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  چكيده
سـازمان و مـديريت    شـناختي  ي جامعـه هـا  پـارادايم  شناختي صدد تحليل مباني انساندر اين مقاله

گيري پارادايم مديريت اسالمي  و نقش آن در راستاي شكل براساس نظريات عالمه طباطبايي
آوري و بـا روش تحليـل مضـمون بررسـي      جمـع  اي كتابخانـه  هاي اين تحقيق بـا روش  است. داده

بنـدي   براسـاس تقسـيم   شـناختي  ي جامعهها شناسانه پارادايم ي انسانها اند. پس از ارائه گزاره شده
پيرامون انسـان، در   ي عالمه طباطباييها ي استنباط شده از انديشهها بوريل و مورگان، گزاره
ي اسـتنباط  هـا  ، گـزاره پايـان : ارائه شده است. در "ماهوي"و  "وجودي"قالب دو زاويه تحليلي 

ي هـا  پـارادايم  اختيشن ي انسانها در چهار دسته با گزاره ي عالمه طباطباييها شده از انديشه
 ؛ي تأسيسـي بـديع  ها گزاره .1 از: سنجي شده كه عبارتند سازمان و مديريت نسبت شناختي جامعه

. در انتهـا  كننـده  ي تكميـل هـا  گـزاره  .4و  ي تأسيسي متضادها گزاره .3؛ ي تأييدكنندهها گزاره .2
ي انجام شـده  ها ز بررسيحاصل ا شناسي ي چهارگانه از منظر انسانها پارادايم شناسي مباني انسان

دهد كـه   ميي اين پژوهش نشان ها است. يافته و بررسي شدهتحليل  از منظر عالمه طباطبايي
سـازمان و مـديريت    شـناختي  ي جامعهها نگاه پارادايم عالمه طباطبايي شناسي از منظر انسان

از ساحت طبيعـت مـادي انسـان فراتـر نرفتـه اسـت. در        از زاويه تحليل ماهوي بوده و ثانياً اوالً
نتيجه زاويه تحليل وجودي و نيز بعد اول و سوم از زاويه تحليـل مـاهوي انسـان، داراي قابليـت     
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 مقدمه
بـوده و بـه مثابـه یـک رشـته همراه عمل مدیریتی، همواره با زندگی اجتماعی بشر  عنوان بهمدیریت 

است، » اوری تضمین تحقق اهداف جامعهفنّ « گذرد. مدیریت میعلمی یک سده بیشتر از عمر آن ن
تجلـی پیـدا کـرده اسـت. یکـی از  ها ی آن در قالب اهداف سازمانها سازمانی که هدف ای جامعه
ی هـا ی ایـن رشـته اسـت. تحلیلهـا ی پژوهشگران این رشته چرایی تحـوالت و دگرگونیها دغدغه

تـر  ی عمیـقهـا دهنـد، ولـی تبیین مـیریشه این تحوالت را به تغییرات محیط نسبت  مرسوم عمدتاً 
تـر آن نظـر  ی عمیـقها یـهکنند و به ال میخاستگاه این تطورات را در عمق اندیشه متفکران جستجو 

. حقیقت آن است که شناسی و روش شناسی ، انسانشناسی ، معرفتشناسی کنند. یعنی به هستی می
عمیق است.  و دستگاه اندیشگی آن پرداخته شود، شناختی غیر ها آنکه به ریشه شناخت مدیریت بی

فـا کنـد، مسـتلزم نگـاهی شناخت مولد که بتواند در تولید علم مدیریت سـهم و نقشـی ای رو از این
ی زیـرین اندیشـه ها ). این مقالـه از میـان الیـه١٠۴ص ،١٣٩١ زاده، (گائینی و حسین فلسفی است

  آن پرداخته است. شناسی فلسفی علم مدیریت به انسان
شـود؛ زیـرا  مـیالمسـائل شـمرده  ی علـوم انسـانی بـه نـوعی امهـا فرض در پیش شناسی انسان

وضوع غالب مسائل انسانی یا مرتبط با آدمی است. دین، علـم، عقـل، محور و به یک معنا، م انسان
معرفت، اخالق، هنر، سیاست، مدیریت و مفاهیمی از این دست بدون وجود نـوع انسـان و حتـی 

ی فکری و فلسـفی در طـول تـاریخ، بـه انسـان و ها رو تمامی نظام تصور او بدون موضوعند. از این
یک از این مکاتـب بـا دیگـری تفـاوت اساسـی  تردید انسان در هر اند. بی شناسایی او عنایت داشته

، متفـاوت بودنـد، علـوم مبتنـی بـر گونـه ها دارد. بدیهی است که وقتی انسان براساس ایـن دیـدگاه
باره یکی از علوم انسـانی بایـد نوع بحث در یابند. بنابراین پیش از هر مینیز تفاوت  ها شناسی انسان

گـاهی کامـل وارد  درباره انسان کشف کرد تا زمینه طرح مسائل فراهم آید و بـادیدگاه آن مکتب را  آ
  ).۶ص ،١٣٩٠ (واثق غزنوی، بحث در آن علم شد

مهـم تلقـی شـده، دانـش  بسـیارتـری یافتـه و  یکی از علوم انسانی که در سده اخیر دامنه وسیع
کند، بلکـه  میانسان بحث ناز  طور مستقیم بهاست که خود  ای رشته مدیریت است. این دانش میان

 ... که مستقیماً شناسی، علوم سیاسی و ، جامعهشناسی از دستاوردهای سایر علوم انسانی مانند روان
مـدیریت  ).٧ص ،١٣٩٠ (واثق غزنوی، گیرد میکنند بهره  میدرباره یک بعد از ابعاد انسانی بحث 

حاصل  استوار است، زیرا جامعه سیشنا مانند هر علم اجتماعی دیگر بر شناخت از انسان یا انسان
هاست و وظیفه اصلی مدیر، هدایت رفتار انسـان اسـت. مـدیر بایـد بدانـد بـا چـه افراد و تجمع آن

ی ها ی انسـان، شـیوههـا موجودی سروکار دارد و اال در حین عمل چه بسا با نادیـده گـرفتن ویژگی
 شناسـی بـدون انسان رو از ایـنگـردد.  میمنتهی نداشتن گرفته و به انفعال و کارایی  نامناسبی به کار
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، مـدیر سـبکی از شـناختی پذیر نیست. به کمک نگـرش انسان صحیح داشتن مدیریت موفق امکان
  ).١٨٢ص ،١٣٨۶(امیری،  گیرد میمدیریت را در پیش 

 خصوص از نظر قرآن کریم بسیار مـورد توجـه بـوده و بـاه در اسالم، ب شناسی که انسان از آنجا
دست  و مکاتب غربی را درباره انسان به های اسالم مرتبط است، ابتدا باید دیدگاه می الهمه علوم اس

   گـذاری نمـود پایـه هـا توجـه بـه ایـن تفاوت آورد وانگهی علوم انسانی از جمله علم مدیریت را بـا
هدف این تحقیق آن است که ابتدا تصویر انسان را از منظـر  بنابراین). ٧ص ،١٣٩٠ (واثق غزنوی،

و نیز  )١٣٩١( 1بندی بوریل و مورگان سازمان و مدیریت براساس تقسیم شناختی ی جامعهها پارادایم
ی هـا بـه دسـت آورد و بـا مقایسـه آن دو تصـویر، داللت ی عالمه طباطباییها از منظر اندیشه

گیـری پـارادایم مـدیریت  را در راسـتای شـکل ه طباطبـاییاسالمی از منظر عالم شناسی انسان
  .کنداسالمی بیان 

سـازمان و مـدیریت،  شـناختی ی جامعهها عنایت به اینکه یکی از منشأهای اختالف پارادایم با
توان گفت در این زمینه نیـز بـین دو نگـرش اسـالمی و  می بنابرایننوع نگرش به انسان بوده است، 

رو بدون درک صحیح از مبانی مذکور امکان تحلیـل صـحیح  ود دارد. از ایناسالمی تفاوت وج غیر
بنابراین  ).١۵٩−١۵۴ص ،١٣٧٩(امیری،  نخواهد بود یاد شده فراهماز نظریات ارائه شده در علوم 

توان در عرصه مـدیریت اسـالمی گـام  میبدون ارائه تصویر حقیقی انسان از منظر منابع اسالمی، ن
، شناســی در کنــار ســایر مبــانی هستی شناســی بــدون تعمــق در مبــانی انساناساســی برداشــت و 

  ، نظریاتی به صورت ناقص و التقاطی ارائه خواهد شد.شناسی و روش شناسی معرفت
اگر رویکرد اسالم به انسان به نحو شایسته تبیین شود و شأن و جایگـاه انسـان در نظـام هسـتی 

معین کرد که با این موجود چگونه تعاملی باید داشت. ان تو میگونه که هست ترسیم گردد، آنگاه  آن
مستقیم با انسان در ارتباط است، بنابراین اگر انسان موجودی با کرامت تلقـی  طور بهچون مدیریت 

ارزش تلقـی  اما در صورتی که موجودی پست و بـی ؛شود، نحوه تعامل با او نیز کریمانه خواهد بود
مادی تلقی شود، الجـرم  خواهد بود. اگر انسان موجودی صرفاً  کننده رشود شیوه تعامل با او نیز خوا

شیوه ترغیب و انگیزش او نیز دارای مبنا و غایت مادی خواهد بـود و اگـر موجـودی مرکـب از بعـد 
تـری خواهـد  ی گستردهها تعامل با او در مبنا و غایت، ساحت به یقینمادی و بعد مجرد تعبیر شود 

  ). ۴۶−٣٩ص ،١٣٨١ )؛ (مصباح یزدی،۶ص ،١٣٩٠(واثق غزنوی، یافت 
ی مدیریتی نیـز تحـوالت اساسـی ایجـاد نمایـد. ها تواند در نظام میرویکرد اسالمی به انسان 

استفاده از سازوکارهای کنترل بیرونـی نظـارت  مسلماً  ها نمونه با توجه به کرامت ذاتی انسان طور به
کید  ها نسانکنترلی ا شدید، تعدیل شده و بر سازوکارهای خود گردد. یا صاحب فطـرت الهـی  میتأ

                                                           
1. Burrell & morgan 
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مآبانه برای هـدایت او جـای خـود را بـه  ی آمرانه و دیکتاتورها شود که شیوه میدانستن انسان باعث 
  ).١٩−١۶ص ،١٣٨١ (مصباح یزدی، ی مشارکتی و عقالنی بدهدها شیوه

سازی در مدیریت اسالمی، نیاز به ارائه تصویر حقیقی انسان از  نتیجه آنکه پیش از هرگونه نظام
باشد. همچنین الزم است که این تصویر، مستند به مبانی عقلی و نقلی دین اسـالم  میمنظر اسالم 

بر بودن این امر برای پژوهشگران این عرصه، استفاده از نظـرات  بر و زمان باشد، که با توجه به هزینه
 رسد. میاند ضروری به نظر  در این زمینه تمرکز داشته و تالش نموده ها لاندیشمندانی که سا

 در علم سازمان و مدیریت نیز، هم به لحـاظ نظـری و هـم بـه لحـاظ عملـی، انسـان جایگـاه 
 ی متفـاوت بـه انسـان بـوده هـا داشته و سیر تاریخی مکاتب علم مدیریت حـاکی از نگرش ای ویژه

