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:مقدمه

هستند اوتمتف خود فلسفي مباني در علوم شد، اشاره پيش فصل در كه همانطور.  

ديريت،م علم جمله از اجتماعي و انساني علوم فلسفي مباني راستا، همين در

 را ها اوتتف اين .است متفاوت سكوالر هاي ديدگاه ساير با اسالمي ديدگاه از 

 آنها از يك هر شناختي انسان و شناختي معرفت شناختي، هستي مباني در توان مي

.كرد مشاهده

قابل ،تنگاتنگ اطارتب داشتن وجود با شناسي، انسان و شناسي معرفت شناسي، هستي 

.تاس مستقيم نها آ ي رابطه و نيستند يكديگر به تقليل يا تحويل

شناسي هستي مباني تبيين به فصل اين در )Ontology( ديدگاه از مديريت علم 

.پردازيم مي اسالمي
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:مفهوم هستي شناسي
هستي، جهان هاي ويژگي و ماهيت است، فلسفه دانش از بخشي كه شناسي هستي مباني در 

  .گردد مي بررسي و تبيين هستي جهان غايت و هستي جهان چرايي

تدوين و تبيين توليد، يچگونگ بر مستقيم تأثير هستي جهان به نسبت فهم و شناخت چگونگي 

 تجربي و ذهني علمي، هاي داده از استفاده با مديريت علم صاحبنظران .دارد مديريت علم

 ماهيت، هب نسبت متعددي هاي فهم اساس همين بر كنند مي تفسير را هستي جهان خود

  .دارد وجود هستي جهان غايت و چرايي

داده از فراتر هك است كرده ارائه هستي جهان از تعريفي وحي، پشتوانه با اسالم مبين دين 

.است بشر تجربي و ذهني علمي، هاي

تاثير تحت را يعرف و ديني شئون ساير هستي، از تعريفي و تصوير چنين كه است پرواضح 

 مي نتهيم انسان شناخت به اسالم دين منظر از جهان شناخت بنابراين .دهد مي قرار خود

 اين از .دكن مي مشخص را مديريت سوي و سمت نيز اسالم منظر از انسان شناخت و شود

.بود آشنا اسيشن هستي با اي شمه بايد مديريت، تئوريك مباني ترسيم براي كه روست
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:ادامه _مفهوم هستي شناسي

خداوند هحكيمان مشيت حاصل هستي جهان اسالم، مبين دين هاي آموزه اساس بر 

.رود مي پيش تكامل سوي به مشخص هدفي و هماهنگ نظمي با كه است متعال

ويژه اهجايگ از مخلوقات، اشرف عنوان به "انسان" هستي، جهان موجودات ميان در 

 و خود املتك سير براي دارد عهده بر كه مسئوليتي با انسان .است برخوردار اي

 هستي چرايي هستي، ماهيت از دقيق شناختي نيازمند ،هستي جهان در انساني جامعه

.باشد مي هستي غايت و

فَضَّلْنَاهُمْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَْلنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ َورَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَ« 

﴾٧٠: اسراء﴿ »عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

ديم و از چيزهاى برنشان] بر مركبها[و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا 

هاى خود برترى آشكار داديم پاكيزه به ايشان روزى داديم و آنها را بر بسيارى از آفريده
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:ادامه _مفهوم هستي شناسي

،را سانان و هستي جهان سازد متجلي را خود صفات و اسماء كه اين براي خداوند 

 نشان ورط همين و زمين بروي خود اراده جريان و سريان براي سپس .است آفريده

 .نمود ثمبعو را پيامبراني وحي، ازطريق غيب، از اخبار و كمال و سعادت راه دادن

 ديريتم موارد بسياري در هدايت، و رسالت وظيفه انجام بر عالوه پيامبران اين

.كردند مي داري عهده نيز را خود هدايت تحت جامعه

 وَمِنْ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ  قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ «

﴾١٢٤:بقره﴿ »ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

آمد از جانب  و آنگاه كه خداوند ، ابراهيم را به انواع فرمانها آزمايش كرد و با سرافرازي از آزمايش بيرون

يشوايي به آيا اين پ: ابراهيم گفت. خداوند به او گفته شد من تو را به امامت و مديريت مردم برگزيدم

