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آموزههای دینی و عرفانی یکی از پدیدههایی است که پیوسته مورد احترام بشر قرار داشته است و از مهمترین ابعاد زندگی انسانها تلقی
. در دهه های اخیر توجه به اخالقیات و معنویت در بقا و پایداری سازمان ها به عنوان یک عامل مهم مورد توجه قرار گرفته است.میشود
 دیدگاههای پیرامون عرفان و درک نقش آموزههای عرفانی در مدیریت از مواردی است که در این مقاله به آن پرداختـه،شناخت ماهیت عرفان
 در دوران مدرنیته و گذار تکنولوژیکی و تغییرات پی در پی ضرورت پرداختن به مقوله مهم آموزههای عرفانی در دستیابی به پیامدهایی.میشود
 درک و بصیرت عرفانی میتواند به عنوان یک وسیله برای بهبود بهرهوری. ارتباطات و غیره آشکار میگردد، انگیزش،همچون رهبری اثربخش
 از این رو مقاله حاضر میتواند به عنوان مبنایی برای پژوهشهای. مدیریت و رهبری کارآمد و تعامل مؤثر مورد استفاده قرار گیرد،کارکنان
.عمیق در رابطه با شناخت ماهیت عرفان و نقش آن در بهبود وضعیت مدیریت سازمانهای اداری مورد استفاده قرار گیرد
 ارتباطات، معنویت، سازمانهای اداری، آموزههای عرفانی:کلید واژه
The role of mystical teachings in the manage- Роль мистических понятий в управлении иранскими адment of Iranian administrative agencies
министративными органами
Abstract
Religious and mystical teachings are one of
the constantly respected human beings and are
considered to be the most important dimensions of human life. In recent decade’s attention to ethics and spirituality for the survival
and sustainability of organizations has been
considered as an important factor. Understanding the nature of mysticism, the views of
mysticism and understanding the role of mystical teachings in management are the issues
that are discussed in this article. In the era of
modernity and technological transition, and
subsequent changes, the need to address the
important category of mystical doctrines is evident in reaching outcomes such as effective
leadership, motivation, communication, and
so on. Mystical insight can be used as a tool
for improving employee productivity, efficient management and leadership, and effective interaction. Therefore, this paper can be
used as a basis for deep research in understanding the nature of mysticism and its role
in improving the governance of administrative
organizations.
Keywords: Mystical teachings, administrative
organizations, spirituality, communication
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Аннотация
Религиозные и мистические понятия считаются одним из
вещей, которые всегда уважался людьми и считаются
наиболее важными аспектом в человеческой жизни. Мистические понятия являются неотъемлемой частью человеческой жизни и не могут быть проигнорированы. В последние десятилетия внимание к этике и духовности в выживании и устойчивости организаций рассматривается
как важный фактор.
Понимание природы мистики, взгляды на мистику и понимание роли мистических учений в управлении - вопросы, которые обсуждаются в этой статье. В эпоху современности и технологического перехода, и последовательных изменений ярко выразится необходимость рассмотрения важной категории мистических учений в достижении таких результатов, как эффективное управление, мотивация, коммуникация и так далее. Мистическая
проницательность и понимане может быть использована
в качестве инструмента для повышения производительности труда сотрудников, эффективного управления и лидерства, а также эффективного взаимодействия.
Таким образом, эта статья может быть использована в качестве основы для глубоких исследований о понимании
природы мистики и ее роли в улучшении управления по
административным организациям.
Ключевое слово: мистические учения, административные
органы, духовность, коммуникация.
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مقدمه
در دوره کنونی ،سازمانها جایگاه برجستهای در ساختار فرهنگی و اجتماعی جوامع پیدا کردهاند .بسیاری از فعالیتهای اساسی
و حیاتی مردم در سازمانها انجام میشود و زندگی بدون وجود سازمانهای گوناگون ،تقریب ًا ناممکن است .با وجود این ،دستیابی
به موفقیت و پیشرفت همهجانبه و تأمین رفاه و آسایش به صرف وجود سازمانها تحقق نمییابد ،بلکه برای این منظور نیاز به
سازمانهای کارآمد و اثربخش نیاز است (حسینی و عباسی1391 ،؛  .)130در مدیریت سازمانهای اداری عوامل گوناگونی نقش
دارند که برخی از آنها مادی هستند و برخی از آنها معنوی .از مهمترین عناصر معنوی ارتباط انسان با خدا است که مقدمه آن
خویشتنشناسی و نگاه عارفانه است .در واقع با آموزههای عارفانه میتوان نگرش انسانها را تغییر داد و آنها را از وادی خودمحوری
به وادی خدامحوری کشانید ،بطوریکه همه چیز را با رویکرد عشق ببینند و در مسیرشان عاشقانه و با انگیزه و شجاعت بیشتر
حرکت کنند و آنجاست که نه تنها بسیاری از مشکالت مرتفع میگردد بلکه کارکنان سازمان با روحیهای مضاعف و تالشی هدفمندانه
در راستای چشمانداز سازمان و اهداف کالن حرکت کنند (بهرامی قصرچمی.)1395 ،
یکی از مشکالت ما در اداره امور سازمانها این است که عرفان هیچگاه در حوزه مدیریت و کسب و کار یا به طور کلی در
زمینه ی سیاسی و اجتماعی ما به عنوان یک موضوع اساسی مطرح نشده است و همواره موضوعی شخصی بوده است .از این رو
مقاله حاضر به دنبال گسترش دانش نظری پیرامون آموزههای عرفانی و شناخت این آموزهها و کارکرد آن در حوزه مدیریت
سازمانهای دولتی است .همچنین این مطالعه میتواند به عنوان مبنایی برای مدیران سازمان جهت انجام برنامههای مدیریتی مفید
باشد.

