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  تطبیقی تئوری مدیریت فایول با سخنان امیرالمؤمنین علی )ع( بررسی

 

اجمالی مدیریت اسالمی و مدیریت رایج و معمول، بر مبنای توصیف مقایسه در خصوص : چکیده

نوان عوجود آمده است. تلقی انسان به انسان و تعبیر سازمان، خطوط فکری مختلفی در مدیریت به

وجودی مکانیکی و ماشینی مکتب کالسیک و خطوط فکری مدیریت علمی، علم مدیریت، مدیریت م

ای هعلوم اسالمی سیستم خاصی است که با سیستماست.  ادارای و مدیریت بروکراسی مطرح گشته

 آفرینش، جهات از انسان به کریم قرآن نگاهدیگری که در دنیا رواج داشته و دارد، متفاوت است. 

 متفاوت کامالً زمین مغرب اندیشوران نگاه با محوری،ارزش و حقیقت و طبیعت زندگی، از هدف

 است )ع( علی حضرت البالغهنهج مدیریتی هایشیوه با )ع( اطهار ائمه عملی سیره و گفتار است.

این پژوهش،  باشد. راهگشا مدیریت مسئله در ازجمله و اجتماعی زندگی هایزمینه تمام در تواندمی

ن دنبال ایاست و بهمنظور مقایسه اصول مدیریت فایول و سخنان حضرت علی )ع( انجام گرفتهبه

 دارد؟ وجود ارتباطی اسالمی مدیریت و فایول مدیریت تئوری بین آیاپرسش است که 

 ی تطبیقیالبالغه، مطالعهمدیریت فایول، نهج کلیدی:واژگان 

 مقدمه

ا هاصلی جوامع بشری هستند. شرایط مختلف زمانی و مکانی و نیازهای گوناگون انسانرکن  "هاسازمان"در جهان معاصر 

ها تقریباً در تمام شئون زندگی انسان امروزی، از اند. سازمانها و مؤسسات مختلف شدهباعث ظهور و گسترش روزافزون سازمان

 شوند موفق خود مطلوب اهداف به رسیدن و نجام مأموریتهاا در توانندمی هنگامی  هاتولد تا مرگ، تأثیرگذارند. وانگهی سازمان

 است ها سازمان موفقیت استمرار و حیات تداوم عامل مهمترین  "مدیریت"؛ زیرا باشند برخوردار کارآمد و توانمند مدیریتی از که

 اهمیت برای نیز دینی منابع در دارد عهده بر سازمان هر پیشرفت و بالندگی، رشد در را کننده تعیین و مهم بسیار نقشی مدیران و

 می فراهم را جامعه سربلندی و پیشرفت موجبات که اموری از یکیتوان یافت. ، مطالب بسیاری میشایسته مدیران و مدیریت

  2، صدیقه حجی   1پورفخریه حمیدیان
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 فارس بوشهرمدیریت بازرگانی دانشگاه خلیجارشد کارشناس 2

 

 
hamidianpour@pgu.ac.ir 

Sa.hajji29@gmail.com 

ی 
ص

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

ل 
سا

ی )
الم

 اس
نی

سا
م ان

لو
ع

د
 (وم

ره 
ما

ش
71 

د 
جل

 /
7

ن  
آبا

  /
79

31
 

ص 
 /

77- 7
 



 7-77، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره 

  ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

8 

 

 و داشته جود و تاریخ طول در متفاوت و مختلف هایشکل به مدیریت .باشد می صحیح ومدیریت سیاست تدبیر، شک بدون آورد

  .است ساخته فراهم را هاحکومت و هاتمدن قوام و دوام و پایداری زمینه گوناگون، صور به

 فزونی نیز بشر پیشرفت در مدیریت تأثیر خود، هایتوانایی و امکانات از استفاده در بشر آگاهی افزایش و علم پیشرفت با

 مشترک جهگردید. و هئارا نیز کردندمی نگاه انسان به گونگونه منظرهای از که متفاوتی و مختلف هاینظریه آن، با همراه و یافت

 و گرفته قرا موردتوجه ابزار سنگهم گاه نیز انسان راستا، این در و است کار نتیجه به توجه و بودن گراهدف ها،نظریه این تمامی

 مسلمان دانشمندان به مربوط کتب و آثار مطالعه و روایات و آیات بررسی و بامطالعه است شده توجه باالتر سطوح در آن به گاه

 توجه مخلوق و خالق روابط و فرد تقوای و هافضیلت روحی، اخالقیات، و معنوی هایجنبه بر تنهانه اسالم دریافت که توانمی

 "مدیریت "و  "رهبری" هایشیوه باألخص جامعه امور اداره اجتماعی، روابط به مربوط هایجنبه به نیز زیادی عنایت بلکه داشته،

، روازاین .کنند حرکت منسجم و صحیح اصولی طبق که رسندمی خود مقاصد و اهداف به هنگامی هاسازمانداشته است. از طرفی 

 کرده تحدید و تعریف را هاآن اسالم که دارند خاصی معنای شجاعت، و عدالت بزرگواری، کرامت، همچوناسالم صفاتی  ازنظر

 است رسانده کمال به خود در را صفات این شودمی مطمئن زمانی مسلمان فرد و شودمی درک تعالیم اسالمی با صفات ینا است.

