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 The purpose of this article is to study and explain the 
position of philosophy of knowledge in the knowledge of 
the organization and management with emphasis on the 
ontology of the organization from the perspective of 
Islamic philosophy. Philosophical issues are considered 
as one of the foundations in influencing the knowledge 
of the organization and management. Epistemology, 
ontology and anthropology are among the important 
issues in philosophy that play a decisive role in the 
method, content and orientation of management and 
organization issues. By acknowledging this role, Islamic 
philosophy, as an alternative to other philosophies, in its 
consideration of issues in this field, can have a potential 
impact on the knowledge of management and 
organization. To answer this effect, with an exploratory 
approach and in a rational way, the obligatory 
implications of the views of Muslim philosophers by 
referring to their sources (with emphasis on Allameh 
Tabatabai's credit theory), the ontology of the 
organization and related management knowledge are 
discussed. 
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چکیده  اطالعات مقاله 
 بر تأکید با مدیریت و سازمان دانش در فلسفه دانش جایگاه تبیین و بررسی مقاله این هدف
 در مبـانی از یکـی فلسـفی مسـائل. اسـت اسـالمی فلسـفه نگـاه از سـازمان شناسی هستی

 و شناسـی هسـتی شناسـی، معرفـت. شـود مـی تلقی مدیریت و سازمان دانش بر تأثیرگذاری
 روش، در ای کننـده تعیـین نقـش کـه اسـت فلسـفه در مهـم مسـائل جمله از شناسی انسان
 فلســفه نقـش، ایــن بـه اعتــراف بـا. دارد سـازمان و مــدیریت مسـائل گیــری جهـت و محتـوا

 تـأثیر توانـد مـی حـوزه، ایـن مسـائل از خود تلقی در ها، فلسفه دیگر بدیل عنوان به اسالمی،
ــالقوه ــرای. باشــد داشــته ســازمان و مــدیریت دانــش در را ای ب ــه پاســخ ب  ایــن چگــونگی ب

 فیلسـوفان نظـرات التزامی های داللت به عقلی، روش به و اکتشافی رویکرد با تأثیرگذاری،
 بـر ،)طباطبـایی عالمـه اعتباریـات نظریـه بـر تأکیـد بـا( آنـان منـابع بـه رجـوع بـا مسلمان
 .است شده پرداخته آن با مرتبط مدیریت دانش و سازمان شناسی هستی

   
  ٢۶/٧/١۴٠٠دریافت: تاریخ 
  ٢٩/٩/١۴٠٠ پذیرش:تاریخ 

  
    واژگان کلیدی:

  ، و سازمان مدیریت

  ، فلسفه دانش مدیریت و سازمان
  ،فلسفه اسالمی

  شناسی سازمان و اعتباریات هستی
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  مقدمه 
 مـدیریت، و سـازمان دانـش بر تأثیرگذاربالقوه  های دانش زا یکی

 در کـهاسـت  فلسـفی های بدیل از اسالمی فلسفه و 1فلسفه است
علـوم  هـای سـاحت در تـا دارد را تـوان یـنا یفلسـف مسائل زمینه

بـالقوه  تأثیرگـذاری سـازمان و مـدیریت دانش جمله از یاجتماع
 یناست که ا مسئله این به پاسخ دنبال به حاضر مقاله. دداشته باش
سازمان و دانش  شناسی یبر هست یفلسفه اسالم بالقوه تأثیرگذاری

 دنبـال بـه را پیامـدهایی چـه و اسـت چگونهمرتبط با آن  یریتمد
  داشت؟ خواهد

 بررسـی به که شود ینسبت داده م مطالعاتی به اجتماعی علوم
ــا ــ یرفتاره ــا محــ یانســان و چگــونگ یجمع ــان ب ــل آن  یطتعام

موجـب  یخـاص در علـوم اجتمـاع موضـوعی چنـین. پردازد می
 طبیعـی علـوم بـا علـوم از دسـته این ینب یجد تمایزی تا شود یم

 علــوم در رویکـردی هــر در. شـود نهـاده شــیمی و فیزیـک ماننـد
آن علـوم  نظـری مبـانی بـه معطوف ها از پرسش یبخش اجتماعی

به عهـده فلسـفه اسـت.  ینظر یاز مبان یبه بخش پاسخ. باشد یم
 آدمـی بنیادین ادراکات که کند می آغاز فرض پیش این با مقاله این

 و هـا سازمان مدیریت چگونگی بر معرفت و هستی انسان، درباره
 تفـاوت روی ازاین باشد؛ می تأثیرگذاردرون آنها  یانسان های عامل
 های نظریه از طیفی ظهور باعث بنیادین عناصر آن تلقی و درک در

  .شود می ها سازمان مدیریت یمتنوع و متفاوت درباره چگونگ
   
  یاجتماع علوم درفلسفه  گاهیجا
براساس چهار مجموعـه از  توان می را اجتماعی علوم های یافتره

 3،شناســی معرفــت 2شناســی، هســتی شــامل نظــری رویکردهــای
سـازی کـرد.  و مفهـوم یبنـد طبقـه 4شناسـی و روش یشناس انسان

ا ضـمنی یح یبا توجه به مفروضات صر یدانشمندان علوم اجتماع
ق در آن، وارد بحـث و یوه تحقیت جهان اجتماعی و شیدرباره ماه

  شوند.  گفتگو در موضوعات خود می
شناسی  تی هستییدارای ماه ی،نظر یکردهایرو نخسِت دسته 

                                                           
1. paul griseri. Management knowledge,2002,7. 

2. Ontology. 

3. Epistemology. 

4. methodology. 

پردازد که پژوهشگر  ای می دهیپد یوجود 5بوده و به بررسی جوهر
ــدرصــدد تحق ــاعی ــوم اجتم ــاره آن اســت. در حــوزه عل  ی،ق درب

ساسـی شناسـی ا ن سـؤال هسـتییـبـا ا یدانشمندان علوم اجتماع
زی خارج از جهان یچ یمورد بررس» تیواقع«ا یمواجه هستند که آ

ا یـ دهـد یرون خود را بر ذهِن فرد انعکاس میفرد بوده و از ب یذهن
دارای » تیـواقع«ا آیـ اسـت؛ ذهن جهان آوردهفر» تیواقع«نکه یا

ا یــا محصــول شــناخِت فــرد اســت؛ آیــاســت  6»نــییع«تی یمــاه
مسـلم » وجـود خـارجی آن«زی است در جهان که یچ» تیواقع«

  وپرداخته ذهن انسانی است؟  نکه ساختهیا ایاست 
دارای  نـدز مرتبطیـکه با دسته اول ن یکردهارو  یندسته دوم از ا

ن موضـوع یـهای دانـش و ا نهیشناسی است و با زم ت معرفتیماه
تواند به درک جهان پرداختـه و  شود که چگونه انسان می مربوط می

ن یـصورت دانش به همنوعان خـود منتقـل کنـد. ا حاصل آن را به
نکـه یمثـال در مـورد ا عنوان است. به یدربردارنده مسائل یکردهارو

 چگونـه انسـان و یافـت تـوان دسـت  به چه اشکالی از دانـش مـی
م ین تقسـیـز دهـد. درواقـع، ایتم» غلط«را از » حصحی« تواند می

شناسی خاصـی را  معرفتخود موضع » غلط«و » حیصح«دوگانه 
ت خـود یـدگاهی دربـاره ماهدی بر مبتنی و دهد می قرار فرض یشپ

عنـوان  ت دانـش را بـهیـا امکان دارد ماهینکه آیدانش است مانند ا
ف و یـانتقـال در شـکل ملمـوس تعر زی خشک، واقعی و قابلیچ

ا ی 9معنوی 8،ذهنی 7،تی نرمیدارای ماه» دانش«نکه یا ایبحث کرد 
باشد که  ی مبتنی مییها نشیعی است و بر تجربه و بیحتی فوق طب
 یکردهایفرد و اساسًا شخصی هستند. رو ت منحصربهیدارای ماه
شناسی در مواردی که ذکر شد دو موضع افراطی را دربـاره  معرفت

زی قابل یا دانش چینکه آیاند از ا کند که عبارت دانش مشخص می
  را تجربه نمود. د شخصًا آنیزی است که بایا چیل است یتحص

ــا رو یکردهــادســته ســوم رو شناســی و  هســتی یکردهــایکــه ب
 ،ا از نظر مفهـوم از آنهـا جداسـتمرتبط است، امّ  یزشناسی ن معرفت

ها  ن انسانیبا رابطه ب ویژه بهت انسانی و یاست که با ماه یکردهاییرو
بــودن (= انســان  یشــود. کنشــ آنهــا مربــوط مــی یط زنــدگیو محــ

                                                           
5. essence. 