مبانی نظری
سازمانهای اداری
سازمان به مثابه ظرفی است که شکل ،محتوا و گنجایش آن باید متناسب با مظروف تعیین شود .مظروف سازمان دولتی از
وظایف دولت نشأت میگیرد .وظایف دولت را قانون اساسی تعیین میکند .اگر معیار عقالنیت در کشور حاکم باشد ،در این صورت
هم رعایت قانون در جامعه اهمیت مییابد و هم سازماندهی بر اساس تعقل صورت میگیرد .هر چند با مرور زمان در سازمانهای
دولتی ایران تغییراتی صورت گرفته ،اما از نظر ساختاری نظام اداری کشور تحول نیافته است .در طی سدههای گذشته در شکلگیری
سازمانهای دولتی ایران ،بجای معیار عقالنیت ،مالحظات و منافع گروههای ذی نفوذ سیاسی مطمح نظر بوده و ایجاد تغییرات در
آن اعم از ایجاد یا حذف سازمان ها یا افزایش و کاهش شاغلین ،بر اساس رعایت اصول علمی صورت نگرفته است .نظام اداری کشور
در دوره انقالب ،نارسایی خود را نمایاند و نهادهای انقالب اسالمی که ابتدا با رعایت تناسب بین ظرف و مظروف تکوین مییافتند.
لیکن با مرور زمان به لحاظ عدم ایجاد تحول اساسی در ساختار اقتصادی -اجتماعی و به دلیل رهبریت مجموعه نظام اداری بوسیله
تشکیالت قبل از انقالب ،علیرغم نیاز روزافزون کشور ،قادر به ایجاد تحول در نظام اداری کشور نشدهاند و بههمین دلیل کل نظام
اداری کشور با وجود ایجاد تغییرات زیاد در تشکیالت و عناصر آن ،همچنان تحول نیافته باقی مانده و بعنوان یکی از تنگناهای
اساسی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران محسوب میشود (بهرامی قصرچمی .)1395 ،سلطانی معتقد است برای سالم-
سازی محیط سازمانی ،دو ساز وکار وجود دارد؛ یکی ساز وکار قانون و دیگری ساز وکار اخالق که فراتر از قانون است و به صورت
پایدار و نهادی میتواند سالمسازی را به صورت فرآیند بر سازمان حاکم کند (سلطانی.)1381 ،
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ماهیت عرفان
عرفان شناخت خداوند متعال است و مقامات عرفانی ،ملکههای اخالقی است که آدمی برپایهی شناخت صفات حضرت حق و
در حد ظرفیت خود با ممارست ،آنها را کسب میکند (پناهی و کریمی یونجانی1391 ،؛  .)2عرفان معرفتی است مبتنی بر حالت
روحانی و توصیفناپذیر که در آن حالت برای انسان این احساس پیش میآید که ارتباطی مستقیم و بیواسطه با وجود مطلق یافته
است .این احساس البته حالتی است روحانی ،ورای وصف و حد ،که در طی آن عارف ذات مطلق را نه به برهان ،بلکه به ذوق و
وجدان درک میکند (زرینکوب1389 ،؛  .)10عرفان سرشار از تعالیم اخالقی و الهی است که جدای از سیر و سلوک و رسیدن به
هدف متعالی کمال ،نوعی آییننامهی اخالقی و رفتاری به شمار میرود که برنامهی جامع و مؤثری در جهت اصالح روابط اجتماعی
و بهبود و تعالی روابط دوستانه ارائه میدهد (خوشحال و عباسی تودشکی1392 ،؛  .)29عرفان از یک جنبه ،نظر ،استدالل و تئوری
است و جهانبینی خاصی را ارائه می دهد اما از سویی دیگر بعد عملی هم داشته است ،به این معنا که عارفان سعی داشتند به
نیازهای روحی دیگران پاسخ دهند ،مشکالت روانی آنان را با شیوههای عارفانه پاسخ داده و به عرفان بعد درمانی و مددکاری دهند
و این تنها بدین دلیل است که انسان به جز عقل ،دل هم دارد و چنان که باید نیازهای عقلی آدمی را پاسخ داد ،باید گرههای دل
را هم گشود .آنان بر اساس این عقیدهی درست که بیشتر بیماریها ریشه روانی دارند ،بسیاری از امراض تنی را درمان روان تلقی
میکردند .باید گفت که عارفان بهترین روانشناسان و روانپژوهان و روانکاوان بودهاند که با شناخت احوال باطنی ،بسیاری از
گرههای کور را میگشودند (بهرامی قصرچمی .)1395 ،بهطورکلی بحث پیرامون ماهیت عرفان ،این سؤال را بوجود میآورد که آیا