 انسانی کامل انسان اسالم، دیدگاه از باشد. بنابراین، برابر کرده، تبیین و توصیف سنت و قرآن آنچه با است، کرده حاصل آنچه که

 اجازه انسان این به اسالم و برساند کمال به سنت و قرآن رهنمودهای و تعالیم با را خویش های  درونیویژگی و صفات که است

 مراجعه با سلمانانم دارد. نیاز خاصی هایویژگی به که است پیشرو و عاقل بالغ، انسان یک رهبر،، روازاینهد. دمی والیت و رهبری

 نشان را اسالمی غیر رویکردهای و اسالم تفاوت امر این. بشناسند است، اسالم تأیید مورد که را رهبری  توانندمی سنت، و قرآن به

 اسالمی رویکرد کهدرحالی است، آمدهدستبه او عملی تجربه و تخیل ،باعقل و بشر دست اسالمی به غیر رویکردهای زیرا دهد؛می

 سیره و گفتار به مراجعه با همچنین  . (1811مؤمنی,  &)دانائی فرد دهد می ارائه گوید،می خداوند  که را آنچه رهبر، به نسبت

 و اجتماعی زندگی هایزمینه تمام در تواندمی که است )ع( علی حضرت البالغهنهج مدیریتی هایشیوه با )ع( اطهار ائمه عملی

مالک  " باوفای خود سردار به حضرت آن ینامه شکبی ارزشمند یمجموعه این میان باشد. از  راهگشا مدیریت مسئله در ازجمله

 آن دستورهای استناد به توانمی. دانست مدیریتی دستورالعمل ترینکامل و ترینجامع را آن باید حقبه که باشدمی "اشتر نخعی

 راهنمای تواندمیباط نمود که ناستخراج و است "اصول مدیریت در اندیشه علی )ع(  " عنوان تحت را اصولی منشور این در حضرت

 . بگیرد قرار اسالمی هایسازمان با متناسب هایشیوه اعمال برای مدیران عمل

یعنی یک چارچوب  "ای کلی و حقیقتی عمومی برای راهنمای رفتار دانستقانون و قاعده " را اصل باید مختلف تعابیر طبق

 بیشتری انعطاف قابلیت از "اصل" مدیریت با رابطه . درهست بسنجند آن با را جزئیات و فروعات که کلی ایضابطه واساسی 

 اصول رود.می کار به پیشگویی و توصیف برای که است طبیعی علوم در اصول مشابه کالسیک مدیریت در اصول و است برخوردار

 رسد،می نظر به که آیدمی حساببه مدیریتی مفاهیم ترینمهم از است، شدهمطرح فایول هنری توسط که مدیریت گانهچهارده

 در فایول که ولیاص .آید کار به مدیریت در باید که دانستنی دارد، هاآن دانستن به نیاز مدیری هر که باشد مسائلی اولین جزو

 هرقدر ،بنابراینشد.  هاآن توسعه یمایهدست و کردند باور را آن پیش هامدت آمریکا و اروپا و شناخت را هاآن بیستم قرن اوایل

 برای هاآن از پیچیده و نشدهبینیپیش هایموقعیت در توانندمی بهتر باشند، داشته آشنایی کلی اصول و قواعد با بیشتر مدیران
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 مدیریت و فایول مدیریت تئوری بین آیا که است آن از عبارت پژوهش این اساسی سؤال .کنند استفاده خود هاینقش ایفای

  دارد؟ وجود ارتباطی اسالمی

 تئوری مدیریت فایول 

 اجرای دانش مدیران، برای تا نمود تالش فرانسه صنعت در باال مدیریتی هایمقام با و مهندس یک عنوانبههنری فایول 

 حتی و مذهب سیاست، صنعت، تجارت، برای که دارد وجود مدیریت برای عمومی علم یک است معتقد او .نماید ایجاد را مدیریت

 هاآن و نموده بیان را مدیریت اصول از لیستی که است بوده تجربی مدیران اولین از یکی او .باشدمی اعمالقابل بشردوستانه امور

 .دارد مدیریت معین اصول از ایمجموعه به نیاز تنها موفقیت برای مدیر که دارد اعتقاد .داندمی مفید مدیریت انواع همه برای را

