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مقدمه
ورود جـدی، موثـر و روشـمند بـه مطالعـه و پژوهش در یک 
عرصـه ی علمی بدون یـک برنامه ی مطالعاتی  دقیق، میسـر 
نیسـت. عالوه  بـر این، وجود یـک برنامه مطالعاتی منسـجم 
می توانـد امـکان برنامه ریـزی گروهی و تسـریع در رسـیدن 
بـه اهـداف را بـه ارمغـان آورد. ای بسـا انگیزه هـای جدی و 
مصممـی کـه به سـبب هرزخوانی هـای پراکنـده و بی نتیجه  
)ناشـی از نبـود برنامـه مطالعاتـی دقیـق در ایـن عرصـه( به 

است.  گراییده  خاموشـی 
در راسـتای رفـع ایـن خـالء در ادامـه تـالش شـده اسـت، برنامـه مطالعاتـی مقدماتی 
بـرای سـاماندهی مطالعـات اولیـه دانشـجویان در زمینـه مدیریـت اسـالمی و مقدمات 
آن فراهـم شـود. در تدویـن ایـن برنامه مطالعاتـی ارزش های متعددی مـورد توجه قرار 

گرفتـه اسـت. از ایـن میـان می تـوان موارد زیـر را مورد اشـاره قـرار داد: 
• در نظر گرفتن وسع زمانی و توانی دانشجویان

• در نظر گرفتن امکانات موجود دانشگاه و دانشکده
• رشـد متـوازن و تخصصی متقاضیـان در حوزه هـای گوناگون مطالعات 

مدیریت در  اسالمی 
• رشد پلکانی متقاضیان و معنادار بودن سطح بندی انجام شده

• تطابق حداکثری برنامه ارائه شده با واحدهای فعلی دانشجویان 
در ایـن راسـتا تـالش شـده اسـت بـا رعایـت موازیـن بـاال برنامـه مطالعـات مقدماتی 
مدیریـت اسـالمی در دو بخـش اصلـی تدویـن گـردد. بخـش اول این برنامـه که با 
عنـوان »تمهیدی« نام گذاری شـده اسـت، بـه منظور معرفـی مجموعه آثـاری برای 
آشـنایی بـا منابـع و علـوم اسـالمی مـورد نیـاز بـرای تولید مدیریـت اسـالمی طراحی 
گردیـده اسـت. لـذا آثـاری در رابطـه بـا علـوم قرآنـی و تفسـیر قـرآن، حدیـث و علوم 
حدیـث، منطـق و فلسـفه اسـالمی، اخـالق، سـیره اهـل بیت علیهـم السـالم و فقه و 

شـده اند.)1( معرفی  اصـول، 
در هـر دسـته معرفـی آثـار در دو بعـد صـورت گرفته اسـت. 
بـه عنـوان نمونـه در اولیـن دسـته، ابتـدا آثـاری در ذیل بعد 
تفسـیری معرفـی شـده اند کـه آَشـنایی بـا تفسـیر و علـوم 
قرآنـی را بـه صـورت کلی میسـر می سـازند. در بعـد دوم، در 
ذیـل علـوم قرآنـی، آثـاری معرفـی شـده اند که بـه مدیریت 
اسـالمی از منظـر قـرآن پرداخته انـد. همیـن وضعیـت برای 

سـایر دسـته ها نیـز جریـان دارد.

ــاخت  ــان س ــر نش ــد خاط   )1( بای
ــًا  ــگر طبع ــر پژوهش ــد ه ــر چن ه
عرصه هــا  ایــن  از  یکــی  بایــد 
را انتخــاب کنــد؛ امــا آشــنایی 
ــی  ــا تمام ــی ب ــی و مقدمات ابتدای
آن هــا )یعنــی در ســطحی کــه 
برنامــه حاضــر عهــده دار آن اســت( 
ــت  ــگر مدیری ــر پژوهش ــرای ه ب

اســالمی، ضــروری اســت.
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بخش اول: تمهیدی

همانطـور کـه اشـاره شـد، اولیـن گام مطالعاتـی بـرای تولیـد علـم مدیریـت اسـالمی 
پرداختـن بـه منابـع و علـوم اسـالمی مرتبـط بـا مدیریـت اسـالمی اسـت کـه در این 
برنامـه »تمهیدی« نامیده شـده اسـت. باید توجه داشـت، نتایج حاصـل از پژوهش های 
ایـن رویکـرد، نظریه هایـی نیسـت کـه در سـازمان ها توسـط مدیـران مسـلمان مـورد 
اسـتفاده قـرار گیـرد؛ بلکـه، نتایج ایـن پژوهش ها را می توان زمینه سـاز شـکل گیری 
پژوهش هـای جدی تـری دانسـت کـه عالوه بـر دارا بودن وصف اسـالمیت بـه معنای 

