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چکيده
در سالیان اخیر برخی از اندیشمندان مدیریت اسالمی در آثار خود ،خواهـان اسـتداده از روا اهتهـاد
هستند .در این پژوهش تالا میشود ،تصویر هامعی از مدهوم اهتهاد و بهکـارییری آن بـهعنـوان یـ
روا پژوهش ،در دانش مدیریت ارائه شود .روا اهتهاد در مدیریت اسالمی با تکیه بر دو دسـته منـاب
علمی ،یعنی مناب دروندینی و مناب بروندینی ،کاربستی را فراهم ساخته است کـه در عـین اسـتداده از
دانش روز در حوزه مدیریت ،از مناب ارزشمند دینی نیز برای اعتالی دانـش مـدیریت اسـتداده شـود .بـر
اساس این روا ،ی فرآیند نُهمرحلهای برای استنباط مدیریت اسالمی ارائه شده است.
کليدواژهها :روش اجتهادی؛ مديريت اسالمی؛ منابع درون دينی؛ منابع برون دينی.
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 .1مقدمه

هامعه اسالمی برای اداره بهتر خود نیازمند سامانیافتن امور بر اسـاس آمـوزههـای اسـالمی
است .عمل بر اساس دستورات اسالمی میتواند وعده سعادتیافتن هامعه را محقق کند؛ ازایـنرو
پژوهشگران اسالمی در همه رشتهها تالا دارند که توصیههـای اسـالمی را اسـتجرا کننـد و
بهکار ییرند .اندیشمندان مدیریت اسالمی نیزبا کنکاا علمی ،آموزههـای اسـالمی در خصـوص
مدیریت و سازمان را استجرا میکنند و با بهکارییری آن ،زمینه بالندیی سازمانهای اسالمی را
فراهم میسازند؛ اما سؤال اصلی در پیش روی اندیشمندان مدیریت اسالمی این است که چگونه
میتوان آموزههای مدیریت اسالمی را استنباط کرد؟ بهعبارتدیگر روا پژوهش برای اسـتجرا
آموزه های مدیریت اسالمی چگونه است؟ بررسـی روا اسـتنباط دینـی در مـدیریت و سـازمان،
دغدغه اصلی این مطالعه است و تالا میشود این موضوع بهصورت مجتصر و مدید موردتوهـه
قرار ییرد.
 .2مبانی نظری و پيشينه پژوهش

این مطالعه با بررسی روا و رواشناسی ،آغاز میشود و سپس روا اهتهـاد و کـارکرد آن
در حوزه مدیریت اسالمی موردتوهه قرار میییرد.
 .3روششناسی

دو واژه «روا« و «رواشناســی« دارای معــانی متدــاوتی هســتند« .روا« در اصــطال
بهمعنای شیوه استداللهایی است که ی پژوهشگر بهکار میییرد یا در ی علم حاکم است .بر
اساس روا ،پژوهشگران میتوانند ابهامهای خود را شناسایی کننـد؛ زیـرا بیـانکننـده مسـیر و
اسلوبی است که استدالل های به کاررفته در ی دانش در آن قرار دارد .روا ،مجموعه ابزارهای
شناختی نظام مندی است که افراد برای شناخت بهتر ههان پیرامـونی و کشـم مجهـوالت خـود
بهکار میییرند (فوالدی)1362 ،؛ بنـابراین هـی علمـی فاقـد روا نیسـت و روا پـژوهش در
بسامانرساندن پژوهشها امری ضروری است .با بررسی مدهوم روا ،مدهوم روا شناسی ،بهتر
نمایان میشود؛ زیرا رواشناسی یعنی آیاهیدادن به مسیر پژوهش .رواشناسی مسیری اسـت
برای حل نظاممند مسئله پژوهش؛ درحقیقت علم مطالعه چگونگی انجـام علمـی پـژوهش اسـت
(عزیزی.)1395 ،
هنگام شناسـایی دیـدیاه یـ مکتـآ و آیـین ،هماننـد اسـالم ،روا پـژوهش در آن بایـد
بهیونهای باشد که بتواند به کشم حقایق آن دین منجر شود و یافتههای پژوهش به تأیید برسد؛
ازاینرو نمیتوان هر یافتهای را به اسالم نسبت داد و آن را اسالمی دانست؛ بلکه رواهایی باید
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بهکار یرفته شود که توان استنباط آمـوزههـای اسـالمی را داشـته باشـد .پژوهشـگران مـدیریت
اسالمی نیز درصددند کـه بـا رواشناسـی مناسـآ ،رواهـای قابـلپـذیرا در نـزد اسـالم و
اندیشمندان اسالمی را شناسایی کنند و بهکار ییرند.
روش اجتهاد دينی .در مطالعات دینی مشهورترین و مقبولترین روا را «اهتهاد« مینامند .در
روا اهتهاد ،اندیشمندان اسالمی تالا میکنند با بهکـارییری اسـلو معـین و مشجصـی بـه
مسائل (بهویژه مسائل فقهی) پاسـخ دهنـد .امـروزه کتـا هـا و مقالـههـای متعـددی در زمینـه
رواشناسی اهتهاد تألیم شده است که میتواند در فهم این روا مدید باشد 1.در پژوهشهـای
اسالمی ،شناخت اسلو و مناب اسالمی بسیار مهم است .همـه مـیداننـد کـه ادیـان الهـی بـا
فراخوانی عقل و تدکر 2،بر «متنمحوری« تأکید دارند3؛ یعنی بر مبنای میراث فرهنگـی و علمـی
بههامانده از سوی خداوند و اولیاءاهلل که در «کتا و سنت« بهها مانده اسـت ،مـیتواننـد تدکـر
کنند و دیدیاه الهی را بیابند .مجموعه آموزههای دینی بهطور عام عبارتاند از :کتا ؛ سنت؛ عقل
و اهماع .کتا و سنت دو منب اساسی و بنیادی هستند کـه شـریعت ،آمـوزههـای خـود را از آن
طریق برای پیروان خود بیان کرده است 4.ایـن آمـوزههـای مکتـو  ،فرازمـانی بـوده و در همـه
عصرها قابلبهرهبرداری است .این موضوع از آیاتی که بیانکننده خاتمیت نبوت پیامبر اکرم (ص)
5
است؛ قابلاستنباط است.

 .1برای مطالعه بیشتر ر .ک .مجله علمی ـ پژوهشی رواشناسی علوم انسانی ،شماره  1385 ،49ص .6
 .2درآیات متعدد قرآن کریم مردم به تعقل و تدکر فراخوانده شدهاند .خداوند متعالى حتى در یـ آیـه از بنـدیان نجواسـته تـا
کورکورانه به او و آنچه از هانآ اوست ایمان بیاورند یا ندانسته در راهى قدم نهند (برای مطالعه بیشتر ر .ک .طباطبایی ،محمد
حسین ،المیزان فی التدسیر القرآن ،5 ،ص  .)255وَأَنزَلْنَا إِلَیْ َ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَـا نُـزِّلَ إِلَـیْهِمْ وَلَعَلَّهُـمْ یَتَدَکَّـرُونن (سـوره
نحل ،ٱیه « .)44و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم تا براى مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شـده اسـت توضـی دهـى و
امید که آنان بیاندیشند» .در این آیه خداوند ارزا نزول قرآن را با تدکر الزم دانسته است.
