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مقدمه

یــک 1329 شــهر شــریف همــدان، نــزول اجــالل فرمــودم. در یــک  ایــن شــخص شــخیص در زمســتان ســرد و تار
گردی  یاضــی را در همــان شــهر گذرانــدم. شــا خانــوادۀ کاســب نحیــف در صنــف لوازم یدکــی اتومبیــل. تــا دیپلــم ر
نســبتًا ممتــاز ولــی خرخــوان. خوانــدن از همــه دســت. در ســال 1348 بــه دانشــکده نفــت آبــادان رفتــم و رشــته 
ــر اســتادان  کث ــان و کتــاب انگلیســی و ا ــم چــی را خوانــدم. زب ــا نمی دان ــا »بازرگانــی« ی ــا »بیزنــس« ی »مدیریــت« ی

یــکا آمــده بودنــد.  ی از آمر آمریکایــی، حتــی فلســطینی و ســور
بسیاری چیزها آموختم ولی به فهم و درک همان رشتۀ کذا نرسیدم.

ی و مدیریــت کاال کار کــردم ســپس بنــا بــه مقتضیــات  دو ســالی در پاالیشــگاه آبــادان در بخــش حســابدار
زمانــه از شــرکت نفــت اخــراج شــدم. دو ســه ســالی در شــرکت مشــاور مدیریــت انگلیســی کوپــرز در تهــران کار 
کــردم. و در همیــن اوان دورۀ ام بــی ای مرکــز مطالعــات مدیریــت ایــران وابســته بــه دانشــگاه هــاروارد را گذرانــدم. 
ی همــان دانشــگاه بــود. بــا  یــس مــورد کاو رئیــس و اســتادان را دانشــگاه هــاروارد انتخــاب می کــرد و روش تدر
مســائل آمریکایــی راه حــل آمریکایــی و فرهنــگ آمریکایــی! و بی ربــط بــا شــرایط مــا. ســپس نایــره انقــالب در 

ــت. یخ ــه ر ــت و آن پیمان ــبو بشکس ــت و آن س گرف
مــن بــه دلیــل انــدک گرایش هــای انقالبــی بــه بنیــاد مســتضعفان تازه تأســیس رفتــم کــه تحــت مدیریــت آقــای 
ــه  ــرای آن هــا. و مــن ب ــه ب ــرای مــن و ن ــه ب ــود. ایــن کار چنــدان نپاییــد ن کاظــم بجنــوردی و حــزب ملــل اســالمی ب
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ســازمان صنایــع ملــی جدیدالتأســیس رفتــم و مدیــر دولتــی شــدم بیشــتر در صنایــع نســاجی.
ــه  ــل کارخان ــان مح ــدی در هم ــرکت های تولی ــر ش ــد دفات ــتور دادن ــازرگان دس ــت ب ــم در دول ــتباه نکن ــر اش گ ا
( مــن کــه رئیــس هیئت مدیــره شــرکت پشــم بافی بــرک  باشــد )مثــاًل بــرای خلــوت کــردن پایتخــت و عــدم تمرکــز
بــودم مثــاًل بایــد بــه رشــت نقل مــکان می کــردم. البتــه کــه چنیــن اتفاقــی نیفتــاد و هیــچ مدیــری دفتــرش را بــه 
محــل کارخانــه نبــرد )ظاهــرًا دولــت بــازرگان هــم سمت وســوی انقــالب را درســت تشــخیص نــداده بــود و بــه 
چــه چاله هــا کــه نیفتــاد( ولــی مــن قصــاص پیــش از جنایــت کــردم و عطــای ســازمان صنایــع ملــی را بــه لقایــش 
بخشــیدم و بــه شــرکت نفــت بر گشــتم. ایــن برگشــتن بــه دلیــل اخــراج قبــل از انقــالب بســیار ســاده بــود و شــرکت 

ــه بازگشــت. نفــت بعــد از انقــالب آن را تشــویق و ترغیــب هــم می کــرد یعنــی عمــاًل دعــوت ب
از ابتــدا به عنــوان مدیــر امــور پیمان هــا در شــرکت تازه تأســیس نفــت فــالت قــاره ایــران مشــغول شــدم و 
عــالوه بــر مســئولیت ها و ســمت های دیگــر )مثــل معــاون مدیــر مهندســی( حــدود ده ســال در ایــن ســمت 
مانــدم کــه الحــق از نظــر فنــی و بین المللــی 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 اندک انــدک 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 

می شــد رفتــم. البتــه حــاال دکتــرا هــم گرفتــه بــودم در مدیریــت از دانشــگاه آزاد اســالمی. 
بــودن در ایــن جــا در ســال های نخســتین بســیار دلچســب بــود و مــن عاشــق کارم بــودم لیکــن پس از گذشــت 
ــرای مــا رؤســایی آوردنــد از نماینــدگان ســابق  پنــج شــش ســال فضــای ایــن جــا هــم به شــدت سیاســی شــد و ب
مجلــس شــورای اســالمی یــا اســتادان متوســط و بعضــًا نااســتادان دانشــگاه های دیگــر و غریبــه بــا رشــتۀ مــا و بــا 