 استیونسـون ( رفتـه اسـت مـیی این علم بـه شـمار ها وت پارادایمکه این نگرش عامل مهمی در تفا
  ). ٣، ص١٩٩٨ 1و هابرمان،

(کـارکردگرا،  سـازمان و مـدیریت شـناختی ی جامعههـا پارادایم شـناختی بررسی مبـانی انسان
ی ها گرای بنیادی و ساختارگرای بنیادی) نشـانگر آن بـوده کـه، بـر مبنـای توصـیف تفسیری، انسان
ارائـه  ها سان، تجویزهای متفاوتی برای مدیریت شئون مختلف این موجود در سـازمانمتفاوت از ان

، یکـی از شناسـی رو انسان از ایـن متأثر از نگاه ناقص به هستی و انسان بوده است. گردیده که غالباً 
سازمان و مدیریت است و مدیریت اسالمی نیز  شناختی ی جامعهها مبانی مورد اختالف در رویکرد

  باشد.  میتعبیر و تفسیری مخصوص به خود از انسان بوده که این تحقیق در پی ارائه آن  متضمن
از آنجا که در عالم اسالم، تعابیر و تفاسیر متفاوتی از انسان وجود دارد، در این تحقیق، نگاه اسالمی 

تبیین شده اسـت. سـؤال اصـلی ایـن تحقیـق متضـمن:  به انسان براساس نظریات عالمه طباطبایی
های  شــناختی سـازمان و مــدیریت از منظـر اندیشــه هـای جامعه شناســی پارادایم "تحلیـل مبـانی انسان

  " بوده که خود شامل سؤاالت فرعی ذیل است که عبارتند از:شناسانه عالمه طباطبایی انسان
ــر پارادایم. ١ ــان از منظ ــا انس ــناختی ی جامعهه ــاد و  ش ــه ابع ــدیریت دارای چ ــازمان و م  س

 باشد؟ مییی ها ویژگی
 باشد؟ مییی ها دارای چه ابعاد و ویژگی انسان از منظر عالمه طباطبایی. ٢
ی ها پارادایم شناسی یی با انسانها و شباهت ها چه تفاوت عالمه طباطبایی شناسی انسان. ٣

 سازمان و مدیریت دارد؟ شناختی جامعه
گیـری مـدیریت  یی در راستای شـکلها چه داللت شناسانه عالمه طباطبایی انمبانی انس. ۴

 اسالمی خواهد داشت؟
  در ایـن پـژوهش، از سـویی اشـراف ایشـان  دلیل مبنا قرار گرفتن نظریات عالمه طباطبایی
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بر منابع دینی اعم از قرآنی و روایی، و از سوی دیگر تسلط ایشان بر مباحث عقلی و حکمـت بـوده 
 باشد. میتری از انسان  جمع این مبانی، منجر به ارائه تعبیر و تفسیر کامل که منطقاً است 
  

  پیشینه تحقیق
 شناسی ی متعددی در حیطه انسانها ی علمی معتبر، پژوهشها بر جستجوهای نگارنده در پایگاهبنا

اتی چـون پیرامـون موضـوع عموماً  ها این پژوهش مدیریت و سازمان از منظر اسالمی وجود دارند.
بـه برخـی  هسـتند کـهبررسی ابعاد وجودی انسان از منظـر حکمـت و عرفـان و تعـالیم اسـالمی 

؛ ١٣٨۶؛ امیـری، ١٣٨۴؛ کبیـر، ١٣٨٣(بهارستان، اند  کردهی آن در حوزه مدیریت اشاره ها داللت
؛ ١٣٩٠؛ سـلیمی، ١٣٩٢ نیـا، ؛ فروزنـده دهکـردی و فروغـی١٣٨٩؛ خیری، ١٣٩٠واثق غزنوی، 

ــی ــین پژوهش ).١٣٩۴، گنجعل ــا همچن ــت انسانه ــا محوری ــز ب ــی یی نی ــه  شناس ــر عالم از منظ
داری و نظـام سیاسـی،  یی چون فلسفه و کالم، تعلیم و تربیـت، حکومـتها در زمینه طباطبایی

؛ داسـتانی و دیگـران، ١٣٨٢؛ حسـینی، ١٣۶٧ ،(مقـدم انجام گرفته اسـت شناسی اخالق و جامعه
؛ موسوی مقدم ١٣٩١ نژاد، ؛ مهدوی١٣٩١مهر و مقدس،  عیدی؛ س١٣٩٠؛ مؤمنی و دیگران، ١٣٩٠

پژوهش و تحقیقات کافی را در زمینه  نبودتوجه به اینکه پیشینه تحقیق حاضر  ). با٢٠١۴و دیگران، 
آن  دهد، ایـن تحقیـق، بـر میدر مدیریت نشان  اسالمی از منظر عالمه طباطبایی شناسی انسان

ارائه دهـد.  شناسانه عالمه طباطبایی ی انسانها از دیدگاه تری تر و مفصل توصیف کاملاست تا 
ی سیر نزول و صعود انسان از منظـر عالمـه ها ویژگیاست شده  تالشدیگر در این پژوهش  بیانبه 

گیری مدیریت اسالمی تبیین گردد  برای علم مدیریت شکل ها وردهای آن ویژگیو رها طباطبایی
 گردد. میحاضر تلقی که این امر جنبه نوآورانه پژوهش 

  
  ادبیات موضوع

  شناسی انسان. ١−٢
 ،١٣٨۴(خسـروپناه،  یـاد کـرد 1دانـش انسـان تـوان بـا عنـوان مـیرا به صورت کلی  شناسی انسان
بـه کـار رفتـه کـه در  2در علوم اجتمـاعی معـادل آنتروپولـوژی» شناسی انسان«). اما واژه ١۵٨ص

  ). ایـن واژه بـه ١٩ص ،١٣٩١(فکـوهی،  شـد مـینامیـده » شناسـی مردم«نه چندان دور  ای گذشته
ی ممکن و جاری درباره انسان و در واقع، بررسی تاریخ طبیعی انسان اسـت و ها تالش همۀمعنای 

 بـه معنـای شـناخت شـکل گرفتـه اسـت 4به معنای انسان و لوگـوس 3از دو واژه یونانی آنتروپوس
                                                           
1  . Human-Knowledge  2. Anthropology  
3  . Anthropos    4. logos  



                        ١٣٩۵ ابستانتهار و ب/ ٩و  ٨ ش/ ۵س/ اسالم و مدیریت   ١٣٨

گی رفتار جوامـع انسـانی و نحـوه به چگون شناسی ). مطالعات انسان١۵٨ص ،١٣٨۴(خسروپناه، 
  ). ۴٢، ص٢٠١١ 1فری و دیگران،( پردازد میتطبیق آنان با محیط خود 

گـردد کـه ریشـه در  زمـین، بـه دوران یونـان باسـتان بـازمیدر مغرب  شناسی پیشینه علم انسان
 اما با آغاز دوره رنسانس تحـول ؛آمد میبه حساب  شناسی تفکرات فلسفی داشته و بخشی از هستی

در این دوره  شناسی انسان ۀترین شاخص شکل گرفت. اصلی شناسی قابل توجهی در مطالعات انسان
محوریت انسان در جهان هستی است. به تعبیری از سـه موضـوع اصـلی فالسـفه: خـدا، جهـان و 
انسان، این بار انسان خـود را از اسـتیالی مباحـث کیهـانی و سـیطره مشـیت الهـی خـارج کـرد و 

موضوعی مستقل مطرح ساخت. در ایـن دوره  عنوان بهبلکه  ،جزئی از جهان عنوان به خویشتن را نه
علمی،  شناسی مستقل مطرح شد. تا آنجا که امروزه انسان ای شاخه عنوان به شناسی به تدریج انسان

 اعتنـا هسـتند متکی به الهیات، نسبت به یکـدیگر یکسـره بـی شناسی فلسفی و انسان شناسی انسان
 مانیسم استاُ  شناسی ). در عصر کنونی نیز بارزترین مکتب انسان۵۴−۴٩ص ،١٣٩۴ر، ف (سهرابی

و مالـک  ها ). در این مکتب انسان معیار و میزان همه ارزش١٧−١، ص٢٠٠٩اسپیتزک و دیگران، (
بلکه خالق محیط  ؛باشد. در این رویکرد، انسان مخلوق محیط نبوده میهستی و استعدادهای خود 

گـر  ی علوم اجتمـاعی جلـوهها ) مبانی این مکتب در سایر شاخه۴٧ص ،١٣٩۴فر،  (سهرابی است
  ). ٢۶، ص٢٠٠٩اسپیتزک، ( شده است

و  شناسـی در پیونـد وثیـق بـا مبـانی معرفت شناسـی بینی، مبنـای انسان در انواع مختلف جهان
ارتبـاط ایـن قرار داشته و نوعی تالزم و سنخیت میان آنان برقرار است. بر حسب نوع  شناسی هستی

 نشان داده شده است. ١که در جدول  پدید آمده است شناسی مبانی با یکدیگر چهار مکتب انسان
  

  شناسی : مکاتب انسان١جدول شماره 
 هارهیافت
  شناسی انسان  شناسی هستی  شناسی معرفت شناسی انواع انسان

  ساز فرهنگحیوان   سفسطه و نیهلیسم نسبیت فهم و حقیقت، شکاکیت فلسفی معاصر
  حیوان ابزارساز  گرایی ماتریالیسم و مادی  گرایی آمپریسم و حس پوزیتویستی−علمی

  حیوان ناطق  گرایی ایدئالیسم و مادی گراییراسیونالیسم و عقل فلسفی کالسیک
  موجود اساطیری  ارباب انواع و شرک خیال و تمثالت برزخی اساطیری

  الله، کلمة اللهخلیفة   توحید  وحی و عقل اسالمی−دینی
 )٣۶، ص١٣٨٩(پارسانیا، منبع: 

 

                                                           
1. Ferry et al 
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  علوم اجتماعی و مدیریت در شناسی انسان. ٢−٢
ای از  ای از علـم و نظریـه های سازمان بـر فلسـفه ) تمام نظریه١٠، ص١٣٩١به گفته بوریل و مورگان (

 2شناسـی، معرفت 1شناسی، فرض فلسفی: هستی باشد. علوم اجتماعی بر چهار پیش جامعه مبتنی می
شناسـی از جهـاتی بسـیار  باشند. در ایـن بـین، مبـانی انسان استوار می 3شناسی شناسی و روش انسان

محور و به یک معنا موضوع غالب مسـائل انسـانی یـا مـرتبط بـا  شود؛ زیرا انسان کلیدی محسوب می
مفـاهیمی از ایـن آدمی است. دین، علم، معرفت، اخالق، هنر، سیاست، مدیریت، جامعه، تـاریخ و 

نیـا،  دست بدون وجود نوع انسـان و حتـی تصـور او، بـدون موضـوعند (فروزنـده دهکـردی و فروغی
علوم اجتماعی امـروز، حـول  4شناسی ). مسئله اصلی و مورد اختالف در مبنای انسان١٩، ص١٣٩٢

، ١٣٩١و مورگـان،  شود (بوریل را شامل می 6و اختیارگرا 5محور جبر و اختیار بوده و دو رویکرد جبرگرا
). در نگاه دانشمندان غربی جبر و اختیار انسان در این سؤال بیان شـده اسـت کـه آیـا رفتـارش ١٠ص