 .3منظور از متنمحوری این است که دین از نظر مناب عبارت است از :مجموعهای مکتو و نوشتاری که شامل نقل وحـی و
سنت معصومان است (حسنی و علیپور ،1386 ،ص  .)10مهمترین منب استجرا آموزههای دینی قرآن کـریم و کتبـی اسـت
که در آنها روایات معصومین (سالماهلل علیهم اهمعین) در شده است .در رأس این کتآ نزد شـیعیان کتـآ اربعـه قـرار دارد
(اصول کافی ،استبصار ،من الیحضره الدقیه و تهذیآ).
 .4بر اساس مستندات دینی مناب اسالمی در قرآن کریم و سنت معصومین (علیهمالسالم) در شـده اسـت .منظـور از سـنت،
یدتار ،تقریر و کردار پیامبر و ائمه معصومین (علیهمالسالم) است .نبی یرامی اسالم حضرت محمد (ص) فرمودند« :انی تـارک
فیکم ثقلین کتا اهلل و عترتی« .من دو یرانسنگ برای شما وامییذارم :کتا خدا و عترتم .تدصیل این موضـوع را در کتـا
ذیل ببینید .سبحانی ،هعدر ،السیرة المحمدیة (ص) ،مؤسسه االمام الصادق (ع) ،قم1420 ،ق ،ص.245
 .5در این زمینه آیات متعدد قرآن کریم بر موضوع خاتمیت داللت دارند .در صری ترین آیه خداوند می فرماید« :مَّا کَانَ مُحَمَّـد
أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّهَالِکُمْ وَلَکِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ« (احزا  ،آیه  .)40محمّد (ص) پدر هی ی از مردان شـما نبـوده و نیسـت
ولى رسول خدا و ختمکننده و آخرین پیامبران است.
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برای بهره مندی از دین اسالم ،روا استنباطی با عنوان «اهتهاد« نیز با هدایت و راهنمـایی
ائمه معصومین (س) بهکار یرفته میشود .با شیوه اهتهاد میتوان آموزههای دینـی را شـناخت و
برای مسائل و مشکالت بشری راهحل شناسایی کرد .مسلمانان هنگامی که این امکان را نداشتند
که از معصومین (ع) به طور مستقیم مسائل و مشکالت فقهی را بپرسند ،به امر آنان با اهتهاد را
یشودند .چنانکه در تاریخ نقل شده است هنگامیکه امیرالمؤمنین (ع) قثم بن عباس را بهعنـوان
فرماندار مکه بریزید ،به وی فرمود« :اَفت المُستَدتی وَ عَلّم الجاهِـل« .اسـتدتاکننـده را فتـوا ده و
هاهل را تعلیم ده (ابن االثیر1409 ،ق« .).اهتهاد« را استجرا و استنباط حکم شـرعی از طریـق
دلیلهای تدصیلی معنا کردهاند (مکارم شیرازی)1385 ،؛ بهعبارتدیگـر اهتهـاد عبـارت اسـت از:
تالا روشمند علمی برای دستیابی به نظر خداوند متعال (هواهری.)1381 ،
شیوه اهتهاد از قرن چهارم هجری قمری به شکل نظام مند سامان یافت و روند رو بـه رشـد
آن ادامه دارد .مبنای این شیوه «مسئلهمحوری« است؛ یعنی هنگامی که مسلمانان بـا مسـئلهای
مواهه می شدند ،با تبیین موضوع برای فقیه ،از وی مـیخواسـتند کـه نظـر اسـالم را دربـاره آن
هستو هو کرده و بیان کند .فقها نیز بر اساس مقدمات اهتهاد به استنباط حکم از مناب اسـالمی
میپرداختند .این تالا علمی «اهتهاد« نامیده میشود .اهتهاد ،وظیده بسیار حساس و اساسی بر
عهده دارد و از شرایط امکانِ هدیدماندن اسالم است .اهتهاد را بهحق مـیتـوان نیـروی محرکـه
اسالم خواند (مطهری .)1381 ،با توهه به کارایی این شیوه پژوهش در اسـتنباط احکـام الهـی و
همچنین با عنایت به پیشینه این شیوه پـژوهش و یسـتردیی دانـش تولیدشـده در ایـن زمینـه،
میتوان آن را بهیونه ای توسعه داد که در علوم انسانی نیز بهکار آید؛ بهعبـارتدیگـر بـر اسـاس
قواعد آن می توان شرایطی را فراهم کرد که دیدیاه اسالمی را در حـوزه علـوم انسـانی اسـتنباط
کرد؛ یعنی میتوان با بهرهییری از قواعد «اهتهاد« که برای کشم احکام فقهی بهکار رفته است،
دست به «اهتهاد« زد و از این راه دانش مدیریت اسالمی را از متون دینی کشم کرد.
روش اجتهاد در مديريت اسالمی .مدیریت اسالمی بهعنوان یکی از دانشهای علوم انسـانی
نیازمند روا است .روا اهتهاد که برای استنباط مسائل فقهی بهکار میرود ،این توانایی را دارد
که برای استنباط مسائل مدیریت و سازمان مشابهسازی شود .با استداده از روا اهتهاد میتـوان
روا استجرا یزارههای موردنظر را از متون دینی بهدسـت آورد (بسـتان .)1392 ،کسـآ تـوان
اهتهاد علمی در مدیریت ،نیازمند تالا علمی و شناخت منـاب  ،ابزارهـا ،شـرایط و غیـره اسـت.
بهطور طبیعی داشتن استعداد و تالا بیشتر در ایـن زمینـه مـیتوانـد ایـن تـوان را ارتقـا دهـد.
اندیشمندانی که در زمینه مدیریت اسالمی پژوهش میکنند باید عالوه بر آشنایی و تسلط نسـبت
به رواهای پژوهش کمّی و کیدی رایج در دانش مـدیریت ،نسـبت بـه رواهـای پـژوهش در
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اهتهاد مدیریت نیز اطالع دقیقی داشته باشند .تا بر اساس آن بتوانند از آیات قرآن کریم و روایات
معصومین (س) برداشتهای مدیریتی خود را ارائه کرده و در قالآهای کاربردی به مدیران ارائـه
کنند .ازآنجاکه کنشهای انسانی دارای ابعاد ظاهری و باطنی است ،نباید خود را محدود بـه یـ
روا کرد و باید بتوان برای استجرا مدیریت اسالمی ،بهتناسآ مسئله ،هم از رواهای کمّی و
هم از رواهای کیدی (روا اهتهاد نیز یکـی از رواهـای کیدـی اسـت) بهـره بـرد (شـریدی،
.)1393
در تعریم اهتهاد که در لغت بهمعنـای «سـجتکوشـی« آمـده اسـت (التحقیـق2 1374 ،
«ههد«) ،یدته شده است« :تالشی علمی و روامند برای استنباط و استجرا حجت بر وظـایم
شرعی مربوط به موضوعات و پدیدههای فرعی ،بر اساس اصول و قواعد و مناب شرعی و عقلـی
است« (مطهری )1381 ،یا یدته اند« :نیروی علمی پایدار که به کم آن بتوان تحصـیل احکـام
شرعی کرد« .برای اهتهاد دو عنصر اساسی نیـاز اسـت .1 :آشـنایی کامـل بـه مـدارک و قواعـد
استنباط؛  .2بهرهییری صحی از قواعد و مدارک و تطبیق آنها بر مصادیق (قلیزاده.)1391 ،
با بهره ییری از مدهوم اهتهاد مصطل در فقه ،میتوان کاربرد آن را در علوم اهتمـاعی ،بـهویـژه
دانش مدیریت ،بررسی کرد .ازآنجاکه در بررسی علوم اهتماعی و دانش مدیریت اسـالمی در پـی
کشم احکام شرعی نیستیم ،بلکه بهدنبال سازیاری یافتههای مدیریتی بـا آمـوزههـای اسـالمی
هستیم ،باید تعریم کاربردی و مدیریتی از «اهتهاد« ارائه شود .بهیونهای که بتوان بر اسـاس آن
مسائل مدیریت را بهصورت دقیق موردمداقه قرار داد« .اهتهاد« در مـدیریت را مـیتـوان چنـین
تعریم کرد« :کوشش علمی روشمند در مناب معتبر دینی با استداده از ابزار و عناصـر الزم بـرای
1
تدهم ،اکتشاف و استجرا آموزههای مدیریت اسالمی بهیونهای که از اعتبـار برخـوردار باشـد«.
