سخن سردبیر
مدیریت بر مبنای اخالص؛ جوهره مکتب شهید سلیمانی
مديريت بهعنوان فرايند انجام وظايف مرتبط به هم است كه در ماهيت و محتواي اين وظايف،
سازوكارهايي وجود دارد كه هر وظيفه به انجام ميرسد و با ساير وظايف ارتباط برقرار ميكند.
مکاتب مديريت در جستجوي مفاهيم و اصول مستحکم هستند تا بتوانند كارايي و بهرهوري را
ازطريق كاركردهاي مديريت در سازمانها تضمين نمايند .هر يک از مکاتب مطرح در مديريت با
اتکا به يک عنصر محوري ،تالش كرده است كه كاركردهاي مديريت را حول آن محور
سازماندهي كرده و عمليات مديريت را بر مبناي آن در سرتاسر سازمان محقق سازد .مکتب
كالسيک مديريت« ،انسان را موجودي اقتصادي و عقالني» 1فرض ميكند و بر اين باور است كه
مديريت براي تحقق كارايي در سازمان بايد جنبههاي مادي و انگيزه اقتصادي كاركنان را مورد توجه
قرار دهد .در مکتب نئوكالسيک يا رفتاري« ،انسان موجودي اجتماعي» 2تلقي ميشود كه توجه به
نيازهاي اجتماعي كاركنان متضمن تحقق كارايي در سازمان است .در ديدگاه سيستمي« ،انسان
بهعنوان موجودي پيچيده» 3و در ديدگاه اقتضايي ،بهعنوان «انسان چندبعدي» 4در نظر گرفته ميشود؛
بهگونهاي كه بايد پيچيدگي و چندبعديبودن كاركنان در هدايت منابع انساني مورد توجه قرار گيرد.
امروزه يکي از چالشهاي اساسي سازمانها بويژه در عرصه بينالمللي اين است كه با عنايت به
پيچيدگي و چندبعديبودن نيازهاي كاركنان از يکسو ،و تنوع روبه تزايد مشخصههاي فرهنگي
جوامع از سوي ديگر ،مديران بايد روي كدام عنصر كليدي متمركز شوند تا در تحقق اهداف
سازماني توفيق حاصل شود .بهعبارت ديگر ارزش محوري در سازمانهاي امروزي چيست؟
يکي از گزينهها براي پاسخ به اين پرسش اساسي ،انجام موردكاوي و رجوع به بهترين تجربهها
يا الگوهاي سرآمد 5است .اين روزها در تمامي محافل خبري دنيا  ،كارشناسان اهل فن از يک
الگوي كارامد در مديريت نهادي با گستره بينالمللي سخن ميگويند كه بهعنوان يک استراتژيست

