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:مفهوم انسان شناسي

مباني املش اسالم، ديدگاه از مديريت علم فلسفي مباني از بخش سومين 

.باشد مي شناسي انسان

سانان ،عملي لحاظ به هم و نظري لحاظ به هم مديريت، و سازمان علم در 

 از حاكي مديريت علم مكاتب رشد تاريخي سير و داشته اي ويژه جايگاه

  .است انسان به متفاوت نگرش

عمده ثيرتأ او وجودي ابعاد و ها ويژگي شناخت و انسان صحيح تعريف لذا 

.دارد مديريت علم مختلف هاي نظريه در اي

جزوه آموزشي
فلسفه مديريت از ديدگاه اسالم



:جايگاه انسان در نظريه هاي مديريت
جزوه آموزشي

فلسفه مديريت از ديدگاه اسالم

انسان مدل مبناي بر و كاركردگرايي پارادايم در مديريت و سازمان نظريات اغلب 

 قانون ها انسان سرشت كه است آن بر فرض مدل اين در .است گرفته شكل مدرن

.باشد مي پذيري انعطاف و تغيير قابليت از حدي داراي و بوده بنياد

عوامل وانعن به او تمايالت و نيات كردن، فكر همان بشر سرشت رويكرد، اين در 

.دباش مي عقالني كنش برابر در انسان گرايشات و احساسات در مكنون



:اسيتفاوت مكاتب مديريت در انسان شن
جزوه آموزشي

فلسفه مديريت از ديدگاه اسالم

شكاه در سعي انسان، سرشت مورد در سازي مفهوم با مديريت علم مكاتب  

 است هداشت كارايي افزايش و انسان به نسبت خود شناختي هاي پيچيدگي

)Horodecka, 2014(.



:مكاتب انسان شناسي
نوعي و دارد سيشنا هستي و شناسي معرفت مباني با محكمي پيوند شناسي انسان  

 بانيم اين ارتباط نوع حسب بر لذا .است برقرار آنان ميان سنخيت و تالزم

:)١٣٨٩ پارسانيا،( است آمده پديد زير شرح به شناسي انسان مكتب پنج بايكديگر،
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:ابعاد اصلي مباني انسان شناسي
رفمعا و منابع سساا بر سالميا نسانيا  معلو شناختي ننساا مباني  ترين مهم 

  كريمي( از تندرعبا كريم آنقر  يها زهموآ به دستناا با  هيژو به و سالميا

  :)١٣٩٦ بنادكوكي،

 روح و جسم از ننساا دنبو مركب1.

انسان فطرت2.

انسان كرامت3.

انسان جاودانگي4.

انسان اختيار5.

انسان پذيري تربيت6.

انسان گرايي معرفت7.
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:ابعاد اصلي مباني انسان شناسي
مركب بودن انسان از جسم و روح) ١

روح همان انسانيت لبّ .ستا هفريدآ طبيعت وراءما و طبيعت از تلفيقي را ننساا نداوخد 

 در جسم و روح و ستا رداربرخو حيانيو عقالني دتجر از كه ستا او ناطقه نفس و مجرد

  .نددار تحدو هم با ممقا ينا

دموجو ينا حركت و سير أمبد و ننساا تبامر از مرتبه تريننازل ،طبيعي نبد ينابنابر  

 زغاآ طبيعت لمنز از ننساا سفر و ستا كامل ننساا تربيت ثرا در لكما يسو به كمتحر

)١٣٧٩ خميني، امام( .آيد نمي كس هيچ همو در كه سدر هيچ مي جايي به ه،شد

ستا روح زد،سا مي متمايز داتموجو يگرد از را ننساا كه هستي و خلقت از مرتبه آن.  

 لستكماا و ورشپر بايد سالميا تربيت و تعليم صليا فهد روح، صالتا هيدگاد سساابر

  .رود مي شمار به روح تكامل براي اي سيلهو نيز نبد ورشپر و ؛باشد  روح

وجودي ساحت دو بخواهيم اگر مديريت و سازمان هاي پديده مطالعه در رو همين از 

.بود نخواهد پذير امكان تجربي روش با صرفاً كنيم، مطالعه را انسان
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:مهادا_ابعاد اصلي مباني انسان شناسي

فطرت انسان) ٢
شرك نفي و يدتوح به را انسان كه هدايتي است، هدايت با آميخته كه دارد اشاره آفرينش از نوعي به 

 و كمال به عشق دوم، و است ناقص و نقص از تنفر يكي :دارد الهي فطرت دو انسان .سازد مي رهنمون

