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مقدمه

ایــن شــخص شــخیص در زمســتان ســرد و تاریــک  1329شــهر شــریف همــدان ،نــزول اجــال فرمــودم .در یــک
خانــوادۀ کاســب نحیــف در صنــف لوازمیدکــی اتومبیــل .تــا دیپلــم ریاضــی را در همــان شــهر گذرانــدم .شــاگردی
ً
نســبتا ممتــاز ولــی خرخــوان .خوانــدن از همــه دســت .در ســال  1348بــه دانشــکده نفــت آبــادان رفتــم و رشــته
«مدیریــت» یــا «بیزنــس» یــا «بازرگانــی» یــا نمیدانــم چــی را خوانــدم .زبــان و کتــاب انگلیســی و اکثــر اســتادان
آمریکایــی ،حتــی فلســطینی و ســوری از آمریــکا آمــده بودنــد.
بسیاری چیزها آموختم ولی به فهم و درک همان رشتۀ کذا نرسیدم.
دو ســالی در پاالیشــگاه آبــادان در بخــش حســابداری و مدیریــت کاال کار کــردم ســپس بنــا بــه مقتضیــات
زمانــه از شــرکت نفــت اخــراج شــدم .دو ســه ســالی در شــرکت مشــاور مدیریــت انگلیســی کوپــرز در تهــران کار
کــردم .و در همیــن اوان دورۀ امبـیای مرکــز مطالعــات مدیریــت ایــران وابســته بــه دانشــگاه هــاروارد را گذرانــدم.
رئیــس و اســتادان را دانشــگاه هــاروارد انتخــاب میکــرد و روش تدریــس مــوردکاوی همــان دانشــگاه بــود .بــا
مســائل آمریکایــی راهحــل آمریکایــی و فرهنــگ آمریکایــی! و بیربــط بــا شــرایط مــا .ســپس نایــره انقــاب در
گرفــت و آن ســبو بشکســت و آن پیمانــه ریخــت.
مــن بــه دلیــل انــدک گرایشهــای انقالبــی بــه بنیــاد مســتضعفان تازهتأســیس رفتــم کــه تحــت مدیریــت آقــای
کاظــم بجنــوردی و حــزب ملــل اســامی بــود .ایــن کار چنــدان نپاییــد نــه بــرای مــن و نــه بــرای آنهــا .و مــن بــه
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ســازمان صنایــع ملــی جدیدالتأســیس رفتــم و مدیــر دولتــی شــدم بیشــتر در صنایــع نســاجی.
اگــر اشــتباه نکنــم در دولــت بــازرگان دســتور دادنــد دفاتــر شــرکتهای تولیــدی در همــان محــل کارخانــه
ً
باشــد (مثــا بــرای خلــوت کــردن پایتخــت و عــدم تمرکــز ) مــن کــه رئیــس هیئتمدیــره شــرکت پش ـمبافی بــرک
ً
بــودم مثــا بایــد بــه رشــت نقلمــکان میکــردم .البتــه کــه چنیــن اتفاقــی نیفتــاد و هیــچ مدیــری دفتــرش را بــه
ً
محــل کارخانــه نبــرد (ظاهــرا دولــت بــازرگان هــم سمتوســوی انقــاب را درســت تشــخیص نــداده بــود و بــه
چــه چالههــا کــه نیفتــاد) ولــی مــن قصــاص پیــش از جنایــت کــردم و عطــای ســازمان صنایــع ملــی را بــه لقایــش
بخشــیدم و بــه شــرکت نفــت برگشــتم .ایــن برگشــتن بــه دلیــل اخــراج قبــل از انقــاب بســیار ســاده بــود و شــرکت
ً
نفــت بعــد از انقــاب آن را تشــویق و ترغیــب هــم میکــرد یعنــی عمــا دعــوت بــه بازگشــت.