دقیـق کلمـه، کارآمـدی الزم را نیـز در عرصه ی اداره ی سـازمان ها داشـته  باشـد. 
بـه عبـارت دیگـر، خروجی های ایـن پژوهش ها را می تـوان ورودی هـای پژوهش هایی 
دانسـت کـه در سـطوح بعـدی برنامـه مطالعاتـی مدیریت اسـالمی بـه آن هـا پرداخته 
شـده اسـت. همانطـور کـه بیـان خواهـد شـد، بخش تمهیـدی خـود براسـاس منابع و 
برخـی علـوم اسـالمی )مرتبط با تولید مدیریت اسـالمی( تقسـیم بندی شـده اسـت. در 
ادامـه، ایـن تقسـیم بندی ها بـه همـراه کتاب هـای پیشـنهادی ذیـل هریک ارائه شـده 

است:

بخـش دوم این برنامـه با عنـوان تطبیقی اصالحـی نامگذاری گردیده اسـت. منظور 
از تطبیقـی اصالحـی، مقایسـه، اصـالح و تکمیـل دسـت آوردهای مدیریـت متـداول 
براسـاس منابـع و علـوم اسـالمی اسـت. ایـن رویکـرد را می تـوان سـاده ترین رویکرد 

بـرای تولید علـم مدیریت اسـالمی
 نامیـد. در بخـش دوم برنامـه مطالعاتـی،  آثـاری کـه بـرای همیـن مقایسـه، تطبیـق 
و اصـالح ضـرورت دارد،  مـورد معرفـی قـرار گرفتـه اسـت. بایـد توجـه داشـت بخش 
تمهیـدی مطـرح شـده در ایـن برنامـه مقدمـات و پیش نیازهـای کافـی بـرای آغـاز 

پژوهـش در ایـن رویکـرد را فراهـم مـی آورد. 
از همیـن رو در ادامـه، بـه گونـه ای موجـز سـیر مطالعاتـی متناسـب با اقتضائـات فوق 

ارائـه می گـردد. 
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منابع الزم جهت آمادگی برای پژوهش های تمهیدی قرآنی

تدبر درقرآن شامل 
زمینه ها، كلیدها، 

اصول... 
به اهتمام محمد بیستوني

مشخصات نشر : 
قم : بیان جوان

آشنایی با علوم قرآن

نویسنده: 
جواد محدثی

مشخصات نشر : 
بوستان کتاب قم

بعد تفسیری
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برگزیده تفسیر نمونه 
)دوره 5 جلدی( 

زیر نظر استاد محقق
 آیت اهلل مکارم شیرازی

مشخصات نشر : 
دارالکتب االسالمیه

پژوهشی در تاریخ 
قرآن كریم: 

كاوشهای مربوط به علوم قرآنی

نویسنده
سیدمحمدباقر حجتی

مشخصات نشر : 
دفتر نشر فرهنگ اسالمی
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بعد مدیریت اسالمی

بعد حدیثی

اصول مدیریت اسالمی و 
الگوهای آن

نویسنده:
 ولی اهلل نقی پورفر

مشخصات نشر : 
ثنای دانش

نهج البالغه
 با ترجمه فارسی روان

مترجم: 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

مشخصات نشر : 
انتشارات امام علی بن ابی طالب

منابع الزم جهت آمادگی برای پژوهش های تمهیدی حدیثی
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تاریخ عمومی حدیث 
با رویکرد تحلیلی

نویسنده: 
مجید معارف

مشخصات نشر : 
کویر 

روش فهم حدیث

نویسنده:
 دکتر عبدالهادی 

مسعودی
مشخصات نشر : 

 سمت 
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دروس موجزة في علمي 
الرجال و الدرایة

نویسنده:
 آیت اهلل جعفر سبحانی

مشخصات نشر : 
مرکز بین المللی ترجمه و 

نشر المصطفی )ص(

داللت دولت

نویسنده:
 مصطفی دلشاد تهرانی

مشخصات نشر : 
دریا

بعد مدیریت اسالمی

همه ی گرایش ها
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الحیاة - جلد 9
نویسنده:

 محمدرضا حکیمی
مشخصات نشر : 

دلیل ما

فرهنگ نامه تجارت
 و داد و ستد

نویسنده:
 آیت اهلل محمدی ری شهری

مشخصات نشر : 
دارالحدیث

گرایش دولتی

گرایش بازرگانی
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توسعه اقتصادی
بر پایه ی قرآن و حدیث