 در هافعالیت همه که داردمی بیان فایول .فنی دانش به کمتر و دارد نیاز مدیریت دانش به بیشتر سازمان یک صدر در مدیر یک

  .نمود بندیتقسیم زیر دسته شش در توانمی را سازمان

 ، هدایت ودهیسازمانریزی، فنی، اقتصادی، مالی، امنیتی، وظایف مدیریتی، وی وظایف مدیریتی را مشتمل بر برنامه

 این روان عملکرد تأمین مدیر نقش و یکدیگرند از مستقل فعالیت دسته شش این او اظهار طبقدانست. کنترل میرهبری، 

فایول ضمن بیان این واقعیت که اصول مدیریت  .(1831اسمعیلی,  &)ایرانمنش  باشدمی سازمانی اهداف به دستیابی تا هافعالیت

تجربیات خود را در قالب چهارده اصل برای بهبود مدیریت سازمان و انجام  حاصلشوند،  کاربردهبهپذیر انعطاف صورتبهباید 

، عدالت، ترجیح منافع گروه بر مراتبسلسلهوظایف مدیریت ارائه کرد: وحدت فرماندهی، وحدت مدیریت، نظم و انضباط، تمرکز، 

 . (1811)رضائیان, ابتکار عمل و احساس وحدت و یگانگی منافع فردی، جبران خدمات، اختیار و مسئولیت، ثبات، 

در زیر تئوری مدیریت فایول به همراه یک نمونه از فرمایشات امیرالمؤمنین حضرت علی )ع( آورده شده 

 است:

  یزیربرنامه

 دارفهدریزی ذکر این نکته ضروری است که آفرینش هستی برنامه یدربارهقبل از پرداختن به دیدگاه حضرت علی )ع( 

 است:  شدهبیان صراحتبههای اعزام مالک به مصر بینیم که هدفی مالک اشتر میاست. با نگاهی به عهدنامه

او را  کههنگامیگذارد، ی خدا، علی امیرالمؤمنین، به مالک ابن حارث اشتر در پیمانی که با او میاین فرمانی است از بنده

را آباد سازد  آنجاو با دشمنان آن بجنگد و به اصالح حال مردم بپردازد و شهرهای  گردآوردرا  آنجاگمارد تا خراج به مصر می

 . (1831زند وکیلی,  &)صیادی 

 دهی سازمان

منظور دستیابی به اهداف سازمانی، هماهنگی میان آنان، به های کاری ومیان افراد و گروه کارتقسیمفرآیندی که طی آن 

افراد درستکار و شایسته در سازمان  کارگیریبهگزینش و و تجدید سازمان،  دهیسازمانمسائل در  ترینمهماز گیرد. صورت می

، از خاندانی پاکیزه باحیاربه و فرمایند کارگزاران را از میان مردمی باتجمیر خطاب به مالک اشت 38ی است. حضرت علی در نامه

 (. 111البالغه؛ ص که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن )نهج باتقواو 
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 هدایت و رهبری 

 و خام بسیار اندیشهکند که یک زمانی مطرح می(  11ی ) خطبهحضرت علی )ع( ضرورت وجود رهبری در اجتماع را 

 جمله، این از منظورشان و« ال حکم اال اهلل: » گفتندمی خوارج .بود مطرح جامعه در خوارج به موسوم گروهی سوی از نامعقول

 هم قرآن در که جمله روشن مفهوم کهدرحالی بود خدواند شخص به اجتماع رهبری تخصیص و اجتماع در انسان رهبری نفی

سخن حقی است که از آن باطل اراده »  .انسان توسط مردم رهبری نفی نه است جهان و انسان بر خدا غیر حاکمیت نفی آمده

 . (1811شهریاری ,  &)نجات بخش اصفهانی « شده است

 هماهنگی 

: از پراکندگی 123خطبه  )ع( اصل هماهنگی و وحدت را مرود تأکید شدید قرار داده است؛البالغه امیرالمؤمنین در نهج

ی گرگ خواهد بود. آگاه باشید، هر کس که مردم را گونه که گوسفند تنها، طعمهی شیطان است آنبهره بپرهیزید، که انسان تنها

 (. 131البالغه؛ ص ی من باشد )نهجکه زیر عمامه هرچنددعوت کند او را بکشید، « تفرقه و جدایی» به این شعار 

 کنترل کردن

ی کسانی که به هر نحوی به ردم هستند و بر کنترل دائمی همهی می امیرالمؤمنین )ع( خدمتگزاران تودهطبق فرموده

که مدیر خود باید ناظر اعمال آنان امام توصیه فرموده است که عالوه بر آن ویژهبهاند، سفارش مؤکد شده است. کاری گماشته شده

ه است به رعیت ستم نکنند، گروهی را نیز ها داداز قدرتی که وی به آن سوءاستفادهباشد، کار آنان را کنترل و مواظبت کند تا با 