تجربه عرفانی با سالمت روانی رابطه دارد؟ (فرانسیس 1و همکاران2017 ،؛  .)1در حالی که معنویت ،حوزه مدیریت را اشباع کرده
است ،به نظر میرسد که عرفان به وسیلهی دانشگاهیان حوزه کسب و کار دنبال میشود (تامسون .)2016 ،2اقوال و احوال عرفا
نشان می دهد که در برخورد با دیگران بر مبنای موازین الهی ،عفو و بخشش ،حسنظن ،عذرپذیری و رحمت و محبت را مبنای
عمل خود قرار میدهند و جمع دوستانه را محفل انس با حضرت عزت میدانند که باریکاندیشی ،سوءظن ،تأویل و تفسیر نابجا از
حرکات و سکنات وکالم دیگران در آن جایگاهی ندارد (خوشحال و عباسی تودشکی1392 ،؛  .)29عارفان طبیعت ذاتی اشیاء و
انسان را نمیپذیرفتند و معتقد بودند که چنین پذیرشی دست خداوند را در طبیعت میبندد .خداوند هرگز محدود به اقتضائات
ذاتی اشیاء نمیشود و خودش را در آن محدود و محصور نمینماید  .عارفان بر این اعتقاد بودند برای دریافت اسرار و دانای رازبودن،
باید خودمان را با خدا بپیوندیم ،زیرا کل اسباب و علل بر او قائم است و اگر جسم خودمان را با نور الهی سرشته کنیم میتوانیم بر
اسباب و علل جهان دست بریم و تصرف نماییم وگرنه بیگدار به آب میزنیم و غرق میشویم (عباسزاده گرجان و فرهمند1393 ،؛
 .) 148تصوف و عرفان اسالمی دو بعد دارد؛ آفاقی و انفسی .عارف آن زمان که به دنبال نیل به حقایق است در آفاق سیر میکند،
اما آن زمان که در صدد نفوذ در الیههای عمیق نفس خود است و میکوشد تا عمق جان آدمی را دریابد ،بیماریها را بشناسد و از
عرفان ،ابزاری برای درمان دردهای باطنی یابد ،سیری انفسی دارد و عرفان با هر دو بعد کامل میشود .تاریخ عرفان اسالمی و ایرانی
سرشار از مواردی است که مردمان ،درمان دردهای خود را بر عارفان میبردند و از آنان یاری میجستند (بهرامی قصرچمی.)1395 ،
برای دیدن الیه ی زیرین و جان این عالم الزم است که از جهان هستی رازگشایی کنیم و به باطن عالم راه یابیم و در چنین
جایگاهی است که میتوانیم دست خداوند را در امور ببینیم و همه چیز را از او ریزان و جاری بدانیم و تمام سعی عرفا این است تا
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چنین چشمی را در ما باز کنند که همه چیز را با خدا و در او جستجو کنیم (عباسزاده گرجان و فرهمند1393 ،؛  .)147بهرترتیب
مفاهیم ارزشمند عرفان که بر مبنای فطرت انسانی شکل گرفته ،قابلیت مصداقیابی در هر زمان و مکانی را داشته و در ایجاد یک
رابطهی اجتماعی سالم ویک جامعهی سالم مؤثر خواهد بود (خوشحال و عباسی تودشکی1392 ،؛ .)29

اومانیسم و حل مسائل انسان
اومانیسم نه تنها مبدأ بلکه هیچ مقصد معینی نیز برای او تعریف نکرده است لذا مسیر واحدی هم به او عرضه نکرده است و
بلکه انسان را در فردیت خود سردرگم رها کرده است و جز یک زندگی تنشزا با دیگران برای او رقم نزده است .چالش ما با
اومانیسم غربی در این است که تعریفی که آنها از انسان ارائه میدهند ،نمیتواند بگوید که انسان چه کسی است .آنها از انسان ،یک
موجود کوچک ،منفصل ،پرتا بشده ،متحیر و سرگشته ارائه میدهند که اول و پایان او مشخص نیست .انسان در اومانیسم غربی،
مبدأ و مقصد ندارد .این سه با هم هستند :جهان ،انسان و خدا .هر منطقی بتواند در آینده نزدک ،ادبیاتی داشته باشد که این سه
عنصر را با هم ترکیب کند ،مناسباتش آن را تنظیم کند و تعریف روشنتری ارائه دهد ،از نظر اندیشه و مرام و مکتب ،آینده از آن او
است .در عرفان اسالمی ،کرامت انسان در نگاه به خدا تعریف شده است؛ یعنی انسان وقتی به ارزشهای واالی خود نایل میشود که
به خدا نزدیک و عاشق خدا شود .وقتی به خدا نزدیک شد ،کماالت الهی در وجودش متجلی میشود (شریفزاده .)1392 ،برای