نویسنده:
 آیت اهلل محمدی ری شهری

مشخصات نشر : 
دارالحدیث

آثار الصادقین
نویسنده:

 صادق احسانبخش
مشخصات نشر : 

موسسه تحقیقات و نشر 
معارف اهل البیت )ع(

گرایش مالی

گرایش صنعتی

 باب های: اجر،االمل، بخل، بدع، ثبات، جبر، جبن، جرب، جهل، حرس، حرص، حزم،حسب، حسد،
 حسر، ذلل، دبر، درا، دعو، رای )از آیات الرای تا المشاوره فی الرای(، رجو، رحم، رشد، رضو، رعی، رغب، رود،
 روض، روع، رهب، زرع، زلل،زمن، سبب، سخی، سعد، شبع، شجع، شک، شور، صنع، طمع، ظن، عبر، عجل،
 عدل، عرف، عقل، علم )علم النافع(، غیظ، فتح، فرس، فکر، فهم، القضا و القدر، قدر، قرع، قصد، قنط، کرم،

کظم، کیس، مشی، نهی: الرفق الناس فی االمر و النهی
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منابع الزم جهت آمادگی برای پژوهش های تمهیدی فلسفی

بعد فلسفی

كلیات علوم اسالمی

نویسنده:
 شهید مرتضی مطهری

مشخصات نشر : 
انتشارات صدرا

فلسفه مقدماتی : 
برگرفته از آثار استاد 
شهید مرتضی مطهری

نویسنده:
 عبدالرسول عبودیت

مشخصات نشر : 
سمت
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پیش نیازهای
 مدیریت اسالمی

نویسنده:
 محمدتقی مصباح یزدی

مشخصات نشر : 
مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی

معراج السعادة

نویسنده:
مال احمد فاضل نراقی

مشخصات نشر : 
نشر جمال

بعد مدیریت اسالمی

بعد اسالمی

منابع الزم جهت آمادگی برای پژوهش های تمهیدی اخالقی
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مفاتیح الحیاة

نویسنده:
 آیت اهلل جوادی آملی

مشخصات نشر : 
اسراء

منیة المرید
نویسنده:

 شهید ثانی
مشخصات نشر : 
بوستان کتاب
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بعد مدیریت اسالمی

اخالق در اداره
نویسنده:

آیت اهلل مظاهری
مشخصات نشر:
بوستان کتاب

درآمدی بر اصول 
اخالقی حاكم بر كسب و كار:

با رویکرد ارزش های 
اخالق اسالمی

نویسنده:
 سعید صحت

مشخصات نشر : 
انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی
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تاریخ سیاسی اسالم
نویسنده:

رسول جعفریان 
مشخصات نشر : 

دلیل ما

منابع الزم جهت آمادگی برای پژوهش های تمهیدی سیره ای

بعد اسالمی

بعد مدیریت اسالمی

سیره نبوی
دفتر سوم: سیره مدیریتی

نویسنده:
مصطفی دلشاد تهرانی

مشخصات نشر : 
انتشارات دریا
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معرفة ابواب الفقه
تلخیص تحریر الوسیله لالمام الخمینی)ره(

نویسنده:
محسن الفقیهی
مشخصات نشر : 

مرکز بین المللی ترجمه و نشر 
المصطفی)ص(

تشکیالت اسالمی
نویسنده:

محمد الرفاعی
ترجمه 

دکتر موسوی
مشخصات نشر : 

به نشر

منابع الزم جهت آمادگی برای پژوهش های تمهیدی فقهی و اصولی

بعد اخالقی
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دروس تمهیدّیة 
في الفقه اإلستداللي

نویسنده:
محّمد باقر اإلیرواني

مشخصات نشر : 
توحید

فقه اجتماعی
نویسنده:

محّمد باقر ربانی
مشخصات نشر : 

مرکز فقهی ائمه اطهار )علیهم السالم (
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الموجز فی علم 
االصول الفقه

نویسنده:
جعفر سبحانی
مشخصات نشر : 

دار الفکر

فقه االداره
نویسنده:

صمصام الدین قوامی
مشخصات نشر : 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
و بنیاد فقهی مدیریت اسالمی

بعد مدیریت اسالمی
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بخش دوم: تطبیقی - اصالحی

