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  چكيده
اي از توليد علم ديني شده اسـت. مـديريت    جلوه عنوان بهتقريرهاي متفاوتي از مديريت اسالمي، 

دهد كه هر كـدام،   دين) را شكل مي عنوان بهعلم) و اسالم ( عنوان بهاسالمي تركيبي از مديريت (
است ها دارند. در اين مقاله تالش شده  اي به وسعت يك كتابخانه از موضوعات و نظريه پشتوانه

شود. در ايـن ديـدگاه،    گشودهاي جديد به موضوع رابطه اسالم و مديريت  ديدگاهي نو، پنجره با
 شـده اسـت و پـس از آن بـه    هاي دين و علم، از لحـاظ كشـفي و اعتبـاري بـودن بررسـي       گزاره

هاي كشـفي، دسـتاوردهاي يقينـي     . نتيجه اينكه در حوزه گزارهبپردازد ميچگونگي ارتباط آنها 
دستاوردهاي ديني تعارضي ندارد. عقل خود يكي از منابع دين است و آنچـه عقـل بـدان     بشري و

رسد، ديني اسـت. از سـوي ديگـر، دسـتاوردهاي وحيـاني در چـارچوب قواعـد حجيـت بـر           مي
هاي اعتباري، اخـالق   گزاره ةمقدم است. در حوز −كه خطا در آن راه دارد−دستاوردهاي بشري 

هـاي   رفتار و اقـدام فـردي و اجتمـاعي بـر گـزاره      قانونِ عنوان بهي دين) هاي اعتبار و فقه (گزاره
هاي اعتباري اسالم منطقه قابل  اعتباري دانش مديريت و يك مدير حاكم است. چارچوب گزاره

تواند در آن منطقه مسـيرهاي متفـاوتي را برگزينـد. بهينگـي      دهد كه مدير مي قبولي را شكل مي
از ساير متغيرهايي است كه مدير در پردازش خود براي تدوين گزاره گزاره اعتبار شده، برآمده 

گيرد. نتيجه اين ديدگاه آن است كـه مـديريت اسـالمي، مـديريتي مبتنـي بـر        اعتباري در نظر مي
  هاي اعتباري اسالم) است.   هاي كشفي اسالم) و در چارچوب شريعت (گزاره حقيقت (گزاره
   هاي اعتباري، اسالم، مديريت زارههاي كشفي، گ گزاره واژگان كليدي:
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  مقدمه
های متفاوتی از مدیریت اسالمی، چیستی و چگونگی آن وجود دارد؛ عرصه مدیریت اسـالمی،  تبیین
عنوان علـم) و  های تولید علم دینی است. مدیریت اسالمی ترکیبـی از مـدیریت (بـه ای از تالش جلوه

ای در پشـت خـویش از موضـوعات و  یـک، کتابخانـه دهـد کـه هر عنوان دین) را شـکل می اسالم (به
دهـد مطالعـات مـدیریت  های این حوزه مطالعاتی و فرا تحلیل آنها نشـان می ها دارند. پژوهش ظریهن

اسالمی پراکنده، دارای ضعف ارتباطی با موضوعات دنیـای واقعـی کسـب و کـار، فقـدان چـارچوب 
دهی نامناسب به اسالم و تعـالیم اسـالمی اسـت. گـاه در  نظری مناسب و نبود ارتباط منطقی و نسبت

الش برای آشتی دو عرصه مـدیریت و اسـالم بـه ارائـه شـواهد از منـابع اسـالمی در فضـیلت آنچـه ت
عنوان قید مدیریت برشمردیم و مـدیریت  ایم. گاه اسالم را به کرده است، روی آورده مدیریت عرضه می

مدیریت اسـالمی  −های فقهی یا اخالقی نداشته باشد در صورتی که تعارضی ظاهری با گزاره−رایج را 
نامیدیم. گاه عنوان، چارچوب و قالب را از مدیریت گرفته و محتوا را از اسالم تأمین کردیم و این چنین 

آمیز باز نمودیم. گاه نیز با کنار نهادن دستاوردهای بشری در حـوزه مـدیریت و  هایی تکّلف راه را بر ایده
های مدیریت اسالمی  که یکی از چالش−جامعه های تولیدی به حال  توجه به سودمندی گزاره حتی بی
فقط منابع اسالمی را (گاه با استناد به یک حدیث یا آیه) مبنای طرح موضوع خـود قـرار دادیـم  −است

). در این مقاله تـالش شـده اسـت بـا ١٣٩٠و سهرابی و همکاران،  ١٣٨۴؛ خنیفر، ١٣٩١(پورعزت، 
های هریک از این دو  داخته شود. در این دیدگاه، گزارهدیدگاهی نو به موضوع رابطه اسالم و مدیریت پر

هـای کشـفی  عرصۀ دین و علم از لحاظ کشفی و اعتباری بودن بررسی و سپس چگونگی ارتباط گزاره
 شود.  های اعتباری اسالم و مدیریت تبیین می اسالم و مدیریت و گزاره

  
  بندی علم تقسیم
کیفیـت و  براسـاسکننـد. علـم  ونـاگونی تقسـیم می، بـه انـواع گهای مختلف جنبه براساسعلم را 

شود؛ علم حضـوری  حقیقت گزاره علمی به دو دسته کلی علم حضوری و علم حصولی تقسیم می
واسطه در فرد حاضر است، در این علم خطا راه نـدارد؛ امـری شخصـی و غیـر قابـل انتقـال بـه  بی

لم حصولی، علمی است که بـا واسـطه دیگران بوده و البته برای خود شخص در قله اعتبار است؛ ع
خـارجی در نـزد فـرد حضـور دارد؛ علـم  ۀدر فرد حاضر است. به بیان دیگر، تصویر ذهنـی پدیـد

ۀ آنها تصّور (علم، به صورت پدیده خارجی بدون آنکه حکمی دربار  حصولی دارای دو طبقه است:
یم). این قسم اخیِر علم است کن های خارجی می پدیده ۀیم) و تصدیق (علم به حکمی که دربارنمای

  .)٢٣ص ،١٣٧٩، شود (خندان تعریف می 1که به باور صادق موجه
                                                           
1. true justified belief 
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کننـد. در علـوم نظـری از  موضوع آن، به نظری و عملی تقسـیم میبراساس برخی دیگر علم را 
هـا کـه بـا اراده آن−» بایـدها«و در علوم عملـی از  −ها که مقید به اراده انسان نیستندآن−» ها هست«

آید. تقسیمی که از ارسطو و بوعلی سینا در دست است،  ، سخن به میان می−پذیرد ان تحقق میانس
چنین است: دانش نظری (شامل الهیات، ریاضیات، طبیعیات) و عملی (شامل اخالق، تدبیر منزل 

افزاید که به خطابه، جـدل،  و سیاست)؛ جز اینکه ارسطو حکمت ذوقی یا فلسفه شعری را بدان می
دانــش  .)١١−٧ص ،١٣٨٧ ،و مظفرنیــا ٢٠−١٨ص ،١٣٧٧ ،پــردازد (پارســانیا نمــایش می شــعر و
گاهی ِصرف دانایی فرد بر پدیده 1،نظری در زبـان انگلیسـی  2هاست؛ این نوع دانش مترادف کلمه آ

دانایی فرد بر چگونگی رخداد رویدادهاست. دانش عملی، مهارت و توانایی  3،است. دانش عملی
  .)١٨ص ،١٣٧٩، و خندان ١٩ص ،١٣٨٣، اقدام مبتنی بر دانش نظری است (مهاجری

(علـومی کـه بـه صـورت  بندی دیگر علوم را از نظر میزان ارتباط با دین به علوم دینـی در تقسیم
دینی (سایر علـوم)  گردد) و علوم غیر میام باز خالقی و احکمستقیم یا مقدمی به مسائل اعتقادی، ا

بندی دیگری که از علـوم بـا توجـه بـه تعـالیم  تقسیم .)١۴۵ص ،١٣۶١، نمایند (مطهری تقسیم می
ی)، فـایتوان ارائه داد: تقسیم علوم به علومی است که یادگیری آنها واجـب (عینـی یـا ک اسالمی می

ها در قالب یکی از این پنج طبقـه  افعال انسان همۀچه اینکه  مستحب، مباح، مکروه و حرام است؛
  .)١١٣، ص١٣٨٧، نیست (خندان اگنجد و اقدام به یادگیری نیز از این قاعده مستثن می

شـود. یکـی از ایـن نـوع  های دیگر، دانش مبتنی بر نوع دستیابی به آن تقسیم می بندی در تقسیم
داری (کسب دانش از طریق ارجاع بـه افـراد دارای منزلـت ها، تقسیم دانش به دانش اقت بندی تقسیم

