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 چکيده
پيدا کرده است. علوم انساني که نشأت گرفته از  نفوذهمة عالم  دردر عصر حاضر، تمدن غرب 

آن هستند، کار راهبري و فرماندهي اين جريان را بر عهده دارند. در  همين تمدن و مبتني بر مباني

دارد. از طرفي، نظامي اسالمي که بر پاية مباني اسالمي اي هم نقش ويژه« مديريت»اين بين 

مستقر شده ضمن نياز به مديريتي اسالمي، با مباني علوم انساني مدرن و از جمله مباني مديريت 

. هدف از اين مقاله مقايسه مباني مديريت غربي با مباني مديريت رده استکغربي تعارضاتي پيدا 

آيا تفاوتي بين »کوشد تا به آن پاسخ دهد اين است که: اسالمي است و سؤالي که اين تحقيق مي

منظور از مباني، مباني فکري و بسترها «. مباني مديريت غربي با مباني مديريت اسالمي وجود دارد؟

هاي سازمان و مديريت در غرب مدرن است که از ديدگاه اسالمي نيز گيري نظريهکلهاي شو زمينه

مباني مديريت غربي با مباني مديريت اسالمي متفاوتند  ،اند. بر اساس نتايج اين تحقيقبررسي شده

اند. و براي اين منظور تعدادي از مباني در هر دو ديدگاه احصاء و با همديگر مقايسه شده

مشخص اين مقاله اضافه شدن يک واحد درسي با موضوع نگاه نقادانه به مباني مديريت  پيشنهادات

ها و سوق دادن دانشجويان به سمت تحقيقات بنيادي با هاي آموزشي دانشگاهغرب در سرفصل

 مديريت هستند.موضوع مباني علوم انساني از جمله مباني دانش 

 داري، انسان، سازمان، مدرنيته، سرمايهمديريت اسالمي، مديريت غربي :يديکل اژگانو
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 نويسنده مسئول:ميل نام و نشاني اي
  اکبر ابدالی محمدي

abdali57@gmail.com 
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 مقدمه

 

 

 ،ها و سيطره آنها بر زندگي بشر امروز که حاصل تمدن نوين غرب و نگاه جديد آنها به دنيا استگسترش روزافزون سازمان   

ها و خدمات نياز مبرم نظام توليد انبوه کاال ،بعد از وقوع انقالب صنعتي در غربدهد. اهميت و نقش مديريت را بيش از پيش نشان مي

تر ها گستردهها بود. با گذشت زمان تعداد و دامنة فعاليت سازمانداري براي متوقف نشدن انباشت سرمايه و روند سودآوري کارخانهسرمايه

يريت هم با همين نگاه و هاي سازمان و مدداري روز به روز بيشتر شد. نظريهشد؛ در نتيجه نياز به مديريتي با همان مباني نظام سرمايه

 ها تدوين شدند.جهت افزايش کارآيي و ثمربخشي واحدهاي توليدي و سازمان

 هافرهنگ ساير به شدن صادر امکان است، نهادينه شده و تعريف آمريکايي فرهنگ در که ايبه گونه مديريت و سازمان مفاهيم   

محور  فرد فرهنگهاي در يعني است، صحيح غرب در فقط کرده بودند فرض شمولجهان آنها آنچه که انددريافته شناسانروان ندارد؛ را

(.(Triandis, 2004: 88 تعاريف اين هضم و ترکيب توانايي از غربي، فرهنگ با خود مفروضات در اساسي هايدليل تفاوت به هافرهنگ ساير 

پردازان مديريت هان شمول بودن اصول مديريت که برخي از نظريهامروزه جدر نتيجه  .(Zagorsek, 2004: 17)نيستند  برخوردار و مفاهيم

 (.3: 1385اند، پذيرفتني نيست )شفيعي و ديگران، کالسيک مطرح کرده

در تفکر امروزي غرب که متاسفانه مقبوليتي عام يافته و در پهنه زمين اشاعه پيدا کرده است بشر را صرفا از دريچه نيازهاي    

که در واقع يک افق تاريخي  1(. در اين تمدن با ظهور مدرنيته153: 1376)آويني،  دهندمورد مداقه و بررسي قرار مياش مادّي و دنيايي

شود که ريشه در تحوالت يک عهد و دوره تازه تاريخي آغاز مي ،فرهنگي است که از اواخر قرن چهاردهم و اوايل قرن پانزدهم شروع شده

جان و استفاده با ماهيت تصرف و استثمار طبيعت بي 2غرب دارد. با شروع اين دوران؛ علم جديدفکري و اجتماعي گسترده مجموعه 

ها حداکثري از آن ظهور کرد. از طرفي علوم اجتماعي هم ]به عنوان[ ابزار تصرف و استثمار و کنترل جوامع بشري و مهار زدن به انسان

و در تاريخ مدرنيته پديد آمده و از مدرنيته دفاع و  3لوم انساني و اجتماعي با مدرنيته( نمايان شدند. در واقع ع51: 1389،ازغدي پور)رحيم

: 1391الفخاصِ بشر جديد در عالم متجدد است و به عالم متجدد غربي تعلق دارد )داوري،  ˚پشتيباني و حفاظت کرده است. اين علوم

 (.6و25

به عاريت گرا و غير اسالمي هاي مادياي مبتني هستند که از فلسفهبخشي از علوم انساني موجود صريحاً بر اصول موضوعه   

 تحول در اي در خصوص(. در همين زمينه رهبر معظم انقالب اسالمي طي چند سال اخير تاکيدات ويژه35: 1392)مصباح،  اندگرفته شده

 اند:هاي اصلي آن است ـ بيان فرمودهعلوم انساني ـ که مديريت هم يکي از شاخه

هائي هستند که مبنايش ماديگري است، مبنايش حيوان انگاشتن انسان است، بسياري از مباحث علوم انساني، مبتني بر فلسفه»

که امروز در غرب  پايه و مبناي علوم انساني 4عدم مسئوليت انسان در قبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه معنوي به انسان و جهان است.

هاي علوم انساني، بر مبناي يک معرفت ضدديني و غيرديني و ز اقتصاد و جامعه شناسي و مديريت و انواع و اقسام رشتهمطرح است، ا

 «.5نامعتبر از نظر کساني است که به معرفت واال و توحيدي اسالمي رسيده باشند

در تمدن نوين غرب که مدرنيته مظهر  گيري مديريت غرب رااين تحقيق بر آن است که مباني فکري و بسترها و شرايط شکل   

هاي علوم انساني و اجتماعي از دل مدرنيته و براي راهبري آن بوجود تام و تمام آن است جستجو کند. چرا که مديريت همچون ساير رشته

دان اسالمي مورد مقايسه توان آنها را با محک اسالمي و مديريت اسالمي و از ديدگاه انديشمنآمده است. وقتي اين مباني مشخص شدند مي

در « آيا تفاوتي بين مباني مديريت غربي با مباني مديريت اسالمي وجود دارد؟»و بررسي قرار داد. سؤال اصلي اين تحقيق عبارت است از: 

آزمون قرار مي  به عنوان فرضيه اصلي تحقيق مورد« مباني مديريت غربي با مباني مديريت اسالمي مغايرت دارد»گزاره  ،پاسخ به اين سوال

 اي است.. اين تحقيق از نوع بنيادي و روش گردآوري اطالعات به روش کتابخانه.گيرد

                                                           
1. Modrnity 
2 . Science 

مدرنیسم نظر به همان اهدافی دارد که مدرنیته برای بشر مّد نظر قرار داده، منتها پستای که در خصوص مدرنیته و پست مدرن باید گفت این است که نکته. 3

و عالمی جدا  تمدرن بسطِ مدرنیته اسهای خود را نسبت به آن اهداف بررسی کند و بدین سبب باید گفت پستخود ناکامی ةدر صدد است با بازخوانی گذشت

 .باشداز آن نمی
 .8/6/1388 ،(www.khamenei.ir). پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری 4

 .1383/09/۲6 ،. همان5
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 مدیریت غربی -2

هاي زندگي انسان وارد شد و زمينه نظريات اوليه درباره سازمان و مديريت زماني شکل گرفت که علوم تجربي در همه زمينه   

پور، هيا گرديد. مديريت علمي و سازمان عقاليي ناشي از همين تأکيد بر علم در آن دوره است )قليبراي تحقيقات علمي سازمان و مديريت م

ها يکي پس از ديگري دة سازمان(. پس از رنسانس و بخصوص پس از ]حوادثي[ که آبستن انقالب صنعتي بود و به دنبال آن پدي47: 1390

ها ظهور علمي را در پي داشت که بعدها علم مديريت نام گرفت پارادايم در عرصة سازمان به عنوان مهمترين 6عقالنيت ... وگري آمد جلوهبه 

هاي علوم انساني از دل مدرنيته و در گذاري اين است که اين دانش مثل ساير رشتهدليل عمده اين نام (.3-4: 1381 ،)اهرنجاني و اميري

 ذيل غرب مدرن شکوفا شده است. 

 ربیسازمان در مدیریت غ -3
هاي سازمان و مديريت آنچه به عنوان اصل مداري بنياد يافته است. در تئوريبر سازمان ،تفکر غالب در مورد انسان و سازمان   

مندي و دلبستگي شود فطرت و طبيعت انسان نيست، بلکه هدف و ماموريت سازمان است و انسان سازماني مجبور به عالقهدر نظر گرفته مي

ها بر جامعه ]و هاي اخير، مسئله قدرت، نفوذ و تاثيرات سازمان(. بنابراين يکي از مسائل مهم در دهه27: 1370 ،)الوانيبه سازمان است 

 .Morgan, 1997: 301))دانند ها را ابزار سلطه مينظران، سازمان. در نتيجه برخي صاحب(Schaefer, 1989: 152)فرد[ است 

 مدیریت اسالمی -4

م گذار از سيطره تاريخ غرب و عالَ: ان گذار گرديده استوريخ بشر از حيث جهاني وارد نوعي دالب اسالمي ايران، تاربا ظهور انق   

م مدرن به سوي چشم اندازهاي رهايي بخش ، گذار تاريخي بشر از اسارت عالَني. با ظهور انقالب اسالمي ايرانم ديغرب مدرن به سوي عالَ

  7.گذار است دورانان ما وردار گذار تاريخي است و دانقالب اسالمي، طليعهبنابراين  کند.اي پيدا ميهخودآگاهان هةديني و معنوي وج

داريم که هم جهت با انقالب اسالمي بتوانيم هرچه بهتر و سريعتر از اين دوران  يدر اين دوران تاريخي نياز به علوم انساني   

بايستي همگام با انقالب و يابد. در اين بين مديريت اسالمي نيز يکي از علومي است که ميگذشته تا تمدن اسالمي مجدداً بر جهان سيطره 

 مااما اند هاي مختلف براي مديريت اسالمي تعاريف مختلفي را ارائه نمودهنظران از ديدگاهصاحب اين سير تاريخي رسالت خويش را ادا نمايد.