رویکرد پژوهشی تطبیقی - اصالحی را می توان ساده ترین رویکرد برای 
تولید مدیریت اسالمی نامید. در این رویکرد، با مدنظر قرار دادن مبانی 
و/ یا نتایج مدیریت متداول، تالش می کنیم با مقایسه و سپس اصالح، 
تأیید یا تکمیل نظریات مدیریت متداول،  میان این مدیریت و آموزه های 
اسالمی تا جای ممکن هماهنگی ایجاد  نماییم. هرچند نمی توان نتیجه 
کلمه  دقیق  معنای  به  اسالمی  مدیریت  نظریات  را  پژوهش هایی  چنین 
دانست، ولی این نتایج می توانند در دوران گذار زمینه ی مناسبی را جهت 

حرکت به سمت تحقق نظری و عملی مدیریت اسالمی ایجاد کنند.  
باید توجه داشت که رویکرد پژوهش تطبیقی اصالحی تنها هنگامی معتبر 
است که مبانی نظریات مدیریت نیز مورد توجه قرار گیرند. در صورتی 
را  متداول  نظریات مدیریت  مبانی  پیرامون  پژوهش  و  که قصد مطالعه 
داشته باشیم باید در سیر مطالعاتی خود با ابزارهای متناسب با این هدف 
آشنا شویم؛ ابزارهایی که عمدتًا می توان آنها را در حوزه ی علومی نظیر 
فلسفه غرب، فلسفه علم،  فلسفه سیاست، تاریخ تمدن و ... یافت. برخی 

از اصلی ترین کتاب های مورد نیاز برای چنین پژوهش هایی عبارتند از: 



20

1- كلیات تاریخ و فلسفه غرب

دنیای سوفی
نویسنده:

یوستین گردر
مشخصات نشر : 

نیلوفر

چیستی علم
نویسنده:

آلن اف چالمرز
ترجمه:

سعید زیباکالم
مشخصات نشر : 

سمت
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فلسفه ي سیاسي
نویسنده:

مارتین کوهن
مشخصات نشر : 

نشر آوند دانش

فلسفه ي امروزین  
علوم اجتماعی

نویسنده:
برایان فی

مترجم:
خشایار دیهیمی
مشخصات نشر : 

طرح نو
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توسعه و مبانی 
تمدن غرب 

نویسنده:
مرتضی آوینی
مشخصات نشر : 

واحه

دین شناسی 
نویسنده:

عبداهلل جوادی آملی
مشخصات نشر : 

اسراء

2- كلیات دین شناسی
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انتظار بشر از دین
نویسنده:

عبداهلل جوادی آملی
مشخصات نشر : 

اسراء

منزلت عقل در 
 هندسه معرفت دینی

نویسنده:
عبداهلل جوادی آملی

مشخصات نشر : 
اسراء
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3- كلیات فلسفه و روش علم دینی

مبانی علوم 
 انسانی اسالمی

نویسنده:
احمد حسین شریفی

مشخصات نشر : 
آفتاب توسعه

الگوهای كالن تولید 
علوم انسانی اسالمی در

بستر انقالب اسالمی
نویسنده:

سیدمهدی موسوی
مشخصات نشر : 
آفتاب توسعه
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 هویت علم دینی
نویسنده:

خسرو باقری
مشخصات نشر : 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سازمان چاپ و انتشارات

گامی به سوی
 علم دینی

نویسنده:
حسین بستان نجفی

مشخصات نشر : 
پژوهشکده حوزه و 

دانشگاه
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خاتمه

در برنامه حاضر قریب به 40 اثر )37 اثر( در رابطه با منابع و علوم اسالمی مرتبط با 
مدیریت اسالمی و مبانی اندیشه ای و فلسفه های مضاف معرفی شده است. بدیهی است 
شیوه مطالعه هریک از این متون و علم آموزی در هر یک از این عرصه ها، بایسته های 
خود را داشته و با دیگر عرصه ها تفاوت دارد. به عنوان نمونه در بخش مقدمی، پیگیری 
آثار مطرح شده در اصول فقه یا فلسفه نیازمند راهنمایی استاد است. به عالوه، مطالعه 
هر یک از این آثار، برای ذهن های روشن و پرسشگر سواالت و نکات بسیاری را ایجاد 
جمعی  به صورت  و  مطالعاتی  گروه هایی  در  دانشجویان  می شود  پیشنهاد  لذا  می کند. 
پیشبرد این برنامه را در دستور کار قرار داده و با نظارت اساتید و صاحب نظران محترم، 
در  پژوهش  برای  نقطة شروعی  مقدماتی  برنامه  این  کنند.  را طی  ذکر شده  گام های 
عرصه ی مدیریت اسالمی است و با پیگیری سطوح پیشرفته تر آن ان شاء اهلل آمادگی 

الزم برای تولید علم مدیریت اسالمی فراهم خواهد شد.