6. Objective. 

7. Soft. 

8. Subjective. 

9. Spiritual. 



     ١۴٠١تابستان  /١١١ش/ ٢٨س/ شناسی علوم انسانی روش   ۴۶

 

(انسـان جبرگـرا/  3سـاختارمند یـا و) 2گـرایـلگرا/دل 1گرا/عاملیاراخت
 یطرفتـار انسـان در تعـامالتش بـا محـ بـودن) 4گراساختارگرا/ علت

  ست.ا ینظر یکردهایدست از رو ینخود، از مسائل مهم ا یرامونیپ
ــامی ــوم تم ــاعی عل ــ از اجتم ــوم از روای ــته س ــان دس  یکرده

گونـه  نیاصوًال زندگی انسان موضوع و هدف ا زیرا یرپذیراست؛تأث
را در علـوم اجتمـاعی  هـایی یـدگاهتوان د ن، مییعلوم است. بنابرا

ــه دربرگ ــان داد ک ــدهنش ــاه یرن ــا نگ ــارکرد ییه ــاختارمند  یک و س
ات آنهـا یـن نگاه، موجودات انسـانی و تجربی. براساس اباشند یم

علـل ق یـاتشـان از طریهـا و تجرب ط اسـت؛ انسـانیمحصول مح
گـری ین نگاه، نگـاه دیشوند. در مقابل ا خود، شرطی می یطیمح

دهـد و در آن  را بـه انسـان نسـبت مـی یتـر است که نقش خـالق
دهـد و  نقش محوری را به خود اختصـاص مـی 5»ار و ارادهیاخت«

د و نقــش شــو ط خــود مطــرح مــییعنــوان خــالق محــ انســان بــه
گـردان اسـت و نـه  عروسـکشـونده و کننده دارد و نه کنترل کنترل

  بازی.  شب مهیعروسک خ
 باشـد، محیطـی علل معلول آنکه از بیش او رفتارهای بنابراین
ن دو نگـاه کـه ای در. اوست هدفمند و مند  نیت های یلمدلل به دل

هـای فلسـفی  مناقشـه ،کنـد طش را بررسی مـییرابطه انسان و مح
ی یارگرایـدگاه اختدی و طرف  یکی از ین طرفداران جبرگرایادی بیز

از نگاه بر بعضـی از  یدو سو ینشود. ا گر مشاهده مییاز طرف د
 از بخشـی کـه یا گونه به ؛بوده است یرگذارهای اجتماعی تأث هینظر

  اند. شده مبتنی آنان بر ها نظریه
م یای مسـتق رابطه شد،که به آنها اشاره  یا گانه سه رویکردهای

ت یـدارنـد کـه دارای ماه ایکردهـش دسته چهـارمی از رویدایبا پ
امـدهای مهمـی را دربـاره یک از آنهـا پی. هر ندشناسی هست روش
دربــاره جهــان » دانــش«وه بررســی و نحــوه بــه دســت آوردن یشــ

 هـای یشناسـ هـا و معرفـت شناسی دهد. هستی اجتماعی ارائه می
شـود  ت انسان ارائه مییمتفاوتی که درباره ماه یها مدل و مختلف

ــه روشدانشــمندان   ســوق متفــاوتی هــای یشناســ اجتمــاعی را ب
 یقـدر به ها یشناس روش انتخاِب  احتمالی دامنه درواقع،. دهد می

                                                           
1. Agency. 

2. Reasonality. 

3. Structured. 

4. Causality. 
5. Free will. 

پندارنـد  سّنتی علـم مـی» عییدانشمندان طب«ع است که آنچه یوس
  هاست.  ن انتخابیتنها دامنه محدودی از ا

  
  سازمان و تیریمد هینظر

اسـت کـه تحـت قواعـد  یتجرب یها از جمله دانش یریتعلم مد
است و فراخور موضـوع خـود بـه  یتجرب یشناخت و روش یمعرفت

علـم را  یـنپـردازد. گرچـه ا یآن موضـوع مـ یرامـونحل مسائل پ
 کرد تعریف محدود و خاص قالبی در توان ینم یلحاظ موضوع به
و  یـازاسـت کـه فراخـور ن ییهـا دانـش دسـت آن از عبـارتی به و

را دارد و  یگــرد یهــا اســتفاده از رشــته یــتاقتضــائات خــود قابل
ا هـر اّمـ ،(Griseri, 2002, 17) 6اسـت یفرا موضـوع یا گونه به

در داخـل  شـود،دانش خـاص اسـتفاده  ینآنچه که قرار است در ا
رخ خواهـد داد. درواقـع سـازمان،  7به نـام سـازمان یواریچهارد

و علم، اداره سازمان به نح ینا یتاست و غا یریتموضوع علم مد
  . باشد یکارا و اثربخش م

 بـرآوردن یعنـی جامعـه، اهـداف تحقـق سازمان بدون امروزه
. درواقـع، تحقـق سـازمان نمایـد یمـنهـا ممکـن  انسـان نیازهای

. اسـت شـده یانسـان یازهـاین ینتـأم یبرا یو کمال ثانو یلتفض
 تعبیـر انسـان بـرای اولـی کمـال و فضیلت انسانی نیازهای تأمین
 حاضـر حـال در و اجتمـاعی، بستر بدون نیاز این چون و شود می

 و جامعـه، نیسـت، آن تـأمین بـرای قـادر سـازمانی، اشکال بدون
 تلقی انسان برای ثانی کمال و فضیلت »سازمان«تر  مهم یا گونه به
 یفرابخشـ ی،عنـوان دانـش فرافـرد بـه مـدیریت دانـش. شـود می
آن بوده و در  یها تحقق اهداف جامعه در همه بخش کننده ینتضم

  روز بشر درآمده است.  یها دانش ترین یزمره ضرور
تحــقق  یانسـان بــرا  یـدهمنزله ابزار برگز ها امروزه به سازمان

انـد.  جامعـه درآمـده یگونـاگون نهادهـا یهـا بخـش یهـا هدف
 تحقـق مسـیر در جدیـد، اجتمـاعی پدیـده این یتشناخت و هدا

 دانش«به نام  یدیعلم جد »موضوع«در جامعه،  ها انسان نیازهای
است  یا گونه به مدیریت دانش ماهیتقرار گرفته است.  »مدیریت

 اقتصادی،  اجتماعی، بافت و ای ینهزم یطبا شرا یمیکه رابطه مستق
  . دارد خودو...  یفرهنگ

                                                           
6. Meta−subject. 

7. organization 
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طـور  بـه ،ناظر بـه عرصـه عمـل اسـت یریتازآنجاکه دانش مد
را کـه  یملموسـ یـایاسـت. دن 1یا چندرشته یا جنبه یایگو یضمن
ــد ــ یدر آن رو یریتم ــ یم ــد م ــوان در ط یده ــفت ــترده ی از  یا گس
 یاز آنها در جـا یکد که هر کرو مطالعه  یمتفاوت بررس یها یدگاهد

 ها نقش ها، فعالیت از ای توده مدیریت. یدآ می شمار به رشته یکخود 
 گیـرد؛ دربرمـی را هـا رشـته از بزرگـی گسـتره که است هایی وظیفه و

 گفـت تـوان نمـی ااّمـ دارنـد؛ بخصوصـی سهم هریک که هایی رشته
 ,Griseri( توده و مجموع کل بسـنده اسـت ینا یینتب یبرا ییتنها به

  .است فلسفه تاثیرگذار های رشته این از یکی. )24−47 :2001
  
   سازمان و تیریفلسفه در دانش مد گاهیجا

اسـت  یانسان روشنفکر در حال حاضر کسـ یمزج یلیامو یربه تعب
 یـزه. انگیـزدبر 2یادراکـ یها روزمره خود را در نظم یها که تجربه

 ؛بـه آن بـوده اسـت یو غنابخش یهمواره در شناخت زندگ یانسان
بـر مـنهج ثابـت و  یشـههم یمـزمورد نظـر ج یادراک یها ا نظمامّ 

تمـدن از اعتمـاد بـر زور بـازو بـه  ینـدنبوده اسـت. فرا یکنواختی
 یبـرا یعنـوان ابـزار آمده از دانش بهمعقول و توسعه بر یکنجکاو

بـه اهـداف  یجمعـ یدنو رسـ یانسـان یـاتح یازهایمواجهه با ن
همـواره  یخیدانـش در ادوار تـار اشکال. باشد یم یمطلوب زندگ

را فوکو تحت عنوان  یخیادوار متفاوت تار ینمتفاوت بوده است. ا
  .(shepherd and tsoukas, 2004, 26)کند یم یینتب یانظم اش

 یاز علـوم انسـان یا به عنوان شـاخه یریتدانش سازمان و مد
مـدرن قـرار  یخیدر دوره تار 4یاءاز نظم اش 3یتگریروا یرتحت تأث

دوره در قالـب  یـنا یخیگرفته است و پژوهشگران از موضـع تـار
 در بـازیگری به مدرن تاریخ با متناسب مفاهیم جعل با و ها یهنظر
 یفلسف یکرداند. رو پرداخته سازمانی و مدیریتی های پدیده از فهم

و سـازمان  یریتامکـان را بـه دانـش مـد ینا یاءفوکو به نظم به اش
 زیـرین هـای الیـه بـه و رفتـه موجود های یهنظر یدهد تا به ورا یم

 یازیـدهو... دست  یشناخت یهست ی،شناس انسان نوع از آن فلسفی
  .کند پیدا دست ممکن های یلبد یو به جستجو

                                                           
1. Multi−disiplinary. 

2. Perceptual orders. 

3. Narrative. 

4. Order of things. 

و سـازمان از سـنخ  یریتدر دانـش مـد یسؤاالت فلسفطرح 
هسـتند  یمعنـا کـه آنهـا سـؤاالت یـنهستند. به ا یسؤاالت مفهوم

جهـت  یسـازمان یهـا کـه در پـژوهش یمیمفـاه یـتدرباره ماه
 یـلقب یـنشـود. ا یاز آن استفاده مـ یده و سازمان یینتب یف،توص

 5یمفهومبلکه  یستند؛ن یفوکو از سنخ تجرب یتسؤاالت بنا بر روا
منظــور پــرداختن بــه آن  دارنــد. بــه یبــه روشــنگر یــازهســتند و ن
سـازمان  یهکه در عملکرد نظر یدیکل یمنسبت به مفاه یروشنگر