بهمنظور تبیین واژههای کلیدی در این تعریم ،به برخی نکات توهه شود:
الم) «کوشش علمی روشمند« .روا اهتهادی نیازمند هستوهو و فحـ در منـاب مکتـو و
معتبر دینی است .این تالا علمی بر اساس اصول مشج و مبتنی بر دانشهای پایه (ادبیـات،
منطق ،اصول فقه و غیره) انجام میشود و مبتنی بر تعقل است (مطهری)1381 ،؛ یعنی با تدسـیر
و تحلیلهای عقلی به نتیجه میرسد .دستاورد این روا با دیگر آموزههای دینی یکپارچه است و
ی منظومه معارفی را تشکیل میدهند.
) «مناب معتبر دینی« .حیطه پژوهش در اهتهاد مناب معتبر دینی قرآن کریم ،سنت معصـومین
(س) ،اهماع و عقل است .در کنار مناب اصلی ،مناب دیگری نیز در درهه پایینتر وهود دارند کـه

 .1این تعریم با استداده از دیدیاه مطر شده در این مقاله تدوین شده اسـت :حسـنی و علـیپـور ،سـید حمیدرضـا و مهـدی،
رواشناسی اهتهاد و اعتبارسنجی معرفتی آن ،فصلنامه حوزه و دانشگاه ،سال سیزدهم ،شماره  ،1386 ،50ص .42-9
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میتوانند مورداستناد قرار ییرند .مانند بنای عقالء ،عرف ،شهرت و غیره (قافی و شریعتی.)1392 ،
اعتماد به پژوهشهای تجربی نیز بر اساس همین دسته از مناب است.
) «ابزار و عناصر الزم« .ابزار و عناصـر الزم بـرای فعالیـت اهتهـادی ،یعنـی درنظـرداشـتن و
پذیرفتن همـه پـیشفـر هـای ضـروری در اسـتنباط اهتهـادی (ماننـد دیـن برنامـه زنـدیی،
مکتو بودن آموزههای اصیل ،عصمت معصومین ،ثابتبودن محتوای دیـن) 1و اسـتداده از تمـام
دانشها موردنیاز است (ادبیات ،رهال ،درایه ،منطق و غیره)؛ چنانکه بهرهمندی از توان تشـجی
مصال اهتماعی (درک زمان و مکان) نیز بجشی دیگر از زمینهسازی اسـتنباط و کشـم مدـاهیم
دینی را فراهم میکنند (معرفت.)14 :1374،
د) «تدهم ،اکتشاف و استجرا « .اهتهاد ی فعالیت تدهمی اسـت؛ یعنـی پژوهشـگر بایـد بتوانـد
موضوع را بهطور کامل درک و فهم کند؛ سپس بتواند به اکتشاف الیههای پنهان معنـایی دسـت
یابد .پژوهشگر با تالا علمی خود ،سعی می کند موضوع را خو بدهمد و بعد از اشراف به ابعـاد
موضوع میتواند دیدیاه اسالم را استجرا کند (حسنی و علیپور.)1386 ،
هـ) «اعتبار« .هر پژوهش علمی نیازمند اعتبار و اصالت است؛ یعنی باید بتواند حقیقتنمایی کنـد.
کشم اهتهادی نیز باید به اصالت مطلآ و کسآ اطمینان از اطالعات سـاخته دسـت پژوهشـگر
منجر شود .در رویکرد اهتهادی ،پژوهشگر درصدد است که کشم خود را به اسالم نسـبت دهـد؛
ازاینرو باید یزاره خود را از هریونه اشـتباه دور سـازد و از تدسـیر بـه رأی نیـز بـر حـذر باشـد.
یزاره هایی شایستگی نسبتدادن به اسالم را دارند که بر اساس مبانی اسالمی استجرا شـوند و
حکایتکننده حقیقت اسالمی باشند (مطهری.)1381 ،
منابع اجتهاد علمی .بعد از آشنایی با مدهوم اهتهاد ،به تشری و تبیین مناب اهتهاد در مـدیریت
و هایگاه آن در بررسی و پژوهش علمی پرداخته میشود .اساساً هر علمـی دارای منـابعی اسـت.
پژوهش همیشه حرکت از معلومات به سـمت مجهـوالت اسـت .آغـاز پـژوهش بـدون «منبـ «
امکان پذیر نیست .برای مثال ،در علوم تجربی از حس به عنوان منب استداده مـی شـود .در علـوم
عقلی نیز دو منب مورداستداده است :عناصر بنیادین عقلی و دادههـای حـواس .چنانکـه «دلیـل«
امور اسناد دادهشده به منب است که ایر شروط الزم و کافی را دارا باشند مُثبِت نتیجه خواهند بود
و نتیجه را تأیید خواهند کرد؛ ازاین رو همواره «دلیل ها« را با «منب « می سنجند و تأیید یا تکذیآ
میکنند (حسنی و علیپـور .):1386 ،اسـتنباط آمـوزه هـای علـوم اسـالم نیـز بـر اسـاس منـاب
پذیرفتهشده در اسالم صورت میییرد .رواهای پژوهش متأثر از مناب پژوهش هسـتند .هنگـام
 .1برای مطالعه بیشتر ر .ک .یروه نویسندیان (زیر نظر استاد محمدتقی مصبا یزدی) ،فلسده تعلیم و تربیت اسالمی ،مؤسسه
فرهنگی مدرسه برهان ،تهران ،1391 ،ص  137به بعد.
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پژوهش در خصوص مدیریت اسالمی ،با دو دسته منـاب مواهـه هسـتیم :دسـته نجسـت ،منـاب
مقدس که حاوی آموزههای خداوند (هل هالله) ،انبیاء عظام (علی نبینا و علـیهمالسـالم) و ائمـه
معصومین (ع) است؛ دسته دوم ،منابعی است که حاصل تدکـر و تجـار بشـر هسـتند؛ بنـابراین
میتوان یدت که در مطالعات اسالمی ،از نظر مناب پژوهش و قلمروی آن ،با دو دسـته از منـاب
مواهه هستیم .بهتناسآ تداوت در مناب  ،روا پژوهش در هر ی از این دو نیز بـا هـم متدـاوت
خواهد بود .آن دو عبارتاند از :رواهای دروندینی و رواهای برون دینی (بستان و همکـاران،
 .)1384هر ی از این دو دسته مناب  ،ابزارها و کاربردهای متداوتی دارند؛ هرچنـد ابزارهـای هـر
ی از رواها میتوانند به روا دیگر نیز کمـ کننـد .رواهـای دروندینـی و بـروندینـی،
درهمتنیدیی فراوانی دارند و به کم یکدیگر می توانند شناخت انسـان را نسـبت بـه پدیـدههـا
یسترا دهند و تعمیق ببجشند .بررسی این دو روا برای فهم مسئله پژوهش مدید خواهد بود.