1. Economic or Rational Man
2. Social Man
3. Complex Man
4. Multi - Dimensional Man
5. Best practice
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نابغه  ،مکتب جديدي را در عرصه بينالمللي عرضه كرده است؛ و آن كسي نيست جز سپهبد شهيد
حاج قاسم سليماني .شهيد قاسم سليماني ،چهرهاي بينالمللي بود كه نقش وي در فرونشاندن
توطئههاي منطقهاي بر كسي پوشيده نيست؛ آن زمان كه دولتهاي عراق و سوريه از دست داعش
به تنگ آمده بودند و هر آن بيم سقوط آنها به دست اين گروه تروريستي ميرفت ،اين قاسم
سليماني بود كه شبانه و بي هيچ هياهويي به بغداد و ساعاتي بعد به دمشق رفت و با فرماندهي
متمركز در همان ساعات اوليه ،داعش را عقب راند و با بسيج نيروهاي مردمي طومارآنها را درهم
پيچيد .آن چنانکه حتي خالقان داعش ،در خفا و آشکار سليماني را تحسين كردند ،ولي چون او را
مانعي بزرگ براي اجراي نقشههاي شوم استعماري خود ميدانستند ،با اقدامي تروريستي او را
ناجوانمردانه به شهادت رساندند .اما شهادت وي پايان كار نبود؛ بلکه تشييع با شکوه اين سردار
سرافراز اسالم در عراق و ايران و تکريم بينظير او بوسيله تودههاي مردمي در ايران و جهان
سرآغازي شد براي شناخت اين اسطوره مديريتي فراموش نشدني .امروزه انديشمندان حوزههاي
مختلف علوم اجتماعي و بويژه مديريت در سرتاسر جهان  ،بهدنبال پاسخ به اين پرسش كليدي
هستند كه سليماني كه بود و چه كرد؟
بهترين منبع و مرجع براي شناخت سپهبد شهيد قاسم سليماني ،بيانات حضرت آيتاهلل خامنهاي
رهبر معظم انقالب اسالمي در خصوص آن شهيد بزرگوار است .در اين مجال تنها به چند مورد از
فرمايشات ايشان متناسب با موضوع اين نوشتار اشاره ميگردد .مقام معظم رهبري در ديدار هزاران
نفر از مردم قم در  1۱دي  ،13۳۱اخالص سردار پرافتخار حاج قاسم سليماني را باالتر از همه
خصائص او خواندند و اضافه كردند :او شجاعت و تدبيرش را براي خدا خرج ميكرد و اهل تظاهر
و ريا نبود كه ما نيز بايد براي دستيابي به اين ويژگي بسيار مهم يعني اخالص ،تالش و تمرين كنيم.
ايشان در زمينه اخالص مثالزدني حاج قاسم نيز گفتند :در جلسههاي رسمي با مسئوالن مختلف ،او
بهگونهاي در حاشيه و دور از چشم مينشست كه بايد ميگشتيد تا او را پيدا ميكرديد و
ميديديد» .ايشان در جاي ديگر ميفرمايد« :مردم قدر سردار شهيد قاسم سليماني را دانستند و اين
ناشي از اخالص است؛ اين كه دلها اينجور همه متوجّه ميشوند ،نشاندهنده اين است كه يک
اخالص بزرگي در آن مرد وجود داشت ،مرد بزرگي بود .)13۳۱/11/13( ».ايشان همچنين
ميفرمايد« :به شهيد حاج قاسم سليماني به چشم يک فرد نگاه نکنيم؛ به چشم يک مکتب ،يک راه
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و يک مدرسه درسآموز نگاه كنيم .)13۳۱ /11/22( ».دو گزاره مهم و كليدي مرتبط با شهيد
سليماني كه از فرمايشات مقام معظم رهبري قابل استخراج است ،عبارت است از:
ـ نگاه به شهيد سليماني بهجاي يک فرد ،به مثابه يک مکتب و مدرسه درسآموز
ـ «اخالص» بهعنوان مهمترين خصيصه شهيد سليماني
بر اين اساس ميتوان گفت كه الگوي رفتاري سپهبد شهيد سليماني يک مکتب مديريتي با
مختصات و ويژگيهاي خاصي است كه مؤلفه « اخالص» ،محور و سنگ بناي اين مکتب را تشکيل
ميدهد .خاستگاه اخالص شهيد سليماني كجاست؟ و چه تأثيراتي بر كاركردهاي مديريت دارد؟
مکتب شهيد سليماني نمونه عملي و تبلور واقعي سازمان آخرتگرا در مديريت اسالمي است .در
اين مجال كوتاه تالش ميگردد تا مفهوم اخالص بهعنوان مشخصه بارز سپهبد شهيد سليماني از
ديد مديريت اسالمي مورد بررسي قرار گيرد.
غلبه رويکرد آخرتگرايانه بر رويکرد دنياگرايانه در تدوين و تحقق اهداف سازمان و همچنين
نگرش كاركنان و مديران ،وحدت جهتي را حاكم ميسازد كه تمامي اركان سازمان براساس بينش
مشترک كه همانا تأمين سعادت اخروي است ،منافعي همسو خواهند داشت و از ظرفيتهاي سازمان
حداكثر استفاده بهعمل خواهد آمد .عنصري كه اهداف سهگانه (اهداف سازمان ،مديران و
كاركنان) را در سازمان آخرتگرا همراستا و همجهت ميسازد« ،تقواي الهي» است 1.در قرآن
كريم ،ايمان و عمل صالح معموالً در كنار هم ذكر ميشوند تا نشان داده شود كه آنها الزم و ملزوم
هم هستند و بايد در كردار انسان تبلور يابند (نمودار .)1

