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 چکیده

اخير است که با مبانی  یهاسم نه صرفا یك دیدگاه خاص فلسفی، بلكه یك جریان عام اجتماعی و علمی در دههمدرني  پست

تأثيرگذار بوده است. تأثير این جریان در  یپرداز  و نظریه یگوناگون علم یها و فلسفی خاص خود، در حوزه یشناخت  معرفت

  تقسيم خود از نظریات مدیریت، یك بخش را به نظریات پست محققان در یاست که برخ یحوزه نظریات مدیریت در حد

اصلی  یها  انجام شده و هدف آن، شناخت شاخصه یو فلسف یاند. این تحقيق بيشتر با رویكرد نظر مدرن اختصاص داده 

ر سازمانی، محوری در امو  مدرن و بررسی تأثير آنها در نظریه مدیریت است. نفی عقالنيت، رسميت، و قانون دیدگاه پست 

های   های خاص از جمله ویژگی های متنوع و نرم برای سازمان، تنوع ساختارهای سازمانی، و توجه به گروه استفاده از استعاره 

  های فراصنعتی با مطرح شدن نظریات پست مدرن مدیریت است. همچنين با توجه به همزمانی ظهور سازمان نظریات پست 

مدرن بر نظریات اسالمی  اختصار بررسی شده است. در پایان به طور اختصار تأثير دیدگاه پستمدرن، رابطه این دو نيز به 

 .سازمان و مدیریت مورد دقت قرار گرفته است

 

 نظریه مدیریت، سازمان فراصنعتی، استعارات سازمانیپست مدرن، مدیریت، های كلیدی:  واژه
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 مقدمه:

ها جنبه شناختی و نظری لحاظ شده،  شناسی که حتی در لفظ این رشته امعهشناسی و ج هایی مانند روان  بر خالف رشته

شود، بيشتر جنبه عملی دارد و شنونده را به یاد یك کار خاص و  حتی وقتی به عنوان یك رشته علمی مطرح می« مدیریت»

ه بر اساس آن مدیریت عبارت اندازد تا یك رشته علمی. این مسئله ناشی از نگاه اوليه به مدیریت است ک یك عمل خارجی می

سازد. این موضوع، که مدیریت جنبه عملی دارد،  ها و فنون که مدیر را در اداره یك سازمان توانمند می است از: یك رشته روش

قابل انكار نيست؛ اما آنچه نباید از آن غفلت کرد این است که این کار عملی مبتنی بر مبانی نظری خاصی است که تفاوت در 

 .شود منجر به تفاوت در عمل می  آنها

های تجاری  نویسد: هزاران و بلكه صدها هزار از مدیران عالی اجرایی، که در دوره باره چنين می یكی از نویسندگان در این

د. آموزن شود، اما چنين مطالبی را می کنند، هرچند نظریات واقعی معموالً به صورت کامالً مستقيم به آنها ارائه نمی شرکت می

ها فكر کنند؛ زیرا این نظریات  اند که بر اساس این روش اند، آموخته حتی کسانی که هرگز در مدارس تجاری حضور پيدا نكرده

کند و به طور کلی  بخشد و از موارد دیگر سلب مشروعيت می ها و رفتار مدیران را مشروعيت می در فضا وجود دارد؛ برخی کنش

  دهد. شود شكل می ساس آن تصميمات روزانه اتخاذ مینظم ذهنی و هنجاری را که بر ا

 نيز آنها وعلمی نظری مبانی است الزم داشت، توجه عملی فنون و ها روش آن به باید مدیریت رشته در که گونه همان بنابراین،

 که دارد دنبال به اییپيامده و شود می عمل در انحراف سبب رشته، این در نظری مبانی به توجه عدم چراکه گيرند، قرار مدّنظر

این نكته که مدیریت نياز به مباحث نظری دارد و در رشته مدیریت نباید از . نيست تحليل قابل نظری، مبانی به توجه بدون

غفلت کرد، تنها نتيجه یك استنتاج منطقی نيست، بلكه استقرای عملی و بررسی خارجی مباحث مطرح در این  مباحث نظری

ین واقعيت دارد که حجم قابل توجهی از مباحث مطرح در این رشته، مباحث نظری و فلسفی مربوط به رشته نيز حكایت از ا

 اند که عالوه بر کثرت تعبير کرده 3 نظریات مدیریت است. این مسئله چنان آشكار است که برخی از آن به جنگل نظریات

 .مباحث نظری، بر تنوّع آنها نيز داللت دارد

ای  ای جدا از دیگر مباحث فلسفی نيستند که در جزیره اینكه مباحث نظری مطرح در مدیریت، مجموعه نكته قابل توجه دیگر

گونه که  های فلسفی هستند؛ همان مستقل مباحث خود را پيگيری کنند، بلكه کامالً تحت تأثير مباحث مطرح در سایر حوزه

تر این نظریات، الزم است حداقل آشنایی اجمالی با اصول  رك عميقتوانند بر آن مباحث نيزتأثيرگذار باشند. بنابراین، برای د می

های ميان آنها،  ها و شباهت و مبانی فلسفی حاکم بر این نظریات وجود داشته باشد تا بتوان با تكيه بر آن اصول و مبانی و تفاوت

 .نظریات مدیریت را بررسی و فهم نمود

کند و با  های فكری حاکم بر نظریات مدیریت را آشكار می نی فلسفی و جریانبا توجه به مطالب مزبور، که ضرورت بررسی مبا

های قوی در تفكرات فلسفی و اجتماعی از حدود دهه هفتاد است،  مدرنيسم یكی از جریان عنایت به این نكته که دیدگاه پست

های اصلی و  این کار، ابتدا ویژگی شود. برای تحقيق به بررسی تأثيرات این جریان بر نظریات مدیریت پرداخته می در این

شود و در ادامه، با نگاه اجمالی به نظریات مطرح در دوران حاکميت تفكر  مدرنيسم بررسی می های مهم دیدگاه پست مؤلّفه

 .جویی خواهد شد ها، در آن نظریات پی ها و مؤلّفه مدرن، تأثيرات آن ویژگی پست
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 مدرنیزم:

ها، توليدات یا مدل هایی از زندگی تكنولوژیك دارد و  اجتماعی است که اشاره به نشانه -فلسفی  ای واژه« مدرنيته»مدرنيزم یا 

 .گيرد مفاهيم صنعتی شدن و رشد و توسعه در ابعاد فنی و انسانی را در برمی

با ظهور در « خرد»درست از زمانی آغاز شد که انسان خود را کشف کرد و در واقع از هنگامی که مقوله « نوگرایی»مدرنيته یا 

ای از تكامل دانش بشری بود که بر اصول عقالیی  به عنوان برترین خصلت انسان مطرح شد. مدرنيته دوره« روشنگری»دوره 

 .پایه گذاری شد« یك بهترین روش»متمایز و با اتكا به وجود 

ت. ظهور مظاهر سرمایه داری و به دوره جدید و نوگرایی یك شبه صورت نگرف« پيش مدرن یا سنت گرایی»گذار از دوره 

های تقدیس شده قضا و قدرگرایانه در مناسبات اجتماعی خرد و های متمادی حاکميت زور و سنتر پس از قرنوحاکميت ز

اخالق سرمایه داری آغاز دوره مدرن را در مغرب زمين خبر داد. اخالق پروتستانيزم  کالن همراه با گسترش سایه و نفوذ

بود و این مذهب جدید، سخت کوشی و کار شدید را نه تنها یك فضليت « عرفی سازی مذهب»نيوی و مستلزم دیدگاه د

های مادی در هم آميخت و توجيه گر تعقيب دانست. این بينش با باورها و عادت اخالقی بلكه یك مسئوليت گریز ناپذیر می

 .های عقالیی و بشدت اقتصادی شدهدف

ها از نظریات علمی و اجتماعی و مداخله در کليه مسائل اجتماعی را ایجاب قاد به استفاده دولتباور بنيادین به مدرنيزم، اعت

های باقيمانده های عریض و طویل با ویژگی های اقتصادی، بورکراسینمود و همزمان با رشد نيازهای اقتصادی متعدد انسان می

های سازمانی منجر  های مختلف در جوامع و در محيطدگرگونی تا به امروز از آن دوران ظهور و گسترش یافت. با گذشت زمان

سوز، آلودگی محيط زیست،  های خانمان های دنيای مدرن شد. کاهش منابع طبيعی، جنگارزش زبه کمرنگ شدن بسياری ا

های  های کاری، گرایشهای اجتماعی جدید و بروز مسئوليت جنگ سرد بين ابرقدرتها، توقعات جدید طرح شده در محيط

های استقرار یافته اسباب تضادهای  اجتماعی متناسب با آن برای سازمانها و مدیران و سلب شدن تدریجی اعتماد نسبت به نهاد

های های سياسی ـ اجتماعی و صنعتی، پيشرفتاجتماعی را فراهم آورد. گویا عصری که حاصل آن عقالیی ساختن سازمان

های ساالری و تكنولوژیرفت. عقالیی کردن، دیوان امع غربی بود رو به غروب میتكنولوژیك، گسترش آموزش همگانی در جو

ها موجب پيدایش سازمان« عقالنيت ابزاری»ناهمگونی با  مدرن آزادی انسان را اعتال نداد، بلكه او را محدودتر ساخته بود.