از ابتــدا بهعنــوان مدیــر امــور پیمانهــا در شــرکت تازهتأســیس نفــت فــات قــاره ایــران مشــغول شــدم و
عــاوه بــر مســئولیتها و ســمتهای دیگــر (مثــل معــاون مدیــر مهندســی) حــدود ده ســال در ایــن ســمت
مانــدم کــه الحــق از نظــر فنــی و بینالمللــی و تکنیکــی بســیار برایــم آموزنــده بــود .البتــه در ایــن میــان مدتــی بــا
مرخصــی بــرای ادامــه تحصیــل بــه دانشــگاه خاورمیانــه در آنــکارا رفتــم و کمتــر از دو تــرم درس مدیریــت دولتــی
خوانــدم در مقطــع دکتــرا و ناتمــام گذاشــتم و بــه دالیــل خانوادگــی و شــخصی بازگشــتم و دنبالــه همــان شــغل
پیشــین را گرفتــم.
امــا اندکانــدک فضــای ســنگین جدیــد سیاســی در آنجــا هــم ســلطه یافــت و نفــس کشــیدن دشــوار شــد.
لــذا مــن «تنهــا راه رهایــی» را رفتــن بــه دانشــگاه دانســتم و بــه دانشــکده نفــت تهــران کــه دوبــاره داشــت بازگشــایی
میشــد رفتــم .البتــه حــاال دکتــرا هــم گرفتــه بــودم در مدیریــت از دانشــگاه آزاد اســامی.
بــودن در ایــن جــا در ســالهای نخســتین بســیار دلچســب بــود و مــن عاشــق کارم بــودم لیکــن پس از گذشــت
پنــج شــش ســال فضــای ایــن جــا هــم بهشــدت سیاســی شــد و بــرای مــا رؤســایی آوردنــد از نماینــدگان ســابق
ً
مجلــس شــورای اســامی یــا اســتادان متوســط و بعضــا نااســتادان دانشــگاههای دیگــر و غریبــه بــا رشــتۀ مــا و بــا
صنعــت نفــت بهطورکلــی.
ماجراهــای اواخــر ایــن دوران را در کتــاب «مدیریــت و فرهنــگ ایرانــی» تــا حــدودی نوشــتهام .مــن البتــه در
ایــن ســالها بهشــدت مشــغول کار مشــاوره و تدریــس بــودم در مؤسســات دیگــر مثــل ســازمان مدیریــت صنعتــی،
شــرکت ســاپکو  ،ایرانخــودرو و جاهــای دیگــر  .دانشــکده نفــت کــه محــل کار اصلــی مــن بــود بیــش از هفتـهای
چنــد ســاعت وقــت مــرا نمیگرفــت (آدمهــای جدیــد آمــده بودنــد و مــا را مانــع کار خودشــان میدانســتند) .تــا
بازنشســتگی در ســال .1389
بعــد از آن تماموقــت بــه کار خوانــدن ،نوشــتن ،ترجمــه و کمتــر تدریــس در دانشــکدههای مختلــف گذشــت.
حاصــل کار بیــش از  40کتــاب چــاپ شــده تــا کنــون اســت کــه بیــخ ریــش نداشــتۀ صاحبــش مانــده!
کار تدریــس رســمی را ســرانجام بــه علــت لطــف و مرحمــت دانشــجویان دوره دکتــرای مدیریــت صنعتــی
دانشــگاه آزاد یکــی از واحدهــای تهــران بوســیدم و کنــار گذاشــتم درســت در وســط تــرم تحصیلــی .ماجــرا
ازاینقــرار بــود کــه ســالها بــود مــن از ازدسـترفتن و ســقوط شــیرجهای کیفیــت آمــوزش مدیریــت در دورههــای
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ً
تحصیــات تکمیلــی ســرخورده شــده بــودم تقریبــا در همــۀ دانشــگاهها و دانشــکدهها از دولتــی و مشــهور
تــا غیردولتــی و متــروک .و بهوضــوح میدیــدم کــه ایــن کار تدریــس مــن جــز اتــاف وقــت حاصلــی نــدارد نــه
مــادی نــه بهطریقاولــی معنــوی .دانشــجویان آنچنــان بیعالقــه ،بیحــال ،بیســواد ،بیســؤال و گرفتارنــد کــه
حالوحوصلــه هیــچ حــرف و ســخنی ندارنــد پولــی دادهانــد ،مدرکــی میخواهنــد و میگیرنــد .همیــن.