طور کامل به وسیله محیط، وراثت، آغاز دوره کودکی یا خدا تعیـین  نتیجه اراده آزادانه اوست یا تقریبًا به
نـه ماننـد نظریـات مارکسیسـم، شود؟ پاسـخ بـه ایـن سـؤال طیـف وسـیعی از نظریـات جبرگرایا می

گرایان، فرویدیسم و رفتارگرایان، که انسان را محصـول شـرایط محیطـی چـون غرایـز، ژنتیـک،  تجربه
) تا نظریـاتی کـه ٢٢−١٣، ص٢٠٠٩ 7دانند (فروم، عوامل اجتماعی و اقتصادی و نیروهای معنوی می

گیـرد (استیونسـون و  دگرایانـه) دربرمیاند (ماننـد نظریـات وجو انسان را دارای اراده آزاد مطلق دانسـته
  ).  ١٩٠−١٨٧، ص١٣٩٢و رجبی،  ۴، ص١٩٩٨ 8ن،اهابرم

نیـز  9"ها ی سازمان و مدیریت با اخـتالف در مفهـوم "سرشـت انسـانها از سوی دیگر پارادایم
(تصویر انسان یا مفهوم انسان، مفهوم سرشـت انسـان) شـامل  مواجه هستند. مفهوم سرشت انسان

شـت انسـان و چگـونگی و عقایدی است که به چیسـتی سر ها ، نگرشها فرض پیشاز  ای مجموعه
ی زندگی (مالک معنـاداری زنـدگی او) ها اجتماعی و طبیعی و نیز هدف و ارزشزندگی در محیط 

) مسـائل اصـلی و ١٩٨۶( 11به گفته سولیوان ).۵۶−۵۴، ص٢٠١۴ 10هوردکا،(دهند  میپاسخ 
ی حـاکم بـر نظریـات هـا پارادایم ویژه بـهعلـوم اجتمـاعی و شناسـی  مورد اختالف در مبنای انسان

  سازمان و مدیریت امروز، حول دو محور شکل گرفته است:
سرشت انسان بوده است. مبنای  بودن 13»بنیاد قانون«یا  12»بنیادخود«محور اول ناظر بر تقابل 

                                                           
1  . ontology   2. Epistemology  
3. Methodology   4. anthropology  
5  . Determinism   6. Voluntarism  
7. Fromm   8. Stevenson & Haberman  
9. Human nature   10. Horodecka  
11. Sullivan,1986  12. Self-bound  
13. Low-bound 
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غایتمنـد انسـان بنیادی بدین معناست که سرشت انسانی به واسطه عوامل کنش آزاد، مستقل و خود
بنیادی بدین معناسـت کـه سرشـت انسـانی حاصـل عوامـل  حالی که قانون برون گیرد در میشکل 

... بـوده و بـه وسـیله ایـن ماعی، فرهنگی، اقتصادی، تـاریخی ومحیطی چون: عوامل زیستی، اجت
 1اختیـارگرابنای خودبنیادی با تعبیر رویکرد از م گردد. بوریل و مورگان میعوامل محیطی نیز کنترل 

  ). ١٠ص ،١٣٩١ ( اند نام برده 2بنیادی با تعبیر رویکرد جبرگرا و از مبنای قانون
 

   های انسان براساس دو محور بنیاد و پایداری سرشت : انواع مدل٢شماره  جدول

  سرشت 3پایداری
  5پذیر انعطاف 4ثبات

سرشت 6بنیاد  9خود بنیادی 8انسان تفسیری 7انسان استبدادی
 12قانون بنیادی 11انسان مدرن 10انسان دموکراتیک

  )۵٣٨، ص١٩٨۶ 13منبع: (سولیوان،
  

یی استوار بوده و بر پیوستاری قـرار ها ارچوبهای مربوط به جامعه نیز بر چ مطالعات و رهیافت
گرا و سوی دیگر آن دیدگاه تضاد یا اجبار قـرار گرفتـه  گیرند که یک سوی آن دیدگاه نظم یا تلفیق می

کید دارد. توجه ایـن  است. دیدگاه نظم درباره جامعه بر ثبات، تلفیق، هماهنگی کارکردی و توافق تأ
رأیـی، انسـجام و همبسـتگی اجتمـاعی،  دهـی اجتمـاعی، هـم دیدگاه بر حفظ وضع موجود، نظـم

کیـد  ؛باشد میوحدت، ارضای نیاز و فعلیت  اما دیدگاه تضاد بر تغییر، تضاد، گسستگی و اجبـار تأ
ی سلطه، تناقض، رهاسازی، محرومیـت ها شته و توجه آن به تغییر بنیادی، تضاد ساختاری، شیوهدا

  ).٢۶ص ،١٣٩١(بوریل و مورگان،  باشد میو امکان 
در رابطه با فلسفه علوم اجتماعی و ماهیت جامعه، چهار پـارادایم  یاد شدهی ها فرض بنابر پیش

تأثیرات خاصی بر نظریات سازمان و  هاکدام از آن اصلی در حوزه علوم اجتماعی شکل گرفته که هر
بینـی) در  (جهان جا به معنای شیوه خاص نگریستن به جهاندر این 14"مدیریت دارند. واژه "پارادایم

و تبیــین  هــا ). در ادامــه بــه معرفــی پارادایم٨٩ص ،١٣٨۶فــرد،  (دانــایی نظــر گرفتــه شــده اســت
 آن در علم مدیریت پرداخته خواهد شد. ها و تأثیراتشناسانه آن ی انسانها فرض پیش

                                                           
1  . Voluntarism   2. Determinism  
3. Stability    4. Constant  
5. Malleable    6. Source  
7. Totalitarian Man  8. Hermeneutical Man   
9. Self-bound   10. Democratic Man  
11. Modern Man   12. Low-bound  
13. Sullivan   14. paradigm  
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 1پارادایم کارکردگرا. ١−٢−٢
که در ادبیات  (function)است. کارکرد، معادل واژه » کارکرد«ترین مفهوم در کارکردگرایی واژه  محوری

علوم اجتماعی کارکرد به معانی مختلف استعمال شده است: اثر و نقش، وظیفه، معلول، عمـل، فایـده، 
انگیزه، غایت، نیت، نیاز، نتیجه و حاصل از جملۀ این کاربردهاست. اگرچه در بیشتر موارد، این معـانی 

بـا وجـود تعـدد اسـتعمال کـارکرد، های مختلف معانی آنهـا متفاوتنـد.  مکمل یکدیگرند؛ اما در زمینه
شناسی نتیجه و اثر است که انطباق یا سازگاری یک ساختار معین یا اجزای  ترین معنای آن در جامعه عام

کند. بنابراین، معنای کارکرد در منطق کارکردگرایی، اثر یـا پیامـدی  آن را با شرایط الزم محیط، فراهم می
 ).١٣١−١٠٩، ص١٣٨٩جام نظام دارد (فصیحی، ثبات، بقا و انس است که یک پدیده در 

گرایانـه اسـت. بـه عبـارت دیگـر  دهنـد، واقـع تصویری کـه کارکردگرایـان از هسـتی ارائـه می
کارکردگرایان جهان اجتماعی خارج از ما و بدون ارتباط با شناخت ما به منزلـۀ موجـودات تجربـی 

ناپذیر تشـکیل لموس و نسبتًا تغییرارهای خشک، موجود دارند که همسان با جهان طبیعی از ساخت
 کند بدون اینکه هـیچ تـأثیری بـر آن داشـته باشـد آید و زندگی می شده است و فرد در آن به دنیا می

کارکردگرایی با برتر تلقی نمودن جامعـه نسـبت بـه انسـان، انسـانیت  ).٩١ص ،١٣٨۶فرد،  (دانایی
مقهور محـیط و سـاختارهای اجتمـاعی و  بدون جامعه را منتفی دانسته و مدعی است انسان تابع و

محصول توأمان اجتماعی شدن و همکاری است. در نتیجه، انسان خوب، انسانی است که وظایف 
از اسـتقالل انسـان و محول جامعه را به خوبی انجام دهد. کارکردگرایـان ماننـد افالطـون همـواره 

اند.  دانسـته ظـم اجتمـاعی میشنود بوده اسـت؛ زیـرا آن را دشـمن وفـاق جمعـی و نفردگرایی ناخ
هایی بـاور دارد کـه معتقدنـد  شناسـی گرا و بـه معرفت شناسی، اثبات کارکردگرایی از جهت معرفت

اند کـه روابـط تـأثیر و تـأثری میـان آنهـا  جهان اجتماعی مانند جهان طبیعی دارای اجزا و عناصری
ده و از این مسیر به توصیف، تبیین بنابراین، دانشمند باید تالش کند تا آن را کشف نمو .حاکم است

پـذیری کامـل از . کـارکردگرایی بـا تأثیر)١۵−١٠ص ،١٣٩١(بوریل و مورگـان،  بینی بپردازد و پیش
جریان اثباتی در باب معرفت و پذیرش آن به مثابه تنها معرفت راسـتین، در آغـاز تـالش داشـت تـا 

طرح نماید تا بتوانـد بـه امـور متـافیزیکی عامل ثبات و استحکام جامعه م عنوان بهمعرفت اثباتی را 
  ).۴۶−۴۴ص ،همان( مانند دین پایان بخشد

  

                                                           
1. functionalist 
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 1پارادایم تفسیری. ٢−٢−٢
 2پارادیم تفسیری که ریشه در سنت تفکر ایدئالیسـت آلمـانی داشـته و مبـانی آن در فلسـفه کانـت

 ،١٣٨۶فـرد،  (دانـایی (واقعیات چندگانـه وجـود دارد) دارد رئالیستی شناسی ریزی شده، هستی پایه
مند اسـت ماهیـت بنیـادی  هچنان که هست باید شناخت و عالق ) و مدعی است جهان را آن٩٢ص

حـوزه  جهان اجتماعی را در سطح تجربه ذهنی بشناسد. این پـارادایم از آن جهـت کـه تبیـین را در
گاهی و ذهنیت فردی و در چ ل کنـد، در مقابـ مـیانـدرکار کـنش جسـتجو  ارچوب مرجـع دسـتآ

حال ظهور  یندی درای این پارادایم، جهان اجتماعی فرها فرض کارکردگرایی قرار دارد. براساس پیش
پـارادایم  ).۵١−۴٧ص ،١٣٩١(بوریـل و مورگـان،  انـدرکار آن اسـت است که مخلوق افراد دسـت

فهمـی" یـا "فهـم همدالنـه"  و اصطالح کلیدی وی یعنـی، "درون 3تفسیری براساس آثار ماکس وبر
 ،١٣٨۶فـرد،  (دانـایی باشد میکند)  می(شناسنده، ادراکات را خلق  گرا ذهنی شناسی ی شناختدارا
) بنابراین پارادایم تفسیری نسبت به انسان دیـدگاه اختیـارگرا داشـته و آن را سـازنده واقعیـت ٩٢ص
 ). ۵١−۴٧، ص١٣٩١(بوریل و مورگان،  داند می

 
 4گرای بنیادیپارادایم انسان. ٣−٢−٢
 مکتـب فرانکفـورت و 6گرامشـی، و 5سپارادایم که تحت تأثیر افکار مارکس و نیز کارهای لوکاین ا

 بنیـادی از تغییـر شناسی فلسفه اگزیستانسیالیسم قرار دارد، به ایجاد جامعه و 8مارکوزه و 7هابرماس
رهیافـت گرا توجه دارد. رهیافت این پارادایم به علوم اجتماعی، وجوه اشـتراک زیـادی بـه  دید ذهنی