 : کنيميف ميگونه تعراين در دوران گذار را مديريت اسالمي

اي که اصول الهي و انساني را در نظر دارد و از طرف ديگر در حوزه به مقصد از يک طرف، رعايتِ  توجهمديريت اسالمي در »

کند و در دل چنين فضايي فعاليت مديريتي بايد مديريت اعمال شود مقصد و هدف اصلي که اتصال ملک با ملکوت است را فراموش نميمي

 «.دگيرانجام مي

 هاي مدیریت:سير تاریخی نظریه -5
-نظريه. 1 توان آنها را در سه دسته کلي تقسيم کرد:مي ،هاي سازمان و مديريت در غرببا نگاهي به سير تحولِ تاريخي نظريه   

 هاي سيستميظريههاي نسل سوم يا ننظريه. 3. هاي نئوکالسيکهاي نسل دوم يا نظريهنظريه. 2 هاي کالسيکهاي نسل اول يا نظريه

 گراییهاي مدیریت و سازمان: سازماننسل اول نظریه -5-1
انجام کار و « بهترين راه»ها همگي در صدد يافتن هاي نسل اول است. اين نظريهعقالنيت ابزاري و کارايي، وجه مشترک نظريه   

.. اخالق پروتستاني، اقتصاد آزاد و داروينيسم اجتماعي در نحوه انجامد. .فنون و روشها و تشکيالتي بودند که عقاليي بوده و به کارايي مي

 (62: 1390پور، تفکرات اين نسل تأثير زيادي گذاشته است )قلي

مبتني بر مکتب  که بود« عقاليي ـانسان اقتصادي »تصويري که از انسان در ذهن داشتند تصوير  ،پردازان کالسيک مديريتنظريه

 کردند. رفتارهاي انسان را با اين مدل ترسيم ميهمه  بود و 8لذّت پرستي

ترکيبي از اخالق پروتستاني، داروينيسم اجتماعي و نگرش نسبت به انسان به عنوان موجودي « تيلور»جوهره اصلي ديدگاه    

توان به اين موارد اشاره ول ميپردازان نسل ا(. از موضوعات اساسي مورد توجه نظريه67: 1391باشد )اسکات، هاي اقتصادي ميفقط با انگيزه

 (.66: 1390پور، بندي، ساختار سازماني، عقالنيت ابزاري و ... )قليگرايي، بخشکار و تخصصکرد: تقسيم

 گراییهاي مدیریت و سازمان: انساننسل دوم نظریه -5-2

                                                           
 بیان خواهد شد. ادامه. منظور از عقالنیت در اینجا همان عقالنیت ابزاری است که در 6

 .www.mashreghnews.ir ،. شهریار زرشناس7

8. Hedonisme : داندانسانیت می ٔ  را ارزش غایی و مهمترین پیشه لذتاست که  فلسفیمکتبی. 

http://www.rassjournal.ir/
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شناسي و علوم سياسي انسان ،شناسيروان ،شناسيهاي جامعههاي نئوکالسيک[ ريشه در رشتههاي نسل دوم ]يا نظريهنظريه   

که مورد توجه اين نسل است بعد از مديريت « انسان اجتماعي»... ايده  .اندداشته و بيشتر بر جنبه رفتاري و انساني در سازمان تأکيد کرده

ماعي را[ در برابر انسان اقتصادي ها ... انسان اداري ]يا اجتتوان گفت نئوکالسيک(. در واقع مي66: 1390 ،پورعلمي شکل گرفت )قلي

هاي آنان در جهت (. انديشمندان زيادي از نهضت روابط انساني انتقاد کردند. ]زيرا[ تالش9: 1385 ،ا خلق کردند )پيروز و ديگرانهکالسيک

 9«شناسي گاوجامعه»طالح (؛ به طوري که کل جنبش روابط انساني به اص72: 1390 ،پورها قلمداد شد )قليشناختي انساناستثمار روان

: 1391رود )اسکات، کنند، از کارگران راضي نيز انتظار بازدهي بيشتر ميانگ خورد: درست مانند گاوهاي راضي که شير بيشتر توليد مي

106.) 

 گراییهاي مدیریت و سازمان: انسجامنسل سوم نظریه -5-3

دار، که از اجزاي مختلف و به هم پيوسته تشکيل شده است، هدف در اين نسل سازمان به شکل واحدي منسجم، يکپارچه و   

 ،ها(. از طرفي جستجو براي نظم و انسجام در دوران مدرن ]نيز[ منجر به توسعه نظريه سيستم61: 1390گيرد )گائيني، مورد توجه قرار مي

(. سه نظريه، بخش اعظم منطق زيربنايي 75: 1390 پور،رويکرد علم مديريت و رويکرد سيستمي در مطالعات سازمان و مديريت شد )قلي

فني و نظرية اقتضايي )جوهچ،  ـهاي اجتماعيها، نظرية سيستمدهند: نظرية عمومي سيستمنظرية سازمان مدرنيست امروزي را شکل مي

هاي سازمان حاکم مدرنيته، بر تئوري (. ديدگاه سيستمي و به دنبال آن، ديدگاه اقتضايي، بيشتر در فضايي رشد يافتند که نگرش91: 1391

 (.62: 1390هاي معاصر سازماني، ربط وثيق خود را با مدرنيسم استمرار بخشيدند )گائيني، بود و بنابراين در قالب تئوري

ابعاد  شود که شناخت انسان هنگام کار را با مطالعةارائه مي« انسان پيچيده»، مدل جديد از انسان به نام نظريه سيستميدر    

نمايد گوناگون رفتار او در شرايط متغير و پويا و با هماهنگ کردن حاصل و نتايج اين مطالعات در يک طرح کلي و سازمان يافته، توصيه مي

 (.10: 1385 ،)پيروز و ديگران

  تمدن نوین غرب -6
دانش مديريت کنوني مثل ساير علوم  ،(139: 1392 ،با تمدن ارتباط نزديک دارند )عابدي و معصومي ،مديريت و ادارة امور   

توانسته اين همه رشد انساني محصول تمدن غرب و مدرنيته است. تمدن نوين غربي بدون کمک علوم انساني مدرن و از جمله مديريت نمي

 مادّي داشته و سيطره خود را مرهون همين علوم است. 

توان ها و خصايص است که نقطة آغاز و کانوني آن را ميرخي ويژگيفرهنگي، داراي بغرب به عنوان يک مجموعة تاريخي ـ    

ق.م به بعد در سرزمين يونان و جزاير يوناني نشين آسياي صغير با  750فرهنگي، از حدود ـ  دانست. در واقع غرب تاريخي« انقطاع از وحي»

گردد. در اين معنا، از همان آغاز پيدايي و تکوين، غرب به پشت کردن به افق غيب و نفي تفکر وحياني و انقطاع از هدايت قدسي آغاز مي

انگاشتن ساحت و حضور و هدايت قدسي و نفي ايمان ديني و يعني نيست 10فرهنگي، رويکرد نيهيليستيـ عنوان يک مجموعة تاريخي 

 (.16: 1386)زرشناس، وحياني، همراه و مالزم آن و به عنوان صفت ذات آن وجود دارد 

رعايت گيرد که ميها براي انسانتصميماتي  و لذا روح انساني توجه ندارد، ئفبه ظراگرايش، غربي به جهت روح کمّيتتمدن    

شده و از هويت خود خارج گشته محسوب عضو پيکر ماشين در مناسبات دنياي مدرن انسان به همين جهت در آن مطرح نيست، آن ظرائف 

توان تمدن است و لذا مي« کمّيت»ها توليد هرچه بيشتر است، و آنچه حاکم است شد. چون هدف آنتواند حکيمانه بينديو ديگر نمي است

 (.164و  160: 1390ناميد )طاهرزاده،  «تمدن کمّي»غربي را 

 مدرنيته -7

آزاد از خود را موجودي  ،مدرنيته يک فکر و فرهنگ است که معناي خاصي براي انسان قائل است و انسان در متن آن معنا   

هايي که براي کند و برنامهداند و حال با توجه به اين معنا اهدافي براي خود تعريف ميعالم قدس و آزاد براي هرگونه تصرفي در طبيعت مي

صورت  با نظر به انسان قدسي بر آن تاکيد دارد، مد نظر انقالب اسالمي است ومعناي پيشرفت که  البتهنامد. ريزد توسعه مياين اهداف مي

داند که خود با عالم قدس با طبيعت تعامل دارد و خود را آزاد نمي ةگيرد که براي حفظ رابطگيرد و اهدافي مدّ نظر انسان قرار ميمي

دوران مدرنيسم با ترک حضور، و غفلت نسبت به حقيقت متعالي وجود تحقق يافته است و بنابراين، . هرگونه تصرفي در طبيعت داشته باشد

 توان گفت که بشر از دوران مدرنيسم گذشته استگاهي بشر جديد خود آگاهي نسبت به اين غفلت است، که اگر پيش آيد، ميخود آ

هاي عميق وجود ، حرکتي است که بر محور انسان شکل گرفته است اما نه بر اساس اليه]يا مدرنيته[ (. جريان تجدد68: 1390)آويني، 
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تر ندارد. ... آرمان تر و توسعه يافتهحس انسان. لذا هدفي جز دستيابي به لذت جوئي حسي، در شکل متنوعانساني، بلکه بر محور طبيعت و 

 (.69: 1385 ،باشد )ميرباقرياين حرکت جهاني، به حداکثر رساندن لذايذ حسي بشر مي

علوم سياسي و ...  ،مديريت ،اسيشنروان ،شناسي. جامعهاندنقش اساسي داشته علوم انساني در پيشبرد اهداف جهان مدرن   

توان ادعا کرد اگر اين علوم نبودند ـ البته با مباني فلسفي اند به طوري که ميهمه به منظور کمک در برآوردن آمال عالَم مدرن تدوين شده

يي خود موفق نبودند. به طور داري اين همه در پيشبرد اهداف دنياو فکري غرب مدرن که ماهيتي غير الهي دارد ـ مدرنيته و نظام سرمايه

توان گفت: علوم انساني و اجتماعي، ناظر و ناظم جهان مدرن و مدرنيته بودند )داوري اردکاني، گيري نهايي ميکلي و در يک نتيجه