با شرایط غيرقابل کنترل مسلط برخود از جمله های شادمان شد که ناخواسته خود را  واره  های از خود بيگانه یا آدمانسان

 .های غول پيكر وفق داده بودندسازمان

 

 مدرنیسم:  پست تعریف

های آن را برشمرد. به تعبير یكی از  را دقيقا تعریف کرد و تمام ویژگی« مدرنيسم پست »توان  باید اذعان کرد که نمی

 ئلنظران پيرو این اندیشه به معنا قا بود؛ چراکه بيشتر صاحب« نيسممدر پست»اندیشمندان، حتی نباید به دنبال معنای لفظ 

توان دقيقا گفت که  نظر کردن از معناست. بنابراین، نمی معنایی یا طرح صرف مدرنيسم اثبات بی نيستند و وجه غالب تفكر پست

وجود دارد. « مدرنيسم پست»ه نام توان ادعا کرد که حقيقتی ب هایی دارد؛ اما به خوبی می پست مدرنيسم چيست و چه شاخصه

فكری رخنه کرده، بلكه بر تمام جوانب زندگی، سياست،  مدرنيسم نه تنها در مباحث هنری و روشن واقعيت این است که پست

ته ها با یكدیگر نيز تأثير گذاش ساختار احساس و روابط انسان  حتی و  همگانی  های رسانه و  اقتصاد، ادیان، اخالقيات، ارتباطات

  است.
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 برخی متفاوتند. بسيار نيز پدیده این به نسبت موجود تفسيرهای و ها نگاه مدرنيسم، پست تعریف امكان عدم یا دشواری بر عالوه

 اما دانند؛ می نوین اروپای سلطه و نژادپرستی، استعمار، اقتدارگرایی، متافيزیك، الهيّات، آور مالل ميراث از فرار آخرین را آن

 سوم، دسته نظر در شود. می انجام غربی تمدن نابودی برای چپگرا فكران روشن سوی از که است تالشی نماینده دیگران برای

 .گویند می سخن هيچ درباره که نویس مبهم نویسندگان از یجمع برای است برچسبی

دانند که امور پراکنده را  تباری میدانند، بلكه آن را صرفا یك مفهوم اع مدرنيسم را دارای یك هویّت واحد نمی اصوالً برخی پست

را به عنوان سياستی توصيف « مدرنيسم پست»که هویّت اثباتی واحدی ندارند، در زیر چتر خود جمع کرده است. جامسون 

بازان،  خيز، همجنس های باران داران محيط زیست، سياهان، بوميان آمریكا، قبایل جنگل کند که بر اساس آن، طرف می

هایشان هستند. براساس این نگاه، در مواجهه  های مخالف به دنبال وحدت بخشيدن دیدگاه ای، و سایر گروه خانه هاجتماعات قهو

ها بود، بلكه تنها  ای از تفكرات و دیدگاه بخش برای مجموعه مدرنيسم نباید به دنبال یك جنبه اثباتی وحدت با پدیده پست

کند، جنبه نفی و اعتراض آن  و آن را به عنوان یك مفهوم واحد معرفی میبخشد  مدرنيسم وحدت می چيزی که به مفهوم پست

 .است و جدای از این نفی، هيچ جهت واحدی در این مفهوم وجود ندارد

 تغيير حال در مئدا پدیده این ماهيت که است این دارد، وجود آن تعریف و مدرنيسم پست بحث درخصوص که دیگری نكته

 انجام سرعت با چنان مدرنيسم پست تغيير برخی، تعبير به گرفت. نظر در برایش توان نمی یستاا و ثابت محتوای یك و است

 ذهن به مدرنيسم پست از امروزه آنچه با شد می خوانده مدرنيسم پست ابتدا در آنچه گفت: توان می اطمينان با که شود می

 دارد. تفاوت آید می

مدرنيسم و رابطه آن با  بدان اشاره کرد، این است که در نگاه کلی به پدیده پست توان به طور اختصار ای که در اینجا می نكته 

دانند، بلكه آن  مدرنيسم، دو دیدگاه کلی وجود دارد. برخی آن را در درون مدرنيسم تعریف کرده و آن را متضاد با مدرنيسم نمی

نند. برای مثال، هابرماس به عنوان یك منتقد ک را به عنوان یك تحوّل درونی مدرنيسم برای حفظ و بقای خود معرفی می

حاصل است،  گوید: به نظر من به جای توقف مدرنيته و طرح و برنامه آن که تالشی بی مدرن می مدرنيته و طرفدار دیدگاه پست

  کنند، درس بگيریم.  نفی اند مدرنيته را هایی پرخرج که تالش کرده ما باید از اشتباهات برنامه

گونه که  دانند؛ یعنی همان مدرنيسم را مرحله پس از مدرنيسم و نفی آن می دیدگاه، نظر کسانی قرار دارد که پست در مقابل این

های معيّن، مرحله قبل از خود را کنار زد و خود جانشين آن  ها و شاخص به عنوان یك مرحله تاریخی با ویژگی« مدرنيسم»

مدرنيسم نه تكميل  ون کرد و خود را جایگزین آن نمود. از نگاه این افراد، پستمدرنيسم نيز مدرنيسم را از ميدان بير شد، پست

مدرنيسم، حاکميت مدرنيسم بر تمدن بشری پایان  و تصحيح مدرنيسم، بلكه طرد و رد آن است. به تعبير دیگر، با ظهور پست

دانند که واژه  ی او را اولين کسی میای در زمينه معماری، که برخ یافته و مرگ آن فرارسيده است. چارلز جنكس نویسنده

توانيم لحظه دقيق مرگ  خوشبختانه ما می»نویسد:  باره می به کار برد، در این« جدایی از مدرن»را در معنای « مدرن پست»

بعداز  3:32در ساعت  0772در پانزدهم ژوئيه « سنت لوئيس ميسوری»معماری مدرن را مشخص کنيم. ... معماری مدرن در 

های  یا بهتر بگویيم: بسياری از بلوك« پروئيت ـ آیگو»یا در حدود این ساعت( مرد و این هنگامی بود که طرح مفتضح ظهر )

 زمخت آن به وسيله دیناميت، تير خالص را دریافت کردند. 

 



 کارآفرینی  و مدیریت مطالعات

 46 -80، صفحات 0611 زمستان ،6 شماره ،7 دوره

48 

 

 :مدرن  پست دیدگاه اصول و ها  شاخصه

بود، اما چنان هم نيست که « مدرنيسم  پست»رد اتفاق از با توجه به نكات مزبور، نباید به دنبال تعریف روشن و دقيق و مو

آوری  نتوان هيچ شاخصه و اصل معيّنی برای تفكر پست مدرنيسم ارائه کرد. یكی از نویسندگان در مقدّمه کتابی که به جمع 

نویسد:  تفكر می های اصلی این  مدرنيسم اختصاص دارد، درباره شاخصه  های کوتاهی از نمایندگان اصلی تفكر پست  نوشته

  دهد: وجود یا ارائه )در برابر بازنمایی یا برساختن(، مبدأ )در مقابل پدیده  مدرنيسم نوعا موارد ذیل را مورد انتقاد قرار می  پست

ها براساس غيریت   درونی(. همچنين نوعا تحليلی از پدیده ها(، وحدت )در مقابل تكثّر(، و فراگيری هنجارها )در مقابل حلول

 کند.  کننده ارائه می  رکيبت

 

 :پست مدرنهای  ظهور اندیشه

دنبال  0871ی  را تا دهه توان آن گردانند و معتقدند، می برمی 0724مدرنسيم را به قبل از سال  اوّلين استفاده از عبارت پست

رودلف "هم در  0707در سال کار رفت و  ، هنرمند بریتانيایی به"جان واتكينز چاپمن"توسط   کرد؛ یعنی زمانی که این واژه

قرن بيستم  31ی  در دهه "آرنولد توین بی"کار برد. اما برخی دیگر نخستين کاربرد این اصطالح را مربوط به  آن را به "پانویتز

ن قدرت رسيد را دوران به به تعریف عجيبی از این اصطالح دست زده و آن "ای بر تاریخ مطالعه"دانند و برآنند، وی در کتاب  می

کار گرفت؛ هرچند که  به 0737، این اصطالح را در سال "توین بی"های غير باختری معنا کرده است. بر این نظریه،  فرهنگ

به ذهن او خطور کرده بود. به هرحال بحث درباره  0736ی فضایی، بعد از فضای مدرنيسم، قبل از آن؛ یعنی در  اندیشه

های دیگر  جا به سرزمين ، عمدتاً از فرانسه سربرآورد و از آن41ی  اواخر دهه مدرنيستی، به شكل نوین آن از گرایشات پست

هایی  یك سنگرهای طبيعت از سوی انسان، تردید به سازی و فتح یك گسترانده شد. از اواخر قرن نوزدهم، در حرکت عظيم مدرن

ها سؤال  ی مدرن ایستاد و از چند و چون آنها ها و آرمان پدیدار شد. نيچه اولين متفكر بزرگی است که در مقابل همه ارزش

را مورد نقد و بررسی قرار دهد. با ظهور جنگ جهانی اول و دوم، اميد به پيشرفت مطلق در پناه اندیشه  کرد و کوشيد آن

 .شكل یافت 0741مدرنيستی در ت های پس مدرنيته مورد شك و تجدید نظر قرار گرفت و بحث درباره اندیشه

که در اواخر این دهه،  مدرنيسم آغاز شد؛ تا جایی دوران تاخت و تاز، رشد و در عين حال دگرگونی پست ،0781ی  در دهه

مدرنيسم  شدند؛ مانند پست مدرن خوانده می عناوین مختلف، پست وقوع پيوست، که به ای از حرکات خلّاق و جدید به زنجيره

 مدرنيسم محيط زیستی. گرا، پست ساخت

 

 ریت:پست مدرنیسم و مدی

مضمون اصلی پست مدرنيسم در مفاهيمی همچون اختيار، توانایی شكار موقعيت، نسبيت گرایی، زمان شتابنده، درون گرایی، 

هاست که ابهام را تحمل  ای از سبك فردگرایی، فوریت، ارتباطات و تعامل نهفته است و به عنوان یك پدیده فرهنگی، آميزه

 .نهد و بر ساختار زدایی از واقعيت اصرار دارد ی را ارج میکند، بر تنوع تأکيد دارد، نوآور می

درباره پست مدرنيسم دو دیدگاه کلی وجود دارد. برخی آن را در درون مدرنيسم تعریف می کنند و آن را متضاد با مدرنيسم 

مقابل این دیدگاه، نظر  کنند. در دانند، بلكه آن را به عنوان یك تحول درونی مدرنيسم برای حفظ و بقای خود معرفی می نمی

به عنوان یك « مدرنيسم»گونه که  دانند؛ یعنی همان مدرنيسم را مرحله پس از مدرنيسم و نفی آن می کسانی قرار دارد که پست

مدرنيسم نيز  های معين، مرحله قبل از خود را کنار زد و خود جانشين آن شد، پست ها و شاخص مرحله تاریخی با ویژگی
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مدرنيسم نه تكميل و تصحيح مدرنيسم،  ميدان بيرون کرد و خود را جایگزین آن کرد. از نگاه این افراد، پستمدرنيسم را از 

 بلكه طرد و رد آن است.