)١١٧ :١٣٨٥ خميني، امام( ظلي تبعي ديگري و است ذاتي اصلي يكي .است كامل

و دارد رتفط در اي ريشه حتماً شده وارد شرع در آنچه .هستند هماهنگ تشريع و تكوين دستگاه 

.بود خواهد شرع قوانين براي مكملي است آدمي نهاد و تكوين در آنچه

باييزي خواهي، فضيلت جويي، حقيقت فطرت :گنجد مي مقوله ٥ در انسان فطري هاي خواسته همه 

)٥٥ :١٣٦١ مطهري،( پرستش و ورزي عشق و نوآوري، و خالقيت طلبي،

دانش اين رايب اي نتيجه و دستاورد يا و شود مي تعريف هدفي هر نيز مديريت و سازمان مطالعات در 

.شود انسان ادتسع موجب تا باشد سازگار بايد انسان فطري مقوله پنج اين با شود، گرفته درنظر ها

اش دروني ادهاياستعد و فطرت شكوفايي براي سازي زمينه در را انسان مطالعات اين ترتيب اين به 

.سازد مي توانمند
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:مهادا_ابعاد اصلي مباني انسان شناسي

كرامت انسان) ٣
مفاهيم .است يفرومايگ و پستي از پيراستگي و نزاهت معناي به و دنائت برابر در كرامت 

  است كرامت لوازم از بودن پسنديده و نزاهت، عظمت، گذشت، عطا، سخا، جود،

)٤٦ :١٠ ج ،١٣٦٠ مصطفوي،(

چيستي و يريفراگ وسعت زمان، حيث از متفاوت دوفضاي در انسان به نسبت خداوند تكريم  

:يابد مي تحقق آن

 به تنسب وجود آغاز در انسان .شود مي شامل را ها انسان همه كه عام كرامت :ذاتي كرامت )١

 كه است يعقل آن از مراد و .دارد بيشتري تكويني هاي بهره و استعدادها نبات، و جماد و حيوان

)١٥٦ :١٣ ج طباطبائي،( شناسد مي ضرر از را منفعت و شر از را خير باطل، از را حق آن با

)٧٠: االسراء( "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ"
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:مهادا_ابعاد اصلي مباني انسان شناسي

ادامه _كرامت انسان) ٣
 كسب ها سانان ساير با مقايسه در و زندگي طول در كه است خاص كرامت :اكتسابي كرامت )٢

.يابد مي تجلي و شود مي

)١٣: الحجرات( "أَتْقَاكُمْإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ "
از بسياري ،آزمايش و ابتالء مراحل شدن طي و دنيا اين در زندگي از پس ها انسان همچنين 

.روند مي بيرون كرامت حريم از ها انسان

)٤٤ :فرقان( "بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۖ◌ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ "
به مجاهده و يحصح تربيت پرتو در و گيرد مي نشأت ذاتي كرامت همان از اكتسابي كرامت 

.رسد مي فعليت

او صفات و القخ شناخت با كه را تكويني كرامت مصاديق بايستي هم مديريت و سازمان در 

 گيزند در را كرامت اكتساب مقدمات و راهكارها و ها روش هم و شناخت شود، مي ممكن

.نيست قليع و تجربي صرفاً روشها اين است بديهي .نماياند او به كاري و اجتماعي و فردي
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:مهادا_ابعاد اصلي مباني انسان شناسي

انسانجاودانگي ) ٤
در كه يموضوعات برخي .ماند مي باقي بازهم مادي، جسم و بدن مرگ از پس انسان نفس 

:از تندعبار هستند، روح اصالت بر روشني شاهد و پردازند مي بعد اين به كريم قرآن

 با انسان گفتگوي به كه آياتي مثالً .دارند تصريح و اشاره انسان برزخي حيات به كه آياتي )الف

)١٠ :المنافقون ؛٩٩ :المومنون ؛٤٥ :غافر( دارند اشاره قيامت از پيش و برزخ عالم در فرشتگان

 اشاره "كامل رطو به چيزي گرفتن" معناي به "توفّي" و انسان مرگ چيستي به كه آياتي )ب

 حقيقت مامت بلكه اند، نساخته نابود اورا گيرند مي را كسي جان الهي ماموران كه زماني .دارد

 شما بر كه مرگي فرشته بگو :ميفرمايد قرآن مثال .اند داده انتقال ديگر عرصه به اي عرصه از اورا

 در هنوز او جسم كه درحاليست اين )١١ :السجده(ستاند مي كامل بطور را جانتان شده، گمارده

.رود مي بين از هم سپس و دارد وجود دنيا اين

او رياختيا اعمال همه نمود دقت بايد ،انسانها رفتارهاي به دهي جهت در اساس برهمين  

.تاس موثر او جاويدان زندگي به دهي شكل در )اهميت بي و خرد ظاهر به اعمال حتي(
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:مهادا_ابعاد اصلي مباني انسان شناسي