انگـاری،  گاهی متمایل بـه نـامجهان اجتماعی را از دید پارادایم تفسیری دارد. یعنی این پارادایم نیز
ولی چارچوب مرجع این پارادایم بـه دیـدگاهی  ؛نگرد مینگاری  ایده گرایی، اختیارگرایی و غیراثبات

ی ترتیبـات ها محـدودیتاهمیـت طـرد کـردن یـا رفـتن بـه فراسـوی  کند که بر میکید أجامعه ت از
گاهی کاذب، از  مهم در مفاهیم بسیار ایدئولوژی از خود بیگانگی و اجتماعی موجود پایبند است. آ

ی یهـا پـی بیـان روش در نگـرد و مـیصورت ضد انسان ه این پارادایم است. این پارادایم جامعه را ب
ی سـلطه، رهاسـازی، ها ی، شـیوهبنیـاد تغییـر این پارادایم بر است. زنجیر این غل و ی ازیبرای رها

گـرای خـود بـه علـوم  کند. این پارادایم بـه مقتضـای رهیافـت ذهنـی میکید أامکان ت محرومیت و
گاهی و اختیار انسان ت اجتماعی بر به اعتقاد  ).۵٣−۵١، ص١٣٩١(بوریل و مورگان،  کند میکید أآ

                                                           
1. Interpretive   2. Kant  
3. Maxweber   4. Radical humanist  
5. Lucas   6. Gramsci  
7. Habermas   8. Marcuse  
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انـد  باره واقعیت اجتماعی ایجاد کردهدازان کارکردگرایی دیدگاهی را درپر گرایان بنیادی، نظریه انسان
 دهـد مـیکنـد و شـبکه سـلطه ایـدئولوژیک غربـی را توسـعه  مـیکه وضـعیت موجـود را تقویـت 

 ).۴١٨همان، ص( 
 
 1پارادایم ساختارگرای بنیادی. ۴−٢−٢

 5بوخـارین و 4لنین 3پلخانف، 2ی مارکس و تفسیرهای انگلس،ها این پارادایم که تحت تأثیر اندیشه
دیـدگاه  از بنیـادی و تغییـر شناسـی جامعه کـولتی قـرار دارد از و 7پـوالنزاس و 6لـوی آلتوسـر نیز و

مورد ماهیـت علـوم اجتمـاعی شـباهت زیـادی بـه  این پارادایم در کند. میداری  جانب یگرای عینی
 دارد. یکارکردگرای

گاهی ت گرای بنیادی بر که انسان یحال در روابـط  بنیـادی بـرورزنـد، سـاختارگرایان  مـیکیـد أآ
 اسـتبداد در گرا توجه دارد. این دیدگاه معتقد اسـت کـه سـلطه و جهان اجتماعی واقع ساختاری در
 دسترسی بـه وضـعیت بهتـر وضع موجود و از یبرای رهای نهادها، نهادینه شده است و ساختارها و

پردازان این پـارادایم  یهبین بردن این ساختارها بود. وجه مشترک تمام نظر یا از باید درصدد اصالح و
اقتصـادی  ی سیاسـی وها بحران ی بنیادی حاصل ازها توان با تضاد میآن است که جامعه کنونی را 

سـاختارهای  انسـان از یتغییرات است که رهای و ها طریق چنین تضاد بنیادی توصیف کرد. از تغییر
 ).۵۵−۵٣همان، ص( یابد میکند، تحقق  مین زندگی آ اجتماعی که در

  
 های عالمه طباطبایی اسالمی در اندیشه−شناسی دینی انسان. ۵−٢−٢

ی اسالم با محوریـت آن انسـان بـوده کـه ها اسالم راهی برای سعادت بشر و مدیریت یکی از آموزه
ی ها یند هماهنگی فعالیتاهدف آن تعالی و سعادت بشر است. در اسالم، مدیریت انسان شامل فر

). از آنجـا کـه تعـالیم اسـالم ٩٢−٨۶، ص٢٠١٢ 8آلورفی،( شریعت استافراد براساس قرآن و 
مبتنی بر شناخت حقیقت وجودی انسان است، باید ابتدا ماهیت او شناخته شود تا کیفیت پیـدایش 

جایگـاه و منزلـت انسـان در مکتـب اسـالم، میـزان  مبنای فطرت واقعی او درک شـود. بر ها ارزش
داری و کرامت  اللهی، امانت ةی خلیفها خداوند متعال عنوان ی معنوی و اخالقی اوست وها ارزش

  ).٣ص ،١٣٨٣ (بهارستان، را به انسان عنایت کرده است
                                                           
1. Radicl structuralist  2. Engels  
3. Plechanow   4. Lenin  
5. Bukharin   6. Louis Althusser  
7. Polansas   8. Alorfi  
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  شناخت انسـان از منظـر اسـالم از دو منبـع نقـل و عقـل میسـر اسـت. منبـع عقـل نـاظر بـر 
  ت. اسـ نامبانی حکمت و فلسفه اسالمی و منبع نقل نیز شامل قرآن کـریم و روایـات معصـوم

ی او مستلزم بررسی کامل و جامع این منابع بـوده و ها شناخت کامل انسان و ویژگی از آنجا که اوالً 
ی کسـانی ها مندی از اندیشه رههاین بررسی نیاز به صرف هزینه و زمان بسیار دارد، بهترین راه ب ثانیاً 

عالمـه محمدحسـین انـد.  است که با تسلط کافی بر منابع مذکور در مـورد انسـان صـحبت کـرده
  است. یاد شدهیکی از علمای اسالمی با مشخصات  طباطبایی

شاهکار برجسته اوست،  تفسیر المیزاناز آنجایی مفسر قرآن کریم بوده و  عالمه طباطبایی
ی فلسفی نیز در زمره اندیشمندان ها مسلط به مبانی قرآنی و روایی است. همچنین به لحاظ اندیشه

علی اللـه سـید چـون آیتهمهمچنـین بـا عنایـت بـه سـیر زنـدگی و اسـاتیدی صدرایی قرار دارد. 
تـوان گفـت سـلوک علمـی او  میاز محضر آنان استفاده کرده،  ، که عالمه طباطباییقاضی

ی فکری و اجتماعی او از سویی ها رو مبانی بحث مالزم با سلوک عملی و عرفانی بوده است. از این
 نااسالمی و از سوی دیگر ریشه در قـرآن و روایـات معصـومریشه در حکمت متعالیه و عرفان 

ی او پیوند قرآن، برهان و عرفان بوده و این وجه تمایز و برتری ایشان نسـبت ها اندیشه رو از ایندارد. 
ی پـژوهش حاضـر را رقـم زده ها اما مزیت مذکور از سویی یکـی از محـدودیت ؛به سایرین است

درباره انسـان مسـتلزم اشـراف خواننـده بـر  المه طباطباییی عها است. چراکه فهم دقیق بحث
مبانی برهانی، عرفانی و قرآنی مانند: اصالت وجود و اعتباریـت ماهیـت، وحـدت وجـود در عـین 

  کثرت آن، حرکت جوهری، اتحاد عاقل و معقول و... است.
این بررسـی  ای استفاده شده است. در در این تحقیق برای گردآوری اطالعات از روش کتابخانه

بر مرور کلـی آثـار،  افزونصورت گیرد. بنابراین  شناسی بر آن بود که مطالعات از زاویه انسانتالش 
کردند با دقت  میشناسانه را مطرح  رویکردی انسان یا ضمناً  صریحاً که  آنهامباحث بنیادی و فلسفی 

، ٣و  ٢ های شمارۀ جدولود. ی مورد نیاز پژوهش فراهم شها بیشتری مورد بررسی قرار گرفته و داده
  دهد. میمنابع اطالعاتی مورد استفاده در این پژوهش را نشان 

 

 های تحقیق جهت گردآوری داده : آثار مطالعه شده از عالمه طباطبایی٣ شماره جدول
  حجم مطالعه تعداد مجلدات نام اثر

  هزار صفحه ١٠  جلد ٢٠ ترجمه تفسیر المیزان
  صفحه ٢٠٠  جلد ٣ دنیا، در دنیا و بعد از دنیارسائل انسان قبل از

  صفحه ٢٠٠  جلد ۴ ترجمه رسائل توحیدی عالمه (رسائل اسماء، صفات، افعال و وسائط)
  صفحه ١٠٠٠  جلد ۵ اصول فلسفه و روش رئالیسم

  موردی  موردی (فلسفی و اجتماعی)سایر آثار
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شـده اسـت. تحلیـل مضـمون  ی پژوهش، از روش تحلیل مضمون استفادهها برای تحلیل داده
یندی ای کیفی است. این روش فرها روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده

یی غنـی و تفصـیلی تبـدیل هـا ی پراکنده و متنوع را به دادهها ی متنی است و دادهها برای تحلیل داده
مبـّین اطالعـات مهمـی  ). واژه مضمون یا تم،١۵٣ص ،١٣٩٠(عابدی جعفری و دیگران،  کند می

ای از  و سؤاالت تحقیق است و تا حدی معنی و مفهـوم الگـوی موجـود در مجموعـه ها درباره داده
شود و حـداقل بـه توصـیف و  مییافت  ها دهد. مضمون الگویی است که در داده میرا نشان  ها داده

کلـی، مضـمون،  طور بـهپـردازد.  مییی از پدیده ها سازماندهی مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبه
دهنده درک و تجربه خاصـی در  ویژگی تکراری و متمایزی در متن است که به نظر پژوهشگر، نشان

  ).١۵٩ص ،١٣٩٠(عابدی جعفری و دیگران،  رابطه با سؤاالت تحقیق است
بـوده کـه در سـه گـام  اجرای تحلیل مضمون در این بخش مربوط به آثار عالمه طباطبـایی

 انسان بعد از دنیـاو  انسان در دنیا، انسان قبل از دنیااست. در گام اول، سه رساله صورت گرفته 
تحلیل شده است. علت انتخاب این سه رساله در شروع مطالعه مرتبط بودن مستقیم آن سه رسـاله 

 ی اولیه در رابطه با سـه سـاحت بحـث از انسـانها با موضوع این تحقیق است. در این مرحله ایده
ی ها ی او در هر ساحت، شکل گرفته است که مبنـای کدگـذاریها و بعد از دنیا) و ویژگی (قبل، در

مطالعه و متون انتخاب شده برحسب سه سـاحت  تفسیر المیزانسپس مجلدات  1.اولیه بوده است
در این مرحله جامعیت محتوایی آن  تفسیر المیزانمجلدات  مطالعهاند. علت  اولیه کدگذاری شده

ر آثار عالمه بوده است. پس از آن سایر آثـار عالمـه نیـز بررسـی گردیـده و مضـامین نسبت به سای
اند. گام بعدی در این بخش از تحلیل، شـامل تطبیـق  سنخ با سه ساحت مذکور کدگذاری شده هم

ی کدگذاری شـده مـتن و پـاالیش و بـازبینی ها کدها با قالب مضامین، استخراج مضامین از بخش
  تر و چندباره شدن مطالعه متون کدگـذاری شـده، اسـتنباط  در این گام با عمیقمضامین بوده است. 
بنـدی  مضامین یافت شـده، دو مرتبـه بـازنگری و طبقـه رو از اینتر گردیده و  از مفهوم دنیا نیز دقیق

