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 The present article seeks to analyze the basic patterns 
of modern management and to provide a comparative 
model of Islamic management based on the global 
foundations of management philosophy. To this end, 
first the global model of producing management 
paradigm was explained, then the following Islamic 
principles were applied to obtain a specific adaptive 
model of Islamic management. During the research 
process, the philosophical paradigms of modern 
management were first extracted and categorized from 
international sources. The findings of this 
classification show that the ontological paradigms of 
ontology and epistemology coexist in most 
management schools and are the basis for 
distinguishing different management schools from 
each other. Also, this systematic classification can lead 
to the extraction of a comprehensive global model for 
the production of the management paradigm. The 
research method in this research is comparative. 
Comparative study is in fact a method of study that 
puts phenomena together and analyzes them in order to 
enumerate the points of difference and similarity. 
Finally, Islamic ontological and epistemological 
foundations were comparatively placed in a 
paradigmatic model and a specific paradigmatic model 
of Islamic management was extracted. This model is 
formed based on the creation-divine ontology and the 
divine-theological epistemology. 
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چکیده  اطالعات مقاله 
دنبال واکـاوی الگوهـای بنیـادین مـدیریت مـدرن و ارائـۀ الگـوی تطبیقـی  رو به مقالۀ پیش

منظـور، ابتـدا الگـوی  باشـد. بـدین مدیریت اسالمی بر پایۀ مبانی جهانی فلسفۀ مدیریت می
جهانی تولید پارادایم مدیریتی تبیین و سپس مبانی اسالمِی مترتب بر آن تطبیق داده شد تا 

خــاص مــدیریت اســالمی بــه دســت آیــد. در طــول مراحــل تحقیــق ابتــدا  الگــوی تطبیقــی
  بندی شد.  المللی استخراج و دسته های فلسفی مدیریت مدرن از درون منابع بین پارادایم
و  1شـناختی هـای پـارادایمی هسـتی فرض دهد که پیش بندی نشان می های این دسته یافته

دیریت وجـود دارد و مبنـای تفکیـک طور مشـترک در بیشـتر مکاتـب مـ به 2شناختی معرفت
بنـدی سیسـتماتیک  باشـد. همچنـین، ایـن دسـته مکاتب مختلف مـدیریتی از یکـدیگر مـی

  تواند به استخراج یک الگوی جامع جهانی برای تولید پارادایم مدیریت بینجامد.  می
روش تحقیق در پژوهش پیش رو از نوع تطبیقی اسـت. مطالعـۀ تطبیقـی درحقیقـت نـوعی 

منظور احصاء نقـاط افتـراق و  دهد و به ها را در کنار هم قرار می رسی است که پدیدهروش بر 
شــناختی و  طــور تطبیقــی مبــانی هســتی ایــن، بــهکنــد. براســاس تشــابه، آنهــا را تحلیــل مــی

شــناختی اســالمی در الگــوی پــارادایمی قــرار داده شــد و الگــوی پــارادایمی خــاص  معرفــت
ربـوبی و −شـناختی خلقـی یـن الگـو مبتنـی بـر هسـتیمدیریت اسالمی اسـتخراج گردیـد. ا

 گیرد. تئوئیستی شکل می−شناختی الهی معرفت

   
  ٣١/٣/١٣٩٩دریافت: تاریخ 
  ٢٧/٢/١۴٠٠ پذیرش:تاریخ 
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مقاله علمی ـ پژوهشی



      ۴٩  مدیریت فلسفه جهانی الگوی بر مبتنی اسالمی مدیریت تطبیقی الگوی ارائۀ

 

  مقدمه

ــای  اســتقراگرایی محــض کــه در روش هــای تحقیــق موجــود مبن
پردازی قرار گرفته اسـت، از دیـدگاه چـالمرز و پـوپر نـوعی  نظریه

وجـه  هیچ نامیده شـده اسـت کـه بـه» استقراگرایی سطحی نارسا«
). به ١٣٧٠و پوپر،  ١٣٨٩تواند خالی از خطا باشد (چالمرز،  نمی

تواند توجیه خوبی  وجه نمی هیچ بهداوری  باور پوپر اصل عدم پیش
  ). ١٣٧٠نگر باشد (پوپر،  برای استقرای سطحی

هـای انسـانی و  هایی که با جنبـه ویژه رشته های علمی به رشته
اند، نیازمند تبیین مبانی منطقی و فلسفی هستند  اجتماعی ممزوج

تا بتوانند چارچوب هویتی مستقلی برای خود تعریـف کننـد و بـه 
دانشـگاهی بـا انسـجام و −هـای علمـی عنوان رشته حیات خود به

دار  یکپارچگی بیشتری ادامـه دهنـد. معمـوًال فلسـفۀ علـم عهـده
های پسین  این در بخش گونه مسائل است. براساس پرداختن به این

نوشتار حاضر به بررسی و تفکیـک سـه مفهـوم مسـئله، فرضـیه و 
م. همچنین از پردازی نظریه، و نقد اصل استقرایِی تقدم مشاهده می

نگاه علمی به واکاوی مفاهیم نظریه و فرانظریه و از این رهگذر بـه 
ــه ــاهیم در نظری ــن مف ــدیریتی خــواهیم  کارکردهــای ای ــردازی م پ

  پرداخت.
پـردازی را از  فلسفه علم پاسخگویی به مسائل بنیـادین نظریـه

دهـد.  های بنیادین هر مکتبی صـورت مـی رهگذر تفکیک پارادایم
پـردازی در هـر  ه علم به تبیین قواعد حاکم بـر نظریـهدرواقع فلسف
). هویـت مسـتقل یـا موضـوع ١٣۶٣ 1پردازد (کارناپ، علمی می

شـناختی آن از طریـق تفکیـک  مستقل یـک رشـته و مبـانی روش
گیرد؛ زیرا این تفکیک پارادایمی منشأ دیگـر  پارادایمی صورت می

دازی اسـت پـر ای است. این فلسفه علم و نظریه های رشته تفکیک
که ذیل مطالعات پارادایمی و ماقبل نظری، حدود و ثغور و وجـوه 

بـر نظـام و مکتـب  های مطالعـاتی را مبتنـی اشتراک و افتراق حوزه
زند. از دیدگاه فلسفه علم، وجـه افتـراق تمـامِی  نظری آنها رقم می

پـردازی نیازمنـد  رو هرگونـه تئـوری ها پارادایم است؛ ازایـن تئوری
مبانی پارادایمی آن اسـت کـه دراصـطالح آن را تفکیـک ریزی  پی

جـای ترکیـب  ). بر این مبنا، به٢٠٠۶ 2خوانند (شاه، پارادایمی می
تـوان از رهگـذر پـرداختن بـه  ها و رویکردهای روبنایی مـی روش
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های مبنایی مدیریت  های فرانظری در رشته امکان و تجارب تحلیل
گـر  یـاری 3رانظریـهبه الگوی جامعی در مدیریت دسـت یافـت. ف

  فلسفه علم در این راه است.
  

تفکیک سه مفهوم مسئله، فرضیه و نظریه، و نقد اصل 

 تقدم مشاهده
ِ
  استقرایی

ای پوزیتیویستی اسـت کـه از  اصل تقدم مشاهده بر نظریه اسطوره
مدت بیش از چهار قرن بر ذهـن عالمـان  زمان فرانسیس بیکن، به

مـاعی سـیطره داشـته اسـت. در هر دو حوزۀ علـوم طبیعـی و اجت
انــداختن پنــدارها و  پوزیتیویســم کــه بــا نیــت جلــوگیری از ســایه

قصد شـناخت  های ذهنِی پژوهشگر در مطالعۀ واقعیت و به ارزش
نـامیم، بـر حـذف  مـی» حقیقـِت واقعیـت«آن چیزی که ما آن را 

کید می کند، تا جـایی  هرگونه امر ذهنی در روند بررسِی واقعیت تأ
اعتبـار  که تقدم مسئله بر مشاهده را نیز در تحقیق بـیرود  پیش می

کند. باوجوداین، واقعیت این است که در هر پژوهشی، اساسـًا  می
توان به مشـاهده پرداخـت. ایـن آمـوزۀ  بدون تشخیص مسئله نمی

بـار توسـط پـوپر نقـد  مند برای نخسـتین شکل نظام پوزیتیویسم به
 کند: پوپر استدالل می 4شد.

آنگاه عرف » لطفًا مشاهده کنید!«شما خواستم که اگر من از «
کند که با این پرسش به مـن پاسـخ بدهیـد:  زبانی شما را ملزم می

». بسیار خب، اّما چه چیزی را؟ چه چیزی را باید مشاهده کنم؟«
ای را به شما نشان دهم  خواهید مسئله دیگرسخن، شما از من می به

ای را مطرح نکـنم و  ر مسئلهتا از طریق مشاهده آن را حل کنید. اگ
فقط شیئی را نشان بدهم این برای خود چیزی است؛ اّما ابدًا کافی 

لطفًا سـاعت خـود را نگـاه «نیست. برای مثال اگر به شما بگویم: 
دانید که من درعمـل چـه چیـزی را از شـما  شما هنوز نمی» کنید!
ای را  ترین مسئله خواهم که مشاهده کنید. اّما زمانی که کوچک می

  ).١۵: ١٣٨٣(پوپر، » کند برای شما مطرح کنم وضع فرق می
آشکار اسـت کـه درخواسـت مشـاهده «طبق استدالل پوپر، 

کنید یاوه است؛ مشاهده همیشه گزینشی اسـت. الزمـۀ مشـاهده 
                                                           
3. Meta Theory 

 دوئـم، پیـر لیبـیش، فـون یوستوسخوِد پوپر به حق تقدم  کهاست  گفتنی. البته 4
 اسـت کـردهاذعـان  اسـتقرایی روش نقـد در کارناپو رودلف  کرافت ویکتور
فضل تقدم  شک یب استقراگرایی مند نظام نقد حیث از اّما ؛)٧ص :٢٠٠٢ (پوپر،

  با پوپر است.