نظران پيرو این اندیشه به  بود؛ چراکه بيشتر صاحب« مدرنيسم پست»به تعبير یكی از اندیشمندان، نباید به دنبال معنای لفظ 

نظر کردن از معناست، اما چنان هم نيست که  معنایی یا طرح صرف مدرنيسم اثبات بی غالب تفكر پست معنا قایل نيستند و وجه

 نتوان هيچ شاخصه و اصل معينی برای تفكر پست مدرنيسم ارائه کرد.

مدرنيسم در حوزه نظریات مدیریت در حدی است که برخی محققان در تقسيم خود از نظریات مدیریت، یك بخش  تأثير پست

های  استعاره استفاده از، در امور سازمانی محوری قانون نفی عقالنيت، رسميت، و اند. مدرن اختصاص داده ا به نظریات پستر

مدرن  های نظریات پست از جمله ویژگی های خاص توجه به گروه و، تنوع ساختارهای سازمانی، متنوع و نرم برای سازمان

 مدیریت است.

مدیریت را به گونه ای دیگر مطرح و تعریف می کند. مؤلفه های: برنامه ریزی، سازمان دهی،  مدیریت پست مدرن، مؤلفه های

فرماندهی، هماهنگی و کنترل، در مدیریت پست مدرن به ترتيب، به صورت: نوآوری و ابتكار، سازمان دهی فعال، ترغيب، هم 

ور خالصه هریك از مفاهيم مطرح در مدیریت پست (. در ادامه به ط0383آفرینی و خودکنترلی مطرح می شوند )ميرسپاسی، 

 مدرن را شرح می دهيم:

 

 نوآوری:

گيران  سازمانها برای موثر بودن باید عدم قطعيت و هر احتمالی را در محيط اداره کنند. عدم قطعيت به این معنا که تصميم

ند، بنابر این برای ماندگاری خود باید به اطالعات زیادی در مورد محيط ندارند و برای پيش بينی تغييرات دچار مشكل هست

کند و این تغييرات به ها همراه با واقعيات تغيير میهای افراد و سازمان های نو ارائه دهند. عالوه بر آن، ارزش طور مستمر ایده

نتيجه دیگر نمی  ها را ضروری می سازد. درهای رسيدن به هدفها و راهها و تجدید نظر در هدفخود تعدیل در برنامه سهم

 .توان از برنامه ریزی به مفهوم کالسيك آن سخن گفت و مفاهيم نوآوری، اختراع و ابداع مطرح می شوند

بنابراین به دليل نسبی گرایی و عدم ثبات در مدیریت پست مدرن ، نوآوری در برابر برنامه ریزی مطرح می شود و کارکنان به 

باید خود خالق، مخترع و نوآور باشد و  پست مدرنتشویق و تقدیر قرار می گيرند. رهبر های اصلی سازمان مورد  عنوان سرمایه

 .کارکنان را نيز به سمت خالقيت و نوآوری هدایت کند

 

 سازمان دهی فعال:

پست مدرنيسم، به دليل اهميتی که برای تمرکز زدایی قائل است، مفهوم سازماندهی فعال را در تقابل با سازماندهی مطرح 

ها و وظایف، اطالعات و کند، که عبارت است از الگویی که بر مبنای اطالعات حاصل از شناسایی شرایط محيط، هدف یم

و روابط از پيش تعيين شده  های رسمی شود و اتكای کمتری به ساخت فناوری و موقعيت فنی و راهبردی سازمان انتخاب می

های خود مختار مورد تأکيد است. در و طبقات کم، منعطف و مسطح برای تيمدارد. سازماندهی پهن، غير متمرکز، با الیه ها 

های توليد منعطف، مدیریت کيفيت جامع، تفویض اختيار و توانمندسازی به منظور جایگزینی این نوع سازمان دهی، سامانه

کيفيت آماری و فناوری اطالعات، وسيله نمودارهای کنترل   سلسله مراتب کلی سازمان نوگرا، پيشنهاد شده است. کارکنان به
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های افقی، مسطح و فرا سلسله روند و اصول طراحی سازمان شكل از بين می های هرمی بخشند. سازمان کارشان را سرعت می

 .شود جایگزین آنها می مراتبی

 

 ترغیب:

یریت هنر و توانایی پی گيری به این اشاره دارد که مد، شود ترغيب که در پست مدرنيسم در تقابل با فرماندهی مطرح می 

آرزوهای جدید و ایجاد تعهد به پی جویی آنها است. در دوران جدید، کارکنان فرهيخته هستند و در نتيجه مشارکت و همكاری 

کنند.  شوند و برای رسيدن به آنها تالش می یابند و از این راه به هدفها متعهد می در گروه ها به یك آرمان مشترك دست می

کند از راه نفوذ و تاثير گذاری به هدایت آنان بپردازد. از راه  این دیگر نيازی به فرماندهی مستقيم ندارند. مدیر سعی میبنابر

شوند. توانمندسازی کارکنان یعنی فراهم کردن زمينه برای شنيدن صدای آنها و شریك شدن در  ترغيب، افراد توانمند می

 قدرت.  - معادله دانش

رن هم صدایی، تصميم گيری مشترك و هم فكری، نتيجه مشارکت در سازمان است. مدیر پست مدرن از راه در تفكر پست مد

هایی را از خود به نمایش می گذارد که کارکنان برقراری روابط غير رسمی و دوستانه و احترام همراه با اعتماد، رفتارها و واکنش

 .کنندها تالش میرای دستيابی به هدفپذیرند و ب های او را میمی شوند، راهنمایی ترغيب

 

 هم آفرینی:

که هماهنگی داوطلبانه، غير رسمی، بدون   شود. هنگامی مدیریت پست مدرن در تقابل با هماهنگی، هم آفرینی مطرح می در

-باید هدف پذیرد. در این مورد کارمند تشریفات سازمانی، توسط افراد و واحدهای سازمانی ایجاد شود، هم آفرینی صورت می

های آن وفق های خود و واحد خود را بشناسد، تصویر روشنی از آنچه نياز دارد، در نظر داشته باشد و خود را با سازمان و هدف

شود. بدین  ها استفاده میهای کاری توسط خود آن گروهو هماهنگی گروه دهد. در هم آفرینی از ساز وکارهای غير رسمی 

کند و این گفتمان به قصد  های کاری مختلف، گفتمان را در بين افراد تسهيل میا ایجاد گروهمنظور مدیریت پست مدرن ب

گشاید . گفتمان از آن  های سازمانی میگيرد و راه را برای مشارکت بيشتر و بهبود فعاليت ساختن و مبادله اطالعات انجام می

هایی آید و ارمغان های اجتماعی به شمار میترش تعاملای برای تقویت و گسهاست که وسيلهجهت مورد تأکيد پست مدرن

های مخالف، بالندگی اندیشه  همچون: ارتقای گرایش به همكاری و اقدام جمعی، افزایش تحمل و بردباری در برابر دیدگاه

 های نو برای حل مسائل را در پی خواهد داشت. جمعی و رشد راه

کند تا به  شود و این درگيری وی را وادار می ر یك وضعيت گروهی، درگير میآفرینی، فرد به گونه ذهنی و عاطفی، ددرهم

 های آن گروه سهيم بداند و برای به انجام رساندن آنها تفكر و تالش کند.های گروه کمك کند و خود را در مسئوليتهدف

 

 خود كنترلی:

گيرد و  تماعی و کارایی فردی تأکيد دارد، فاصله میمفهوم کنترل و قدرت در پست مدرنيسم از تعریف وبر که فقط به کنترل اج

شود و ساختار مصاحبت ممكن است باعث تشویق  شود. کنترل از راه مصاحبت اعمال می به صورت خود کنترلی مطرح می

ه زیردستان در یك سازمان شود و در نتيجه کنترل، برابر است با درگير شدن در یك گفتگوی دانش محور، خود کنترلی از را

ها پذیرد. از آنجا که سازمان پست مدرن، اساس رابطه و حضور را به ارزش ليت فردی برای کارهای خود صورت میئوپذیرش مس



 کارآفرینی  و مدیریت مطالعات

 46 -80، صفحات 0611 زمستان ،6 شماره ،7 دوره

70 

 

های های بيرونی و موضوعهای درونی کارکنان و جاذبهرود که به دليل کشش گذارد، انتظار می های مشترك میو گرایش

 ن در آن پدیدار شود.سازمانی، مشكالت انضباطی به کمترین ميزا

ای از تنوع،  است. در این دیدگاه سازمان، شبكه« سازمان»مدرنيسم در مدیریت، تأثير در نظریه  های نفوذ تفكر پست یكی از راه

های خود کنترل با چندین مرکز است که رفتارهای سازمانی خود را به اقتضای شرایط محيط هماهنگ  خود رهبری و تيم