                                                           
های انسان به "قبـل"، "در"  بندی ایشان از ساحت کار این پژوهش با مطالعه سه رساله عالمه آغاز شد و بنای کار بر تقسیم. ١

هـای تحقیـق در ایـن سـه دسـته تنظـیم  بنا انجام گرفت و فیشمو "بعد از دنیا" گذاشته شد. مطالعات بعدی نیز بر همین 
پـذیر نیسـت. از سـوی دیگـر بـا بـه  ها در یک دسته خاص توجیه شد که حصر برخی گزاره هگردید؛ اما در ادامه مشاهد

هـای قبـل و  دنیا و در نتیجـه از واژه ها از واژۀ تر شدن برداشت ثار عالمه و در نتیجه کاملدست آمدن شواهدی از سایر آ
طـور کـه در ابتـدا  گانه مذکور، مشخص شد که الفاظ "قبل از دنیا"، "در دنیا" و "بعد از دنیا" همـان هبندی س بعد در طبقه

آن شـد کـه  نیز چنین باشد. بنابراین سعی نگارنده برانداز شده بود ممکن است برای سایر خوانندگان  برای نگارنده غلط
مــورد تعــابیر عالمـه بــازنگری و تـدقیق کنــد تــا آنجـا کــه چـارچوب نهــایی نگارنــده از  تر در تر و فلسـفی کمـی عمیــق

گونه  شکل گرفت. مالحظه مهم و قابل ذکر این است که چارچوب مذکور بدون هیچ شناسی عالمه طباطبایی انسان
گونـه  فرض و در طول پژوهش و به صورت استکمالی شکل گرفته است و اال سـعی نگارنـده بـر آن بـوده کـه هیچ پیش
  ها و مضامین به دست آمده تحمیل ننماید.  فرضی را بر داده پیش
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اند. در گام بعدی، شبکه مضامین، شکل گرفته و نهایی شده است کـه شـامل مضـامین  مجدد شده
ی استنباطی از تحلیل شبکه ها باشد. در گام پایانی این بخش، گزاره میهنده و فراگیر د پایه، سازمان

  از یک یا چند مضمون استنتاج شده است.  ها کدام از این گزاره مضامین ارائه شده است که هر
هـای چهارگانـه مـذکور  شناسـی پارادایم در مرحله پایانی پژوهش نیز از گـذرگاه تحلیـل انسان

هـای مـرتبط بـا  ، داللتهای عالمه طباطبـایی شناسی استنباطی از اندیشه مبانی انسانبراساس 
گیری مـدیریت اسـالمی ارائـه  در راستای شـکل شناختی عالمه طباطبایی اصول و مبانی انسان

 گردیده است.
  

  ی پژوهشها و یافته ها تحلیل داده
: اسـتنباط گردیـد کـه عبارتنـد از باطباییهای عالمه ط دو زاویه تحلیل در مورد انسان از اندیشه

  در زاویـه تحلیـل وجـودی، انسـان از جنبـه  1."زاویه تحلیل وجودی" و "زاویه تحلیـل مـاهوی"
اما در تحلیـل مـاهوی انسـان  ؛گیرد ها و مراتب آن را دربرمی هستی نگریسته شده که تمامی ویژگی

  شـود.  عنوان ماهیتی در کنار سایر ماهیـات و نـوعی در تعامـل بـا انـواع موجـودات نگریسـته می به
 2(ذاتی) نوع انسـان های فی نفسه : بعد اول ناظر بر ویژگیاین تحلیل خود دارای سه بعد اسـت
نـوع انسـان بـا لحـاظ  های بعد دوم ناظر بر ویژگی ؛است 3فارغ از هرگونه حرکت استکمالی

بعـد  ؛گیـرد حرکت استکمالی است که در سه ساحت: نگرش، گرایش و کـنش صـورت می
 سوم تحلیل ماهوی هم ناظر بر آثار و پیامدهای حرکت اسـتکمالی در نفـس انسـان اسـت.
                                                           

(بـود یـا  شود که یک مفهوم ناظر بـه هسـتی ، نسبت به یک شیء، دو مفهوم در ذهن متبادر میشناسی های هستی بنابر آموزه. ١
باشد. از مفهوم اول، بودن یـا نبـودن شـیء و از مفهـوم  (نمود یا ماهیت) شیء می وجود) شیء و مفهوم دیگر ناظر به چیستی

باشد نیز از این قاعـده مسـتثنا نبـوده و دارای  ء میشود. انسان که از جمله اشیا دوم "چه بودن" یا "چه نبودن" شیء حاصل می
باشد. بر مبنای تفکر اصالت وجود، هستی انسان نسبت به چیستی او اصـالت داشـته و  (ماهیت) می (وجود) و چیستی هستی

یـز دارای باشـد ن باشد. از سویی ماهیت انسان که وجه تمایز او از سایر ماهیات دیگـر می های مربوط به خود می دارای ویژگی
هـای هسـتی انسـان پرداختـه و تحلیـل مـاهوی بـه بیـان  باشد. تحلیل وجودی به بیـان ویژگی های مخصوص خود می ویژگی
  ).٨٠−۶٠، ص١٣٨٩، (طباطبایی پردازد عنوان یکی از انواع موجودات می های ماهیت و نوع انسان به ویژگی

هایی است که در همه افراد انسان وجود داشـته و  دارای ویژگی (یک نوع از انواع موجودات) عنوان یک ماهیت انسان به. ٢
ها  اینکـه همـه انسـان ها بستگی نـدارد. مـثالً  های مختلف انسان به شرایط زمانی و مکانی مختلف و نیز حرکات و کنش

راده و کنشـی نوع ا دارای قوه تفکر، تمییز و تشخیص هستند که این ویژگی در هر زمان و مکان و برای هر انسانی با هر
  اند. های فی نفسه نوع انسان مصطلح شده باشد که به ویژگی ها متعلق به نوعیت انسان می ثابت است. این قبیل ویژگی

ها یا نیازهایی را درون خود یافتـه و از سـوی دیگـر  از سویی کاستی انسان به واسطه دارا بودن عقل و علم و اراده، طبیعتاً . ٣
یابد و به قصـد بقـای خـود بـه حرکـت و کـنش  ها و ارضای نیازهای خود می جهت رفع کاستی اشیایی را در بیرون خود

آنها را به ظهور رسانیده و بـه رشـد و کمـال  کند یابد و سعی می پردازد. همچنین انسان در ذات خود گرایشاتی را می می
تحصیل کمال و رشدی برای خود انجام دست یابد. این قبیل افعال و حرکات که انسان به قصد زدودن نقصی از خود یا 

  اند. دهد به حرکات استکمالی مصطلح گردیده می
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   های عالمـه طباطبـایی شناسـانه اسـتنباط شـده از اندیشـه بنابراین مدل تحلیل مضـامین انسان
  از:عبارت است 

 مـورد اشـاره انسـان قبـل از دنیـاها مشخصًا در رساله  این ویژگی . زاویه تحلیل وجودی:١−٣
  اند. قرار گرفته 

 مـورد بررسـی  انسـان در دنیـاهـا مشخصـًا در رسـاله  ایـن ویژگی . زاویه تحلیل ماهوی:٢−٣
  اند. قرار گرفته

  
  های فی نفسه نوع انسان فارغ از هرگونه حرکت استکمالی ویژگی
  های نوع انسان با لحاظ حرکت استکمالی:  ویژگی

  در ساحت نگرش و بینش
  در ساحت گرایش
  در ساحت رفتار

ها مشخصًا در رسـاله  های نوع انسان با لحاظ اثر حرکت استکمالی در نفس: این ویژگی ویژگی
   باشند. اند و ناظر به عالم معاد می ارائه گردیده انسان بعد از دنیا

به  فقطکدها و مضامین استخراج شده حجم زیادی دارند در این بخش  ها ولجداز آنجایی که 
مشـتمل بـر مضـامین  ارائه نتیجه نهایی یعنی شبکه مضامین مستخرج از آثار عالمه طباطبـایی

شود. مضمون فراگیـر ایـن تحقیـق "انسـان" اسـت. مضـامین  میدهنده و فراگیر اکتفا  پایه، سازمان
"مضـامین  :مضامین فراگیر و پایه شبکه هسـتند در ایـن تحقیـق عبارتنـد ازدهنده که واسط  سازمان

مرتبط با تحلیل وجودی" و "مضامین مرتبط با سه بعد تحلیل ماهوی" و مضامین پایه در این تحقیق 
دهنـده ایجـاد  مضـمون سـازمان آنهـامضامینی هستند که مبین نکته مهمی در متن بوده و با ترکیب 

  نشان داده شده است. ٢ضامین در نمودار شماره شود. این شبکه م می
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  شناسانه در آثار عالمه طباطبایی : شبکه حاصله از ترکیب مضامین انسان١ شماره نمودار

  های تحقیق منبع: داده

ویژگی های انسان 
از منظر عالمه 

طباطبایی

ویژگی های 
)ثبوتی(وجودی

م اسماء(عین وجود اسماء الهی و مراتب آن )معلَّ
)میثاق الهی(عین فقر و ربط به حق

منزه از هر قید و محدودیت غیراز قید ربط به حق
منزه از کثرت ها و عوارض آن

 ویژگی های
ماهوی

ویژگی های 
فی نفسه نوع 
انسان بدون 
لحاظ حرکت 
استکمالی

پیدایش مادی و بقاء معنوی

دارای دو ساحت
عقل، قلب، روح، علم بیان، اراده:اصل ذات و از سنخ عالم  امرکه شئون آن عبارتنداز: مجرد
شاکله و خلق خو، مزاج و قوا و بنیه بدنی، : مرکب و ابزار روح و از سنخ عالم خلق که شئون آن عبارتنداز: مادی

تذکیر و تأنیث، زبان، حواس ظاهر، استعدادهای ذهنی و بدنی متفاوت

)نوامیس هستی(محکوم به نظام سنن الهی
)اجل های مسمی(غایات 

)مقدرات(پیشران ها 
)فطرت و وحی(هدایت کننده ها 
مرتبط با موجودات هستی به نحو تأثیر و تأثر با قابلیت والیت بر آنها

:با ویژگی های ثابت در دو ساحت) امت واحده یا فطرت(دارای نوعیت واحد 
قدرت تعقل و شناختاندیشه

بدیهیات عقلی
بقاء گرایش

کمال

ویژگی های 
نوع انسان 

با لحاظ 
حرکت 

استکمالی 
در سه 
ساحت

نگرش

مبانی

ادراک

مجرد بودن اصل ادراک
ذو مراتب بودن فرآیند ادراک

از طریق ابزار بدن مادی: حسی
بدون لحاظ ابزار بدن مادی: وهمی و خیالی

بدون لحاظ حدود و اشکال: عقلی
خطاناپذیر بودن ادراک  در هر مرتبه از فرایند

مبنای اندیشه

اندیشه

دارای دوساحت
نظری

حقیقی ماهویتصورات
اعتباری

حقیقیتصدیقات
اعتباری

جعل کننده اعتباریات اجتماعی: عملی

قابلیت ها
قیاس

توسعه و تولید معنا
جعل اعتباریات
مبنای زندگی

تفاوت در مآخذ ادراکیعوامل اختالف نگرش
دخالت قوای وهم و خیال

انواع

)فطری(توحیدی

اتکا به مسبب االسباب
متأثر نشدن از حوادث و بالیا

نفی اصالت از غیرحق
نفی استقالل و مالکیت حقیقی از خود

عاری از شرک: دارای حیات طیبه

)وهمی(غیر توحیدی

مستقل تلقی نمودن خود و سایر کثرات از حق
متأثر شدن از حوادث و بالیا
اتکا به اسباب و مسببات
)معیشت ضنک(دارای حیات مشقت بار