الف) روشهای بروندينی

رواهای بروندینی ،شامل رواهایی است که مدیران و پژوهشگران مدیریت از منـاب عقـل و
تجربه استداده میکنند .این رواها به این دلیل «بروندینی« نامیـذاری شـدهانـد کـه اعتبـار و
ارزا خود را به دین مستند نمیسازند (بستان و همکاران .)1384 ،هر انسانی ،خواه مسلمان و یا
غیرمسلمان ،هنگام مواهه با این رواها و دقت در آنها میتواند این نتایج را بپذیرد .خصوصیت
دیگر این رواها این است که پذیرا آن نیازمند پایبندی و ایمان به محتوای دین نیست؛ یعنی
بر اساس عقل سلیم قابلپذیرا است .در رأس روا بروندینی« ،روا عقلـی« قـرار دارد کـه
موردپذیرا همه است (مطهری.)1384 ،
رویکردهای کمّی ،رویکردهای کیدی و درنهایت رویکرد آمیجته که در دانش مدیریت بهکـار
میروند ،آموختههای مستقیم دینی نیستند؛ بلکه برآیند تجربه مدیران در طـول سـالیان متمـادی
هستند .نتایج این یافتهها ممکن است از منظر اسالمی پذیرفتهشده تلقی شـوند .چنانکـه ممکـن
است برخی از یافتههای آن موردپذیرا اسالم قرار نگیرد .در روا بـروندینـی ،دو منبـ مهـم
«عقل« و «تجربه« ،با معنای خاصی وهود دارند که برای کاربرد آنها در یافتههای اسالمی الزم
است شناخت دقیقی از آنها صورت ییرد تا ارزا و هایگاه این دو منب در آموزههـای اسـالمی
مشج شود.
معناشناسی عقل« .عقل« در لغت بهمعنای خِرد و دانش است (دهجـدا )1373 ،و در اصـطال
دارای چند معنا است .در اصطال عام «عقل« در برابر «هنـون« قـرار دارد و قـوهای اسـت کـه
انسان بهوسیله آن میتواند خیر و شر یا حق و باطل را از هم تشجی دهد« .عقل« در اصطال
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فالسده بیانکننده نیرویی است که انسان بـه کمـ آن مـیتوانـد بجشـی از حقـایق هسـتی را
بشناسد .پایه حقیقتنمایی ادراکات عقلی نیز «بدیهیات« است 1.عقـل بـا اسـتداده از بـدیهیات و
بهکارییری قواعد عقلی که در دانش منطق به آن پرداختهاند ،میتوانـد حقیقـت را بـرای انسـان
نمایان کند .انسان توسط عقل می تواند قوانین کلی را ادراک کند و آن را بر موارد و مصـادیق آن
تطبیق دهد (المظدر .)1402 ،عقل به این معنا ،سرمایه اصلی انسان است و او را از سایر حیوانـات
متمایز میسازد.
بهکارییری قواعد عقلی در تالاهای علمی می تواند به نتـایج ارزشـمندی بیانجامـد؛ ماننـد
رعایت قواعد ریاضی در محاسبات یا رعایت قواعد استنباط و استدالل در علـم منطـق و فلسـده.
اینیونه برداشتهای عقلی بیانکننده حقیقت بوده و موردتأیید همه است .هنگامی که این قواعد
نادیده یرفته شود ،نتیجه نمیتواند بیانکننده حقیقت باشد؛ مانند اختالفـاتی کـه دو حسـابدار در
محاسبه ی تراز مالی پیدا میکنند .آنان هر دو از شیوه عقلی استداده کردهاند ،اما بـه دو نتیجـه
متداوت رسیده اند .در این حالت مشکل در قواعد ریاضی و حسـابداری نیسـت؛ بلکـه مشـکل در
بهکارییری نادرست قواعد حسابداری است.
دستاوردهای عقلی ،هنگامی ارزشمند تلقی میشود و نزد مردم مقبولیت پیدا میکنـد کـه بـر
مبنای «عقل یقینی /قطعی« بهدست آمده باشد؛ به عبارتدیگر بر اسـاس فرآینـدهای مطـر در
دانش فلسده و منطق ،به پشتوانهی استدالل بهدست آمده باشد .استدالل عقلی موردپذیرا کـه
در اصطال از آن بهعنوان «مستقالت عقلیه« یاد میکنند ،شامل مواردی است که همـه اهـزای
یزاره بدیهی بوده یا با ادله عقلی اثبات شده باشند (مطهری.)1383 ،
یاهی اصطال «عقلی« در علـوم انسـانی در معنـای خـود بـهکـار نمـیرود؛ یعنـی منظـور
بهرهمندی از استدالل عقلی نیست؛ بلکه «پذیرا عمومی« را «عقلی« قلمداد میکنند؛ بنابراین
هنگام بهکارییری واژه «عقلی«« ،عقالنی« و «عقالنیت« ،باید بهطور دقیـق منظـور یوینـده را
دریافت که عقل بهمعنای «عقل یقینی« است یا پیروی از «دسـتاوردهای عـادی فکـر« انسـان.
اساساً در مبانی نظری رایج مدیریت بر سر این مطلآ که مدهوم «عقالنی« چیست ،توافق اندکی
وهود دارد .برخی «عقالنیت« 2را مساوی «معنای علمی« 3در نظـر یرفتـه و برخـی دیگـر آن را
معادل «حساسیت دمکراتی « 4دانستهاند ()Kuruvilla, 2007؛ بهعبارتدیگر بیشتر کاربردهای

 .1برای مطالعه بیشتر مراهعه کنید به طباطبایی ،محمدحسین ،نهایه الحکمه ،ص  ،242انتشارات هامعه مدرسین حوزه علمیـه
قم.1368 ،
2. Rationality
3. Scientific sense
4. Democratic sensitivity
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عقالنیت ،در دانش مدیریت ،بهمعنای «عقل یقینی /قطعی« نیست و بیانکننـده «مقبولیـت« یـا
«احتمال قطعیت« است که به آن در اصطال «عقل ظنی /احتمالی« نیز مییویند.
مهمترین منب و کارآمدترین منب بروندینی ،عقل است (حسـینزاده .)1390 ،دسـتاوردهای
1
عقلی در صورتی مورد تأیید و تأکید اسالم است که بیـانکننـده عقلـی یقینـی  /قطعـی باشـد.
دستاوردهای عقلی را می توان به اسالم نسبت داد و مطمـئن بـود کـه آن دسـتاوردها در اسـالم
پذیرفتهشده قلمداد میشود؛ البته این موضوع واض است که استداده مطلو از این منب  ،نیازمند
بهرهمندی از دانشهای یونایون است .دقیقترین شیوه برای صیانت و بهـرهمنـدی از عقـل ،در
دانش منطق و فلسده بیان شده است.