دانش عقلی (کسب دانش با  فوق طبیعی)، اجتماعی)، دانش شهودی (کسب دانش از طریق قدرِت 
ها، تقسیم دانـش بـه معرفـت علمـی،  استفاده از قواعد منطقی) است. یکی دیگر از این نوع تقسیم

ی بر اسـتدالل تجربـی اسـتوار بـوده، معرفـت معرفت عرفانی است. معرفت علم و معرفت فلسفی
فلسفی برآمده از استدالل و استنباط عقلی و برهانی، و معرفت عرفـانی ناشـی از شـناخت قلبـی و 

  .)٢۶−١٩ص ،١٣٨٣، (مهاجری حضوری است
ی برخـوردار ت بسزایاز اهمی این پژوهشهای دانش، آنچه در موضوع  بندی از میان انواع تقسیم

  قابلیت انطباق بر واقعیت است. براساسهای علمی  بندی گزاره است، تقسیم
و قابلیت انطباق بر واقعیت در دو گـروه شناسـایی  براساستوان  های هر حوزه علمی را می گزاره

های کشفی قابلیت انطبـاق بـر واقعیـت  گزاره 5؛های اعتباری و گزاره 4های کشفی : گزارهبررسی کرد
                                                           
1. knowing that   2. information  
3. knowing how   4. Descriptive Statement  
5. Prescriptive Statement 
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بـریم، اگـر گـزاره بـر واقعیـت  محک عالم خـارج میگزاره را به  سان، خارجی را دارا هستند و بدین
  خارجی منطبق باشد، متَّصف به صدق و در غیر این صورت متَّصف به کذب خواهد شد. 

شود؛ اما این بـدان معنـا نیسـت کـه همـه جمـالت  ها در قالب جمالت خبری بیان می این گزاره
های  گفته است. صدق و کذب گزاره ک همان قابلیت پیشخبری، بیانگر گزاره کشفی هستند، بلکه مال

). بـرای ٣٠−٧، ص١٣٨۴شمول هستند (رجحان،  کشفی در سراسر گیتی یکسان است، یعنی، جهان
  یک گزاره کشفی است.» ها تأمین اکسیژن مورد نیاز بدن است کارکرد شش«مثال، 

های اعتباری قابلیـت انطبـاق بـر  رههای اعتباری قرار دارند. گزا های کشفی، گزاره در برابر گزاره
شـوند.  ها برای تحقق وضـعیت مطلـوب در آینـده، اعتبـار می واقعیت خارجی را ندارند. این گزاره

اند. در صورتی که گـزاره  سان، نه متصف به صدق و کذب، بلکه محکوم به درستی و نادرستی بدین
باشد، درسـت و در غیـر ایـن صـورت، اعتباری، ما را به وضعیت مطلوب در آینده برساند، کارآمد 

  نادرست است. 
هـای  پردازشـگر مبتنـی بـر گزاره عنوان بـهها ذهن نقش فعال دارد. اعتبارکننـده  در این نوع گزاره

های  های کشفی، علِت گزاره نماید. در اینجا، گزاره ای را اعتبار می کشفی و در راستای اهداف، گزاره
هـای کشـفی،  های اعتباری، همان اهـداف اسـت. گزاره گزاره یا چرایاعتباری نیست، بلکه علت ی

ــد. اهــداف ــای اعتبارن ــد و مبن ــه− نشــان از وضــعیت موجــود دارن ــه تحقــق نیافت در قالــب  −البت
هـای کشـفی وضـعیِت مطلـوب (اهـداف)، در  ی اعتبارند؛ گزارهچرایبیان شده و  کشفی  های گزاره

  ی یهـا کشـد و او گزاره کننده را به چالش میعتبارا های کشفی وضعیِت موجود، ذهِن  مقایسه با گزاره
  درسـتی و نادرسـتی گـزاره اعتبـاری بـا شـاخص کارآمـدی  کنـد. را به منظور تحقق آن، اعتبـار می

  خورد. (تحقق اهداف با گزاره اعتباری مورد نظر) رقم می
قابلیـت  نداشتنها همان  شوند، البته مالک این گزاره امری ظاهر می ۀها در قالب جمل این گزاره

ی اعتباری را در قالب جمالت خبری نیز یافـت. یها توان گزاره انطباق با واقعیت است؛ چه اینکه می
ی اعتباری تنها در محدوده قدرت یا بـه بیـان بهتـر در دایـره یها های کشفی، گزاره در مقایسه با گزاره

  .)٣۶−٣٣ص ،١٣٩٠همو، د (نشمول نیست کننده معتبر است و جهانباراعت والیِت 
است (گزاره کشفی موجود). ذهـن پـدر  ١٢داند که نمره ریاضی فرزندش  مثال، پدری می  برای

مطلوب) به چالش کشیده  بودن نمره ریاضی فرزند (گزاره کشفی ١٨با گزاره کشفی مطلوب مبنی بر 
(گـزاره اعتبـاری). ایـن » ه بعد، فرزند نباید برنامه تلویزیونی ببینداز این ب«گیرد:  شده و تصمیم می

هـای کمـک  گزاره فقط در مورد فرزندش معتبر است. پـدر دیگـر ممکـن اسـت حضـور در کالس
شـود، ایـن گـزاره  ١٨فرزنـد او   آموزشی را برای فرزند خود اعتبار کند. در صورتی که نمره ریاضـی

  کارآمد خواهد بود وگرنه، نه.
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شـود، فهـم او از طبیعـت، فاقـد حجـت  موجـب نمی دست آورنده آن علم باشد،ه دین یا کافر ب یب
بلکه علم او پرده از کتاب تکوین الهی برداشته است. بنابراین، دینی و اسالمی اسـت.  ،شرعی شود

لـی کـه تواند با نق کند از خداوند الهام گرفته و بنابراین نمی چه اینکه عقلی این واقعیت را کشف می
عقـل بـه  .)١۴۴ص ،١٣٨۶، آن نیز متصل به خداوند است، تعارض داشـته باشـد (جـوادی آملـی

معنای جامع تجربی و تجریدی آن، از منابع معرفتی دینی است و احترام آن، به انـدازه احتـرام نقـل 
قل و ع است و هرگز در برابر دین قرار ندارد. نقل همان متون دینی مانند قرآن و سنت معصومان

شـود،  همان برهان واجد شرایط حجیت است؛ آنچه با برهان عقلی تجربی یـا تجریـدی اثبـات می
گونـه کـه  شـود؛ بـدیهی اسـت همـان شرعی است همانند مطلبی که با دلیل نقلی معتبر اثبـات می

کـارگیری قواعـد الزم  هحجیت دلیل نقلی شرایط فراوانی دارد و در تعارض و ناهماهنگی میان آنها ب
ای معتبر است و در شرایط  آید، حجیت دلیل عقلی اعم از تجربی و تجریدی نیز در شرایط ویژه می

کارگیری قواعد با توجه به مرجعیت نهایی و تام وحی معصـومانه انسـان  هتعارض میان عقل و نقل ب
با ایـن وصـف، گـزاره کشـفی  ؛)٣۴−٣٢ص ،١٣٨۵ ،(جوادی آملی آید میالزم  کامل معصوم
  م با گزاره کشفی قطعی علم، امکان تضاد و تعارض ندارد. قطعی اسال
های کشفی علم در محک  های علم همواره قطعی نیست؛ بررسی درستی و نادرستی گزاره گزاره

پذیر نیست. نکته اینجاسـت کـه ذهـن در درک  واقعیت بیرونی بسیار دشوار بوده و به سادگی امکان
 تأثر از عوامل چندی است که بر ادراک او از وقـایع اثـرتجربیات منفعل نیست. حوزه ادراکی فرد م

توانند ادراک گوناگونی از یک واقعیت معین داشته باشـند؛ چنـین  گونه که دو انسان می گذارد آن می
شـخص «و معیار رفتارهای مختلف اسـت.  گوناگونادراک متفاوتی است که منشأ الگوهای ذهنی 

بلکـه بـازیگری اسـت کـه  ،لی بر گستره زندگی خود نیسـتگری انفعا نظاره فقطاز طریق ادراکات 
سـازد و  طریق فراگرد پیچیده و پویای ذهنی می دنیای پیرامون خود را از ای از فّعاالنه تصویر یا جلوه

  .)٣۵ص ،١٣٨٠، (رضائیان» کند براساس آن برنامه زندگی خود را تدوین کرده و ایفای نقش می
احساس، توجه و ادراک تشکیل شده است. سازوکار احساس فراگرد ادراکی از سه بخش عمده 

