
 

 

ABSTRACT 
We deal with the description and explanation of existing theoretical 

elements in management science which returns to the dominating 

paradigms in humanities. These theoretical elements pertain to quality of 

the definition and description of organizational man from the viewpoint of 

the dominating paradigms.  

The aim of this article is offering a pattern of Mulla Sadra's (ca. 1571–

1636) knowledge of the soul in the theory of anthropology of the 

organization science. In the realm of theorizing in the science of 

management and organization, just like the realms in social sciences, the 

existence of philosophical approaches including ontology, epistemology, 

anthropology and methodology is visible (Burrell , Morganq, 1982: 52). 

Due to the importance of philosophical approaches in the field of 

anthropology, this treatise focuses on the Mulla Sadra's philosophical 

anthropology as a basic influential principle of the science of management 

and organization. 

The prominent work of Mulla Sadra (Hikmat al-muta‘aliya, volume 8) 

used as data sources. Data were codified and analyzed according to the 

"directed content analysis" method Boulding's system theory were used as 

guidance theory for initial codes 
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 چکیده

 
شناسی تئوري سازمان باا تايياد   هدف این مقاله بررسی، تبيين و ارائه الگویی از انسان

شناسی فلسفی یكای از مباانی م ام  ر    النفس حكمت متعاليه است. انسانبر آراي علم
ر يشا  و  شو . یكی از مبانی م ام   تاثيرگذاري بر  انش سازمان و مدیریت تلقی می

النفس حكمت متعاليه است. بنابراین، اهميت پار اتتن باه آن   بيان چيستی انسان، علم
هاي فلسفی ضروري است. باا توهاه باه    عنوان یكی از بدیلاز منظر حكمت متعاليه به

 پيشينه تحقيق، تأل چنين بررسی و تبيينی وهو   ار . 
هایگاه انسان  ر سازمان، اعتبااري  از نگاه مالصدرا سازمان وهو ي اعتباري  ار  و     

است. انسان  ر ضمن ایفاي نقش اعتباري تو   ر سازمان، با تمام هویت انفسی بالقوه 
از هما ي، نباتی، حيوانی، انسانی و ال ی حضور  ار . انسان از طریق طراحی و سااتت  

ال ی به  هاي سير انفسی از هما ي، نباتی، حيوانی، انسانی وسازمان متناسب با ویژگی
 گرا و مضطر است.بخشد. انسان سازمانی، ارا هسازمان شيئيت می

این نگاه  ر مقایسه با  یگر رویكر هاي فلسفی به انسان  ر تئوري سازمان افاوون      
 هندگی تا انسان عرفانی/ معنوي و به تباع آن  بر هامع و شامل بو ن آن، امتياز توسعه

 سازمان عرفانی/ معنوي را  ار .
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 مقدمه

 یفکر چهارچوب استخراج و کشفاین مقاله درصدد 
 در هیمتعال حکمت آراء برتکیه  بااسالمی  اسیشنانسان
 .است و تأثیر آن بر دانش مدیریت و سازمان النفسعلم

توسعه و بسط مبانی فلسفه  طرح این موضوع،هدف از 
 .استو سازمان مدیریت  دانشصدرایی به انسان در 
های علوم اجتماعی از جمله رشته در تمامی رشته

از موضوعات اساسی، مورد یکی  عنوانبهمدیریت، انسان 
یرد. آنچه بین تمامی این علوم گمیبررسی و تحقیق قرار 

هر کدام از  مشترك است، انسان و ابعاد وجودی اوست.
علم  ردازد.پمیاین علوم به ابعادی از وجود انسان 

شناسی، مانند روانگیری از علومی مدیریت نیز با وام
ن علوم در زمینه ... از نتایج پژوهشی ایشناسی وجامعه
نماید. یکی از شناسی به شکل کاربردی استفاده میانسان
شناسی بر بالقوه در زمینه انسان یای که تاثیرهدانش

 1)گریسری، دانش سازمان و مدیریت دارد، فلسفه است
های فلسفی و فلسفه صدرایی یکی از بدیل (9: 5225

دارد تا  شناسی فلسفی این توان رااست که در زمینه انسان
ای علوم اجتماعی از جمله دانش مدیریت هدر ساحت

 این تأثیرگذاری بالقوه را داشته باشد.
که ادراکات  کندآغاز می فرضشبا این پی مقاله

بنیادین آدمی درباره انسان، هستی و معرفت بر چگونگی 
های انسانی درون آنها ها و عاملمدیریت سازمان

تفاوت در درك و تلقی آن  ،یرون. ازایاستار ذگرتأثی
ی متنوع و هاهعناصر بنیادین باعث ظهور طیفی از نظری

)مک  دشوها میسازمان یتمتفاوت درباره چگونگی مدیر

                                                           
1  . Griseri 

. هر انسانی که در درون (29: 5229 2کالی و دیگران،
 شودمیمدیریت اداره  دانش باو  کندمیسازمان فعالیت 

زمانی حضور فعالیت سا صحنه دربا تمام هویت خود 
 کشف این هویت ضروری است. و دارد

 
 شناسیانسان

شناسی، موجودات انسانى و براساس دیدگاه انسان
 ها وتجربیات آنها محصول محیط است؛ انسان

ط خارجىِ خود شرطى یتجربیاتشان از طریق شرا
دیدگاه دیگرى  ،شوند. در مقابل این دیدگاه افراطىمى

دهد را به انسان نسبت مىترى وجود دارد که نقش خالق
نقش محورى را به خود  «اراده اختیار و»و در آن 

 خالق محیط خود عنوانبهدهد و انسان اختصاص مى
 3)کاسالوسکی، کننده داردد و نقش کنترلشومطرح مى

5212 :52-02.) 
 

 النفسعلم

 بحث آن احکام و نفس از که است علمی 4النفسعلم
 نفس، بودن مجرد قبیل از ار مسائلی مجموعه و کندمی

 بدن، از روح ىیجدا و روح قواى و بدن، با روح ارتباط
 ادامه خویش حیات به روح بدن رفتن بین از با اینکه و

 راه از نفس شناسایی. کندمی بررسى و بحث... و دهدمی
(. 69: 1416 طباطبایی،)است  فکری شناسایی ،النفسعلم

                                                           
5  . McCauley, Duberley, Johnson 

0  . Koslowski 

 science of the soul, philosophicalهای رای این اصطالح معادل. ب4

psychology, philosophical science of the soul, psychology 
 .)39: 1039سرودلیر، (آورده شده است 
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 ؛است( روح) روان وجود به باور ،اصطالح این مفروض
 عقلی اصطالح این در مطالعاتی روش دلیل همین به

 از که است متافیزیکی مقوالت از( روح) روان زیرا است؛
 دور به کمّی هایخصشا و تجربی هایآزمون دسترس

 اثباتقابل  شهودی یا و عقلی روش با تنها و باشدمی
 .(5: 1066 شریعتمداری،)است 
 
 یسازمانانسان

صطالح ترکیبی از دو واژه سازمان و انسان است. این ا
واجد معنای  سازمانی رااصطالح انسان ترکیبی از این دو،

 کارهای از رسمی ساختار یک کند: سازمان،خاص می
 یا دو وجود مستلزم که است شدهریزیبرنامه و هماهنگ

 از. نمایند تأمین را مشترك هدف یک تا است نفر چند
 و اختیارات مراتبوجود سلسله سازمان هایویژگی
است و نظریه سازمان به دنبال  کار تقسیم نوعی
دهی اقدامات افراد است تا از سازی، تبیین و جهتمفهوم

این طریق به نتایج معین، مشترك و مطلوب سازمانی 
حضور و  دربرگیرنده سازمانیدست یافته شود. انسان

افراد  .باشدهای سازمانی میقالب نقش عملکرد فرد در
های مختلف، سازمانی کسانی هستند که در برابر دریافت

با وجود  (.03 :1039دهند )اسکات،سازمان را یاری می
اینکه تعاریف فوق از نظریه سازمان و انسان سازمانی 

ا هاشاره به یک حقیقت واحد و فراگیر در مورد سازمان
وجود  باره آنهاهای متعدد و متنوعی دردارد، اما نظریه
(. 1999، 1)هاچبا یکدیگر سازگار نیستند  دارد که لزوماً

                                                           
1  . Hatch 

طور خالصه، در ادامه به سه رویکرد پارادایمی به انسان هب
 شود:در حوزه علوم اجتماعی پرداخته می

 
 گرايیديدگاه اثبات

مدل مکانیکی از انسان،  با ارائه 5گراییدر دیدگاه اثبات
د. شومیان تعریف نی انساختیار و آزاد جایگاهی برای

انسان در این مدل، تنها به ابعاد جسمانی و فیزیکی او 
این ابعاد مشمول قوانین  ود.شمیو مطالعه  نگریسته

که  احتمالی )قطعی یا بر اساس رابطة علّیفیزیکی بوده و 
، باشد(گرایی میای متفاوت درون اثباتهمتأثر از نگرش

 ابد. بنابراین، انسانیرفتارهای اجتماعی انسان تکوین می
محیط خارج شرایط تحت  ای فیزیکیههمانند همه پدیده