کند و مشارکت و تعاون به معنای واقعی کلمه و با حضور کارکنان  ن خواهان تغيير است و از آن استقبال میکند. این سازما می

هایی همچون خودمختاری،  ها ویژگی کند که سازمان شود. پست مدرنيسم توصيه می های مختلف سازمان محقق می رده

عه دهند. الوین تافلر سازمان متناسب با عصر پست استقالل داخلی، کار تيمی، رهبری مشارکتی و تنوع فرهنگی را توس

 شمارد. نامد و سه ویژگی قابليت انعطاف، خالقيت و نوآوری را برای آن برمی مدرنيسم را سازمان موج سوم می

 

 :مدیریت نظریه در مدرنیسم  پست دیدگاه تأثیر بررسی

ح شده است. این نظریات بيشتر تحت تأثير دیدگاه غالب باره نظریات متعددی مطر هرچند مدیریت علم جوانی است، اما در این

اند و با تفكرات عام فلسفی مغرب زمين هماهنگی دارند. در دوران اخير، پس از گذشت مدت زمانی از مطرح  فكری شكل گرفته

رای فهم بهتر این اند که ب اند، به این نتيجه رسيده شدن این نظریات، برخی افراد، که با پراکندگی این نظریات مواجه شده

هایی  بندی هایی انجام شده و بر اساس برخی مبانی دسته بندی کنند. در این خصوص، تالش نظریات، الزم است آنها را دسته 

های معروف، تقسيمی است که از طرف خانم هچ ارائه شده و در آن، بر اساس یك سير  بندی ارائه شده است. یكی از دسته

  مدرنيسم اختصاص دارد.  چهارم به دیدگاه پست  اند که دسته بندی شده دسته طبقه  تاریخی، نظریات در چهار

مدرنيسم مطرح  از نگاه ایشان، ممكن نيست یك نظریه خاص یا یك مجموعه از نظریات را به عنوان نمونه و مثال برای پست

گرایی به  بته باید توجه داشت که این کثرتمدرنيسم است. ال در دیدگاه پست« گرایی کثرت»کرد و این به دليل همان شاخصه 

درست و نادرست را به عنوان ساختار اجتماعی، که باید   به  مربوط  مباحث  مدرنيسم  پست معنای نفی کلی معيارها نيست، بلكه 

 بيند.  شوند می بازتعریف   و بازتاب شخصی عمل  به عنوان 

است. هرچند در دوران مدرن، نظریات متعددی « سازمان»ت، تأثير در نظریه مدرنيسم در مدیری های نفوذ تفكر پست یكی از راه

مدرن این مشترکات را  درباره سازمان مطرح شده بود، اما این نظریات دارای اشتراکاتی از جهت دیدگاه کلی بودند. دیدگاه پست

سازگار است ـ جایگزین واحدی برای آنها  مدرنيسم نيز گونه که اشاره شد و با اصول حاکم بر پست نفی کرده و البته ـ همان

 .دهد ارائه نمی

مدرنيسم از نگاه نظریه سازمانی، واکنشی است به رهيافت سنّتی به  پست : نویسد می چنين باره این در اخير نویسندگان از یكی

کند  رنيسم این اصول را رد میمد نظریه سازمان که بيشتر بر عقالنيت، رسميت، اتكا به قانون، و سلسله مراتب تأکيد دارد. پست

مدرنيسم، ناقص، خودبين، و تا حدّی گنگ  ، پست«سازمان»پذیرد. به طور خالصه، در زمينه نظریه  کم، آنها را نمی و یا دست

، اداره عمومی و دیگر «سازمان»مدرنيسم نظریه  اند: پست های منفی با یك ویژگی مثبت مهم جبران شده است. اما این جنبه

کند تا درباره مفروضات و مفاهيم بنيادی بازاندیشی کنند تا خلّاق بوده و برای  ای علمی اجتماعی و هنری را تشویق میه رشته

 کنند. گونه که مدیران عمومی خوب چنين می تر و بينش بلندتری ایجاد کنند؛ همان تغيير باز باشند و در ذهن، دیدگاه گسترده
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مدرن، استفاده نكردن از استعاره واحد برای تبيين سازمان  پست« سازمان»و « مدیریت»های برجسته نظریات   یكی از ویژگی

توان از یك استعاره واحد برای تبيين نظریات استفاده کرد؛مثالً،  مدرنيسم، معموالً می  است. برای معرفی نظریات قبل از پست

 مدرن. نظریات  برای «ارگانيسم» یا استعاره  کالسيك  برای نظریات« ماشين»استعاره 

کاری را، از این نظر که نمایانگر تعدّد و کثرت و ابهام و  اما برای نظریات پست مدرن هرچند برخی در ابتدا استعاره تصویر تكّه

مدرن  یك استعاره واحد برای نظریات پست اند، اما در ادامه، خود به عدم امكان مطرح کردن تضاد و ترکيب است، مناسب دیده

توانند با یك استعاره واحد موافقت کنند، این تا حدّ زیادی شبيه پذیرش یك  ها هرگز نمی مدرن اند: پست و گفته تصریح کرده

ها مطرح شده و احتماالً مطرح شدن آنها استمرار داشته باشد. در ميان  فراروایت دیگر است. در عوض، کثرتی از استعاره

تالش کن تا سازمانی را که  :سازمان به عنوان متن، حكایت، و خطابه قرار دارد هایی که تاکنون مطرح شده، ترین استعاره جذّاب

  ات تصور کنی؛ مثالً، یك کنسرت راك، یك نقاشی، ... . مورد عالقه  هنری شكل تو در آن مشارکت داری، به عنوان مثالی 

ها به استعاره واحدی  مدرن که هرچند پست مدرن از سازمان، تذکر این نكته الزم است در خصوص تنوّع استعاره در تحليل پست

برند به جای داشتن جنبه عينی و ملموس، عموما جنبه زبانی و هنری  هایی که به کار می کنند، اما استعاره از سازمان اکتفا نمی

 کند. فی میمدرن برای مطالعات سازمانی معر ای پست را به عنوان استعاره ریشه« وگو گفت»گيری نرم دارد. ليوتارد  و جهت

دود،  کند که به دنبال دم خود می برای سازمان، آن را به سگی تشبيه می« فرهنگ»گونه که هچ در استفاده از استعاره  همان

تر از خود سازمان به عنوان پدیده  ها، چندان روشن تر و ملموس  مدرن  های استفاده شده توسط پست توان گفت که استعاره می

تر شدن موضوع  هایی بيش از آنكه موجب رفع ابهام و روشن تعبير دیگر، گاهی استفاده از چنين استعاره مورد مطالعه نيست. به

 .مدرنيسم است در دیدگاه پست« معنایی بی»افزاید که احتماالً این بر اساس همان اصل  شود، بر ابهام و گنگی آن می

رد، مسئله تنوّع ساختار سازمانی و مطرح شدن ساختارهای مدرن سازمان و مدیریت وجود دا نكته دیگری که در نظریات پست

شدند،  جدید و متفاوت با ساختارهای قبلی است. هرچند در دوران قبل از پست مدرنيسم نيز ساختارهای متفاوتی پيشنهاد می

هایی در نحوه  تفاوت اما تفاوت آنها عمدتا جنبه کمّی داشت و ماهيتا تفاوتی نداشتند. برای مثال، ساختار سلسله مراتبی با

ای و گروهی، ساختارهایی هستند که اخيرا  نظارت در نظریات قبلی مطرح بود، اما ساختارهای شبكه حيطهچينش و اندازه 

ماهيت با ساختار سلسله مراتبی متفاوتند و عالوه بر آن، ساختاری مشخص هم  نظراند. این ساختارها از مورد توجه قرار گرفته

« وابستگی»جایگزین « مشارکت»شوند و  ای تا حدّی ارتباطات افقی و عمودی با هم ترکيب می های شبكه اننيستند. در سازم

 شوند. ای ایجاد می های شبكه شود. در شرایط تغييرات سریع است که سازمان می

ت که کمتر مورد های خاص، به ویژه افرادی اس مدرن در مدیریت، پرداختن به گروه های نظریات پست یكی دیگر از شاخصه

های فمينيستی در  اند. دیدگاه مدرن مورد توجه قرار گرفته ها زنان هستند که در دیدگاه پست اند. یكی از این گروه توجه بوده

شود. به  اند، اما تأثير آنها در ادبيات مدیریت به بعد از دهه نود مربوط می های گوناگون از سه دهه قبل مطرح بوده حوزه

های فمينيستی در نظریات جدید مدیریت، این  ت توجه نظریات جدید به حرکات فمينيستی و رسوخ دیدگاهرسد عل نظرمی

شد و یكی از انتقاداتی که نسبت به نظریات قبلی  های خاص از جمله زنان نمی باشد که در نظریات قبلی، توجهی به گروه

کند. به تعبير دیگر، در نظریات مدرن، به همه افراد سازمان  می های غالب مردانه را بر سازمان حاکم شد این بود که دیدگاه می

فرما بود. با  شد و حالت یكسانی بر سازمان حكم شد و تمایزی ميان آنها از منظرهای گوناگون ایجاد نمی با نظر واحد نگاه می

ها، هم در انتخاب  تقد بودند: سازمانهای مردانه بود، آنان مع ها همان ارزش توجه به اینكه این حالت یكسان از منظر فمينيست
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های مهم آنها انكار  یكی از ویژگی مدرن، که کنند. بنابراین، با ظهور نظریات پست معيارها و هم در تطبيق آنها، مردانه عمل می

 .م آمدهای مدیریت فراه نگری و توجه جزئی بود، فضای مناسبی برای حضور نظریات فمينيستی در نظریه فراروایت و نفی کلی

 

 فراصنعتی: های سازمان و مدرن  پست نظریات

در کتابی به نام به سوی  0773گذرد. دانيل بل در سال  کمی بيش از سه دهه از مطرح شدن مفهوم جامعه فراصنعتی می