     ١۴٠٠ پاییز /١٠٨ش/ ٢٧س/ شناسی علوم انسانی روش   ۵٠

 

ای خـاص،  ای مشخص، عالقـه شده، وظیفه وجود هدفی انتخاب
بـان اش ز دیدگاه و مسـئله اسـت و توصـیف مشـاهده هـم الزمـه

های بیانگر خصوصیات است؛ توصـیف مشـاهده  توصیفی با واژه
بندی است که این نیـز مسـتلزم تمـایالت،  اش تشابه و طبقه الزمه
نقـل از گیلـیس،  به ٢٠٠٢a :۶١(پوپر، » ها و مسائل است دیدگاه
). منطبق با این انتقـاد، پـوپر کـه بـه یکسـانِی منطـق ۴۶: ١٣٩٠

باور راسخ داشت، دامنۀ نقـد  پژوهش در علوم طبیعی و اجتماعی
پوزیتیویستِی تقـدم مشـاهده را بـه حـوزۀ −خود از اصل استقرایی
کیــد مــی علــوم اجتمــاعی مــی روش علــوم «کنــد کــه  کشــاند و تأ

هـای آزمایشـی و  حل اجتماعی (همچون علوم طبیعی) آزمودن راه
هـای مـا  برخی مسائل است؛ مسائلی که سرآغاز پـژوهش موقِت 

: ١٣٧٩(پوپر، » آیند وجود می ل روند پژوهش بههستند و یا در طو
١۶١−١۶٢.(  

وارد  1ای ای کـه بـه نظریـۀ زمینـه این، اشـکال عمـده براساس
شود، همان است که پوپر بـه پوزیتیویسـم و اسـتقراگرایی وارد  می
کند: اینکه تقدم در تحقیق نـه بـا مشـاهده، بلکـه بـا مسـائل و  می

تر، ذهنیت پژوهشـگر  فنیهای مفروض به آنهاست. به زبان  پاسخ
ــاره،  بــر عینیــت امــر واقــع، تقــدم روش شــناختی دارد. در ایــن ب

را از هـم متمـایز  4و نظریه 3فرضیه 2خواهیم سه مفهوم مسئله، می
ــوپر از اســتقراگرایی و  ــادات پ ــر انتق ــزون ب ــایز اف ــن تم ــیم. ای کن
پوزیتیویسم است. پوپر مسئله، فرضیه و نظریـه را عمـدتًا در یـک 

هـای  هـا یـا حـدس بـرد بـه منزلـۀ پرسـش ام به کـار مـیمعنای ع
زمینۀ نظرِی پژوهشگر، که مقـدم بـر مشـاهده و  یا پیش 5جسورانه

بودنشـان  تحقیق تجربی است، و خصیصۀ بنیادِی آنها نیـز مـوقتی
  ).١٠٧: ١٣٩٧نژاد،  است (آقاجانی و سلیمان

منظور ما از مسئله، پرسشی است که با ایجاد یـک اخـتالل و 
شود. همین پرسش است که پژوهشگر  یک مشکل مطرح میبروز 

منظور یافتن پاسخی برای آن، و لذا رفع اخـتالل  را برای مشاهده به
عبارتی، این مسائل، مشکالت  اندازد. به و حل مشکل به تکاپو می

اند کـه نقطـۀ عزیمـت پژوهشـگر در هـر  هایی مشخص و پرسش
                                                           
1. Grounded Theory 

2. problem 

3. hypothesis 
4. theory 

5. bold conjectures 

اختاللی ایجاد نشـود  آیند. تا شمار می مشاهده و تحقیق تجربی به
و مشکلی بروز نیابد، اساسًا مشاهدۀ معنادار و تحقیِق هدفمند نیز 

  گیرد (همان). شکل نمی
هـدف و بـاری  البته گاه ممکن است که در حین مشاهدات بی

ای به ذهن پژوهشـگر خطـور کنـد.  ناگاه مسئله هر جهت نیز به به
کید  6»عنصری غیرعقالنی«پوپر حتی به وجود  در کشف علمی تأ

شـهود «تر اینکه این عنصـر غیرعقالنـی را بـه مفهـوم  کرده و مهم
هانری برگسون، فیلسوف عارف مشرب فرانسـوی پیونـد  7»خالق

حق کامًال «کند:  یا مثًال اذعان می 8).٨: ٢٠٠٢داده است (پوپر، 
کید می با غیرعقل کنند معرفت مـا منـابع  گرایان است زمانی که تأ
المثـل شـهود، یـا فهـم  جـز عقـل و مشـاهده دارد، فـی دیگری به
» اسـت» منبع معرفت«ترین  بسا مهم ، و یا سنت، که ای9همدالنه
در  10»اکتشافات تصادفی«). همچنین پوپر از ٢٨: ٢٠٠۵(پوپر، 

گویـد (پـوپر،  سخن می −هر چند هم که ندرتًا اتفاق بیفتند−علم 
٩٠: ٢٠٠٢.(  

هایی هسـتند  پیروی از پوپر، پاسخاّما مراد ما از فرضیه، باز به 
اند  ها موقتی دهیم. این پاسخ های خود می که ما به مسائل و پرسش

و درستی یا نادرستِی آنها باید توسط خود پژوهشـگر و دیگـران از 
های تجربِی دشوار بـه محـک درآیـد؛ یعنـی وظیفـۀ  طریق آزمون

های تجربـی، سـنجش درجـۀ صـدق یـا کـذب  مشاهده و آزمون
مـان و نـه بیشـتر  های مـوقتِی ماسـت در پاسـخ بـه مسـائل فرضیه

  ).١٠٩(همان: 
ای اسـت کـه در برابـر  و اّما مقصـود مـا از نظریـه، آن فرضـیه

ترتیـب،  های تجربِی دشوار و مستمر ایستادگی کرده و بـدین آزمون
). در ٢۴٨: ٢٠٠٢شده اسـت (پـوپر،  11»تقویت«به تعبیر پوپر، 

هـای دیگـری کـه از  ایسه با فرضـیهصورت، آن فرضیه را در مق این
انـد، واجـد  ها برنیامده و یا با قوت کمتری برآمده پِس همان آزمون

آوریم (آقاجـانی و  شمار می تقرب یا نزدیکِی بیشتری به حقیقت به
  ).١٠٩: ١٣٩٧نژاد،  سلیمان

                                                           
6. Irrational element 

7. creative intuition 
 بـه بنگریـد علـم، در شـهود و خالقیـت نقش دربارۀ پوپر دیدگاه خصوص . در٨

  .۵٢−۴٩: ١٣٩٠گیلیس، 
9. sympathetic understanding 

10. accidental discoveries 
11. corroboration 
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و  1»صـدق«اگرچه پوپر مفهوم تقویت را در تقابل بـا مفهـوم 
همـین سـبب او  استقرایی دارند و به که تباری جعل کرد 2،»تأیید«

ســخت از کــاربرد آنهــا اکــراه داشــت؛ اّمــا در معنــایی کــه آلفــرد 
یکـی از دو کشـف «کند، و پوپر آن را  از صدق مراد می 3تارسکی

» بزرگ در حوزۀ منطق پس از اصول ریاضـیات [راسـل و وایتهـد]
توان مفهوم تقویـت را  کند، می ) توصیف می٢٧٣: ٢٠٠٢(پوپر، 

مماشات برابر بـا همـان مفهـوم صـدق دانسـت. پـوپر در یـک با 
منطق اکتشاف زیرنویس بسیار مهم اّما عمدتًا مغفول از فصل آخر 

هاست و توصیف  ، که موضوع آن همین بحث تقویت فرضیهعلمی
فوق از اصول ریاضیات هم از همان زیرنـویس نقـل شـده، اشـاره 

جـز  نیسـت بـه کند به اینکه معناِی صدق نزد تارسـکی چیـزی می
  ).٢١٨: ١٣٧٩(پوپر، » ها (یا با واقعیت) مطابقت با داده«

باری، براساس آنچه گفته شد، نظریه در مقایسه بـا فرضـیه در 
الواقــع، مــا آن  نمــایی قــرار دارد. فــی ســطح بــاالتری از حقیقــت

دهیم که بتـوانیم صدقشـان،  هایی را به سطح نظریه ارتقا می فرضیه
هـای  واقعیـت، را از طریـق دشـوارترین آزمـونیعنی انطباقشان با 

درپی تقویـت کنـیم؛  محک درآورده و پی طور مستمر به تجربی به
ای بـا واقعیـت انطبـاق کامـل  البته بدیهی است این توقع که نظریه

داشته باشد، یعنی برای همیشه صادق باشد، توقعی ناروا و نـاقض 
طعیـت است. منظور از فضـیلت عـدم ق 4»فضیلت عدم قطعیت«

سـبب  های عقلـِی مـا بـه پوپری است که قابلیت−این اصل کانتی
رو ما  مان از اساس محدود است و ازاین نقصان ذاتِی قوای شناختی

توانیم به کشفیات خودمان از واقعیت اطمینان و یقـین مطلـق  نمی
غایت گسترده است و ما صـرفًا بـه بخـش  داشته باشیم. واقعیت به

گاهی بیابیم. ضمن اینکـه  آن میبسیار ناچیزی از حقیقت  توانیم آ
شـود، چنـدین مجهـول تـازه را  هر مجهولی که بر مـا معلـوم مـی

). نتیجـه اینکـه ٢١١: ١٣٧٩دهـد (پـوپر،  مان قـرار مـی روی پیش
هـایی  های ارتقایافتۀ مـا بـه سـطح نظریـه همچنـان پاسـخ فرضیه
نمایی، یعنی صـدق (در معنـای  اند، منتهی با سطح حقیقت موقتی

   ای و پوپرِی صدق) و میزان تقویت بیشتر. ارسکیت
                                                           
1. true 

2. confirmation 
3. Alfred Tarski 

  .میا گرفته وام) ١٣٨٢ ها،یمرد ( از را »قطعیت عدم فضیلت« . تعبیر4

گانه این اسـت کـه در یـک  بندِی سه نتیجه بحث از این تقسیم
خصوص تفـاوتی میـان علـوم طبیعـی و  تحقیق هدفمند، و در این

انسانی نیست، حتمًا مسئله بـر مشـاهده مقـدم اسـت. همچنـین 
شـده  ها هرچقـدر تقویـت ها هرچقدر فراگیر باشند و نظریه فرضیه

باشند، هرآینه ممکن است خطا از آب درآیند و لذا نباید در رونـد 
تحقیق برای آنها مرجعیتی مطلق قائل شویم، و بدتر از آن واقعیت 

بـا آن  6شکل پروکرستوسی، یا به تعبیر ما به 5شکلی زورتوزانه، را به
اند کـه مـا پاسـخ  هایی مشخص منطبق کنیم. مسائل صرفًا پرسش

  کوشیم تا پاسخ آنها را بیابیم.  انیم؛ بلکه مید آنها را نمی
ای را هـم  هـای جسـورانه همین منظور ممکن است فرضـیه به

هایی قابل آزمایش مطرح کنیم و خودمان یا دیگـران  عنوان پاسخ به
ها بپردازیم تا ببینیم چقدر درست یـا  به آزمایش تجربِی این فرضیه

تـر توسـط  ا که پیشهایی ر اند یا حتی ممکن است فرضیه نادرست
عنـوان  انـد، بـه سـطح نظریـه ارتقـا یافتـه دیگران تقویت شده و بـه

پاسخی موقتی آزمایش کنیم تا ببینیم آیا مسئلۀ ما را همچنان حـل 
کنند یا خیر. در هرصورت، این با تقدم پروکرستوسِی نظریه بـر  می

شوند تـا مشـاهدات مـا  مشاهده بسیار فرق دارد. مسائل سبب می
  ).١١١−١١٠: ١٣٩٧نژاد،  دا کنند (آقاجانی و سلیمانجهت پی

  
  چیستی نظریه

های دانشگاهی از رهگذر تبیین مبانی پـارادایمی  تبیین نظری رشته
پـردازی از  گیـرد. اهمیـت نظریـه و نظریـه ها صورت می این رشته

رو است که علمیت و اعتبـار علمـی یـک رشـته بـیش از آنکـه  آن
کردۀ آن رشته باشـد، تـابعی از تـوان  تجارب کسبوابسته به میزان 

هایی که نتواننـد  رشته 7پردازی آن رشته است. به باور فولکیه نظریه
شدن  یک نظریۀ عام ارائه دهند، فاقد اعتبار علمی الزم برای مطرح

رو میزان اتقـان و سـطح نظـری  علمی هستند؛ ازاین  عنوان رشته به
اعتبارسنجی علمی آن رشـته قـرار تواند مالک  مبانی یک رشته می

واژۀ نظریـه، تطـور ایـن  8شناسـی ). ریخـت١٣٨٨گیرد (نشـاط، 
دهد. فالسفۀ یونان این مفهوم  مفهوم را طی قرون متمادی نشان می

                                                           
  زوری. . جباری،5

6. Procrostosy  

7. Foulquié 
8. morphology 
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کـار بردنـد. واژۀ نظریـه از ریشـۀ  را نخست در معنای اندیشیدن به
کــردن، نگریســتن و  معنــای نگــاه بــه 1یونــانی کلمــه تئوریــا

کردن است. ایـن عبـارت توسـط ارسـطو در مقابـل واژه  ارید نگاه
ــه 2پرکســیس معنــای انجــام و عمــل اســت  اســتفاده  شــده کــه ب