صنعــت نفــت به طورکلــی. 
ماجرا هــای اواخــر ایــن دوران را در کتــاب »مدیریــت و فرهنــگ ایرانــی« تــا حــدودی نوشــته ام. مــن البتــه در 
یــس بــودم در مؤسســات دیگــر مثــل ســازمان مدیریــت صنعتــی،  ایــن ســال ها به شــدت مشــغول کار مشــاوره و تدر
. دانشــکده نفــت کــه محــل کار اصلــی مــن بــود بیــش از هفتــه ای  ، ایران خــودرو و جاهــای دیگــر شــرکت ســاپکو
چنــد ســاعت وقــت مــرا نمی گرفــت )آدم هــای جدیــد آمــده بودنــد و مــا را مانــع کار خودشــان می دانســتند(. تــا 

بازنشســتگی در ســال 1389.
یــس در دانشــکده های مختلــف گذشــت.  بعــد از آن تمام وقــت بــه کار خوانــدن، نوشــتن، ترجمــه و کمتــر تدر

یــش نداشــتۀ صاحبــش مانــده! حاصــل کار بیــش از 40 کتــاب چــاپ شــده تــا کنــون اســت کــه بیــخ ر
ــرای مدیریــت صنعتــی  ــه علــت لطــف و مرحمــت دانشــجویان دوره دکت یــس رســمی را ســرانجام ب کار تدر
گذاشــتم درســت در وســط تــرم تحصیلــی. ماجــرا  کنــار  دانشــگاه آزاد یکــی از واحد هــای تهــران بوســیدم و 
ازاین قــرار بــود کــه ســال ها بــود مــن از ازدســت رفتن و ســقوط شــیرجه ای کیفیــت آمــوزش مدیریــت در دوره هــای 
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از دولتــی و مشــهور  و دانشــکده ها  تقریبــًا در همــۀ دانشــگاه ها  بــودم  تحصیــالت تکمیلــی ســرخورده شــده 
یــس مــن جــز اتــالف وقــت حاصلــی نــدارد نــه  تــا غیردولتــی و متــروک. و به وضــوح می دیــدم کــه ایــن کار تدر
ــد کــه  ــه به طریق اولــی معنــوی. دانشــجویان آن چنــان بی عالقــه، بی حــال، بی ســواد، بی ســؤال و گرفتارن مــادی ن

حال وحوصلــه هیــچ حــرف و ســخنی ندارنــد پولــی داده انــد، مدرکــی می خواهنــد و می گیرنــد. همیــن.
امــا آخریــن تیــر را همــان کالس 1396 بــه جســد در حــال احتضــار معلمــی مــن شــلیک کــرد کــه در جلســه 
هشــتم دانشــجویان محترم که غالبًا در ســازمان و ادارات مختلف هم ســمت های نســبتًا چشــمگیری داشــتند 
یــده بودنــد و بــه تفاریــق می آمدنــد تــا فقــط  نــه دفتــر داشــتند نــه قلــم و نــه هنــوز کتــاب فارســی درسی شــان را خر
حاضــری داده باشــند. مــن هــم کــه کاســه صبــرم لبریــز شــده بــود تکانــی خــورد و لپــر زد و در همــان وســط کالس 
یــد اســتادی  یــداران! علــم بــا تلخــی گفتــم: »نــه مــن بــه درد شــما می خــورم نــه شــما بــه درد مــن لطفــًا برو بــه ایــن خر

از قمــاش خودتــان پیــدا کنیــد کــه فراوان انــد« و پیــش از شــروع درس کالس را تــرک کــردم بــرای همیشــه و تمــام.
گــون و همنشــینی بــا مدیــران تــازه بــه دوران رســیده را هــم کــه ســال ها پیــش  مشــاوره و رفتــن بــه مؤسســات گونا
از آن بــه طــاق نســیان ســپرده بــودم کــه گــروه خونی شــان اصــاًل بــه مــن نمی خــورد و در پــی راه حل هایــی بودنــد کــه 
نــه ربطــی بــه دانــش مدیریــت داشــت و نــه مــن بلــد بــودم و نــه عالقــه ای بــه یادگرفتنشــان داشــتم. پــس فقــط مانــد 

کتــاب. زنده بــاد کتــاب کــه مــرا زنــده نگــه داشــت و شــد کار دائمــی ام بیش ازپیــش.1