امــا آخریــن تیــر را همــان کالس  1396بــه جســد در حــال احتضــار معلمــی مــن شــلیک کــرد کــه در جلســه
ً
ً
هشــتم دانشــجویان محترم که غالبا در ســازمان و ادارات مختلف هم ســمتهای نســبتا چشــمگیری داشــتند
نــه دفتــر داشــتند نــه قلــم و نــه هنــوز کتــاب فارســی درسیشــان را خریــده بودنــد و بــه تفاریــق میآمدنــد تــا فقــط
حاضــری داده باشــند .مــن هــم کــه کاســه صبــرم لبریــز شــده بــود تکانــی خــورد و لپــر زد و در همــان وســط کالس
ً
بــه ایــن خریــداران! علــم بــا تلخــی گفتــم« :نــه مــن بــه درد شــما میخــورم نــه شــما بــه درد مــن لطفــا برویــد اســتادی
از قمــاش خودتــان پیــدا کنیــد کــه فراوانانــد» و پیــش از شــروع درس کالس را تــرک کــردم بــرای همیشــه و تمــام.
مشــاوره و رفتــن بــه مؤسســات گوناگــون و همنشــینی بــا مدیــران تــازه بــه دوران رســیده را هــم کــه ســالها پیــش
ً
از آن بــه طــاق نســیان ســپرده بــودم کــه گــروه خونیشــان اصــا بــه مــن نمیخــورد و در پــی راهحلهایــی بودنــد کــه
نــه ربطــی بــه دانــش مدیریــت داشــت و نــه مــن بلــد بــودم و نــه عالقـهای بــه یادگرفتنشــان داشــتم .پــس فقــط مانــد
1
کتــاب .زندهبــاد کتــاب کــه مــرا زنــده نگــه داشــت و شــد کار دائمـیام بیشازپیــش.
کار من این است که کار یم نیست

عاشقم از عشق تو عار یم نیست

نمیدانــم حــاال چــرا ایــن حرفهــا را زدم شــاید تــا «قلــم را اندکــی بــر خــود یــا بــر زمانــه خــود بگریانــم» و بیایــم
بــر ســر ایــن کــه در ایــن  40ســال گذشــته گاه بــه فکــر افتــادهام چــرا در «مدیریــت» عملــی و نظــری هیــچ نقــد
و بررســی ،خردهگیــری و تأییــد یــا تمجیــدی حتــی وجــود نــدارد .دانشــکدهها ،اســتادان و مدیــران اجرایــی
هرکــدام کار خودشــان را میکننــد کــه سیاســی اســت و هیچکــس هــم بــرای تأییــد یــا تکذیــب یــا تحقیــق بــه
ســراغ آنهــا نمـیرود .تــا کنــون نقــد یــک مقالــه یــا کتــاب یــا شــخصیت مدیریتــی دیدهایــد؟!! مگــر میشــود یــک
رشــته دانشــگاهی ،دههــا مجلــه ،صدهــا دانشــکده و روش تدریــس هیــچ اشــکالی نداشــته باشــد و همــه کلهــم
اجمعیــن گل بیخــار بــوده باشــند؟ اینچنیــن شــیری خــدا کــی آفریــد؟ در ایــن بهشــت مدیریــت ایرانــی کســی
را بــا کســی کاری نیســت و همــه دستشــان بــه االف الوفــی بنــد اســت و خطــر نــگاه بــه بــاغ همســایه را نمیکننــد.