ی ایـن سوی دهد که از های محیطی پاسخ می صورتی به محرک داشته دررا دربر های حسی که ارگان
هـا محـدودیت  های حسی در دریافت برخی محرک گرچه ارگان−ارگان از سالمت برخوردار باشد 

ه فرد را به خود جلب کنـد؛ سـازوکار توجـه، بـه ی دیگر، محرک محیطی بتواند توجسویو از  −دارد
اندازه، شدت، تناوب، تباین، حرکت، تغییر و تازگی محرک محیطی بسـتگی دارد. سـازمان ادراکـی 

آن عمـل  براساسبندی کرده و آنگاه  های محیطی را در الگوهای قابل تشخیص دسته انسان، محرک
ت که آدمی در سازمان ادراکی خود به کـار کند. زمینه، مشابهت، مجاورت و تکمیل اصولی اس می
   .)۴١−٣۶همان، ص( گذارد برد. مجموعه این عوامل بر درک واقعیت طبیعی اثر می می
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تواند درک تجربـه واقعیـات محسـوس و ملمـوس را  قدر قدرتمند است که می حوزه ادراکی فرد آن
عنوان مثال، فردی که یک ریسـمان  به ای رقم بزند که به رفتاری نامتناسب با واقعیت منجر شود. گونه به

کند، ممکن است به آن حمله کند یا پا به فرار بگـذارد؛ ایـن رفتـار بـرای  سیاه و سفید را ماری درک می
  دار است. آور و حتی خنده کنند، شگفت درک می» که هست  چنان آن«کسانی که ریسمان را 

فته که علم را نه قضـایای اثبـات شـده، این عدم اطمینان از کشف واقع بودن علم تا آنجا پیش ر
داننـد کـه خـود را توسـعه  ای پژوهشـی می بلکه قضایایی ابطال نشده تعریف کننـد یـا آن را برنامـه

های متفاوتی را ارائه  های علمی، تبیین دهد یا علم را ساختاری پارادایمی ببینند که در اثر انقالب می
عـد شـناختی در بُ  هـای روان با واقعیت که برآمده از ویژگی ها نه از انطباق کند. پذیرش این تبیین می

  .)١١−۶ص ،١٣٧۴ 1،عد اجتماعی است (چالمرزشناختی در بُ  فردی و جامعه
وقتی تردیدهایی جدی در کاشفیت علم، در واقعیت طبیعی مطرح اسـت، کشـف واقعیـت در 

ای اجتمـاعی  گـر پدیـدهگیرد. چه اینکـه حتـی ا تری قرار می های اجتماعی محل تردید جدی پدیده
 بـاز 2)،گـرا های طبیعی، خارجی و عینی فرض کنیم (رهیافت عینـی همچون سازمان را مانند پدیده

گیـرد. ایـن  را تحت تأثیر قرار داده، مبنای شیوه اداره او قرار می فرد است که آن این حوزه ادراکیهم 
به واقعیت اجتمـاعی در  3گرا ذهنینظران علوم اجتماعی، رهیافتی  در حالی است که برخی صاحب

جهـان اجتمـاعی خـارج از شـناخت «دانند. به عقیـده اینـان  پیش گرفته، آن را محصول ذهن انسان می
 »رونـد ها، مفاهیم و عناوینی که به منظور ساختار دادن به واقعیت به کار می انسان چیزی نیست مگر نام

پردازان سـازمان، بـا ارائـه  نظریـه ارل ویک ازبر این اساس، ک .)١٣ص ،١٣٨٣ 4،(بوریل و مورگان
اشاره کرده، آن را محصول وضع محیط و خلق معنای اعضای  سازمان به ریشه ذهنی 5تئوری وضع
  .)١۵۵ص ،١٣٨٧ 6،داند (اسکات سازمان می
سازوکار ادراکی انسان و نقـش فعـال  براساسسان، فارغ از واقعیت طبیعی که آن خود نیز  بدین
شـود، واقعیـت اجتمـاعی ماننـد سـازمان یـا فرهنـگ و سیاسـت و اقتصـاد،  ن درک میگو آن، گونه
 انـد کـه درک آنهـا  های متنـوع، متغیـر، پویـا و از حیـث سـاختار و محتـوی، پیچیـده و مبهم پدیده

 ها را از عینـی تـا ذهنـی ای که طیفی از رهیافت گونه بسیار دشوارتر از واقعیت طبیعی خواهد بود، به
ــده  ــه پدی ــائیان ب ــت (رض ــکل داده اس ــاعی ش ــای اجتم ــور٣۵ص ،١٣٨٠، ه   ،١٣٨٢، عزت؛ پ

  . )١٣ص ،١٣٨٣بوریل و مورگان، و  ١۵ص
ی یـگرا اثبـات ی (پدیده اجتماعی، واقعیتی عینی اسـت) شـروع، بـا فـراگرای این طیف از اثبات

                                                           
1. Chalmers   2. Objective approach  
3  . Subjective approach  4. Burrell & morgan  
5. Enactment theory  6. Scott  
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 ا بـه صـورت احتمـالی و نـاقص قابـل درک اسـت) و نظریـه انتقـادی (پدیده اجتماعی، عینـی اّمـ
(واقعیت اجتماعی، قابل درک در احاطه ساختارهای وضعی تـاریخ بـوده و بـه آنهـا محـدود شـده 

یابـد  ی (واقعیت اجتماعی متکثر و محصـول ذهنیـات) پایـان مییگراافته و به ساختاراست) ادامه ی
  .  )۴٠، ص١٣٨٣، فرد و همکاران (دانایی

های کشفی مدیریت و اسالم قابل درک اسـت. علـم، همـواره  با این وصف، تعارض میان گزاره
کند. توضیح بیشتر اینکه، علم در دو مقام قابل بررسی اسـت: مقـام ثبـوت و  واقعیت را کشف نمی

های آن  است و گزاره» کشف واقع«گونه که هست)  مقام اثبات. علم در مقام ثبوت (حقیقت علم آن
خـود بـه  ۀگونه که ما با ادلـ های اسالم هیچ تعارضی ندارد. در مقام اثبات (حقیقت علم آن گزاره با

سان، ممکن اسـت خطـا در آن  بدین». کوشد که کشف واقع باشد می«شویم)  شناخت آن نائل می
باز ن علم در مقام اثبات ی هم که در کاشف واقع بودن علم وارد شده است به همیدهایراه یابد. تردی

در ایـن امتـداد،  .)١۴٧ص ،١٣٨٧، گردد که از عرضـیات علـم اسـت نـه ذاتـی آن (سـوزنچی می
کوشـند  های اجتماعی (ماننـد تئـوری سـازمان یـا رفتـار سـازمانی) می گر واقعیت تبیین های نظریه

  کاشف واقع باشند نه اینکه کاشف واقع هستند.
تسـلط دارد.  −که خطا در آن راه دارد−ری از آنجا که وحی، دانشی یقینی است بر دستاوردهای بش

عنوان اصل  های آن بیانی وجود دارد، آن تبیین به ای از علم که از وحی یا استنباط رو، در هر حوزه از این
های  گیرد. همواره در جامعه دینی عمل بـه دسـتاوردهای اسـتنباط دینـی بـر اسـتنباط و راهنما قرار می

شناسـی،  کم از چهـار مسـیر اثرگـذار اسـت: هستی شـری دسـتبشری تقدم دارد. وحـی بـر علـوم ب
  ).۴٢−۴٠، ص١٣٨٢پورفر،  ی (نقیئشناسی، تبیین احکام ارزشی و تبیین احکام جز انسان

های مختلف از دیـن مبنـی بـر عـدم  ممکن است نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت و قرائت
الم را بـه دلیـل عـدم قطعیـت گـزاره امکان انتساب قطعی یک گزاره به اسالم، تقدم گزاره کشفی اس

گویـد دیـن بـه معنـای متـون  اسالمی بر گزاره کشفی مدیریت زیر سؤال ببرد. اجماًال این نظریه می
های فقهی، تفسـیری و تحلیلـی متغیرنـد. چراکـه معرفـت دینـی  اند؛ اما استنباط دینی همواره ثابت

شوند، فهم مـا از  قبض و بسط می مستفید و مستمند معارف بشری است. وقتی معارف بشری دچار
شود. بنابراین، معرفت دینی مانند معرفت علمی، دچـار تکامـل  شریعت نیز دچار قبض و بسط می

شود و متضمن خطاست. اشکال این نظریه آن است که اول، همه معارف دینی در گـرو معـارف  می
شـناس در دو  معرفت بشری نیست که با تحول دومی در اولی نیز تحول صـورت پـذیرد؛ دوم، یـک