ها قرار دهد. امام در سخنان خود به مالک ها بگمارد تا همواره او را در جریان شیوه عملکرد آنبایستی برای بازرسی همیشگی آن

 . (1833)عظیم زاده اردبیلی,   "باشند گوراستکنندگانی را بگمار که به تو وفادار و رسان و کنترلزها بابر آن "فرماید می

  علی )ع( ای از سخنان امیرالمؤمنینفایول همراه با نمونهی گانه 41اصول 

 اصل حاکمیت خدا و وحدت فرماندهی 

در  کهطوریبهاست،  خداترسیی او بودن و حکومت و مدیریت پذیرش فرماندهی خداوند، بنده یدرزمینهاولین اصل 

فرمایند: این خود به مالک اشتر می 38شود. آنجا که در نامه دیده می وضوحبهدستورات امام )ع( نام خدا و رضای او  جایجای

او را به فرمانداری مصر  کههنگامیی خدا، علی امیرالمؤمنین، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدی که با او دارد، فرمان بنده

او را به ترس  آوری کند و با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصالح و شهرهای مصر را آباد سازد.برگزید تا خراج آن دیار را جمع

دستوراتی در کتاب خدا آمده از واجبات را پیروی کند،  آنچهدیگر کارها مقدم دارد، دهد و اینکه اطاعت خدا را بر از خدا فرمان می

خدا  دهد کهکه جز با پیروی از آن رستگار نخواهد شد و جز با نشناختن و ضایع کردن آن جنایتکار نخواهد گردید. به او فرمان می

را که او را  کسآنو دست و زبان یاری کند، زیرا خداوند پیروزی کسی را تضمین کند که او را یاری دهد و بزرگ دارد.  بادلرا 

 (.118البالغه؛ ص و به هنگام سرکشی رامش کند )نهج بازدارددهد تا نفس خود را از پیروزی آرزوها ه او فرمان میبزرگ شمارد. ب
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 بر محور حق  یورز عدالتاصل 

همچنین  .هستپایبندتر  تساویبهتر است و در تقسیم فرمایند: علی در رفتار با مردم از همه شما عادلپیامبر اکرم )ص( می

 روترین و در عدل،چیزها در نزد تو این است که در حق، میانه ترینداشتنیدوستفرمایند: )ع( در نامه به مالک اشتر میامام علی 

 . (1831ابوطالبی,  &)مشرف جوادی ترین باشد فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم گسترده

 منافع عمومی بر منافع خواص   حیترج

فرمایند: کاری که باید بیش از منفعت فرد یا گروه نباید مقدم و مافوق مالحظات سازمان قرار گیرد. حضرت علی )ع( می

روی در حق است و همگانی کردن آن در برابری و دادگری، که بیشتر سبب خشنودی رعیت هر کار دوست داشته باشیم، میانه

)نصر کند و خشم چند تن در برابر خشنودی همگان اهمیت ندارد پایمال میگردد؛ زیرا خشم همگان خشنودی چند تن را می

 . (1811ساالری,  &اصفهانی 

  کارمیتقساصل 

یابی به یک اموری است که برای دست ازجملهها ، تعیین حدود وظایف و جلوگیری از تداخل نقشکارتقسیمدر متون 

سانی شناکه جامعه، پیش از آندرواقعاست.  قرارگرفتهی منظم و منضبط از اهمیت اساسی برخوردار بوده و مورد تأکید فراوان جامعه

 عنوانبه کارها پیش در متون اسالمی تقسیماساس تنظیم اجتماعی کشف کنند، قرن عنوانبهرا  کارتقسیماهمیت  دورکیمهمچون 

 کنندی خود به امام حسن )ع( سفارش مییم اجتماعی مطرح بوده است. امام علی )ع( در نامهبنیاد تشکیل حیات جمعی و تنظ

ای معین نمایی ها ضروری است برای هر یک از کارگزاران خود، نقش و وظیفهکه برای جلوگیری از تداخل و یا انجام نشدن نقش

 . (1831)نظری, شود افراد کارها را به یکدیگر وانگذارند میسبب  کارتقسیم چراکهتا بتوانی او را در قبال آن مسئول بدانی؛ 

 اصل حقوق و پاداش عادالنه 

 کند و برای تمامیاسالم نگرش خاصی نسبت به انسان و جایگاه او در نظام آفرینش دارد و او را اشرف مخلوقات معرفی می

از منظر اسالم باید جبران خدمات کارکنان در قبال سازمان یک نظام و چارچوب مشخصی وجود  ،روازاینابعاد انسانی برنامه دارد. 

