
 

 

  
 

  

  مدیریت اسالمی؛ از التقاط ایدئولوژیك تا التقاط علمی

  *اصغر پورعزت علي

  چكیده

فهم مدیریت از  ،اند. به تعبیری ، منابع اصلی و مهم فهم دین(ع)بیت او و اهل )ص(یامبر اكرمو سنّت پ قرآن
رصد  نیز به منزله مبنا و ،قرآنبه  كردن دیدگاه اسالم نیز فهم سنّت پیامبر است كه فقط از طریق مراجعه

ـ  (ع)بیت گیری سیره اهل ، به مثابه جلوه احكام، و پی(ص)سنّت پیامبر و  قـرآن معـرف و مفسـر    هبه منزل
  گردد. ر میس، می(ص)سنّت پیامبر

هـای مـدیریت مسـلمانان یـا      های دیگر پژوهش درباره مدیریت اسـالمی، معمـوالً بـه رصـد شـیوه      روش
كنـد؛ التقـاط    شود؛ این التقاط بـه سـه گونـه جلـوه مـی      اسالمی منجر می شبه های التقاطی باورهای تعمیم

محور و غیـر دینـی اسـت و التقـاط علمـی كـه        آلود ایدئولوژی ایدئولوژیك كه خاستگاه آن باورهای جزم
هـای فـردی یـا     علمی است و التقاط در عمل كه خاستگاه آن تجربه زده شبه خاستگاه آن باورهای حیرت

  سه پیراسته باشد. التقاطیابد كه از این  نان است. مدیریت اسالمی هنگامی مجال تعریف میگروهی مسلما
  

ایـدئولوژیك،  استناد به نص، محكمات، استنباط، اجتهاد، الگـوگیری صـحیح، التقـاط     های كلیـدی:  واژه
  التقاط علمی، التقاط تجربی
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  مقدمه

پیوستن تدریجی دانشمندان مسلمان به گیری دانش مدیریت به مثابه دانش انسانی و  با شكل
خیل دانشمندان مدیریت، عالیق دانشمندان مسلمان به باورهای دینی خود در تـالش بـرای   

هـایی كـه    گـر شـد؛ تـالش    سازی و انطباق دستاوردهای علمی با باورهای مذهبی جلوه شبیه
آنچه دانشمندان غرب « ای انطباق انفعالی بود؛ با این دعوی كه متأسفانه در بیشتر موارد، گونه

  ».اند، ابتدا اسالم گفته است! و شرق گفته
شناسی و ناآشنایی با اسالم و نیـز ناآشـنایی بـا مفهـوم      این دعوی معموالً از ضعف روش

تـوان در میـان ایـن     گرفت؛ شاهد این ادعا آن است كه نمـی  اصل و نظریه و فرضیه ریشه می
ای از انوار دانـش اسـالمی را    ح یافت كه جلوهدانشمندان منفعل، حتی یك نظریه علمی مطر

یك در دانـش سـكوالر نیـز صـاحب      در باب مدیریت بازنمایی كرده باشد؛ ضمن اینكه هیچ
  دستگاه فرضیه مطرح و قابل اعتماد نیستند! صاحبنظریه 

پذیری نظری، از هر خاستگاهی كه صورت پذیرفتـه   بنابراین، این اقدام به انطباق و سلطه
پژوهـان را   ای جز تضعیف استعداد تتبع و تفقه بـه همـراه نداشـت؛ زیـرا دانـش      یجهباشد، نت

انـد تـا    ) چه گفته1946) یا وبر (1937) یا گیولیك (1912ساخت كه ببینند تیلور ( متمایل می
  ها را زده است! سپس ثابت كنند كه اسالم در قرن ششم میالدی همین حرف

آن بودنـد كـه ثابـت      ركسیست یا لیبرالیست بود كه براین رویكرد شبیه رویكرد التقاطیون ما
اند، همان است كه اسـالم فرمـوده    ) گفته1972) یا هوسپرز (1888كنند آنچه ماركس و انگلز (

هایی در متن جامعه علمی مسلمانان بروز كرد كـه ریشـه در    ها و تناقض است! بنابراین، تعارض
جالب آنكـه یكـی اسـالم را بـا ماركسیسـت       رویكردهای التقاطی به ایدئولوژی و دین داشت؛

  1انگاشت و دیگری بر آن بود كه اسالم دینی كامالً لیبرال و كاپیتالیست است. مشابه می

  التقاط و دروغ بستن به خدا و پیامبر
توان تركیب كردن و آمیختن مفـاهیم و مطالـب دانسـت. در ایـن تعبیـر، التقـاط        التقاط را می

از جاهای گوناگون و پیوند زدن و آمیختن آنها فرض شده اسـت؛ در   مترادف با گرفتن مفاهیم
هـایی از التقـاط را دال بـر آمیخـتن حـق و باطـل دانسـت.         توان گونه تر، می رویكردی صریح

انـد.   آمیزنـد، راه التقـاط پوییـده    گیرند و آن را با باطل می هنگامی كه افراد بخشی از حق را می
گـردد؛ حتـی    وران پیامبر اكرم(ص) و حتـی پـیش از آن برمـی   سابقه رویكردهای التقاطی به د

                                                           
 انقالب اسالمی ایران. نخستهای  ها در سال سیستكها و مار رر و متواتر لیبرالكهای م  مناظره ك:. ر.1
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كننـدگان   مقدس ارجاع داد؛ بر این اساس، تحریف های باتوان آن را به دوران تحریف كت می
  شوند. تورات و انجیل و زبور، از جمله نخستین التقاطیون محسوب می

آمیزنـد،   هم مـی  را دردرباره كسانی كه حق و باطل  البالغه نهج 50امیرالمؤمنین در خطبه 
  اند: چنین فرموده

ماند و اگر حق به باطـل   آمیخت، بر جویندگان حق پنهان نمی اگر باطل با حق نمی
ای از حـق   شد؛ ولی همواره پاره گشت، زبان معاندان از طعن بریده می پوشیده نمی