طور حتم مطابق واقع است و دیگـری نیسـت؛  داند که یکی به گزاره حتی متناقض استنباط دینی می
تواند تشخیص دهد. ناتوانی او برآمده از موضع درجه دوم او به معرفت است و نه خـود  ولی او نمی

  ق گذاشـت؛ ثانیـًا، توان آن را به حساب ناممکن بـودن تشـخیص معرفـت حـ مسئله. بنابراین، نمی
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شوند، خود همین قبض و بسط نیـز یکـی از معـارف  اگر همه معارف بشری دچار قبض و بسط می
 زنـد. گرایی، بیش از هر چیز تیشه به ریشه خـود می تواند دچار قبض و بسط شود. نسبیت است که می

شوند پس، برخی نیـز ثابـت هسـتند و قابـل تشـخیص  اگر برخی از معارف دچار قبض و بسط می
های دینی نیز قبض، بسط یا حتـی ابطـال  ). البته، برخی معرفت١٣٩−١٣۵، ص١٣٨٨(سوزنچی، 

شناسان رواج داشته اسـت.  شوند؛ سنت حسنه نقد و بررسی آرای عالمان دینی همواره میان دین می
 های صـادق  ای متناقض در میان اندیشمندان دینی نیز، خـود دلیلـی بـر وجـود نظریـهه وجود گزاره

ها نـه در عـرض  گردد که این قرائت و کاذب در آرای دینی است. بخشی از آن به این موضوع باز می
که در نظریه قبض و بسط مطرح است) کـه در طـول یکـدیگر واقـع اسـت و نشـان از  چنان هم (آن

های مراتبـی دیـن  درک یک موضوع مشترک است و حاکی از وجود عمق و باطنکیفیت متفاوت در 
هــای نفــس، میــزان  ). برخــی دیگــر برآمــده از میــزان آلودگی١۴٠، ص١٣٨٨اســت (ســوزنچی، 

گاهی های انسانی و میزان شناخت موضوعات احکـام دینـی اسـت  های سابق دینی، میزان معرفت آ
  ).۴٠، ص١٣٨٢پورفر،  (نقی

ن دستاوردهای قطعی دینی و قطعی بشری تعارضی نیست که سخن از بیان نسـبت بنابراین، میا
بر تمامی دستاوردهای ظنـی بشـری  −که قابل حصول است−های قطعی دینی  به میان آید. استنباط
کننـده  های بشری مقدم است چراکـه دیـن، تبیـین های ظنی دینی نیز بر معرفت سیطره دارد. معرفت

  ).۴١(همان، صاستنباط از دین، بر تفسیر بشری از هستی مقدم است هستی و مفسر آن است و 
هـای  فرض توضیح بیشتر اینکه، علم در مقـام اثبـات (تفسـیر بشـر از هسـتی)، متـأثر از پـیش

زند. در مقام اثبات، هر  های خاصی در علم رقم می های خاص و گزینش ای است که نگرش فلسفی
ت ئهـای او نشـ از عقل بلکه از تمامی وجود از جملـه گرایشزند نه فقط  عملی که از انسان سر می

  ؛)١۵۵−١۵٢ص ،١٣٨٧، نیست (سوزنچی اگیرد. تالش علمی هم از این مستثن می
کند. گرچه ممکـن اسـت بـه ایـن  انسان همواره در طول مسیرهای مشخصی اندیشه و رفتار می
گاه نباشد؛ اما هم آنها هستند که نقش اساسی در تبیین   داشـته، مبنـایات واقعیـل و تحلیـمسیرها آ

هـا  از داده یهای بندی یندهای ذهنی الگوها یا دستهاگیرند. با گذر زمان، طی فر قرار میتفکر و اقدام 
هـای  کنـد. ایـن الگوهـا یـا چـارچوب آید که شناخت از محیط را توصیف می در ذهن به وجود می

شـود و در پـی آن بـه درک  فراخوانـده میپردازش، سازماندهی و تعبیر و تفسیر واقعیت  در 1داوری
الگوهـای ذهنـی  .)۴ص ،١٣٨۴، بخشـند (رضـائیان واقعیت و چگونگی تعامل با آن سـاختار می

ها، سـاختارها و الگوهـای رفتـاری  هـا، مـدل نماید. تئوری ها را تعیین می پدیدهدگاه ما نسبت به دی
گیرد. اعمال و رفتار مـا  مبتنی بر این دیدگاه تدوین شده، مالک تعامِل آدمی با دنیای خارج قرار می
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گاهانه مبتنی بر دیدگاه و در نتیجه الگوهای رفتاری و تئوری گاهانه یا ناآ هایی است که بـه صـورت  آ
ها به خصوص  به همین سبب باید گفت مشاهدات ما از پدیده«ایم؛  ضمنی یا آشکار آنها را پذیرفته

و  تعبیـربر تئوری و با  های اجتماعی و از آن جمله سازمان مشاهده صرف نیست؛ بلکه مبتنی پدیده
یـدگاه و خاسـته از دم و برای تفسیر همراه است؛ یعنی مبتنی بر مفروضاتی است که از پیش پذیرفتـه

   .)٣٢ص ،١٣٨١، (امیری» ایم نگرشی است که بر این مبنا انتخاب کرده
گاهانـه انتخـاب کرده اقدام به اداره مدیران نیز برآمده از تئوری گاهانه یا ناآ انـد.  هایی است که آ

ناخواه ریشه در بینش آنها نسبت به هستی، انسان، شناخت و روش دستیابی به  اقدامات مدیران خواه
های اطراف را در یک مدل مفهـومی (تئـوری)  ها پدیدهآن). ٩ص ،١٣٨٣و مورگان،  ارد (بوریلآن د

کنند که از همان بینش برخاسته است. بینش نسبت به هسـتی، انسـان، شـناخت و روش  تفسیر می
های  ورود گزاره ۀ، درواز−تئوری و آن خود نیز مبنای اداره است گیری شکلکه مبنای −دستیابی به آن 

  است. 1اداره فی دین به دانشکش
، شناسـی هـای کشـفی هستی توان تئـوری سـازمان را بـرای رسـیدن بـه گزاره با این وصف، می

های کشفی اسالم بررسی و  شناسی واکاوی کرد. سپس صدق و کذب آن را در مقایسه با گزاره انسان
اقـدام نمـود. ایـن های کاشف واقـع  های کشفی صادق به سمت تدوین تئوری برای حرکت از گزاره

  تالش علمی، وظیفه اندیشمندان مسلمان در حوزه مدیریت است. 
آنچه بوریل و مورگان در کتـاب خـود  براساسشناسی را در نظر آورید؛  برای نمونه، گزاره انسان

جبرگرایـی و  ۀهـا مؤلفـآنفرضی از ماهیت انسان مبتنی است.  سازمان بر پیش ۀهر نظریکه اند  آورده
کنند مدل دقیق انسـان کـه  دهند و استدالل می یی را در ماهیت انسان مورد بررسی قرار میاختیارگرا

رود مبتنی بر مفروضاتی است که به نحوی بازتاب موضـوع جبـر و اختیـار  در هر تحلیل به کار می
 شود به شیوه مکانیکی می رو روبههایی که در جهان خارج با آن  است. اینکه انسان در برابر موقعیت

 براسـاستری داشته و خالق محیط و شرایط اسـت و  دهد یا نقش خالقانه و جبری واکنش نشان می
  ).  ١۶ص همان،های ماهیت انسان است ( کند، یکی از پیوستارهای مؤلفه اصول درونی، رفتار می

های گونـاگون،  اسـت و علـت آن را در قالـب نظریـه» معلول«در سوی جبرگرایی، رفتار انسان 
(برای نمونه، وراثت، وضـعیت جسـمی و طبـع، حـاالت روانـی) یـا بیرونـی (بـرای نمونـه درونی 
شود. به هر روی، در  ...) یا در ترکیب این دو، تحلیل مییت خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی ووضع

گیرد و خود را به شکل جبر فلسـفی نمایـان  ها، قانون علیت در برابر اختیار انسان قرار می این نظریه
کند و با بروز علت، رفتار مقتضـی علـت  کند؛ چه اینکه انسان در این میانه هیچ نقشی ایفا نمی می

  شود، برای انجـام امـور  ). در این تبیین، انسان مقهور شرایط تلقی می١٣٨۶ ،(امیری دهد روی می
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انجـام شود و برای برانگیختن انسـان در  کید میأبر سلسله مراتب سازمانی و اعمال قدرت قانونی ت
شـود؛ چـه اینکـه  دهی به علل برای بروز معلول) تـدوین می یند تشویق و تنبیه مادی (شکلاکار، فر