های گوناگون مادی و معنوی برآورده نماید. با ها جامعیت داشته و این نیازها را در حوزهداشته باشد که در رفع نیازهای انسان

)قوامی خدمات و حقوق و دستمزد وجود دارد  نجبرا یمینهدرز هاییسفارشگردد، دستورات و بررسی منابع دینی مشخص می

ه و مکفی باشد ک فراگیردهد که حقوق کارکنان باید وسیع، کامل، بر این اساس، امیرالمؤمنین )ع( دستور می. (1832قریب,  &

 فرماید: پس ارزاق و حقوق کارمندانتمعیشت بوده و نیازی باقی نگذارد؛ امیرالمؤمنین به مالک اشتر می کنندهتأمیندر حقیقت، 

آنان است،  زیردستکند و از خیانت در اموالی که را فراوان کن؛ زیرا این کفایت و فراوانی، آنان را در اصالح خویش تقویت می

غه؛ البالیچی کنند یا در امانت خیانت کنند )نهجنان است اگر از دستورها سرپچنین این حجتی در برابر آسازد. همنیاز میبی

 (. 111ص

 روی اصل انصاف و میانه

 انصاف حضرت آن دیدگاه از .است عدل و حق روی از و مقررات و قانون مبنای بر زیردستان با رفتار معنای به انصاف

 باخدا ": فرمایندمی چنین مالک به بارهدراین .است قرارگرفته خداوند با او رفتار مبنای بلکه مردم با حاکمان رفتار مبنای تنهانه
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و  "مده دست از را انصاف مردم درباره خود نزدیکان و خود جانب از ) بپرهیز او نواهی از و کارگیربه را او اوامر( کن رفتار انصاف به

 در باید و مده نسبت دیگری به را کسی رنج و بدان خودش برای را آنان از یک هر کار رنج پس "فرمایند : در همین زمینه می

 بزرگ را کسی کوچک کار و رنج که ندارد آن بر را تو کسی بزرگی و ننمایی کوتاهی شود، تمام کارش کههنگامی او به دهیپاداش

 ویژهبه و امروزی مدیران جملگی دستورات قبیل این "شماری کوچک را بزرگش کار و رنج که واندارد را تو کسی پستی و شماری

 . (1831)قبادی,  نمایدمی دعوت مردم و زیردستان با رفتار در انصاف رعایت به را او از پیروی مدعیان

   مراتبسلسلهاصل 

سازمانی به دو تن از امیران لشکر، زیاد ابن نضر و شریح ابن هانی  مراتبسلسلهخود در مورد  18حضرت علی )ع( در نامه 

ی او را را بر شما و سپاهیانی که تحت امر شما هستند، فرماندهی دادم، گفته« مالک اشتر پسر حارث»فرمایند: من چنین می

الک نه سستی به خرج داده و نه دچار لغزش بشنوید و از فرمان او اطاعت کنید، او را چنان زره و سپر نگهبان خود برگزینید، زیرا م

البالغه؛ ص )نهج گیردشود. نه در آنجایی که شتاب الزم است کندی دارد و نه در آنجا که کندی پسندیده است شتاب میمی

831)    . 

 اصل نظم و انضباط 

؛ بردنمی جاییبهو هماهنگی راه  دهیسازمانبدون نظم و انضباط یعنی سامان پذیری، آراستگی،  ایجامعههیچ سازمان و 

. کندیمایجاد  شدهتعییناهداف  سویبهو مانعی جدی در سیر  ریزدمیسامان امور را در هم  انضباطیبیو  نظمیبیو البته هرگونه 

حضرت  آن کهچناناست،  شدهشمردهامور  یادارهاصول  ترینمهمعلی )ع( نظم و انضباط از  مؤمنان امیرسیاسی  یسیرهدر 

  فرموده است:

کارها از نظم و انضباط و سامان و هماهنگی  کهاینبرای شود. کارهای منظم و منضبط به سبب مخالفت و خالفکاری تباه می

 هاآن ترینمهمدرست برخوردار باشد و از هرگونه خلل و خالف اجتناب گردد الزم است آداب و ضوابطی معین رعایت شود که به 

ی, )دلشاد تهرانها و وظایف خواهی و جلوگیری از تداخل مسئولیتریزی، مسئولیتدهی، برنامهاز سازمان اندعبارتکه  شودمیاشاره 

1833). 