یم نیست یم نیست                    عاشقم از عشق تو عار کار من این است که کار

یانــم« و بیایــم  نمی دانــم حــاال چــرا ایــن حرف هــا را زدم شــاید تــا »قلــم را اندکــی بــر خــود یــا بــر زمانــه خــود بگر
ــد  ــچ نق ــری هی ــی و نظ ــت« عمل ــرا در »مدیری ــاده ام چ ــر افت ــه فک ــته گاه ب ــال گذش ــن 40 س ــه در ای ــن ک ــر ای ــر س ب
و بررســی، خرده گیــری و تأییــد یــا تمجیــدی حتــی وجــود نــدارد. دانشــکده ها، اســتادان و مدیــران اجرایــی 
هرکــدام کار خودشــان را می کننــد کــه سیاســی اســت و هیچ کــس هــم بــرای تأییــد یــا تکذیــب یــا تحقیــق بــه 
یتــی دیده ایــد؟!! مگــر می شــود یــک  ســراغ آن هــا نمــی رود. تــا کنــون نقــد یــک مقالــه یــا کتــاب یــا شــخصیت مدیر
یــس هیــچ اشــکالی نداشــته باشــد و همــه کلهــم  رشــته دانشــگاهی، ده هــا مجلــه، صدهــا دانشــکده و روش تدر
یــد؟ در ایــن بهشــت مدیریــت ایرانــی کســی  اجمعیــن گل بی خــار بــوده باشــند؟ این چنیــن شــیری خــدا کــی آفر
ی نیســت و همــه دستشــان بــه االف الوفــی بنــد اســت و خطــر نــگاه بــه بــاغ همســایه را نمی کننــد.  را بــا کســی کار
ولــی البتــه وقتــی در میانشــان زندگــی کنــی متوجــه می شــوی 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 می بندنــد و 
ــران دشمن تراشــی اســت« را این هــا بیــش از دیگــران  ــی »کار نقــد در ای ــه قول ــه! ب ــان ن ــزد از این ــه خی از ســنگ نال
فهمیــده و بــه کار می برنــد. و تــا دلتــان بخواهــد بــه هــم نــان قــرض می دهنــد. مــن گــه گاه بــا مشــاهیر ایــن رشــته 
ضــرورت کار نقــد را مطــرح کــرده ام. هیچ کــدام اســتقبال نکرده انــد ســهل اســت مــرا هــم بــر حــذر داشــته اند. 
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یــد.« و دیگــری: »عــده ای اصــواًل ایــراد گیرنــد و منتقــد بــه دنیــا  یکی شــان گفــت: »یکــی بــر ســر شــاخ و بــن می بر
می آینــد.« طعنــه و تعریضــی بــه مــن! و ازاین دســت.

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 
یداد هــای  رو بــه  اســت  مــن  و نگاه هــای غم انگیــز  و خرده گیری هــا  گالیه هــا  باالخــره منیجمنتیــات. همــه  و 
و  منیجمنتیــات  بخــش  کتــاب  عمــدۀ  بــوده ام.  شــاهد  مــن  کــه  زمانــه ای  فرهنگــی  و  دانشــگاهی  صنعتــی 
دانشــگاهیات اســت کــه در آن بــه اســاتید و دانشــجویان مدیریــت دانشــکده ها و متولیــان رســمی ایــن رشــته و 

حاصــل کار ایشــان پرداختــه ام.
چــون ایــن نقدهــا ادامــه یافــت، ترجیــح دادم آن را بــه صــورت مجلــدی مســتقل چــاپ کنــم کــه شــد همیــن 
یــد. ایــن کتــاب دو بخــش دارد: در یکــی مــن بیشــتر مقاالتــی را ترجمــه کــرده و آورده ام که  کتابــی کــه در دســت دار
ی از پرســش ها یــا گره هــای ذهنــی یــا اشــتباهات اهالــی ایــن رشــته پاســخ می دهــد. و در بخــش بعــدی  بــه بســیار
یــات برخــی اســاتید دانــش مدیریــت و چنــد و چــون ایــن رشــته را در ایــران طــرح و صحت وســقم  نوشــته ها و نظر

آن هــا را به قــدر وســع نشــان داده ام.
ی جلــد کتــاب نشــان آن اســت کــه شــماره های دیگــری هــم در راه اســت. خــوب گفته انــد  قیــد دفتــر اول رو
کــه آرزو بــر جوانــان عیــب نیســت. دلــم می خواســت ماهنامــه ای داشــته باشــیم در نقــد و بررســی مدیریــت کــه 
. آیــا بــه ایــن زودی کســی از ایــن قــوم به خواب رفتــه  بــرآورده نشــد. حــاال شــده اســت کتابــی یــک تنــه و به مــرور

خطــر خواهــد کــرد و بــه ایــن راه قــدم خواهــد گذاشــت؟ تردیــد دارم. عیبــی نــدارد مــن کار خــود می کنــم.

 به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل                    وگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

و به قول آن پیرمرد »آن که غربال به دست دارد از عقب کاروان می آید.«
اسفند 1399