 (.32چيستي علوم انساني:  ،اند )زرشناسبيني مدرنيته( و چکيده و خالصه جهان85: 1391ب

هايي که سبب هاي مدرنتيه نيز در اين علم بازتاب يافته؛ ويژگياست و بالطبع، تمامي ويژگي مولود مدرنيته ]هم[ مديريت   

ها بر مبناي مدرنيسم ساخته و (. در بحث سازمان و مديريت، نظريه1389 ،خاکي) پريشي انسان امروز شده استاضطراب، افسردگي و روان

-علمي، مديريت بر مبناي هدف، مديريت کيفيت جامعه و بسياري ديگر از فنون و نظريهاند؛ ... ]به عنوان مثال[ اصول مديريت پرداخته شده

شناسيم، مديريت در ماهيتي که امروز از مديريت مي(. بنابراين 403و402: 1389 ،اند )الوانيهاي مديريت در بستر مدرنيسم رشد کرده

 (.1392 ،)حسيني تاشمدرنيته است 

گمارد و باورهاي ديني را با ارفاق به درون کند و علم را به جاي آن ميجامعه خلع مي  درنشينينظريه تجدد خداوند را از ص   

(. لذا ريشة ويرانگري فرهنگ مدرنيته را بايد در نيهيليسمي دانست که در روحِ مدرنيته 30 :1385تورن، ) کندزندگي شخصي تبعيد مي

گذارد کند و هيچ نقطة اتکايي در مباني معرفتي براي خود باقي نميخود را نيز انکار ميکشد که جا مينهفته است و کار انکار را تا به آن

 (. 88: 1386)طاهرزاده، 

وقتي مديريت بر اساس تفکر شيعه باشد،  (.420: 1392)طاهرزاده،  دارد قرار تيمهدو فرهنگ ته،يمدرن فرهنگ مقابل در   

تفکر . ... را در برگرفته بود اي که سراسر شخصيت پيامبر خداشود، همان روحيهحاکم مي هاکردن انسانگذاري براي متعاليخدمت ةروحي

گذارد تا بتواند در آن ميدان مانور دهد و ها را دارد و لذا است که براي تفکر کفرآلود ميداني نميشيعي توان مديريت در تمام ابعاد انسان

 (.123: 1389)طاهرزاده، مدار غربي، حتمي خواهد بود نسانآلودِ اتفکر شرکجاست که درگيري شيعه با خود را بنماياند، اين

وقتي نگاه مدرنيته به انسان بر اساس ليبراليسم است و در ليبراليسم هيچ قيدي که متذکر عالم قدس و شريعت الهي بنابراين    

آن مديريت ابعاد معنوي انسان و دستورات شريعت الهي رو هستيم که براي شود، با مديريتي در غرب روبهباشد به رسميت شناخته نمي

 .شودکلّي ناديده گرفته ميبه

 داري غربنظام سرمایه -8
هاي عقالنيت جوامع مدرن غربي، هاي کالسيک سازمان و مديريت بر سازمان عقاليي تأکيد داشتند. يکي از جلوهنظريه   

صنعتي با سازمان  11دارياند. ظهور شکل مدرن سرمايهشدههاي بوروکراتيک ظاهر زمانهاي عقاليي هستند که ضرورتاً به صورت ساسازمان

ها را در ارتباط با نوع جامعه و نظام اقتصادي ـ اجتماعي شناسان معموالً سازمان(. جامعه56: 1390پور، عقاليي در ارتباط بوده است )قلي

داري مورد تجزيه و تحليل قرار يي نيز بايد در چارچوب نظام سرمايهنظامِ کارخانه هاي صنعتي امروزين وکنند. بنابراين سازمانبررسي مي

 (.52و  50: 1391 ،ست )صبوريداريزيرا گسترش سازمان کارخانه همراه با توسعة سرمايه ... ،گيرند

گيرد و نه لزوماً رفع انجام مي سود اقتصادياين است که توليد کاال براي کسب  هاو سازمان داريبارز نظام سرمايه ةمشخص   

اند؛ در نتيجه مديريت ها هم که موضوع علم مديريتداري هستند. سازمانها ابزار مورد نياز نظام سرمايه. بنابراين سازمانهانيازهاي انسان

 شود.داري محسوب ميسرمايهنظام ت يکي از ارکان اصلي پيشرف

 ساالريسرمايهاست که امکان تحقق آن جز در روزگار مدرن وجود نداشته و ندارد. ساالري جديد، اتفاقي پيدايش نظام سرمايه   

اليسم، انسانِ سودجو محصول نسبت جديدي بود که آدمي با عالم يافته بود. کاپيتاليسم بدون انسانِ مدرن، امکان پيدايي نداشته است. کاپيت

آيد؛ هر چند که ممکن است ساالري مدرن پديد نميسرمايه ،طلبد. در غياب حاکميت خودبنيادي )اومانيسم(ساالر اومانيسم را ميو سرمايه

 .(16: 1392)زرشناس،  ته باشد؛ چنان که وجود داشته استاي مُفرط، وجود داشاندوزي يا پول دوستي به گونهتکاثر، ثروت

 اومانيسم -9

هاي فلسفي، سياسي، در نظريهسيطره خودر را  طرفاز رنسانس به اين در غرب مدرن و  نگرش پرنفوذي است که 12اومانيسم   

 . مداري استگرايي يا انسانواژه اومانيسم، در لغت به معناي انسان. است حکمفرما کرده، غربمديريتي، اقتصادي و اجتماعي 
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خاص آن، جنبشي فلسفي و ادبي است که در نيمه دوم قرن چهاردهم در ايتاليا پديد آمد و به کشورهاي  ياومانيسم، در معنا   

شناسد و سرشت نهد و او را ميزان همه چيز ميارزش يا مقام انسان را ارج مي]در ظاهر[ اي است که ديگر اروپا کشانده شد. اومانيسم فلسفه

اما اومانيسم معناي عام و متداولي نيز دارد که فراتر از . (Abbagnano: 1967) دهدموضوع قرار ميانساني و حدود و عاليق طبيعت آدمي را 

وي را بر همه چيز مقدم  نظراتيک شيوه فکري و حالتي روحي که شخصيت انسان و »هنري بوده، بلکه عبارت است از  ـيک جنبش ادبي

ها و مکاتب پس از آيد، و در بسياري از فلسفههاي دنياي جديد به شمار ميزيرساخت اين معناي از اومانيسم، يکي از مباني و«. شماردمي

 .رنسانس تا به امروز وجود داشته است

است. « اومانيسم»کرد تمدن جديد را در خود خالصه  مي ةاي که در زمان رنسانس عزت يافت و از پيش تمام برنامکلمه   

هاي صرفاً انساني تقليل دهند، و هر اصل مربوط به مرتبة باالتر را کنار بگذارند، و به ه چيز را به نسبتآدميان در واقع عالقمند بودند که هم

(. روح اصلي اومانيزم اين است که معيار 23: 1389توان گفت که به بهانة غلبه بر زمين از آسمان رويگردان شدند )گنون، طور سمبوليک مي

-انسان» ،گرددها به آن برميارزش ةترين ارزشي که محور مدرنيته است و هم. بر اين اساس، اصلي..اصلي حق و باطل خود انسان است، 

 .(58: 1385 ،است )ميرباقري« پرستي

خواهد محصول پيدايي بشر مدرن است که فرمانروايي خداوند و يا هر نوع فرمانروايي غير بشري را نمي ،ظهور علوم انساني   

همة امور را به اراده و اعتبار بشري برگرداند و اين معناي دقيق اومانيسم يا همان دائرمداري نفس امّاره است که در خواهد که بپذيرد و مي

ماية علوم انساني است روح و جان(. ]در واقع[ اومانيسم، 43چيستي علوم انساني:  ،علوم انساني تجلي و تحقق تام و تمام دارد )زرشناس

مدرن نوشتند، و وظايف جمعي جديد را براي  ةها و بدها را براي جامعپردازان اجتماعي، جدول خوب(. نظريه57: 1389، سروستاني)شفيعي

در  13«اگوست کنت» شد. «مديريت بر اشياء»ساالري اومانيستي، همچون شرع جديد نوشتند. مديريت بر جامعه انساني، شبيه تأمين جامعه

آري، امّا اين »دهد، تصريح کرد که مديريت بر انسان، جايش را به مديريت بر اشياء ميود[ ]گفته بکه   14«سن سيمون»بيني ذيل پيش

شناسي مدرن و ثانياً موضوع اصلي جامعه« پرستيدينِ انسان»، اوالً پيام بزرگ اومانيزم و «شيءشدگي انسان»اين «. هاينداشياء همان انسان

-گذاران علوم انساني و رشتهاستثناء همة بنيان دبدون حتي يک مور (.69-70: 1389، غدياز پور)رحيمو دستاورد تاريخي پوزيتويزم بود 

 (. 50چيستي علوم انساني:  ،اند )زرشناسانديشمنداني اومانيست بوده ،هاي مختلف آن

 مبانی مدیریت غربی و مدیریت اسالمی -10
ه مراد از مباني يا اصول در هر علمي حقايق ثابت شده است که باشد و گامباني به عنوان زيرساخت و بن و پايه ]مد[ نظر مي   

(. مديريت در هر جامعه متأثر از مباني فکري، فلسفي و 94: 1389باشد )وزيرزنجاني و فروزنده، مباحث ديگر آن علم، مترتّب بر آن مي

تحقيق، مباني فکري است که بر پاية مباني  (. منظور از مباني مديريت غربي در اين18: 1368خرازي، کمالعقيدتي آن جامعه است )

ي هاگيري نظريهها و بسترهاي شکلاند. مباني فکري به عنوان زيرساختفلسفي تمدن غرب و مبتني بر مباني انديشه غرب شکل گرفته

 مديريتي و سازماني مطرح هستند.