د آمیزند؛ در چنین حالی كه شیطان بـر دوسـتان خـو    هم می ای از باطل را در و پاره
یابند كه الطاف الهی شامل حالشـان شـده    شود، فقط كسانی رهایی می مستولی می

  ).117، ترجمه آیتی، ص1384، البالغه نهجباشد (ر.ك: 

  برانگیز است. این مهم در بحث از نقل حدیث و اعتبار آن نیز بسیار تأمل
  چنین فرموده است: نیز البالغه نهج 201امام علی(ع) در خطبه 

در دست مردم حق است و باطل، دروغ است و راسـت، ناسـخ اسـت و منسـوخ،     
و عاری از اشتباه و آمیختـه بـا   همچنین عام است و خاص، محكم است و متشابه 

قدر بر او دروغ بستند كه برخاست و بـرای مـردم    آن(ص) در زمان رسول خدا. آن
جایگاه خود را بـه   ،دعمد بر من دروغ بنده هر كهب :ای ادا كرد و در آن گفت خطبه

  :كنند و پنجمی ندارند حدیث را چهار كس نقل می. آتش برده است
نمایانـد، ولـی از    كند و خود را مسلمان می یا منافق مردی است كه اظهار ایمان می

ـ  (ص)خـدا  ارتكاب هیچ گناهی و جرمی باك نـدارد و بـر رسـول    عمـد دروغ  ه ب
پذیرفتنـد و   یدروغگوست، سخنش را نمدانستند كه منافق و  بندد. اگر مردم می می

اسـت، او را دیـده و از او    (ص)خـدا  گویند یـا رسـول   كردند ولی می تصدیق نمی
از  قـرآن پذیرنـد و خداونـددر    شنیده و ضبط كرده است. پس مردم گفتارش را می

برای تو وصفشان كرده است. اینانبعد از  ،منافقان خبر داده و بدان صفات كه دارند
ماندند و بر آستان پیشوایان ضاللت و داعیانیكه به باطل و بهتان مـردم   (ص)پیامبر

خواندند، تقرب یافتند. حتی به حكومتشـانهم گماشـتند و بـدین     را به آتش فرامی
به جهانخواری پرداختند. زیرا  ،بر گردن مردم سوارشان كردند و در پناه نام آنها ،نام

مگر كسی كـه خداونـدش ازایـن خطـر نگـه      با پادشاهان و دنیادارانند،  مردم غالباً
  .و این یكی از آن چهار است ؛داشته باشد

خبری شنیده، اما درستش را بـه خـاطر    (ص)و دیگر، مردی است كه ازرسول خدا
كند  نسپرده و سر آنندارد كه دروغ بگوید. او چیزی را كه آموخته، اینك، روایت می

(ص) كه این سخن را از رسول خداگوید  جا می بندد و همه و خود نیز بهكارش می
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پذیرفتنـد و خـود    دانستند كه او اشتباه دریافته، از او نمی اگر مسلمانان میام.  شنیده
  گفت. دانست تركش می نیز اگر می
 چیزی شنیده كـه بـدان فرمـان داده،    (ص)مردی است كه از رسول خدا ،سه دیگر

. یا شنیده است كه از كاری آنكه او آگاه شده باشد سپس، از آن نهی كرده است، بی
آنكه او خبردار شده باشد. بنابراین، منسـوخ   نهی كرده، سپس به آن فرمان داده، بی

گویـد نسـخ    دانست آنچـه مـی   را شنیده ولی ناسخ را نشنیده است. این مرد اگر می
دانستند كه  گفت و اگر مسلمانان هنگامی كه آن را از او شنیدند، می شده، هرگز نمی

  گفتند. ه، آن را ترك مینسخ شد
بندد و به سبب ترسی كه از  چهارم، مردی است كه هرگز به خدا و پیامبر او دروغ نمی

خدا دارد و نیز به خاطر بزرگداشت پیامبر او، دروغ را دشـمن اسـت؛ بـه اشـتباه هـم      
نیفتاده است، بلكه هر سخنی را چنان كه از پیامبر(ص) شنیده است، به خاطر سـپرده  

كاهـد. ناسـخ را بـه خـاطر      افزاید و نـه از آن مـی   كند. نه بر آن می روایتش میو اینك 
جوید. خـاص را   بندد و منسوخ را به خاطر سپرده و از آن دوری می سپرده و به كار می

نشاند و هر چیز را به جـای خـود    دهد و متشابه را به جای محكم نمی از عام تمیز می
ای روی  رسول خدا(ص) را دو جنبه بـود، جنبـه   افتاد كه سخن نهد. گاه اتفاق می می

ای روی در عام. چنین سخن را كسی كـه از قصـد خداونـد     در خاص داشت و جنبه
آنكه بـه معنـی آن معرفتـی     شنید، آنگاه بی سبحان و پیامبر او(ص) آگاهی نداشت، می

چنـان  كـرد؛ و   یافته و منظور گوینده را از بیان آن شناخته باشد، به صورتی توجیه مـی 
نبود كه همه اصحاب رسـول خـدا(ص) از او چیـزی پرسـیده و فهـم آن سـخن را       

نشین یا غریبـی بیایـد و    كردند كه عربی بادیه خواسته باشند. تا آنجا كه برخی آرزو می
از او چیزی بپرسد تا آنها گوش بدان فرادهند. حال آنكه، هیچ مشكلی برای من پیش 

سپردم. آری، اینهاست علل  م و درست، به خاطر میپرسید آمد، مگر آنكه از او می نمی
  ).483_485، ترجمه آیتی، ص1384، البالغه نهجها (ر.ك: اختالف مردم در روایت

كنند، سه گروه منحرف  برانگیز آن است كه در میان كسانی كه نقل حدیث می نكته بسیار تأمل
شـود   تر آنكه تأكید مـی  ته مهمكنند. نك وجود دارند كه فقط یك گروه از آنها به عمد چنین می

بـاره، از   انگیـز دارد. در ایـن   بندد، جایگاهی بسیار عبـرت  آنكه به خدا و پیامبر دروغ می كه هر
  پیامبر اسالم(ص) چنین روایت شده است:

از بیان حدیث و نسبت دادن آن به من بپرهیزید، مگر آنچه را كه بدان علم داریـد؛  
به رأی خـود سـخن بگویـد،     قرآنكه درباره  هر كه آگاهانه دروغ بگوید و پس هر

؛ بـه نقـل از:   32، ص1ج، الجـامع االحكـام القـرآن   جایگاهش آتش خواهد بود (
  ).15، ص1377طالقانی، 
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معصومان(ع)، دروغ بستن بـه ایشـان چنـان    ؟ شود كه حتی در دوران حیات  مالحظه می
ـ  انگیخت. اینها ریشـه  رایج بود كه ایشان را به واكنش برمی گیـری مكاتـب    ای اولیـه شـكل  ه

  التقاطی بودند.
بـن   ویژه امیرمؤمنان، امام باقر، امـام صـادق و امـام علـی     تاریخ زندگی امامان معصوم، به

های التقـاطی و افكـار انحرافـی،     الرضا(ع)، گواه است كه همچون كوه در مقابل مكتب موسی
ان، ایسـتادند و اسـالم   هـای غالیـان و قاصـر    خرافات، اوهام، تفسیرهای نادرست و تحریف
). این اوهام، خرافـات و  302، ص1، ج1375خالص و ناب را حفظ كردند (مكارم شیرازی، 

یا افكار انحرافی، گاه مایه ایدئولوژیك داشتند، گاه مایه تجربه عملی و گاه مایه علمـی؛ یعنـی   
دادنـد یـا بـر     گر، مبنای تحریف خود را یا بر پایه ایدئولوژی خود قـرار مـی   های تحریف گروه

  شدند و گاه به سهو! مبنای تجربه و علم خود؛ ضمن اینكه گاه به عمد التقاطی می
شناسـانه داشـت؛ بـرای مثـال، مـالك پـذیرش و عـدم         گاه نیز التقاط آنها ریشه معرفـت 

بنـدی   جدیـد صـورت   منطـق  پذیرش، عقالنیت بود؛ عقالنیتی كه در پرتو منطق ارسطویی یا
شد. اگر اعتبار این عقالنیت ظنی بود، به  مقدس دین نسبت داده میشده بود، ولی به ساحت 

آور بود، معتبر و قابل اسـتناد بـه    شد و اگر تعین همین اندازه در نزد دینداران معتبر انگاشته می
  1گردید. مایه تفسیر ظواهر دینی تلقی می شد و حتی دست دین فرض می

این باور اسـت كـه حقیقـت علـم، همـان      قابل تأمل است كه این نقد همچنان متعهد به 
حقیقت دین است؛ هرچند فهم بشر عادی از این دو نسبی بوده، تعارضاتی مقطعی را متصور 

كند، هرگز در تضاد با حقیقت علم نیست؛ ولـی اعتقـاد    آنچه دین حكم می ،شود؛ بنابراین می
هـای   تگی برداشـت علم و دین، نباید دانشمندان را به سوی انطباق سـاخ  نداشتن به تعارض

  نامطمئن از این دو سوق دهد!

  التقاط ایدئولوژیك
تـر   گـرا فعـال   های چپ خواهانه در كشورهای مسلمان، گروه های آزادی گیری نهضت با شكل

هـای سوسیالیسـت و مسـلمان ایجـاد شـد؛       اندیشی میان گروه شدند و نوعی همكاری و هم
 هـای مسـلمانِ   یـا گـروه   ،یل به اسـالم متما های چپِ گیری گروه حاصل این همكاری، شكل

  متمایل به چپ بود.

                                                           
 است. هللا توكلیو دكتر عبدا ائینیالفضل گهای جناب آقای ابو از از بحث حاصل استفاده از دیدگاه. این فر1
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هـا   های ایـدئولوژیك التقـاطی بـود. ایـن گـروه      ها، توسعه دیدگاه نتیجه فعالیت این گروه
ویژه در دوران اقتدار اتحاد جمـاهیر شـوروی، بـه     بسیاری از جوانان كشورهای مسلمان را به

 در حالت نهایی، محور التقاط سوسیالیسـم  خود متمایل ساختند. نكته قابل تأمل آنكه معموالً
  آمیخت! گرایی و گاه با ناسیونالیسم ایرانی، عربی یا اردو می بود كه گاه با اسالم

گـرای كشـورهای    ن و روشنفكران اسالماتوجه آن بود كه معموالً برخی روحانی قابلوجه 
كردنـد و بـه    سـایی مـی  هـای التقـاطی را شنا   سرعت این گرایش زبان، به عرب، اردو یا پارسی

گونـه   ویژه همراهی احزاب سیاسـی بـا ایـن    گماشتند؛ به اختراع پادزهر در برابر آنها، همت می
گونـه   پیوند خـوردن ایـن   ،شد. درواقع تر آنها می رویكردهای التقاطی، موجب شناسایی سریع

ـ    تـر ریشـه   ها با مالحظات احـزاب سیاسـی، بـه شناسـایی سـریع      دیدگاه اط هـای انـواع التق
شد و تا حـدودی قابـل    ترتیب، التقاط شناسایی می انجامید و بدین ایدئولوژیك و سیاسی می

هـای   شـدند و گـروه   مهار بود! هرچند در بسیاری از موارد، این باورهای التقـاطی منتشـر مـی   
  دواندند. ساختند و در باورهای آنها ریشه می زیادی از مسلمانان را مبتال می

  امالتقاط در عمل و اقد
ویـژه پـس از انقـالب اسـالمی،      های مذهبی، به با افزایش تمایل مردم به دین و توسعه ارزش

هـای   های دینی در جامعه بروز كردنـد كـه مبتنـی بـر شـعارها و آرمـان       هایی از دیدگاه شكل
های اجتمـاعی   ها و مؤسسه گیری انواع بنگاه ها به شكل برخاسته از انقالب بودند. این دیدگاه