گرایش

دو نوع کلی
گرایش به بقاء

گرایش به اندازه گیری
گرایش به استخدام و مالکیت اشیاء 

گرایش به جلب منفعت و دفع ضرر
گرایش به اسباب و مسببات

گرایش به کمال
گرایش به خیر اخالقی

گرایش به زیبایی
گرایش به تنعم

)ایمان(مالزم با نگرش توحیدی: حقدو نمود
)کفر(غیرمالزم با نگرش توحیدی: باطل

رفتار

فردی

وراثت، خلق و خو، محیط و سایر شرایط زمانی و مکانی: مادیدارای سلسله علل
علم، اراده، اختیار: مجرد

علم+اراده)=تصرف در شیء(عمل

دارای ارتباط دو سویه با 
نگرش

گرایش 
محیط طبیعی

اجتماعی

در قالب عهد و عقد از سه طریق
استبدادی
پارلمانی
مبتنی بر سه عنصر: دینی

صبر
مصابره
مرابطه با ابزار زبان

متمایز با ساحت فردی
ضرورت لزوم با قانون از سه طریق

اجباری
تربیتی
توحیدی

ویژگی های نوع 
انسان با لحاظ اثر 
حرکت استکمالی 

بر نفس

جنس بودن نفس و تعین نوعیت آن به وسیله رفتار 
سنخیت یافتن نفس به مقتضای نوعیت خود با وجهی از وجوه  الله

دارای مراتب: سعادتصراط بودن نفس و مشتمل بودن بر دو سبیل
افعال
صفات
اسماء

)مقام امامت(تجلی تام حق  دارای مراتب: شقاوت
عالم بودن نفس به اشیاء به نحو حضوری
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  شناختی سازمان و مدیریت ارائه شده است. های جامعه شناسی پارادایم نیز انسان ۴در جدول شماره 
  

  شناختی سازمان و مدیریت  های جامعه شناسی پارادایم انسان :۴ جدول

 فـرد، )؛ (دانایی١٢٨−٩٧، ص١٣٨٩ 2)؛ (فی،٢٠٩−١۶۶، ص١٣٨٩ 1)؛ (نیومن،۵٢٩−۵٧، ص١٣٩١(بوریل و مورگان، 
ـــراهیم۵٢−۵٠، ص١٣٧٩)؛ (امیـــری، ١٠−٧، ص١٣٨٩)؛ (خیـــری، ١٠۴−٨٩، ص١٣٨۶ ، ١٣٨۶پـــور و نجـــاری،  )؛ (اب

 )  ۵۴٧، ص١٩٨۶و (سولیوان،  )٩٢، ص١٣٩١)؛ (فتوتیان و عبدی، ١١٠−٨٩، ص١٣٨۵پور،  )؛ (ابراهیم٣۴−٩ص

  تفسیری
(انسان تفسیری)

 ساختارگرای بنیادی
(انسان استبدادی)

 کارکردگرایی
(انسان مدرن)

  گرای بنیادی انسان
 (انسان دموکراتیک)

شناسی  مدل انسان
 ها پارادایم

گیری  شکلخاستگاه  بیرونی بیرونی درونی درونی
 سرشت انسان

ثبات یا عدم ثبات  باثبات منعطف باثبات منعطف
 سرشت انسان

 شناختیهای انسانانگاره
آزاد، باز، غایتمند،
عقالنی، اجتماعی، خودسر، آشفتهمعنادار خودساخته

تاریخی، فرهنگی و زیستی
خوب، خیرخواه و 

 نیکوکار
نگرش به ذات و جوهره 

 انسانی
  نگرش به جبر و اختیار  انگاری جبر انگاریجبر انگاریاختیار اختیارانگاری

 اصالت  اصالت فرد  اصالت فرد
 جامعه (ساختارهای عینی)

اصالت جامعه (ساختارهای
  ایدئولوژیک)

نگرش نسبت فرد و 
  جامعه

انسان در بند واقعیت  انسان معیار واقعیت
واقعیت انسان در بند   واقعیت معیار انسان (ساختارهای اجتماعی)

  ها) (ایدئولوژی
نگرش نسبت انسان و 

  واقعیت

گاهانه گاهانه  فعاالنه و آ گاهانه  منفعالنه و آ گاهانه  منفعالنه و آ نگرش نسبت به تکامل   منفعالنه و ناآ
  اجتماعی انسان

یا همسانی  نگرش تمایز ها انگاری انسان همسان  ها انگاری انسان همسان ها انگاری انسان همسان  ها متمایز بودن انسان
 ها نسبت به یکدیگر انسان

مسائل اصلی سازمانی و مدیریت
 پارادایم گرای بنیادی انسانکارکردگراساختارگرای بنیادی تفسیری

فرایند مستمر کنش متقابل
انسان و ساخت واقعیت

جلوه اجتماعی خواست
 تعریف سازمان جمع ضد انسان الزامی اجتماع تصنعی ابزاریحاکمان یا صاحبان قدرت

 ها و رسومات ارزش محدودیت و اجبارهاها و هدفمقررات و انگیزهتبلیغات و ظاهرسازیابزارهای ایجاد تجربه زنده
نحوه مدیریت کردن

 نقش مدیر کننده و اختیاردهنده آزاد عامل تغییر و تحولکشخط−واضع مقررات آموزگار، متقاعدکننده

هوشیاری آزاد شده از  یافته هوشیاری گسترش یافته کاهشهوشیاری  هوشیاری عمیق شده
 ها محدودیت

تأثیر بر حیات روانی 
 کارکنان

ارتباط برقرار کردن و
 رفتار مدیریتیراستا کردن هماهنگ و هم دادن، مذاکره کردن تغییر کردن، تبلیغات کردن وادارارتباطات تسهیل

تأکید بر فهم واقعیات
انطباق انسان باتأکید بر  واقعیت تأکید بر تغییر  انسانی

 واقعیت
گاهی انسان از غیر  تأکید بر آ

  های مدیریتی آموزه  ها و رهایی از آن واقعیت

                                                           
1. Newman   2. Fay  
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ای کـه از آثـار عالمـه  شناسـانه ی انسـانهـا در تحلیل نهایی با روش استداللی، مفاهیم و گزاره
 شـناختی ی جامعههـا پارادایم شناسـی و مفـاهیم انسان هـا ، بـا گزارهاند شـدهاستنباط  طباطبایی

انـد. دسـته اول  بنـدی گردیـده اند، مقایسه و در چهـار دسـته طبقـه سازمان و مدیریت استنباط شده
ای همسان دارند. لذا به این دسته  یی هستند که به لحاظ معنا و داللت، مطابق داشته و گزارهها گزاره

یی هستند که یکسـان نبـوده، ها سته دوم شامل گزارهد ؛شود میگفته  کننده ی تأییدها ، گزارهها از گزاره
ی هـا ، گزارههـا و کمـال اسـت. لـذا ایـن دسـته از گزارهص بلکه مشابه بوده و تفاوتشان از حیث نق

یی است که مشابه بـوده و تفاوتشـان از حیـث ها دسته سوم شامل گزاره اند؛ نامیده شده کننده تکمیل
دسـته  ؛نامیـده شـده اسـت کننده ی اصالحها ، گزارهها گزارهاصالح و تعدیل است. لذا این دسته از 

 کننده تأسـیس ها یی است که مشابه و مطابقی ندارند. لذا این دسته از گزارهها چهارم نیز شامل گزاره
 دهد. مینتیجه این تحلیل را نشان  ۵. جدول شماره اند نامیده شده

  
شناسی عالمه  های چهارگانه براساس انسان شناسی پارادایم انهای تحلیلی حاصل از تحلیل انس : گزاره۵ شماره جدول

  طباطبایی
 موارد طبقه مضمون

  کننده تأیید

   انسان های مرتبط با تحلیل ماهویویژگی
 های امری) های َخلقی (در مقابل ویژگی های فی نفسه نوع انسان: ویژگی ویژگی. ١
 های نوع انسان با لحاظ حرکت استکمالی:  ویژگی. ٢
 های نگرش توحیدی بخش مادی و حسی فرایند ادراک منهای ویژگی ساحت نگرش: −
 های مالزم با نگرش توحیدی های فطری در قالب غرائز طبیعی منهای گرایش نمود مادی گرایش ساحت گرایش:− 
  های ناظر بر بخش دینی آن منهای ویژگی ساحت رفتار:−

کننده و  تکمیل
  کننده اصالح

  با تحلیل ماهوی انسانهای مرتبطویژگی
 های امری و بعد مجرد وجود انسان های فی نفسه نوع انسان: ویژگی ویژگی. ١
 های نوع انسان با لحاظ حرکت استکمالی ویژگی. ٢

های نگرش توحیدی بخش مجرد فرایند ادراکی شامل مراتب وهمی، خیالی و عقلی و همچنین ویژگی ساحت نگرش:− 
 های فطری ملزم با نگرش توحیدی فطرت و گرایشاصل مجرد  ساحت گرایش: −
 های رفتار ملزم با نگرش و گرایش توحیدی ویژگی ساحت رفتار: −

های چهارگانه، در این بخش حداکثر و صورت تحلیل درست از انسان دارای نقص هستند و  شناسی پارادایم انسان
شناسـی  کننـده انسان کـم تکمیل در این بخش دست های عالمه طباطبایی های حاصله از آثار اندیشه مضمون
 های چهارگانه هستند.پارادایم

 های مرتبط با تحلیل وجودی انسانویژگی.١ کننده تأسیس
  های نوع انسان با لحاظ اثر حرکت استکمالی بر نفسهای مرتبط با تحلیل ماهوی انسان: ویژگیویژگی.٢

  
ــانی انسان ــل مب ــناختی پارادایم تحلی ــای جامعه ش ــه  ه ــدیریت از زاوی ــازمان و م ــناختی س ش

هـا  دهد که نگاه ایـن پارادایم نشان می های عالمه طباطبایی های حاصل شده از اندیشه مضمون
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هـای  باشد. در نگـاه پارادایم می تر از منظر عالمه طباطبایی به انسان، بسیار محدودتر و سطحی
های وجودشناختی انسان مغفول واقع شده اسـت؛ در حـالی کـه در نگـاه  ه ابعاد و ظرفیتچهارگان

باشد. وجـود انسـان در نگـاه اسـالمی،  اسالمی، ظرفیت وجودی انسان، به اندازه گستره هستی می
عین اسماء و صفات الهی بوده و به صورت فقری و ربطی جامع کمـاالت الهـی اسـت. بنـابر ایـن 

دگی مادی انسان، نه صحنه کسب کماالت، بلکه صحنه تجلی اثبـاتی کمـاالت رویکرد، صحنه زن
  در عالم ماهیات و کثرات است.  1ثبوتی

، انسـان موجـودی اسـت کـه از شـأن برگرفته از نظرات عالمـه طباطبـایی در نگاه اسالمی 
ت شده باشد، هبوط کرده و درگیر عالم کثرا حقیقی خود که عبارت از حیات توحیدی (وجودی) می

است به این دلیل که آن را اصیل پنداشته است. لذا این عالم بـرای انسـان جایگـاه و منـزل حقیقـی 
نبوده و انسان باید از دامان این کثرات به وسیله معرفت حقیقی و حضوری به جایگـاه اصـلی خـود 