 ،]يا بنيادين[ استوار است. مفروضات اساسي بر مباني انديشه و مفروضات بنيادينو اسالمي مباني فکري مديريت غربي    

شناسي تئوري مطرح شناسي و روششناخت ،شناسيانسان ،شناسيها و قضايايي است که در رابطه با ابعاد هستيباورهاي بنيادين يا گزاره

چهار مجموعه از ]اين[ بر اساس  (. لذا علوم اجتماعي را9: 1381 ،دهد )اهرنجاني و اميريترين هستة تئوري را شکل ميشود و عميقمي

 (.9: 1391 ،سازي کرد )بوريل و مورگانتوان مفهومها ميفرضپيش
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کارکردهاي آنها در ذيل تمدن غرب از يک طرف، و همچنين  داري غرب وبا بررسي دوران مدرن )مدرنيته( و نظام سرمايه   

هاي مديريتي و سير تاريخي آنها مباني فکري مديريت غربي که در ارتباط با تمدن غرب و بشر مدرن غربي هستند به شرح بررسي نظريه

ن اسالمي هستم. البته فعالً يک عالَم و تمدن همانطور که قبالً عنوان شد ما در دوران گذار از تمدن غرب به تمدشوند. جدول ذيل احصاء مي

نداريم؛ بنابراين در اين سير تاريخي ـ فرهنگي خود  را اي جز استفاده از همان ملزومات و ابزار غربياسالمي نداريم و در بسياري موارد چاره

. در بحت علوم انساني و به طور اخص مديريت مند شويمبايستي ضمن توجه با ماهيت و مباني ملزومات غرب از آنها به نحو مقتضي بهرهمي

اند. اما هايي را دارد که حاصل مدرنيتهاسالمي نيز وضع به همين منوال است. مديريت اسالمي وظيفه هدايت، کنترل و نظارت همان سازمان

ت اسالمي بايد مبتني بر يک نگاه طبيعي است که نظام اسالمي با بسياري از مباني مديريت غربي تعارض پيدا خواهد کرد؛ چرا که مديري

آنها اشاره شد  به 1جدول شماره باشد. با بررسي مباني مديريت غربي که در ديني باشد حال آنکه مديريت غربي مبتني بر نگاه ديني نمي

 پردازيم.صاء شده ميدر اين بخش به مقايسه تفصيلي مباني احهايي براي آنها از منظر انديشه و مباني اسالمي احصاء شده است. معادل

 در نظام مدیریت غربیمادّي انسان  -11-1
(. تحقيقات 78: 1390 ،پورپردازان سازمان و مديريت بوده است )قليانسان يکي از موضوعات اساسي و کانون توجه نظريه   

است )مصباح، « مديريت»نيازي براي شجامع و کامل دربارة مديريت، مترتب بر شناخت انسان است و در واقع شناخت انسان از جهاتي، پي

 هاي سازمان و مديريت تأثيرگذار است. بنابراين نوع تعريف از انسان در دو ديدگاه اسالمي و غربي بر نظريه (.27و  24، 1391

نسان از حيوان، حيوان است و چون اين معنا مورد قبول قرار گيرد، ديگر چه تفاوتي دارد که وجه تمايز ا در تفکر غربي بشر ذاتاً   

اي نتيجهنطق باشد يا ابزارسازي يا چيزهاي ديگر؟ اگر بشر را اصالتاً حيوان بدانيم الجرم بايد تمامي تبعات اين تعريف را نيز بپذيريم. اولين 

نا را به تمامي غرب امروز اين مع ةطلبي خصوصيت اصلي ذات بشر و تنها محرک اوست، و جامعآيد اين است که لذتکه از اين تعريف برمي

هاي مطالعه حيوانات و جمادات در علوم طبيعي است (. روش مطالعه انسان در علوم اجتماعي همانند روش42: 1376)آويني،  پذيرفته است

در  «سودمحوري»انسان و « انگاري حيوان»داري، گرفتار ليبراليسم سرمايه ]و[ها سوسياليست[ درنتيجه] ؛(86: 1391 ،)جانسون و دوبرلي

 (.94: 1389پور، اند )رحيمارزش گذاري بوده

در سازمان کسي است که همچون  ،شايسته شاغل ،توليد و سودآوري تقدسي سازماني دارد در جوامع اقتصادي که هدفِ   

آيد. د در ندازم مياي خميري به هر شکل که سازمان الهويت بوده و در هر شغلي هويت آن شغل را به خود گرفته و مانند مهرهبازيگري بي

شود که وظايف معينه خود را با فروتني انجام دهند و به عبارتي بنده مطيع هاي امروزين زماني رفتارشان موجه قلمداد ميکارکنان سازمان

ا در پي دارد پريشي او رروان ،اي است که به اسارت درآمده و ايفاي چنين نقشياوامر سازماني باشند. چنين عضوي در سازمان چون برده

 (.25: 1370)الواني، 

 انسان در نظام مدیریت اسالمی -11-2

 مباني فکري مديريت اسالمي مباني فکري مديريت غربي

 تعريف الهي از انسان تعريف مادّي از انسان

 نيعقالنيت دي عقالنيت ابزاري

 اخالق اسالمي اخالق پروتستان

 عدالت اجتماعي داروينيسم اجتماعي

 گراييکيفيت گراييکمّيت

 کار عادالنهتقسيم گرايي افراطيتخصص

 معقولمصرف توليد بومي، توليد انبوه، مصرف انبوه

 خدامحوري سودمحوري
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 ،داندمي ،انساني است که آگاه است ،رواني و معنوي انسان توجه شده است. در اسالم انسان مطلوب ،يدر اسالم به ابعاد مادّ    

ورزد و جز خدا هدفي ندارد و در نهايت چيزي جز يداراي بصيرت است و عاشق خداست لذا به بندگانش نيز مهر م ،فهمدمي ،شناسدمي

 (.   49: 1386 ،الگوي مطلوب انسان از نظر اسالم است )نجاري« انسان عابد»يابد که در واقع بيند و نميخدا نمي

گاه مکاتب غربي کِشي از او خواهد انجاميد. ... ديدبه بهره ،مادّي است و نگرش اقتصادي به انسان ،ديد مديريت غربي به انسان   

با تئوري  ،در چارچوب ماده و خارج از معنويات و الهيات است؛ ولي در مديريت اسالمي ،و تفسير آنها از مديريت ،استفادة حداکثر از انسان

تکامل هدف اصلي  ،مکمل يکديگر هستند. در مديريت اسالمي« تعالي»و « توليد» ،رو هستيم و از همه مهمترکمال و سعادت انساني روبه

 (.33و  32: 1392 ،انسان است )عابدي و معصومي

اهلل و هولي در نگاه اسالمي، انسان خليف )اومانيسم(؛ ها استها و نيستانسان، محور بايدها و نبايدها و هست ،در مديريت غربي   

ايم و او را متوجه ي را از منظر او خارج کردهخدا است عمالً توسعه به معناي غرب ةما وقتي انساني را تعريف کرديم که خليف. خدا است ةبند

ها ابزار توليد غربي، انسان مديريتدر . ايم که بستر اتصال زمين به آسمان است در اين بستر تمام ابزارها معناي ديگري دارندتمدني کرده

-هاي انساني و طبيعي فراهم مينه ظهور استعداداللّه است. در مديريت اسالمي زمي هاند و اين غير از نگاه اسالمي است که انسان خليفثروت

 .شود نه آن که انسان و طبيعت به عنوان کاال نگاه شود

 عقالنيت ابزاري در مدیریت غربی -11-3
گرايي اصل بنيادي به نخستين ويژگي مدرنيسم، نگاه اين مکتب به انسان است. در مدرنيسم مدل انسان عقاليي است و تعقل   

-سنجد و آنچه را که مطلوب است انتخاب ميها و اعمالش همواره با ترازوي عقل مسائل را ميبدين معني که فرد در انتخاب آيد.شمار مي

و  403: 1389 ،هاي مديريت است )الوانيگرايي و مدل انسان عقاليي، به عنوان مبناي نظريه]اين[ ويژگي مدرنيسم، ]يعني[ تعقل ،کند

(. 7: 1381 ،آيد )اهرنجاني و اميريمهمترين پارادايم در مديريت و سازمان به شمار مي 15گفت عقالنيت ابزاري توانکه ميطوري(؛ به404

 (. 31: 1389ازغدي،  پور)رحيمامکانات با محاسبة سود و ضرر است در عرصه مديريت، به معناي ادارة زمان و افراد و « عقلِ ابزاري»

-بر تمامي جنبه ،روباعث توسعة مادي شده و از اين ،ي، که هدف آن کنترل طبيعت استتعقل ابزار منطق ،در جوامع صنعتي   

. امروزه اين معنا از عقالنيت بر (460: 1389 ،)الوانيهاي حيات آدمي سلطه پيدا کرده و حتي در زندگي شخصي او نيز نفوذ يافته است 

عقالنيت ابزاري به سلطة تکنولوژي و  16از نظر هابرماس. (43: 1392 ،هاي حيات جوامع غربي دامن گسترانده است )خسروپناهتمام عرصه

 (.1390انجامد )عيوضي و کشيشيان، بوروکراسي در جامعه مي

بازدهي و سود  ،کند و معيارهايي چون کاراييتعقلي است که در رابطه با هر رويدادي فايده و سودي را دنبال مي ،عقل ابزاري   

، که از «تعقل ابزاري»هاي سازماني با تکيه بر (. بدين ترتيب، نظريه189: 1386 ،داند )نجارييمات عاقالنه ميبخشي مادّي را مالک تصم

دهند و تنها هدف کاربردي بودن و ها به دست ميخصوصيات بارز علوم اجتماعي در باختر زمين است، توصيفي محدود و نارسا از پديده

 ،هاي مذکور ناقص و نارسا هستند و به همين جهتدهد که نظريهخوبي تشخيص مي. ديد ژرفانگر بهکنند. ..مفيد واقع شدن را دنبال مي

 .(453: 1389 ،)الوانياند هاي اجتماعي برجاي گذاردهآثاري مخرب بر زندگي اجتماعي بشر و سازمان

 عقالنيت دینی در مدیریت اسالمی -11-4
مقابل ايمان و خدا محوري  ،ن و روايات اهل بيت عصمت و طهارت )عليهم السالم(عقل در تفکر شيعي به تبعيت از آيات قرآ   

 (.43: 1392 ،قرار نگرفت و با دين چالش پيدا نکرد )خسروپناه

عقالنيت غربي که در تمدن کنوني غرب نهادينه شده، مبتني بر برداشتي شتابزده از عقالنيت است که به شدت ناقص است و    

تر تر و شاملالنيتي بود که کليه مزاياي عقالنيت ابزاري را مد نظر بدارد اما بدان اکتفا نکرده و به حدودي بس جامعبايد به دنبال عق

شود، در دستگاه هزينه ـ شناسي غير الهي، عقالني تلقي ميدر يک انسان« فايده هزينه ـ»بيانديشد، زيرا ... چه بسا رفتاري که در دستگاه 

: 1388پور ازغدي، غير مقرون به صرفه و غير عقاليي ]باشد[ و به عکس )رحيم ،مدعي آن است ،شناسي اسالميانسان که ،ترفايدة جامع

17 .) 