كاررفته در نام آنها، از اسـالم یـا    هایی كه معموالً یكی از واژگان اصلی به دیدند؛ بنگاهمنجر گر
های برجسته معصوم (یا غیر  اصلی اسالم یا اصول و فروع دین یا نام شخصیت شعائریكی از 
ولی اثرگذار در تاریخ اسالم، چون سلمان فارسی، ابـاذر غفـاری، عماریاسـر، مقـداد      ،معصوم

هـایی شـكل گرفتنـد كـه گـاه بـا        ترتیـب، بنگـاه   اشتر)، گرفته شده بود. بـدین  كاسود و مال
و پیـروان   (ع)معصـوم  امامـان هـای پیـامبران و    اسـالمی و نـام   شـعائر و  ها نامسوءاستفاده از 

دادنـد و حتـی گـاه راه انحـراف      های معمولی را ادامـه مـی   سرشناس آنها، همان رویه سازمان
های آنها پر بود  پرداختند؛ در حالی كه در و دیوار ساختمان دم میپوییده، به فریب و اغوای مر

(هرچنـد كـه    ماننـد اینهـا  از شعارهای جذاب دینی، مبنی بـر توصـیه بـه تقـوا، اخـالص، و      
اعمالشان متداول، یا حتی فریبكارانه و منحرف بود)؛ حتی گاه نوعی التقاط در عمـل و اقـدام   

، آنچه مربـوط بـه دنیـا بـود     مانند آنهاای اسالمی یا شد كه طی آن، با شعاره بندی می صورت
شـد؛ گـاه نیـز در     گردید؛ یعنی با شعارهای مذهبی به فریب مردم پرداخته مـی  درخواست می
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شدند؛ تا حـدی كـه گـاه آداب و حـاالت      دینی، اعمال متداول معتبر انگاشته می شعائرسایه 
هـای نفسـانی بـا آداب و     واسـته شـدند یـا خ   اداری متداول، آداب دینی و مـذهبی تلقـی مـی   

، خطـاب بـه   البالغـه  نهـج  139باره، در حكمت  شدند! در این های دینی درخواست می سنّت
  بن زیاد، چنین روایت شده است: كمیل

ترین آنهاسـت. پـس،    هایند و بهترین آنها نگهدارنده ها چونان ظرف ای كمیل، دل
ای كـه در   انی و آموزندهعالمی رباند؛  گویم به خاطر بسپار. مردم سه دسته هرچه می

الرّعاع؛ یعنی كسـانی كـه از پـی هـر آواز      دارد و سه دیگر همج راه راست گام برمی
ور  كننـد. از فـروغ دانـش بهـره     روند و با وزش هر باد به چپ و راست میل مـی  می

اند. ای كمیل، علم بهتر از مال اسـت. علـم    اند و به ركن استواری پناه نجسته نشده
شـود و   دارد و تو باید مال را نگه داری. مال به هزینه كردن كاسته مـی  را نگه میتو 

تر شود و آنچه به مال پـرورده شـود، بـا     حال آنكه، از علم هرچه انفاق كنی، افزون
بن زیاد، شناخت فضیلت علـم، ركنـی از اركـان     یابد. ای كمیل زوال مال زوال می

علم است كه آدمـی، تـا هنگـامی كـه زنـده      دین است كه باید بدان گردن نهاد. به 
به اطاعت پروردگارش پردازد و پس از مرگش، نام نیك او بـر جـای مانـد.     ،است

  علم، حاكم است و مال، محكوم.
اند؛ ولـی عالمـان    ظاهر زنده اند، هرچند به اند آنان كه گنجوران مال ای كمیل، مرده

ها  رود، ولی آثارشان در دل اند. اجسادشان از میان می تا جهان بر پای است، برجای
موجود است. بدان كه در اینجا (اشاره به سینه خود فرمود) علمی گرد آمده اسـت،  

یافت، ولی امین نبـود؛   ری، یكی را یافتم كه نیكو درمیاگر برای آن عامالنی بیابم. آ
زیرا دین را وسیله رسیدن به دنیا ساخته بود و با نعمت خدا بر بندگان خدا برتـری  

خواست به حجت علم، اولیای خدا را مغلوب سـازد؛ یـا كسـی     فروخت؛ و می می
نیست؛ است كه پیرو حامالن علم است، ولی در شناخت رمز و راز علم، بصیرتش 

افروزد. نه  شود، شك و تردید در دلش شراره می در اولین شبهه كه بر او عارض می
این و نه آن! یا كسی است كه سخت خواسـتار لـذت اسـت و در شـهوات، عنـان      

یك، پاسـدار دیـن نباشـند.     گسیخته و شیفته جمع مال و اندوختن آن. اینان، هیچ
ـ  بیش از هر چیز به ستوران چرنده می گونـه اسـت كـه علـم بـا مـرگ        دینمانند. ب

  ).867_865، ترجمه آیتی، ص1384، البالغه نهجمیرد (ر.ك:  حامالنش می

دوزی یا كسب جـاه و منزلـت، بـه    ان مال«گونه التقاط، معموالً ریشه در تمایل به  بنابراین، این
رو،  یـن حـراف همـراه بـود؛از ا   ای از ان رو، معمـوالً بـا نمـاد یـا نشـانه      داشت. از این» دین نام

ر بـر  كردنـد، بـا اصـرا    منـد بـه دیـن معرفـی مـی      صـورت خـود را عالقـه    كه بـدین  كسانی
های ناشی از اعتماد به عمل خویش، سرشـت خویشـتن    جویی دنیاگرایانه یا برتری تمایالت
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یافتنـد كـه مـثالً فـالن      درمـی  نمودنـد؛ زیـرا مـردم    سـرعت رسـوا مـی    شناساندند و به می را
ك مؤسسـه مـالی متمایـل بـه ربـاخواری اسـت كـه از نـام اسـالم          ی ،اسالمی، درواقع بانك

  1سوءاستفاده كرده است!
البته باید توجه داشت كه التقاط تجربی نیز همواره آگاهانه حـادث نشـده، در بسـیاری از    