 اصل تمرکز

 فرمایند: امام علی )ع( در نامه خود به مالک اشتر می

 که ،تودارند به کارگزارانت کهکارهایی هستند که تو خودت مستقیماً باید به عهده بگیری مانند مراجعات مستقیمی » 

 طوربه که مردم فوری هاینیازمندی رفع یا و ننماید حل را هاآن مشکل نیز مکاتبات و بوده خارج دفتردار عهده از هاآن جواب

 روزانه مهم هایفعالیت که هازمینه برخی درگردد( و ) و جز با اقدام مستقیم و سریع خودت تأمین نمی گردد مرتفع باید روزانه

 تفویض و تمرکز عدم نوعی مقتضیات، اساس بر مسلماً نیز و«. کنی مبادرت خودت باید گیردنمی انجام روز آن در و شودمی مختل

 مالی امور و افراد کارگیریبه و جامعه رفاهی مسائل ٔ  درزمینه اختیاراتی)ع( علی کهازآنجایی دارد وجود اسالمی مدیریت اختیار

 . (1831)قبادی,  نمایدمی تفویض آبادانی و
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 اصل  تناسب مسئولیت و اختیار 

ی مطلوب جامعه  با مشخص کردن خواهی است. ادارهاختیار و در مقابل آن مسئولیت واگذاریاز اصول مدیریت، تفویض و 

پذیر است.  سیره سیاسی حضرت علی )ع( بر تقسیم امور بین افراد شایسته و از آنان امکان پیگیریوظایف اشخاص و مدیران و 

الیق بود. در یک سازمان کارآمد، اساس سپردن مسئولیت، شناخت توانایی افراد بر اساس آزمودن و آزمایش است، زیرا گوهر 

فرمایند: افراد جز با آموختن شناخته نشوند.  همچنین گردد. امام علی )ع( میها مشخص میی افراد در میدان آزمودنیتوانای

ن را آنا ایپیداکردهدربکارگیری کارگزارانت و با توجه به آزمایشی که از آنان داری و شناختی که  کن دقتپس  "فرمایند: می

 های ستم و خیانت استو دلخواه مسئولیت به آنان مسپار، زیرا که این روش از شاخ و برگ بستهچشمو به میل خود و  کارگیربه

 .  (1811)چلونگر, 

 اصل وحدت و یگانگی 

وی است، تکامل مادی و معن فراگرفتهعلی)ع( که در سایه مکتب پیامبر بالیده و دستورات اسالمی را از ایشان  مؤمنان یرام

اتحاد هرچه بیشتر  درصددخویش دانسته و با رفتارهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی امت اسالمی را در انسجام و اتحاد اسالمی می

با مراجعه به . را از میان بردارد یا راه رشدی را آماده سازد هاامتایشان هدفی جز این نداشت که شکاف  جامعه اسالمی بوده است.

مده پدید آ یدوستنوع یهباروحباشد و انسان امری فطرى و طبیعى می« اتحاد»توان استنباط نمود که می کلمات حضرت چنین

 118دارد. در خطبه  ریشه در فطرت انسان« اتحاد»است؛ زیرا « اختالف»یابى آن پرداخت، است. بنابراین آنچه باید به ریشه

از هم جدا  شمارا، هایتنو بدی  هادروندین خدا برادران یکدیگرید، چیزی جز آلودگی  بر اساسشما »است:  آمده البالغهنهج

کنید و به یکدیگر بذل و بخشش ندارید و باهم دوستی دهید، و خیرخواهی هم نمینکرده است، به همین دلیل یکدیگر را یاری نمی

توجهى و عدم اهتمام به آن، باشد و بیمور فطرى نیازمند پرورش و توجه میگرایى فطرى است، اما اگرچه وحدت «.ورزیدنمی

تندبادهاى روزگار قرار گیرد، به همین جهت امیرالمؤمنین علی)ع( براى تقویت شود که شکوفا نگردد و یا در معرض می موجب این

ا آورد که بوحدت اسالمى به شمار می ن شخص بهترینمود و خود را مشتاقمی این امر فطرى در بین امت پیامبر، بسیار تالش

تر کس از من بر اتحاد و همبستگی در امت محمد)ص( حریصبدان هیچ»صراحت به پیشتازی در این زمینه اشاره نموده است: 

 . (1838خرم آبادی آرانی,  &انی )قاسمی آر «جایگاه نیکو هستمبه نیست، من در این کار خواستار پاداش نیکو و بازگشت 

 تعریفی جامع از اسالم 

که در شهر کوفه برای نکوهش و هشدار کوفیان ایراد شد، تعریفی جامع از اسالم را بیان  111ی حضرت علی )ع( در خطبه

م را های اسالفرمود. ستونکردند. ستایش خداوندی را سزاست که راه اسالم را گشود و راه نوشیدن آب زاللش را بر تشنگان آسان 

. اسالم، حجت و قرارداد شوندگان واردی آرامش برای جویان استوار کرد و آن را پناهگاه امنی برای برندگان و مایهدر برابر ستیزه

قل عی فهمیدن برای خردمندان، ، مایهخواهان روشنیبرهان برای گویندگان، گواه روشن برای دفاع کنندگان، نور هدایتگر برای 

، گیران برتعپذیری برای بینی برای صاحبان عزم و اراده، پندی گویا برای جویندگان حق، روشنو درک برای تدبیر کنندگان نشانه