های پردازد. محركبه ایفای نقش می از خود قرار دارد و
بر انسان تأثیر  0ایمحیطی تحت عنوان متغیرهای زمینه

د. رفتارها و ندهجهت می رفتارهای او را د ونگذارمی
ایجاد و شکل ، یمحیطتعینات تحت ای انسانی هبرساخته

 . یابندمی
 دیدگاه دارای بروندادهای معرفتی با ویژگیاین 

 در پی فراگیر و شمول وجهانقوانین  عقالنیت، نظم و
رأیی، تلفیق وضع موجود، نظم اجتماعی، هماز ی یهاتبیین

بحث  باشد.اجتماعی، همبستگی، ارضای نیاز و فعلیت می
گرایی در ثباتدر نگاه ا شناسیمقوالت عام جامعه از

که متمایل به  گیردهایی صورت میقالب تبیین
قانون بنیادی  گرایی، جبرگرایی وگرایی، اثباتواقعیت

                                                           
5. positivism 

0. Factual variables 
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  (.52: 1935، 1)بورل و مورگان است
 انسان به نظری رویکرد گرایانه،اثبات هاینگرش در

 او فعال غیر نقش به بیشتر انسانی، خالقیت انکار با
 از حاکی که انسانی عقالنیت به ضعو در و شدهپرداخته

 این بر. است شده توجه است، علّی و قانونمند رفتارهای
 که دشومی اداره جبری مدلی اساس بر جامعه اساس،
 عقالنی، هاییمدل با کنندمی تالش اجتماعی نخبگان

 در. دهند رارق الشعاعتحت و کنترل را هاانسان خالقیت
 . شودمی تبیین لّلمع انسان رفتارهای رویکرد این

 

 2ديدگاه تفسیرگرايی

ژه وی یجایگاه، با نگاهی درونی به انسانتفسیری  دیدگاه
یی از معنا شخصی و تلقی هایآزادی، تجربه را برای

گاه رفتارهای ددر این دی .دارد باور رفتارهای انسان
باشد. های قاصد و هدفمند مییافته از فاعلتئانسانی نش

رك بهتر این رفتارها باید به سراغ آگاهی برای د ،بنابراین
مشاهدتی هم  ها رفت که لزوماًو معنای درونی انسان

این دیدگاه ضمن دفاع از اختیار به جای جبر،  نیستند.
معتقد است که آگاهی انسان در مقایسه با دیگر عوامل 

 0)استینر، اجتماعی تأثیر بیشتری بر کنش اجتماعی او دارد
1991.) 

( گرادلیل/گراعامل/اختیارگرا انسان)=  بودن کنشی
 آن در و دهدمى نسبت انسان به را تریخالق نقش

                                                           
1  . Burrell, Morgan 

5. interpretivism 

0  . Stiner 

 اختصاص خود به را محورى نقش «اراده و اختیار»
 دشومى مطرح خود محیط خالق عنوانبه انسان و دهدمى
 و شوندهکنترل نه و دارد کنندهکنترل نقش و

. ازىبشبخیمه عروسک نه و است گردانعروسک
 محیطی علل معلول آنکه از بیش او رفتارهای ،بنابراین

 در .اوست هدفمند و مندنیت هایدلیل به مدلل ،باشد
 قرار توجه مورد انسان خالقانه ابعاد تفسیرگرایانه، نگرش
 مدلّل انسانی رفتارهای و برجسته عاملیت نقش و گرفته
 . است شده تفسیر

 
 4گرايیديدگاه انتقاد

دی در توصیف طبیعت انسان، دیدگاه اثباتی رویکرد انتقا
الشعاع شرایط تحترا به علت اینکه اراده انسان را 

دهد. از نظر دیدگاه ، مورد انتقاد قرار میداندمحیطی می
انسان منجر  2چیزانگاریانتقادی، رویکرد اثباتی به 

بدون اراده  یاین دیدگاه انسان را در ردیف اشیا .شودمی
که نتیجه آن بیگانگی انسان از دهد ار میزاد قرآو تفکر 

باشد. از نگاه می خالق تفکر آزاد وو  خود واقعی
زاد، آاراده بالقوه و تفکر داشتن  انسان به دلیل انتقادی،

: )همان را دارد و قدرت انطباق با شرایط رایجاد تغیی توان
01).  

 رفتارهای ساختارمندی پذیرش با انتقادگرایانه نگرش
 بازخوانی در را انسان کنشگری و عاملیت نقش انسانی،
 کهایگونهبه است؛ دانسته پذیرامکان ساختارها به انتقادی

                                                           
4. criticism 

2. reinfication 
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 انسان برای را ساختاری تعینات از شدن رها قابلیت
 عقالنیت هم و خالقیت هم ،بنابراین. گیردمی مفروض

 بر هردو، دلیل، و علّت. است شدهشناخته رسمیت به
 .هستند تأثیرگذار نسانیا رفتارهای بروز

در  شناسیانسان هاینظریهاز تأثیر  هایینشانهچنین 
دانش سازمان و مدیریت، ذهن را حوزه علوم اجتماعی و 

انسانی با  توانمی آیاکه  کندمیاین فرض متمایل  سویبه
هویت دیگری تعریف کرد و بر اساس آن مدلی مکمل و 

حی سازمان و نیز طراعلوم اجتماعی و یا جایگزین برای 
اگر بپذیریم  ویژهبهوظایف مدیریت پیشنهاد داد. 

فلسفی  هایشناسیانسان تبیندر  هاارزشو  هایبینجهان
بر آن است  مقاله، رویازایند. ننماینقش فعالی را ایفا می

با خصوصیات  شناسیانسان ،که از منظر حکمت متعالیه
در بیان و  نآد و از لوازم بالقوه کنخاص خود معرفی 

جامعیت رویکرد  .نماید گیریبهره سازمانیمدلکشف 
به انسان  (53-19: 1095 )جوادی آملی، فلسفی مالصدرا

، النفسعلمطلبد که ضمن بیان مفاهیم اصلی آن در می
های التزامی این رویکرد در تأثیرگذاری بر سازمان داللت

 د.شوو مدیریت کشف و بیان 
ی قلمروهایکی از  عنوانبهدانش سازمان و مدیریت 

بالقوه در قلمرو نظری  صورتبهحضور اجتماعی انسان، 
از ی انسان وجودی هاساحتمتأثر از  تواندیمو کاربردی 

 فراخورعلوم اجتماعی  پردازانهینظرنگاه مالصدرا شود. 
تورهای نظری که بر روی ابعاد وجودی انسان پهن 

غفلت از دیگر  را در بخشی از این ابعاد هرکدام ،اندکرده
ی در نگاه پردازهینظری هاچرخش. اندبررسی کردهابعاد 

ده شی متفاوت هامیپارادای ریگشکلبه انسان، گاه سبب 
جامعیت رویکرد مالصدرا در  .(35: 1030، فی) است

که هم دربردارنده ابعاد طبیعی  هامیپارادامقایسه با دیگر 
نایی و متافیزیکی او، و رفتاری انسان است و هم ابعاد مع

بر  شیرگذاریتأثرا در چگونگی  آنضرورت پرداخت به 
( با 1091) . بینش صدراییکندیمنظریه سازمان آشکار 

الهام از وحی، عقل و عرفان توانسته است به ابعاد و سیر 
ی یابد. ضروری است این بینش آگاهانسانی  تینهایب

و  کشف و تا آنجا که ممکن است در قلمرو نظری
 د.شوکاربردی دانش مدیریت و سازمان استفاده 

 
 حکمت متعالیه یشناختاساسی انسانمفاهیم 

 اذعان به وجود نفس در انسان . 1

اثبات وجود نفس که از آن به هل بسیطه یاد  برهان بر
 سینا،)بوعلینماید یسینا بیان م ابوعلیشود را می

نا در ( و آخوند مالصدرا با ذکر برهان بوعلی سی1420:2
 :نمایدیاین دلیل را تلقی به قبول م ینوعاسفار به

آن سخن برانیم، اثبات  نخستین چیزی که باید در

و سپس از توابع آن  نامندیوجود شیئی است که نفس م

: شک نیست که ما گوییمیبحث خواهیم نمود. اینک م

که دارای حس بوده، متحرك  کنیمیاجسامی را مشاهده م

که تغذیه و نمو  بینیمیبلکه اجسامی را ماند؛ باإلراده

آنها نیست؛  یتو این از جسم نمایندیمثل م کرده، تولید

برای این امور  اییپس ناگزیر باید در ذواتشان، مباد

. و آن شیء که مصدر این افعال یتشانباشد غیر از جسم

است و خالصه آنکه، هر چه که مبدأ صدور و پیدایش 

احد و بدون اراده نباشد، آن را رفتارهایی بر منهجی و

 . و این لفظ، اسم است بر این شی ء...نامیمینفس م

 .(6: 1091، مالصدرا)
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، به این «بدون اراده و بر غیر منهج واحد»عبارت 
صورت یکنواخت آن مبدأ، آثارش به کهیمعناست: هنگام