  انگارانه به اعتبار تجربه شخصی بوده است. موارد، حاصل باور ساده

  التقاط علمی
منـد بـه اسـالم توسـعه      های دانشمند عالقه كشورهای مسلمان، گروهها در  با توسعه دانشگاه

ویـژه، عالقـه    ها آن بود كه هم به علم و هم به دین، عالقه داشتند و به یافتند. ویژگی این گروه
پس بـا   2دانستند. طلبی می خود به علم را ناشی از برداشتی دینی از روایات مؤید و محرك علم

پرداختند و در كسب علم، بسیار مشتاق بودند كه میان ایـن   وزی میاند انگیزه مذهبی به دانش
دو محبوب خود، نوعی همگرایی برقرار نماینـد. هرچنـد كـه در ایـن راه، گـاه دچـار افـراط        

شدند و دیـن   نمودند و گاه دچار تفریط می های دینی را تأویل و تحریف می شدند و گزاره می
  پوییدند! ند، پس كمتر طریق اعتدال میكرد را به خاطر تعارض با علم، رها می

شناسـی كشـف علـم     شناسی فهـم دیـن را از روش   رفتند، روش آنان كه به راه اعتدال می
نمودند كـه   كردند و تأكید می متمایز ساخته، در موارد تردید یا تناقض علم و دین سكوت می

ـ  86به ما جز علم اندكی داده نشده (ر.ك: اسراء،  ن دانشـمندان، بـدون   ). هرچند برخـی از ای
برانگیـزی را در بـاب رابطـه علـم و      های تأمل  اندیشی تالش كرده و دیدگاه جزم بدون ادعا و

  اند. دین مطرح كرده
هـای   رفتند، خطر چندانی نداشتند؛ زیرا معموالً گزاره آنان كه به راه تفریط و انكار دین می

یـا دیـن را بـا     ،شـدند  دیـن ظـاهر مـی   دینی را انكار كرده، یا در مقام ملحد و مخالف صریح 
پذیرفتند. در هر صورت،  حضوری حداقلی در زندگی خود، در قالب مراسم ملی و مذهبی می

پوییدنـد، خطـر التقـاط علمـی را      اما آنان كه راه افراط می، تكلیف دینداران با آنها روشن بود
                                                           

انـد،    ها دنیا را به نام دین طلـب كـرده   . به لحاظ رعایت شأن مجله و پرهیز از مجادالت بعدی، از ذكر نام چنین مؤسساتی كه سال1
 هایی توجه شود تا به سهولت ماهیت التقاطی عمل آنها شناسایی گردد. شود. هرچند كافی است كه به رفتار چنین سازمان پرهیز می

  نید به روایاتی نظیر:كع . رجو2
  ؛»مسلم کل� ة عل�طلب العلم فريض«الف)   
  ؛»حدلال ا العلم من المهد ال�اطلبو«ب)   
  ؛»العلم ولو بالصينا اطلبو«ج)   
  .»ولو من اهل النفاق ةمن فخذالح�مؤالم ةضال ةالح�م«د)   
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برآمدنـد و  طـوری كـه بـه انحـای گونـاگون درصـدد اثبـات دیـن بـا علـم            سبب شدند؛ به
  1یافته با ادبیات علمی را در جامعه دینی تسری دادند. هایی زینت خودبافته

این رویكرد بسیار پرشتاب به رشـته مـدیریت رسـید؛ درنتیجـه آثـار متعـددی بـا داعیـه         
های غیر متقن علمی، شـروع بـه    ها و نظریه مدیریت اسالمی تدوین شدند و با اتكا به دیدگاه

هـا، حقانیـت اسـالم را اثبـات      و اسالم نمودند تا با آن شاهد مثـال  قرآنآوردن شاهد مثال از 
  كنند! غافل از آنكه این رویكرد، وهن اسالم را در پی دارد!

انگیز، مشاهده شد كـه یكـی از میهمانـان خـارجی در سـمینار       در یك نمونه بسیار عبرت
در جلسـه، دربـاره    از دانشـمندان مسـلمان حاضـر    2المللی مدیریت اسـالمی در تهـران،   بین

  سؤال كرد.» نظریه داروین«و » دیدگاه اسالم به مبدأ آفرینش«تعارض 
، بـه پاسـخ   »نظریه تكامل انواع دارویـن «دهنده نیز بدون تأمل علمی كافی بر اعتبار  پاسخ

وی پرداخت و با ژستی عالمانه اظهار كرد كه شاید نظریه داروین به یك نوع موجودات دیگر 
، قبل از خلقت آدم(ع) آفریده شده بودنـد. آنجـا   فرشتگانوجوداتی كه به اشاره اشاره دارد؛ م

خواهی باز هم موجودی بیافرینی كـه   آیا می«عرض كردند:  ،قرآن كریمبه روایت  فرشتگانكه 
  )!30(ر.ك: بقره، » در زمین فساد و خونریزی كند

صرف نظر از اعتبار پاسخ و تفسیر این فرد، نكته اینجاست كه نظریه داروین و مفروضات 
بـا   قرآناند! پس چرا باید در پاسخ به این سؤال، برای همراه ساختن  او فاقد اثبات علمی بوده

  اعتبار داروین، شتاب كرد! های بی مفروضه
  ار روشنگر است:در حالی كه تحلیل عالمه جوادی آملی به چنین سؤالی بسی

قانون تحول انواع و تكامل آن، اگر با تجربـه از مرحلـه فرضـیه بـه درآمـد و مـرز       
طمأنینه را گذراند و وارد مرحله تعین شـد، هرگـز راه پیمـوده و نیـازموده را نفـی      

كند؛ یعنی پیام آن این نیست كه پیدایش و پرورش انسان از خاك، بدون طـی   نمی
ت، حیات حیوانی و بلوغ به مرحله حیات انسانی و بدون مراحل تكاملی جماد، نبا

توانـد تعـدد مسـیر را     گذراندن مراحل جهش انواع محال است، بلكـه صـرفاً مـی   
تواند راه را بر كرامت و اعجـاز ببنـدد؛    ممكن فرض كند. بر این اساس، تجربه نمی