درک و هـای چهارگانـه چنـین حقیقتـی امکـان  صعود کند. این در حالی است که در نگـاه پارادایم
طور صـریح و یـا تلـویحی بـر  های یاد شـده بـه طور اساسی در نگاه پارادایم پذیرش ندارد، بلکه به

کید شده است. این نگاه که به صورت کلی در هر چهار رویکرد وجـود  انسان محوری یا ُامانیسم تأ
  .)۶١، ص١٣٩٢کند (رجبی،  نیاز از خداوند قلمداد می دارد اساسًا انسان را موجودی بی

شناختی سازمان و مدیریت، ابعـاد مـاهوی انسـان نیـز بـه صـورت  های جامعه در نگاه پارادایم
محدود و ناقص و بعضًا ناصحیح تحلیل شده است. پیشـینه و تبـار انسـان در ایـن نگـاه، ملهـم از 

) و ماهیت انسانی بـا نوعیـت فـی نفسـه و مسـتقل از ١١۵، ص١٣٩٢فرضیه تکاملی بوده (رجبی، 
ها کـه سـاخته شـده بـه  نواع با تمایزهای اساسی و بنیادی مبهم است. جهان اجتماعی انسانسایر ا

عنوان ابزاری برای حرکت و استکمال انسان  وسیله اعتباریات انسانی بوده است و در نگاه اسالمی به
هـا  شناخته شده، در نگاه غربی یا به صورت مطلق اصیل دانسته شده و هدف قرار داده شده و انسان

)، یا به صورت مطلق از اصالت ساقط شده (هـچ ٢٢−١٣، ص٢٠٠٩ 2فروم،را اسیر خود کرده (
ها گشوده اسـت. در هـر صـورت  گری انسان ) و راه را برای اباحه١٠۶−٩٩، ص١٣٨٩ 3و کانلیف،

حرکت استکمالی انسان در نگاه غربی محدود در مادیات و یا معنویات دنیوی بوده و مقصدی جـز 
های مـادی و  طلبی اعتبارات انسانی ندارد. بنابراین مفهوم سعادت در این نگاه با کثرت دنیا و کسب

                                                           
(فارغ از تجلیاتش در قالب ماهیات) عـین  (وجود) به خودی خود در تعالیم فلسفه اسالمی ثابت گردیده است که هستی. ١

(وجـود) بـه خـودی خـود و در مرتبـه  کماالتی هستند که هستی(کمال) ثبوتی،  باشد. منظور از تحققهمه کماالت می
که هر ماهیت به اندازه  طوری هکماالت در ماهیات مختلف، تجلیات متفاوتی دارند، باین باشد؛ اما وحدت خود دارا می

مـاالتی (کمال) اثباتی، ک باشند. بنابراین منظور از تحقق دهنده برخی کماالت هستی می گنجایش و ظرفیت خود، تجلی
شوند. این قسم از کماالت، کماالت ماهوی و نوعی هستند کـه  هستی در ماهیات حاصل می هستند که به واسطه ظهور

  .باشد هستی در مرتبه کثرت خود دارا می
2. Fromm   3. Hatch & Kaniler ///  
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های الهی در وجود انسان برای طی مسیر کمال  دنیوی پیوند خورده است. فطریات انسانی که ودیعه
م طلبانه مادی و دنیوی محدود شده است. بنـابراین تعـالی و رشد هستند، در این نگاه به غرائز کثرت

اسالمی و نگرش توحیدی در این رویکـرد، حـداکثر در راسـتای تـأمین منـافع مـادی و دنیـوی بـه 
  گردد. آید و اال مانعی جدی بر سر راه پیشرفت تلقی می استخدام درمی

ها، مبدأ و معـاد مغفـول واقـع شـده و انسـان بـه مثابـه موجـودی  همچنین در نگاه این پارادایم
، آن هم به صورت سرگردان در این عالم رها شـده تـا در پـی منـافع شود که چند روزی نگریسته می

ای  ). در حالی که در نگاه اسالمی، نفس انسان به مثابه خمیرمایـه٨، ص١٣٨٩خود باشد (خیری، 
ها  است که در مدت زمان زندگی دنیایی، در اختیار انسان قرار گرفته و به وسیله اعمال و رفتار انسان

یابد و انسان تا ابد بر سر سفره آثـار و توابـع آن نوعیـت مرتـزق  ت جدیدی میگیرد و نوعی شکل می
باشد، مسیر صعود انسـان را  خواهد بود. این نوعیت که عبارت از دو صورت سعادت و شقاوت می

 به سمت حق مشخص خواهد کرد که از آن به بهشت و جهنم تعبیر شده است. 
  

  گیری بحث و نتیجه
شــناختی مــدیریت اســالمی از منظــر عالمــه  احصــای مبــانی انسانهــدف اصــلی ایــن تحقیــق، 

شـناختی سـازمان و  های جامعه شناسی پارادایم بود. این هدف از مسیر بررسی انسان طباطبایی
و سـپس تحلیـل توأمـان آن دو  مدیریت و نیز ترسیم تصویر انسان از منظر آثار عالمه طباطبایی

بـرای  شناسـی عالمـه طباطبـایی ه دسـتاوردهای انسانرویکرد محقق شد که در نهایت بـه ارائـ
  مدیریت اسالمی منجر شد.
شناسی هر چهار پارادایم، تأکید بـر رهـا بـودن انسـان از شـجره توحیـد  روح کلی حاکم بر انسان

باشد. با این تعبیر، به اذعان منتقدان غربی، حتی ادعای مکاتب اخیر این حوزه که انسان را سـرمایه  می
دانند، نیز حامل تناقضی درون خود بوده و آن تناقض این است که از سویی در نظریاتشان،  یسازمان م

کنند و از سوی دیگـر سـعی بـر محـدود کـردن اسـتعدادها و  محوری را تبلیغ می گرایی و انسان انسان
   .)١١٧، ص١٩٩٨، اناستیونسون و هابرم( فعالیت انسان در جهت تحقق منافع سازمان دارند

هایی بود کـه  به دست آمد، گزاره شناسی عالمه طباطبایی چه در بررسی رویکرد انساناما آن
هـای چهارگانـه اضـافه کـرد و برخـی از  شناسـی پارادایم هـای انسان زوایای جدیـدی را بـه تحلیل

  های نظری در نگاه آنان به انسان را اصالح و تکمیل کرد.  کاستی
ها هرگز بـه  یای تحلیلی نوینی از انسان بود که پارادایمزاویه تحلیل وجودی انسان، از جمله زوا

اند. از این زاویه تحلیل، انسان عین ربط به حق تعـالی و غنـی بـه اسـماء و صـفات  آن توجه نکرده
اوست. بنابراین انسان موجودی رها شده و بریده از هستی نیست. به همین دلیل انسـان، موجـودی 
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اجد کمال به نحو ثبوتی است که در مسیر حیات نوعی خویش، توخالی و فاقد کمال نیست؛ بلکه و
رسد. بنابراین از زاویه تحلیل وجودی، زندگی انسان نه صـحنه پـر کـردن  تجلی یافته و به اثبات می

های اوست که این امـر بـه واسـطه  خألها و کمبودها؛ بلکه صحنه تجلی دادن استعدادها و قابلیت
شناســی  پــذیرد. ایــن در حــالی اســت کــه در انسان رت میخلــق اعتباریــات از ســوی انســان صــو

عنوان یکی از انواع ماهیات شناخته شده کـه دارای برخـی مزایـا  های یاد شده، اوًال انسان به پارادایم
نسبت به دیگر انواع موجودات است؛ ثانیًا این موجود دارای خألها و نیازهای صرفًا مـادی اسـت و 

ای پر کردن همین خألهای درونی و ارضای نیازها، که در این مسـیر زندگی او عبارتست از تالش بر
ای برای تحقق هدف خـود بـه اسـتخدام درآورد و از سـوی دیگـر  کند هر وسیله از سویی تالش می

خود نیز در این راستا به استخدام درآید. در هر دو صورت زمینه برای محدود نمـودن اسـتعدادهای 
  شود. این هدف فراهم می خود و دیگران در راستای تحقق

هـای  نیـز ابعـاد جدیـدی را بـه تحلیل زاویه تحلیل ماهوی انسان از منظر عالمه طباطبـایی
شناختی سازمان و مدیریت افزود و اسـاس آن، تبیـین بعـد مجـرد  های جامعه شناسی پارادایم انسان

دارند. حقیقیت آن اسـت های مذکور اعتنایی به آن ن عنوان اساس هستی اوست که پارادایم انسان به
های زندگی انسانی ریشه در این بعد دارد و بدون فهـم صـحیح از عـالم تجـرد، تحلیـل  که واقعیت

تر برای فهم این مطلب آن اسـت  های انسانی ناقص و یا خطا خواهد بود. مثال روشن وقایع و پدیده
محیطش را با دو بعد طـول های  ای دو بعدی زندگی کند و همه وقایع و پدیده که موجودی بر صفحه

طور حقیقی دارای سه بعد طول، عرض و ارتفاع  و عرض تحلیل کند. در حالی که بسیاری از اشیا به
باشند و به همین دلیل دارای حجم هستند؛ اما موجود دو بعـدی بـه دلیـل اینکـه بعـد ارتفـاع را  می

دهد. از جمله مصـادیق  آن ارائه مییابد یا تفسیری دو بعدی از  نشناخته، مفهوم حجم را نیز در نمی
های الهی در وجود انسان برای صـعود  های نوعی و فطری اوست که ودیعه بعد مجرد انسان، ویژگی

ای  ها که اساسًا مجـرد از مـاده هسـتند دارای دو سـاحت اندیشـه و قرب به حق هستند. این ویژگی
مالزمت با  که برحسب مالزمت یا عدمطلبی) بوده  (بدیهیات اولیه) و گرایشی (بقاءخواهی و کمال

هـا در  تعالیم توحیدی، دو نمود متفاوت (حق یـا باطـل) در زنـدگی خواهنـد داشـت. ایـن ویژگی
اند. از جمله مصادیق دیگر بعـد  های یاد شده به غرائزی مادی تقلیل داده شده شناسی پارادایم انسان

ر حرکت بر نفسـش اسـت. در ایـن بعـد، بـه های نوع انسان با لحاظ اث مجرد انسان، معاد یا ویژگی
باشد، نفس انسان، جـنس بـوده و اعمـال و رفتارهـای  دلیل اینکه وجود انسان بر ماهیتش مقدم می

دهند. نوعیت جدید طی استمرار، عمل تثبیت و ملکه شده و آثار و  مند او، هویتش را شکل می نیت
طور مثال کسی که ملکه غـرور، طمـع  رو به نعوارض خود را ضرورتًا بروز و ظهور خواهد داد. از ای

های فرسایشی و جدال با دیگران بر سـر  یا حسد را برای خود تثبیت کرده باشد زندگی او صحنه رقابت
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امـا کسـی کـه ملکـه  ؛و قیامت نیـز جهـنم او خواهنـد بـود منافع شخص بوده و این ملکات در برزخ
باشد زندگی او صحنه رفاقت و همراهی و همدلی بـا  خیرخواهی، تواضع و ایثار را در خود تثبیت کرده