سازمان همانند ماشینی برای رسیدن به اهداف مشخصی به دقت طراحی شده است و نقش انسـان 
ان استه شرایط و موقعیت از خود نشـین بزرگ است که رفتار اقتصادی برخای در این ماش نقش قطعه

فـرض انسـان اقتصـادی، سـاختار  گیـری در پـیش های کالسیک با ریشـه دهد. این چنین تئوری می
تئوری سازمان و  های جنبهاند. ساختار اجتماعی یکی از  اجتماعی خود را سلسله مراتبی شکل داده

  های کالسیک است.  اصل تبعیت از سلسله مراتب فرماندهی یکی از اصول مدیریت در تئوری
دهیم که سازمان را همچـون  های کالسیک به مدیران، این تصویر را به مدیر می زش نظریهبا آمو

ای از قطعات طراحـی شـده بـرای  یک ماشین اداره کند. در این صورت ماشین در نظر وی مجموعه
 کــه ممکــن اســت هنگــام مواجــه بــا ضــعف طوری افــزایش کــارایی و اثربخشــی خواهــد بــود؛ به

 به شیوه مهندسان طراح، نسبت به تعویض اجـزای مسـتهلک شـده سـازمانکارکرد، تصمیم بگیرد  
 تری  (از جمله انسان) اقدام کند یـا اینکـه بـا اسـتفاده از مظـاهر فّنـاوری نـوین، قطعـات مناسـب 

 را جایگزین قطعات فعلی (از جمله انسان) کند. در ایـن صـورت کـارایی افـزایش خواهـد یافـت، 
 حساس عـدم قـدرت و ثبـات و در اثـر انجـام کارهـای تخصصـی ولی نیروی کار ممکن است با ا

). از خود بیگانگی، آسـیب فـردی ١٨۶، ص١٣٨٣و تکراری، دچار از خود بیگانگی شود (همان، 
 فـرض نامتناسـب فرض انسان اقتصادی و عدم پایـداری سیسـتم، آسـیب سـازمانی ایـن پیش پیش

  با حقیقت انسانی است.  
مدرن نیز بـه ترتیـب بـه انسـان عقالیـی،   تفسیری و پست−مادینهای مدرن، ن با تحلیل تئوری

شناسی در ُبعد سـاختار اجتمـاعی  رسیم. آنگاه تجلی این انسان انسان اجتماعی و انسان خالق می
کید بر عقالنیت و کنترل بیرونی، تفسیر، معناسـازی و أتئوری سازمان و اصول مدیریت، به ترتیب ت

اسـت. در نتیجـه، سـاختار اجتمـاعی سـازمان  1پذیری و مسئولیتهنجارسازی و در نهایت آزادی 
 .)٣۴٧ و ٣۴۶ص ،١٣٨۵ 2،سلسله مراتب، گروه یا تیم کاری و شبکه خواهد بود (هچ

  

                                                           
ها و هنجارها، بروز یافته و الزمۀ آن وجود آزادی است؛ فرض آزادی فرد  مدرن در شکستن قالب . چه اینکه خالقیت پست١

پذیر نبودن، با منطق جبـر  گویی است؛ زیرا مسئولیت های برساخته اجتماعی، روی دیگر سکه پاسخ در عبور از چارچوب
  اجتماعی سازگار است. 

2. Hetch 



          ١٣٩۵ ابستان              

  

  ی سازمان

ـت؟ اگـر 
 چه آثاری 
د انسـان را 

چـه ان هر
ز سـاختار 

مجموعـه ر
چـه اینکـه 
بخشی بـا 
و نیسـت. 
یشـمندان 
انسـان در 

یکـی از  ن

خبر قطعـی 
بعدی   تک

د و حتـی 
 دین به آن 
و متضـمن 

اتهار و ب/ ٩و  ٨ ش/ 

ی ساختار اجتماعی

مطابق واقـع اسـ
صادق قرار دهیم،
ل، اگر اراده آزاد
جتمـاعی سـازما
 یا نوعی دیگر از

زیرکار بـه افـراد 
خواهیم رفت؟ چ

ب دهی و عزم یرت
کننـده اراده اودود

پردازی اندی ـوری
فـرض  هانه پیش
عنوان بـهجتمـاعی 

که خب−می است 
شناسی ناقص و

ـه دوم قابـل نقـد
که از طریق− ق
کـه نـاقص و−م 

مکانیکی•
طبیعی•
پست مدرن•

هستی شناسی

/۵س/ سالم و مدیریت

گیر شناسی در شکل

ماعی یا خالق، م
گزاره کشفی صا
م کرد؟ برای مثا
م، آیا سـاختار اج
 شبکه اجتماعی
تی و چگونگی ک
رهبری انسان) نخ

و بصی یابد میی
وی بیرونی محد
گـاه در تئـ خودناآ
گاه ت، با تغییر آ
 در سـاختار اجت

شناسی اسالم ان
ش و انسان شناسی

د نظریـ بـه ماننـ
های کشفی صادق
ای کشـفی علـم

ه

اس

شن شناسی و انسان ی

 اقتصادی، اجتم
عنوان بهوحیدی

 مشاهده خواهیم
موحیدی پذیرفتی

رفته و به سمت ش
ت از اعالم چیستی
الم چرایی کار (ر
ی انجام کار تجلی

سازد و نیرو ته می
گـاه یـا خ  خودآ
ت شکل داده است
الم با چه آثـاری

و انسا شناسی ی
ش ت که بر هستی

تواند ست نیز می
ه سازمان بر گزاره
ها رآمده از گزاره

انسان اقتصادی•
انسان اجتماعی•
انسان خالق•

انسان شناسی

فرض هستی یر پیش

های انسان گزاره
شناسی تو  انسان

ی تئوری سازمان
شناسی تو انسان

زمانی فاصله نگر
ر اصول مدیریت
ه و به سمت اعال
ستی و چگونگی

انگیختهی فرد را بر
سان، به صـورت
و اصول مدیریت
های کشفی اسال

  شویم؟   می
که مبتنی بر هستی

ای است م بر نظریه
نخس ۀگرچه نظری

س ۀنظری یا ابتنا
ی و اجتماعی بر

  دد.

: چگونگی تأثی٢اره 

گین است که آیا
 ماهیت انسان را
ساختار اجتماعی

های لفهؤم ی از
لسله مراتب ساز

رویم؟ یا در  نمی
فاصله نگرفتهن)

 در انتخاب چیس
ی، نیروی درونی

فرض انس ر، پیش
 تئوری سازمان
 ی مبتنی بر گزاره
ه سازمان مواجه

ای ک روی، نظریه
م−دهد می ، مقدَّ

م استوار است؛ گ
د. بدیهی است با

های فرد ، آسیب
گرد ، آشکار نمی

سلسله مراتب •
تیم کاری •
شبکه •

ختار اجتماعی به
ن یکی از جنبه های

نظریه سازمان

۴٠  

شما نمودار

  
سؤال ای

فرض م پیش
را در بعد س

یکی عنوان به
بیشتر از سل
اجتماعی، ن
(اداره انسان
اراده انسان

ین چراییتبی
ان بهتربه بی

مدیریت به
سطح نظری

نظریهابعاد 
به هر ر
از واقعیت م
و ظنی علم
ابطال باشد

،−رسیم می
،−خطاست

ساخ
عنوان
ن



 ۴١                                                                                                های مدیریت های اسالم و گزاره تبیین ارتباط میان گزاره

 

  های اعتباری اسالم و اداره در گزاره
هایی کـه مـدیر بـرای  دهند. گزاره های اعتباری پوشش می های دانش مدیریت را، گزاره بخش دیگر گزاره

های کشفی پیشـینی (وضـع موجـود) و در  کند. مدیر است که مبتنی بر گزاره رسیدن به اهداف تولید می
کـه در حیطـه کنـد  هـایی را اعتبـار می گزاره 1اهداف)،−های کشفی پسینی (وضع مطلوب راستای گزاره

هـایی را اعتبـار  والیت او (سازمان) نافذ است. این نقش فعال ذهن مدیر اسـت کـه بـه هنرمنـدی گزاره
رو، مـدیریت را  کند. از این کند که کارآمد بوده (درست است) و وضع مطلوب را در آینده محقق می می

هـای  توان به معنای گزاره را می ). در اینجا علم١٧، ص١٣٨۴دانند (الوانی،  علم و هنر نیل به اهداف می
های رسمی، قابل یـادگیری اسـت و  کشفی علم مدیریت (دانش نظری) تفسیر نمود که از طریق آموزش

هـای اعتبـاری و تحقـق آن. ایـن توانـایی و مهـارت، از انتقـال  هنر، توانایی است؛ توانـایی تولیـد گزاره
). ١۴، ص١٣٧٩آید (رضـائیان،  کسب تجربه برمیکارگیری علم و  شود؛ بلکه از به معلومات ایجاد نمی