  ).١٣٩٢(میرکمالی، 
  
  پردازی های نظریه ویژگی

انـد،  ای کـه بـرای نظریـه برشـمرده هـای برجسـته از جمله ویژگی
شمولی، ثبات و پایداری آن فـارغ از زمـان و مکـان اسـت؛  جهان
باشـد.  های گوناگون متفاوت مـی این قطعیت به فراخور رشتهالبته 

بخشی بـه  زدایی و انسجام در این میان، مبانی فلسفی جهت تشتت
پردازی  نماید؛ زیرا اساس نظریه ها و اطالعات کارآمد می انبوه داده

رو  پـردازی ازآن شود. اهمیت نظریه و نظریه ذیل فلسفه تعریف می
لمی یک رشته بیش از آنکه وابسـته بـه است که علمیت و اعتبار ع

پردازی آن  میزان تجارب کسب کردۀ آن باشد، تابعی از توان نظریه
کیـد دارنـد کـه معرفـت شناسـی  رشته است. قائلین به فرانظریـه تأ

پـردازی اسـت و اساسـًا  فلسفی مقدم و شرط الزم هرگونـه نظریـه
شناخت درست یک رشته بدون شـناخت مبـانی نظـری آن رشـته 

هـا و علـل  ممکن نیست. کارکرد نظریه تبیـین روابـط بـین پدیـده
رویدادهاست و در یـک کـالم تمـام دانـش مـا دربـارۀ جهـان در 

  ).١٩٨۵ 3شود (تیلور، ها خالصه می نظریه
  

  چیستی فرانظریه

دیگرسخن،  توان فلسفۀ مبنایی یک نظریه دانست. به فرانظریه را می
ایی پیرامون چگونگی تفکـر و های مبن ای از ایده فرانظریه مجموعه

). از ١٩٨۵ 4باشـد (واگنـر و برگـر، تحقیق پیرامون یک پدیده مـی
جمله کارکردهای فرانظریه تحدیـد قلمـرو یـک رشـته و یـا حـوزۀ 

هـا از رهگـذر بررسـی پـارادایمی آن رشـته  علمی از دیگـر حـوزه
هـای  دهد تفسیرهای بهتـر، فهـم باشد. فرانظریه به ما اجازه می می
دسـت  هـا بـه های مؤثرتری از معانی و اهداف پدیده ر، و بیانت غنی

                                                           
1. Theoria (θεωρία) 
2. Praxis (πρᾶξις) 
3. Taylor 

4. Wagner & Berger 

کنـد، تعیـین اینکـه  ها را تبیین می آوریم. فرانظریه، محتوای نظریه
یک نظریه چه چیزی را باید تبیین کند و چـه ابـزار تحلیلـی بـرای 

گــذاردن مفــاهیم نیــاز دارد. یوشــیتاکا میــاک  آشــکارکردن و بنیــان
داند که تولید آن توسـط  جای کشف می بهفرانظریه را تولید تصمیم 

شـود کـه بـا آن هماهنـگ هسـتند. تولیـد  هایی توجیـه مـی نظریه
  ).٢٠٠۶گیرد (شاه،  بر مفهوم پارادایم شکل می فرانظریه مبتنی

  
  چگونگی فرانظریه

تبیین متاتئوریک هر رشتۀ علمی از رهگذر پارادایم  5به باور کوهن
). از دیدگاه ١٩٩۶افتد (کوهن،  غالب در آن رشتۀ علمی اتفاق می

پردازی درجه  . نظریه١پردازی وجود دارد:  متاتئوریک دو نوع نظریه
پـردازی،  پردازی پژوهشگران: در ایـن نـوع از نظریـه یا نظریه 6اول

شـود و  تولید و پرداخته مـی 7زمان با تحقیقات استقرایی نظریه هم
پـردازی  ظریـه. ن٢شـوند؛  هـا از دل آن اسـتخراج مـی آنگاه فرضیه
پردازی مبتنـی  پردازی فرانظری: این نوع نظریه یا نظریه 8درجه دوم

زند. این  های زیربنایی به تولید نظریه دست می بر مفاهیم و اندیشه
خاطر ارتبـاط غیرمسـتقیمش بـا موضـوع تحقیـق،  نوع از نظریه به

شود؛ زیرا وظیفـۀ پشـتیبانی تحقیقـات  نظریۀ درجه دوم نامیده می
شــناختی،  ول را مبتنــی بــر تمرکــز بــر موضــوعات هســتیدرجــه ا
دار اسـت.  شناختی و یا ایدئولوژیک عهده شناختی، روش شناخت

زدن چـارچوب نظـری  انـد از: رقـم عبـارت 9کارکردهای فرانظریـه
پذیر. آنچـه  های آزمون منسجم برای هدایت پژوهش و ارائۀ فرضیه

پـذیری  کند آزمون پردازی را از هم تفکیک می که این دو نوع نظریه
پـذیر  هـا آزمـون است؛ زیرا برعکِس نظریات درجه اول، فرانظریـه

). علـم ١٣٨۴نیستند؛ بلکه پایۀ فلسـفی منطقـی دارنـد (بلیکـی، 
پردازی چیـزی ورای نظریـه اسـت و آنچـه کـه ورای نظریـه  نظریه

است، فرانظریه یا متاتئوری اسـت. فرانظریـه از رهگـذر مفهـومی 
  ).٢٠٠۶شود (شاه،  حقق مینام پارادایم م به

  

                                                           
5. kuhn 

6. First Order Theories 
7. Inductive 
8. Second Order Theories 

9. Meta Theory 
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  کارکرد فرانظریه

های علمی کشف قوانین کلی و تولید نظریه اسـت.  هدف پژوهش
این رویکرد مبتنی بر ایـن فـرِض پایـه اسـت کـه پشـِت آشـفتگِی 

تـری  های دنیای واقعی، الگوها و فراینـدهای مـنظم ظاهرِی پدیده
ما را قادر بـه  کنند و ها ممکن می وجود دارند که فهم ما را از پدیده

کنند. در اغلب علوم همواره یک  بینی و تبیین موارد خاص می پیش
پارادایم غالب وجود دارد که مـورد پـذیرش پژوهشـگران اسـت و 

دهی و ارزیابِی پژوهش در آن حـوزه اسـت. در  دار چارچوب عهده
های خاِص خود  وسیلۀ پارادایم علوم اجتماعی، معموًال هر حوزه به

منـدی را  هـای عالقـه د و مبتنی بر آن پارادایم، زمینـهیاب هویت می
بنـدی  کند. در این میـان کـارکرد فرانظریـه، چـارچوب تعریف می

وسـیلۀ تبیـین  های مطلـوب هـر حـوزۀ علمـی بـه پژوهش و روش
پارادایمی است؛ البته این موضوع دربرگیرنـدۀ همـۀ رویکردهـا در 

ــا کــ شناســی نیســت. بــدین علــوم اجتمــاعی و روان ه برخــی معن
رویکردها، کارکرد پراگماتیسـتی و کـارکردی صـرف دارنـد. البتـه 

شــناختی، −مکاتــِب ســاختارگرایی، انتقــادی، رویکــرد اجتمــاعی
رویکرد شـناختی، رویکـرد فیزیکـی و رویکـرد تکـاملی، مبـانِی 

  ).٢٠٠۵ 1فلسفِی نظری دارند (بیتس،
  
  پردازی علمی نظریه

کننـد،  و چگونه فعالیت میای هستند  علوم فارغ از اینکه چه رشته
هـای فلسـفی هسـتند.  فرض ناگزیر از مبانی مشترک نظری و پیش

از جملـه اندیشـمندانی اسـت کـه بـه مبـانی  2سونالی کـی. شـاه
پردازی در زمینۀ مبانی نظری علوم اجتماعی پرداخته و هـیچ  نظریه

داند. از نظر سونالی کی.  علمی را فارغ از مبانی نظری ممکن نمی
شـود. وی  ریۀ علمی به دو نوع استقرایی و قیاسی تقسیم میشاه نظ

رو  دانـد؛ ازایـن  پـردازی علمـی مـی تفکر فلسفی را مبنـای نظریـه
دهد که توسط  تعاریف مختلف نظریۀ علمی را مورد بحث قرار می

  نظران مطرح شده است: صاحب
): نظریۀ علمی به دنبال ایجـاد معنـا از درون ١٩۶٧. دابین (١

بخشی به چگـونگی روابـط بـین  وسیله نظم مشاهده به جهان قابل
عناصر است (در این تعریف کارکرد نظریه معطوف بـه چگـونگی 
                                                           
1. Bates 

2. Shah, Sonali, K. 

دار تبیــین  ): نظریــۀ علمــی عهــده١٩٧٩( 3. مینتزبــرگ٢اســت)؛ 
): ١٩۶٧( 4. گلیزر و اشـتراوس٣های تجربی است؛  چرایی پدیده
آنهاست ها و کشف جوانب مختلف  دار توصیف پدیده نظریه عهده

  ).٢٠٠۶(شاه، 
  
  شناسی پژوهش روش

ای تطبیقـی اسـت. مطالعـۀ تطبیقـی نـوعی  پژوهش حاضر، مطالعه
منظور  دهد و به ها را در کنار هم قرار می روش بررسی است که پدیده

کند. کـاربرد ایـن  احصاء نقاط افتراق و نقاط تشابه آنها را تحلیل می
شناسـی تـا  ز مـردمهـای گونـاگون ا روش در ابعاد مختلـف و رشـته

رو روش تطبیقـی  االجتماع جاری بوده اسـت؛ ازایـن سیاست و علم
ویژه علـوم  های پژوهش علوم رفتاری و به یکی از پرکاربردترین روش

  ).٣۵۵: ١٣٩٧اجتماعی کالن است (خنیفر و مسلمی، 
هــای متــداول در علــوم انســانی  روش تطبیقــی یکــی از روش

تنگناهای اساسی در ارتبـاط بـا باشد که با گذر از مشکالت و  می
های اجتماعی و انسـانی در تمـام  گرایی و تطبیق پدیده مسئلۀ ذات

کردن ابعـاد پدیـدۀ مـورد مطالعـه،  ها و ادیان جهت روشن فرهنگ
نماید و راه را برای گفتگو  امکان نقد و داوری دوبارۀ آن را فراهم می

ر علـوم کنـد. در حـال حاضـر د هـا بـاز مـی و تعامل میان فرهنگ
نمـودن  بـر فعـال و سـیال انسانی و اجتماعی روش تطبیقی، مبتنـی
شـمار  های فکری رایج بـه ذهن تاریخ بشری است و یکی از روش

رود. این روش اساسًا بر این فلسفه مبتنی است که حقیقـت در  می
  کل جهان، تاریخ، جامعه و طبیعت متجلی است. 

صـورت  بایـد بـهسوی حقیقت نـاگزیر  رو برای حرکت به ازاین
های تاریخی ذهن بشر، و تجارب و عملکرد جوامـع را  شناور داده

هـای جدیـد فـراهم  با همدیگر مواجه کنیم تا امکان پیدایش نکتـه
هـای  های پیـدایش داده ترتیب روش تطبیقی یکی از راه شود. بدین

های جامعۀ انسـانی در آینـده اسـت. ایـن  ذهنی جدید و پیشرفت
های  ور مداوم برای آینده طرح مسئله کند و دادهط تواند به روش می

  ).٧۶−٧٧: ١٣٨٧وجود آورد (صادقی شهپر،  ذهنی جدیدی را به
اند بـا بررسـی فرانظریـۀ مـدیریت از  پژوهشگران سعی نموده

های موجود در علوم  رهگذار فلسفۀ علم مدیریت براساس پارادایم
                                                           
3. Mintzberg  

4. Glaser & Strauss 
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پردازنـد. بـا اجتماعی، به بازنمایی الگوی جهانی فلسفۀ مدیریت ب
هـای بنیـادین آن در  فرض شدن این الگو، زیربناها و پیش مشخص

بینـی اسـالمی بـه معرفـی  گیری از جهان بخش پایانی مقاله با بهره
شناسـی، ایـدئولوژی و سـرانجام الگـوی  شناسـی، معرفـت هستی

  فرانظری مدیریت اسالمی پرداخته شده است.
  