بـه  یشـود، جهـت فلسـف یکار برده مـ به علمی رشته یکبه عنوان 
گفتگوهـا بـه  یـقطر یـنو از ا یـردگ یصورت م یممطالعه آن مفاه

 گشـایش باعـث فلسفی های یلکند. تحل یحرکت م یسطح فراتر
 یهـا روش طریـق از علمـی تحقیقـات عملکرد. شوند می معنایی

ــ ــان  یخــاص علم ــاره جه ــه و مشــاهده و گفتگــو درب در مواجه
 کفایـت دارد ادامـه رونـد ایـن کـه آنجایی تا یابند یم 6یتمشروع
 یـتکفا ینا یفلسف یها پژوهش. دارد خود همراه به هم را معنایی
  .(Casey, 2002, 28) کشاند یرا به چالش م ییمعنا
ست که امکان امطلب  یننشانگر ا یفلسف های تحلیل گونه ینا

ــداول فلســف ــتن از موضــوعات مت ــر گذاش ــا فرات ــه  یپ ــتن ب و رف
 بـادارد.  یتفلسـفه سـنخ یوجود دارد که با روش عقل یموضوعات

 و شناسـی معرفت شناسی، هستی فلسفی تأثیرگذارتوجه به عناصر 
 یممفـاه تـأثیرکـه از  یینـیتب یزو ن یدر علوم اجتماع شناسی انسان
ــه  یریتدانــش مــد در یفلســف ــه ادامــه در شــد،و ســازمان ارائ  ب
 یفلسـف مفاهیم از یکی در اسالمی فلسفه تبیین عقلی های داللت

ــی ســازمان و مــدیریت دانــش در تأثیرگــذار  شناســی هســتی یعن
  .شود می پرداخته آن کاربردی پیامدهای و سازمانی

  
 نگاه ازمربوط به آن  تیریسازمان و دانش مد یشناس یهست

  یاسالم فلسفه
را دربـر  یمقـوالت مهمـ ی،هـر رشـته علمـ یشناسـ یحوزه هست

 یپژوهشـ یهـا وبچچـار یرنـدهکننـده و دربرگ یـانکـه ب گیرد یم
: هســتند قبیــل یــناز ا یناســش یاالت مهــم هســتؤ. ســباشــد یمــ
اند؟  از چه ساخته شده یمکن یم یقکه در مورد آنان تحق ییها یدهپد

کـه  یادینمقوالت بن یاند؟ بدون فهم ضمن آنها کدام یاصل یاجزا
                                                           
5. Conceptual. 

6. Legitimacy. 
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 یـقموضـوع مـورد تحق یاصل یدهنده اجزا تشکیل شود یتصور م
توانــد آغــاز شــود.  ینمــ یعلمــ یقــات، پــرداختن بــه تحقندســته

تعهــدات  یپــردازان ســازمان نــوع یــهنظر یچــارچوب نظــر
که موضوع مورد مطالعه آنان  یتیواقع یتناسانه درباره ماهش یهست

  خود دارد.  یاست را در مفروضات ضمن
خـاص،  یها ناسانه جهان در روشش یهست یها برش یلهوس هب

را کـاوش  یـقمـورد تحق یـدهدهنـده پد یلعناصر تشک پژوهشگران
سـازمان  یـهو نظر یمهم در علـوم اجتمـاع یها یشرفتند. پکن یم

بـا  یاست. عالمـان علـوم اجتمـاعناسانه ش یهست یزاتدار تما وام
ــردیرو ــت یک ــه هس ــازه ب ــود  یت ــه خ ــورد مطالع ــوعات م موض

انـد و  وجـود آورده هرا نسـبت بـه آن موضـوع بـ یدیاندازجد چشم
را  یـدیجد یقـاتیتحق یهـا برنامـه ید،انداز جد منطبق با آن چشم

  اند. کرده یطراح
بــه  یکـرددر رو ییــرتغ یـنا یریتدر مطالعـات سـازمان و مــد

مشـاهده کـرد.  یـکتوان در مطالعات کارل و یرا م یناسش یهست
مطالعـه را از سـازمان بـه  یرمسـ یـدبـاور اسـت کـه با ینبر ا یو

از قبــل  یهــا یــدههــا پد ســازمان یــراز یم؛منتقــل کنــ یســازمانده
برخوردار  یا شده یفتعر یشاز پ یکه از اجزا یستندن یا شده آماده

 یتعامل یها یستمه سبلک ؛ندشو پژوهشگرانباشند و منتظر کشف 
است کـه  ینا پژوهشگران یفهوند. وظش یم یهستند که سازمانده

 یوند و بـه بررسـشـ یهـا متولـد مـ نادهند چگونه سـازم یحتوض
از افـراد بـه  یا ، مجموعـههـاآن یقپردازند که از طر می یندهاییفرا

ها  کنند. اگر سازمان یکار م یکدیگردرون سازمان منتقل شده و با 
هـا بـا آن  نسـازما که دارد وجود محیطی هستند یندیفرا یا یدهپد

ســازمان اســت. حرکــت  یــدهآفر یط،تعامــل دارنــد. محــ یطمحــ
از  یرمرئـیجهان غ ی،از سازمان به سازمانده یکناسانه وش یهست

  ).۴۵٣، ص٢٠٠٣ یک،سازمان را نشان داد (و
 از سـازمان و مدیریت شناسی هستیکه  سؤال این به پاسخ در
گفـت کـه بـه نظـر  یـدبا است، چیزی چگونه اسالمی فلسفه نگاه
 یـریو تقر یدر فلسفه اسالم یاتاعتبار یگاهرسد با توجه به جا یم

 یـزاز جمله مالصدرا و ن یفالسفه اسالم ینموضوع در ب ینکه از ا
 ییعالمـه طباطبـا یـه،آن توسط شارح حکمـت متعال یبسط نظر

و سازمان  یاتاعتبار ینب یدر تلق یوجود دارد، مشابهت و مساوقت

 ایـن بررسـی از قبـلمـرتبط بـه آن وجـود دارد.  یریتو دانش مـد
  .شود می پرداخته اعتباریات موضوع از تقریری به مشابهت

  
  اسالمی فلسفه منظر از اعتباریات

وجه عامل و فاعل بودن انسان، اراده آزاد انسان و قـدرت  ینتر مهم
تحـت  دهـد، یانجام مکه انسان  یانتخاب است. هر عمل یاو برا

فعل نسبت به انسان ممکن است  یراز ؛قدرت انتخاب او قرار دارد
. آنچه در عمل بخشد یاراده انسان است که بدان ضرورت م ینو ا
عمـل اسـت.  یکبه  یانسان نقش دارد، تنها ضرورت بخش یینها
واسـطه اراده  است که او به یانسان، قدرت یِت عنصِر عامل ینتر مهم

ها است که قـدرت را  انسان فرد ارادۀ این. کند یاعمال مدر فعلش 
  . کند یم یینتع یدر افعال اجتماع

از مقـدورات و  یکـیدر اجتمـاع  یبرساخته انسـان یاتاعتبار
و محقـق  یـردگ یاست کـه تحـت اراده او قـرار مـ یمرادات انسان

ــ ــاه یم ــع مف ــود. درواق ــار یمش ــی یاعتب ــه  یک ــات (ن از مخترع
و بـا ابـزار قـوه  یعقل عملـ یقست که از طرا یمکتشفات) انسان

 یبرخـ ینواهمه، که از مراتب نفـس انسـان هسـتند، جهـت تـأم
 یناش یفلسفه اسالم یرشود که بنا بر تقر یجعل م یانسان یازهاین

است و  یو انسان یوانیح ی،در سطوح نبات یانسان یقوا یازهایاز ن
 تـأمین اجتمـاعی بسـتر بـدون انسـانی هـای یتمحـدود یـلبه دل
باعـث  یـات). اعتبار١٧٠−٣ص ،١٣٨٩، یی(طباطبـا شـوند نمی
شـود. جعـل و  یانسان مـ یافعال اجتماع یو معنابخش یابی شکل
 اسـت ای کننده ییندر متن اجتماع فصل تع یاعتبار یممفاه یانجر
بـر  افـزونکـه  یا گونـه بـه ؛هـا انسان با حیوانات جمعی حیات بین
از  یکـیانسـان، کـه  یُبعد عقل نظر یقاز طر یقدرک حقا ییتوانا
 ییباشـد، توانـا یموجودات زنده مـ یگرانسان با د ینماب یها فصل

مجعـوالت  ینچنـ یـدایشپ یکـه منشـأ بـرا یزانسان ن یعقل عمل
 بـین تفـاوت کننـده یـینتع یهـا فصـل دیگـر از شـود، یم یانسان

  باشد.  می زنده موجودات دیگر با انسان جمعی رفتارهای
اسـت. اراده،  یمعطوف به اراده انسان یاتجعل اعتبار ینبنابرا
 یـاتدر بروز رفتارها از جمله جعل اعتبار یجاییو ا یجادینقش ا

در  یاعتبـار یمدر تقـرر مفـاه یمهمـ یگاهانسان جا یتدارد. فاعل
 یم،مفـاه ینا یهاول یریگ پس از شکل یندبستر اجتماع دارد. در فرا
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صـورت  تر اجتمـاع، آنـان را بـهدر بسـ یممفاه یناستمرار کاربرد ا
 آن از و نمایـد یمـ یلو... تبـد ینورسوم، قوان مانند آداب یینهادها
گاهانه افراد، پس گاهانـه، یـا و آ  دهـی جهـت در را خـود اراده ناآ
  د.یننما می هدایت اعتباری مفاهیم آن سوی و سمت به افعال