 :توان بررسي کردعقالنيت در فرهنگ اسالمي، حوزه وسيع، محترم و موجهي دارد. مبحث عقل در اسالم را در سه سطح مي   

و موقعيت حساس و استثنايي انسان در آن و شان و جاللت عقل در تنظيم رابطه  عقالنيت بنيادين: شناخت فلسفه حيات .1

 انسان با جهان و با خداي متعال؛

 در تنظيم رابطه انسان و معماري اخالقيات؛« عقل»ن شأها: عقالنيت و ارزش  .2

                                                           
15 .Rationality 
16 .Habermas 
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يشتي جهت نيل به اقتصادي شکوفا و بيني و نقش عقل در محاسبات معگيري و نظم و پيشعقالنيت ابزاري: مهندسي و اندازه .3

 .تمدني آباد و مرفه

گردد، از هر سه سطح برخوردار بوده و در عقالنيت اسالمي برخالف عقالنيت مدرن غرب که تنها به ساحت سوم محدود مي   

قالنيت را گذارد و مختصات پرسد و وقتي سنگ بناي عيک مواالت و ترتيب منطقي، ابتدا در يک پرسش اصلي و کالن، از انسان و حيات مي

د پردازها و ابزار تأمين اهداف مادي و معنوي بشريت مينشيند و عاقبت به روشو اهداف و مباني آن را معلوم کرد به تنظيم اخالقيات مي

 (. 91-92: 1388پور ازغدي، )رحيم

اسالمي، عقالنيت ابزاري، مسبوق و مصبوغ به ]در مديريت اسالمي[ عقل ابزاري در طول عقل بنيادين است. در توسعه و تمدن    

بايد به نحوي در عقالنيت بنيادين نيز توجيه داشته  ،هاي )حتي اقتصادي و سياسي( آدميها و کنشعقالنيت بنيادين است و کليه تصميم

ابزار نيست بلکه قبل از هر چيز  (. بنابراين عقالنيت مورد استفاده در مديريت اسالمي فقط معطوف به86: 1388باشند )رحيم پور ازغدي، 

 گيرند.ها در ذيل آن قرار ميمتصل به وحي است و ابزارها و روش

 اخالق پروتستانی در مدیریت غربی -11-5
هاي بوروکراتيک ظاهر هاي عقاليي هستند که ضرورتاً به صورت سازمانهاي عقالنيت جوامع مدرن غربي، سازمانيکي از جلوه   

، 17داري صنعتي با سازمان عقاليي در ارتباط بوده است و اين دو هم به شدت تحت تأثير آيين کالوينشکل مدرن سرمايهاند. ظهور شده

 (.56: 1390)قلي پور،  اندبوده 19و اخالق پروتستان  18پيوريتن

هتر مسيحيت را با مطرح شد، رفُرمي است در مذهب کاتوليک تا هرچه ب 16در قرن  20لوترپروتستانتيسم که توسط مارتين   

به پروتستانتيسم  کردن به عالم قدس نياز به ديني داشت که در راستاي اهداف خود باشد و لذابا پشت رنسانسغرب جديد هماهنگ سازد. 

اي طرح را به گونهي رفرم در دين و مبارزه با خرافات، معنويت تحقير شد، دين عنوان ديني که دنيا برايش مهم است پديد آمد. به بهانه

 نيهيليسم عملي و نظم يافته جديد وقتي دين در ذيل(. ]بنابراين[ 47و  46: 1390)طاهرزاده،  ند که فقط نتيجه دنيايي داشته باشدردک

 (.101: 1381)آويني،  شودزاييده مي وزه مسيحيت پروتستانتيسمحشود، در معنا مي

داند. اخالق پروتستاني، زمينه را براي رشد و گسترش ق پروتستاني ميگيري سازمان عقاليي در غرب را ناشي از اخالوبر شکل   

پور، داري نوين رابطه نزديکي وجود دارد )قليصنايع و بازرگاني در جوامع غربي فراهم کرد. به نظر وبر بين اخالق پروتستاني و روح سرمايه

تنها مذموم نيست که يک کار ديني به حساب و توليد ثروت نه (؛ چرا که در پروتستانيسم فعاليتِ هرچه بيشتر اقتصادي 58-56: 1390

 بيشتري تالش که است اين دهندة نشان باشد، ثروتمندتر کس هر که اين تفکر]در اخالق پروتستانيسم[  (.48: 1390آيد )طاهرزاده، مي

 نعمت که است داشته دوست بيشتر را او خدا اقعو است. در داده او را به بيشتري هاينعمت خدا که معناست اين به ؛است خوب و است کرده

 (.11: 1392 ،)آجيلياست  کرده بيشتري تالش و کار نيز داده است. او او به بيشتري

-يهااخالق پروتستاني که دنياطلبي و سودجويي را با ظاهر ديني در هم آميخته بود زمينه و شرايط الزم را براي گسترش سرم   

ها را براي توليد بيشتر و در نتيجه سوددهي بيشتر مهيا کرد؛ در نتيجه داري هم موجبات نياز به سازمانسرمايه داري فراهم کرد. بسط روح

 داري تدوين شدند.هاي سازمان و مديريت يکي پس از ديگري براي کمک به نظام سرمايهنظريه

 اخالق اسالمی در مدیریت اسالمی -11-6

هايي که در منظومة معارف اسالمي طراحي شده المي جايگاه محوري دارد و ساير نظامبحث اخالق در نظام کالن تفکر اس   

که پيغمبر اسالم )ص( فرمودند: اقتصادي و ... در خدمت نظام اخالقي طراحي شده است. با توجه به اين ،حقوقي ،اعم از نظام سياسي ،است

و  کامل و متصف به صفات الهي و اخالق الهي نهايت هدفي است که براي همة اين سيستمبحث انسان  ،«خالقإنَّما بُعِثتُ الُتَمِّمَ مَکارِمَ اال»

اي دارد؛ بديهي است اخالق در بُعد کالن جايگاه ويژه ،ها در تفکر اسالمي در نظر گرفته شده است. از اين رو در تفکر اسالميخرده سيستم

اثر اخالق و مذهب در رفتارهاي واقعي انسان آن قدر (. 9: 1391 ،م باشد )نادريتواند بسيار مهدر مباحث سازمان و مديريت هم اخالق مي

مديريت و تواند منشا ايجاد ي مياقتصاد متفاوت ايجاد نمايد. اخالق و ذهنيت مادّ مديريت يا تواند به خودي خود، يک مهم است که مي

 اسالمي را شکل خواهد داد. مديريتداري باشد و در مقابل، اخالق اسالمي، نظام اقتصاد سرمايه

آنها را به مصرف بيشتر تشويق  ،دارند و تبليغات مادّيات سر و کارها با انسان ،مديريت غربي و به تبع آن داريدر اقتصاد سرمايه   

کسب رضاي  اي هستند براياقتصاد اسالمي مصرف و کليه مواهب معنوي و مادي در اين جهان وسيلهمديريت و کند در حالي که در مي

                                                           
17. Calvinist :های پروتستان.از فرقه 

18. Puritan :کالونیسم هاىپیوریتنیسم یکى از شاخه 
19 . Protestant ethix 
20 .Martin Luther 
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اي از خود نشان داد که مردم از کليساي کاتوليک دلسرد شدند و از طرفي مآبي چهرهوقتي کليسا به نام مقدسبنابراين . ا و تعالي معنويخد

اين  گرفتند، والعمل آنها يک نوع دنياطلبي شد با ظاهري ديني و در پروتستانيسم جواب خود را توانستند از دين دست بردارند عکسنمي

ي ها اتفاق نيفتاد و در غرب اتفاق افتاد و ما در مديريت اسالمي بايد از اين موضوع مهم که ارتباط عالم مادّکه در ساير ملتاست اي آن نکته

 و اخالق شدن افراد باشد و اقتصاد جامعه بر اساس حکمتتر معنويبا عالم ملکوت است غافل نگرديم تا رويکرد اصلي جامعه هرچه بيش

 . اداره شود و نه بر اساس عقل اقتصادي کالسيک اسالمي

ها به بهترين شکل کند که انساناي آماده مياخالق پروتستاني انسان را جهت جامعهتوان گفت يم يکل يگيردر يک نتيجه   

کند که انسان را از زمين جدا نميعين آن گذرانند. ولي اخالق اسالمي دربداري روزگار مديريت سرمايه ةبتوانند از زندگي دنيايي در زير ساي

 .تجليات توحيدي گردد ةها آمادملکوتي انسان را به فعليت آورده تا شخصيت انسان ةسعي دارد وج

 ریت غربیداروینيسم اجتماعی در مدی -11-7
(. 60: 1390پور، بود )قلي کي از عوامل وقوع انقالب صنعتي و ظهور سازمان عقاليي در غرب، پذيرفتن داروينيسم اجتماعيي   

کند، درحاليکه ضعيف و يا  رشد و نموترين بايد باقي بماند و در جامعه ترين يا اصلحداروينيسم اجتماعي باوري است بر اين مبنا که قوي

 .بايد رها شود تا از بين برود نامناسب

به اعتقاد اسپنسر از آنجا که فراگردي از انتخاب پردازان داروينيسم اجتماعي بود. يکي از اولين و مهمترين نظريه 21اسپنسر   

ريتزر، ) تر ابقا و تکثير شوندد گذاشت تا افراد قويطبيعي و بقاي اصلح در جهان اجتماعي در کار است، بنابراين جامعه را بايد به حال خو

1387: 46).  