 دارندههنگکنندگان و سپری ، راحت و آسایش توکلکنندگان تکیه دهندهآرامشکنندگان، عامل نجات و رستگاری برای تصدیق

 (. 183البالغه؛ ص )نهج است کنندگان استقامتبرای 
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 گیری بحث و نتیجه

معمول، بر مبنای توصیف انسان و تعبیر سازمان، خطوط در خصوص مقایسه اجمالی مدیریت اسالمی و مدیریت رایج و 

عنوان موجودی مکانیکی و ماشینی مکتب کالسیک و خطوط فکری آمده است. تلقی انسان به وجود بهفکری مختلفی در مدیریت 

های اساسی مکتب مدیریت کالسیک . مؤلفهاست گشتهمدیریت علمی، علم مدیریت، مدیریت ادارای و مدیریت بروکراسی مطرح 

سنجی، در کار، زمانمداری، انسان اقتصادی، عقالنیت بینی، کارائی، فایده و هزینه، تخصص، رسمیت، هدفاز: جهان اندعبارت

فزایش ا باهدف درنهایتها ی این مؤلفه، قواعد و مقررات، انضباط، وحدت فرماندهی و ثبات. همهمراتبسلسلهکار، کارسنجی، تقسیم

ای برای رسیدن به هدف، مشروع و قابل انجام باشد. در فرهنگ مکاتب غربی هر وسیلهمی آفرینی سودهر چه بیشتر کارائی و 

 شود. ی به بیگاری گرفتن افراد برای رسیدن به هدف، مجاز شمرده میاست. حت

 مغرب اندیشوران نگاه با محوری،ارزش و حقیقت و طبیعت زندگی، از هدف آفرینش، جهات از انسان به کریم قرآن نگاه 

 اسالمی مدیریتی و سیاسی نظام از کامالً، غرب بر حاکم مدیریتی و سیاسی نظام هاتفاوت این اساس بر است. متفاوت کامالً زمین

 انسان به غربی وراناندیشه و کریم قرآن متفاوت هاینگاه از برخاسته مدیریتی، و سیاسی نظام در تمایز یعنی بود؛ خواهد متمایز

 متناسب مدیریتی و سیاسی نظام یکاین و است حاکم غرب دنیا بر محوریانسان و اومانیستی تفکر معاصر، دوران در مثالً است؛

 انسان چیزهمه کریم قرآن نگاه در .است خداوند با محوریت کریم، قرآن ازنظر کهدرحالی .طلبدمی سکوالریستی نظام همانند خود

 دنیا سعادت کریم قرآن نگاه از اجتماعی. و فردی زندگی در مقرراتش و قانون وضع تا گرفته آفرینشش از است، وابسته به خداوند

 خدایی رنگ و شود نائل الهی قرب به  )انبیا( بیرونی و ) عقل( درونی پیامبران رهنمودهای تحت که است این به انسان آخرت و

 و دنیا این در را او رشد زمینة اینکه تا طلبدمی را خود خاص مدیریتی و سیاسی نظام انسان به نگاه این که است بدیهی بگیرد

 . (1831)واثق غزنوی,  کند فراهم آخرت عالم در را او رستگاری و کمال

البالغه پس از قرآن کریم، سرچشمه زالل معارف الهی است. گذشته از معارف الهی، بسیاری مسائل سیاسی، اجتماعی نهج

 هایاجتماعی و رفع بحرانکارهای عملی فراوانی برای حل مشکالت و معیارهای اخالقی و راه شدهبیانو حوادث تاریخی نیز در آن 

 السالمیهعل امام عهدنامه .کشدمی تصویر به نیز را تربیتی هایروش و اصول ،البالغهنهجسیاسی در این کتاب ارائه گردیده است. 

 یهاارزش و دیانت ،بااخالق همگام را سیاست ؛آن ابعاد همه در اسالمی نظام یک از است مدونی برنامه نخعی اشتر مالک به

 درس)ع(،  معصومین سیره و کالم.دارد بسزا نقشی فرمانروایان و مدیران سیاسی رفتارهای اصالح در این و کرده ارائه دینی

 . است انسان برای آخرت رستگاری و دنیا این در سعادتمند زندگی

 مقایسه مدیریت اسالمی و مدیریت فایول

 و کرده بندیدسته اداری و حسابداری ،تأمین مالی، تجاری، فنی، دسته شش به را مدیریت هایفعالیت یا امور فایول

 ،ریزیبرنامه قبیل از اداری امور یعنی ششم دسته ولی است گانه شش وظایف این اجرای به منوط سازمان توفیق که است معتقد