  یریتفرانظریه مدیریت از رهگذار فلسفۀ علم مد

) عبـارت اسـت از: ١٣٩٢مـدیریت از دیـدگاه میرکمـالی (  فلسفه
کـارگیری قـوای  فرایند اندیشیدن در هستی سازمان و مدیریت با به

هـای درسـت، تعیـین  ذهنی و سیستم ارزشی، برای یـافتن نگـرش
ــه اولویــت ــین اعتقــادات و  هــا، ب ــاط منطقــی ب وجــود آوردن ارتب
امور سـازمان و مـدیریت. های مختلف و قضاوت نسبت به  نظریه

براساس این تعریـف فلسـفۀ مـدیریت، راهنمـای عمـل مـدیر در 
هـای  دار بررسـی شـیوه سطحی کالن است. فلسفۀ مدیریت عهده
همـین ترتیـب، فلسـفۀ  درست مدیریت و سـازماندهی اسـت. بـه

دار تبیین روش اداره سازمان و افراد، برقـراری ارتبـاط  حقوق عهده
هاسـت.  قـی و حفـظ حقـوق انسـاندرست، رعایت شـئون اخال

پـردازد  ای از فلسفه که به تبیین مبانی نظـری یـک علـم مـی شاخه
دار بررسـی مـنظم  شود. فلسفۀ علم عهده فلسفۀ آن علم نامیده می

های علوم و جایگاه آنها در  فرض ها، مفاهیم، و پیش ماهیت، روش
: انـد از نظام تعقلی انسان است. چهار وظیفۀ فلسفۀ علـم عبـارت

. توسـعۀ ٣بینی علمـی؛  . تبیین جهان٢های علمی؛  تبیین نظریه .١
. معیارشناسی علمی. در این مسـیر پـنج ۴های علمی؛  فرض پیش

  اند از: رویکرد فلسفی یا پارادایم تحقیق در مدیریت عبارت
عنـوان  این دیدگاه با تکیه بر تجربـه بـه 1گرایی: . پارادایم اثبات١

کـرد.  تأکیـد مـی جای قیاسی تفکر استقرایی بهتنها منبع معرفت، بر 
نظر پیروان این مکتب، علـوم طبیعـی بـرای دسـتیابی بـه دانـش و  به

شناخت واقعی، باید فقط در راه مشاهده و تجربه گام بردارد و علـوم 
اجتماعی نیز باید علوم طبیعی را الگو قـرار داده و تنهـا بـه تشـریح و 

  ).  ٣٨−٣٧: ١٣۶٠پور،  رفیعهای تجربی بپردازد ( تحلیل یافته
گرایی به مطالعـات  رو که با رویکرد اثبات از پژوهشگران پیش

را نـام بـرد. او بـاور  2توان درک پیو سازمان و مدیریت آغاز کرد می
                                                           
1. positivism 

2. Derek Pugh 

اش را بـه رویکـرد  به برخـی اصـول فلسـفی داشـت کـه پایبنـدی
داد. این اصول عبارت بودند از: الـف. بـاور  گرایی نشان می اثبات

گرایی، به این معنا که جهان واقعی خارج از ذهـن  اصل واقعیت به
هـا  ها و سازمان فرض که انسان ما وجود دارد؛ ب. باور به این پیش

شوند؛ ج. باور به اینکه رفتـار  های واقعی و ملموس تلقی می پدیده
کنـد و د. بـاور  سازمانی تحت الگوها یا قواعدی منظمی عمل می

توان به این الگوهـا و قواعـد  ها می گردآوری دادهبه اینکه از طریق 
  )؛١٠٢: ٢٠٠٢ 3دست یافت (گریسری،

:. پارادایم تفسیرگرایی٢
رویکرد تفسیری بـه بررسـی تجربـۀ  4

هـای سـازمانی در زمینـه و مـتن عملکـرد سـازمان  زنده از عامـل
). ٣٣٨: ١٩٨٣ 5منظور فهم بهتر آن توجه نشان داده است (ترنر، به

مثابـه  رد که نگاه فرهنگی به سازمان است، سازمان بهدر این رویک
صـورت نمادهـایی از  شـود کـه بـه واقعیتی فرهنگی نگریسته مـی

شـود. معـانی سـازمانی را  هـا و... دیـده مـی مناسک، رسوم، آیین
دسـت آورد کـه در قالـب  هـای نمـادین بـه توان از این صورت می

ــانی (داســتان ــان و ت مصــنوعات زب ــوز، قهرمان ــا، رم بهکــاران، ه
هــا)، رفتارهــا  لمثــل ا هــا، ضــرب اصــطالحات خــاص، اســتعاره

ها و تابوها) و اشیا (محصوالت، عالئـم،  (تشریفات، رسوم، اشاره
هـا،  شـوند. ارزش نمـایش گذاشـته مـی معماری ادارات مرکزی) بـه
شـوند  وسیله اعضای سازمان محافظت می باورها و احساسات که به

باشند که برای فهم بهتر از سازمان، مـورد  ای می از معانی ویژه زمینه
  )؛١۵٢: ١٩٩٠ 6گیرد (جاگلیاردی، توجه پژوهشگران کیفی قرار می

:. پارادایم انتقادگرایی٣
پارادایم مبتنی بر انتقاد، مخالف دیـد  7

پـردازان انتقـادی،  نظـر نظریـه گرایـی اسـت. بـه انگارانۀ اثبات شئ
داند کـه در  و پذیرایی میها را موجودات منفعل  گرایی انسان اثبات

آیـد و فعالیتشـان  برابر عوامل مسلط اجتماعی کاری از آنها برنمی
هیچ تأثیری بر سـاختارهای اجتمـاعی بـزرگ نـدارد. حـال آنکـه، 

ها بـر ایـن سـاختارها تـأثیر متقابـل  های انسان نظر آنها، فعالیت به
ار در عنوان موجـودات خـالق و تأثیرگـذ ها را باید به دارند و انسان

). ٢۶٠: ١٣٨٠هــای اجتمــاعی در نظــر گرفــت (ریتــزر،  جریــان
                                                           
3. Griseri 

4. interpretivism 
5. Turner 

6. Gagliardi 

7. Criticalism 
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ن بیسـتم اروپـا 
واســطۀ  انی بــه

  یان شده باشد. 
 علـوم انسـانی 
ز از سـاختارها 
ـد خودشـمول 
ه معنـای مـورد 
ی خواننـده، در 

دانسـتند کـه  می
 دارد و یـا یـک 
و وجـود مـتن، 
 و اینها حضـور 

 ).١٣٨٨گران، 

  ت

بـر سـه عنصـر 
ــی؛ ــتی  3شناس

پـارادایم شـکل 
هـای  فـرض ش

ت کـه ماشـین 

                     
3. ontology 

4. Epistemology

5. axiology 

 پسا 
گرایی

ر اوایل نیمۀ قرن 
د فرهنــگ انســا
ر مبنای زبانی بنیا
ه مـدعی شـدند 

عدم امکان گریـز 
توانـ ـاختار نمـی

عان داشـتند کـه 
معنـای ادراکـی  ه

ن ایده را مردود م
ک معنـای واحـد 

ـود و نیـز معنـا و 
بخشید  ستی می

 (سجودی و دیگ

ی فلسفی مدیریت

ـدیریت مبتنـی ب
ــد از:  ــ١ان . هس

  5سی.

ای بـه نـام پـ ریـه
و براینـدی از پـیش
به گارِد ریلی است

                     

y 

های 
دیریت

م  
ایی

پارادایم 
ساختارگرایی

پارادایم
ساختارگ

لۀ فکرِی رایج در 
ن اعتقــاد داشــتند
راک است که بر 

آنکـه بر  ن افزون
ها و ع خوِد انسان

کردند که سـ  می
ساختارگرایان اذع
ویسنده نسبت به
ار دارد. ایشان این
ظور واحد یا یک 
 منظـور و مقصـ

ها هس خواننده بدان
ه بودند ن خوانند

های . پارادایم١شکل 

صر پـارادایمی مـد
ــارت ــه عب  رد ک

شناس . ارزش٣ 4

 

 بر اصلی فرانظر
ای پویا و  جموعه

مثابه  ع پارادایم به

                 

ه پارادایم
فلسفی مد

پارادایم
گرا اثبات

 
ی

پارادایم  
انتقادگرایی

ک جریان و نحل
. ســاختارگرایان 
ختارهایی قابل اد
پسا ساختارگرایا
سطۀ پیچیدگی خ
ت نیستند، عنوان 
د. همچنین پساس
 و مقصود یک نو
جۀ دوم اهمیت قرا
، یک هدف و منظ
ود واحـد اسـت. 
هایی بودند که خ
جود خود را مدیون

ش

عناصن مبانی و 
ــی ــذیر ورت م پ
شناسی؛ شناخت

دایم در مدیریت

پردازی مبتنی  ی
گیرد. پارادایم مج
ری است. درواقع

پارادایم
تفسیرگرایی

 مدیریت ه

ط، 
وی 
کـه 
ود، 
رات 
 بـا 
نـد 

وزۀ 
مان 
اب 
ی از 
 در 
ض 
ظـام 
ض و 
ـا و 
د و 
کش 
دها 
 در 
فـی 
س 
  ؛

این 
ی و 
ـده 
ف و 
فان 
ـط 
یـر 
ـت 
    

1. s

2. p

که یک
بــود 
ساخ
پ
واس به

ثابت 
باشد
نظر 
رجۀ د

متن، 
وجو
چیزه
و وج

تبیین 
ــو ص
ش .٢
  

پاراد

تئوری
گ می
تفکر

فلسفه جهانی وی

نطبـاق بـا شـرایط
ثمار آنـان از سـو
دفمنـد کسـانی ک
ر شـرایط موجـو

دنبال تغییـرا تًا به
تواننـد  هـا مـی ن

یخ را تسـریع کنن

هایی کـه در حـو
د، تئـوری سـازم
مورگـان در کتــا

عارات سـازمانی 
بـرد؛ زیـرا   مـی

ذ، قدرت و تعارض
، شـبیه یـک نظـ

منــافع، تعـارض 
هـ  کنند. سـازمان
کننـد   دنبـال مـی

ـارض و کشـمکش
کوشند تا از تضاد
ف هدایت کنند. 