کنند و براي دستيابي ها ظهور ميطبق داروينيسم اجتماعي در فراز و نشيب فرايند تنازع بقا انواع متعدد و متنوعي از سازمان   

هايي که بهتر بتوانند خود را با محيط سازگار کنند باقي پردازند و در بين آنها سازمانبه موقعيت بهتر در يک محيط رقابتي، به تکاپو مي

ر موفقيت پول است تحت اند و معياها براي زنده ماندن و بقا با هم در تنازعروند. در جامعه رقابتي که انسانمانند و بقيه از بين ميمي

-گيرد و ايدئولوژي مناسبي براي کارآفرينان و بازرگانان فراهم ميداروينيسم اجتماعي، تالش براي بدست آوردن منافع شخصي شدت مي

(. 61-62: 1390پور، شود )قليهاي ديگر منجر ميشود. در واقع هر گونه غفلت و اشتباه از طرف يک سازمان به بلعيده شدن توسط سازمان

کند. در اين نظام، حذف رقيب، بنابراين در نظام مديريت غرب، رقابت آزاد است و اصوالً، اساس تعادل اقتصادي را رقابت آزاد تعيين مي

 (.44: 1383الف ،احمديجا و جلب مشتري، به هر شکلي، طبيعي و مباح، و پيروزي در رقابت يک هدف مهم است )عليتبليغ بي

، بيان مدرن نظريه تکامل است. نظريه تکامل داروين و داروينيسم اجتماعي اسپنسر در 22هاوژي جمعيت سازمان]نظريه[ اکول   

ها دوباره مطرح شد که به بقاي اصلح تأکيد دارد. به عقيده طرفداران اين نظريه، بيشتر از با نام اکولوژي جمعيت سازمان 1970دهه 

هاي ها را تعيين و سازمانکند. محيط است که حياط و ممات سازمانها را ديکته ميمانها، محيط است که شکل سازمديريت سازمان

 (.62: 1390پور، کند )قليهاي موفق جايگزين ميغيرموفق را با سازمان

 در مدیریت اسالمی عدالت اجتماعی -11-8
تنازع بقا ...  جنگد.يو با موجبات تنازع بقا م نازع،ت تعاون بچرخد نه ةکند که اجتماع بر پاياسالم مساعي خود را صرف اين مي   

محکوم است اما  عليه يکديگر به کار رود، يکديگر و تخريب و تجاوز به حقوق يکديگر و اينکه مساعي افراد به معني کوشش در عقب زدن

اجتماع نبايد ميدان تنازع بقا باشد  ات ندارد.مناف با تعاون هر فرد براي پيشرفت خود نه براي عقب راندن ديگري، بقا يعني کوشش ةمسابق

 ها براي همه در قانون و در عمل يکسان باشد تنازع بقاو مجازات تکاليف و حقوق ]اگر[ به عبارت ديگر...  بقا باشد. ةمسابق اما بايد ميدان

 (.257و  254: 1383 ،)مطهرييگري ببندد برود نه اينکه راه را بر د کند در راه خود پيشترهر کسي کوشش مي تسابق بقاست. نيست،

يابد. در هايي مانند نوع دوستي و عدالت اجتماعي، رقابت اقتصادي مفهوم ديگري ميدر مديريت اسالمي، با تکيه بر ارزش   

ه هر قيمت انجام حذف رقيب و ب رقابت به منظور ،است. در اين صورتگيرد و هدفي ثاني رقابت به اندازة کافي صورت مي ،مديريت اسالمي

ها از ديدگاه اسالمي يک رقابت (. در واقع رقابت سازمان44: 1383الف ،احمديشود؛ بلکه به منظور حذف نشدن از بازار خواهد بود )علينمي

                                                           
۲1. Herbert Spencer (1903 – 18۲0 :)رود.به شمار می انگلستان ترین فیلسوفان سده نوزدهمیکی از بزرگ 

های سازمانی بدین سبب متفاوت شناسی و کار داروین دارد. این مدل از سایر دیدگاهها، ریشه در زیستوژی جمعیت یا مدل انتخاب طبیعی سازماناکول. ۲۲

بعضی اشکال یا  که چرا ها. این دیدگاه برای توضیح این مسئله طراحی شدهرود تا درون سازمانها به کار میاست که عمدتاً برای جمعیت )مجموعه( سازمان

ان این گذاربنیاناز   (Freeman) ریمنو ف (Hannan) هانان روند.یابند در حالی که انواع دیگر تحلیل رفته و از بین میها بقا و توسعه میانواع سازمان

 اند.نظریه
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رعايت حقوق  عادالنه و همراه با پذيرها نيست. بلکه رقابتهاي کوچک و از صفحه راندن ضعفا و آسيببه هر قيمتي ولو به ورشکستگي گروه

ها امکان رشد همزمان را داشته باشد و (. عرصه اجتماع بايد براي همة سازمان80: 1383بمجاز بلکه ضروري است )علي احمدي،  ،رقبا

 23ها مختلف باشند. در واقع در مديريت اسالمي عدالت اجتماعيامکانات و منابع جامعه بايد به طور عادالنه در دسترس افراد و سازمان

لحاظ شود و « عدالت اجتماعي»منظور از مديريت اسالمي آن است که در عمل، اجرا و هدف آن گردد. گزين داروينيسم اجتماعي ميجاي

هايي را به کار ها هم در جامعه اسالمي نبايد تدابير و استراتژي. از طرفي سازماننهايتاً رضايت خدا و زندگي و معيشت افراد تأمين شود

تعال مسلمانان مخداي  24«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى واَل تَعَاوَنُوا عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ »ذف رقبا شوند. چرا که به حکم آيه گيرند که موجب ح

  دهد.را به تعاون و ياري رساندن به يکديگر فرمان مي

-خداي کريم غافل است و اين ةفته است زيرا از رحمت واسعل گرمديريت غربي در فضاي تنازع بقا شکتوان گفت بنابراين مي   

اين چيزي است که  .دنمند گردتواند نسبت به حوائج منطقي خود بهرهبشريت در متن آن مي ةکه خداوند عالمي را خلق کرده است که هم

ها براي تعالي هرچه بيشتر فضاي که سبقتهاي حذف همديگر نباشند بلرقابت ،هاتا رقابت گيردمديريت اسالمي بايد مدّ نظر قرار در 

 .باشد يمديريت

 گرایی در مدیریت غربیکمّيت -11-9
گرايي رويکردي است که بر اساس آن، مطالعة علمي هر چيزي به معناي سنجش کمّي آن است. غلبه رويکردهاي فلسفي کّمي   

يي در مديريت از اقتدار قابل توجهي برخوردار شود ]و[ جايگاه بسيار گراباعث شده است تا کمّي ،گرا در ادبيات مديريتگرا و کمّيعيني

هنوز از قدرتي بالمنازع در حوزه تحقيق و  ،مهمي در ادبيات دانش مديريت براي خود احراز ]نمايد[ و با وجود انتقادهاي فراوان به آن

 (. 175و  172و  164: 1390 ،شيريپردازي برخوردار است )خنيفر و علينظريه

از خصوصيات بارز تفکر غربي از دوره رنسانس به بعد، بخصوص در عصر حاضر، غلبه کمّيت بر کيفيت است. اين نوع از تفکر    

 ،اي که کيفيت قرباني و مغلوب نگرشي کمّي و مقداري شده است )غفاريامروزه در اعماق انديشه مغرب زمين رسوخ پيدا کرده، به گونه

(. در جهان متجدد کنوني، ساحت 81: 1390)آويني، کند ب با نگاهي سوداگرانه و رياضي به عالم نظر ميتمدن غر(. 102-101: 1382

انگاري و (. دنياي مدرن ماهيتاً مبتني بر سودجويي، کمّيت315: 1391بتمتع و کارافزايي و اعدادانديشي غلبه کرده است )داوري اردکاني، 

کيفيات به  ،تعقل جوهري کنار نهاده شد و فکر و انديشه به رياضيات 25ر عصر روشنگريدلذا (. 15: 1389سوداگري است )زرشناس، 

کار به جايي رسيده است  (.458: 1389 ،و حقيقت به فراواني آمار تحول يافت )الواني ،ها و روابط کمّيکمّيات، مفاهيم و تصورات به فرمول

به اين دليل، از هرگونه ارزش با تعابير کمّي بيان نشود،  ، يعنيرت رقم در نيايدهرچيزي که به صو گويند کهو معمواًل مي کنندکه فکر مي

شود و گويا ، ناديده گرفته مييت مقاومت کندشدن به کمّهرچيزي که در مقابل مبدل(. از اين طريق 80: 1365عاري است )گنون، « علمي»

به عدد چيزي نيست که زيرا تقوي زدگان ندارد در فرهنگ غربي و غرب جايگاهي جدّي «تقوي»فضائلي مثل به همين جهت  ...وجود ندارد. 

 (.238: 1390پذير نيستند )طاهرزاده، گرا محاسبههاي کمّيتکه مجردات هرگز با مالک، همچنانو رقم درآيد

يريت را امکان بر مديريت کيفيت سيطره دارد و آنچه مد يت است کهمنطق کمّ بر مديريت ]غربي[،حاکم  اساسيمنطق يک    

 کردن کيفيت استاساس مديريت امروز کمّيتوان گفت[ ]به طوري که ميگيري داشته باشد؛ سازد، آن چيزي است که امکان اندازهپذير مي

 گرايينتيجه نظريه هاي مديريت غربي ـ %96اند ـ قريب (. مبناي فلسفي همة غربياني که درزمينه مديريت بحث کرده1392تاش، )حسيني

يکي از مراحل  کهطوريبهريزي است که توجه تام به نتيجه و کمّيت دارد (، مصداق بارز اين رويکرد، برنامه7: 1375است )حسيني تاش، 

(. ]اين نوع[ رويکرد کمّي به مطالعات مديريت، معيارهاي کيفي را به 15: 1388پور، کردن راه حل مطلوب است )عاصميريزي، کمّيبرنامه

-بههاي مديريت و سازمان است گرايي رويکرد غالب در نظريه(؛ بنابراين کمّي173: 1390شيري، گذارد )خنيفر و عليکنار مي طور کامل

 محوري تنگ کرده است.گرايي و دينعرصه را بر کيفيت کهنحوي

                                                           
 ترقی قائل شود پیشرفت و استفاده و سیر مدارج ی برایافراد امکانات مساو ةعبارت است از اینکه قانون برای همعدالت اجتماعی از لحاظ وضع قانون. ۲3

 (.۲53: 1383)مطهری، 

 .۲. سوره مائده آیه ۲4

ها قبل از عصر در اروپا آغاز شد و از این جهت که رهبران نهضت مدعی بودند انسان میالدی شود که در قرن هجدهمعصر روشنگری به نهضتی اطالق می. 25

 .دادند« عصر روشنگری»ستند و این نهضت عصر علم را آغاز کرده است، به آن نام زیروشنگری در وهم و خرافه می
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 گرایی در مدیریت اسالمیکيفيت -11-10

-معناي خود را از دست مي ،شوندمي کميت تبديله به و زماني ک ندارند قابليت تبديل شدن به کميت راها بسياري از کيفيت   

(. 5: 1392 ،دهنده باشند )رجبيکنند و ممکن است فريبنمي را براي ما ايجاد ست ندهند، آن تصور واقعيد اگر معناي خود را ازدهند. 