در قالب  یواسطه عقل عمل انسان با استفاده از منبع واهمه و به
ــتلامع ــان ی ــ یانس ــل برخ ــه جع ــان یب ــاه یاز مع ــرایو مف  یم ب

ــریگ شــکل  ــه اعمــال اجتمــاع یو معنابخشــ ی ــدام  ینســبت ب اق
 بنـابراین. دارد انسـان اراده در ریشه مفاهیم این ساختن. یدنما یم

 یقاز اهداف که تنها از طر یبه برخ یبه منظور دسترس مفاهیم این
در بســتر اجتمــاع جعــل  یــدآ یدســت مــ هبــ یتعـامالت اجتمــاع

است و در متن اجتمـاع  یابزار یم،مفاه ینشود. درواقع نقش ا یم
 یگانـه بـاز سـه یابزارهـا نقشـ گونه یند. اشو یساخته و استفاده م

 معنابخشی. ٢ ؛رفتارها یبروز برخ یبرا یزهو انگ ی. داع١کند:  یم
 افراد. یرفتارها یدکنندهبخش و تحد تعین. ٣و  رفتارها به

 یممفـاه یـناراده بـر جعـل ا یـریگشـکل یآنچه که در مبـاد
در  یلاست کـه جهـت تسـه ییها یزهو انگ یدواع ،گذار استیرتأث

وجـود دارد.  یانسان یازهاین ینافراد و به منظور تأم یجمع یزندگ
تنجـز اراده  یبـرا یقیو تصـد یتصـور یمباد یبه نوع یدواع ینا

 ،١٣٨٩، یی(الطباطبـا شـود یم یتلق یممفاه ینمعطوف به جعل ا
و  یفعـل اعتبـار یتدرباره ماه یشترب یحمنظور توض به). ١٢٩ص
بسـط  بـه ادامه در دارد، اجتماعی علوم در که تأثیرگذارینقش  یزن

   .شود می پرداخته  یاتاعتبار یهنظر
 یتنفسـ یدارا یاءاز اشـ یبرخـ یاء،از اشـ یبند یمتقس یکدر 

معنا که در حـد ذات  ینبه ا ؛دارد یتو در حد ذات خود واقع یذات
 یایاش یندارد. ا یتخود بدون فرض فارض و اعتبار معتبر موجود

هسـتند  یا یـهاحسن و اتم همان صور علم یدر نظام وجود یواقع
و بـر آنهـا برهـان اقامـه  یمکنـ یکه ما از آنها جسـتجو و بحـث مـ

ما حاصل شوند ما عـالم بـه  یبرا یهصور علم ینا ی. وقتییمنما یم
شـود  یدرست بر آن بار م یجیصورت نتا ینکه در ا شویم یا مآنه

. آنهـا بـا یمکن یاستفاده م یو اخرو یویو از آنها در شؤون امور دن
  .شوند یفرض فارض و تصور تصورکننده و اعتبار معتبر دگرگون نم

باشـد، و  یچهار زوج است و انسان ممکن مـ ینکها مثال برای
انـد و نـه  ینفس یواقع یاحکام است،شکل  یو دارا یجسم متناه

 یعلمـ یهـا یجهنت یاحکام نفس ینو بر ا یاعتبار یفرض یاحکام

چهـار «ماننـد  یرواقعـیغ یها شود. برخالف گزاره یبار م یقیحق
کـه نـاظر بـه  ییها گزاره ینندارد. بنابرا یتینفس یچکه ه» فرد است

 یادارنـد کـه دار یبـر مـ یـاتیباشـند پـرده از واقع یم یواقع یاءاش
 یمعنـا کـه عبـارت از موجـودات یـنبه ا ؛هستند یاالمر واقع نفس
  نکرده است.  یداد که بطالن بدان راه پنباش یم یمو قو یلاص

کنـد تحقـق  یرا کـه عقـل تصـور مـ یمیاز مفاه یگرد یقسم
 یـتنفسـه قابل یقسـم فـ ینو ا ی،مگر به حسب فرض عقل ،ندارد

ندارند،  یمدرکه وجود یقسم جز در قوا ینلحوق وجود ندارد، و ا
که از  یا محض، و صور ساخته شده یمثل نسب و اضافات اعتبار

متصـرفه اسـت.  یهـا یـقو تلف یـالخ یها یمخترعات وهم و باز
نامنـد، و امـور  یمـ یقسـم را وجـود فرضـ یـنا یاسالم یحکما
محضه  یاتفرض یقسمند. پس فرض به معنا یندار ا عهده یهاعتبار

  شود.  یصرفه است و وجود بر آنها پوشانده نم یاتو اعتبار
االمر اعم مطلق از خارج و عموم و خصوص من نفس ینبنابرا

االمر هـم هر چه در خارج است در نفس یراز ؛وجه از ذهن است
که هر چه در ذهن باشـد در  یستن ینباشد بدون عکس، و چن یم

است تنها از آنچه در ذهن  یبرخ یراز ؛متحقق باشد یزاالمر ن نفس
نفـس فـارض،  ی،اعتبـار یمبه مجرد فرض فارض است. در مفاه

کـه در خـارج  یئیموجود متحقـق را بـه شـ یءش یک یحد وجود
 یـزن یـاتدهـد. اعتبار یکند نسـبت مـ یآن را فرض م یول یست؛ن

ا شـخص کـاذب آن را امّ  ؛پنج، کذب است یتهمانند گزاره زوج
آثـار  یاتتفاوت که در اعتبار ینکند با ا یفرض و حمل بر وجود م

 یـداجتماع مف یکه آن آثار برا یا گونه هب ؛شود یبر آن بار م یقیحق
در خـارج  یمطـابق ینکـهبـر ا افـزونا در گزاره کاذب باشد. امّ  یم

  باشد. یم یزاجتماع ن یبرا یمنف یامدهایپ یندارد دارا
آن،  یـقکنـد کـه از طر یفرد فراهم م یتوان را برا ینکه ا یا قوه

قـوه  ،شـود یبار م یبر مفهوم جعل یواقع یئیش یفرض حد وجود
شـود. درواقـع  یمـ یاز شئونات نفـس انسـان یکیواهمه است که 

قوه  یقنفس از طر یتاز فعال یهستند که ناش ییآرا ی،فرض یممفاه
بحث متفرع بر اثبـات قـوه واهمـه و  ینا یجه،باشد. درنت یواهمه م
 یصـدور یگـاهلحـاظ جا توان به یم رو ینآن است. ازا یکارکردها
الـنفس دانسـت  موضوع را متعلق به مباحـث علـم ینا یات،اعتبار

  ).۴٩٨ص ،١٣٨۵ ی،(حسن زاده آمل
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عقـل جهـت صـدور  یریکارگ بـه درواقع قوه واهمه که ظـرف
بـوده و  یهسـت از مراتـب نفـس انسـان یو اعتبار یفرض یممفاه

آن دست به تصـرف و  یلهوس همطابق ادراکات و اقتضائات عقل و ب
 یتواند درکـ یقوا و عقل م ینفهم درست از ا ینزند. بنابرا یابداع م

. رونـد یـدآن فـراهم نما یو کارکردها یمدست مفاه یندرست از ا
شـود و  یآنها آغـاز مـ یبا ادراک و تصور معان یتحقق امور اعتبار

 غالـب. یـردگ یپس از فهم و ادراک آنها در ذهن اعتبار صورت مـ
 آنهـا تحقق روند و دارند تکیه) ی(وهم جزئی معانی به اعتبار امور

کند.  یاست که واهمه آن را ادراک م یئجز معانی تصور با نخست
چون اعتبار بـدون  یاست، ول یاز امر اعتبار یرغ یگرچه امر وهم

مربـوط بـه  یشود، معـان نمی محقق) ی(وهم یجزئ یتصور معان 
هـم  و) ی(وهمـ یجزئـ هـم  یکـدیگر،با  یمعان ینانسان و ارتباط ا

شخص معتِبر و متعّقـل در  یلۀوس اند؛ به لحاظ تحقق آنها به یاعتبار
شوند و به جهت تصور آنها در ذهن با قوه  یم یدهنام یخارج، اعتبار
  ).١١۶ص ،١٣٩٣ ی،آمل یشوند (جواد یخوانده م یواهمه، وهم

 

  یاتجعل اعتبار یچگونگ
گـر بـه یا هر موجود زنده دید اذعان نمود که ممکن است انسان یاب

ش که مولـود یزی خود در اثر احساسات درونی خویاندازه شعور غر
اش  ژهیــوجــودی مربــوط بــه ســاختمان و  اجــاتیک سلســله احتیــ
ک رشته ادراکات و افکاری بسازد کـه بسـتگی خـاص بـه یباشد  می

اجات نـامبرده یت احتیغا جه ویعنوان نت هاحساسات مزبور داشته و ب
ج یا نتـایـد و با بقـاء و زوال و تبـدل عوامـل احساسـی و یرا رفع نما

ه یـنها همـان علـوم و ادراکـات اعتباریمطلوب زائل و متبدل شود و ا
  ).١٧٠−٣ص ،١٣٨٩، ییباشند (طباطبا بالمعنی االخص می

از اسـتعاره اسـتفاده  ی، نفـس انسـانین معـانیـساختن ا یبرا
 یند، آنگاه به جایب ین دو معنا مشابهت مین معنا که بیبد  ؛کند یم

ه را یتشب ه بـه، مشـبَّ ه، به مشبَّ ه بـه فـرض  یکـیه مشبَّ از افـراد مشـبَّ
نکه یا یبه جا مثال برایدهد و  یکند و حد و حکم او را به آن م یم