يت این تحوّل، حرکت از وضع جامعه فراصنعتی وضعيت جامعه جدید را با عنوان جامعه فراصنعتی نام نهاد. خصوصيات اصلی

محوریت توليد کاال، به وضعيت محوریت توليد دانش و استفاده از اطالعات است. خصوصيات جامعه فراصنعتی با آنچه تافلر آن 

های  را به عنوان موج سوم ناميده هماهنگ است. با مطرح شدن بحث از جامعه فراصنعتی در سطح جامعه، بحث از سازمان

 د.ها مطرح ش فراصنعتی نيز در سطح سازمان

نویسد: بحث از سازمان فراصنعتی نوعا مشتمل بر مقایسه اشكال کار و سازمان که در مرحله دوم  باره چنين می هيچ در این 

 رود.  )صنعتی شدن( مرسوم بود، با چيزهایی است که به عنوان نتایج تغييرات اخير در عصر اطالعات به شمار می

فراصنعتی هم از جهت تاریخی و هم از جهت مفهومی با مطرح شدن بحث های  رسد که مطرح شدن بحث سازمان به نظر می

مدرنيسم  توان تصادفی و اتفاقی دانست و طبعا تفكرات پست مدرنيسم، هماهنگی داشته باشد. البته این هماهنگی را نمی پست

ای که توجه به آن در اینجا الزم است این  اما نكتهپذیرفته است،  يرهای فراصنعتی تأثير داشته و از آن تأث بر پيدایش سازمان

مدرنيسم نسبت داد، بلكه بخشی  مدرن را به مبانی فلسفی پست توان همه تأثرات نظریات مدیریت از دیدگاه پست است که نمی

واج تفكرات و ها متأثر از ر های فراصنعتی است که البته ممكن است ظهور این سازمان از این تأثرات ناشی از ظهور سازمان

مدرنيسم بر نظریات  مدرن باشد. به تعبير دیگر هرچند از جهت منطقی تفكرات و مبانی فلسفی پست مبانی فلسفی پست

مدیریت تقدم رتبی دارد، اما تأثيرات آن برنظریات مدیریت صرفا ناشی از یك رابطه مستقيم علمی نيست، بلكه تفكرات 

ی نظریات مدیریت و تأثيرات ذهنی بر آنها، از طریق ایجاد تغيير عينی در الگوهای مدرن عالوه بر تغيير مبانی فلسف پست

شود که نظریات مدیریت نه صرفا  سازمانی نيز بر نظریات مدیریت تأثيرگذار بوده است. این نكته با توجه به این مبنا روشن می

ی هستند، بلكه با هر دو آنها مرتبط بوده و بر اساس برخاسته از مبانی فلسفی و نه منحصرا برگرفته از واقعيات عينی سازمان

 .شوند واقعيات سازمانی و مبتنی بر تفكرات فلسفی و با لحاظ نسبتی ميان این دو ساخته و توليد می

 

 :مدیریت و سازمان اسالمی نظریه بر مدرن پست دیدگاه تأثیر بررسی

نی در سطح مختلف مطرح شده است، اما تا حدی که هرچند تاکنون در بحث مدیریت اسالمی مطالب و مباحث گوناگو

که مورد اتفاق محققان در حوزه مدیریت اسالمی « نظریه اسالمی سازمان و مدیریت»نویسنده اطالع دارد مطلبی تحت عنوان 

نویسنده بر  ای تاکنون مطرح نشده به معنای عدم امكان طرح آن نيست، بلكه اعتقاد باشد وجود ندارد. البته اینكه چنين نظریه

توان گفت که در این  توان و ضرورت دارد که نظریه اسالمی سازمان و مدیریت را مطرح نمود و حتی می این است که می

شوند و روش توليد آنها چيست، بحث  توان نظریات متعددی را طرح کرد. اینكه این نظریات چگونه ساخته می خصوص می

توان آن را در حد یك یا چند مقاله  آن نه موضوع اصلی این مقاله است و نه اساسا میای است که پرداختن به  مفصل و پردامنه

تواند در توليد و  مدرن می توان به صورت مختصر به آن اشاره کرد این است که آیا دیدگاه پست بررسی کرد. آنچه در اینجا می

 داشته باشد؟  دخالت  مدیریت و  طرح نظریه اسالمی سازمان
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 تأثيرگذار دیگر های پدیده بر تواند می عالم این در ای پدیده هر که مبنا این و سيستمی تفكر اساس بر کسانی است نممك البته 

 تأثيرگذار مدیریت و سازمان اسالمی نظریات یا نظریه طرح در تواند می مدرن پست دیدگاه شدن مطرح که کنند ادعا باشد،

 مغرب در مدرن پست دیدگاه طرح روشمند و منطقی تأثير است، سؤال مورد بحث این در آنچه که داشت توجه باید اما باشد،

 است. اسالمی مدیریت حوزه در پردازی نظریه بر زمين

مدرنيسم و امثال آن، تمدن  برای پاسخ به این سؤال باید به این نكته توجه کرد که جایگاه و خاستگاه جریانات مدرنيسم و پست

مند درنظر گرفت. دليل این مدعا این است که  دن اسالمی برای آنها جایگاه منطقی و روشتوان در تم غربی است و نمی

عقالنيتی که در تمدن اسالمی حاکميت دارد از اساس با عقالنيت تمدن غربی متفاوت است. در عقالنيت غربی که با محوریت 

جهان حاکم است، اما   اینبه ی و مادی است و نگاه وری بهتر و بيشتر از منابع دنيو  مداری شكل گرفته است، هدف بهره انسان

مداری است، هدف اساسی عبودیت و بندگی خداوند است. در تمدن اسالمی، هدفْ  در عقالنيت اسالمی که محوریت آن خدا

توان به دنبال جریانات مدرن و  رشد و تعالی بندگی خدا در سطوح فردی، اجتماعی و جهانی است و بر این اساس، نمی

طلبد که هرچند ممكن است در حد  مدرن و امثال آن بود، بلكه این تمدن جریانات فكری و اجتماعی خاص خود را می ستپ

جویی آن با تالش جمعی و همدلی و همفكری و   توان با حرکت به سمت آن و پيگيری و پی کامل موجود نباشد، اما می

د کرد و به هدف دست یافت. به دنبال تحقق این جریانات فكری و همكاری اجتماعی، این جریانات را متناسب با هدف ایجا

توان انتظار داشت که نظریات مدیریت مطرح در این جریانات و متناسب با  یابی به هدف اسالمی، می اجتماعی در مسير دست

 آنها نيز توليد شود.

روشمند در نظریات اسالمی سازمان و مدیریت تواند به صورت منطقی و  مدرن در تمدن غربی نمی بنابراین، طرح دیدگاه پست

تواند با مبانی تفكر اسالمی از جهت نفی برخی مبانی دیدگاه  مدرن می تأثير داشته باشد. البته باید توجه داشت که دیدگاه پست

یدگاه مدرن نيست؛ چراکه د مدرن یكسان باشد، اما این نكته به معنای همخوانی دیدگاه اسالمی با مبانی دیدگاه پست

توان گفت با مبانی دیدگاه اسالمی  کند، که در این صورت نمی مدرن با نفی مبانی مدرنيسم یا چيزی را اثبات نمی پست

توان انتظار داشت که طرح  کند، آن چيز سازگار با مبانی اسالمی نيست. بنابراین، نمی همخوان است و یا اگر چيزی را اثبات می

 ایجاد نظریات اسالمی سازمان و مدیریت تأثير مثبتی داشته باشد.بتواند در   مدرن دیدگاه پست

های آن را مورد انتقاد قرار می های بنيادگرای مسلمان، مدرنيته و اصول و ارزشچنانكه پيش از این آمد، بسياری از جریان

 د. دهدهند. بنيادگرایی اسالمی در مقابل فرآیند مدرنيزه سازی جامعه از خود مقاومت نشان می

ای ضد مدرن می دانند. حتی برخی از به همين علت است که بسياری از کارشناسان مربوطه، بنيادگرایی اسالمی را پدیده

متخصصين امر، این پدیده را واکنشی در مقابل )عليه( دستاوردهای مدرنيته در جوامع مسلمان و یا پدیده ای ظهورکرده از بيم 

می می بينند. به همين خاطر است که به گمان این دسته از صاحب نظران، بنيادگرایی شيوع ارزشهای مدرن در جوامع اسال

اسالمی خصلتی پست مدرنيستی پيدا می کند تا آنجا که حتی برخی از آنها آن را پدیده ای پست مدرن تعریف می کنند. 