بکارگیری مدیران و کارکنان
برای تحقق اهداف از پیش
تعیینشده

اهداف فردی کارکنان سازمان

توجه به درجه اخالص

شکلگیری سازمان و

اهداف سازمانی

میزان سازگاری اهداف با

تاسیس سازمان

اهداف فردی مدیران سازمان

اهداف سازمان آخرتگرا
رضایت خداوند
رضایت بنیانگذاران سازمان
رضایت کارکنان
رضایت مدیران

نمودار  :1سازگار کردن اهداف در درون سازمان آخرتگرا (مقیمی)39 :1931 ،
 .1مطالب این بخش از منبع ذیل اقتباس شده است :مقیمی ،سید محمد ( ،)1931اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم،
تهران :انتشارات راهدان.
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در سازمان آخرتگرا تمامي اركان (اهداف سازمان ،مديران و كاركنان) به سعادت اخروي
ميانديشند و بر خالف سازمان دنياگرا كه هدفش رفاه و آسايش دنيايي است ،چه بسا مسائل و
مشکالت سازماني را به جان ميخرد و با اقدامات خداپسندانه خود سعي ميكند تا توشهاي براي
آخرت خود برگيرد و همانند مسافري مسيرهاي ناهموار و صعبالعبور را با عزم راسخ و انگيزه
زياد طي ميكند؛ چرا كه ميداند اگر اين جاده را با موفقيت به پايان برساند ،آسايش ابدي و
جاودانه در انتظار او خواهد بود.
خداوند متعال درآيه  25سوره بقره ميفرمايد« :وَبَشِِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ « :»...و كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى نيک و شايسته كردهاند،
مژده ده كه ايشان را بهشتهاست كه از زير آنها جويها روان است» .بر اساس آيه  3سوره بقره،
پارسايان عقيده و عمل را با هم دارند و از طريق ايمان و نماز با خدا ،و از طريق بخشش ،با مردم
پيوند برقرار ميكنند.
با عنايت به آيات قرآن كريم ميتوان گفت كه تقوا در دو كلمه خالصه ميشود« :ايمان» و
«عمل صالح»؛ كه عمل صالح خود دو بخش كلي دارد :يکي عمل صالح در ارتباط با خدا و
ديگري عمل صالح در ارتباط با خلق خدا .درواقع ،ايمان و عمل صالح كه قرآن بهعنوان دو مؤلفه
اصلي تقوا برآنها تأكيد دارد ،به دو ساحت و دو اليه وجود انسان مربوط ميشود :اليه جوانحي يا
دروني و اليه جوارحي يا بيروني .اليه دروني مربوط به درون قلب ،فکر و ذهن انسان است (ايمان)
و اليه بيروني آن چيزي است كه در ظاهر رفتار و كردار و اعمال او مشاهده ميگردد (عمل
صالح) .تأكيد قرآن بر اين است كه حقيقت تقوا عبارت است از پوششي كه هر دو ساحت وجودي
انسان را در بر ميگيرد و بر آن سايه ميافکند .شرط اصلي فالح ،تقوا است و تقوا با عمل صالح
پيوند خورده است و عمل صالح عنوان عامي است كه مصاديق متعددي دارد.
رويکرد قرآن به ايمان ،رويکرد عقلي ـ عاطفي است .در اين رويکرد ،ايمان حداقل سه بعد و
جنبه اساسي دارد كه عبارت است از:
ـ بُعد عقلي و معرفتي :نوعي يقين قلبي كه در بطن خود ،علم و معرفت را بههمراه دارد.
ـ بُعد ارادي :بدون عنصر اراده و اختيار ،ايمان تبديل به فعل نميشود .از نظر قرآن ،ايمان
شخص در حالت اجبار و اضطرار پذيرفته نميشود و به سبب اراديبودن ايمان است كه انسانها
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مخاطب خطابهاي الهي قرار ميگيرند.
ـ بُعد عاطفي :ايمان نوعي رويارويي وجودي و صميمانه با امور مورد اعتقاد است .بعد عاطفي،
شور و شوق عظيمي را در انسان ايجاد ميكند و رويارويي او را با خداوند توام با عشق و هيبت
ميسازد.
خداوند متعال در آيه  11سوره فاطر ميفرمايد« :مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّـهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ
الْکَلِمُ الطَّيِِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْکُرُونَ السَّيِِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَکْرُ أُولَـئِکَ هُوَ
يَبُورُ»« :هر كه شرف و قدرت و غلبه خواهد (بداندكه) اينها يکسره از آن خداوند است (و بايد از او
بطلبد) سخنان پاكيزه (اعتقاد به توحيد و اصول عقايد كه مفاد كلم طيّب است) بهسوي ( قرب) او
باال ميرود و عمل صالح آن را باال ميبرد و كساني كه بديها را به نيرنگ انجام ميدهند آنها را
عذابي است سخت ،نيرنگشان تباه و بياثر است»« .عزِّت» بهمعناي غلبهداشتن و مغلوبنشدن است.
معناي آيه اين نيست كه عزِّت منحصر به خداست و كسي نميتواند بدان دسترسي يابد ،بلکه به اين
معناست كه آن كسي كه ذاتاً عزيز است ،خداوند است و اگر كسي عزِّت ميجويد ،بايد از خدا
بخواهد .ازآنجا كه تنها ذات پاک اوست كه شکستناپذير است و هر كسي عزتي كسب ميكند،
از بركت درياي بيانتهاي اوست .اين آيه سپس راه وصول به عزِّت را ،ايمان (باورهاي درست) و
عمل صالح (كردار شايسته) ميداند .در انتهاي اين آيه ،كساني كه مکرهاي ناپسند ميكنند تا عزتي
را به چنگ آورند ،اقدام آنها را بياثر و توأم با عذاب الهي ميداند .با الهام از اين آيه مباركه
ميتوان گفت كه دستيابي به موفقيت حقيقي در عرصه سازمان و مديريت ،مستلزم ايجاد يک نقشه
ذهني مبتني بر باورها و اعتقادات صحيح است كه مشاركتكنندگان در سازمان را به سرمنزل
مقصود كه همانا سعادت دنيوي و اخروي است ،برساند؛ و ازسوي ديگر ،با تعريف نقشها و وظايف
افراد ،بسترهاي الزم براي ايفاي نقش سازنده مبتني بر شيوههاي صحيح فراهم گردد .قرآن روي راه
مشخص انسان كه از آن به «صراط مستقيم» تعبير ميكند ،تکيه فراوان دارد .انسان «مرحله» ندارد ،به
هر مرحله برسد نبايد توقف كند ،اما «مدار» دارد؛ يعني در يک مدار خاص بايد حركت كند.
«صراط مستقيم» همان «راه راست» و در برابر «راه كژ» است كه همراه با تخلِّف و اختالف است و
صراط مستقيم راهي است كه از اين دو آسيب (اختالف و تخلف) ايمن باشد .مصداق آن از نظر
قرآن كريم همان «دين قيّم» است (آيه  161سوره انعام) .گاه از دين قيّم و صراط مستقيم به «ملِّت
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ابراهيم» ياد ميشود و كلمه دين به روش او نسبت داده ميشود .زيرا برجستهترين روش را حضرت
ابراهيم خليل عليهالسالم نمايانده است و «حنيف» كسي است كه در متن راه مستقيم حركت ميكند
و در مقابل «جنيف» و «متجانف» است كه به راست يا چپ گرايش دارد .در ميان همه راههايي كه
به خدا ميرسد ،يک راه مستقيم و ديگر راهها انحرافي است (آيه  153سوره انعام) .معناي صراط و
سبيل به هم نزديک است ،اما در قرآن كريم ،كلمه صراط همهجا بهصورت مفرد بکار رفته است،
برخالف سبيل كه به دو گونه مفرد و جمع آمده است .راه مستقيم الهي يکي بيش نيست و هرچه
برخالف آن باشد« ،سبيل الغِّي» است؛ اما راههاي انحرافي (سُبُل) فراوان است .اين بزرگراه محفوظ
كه يکي بيش نيست ،از يکسو به خداي سبحان مرتبط است و ازسوي ديگر در فطرت يکايک
انسانها قرار دارد و هركس آن را بپيمايد ،به لقاي مهر خدا ميرسد (جوادي آملي ۳ :13۱5 ،ـ .)252
خداوند متعال در بخشي از آيه  1۱سوره جاثيه ميفرمايد« :ثُمَّ جَعَلْناکَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ:»...
«سپس ما تو را بر شريعت و مسيرى بهسوى آيين حق قرار داديم» .به هر راهي كه انسان را به مقصد
ميرساند« ،شريعت» ميگويند و در اين آيه ،مقصود از شريعت ،راه و آيين حق ،يعني اسالم است
كه انسان را به سرچشمه آب حياتِ وحي و سعادت ميرساند .انسانها بين هواي نفس و شريعت
الهي بايد يکي را انتخاب كنند .به اعتقاد «كشفي» در بسياري از آيات و روايات ،از عقل نظري به