ر ید شـیـد زیـگو یر اسـت، مـید در شجاعت همانند شید زیبگو
گونه عمـل نیز نفس ایات نیاعتبار) در ساختن یاست (مجاز سکاک

شـکل   یقیت حقیت را براساس ملکیاعتبار ملک مثال برایکند و  یم
  کند.  یخود احساس م ینسبت به قوا یدهد که نفس انسان یم

ــا ــه طباطب ــی در) ١٣٨۵( ییعالم ــح اتوض ــاین فری ــد چن ن ین
 یقیم حقیبه استعاره مفاه ین معنا از اعتباری: بازگشت انویسد یم

 ییها تیانواع فعال یه با حد و مرز خاص خودشان، برایاالمر نفس
 یات مطلـوب زنـدگانیـحصـول غا یبرا ییها باشد که حرکت یم

ک قوم یس یکه رئ یکس یاست برایهستند؛ همانند اعتبار نمودن ر
ر امـور و یمنزله سر نسبت به بـدن، در تـدب هآن گروه ب یتا برا  است
که سـر نسـبت  گونه ، باشد [همانیت اعضاء به اعمال ضروریهدا

 د مـثالً یـز یت بـرایـدارد] و اعتبـار مالک یگـاهین جایبه بدن چن
در  یاو اختصاصـ یار دارد تـا بـرایـکـه در اخت ینسبت بـه امـوال

کـه  گونـه همان باشد؛−خواهد می کههر گونه  بهتصرف در اموالش 
که  یش است، همانند نفس انسانیدر ملک خو یقین مالک حقأش

کـار  هخواهد آنها را ب یش است [و به هرگونه که میخو یمالک قوا
ن در یآنکـه زوجـ ین زن و مـرد، بـرایت بیرد] و اعتبار زوجیگ یم

ن أکه شـ گونه ک باشند همانیشود شر یآنچه بر مجموع آنها واقع م
 یی،ب... (طباطبـایـن ترتیهمـ هگونه اسـت و بـنیزوج در اعداد ا

  ).١٠٠٩ص ،١٣٨٩
 یرا بـه دو نـوع عمـوم یـات، اعتباریادشده یحبه توض با توجه

عـی چـون اراده و یت نـوع و تـابع سـاختمان طبی(ثابت و الزم نوع
مانند اشـکال گونـاگون اجتماعـات)  یر(متغ یکراهت) و خصوص

 یشپ یاترا به اعتبار یاتاعتبار یگرد یمیاند و در تقس کرده یمتقس
تـر،  تـر و آسـان از اجتماع (وجوب، حسن و قبح، انتخـاب سـبک

 و) علم متابعت اصل و اجتماع اصل)، یریکارگ هاصل استخدام (ب
 و مرئوسـیت و ریاست سخن، و کالم ملک،(اصل  اجتماع از پس
 تسـاوی مـورد در اعتباریـات مـزد، و جـزا و نهی و امر آنها، لوازم

هــا و حقــوق متعادلــه  هــا و ارتبــاط مبادلــه اقســام ماننــد طــرفین،
  ).٢٠٢−٢٣ص ،١٣٨٩، ییاند (طباطبا کرده تقسیم) یاجتماع

  
  یاتضرورت جعل اعتبار

 یدارد و زنـدگ یو اجتمـاع یمـدن یعـتاز نگاه مالصـدرا انسـان طب
نوع او  یراز ؛مگر در تمدن، تعاون و اجتماع شود، ینم یماو تنظ یعیطب

ممکـن  ییبه تنهـا یااو در دن ی. وجود انسان و بقایستفرد ن منحصربه
آمده است. در  یدمختلف پد ییبلکه او در افراد متعدد و اجزا یست؛ن
هـا و...  یور یشـهها، پ ها، شهرها، حرفه یهاز کثرت و تعدد او قر یجهنت
  شکل گرفته است. یشده و اجتماعات گوناگون یداپ
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از مظـاهر  یکـی. یسـتن یتنها و منـزو یانسان مالصدرا فرد
اوست. انسـان  یستیکند، جمع ز یم یکه او معرف یانسان یقتحق
کمال هرکدام کـه عبـارت از وصـول بـه  یدارد و برا یمختلف یقوا

بـه افعـال  یـاجشـده اسـت، احت یـهآن تعب یکه آن قوا بـرا یاهداف
 یهـا تیمحـدود یـلاز کمـاالت، بـه دل یدارد. برخـ یا جداگانه
جه اجتماع یکه در نت آید یاجتماع به دست م یقتنها از طر ی،انسان
که انسـان را بـه  −ای واسطه خیر یا− یاضاف یرخ شود یم ینجادر ا
بـه  یرکه عبارت از وصول به اهداف قوا که از آن تعب اش یاصل یرخ

 را گوناگونی افعال کمال، به رسیدن برای انسان پس. شود یکمال م
 غیرحقیقـی علـم گوناگون، افعال این برحسب که دهد انجام باید

  .کرد خواهد تغییر نیز او) یعلوم اعتبار یعنی(
نفس مالصـدرا، اسـتناد  یاز حرکت جوهر یرتقار یبنابر برخ

تـوان  یمـ یانسـان را بـه حرکـت جـوهر ینفس جمع یریگ شکل
 یـدیکه مراتب کمال را با حرکـت جد ینمود: انسان یینتب گونه ینا

و  یـوانیکند و پس از کسـب کمـاالت ح یم یتر منازل ط ییناز پا
دسـت  یگـریتواند به کمـاالت د یم ی،فرد یشخص یاتخصوص

مرتبه، نفس  یندارند و به لحاظ ا یرو فراگ یاجتماع یتکه هو یابد
 یگونه که اعضا و اجـزا شود؛ همان یمند م بهره یجمع یاز وجدان

بـا  یو شخصـ یروح و نفـس جزئـ یافـتمختلف بدن پس از در
 یـتپوشـش نفـس، هو یـرمخـتص بـه خـود در ز یازاتحفظ امت

متعـدد و  یهـا ناکنـد، انسـ یمـ یـدام انسان پبه نا یواحد یجمع
ــزمختلــف ن ــه  ی ــا حفــظ  ینفــس جمعــ یــکپــس از وصــول ب ب
و  یابنـد یبرتر وحدت مـ یقتیدر حق یو شخص یفرد یاتخصوص

 یفـاخود را ا یژهواحد نقش و یقتدر حکم و شئون و مراتب آن حق
دو شأن از  یابه صورت دو مرتبه و  یو من جمع یکنند. من فرد یم

  ).١٩٨ص ،١٣٩١ یا،(پارسان یدآ یدرم یقتحق یک
مراتب وجود دارد و  مفروض مالصدرا، سلسه یدر اجتماع انسان

 یـترا رعا یند نظم و سلسله مراتب درون اجتمـاعا ها موظف ناانس
آن مخلوق  یبرسد که برا یبه کماالت یستانسان ممکن ن یکنند. برا

معاونـت  یرا در امـر یـککه هر  یریمگر به اجتماع کث ،شده است
 یـزیکه به آن محتاج است و از مجموع همه آنهـا، همـه آن چ یدنما

  ه در بلوغ انسان به کمال ضرور است. ک شود مجتمع
کـه بـه  یسـتن یانسان امکان وصول بـه کمـاالت یبرا ینبنابرا

 یلمگـر در شـکل جامعـه و تشـک اسـت،شـده  یـدهخاطر آن آفر
را کمک  یگریاز افراد آن د کیاجتماعات گوناگون و متکثر که هر

مـدد  یکدیگرهستند به  یازمندکه به آن محتاج و ن یکند و در امور
 یـزیاجتماعـات و ارتباطـات تمـام آن چ یلرسانند تا در اثر تشک

در رساندن انسان به کمال و قوامش نقـش دارد. بـه  که شود محقق
اجتماعات گوناگون شکل گرفتـه اسـت.  یخسبب در طول تار ینا

کامل است. کامل بـر سـه قسـم  یرغ یاز آنها کامل و بعض یبعض
  است:
افراد ناس در معمـوره  یع(اجتماع جم ی. اجتماع کامل عظم١
از  یدر جـزو ی(اجتمـاع امتـ ی. اجتمـاع کامـل وسـط٢ ؛)ینزم

شـهر  یک(اجتماع اهل  ی. اجتماع کامل صغر٣) و ینمعموره زم
  امت). یکاز مسکن،  یدر جزئ

کوچـه و خانـه  یـااجتماع ناکامل مثل اجتماع ده و اهل محله 
داند کـه  یم یواقع ینهفاضله و امت فاضله را مد ینهباشد. او مد یم

 یقـیحق یـرو خ یقهحق یترا جهت وصول غا یکدیگرآنها  یاعضا
 یمبدن سالم در تتم یک یطور که همه اعضا همان. یدنما یم یاری
نند و در صـحت بـدن نقـش رسـا یمـدد مـ یکدیگرفرد به  یاتح

. یسـتن یکسـانسهم آنها در سالمت و صـحت بـدن  یول ؛دارند
دارد و آن قلب است و مراتب َقرب اعضـاء  یاستعضو مقام ر یک
 یرمتفاوت اسـت. قلـب تمـام االعضـاء اسـت و سـا یسرئ ینبه ا

کنند و در اعمال خودشـان  یاعضاء با او موافقت و از او متابعت م
 یـدبا یـزفاضـله ن ینـهدارند. در مد یرا نگه م یساحوال و جانب رئ

. ینـدنما یـرویپ یساز اعضاء در افعال خـود از غـرض رئـ یکهر
 یاستاست که برحسب فطرت و طبع مستعد ر یکس ینهمد یسرئ