رگ آن را انتظار کشيده و حتی اعالم می بویژه آنكه این پدیده نيز همچون پست مدرنيزم، مدرنيته را در بحران می بيند و م

پدیده ای پست مدرن تلقی نمود؟ برای پاسخ به  کند. پرسش این است که آیا به همين دالیل می توان بنيادگرایی اسالمی را

يق موضع مورد مقایسه قرار می گيرند تا بر پایه ی این رویكرد تطبيقی، راه برای تعيين دق 01این پرسش، این دو پدیده در 

 رابطه ميان بنيادگرایی اسالمی و پست مدرنيسم هموار گردد
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ها ها و هم بنيادگرایان اسالمی حاکميت عقل را نفی می کنند. از منظر پست مدرنيستحاکميت عقل: هم پست مدرنيست -0

می توان به دنبال دیگر نمی توان از تسلط عالم واقعيت و یافتن حقيقت با سالح علم و عقل سخن گفت. متعاقب آن، دیگر ن

ها هایی ثابت و عام عقلی در طبيعت گشت تا از آن طریق به سازماندهی زندگی اجتماعی پرداخت. پست مدرنيستقانونمندی

گرایی که در محور باورهای مدرنيستی قرار داشت، به زعم پست این تالش را بی فایده و بی ثمر می پندارند آن عقل

رسيده است. به زعم آنان؛ رخداد مدرنيته به ایجاد بحران انجاميده و جوامع بشری را دچار ها بطالنش به اثبات مدرنيست

ها معتقدند پست مدرنيست .های جدی نموده است. عقل تكيه گاه مستحكمی نيست تا به کمك آن جهان را اداره کردچالش

ایان مسلمان به جای حاکميت عقل بشری بر نقش که هيچ چيز دیگری وجود ندارد که بتواند جای عقل را پر کند. اما بنيادگر

های اسالمی تأکيد دارند. عقل بشری از نظر آنها توانایی نظام دادن به جهان را ندارد، چراکه انسان محوری شریعت و ارزش

ر ابالغ برای سعادت و رستگاری باید از آسمان پيروی کند. منظور از آسمان همان پيام الهی است که توسط پيامبران به بش

شود و به همين علت این تنها شریعت اسالم است شده است. آخرین حلقه ی تكاملی نبوت نيز به پيامبر اسالم )ص( ختم می

ای دنيوی بنابراین برای اینان، عقالنيت مقوله  دد.که نجات بخش است. عقل بشری قابليت آن را ندارد که تكيه گاه بشریت گر

آنها شریعت و اصول دینی را باالتر از هر چيز دیگر از  .باشدسالمی و از محور انداختن آن میاست که درصدد تضعيف شریعت ا

دهند. سيد قطب، مدرن سازی جوامع را دعوت به سوی هرج و مرج و بازگشت به دوران جاهليت پيش از جمله عقل قرار می

های خونينی به پا نموده است. جهان غرب از جنگخواند که در جهان،  "جنگلی"گرایی مدرن غربی را اسالم می دید و عقل

نظر او قادر نيست مشكالت جوامع وابسته به خود را حل و فصل نماید و در نهایت امر به وادی سقوط و فروپاشی فرو می غلتد، 

اتریاليسم جاهلی دهد، سرانجام نابودشدنی است. غرب از نظر او در مسير مزیرا نظامی که انسان را به گمراهی و تباهی سوق می

طی طریق نموده و هویتی استعماری یافته و از این لحاظ در نقطه ی مقابل تعاليم پيامبران و ادیان الهی قرار گرفته است. سيد 

گری غربی، انسان را به سوی جاهليت هدایت می نماید، چراکه از معنویات و دین فاصله گرفته، قطب بر این باور بود که مادی

دی و دنيوی بر زندگی او مسلط گردیده و انسان را به سوی یك زندگی پر استرس، پر فساد، مملو از معضالت معيارهای ما

اجتماعی با اقتصاد ضعيف و خلق انسانی بی ثبات سوق داده است. به زعم او این تنها اسالم است که انسان را به سوی سعادت 

طریق پياده سازی قوانين شریعت امكان پذیر خواهد بود. طبق نظر و اوج معنویت هدایت می کند. این هدف مقدس تنها از 

گذاری بر پایه ی عقل از  قانون .مودودی نيز عقل بشر در جایگاهی قرار ندارد که خود مستقل از خداوند به وضع قانون بپردازد

رن می تازد و نظام حاکم بر ی زندگی در غرب مدنظر او نوعی عمل ضد خدایی است. به همين علت است که مودودی بر فلسفه

  آن را جاهلی می خواند که با قوانين الهی در تضاد قرار دارد

ها برای به روز کردن دین و بازخوانی متن هرمنوتيك: هرمنوتيك که علم فهم متن و تفسير متون است، توسط مدرنيست -2

-بطه ی ارگانيك ميان اجزا با کل متن را وقعی نمیها مقصود نویسنده و ایجاد رامقدس به کار گرفته شد. اما پست مدرنيست

ها و هم بنيادگرایان مسلمان نمی پذیرند که متن مقدس را به شيوه ای هم پست مدرنيستهستند و نهند، چرا که ساختارستيز

ر گرفته شده ای است که تنها به نویسنده و زبان به کاها، متن مقولههرمنوتيكی مطالعه و فهم نمایند. برای پست مدرنيست

ها چيزی خارج از متن وجود ندارد و آنچه که در متن نوشته شده، هيچ ارتباطی به بستر اجتماعی باشد. به زعم آنمرتبط می

ها، محصول فعاليت مستقل و عملكرد خود به خودی زبان است. چون به که متن در آن نگارش گردیده، ندارد. متن از نظر آن

پذیرند و درنتيجه متن را صرفاً حاصل کار ، بنابراین نقش تاریخ را در شكل دهی به ساختار متن نمیتاریخ نيز اعتقاد ندارند

ها هيچ گونه معنا و منظور و نيتی در متن نمی یابند و مقاصد و منظور نویسنده و نيز شخصيت دانند. پست مدرنيستزبان می



 کارآفرینی  و مدیریت مطالعات

 46 -80، صفحات 0611 زمستان ،6 شماره ،7 دوره

74 

 

 نمی باشند چرا يب آنها درصدد فهم مسائل احتمالی پشت پرده ی متنادبی نویسنده را در فهم متن بی اثر می دانند. بدین ترت

که به زعم آنها متن نوشته شده نمی تواند مسایل ذهنی بنياد گرایی اسالمی و پست مدرنيزم مربوط به منظورنویسنده را 

 . انعكاس دهد چون این مسایل دارای نظم و انسجام و ساختار مشخصی نمی باشند

فرازمانی است. برای اینان غيرقابل  _فرامكانی  نيز متنِ مقدس، مطلق و کلمه به کلمه دارای اعتبار جاودانه و برای بنيادگرایان

ای ضد هرمنوتيكی و درتضاد با الهيات مدرن می قبول است که عقل انسانی جای وحی الهی را بگيرد. بنيادگرایی اصوالً پدیده

های مفسر در تفسير متن تأثير دارد. برای بنيادگرایان های مخاطب یا دیدگاهیباشد. بنيادگرایان نمی پذیرند که پيش داور

  .است های مختلف از متنپذیرفتنی نيست که اعتقادات مذهبی امری نسبی باشد و یا قرائت

و  ها و هم بنيادگرایان اسالمی معتقدند که علم به تنهایی قادر به کشف حقيقت و مدیریتعلم: هم پست مدرنيست -3 

دار ها به شدت خدشه سازماندهی زندگی جمعی و حل مشكالت و مسایل بشریت نمی باشد. اعتبار علم نزد پست مدرنيست

است. علم برای آنها نمی تواند نقشی رهایی بخش برای انسان داشته باشد. به باور آنها حتی رشد علم به گسترش و  شده

ت. افزون شدن عدم اطمينان نسبت به زندگی انسانی ریشه در همين واقعه اس منجر نشدهی دید انسان نسبت به حيات توسعه

دارد. یكی از پيامدهای این تغيير جایگاه علم در دنيای امروز؛ تقویت دیدگاه نسبی گرایانه است. مدرنيسم با اطمينان از پيروزی 

ها این اطمينان بخشی به سرانجامی يستو موفقيت علم در ساختن جهانی آباد و آزاد سخن می گفت. اما به گمان پست مدرن

ها های پست مدرنيستنيكو نرسيده و حقانيت علم به اثبات نرسيده است. به همين علت شك و تردیدهایی جدی در اندیشه

رویيد و رشد کرد و آنها را به آنجا هدایت نمود که چنين معتقد باشند که تنها یك حقيقت عام و یا تنها یك روش علمی 

های علمی وجود ندارد، بلكه مسئله ی اصلی برخورد موردی با شرایط مختلف است آنها حتی پا رای کشف قانونمندیمشخص ب

عالم هستی چنين نيست که نظمی استوار و خلل ناپذیر وجود داشته باشد که ر کنند که دنهند و چنين مطرح میرا فراتر می

سعادت برساند. جهان از نظر آنها ساختاری بی نظم و غيرعلمی و هرج و مرج  های آن انسان را بهکشف و استفاده از قانونمندی

کنند. گرایی اگوست کنت را به تمامی رد میی اثباتپندارند. بدین ترتيب آنها نظریهگونه دارد که فهم آن را غيرممكن می

بنيادگرایان مسلمان، قرآن و شریعت را به  دهند، اماها پس از نفی علم، هيچ بدیل دیگری به جای آن ارایه نمیپست مدرنيست

باشد. به گمان آنها دهند و بر این باورند که اجرای شریعت اسالمی قادر به برقراری حقيقت و نجات بشریت میجای آن قرار می

دی به علم مودو .تواند نقش قرآن در کشف و جاری ساختن حقيقت را ایفا نماید، قرآن علم را در بر می گيرد، اما علم نمی

داند. به باور او؛ علم تازد و آن را ناقص و ناکافی و ناتوان برای دست یابی به حقيقت و سازمان دادن به زندگی بشر میمدرن می

حقيقی آن نيست که از یكی از چهار منبع دنيوی یعنی عقل، تاریخ، مشاهده و نيازهای بشری نشأت گرفته باشد، بلكه علم 

خدا سرچشمه بگيرد. علم دنيوی قادر به هدایت انسان به سوی نجات و رستگاری نيست. آنها که از علم حقيقی آن است که از 

ای که می کند. در مقالهتوقع هدایت و نجات دارند، به بيراهه می روند. به زعم او، علم وابسته به دین است و دین، علم را تقویت

سم غربی را مورد تهاجم قرار داد. او در این مقاله، عقل و تجارب بشری را نوشت، مفاهيم مدرني "فریب عقل گرایی"تحت عنوان 

 .ی حقيقت را کشف و معرفی نمایندنسبی معرفی نمود که قادر نيستند همه

شمرند و را قبول دارند و معتبر می "حال"ها چيزی به نام تاریخ اعتبار ندارد. آنها تنها زمان تاریخ: برای پست مدرنيست -6