های مختلفـ درت
اشــند و بـراســـا

)۵٠: ١٣٧٧ی، 
که از نام اگونه ن

کت ساختارگرایی 
ـحنه حاضـر شـ

ی بـرای توصـیف 
ز سـوی فیلسـوف
نتقـادی در اواسـ

رشـتۀ تحر د بـه
رایی شـکل گرفـ
                     

structuralism 
post-structuralism

الگو بر مبتنی می

یب تغییرات و ان
ستند که بـه اسـتثم
جمعی فعال و هد

راسـتای تغییـر ر
امد. انسان ماهیت
تقد بود که انسان
ان حرکـت تـاری

ه ریاز جمله تئو
باشد د توجـه می

سـلطه اسـت. م
ر بحث از اسـتع
م سیاســی نــام 
 سازمانی از نفوذ

و از ایـن جهـت 
چـون اهداف، م

ک ای را ایفا می ده
تی را داف متفـاو

ن موجــب تعــ
ک  در سازمان می

سوی اهداف  را به
ک نظام، دارای قد
با در مقابلـــه مــی

کنند (الوانی مل می
:یی

طبیعتًا هما 2
یی در ادامۀ حرک

هـای آن بـر صـأل
علمـی آمریکـایی 

کار بردند کـه ا ه
پـردازان ان  نظریه

شصـت و هفتـا
 مقابل ساختارگر
                     

m 

اسال مدیریت قی

د خالقیت، تعقی
فهمی نیز هست کج

های جم مد. ُکنش
 قـرار دارنـد، در

ها بینجا ی انسان
ست. مارکس معت
گاهانـه شـا ی و آ

 
:ساختارگرایی

ا 1
 مـدیریت مـورد 
رهای قـدرت و س

) در ١٩٨۶( مانی
مثابـه نظــام   بـه

های س ها و نظریه
رو  شود؛ ازایـن ی
کند. مسائلی چ ی

ستعاره نقش عمد
آنها منافع و اهد

نـافع در سـازمان 
ک عامل قدرت 
هـره گرفته و آنها 

صورت یک مان به
 بـــا یکـــدیگر د
نی بر قدرت عمل

ساختارگرایی−پسا
د، پساساختارگرای
و پرنمـودن خأل
الح را مراکـز عل
به و همسویی به
ی و نیز از سوی 

های ش یژه در دهه
رویکرد در نقطۀ 
            

تطبیق الگوی ارائۀ

ها با وجود  انسان
دارای پتانسیل کج

انجام دیگران می
در شرایط مشابه 

تواند به رهایی می
نفع همگان اس به

جمعی عمل دسته
  )؛ ۵٨(همان: 
. پارادایم س۴

ساختارگرایی در 
مثابـه سـاختار به

اسـتعارات سازم
استعارۀ سازمان 

ه وریای از تئ پاره
سـخن گفتـه می
سیاسی عمل مـی
قدرت در این اس
افراد موجود در آ
تضاد بین این منـ

گردد. به کمک می
نحو مؤثری بهـ به

این استعاره سازم
کــه در آن  اســت

دادوستدهای مبتن
. پارادایم پ۵

آید رویکرد برمی
در جهت کمال و 
است. این اصطال
تعریف آثار مشا

ای و فرانسوی قاره
وی قرن بیستم، به

آمد. این ر یدرم

ا
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 ١۴٠٠ پاییز /١٠٨    

ن بروز و ظهـور 
. ٢یدئالیسـتی؛ 

تیسم: مـدیریت 
. مکتـب ۵ـتی؛ 
نظـر  ). بـه٢کل 

انی، بـه مفهـوم 
ن برخـی مبـانی 
خاصـی اسـت، 
گیری خاص در 
ـطالح مقایسـه 

ریت مبتنــی بــر 
ســت. ظرفیــت 
رض پـارادایمی 

شناســی)؛  فــت
نـد ایـن مبـانی 

. ١انجامـد:  ـی
. ۴ 21ـدگرایی؛

ــاو،  ).٢٠٠۴ک
                     
18. Ideology 
19. Rationalism 
20. Functionalis

21. Criticalism 
22. Interpretivis

23. Postmoderni

مکتب 
ستانسیالیسم

٨ش/ ٢٧س/ انی

دیریتی که تاکنون 
لیسم: مدیریت ای

. مکتب پراگماتی٣
ـدیریت اومانیسـت
سیالیسـتی (شـک
و در برخـی معـا

 حاصل برگزیدن 
خشـناختی  روش
گ همین موضع  ایه

ن بین این دو اصـ
   

  خص مدیریتی

در رشــتۀ مــدیر
تــدوین شــده اس

فـر سـه پـیشل 
ی معرفــت (معرفـ

باشـد. برآینـ مـی
گانۀ مـدیریتی مـ

. نقـ٣ 20گرایی؛
ــیا و ریک (ناستاس
                     

sm 

sm 
ism 

یریتی

ب  
سم

مکتب 
اومانیسم

اگزیس

شناسی علوم انسا

ترین مکاتب مد ص
. مکتب ایدئال١: 

٣ریت رئالیستی؛ 
تب اومانیسم: مـد
ـدیریت اگزیستانس
ایم، از جهـاتی و 
. اگر هر پارادایم 

شـناختی و ر فـت
ب علمی نیز، بر پا

توان گیرد، می ل می
).٨١: ١٣٨٩ور، 

. مکاتب شاخ٢شکل 

هــا د یمی نظریــه
شــده ت یمی ارائــه

ه معمـوًال شـامل
ای بــرای  نظریــه

م 18ایـدئولوژی)
گ های پنج رادایم

. کـارکردگ٢ 19ی؛
ــامدرنی ( 23 پس

                 

مکاتب مدی

مکتب
آلیس ایده

مکتب 
گماتیسم

ش روش 

برخی از شاخص
اند از:  اند عبارت

ب رئالیسم: مدیر
. مکت۴ ماتیستی؛

ستانسیالیسم: مـد
رسد مفهوم پـاراد

شبیه است. » کتب
شناختی، معرف ی

ه، چون هر مکتب 
د این مبانی شکل 
پو (حسنی و علی

شک 

تفکیــک پــارادای
بنــدی پــارادایم ته

ایمی ایـن رشـته 
شناســی)؛  ســتی
ای از قدرت ( یه

ایمی به تولید پا
گرایی فِی معقول
. ۵ 22ــیرگرایی؛

مکتب 
رئالیسم

پرا

 که 
 بـر 
یک 
ل از 
 3ی

ـدد 
نـد 
 7ی؛
 10؛
 13؛
 16ی

می 

وارد 
وزۀ 

و ب 
جـاد 
 بـر 
ی را 
 از: 
یتی 

    
1. o

2. e

3. m

4. G

5. M

6. L

7. C

8. O

9. E

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

ب
ا یافته

مکتب
پراگم
اگزیس
رس می

مکت«
هستی
آنگاه 
مورد 
کرد (

ت
دســت
پاراد
(هس
نظری
پاراد
فلسف
ــ تفس

 ساختمان است 
نـی ی علمـی مبت

دایم اساس تفکیک
ای متشـکل  دنـه

شناسـی و روش 2

 پـارادایمی متعـ
ان دایمی عبـارت

ـــان ـــناختی ه ش
شـناختی؛  روش
شـناختی؛ زیبایی

شناختی . غایت١
فـرض پـارادایم ش

ها در همۀ مـو ض
ظرفیـت هـر حـو

آینـد. از ترکیـب  ی
ف مـدیریتی ایجـ

شود کـه  الق می
ظریـات مشـابهی 

انـد  ـب عبـارت
ز پـارادایم هـوی

                     
ontologic 
epistemologic 
methodologic 
Guba & Lincoln

Metaphysical 
Logical 
Cosmological 
Ontological 
Epistemilogical 

Methodological

praxilogic 
ethics 

Aesetical 
Etiological 
Axiological 
Teleological 
Anthropological

مثابه پِی  د و یا به
پردازی  سًا نظریه

). پاراد٢٠٠۶ه، 
سـت. پـارادایم بد

شناسی شناخت 
١٩.(  

هـای  فـرض یش
هـای پـارا ـرض

ـــی؛ . جه٣ 6طق
. ۶ 9شـناختی؛ ت

. ز٩ 12شناختی؛
١٢ 15شناسی؛ ش

تـوان پـیش عه می

فرض می این پیش
ضـا و فراخـور ظ

کـار مـی هـا بـه
مکاتـب مختلـف
ء و افکاری اطال
ر و عقایـد و نظ
ی اصلی هر مکتـ

. ا٢لی است؛ ص
 ).١٣٩٢الی، 

                     

کند  ن حرکت می
شود. اساس بنا می
(شاه دهد رخ می

 از یکـدیگر اسـ
 1شناسی، هستی

٩٩۴ 4و لینکلن،
ه عام فلسـفی پـی
فـ ی از دیگر پیش

. منط٢ 5طبیعی؛
. معرفـت۵ 8ی؛
ش . اخالق٨ 11ی؛

. ارزش١١  14تی؛
). به این مجموع

  را هم افزود. 1
ر نیست که تمامی
شد؛ بلکه بـه اقتض

ه فرض ی از پیش
صر پارادایمی مک
ب به مجموعۀ آراء 
نفوذ دارد و افکا

کند. دو ویژگی  ی
یا چند متفکر اص
ار است (میرکما
            

۵۶  

نظریه بر روی آن 
ساختمان بر آن ب
تفکر پارادایمی ر

های علمی  رشته
های ه فرض پیش
باشد (گوبا و  می

البته در نگاه 
باشند. برخی  می
ـــدالط١ از: . مابع
شناختی هستی .۴
شناختی . رویه٧
شناخت . علت١٠

)١٣٨٨(فیاض، 
17شناختی انسان

طور  البته این
کاربرد داشته باش
مطالعاتی تعدادی
ماتریس این عناص

شوند. مکتب  می
گروهی از افراد ن
بین آنها رایج می

صاحب یک ی .١
مجزایی برخورد

ن
س
ت
ر
پ
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      ۵٧  مدیریت فلسفه جهانی الگوی بر مبتنی اسالمی مدیریت تطبیقی الگوی ارائۀ

 

  )٢٨گانه (همان:  های پنج شناختی، و ایدئولوژیک در پارادایم شناختی، معرفت . نمایی کلی از مواضع اصلی هستی١جدول 

 شناسیهستی  مکاتب فکری  
  ایدئولوژی  مطالعۀ چگونگی شناسی معرفت مطالعۀ چیستی

  مطالعۀ چگونگی قدرت؟

  گرایی معقول

بالغت کالسیک، 
ساختارگرایی، 

های  نظریه
  اطالعات/نظام

 ایدئالیسم (واقعیت= جهان ذات)
شمول است.  جهان یک الگوی جهان

  سنت: افالطون، کانت

  گرایی معقول
 تواند همۀ چیزهای واقعی را بداند. انسان می

طور عقالنی  انسان از طریق استفاده از ذهن، به
  سنت: دکارت کند. معرفت حاصل می

  گرایی مطلق
نظم از  قانون قهری است.

تواند مورد  شده است و نمی نهاده پیش
سنت: اندیشۀ  پرسش قرار گیرد.

  کالسیک غربی

  کارکردگرایی
گرایی،  اثبات
شناسی  انسان

  ساختارگرا

گرایی (جهان ذات و جهانواقع
جهان از الگوهایی تشکیل شده  هستی)

  شوند. است که از جهان بیرونی ظاهر می
 سنت: ارسطو، کنت

  گرایی تجربه
تواند حقایق جزئی را بداند. انسان از  انسان تنها می

داند. سنت:  صورت تجربی می طریق حواس و به
  الک، برکلی، هیوم

  گرایانه نخبه
  قوانین معتبرند. نظم باید حفظ شود.