آن  ،هم در کار نباشد یااراده و بر طریقی واحد باشد و
)که در طبیعیات قدیم این  را صورت معدنیّهمبدأ مذکور 

 گویندیصورت مرکب از آب، هوا، خاك و آتش بود( م
نه نفس. و اگر آن مبدأ محل صدور و پیدایش آثار 
مختلفی است به همراه اراده، آن مبدأ را نفس حیوانی 

که آثاری مختلف از آن صادر  یو یا مبدع گویندیم
آن مبدأ  ،قشی داشته باشدبدون آنکه اراده در آن ن دشویم

و مبدعی که منشأ برای رفتارهای  گویندیرا نفس نباتی م
د شویمتنوع به همراه اراده باشد بر آن نفس اطالق م

 .(102: 1032 زاده آملی،حسن)
کمال اوّل »: دهندیدر ادامه، تعریفی از نفس ارائه م

توضیح: هرجسم  .«بالقوّه حیاتیبرای جسم طبیعی آلی ذ
 جسم طبیعی و ، جوهری مرکب ازیازنده و یعی حطبی

 یزندگ زندگی است. حیات و که دارای حیات و مزاجی
که آن جسم دارای  معناست به این یادشده درتعریف

 ست.انمو  عالئمی مانند تغذیه، رشد و
بدین معنا که  ؛فس، تمام جسم طبیعی آلی استن

نفس ناطقه که یاگونهبه ؛تمامیت جسم به آن وابسته است
)بنا بر نظر مشهور حکما(. و مقصود  یابدیدر آن حلول م

از جسم آلی، آن است که جسم دارای آالتی، چون دِماغ ، 
قلب و غیر آن است. در مقابل اجسامی مانند چوب و 

 .باشندیآهن و... که دارای آلت نم
بنا بر تقریر فوق از نفس و جایگاه آن در جسم 

)با توجه  ن جسم در وجود و بقاطبیعی دارای حیات که آ
نیازمند به نفس است،  در آن( یبه خاصیت حیات وزندگ

در مقابل آنچه  .نامندینفس را کمال اوّل برای آن جسم م
را که جسم طبیعیِ دارای حیات در ابتدا به آن نیازی 

کمال دوم  شود،گرچه در ادامه همراه آن می ؛ندارد
 .(92: 1091)عبودیت، نامندیم

به این  ؛کت، کمال اول و وصول، کمال ثانی استرح
معنا که جسم وقتی در مکانی باشد و امکان حصول در 

مکان دیگر داشته باشد، دارای دو امکان است. امکان 
حصول در آن مکان، و امکان توجه به آن، و این هر دو 

است که توجه مقدّم بر وصول است.  آشکاراند و کمال
وّل است و وصول، کمال ثانی حرکت کمال ا ،بنابراین

 از وصول احراز کرده است.« اول بودن»است و با قید 
 
 )چیستی( نفس هویت. 2

داند که در مراتبی از مالصدرا نفس را امری جسمانی می
که به نفس  اییه. وی در رد نظردشویوجودش مجرد م

بر بدن را  نفس یریعنی تدب ؛معتقد است روحانیة الحدوث
تمام هویّت و  یریگه پس از شکلک داندیم یعارض

؛ مانند ملوانی دشویشخصیت نفس، بدن بر آن عارض م
شود. که ابتدا ناخدا نیست و سپس به این مقام نائل می

پس تعلق نفس به بدن و نیازش بدان چون تعلّق ناخدا به 
گر است به کارگاه و ، و نیز چون نیاز صنعتاست کشتی

 :گویدیمانند آن م
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 .البقاء است ةالحدوث و روحانی ةجسمانی ،نفس

 ؛که به چنین حدوثی معتقد است ت از آنر این صورد

مثالً از تحقق وحدت و تشخص فردانی در اشخاص 

شود که چگونه چنین وحدت شخصیه انسان پرسش می

ء متغایر و ممتاز ای، به انضمام دو شیو هویّت وحدانیه

؟ و آیا این چیزی غیر از بطالن و گرددیحاصل م

 تناقض است؟

وجود آن  حق آن است که نفسیت نفس، نحو

بر  است، نه آنکه پس از تمام هویّتش عارض و اضافه

ذاتش شود. و دیگر آنکه نفس به انتقالی جوهری، از 

دیگر در انتقال است و بدن مرتبه نازله  یطورطوری به

جسمانیة ؛ در این صورت است که نفس، باشدیآن م
، تحت باشدیو التصرف است و متسخّر م الحدوث

 .(004: 1091،مالصدرابروت )تدبیر متفرد به ج

نظر او، نفس دارای حرکت جوهری  از ،بنابراین
است؛ زیرا نفس در زمان تکون و پیدایش، جسمانی و 

اش اتحاد وجودی دارد و با ماده کهیاگونهبه ؛مادی است
چون در ابتدا مادی است، دارای قوه و استعداد است و 

جوهر خود  وجود قوه و استعداد، حرکت را در ذات و با
 .خواهد پذیرفت

نفس آدمی، مادام که جنین در رحم قرار دارد، دارای 
نفوس نباتی است که خود از صورت جمادی  درجه

تکون یافته است. نفس نباتی انسانی، طی حرکت 
جوهری اشتدادی، از صورت جمادی معدنی برآمده است 
و سرانجام با تکامل تدریجی به بدن انسانی تبدیل 

 شودزمان به نفس مجرد تبدیل میهم شود ومی
  (.596: 1091)عبودیت،

این مراحل تبدیل و تبدل به نحو غیبت و حضور 
 ؛بلکه به تعبیر مالصدرا لَبس بعد از لَبس است ؛نیست

 پناه،یزدان) شودگویا لباسی بر روی لباسی پوشیده می

1090 :116). 
وجودی و  پی در یکماالت پ ها والبته این لباس

 شود، از خداوند سبحان برنفس وارد می وهریّ که برج
واهب حقیقی این اطوار  ،شود. درواقعنطفه افاضه می

و اوّل آن کماالت وجودی  وجودی خداوند سبحان است
صورت معدنی است که حافظ ترکیب و مفید مزاج است 

به  و دوم صور نباتیّ است و بعد از آن جوهر حیوانی. و
د صوری جوهری، اشتداد حاصل ترتیب در وجو همین

آن ماده  تجرّد یابد از مادّه و برتری بر کهیشود تا وقتمی
نظر  تدبیر و از نظر ادراك و طور ذاتی بیابد وسپس ازبه

 یاهر مرحله . البته بهشودیتأثیر مجرد از ماده م فعل و
واجد مراتب قبل نیز خواهد  ،که از اشتداد وجودی برسد

های قوی دربردارنده روشنی نور شدید وه کهمچنان بود.
نورهای  شود و اشتمال آن برخود هم می کمتر از

نحو شدت و ضعف وجودی خواهد بود. به تریفضع
همین ترتیب وجود قوی جامع وجودات ضعیف است به

که مادون آن قرار دارند و لذا تمام آنچه که بر وجودات 
مترتب  شود، بر این وجود قوی نیزضعیف مترتب می

است و نیز با اشتداد قوّت و فضیلت وجود، آثار زیادتر 
 شود.می
 

 
 رابطه نفس و بدن. 3

با اذعان به وجود نفس، غیر از بدن، برای انسان این 
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بین این  توانیرا م یاآید که چه رابطهپرسش پیش می
 سرانجام یانفس غیر از بدن است؟ آ یاآ؟ ددو تعریف کر

همانی و یا ؟ در انکار ایندیابینفس به بدن تقلیل نم
 است: شدهیانب یاتقلیل نفس به بدن ادله

؛ کندانسان طبیعت خود را حاکم بر عقل خویش نمی
اگر انسان روزه باشد و به سبب آن اشتهای  برای مثال،

خود را از  حالینخوردن و آشامیدن داشته باشد و درع
ان مانع، چیزی غیر از خود انس ینجاآن منع کند، در ا

که صاحب اشتها خود اوست و مطلب به همچنان ؛نیست
است در جمیع آرا و احوالی که انسان  گونهینهم
آن خواهان ارتقا به امور باال و واالتری است و  واسطهبه

کند و او طبیعت ، طبیعتِ انسان او را منع میحالیندرع
کراهت آن، در سمت مطلوب خود به کار  با وجودرا 
)در اینجا: بدن(، غیر از  ر همه این امور، مانعگیرد و دمی

 )در اینجا: نفس( است. طالب
و نیز درك شهودی از وحدت و استمرار هر فردی از 

وجود تغییر در ابعاد و اجزای بدن نشان از تغایر  خود با
نفس و بدن است. نشان از وحدت و استمرار در این 

تی که در عنوان مثال، امروز همان کسی هسبه است که تو
تمامی عمرت وجود داشتی و به همین سبب بسیاری از 

پس تو ثابت و  ؛آورییاحوال گذشته را به خاطر م
مستمرّی، و تردیدی در این مطلب نیست و معلوم است 
که بدن تو و اجزای آن همواره در حال تحلّل و نقصان 

و به همین سبب انسان محتاج به غذاست تا آنچه  هستند
ه تحلیل رفته جبران شود. پس ذات ما با این که از بدن ب