های حاکمان هر دوره است و لذا سازند. تاریخ برای آنها مملو از دروغ پردازیزمان گذشته و حال ارتباطی برقرار نمیميان 

دهند و ميان های تاریخی را نيز به صورتی از هم گسسته مورد مطالعه قرار میها دورهدانند پست مدرنيستغيرقابل اتكایش می

بينند. آنها تنها زمان حال را داراری اصالت آنها در واقع تاریخ را فرآیندی به هم پيوسته نمی شوند.ل نمیئها ارتباطی قاآن دوره
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 ,کنندشناسند. بدین ترتيب گذشته برای آنها وجودی جامعه شناختی حقيقی ندارد و آن را نفی میبينند و به رسميت میمی

گذشته ی مسلمانان  "دوران طالیی"و حتی آنها درصدد احيای  اما برای بنيادگرایان مسلمان، زمان گذشته اهميت بسيار دارد

 .کنند که قصد دارند آن را در زمان حال احيا نمایندی آرمانی شناسایی میباشند. آنها در تاریخ پيشينيان خود، یك دورهمی

ورد. بنيادگرایان مسلمان به آی طالیی مؤمنان را به یاد میگراست، چراکه عظمت و عزت گذشتهنای گذشتهبنيادگرایی پدیده

بالند که در قرون ابتدایی تمدن اسالمی از شكوه و عظمت جهانی برخوردار بودند، ولی امروزه جهان ی تاریخی خود میگذشته

اسالم از آن عظمت گذشته دور شده است. بویژه فروپاشی امپراطوری عثمانی باعث ایجاد خالء قدرت هرچه بيشتری در ميان 

اند. درهمين راستاست که آنها به تاریخ گردید و آنها برای احيای عظمت گذشته درصدد بازگشت به دوران گذشتهمسلمانان 

زنند. به همين خاطر است که بينادگرایی ی پر رونق خود پيوند میی خود را به گذشتهکنند و حال و آیندهبسيار رجوع می

کنند و از آن سپری برای مقاومت و نها با این کار از هویت کهن خود دفاع میای گذشته گرا و تاریخ محور است. آپدیده اصوالً

ی آرمانی پيشين خود، بينند. شاید تجدید حيات جامعههای مدرن آن میسازند که خود را مورد تهاجم ارزشمقابله با غربی می

 ی خود طالیی گذشتهترین اهداف بنيادگرایان مسلمان در زمان حاضر باشد، یعنی همان یكی از اصلی

ی منبع تأمين انسان محوری: در دوران روشنگری، انسان در محوریت قرار گرفت و به دنيا، جامعه و نظام اجتماعی به مثابه -6

ها بر این باورند که انسان محوری مدرنيسم به بن بست رسيده، اما شد. پست مدرنيستهای انسان نگریسته مینيازها و خواسته

ها از هرج و مرج و عدم وجود معيار و شاخص ثابت و کنند. پست مدرنيستبنيادگرا هرگونه انسان محوری را رد میمسلمانان 

ی بيم و هراس انسان است، چراکه طرفداران این مكتب گویند. عصر پست مدرن دورهمشخصی در زندگی بشری سخن می

شم انداز روشنی در برابر انسان وجود ندارد. فوکو این دوران را کنند که رؤیاهای انسان به بن بست رسيده و چچنين مطرح می

نماید که انسان سردرگم بيند و روالن بارت آن را به آرامش قبل از فرارسيدن آخرالزمان تشبيه میمشكل ساز و پر رمز و راز می

مدرن را پایان ت دانند و دوران پسمی بستن به دوران مدرن را امری بيهوده اینان اميد شود.و پریشان و نااميد و مستأصل می

های انسان را در خود داشته باشد، معرفی می کنند. آنها البته در نگرش به جهان به مثابه یك تماميت فراگير که پاسخ پرسش

سالمی را های اها و آموزهبينند بنيادگرایان مسلمان اما ارزشجستجوی معنا هستند، معنایی که دوران مدرن را خالی از آن می

دهند و معتقدند که دنيا برای انسان آفریده نشده، بلكه این انسان است که برای اجرای شریعت باالتر از هر چيز دیگر قرار می

اسالمی خلق گردیده است بنيادگرایان مسلمان مدرنيسم را نابودکننده انسانيت انسان می دانند و سعادت انسان را تنها در گرو 

دانند و برای سعادت بشر، دانند. آنها زندگی در جامعه ی غربی را عامل تباهی انسان میی اسالمی میها پيروی از ارزش

دانند. به زعم سيد قطب، تشكيل یك امت اسالمی که در آن حكومت اسالمی بر پایه ی شرع اسالم جاری باشد را ضروری می

ز طریق اجرای شریعت اسالم(، روش زندگی الهی در آن جاری ای است که در آن ااهلل حاکم است )ای متمدن جامعهیك جامعه

است، انسانيت ارزش حقيقی خود را یافته، اخالقيات مجال ظهور پيدا کرده، خانواده دارای باالترین ارزش است و انسان تا سر 

می، انسان قادراست تا این گيرد. به بيان قطب، تنها در یك جامعه ی اسالاهلل )جانشين خدا( بر روی زمين اوج می حد خليفه

 تواند متمدن باشدحد رشد کند و بنابراین تنها این امت اسالمی است که می

ها مدرنيسم انتقاد به مدرنيسم: پست مدرنيسم انتقادی همه جانبه و تهاجمی تمام عيار به مدرنيسم است. پست مدرنيست -4 

هایی خاص نتوانسته حقيقت، زیبایی و عدالت را برای انسان به ارمغان کشند که تأکيد آنها بر عقل، علم و ارزشرا به نقد می

بنياد گرایی اسالمی و  بياورد، بلكه جهانی که مدرنيسم ساخته پر از معضل و فالکت، جنگ، تباهی، پوچی، فقر، گرسنگی و

نيز بوده از نظر آنها عقالنيت را پست مدرنيزم است. نظام سرمایه داری که ابزار اجرا و تحقق پروژه ی مدرنيسم در سطح جهان 
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داری امریكایی بيش از دیگر اش تهی ساخته است. در این ميان سرمایهابزاری نموده و در نتيجه خرد انسانی را از ماهيت اصلی

کند که مدرن سازی جوامع بوجود آورده است. پست ها مورد تهاجم قرار دارد پست مدرنيسم به بحرانی تأکيد میقدرت

بينند و معتقدند مدرنيسم، جهان را با ی مدرنيسم را در تمامی جنبه هایش ناموفق و شكست خورده میها پروژهستمدرني

بحرانی اخالقی و فلسفی مواجه ساخته و معنای زندگی را از بين برده است. البته آنها بيش از آنكه از چنين بحرانی استقبال 

رود. های بنيادین بنيادگرایی به شمار می، ضدیت با مدرنيسم یكی از ویژگیکنند، خود از آن  گله مندند. از سوی دیگر

دانند. بنيادگرایی اسالمی در برابر ها و باورهای دینی خود میبنيادگرایان روش مدرنيستی زیستن را تهدیدی عليه ایمان، ارزش

های دهد و بر این باور است که ارزشنشان میترویج مدرنيزه سازی زندگی اجتماعی در جوامع اسالمی از خود مقاومت بسيار 

کند، دشمنی که سعی دارد مسلمانان کنند و در واقع مدرنيسم را به مثابه ی دشمن دین تلقی میمدرن، اسالم را تضعيف می

ای غربی و تاجی فاروغی بر این باور است که سيد قطب، مدرنيته را پدیده .را از هویت اسالمی خود جدا و از خود بيگانه سازد

کرد .بنابراین هر دو رویكرد، خود را با تهاجم به دید و آن را در تماميتش نفی میدر تعارض بنيادین با حكومت ااهلل می

  .کنندمدرنيسم تعيين هویت می

-ز هرجها اسازد. پست مدرنيستکند، اما چيز دیگری جایگزین آن نمیبدیل مدرنيته: پست مدرنيسم مدرنيته را نفی می. -7

گویند، اما بدیلی برای این خالء های زیبای مدرنيست سخن میهای مشخص و پایان یافتن زمان وعدهومرج، عدم وجود ارزش

های باشند، یعنی اینكه اینان ارزشدهند. اما بنيادگرایان مسلمان خواهان بازگشت به زمان ماقبل مدرنيته )سنت( میارایه نمی

دانند. آنها درصدد تشكيل یك حكومت اسالمی مبتنی بر مدرن و شریعت را بدیل مدرنيسم می هایسنتی را جایگزین ارزش

ی آموزش شریعت اسالم هستند تا از آن طریق راه را برای اسالميزه کردن جامعه هموار سازند. بنيادگرایان به اهميت مسئله

نمی دانند. به همين خاطر است که به ایجاد و احداث   اند و اسالمی کردن جامعه را بدون اهتمام به آموزش امكانپذیرواقف

انتقاد از آن باقی دهند، اما فقط در مرحله یها مدرنيته را مورد انتقاد قرار میمدارس اسالمی همت می گمارند پست مدرنيست

دهند و هم شریعت حمله قرار میروند. اما بنيادگرایان مسلمان مدرنيته را هم مورد نقد و انتقاد و مانند و از آن فراتر نمیمی

 جویند.کنند و پی میبرای آن عرضه می یبدیل اسالمی و برپایی نظمی اسالمی را به مثابه

بينند به نظر بناء، سيد قطب و مودودی؛ آزادی در غرب بدون های دینی میهای مدرنيستی را نافی تحقق ارزشاندیشه آنها 

های های غربی را از مصادیق نظامآزادی از محتوا تهی است. این سه شخصيت، نظام عدالت اجتماعی است و بنابراین، این

های پيش از اسالم دانستند که شبيه نظامها را ضد خدایی )الحادی( میها و اصول این نظامخواندند، چراکه آموزه "جاهلی"