به دست آوردن آرامش انسانی از جنس الوهیت الزم است که انسان با شناخت و بکارگیری قوانین جهان هستی که مبتنی بر
رفتارشناسی کاینات است اهتمام ورزد تا بتواند در مسیر صحیح که همان رسیدن به کمال انسانی است گام بردارد .لذا همه تالش
عارفان در تبیین جهان هستی برمبنای متافیزیکی آن ،یافتن معنایی برای زندگانی و الگویی برای رفتار انسانی میباشد .بنابراین
در چنین نگرشی انسان در مرکز جهان و همچون هدف آفرینش حضور دارد (آشوری1377 ،؛  )31در ارتباط با خدا که بر انسان
عارف پدیدار میشود تحول بسیار عظیمی در شخصیت او اتفاق می افتد که او را از تنگنای افسردگی و عبوسی به روح نشاط و
شادخواری و طرب میکشاند و رابطهای بسیار نزدیک و شخصی و رویارو با خدا پدید میآورد و خود ،سرراست راهی به کوی
دوست میگشاید و از این میان است که راهی به سوی وحدت وجود گشوده میشود (عباسزاده گرجان و فرهمند1393 ،؛ .)145

جایگاه عشق در آموزههای عرفانی
عشق در عرفان نقطهی عطف و مبنای اصلی معرفت است و تا سالک عاشق نشود و همه چیز را در راه معشوق نبازد ،در این راه
قدم نتواند گذاشت  .عشق و شناخت آن از مهمترین مباحث در آموزههای عرفانی است .عشق دارای مراتب و درجاتی است و یک
شخصیت عرفانی دارای باالترین مرتبه عشق است .اگر دل یک مدیر از عشق خالی باشد سنگ سیاهی است که تیره گلی در آن
باشد .پس حیات دل وابسته به ع شق است و هر که در آتش عشق غرقه نباشد ،میان دل او و صنوبر فرقی نیست و عشق اگر در دل
جای نگیرد دلی منجمد و فسرده است .اما هم عاشق و هم معشوق هر دو تجلی ذات حقند .با این حال ،این مظاهر زیبایی پرده
یی بر جمال ویند ،لیکن پردههای جمال چنان لطیفند که پرده را از پردگی نتوان شناخت و آینه و آینهآرا و گنج و گنجینه همه
اوست و جز او هیچ نیست .عاشق از معشوق هیچ نمی داند ،نه از نعت و نامش آگاه است و نه محل و مقامش را می داند ،و نه می
تواند پرده از این سرّ مخفی مرموز بردارد .پس عاشقی که از معشوق جز معنی چیزی نمیداند و از صورت فارغ و محو معنی است
در پاسخ هر سؤال چارهای جز خموشی ندارد (شریفزاده .)1392 ،عشق یک سلوک روحی است که به آدمی نحوهی وجودی دیگر
میبخشد؛ یعنی عاشقی یک صفت نیست بلکه شخصیتی است که پیدا میشود و وجود آدمی را زیر و رو میکند .خواست و مشیت
الهی بر محور عشق می چرخد و زمانی که انسان با این کشش و کنش عظیم جهان هستی میپیوندد ،از همهی محدودیتهای
فردی و ظاهری که چون حجابی ما را از رسیدن به سلوک حقیقی و افقهای بیکران عالم هستی باز میدارد رهایی مییابیم و به
جان جهان میپیوندیم .وقتی عشق که متضمن معرفت حق و قرب به خداست واقعاً فعلیت مییابد،انسان محدودیتهای وجود
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فردیاش را پشت سر میگذارد .خداییترین نسبتی که خداوند با بندگان خود میگیرد ،نسبت عاشقی است و با این دیدگاه است
که همه پدیدههای جهان در جایگاه عاشق و معشوقی قرار میگیرند(عباسزاده گرجان و فرهمند1393 ،؛  .)153عشق یکی ازاصول
اتحاد و فناست .نیروی جاذبهی ذرات و استحاله ی شکلی از زندگی در شکلی دیگر که باعث رشد است ،همه تجلیات عشقند .راه
کشف و شهود عشق است و شهود یکیشدن با روح جهان است (عبدالحکیم1383 ،؛  .)51محرک و جاذبهای که روح را در سیر
الی اهلل و تمام کاینات را در سیر به سوی کمال به پویه و جنبش در میآورد عشق است که امری وصفناپذیر است (زرینکوب،
1374؛  .)21در صورتی که عشق به معنای واقعیاش تجلی یابد ،بسیاری از مشکالت سازمانهای ما مانند تعارضهای مضر ،زیرآب
زنیها ،فسادها و ریاکاریها کمرنگ خواهد شد و دوستی و محبت در سازمان حکمفرما خواهد شد.