(؛ نه 189 ،1386شود )نجاري: بنا مي ،ح واقعي انسان استوار استهاي ثابت الهي که بر مصالمديريت بر پاية ارزش ،در نظام اسالمي بنابراين

اش به انسان، سازمان و جامعه، از ها باشد و از امور معنوي غافل باشد. بر خالف مديريت غربي که با نگاه کمّياينکه فقط متوجه کمّيت

و « هاي الهيسنت»، «توسل»، «توکل»، «تقوي»مثل  مديريت اسالمي امور کيفي يا به تعبيري معنوي ،ساحت عالم ملکوت دور شده است

 دهد. داند و وزن بيشتري به آنها مي... را در دستگاه محاسباتي خود دخيل مي

 گرایی افراطی در مدیریت غربیتخصص -11-11
است )زرشناس، « وارهبرد»ساالري[، ضرورت کار تخصصي و فراگير و به تعبيري هاي کاپيتاليسم ]يا نظام سرمايهيکي از ويژگي   

کار براي سازماندهي جامعه، ضرورت يافت ]ولي[ ماهيت داري غرب، تقسيمبا توجه به اهميت توليد انبوه در نظام سرمايه ؛ که(37: 1392

 (. 65: 1389پور، مادّي و جسماني يافت )رحيم

هاي مثبت که عالوه بر جنبه هستندکار چيده تقسيمداراي يک نظام بسيار پي هاو به تبع آن سازمان اقتصاد ،در جهان امروزي   

 ،)حسيني شدن کارها باعث کاهش همبستگي افراد و نيز مواقعي بيگانگي در بين افراد شده استآن نظير سرعت باالي توليد، تخصصي

کردن (. تخصصي82: 1386بينز، گردد )راشود بر ميبندي دقيق وظايفي که به وسيله يک فرد انجام ميگرايي به گروه(. تخصص28: 1388

هايي را از طريق تکرار و مند شود و همچنين توسعه چنين مهارتهاي خاص يک عضو بهرهدهد که از مهارتنيروي کار به سازمان اجازه مي

 (.255: 1391يادگيري تقويت نمايد )اسکات، 

شود. ... در اين فرايند، اصل مشاغل ک شاغل واگذار ميدر شغل وظايف کلي يک حرفه مُثله شده و انجام هر جزء آن به عهده ي   

هاي تغيير در رفتار سازماني، هدف اغلب نظريه بوده و نيروي انساني با آموزش و تمرين بايد خود را با مشاغل تطبيق داده و سازگار کند. 

اي طراحي در راه علمي شدن توليد، مشاغل بايد به گونهباشد. ... ايجاد تغيير در فرد براي هماهنگي بيشتر با سازمان و اجراي اهداف آن مي

دن شوند که راندمان و بازدهي آنها در حد بهينه بوده و با کمترين خستگي و صرف انرژي و نهاده، بيشترين بازده از آنان بدست آيد. باال بر

هايي است ايش بازدهي از ميان رفتن انسانيت انسانبالد و بهاي اين افزراندمان مشاغل تحول بزرگي است که جامعه صنعتي امروز بدان مي

ها به کار گرفته شده شناسي سازماني به صورت تکنولوژي برانگيختن انساندهند. در چنين شرايطي روانکه شاغلين کنوني را تشکيل مي

بنابراين ماشيني شدن آدمي منحصر به مکتب اند که بايد حداکثر استفاده از آنها به عمل آيد. هايي درآمدهها به صورت ماشيناست و انسان

مديريت علمي و دوران کالسيک نبوده و امروزه نيز اتخاذ تدابيري از قبيل مهندسي زيستي يا ارگونومي گوياي همان نگرش مديريت علمي 

 (.28: 1370)الواني،  ازمان استبه انسان در س

ها از يکديگر رگ اجتماعي به دنبال خودش دارد و آن جدا کردن انسانکار خواه ناخواه يک خطر بزتکامل جامعه از نظر تقسيم   

و راست است، سبب تکامل جامعه  - گويند سبب تکامل جامعه استکار که ميي تقسيمشود، اين مسئلهچون کارها اختصاصي مي... است. 

شود، پس کار مياين ةشود و ساختکار مي کار خيلي زياد شد هر انسان، مخصوص يکوقتي تقسيم ... سبب نقص فرد است.  - است

شود، اين انسان ديگر انسان نيست، يک ابزار است؛ مسخ مي... شود. انسانيتي که مشترک ميان انسانهاست کجا رفت؟ آن ديگر قرباني مي

قسيم شود و هر فردي فقط بنابراين وقتي کار به مراحل کوچک و مجزا ت (.261-262: 1385)مطهري،  يک انسانِ مسخ شده به ابزار است

 (.168-169: 1388آيد )فيضي، به آساني پديد مي 26«از خودبيگانگي»اي از کار باشد، احساس مسئول مرحله

 مانندورزند تنها به کارآيي و منافع اقتصادي توجه دارند و از عامل انساني غافل ميکار تأکيد ميکساني که بر مزيت تقسيم   

(224: 1994Certo, ) .ها ها و از خودبيگانگي آنسازي از انسانصنعتي را عامل تجزية انسانيت و مُهره ةتقسيم کار مدرن در جامع 27شيلر

 ،شود که به جاي آنکه انسان در تماميت خودکار سبب ميشيلر، تقسيم (. از نظر120: 1389، ازغدي پورخواند )رحيمدر جامعة ماشيني مي

وجود انساني رشد يابد. به قولي چون دولت تنها خواستار يک کارکرد تخصصي شده از هر يک از اعضاي خود  شکوفا شود، تنها بخشي از

پذيري را در توانند همه وجوه شخصيت خود را توسعه دهند، بلکه فراتر از آن کارکرد، هيچ معنايي از مسئوليتها نه تنها نميباشد آنمي

کند؛ و . در بينش سنتي، کيفيت ذاتي افراد است که نوع فعاليت آنها را تعيين مي(Sharp, 1991: 154) کنندنمي برابر زندگي عامه احساس

                                                           
بر او مسلط گردند. از جمله عوامل از خودبیگانگی  ،پیوندد که محیط اجتماعی یا ساختارهای ایجاد شده توسط بشر. از خودبیگانگی هنگامی به وقوع می۲6

بقاتی و ... . آدم از خودبیگانه، خویشتن را نه مانند یک عامل، بلکه به صورت یک بیمار، نه مثل یک خالق، بلکه بشر عبارتند از: تکنولوژی، ماشین، پول، نظام ط

 (.73و 7۲: 139۲پور و سیادت، کند )رکنیمانند یک مخلوق، نه در اختیار خویشتن بلکه در اختیار دیگران تجربه می

۲7 . Friedrich Schiller(1805  1759ـ ،)آلمانی مورخو  فیلسوف. 
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توان آنها را به جاي يکديگر قرار داد، ديگر به اين آيند و ميصرفاً عددي به شمار مي« آحاد»سنتي، چون افراد که در بينش غيرحال آن

هاي ... بديهي است که اين پيشه .شوداليت ماشيني و خالي از هرگونه حقيقت انساني منتهي ميشود. بينش اخير به فعکيفيات توجه نمي

 (.67: 1365توانند موانعي در راه رشد معنويت باشند )گنون، کنند و فقط ميماشيني براي رازآموزي هيچ امکاني را فراهم نمي

 کار عادالنه در مدیریت اسالمیيمتقس -11-12
اقتصاد منجر شد، اما بايد اذعان داشت که اين انقالب اقتصادي به  ةکار به انقالبي در زميناسميت در تقسيم ةيهر چند نظر   

هاي اسالمي قياس کنيم، کار را با تقسيم کار در نظامدست آمده است. اگر اين روش مکانيکي تقسيمقيمت نفي هويت انساني کارگران به

شود و در نظام اسالمي کار هر کس مستقيماً بر اعتقادات و تمايزات کيفي و روحي افراد بنا مي... م شد. خوبي به اين حقيقت واقف خواهيبه

مؤمن تابع اعتقاد خويش است نه اقتصاد، و عمل او مستقيماً بر نيت اوست که بنا . دارد نه پول، که عشق استها را به کار وا ميآنچه انسان

دهد و باالجبار، فقط براي امرار معاش دست ارگر و کارمند پيوند اعتقادي خويش با کارش را از دست مياي، کشود. در سيستم کارخانهمي

 شودها ميارزش ةال و مبدأ و ميزان همشود، اين پول است که غايت آماحتياجات او با پول برآورده مي ةزند و از آنجا که همکار ميبه

 (.121: 1376 ،)آويني

که ما در دوران گذار از تمدن غرب به تمدن اسالمي هستيم و گريز از تمدن غرب و مدرنيته و ملزومات آنها با توجه به اين   

نظامي  ،کار در مديريت اسالمي داشته باشيم تا پس از گذار از تمدن غرب و تحقق تمدن اسالمينيست لذا بايد چارچوبي براي نظام تقسيم

. رودنظم اجتماعي در جامعه به شمار مي يکار بنياد اساستقسيماما  کار متناسب با آن نيز شکل گيرد.و تقسيم بر پايه تمدن اسالمي بنا شود

هاي نظمي و آشوبگيري نظام نابرابر موجب بيشکل. شوداز جمله علل مهم ايجاد نابرابري در جامعه نيز محسوب مي ]نامناسب[ تقسيم کار

 .باشد عدالت تواند به نظم پايدار منجر شود که مبتني برشرايطي مي کار درتقسيم در نتيجه. گردداجتماعي مي

. هاساالري و برابري در فرصتهاي طبيعي، شايستهاند از: تناسب با تفاوتاصول اساسي عدالت اجتماعي از منظر اسالم عبارت   

هاي طبيعي افراد باشد. ثانيا، بر اصول ي که اوالً، بيانگر تفاوتها و مزاياي اجتماعکار عادالنه عبارت است از: نظام توزيع نقشبنابراين، تقسيم

هاي يادشده به کار فقط با ويژگياز ديدگاه اسالمي، نظام تقسيم. ها در آن رعايت شده باشد، برابري فرصتساالري استوار باشند. ثالثاًشايسته

 (81-90: 1390)نظري،   کنداجتماعي کمک مي نظم و انسجام

 نبوه، مصرف انبوه در مدیریت غربیتوليد ا -11-13
 کسب يکي که شودايجاد مي جديد انسان براي اقتصادي تفکر حوزة در اصلي مؤلفة دو جديد ]يا همان غرب مدرن[ دورة در   

 محسوب ارزش بيشتر، رفاه کسب [در اين دوره است. ]براي غربيان طلبيديگري رفاه و باشدمي مهم او براي العادهفوق اکنون که است ثروت

 نيز او رفاه هدف است، و دارد موضوعيت انسان خود که دليل اين به دوران اين شد. در مهم انسان رفاهِ شد و چيز همه انسان واقع شد. ... در

داشته  درآمدزايي بيشتر تا کنيد بيشتر توليد توانيدمي چه هر که معنا اين به است توليد بيشتر بيشتر، رفاه و ثروت کسب راه. است مهم

-نمي دليلي واقع ندارد. در توليد نيازش از اندازة بيش فرد و است مصرف براي و نياز رفع براي توليد سنتي اقتصاد توليد سيستم ر... دباشيد. 