  شود. کند که منجر به تحقق اهداف می ای را اعتبار می مدیر به هنرمندی، گزاره
  

  

 تولید بایدها و نبایدها در سازمان  چگونگی: ٣شماره  نمودار

  

های اعتباری اسالم، چه نسبتی دارد؟ اخـالق و فقـه  های اعتباری دانش مدیریت، با گزاره گزاره
هـای  رو، گزاره رفتار و اقدام فردی و اجتماعی اسـت و از ایـنن، قانوِن های اعتباری دی گزاره عنوان به

ایره مـدیریت تر شدن د اعتباری مدیر بایستی در چارچوب آن تولید گردد. این موضوع منجر به تنگ
تر و اشـاخص صـحت، آن را کـار عنوان بـهگردد؛ بلکـه آن را بـا ایجـاد اطمینـان از کارآمـدی  نمی

                                                           
  های کشفی علم مدیریت اشتباه کرد. ی کشفی در یک وضعیت است و نباید آن را با گزارهها . این گزاره١

گزاره های 
کشفی موجود 
در ذهن مدیر

چالش و 
پردازش ذهنی

گزاره های 
اعتبارِی 
کارآمد

گزاره های 
کشفی

وضع مطلوب 

برآمده از 
واقعیت

بایدها و 
نبایدها 

در سازمان
مدیر

وضع موجود

برآمده از  
واقعیت

وضع مطلوب 
برآمده از آرمان
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مـوجهی را شـکل  هـای اعتبـاری اسـالم منطقـه سازد. به بیان بهتر، چـارچوب گزاره تر می اثربخش
طقه در اعتبـار تواند در آن منطقه مسیرهای متفاوتی را برگزیند. خروج از این من دهد که مدیر می می

اما بهینه بودن انتخاب گزاره اعتباری برآمده از سایر متغّیرهـایی  ؛تردید ناکارآمد است یک گزاره، بی
  گیرد.  است که مدیر در پردازش ذهنی خود برای تدوین گزاره اعتباری در نظر می

نـده، معتبـر اسـت. های اعتباری در دایرۀ والیت اعتبارکن که پیشتر ذکر آن آمد، گزاره یکم، همچنان
برای مثال، بایدهای پدر درباره فرزندان خودش، بایدهای یک مـدیر در سـازمان خـودش و بایـدهای 

گذار کشور در مرزهای جغرافیای تعریف شده آن کشور معتبر است. هرجـا کـه جایگـاه  دستگاه قانون
هـای اعتبـاری  یی را نـاقض گزارههـا تر نباید گزاره های سطوح پایین اعتبارکننده باالتر باشد، اعتبارکننده

تر با سطوح باالتر، کافی بـوده و موافقـت  های سطوح پایین مقام باالتر اعتبار کنند. عدم مخالفت گزاره
با آن الزم نیست و همین منطقه قابل قبـول آزادی اعتبارکننـده و عرصـه بـروز خالقیـت او بـرای تولیـد 

واند برخالف قانون کار کشور، در سازمان خود بایـد یـا ت های کارآمد است؛ مثًال، یک مدیر نمی گزاره
تواند هرگونـه بایـد و نبایـدی را در چـارچوب آن و در سـازمان خـود بـرای  نبایدی را اجرا کند؛ اما می

های سـطوح بـاالتر  های ناقض گزاره رسیدن به اهداف اعتبار نماید. بدیهی است که امکان اعتبار گزاره
سازد. مثًال مدیر بـرخالف قـانون  شود یا سیستم را ناپایدار می پیگرد قانونی میوجود دارد؛ اما منجر به 

توانند این قـانون  کار تصویب کند هر فرد، فقط یک روز مرخصی در ماه دارد. ضمن اینکه کارکنان می
د؛ شـو های قانونی خود را انجام دهند، اهداف مدیر از این قانون نیز محقق نمی را اجرا نکرده و پیگیری

یا اگر به هر دلیلی اجرا شود، به دلیل عدم رعایت قانون باالتر، سیستم پایدار نخواهد بود. خـط مشـی 
ها در اداره کشـور شناسـایی  کننده سـایر تصـمیم عنوان اصول و موازین هماهنگ در مدیریت دولتی به

ها نبایـد نـاقض  تصمیم شوند و شمولیت دارند، سایر شود و به دلیل اینکه از جایگاه باالتر وضع می می
  ).  ٢٢−١٩، ص١٣٨۶یا در خالف جهت آن شکل بگیرد (الوانی، 

» اللـه«های اعتباری علم فقه و علم اخالق (قانون اسـالمی و اخـالق اسـالمی)، توسـط  گزاره
 ،رجحـان(باشـد  کننـده آن می )، قرآن و معصوم اعالم۵٧ ،انعام ؛ هللاِ الّ مُ إِ كْ إِنِ احلُْ وضع شده است (

هـای اعتبـاری اللـه،  از آنجا کـه دایـره والیـت الهـی، هسـتی اسـت؛ فقـط گزاره .)٣٧ص ،١٣٩١
های اعتبـاری بشـری و  های اعتباری اسالم، حاکم بر تمامی گزاره شمول است. بنابراین، گزاره جهان

  های مدیران است.  نیز رفتارها و تصمیم
های اعتباری، هدف و  کننده در گزاره های اعتباری در مورد انسان است و عامل تعیین دوم، گزاره

هـای اعتبـاری بـا  شـمولی گزاره جهـان .)٢١ص ،١٣٨۶ (همـو،غایت مورد نظر اعتبارکننده اسـت 
دادی و جعلـی ر است و اگـر هـدف، خـود، قـرارپذی پذیرش اصل فطرت و علت غایی انسان توجیه

ی در بهتـرین حالـت، هـای اعتبـاری بشـر پـذیر نیسـت. آنگـاه گزاره باشد، توصیه همگانی امکـان



 ۴٣                                                                                                های مدیریت های اسالم و گزاره تبیین ارتباط میان گزاره

 

) بنـابراین، بـا پـذیرش اصـل ١۵۵ص ،١٣٨٧، ای و در بدترین آن، انحرافی است (سوزنچی سلیقه
چرایی اعتبار −الله  ةخلیف عنوان به، و اصل غایت انسانی −مبنای اعتبار قانون الهی− فطرت انسانی
اری اللـه اعتبـار شـوند. تر بایستی در چارچوب گـزاره اعتبـ تمامی قوانین سطوح پایین −قانون الهی

چراکه قانون وضع شده در جایگاه باالتر برای اهداف حقیقی اعتبار شده است. کارآمدی قـانون در 
تر در همـان جهـت  های اعتباری سطوح پایین شود که تمامی گزاره تحقق اهداف زمانی تضمین می

ن نداشته باشد. بنابراین، کم بر پایه علم اصول فقه تعارض و مخالفتی با آ هدف، وضع شود یا دست
های اعتبـاری اسـالم، سـرپیچی از  های خارج از چارچوب گزاره گیری و اعتبار گزاره رفتار، تصمیم

  شود. های فردی و اجتماعی می هدف حقیقی و منجر به آسیب
کنـده از  امروزه، عدم رعایت قانون و هنجارهای اخالقی توسـط مـدیران و رسـوایی شـرکت های آ

آمیز را بـه سـمت مـدارس بازرگـانی و فراینـد پـرورش مـدیران  آموختگان مدیریت، نگـاه اتهـام دانش
). رفتـار خودکامـه، غیراخالقـی و ٨، ص١٣٨٣ 2و نـاوارو، ٣٩، ص١٣٨۴ 1برگردانده است (بنـیس،

 آور حتی غیرقانونی مدیران، مردم را به این باور رسانده است که مـدارس بازرگـانی بـرای جامعـه زیـان
های اجتمـاعی  دهد؛ آنها اجازه دارند در مؤلفه ها می ای هستند چه اینکه جامعه اختیار بیشتری به حرفه

  مدارتر و متعهدتر باشند. دخالت کنند و شرایط زندگی را تغییر دهند. بنابراین، بایستی قانون
بازرگـانی،  هـا و اخالقیـات در مـدارس از یک سو، با تأکید بر رویکردهای کمی و غفلت از ارزش

شوند که اعداد و ارقام بدتر از انتظار باشند. از دیگر سو، مـدارس بازرگـانی  مدیران تنها زمانی نگران می
آموختگـان خـود را بـه مشـاغل  ها، رتبه باالتری بـه دسـت آورنـد، بایسـتی دانش بندی برای آنکه در رتبه