 .است مدیر وظیفه ترینمهم کنترل، و هماهنگی ساماندهی، فرماندهی،

 شرح به دسته 18 به مدیریت امور است )ع( علی امام 38 نامه آن معتبر سند که اسالمی مدیریت نظام در کهدرصورتی

 :است شدهتقسیم ذیل
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 امور تولیدی، و صنعتی سیاسی، اداری، نظامی، تجاری، قضایی، اجتماعی، عمرانی، و فنی دفاعی، اقتصادی، و مالی مقننه،

 . اعتقادی و اخالقی و دینی امور حمایتی، و رفاهی

 آن اساس بر نیز او او وظایف سایر که مدیر وظیفه ترینمهم اما هستند مهم شدهمطرح امور هم اسالمی مدیریت نظام در

 .است خداوند رضای کسب و الهی احکام اجرای به همکاران و خود دادن توجه یعنی )اخالقی و اعتقادی( دینی اموربود؛  خواهد

 نظام در .داندمی الزم مدیر برای را تجربی و تحصیلی روحی، فکری، فیزیکی، خصوصیت پنج فایول اداری مدیریت تئوری

 اندعبارت هاآن از برخی که است شدهگرفته نظر در دیگری خصوصیات تیلور تئوری در مطرح خصوصیات بر عالوه اسالمی مدیریت

  :از

 با مهربانی و عطوفت گناه، از اجتناب یا ورع زیستی، ساده فروتنی، و تواضع االمر، اولی و خدا رسول خدا، به ایمان

 ...  و داریدین عهد، به وفای حوصله، و صبر ،داریامانت شجاعت، ،صدرسعه ،انضباط و نظم زیردستان،

 را )اداری و حسابداری ،تأمین بازرگانی، فنی،( مدیریت گانهشش هایفعالیت انجام برای الزم استعدادهای و مهارت فایول

 نزدیک سازمان باالی سطوح به هرچه است کرده گیرینتیجه و دانسته اداراکی و انسانی ،)تخصصی( فنی هایمهارت: شامل

  است الزم ادراکی و کلی مهارت و استعداد ،شویممی

 مدیر برای انسانی مهارت هم و )ادارکی مهارت( امور بر اشراف هم و تخصصی مهارت هم نیز اسالمی مدیریت نظام در

 دینی امور با آشنایی و اندوزیتجربه ،)تخصصی آموزش( آموزیعلم طریق از را مهارت سه این کنند سعی باید مدیران .است الزم

 .نمایند کسب اخالقی فضایل رعایت و اعتقادی و

در  که است این اول تفاوت. است مطرح نیز اسالمی مدیریت نظام در اصلی تفاوت دو با فایول تئوری در مطرح اصول همه

 .است سازمانی اهداف به دستیابی برای و است شدهتنظیم بشر ساخته سازمانی قوانین محور حول اصول همه فایول تئوری

 شوند. تنظیم آن اساس بر باید سازمان امور و اصول سایر و است محور الهی قوانین و اصول اسالمی مدیریت در کهدرصورتی

 مطرح دیگر اصل چند فایول تئوری در مطرح اصل چهارده بر عالوه اسالمی مدیریت نظام در که است این دیگر تفاوت

  : از اندعبارت اصول این ،شودنمی مشاهده فایول تئوری در که است

 )فقیهوالیت آن تبعبه و( هاآن االمر اولی و خدا رسول و خدا بر تقدم عدم اصل -1

  )است آخرت مزرعه دنیا( گراییآخرت اصل -2

 نیروها بصیرت اساس بر مدیریت اعمال اصل -8

 دارای اسالمی مدیر که گفت توانمی اسالمی، مدیریت نظام با فایول اداری مدیریت تئوری تطبیق نتایج به توجه با

 : است ذیل شرح به هاییویژگی

 اطاعت دین فروع و اصول رعایت ( اعتقادی و اخالقی و دینی امور اما هستند، مهم او برای سازمان امور همه گرچهالف(  

  .دهدمی قرار خود هایفعالیت رأس در را ) هاآن االمر اولی و خدا رسول خدا، امر از

 اساس بر مدیریت اعمال ،گراییآخرت ازجمله دیگر اصول رعایت فایول، تئوری در مطرح اصول بر عالوه اساس این بر ب(

 . داندمی الزامی خود برای را نیروها بصیرت



 7-77، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره 

  ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

71 

 

در مدیریت اسالمی خط ها به انسان است. دهد تفاوت در مدیریت اسالمی و مدیریت غربی نیت و نگرش آننشان میاین 

باشد و در مدیریت غربی رسیدن به قرب الهی می یی که برای انسان وجود دارد در جهتی رهنمودهاباشد و همهمعنوی هدف می

ای برای رسیدن به سود و انسان را وسیله دنباشکارایی و کاهش هزینه میخط مادی هدف است که در آن فقط به دنبال افزایش 

 دانند. و منفعت می
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