اختيار انسان) ٥
و دهكر طلب دخو را خويش دتسعا و ستا لمسئو و رمختا ديموجو ننساا م،سالا منظر از 

  و تكليفي وي يتاهد زيرا )١٣ :١٣٧٩ خميني، امام( كند مي انتخاب نهآزادا د،خو را هشرا

)٧٢ :١٣٧٧ مطهري،( ريجباا و يغريز و تكويني نه ،ستا تشريعي

)٣: االنسان( "إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا"
اما است، نيانكارناشد  انسان اختياري اعمال بر وراثت و محيط جامعه، چون عواملي تاثير 

  سبب كه تاس انسان اختيار و اراده .كند نمي سلب را انسان اختيار عوامل اين از كدام هيچ

 با ابلهمق به را او تواند مي حتي و گردد مي گوناگون هاي راه ميان از راه يك گزينش

.دارد وا مذكور عوامل

اختياري و النهمسئو عقالني، آگاهانه، انتخاب از پس تواند مي مديريت علم ويژگي، اين با 

 و كاري خانوادگي، فردي، زندگي فرايند در را خود خاص آفريني نقش سازمانها، و افراد

.داشت خواهد افراد اجتماعي
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:مهادا_ابعاد اصلي مباني انسان شناسي
پذيري انسانتربيت ) ٦

نقش انسان شخصيت شكلگيري در دو هر )تربيت و طبيعت( محيطي عوامل و وراثتي عوامل 

 يا غييرت امكان .است تر برجسته دارد، قرار اختيار حوزه در كه محيطي عوامل نقش اما دارند،

.بود خواهد تر آسان بسيار فرد خود كمك با )تربيت( رفتار اصالح

ردپذي مي تاثير و است تاثيرگذار ها انسان ساير و طبيعت عالم موجودات بر انسان.  

انتقال ناسي،ش معرفت مباني براساس همچنين .است پذير تكامل و تغييرپذير موجودي انسان 

 آنها قابليت و تعداداس به بستگي البته است، ممكن امري )ديگر انسان در آن بازآفريني( بينشها

  :فرمايد مي رابطه اين در كريم قرآن .دارد

)٧: البقره( "غِشَاوَةٌأَبْصَارِهِمْ  ٰ◌ وَعَلَىوَعَلَى سَمْعِهِمْ قُلُوبِهِمْ عَلَى خَتَمَ اللَّهُ "

سازمان در وصاً خص انسانها رفتار در اصالح و تغيير ايجاد نيز مديريت علم كاركردهاي از يكي 

  .شود مي امكانپذير مبنا همين اتخاذ با كه است

 كه است دافرا معنوي و روحي اصالح و تغيير است، مانده مغفول مديريت رايج علوم در آنچه 

.دارد حوزه اين در اي گسترده هاي برنامه اسالم
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:مهادا_ابعاد اصلي مباني انسان شناسي

گرايي انسانمعرفت ) ٧
به ننساا ستيابىد متعاليه حكمت .يابد مي راه قعيتوا به دخو شناخت و فهم ازهندا به ننساا 

  و سير ينا.  يابد .نددا مي ممَعلو و عالِم ،عِلم دتحاا و ىجوهر حركت طريق از را قعوا فهم

)١٥٩ :١٤١٧ آملي، جوادي( .است عالي درجات به نسيدر  زسا مينهز كسلو

با متناسب ،كند مي كسب ديموجو هر كه معرفتي عنو و معرفت به يشاگر ستا بديهي  

  :ندا نستهدا مرتبه سه داراي را ننساا نفس ن،فيلسوفا از ريبسيا .ستا او ديجوو مرتبه

 ات ناطقه( نسانيا مرتبه و ،)خشم و ديدن، همچون( نياحيو مرتبه ،)تغذيه همچون( نباتي مرتبه

  .)تامام و واليت رسالت، و وحي احسان، و عدل الهي، معارف عقالني، مسائل همچون الهي لقاي

تبامر و ننساا نسانيا مرتبه شكوفايي زسا مينهز الًاو بايد هم سازمان و مديريت علم لذا  

  بر  وهعال بايد روش و منبع در  ثانياً و باشند وي زنيا ردمو رفمعا حيث از او روح مختلف

 طولي تبامر تناسب به همچنين . بشناسند سميتر به  نيز را دشهو و حيو ،عقل و تجربه

.تگرف نظر در را حليامر ننساا تربيت و تعليم ايبر بايد ،روح
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