اين  . ...مدزايي و سود استطور نيست بلکه مبناي آن، توليد براي درآداري ايناقتصاد سرمايه]اما[ ...  کند. توليد نياز مقدار از بيش که بيند

رسد که درب زايي شد، ديگر زماني نميتوليد، تفکر متفاوتي هم دارد. زماني که توليد، تبديل به توليد انبوه و توليد براي فروش و درآمد

در واقع انسان در ...  ر نيست.بردا کارخانه را به دليل نبود سفارش ببنديم. درب کارخانه نبايد بسته شود، زيرا فرهنگ اقتصادي جديد، قناعت

رود که هميشه تشنة مسائل مادي و رفاهي دنيا است، همواره چيزي وجود دارد که او نداشته باشد و اين اين نظام جديد طوري پيش مي

: 1392 ،)آجيلي باشد جا انسان قناعت کند و بيشتر از آن نيازي نداشتهداري مرزي وجود ندارد که در آنامر، حدي ندارد. در نظام سرمايه

 ةمصرف بيشتر براي توليد بيشتر، ضرورت حتمي اقتصاد امروز است، چرا که اگر کاالهاي توليد شده مصرف نشود امکان توسعلذا  (.11 -17

را به  اقتصادي است بايد مردم ةنابراين، براي توليد بيشتر که ضرورت توسع. باقتصادي، وجود نخواهد داشت ةتوليد، يعني امکان توسع

(. 88: 1376 ،)آويني غربي است ةمصرف هر چه بيشتر ترغيب کرد و بدين علت است که تبليغات يکي از ارکان اساسي توسعه به شيو

شود. از طرفي اين داري توليد انبوه يک اصل اساسي است و همة امکانات در آن جهت ساماندهي ميبنابراين در مديريت غربي يا سرمايه

 شود.هاي بازاريابي در مديريت بازاريابي دنبال مياز به مصرف انبوه دارد که اين امر با تکنيکتوليد انبوه ني

 می، مصرف معقول در مدیریت اسالمیتوليد بو -11-14
ها به سوي ناکجاآباد است و با که نظر به زندگي متعالي داشته باشد به ابزارهايي نظر دارد که کمال آنبشر امروز بيش از آن   

توليد  آيد.براي خود و ديگران بنماياند. در حالي که با توليد انبوهِ تکنولوژي، مصرف انبوه پيش مي خواهد کمال خود راها ميتوليد انبوه آن

ه کند، با توجه به اين نکته اگر با نگاهي عالمانه بآورد و هم محيط زيست را تخريب ميانبوه و مصرف زياد، هم خسارات روحي به بار مي

و  62و  34: 1387)طاهرزاده، ها رفتند نرويم شود تا راهي را که آنزندگي غربي بنگريم به جاي حسرت از آن زندگي، عبرت نصيب ما مي

 .(95: 1376 ،)آويني اگر تبليغات غربي بر غفلت و فريب مردم استوار است، بالعکس، تبليغات ما بايد بر آگاهي آنها تکيه داشته باشد. (66
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توانيم نسبت به مديريتي که با توليد نميو کنيم که فرهنگ غرب بر آن غالب است ي زندگي مييدر حال حاضر که در دنيا ما   

-. اما ميزده نيز همين استهاي بحران جوامع مدرن و مدرنتفاوت باشيم ولي يقيناً يکي از علتخواهد اين تمدن را اداره کند بيانبوه مي

توانيم ضمن مي اين مشکل را در دوران گذار از تمدن غرب به تمدن اسالمي به حداقل برسانيم. در اين زمينه ميتوانيم با مديريت اسال

تواند موجب تقويت توليد بومي مي را همراه با مصرف معقول و نه مصرف انبوه دنبال کنيم. بوميهاي بومي توليد گيري از تکنولوژيبهره

توان مصرف معقول را مديريت کرد تا دچار مصرف انبوه و اسراف . با ترويج سبک زندگي اسالمي هم مينظام اقتصادي جامعه اسالمي گردد

 به سبک غربي نباشيم.

 سودمحوري اساس مدیریت غربی -11-15

(. محرّک عاطفي و انگيزشي 15: 1389انگاري و سوداگري است )زرشناس، دنياي مدرن ماهيتاً مبتني بر سودجويي، کمّيت   

ة سطوح جامعة منفعت طلبي و سودجويي است و اين امر را به هيأت يک انديشه و قانون و قاعده عام و رايج و حاکم در هم ،مدرن بشر

 (. 61: 1392 ،)زرشناسمدرن در آورده است 

 ،ور ازغديپگراتر و کمتر فلسفي و بيشتر تجربي و سودمحور شده است )رحيمهر چه زمان گذشته، علوم اجتماعي غرب، نسبي   

بر اساس اين ديدگاه، هر رابطه يا تعاملي . طلبي آنهاستمحوري و منفعتهاي مديريتي غيراسالمي، سودمشکل اصلي در نظام(. 91: 1389

پارادايم ؛ ]به نحوي که[ مديريت، درغرب به شکل سودمحور و مبتني بر فرهنگ و تمدن غربي است. طلبي استي و رفاهبر پايه مسائل مادّ

در مديريت غربي ممکن است براي کسب سود، به هر وسيلة غيراخالقي  لذا(؛ 56و  48: 1383)قوامي:  يريت غربي، بر محور سود استمد

 (.42: 1392متوسل شوند )عابدي و معصومي، 

 خدامحوري اساس مدیریت اسالمی -11-16
ها )از جمله د الهي انسان است. ساير ارزشکمال و رش ،ريزيهدف اصلي مديريت و برنامه ،در ديدگاه مديريت ارزشي   

 (.111-112: 1383ب ،احمديشوند )علياي و مقدمي دارند و نسبي محسوب ميسودآوري( جنبه وسيله

ها به نحوي که جوهرة انسانيت خود را در سازمان و جامعه در مديريت اسالمي هدف غايي عبارت است از رشد و کمال انسان   

شدن توسط رفع نيازهاي مادّي و معنوي قرب الهي و خداگونه ،هاتکامل روحي و معنوي انسان ،نند در واقع هدف نهاييبه منصة ظهور برسا

ي و اهداف سازمان است ي و صرفاً رفع نيازهاي مادّبر خالف مديريت در ساير مکاتب که هدفشان کسب سود و منفعت مادّ... انسان است 

ي حاکم بر جوامع غرب و اصالت سود مادّيا گرايي يژگي ممتاز نظام مديريت اسالمي در مقابل اصل منفعتو(. بنابراين 188: 1386 ،)نجاري

از اين منظر . انسان است تعاليگرايي است که براساس آن دنيا مزرعه آخرت و فرصتي براي ها، اعتقاد به اصل آخرتهاي مديريت آنتئوري

 روزيعمل به تکليف الهي، جلب رضايت مخلوق و کسب »نبوده، بلکه « ست، مشتري و سودکيا»مساوي با « سازمانمديريت، انسان و »

 .مديريت اسالمي بر اساس حب و دوستي و محوريت خداوند متعال استلذا . باشدمي «خدامحوري»و در يک کلمه  «حالل

 گيرينتيجه -12

دّن اسالمي خالصه کرد. تمدّن اسالمي يعني آن فضايي که ي کوتاه ايجاد تمشود در جملهآرمان نظام جمهوري اسالمي را مي»  

تواند رشد کند و به غايات مطلوبي که خداي متعال او را براي آن غايات خلق کرده انسان در آن فضا از لحاظ معنوي و از لحاظ مادّي مي

اي است که در ترين مرحلهن اسالمي، حساسدر مسير رسيدن به تمدن اسالمي، مرحلة عبور و گذار از فرهنگ غربي به تمد. 28«است برسد

مديريت »که در حال حاضر تعبير  ،لذا ضرورت نقادي مباني مديريت غربي و تدوين مباني و اصول مديريت اسالمي .قرار دارد ماپيش روي 

اني مديريت غربي در ارتباط اين پژوهش به بررسي و احصاء مبشود. بيش از پيش احساس مي ،براي آن تعبير مناسبي است «در دوران گذار

نتايج حاصل پرداخته شد. از طرف ديگر داري حاکم بر آن از يک طرف و مباني مديريت اسالمي سرمايهبا تمدن نوين غرب و مدرنيته و نظام

 اينچنين بيان کرد:توان مياز اين تحقيق را 

 انگاري عالمهاي بنيادين و اساسي از جمله مادّيضفربا توجه به ابتناء مباني فکري احصاء شده براي مديريت غرب بر پيش، 

 کاربردي در جهت مديريت اسالمي ندارد. ،از حيث مباني ،مديريت غربي

 هايي استوار است که ناشي از نگرش بشر غربي به عالم است و در بستر تمدن فرضبا توجه به اينکه مباني مديريت غربي بر پيش

 ذاتاً غربي است و قابل عاريه نيستند.غربي شکل گرفته است، اين مباني 

 ةاهلل و بندولي در نگاه اسالمي، انسان خليفة ،)اومانيسم( ها استها و نيستانسان، محور بايدها و نبايدها و هست ،در مديريت غربي 

 .خدا است

                                                           
 .14/6/139۲ ،(www.khamenei.ir)رسانی مقام معظم رهبری  . پایگاه اطالع۲8

http://www.rassjournal.ir/
http://www.khamenei.ir/


 54-70، ص 1395 بهار،  5، شماره اجتماعی رویکردهای پژوهشی در علوم
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

  و  شود مطابق روحتدوين مي سازماني که ،حاکم بر انسان است و در نظام اسالمي اصل و ،نظم و سازمان ،غربمديريتي در نظام

 .است و در جهت تعالي آنها هاانسان فطرت

توان فرضيه اصلي تحقيق را اثبات شده دانست زيرا مباني فکري احصاء شده در اين تحقيق که مي به موارد فوقاکنون با توجه    

 توان گفت:با هم متفاوت است بنابراين مي هاي بنيادين و اساسي هستند براي مديريت غربي و مديريت اسالميفرضمبتني بر پيش

 .مباني مديريت غربي با مباني مديريت اسالمي مغايرت دارد 

 گردد:ريزان اين حوزه ارائه ميپيشنهادهاي زير به جامعه علمي و دانشگاهي کشور و برنامه

 ها.هاي آموزشي دانشگاهاضافه شدن يک واحد درسي با موضوع نگاه نقادانه به مباني مديريت غرب در سرفصل  .1

 سوق دادن دانشجويان به سمت تحقيقات بنيادي با موضوع مباني علوم انساني از جمله مباني دانش مديريت. .2

 اي. نامهتوجه به تحقيقات کيفي در کنار تحقيقات آماري و پرسش .3 

و تحقيقات علمي  وم انساني و مديريتلآموزشي ع هايتوجه به دوران گذار از تمدن غرب به تمدن اسالمي در تدوين سرفصل .4

 .هااين رشته
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