 اجزای ظاهری و باطنی مغایر است.
هام قرار گیرد، تای مورد الهئنیز هرگاه انسان در مس و

من این کار را کردم و آن کار را انجام ندادم؛  گویدیم
 چنین حالتی از و در گویدییعنی از ذات خود سخن م

چه که بالفعل آن تمامی اجزای بدن خود غافل است و
 معلوم اوست، غیر از آن چیزی است که مورد غفلت قرار

 پس ذات انسان با بدن او مغایر است. ؛گرفته است
من  که گویدیانسان وقتی سخن از ادراکات خود م

فالن چیز را درك نموده و بدان تمایل پیدا کردم یا از آن 
 با دستانم گرفتم و با پاهایم گویدیغضب شدم و یا م در

شنیدم، در  یمهاراه رفتم و با زبانم سخن گفتم و با گوش
فالن امر تفکر کردم یا آن را توهم و تخیل کردم؛ 

که ما یک شیء جامعی  برای ما مشهود است حالیندرع
دهد و این افعال و هست که این ادراکات را انجام می

یک از که هیچ دانیمیو نیز م دشویاعمال از او صادر م
زیرا با  ؛ن مجمع این ادراکات و افعال نیستاجزای بد
دید. با دست  توانیشود شنید و با گوش نمچشم نمی

چیزی را گرفت. پس  توانیرفت و با پا نمراه  توانینم
در این انسان چیزی هست که این ادراکات و این کارها 

به خود « من»پس انسانی که با لفظ  ؛دهدرا انجام می
اجزای بدن است و  غیر از مجموعهکند، چیزی اشاره می

: 1032 زاده آملی،)حسن باید شیئی ماوراء بدن بوده باشد
 .(02: 1099، مالصدرا ؛194

 رودبه شمار میبنابراین، این چیزی که هویت انسان 
و مغایر با این جثه مادی است، ممکن نیست که جسم و 

او نیز چون  ،زیرا اگر چنین بود ؛یا جسمانی بوده باشد
پس در  ؛شدیبدن سیال و منحل و قابل کون و فساد م

این صورت چگونه از اوّل عمر تا به آخر آن باقی 
شود که نفس جوهری می مشخص ینجاا ؟ ازماندیم

 مجرد است و قابل فروکاهش به بدن جسمانی نیست
 (.1091)عبودیت،

وجود تغایر نفس و بدن و ضرورت عدم فروکاهش  با
مثابه رابطه بطه نفس و بدن بهیکی به دیگری اما را
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 باشدینفس م بدن مرتبه نازله صاحب سایه و سایه است.
و نفس، تمام بدن است و بدن، تجسّد و تجسّم نفس 
است و مَظهر کماالت و قوای نفس است. بدون اینکه 

)یکی حاضر و  )نفس و بدن( نسبت به هم تجافی طرفین
یگری غایب د و یکی از دندیگری غایب باشد( داشته باش

ظهور و إشراق و  بلکه نسبت نفس به بدن نسبت ؛باشد
، ؛ مالصدرا 512: 1032زاده آملی، )حسن تجلّی است

1099 :100). 
بین نفس و بدن، اگر نفس،  یاوجود چنین رابطه با

)خصوصیات چنین بدنی خواهد آمد( باشد،  بدن حیوانی
اکه جمیع افعال و آثارش نیز حیوانی خواهد بود و ازآنج

پس جمیع قوا و افعال  ؛باشدیحیوانی م وهم رئیس قوای
قوای مورد بحث وهمانی است و اگر نفس بدن انسانی 
باشد، پس رئیس آن، نطق و جمیع افعال قوای او عقالنی 

است  خواهد بود. بنابراین حیوان، لمسش لمسی وهمانی
ولی انسان لمسش و  ؛و إبصارش، إبصاری وهمانی است

روست که انسان از ی است و از اینإبصارش عقالن
وسیله به محسوسات به معقوالت منتقل گشته و بدین

پردازد؛ به خالف حیوانات که چنین کشف مجهوالت می
 بدن است و نفس تمام» :دنویسیصاحب اسفار م نیستند.

بدنیّه، نوعیِ کامل جسمانی حاصل  ۀاز نفس و از ماد
 .(034: 1096مالصدرا، )« آیدمی

نازله نفس خویش است و نفس  ةآنجا که بدن مرتب از
 یاو تغایر میان آنها همراه با گونه باشدیتمام بدن م

است که  آنتحلیل عقلی است، تعبیر درست  اعتبار در
 بدن. گفته شود بدن در نفس است، نه نفس در

مرتبه  ،جسمی که دارای نفس است، درواقع ،بنابراین
یافته است. م، نفس تجسمنازله از نفس است و گویا جس

)بدن( از آن حیث  وجه اسناد آلت و وسیله به این جسم

که محالّ و مظاهر نفس و قوای نفس است و  باشدیم
این شناختی است که از طریق مظاهر به ظاهر راه پیدا 

 .(36: 1090پناه، )یزدان کندمی
 ؛نفس دانسته است یهمالصدرا، بدن را سا روینااز  

سایه نقش حکایتی از اصل خویش یعنی که همچنان
خود زنده خودیصاحب سایه را دارد و ازآنجاکه نفس، به

است و جسم، حیّ به آن است، پس جسم نسبت به نفس 
 به صاحب سایه است. یهمنزله سابه

که دربرگیرنده نفس نباتی و گونهنفس انسانی همان
ی طول یهامتناسب با این نفوس دارای بدن است،حیوانی 

جسم طبیعی آلی  . نفس نباتی، کمال اوّل برایباشدینیز م
؛ و نفس باشدیاست که دارای عملکرد تغذیه و نمو م

حیوانی، کمال اوّل برای جسم طبیعی آلی است که دارای 
؛ و نفس انسانی، باشدیعملکرد حسی و حرکتی باإلراده م

 تواندیکمال اوّل جسم طبیعی آلی است که از طریق آن م
یات را تعقل و آراء را استنباط کند و این نفوس همگی کل

به نحو تشکیک در وجود در نفس واحده انسانی جمع 
 .باشندیم

تعریف کرد. گرچه  توانیبرای نفس مرتبه و حدی نم
اما انتهای آن  ،دشویابتدای آن از نفس نباتی آغاز م

برای آن تعریفی تام  توانیروی نمازاین ؛انتهایی ندارد
 زیرا که نفس، مجرّد است به تجرد برزخی ؛ائه دادار

)ویژگی آن خواهد آمد( و بلکه به تجرد تام عقلی و بلکه 
)ویژگی تجرد و تجرد تام  آن را مقامی است فوق تجرد

روی مقام و جایگاهی معلوم و ازاین خواهد آمد(؛
تر برای آن تصور کرد. پس نفس شامخ توانیمشخص نم

زاده )حسن دید و تعریف درآیداز آن است که به تح
 .(099 :1032 آملی،

همانی هر انسانی، تنها به از سوی دیگر تشخّص و این
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 سایه با سایه است.صاحب رابطه  ،بین نفس و بدن رابطه

 

، باشدمینفس اوست نه به بدن و آنچه که در بدن معتبر 
امری است مبهم که جز از طریق نفس برای بدن کسب 

برای بدن  ،شود. بنابراینهویت و تشخص حاصل نمی
هر  شود.و نه ذات ثابتی فرض می نیخود، نه تعیّخودیبه

طور مشخص ، بهیابدیزمانی که نفس به بدن تعلّق م
 از بدن، جز اییهوجودِ سا ،همان بدنِ نفس است. درواقع

همانی طریق صاحبِ سایه یعنی نفس، کسب هویت و این
 کند.نمی

لحاظ صدرالمتألهین بر این باور است که نفس به
که دارای مکان است؛ چنان -ن یعنی بد -اش مرتبه نازله

 شناسییلحاظ هستکه به اشیالیبه اعتبار مرتبه مثالی خ
حد واسط بین هستی طبیعی و هستی عقلی است و 

است و  مکانیمجرد( است، ب-)مادی دارای تجرّد برزخی
 که دارای تجرد تام اشیبه اعتبار مرتبه عقل ینهمچن

 یاس را مرتبهبلکه باید گفت که نف ؛)بدون ماده( است
چه نفس، ظلّ خداوند است؛ یعنی در  ؛است فوق تجرّد

ذات و صفات و افعال مثل آفریدگار خویش است. از 
در دنوّش عالی است و در  ،همین روست که نفس

در  شناسییلحاظ هستعلوّش، دانی. خداوند، انسان را به
متعدد و متنوعی آفرید.  هاییاطوار و چگونگ

ی سبحان در آسمان إله است و در که خداگونههمان
زمین إله است. او اوّل و آخر و ظاهر و باطن است. او در 
دنوّش عالی است و در علوّش، دانی. پس او جامع اضداد 

 .(092: 1099، مالصدرا) است
 که نتیجه گرفت توانیم گفته،براساس مطالب پیش

وجود  انسان مجموع نفس و بدن است و این دو با
منزلت، به یک وجود واحد موجودند. گویی  اختالف در

اند: یک طرف آن که دارای دو طرف چیزندیکآن دو، 
فرع  منزله)بدن( و این به شدنی استمتبدّل، زائل و فانی

اصل  منزلهدیگر ثابت و باقی است که به سویاست و 
 )نفس(. باشدیم

تر شود، بدن آن هر مقدار که نفس در وجودش کامل
خواهد بود و اتّصال آن به نفس بیشتر  تریفلط تر وصاف

 ؛گرددیو شدیدتر م تریشود و اتّحاد بین آن دو قومی
 چیزیککه اگر وجود عقلی تحقق یابد، این دو حدیبه
 مغایرتی باهم نخواهند داشت.  گونهیچو ه شوندیم

 
 یعقلی و اله مراتب وجودی نفس و بدن: طبیعی، مثالی،. 4

لحاظ ترتب این باور است که عالم به حکمت متعالیه بر
 سخن، و به دیگر باشدیمراتب موجودی دارای سلسله

بنابراین هر موجود  ؛طفره و تجافی در آن محال است
حقیقی از مراتب باال و عِلوی به این عالم پایین حسی 

مگر اینکه از همه آن عوالم بین راه عبور  ،کندتنزل نمی
 ،کندوجود حقیقی عروج نمیکرده باشد و همچنین هیچ م

مگر اینکه همه کماالت مادون خویش را کسب کرده 
 باشد.