از سوی دیگر دانش منطق می تواند ابزار مناسآ تدکر و شناخت صحی را با سیر از هـزء بـه
کل و یا سیر از کل به هزء در اختیار پژوهشگر قرار دهد .ایـن دانـش از روا هـای بـروندینـی
پذیرفتهشده است که برخی از دستاوردهای آن «یقینی« و برخی دیگر نیز «احتمـالی« اسـت .در
این دانش پژوهشگر میتواند با استداده از شیوههای ارائهشده ،صیانت از تدکر خود را بیاموزد و در
3
تدکر خود به خطا یام برندارد .الگوهای فرعی متعددی در دانش منطق ،همانند قیاس 2،اسـتقراء،
و تمثیل ،4طراحی شده است که میتواند در تدکر صحی و حقیقتیابی به انسان کم کند.
معناشناسی تجربه .یکی دیگر از رواهای مهم بروندینی برای شناخت پدیـدههـای ههـان،
استداده از روا تجربه است .تجربه در لغت بـهمعنـای آزمـون و آزمـودن (دهجـدا )1373 ،و در
اصطال بهمعنای مشاهده مکرر توالی دو امر است؛ بهیونهای که برای ذهن یقین حاصـل شـود
که بین آن دو امر رابطه علیت یا تالزم وهود دارد .روا تجربه ،متکی بر حواس پنجیانه است.

 .1چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم بارها مردم را به تعقل و تدبر فرا میخواند .حتی کسانی را که سجنان یونایون را
میشنوند و از بهترین آنها پیروی میکنند ،میستاید و آنها را صاحبان خِرد معرفی میکند :الزمر ،آیه  :18الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ
الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِ َ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِ َ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَا ِ.
 .2قیاس بهمعنای سیر از معلومات کلی به سمت معلومات دیگر (هزئی یا کلی) است؛ مانند «هر انسـانی مجلـوق خداسـت« و
«هر مجلوقی نیاز به خالق دارد«؛ پس نتیجه میشود «هر انسانی به خالق نیاز دارد« .محکمترین شـیوه اسـتدالل ایـن شـیوه
است.
 .3استقراء به معنای سیر از معلومات هزئی به ی معلوم کلی است .استقراء یاهی تام است و یاهی ناق  .استقراء ناق مانند
اینکه بگوییم حسن دیپلم دارد ،حسین دیپلم دارد ،مسعود دیپلم دارد و  ،...پس همهی پسرها دیپلم دارنـد؛ امـا در اسـتقراء تـام
همه موارد بررسی میشود .استقراء تام عمالً میسر نیست .استقراء ناق ازاینههت از اتقان کافی برخوردار نیست.
 .4تمثیل بهمعنای سیر از ی معلوم هزئی به معلوم هزئی دیگر ازطریق مشابهت بین آن دو مورد هزئـی اسـت .ماننـد اینکـه
بدانیم علی باهوا است و علی برادر محمد است؛ پس نتیجه بگیریم که محمد هم با هوا است؛ زیرا بـا هـم برادرنـد .ایـن
شیوه بیشتر بیانکننده احتمال است تا یقین.
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انسانها با بهرهییری از ابزارهای پنجیانه حسی به کسآ تجربـه و یشـودن معـارف هدیـد
اقدام میکنند .معرفتهای حسی ،بجش قابلتوههی از دانش بشری را دربریرفتهاند .هرچند ایـن
ابزار برای اتقان خود نیازمند ابزارهای دیگر معرفتی است؛ اما خود نیـز ،بـهنوبـه خـود ،مـیتوانـد
راه یشای معرفت باشد .اندیشمندان اسالمی تجربه را معتبر و مدید یقین میدانند؛ البته مشروط بر
آنکه حاکی از قانون علیت باشد؛ زیرا مشاهدات مکرر دو امر ممکن اسـت ناشـی از اتدـاق باشـد
(دینانی .)1366 ،تتبعات و مطالعات تجربی یکی از مناب مهم شناخت پدیدههـای طبیعـت اسـت.
پدیدههای دارای زمان ،مکان و حرکت که مادی هستند با حواس ظاهری ،قابلدرک مـیباشـند.
برای شناخت این پدیدهها ،انسانها با مطالعه تجربی میتواننـد نسـبت بـه آنهـا آیـاهی یابنـد.
شریعت مقدس اسالم نیز بجشی از دانش بشر را ناشی از این منب میداند (مطهری .)1382 ،هر
چه انسانها تجربه بیشتری بهدست آورند و آن را بهکار ییرند ،قـدرت شـناخت بیشـتری کسـآ
میکنند.
«روا تجربی« که امروزه در علوم انسانی ،بسیار موردتوهه قرار دارد ،بر پایه دانـش منطـق
استوار است .در روا تجربی با مشاهده و آزمون موارد متعدد ،یـ قاعـده اسـتجرا مـیشـود.
درواق در این روا سیر از هزئی به کلی صورت میییرد و ی قانون اسـتنباط مـیشـود .روا
تجربی از قواعد استقراء و تمثیل در دانش منطق ،پیروی مـیکنـد .اسـتقراء بـر دو یونـه اسـت:
استقراء تام و استقراء ناق (المظدر.)1402 ،
استقراء تام ،عبارت است از :بررسی همه موارد هزئی و ارائه حکم کلی؛ بهعبارتدیگر یعنی از
همه افراد هامعه پژوهش سؤال شود و حتی ی ندر نیز از نظرخواهی حـذف نشـود .ماننـد آنکـه
دیدیاه «همه کارکنان« سازمان در خصوص میزان رضایت از مدیر اخذ شود؛ درنتیجه ی حکـم
کلی میتوان صادر کرد که برای مثال« ،همه کارکنان« از مـدیریت سـازمان رضـایت دارنـد یـا
ندارند .نوع دوم استقراء« ،استقراء ناق « ،نامیده میشـود کـه عبـارت اسـت از :بررسـی مـوارد
«معدودی از کارکنان« و ارائه حکمی کلی و هام که شامل افراد بررسینشده نیز بشود .چنانکـه
در مثال باال ،دیدیاه «همعی از کارکنان« سازمان (برای مثال ،ی سوم یا نیمـی از کارکنـان) را
در خصوص میزان رضایت از مدیر ،اخذ شود و حکم استنباطشده بـه «همـه کارکنـان« سـازمان
نسبت داده شود؛ درحالیکه بجشی از کارکنان در نظرسنجی شرکت نکردهاند .بیشتر نظرسنجیها
و پژوهشهای میدانی صورتیرفته در دانش مدیریت اینیونه است.
در تمثیل نیز که به معنای سیر از ی معلوم هزئی به معلوم هزئی دیگر از طریـق مشـابهت
بین آن دو مورد هزئی است (المظدر 1402 ،ق ،).چنین اتداقی می افتد؛ مانند اینکه بدانیم «علی«
با هوا است و «محمد« برادر «علی« است؛ پس نتیجه بگیریم که «محمد« نیز باهوا اسـت،
زیرا با هم برادرند .این شیوه بیشتر بیانکننده احتمال است تـا یقـین .یـا در مثـال دیگـر ،ایـر از
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شرکت تولید محصوالت خانگی الم ،محصول باکیدیت خرید کردیم ،بگـوییم همـه محصـوالت
شرکت الم ،باکیدیت هستند .روشن است که استقراء ناق و تمثیل ،هـی یـاه بـهتنهـایی مدیـد
یقین نبوده و بیانکننده واقعیت نیستند؛ زیرا همه افراد یا اهزای موردمطالعه در پـژوهش بررسـی
نشدهاند .امروزه بجش قابلتوههی از پژوهشهایی که در دانش مـدیریت و دیگـر علـوم انسـانی
صورت میییرد و از آن بهعنوان «تجربه« یا «علم« یاد میشود ،از استقراء ناق و تمثیل بهـره
می برند؛ بنابراین آموزه های تجربی دربردارندهی «احتمال« هستند نه «یقین«؛ یعنی بیـانکننـده
این موضوع هستند که «احتماالً واقعیت چنین است«؛ درحالیکـه ایـر اسـتقراء تـام بـهکـار رود،
میتوان با اطمینان یدت« :یقیناً واقعیت چنین است«.