  سنت: روشنگری

  نقدگرایی
مکتب فرانکفورت، 
  اقتصاد سیاسی

گرایی)گرایی شیءگرا (مادهنام
(واقعیت: جهان هستی؛ موضوع 

ای  گونه جهان به معرفِت تنها واقعی)
  شود. ناحقیقی ظاهر می

 سنت: مارکس، انگلس

انسان حقیقت را از طریق فرار  گرا دیالکتیک ماده
بخشی به عالیق  ها/هویت ها و نادرستی از دروغ
انسان توسط قضاوت  آورد. دست می شده به پنهان

  آورد. دست می انتقادی معرفت به

  انقالب
آمیزند. نظم باید تغییر  قوانین فریب

  یابد. سنت: مارکسیسم

  تفسیرگرایی
گرایی، بالغت  تعامل

تفسیری، مطالعات 
  فرهنگی

 گرایانهگرایی ذهننام
(واقعیت= جهان هستی؛ فاعل 

شناساِی تنها واقعی) جهان پدیدار 
  شود. می

 سنت: شوپنهاور، نیچ

  گرایی انسان
طریق تفسیرهای اگزیستانسیال  انسان از

کند. انسان از طریق  معرفت حاصل می (وجودی)
کند. سنت:  تجربه معرفت حاصل می

 هرمنوتیک/پدیدارشناسی/پراگماتیسم

  گرایی کثرت
ها ساخته  قوانین توسط انسان

نظم باید مورد بحث قرار  اند. شده
  .گیرد

  پسامدرنیسم

بالغت پسامدرن، 
پساساختارگرایی، 
پسااستعمارگرایی، 
  مطالعات فمینیستی

سولیپسیسم
 گرایی گرایی)/نسبی (نفس
جهان  جا نیست/هرجاست) (واقعیت هیچ

ای است که بیش از یک بار روی  نسخه
ها  انگاری آن نوشته شده است. از دوگانه

شود؛  ها) اجتناب می (دوآلیسم
 فاعل شناسا)−واقعی، شیء−(ذهنی

 شکاکّیت
داند/انسان چیزهایی از  چیز نمی انسان هیچ

داند.  ها را که خود آنها را ساخته است می واقعیت
ها از  انسان ای از معرفت ندارند. ها بهره انسان

چیزی که خود هستند معرفت حاصل  طریق آن
  .کنند می

  ومرج/پساایدئولوژی هرج
اند قوانین  قوانین درونی شده
اند. نظم باید  اتمیزه/فراگیر شده

چالش کشیده شود، حتی مستمّرا به 
سیستم فکری خودمان نیز باید مورد 

  پرسش واقع شود.
  ها: چندگانه سنت

های پـارادایمی  فرض ها از برآیند ترکیب پیش البته، این پارادایم
شـود  فرض، خود از عناصری تشکیل مـی شوند. هر پیش ایجاد می

 ).٣دهند (شکل  ها را تشکیل می فرض که ترکیب آنها این پیش

 

  
  
 

  
 

 

 

  )٢٠٠۵ 1گیری فرانظریه (بیتس، مراتب مبانی شکل . سلسله٣شکل 

                                                           
1. Bates 

شناسـی ایجـاد  شناختی پنج نـوع هسـتی بر ارکان هستی مبتنی
شناسی ایدئالیستی که قائـل بـه  . هستی١از: اند  شود که عبارت می

. ٢انگــارد؛  را تنهــا واقعیــت موجــود مــی جهــان ذات اســت، و آن
شناسی رئالیستی که برای جهان ذات و هستی، اصالت قائل  هستی

شناسی نومینالیسـم کـه تنهـا بـرای جهـان عینـی  . هستی٣است؛ 
 که اصـالت را 2شناسی سولیپسیستی . هستی۴اصالت قائل است؛ 

گرا که مبنا را بـر  شناسی نسبی . هستی۵دهد و  چیز می به َوهِم هیچ
دهد (ناستاسـیا و  چیز می بودن نسبی همه نگرانه و واقعی جهان کل

   ).٢) (جدول١۶: ٢٠٠۴ریکاو، 
 

 

  
                                                           

٢. Solipsistic: تغییرات و خود جز چیزی انسان نفس است معتقد که ای فرضیه 

 .گرایی نفس شناسد، نمی را خود نفس در حاصله

فرانظریه رشته علمی

پارادایم/مکاتب

هایفرضپیش
پارادایمی

ارکان 
فرضیپیش



     ١۴٠٠ پاییز /١٠٨ش/ ٢٧س/ شناسی علوم انسانی روش   ۵٨

 

  شناسی (همان) . انواع هستی٢جدول 
 شناسینوع هستی حالت واقعیت نوع جهان
 ایدئالیسم  تنها واقعی جهان ذات
 گراییواقع  هردو، واقعی  ذات + هستی

  جهان هستی

  تنها واقعی
شیء یا موضوع معرفت 
تنها واقعی، یا شناسای 

  تنها واقعی

  گرایی نام
گرایی)،  گرا (ماده گرایی شیء نام

  گرا گرایی ذهن یا نام

 سولیپسیسم  واقعی  چیزَوهِم هیچ
 گرایینسبی چیز واقعی همه  نگرانهجهان کل

  
  شناسی انواع معرفت

وجـود  شناختی شش نـوع نظـام معرفتـی بـه بر ارکان معرفت مبتنی
گرایـی کـه  شناسـی عقالیـی . شـناخت١انـد از:  آید که عبارت می

موضــوع شــناختش مابعدالطبیعــه اســت و ابــزارش عقــل اســت؛ 
گرا که موضوع معرفتش طبیعت اسـت و  شناسی تجربه شناخت .٢

ــنج ــه اســت؛  ابــزار شــناختش حــواس پ شناســی  شــناخت. ٣گان
های متضاد اسـت و  دیالکتیک که موضوع شناختش منافع و ارزش

شناسی اومانیستی کـه  . شناخت۴ابزارش قضاوت انتقادی است؛ 
موضوع شناختش جهـان درونـی انسـان اسـت و ابـزار شـناختش 

دنبـال  گرا که اساسًا به شناسی پوچ . شناخت۵انسانی است؛   تجربه
شـکن کـه  شناسـی شـالوده ت. شـناخ۶شناخت چیزی نیست؛ و 
چیز است و ابزار شناختش بـودن و زنـدگی  موضوع شناختش همه

  ).٣؛ جدول ١٨همان: است (

  ها (همان) شناسی . انواع معرفت٣جدول 

 شناسینوع معرفت ابزار معرفت  موضوع معرفت
 گرایی (راسیونالیسم)معقول ذهن، خرد  واقعیت مابعدالطبیعه
 گراییتجربه حواس، ادراک  واقعیت (بیرونی) طبیعی

 گرایانهدیالکتیک ماده قضاوت انتقادی  ها/ منافع متضادارزش
 گرایی (اومانیسم)انسان تجربه انسانی  جهان درونی

     گرایی چیز، نه؛ شکهیچ

گرایی،شکنشالوده  بودن  چیز، انسان همه
 1سازیبازشالوده

  انواع ایدئولوژی

آیـد کـه  نوع ایـدئولوژی حاصـل مـی ٧بر ارکان ایدئولوژی،  مبتنی
اش قـانون  . ایدئولوژی مطلـق کـه رکـن هنجـاری١اند از:  عبارت
. ایـدئولوژی ٢شمول است و قائـل بـه نظـم جبـری اسـت؛  جهان

                                                           
1. De/Re-constructivism  

گرا که قائل به قوانین معتبر اسـت و معتقـد بـه نظـم محفـوظ  نخبه
گرا که قائل به قـوانین قابـل تغییـر و  . ایدئولوژی کثرت٣باشد؛  می
. ایدئولوژی انقالبی که قوانین را جعلی ۴ظم اصالح شده است؛ ن

. ایدئولوژی آنارشیستی کـه ۵داند؛  داند و نظم را تغییر یافته می می
پنـدارد؛  دانـد و نظـم را انکـار شـده مـی شـده مـی قوانین را اتمیزه

دانـد و نظـم را بـه  ایدئولوژی پساانقالبی که قوانین را فراگیر می .٧
 ).۴؛ جدول ٢١پندارد (همان:  شده می چالش کشیده

  ها . انواع ایدئولوژی۴جدول 

  نوع ایدئولوژی  نظم  هنجار
  مطلق  جبری  شمول قانون = جهان

  گرا نخبه  محفوظ  قوانین = معتبر
  گرا کثرت  شده اصالح  قوانین = قابل تغییر

  انقالبی  تغییر کرده  قوانین = جعلی (مزّورانه)
  آنارشیست  شده انکار  شده قوانین = اتمیزه

  پساایدئولوژیک  شده به چالش کشیده  قوانین = فراگیرنده

  
گانه،  های پارادایمی آنتولوژیک پنج فرض از ترکیب خاص پیش

گانـه، ماتریسـی  گانـه و ایـدئولوژیک هفـت اپیستمولوژیک شـش
گانــۀ  هــای پــنج شــود کــه مبــانی تفکیکــی پــارادایم تشــکیل مــی

گرایـی و  کالسـیک، اثبـات گرایی و مکتب نظیرش بالغـت معقول
ــات ــرش اثب ــب نظی ــرش  مکت ــب نظی ــدگرایی و مکت ــی، نق گرای

گرایی، پسـامدرن  فرانکفورت، تفسیرگرایی و مکتب نظیرش تعامل
دهد (همان:  و مکتب نظیرش بالغت پسامدرن را آشکارا نشان می

  ).١؛ جدول  ٢٨
  

  سوی مدل جامع ظرفیت پارادایمی مدیریت به

ریشـۀ رشـتۀ  هده شد که تمامی علوم هـمگفته مشا در مطالب پیش
خـود  مدیریت دارای مبـانی فرانظـری و پـارادایمی مخصـوص بـه

هـای مسـتقل فراینـد  عنـوان رشـته انـد بـه رو توانسته هستند؛ ازاین
  گیری خود را طی نمایند و به حیات خود ادامه دهند. شکل

فـرض  پـیش ١۴دهـد از مجمـوع حـدود  ها نشان مـی بررسی
فـرض مـورد توجـه  بخش تاکنون حدود سه پـیش تپارادایمی هوی

. اپیسـتمولوژی و ٢. آنتولـوژی؛ ١انـد از:  اند که عبـارت قرار گرفته
بر این نگـاه در حالـت کمینـه، مـدیریت بـه  ایدئولوژی. مبتنی .٣

  کند. آمده دست پیدا می ۴ماتریسی که در شکل 



 

  

 ۵٩     

خـورد.  رقم مـی
دایمی و ارکــان 

مبانی فرانظری  
بر ترکیـب  مبتنی

ل گرفتـه اسـت 
دی و همگن از 
ـای موجـود در 
را در تحقیقاتی 
حقیـق حاضـر 

هـای  فـرض ش
صـورت،  ر ایـن
انجامـد کـه  می

  ه است.
شـده  ن پرداخته

بـر  ظریـه افزون
کـرد پسـینی)، 

). جـا ١٣٧۴، 
های نظری  دایم

ساختارگرایی

اساختارگرایی

  دایمی جامع

  المی

 نگاه فرانظری رق
ــاراد رض هــای پ

گیرد که  کل می
ین مدل جامع م

رتباطـات شـکل 
 مدل جامع بنیاد
هـ یگـر پـارادایم

شناسی و... ر وان
 و نتـایج را بـا تح
ی ترکیـب را پـیش

یمی قرار داد. در 
ترکیبی ممکعبی 

بسوط و جداگانه 
شتار حاضر بـدان 
. ازآنجاکـه فرانظ
تولیدشـده (رویک
را نیز دارد (برت 

های پاراد ظرفیت

جامع مدیریت

ل گرایی

پسامدرن

پسا

. نظام پاراد۶شکل 

  

ری مدیریت اسال

بر  رو علوم مبتنی
ــی ــر پــیش ن ــر ب ف
های خاصی شک م

البته ایآورند.  می
 در مدیریت و ار
 برای اینکه یک 

تـوان دی ـد، مـی
شناسی، رو جامعه

کـاوی قـرار داد 
تـوان مبنـای ن می

 آن، ارکان پارادای
ز این رهگذر به 

ای مب لعه و مقاله
گاهی که در نوش

ری پسینی است 
ی نظـری علـوم ت

ی پیش از تولید ر 
ی دیگر به تبیین ظ

پارادایم جا

معقول

رایی

تفسیرگرایی

ش

های تطبیقی ه

وی مدل فرانظر

لسفۀ علم، قلمر
ــا کــه مبتن ین معن
فرضی، پارادایم ش

وجود م  علم را به
های موجود  ایم
). بنابراین، ۶کل 

دسـت آیـ ریت به
، جصاد، سیاست

ن نـوع مـورد واک
میخت. همچنین 
ایمی، و برتر از 

دست آمده از  ل به
امر نیازمند مطال
از سویی، نوع نگ
ی رویکرد فرانظر

وتحلیل مبانی  یه
ظری یی تجویز ن

ای   که در مطالعه

اثبات گر

انتقاد گرایی

 مدیریت ه

  