.امامت و مديريت من به ستمگران نمي رسد: فرمود. فرزندان من خواهد رسيد
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:ربيمفهوم هستي شناسي از ديدگاه صاحبنظران غ

داند، مي يينيتب گفتمان يك انضمامي مرجع تعيين را شناسي هستي دسلر 

 نظريه يك كه فرايندهايي و )واحدها و اشيا( واقعي جهان ساختارهاي يعني

,Dessler( پردازد مي آنها به خود تفسير و تبيين در و كند مي مطرح

1989: 445(

موجوديت ما گويي چنانكه جهان به شناختي هستي بحثهاي :گويد مي اونف 

  دارد اشاره كنيم، مي فرض قطعي و مسلم را آن خصوصيات نه و آن

)Onuf, 2002: 126(
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:الميابعاد اصلي مباني هستي شناسي اس
و مفاهيم شامل كه ي،شناس هستي مباني اصلي ابعاد الميزان، تفسير در طباطبائي عالمه ديدگاه براساس 

:)١٣٩٤ يگران،د و زاده قاضي( باشد مي زير شرح به است آن هاي ويژگي و هستي جهان درباره ما هاي فهم پيش

اصل توحيد در جهان هستي) ١
است؛ شده يگذار پايه توحيد اصل بر  و ،محور تك و قطبي تك قرآن اجتماعي نظام شناسي هستي 

  .شود مي رد دستگي چند و خدايي چند فرضيه لذا

﴾٢٢: انبياء﴿ »لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ«

طبيعت عالم كه ددار اين بر داللت بودن نشانه است، عالمت و نشانه نوعي به هستي عالم نگرش، اين در 

  و دهش خلق انسان براي است آن در چه آن و دارد خالقي هستي كه صورت بدين است معني داراي

 لفمخت سطوح جمله از انساني عوامل و اجتماعي نظام اجزاء همه در خداوند /.خداست از هستي همه

  .است هماهنگ خداوند اراده با خلقت هاي پديده همه و دارد حضور مديريت

را كميح هر كه اوست تنها و بوده مخلوقات تمام و زمين و آسمان حقيقي رب و مالك خداوند، تنها 

.اوست عهده بر آن هدايت و عالم امور همه تدبير و .كند مي اجرا عالم در بخواهد

﴾١٣٢: نساء﴿ »وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كفي بِاللَّهِ وَكيلًا«
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:ادامه _ابعاد اصلي مباني هستي شناسي اسالمي

سلسله مراتبي بودن جهان هستي) ٢
است هستي مرتبه رينت پايين آن بلكه شود، نمي منتهي طبيعت مادي جهان به فقط اسالمي شناسي هستي.

 عالم( مثال عالم ،)مجردات عالم( عقل عالم :شود مي تقسيم عالم سه به بندي تقسيم يك در هستي جهان 

 المع وجودي علت مثال، عالم و مثال عالم وجودي علت عقل، عالم وجودي نظر از .ماده عالم ،)برزخ

 بوده وجودي نظر از عالم باالترين و ترين مقدم اول، مبدا به بودن نزديكتر لحاظ به عقل عالم .است ماده

 .گشت خواهند بر خويش وجودي علت به عوالم همه سرانجام و

نهايي فهد دنيوي، سراي و است عقل عالم به رسيدن براي ابزاري و مسير ماده، عالم قرآن ديدگاه از 

 حالي در دشو مي ايجاد تدريج به آن در چيز همه و است زمان و مكان به محدود و نيست بشري زندگي

.نيست چنين ديگر عوالم در كه

نيست، انسان تحول و حركت نقطه آخرين طبيعت جهان و ماده عالم كه است آن مبنا اين عملي نتيجه 

  كسب را يشخو كمال و باالتر عالم به رسيدن مقدمات آن، در زندگي با انسان كه است ابزاري بلكه

 خويش تفعالي نهايي هدف قدرت و ثروت از اعم را ماده به رسيدن كه غربي تمدن خالف بر .كند مي

.گذارد مي پا زير را خرد و عقل حتي چيز همه هدف، اين به رسيدن براي و است داده قرار
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:ادامه _ابعاد اصلي مباني هستي شناسي اسالمي

غايتمندي جهان هستي) ٣
و ناحس نظام جهان، نظام و نموده خلق هدفمند را جهان خداوند اسالمي، شناسي هستي در 

.نيست لعب و لهو و بازيچه آنها خلقت و است اكمل

است ...و عقبي حساب، قيامت، معاد، به اعتقاد مستلزم هستي، جهان غايتمندي.  