باید دقت شود که هر پژوهش تجربی بیانکننده یقین نیست .از سوی دیگر نیـز بایـد توهـه
داشت که در رتقوفتق زندیی عادی نیز مردم با «احتمال« یذران زندیی میکنند .کشاورزان بـه
این احتمال که برداشت خوبی داشته باشند ،زحمت کشت و داشت را میکشند و مدیران بـا ایـن
احتمال که بتوانند بهرهوری بهتری داشته باشند ،در خط تولید بازمهندسی میکنند .در همـه ایـن
موارد ،احتمال عدمموفقیت نیز وهود دارد.
نکته مهم در اینجا این است که رواهای بروندینی ،کاربردهای مشج دارنـد و توانـایی
تبیین همه حوزههای مـدیریت را ندارنـد .هنگـامی کـه در حـوزه پـیشفـر هـای مـدیریت و
نظریههای مدیریت ،تبیین پدیدههای سازمان ،طراحی و تبیین رسالت سازمان و غیره سجن یدته
میشود ،ابزار عقلی بیشترین نقش را ایداء میکنـد .چنانکـه هنگـامیکـه نیازمنـد پـژوهشهـای
میدانی ،نظیر شناسایی دیدیاه کارکنان ،شناسـایی نیـاز بـازار ،راهکارهـای افـزایش تولیـد ،شـیوه
افزایش فروا و غیره هستیم ،ابزار تجربه بیشترین کاربرد را دارد؛ بنابراین هر یـ از ابزارهـای
بروندینی در حیطه مشجصی کاربرد دارند و بهطورکلی در بجشی از حوزههـا نیـز کـامالً نـاتوان
هستند.
هنگامیکه پژوهشگر درصدد است ،نظر پیامبر اکرم (ص) را پیرامون سازماندهی بدانـد یـا از
پیشینه دانش مدیریت در صدر اسالم اطالع یابد ،باید به مناب نَقلی و اسناد مکتو مراهعه کنـد.
در این پژوهشها بهکارییری روا تجربی ،ناکارآمد است .هنگامیکه پژوهشـگران مـیخواهنـد
حکم اخالقی یا فقهی برای اقدامات سازمانی بیابند ،نمیتواننـد از «منـاب بـروندینـی« اسـتداده
کنند .استجرا و استنباط اینیونه موارد نیازمند استداده از «مناب درونیدینی« است.
بعد از بررسی معنا و مدهوم «عقل« و «تجربـه« ،ایـن موضـوع مشـج مـیشـود کـه در
آموزههای اسالمی ،نوع خاصی از عقـل و تجربـه موردپـذیرا اسـت و هـر یـ از ایـن منـاب
کاربردهای ویژه ای دارند .بر این اساس در روا اهتهاد می توان با اسـتداده از روا بـروندینـی
(عقلی و تجربی) ،بجشی از پژوهشهای مدیریت اسالمی را به نتیجه رساند و منظـر اسـالمی را
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تبیین کرد .چنانکه باید توهه شود که این روا ،تنها روا استنباط آموزههای مدیریتی نیسـت و
نیازمند روا دروندینی نیز هستیم.
ب) روشهای دروندينی

رواهای دروندینی شامل رواهایی است که مدیران با استداده از مناب مـوردتأییـد دیـن ،بـه
استنباط حقایق میپردازند .بهره مندی از منب قرآن کریم ،سنت معصومین (س) و اهماع در ایـن
بجش قرار دارد .مهمترین مناب این بجش بهصورت مکتو است که بر اساس شـیوه اسـتداللی
موردبهرهبرداری قرار می ییرند .استنباط از مناب مکتو دینی نیازمند رواهای دروندینی است.
روا دروندینی ،عالوه بر توان توصیم و شناسایی پدیدهها ،در برخی از موارد ،دیدیاه ارزشـی و
هنجاری را نیز بیان میکند .در روا دروندینی ،پژوهشگر بهدنبال استنباط دیدیاه اسالم بهطور
مستقیم است.
پیش از این بیان شد که رواهای دروندینی و بروندینی ،درهمتنیدیی فراوانی دارند .روا
بروندینی ،پایه و اساس روا دروندینی را فراهم میکند .اعتبـار و ارزاِ روا دروندینـی بـه
استداللهای عقلی مطر شده در روا بروندینی است1؛ بهعبـارتدیگـر هنگـامی کـه در روا
دروندینی به آیات قرآن کریم و روایات معصومین (س) استناد میشود ،ی پـیشفـر عقلـی
پذیرفته شده است؛ یعنی ابتدا این موضوع باید روشن و قطعی شده باشد که آیات قـرآن کـریم و
یدتار معصومین از فرد حکیم و دانایی صادر شده است که خطـا و اشـتباه در یدتـار یـا کـردار او
ممکن نیست و توهه به توصیه او ارزشـمند اسـت .چنـین موضـوعی در دانـش کـالم اسـالمی،
مورداثبات عقلی قرار میییرد« .کالم« ،دانشی است که بر پایه استداللهای عقلی استوار اسـت.
با تحکیم پایههای دانش کالم اسالمی ،2راه برای استداده از رواهای دروندینی باز خواهد شد.
در این دانش ثابت می شود که قرآن کتا آسمانی است و کلمات آن عین حقیقت است .چنانکـه
پیامبر این دین هی دستوری را بـر اسـاس هـوی و هـوس خـود صـادر نکـرده اسـت .خداونـد
میفرماید« :وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْی یُوحَى« (نجـم ،آیـه  )4و هریـز از روى هـواى
ندس سجن نمىیوید! آنچه مىیوید چیـزى هـز وحـى کـه بـر او نـازل شـده نیسـت! بنـابراین
توصیههای نبی یرامی اسالم (ص) نیز بیانکننـده حقیقـت اسـت و مـیتوانـد در زنـدیی بـرای
انسانها راهگشا باشد.
 .1بجشی از این استدالل های عقلی تحت عنوان مبانی و پیشفر های فلسدی بـا عنـوان هسـتیشناسـی ،مبـانی الهیـاتی،
معرفتشناسی و غیره مطر میشود.
 .2مهم ترین دستاورد دانش کالم اسالمی ،کسآ ایمان است .حقیقت ایمان را تصدیق یا تسلیم قلبی مـی داننـد .تسـلیم قلـآ
مساوی است با تسلیم سراسر وهود انسان در برابر فرامین الهی .برای مطالعه بیشتر ر .ک .مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثـار،
 ،1ص .291
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پژوهشگران مدیریت اسالمی هنگامی که میخواهند از اهتهاد علمـی در منـاب درون دینـی
استداده کنند ،باید توانمندی الزم را در اختیار داشته باشند .مناب نقلی از دو دسته تشکیل شدهاند:
قرآن کریم و روایات معصومین (س) .نحوه استداده از این دو منب  ،اندکی با هم متدـاوت اسـت.