رابطه دین ،فقه و عرفان
فقه به عنوان معرف الزامات ،مناسک و اعمال دینی راه و رسم رسیدن به کمال را برای انسان هموار میکند اما عمل به آن از
جانب مردمان جز از طریق نفوذدادن آن در قلوب ایشان محقق نمی شود .این نفوذ جز از راه عرفانی و جذب قلوب جهانیان به آن
قابل تحقق نیست .راهی که باعث می شود همه و همه (جز مستکبرین ،منافقان و گردنکشان) عاشقانه دل در گرو عمل به آنها
سپارند .عرفان در حوزه دل و احساس مردم به گسترش معارف بلند الهی و انسانی میکوشد و فقه تنها در حوزه الزام و عمل .بعد
سوم دین هم یعنی حوزه عقل که پرداختن آن بر عهده فلسفه و علوم کالمی و عقلیست راهی دیگر است که میکوشد با تمسک
به آن مستکبرین و منافقانی را که از سر هوای نفس و غلظت زنگار فطرت به هر طریق و عامدانه از پذیرش آموزههای عمیق الهی
سرباز میزنند از راه کالم ،مباحثات و احیان ًآ مناظره های رودررو در حوزه عقل به چالش بکشد تا پوچی تفکرشان هم بر خودشان و
هم بر دیگرانی که از مکتب ایشان پیروی میکنند نمایان شود .در مدیریت مبتنی بر آموزههای عرفانی هر سه بعد و راه در نظر
گرفته می شود .البته حوزه عمل آن بیشتر به عهده مراکز دینی است و ولی دو حوزه دیگر به عهده کلیه نهادهای حکومتی و دینی
است .فروگزاردن یکی از این سه بعد توسط یکی از نهادها ضربه مهلکی بر پیکره دین ،کمال انسانها و وجهه جهانی شریعت الهی
وارد میکند (شریفزاده.)1392 ،

دو شرط اساسی مدیریت مبتنی بر آموزههای عارفانه
شرط اول؛ با نظر همهجانبه به منابع اسالمی و با شناخت انسان «آن چنان که باید» ،به این نتیجه میرسیم که شخص مدیر
یا مقام مدیریتی که اداره مجموعهای از انسانها را بر عهده گرفته در حقیقت مانند یک شخصیت انسانی سالم و رشد یافتهای است
که اعضای خود را به بهترین وجه توجیه و اداره میکند .برقراری این رابطه میان مدیریت و اعضای متشکل مردمی که تحت سیطره
و توجیه آن فعالیت مینماید ،شایستهترین و منطقیترین رابطهای است که میان ادارهکنندگان و ادارهشوندگان جامعههای بشری
قابل تصور است .با چنین رابطهای است که ادارهشوندگان ،با وجدان آزاد خود را در اختیار مدیریتها قرار میدهند .شرط دوم؛
آگاهی و تحصیل اطالعات روزافزون دربارهی مدیریت .اهمیت این شرط با پیشرفت پیوستگیهای جوامع و اقوام و ملل به یکدیگر،
بیشتر و حیاتیتر میشود ،زیرا پیوستگیهای مستمری که جوامع را به همدیگر وصل میکند ،هر یک از مجموعههای مسائل و
اصول مدیریت را در نظام باز قرار می دهد .از طرف دیگر اگر هم فرض کنیم که زندگی جوامع بشری به شکلی نظم ماشینی به خود
بگیرد که مدیریتها را در نظام بسته قرار دهد ،با این حال ،از لحاظ عوامل محیط طبیعی و حوادث محاسبه نشده که جوامع را