یــن 
 1ی؛

دایم 

 بـا 
ـای 
ی؛ 
ــود 

    
1. p

2. in

3. C

4. s

5. p

یافته

سو به

در فل
ــدین ب
پیش
یک 
پاراد
(شک
مدیر
اقتص
از این
درآمی
پاراد

مدل 
این ا
ا

نوعی 
تجزی
توانای
دارد 

فلسفه جهانی وی

  )٢٠٠۵س،

رکیــب خــاص ای
گرایـی دایم اثبات

ــاراد۴ 3گرایی؛ . پ
  )۵شکل 

 )٢٠٠۴ا و ریکاو،

رادایمی جامعی 
هـا رنـدۀ پـارادایم

. تفسیرگرایی۴ی؛ 
شــ ختارگرایی مــی

                     
positivism 

nterpretivism 

Criticalism 
structuralism 
post-structuralism

ژیک

یم
گرایی

پارادایم 
پساساختارگرایی

الگو بر مبتنی می

ی پارادایمی (بیتس

ایی کــه در اثــر تر
. پارا١اند از:  رت

ــادگر ــارادایم انتق
(ش 5ساختارگرایی.

(ناستاسیامدیریت

ارادایمی نظام پار
شـود کـه دربرگیر

. انتقادگرایی٣ی؛ 
. پساســاخ٧ی و 

                     

m 

آنتولوژی

ایدئولو

م های فلسفی
مدیریت

پارادایم 
بات گرایی

پارادای
ساختارگ

اسال مدیریت قی

های فرض . پیش۴

هــا پــارادایم گــر
عبارآیند  جود می
ــ٣ 2ــیرگرایی؛ . پ

س−. پارادایم پسا۵

های فلسفی م دایم

ن دو نوع نظام پا
شـ ف ایجاد مـی

گرایی . اثبات٢ 
. ســاختارگرایی ۶
۶.(  

            

اپیستمولوژی

پارادایم
م

پ
اثب

ایم 
گرایی

پارادایم 
انتقادگرایی

تطبیق الگوی ارائۀ

۴شکل 

از ســویی دیگ
وج ها به فرض پیش
ــارادایم تفسـ٢ . پ

۵ 4ساختارگرایی؛

. پاراد۵شکل 

از ترکیب این
پارادایم مختلف ٧
گرایی؛  معقول .١
۶پســامدرن؛  .۵

۶شکل  (همان؛

پارادا
تفسیرگ

ا

پ
٢
س

٧
١
۵
)



     ١۴٠٠ پاییز /١٠٨ش/ ٢٧س/ شناسی علوم انسانی روش   ۶٠

 

صـورت مبنـایی  مدیریت از دیدگاه پیشینی پرداخته شـود. در ایـن
وجود خواهد آمد. این نوع  برای تولید نقشۀ علمی رشتۀ مدیریت به

منظـور  پـارادایمی را نیـز بـههـای  فـرض تواند دیگـر پـیش نگاه می
پردازی دخیل نمایـد. آنگـاه  یافتن به مدلی جامع در پارادایم دست
ای بـه  گانـه هـای دوازده فـرض های موجود مبتنی بـر پـیش پارادایم

ــارت ــه عب ــد ک ــد آم ــود خواه ــد از:  وج ــدالطبیعی؛١ان  1. مابع
ـــی؛ .٢ ـــان٣ 2منطق ـــناختی؛ . جه ـــتی۴ 3ش ـــناختی؛ . هس  4ش
 7شــناختی؛ . رویــه٧ 6شــناختی؛ . روش۶ 5شــناختی؛ معرفــت .۵
 10شـناختی؛ . علـت١٠ 9شناختی؛ . زیبایی٩ 8شناختی؛ اخالق .٨
). بـه ١٣٨٨(فیاض،  12شناختی؛ . غایت١٢ 11شناسی؛ . ارزش١١

را  13شناختی . انسان١٣فرض پارادایمی  توان پیش این مجموعه می
وجـود  صورت مـدلی بسـیار جـامع و عظـیم بـه هم افزود. در این

تنهـا هـویتی علمـی بلکـه هویـت گفتمـانی و  آمد کـه نـه خواهد
سـازی علـوم  تواند بیابد و نقطـۀ آغـازی در راه بـومی ای می منطقه
  باشد.

طورکـه در مطالـب پیشـین نشـان داده شـد، سـازوکار و  همان
گیرد تا  فرضی صورت می پردازی از رهگذر تبیین ارکان پیش نظریه
شود. آنگاه از ترکیب خاص های پارادایمی خاص ایجاد  فرض پیش

آینـد و مجمـوع  دست می های تفکیکی به ها پارادایم فرض این پیش
شناسی یک رشـتۀ علمـی را  ها موضوع، قلمرو و روش این پارادایم

  زند. رقم می
بنابراین، ارائۀ مدل بومی مدیریت اسالمی باید در بدو امـر بـا 

می بپردازد فرضی غیراسال رویکرد پیشینی به جایگزینی ارکان پیش
های پیشین نوشتار حاضر بدان پرداختـه شـد) تـا از  (که در بخش

                                                           
1. Metaphysical 

2. Logical 
3. Cosmological 
4. Ontological 
5. Epistemilogical 
6. Methodological 
7. praxilogical 
8. Ethics 
9. Aesetical 
10. Etiological 
11. Axiological 
12. Teleological 
13. Anthropological 

هـای پـارادایمی اسـالمی برسـد و  فرض این رهگذر بتواند به پیش
شناسـی  گیـری روش آنگاه از ترکیب عقالیی و اجتهادمدارانۀ (بهره

های تفکیکی دسـت یابـد و  ها به پارادایم فرض اجتهادی) این پیش
شناسی خاص رشتۀ مـدیریت  ها به تبیین روش رادایمبر این پا مبتنی

  ).٧بپردازد (شکل 
    

 

 

 

 

 

 

بر مبانی  گیری فرانظریۀ اسالمی مبتنی مراتب مبانی شکل . سلسله٧شکل 

  گیری فرانظریه شکلعام 

شـده، در  مراتب ارائه برای نیل به این مهم در هر یک از سلسله
را  ازای اسالمی آن  کنیم مابه های پیشین، به تفکیک سعی می بخش

  جایگزین نماییم.
  
  شناسی اسالمی هستی

جـای  شناسی، اعتقاد بـر جـایگزینی خلقـت بـه این نوع از هستی
در ایـن نـوع نگـاه در عـالم ). ١٣٨۴طبیعت دارد (جوادی آملی، 

آنچه که جریان دارد خلق است و جعل است و ربوبیـت و جهـان 
  ).۵هستی از دو شق غیب و شهود متشکل شده است (جدول 

  
  شناسی اسالمی . هستی۵جدول 

  واقعیت  جهان  شناسی نوع هستی
  هر دو واقعی  غیب و شهود  ربوبی−خلقی

  
با مـاده مسـاوی های غیردینی هستی  گفتنی است که در نظریه

شــود؛ البتــه نظریــات مختلفــی در ایــن دســته قــرار  پنداشــته مــی

رشته علمی ۀ اسالمیفرانظری

 اسالمی تباسالمی/مک پارادایم

های فرضپیش
اسالمی پارادایمی

ارکان 
 فرضیپیش

 اسالمی



      ۶١  مدیریت فلسفه جهانی الگوی بر مبتنی اسالمی مدیریت تطبیقی الگوی ارائۀ

 

انـد کـه انسـان را  گیرند، ولی همۀ آنها در ایـن جهـت مشـترک می
بینند و همـۀ ابعـاد وجـودی انسـان را براسـاس  ای مادی می پدیده

  ).۴٠: ١٣٩۴یزدی،  کنند (مصباح قوانین مادی توجیه می
  
  شناسی اسالمی معرفت

شناسی الهی یا تئوئیستی موضوع معرفت خـالق (رّب)  فتدر معر
است و مخلوقات (شیء). ابزار معرفت عقل است و وحی است و 

  ).۶تجربه (جدول 
  

  شناسی اسالمی . معرفت ۶جدول 

 ابزار معرفت موضوع معرفت  شناسیمعرفت
 تجربه−وحی−عقل شیء−رّب   تئوئیستی−الهی

  
واسطۀ آن، معرفت حاصـل  ابزار معرفت قوه یا چیزی است که به

یابند، مثًال روایات  شود؛ مانند حس. حواس، محسوسات را درمی می
عنـوان ابـزاری  شـود. در معرفـت دینـی، حـس (بـه دیده یا شنیده می

شوند. بعضی  غیرمستقل) و عقل و قلب ابزار معرفت دینی شمرده می
معرفت استدالل منطقی یا عقلی (قیاس یا برهان) و تزکیه نفس را ابزار 

  ).٣٧۵: ١٣تا، ج اند (مطهری، بی دانسته
رسد که انسان از آنجـا،  نظر می منبع معرفت در ابتدا چیزی به

آورد. مـثًال عـالم طبیعـت،  دست می با ابزار معرفت، معارفی را به
منبع متناظر با حواس و ابزار حسی اسـت. فطریـات و مسـتقالت 

کامـل، وحـی را از عقلی، الهامات و اشـراقات قلبـی و در درجـۀ 
اند. همچنین عمل یا آزمـون و تجربـه و  منابع معرفت دینی دانسته

ــابع شــمرده شــده ــاریخ از من ). منبــع ٣٨۶−٣٧٢انــد (همــان:  ت
روش معرفتی مانند تجربـه، تعقـل، شـهود  شناخت دراصطالح به

شود، تناسب آن در همین حد است که شناخت از  و... اطالق می
ای  ، وگرنه منظور منبـع فـاعلی یـا ذخیـرهشود ها حاصل می این راه

  ).٣٢٠: ١٣٨۴برای معرفت نخواهد بود (جوادی آملی، 
  

  ایدئولوژی اسالمی

گیرد، منشأ هنجـاری  در این ایدئولوژی که انقالب اسالمی نام می
باشـد. نظـم  جامعه، احکام اجتهادی است و قانون تفقه مبنـا مـی

تشـریعی یـا نظـم −تکوینیبر نظم  جامعه در این ایدئولوژی مبتنی
  ).٧گردد (جدول  فطری تبیین می

  
  . ایدئولوژی اسالمی٧جدول 

  نظم هنجار  نوع ایدئولوژی
  تشریعی)−فطری (تکوینی  قانون−اخالق−احکام  انقالب اسالمی

  
شناسـی اجتمـاعی  استاد مطهری نقطۀ عزیمـت را در هسـتی

دهــد و در چهــارچوبی  هــای او قــرار مــی خــود، انســان و ویژگــی
هـایی از ایـن  نگرد. ایشان ویژگی اسالمی به این کنشگر می−الهی

از نظـر قـرآن ): «١٣٩١شـمرد (آهنچـی،  قبیل را برای انسان برمی
انسان موجودی است برگزیده از طرف خداونـد؛ نیمـه ملکـوتی و 
نیمه مادی، دارای فطرتی خدا آشنا، آزاد، مسـتقل، امانتـدار خـدا، 