تداوت در این است که متن قرآن کریم ،بیش از سوی خداونـد اسـت؛ امـا روایـات معصـومین
(س) که در کتا های روایی هم آوری شده ،با کلمات افراد دیگر مجلوط شده است؛ ازاینرو باید
با ابزار علمی ،سِره را از ناسره تدکی کرد .هنگام استناد به روایات ،1پژوهشگر بایـد بـه بررسـی
صحت صدور در مناب روایی ،یعنی احادیث و فرمایشهـای انبیـاء یرامـی و ائمـه اطهـار (س) و
تقریرهای این بزریواران بپردازد تا اطمینان حاصل شود که ایـن روایـت و حـدیث از معصـومین
(س) صادر شده است و یدتار شج دیگری نیست .بدین ههت اندیشمندان از دانشهایی نظیر
«رهال« و «درایه« استداده میکنند .ایـن دانـشهـا بـرای بررسـی صـحت اسـتناد روایـات بـه
معصومین (س) و فهم دقیق آن مدید است.
بعد از بررسی صحت صدور و سالمت سند ی روایـت ،نوبـت بررسـی داللـت و مدهـوم آن
می رسد .این بجش از بررسی بین آیات قرآن کریم و روایات معصومین ،مشترک است .در بررسی
داللت متون دینی ،پژوهشگران تالا میکنند این موضوع را دریابند که مدهوم برداشتشـده در
آیات و روایت ،صحی است یا خیر؟ دانش اصول فقه مهمترین ابزاری است کـه پاسـخ بـه ایـن
مسئله را در اختیار مییذارد .قواعد متداول در دانـش اصـول فقـه بـه دو دسـته اساسـی تقسـیم
شدهاند .در ی دسته قواعد «شناخت معنای واژیان« قرار میییرند کـه بـا آنهـا مـیتـوان بـه
شناخت مدلول و منظور واژهها پرداخت .در دسته دوم قواعد «شناخت مراد یوینده« قرار دارد کـه
2
در این بجش تالا میشود به مقصود و مراد یوینده دست یافت (مظدر.)21 :1374 ،
در استداده از مدهوم آیات قرآن کریم و روایات معصومین شناخت مـدلول و منظـور یوینـده
بسیار مهم است .این شناخت با پذیرا این پیشفر است که یوینده فرد حکیم و دانایی است
و یدتار او در سعادت دنیا و آخرت انسان ،تأثیر شگرفی دارد؛ بنابراین باید مراد و منظور یوینده را
به دقت درک کرد .امروزه بجشی از تالا های معرفتشناسان ،مصروف این یونه بحـث هـا شـده
است که آیا میتوان برداشتی غیر از مراد و منظور یوینده داشت .بر اساس آمـوزههـای اسـالمی،
 .1منظور از روایات ،یدتار و کردار معصومین (س) است.
 .2در دسته نجست ،به شناخت مدلول و منظور واژه ها پرداخته می شود .بررسی «مشتق« ،نمونه ای از بررسـی هـای دسـته اول
است که پژوهشگر نیازمند شناخت این موضوع است که واژه یا اسمی که در این آیه یا روایت ،بهکار رفته است ،در چـه نقشـی
ظاهر شده است ،در نقش اسم فاعل ،اسم مدعول ،اسم مکان و غیره .با استداده از دانش اصول فقه مـیتـوان ،معنـای حقیقـی
کلمات را شناسایی کرد .در دسته دوم ،هیئت همله و مدلول استداده شده از آن موردتوهه قرار می ییرد .اینکـه مـراد یوینـده از
ی همله ،وهو امر (دستور) است یا وهو استحبابی (توصیه)؛ بنابراین در این بجش تالا می شود که بـه مقصـود و مـراد
یوینده دست یافت.
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آیات خداوند و فرمایشهای اولیاء دین دربردارنده معنای عمیقی است که باید با تالا و تدح
به آنها دست یافت .هرچند فهم آیات و روایات ممکن است در الیههـای متعـددی قـرار یرفتـه
باشد ،اما منظور معین و واحدی از آن ها در نظر است که شنونده باید با تالا علمی آن را بیابـد.
حرکت در این فرآیند روشی ،امکان تحلیل و تدسیر متن را برای پژوهشگر فراهم مـیکنـد .ایـن
روا به پژوهشگران مدیریت اسالمی این امکان را میدهد که بتوانند برداشت مناسبی از منـاب
اصیل اسالمی داشته باشند و بر اساس آن بتوانند دستاورد پژوهش خود را به اسالم نسبت بدهند.
پژوهشگرانی که نمیتوانند بهطور مستقیم از این مناب استداده کنند بایـد از افـراد متجصـ در
این زمینه بهره ببرند.
 .4تحليل دادهها و يافتهها

کاربست اجتهاد در مديريت اسالمی .همانیونه کـه بیـان شـد ،دو دسـته منبـ در اهتهـاد
مدیریت اسالمی ،کاربرد دارند و میتوان بر اساس آن ،پژوهشهای مدیریت را به انجـام رسـاند.
ازآنجاکه رویه های انتجابی پژوهشگر برای انجـام پـژوهش بـا مبـانی فلسـدی پژوهشـگر پیونـد
تنگــاتنگی دارد ( ، )Creswell, 2005پــژوهشیــران اســالمی نیــز در پــژوهشهــای خــود بــا
تأثیرپذیری از مبانی فکری و فلسدی ،نقش یستردهای برای مناب بروندینی و دروندینی در نظر
میییرند .نادیدهیرفتن هر ی از این مناب  ،بجش قابلتوههی از دادههای هستی و معرفتی را از
دسترس بشر خار خواهد کرد؛ زیرا برخی از نتایج این رواها (مانند رواهای دروندینـی) ،در
دسترس شیوههای دیگر نیست؛ ازاینرو روا پژوهش در «اهتهاد مدیریت اسالمی« برخاسـته از
مناب اسالمی و دستاوردهای آن متناسآ با آموزههای آن خواهد بود.
بر این اساس می توان ی مدل پیشنهادی برای کاربست اهتهاد در دانش مدیریت به شـر
زیر ارائه کرد .در این مدل میتوان در ده یام به یافتههای مدیریت اسالمی دست یافت:
 .1طر پرسش پژوهش .هر پژوهش علمی بر اساس ی پرسش شکل میییـرد؛ بـرای مثـال،
پرسش از ماهیت ی پدیده ،از چگونگی ی پدیده ،از نتایج و آثار ی پدیده و غیـره .در دانـش
مدیریت اسالمی نیز پژوهشگران پرسشهای فراوانی را میتوانند مطر کنند.
 .2مرور بر مبانی نظری موضوع در مدیریت .بعد از طر پرسـش ،مناسـآ اسـت کـه پژوهشـگر
اسالمی با مراهعه به اسناد علمی پیشینه موضوع را در دانش مدیریت و در یافتـههـای مـدیریت
اسالمی شناسایی کند .ممکن است این پرسش علمی دارای پیشـینه علمـی و پژوهشـی باشـد و
پژوهشهای یذشته در روند پژوهش مؤثر باشد .بررسی منـاب دینـی و یافتـههـای اندیشـمندان
اسالمی در این حوزه میتواند مدید باشد.
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 .3بررسی پیشفر های فلسدی و عقلی .یافتههای علمی بر پایـه پـیشفـر هـای فلسـدی و
عقلی شکل میییرند .با دیریونی در این پیشفر ها بهطـور منطقـی ،یافتـههـا نیـز دیریـون
میشوند؛ ازاینرو ممکن است برخی از پاسخهای مطر شده متکی به پیشفر هایی باشد که از
نظر آموزههای اسالمی مردود تلقی میشود .در این میان بررسی پیشفر های انسانشناسی از
منظر اسالم بسیار مهم و ارزشمند است.