دائماً در بر میگیرد و محاسبات آنان را در نظامهای بسته برهم میزند ،مدیریت همواره الزم است خود را در موقعیت نظام باز
ببیند ،نه نظام بسته (تقیزاده انصاری1385 ،؛  )20برای درک بهتر ارتباطات میان افراد باید بدانیم که آنچه در درون آدمیان اتفاق
میافتد در دنیای بیرون نماد پیدا میکند و برای خلق دنیای زیبا در خارج ،باید درون خود را زیبا کنیم و این زیبایی درون با تغییر
نگاه و بینش و عادتزدایی از باورهایمان اتفاق میافتد .هر اتفاقی که در حوزهی اندیشه و نگرش آدمی روی دهد در کالم و
رفتارهایش سرازیر میشود و با نگاه در رفتار آدمیان می توانیم به دنیای درون آنها پی ببریم و چون آدمی نمیتواند برای همیشه
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در تعارض بین "عین" و "ذهن" زندگی کند با کلید عشق میتوان این تعارض را زدود و به رضا و خشنودی دست یافت که نتیجهی
آن آرامش مطلقی است که با پیوستن به ذات احدیت و تسلیم محض در مقابل او میسر میشود (عباسزاده گرجان و فرهمند،
1393؛ .)159

نمونهی موفق رهبری عرفانی
امام خمینی (ره) کمال آدمی را وابسته به پرورش متناسب همه ابعاد وجودیاش دانسته و انسان را دارای سه بعد وجودی ،یعنی
دل و عقل و جسم میدانست .امام بر این باور بود که مربیان معصوم بشر ،برای پرورش هر سه بعد وجودی او ،خوراک الزم را تدارک
دیدهاند .به گونهای که معارف اخالقی و عرفانی برای دل ،معارف برهانی و استداللی برای عقل و معارف عملی و فقهی برای جسم
انسان تدارک دیده شده است و او خود ،فقیه ،فیلسوف و عارف بود .ما راه ملزم کردن را به خوبی میشناسیم ،اما از دو راه دیگر چه
میدانیم؟ از اقناع و تبیین هم تا اندازهای باخبریم .یکسان بودن خواهشها وگرایشهای مردم ،مواجهه خاصی را اقتضا دارد که
بیتوجهی به آن ،سبب بیثمرشدن تالش مدیران فرهنگی خواهد شد .یک مدیر عرفانی ،بدون سرکوب مخاطب برای بینش
نادرستی که دارد ،به خواهش او ،که خواهش کمال است ،توجه داشته و با او همراه و همسخن میشود .مخاطب هم ،چون خواستههای
خودش را از زبان مربی میشنود و او را خواهان همان چیزی میبیند که خود خواهان او است ،به او گرایش پیدا میکند و با او همراه
میشود؛ همچنان که مربی نیز به موجب بینش خاص خویش به انسان ،همراهی او را پذیرا است .شیوه عارفان در تربیت مخاطبان
و تصحیح بینش آنها ،شباهتی بسیار به جدل دارد .با این تفاوت که اهل جدل ،با عقل مخاطب کار دارند تا قانع شود؛ ولی عارفان به
قلب مخاطب نظر دارند تا بینا شود و البته که این ،کاری به مراتب دشوارتر از کار اهل جدل است .شیوه عارفان در مواجهه با انسانها،
شیوه ابراهیم خلیل)ع( است و این غیر از آن است که برخی به خطا پلورالیسم نامیدهاند .مسلک عارفان ،پلورالیسم دینی نیست.