عنوان موجود حقیقی، از نگاه صدرا دارای انسان به
 ؛به عبارت دیگر نفس دارای مراتبی است ؛مراتبی است

طبیعی: جرم،  هاییژگی)دارای و طبع یاپس در مرتبه
ای ویژگی: مقدار )دار خیال یامقدار، اندازه( و در مرتبه

 ؛)فاقد هر سه ویژگی( است عقل یاو اندازه(، و در مرتبه
شود و مجردی پس انسان روحی است که متمثل می
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، بدون اینکه از مقام عالی خود گرددیاست که متجسد م
تنزل پیدا کند، در عین دنو عالی است و در عین علو دانی 

به حسب ، باشدیانسان دارای مراتب م ،است. بنابراین
دهد که در خانه و در بازار مرتبه طبیعی از نفسش خبر می

و در این مکان و در این زمان است و به حسب عالم 
و به حسب  بیندیکه خود را در رؤیا مگونهنآ اشیمثال

 به درك معقوالت پرداخته است اشیعالم عقل
 .(629: 1032، آملیزاده )حسن
، نفس انسانی وجود مراتبی بودن هستی انسان با

وجود ندارد،  معین در یاهویت و درجه مقامی معلوم در
برخالف دیگر موجودات طبیعی و نفسی و عقلی که 

بلکه نفس انسانی دارای  ؛اندهرکدام دارای مقامی معلوم
مقامات و درجات متفاوت و نشآت سابق و الحق 

و برای آن در هر مقام و عالمی هستی دیگری  باشدیم
 ،انسان وسعت در مراتب وجودی دارد کهییجااست. ازآن

 ةنازل ةفردی است که دارای مراتب و مقامات از مرتب
. به دلیل چنین باشدیمعدنی تا مرتبه غیبی احدی الهی م

یک  کهیدرحال ؛شودمراتب متفاوتی، متصف به اضداد می
 ؛)زمان( دارد )مکان( و متی شخص است، پس انسان أین

 . باشدین دو را نیز دارا مکه تجرّد از آچنان
وقتی حق تعالی خواست خود را در آینه کمالی 
اسمایی و صفاتی و فعلی مشاهده کند، خود را در عالم به 

زیرا آفاق مظهر اسماء و صفات و  ؛کندآفاق مشاهده می
ق است، و وقتی خداوند خواست که ذات جامع حافعال 

را در ذات خود  ،خود را در صورت جامعی اظهار کند
پس خدای تعالی نفس و ذات  ؛صورت انسان اظهار نمود

لحاظ کماالت ذاتی و اسمایی جز در مقدس خویش را به
کند، و همچنین عارف حق را این دو مظهر مشاهده نمی

 .نمایدیجز در این دو مظهر مشاهده نم

راز رسیدن به سعادت این است که هر انسانی بداند 
ه دریای وجود صمدی حصه وجودی او جدولی متصل ب

که به مقام  رسدیبا طی مراتب، انسان به جایی م است.
. پس انسان فانی در خدا دشویفنای عبد در حق واصل م

و باقی به خداست و مراد از فنا، فنای جهت بشریت در 
و این اتصاف جز با توجه کامل به  جهت ربانیت است
ه زیرا ب ؛شودحاصل نمی -سبحانه  -جناب حق مطلق 

همین توجه جهت حقیقت وی قوی شده و بر جهت 
مقهور و  یکلشود تا اینکه آن را بهخلقیتش غالب می

زغال مجاور آتش که به سبب  یامثل قطعه ،فانی کرده
مجاورت و استعداد پذیرش آتش و قابلیت پوشیده در آن 

پس  ؛شود تا اینکه آتش شودور میاندك اندك شعله
و درخشش و غیر آن  زانیدنآنچه از آتش از قبیل سو

شود و قبل از از این نیز حاصل می ،شودحاصل می
ور شدن تاریک و کدر و سرد بود، و این توجه جز شعله

به محبّت ذاتی پوشیده در عبد ممکن نیست و ظهور این 
محبت، مرکب و تقوی توشه اوست و این فنا باعث 

صفات شود که بار دیگر عبد به تعینات حقانی الهی و می
ربانی متعین شود، و این بقای به حق است، پس از وی 

 .(142: 1091، مالصدراشود )هرگز تعین برداشته نمی

 

 

 فاعلیت نفس . 5

هر فاعل انسانی در قیاس با ترکیبی از مفاهیم اراده، 
 پیش ،. بنابراینباشدیبندی میمتقس قدرت و اختیار قابل
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این مفاهیم ارائه الزم است تعاریفی از  بندییماز این تقس
 شود.

حیات و قدرت و علم و اختیار و اراده و مشیت و 
حسب مفهوم، با یکدیگر متفاوت نظایر آنها، هریک به

حسب وجود هرچه از عالم طبیعی به سمت به ؛ ولیاست
لحاظ وجودی این مفاهیم به ،کنیمیعوالم باالتر حرکت م

ر عقول که دیاگونهبه ؛شوندیم تریکبه یکدیگر نزد
مفارقه )منظور عقل اول تا نهم در اصطالح فلسفه 

 شوندیم یکیدر خداوند سبحان  ویژههاسالمی است( و ب
 .(32همان: )

: گویندیم شود،هرگاه فعلی محقق می :ختیارا 
یعنی او: ؛ «فالنى، در فعل اختیارى خودمختار است.»
بالقوه، مختار بوده است و حاال بالفعل مختار شده »

که این صفت اختیار برای انجام فعل  ابه این معن ؛.«است
 نیک و بد در او وجود نداشت و بعد وجود پیدا کرد.

فرایندی است  اییدهپد یاراز نگاه حکمت متعالیه، اخت
شود که وصف می یارکه هرگاه فعلى به اختیاگونهبه

شود و نفع یا ضرر آن در نظر نخست آن فعل تصوّر مى
شود، و هم سنجیده می و فعل و ترکش باشود گرفته می
که عبارت از ادراك  هایزهو انگ یکى از دواعىسرانجام 

است، خواه ادراك یقینى و  یتغاء مالیم و تصدیق بهشى
و یا تخیّلى، موجب اختیار آن فعل و ترك خالف  ییا ظن

شود که در این صورت اختیار از قوه به فعل آن مى
اعل، گرچه مختار بالذّات رسد. پس شخص مختار فمى

و علیّت، فاعل بالفعل و  یتاما با کسب صفت سبب ،نیست
برای فعل او هدفی است  ،شود. درواقععلّت بالفعل می

که آن هدف، غیر ذات اوست و با تصدیق آن هدف 
کند. چنین فاعلی در طرف رسیدن به آن حرکت میبه

صفات کمالی کامل نیست و فعلیت محض نیست و 

. باشدیامکان استعدادى در به فعلیت رسیدن م داراى
 یاتخصوصیات حرکت، قوه و امکان استعدادى، در ماد

است نه در ماوراى مادّه. انسان بذاته فعلیت محض نیست 
. خیزدیو فعل اختیارى او از یک داعى و انگیزه برم

 ابه این معن ؛مختار بودن انسان به آن داعى و انگیزه است
اختیار او  آوردیار را از قوه به فعل مکه مرجّحى اختی

اإلنسان »اند که: فعلیت محض نیست و به این دلیل گفته
اإلنسان : »سخنیگردو یا به« مختار فی حکم مضطر
النفس مضطرۀ فی صورۀ »و یا « مضطر فی صورۀ مختار

 . (همان) «مختارۀ
فاعل مختار آن است که فعلش مسبوق به مبادى 

 باشد.  مشیّتو  قدرت، معل، حیاتچهارگانه 
هرگاه انسان قصد انجام فعلى کرده است،  :اراده

دارد که آن تصور به فعل و تصدیق، به  آنناچار علم به 
آن ناچار به اراده و عزم آن  از باشد، بعداش مىفایده