طـال آن)،  پوشی از شواهد علمی دال بـر اب  بنابراین، نظریه تكامل داروین (با چشم
حتی اگر حقیقتی علمی باشد و موجب طمأنینه گردد، معارض با محتـوای تعـالیم   
                                                           

ه به سرمایه بیش از سی سال پژوهش درباره مـدیریت اسـالمی   كلی به نظر برسد، ولی هر پژوهشگری كنظر  . شاید این اظهار1
ـ ه ذكخواهد یافت  یابد. ارزیاب منصف در رد را درمیكند، مصادیق زیادی از این رویكمراجعه  ر نـام یـا عنـوان پـژوهش     ك

  بود!ه خود قابل نقد خواهد كادعای علمی است  كند. به هرحال این یك ه مجله را درگیر مجادالت میكتبعاتی دارد 
  د.كردر هتل اوین تهران برگزار  ،1371شور در سال كسازمان امور اداری و استخدامی  را. این سمینار 2
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     و خلقـت  (ع)ادر زمینه خلقت نسل كنونی بشـر از یـك پـدر و مـادر (آدم و حـو (
شـود كـه تـالش آن     از اینجا روشن مـی  استثنائی و بدون توالد آن دو نفر نیست!...

هـای   با اتكای به دانـش تجربـی و یافتـه   خواهند  دسته از فیلسوفان الحادی كه می
علوم طبیعی، نگرشی الحادی و مادی از جهان، عرضه كنند و شناخت را بر حس و 

حاصل و  شناسی، كوشش بی تجربه محدود، متكی و منحصر نمایند، از نظر معرفت
  ).122و  121، ص1387عقیمی است (ر.ك: جوادی آملی، 

ت؛ زیرا نه مبرهن اسـت و نـه مایـه فـراهم آمـدن      پس باید توجه داشت كه فرضیه، علم نیس
طمأنینه و اعتقاد عقالیی! به تعبیر عالمه طباطبایی، فرضیه حكـم پـای ثابـت و آرام پرگـار را     

كنیم تا بتوانیم پای دیگر پرگار را به حركـت درآوریـم. فرضـیه را بنـا      دارد كه آن را مستقر می
و احیاناً به علم برسند؛ یعنی فرضـیه از آن جهـت    های بعدی را بردارند نهند تا بتوانند قدم می

تـا وقتـی كـه بـه حـد قطـع یـا        های علمـی،   ها و فرضیه كه فرضیه است، علم نیست. نظریه
انـد و نـه حجـت     اند، نه علم مصـطلح  نرسیده و مفید یقین یا اطمینان عقالیی نشده طمأنینه

رض نقـل (ر.ك: جـوادی آملـی،    اند و نـه معـا   نه معارض دین ،شرعی و معتبر دینی؛ بنابراین
  ).111و  110، ص1387

  شناسی و مدیریت های علمی در روان ای از التقاط نمونه
و متخصصـان رفتـار    1شناسـان  توان به رویكـرد التقـاطی برخـی روان    به مثابه یك نمونه، می

های زیگموند فرویـد در متمـایز سـاختن نهـاد،      سازمانی و حتی علم اخالق، به انطباق یافته
هایی از نفس مطمئنه در گـذر از نفـس امـاره و یقـین      ود و فراخود اشاره كرد. معرفی جلوهخ

انگـار را بـر آن    ، برخی از پژوهشـگران سـاده  قرآن كریمحاصل از حفظ حرمت نفس لوامه در 
و نفس مطمئنـه را  » فراخود«، نفس لوامه را مترادف با »نهاد«داشته كه نفس اماره را مترادف با 

  فرض كنند!» خود« مترادف با
تجربی  غافل از اینكه فروید در تحلیل و معرفی سه حالت متفاوت شخصیت، آزمونی شبه

هـای او از   سازی نموده بود! یعنی یافته بر بیماران روانی را مبنا قرار داده، صرفاً اقدام به فرضیه
ی نظیـر یونـگ   تـر افـراد   های عمیـق  حد فرضیه فراتر نرفته، درنهایت، صرفاً دستمایه تحلیل

 قرآنـی » نفس امـاره « های، بسیار شبیه ابراز»نهاد« هایتوان پذیرفت كه ابراز البته می 2اند. بوده

                                                           
شناسـی شخصـیت    ، با مرور سطحی به مباحـث روان اند اند زیاد بوده ردهكه چنین التقاطی را ترویج كسانی ك. متأسفانه تعداد 1

  قابل رصد است.
  .234_230، ص2006یونگ از فروید، ر.ك: مورگان، آشنایی از نحوه برداشت . برای 2
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برانگیز اسـت؛ در حـالی    ، تا حدودی تأمل»نفس لوامه«با » فراخود« هایاست؛ اما انطباق ابراز
  كند. نظرانه جلوه می ، كوته»نفس مطمئنه«با » خود«كه مقایسه 

  عظمت نفس مطمئنه چنین فرموده است: در باب قرآن
 و�اد	ُخل�ـ& ٭ف�& ع�ب�ـادِی  فَاد	ُخل�& ٭ ا�لَ& ر�ب<ِكِ ر�اض�یًة م�ر	ض�یًة ار	جِع�&٭  ا�یتُه�ا النَّْفس1 الْم1طْم�ئ�نَُّة یا«

  .)30_27(فجر،  »ج�نَّت�&
این شأن واالی خردمندی و پیراستگی از هوای نفس و وسوسه شیطان در نفـس مطمئنـه   

را نـوعی دسـتگاه   » خود« ،رسد كه فروید كجا! به نظر می» خود فرویدی«كجا و جایگاه  قرآنی
فراخود؛ پس بیشتر شأنی شـبیه عقـل    نهاد است و گاه ابزاِر داند كه گاه ابزاِر تحلیل عقالنی می

و قدرت تدبیر آن دارد كه با وجهی ابزاری، گاه در اختیار عقل بیمـار اسـت و گـاه در اختیـار     
  قل سلیم.ع

خداوند حكیم  سخنانشود كه تالش برخی دانشمندان مسلمان، برای تشبیه  مالحظه می
  التقاطی به دین است. _  های فرویدی، مصداقی از رویكرد علمی با فرضیه

ها از علم و پر كردن محتـوا از دیـن،    ها و چارچوب توان در پذیرش قالب مثال دیگر را می
  جستجو كرد!