پلورالیسم با یکسان دیدن خواهشها ،بر همه بینشها صحه میگذارد و همه را درست و غیرقابل ابطال میداند؛ در حالی که عارفان
با وجود اعتقاد راسخ به یکسانبودن خواهشها ،همه بینشها را صحیح نمیدانند معتقد به بینایی و نابینایی مردمان هستند .ولی
عارفان برای رفع شیوه غلط ،شیوه سرکوبگری پیش نمیگیرند ،بلکه با تکیه و تأکید بر خواهشهای یکسان ،مخاطبان را همراه کرده
و به رفع توهم و روشنگری میپردازند .عارفان نمی گویند دین و حقایق آن را فقط به مشترکاتش محدود کنید؛ بلکه میگویند از
مشترکات آغاز کنید .نمیگویند ابطالها و نفیها را از اسالم حذف کنید؛ بلکه می گویند با آنها آغاز نکنید .اگر تکیه بر مشترکات
فطری ،سبب نحیف شدن دین شود که تکیه بر مسلمات باطل دشمن ،موجب نابودی آن میشود .شما گمان میکنید اگر به دنیا
اعالم کنید همه باطلید و تنها ما حق هستیم ،دیگر کسی به ادله شما گوش خواهد سپرد؟ امام خمینی (ره) در پی شیوهای برای
رسیدن به حاکمیت نبود؛ بلکه راه او مبتنی بر عمیقترین و دقیقترین مبانی معرفتی و عرفانی بود .شیوه مدیریت امام در القای
حقایق به این صورت بود که او همه مردم جهان را خداجو و خداخواه میدید و بین معتقدان به سایر مکاتب و ادیان در اینباره
تفاوتی نمیدیدند .او مردم ایران را با هر باور و مرام و مسلکی ،خداجو و خداخواه ،کما لجو و کما لخواه میدید و بین ایشان در این
باره فرقی نمیگذاشت (شریفزاده)1392 ،

اساسیترین وظیفه مدیریت بر اساس آموزههای عرفانی
وظیفهای که به درستی میتوان آن را اساسیترین وظیفه ی مدیریت از دیدگاه اسالم معرفی نمود ،احساس و پذیرش اینکه
انسانهایی که در یک مجموعه مورد مدیریت قرارگرفته اند ،دارای دو بعد مادی و معنوی هستند و آنگاه اهتمام مدیریت به بعد
معنوی آنان نه تنها نباید کمتر از اهمیت بعد مادی شان باشد ،بلکه با توجه به هدف اعالی حیات همه انسانها که قرارگرفتن در
جاذبیت شعاع فروغ الهی است ،بعد معنوی انسان ها با اهمیت بیشتری باید مورد اهتمام قرار بگیرد .منشأ و فلسفهی این وظیفه
عبارت بود از اینکه آنجا که انسان برای ادارهشدن مطرح است ،چنان نیست که تنها بعد مادی او باید زیرنظر و موردتوجه و توجیه
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قرار بگیرد ،زیرا همه مردم در انگیزش هدف اعالی حیات که انجذاب به کمال الهی است ،مساوی هستند و هیچ یک ترجیحی بر
دیگری ندارند (تقیزاده انصاری .)1385 ،یک مدیر شایسته باید همه استعدادها و آرمان ها و امکانات گوناگون افراد و گروههای
مورد مدیریت خود را درک و دریافت نموده و همه آنها را برای وصول به یک یا چند هدف مشترک هماهنگ کند و به جریان
بیندازد همانگونه که یک انسان خردمند و با وجدان میخواهد همه استعدادها و آرمانها و امکانات خود را برای وصول به هدف
منظور خود هماهنگ و توجیه نماید (جعفری.)1362 ،

پیشینه پژوهش
تحقیقات مختلف موضوع عرفان و سایر متغیرها همچون شخصیت ،ارزشها ،نگرش ،ادیان ،سالمت روانی و  ....را مورد بررسی
قرار دادهاند .از زمانی که ویلیام جیمز کار پیشگامانه خود را شروع کرد ،عرفان به عنوان یک موضوع مورد عالقهی تئوریک و دغدغه
تجربی در حوزه روانشناسی دینی شناخته شد (جیمز .)1982 ،1تالشها برای شناسایی عناصر و مؤلفههای عرفان و ارائه یک تعریف
منسجم از عرفان توسط استیس و هاپولد صورت گرفت (فرانسیس و همکاران .)2017،ادوارد و لویس )2008( 2در پژوهش خود به
بررسی چگونگی نگرش ادیان مختلف نسبت به عرفان پرداختند و نتایج آنها نشان داد که دین بودیسم نسبت به مسیحیان و
یهودیان در باالترین رتبه از نظر دارابودن نگرش عرفانی بود .شواهد این پژوهش گویای این بود که نگرشها نسبت به عرفان و
تجربه عرفانی با خصوصیات شخصیتی مختلف مرتبط است .با این حال ،نگرش به عرفان از نظر مفهومی از تجربه عرفانی متمایز
است .برای داشتن یک تجربه عرفانی نیازی به داشتن نگرش مثبت نسبت به آن نیست برعکس ،افرادی نیز بر این باورند که آنها