کند و سپس آن شوق به آن فعل پیدا می از است، پس
 گیرد.میمیل در اعضای بدن به انجام آن فعل صورت 

اراده در انسان حالتى است که براى فاعل  ،بنابراین
بعد از تصور فعل و تصدیق به هدف فعل و حصول 

 شود؛ یعنى هرگاه شوق مؤکّد شد، آنشوق حاصل مى
پس اراده مسبوق به  شود؛وقت اجماع و اراده حاصل مى

یکى تصور فعل، و دیگر تصدیق  :گانه استمبادى سه
که همان تصدیق به هدف  -و مصلحت و منفعت یدهفابه

که شوق مؤکّد شد،  یو سوم حصول شوق و زمان -است
 شود.اراده حاصل مى

ولى فعل از  ؛شوق و اراده از هم قابل انفکاك هستند
دار، شوق شخص روزه ؛ برای مثال،شوداراده منفک نمى

کند و مریض اراده ولى اراده آن نمى ؛خوردن غذا دارد
تصدیق به  ولى شوق به آن ندارد. ؛کندخوردن دارو مى
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 هدف فعل، همان داعى و انگیزه است. 
قدرت در انسان بالقوه است، باید مرجّحى  :قدرت

صادر  برسد و فعلى یتبیاید که قدرت در انسان به فعل
گرفته از قدرت اوست. مفهوم قدرت در تئشود که نش

نعى شود که هرگاه بخواهد و ماتعریف می گونهینانسان ا
 دهد.نباشد، کارى را انجام مى

، نشان از صفت مشیت در «هرگاه بخواهد.»تعبیر
بلکه  ؛انسان است که خود آن در انسان بالفعل نیست

اسباب و اغراضى الزم است که مشیت از قوه به فعل 
 .(96همان: ) برسد

با توجه به تعاریفی که از سه مفهوم اراده، اختیار و 
 گونهیننفس مختار را ا وانتیم ،قدرت به عمل آمد

تعریف کرد: نفس زمانی مختار است که اعمال و افعال 
خود را با اختیار و اراده انجام دهد. این اعمال به سبب 

دهد که به غرض و اهداف خارج از نفس رخ می هایزهانگ
 .باشدیمتأمین نیازهای نفس 

 
 قیقی در سازمان از نگاه مالصدراجايگاه عامل انسان ح

مثابه سازمان، قابل انطباق بر های اجتماعی بهیستمس
 ترمفهوم اعتباری هستند. البته اعتباریاتی به مراتب پیچیده

هایی مانند ریاست و نچه در گذشته بر نمونهآاز 
گرچه منطق و کارایی که از یک . شدمرئوسیت تطبیق می

رود بر موارد ساده آن در گذشته مفهوم اعتباری انتظار می
پیچیده آن در جهان کنونی به یکسان قابل تسری است. و 

و اعتباریات، های اجتماعی سیستم عنوانبهها ناسازم
اند و به منظور هدف و یا اهداف برساخته انسانی هردو

نان در پاسخ به آو کارکرد  شوندخاصی طراحی می
و انسانی که در این  استنیازهای اجتماعی افراد 

حاوی  ،ستامشغول فعالیت ها مجموعه از سیستم

انتظارات کارکردی کننده تأمینهایی است که نقش
انسانی است که هم قابلیت و توان  .(94:)همان باشدمی

جعل اعتباریات دارد و هم خود در اعتباریات برساخته 
ازمان س ،. بنابراینکندخود نقش کارکردی را ایفا می

در آن مجموعه ای اعتباری با انسانی که مجموعه عنوانبه
کند، وظایف کارکردی را در بستر نقش اعتباری ایفا می

به عهده دارد و بر اساس این کارکرد، داوری و  جامعه
. معیار داوری در مقدار نقشی است که شودارزیابی می

ای کارا و گونههبکنندگی نیازهای جمعی آنان در تأمین
 کنند.ایفا میاثربخش 

)و یا به عبارتی دیگر  اجتماعیهای ازماناین س
 شان به دست انسان معتبِر است واعتباریات( زِمام تحقق

اوست که از نیازهای جمعی افراد تعریفی ارائه  سرانجام
)و یا ازمان اجتماعی دهد و بر اساس آن تعریف، سمی

با . کنداعتباری( را به منظور تأمین آن نیازها طراحی می
)اعتباریات(، از نظر  هاناازماینکه جعل و انشاء س وجود

رویکرد فلسفه صدرایی، از طریق عقل عملی و با استفاده 
حقیقی  گیرد، اما درك آن نیازها،از قوه واهمه صورت می
های بشری در فهم و تلقی از بوده که ناشی از دانش

، سخن باشد. به دیگرجمعی افراد می نیازهای فردی و
بر ستون فهم از ها( نا)سازم های اجتماعیسقف سیستم

انسان و نیازهای او شکل یافته است. فراخور ادراکات 
 هایی در بسترحقیقی از انسان و نیازهای او، سیستم

) یا به عبارتی دیگر: انشاء(  اجتماع متناسب با آن طراحی
از نگاه مالصدرا، انسان با تمام  شود.شده است و می

 یوانی،ح حقیقت بالقوه انفسی خود از جمادی، نباتی،
                                 انسانی و الهی در نقش اعتباری در سازمان حضور دارد.
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 مالصدرا نگاه از اعتباری و حقیقی انسان با سازمان نسبت

 که سازمان، در انسان حضور گفته،براساس مطالب پیش
 نقش در باشد،می اعتباری امری مالصدرا دیدگاه بر بنا

 در اعتباری جایگاه و نقش در او. ستا اعتباری انسان
 تمام با اعتباری انسان چنین اما ؛کندمی فعالیت سازمان
 اینکه. دارد حضور سازمان در انسان نام به خود هویت
 ،شودمی تعریف چگونه سازمان، درون در انسان
 اعتباری نقش قالب در او حقیقی حضور دهندهنشان

 سرانجام و حیوانی ،ارگانیک ماشینی، هاینگاه. باشدمی
 آن به بولدینگ سیستمی رویکرد در که «انسان» به انسانی

 بدن هاینقش آن در و( 99:همان) است شده پرداخته
 سازیشبیه اجتماعی هایناسازم با انسان زنده و فیزیکی

 و تفسیری ساختاری، کارکردی، رویکردهای یا است شده
 که سازمان شناسیانسان مطالعات در انسان به چندگانه
 نگاه که دهدمی این از نشان کند،می بیان( 1935) مورگان
 مورد او اعتباری هاینقش قالب در انسان به حقیقی
 .است بوده پردازاننظریه توجه

 طبیعی جهان که است باور این بر کارکردگرا رویکرد
 شیوه نوعی به خاص، طوربه و است منظم سازمانی و

 سلطه تحت و است ریتمدی قابل منظم و عقالیی

 از توانندمی جهانی چنین در هاناانس. نیست عواطف
 جامعه و خود از واقعی درك برای خویش عقل قدرت

 استفاده پیرامونی جهان از دانش، وسیلهبه و گرفته بهره
 عقالیی جهان این از استفاده و فهم برای روش. کنند

 گیویژ با هاییسازمان در انسان تعریف .بود خواهد
 آن بر کارکردگرایی منطق که عقالیی و منظم کارکردی

 این در. باشدمی اقتصادی عقالنیت بر مبتنی است،
 و مادی شخصی هایاجرت به دستیابی برای افراد تعریف

 کنندمی تالش عقالیی ارچوبیهچ قالب در اما اقتصادی
  (.112: 5229)مک کالی و دیگران، 

 ساختاری -راکارکردگ رویکردهای دیگر طرف از
 انسان تمایالت بر صنعتى شناسىروان جنبش از برخاسته
 دادن قرار جنبش دغدغه این. کردمى تأکید خود دوستانه

 فرض همچنان و است سازمان( قلب) کانون در هاانسان
 اساس اثربخش، «هایسازمان» که گذاردمی این بر را

 او کار که پرداخت نکته این تبیین به و هستند انسان ترقی
 مکانیکىِ قیاس بر نه و است منطقى شناسىروان بر مبتنى
 این .بودند آن بر کارکردگرا رویکردهای که هاانسان
 ارگانیزمی، هاینظام از الگوگیری با ساختاری هاینظریه

 تحقق پى در نگرد کهمى موجودى عنوانبه را سازمان
)بورل  است کل یک عنوانبه نظام غایى و مشترك هدف

 . (26: 1935و مورگان، 
 کنشگر عنوانبه را انسان تفسیری شناسیانسان نظریه
 هایکنش خاستگاه. دهدمی قرار صحنه مرکز در اجتماعى

 را اجتماعى واقعیت که داندمی معناهایى را انسانی
 شروع فرد با را خود کار اینظریه چنین .کندمى تعریف
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 گیردمی کمک ردف از سازمانى نظریه ساختن در و کندمی
 .(60: 5220 1)هاچ و یانو،

 است باور این بر( مدرنپست) چندگانه انسان نظریه
 محض عقل مانند چیزی که کرد فرض تواننمی که