آموختگـان  نه مسابقه کسب ثروت را در دانشگو پردرآمدتر و صنایع با دستمزد باالتر راهنمایی کنند. این
  کنند.  های اخالقی تصمیمات خود توجه نمی ای که به جنبه گونه سازند به ور می خود شعله

العـاده از  دهد اعتماد به مـدیران فوق پژوهش شورای مشورتی مجله کسب و کار هاروارد نشان می
کننـد مـدیران  هـا تصـور می مریکاییپرسـی مؤسسـه گـالوپ نـود درصـد آ میان رفته است. طبق همه

ها به دنبـال کسـب  کنند شرکت ها به فکر منافع کارکنان نیستند و تنها هجده درصد آنها فکر می شرکت
دستمزدترین  اند. اینکه دریافتی مدیران عامل در آمریکا بیش از چهارصد برابر کم سود برای سهامداران

کند که مـدیران پـیش از آنکـه بـه فکـر  تشدید می −غلطدرست یا −کارکنانشان است، این بدگمانی را 
و  ٧١−۶٩، ص١٣٨٨ 4(پـودلنی، 3دیگران (جامعه و سهامداران) باشند، حـافظ منـافع خـود هسـتند

                                                           
1. Bennis   2. Navarra  

. گزارش جامع، قابل استناد و در دسترسی از فساد مدیران و نگرش مردم به مدیران در ایران وجود ندارد. گرچـه آنچـه هـر از چنـد ٣
رسد رصد این  شود، تصویری اگر بدتر نباشد، بهتر از آنچه در متن آمده است، نیست. به نظر می گاهی در اخبار رسمی منتشر می

  های مجلس شورای اسالمی قرار بگیرد.  ی مجلس بر دولت، در چارچوب اهداف مرکز پژوهشموضوع با توجه به نقش نظارت
4. Podelni 
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درصد وقت دانشجویان بازرگانی  نود و پنجزند که  تخمین می 1). لیندسی۴٣−۴٢، ص١٣٨١هندی، 
درصـد از وقـت  پنجهدف بیشینه کردن ثروت و ها با  در این مدارس صرف انجام محاسبات و بررسی

  ).۴۵، ص١٣٨۴یابد (بنیس،  آنها به ایجاد ظرفیت اخالقی اختصاص می
ای متعهد به خیر عامـه و قـوانین اخالقـی  کند مدیران حرفه یکی از اندیشمندان مدیریت اشاره می

جایگاه خروجی کسـب  کنند. سود در هستند و در راستای اهدافی واال و فراتر از کسب سود تالش می
ای  شود؛ اما نباید جای آن را بگیرد. مدیران حرفـه و کار یک حقیقت است و موجب تداوم دستاورد می

کنند، متعهدند و این یک مسـئله اخالقـی اسـت. مـدیران  به آنچه در مقام دستاورد به جهان عرضه می
ات اجتماعی و شخصی خود را نیـز در ای باید فراتر از مسئولیتشان در مقام رهبران سازمان، تعهد حرفه

شـوند.  ای اصولی دارند که به صورت پیمانی نوشته یا نانوشته بدان متعهـد می نظر آورند. مدیران حرفه
خورنـد،  های اخالقی و ارزشی که پزشکان و وکال در پایان تحصیالت رسـمی بـدان سـوگند می بیانیه
  ).٣٨−٣۶، ص١٣٨٧ای است (خورانا،  ای بارز از اصول حرفه نمونه

مـدیریت و مـدارس  های پـذیری در دانشـکده ولیتئیک پیشنهاد اساسی، آموزش اخالق و مس
آموختگی در رشته مدیریت اسـت.  نامه اخالقی در زمان دانش و نیز سوگند بر رعایت نظام بازرگانی

نهاد را تواند این پیشـ سازوکار پایش مدیران برای رعایت قانون و اخالق توسط یک مرجع رسمی می
ای را زیـر پـا  برای رسیدن به اهداف کاراتر سازد. با لغو مجـوز مـدیرانی کـه اصـول اخـالق حرفـه

گذارند، مدارس بازرگانی مخالفت خود را با عدم پایبندی به قانون و اخالق نشان داده و اعتمـاد  می
ها ادامه  هبری سازمانتوانند به اداره و ر کنند؛ گرچه مدیران متخطی می از دست رفته را بازسازی می

شـان سـنگر  آموختگی مـدیریت و اعتبـار مـدارس بازرگانی توانند پشت مدرک دانش اما نمی ؛دهند
  .)۴۴−۴٣ص ،١٣٨٧ ،و خورانا ۴٧ص ،١٣٨١ ،هندی ؛٧۴ص ،١٣٨٨، بگیرند! (پودلنی

های فردی و اجتماعی مدیریت در تمدن کنونی اندیشمندان مدیریت را بر آن داشته بر رعایت  آسیب
هـای اجتمـاعی و شـعور جمعـی در ِاعمـال مـدیریت تأکیـد کننـد و  اخالق و قـانوِن برآمـده از ارزش
آن است که  خوانند. سخن ای بودن می بینی کنند و آن را تعهد به حرفه سازوکارهایی را برای پایش آن پیش

توان به  های اعتباری حاکم را نمی تعهد و سازوکارهای پایِش آن موضوع خوبی است؛ اما چارچوب گزاره
ای و در بـدترین حالـت  که در بهترین حالت سـلیقه−اخالق بدون مبنا و قانون برآمده از شعور جمعی 

اخالق و فقه) و ابتنا و غایـت های اعتباری دین (شامل  ارجاع داد. مصدریت الهی گزاره −انحرافی است
های اعتبـاری  کند. به دیگر سخن، نظام گزاره آن بر حقیقت هستی، کارایی و اثربخشی آن را تضمین می

  سـان،  سـازد. بدین هـای اعتبـاری کارآمـد مهیـا می ور، بـرای تولیـد گزاره اسالم، بستر و چارچوبی بهره
                                                           
1. Lindsey 
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  ی اسالم تعارض داشت، آن گزاره کارآمـد نخواهـد بـود.اگر گزاره اعتباری دانش مدیریت با گزاره اعتبار
کند مثًال امر بـه دادن رشـوه  خالف گزاره اعتباری اسالم وضع میممکن است بایدی که مدیر بر      
گیرد، منجر بـه تحقـق  گوید یا ربا می دهد مثًال دروغ می خالف آن انجام مییا رفتاری که برکند  می

 در اینجا، تنها تحقـق هـدف، در کارآمـدی مطـرح نیسـت؛ بلکـه، هدف شود! اما پایدار نخواهد.
های کارآمدی، پایداری حضور در اهداف است؛ از آنجا که عدم رعایت  ترین شاخص یکی از مهم 

 خالف حقیقت هستی و خروج یـک امـر از جایگـاه ظلم است و ظلم بر های اعتباری اسالم، گزاره
 همـو،و  ١۴۶−١۴٣ص ،١٣٨۶ ،ود نـدارد (رجحـانآن است؛ امکان پایداری در این وضعیت وج

  .)٣٩−٣٧ص ،١٣٩١
ینـد ی و نیز خود مدیران اسـت کـه در فراهای مدیریت و مدارس بازرگان این مسئولیت دانشکده

آموزش خود و نیز پیش از قبول جایگاه مدیریت نسبت به تربیت اخالقی و یادگیری فقه اقدام کننـد. 
آن  ویژگی این فقـه ترین مطرح است. مهم» اقامه الحدود«و نه » موراداره ا«فقه در اینجا با رویکرد 

های فقهی  کند و چارچوب ریزی می است که تحول فرد و جامعه را در بستر حکومت اسالمی برنامه
کنـد.  انداز فراهم می مناسبی را مانند خط مشی در مدیریت دولتی برای موفقیت و دستیابی به چشم

سیسـتمی، بـیش از نگـاه بـه گذشـته، نگـاه بـه آینـده و  رویکرد سیستمی و فرااین فقه با استفاده از 
سازی دارد تا با شناخت نیاز و عوامل تغییر و ابزارهـای آن، رهبـری جامعـه را برعهـده بگیـرد.  آینده

یکـی از  عنوان به .)۵۴−٢۵ص ،١٣٨۶ همو،چنین فقهی، تئوری اداره جامعه از تولد تا گور است (
سیستمی، شناسایی فقه به مثابه یک کل (به معنای وسـیع شـامل همـه گزارهـای های نگاه  شاخص

هـایی از  اعتباری دین اعم از فقه و اخالق) مطرح است. بر این اساس، یادگیری فقه نباید بـه بخش
باشـد. بلکـه فقـه  −با تصور اینکه مدیران با آن بیشتر سروکار دارند−های اقتصادی  فقه شامل بخش