رمق های اخالقی بیامع غربی به حاشيه رانده شده و ارزشاند. از نظر آنها؛ دین در جوباشند، زیرا بر مادیگری استوار گردیدهمی

های غربی است. آنان، اسالم را شریعتی کامل و راه اند و این پيامد جهان بينی ماتریاليستیِ مدرنيستی حاکم بر نظامگردیده

حلی کارآمد ارایه داده اهاقتصادی ر _ی معضالت و مشكالت اجتماعی دانستند که برای همهحلی بدیل برای این نظام غربی می

 .است

ها و هم بنيادگرایان مسلمان نظام سرمایه داری را در ایجاد بی نظمی جهانی، بروز نظام سرمایه داری: هم پست مدرنيست -8

ی ملی و بين المللی، تخریب محيط زیست و جنگها، گسترش فقر، تشدید معضالت اجتماعی، تعميق شكاف طبقاتی در گستره

ها، سرمایه داری به قيمت نابودی جهان دانند. از نظر پست مدرنيستهایش مقصر و مسئول میرنيته در تحقق وعدهناکامی مد

دانند. آنها داری میها را عواقب وجود نظام سرمایهدرصدد رشد اقتصادی و کسب سود هر چه بيشتر است و این ناهنجاری

داری و امپریاليسم نهاده و بنابراین نظام ی سرمایهام مدرنيستی را بر عهدهدهند که تحقق نظمدرنيسم را مورد انتقاد قرار می
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داری، جهان را به دو قطب شمال و جنوب تقسيم نموده های مدرنيسم شریك است. به زعم آنها سرمایهسرمایه داری در ناکامی

ت ندارند. بنيادگرایان مسلمان نيز همين ها درمانی برای این معضالهای جنوب است. پست مدرنيستو عامل فقر و فالکت ملت

آورند و از جهان غرب تحت عناوینی همچون استكبار، جهان کفر، جهان انتقادات را نسبت به نظام  سرمایه داری وارد می

فاوتی قایل داری و مدرنيته تنگرند. آنها ميان سرمایهبرند و با دیدی بدبينانه به عملكرد کشورهای غربی میشيطانی و ... نام می

ی این ی همهکنند و برپایی یك نظام اسالمی را چارهمی می بينند و آن را به کلی نفی نمی گردند و غرب را یك واحد یكپارچه

  .دانندمعضالت می

 برخوردی مداراجویانه دارد. "دیگران"های دیگر و باشد و با نظاماجتماعی: پست مدرنيسم جریان مطلق اندیش نمی یمدارا -7

ی آميز مداراجویانهها و ترکيب صور ذهنی مختلف را برای زندگی مسالمتپست مدرنيسم امكان تلفيق و هم کناری گفتمان

ها، روشنفكران و اهالی فضل و ادب با افراد ی پست مدرنيستآورد و حتی مشوق آن است. در اندیشهمردم متنوع فراهم می

شوند. این ترکيب اگرچه افراد مختلفی را از اقشار متنوع ها با هم ممزوج مییها با دست نيافتنتوده گرا و دست یافتنی

همين تلفيق اجتماعی به پست مدرنيسم  .آورد، اما در عين حال به هيچ سمت و سویی گرایش ندارداجتماعی گرد هم می

این زندگی مداراجویانه هم لذت بخش  اجازه می دهد تا نظام باورهای سنتی و کهن را به طرز غيرمنتظره ای در هم فرو بریزد.

آورد. بدین گونه است که پست مدرنيسم نسبت به پيوندهای انسانی است و هم آدمی را به درك مشكالت دنيای مدرن نایل می

های مختلف و نيز دسترسی همگان به اطالعات جمعی بسيار راغب است. اما بنيادگرایان مسلمان و به هم پيوستگی فرهنگ

را برنمی تابند و جز گروه مسلمان پيرو و همراه خود،  "دیگران"یعت اسالمی را مطلق می پندارند و دگراندیشان و نظام شر

شمرند. بنابراین آنها در زمره ی مطلق اندیشان نامداراگر قرار می گيرند. تيبی نيز دیگران را منحرف یا کافر یا مرتد و .... می

تابند و با دگراندیشان مدارا نمی کنند، بلكه به همه ی مخالفين مان مخالفين خود را برنمیتأکيد می ورزد که بنيادگرایان مسل

بایست خود می تازند. به باور آنها عقيده ی آنان در باره ی حقيقت، تنها برداشت صحيح و ممكن در آن باره است که می

اگر دیگران مانند آنها نباشند و  .اعتبار برای همگان باشد بایست معياری قابلی آنها میهمگان مانند آنها بياندیشند و اندیشه

 .اند و یا جاهل رای متفاوت از آنها بياندیشند، یا کافبه گونه

بينند و بر این باورند که بند به اصول دموکراسی نمیی کافی پایها مدرنيسم را به اندازهدموکراسی: پست مدرنيست -01

-ی تحقق و شكوفایی اندیشه و جامعه به شمار مینيستی است. در تفكر آنها دموکراسی الزمههای مدردموکراسی قربانی نظام

ها پذیرفتن دموکراسی را در جهان امروز گریزناپذیر می بينند. اگرچه دولتها دیر به دموکراسی پاسخ مثبت آید. پست مدرنيست

ها اذعان دارد. از حرکات ریيس جمهور امریكا و تصميم گيریاند، اما روند زندگی به دموکراتيزه شدن روابط و مناسبتها داده

ی های تلویزیونی تا عدم پذیرش اصول کمونيسم در اروپای شرقی، این عامهگرفته تا انتخاب ده آهنگ برتر و رده بندی برنامه

دموکراسی را به ارمغان کنند. این مدرنيسم نبود که چنين هایشان نقش آفرینی میمردم هستند که امروزه در تصميم گيری

کند اما بنيادگرایان مسلمان دموکراسی را گيرندگی خود را تحميل میآورد، این خواست مردم و جامعه است که قدرت تصميم

کنند. مودودی به حكومت اکثریت اعتقادی نداشت. او دانند و آن را نظامی باطل و غيرالهی محسوب میارمغان غرب مدرن می

توانند خوب نمی اند و گمراه، بنابراین ط  می پنداشت که حق با اکثریت است. از نظر او، اکثریت مردم بر راه باطلاین باور را غل

اند. به همين علت فقها و مجتهدین بایست دنباله رو اکثریت بود. اکثریت مردم پيرو جاهليترا از بد تشخيص دهند. پس نمی

آید، ایست به جای آنها تصميم بگيرند و انتخاب کنند. آنچه که از رأی مردم بيرون میببنياد گرایی اسالمی و پست مدرنيزم می

الهی نيست. نظام دموکراتيكی که بيانگر رأی اکثریت باشد، از نظر مودودی غيراسالمی است. دموکراسی طبق آرای مودودی 
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یست توسط نمایندگان ااهلل تعيين شود که بااصوالً ضد اسالم است. دولت آن نيست که توسط مردم تعيين گردد. دولت می

گردد، بلكه مشروعيت یك دولت را خدا باید باشند. مشروعيت یك دولت از رأی اکثریت مردم ایجاد نمیهمان فقيهان می

تعيين نماید. در جهان تنها دو نظام سياسی وجود دارد؛ یكی نظام الهی و دیگری نظامی شيطانی. نظام الهی آن است که در 

-اند. این نظامهای موجود در غرب و شرق عالمی آن نظامستای اجرای احكام شریعت اسالمی بوجود آید و نظام شيطانی همهرا

 .اندی تعاليم الهی شكل نگرفتهاند چراکه بر پایهها شيطانی

 

 :گیری نتیجه

 های این مقاله را چنين بيان کرد: توان اجمال یافته بندی می در یك جمع

ها و  مدرنيسم شاخصه توان برای پست مدرنيسم، با مبانی این تفكر سازگار نيست، اما می ند ارائه تعریف مشخص از پست. هرچ0

ها به واقع و  مدرنيسم عبارتند از: انكار وجود یا ارائه، انكار مبدأ یا ارجاع پدیده های پست ه شاخصهملاصولی را بيان نمود.از ج

 کننده. راگيری هنجارها و شاخص اثباتی غيریت ترکيباصل خود، انكار وحدت، انكار ف

اندیشی و  معنایی، شك باشد: انكار واقعيت، مواجهه انسان با یك وانمودگرا، بی مدرنيسم دارای شش اصل زیر می  . پست2

 گرایی. کثرت

ن واحدی برای آن ارائه کند، ولی جایگزی های دیگر را نفی می مدرن در نظریه سازمان، اشتراك کلی نظریه . دیدگاه پست3

 دهد. نمی

های متعددی از سازمان  مدرن، بر خالف نظریات دیگر به جای یك استعاره واحد، استعاره . نظریات مدیریت و سازمان پست6

 باشد. ها عموما از جنس نرم می دهند که این استعاره ارائه می

 خورد. ازمانی و مطرح شدن ساختارهای جدید به چشم میمدرن، مسئله تنوع ساختار س . در نظریات سازمان و مدیریت پست6

 های خاص است. مدرن در نظریات سازمان، توجه این نظریات به گروه . یكی از تأثيرات دیدگاه پست4

 مدرن هماهنگی داشته است. های فراصنعتی هم از نظر تاریخی و هم از نظر مفهومی، با مطرح شدن تفكر پست . ظهور سازمان7

توان  باشد. بنابراین، نمی مدرن تمدن غربی است که از جهت مبانی و اهداف با تمدن اسالمی یكسان نمی ه دیدگاه پست. جایگا8

مدرن در غرب بتواند تأثيری در نظریات اسالمی سازمان و مدیریت داشته باشد. عالوه بر اینكه  انتظار داشت طرح دیدگاه پست

 اسالمی همخوانی ندارد.از جهت مبانی نيز این دیدگاه با مبانی 
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