 از مطلق و محض توان دركنمی ،بنابراین .دارد وجود
 شده فهم تاکنون انسان از آنچه و داشت انسان
 این بر مبتنی .است انسان از شناخت گوناگون هاییقرائت

 پی در نباید مدرن،پست دیدگاه از انسان، از برداشت
 را سازمانی فرایندهای که بود فراگیر و کالن هاینظریه
 . کنندمی تبیین

 حقیقی انسان از تعریف با نیز انتقادی هاینظریه در
 عاطفی و عقالیی بالقوه هایظرفیت که انسانی عنوانبه

 ایجاد هاییسازمان و جوامع ایدب که باورند این بر دارد،
 تا شود میسر «بودن انسان» اعضا، همه برای تا کرد

 شکوفا را شانواقعی بالقوه هایظرفیت بتوانند طریقبدین
 هم بر را جامعه و هاسازمان فعلی طراحی شیوه باید. ندکن
 راستای در خدمات و کاالها تولید به قادر کهطوریبه ؛زد
 عالقه» عنوانبه مضمون این. باشند دافرا« فطری امیال»

 با رابطه. است مطرح انتقادی نظریه در« بخشیرهایی
 و آزادانه را آن که باشد باید ایگونهبه سازمانی دنیای
 .کرد تجربه مولّد و متقابل وابستگیبا  البته

 انسان به مالصدرا شناسیانسان رویکرد اس،اس این بر
 نقش حائز عنوانبه نسانا به او دیدگاه بر افزون نیز

 نگاه در انسان. بود نخواهد حقیقی نگاه از عاری اعتباری،
 شقن در خود نفس حقیقی هویت تمام با ،امالصدر

                                                           
1. Hatch & Yanow 

 .دارد حضور اعتباری
 هاینقش در انسان حضور متعالیه، حکمت نظر بنابر
 نقش دهندهنشان اعتباری، هایسازمان در و اعتباری

 قالب در که است جمعی یازهاین تأمین در آنان کارکردی
 نام به ساختارمندی اعتباری مفهوم درون در و ها«نقش»

 این تصویرسازی چگونگی. گیردمی صورت سازمان
 :پیونددمی وقوع به مهم عامل دو تأثیر تحت هانقش
 در هانقش توسعه و رشد در نیازها توسعه و رشد. 1
 گیریشکل دشاه کهایگونههب ؛است تاثیرگذار هاناسازم
 .ایمبوده سازمان طول در پیچیده تا بسیط هاینقش
 از فهم توسعه و رشد تابع نیازها توسعه و رشد. 5
 بسیط فهم فرایند از حرکت کهایگونههب ؛است بوده انسان

 بسیط نیازهای از توسعه و رشد پیچیده، فهم تا انسان از
 .است داشته دنبال به را پیچیده تا

 در آن نیازهای و انسان از فهم که نظری مبنای این بر
 توانمی ،است تأثیرگذار سازمان در هانقش توسعه

 طراحی در را مالصدرا شناسیانسان آراء بالقوه تأثیرات
 :دانست گونهاین هاناسازم
 ساخت و طراحی طریق از سازمان به بخشیشیئیَت. 1

 جمادی، مرحله در نفس سیر هایویژگی با متناسب آن
 .حیوانی و اتینب

 غیرمتحرك و مادی: سازمان جمادی مرحله ویژگی -
 ویژگی اساس بر سازمان طراحی به که انسان دیدن
 مرحله، این در. شودمنجر می ثابت و انگارانهمادی

 .است انسان فیزیکی رفتارهای به ناظر سازمان
 در انسان رشدیابندگی: سازمان نباتی مرحله ویژگی -

 ویژگی اساس بر سازمان طراحی به که طمحی با تعامل اثر
 پی در مرحله، این. شودمنجر می محیط با تعامل و نباتی

 نباتی رشد به مربوط رفتارهای به ناظر و رشدی نیازهای
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 مراتب سير كمالي سازمان انساني  مراتب سير كمالي قوه عاقله مراتب سير كمالي انسان خودآگاه

 .باشدمی انسان
 متحرك و حساس: سازمان حیوانی مرحله ویژگی -

 اساس بر سازمان طراحی به که انسان بودن باالراده
 ،مرحله این. شودمنجر می پذیرانطباق و منفعالنه ویژگی

 رفتارهای به ناظر و اجتماعی انسان نیازهای پی در
 .باشدمی انسان جمعی
 و بالفعل انسانی عنوانبه انسان از فلسفی فهم. 5
 نفس مرحله در انسان بر منطبق مند،هدف و مدارنیت

 .مالصدرا نفس جوهری حرکت در ناطقه
 جعل خود، از آگاهی واناییت: انسانی سازمان ویژگی

 و نمادسازی تصویرسازی، خردمندی، انتزاعی، مفاهیم
 و ارتباطات برقراری برای زبانی نمادهای از کارگیریهب

 براساس سازمان فهم و طراحی به که اطالعات معناسازی
منجر  معنادار ارتباطات و غیرزبانی و زبانی نمادهای

. کنندمی ایفا انیسازم عملکرد در تفسیری نقش و شودمی
 بر تطبیق قابل انسان، آگاهی بر تکیهدلیل  به هاویژگی این

 مرحله از گذر با زیرا است؛ ناطقه نفس مرحله در انسان
 انسانی مرحله وارد ندارد، راهی آن در ناطقیت که حیوانی

 است انسانی درك توانایی مرحله این کلیدی نقطه و شده
 نفس در عاقله قوه وجود از ناشی مالصدرا، نگاه از که

 آگاه انسان نیازهای پی در مرحله، این در .باشدمی انسانی
 اراده با و مندنیت رفتارهای به ناظر و اراده با و خالق و

 .است انسان
 جعل قابلیت خود، الهی حضور مرتبه در نفس. 0

 .دارد حضور این با متناسب سازمان مفهومی
 پی در(: نویمع/عرفانی)  الهی سازمان ویژگی -

 به ناظر و انسان معنوی و اخالقی بالقوه نیازهای
 .است انسان سالکانه و عابدانه رفتارهای

 دارای که کرد تصور را سازمانی توانمی ،بنابراین

 هر در که باشدمی الهی و انسانی طبیعی، مراتبیسلسله
 دهدمی سطح آن به متناسب نفس نیازهای به پاسخ سطح

 و باالست سطوح از طیفی واجد نسانا که آنجا از و
 دارد، را طیف این در جوهری و ذاتی حرکت قابلیت
 حرکت این با را متناسبی طراحی قابلیت نیز سازمان

 از برندهپیش خاصیت کهایگونههب ؛دارد نفس جوهری
 ناظر که حال عین در و باشد داشته الهی تا طبیعی سطح

 و سالکانه فتارهایر به ،است انسان طبیعی رفتارهای به
 و معنوی نیازهای پی در دارد که توجه هم عابدانه
 .است انسان عرفانی

 
 گرایی و جبرگرایی در سازماننسبت عامل انسانی با اراده

 بحث به که است مطرح یمباحث وم اجتماعیعل حوزه در
 نیا عمده. است کینزد فلسفه حوزه در اریاخت و جبر

 در نکهیا. است ملیتاع و ساختار موضوع حول مباحث
 در چند هر ؛ساختار ای ددار تیاهم ملیتاع جامعه کی

 ولی است، مطرح ملیتاع و ساختار بحث علم حوزه
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 که شودیم مربوط موضوع نیا به ،یبحث نیچن یربنایز
 مختار کامالً یموجود ایآ ؟دارد یتیماه چه ناانس اساساً
 یاجتماع جبر از یستیبا که است یموجود ای و است

 مباحث به علم، حوزه در مباحث نیا شهیر ؟کند تیعبت
 نیا. گرددیبرم انسان تیماه با رابطه در یترییمبنا

 در اریاخت و جبر یخیتار مباحث در شهیر ،ییمبنا مباحث
 ای و خالق و مختار یموجود انسان نکهیا. دارد خیتار

 یپاسخ ارائه بدون که است هاییپرسش از است مجبور
 ؛ زیراکرد یطراح را یانسان علوم توانینم آن به شفاف

 بدون و است انسان ،یانسان علوم یاساس موضوع
 از یشفاف فیتعر به توانینم انسان، فیتعر و شناخت

 . یافت دست علم
 ای میمستق ،یغرب علم جیرا یهامیپارادا در

 ،مثال رایب. است شده یمعرف انسان تیماه م،یرمستقیغ
ها عقالیی، ناشود که انسرض میف ،یاثبات میپارادا در

 و رفعالیغ ،یانسان تیخالق طلب هستند.سودجو و لذت
 بر جامعه اساس، نیا بر. است فعال یانسان تیعقالن

 یاجتماع نخبگان که شودیم اداره یجبر یمدل اساس
 را هاانسان تیخالق ،یعقالن ییهامدل با کنندیم تالش
یا  اشینی انسانمفهوم، مدل م گاه، این .کنند کنترل

 .(165: 1090 نیومن،) رویکرد رفتارگرا نامیده شده است
های ابعاد عادی، توسط تعامل ،یریتفس میپارادا در