  دیگران در راستای منافع انسانی خواهد بود و این ملکات در برزخ و قیامت نیز بهشت او خواهند بود.
هایی که از زاویه معاد برای انسان طرح شد،  های وجودی انسان و نیز ویژگی ها و قابلیت ویژگی

  انـد؛ امـا بـرای مـدیریت اسـالمی های چهارگانـه از آن غافل ادایمترین ابعادی هستند که پار از مهم
هـا، آن  شناسی ایـن پارادایم های انسان باشد. از جمله این محدودیت می حامل دستاوردهای مهمی 

کدام ظرفیت فهم و تبیین مفاهیم متعالی و عمیقی چون هبوط و یا قوس نزول و صعود  است که هیچ
این مفاهیم در سایه توجه به وجود و با لحـاظ مراتـب و تجلیـات هسـتی را در خود ندارند؛ چراکه 

قابل طرح بوده و در سایه آن، مفاهیم دیگر نظیر غربـت، اضـطراب، تشـویش و بیگـانگی، تـالش، 
های این مکاتب، به دلیل اینکـه بـدون  شناسی یابد. انسان امید، تعهد، مسئولیت و مانند آن معنا می

گوید هم در تصویر ترقی و تکامل گرفتار مشکل است و  و تکامل سخن می توجه به هبوط، از ترقی
  ). ٢٧−٢۵، ص١٣٨٩هم از تبیین مفاهیم عمیق انسانی عاجز و ناتوان است (پارسانیا، 

انسان موجودی اسـت کـه از شـأن حقیقـی خـود کـه  های عالمه طباطبایی از منظر اندیشه
ط کرده و درگیر عالم کثرات شده؛ به دلیـل آنکـه باشد، هبو عبارت از حیات توحیدی (وجودی) می

آن را اصیل پنداشته است. لذا این عالم برای انسان جایگاه و منـزل حقیقـی نبـوده و انسـان بایـد از 
دامان این کثرات به وسیله معرفت حقیقی و حضوری به جایگاه اصلی خود صعود نمایـد. بنـابراین 

رو ثـروت، جـاه و  ی انسان قرار گرفتن ندارنـد. از ایـنهیچ یک از کثرات، شأنی برای مطلوب حقیق
  پست سازمانی و... حداکثر دارای ارزش ابزاری برای کمال حقیقی انسان هستند.

شناختی سازمان و مدیریت، ابعـاد مـاهوی انسـان نیـز بـه صـورت  های جامعه در نگاه پارادایم
محدود و ناقص و بعضًا ناصحیح تحلیل شده است. پیشـینه و تبـار انسـان در ایـن نگـاه، ملهـم از 
فرضیه تکاملی بوده و ماهیت انسانی با نوعیت فی نفسه و مستقل از سایر انواع با تمایزهای اساسی 

ها که ساخته شده به وسیله اعتباریات انسانی بوده و در  بنیادی مبهم است. جهان اجتماعی انسان و
عنوان ابزاری برای حرکت و استکمال انسان شناخته شده است، در نگاه غربی یا بـه  نگاه اسالمی به

یـا بـه ها را اسیر خـود کـرده اسـت  صورت مطلق اصیل دانسته شده و هدف قرار داده شده و انسان
ها گشوده است. در هـر صـورت  گری انسان صورت مطلق از اصالت ساقط شده و راه را برای اباحه

حرکت استکمالی انسان در نگاه غربی محدود در مادیات و یا معنویات دنیوی بوده و مقصدی جـز 
مـادی و  های طلبی دنیا و کسب اعتبارات انسانی ندارد. بنابراین مفهوم سعادت در این نگاه با کثرت

های الهی در وجود انسان برای طی مسیر کمال  دنیوی پیوند خورده است. فطریات انسانی که ودیعه
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بنابراین تعـالیم  1طلبانه مادی و دنیوی محدود شده است. و رشد هستند، در این نگاه به غرائز کثرت
و دنیـوی بـه اسالمی و نگرش توحیدی در این رویکـرد، حـداکثر در راسـتای تـأمین منـافع مـادی 

  شود. آید و اال مانعی جدی بر سر راه پیشرفت تلقی می استخدام درمی
های چهارگانه مذکور، مبدأ و معاد مغفول واقع شده و انسان به مثابـه موجـودی  در نگاه پارادایم

شود که چند روزی، آن هم به صورت سرگردان در این عالم رها شـده اسـت تـا در پـی  نگریسته می
ای اسـت کـه در  د باشد. در حالی که در نگاه اسالمی، نفس انسان به مثابه خمیرمایههای خو لّذت

ها شکل گرفته  مدت زمان زندگی دنیایی، در اختیار انسان قرار گرفته و به وسیله اعمال و رفتار انسان
هـد و نوعیت جدیدی پیدا نموده است و انسان تا ابد بر سر سفره آثار و توابع آن نوعیت مرتـزق خوا

باشد، مسیر صعود انسان را به سمت  بود. این نوعیت که عبارت از دو صورت سعادت و شقاوت می
  حق مشخص خواهد کرد که از آن به بهشت و جهنم تعبیر شده است.

ریزی شوند. با این مبنا،  های مدیریت اسالمی باید مبتنی بر نگرش اسالمی به انسان طرح نظام
دار محدود کردن  های موجود، عهده ت بر مبنای هر یک از پارادایممدیریت اسالمی برخالف مدیری

اراده و استعدادهای انسانی در راستای تحقق اهداف مادی سازمان نیست. مدیریت اسالمی چشـم 
اش که عبـارت از  بندد و انسان را در راستای صعود به شأن حقیقی خود را بر مبدأ و معاد انسان نمی

  باشد.  ن میزندگی توحیدی است رهنمو
  
  بندی جمع

در  طباطبـایی عّالمـه شناسـی ی انسانهـا داللت عنوان بـه ۶ شـماره در جـدولپژوهش حاضر 
  است: شدهارائه  ۴ شماره مقایسه با چهار پارادایم مطرح شده در جدول

  
 در مقایسه با چهار پارادایم مطرح در پژوهش حاضر شناسی عالمه طباطبایی های انسان : داللت۶جدول شماره 

  اسالمی
  (انسان حقیقی)

  تفسیری
 (انسان تفسیری)

 ساختارگرای بنیادی
(انسان استبدادی)

  کارکردگرایی
 )(انسان مدرن

 گرای بنیادی انسان
(انسان دموکراتیک)

شناسی  مدل انسان
 ها پارادایم

درونی (فطرت) و 
گیری  خاستگاه شکل بیرونی بیرونی درونی درونی  بیرونی (طبیعت)

 سرشت انسان
ثبات در اصول فطری
در عین انعطاف در 
 مصادیق طبیعی

ثباتی  ثبات یا بی باثبات منعطف باثبات منعطف
 سرشت انسان

                                                           
ها متمرکـز  هـای مـادی انسـان یبـر ویژگ انـد غالبـاً  های آن صحبت کرده کتب غربی که در مورد سرشت انسان و ویژگی. ١

  .)٢٠١١به فری و دیگران،  .ک:اند (برای نمونه ر اند و انسان را در ساحت طبیعت خالصه کرده شده
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  شناختیهای انسانانگاره  

گراحقبه لحاظ فطرت: −
  و طالب بقاء و کمال

به لحاظ طبیعت:  −
 گرطلب و استخدام منفعت

آزاد، باز، غایتمند، 
 خودسر، آشفتهمعنادار خودساخته

عقالنی، اجتماعی، 
 و تاریخی، فرهنگی

 زیستی
خوب، خیرخواه و 

 نیکوکار
نگرش به ذات و 
 جوهره انسانی

بین االمرین: مختار بودن
انسان در عین تأثیرپذیری 
 از محیط به نحو اقتضاء

نگرش به جبر و   جبرانگاری  جبرانگاری  اختیارانگاری  اختیارانگاری
  اختیار

اصالت جامعه   اصالت فرد  اصالت فرد اصالت نسبی فرد و جامعه 
 (ساختارهای عینی)

اصالت جامعه 
(ساختارهای 
  ایدئولوژیک)

نگرش نسبت فرد و 
  جامعه

فطرت، معیار انسان و 
 انسان معیار واقعیت  واقیعت

انسان در بند واقعیت
(ساختارهای 

 اجتماعی)
 معیار انسانواقعیت 

انسان در بند 
واقعیت 
 ها) (ایدئولوژی

نگرش نسبت انسان
  و واقعیت

گاهانه)   تکوینی (ناآ
گاهانه) گاهانه  تشریعی (آ گاهانه  فعاالنه و آ گاهانه منفعالنه و آ گاهانه منفعالنه و آ منفعالنه و ناآ

نگرش نسبت به 
تکامل اجتماعی 

  انسان
همسانی به لحاظ فطرت و 

  طبیعتتمایز به لحاظ 
متمایز بودن 

  ها انسان
انگاری  همسان
  ها انسان

انگاری  همسان
  ها انسان

انگاری  همسان
  ها انسان

نگرش تمایز یا 
ها  همسانی انسان

  نسبت به یکدیگر
 مسائل اصلی سازمانی و مدیریت  

اعتبار انسانی جهت حصول
 (طبیعی یا فطری) اغراض
 مبنای سنن الهی بر

 (فطرت)

فرایند مستمر کنش 
متقابل انسان و 
 ساخت واقعیت

جلوه اجتماعی 
خواست حاکمان یا 
 صاحبان قدرت

اجتماع تصنعی 
 ابزاری

جمع ضد انسان 
 تعریف سازمان الزامی

مبتنی بر غایت اعتبار
 (فطرت یا طبیعت)

ابزارهای ایجاد
تجربه زنده

تبلیغات و
ظاهرسازی

ها و مقررات و انگیزه
و رسوماتها  ارزشمحدودیت و اجبار هاهدف

 نحوه مدیریت کردن  
کننده برای مربی، تسهیل

شکوفایی استعدادهای 
 طبیعی)−(فطری انسانی

آموزگار، 
 متقاعدکننده

واضع 
کننده و  آزادعامل تغییر و تحولکش خط−مقررات

 نقش مدیر اختیاردهنده

معرفت توحیدی: نفس،
 دنیا، معاد

هوشیاری عمیق
شده

هوشیاری
یافتهکاهش

هوشیاری
 یافتهگسترش

هوشیاری آزاد شده
ها از محدودیت

تأثیر بر حیات روانی 
 کارکنان

تهذیب نفوس از عوارض
دنیا و ترغیب نفوس به 
 شکوفایی فطرت

ارتباط برقرار کردن و
 ارتباطات تسهیل

کردن، تبلیغات وادار
 کردن

دادن، مذاکره  تغییر
   کردن

هماهنگ و 
 رفتار مدیریتی  راستا کردن هم

راستایی  تأکید بر فهم و هم
 با نظام سنن الهی (فطرت)

تأکید بر فهم 
  واقعیات انسانی

تأکید بر تغییر 
  واقعیت

انطباق تأکید بر 
  انسان با واقعیت

تأکید بر آگاهی انسان
ها و  از غیرواقعیت
  رهایی از آن

 های مدیریتی آموزه

 
شـناختی مـدیریت اسـالمی پرداختـه اسـت، در حـالی کـه  این تحقیق فقط بـه تبیـین مبنـای انسان

شناختی نیز دارد،  شناختی و روش شناختی، معرفت گیری مدیریت اسالمی نیاز به تبیین مبانی هستی شکل
 هد بود. چراکه این مبانی مکمل یکدیگرند و درک هر کدام از آنها مبتنی بر فهم صحیح سایر مبانی خوا
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