«ايمان» ،از عقل عملي به «عمل صالح» ،و از پيروي دومي از اولي ،به «اخالص» تعبير شده است.
اخالص يعني انسان قلبش را مخصوص حق كند تا احدي جز خدا در حرم دل او راه نيابد و هر
كاري را كه انجام ميدهد ،فقط آن را براي خدا انجام دهد .از اينروست كه خداوند در آيه 5
سوره بيّنه ميفرمايد« :وَ ما أُمِرُوا إِالَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقيمُوا الصَّالةَ وَ يُؤْتُوا
الزَّكاةَ وَ ذلِکَ دينُ الْقَيِّمَةِ»« :با آنکه آنها (در اين كتاب آسماني) مأمور نشدهاند جز به آنکه خدا را
بپرستند ،در حالي كه اعتقاد و دين و طاعت خود را براي او خالص نمايند و حقگرا باشند و نماز را
برپا دارند و زكات بدهند ،و اين است دين ثابت و پايدار» .مردم هيچ مأموريتي ندارند ،جز اينکه
دستورهاي دين را مخلصانه انجام دهند و فهم و عملشان براي خدا باشد.
بنابراين ميتوان گفت كه در سازمان آخرتگرا ،تمام اركان سازمان بايد به درجهاي از
اخالص دست يابند كه تمام كارها و فعاليتهاي آنها تابع ايمان آنها باشد كه همانا اعتقاد و باور به
خداي متعال و تالش براي جلب رضايت حقتعالي است .در اين وضعيت ،تعارضي بين اهداف و
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منافع افراد و گروهها پيش نخواهد آمد و همه از پيگيري و تحقق اهداف سازمان بهره خواهند برد.
در قرآن شريف بيش از هر كار ديگري بر ايمان و عمل صالح تأكيد شده است و از اين دو،
بهعنوان دو بال پرواز و صعود آدمي بهسوي پروردگار ياد شده است« :سخنان پاكيزه بهسوي او باال
ميرود و كار شايسته به آن رفعت ميبخشد» (سوره فاطر ،آيه .)11عمل صالح ،عبارت از عمل
طبق وحي و وظيفه و تکليف است؛ يعني انجامدادن آنچه در هر لحظه وظيفه شرعي هر مؤمن است.
تلفيق دو عنصر ايمان و عمل صالح ،مايه سعادت بشري و وصول او به «حيات طيّبه» است (سوره
نحل ،آيه .)۳2
خداوند متعال در آيه  ۳سوره مائده ميفرمايد« :وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ»« :خداوند به كسانى كه ايمان آورده و كارهاى نيک و شايسته كردهاند ،نويد
داده است كه آنان را آمرزش و مزدى بزرگ است»؛ لذا بر اين اساس ايمان را بايد با كردار شايسته
همراه ساخت تا مشمول آمرزش و پاداش الهي گرديد .ايمان و عمل صالح در يکديگر تأثير متقابل
دارند .عمل نيکو ،از ايمان نشئت ميگيرند و تا اعتقادات صحيح و ايمان واقعي در درون آدمي
شکل نگيرد ،عبادات و اعمال صالح از انسان صادر نميشود .از طرف ديگر ،انجام اعمال نيک نيز
به سهم خود باعث تحکيم پايههاي ايمان در درون مؤمن ميگردد .عمل صالح شاخههاي
گوناگوني دارد .برخي اعمال صالح فقط ناظر به ارتباط انسان با خدا است (همانند نماز)؛ اما اسالم
ديني نيست كه فقط به رابطه انسان با خدا منحصر باشد و دايره آن بسيار وسيع است و ابعاد مختلفي
را در بر ميگيرد .اسالم در عرصههاي مختلفي از رابطه انسان با خويشان ،بستگان ،ساير افراد جامعه
تا رابطه جامعه اسالمي با جوامع ديگر ،احکام و دستورات مختلفي دارد كه هر مسلمان بايد آنها را
رعايت كند.
الزمه سازگاري و همراستاسازي اهداف در سازمان آخرتگرا اين است كه كاركنان و
مديران براي دستيابي به فالح و رستگاري و همچنين تحقق حيات طيّبه ،بايد در اعمال و رفتار
سازماني تقوا پيشه كنند و به هر دو مؤلفه اصلي تقوا توجه كنند.
اليه دروني يا جوانحي اعضاي سازمان (باورهاي درست)؛
اليه بيروني يا جوارحي اعضاي سازمان (كردار شايسته).
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حیات طیّبه در
سازمان آخرتگرا
الیه درونی یا جوانحی افراد