های معانی با اجتماعی در فرایند مستمر خلق نظام
باشند. سپس از چنین معانی برای یکدیگر در ارتباط می

ده تفسیر جهان اجتماعی و معنادهی به زندگی خود استفا
 ؛و منظم باشد کنند. رفتار انسانی ممکن است الگومندمی

 .اما چنین امری مبتنی بر قوانین از پیش موجود نیست
معانی یا قراردادهای  ،های در حال تکاملالگوها از نظام

های شوند که افراد در حین تعاملعرفی منتج می

 ابعاد کنند. در این پارادایماجتماعی آنها را ایجاد می
 میپارادا در و است قرارگرفته توجه مورد انسان، قانهخال

گیرندگانی عقالیی هستند که از افراد تصمیم ،یانتقاد
پذیرند و موجوداتی ساختارهای اجتماعی تأثیر می

اند که معانی و ساختارهای اجتماعی را ایجاد خالق
از مردم وجود داشته و جدا از آن  پیشکنند. جامعه، می

ودیت آن فقط با وجود مشارکت مردم اما موج ؛است
کنند و جامعه . مردم جامعه را خلق میشودپذیر میامکان

 هم و تیخالق همدر این پارادایم  .کندمردم را خلق می
 .(190 :)همان است شده شناخته تیرسم به تیعقالن
 مدرن، یاجتماع هینظر نیادیبن مباحث شهیر ،نیبنابرا

 رد کهیگیم قرار یابیارز مورد ساختار و ملیتاع یعنی
 همان که دارد یتریادیبن مفهوم در شهیر ما مدل طبق

 از یاریبس در چند هر ،سخن گرید به. است انسان مفهوم
 که است شده تمرکز مسئله نیا بر ج،یرا یهامیپارادا
 به یتوجه اما است، چگونه ملیتاع و ساختار رابطه

 نیادیبن یمبنا ،اساس نیا بر. است نشده آن نیادیبن یمبان
 از یفیتعر چه نکهیا. است انسان خود تیماه امر، نیا

 چگونه یاجتماع یهانظام با انسان نسبت و شود انسان
 منجر یاجتماع خاص یهاهینظر یریگشکل به است،
 .هستند محورملیتاع ای و انهیساختارگرا که است شده

 ملیتاع مورد در یاجتماع علوم در متضاد کردیرو دو
 ،نخست دگاهید: دارد وجود انسان یساختارمند ای و

 است آن بر و کندیم لحاظ آزادانه کامالً ار انسان انتخاب
 انسان رفتار بر یریتأث گونهچیه یاجتماع یساختارها که

 وابسته کامالً را انسان یهاانتخاب دوم، دگاهید و ندارند
 .داندیم یاجتماع یساختارها به

های و جبرگرایی در نظریهگرایی بحث از اراده
سازمان و مدیریت از مباحث مهمی است که مورگان 
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شناختی و در قالب ( در ذیل مباحث انسان1091)
کارکردگرایی و ساختارمندی افعال انسانی به بحث 

 شد مشخص اتیاعتبار گاهیجا از بحث درپرداخته است. 
 یانسان عدب. هستند انسان برساخته یاعتبار میمفاه که
 ریتدب تحت اراده. است ارذرگیتأث ینندگیآفر نیا در ادهار

 و تصور از گیرد کهمی شکل یندیفرا در و یعمل عقل
 اراده و عزم سرانجام و شوق به و شودمی شروع قیتصد
 انسان یآزاد و یآگاه از اراده ،نیبنابرا. شودمی ختم

 از نوع نیا دهییزا زین یاعتبار میمفاه. گیردمی سرچشمه
 یریگشکل و شیدایپ روی،ازاین. ندسته یآزاد و هرادا

 یانسان اراده و یآزاد ،یآگاه از یناش یاعتبار میمفاه
 به لیتبد زمان، گذر در یاعتبار میمفاه نیا. باشدمی

تیفعال بخشنیتع که شوندیم شده ینهاد یساختارها
 در که یانسان یرفتارها کهیاگونههب ؛گردندیم انسان یها
 نیمتع ،رندیگ یم شکل یاعتبار میمفاه نیچن بارچوهچ
 و نیتع نیچن اما ؛گردندیم میمفاه نیا از معنادار و

 یفلسف جبر به ییصدرا فلسسفه کردیرو از ،یریمعناپذ
 .دشوینم یمنته

 محض فعلیت بذاته انسان ه،یمتعال حکمت دیدگاه از
 رجحان زهیانگ و داعى یک از او اختیارى فعل و نیست

 به ؛است زهیانگ و داعى بدان انسان بودن مختار و یابدیم
 و آوردیم فعل به قوه از را اختیار مرجّحى که امعن این
 .ستین محض تیفعل او اریاخت

 سؤال به پاسخ در توانیم گفتهپیش مطالب به توجه با
 :کهگرفت  جهینت انسان یساختارمند ای ملیتاع

 ؛ستا اریاخت و قدرت اراده، واجد انسان. 1
 و تصور) یآگاه از انسان اراده یریگشکل یمباد. 5
 ؛است فعل تینها در و اراده عزم، شوق، ،(قیتصد
 و است قدرت به ازین فعل و اراده تحقق یبرا. 0

 از خواستن و است خواستن و تیَمش بر متوقف قدرت
 وجود کنندهاراده ذات از رونیب که است تعلق ذات میمفاه
 ؛زندیم عمل به دست آن آوردن دستبه یبرا او و دارد

 که است انسان ذات از رونیب خواسته ،نیبنابرا. 4
 انسان و آوردیم وجود به عمل در حیترج انسان یبرا
 ؛زندیم اقدام به دست خواسته آن به استکمال یبرا

 یبرا مرجَح و گیردمی تعلق بدان تیَمش که آنچه .2
 ؛باشد یساختار ماتالزا از تواندیم گردد،یم عامل عمل

؛ کندنمی خارج بالقصد فاعل از را عامل ن،یا وجود با اما
 ،یآگاه: از نداعبارت که یاراد فعل یکاف شروط از زیرا

 گرچه. است برخوردار فعل نهایتدر  و اراده و عزم شوق،
 یست؛ن مجبور اما ،است مضطرَ صورت نیا در فاعل
 از هک یساختار یادهیپد عنوانبه سازمان. 6

 در که یکسان یبرا است، مختار فاعل یاراد مجعوالت
 را اضطرارآور نقش تواندیم کنند،یم عمل ساختار نیا

 به نسبت آن انتظارات و هاخواست یعنی ؛کند یباز
 یول ؛است آورمُرجِح عامل، عمل یبرا دارد که ییهانقش
؛ شودمنجر  جبر به کهینحوبه شودینم آورالزام لزوماً

 را خود کمال نکهیا علت به) وقش و یآگاه با عامل ازیر
 ؛کندمی عمل یسازمان الزامات آن به نسبت( ندیبیم آن در

 یهاقالب در یانسان برساخته میمفاه در فرد نتیجه در
 اما ؛هست مضطر عامل ه،یمتعال حکمت زعمبه ،یساختار

 .ستین مجبور عامل
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 مراتب از نفس که مقدار هر مالصدرا نظر بر بنا
 و اراده درجه ،کندمی حرکت باالتر مراتب به جسمانی

 درجه قیاس، همین بر. شودمی بیشتر هم آزادی
 اساس بر که ییهاناآزادی سازم و گراییاراده

 از صعود، قوس در ،شوندمی طراحی نفس مراتبسلسله
 .کرد خواهد تغییر زیاد به کم
 

 

 

 

 

 

 

 
 گیرینتیجه

از مطالعات مالصدرا  یریگهرهشد با ب تالشدر این مقاله 
بررسی و کشف تأثیرات بالقوه آن بر ، به النفسعلمدر 

به منظور ارائه مدلی  مدیریت و سازمان عامل انسانی در
در این زمینه پرداخته شود. با تعریف و تشریح نفس و 
قوا و مراتب آن و نیز حرکت سیال جوهری نفس در 

 شد.ه تمامی مراتبش، خصوصیاتی از نفس ارائ
 مالصدرا، شناسیانسان نظریات شدنمشخص از پس

 در هاییپرسش سازمان و مدیریت دانش نظری منابع از
 و دش استخراج آن با مرتبط شناسیانسان و سازمان زمینه

 هایپاسخ مالصدرا، شناسیانسان نظریات به آن عرضه با
 از رسدمی نظر به: گردید ارائه ذیل شرح به و کشف آن

 : الصدرام نگاه
 ؛دارد اعتباری وجودی سازمان. 1
 ؛باشدمی اعتباری سازمان، در انسان جایگاه. 5
 در خود اعتباری نقش ایفای ضمن در انسان. 0

 نباتی، جمادی، از بالقوه انفسی هویت تمام با سازمان،
 ؛دارد حضور الهی و انسانی حیوانی،

 متناسب سازمان ساخت و طراحی طریق از انسان. 4
 حیوانی، نباتی، جمادی، از انفسی سیر هاییژگیو با

 ؛بخشدمی شیئیت سازمان به الهی و انسانی
 .است مضطر و گرااراده سازمانی، انسان. 2
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