ولــی البتــه وقتــی در میانشــان زندگــی کنــی متوجــه میشــوی کــه نــه چشــم چــپ چشــم راســت را قبــول دارد
نــه چشــم راســت چشــم چــپ را ولــی بــه طــور رســمی حتــی چشــم بــه تخلفــات آشــکار یکدیگــر میبندنــد و
از ســنگ نالــه خیــزد از اینــان نــه! بــه قولــی «کار نقــد در ایــران دشمنتراشــی اســت» را اینهــا بیــش از دیگــران
فهمیــده و بــه کار میبرنــد .و تــا دلتــان بخواهــد بــه هــم نــان قــرض میدهنــد .مــن گــه گاه بــا مشــاهیر ایــن رشــته
ضــرورت کار نقــد را مطــرح کــردهام .هیچکــدام اســتقبال نکردهانــد ســهل اســت مــرا هــم بــر حــذر داشــتهاند.
 .1نگاه کنید به از کتاب رهایی نداریم ،نوشتۀ اومبرتو اکو و ژان کلود کریر  ،ترجمۀ مهستی بحرینی ،انتشارات نیلوفر (.)1393
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ً
یکیشــان گفــت« :یکــی بــر ســر شــاخ و بــن میبریــد ».و دیگــری« :عــدهای اصــوال ایــراد گیرنــد و منتقــد بــه دنیــا
میآینــد ».طعنــه و تعریضــی بــه مــن! و ازایندســت.
ولــی ایــن ضــرورت ســرانجام بــر مــن غلبــه کــرد و مــن کتــاب «مدیریــت و فرهنــگ ایرانــی» را در ســال 1397
منتشــر کــردم .ایــن کتــاب نامســتطاب ســه بخــش دارد :صنعتیــات و دانشــگاهیات فرهنگیــات و ترافیکیــات
و باالخــره منیجمنتیــات .همــه گالیههــا و خردهگیریهــا و نگاههــای غمانگیــز مــن اســت بــه رویدادهــای
صنعتــی دانشــگاهی و فرهنگــی زمانــهای کــه مــن شــاهد بــودهام .عمــدۀ کتــاب بخــش منیجمنتیــات و
دانشــگاهیات اســت کــه در آن بــه اســاتید و دانشــجویان مدیریــت دانشــکدهها و متولیــان رســمی ایــن رشــته و
حاصــل کار ایشــان پرداخت ـهام.
چــون ایــن نقدهــا ادامــه یافــت ،ترجیــح دادم آن را بــه صــورت مجلــدی مســتقل چــاپ کنــم کــه شــد همیــن
کتابــی کــه در دســت داریــد .ایــن کتــاب دو بخــش دارد :در یکــی مــن بیشــتر مقاالتــی را ترجمــه کــرده و آوردهام که
بــه بســیاری از پرسـشها یــا گرههــای ذهنــی یــا اشــتباهات اهالــی ایــن رشــته پاســخ میدهــد .و در بخــش بعــدی
نوشــتهها و نظریــات برخــی اســاتید دانــش مدیریــت و چنــد و چــون ایــن رشــته را در ایــران طــرح و صحتوســقم
آنهــا را بهقــدر وســع نشــان دادهام.
قیــد دفتــر اول روی جلــد کتــاب نشــان آن اســت کــه شــمارههای دیگــری هــم در راه اســت .خــوب گفتهانــد
کــه آرزو بــر جوانــان عیــب نیســت .دلــم میخواســت ماهنام ـهای داشــته باشــیم در نقــد و بررســی مدیریــت کــه
بــرآورده نشــد .حــاال شــده اســت کتابــی یــک تنــه و بهمــرور  .آیــا بــه ایــن زودی کســی از ایــن قــوم بهخوابرفتــه
خطــر خواهــد کــرد و بــه ایــن راه قــدم خواهــد گذاشــت؟ تردیــد دارم .عیبــی نــدارد مــن کار خــود میکنــم.
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

وگر مراد نیابم بهقدر وسع بکوشم

و به قول آن پیرمرد «آن که غربال به دست دارد از عقب کاروان میآید».
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