  و ملکه اراده او حاصل آمده باشد.  یأتبه ه یاستباشد و صفت ر
اف و براساس اهـد یدفاضله با ینهافراد مد یها یتکارها و فعال

را کـه از تمرکـز  یمراتبـ هلسلسـ یند. چنـشـو یمتنظ یساغراض رئ
 یاسـتمرحله ر ینخرآو تا  شود یکل شروع م یسها در رئ تیفعال
. شـود یمـ یکثرت تلقـ ینوحدت در ع یرسد، به نوع یم یانبه پا

کـه دارنـد  ییها و اختالف ها فاضله با تفاوت ینهمد یکتمام افراد 
ــال ــور صــفات ع ــه از ن ــه و هم ــن یهم ــد  یو اســماء حس خداون

عالم  یاجتماع یأتاز ه یا یهآنان سا یعیبرخوردارند و اجتماع طب
است و عـالم  یاسماء و صفات اله یبه وحدت اجتماع یهاله و شب
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اســماء صــفات در ارتبــاط بــا موجــودات و بنــدگان و اجتماعــات 
نفـس ناطقـه در بـدن و  یـاتهمچون ظهور و وقوع صفات و خلق

و  یریتمـد یـرتمـام افعـال قـوا و اعضـاء ز یـراز ؛اعضاء آن است
  نفس ناطقه است. یاستر

بـدن  یـکو همچـون  یفاضله همچون جهان هست ینهپس مد
تفاوت که اعضاء بدن و افعال آنها همه و همه به طور  ینبا ا ؛است
فاضـله  ینـهمد یـکا اجزا و افراد امّ  ؛دنکن یکار م ینیو تکو یعیطب

را شـکل  یعیاجتماع طب یک یزالطبع بودن ن یاگرچه براساس مدن
 یطیبسـ یهـا نقش یفتعر یقاز طر یاعتبار یا گونه هدهند و ب یم

 یخادم، خادم و مخدوم و تنها مخدوم به نظـم اعتبـار یسمانند رئ
ا اخالق، رفتـار، )؛ امّ ١٨۶ص ،١٣٨۵ یی،(طباطبا یابند یدست م

است که افعالشـان  یا گونه هها ب نادر انسصفات و ملکات موجود 
تحقـق افعـال در بـدن  رو ازایـن ؛دهنـد یرا برحسب اراده انجام م

، مالصـدرااسـت ( یاراد ینـهدر مد یولـ ؛است ینیو تکو یعیطب
  ).۴٩٠ص ،١۴١٧

مراتـب  اجتماع و سلسـله ینکه انسان را در جعل چن یا آن قوه
تـوان بـه  یآن را مـبـه جامعـه اسـت و  یآن، که درواقع ساختارده

کنـد، قـوه  ینمود، کمک م یرتعب یدولت یریتدر مد یساختار ادار
عقـل  ی،و عملـ ینظـر یعنـیعاقله است و از دو شاخه قوه عاقله 

 ی،ازمندی انسان، در همه سطوح آن اعم از نبـاتیعملی برای رفع ن
زند. عقـل عملـی  می یاتدست به جعل اعتبار ی،و انسان یوانیح

به اجتماع  یشکل و ساختارده یو برا یجمع یازهایدر مستوای ن
ن موجـودات اعتبـاری آثـار ید و بر اینما برای آنها فرض وجود می

مبـدأ اراده  ید. ازآنجاکـه عقـل عملـیـنما ب مییای را ترت مربوطه
انـد. پـس  یمـرتبط بـا عقـل عملـ یـزن یاعتبـار یمعان یناست، ا
 یجـادا یز عقل عملـا یناش ۀهستند که با اراد یمیمفاه یاتاعتبار

  شوند.  یم
کامـل  یکه ادراک دارد، تنها با افعال ینوع انسان و هر موجود

 ینو ا شود یاند. اراده صرفًا با علم تمام م به اراده یکه متک شود یم
 یتشپـس انسـان بـه خـاطر نـوع ؛اسـت یاراده ضـرور یعلم برا
. اراده شـود یمـ یجـاداسـت کـه از آنهـا اراده ا ییباورهـا یمقتض

 یمانند نظم و هماهنگ یمی(مفاه یاعتبار یمواسطه علم به مفاه هب
عقـل  یلههستند که بـه وسـ یو اعتبار یقیحق یرغ یممفاه یاز سر

 ای(به معنـ یرضروریشود) غ یحکم به ممدوح بودن آنها م یعمل
 مگـر شـود نمی تمام این و آید، می پدید) یو معمول یضرورت علّ 

 یفیتشـانک یـاباشـند  قیقـییرحغ نسـبت، طـرفین کـه صورتی در
  باشد.  یرحقیقیاز آنها غ یکیحداقل  یاباشد  یرحقیقیغ

اعتبارات به عنوان  یدایشوجود عنصر اراده در انسان موجب پ
[=  یرحقیقـیعلـوم غ یـندر انسان شـده اسـت. ا یرحقیقیعلوم غ
 یکند. وقت یم یدخود تول یواسطه عقل عمل به انسان را] یاتاعتبار

و بعـد  کند یرا انجام دهد قبل از آن اراده م یفعل خواهد یانسان م
 و غیرحقیقـی علـم میـان. کنـد یانجـام فعـل حرکـت مـ یبه سو

ارتبـاط  ی(حکم به ضرورت نظم مثال) و فعل انسان، نوع اعتباری
 یاراده بـرا یجـادا ساز ینهاهداف است که زم ینا یرابرقرار است؛ ز

  انجام فعل است.
و  یداعـ یممفـاه یـنا یافت،شکل  یاعتبار یمکه مفاه یزمان

د. از بـاب شـونـان مترتـب آبـر  یافعال ینکها یشوند برا یم یزهانگ
 یناسـت کـه جهـت تـأم یاعتبار یو نکاح مفهوم یتزوج ،نمونه

 یهـا از قـوا یرمجموعـهاز ز یکـیکه  شود یقوه مولده جعل م یازن
ح و تناسل تناک یقیثار حقآ یتباشد. با انشاء زوج یانسان م ینبات

کـه همـان  رسـد مـیشود و قوه مربوطه به کمـال خـود  یمحقق م
افراد توسط  یختگیبرانگ یآثار در پ ینباشد. ا یم یازهایشارضاء ن

 یمعـان یـنبـر ا یقیحقـا ینرخ خواهد داد. بنـابرا یتاعتبار زوج
  . شوند یم یمبتن یاعتبار

ندارد و تابع صدق و کـذب  یانبرهان جر یات،در جعل اعتبار
آن  یـامعنا که آ ینبه ا ؛بلکه تابع افاده و عدم افاده است ؛باشد ینم

انسـان در  یختگـیدربرانگ یـدیتواند نقـش مف یم یمفهوم اعتبار
ماننـد  ی،مفهـوم اعتبـار یـنباشـد. ا داشـتهخـود  یازهـاین ینتأم
 آن ینکـه تـأم یلدل ینبه ا یردگ یدر بستر اجتماع شکل م یت،زوج

 یدنبـال آن اسـت، تنهـا در زنـدگ هکه قوا، مانند قوه مولده، ب یازین
اجتماع  یریگ بعد از شکل یو مفهوم اعتبار شود یمحقق م یجمع

  .شود یجعل م یازآن ن ینتأم یلو در جهت تسه
وجـه  ی،افعال عقالن ،مشهور است یچنانکه در فلسفه اسالم

در مقـام  ینکـهبه جهـت ا یاست. عقل نظر یوانانسان از ح یزتما
دارد و  یکسـانینسـبت  یتجرد است، نسبت بـه همـه امـور جزئـ

 یاز افعـال و تـرک بعضـ یکه ما نسبت به انجـام بعضـ یتخصص
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اسـت در مقـام  یچون تخصص در موجودات جزئ بینیم یم یگرد
 یواسـطه عقـل عملـ هتخصـص بـ ینراه ندارد. ا یتجرد عقل نظر

  . گیرد یصورت م
هسـتند. کـار عقـل  یهمسنخ با عقل عملـ یامور یاتاعتبار

عمـل  یبـرا یـاتاز سـنخ اعتبار یرحقیقـیغ یمعان یجادا ی،عمل
م عقل عملـی اسـت یکن است. عقلی که ما در آن گفتگو می یآدم

که موطن عمل آن عمل آدمی است، آن هم عمل نه از هر جهـت، 
ا باطـل، و یز است یا نه، جایح است یا صحینکه آیبلکه از جهت ا

ل باشد، اموری اعتباری خواهد بود کـه در ین قبیی که از ایعناهر م
تی ندارد، تنها محـل تحققـش همـان مـوطن یخارج تحقق و واقع

نه فعل عقل است و ین ثبوت ادراکی بعیتعقل و ادراک است، و هم
  ن است.یقائم به خود عقل، و معنای حکم و قضا هم

 قـی ویبه خالف عقل نظـری کـه مـوطن عمـل آن معـانی حق
ق یا تصـدیـنکه عمل عقل در آنها تصور و یراعتباری است چه ایغ

گونه مدَرکات عقلی بـرای خـود ثبـوت و تحققـی  نیاست، چون ا
گـر بـرای عقـل در هنگـام ادراک آنهـا یمستقل از عقل دارنـد، و د

ن همـان ادراک یـت، و ایـجـز اخـذ و حکا ،ماند عملی باقی نمی
را » هسـت«هرچـه وصـف،  یناست و بس، نه حکم و قضاء. با ا

  . کند یدرک م یرا عقل عمل »یدبا«و هرچه  ی،عقل نظر
را  یاعتبـار یبا تصرف در ذخائر قوه واهمه، معـان یعقل عمل