 .4پژوهش با رواهای بروندینی .پرسش پژوهش در این مرحله با رواهای عقلـی و تجربـی
موردمداقه قرار می ییرد .با بررسی تالاهای علمی دیگران در ایـن زمینـه و انجـام دقـتهـای
عقلی تالا مـیشـود کـه پاسـخ مناسـآ بـرای پرسـش پـژوهش شناسـایی شـود .اسـتداده از
استداللهای عقلی و بهرهییری از تجربه (به شکل صحی ) میتواند کاریشا باشد.
 .5پژوهش با رواهای دروندینی .برای یافتن پاسخ مناسآ از پرسش پژوهش ،از منظر اسالمی
باید مناب دینی را در این خصوص موردمطالعه قرار داد .با بررسی قرآن کریم و روایات معصومین
(س) ممکن است پاسخهایی را برای پرسش پژوهش بهدست آورد .استنباط از این مناب بایـد بـا
رعایت نکات پیشیدته باشد تا از هر یونه کجفهمی و التقاط به دور باشد .بررسـی در رواهـای
بروندینی و دروندینی ممکن است بهطور همزمان یا مترتآ بر دیگری صورت ییرد.
 .6ایده پردازی اولیه برای پاسخ به پرسش .پس از پژوهش با رواهای بروندینـی و دروندینـی
میتوان به هم بندی رسید و پاسجی برای پرسش در حوزه مدیریت ارائه کرد .این پاسخ بهعنوان
ی پیشنهاد و ایده مطر است.
 .7آزمون در سازمان .پاسخ اولیه نسبت به پرسش های مدیریتی نیـاز بـه آزمـایش در سـازمان و
دریافت بازخور دارد .دانش مدیریت ی دانش نظری و عملی است .یافتـههـای کارسـاز در ایـن
دانش نیازمند سربلندی از صحنه عمل هستند .این یافتهها باید در چارچو سازمان اسالمی قرار
ییرد؛ ازاینرو مشاهده عوار و تبعات آن به بهبود آن کم خواهد کرد.
 .8انجام تعدیالت .بعد از بهکارییری در صحنه عمل ،مناسآ است که بازخورهـای مناسـآ ایـن
ایده ،هم آوری شده و مجدداً در پهنه رواهای بروندینی و دروندینی بررسی شود و بر اسـاس
آن تعدیالت مناسآ صورت ییرد.
 .9پاسخ نهایی به پرسش پژوهش .یافتن پاسخ نهایی و نسبتدادن آن به اسالم ،نیازمند دقـت و
توهه کامل به روند و محتوای پژوهش است .یاهی ممکن است که آزمـون ایـده اولیـه در چنـد
نوبت صورت ییرد تا اطمینان مناسآ از آن حاصل شود.
همه یامهای روا اهتهاد در مدیریت اسالمی را میتوان در نمودار  ،1مشاهده کرد.
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نمودار  .1یامهای اهتهاد در مدیریت اسالمی

همانیونه که بهکارییری رویکردهـای کمّـی و کیدـی توسـط پژوهشـگران نیازمنـد کسـآ
آمادییهای الزم است ،بهکارییری روا اهتهادی نیز دارای شرایط و الزاماتی اسـت .پژوهشـگر
برای شناسایی یزارههای هدید باید توان علمی شایستهای در حوزههای مجتلـم علـوم اسـالمی
داشته باشد .ازآنجاکه پژوهشگر درصدد است از مناب دینی اسـتداده کنـد ،عـالوه بـر توانمنـدی
علمی ،نیازمند کسآ طراز مطلوبی در معنویت نیز است .پژوهشگر حـوزههـای اسـالمی نیازمنـد
است که با کنترل ندس و سیر در مراحل تقـوای الهـی ،زمینـههـای دریافـت نـور الهـی و فهـم
آموزه های اسالمی را در خود فراهم سـازد .کسـآ معنویـت و تقیـد بـه انجـام واهبـات و تـرک
محرمات ،زمینهساز فهم بهتر از آموزههای اسالمی است؛ البته این موضوع نیز آشـکار اسـت کـه
توانایی اهتهاد دارای مراتبی است .ممکن است فردی دارای توانایی بسیار بـاال باشـد و بتوانـد در
حوزه های مجتلم علمی به استنباط بپردازد و در برابر او فردی باشد که توانایی دارد فقط در یـ
حوزه علمی به استنباط و اظهارنظر بپردازد.
 .5نتيجهگيری و پيشنهادها

با توهه به مطالآ پیشیدته ،این موضـوع واضـ اسـت کـه در هامعـه اسـالمی بـهمنظـور
شکلییری سازمانهای در طراز اسالمی ،سازیاری سازمانها بـا آمـوزههـای اسـالمی ضـروری
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است .این سازیاری نیازمند همسانی بین پدیدههای سازمانی و آموزههـای دینـی اسـت؛ ازایـنرو
پژوهشگران مدیریت اسالمی باید بتوانند از مناب اسالمی بـه نحـوه شایسـتهای اسـتداده کننـد.
ویژییهای استنباط از متون دینی ،بهیونهای است که پژوهشگر باید نسـبت بـه برخـی از علـوم
آیاهی داشته باشد و با شیوه مناسآ به اسـتنباط بپـردازد .اسـتنباط در منـاب دینـی کـه بـا نـام
«اهتهاد« شناخته میشود ،تنها برای استنباط احکام شرعی نیست؛ بلکه میتوان با روا اهتهـاد،
آموزه های مدیریتی را نیز استجرا کرد .بر اساس این روا ،پژوهشگران میتواننـد پدیـدههـای
سازمان را هم از رواهای برون دین ی که با استداده از تجربههای افراد و تحلیـلهـای عقلـی
حاصل شده است ،بهدست بیاورند و هم از رواهای دروندینی که متکی به مناب متنی هماننـد
قرآن کریم و کتآ روایی است ،استنباط کنند .بـر همـین اسـاس مـیتواننـد نسـبت بـه بررسـی
پدیده های مجتلم سازمان ،همانند خطمشی یذاری ،رفتـار سـازمانی ،منـاب انسـانی و غیـره بـه
پژوهش بپردازند و دیدیاه اسالم را استجرا کنند .همانطور که تحلیلهـای تدسـیری و روایـی
ارزشمند هستند ،استنباطهای تجربی و عقلی بشر نیز ارزشـمند اسـت و در حـوزههـای مـدیریت
اسالمی کاربرد خواهد داشت.
هنگام شناسایی دیدیاه اسالمی در خصوص ی پدیدهی مدیریتی یا سازمانی مـیتـوان بـر
اساس نُه یام پیشنهادشده در این پژوهش به پاسخ قان کنندهای رسید و آن را بـهعنـوان دیـدیاه
دینی قلمداد کرد؛ البته این موضوع واض است که مطر شدن ی ایده بهعنوان دیدیاه مدیریت
اسالمی بهمعنای دستیافتن به ی ایدهی قطعی و غیرقابل خدشه نیست .مطالعه و پـژوهش در
زمینه آموزههای اسالمی ،همانند دیگر پژوهشهای علمی ،ممکن است با تعمیـق و بـازبینی ،بـه
یافتهها هدید منجر شده و این امر موهآ تکامل یا اصال ایده مدیریت اسالمی شود.
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