 2) یـا فـایول  1937( 1دانشمندان قالـب اصـول مـدیریت را از گیولیـك    هاست كه  مدت
اسـالمی،   هایكنند و سپس به پر كردن محتوای آن اصول با مفاهیم و دستور ) اخذ می1949(

ها هنوز راهی طـوالنی دارنـد كـه بـه اصـل علمـی        گمارند. غافل از اینكه این گزاره همت می
ول با هم تعارض دارند؛ برای مثال، اصل تخصص این اص ،تبدیل شوند؛ زیرا به قول سایمون

)، پـس چگونـه   1946 3با اصل وحدت فرماندهی و وحدت هدف، ناسازگار است (سیمون،
هـای مـرتبط بـا مـدیریت اسـالمی، ایـن        توان آنها را اصل نامید. با این حال، غالب كتاب می

تطبیق دیـن بـا ایـن اصـول     ها را اصل محتوم دانسته، برای معرفی دین و توانایی آن، به  گزاره
  4گمارند. همت می

قدر داناست كـه پـیش از    خداوند ما آن__ «  نعوذباهللا  حاصل ادعای این گروه آن است كه __
قـدر   های آنها داشته است و پیامبران و اولیـا نیـز آن   هایی بر فرضیه فروید و تیلور و فایول، داللت

البته باید توجـه داشـت كـه بسـیاری از     » اند! هوشمندند كه جمالتی نظیر این دانشمندان داشته
                                                           
1. Gulik 2. Fayol  
3. Simon 

ـ طـوری   رد در میان مدعیان خبرگی در مدیریت اسالمی فراوان است؛ بهك. متأسفانه این روی4 ـ ه ذك ر نـام همـه در ایـن مقـال     ك
 گذارد!  تفا به برخی، حق بقیه را ضایع میكگنجد و ا نمی
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و احترام بـه  آثاری كه متأسفانه به این نوع التقاط انجامیدند، احتماالً با نیت خدمتگزاری به دین 
مذهب، تدوین شده بودند. ضمن اینكه شاید بتوان گفت بصیرت یافتن جامعه علمی به التقـاط  

گونه پژوهشگران بوده است؛ بنابراین، ضمن  علمی و پرهیز از آن، ثمره تالش منتج به التقاط این
ری متكـی بـه   احترام به تالش آنها، نتیجه كارشان قبول نیست. در این میان، اما رویكردهای تدب

رویكـردی كـه از سـوی مرحـوم      1برانگیز است؛ ، بسیار احترامالمیزانتفسیر آیه به آیه، به سبك 
  ، مقدمه).1، ج1383عالمه طباطبایی مورد تأكید قرار گرفت (ر.ك: طباطبایی، 

  های مدیریتی در پرتو رهنمودهای اسالمی گیری: رسالت پژوهش بحث و نتیجه
های مدیریت اسالمی، رسـالت ایـن    الوقوع در تحلیل التقاط محتمل با در نظر گرفتن سه گونه

  پژوهش معرفی روش تحلیل مناسب برای مصون ماندن از التقاط است.
ویـژه از   شناسـی، بـه   ای روش شود با توجه به حصارهای شیشه بر این اساس، پیشنهاد می

)، بـه تحلیـل   103و  102، ص1387حیث اتكا به واژگان و اصـطالحات زبـانی (پـورعزت،    
شـود   پرداخته شود. در اینجا تأكیـد مـی   قرآنیمستمر مسائل اداری امروز در پرتو رهنمودهای 

توانیـد   )، آن نیست كـه شـما مـی   59(انعام، » و�̂ال ر�طْبٍ و�̂ال یابِسm ا�الp ف�& ك�تَابٍ مCبِـینm«كه معنی 
پیدا كنید، بلكـه   قرآنا در های شخصی خود ر های تیلور و فایول و ماركس یا تجربه شبیه گفته

ها و همـه   ، فرقان و شاخص متمایزسازی حق از باطل را در همه زمانقرآنمنظور آن است كه 
: دهـد  ها و درباره همه چیز و هر شیء رطب و یابس، در اختیار مطهرون و متقین قرار می مكان

  .)79(واقعه، » یم�سCه1 ا���� الْم1طَه�ر1وَن ���).«2(بقره، » اْل��تَاب1 ̂ال ر�یب� ف�یه� ه1ًدی لّ�لْم1تَّق�ین� َذل�َك«
ای از  تواند با تطهیر نفس و تزكیـه روح، بـه مرتبـه    در این صورت، البته متفكر مسلمان می

های  دست یابد كه او را در قضاوت درباره همه چیز، من جمله نظریه قرآنیهای  فهم شاخص
  مدیریتی، یاری نمایند.
  مدیریت اسالمی باید نسبت به بروز سه گونه التقاط هوشیار باشد: بنابراین، پژوهشگر

ــت   ــه آمیخ ــل ب ــی از تمای ــدئولوژیك، ناش ــاط ای ــف) التق ــزارهال ــا   ن گ ــانی ب ــای وحی ه
  ایدئولوژیك؛  های گزاره

هـای   های وحیانی بـا گـزاره   ب) التقاط در عمل و تجربه، ناشی از تمایل به آمیختن گزاره
  حاصل از تجربه و اقدام؛

                                                           
قرآن نظری و جناب آقای میثم علیپور، حافظان گرامی  اران ارجمند، جناب آقای علی شاهكز مشاوره هم. در نگارش این مقاله ا1

 شود. ر میكوسیله از آنان تش كه بدیناستفاده شده است  كریم
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هـای علمـی    هـای وحیـانی بـا گـزاره     ج) التقاط علمی، ناشی از تمایل به آمیخـتن گـزاره  
  نامطمئن یا حتی مطمئن.