الیه بیرونی یا جوارحی افراد

(ایمان یا باورهای درست)

(عمل صالح یا کردار شایسته)

ـ بُعد عقلی و معرفتی

ـ عمل صالح در ارتباط با خدا

ـ بُعد ارادی

ـ عمل صالح در ارتباط با خلق خدا

ـ بُعد عاطفی

نمودار  .3تعامل باورهای درست و کردار شایسته در شکلگیری حیات طیّبه سازمانی (مقیمی)31 :1931 ،

به عبارت ديگر ،براي دستيابي به حيات طيّبه ،كاركنان سازمان آخرتگرا بايد به دو بال
«باورهاي درست (اثربخشي)» و «كردار شايسته (كارآيي)» مجهز شوند.
مکتب شهيدسليماني ،همان مکتب مديريت اسالمي است كه بخوبي توانسته در عرصه عملياتي،
عمده ويژگيهاي آن را محقق سازد و به ما بياموزد كه مفروضات مديريت اسالمي ،گزارههاي صرفاً
ذهني نيست و در صورت نصبالعين قرار گرفتن آنها در عمل ميتوان تبلور و تجلي آن را در امثال
سردار شهيد سليماني و سازمان تحت امر وي شاهد و ناظر بود .در اين مجال كوتاه فرصت پرداختن
به تمامي مختصات مکتب شهيد سليماني نبود؛ لذا نگارنده تالش نمود تا در حد بضاعت ناچيز خود
اوالً اداي دين كند به اين اسوه مديريت؛ و ثانياً بهانهاي فراهم سازد تا صاحبان انديشه و قلم در
عرصه مديريت را به تأمل و تفکر در اين زمينه وا دارد تا براي تبيين مکتب فکري و عملي شهيد
حاج قاسم سليماني دست به قلم شوند و مقاالت علمي و تحليلي بنگارند .فصلنامه مديريت اسالمي
از ارسال مقاالت در اين زمينه استقبال ميكند و در صورت وجود مقاالت كافي ،اميدوار است
ويژهنامهاي را منتشر نمايد.
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