 معانی این ایجاد در را عملی عقل تواند می که ای قوه تنها. سازد یم
 مشـترک ازآنجاکـه قوه این. است واهمه قوه کند کمک غیرحقیقی

را در هـر دو نـوع  یمعـان یـنتوانـد ا می است حیوان و انسان میان
ا بـا امّ  ؛اراده) بسازد یهر موجود دارا یطورکل (و به یوانانسان و ح

اسـت و  یقوه در خـدمت عقـل عملـ ینتفاوت که در انسان ا ینا
نچه را کـه آحد  یعمل یاست. عقل یخادم عقل نظر ی،عقل عمل
 یخـارج یـاناعها و اضافات در قوه واهمه وجود دارد به  در نسبت
  حد هستند.  یندهد که فاقد ا ینسبت م

نسبت به دست خـود  یدز ینیتکو یتاز باب نمونه، حد مالک
دهد که فاقـد آن نسـبت هسـت و  یم یدبه ز یدرا به نسبت کتاب ز

 ی،مالک آن کتاب هست. درواقع عقل عملـ یدکند که ز یحکم م
نباط را اسـت یاز امـور انسـان یدرک ضرورت تحقـق برخـ ییتوانا
 ینباشد. ا یو اخرو یویدن یزندگ یتواند برا یامور م ینا− کند یم

را در  یتر از عقل عمل یینپا یا قوا که مرتبه یگراست که د یدر حال
در مرحلـه  یرو یندرک را ندارند. ازا یندارند توان ا یمراتب نفسان

ا با استفاده امّ  ؛مانند یم ی(که مشارکت با انسان دارند) باق یوانیح
قـوه واهمـه  یـاتدر محتو یتوان با تعمـل عقلـ یم یاز عقل عمل

  را ابداع نمود. یاعتبار یممفاه
ل مفهـوم ملـک اجتمـاعی و یـم اعتباری اجتماعی از قبیمفاه

نهـا کـه در یر ایت و نظـایاسـت و مرئوسـیت و ریـت و عبودیمولو
می هستند که عقل یشت اجتماعی مطرح است، مفاهیمستوای مع
 بـه. یسـتقائـل ن یاسـتقالل ی،آنها بـه لحـاظ وجـود ینظری برا
دنبـال  بـه نظـری عقـل طریـق از کـه فلسـفی دانـش دیگر عبارت

دسـت از  یـنا یبـرا ،وجـود اسـت یرمشخص نمودن وجود از غ
 ینها. ایستو مستقل قائل ن یقیاز وجود حق یحظ یاعتبار یممفاه

هسـتند کـه بـه فـرض فـارض و اعتبـار معتِبـر موجـود  یموجودات
  تند. هس

اسـت کـه عقـل  ینم عبارت است از ایگونه مفاهنیقت ایحق
 یماز مفـاه یحـد» گـریزی دیـزی به چیاعطای حّد چ«با  یعمل
ازمنـدی زنـدگی دسـته یبـه موجـب ن یخـارج یـانرا به اع یوهم

ز اول را بـر یبه آثار چ یقطر یندهد که دارد. از ا یجمعی نسبت م
ء  ء بـه شـی ام وجـود شـییقی را که قیز دوم، مثًال حد ملک حقیچ

کننـد تـا بـدون  د نسبت به اموالش اعطا مـییبه شخص ز −است
ز باشــد، و حــد شــخص و کــل بــه یمعــارض، تصــرف در آن جــا

شـود و حـد  مجتمعی که برای مقصد خاصی منعقد شده اعطا می
ک از افـرادش داده یـسشان و حد جزء و عضـو بـه هـر یرأس به رئ

  شود. می
 یو امـور اعتبـار یمعـان ینو ارتباط با ا یوندآنچه انسان را به پ

اسـت تـا  یتاو بـه اجتمـاع و مـدن یمحـور یـازواداشته، همانـا ن
 یها را برا و منفعت یرتمدن خ یۀو در سا یاجتماع یبراساس زندگ

 ینکـهها را از خود دفع کند. انسـان بـا ا نیاخودش جلب و شّر و ز
 یزهاییاست و چ یقیحق یزن یاجاتشاست و احت یقیحق یموجود
 یقحقـا یزکنند (مانند غذا، مسکن و...) ن یاو را رفع م یازهایکه ن

و  یوهم یاعتبار و با معان یرا در فضا یازهان ینا یول ؛اند یخارج
 یـزو امـور ن یمعـان یـنا ینکند و رابطه ب یبرطرف م یامور اعتبار

  است. یاعتبار
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انسـان تنهـا در ظـرف اجتمـاع و تمـدن  ینظام اعتبار ینبنابرا
 ؛اسـت یحصح یزمطلب ن ینا یقطمن یضموجود است. عکس نق

نخواهـد بـود. انسـان در  یاعتبـار یست،ن یآنجا که اجتماع یعنی
کند و  یو اجتماع زندگ یگرانتواند تنها و بدون ارتباط با د ینم یادن

 ریگـو فـروش و د یـداو بـدون خر یازهایو رفع ن یاجتماع یزندگ
و رفـع  یـازا در نشئه آخرت، اصل نامّ  یست؛ن یسورم یامور اعتبار

 یسـتن یو اعتبـار ینظـام اجتمـاع یولـ ؛انسـان وجـود دارد یازن
  ). ١١٩−١١٨ص ،١٣٩٣ ی،آمل ی(جواد
زه یـحـه و غریت و لوازم آنها به مقتضـای قریاست و مرئوسیر

انـد  بودهتر  ی از همه قوییهای ابتدا استخدام، افرادی که در جامعه
اند،  شتری داشتهیی ارادی بیی جسمی و توانایو خاصه آنان که توانا

گـر را مـورد یوانی دیـگونه که موجودات جمادی و نباتی و ح همان
ز استخدام کرده یگر جامعه را نیافراد د ،دادند استفاده خود قرار می

عنـی وجـود فعـال را ی ؛نمودنـد ل مـییـو اراده خود را به آنها تحم
دا یـان افـراد پراکنـده نسـبتی پیساخته و در م تر می عیر و وست بزرگ
د هـم یتـر و شـا ا بـه عبـارت سـادهیاند که نسبت روان به تن  کرده

 یی،تر، نسبت سـر بـه بـدن بـوده باشـد (طباطبـا تر و کهنه باستانی
  ).١۴٩ص ،١٣٨٩
  
 دانش و سازمان هستی با اعتباریات شناسی هستی نسبت
  مدیریت

شـود  یشـناخته مـ یو سـازمان بـه عنـوان علـوم کـاربرد یریتمد
)Griseri، یــزن یــاتســو اعتبار یگــر) و از د٢۴−١۵ص ،٢٠٠٢ 
 اعتبـاری مجعـوالت. دارد همـراه بـهرا  یکـاربرد یصهخص مینه

مرتبط با آن،  یریتسازمان و دانش مد مانند یعلوم کاربرد همانند
دارنـد.  یکـیدر اراده و عمـل ارتبـاط نزد یآدمـ یبا بعـد توانمنـد
انسان سروکار  یو نظر یا شهیکه با بعد اند ینظر یمبرخالف مفاه

 در کـاربردی علـومو  یدر مجعـوالت اعتبـار یابیار ارزیدارد. مع
ن یمأتـ یکه اساسـًا بـرا ییازهایازهاست. نیآنان در رفع ن کارآمدی

ار یـاسـت کـه مع ین در حـالیـانـد. ا جعل شـده یمن مفاهیآنان ا
ت اسـت یـزان انطباق آنـان بـا واقعیم یعلم یها هیدر نظر یابیارز

  ).٢١١ص همان،(
ل نقـــش یـــبـــه دل کـــاربردی مفـــاهیمو  اعتبـــاری مفـــاهیم

 ای گونه به اند؛ کاربرد حساس یها و بسترها نهیشان، به زم یکاربرد

 و بستر در که را کاربردی امر یک یاو  اعتباری امر یک توان نمی که
گر با فرض تفـاوت ینه دیبه وجود آمده در بستر و زم ینه خاصزمی
کننـده  نیـیها نقش تع کار برد. ارزش هنه بیهر دو زم یها یژگیدر و

  ات و کاربردها دارند. یبه اعتبار یده و جهت یریگ در شکل
 یازها نقـش اساسـیف نیو تعر ی، اهداف در چگونگیاز طرف
ان وضـع موجـود یمشوند که فاصله  یآشکار م یازها وقتیدارند و ن

هـا  گـر، ارزشیده شـود. از طـرف دیـبا وضع مطلوب (هـدف) د
 ین و چگـونگیـیکننده بـا اهـداف دارنـد؛ درواقـع تع نیینسبِت تع

ــه تع ــیاهــداف وابســته ب  رو ازایــنهاســت؛  ارزش ین و چگــونگی
هستند  ین اهداف عملیمأدرجهت ت یکاربرد یمات و مفاهیاعتبار
افــت یهــا  از ارزش یریرپــذیتأث ز در بســتر و دریــن اهــداف نیــو ا
 هـای ات و دانشیان اعتباریم یاریبس ین، وابستگیشوند. بنابرا یم

 های ات و دانشی. هر دو مفهوم اعتباردارد وجود ارزش با کاربردی
ن نحو کـه یبه ا ؛هستند یطیط محیثر از فرهنگ و شرامتأ کاربردی

اعتبـار ک مقصـود دو گونـه یـن یمأتـ یدر دو فرهنگ مختلف، برا
 ،رد (همـانیپـذ یشکل م یکاربرد یمجعل شده و دو نحو از مفاه