تـوان   برانگیز علمی را نیز نمی های اطمینان در باب التقاط علمی، قابل تأمل است كه حتی گزاره
شـده از   مینـان حاصـل  های وحیانی قرار داد؛ زیـرا همـۀ اط   های مبتنی بر گزاره و نباید مبنای تحلیل

  های نوع بشرند و خطاپذیرند! های علمی، از جنس اطمینان ها یا نظریه آزمون فرضیه
توان آنها را به صورت احتمالی و بدون تأكید و اصرار بـر فهـم عمیـق یـا      با این حال، می

ن خود و سایر پژوهشگران قرار داد؛ با این رویكرد كه این فهم، ممك ورد توجهتبیین صریح، م
یا حریم مقدس علم  قرآنای از متن مقدس  است كامالً نادرست باشد و برداشت خودساخته

  تلقی گردد.
و حتـی روایـات    قـرآن تـرین راه فهـم دیـن و منطـق      شـود كـه مهـم    رو، تأكید می از این

در همین امتداد، حتـی در روایـت اسـت كـه مـالك       1معصومان(ع)، تفسیر آیه به آیه است؛
)، عرضـه  (ع)معصـومان  دیگرشده از پیامبر (و البته  ادرستی روایات نقلتشخیص درستی یا ن

مقدمـه). البتـه در اینجـا     ،1، ج1383طباطبـایی،   (ر.ك: 2اسـت  قـرآن كـریم  متن روایات به 
شود كه حجت عقلی نیز بسیار كارساز است؛ زیرا ابزار ایـن تفسـیر و تحلیـل یـا      مالحظه می

  اند. های عقالنی ای صریح منطقی و حجته ، گزارهقرآن كریمتطبیق و عرضه به 
مـا ح�ـم بـه الشـرع، ح�ـم بـه کّل«شـود كـه    ، به این قول مشهور استناد مـی راستادر همین 

كند، حكمی است كه از نگـاه عقالنـی نیـز     آنچه شرع بدان حكم می ؛ دال بر اینكه هر»العقـل
  بخردانه است.

با این توضیح، شایسته است كه در مطالعات مدیریتی بـرای اسـتنباط الگـوی مـدیریت در     
بیت(ع)، مسائل امروز مدیریتی كشور مورد نظر قرار گیرنـد و پژوهشـگر    و روایات اهل قرآنپرتو 

  مراجعه كرده،از آن سؤال كند تا به پاسخ خود برسد. قرآن كریمدر مقام دانشجو، به متن 
  چنین روایت شده است: البالغه نهج 157) در خطبه از امام علی(ع

گاه سخن نگوید؛ ولی من شـما را   هیچ قرآنبخواهید كه برایتان سخن گوید و  قرآناز 
، علم آینده و حدیث گذشته و داروی درد شما و قرآندهم. بدانید كه در  از آن خبر می

  ).365و  363، ترجمه آیتی، ص1384، البالغه نهجنظام زندگی شماست (ر.ك: 

                                                           
ند كپژوهشگر باید تالش  پسروایت شدند؛  (ع)امام علی از البالغه نهج 201در خطبه ه كبا در نظر آوردن همان قیودی البته . 1

  م و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید و نظایر آن را دریابد.كتا مح
 ه صـورت مبـاین رد  كرد ك. در اینجا باید به انواع انطباق مباین، عام، خاص، مساوی، معارض یا مغایر توجه داشت و تالش 2

  د.نردبررسی گ ،های دیگر با احتیاط و صدق  شود و صورت
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مراجعه كنید و تفسیر آن را از معصوم یا علمای ربانی بخواهید؛ نـه   قرآنبا سؤال به  ،یعنی
بیت(ع) وارد شوید و  و اهل قرآنشده در مطالعات مدیریتی، به محضر  اینكه با الگوی طراحی

های  رهها و طرق انطباق مفروضات مسّلم انگاشته خود، با شاهد مثالی از گزا در جستجوی راه
  وحیانی یا روایی باشید!

این اسـت كـه از قـرآن سـؤال كننـد و       قرآنبنابراین، رسالت مردم و پژوهشگران در پیشگاه 
ویـژه در ایـن راه، بایـد از     پاسخ سؤال خود را از قرآن یا اولیای آشنا بـا تفسـیر آن بخواهنـد؛ بـه    

و تأویل آیـات آن بـه نفـع مفروضـات      قرآنهای احتمالی خود به ساحت مقدس  تحمیل پاسخ
  های خود، بپرهیزند! بیت(ع) به یافته خود، یا انطباق دادن و نزدیك ساختن مفهوم روایات اهل

تر خواهند بود كه  ترتیب، پژوهشگرانی در ساحت مطالعات مدیریت اسالمی موفق بدین
باشند. بایـد توجـه    بیت(ع) اندوخته و اهل قرآناز محضر  یدنبهتری را برای پرس های پرسش

های ما ممكن اسـت بـه    سازند؛ در حالی كه پاسخ ما، ما را متواضع می های پرسشداشت كه 
هـا،   عجب و خودشیفتگی ما منجـر شـوند. پـس در ایـن سـاحت، ارزشـمندترین اندوختـه       

ترتیـب، شایسـته اسـت كـه در مسـیر توسـعه        هایمان! بـدین  نه پاسخ های ما هستند پرسش
گونـه ژسـت    شـاگردی شـود و از هـر    (ع)بیـت  و اهـل  قـرآن محضـر   در مدیریت اسـالمی، 

  آمیز خبرگی پرهیز گردد! انحراف
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  نابعم

  
 .قرآن كریم

شناسی، بـا تأكیـد بـر     ای معرفت گذار از حصارهای شیشه)، الف1387اصغر ( پورعزت، علی
جـا]:   انسانی، [بیای در علوم  رشته ، مطالعات میانای رشته شناختی علوم میان الزامات زبان

  پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
البالغـه امـام    مـدار، در پرتـو نهـج    مختصات حكومت حـق )، ب1387اصغر ( پورعزت، علی

  ، تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی.علی(ع)
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