در یک کل یکپارچه باید آموخته شود که در آن شاخص رعایت گـزاره فقهـی، قبـولی و نـه صـحت 
اسـت؛ چــه اینکـه نگــاه بخشـی بــه فقـه، و در نظــر گـرفتن شــاخص صـحت، بــه ترتیـب امکــان 

آورد که در ایـن صـورت نتـایج مـورد انتظـار از فقـه،  بخشی و عدم یکپارچگی را فراهم می رعایت
شـود  ای، باعـث می شود. عدم شناسایی فقه به مثابه یک کل و آموزش بـه روش تجزیـه نمی محقق

 ؛گرا، یکم، منشـأ وجـودی شریعتی که طریق وصول به حقیقت باشد، از دست برود. در آموزش کل
گیرند. یادگیری فقه با این  دوم، غایت وجودی و سوم، اجزای کل حین ترکیب مورد شناسایی قرار می

  .)٢۵−٢٣ص ،١٣٩١همو، کند ( وری را فراهم می امکان باالترین بهرهرویکرد 
های اخالق و فقه از روشنی کافی برای سنجش میزان درستی تصمیم یا رفتـار مـدیر  گرچه گزاره

، −انـداز ریزی و حرکت به سمت چشـم گذاری و برنامه هدف−برخوردار است؛ اما در مقام تفصیل 
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چارچوب مشخصی را برای درستی اعتبار یـک گـزاره فـراهم کنـد. نیاز به دانشی یکپارچه است که 
دهد، به ایـن  که اصول حاکم بر احکام الهی اسالم را مورد شناسایی قرار می 1،دانش اصول علم فقه
دان یـا مـدیر) (مانند حقوق کنندهاشتن چارچوبی مرجع در ذهن اعتبارتواند به د نیاز پاسخ داده و می

انند مجتهد) کمک کند. هماهنگی احکام استنباطی با این اصول، شـاخص کننده اعتبار (م یا کشف
شاخصی پیشینی، کارآمـدی و اثربخشـی رأی را تضـمین  عنوان بهمناسبی برای درستی رأی است و 

توان فهمیـد آیـا ایـن  به دیگر سخن، پیش از اجرای گزاره اعتباری می .)٢١−٢٠ص همان،کند ( می
سان، این علـم  کند. بدین های کارایی، اثربخشی و پایداری کمک می گزاره به تحقق هدف با ویژگی

های کارآمد بیاید. بدیهی اسـت درسـتی گـزاره اعتبـاری  تواند به کمک مدیران برای اعتبار گزاره می
برآمده از سازگاری با اصول علم فقه و بهینه بودن آن وابسته به متغیرهایی است کـه مـدیر در اعتبـار 

 کند.  ی دخیل مییک گزاره اعتبار
  
  گیری نتیجه
و بر واقعیت در دو گـروه شناسـایی  آنها قابلیت انطباق براساستوان  های هر حوزه علمی را می گزاره

هـا قابـل  های اعتباری؛ (برخی علوم فقط در یکی از این گروه های کشفی و گزاره : گزارهبررسی کرد
سـان،  واقعیت خارجی را دارا هسـتند و بـدینهای کشفی قابلیت انطباق بر  شناسایی هستند). گزاره

هـای  های کشـفی، گزاره کذب خواهند بود. در برابر گزاره شمول متَّصف به صدق و ای جهان گونه به
ها برای  های اعتباری قابلیت انطباق بر واقعیت خارجی را ندارند. این گزاره اعتباری قرار دارند. گزاره

سان، نه متصـف بـه صـدق و کـذب، بلکـه  شوند. بدین ر میتحقق وضعیت مطلوب در آینده، اعتبا
اند. در صورتی که گزاره اعتباری، ما را به وضـعیت مطلـوب در آینـده  محکوم به درستی و نادرستی

ها ذهـن نقـش  برساند، کارآمد باشد، درست و در غیر این صورت نادرست است. در این نوع گزاره
ای را  های کشفی و در راستای اهداف، گـزاره پردازشگر مبتنی بر گزاره عنوان بهفعال دارد. اعتبارکننده 

ی ا چرایـهای اعتباری نیست، بلکه علت یـ های کشفی، علِت گزاره نماید. در اینجا، گزاره اعتبار می
های کشفی، نشان از وضعیت موجود دارنـد و مبنـای  های اعتباری، همان اهداف است. گزاره گزاره

ی اعتباری تنها در محدوده قدرت یا به بیـان بهتـر های ، گزارههای کشفی یسه با گزارهاعتبارند. در مقا
  د. نشمول نیست کننده معتبر است و جهانِت اعتباردر دایره والی

های کشفی در آن وجود دارد و نیز  اسالم و همچنین مدیریت، دانشی ناظر به واقع است و گزاره
                                                           

های درسـت اسـتنباط احکـام از منـابع بررسـی  . علم اصول فقه، در واقع علم اصول اسـتنباط فقـه اسـت کـه در آن شـیوه١
اصـول علـم فقـه دربـاره اصـول است (نک: رجحـان،  شود؛ اما اصول علم فقه، اصول حاکم بر حکم استنباط شده می

  ).حاکم بر احکام الهی اسالم
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شـود. در یـک نگـاه کلـی، در اسـالم،  عتبـاری در آن یافـت میهای ا دانشی اعتباری است و گزاره
گیرنـد. در  هـای اعتبـاری قـرار می های کشفی و اخالق و فقه در زمره گزاره اعتقادات در گروه گزاره

کننده موضوع دانش مدیریت مانند نظریه سازمان یا رفتار سـازمانی یـا  های تبیین مدیریت نیز، گزاره
های کشفی ایـن حـوزه از دانـش قـرار دارد؛  کند، در گروه گزاره لوم اخذ میهایی که از سایر ع گزاره
گذارد یا خـود مـدیر اعتبـار  هایی که دانش مدیریت برای رسیدن به اهداف در اختیار مدیر می گزاره
  گیرد.  های اعتباری قرار می کند، در گروه گزاره می

اوردهای دینی تعارضی ندارد. عقل های کشفی، دستاوردهای یقینی بشری و دست در حوزه گزاره
رسد، دینی اسـت. از سـوی دیگـر، از آنجـا کـه  خود یکی از منابع دین است و آنچه عقل بدان می

تسـلط دارد. از  −کـه خطـا در آن راه دارد−وحی، دانشی یقینی است بر دستاوردهای عقلی بشـری 
 عنوان بـهانی وجـود دارد، آن تبیـین های آن بیـ ای از علم که از وحی یا اسـتنباط رو، در هر حوزه این

اسـالمی  شناسی و انسان شناسی ای که مبتنی بر هستی سان، نظریه گیرد. بدین اصل و راهنما قرار می
بعـدی و ظنـی علـم  ناقص و تک شناسی و انسان شناسی ای است که بر هستی است، مقدم بر نظریه

دوم قابل نقد و حتی ابطال باشد. بـدیهی  ۀریتواند به مانند نظ اول نیز می ۀاستوار است؛ گرچه نظری
های  های مبتنی بر گزاره های فردی و اجتماعی نظریه مبتنی بر حقیقت هستی، از آسیب ۀاست نظری

هایی مبتنـی  ، مصون است. تحلیل و رسیدن به نظریـه−که ناقص و متضمن خطاست−کشفی علم 
  ن مدیریت است. شناسی اسالمی وظیفه اندیشمندا و انسان شناسی بر هستی

رفتـار و  قانوِن  عنوان بههای اعتباری دین  گزاره عنوان بههای اعتباری، اخالق و فقه  در حوزه گزاره
های اعتباری الله،  اول، گزاره های اعتباری مدیر حاکم است. چراکه اقدام فردی و اجتماعی بر گزاره

 هـای انی اسـت. چـارچوب گزارهشمول است و دوم، مبتنی بر فطرت و در راستای غایت انسـ جهان
تواند در آن منطقه مسیرهای متفـاوتی  دهد که مدیر می قابل قبولی را شکل می اعتباری اسالم منطقه

اما بهینه بودن انتخـاب  ؛تردید ناکارآمد است را برگزیند. خروج از این منطقه در اعتبار یک گزاره بی
مدیر در پردازش ذهنی خـود بـرای تـدوین گـزاره  گزاره اعتباری برآمده از سایر متغّیرهایی است که

گیرد. تربیت اخالقی و یادگیری فقه به صورت یک کل یکپارچه، وظیفه مـدیران  اعتباری در نظر می
، اثـربخش و اها و رفتارهایشان، کارآمـد بـوده یعنـی کـار خواهند تصمیم ها که میآنای است.  حرفه

  کند.  ای می بی مرجع در ذهن به این مهم کمک شایستهپایدار باشد. علم اصول فقه با ایجاد چارچو
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