شـرافت و کرامـت ذاتـی برخـوردار مسئول خویشتن و جهـان. از 
گونه رنگ مـادی و طبیعـی نـدارد،  هایش هیچ است، احیانًا انگیزه

هــای خــدا بــه او داده شــده  گیــری مشــروع از نعمــت حــق بهــره
(مطهـری، » دار اسـت ولی در برابر خدای خـودش وظیفـه است،
  ).١۴: ۴ج ،١٣٨٧

هویـت «استاد مطهـری معتقـد اسـت کـه انسـان دارای یـک 
است که مخلوق اجتماع نیست؛ بلکه در متن خلقت بـه » تکوینی

وی اسـت. » انسانیت«او اعطا شده و همین هویت تکوینی، منشأ 
نامـد و  ایشان این هویت تکـوینی را فطـرت الهـی در انسـان مـی

معتقد است که فطرت یکی از عوامـل اصـلی سـازندۀ شخصـیت 
امـل کنندۀ مسیر آیندۀ اوسـت و همـین فطـرت را ع انسان و تعیین

هــای متعــالی انســانی از جملــه  ســوی ارزش گراییــدن انســان بــه
العـادۀ ایـن عامـل در نگـاه اسـتاد  داند. ارزش فـوق خداطلبی می

دانـد (همـان،  می» اّم المعارف«مطهری چنان واال است که آن را 
  ). ١٩۶و  ١٠٠: ۵ج

های معطوف به  ایشان وجود فطرت الهی را باعث صدور کنش
کید مید ارزش از انسان می شود  کند که این عامل سبب می اند و تأ

ــه  ــتیابی ب ــی دس ــا در پ ــان تنه ــه انس ــته«ک ــاّدی و  خواس ــای م ه
هــایش در  نباشــد؛ بلکــه گســترۀ وســیعی از کــنش» خودخواهانــه
هایی صورت پذیرد که از جنس معنویات و حـوایج  راستای ارزش
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او تنها برای مسـائل مـادی کـار «های فراحیوانی هستند:  و گرایش
کند؛ یگانه محرک او حوائج مـادی زنـدگی نیسـت. او احیانـًا  نمی

جوشـد. او  جنبـد و مـی هایی بس عالی مـی ها و آرمان برای هدف
ممکن است که از حرکـت و تـالش خـود جـز رضـای آفریننـده، 

 ).١٣: ۴(همان، ج» مطلوبی دیگر نداشته باشد

  
  الگوی فرانظری مدیریت اسالمی

هـای  فرضـی اسـالمی، بـه نـام پـیشمبتنی بـر جـایگزینی ارکـان 
تئوئیسـتی و −شناسـی الهـی ربوبی، معرفت−شناسی خلقی هستی

آیـد. از حاصـل  دست می ایدئولوژی انقالب اسالمی، این الگو به
آیـد کـه در  ها پارادایم توحیدی حاصـل مـی فرض ترکیب این پیش

  ).٨گیرد (جدول  چارچوب مکتب اسالمی شکل می
  

  دیریت اسالمی. الگوی فرانظری م٨جدول 

 الگوی فرانظری مدیریت اسالمی

 پارادایم مکتب شناسی هستی شناسی معرفت ایدئولوژی

 توحیدی اسالمی ربوبی−خلقی تئوئیستی−الهی انقالب اسالمی

  
  گیری و پیشنهادها نتیجه

عنوان مجموعه قوانین حاکم  بر فرانظریه به تولید مبانی نظری مبتنی
خود را دارد  فرانظریه سازوکار مختص بهگیرد.  بر نظریه صورت می

های پـارادایمی و پـیش از آن ارکـان  فرض که از رهگذر تبیین پیش
پـردازی در  رو هرگونـه نظریـه پذیرد؛ ازایـن فرضی صورت می پیش

وهلۀ نخست، نیازمند تبیین چهارچوب فرانظری هر رشـتۀ علمـی 

 هـا و فـرض است و در مرحلۀ بعـد جـایگزینی ایـن ارکـان، پـیش
  ازاهای بومی آنها. ها با مابه پارادایم

بررسی برخی از مبانی فلسفی علم مـدیریت و یکـی دیگـر از 
سمت تبیین این چـارچوب  خوان (ارتباطات) ما را به های هم رشته

هـا  ها و پـارادایم فرض رهنمون کرد. آنگاه با جایگزینی ارکان، پیش
. این الگـو، به الگویی اسالمی از مبانی مدیریت اسالمی رسیدیم

توانـد مبنـای تولیـد نقشـۀ  الگویی پیشینی و تجویزی است که می
پردازی بومی در رشتۀ مدیریت  علمی مدیریت در کشور و یا نظریه

تـوان بـرای پربـار نمـودن  اسالمی قرار گیرد. پیشنهادهایی که مـی
  شده در این پژوهش مطرح نمود از این قرار هستند: مباحث مطرح

مـدل جـامع بنیـادی و همگـن از مـدیریت  برای اینکه یک −
هـای موجـود در اقتصـاد،  تـوان دیگـر پـارادایم دست آیـد، مـی به

شناسی و... را در تحقیقـاتی از ایـن  شناسی، روان سیاست، جامعه
 نوع مورد واکاوی قرار داد و نتایج را با تحقیق حاضر درآمیخت. 

پارادایمی، های  فرض توان مبنای ترکیب را پیش همچنین می −
دست  صورت، مدل به و برتر از آن، ارکان پارادایمی قرار داد. در این

  انجامد.  آمده از این رهگذر به مکعبی ترکیبی می
شـده نـوعی  نوع نگاهی که در نوشتار حاضـر بـدان پرداخته −

رویکــرد فرانظــری پســینی اســت. ازآنجاکــه فرانظریــه افــزون بــر 
ولیدشـده (رویکـرد پسـینی)، وتحلیل مبانی نظـری علـوم ت تجزیه

)؛ جـا ١٣٧۴توانایی تجویز نظری پیش از تولید را نیز دارد (برت، 
های نظری  های پارادایم ای دیگر به تبیین ظرفیت دارد که در مطالعه

  مدیریت از دیدگاه پیشینی پرداخته شود.
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 منابع

  

 تصـویر« ،)١٣٩٧(بهـار  نژاد سلیمانزهرا و فرهاد  آقاجانی، .١
 نظریه استقرایی پوزیتیویسم در اجتماعی واقعیت مخدوش
ــه ــه ،»ای زمین ــران شناســی جامعــه مجل ، ١ش، ١٩ دوره ،ای
  .١٢۵−٩١ص

 فصـلنامۀ ،»سازمانی استعارات« ،)١٣٧٧( سیدمهدی الوانی، .٢
  .۵٢-٢٣، ص٧ش ،یریتمطالعات مد

 انقــالب وقــوع علــل تبیــین«)، ١٣٩١( سیدعلیرضــا آهنچــی، .٣
کید با مطهری استاد نگاه در اسالمی  اصـلی هـای گـزاره بـر تأ
 دوره ،المتـین حبـل تخصصـی فصـلنامه ،»تاریخ دینی فلسفه
  .٣۴−١٧، ص١ش اول،

 ،نـوین علـوم مابعدالطبیعیـه مبـادی)، ١٣٧۴آ ( ین،برت، آدلـ .۴
  .یو فرهنگ یعلم تهران: سروش، عبدالکریم ترجمه

 ،یاجتمــاع یهــا پــژوهش یطراحــ ،)١٣٨۴( نــورمن یکــی،بل .۵
  .نی نشر: تهران چاوشیان، حسن

چـارچوب (در دفـاع از علـم و  اسـطورۀ)، ١٣٧٩( ارلک پوپر، .۶
  .نو طرح: تهران ا،علی پای  ۀ، ترجم)یتعقالن

ــدگی)، ١٣٨٣( ________ .٧ ، سراســر حــل مســئله اســت زن
  .زکمر: تهران ان،یخواج ارشهریترجمه 

 حسـین ترجمـه ،یمنطق اکتشاف علم)، ١٣٧٠( ________ .٨
  .فرهنگی علمی تهران: کمالی،

، قـم: قرآن در شناسی معرفت)، ١٣٨۴( عبدالله آملی، جوادی .٩
  اسرا.

 مکاتب بر درآمدی علم، یستیچ)، ١٣٨٩چالمرز، آلن، ف ( .١٠
  .سمت تهران: سعید زیباکالم،ترجمه  ،فلسفی شناسی علم

 درنگـی« ،)١٣٨٩( پـور علیو مهدی  یدحمیدرضاس حسنی، .١١
 ،»»یمپـارادا« واژۀ تحلیلـی شناسـی ماهیـت و معناشناسی در

، ١۶س ،انسـانی علوم شناسی روش یپژوهش−علمی فصلنامه
  .٩۶−٧٧ص، ۶٣ش

 مبـانی و اصـول ،)١٣٩٧( یو ناهیـد مسـلم ینحسـ خنیفـر، .١٢
، )١(ج کــاربردی و نــو رویکــردی کیفــی پــژوهش هــای روش

  انتشارات نگاه دانش.  تهران:

تهـران:  ،هـا پنداشـته و اوهاکنـدوک ،)١٣۶٠( فرامرز پور، عیرف .١٣
  ی انتشار.سهام تشرک

ــزر، .١۴ ــورج ریت ــۀ ،)١٣٨٠( ج ــه نظری ــی جامع  دوران در شناس
  .علمی انتشارات ثالثی، تهران: محسن ، ترجمه۵چ ،معاصر

 گرایی، سـاخت ،)١٣٨٨( مترجمـان گـروه و فرزان سجودی، .١۵
: تهران ،)مقاالت(مجموعه  ادبی مطالعات و پساساختارگرایی

  .مهر سوره
 ،»تطبیقی عرفان شناسی روش« ،)١٣٨٧( علی شهپر، صادقی .١۶

، ۴، ش٢س ،ادیـان نامهپژوهش تخصصی نامه نیمسالتهران: 
  .١٠٨-٨٣ص

زمسـتان −تابستان و پاییز−(بهار بدرهمحسن  ابراهیم و یاض،ف .١٧
 دوفصـلنامه ،»ارتباطات به فرانظری اندازهای چشم« ،)١٣٨٨

ــی ــن پژوهش ــات و دی ــاپی  ٢و  ١ش ،١۶س ،ارتباط و  ٣۵(پی
  .١١٨-٩٣، ص)٣۶

 ی: (مبـانعلـم فلسفه بر ای مقدمه ،)١٣۶٣( رودلف کارناپ، .١٨
 یوســف ترجمــه گــاردنر، مــارتین ویراســته ،)یزیــکف یفلســف
  .نیلوفر: تهران عفیفی،

 ترجمـه ،بیسـتم قـرن در علم فلسفه)، ١٣٩٠دانلد ( س،یلیگ .١٩
  .طه و سمت: قم و تهران ،یانداریم حسن

 علـم در: قطعیـت عـدم یلتفضـ)، ١٣٨٢ی (مرتض ها،یمرد .٢٠
  .نو طرح: تهران ،اجتماع شناخت

 مـدیریت نیازهـای پـیش)، ١٣٩۴( یمحمدتق یزدی، مصباح .٢١
 یو پژوهشـ یناشر: انتشارات مؤسسـه آموزشـ ،۵، چاسالمی
  .ینیامام خم

 ،اسالمی بینی جهان بر ای مقدمه)، ١٣٨٧( مرتضی مطهری، .٢٢
  .صدرا: تهران

، ١٣ج ،مطهـری شـهید آثـار مجموعـه تا)، (بی ________ .٢٣
  تهران: صدرا.

 تهـران: ،یریتفلسـفه مـد)، ١٣٩٢( سـیدمحمد کمالی، یرم .٢۴
  .یسطرونانتشارات 
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