،آن زوال از بعد و خود ماوراء در كه است "غايتمند" يا "حق" جهت اين از خداوند فعل لذا 

.ماند مي باقي هدفي و دنباله و اثر فعل،

به ،خداوند ذات به جز خويش، افعال از يك هيچ در انسان كه است آن مبنا، اين عملي نتيجه 

 نيروي و قوه به خود، فاعليت در و نگزيند را ديگري غايت و ننمايد اتكا ديگري فاعل

.نمايد اتكا داشته، ارزاني او به كه خداوندي

تغيير دنيا در را انانس مديريت و زندگي سبك معاد، به اعتقاد كه است آن عملي نتايج ديگر از 

 رفتار و اعمال تمامي در را خداوند خواست همواره انسان كه شود مي موجب و دهد مي

.نمايد طبقمن الهي دين قوانين از اطاعت و عبوديت با را دنيوي زندگي و نموده لحاظ خويش

جزوه آموزشي
فلسفه مديريت از ديدگاه اسالم



:ادامه _ابعاد اصلي مباني هستي شناسي اسالمي

وجود روابط متقابل در جهان هستي) ٤
معلول و علت رابطه و دارند هم با تنگاتنگ و تام ارتباط تنوع، و اختالفات همه با عالم اجزاي  

 حوادث همه و آن عوارض و مادي موجود با پديده هر و دارد وجود هستي عالم سراسر در

  .نمايد مي اقتضا را آن وجود كه دارند عللي

از كل، و هيكپارچ صورت به و هستند مرتبط هم به و دارند وحدت -وجود ماهو به-هستي تمام  

 است، ثابت و سيعو نظام اين تابع آنها تحوالت و تغيير و كنند مي تبعيت دائم و وسيع نظامي

  .گيرند مي نشأت خداوند تدبير از همه و ندارد وجود آن در استثنايي و اشتباه لغزش، هيچ

)٤١:روم( »جِعُونَيَرْظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ «
ضاي خداوند عمل نمايد و طبق اين آيه، نعمتهاي جهان و با بالياي طبيعي، نمود خارجي عمل انسانهاست و اگر انسان در مسير فطرت و بر طبق ر

امنيت، شيوع ظلم،  راه اطاعت را پيش گيرد، نزول خيرات و بركات بر جهان افزايش مي يابد و حوادثي چون خشكي دريا، هالكت امتها، سلب

.  در جهان از بين مي رود... بروز جنگها، سيل، زلزله، طوفان و

)  ٣٠:شوري( »وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ«
سرايت و انتشار عمل  طبق اين آيه، موضوع انعكاس عمل گاه به اوالد و نسل انسان نيز سرايت مي كند، مگر اينكه خداوند از

.آنها جلوگيري نمايد
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:ادامه _ابعاد اصلي مباني هستي شناسي اسالمي

تشريع بر اساس تكوين ) ٥
از حاكي هك تكوين كتاب اول، :است نموده تعيين بشر هدايت براي كتاب نوع دو خداوند 

 كتاب ترجمان كه قرآن يعني شريعت كتاب دوم، . يكتاست خالق نشانگر و عالم ترتيب و نظم

  .است نموده دعوت آن رموز كشف و آسمان و زمين در سپر به را مردم و است تكوين

در بتواند انانس تا است نموده خلق انسان خاطر به فقط را هستي جهان و تكوين عالم خداوند 

  :آيد نايل خود حقيقي كمال به آن

)٢٩: بقره( »...هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا«

هماهنگ او يتكوين خصوصيات و فطرت با همواره كه است شده تشريع طوري اسالم قوانين  

:است ننموده تشريع يطاق ال ما تكليف خداوند و است

)٣٠:روم(  »...لَّهِفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ال«
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