هرگز بطور شخصی تجربه عرفانی نداشته اند ،اما دیدگاه مثبتی نسبت به این موضوع دارند (ادوارد و لوییس . (2008 ،کایرد برای
اولین بار در سال  1987چالش کشف ارتباط بین عرفان وسالمت روانی را در بستر مدل چندبعدی شخصیت ایسنکس مطرح نمود
(کایرد .)1987 ،3مطابق با دیدگاه کریشناکومار و نک 4نیز تجربه عرفانی در کار با خالقیت روزافزون ،صداقت ،اعتماد و تعهد در
محیط کار مرتبط است و متعلق به احساس روزافزون تکامل شخصی کارمندان میشود (کریشناکومار و نک2002 ،؛ 154؛ ایزلک،
2012؛  )25کارکنان معنوی و عرفانی ،باهوشتر ،عاقلتر و همدلتر هستند .کمتر عصبانی میشوند و نسبت به همکارانی که به
دنبال معنا نیستند ،شادتر هستند (هیتون 5و همکاران2004 ،؛ میلر2000 ،6؛ هارونگ 7و همکاران.)1996 ،کارکنان عرفانی و
معنوی دروننگر و قابل اعتماد ،خالق ،اثربخش ،متعهد ،خودکنترل ،باانگیزه ،حساس نسبت به اصول اخالقی ،توانمند جهت مقابله
با استرسها ،الهامبخش ،نوآور ،منعطف ،مسئولیتپذیر ،اخالق مدار ،متمایل به اجماع نظرات و توانمند نسبت به مدیریت خشم خود
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هستند (پاوار2008 ،1؛ دفور و رنش1995 ،2؛ گارسیا زامور2003 ،3؛ نک ومیلیمان1994 ،4؛ چاکرابورتی1993 ،5؛ کانها و رگو،6
2008؛ دهلر و ولش1994 ،7؛ ایزلر و مونتوری2003 ،8؛ دریسکول و مکی .)2007 ،9در پژوهشی فرانسیس و همکاران ( )2017با
انجام تحقیق بر روی  329دانشجو در ترکیه رابطه بین جهت گیری عرفانی و سالمت روانی را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای
این پژوهش هیچ ارتباط معناداری بین جهتگیری عرفانی و معیارهای روانپریشی را نشان نداد اما ارتباط مثبت اندکی میان
جهتگیری عرفانی و روانرنجوری مشاهده شد .همچنین یافته های این پژوهش نشان داد که ارتباط معکوسی بین تجربه عرفانی
و سالمت روانی دانشجویان در ترکیه وجود دارد.

نتیجهگیری
یکی از راهکارهای بهبود وضعیت مدیریت در سازمانهای دولتی ایران ،احیای آموزههای عرفانی است .تعالیم عرفانی در سازمان
می توانند منجر به بهبود ارتباطات اثربخش ،افزایش رضایت شغلی در کارکنان و نهایت ًا منجر به ترقی و پیشرفت سازمان شود .یکی
از مشکالت ما این است که آموزههای عرفانی هیچگاه در حوزه حرفه و شغل مطرح نبوده است ،در حالیکه این آموزهها هم در حوزه
نظری و هم در حوزهی عملی نیازمند توجه بسیاری است .در این پژوهش به تبیین مفهوم عرفان و نقشی که آموزههای عرفانی در
سازمانها میتواند داشته باشد ،پرداخته شد .امروزه عدم توجه به آموزههای عرفانی باعث احساس بیمعنایی و بیهدفی افراد در
بسیاری از محیط های کاری شده است .بنابراین در صورتی که سازمانها بخواهند مدیریت مؤثرتری را ایفا نمایند ،می بایست بر
لزوم آموزش و شناخت آموزههای عرفانی تأکید مستمر و پیوسته داشته باشند .همچنین توجه به آموزههای الهی فطری ،راستین
و ثابت کارکنان میتواند نهادهای اداری کشور ما را در حوزههای مختلف سازمان همچون برنامهریزی ،ارتباطات ،مذاکره ،هدف-
گذاری ،تصمیمگیری ،ارزیابی عملکرد و غیره یاری کند .آموزش عملی عرفان توسط مدرسانی که خود متصف به صفات و رفتارهای
عارفانه میباشند و پایبند به رعایت قوانین و مقررات هستند ،میتواند راهکاری مؤثر برای عرفانیکردن مدیریت سازمانها باشد.
تهیه منشور اصول عرفانی که شامل مجموعهای از راهنماییهای عملی اخالقی -عرفانی است برای هماهنگی بین مدیران و کارکنان
سازمان از راهکارهای اساسی برای پیادهسازی آموزههای عرفانی است .از این رو پیشنهاد میشود این سازمانها در وهله اول
مدلهایی را برای شناسایی آموزه های مطلوب عرفانی متناسب با سازمان خود در نظر بگیرند و بر مبنای شناخت این آموزهها و
مشارکت همه جانبه کارکنان ،مسائل و مشکالت مربوط به حوزه مدیریت را برطرف نمایند.
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