  ).١١٧ص
 ی،کـاربرد یممفـاه بـا سـازمان و مدیریت بین مساوقت بنابر

است  یم اعتباریاز مفاه یکیز یت نیرمدی که گرفت نتیجه توان یم
حه یاست. وجود قر یانسان یازهاین ین برخیجعل آن تأم أکه منش

شـود  یازها، سبب میاز ن ین برخیمنظور تأم استخدام در انسان به
ن تصرف بـه منـابع یا اازد. امّ یدست  یعیکه به تصرف در منابع طب

ز در یـبلکـه خـود انسـان ن ؛شـود یمحدود نم یرانسانیو غ یعیطب
 یشود. ازآنجاکه ارضـا یازها، به استخدام گرفته مین نیتأم یراستا

شـود، الزم  ینمـه محقـق یک سـویـق استخدام یازها تنها از طرین
کـه  یمانند نـوزاد ؛ردیاستخدام به صورت متقابل صورت گ است

 یرد و از سـویـگ یبه استخدام مـ یرفع گرسنگ یپستان مادر را برا
 یر از پستان و رفع نـاراحتیکردن ش یخال یگر مادر، نوزاد را براید

 ینـین اسـتخدام طرفیا یتر عیآورد. در سطح وس یبه استخدام درم
ن اسـتخدام یـ). ا۴٣۵ص ،١٣٨۵، یید (طباطبـاریـگ یصورت م
ا خـرد تحـت اجتمـاع کـالن یـدا شـدن اجتمـاع کـالن، یباعث پ

ه، امـور یـاز اولیـن همان نیو از درون جامعه به منظور تأم شود یم
 د.ینما یرخ م یاعتبار
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ن یدر جهــت تــأم یعــیو طب ینــه از منــابع انســانیاســتفاده به
ر یپـذ آن منـابع امکـانت بـر یری، بدون اعمـال مـدیاصل یازهاین
دست  ییها تید به فعالی، ناچار بایازین نیتحقق چن یست. براین

ن یـشـود. ا یم یریگ و جهت ینت متعیریمفهوم مد یقزد که از طر
ن یـشـود و ا یمـ ینیو ع یخارج یبروز رفتارها یبرا یمفهوم داع
د یـهـا با تیـن فعالیـا اه مؤثر است. اّمـیاول یازهاین نیآثار در تأم

د مناسـب یبازتول ید؟ براشون یه تأمیچگونه باشد تا آن خواسته اول
ت یـفیهـا رخ دهـد. ک تیـاز فعال یها، الزم اسـت َاشـکال تیفعال
ات یـوابسـته اسـت کـه تحقـق غا یا یم اعتباریها به مفاه تیفعال
، که هـر کـدام یم اعتباریاز مفاه یا رهیکند. زنج یرا دنبال م ینیع

کـه  یشود و تا زمـان یل میرا به دنبال دارد، تشک یخاص ینیآثار ع
 یازهـاین نیجهـت تـأم یکننده افعـال خاصـم منعکسین مفاهیا

شوند و  یبه کار گرفته م یهستند، در گردونه تعامالت انسان یواقع
ن گردونـه حـذف یـن کنند، از ایازها را تأمیکه نتوانند آن ن یهنگام

وارد گردونـه  یگـرید یم اعتبـاریآنـان، مفـاه یشوند و به جـا یم
  شود.  یم

محـدود  یازهـایمتحول و دائمـًا از ن یانسان یازهایازآنجاکه ن
در  ی، گستردگین فزونیاست، به موازات ا یبه گسترده، رو به فزون

 یماز مفـاه بسـیاری کـهنیابد. راز ای یهم تحقق م یم اعتباریمفاه
 یازهــاین گـوی پاسـخ یانـاً گذشـته، در دوران معاصـر اح اعتبـاری

ز معلول یازها نیازهاست. توسعه نین نهمی تحول در یست،ن یانسان
ط اطرافشـان بـه یها از خود و مح است که انسان یمعرفت و ادراک

ط یاسـت معرفـت انسـان از خـود و محـ یهیآورند. بـد یدست م
ن معرفـت، یـا یش از گذشـته اسـت. گسـتردگیاطرافش، امروز ب
 یشـده اسـت. از سـو یطیو مح یانسان یازهاین یسبب گستردگ

 یفیو ک یکّم  یا شود توسعه یازها موجب مین نیگر ضرورت تأمید
  رخ دهد.  یم اعتباریدر مفاه
 طبیعـی سرشـت بـر مبتنـی خـواه جامعـه، گیری شکل از پس
 فـردی نیازهـای کـردن، زندگی جمعی به آدمی اضطرار یا و انسان
. کنـد مـی ظهور و بروز اجتماعی بستر در و جمعی ای گونه به افراد

 در آدمیـان... و معیشـت تربیـت، و تعلـیم قـانون، مانند نیازهایی
. زنند می نهاد ایجاد به دست نیازها این به پاسخگویی برای جامعه
 افـراد جمعـی نیازهـای بـه پاسخ منظور به یافته تکوین ابزاری نهاد

 و پایـدار نسـبت بـه نظامی نهاد، درواقع،. شود می تأسیس جامعه

 رفتارهـای برخـی کـه اسـت اجتمـاعی الگوهـای از یافته سازمان
 جامعـه اساسـی نیازهای برآوردن هدف با را یکسان و شده نظارت

  ).۵۶ص ،١٣٨٠، پور ی(قل گیرد برمی در
 مراتـب جوامـع سـاده گذشـته، بـه بـا مقایسه درامروز  جامعه

 یازهـاین بـرآوردن جامعـه پیچیـدگی دلیـل به. است شده پیچیده
 نیازهـای چون. نیست پذیر امکان فردی صورت به یگرد های انسان
 همـه در هـم سـازمان گیـرد، مـی دربـر را جامعه ابعاد همه انسان
جامعـه امـروز  رو ازایـن ؛اسـت کـرده پیـدا حضور جامعه اضالع

 یاریبسـ هـای ضـرورت بنـابراین. اسـت شده »سازمانی جامعه «
 بـه گذشـته سـاده نسبتاً  اشکال از امروزی نهادهای که شدهباعث 
 ماهیـت تغییـر سـازمان قالـب در و امـروزی پیچیده نسبتاً  اشکال
 بیشـتر نیازهـای ظهـور درنتیجه و اطالعات افزایش دلیل به. نماید
. باشـد تواند نمی نیازها آن  به پاسخگوی دیگر نهادها ساده  اشکال
 شـکل تنهـا عنـوان بـه سـازمانی شـکل مناسب پاسخگویی جهت
 اشـکال به فردیآمد. درواقع نهادها از شکل نسبتًا  وجود به ممکن

 در سـازمان نـام بـه جدیدی هویت و دادند هویت تغییر سازمانی
 ).٩٣ص ،١٣٧۴(دراکر،  گرفت شکل فرد کنار

 یطاشکال نهادها از بسـ یشناخت آنچه در تحول جامعه ینبنابرا
شـان را بـه صـورت  یکـارکرد یفکه وظـا یی(از نهادها یچیدهتا پ
و چهره بـه چهـره تـا بـه صـورت  یشخص یقو از طر یازمانسیرغ

از  یگرید عبارت دش یان) بیامروز یچیدهگسترده و پ یها ناسازم
شـده  یختهبرانگ یو متعاقب آن رفتارها یاعتبار یمآن، تحول مفاه

 یهـا از ضـرورت یباشد. سازمان شـکل اعتبـار یم یماز آن مفاه
منظـور پاسـخ بـه آن  باشد کـه بـه یم یاجتماع ینهادها یکارکرد

  جعل شده است.  یکارکرد یازهایها و ن ضرورت
در اشـکال  یطبسـ یاعتبـار یمکه از مفاه یتو مرئوس یاستر
 ییو بـا محتـوا یسازمان یمگذشته بود امروز در قالب مفاه ینهاد
 یـنو ادامـه ا یـل. در ذشـود یمـ یساختار و... جعل و طراح یرنظ

ــاه ــار یممف ــا یاعتب ــ ییرفتاره ــق م ــاه شــود یمحق ــه آن مف م یک
کـه  گونـه باشـد. همـان یکننـده آن رفتارهـا مـ ییندهنده و تع جهت
 یممفاه یلقبض و اقباض در ذ یاتناکح و تناسل و  مانند ییرفتارها
 ی. کارمند مفهـوم اعتبـارشود یازدواج و معامله محقق م یاعتبار

و از آن  شود یم یفدر سازمان تعر یآن نقش اعتبار یاست که برا
آنـان  یکه برا ییها باشد و مطابق نقش یمورد انتظار م ییردهاکارک
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دهند و  یم یپاسخ مناسب یکارکرد یازهایو اعتبار شده به ن یفتعر
 یاعتبـار یممفـاه یناست که نـاظر بـه چنـ یدانش یریتدانش مد

آن  یـلاسـت کـه در ذ ییهـا بـه نقـش یاست و درصدد سامانده
  ده است.ش یفتعر یاعتبار یممفاه

 و نفــس بــه وابســته و تکــوینی ســیر دهنده نشــان زیــر شــکل
 طریـق از انسـانی نفـس. باشد می سازمان انشاء و جعل چگونگی

بـه  بخشـی شـیئیت بـا و کـرده تصـرف واهمـه قوه در عملی عقل

 پـی در اقـدام ایـن. کنـد مـی اقـدام آن جعـل بـه نسـبت سازمان،
 در نهادهـا فردی اشکال توانایی عدم بر مبنی نظری عقل تشخیص

 بـا نهادهـا سـازمانی شـکل. باشـد مـی جمعـی نیازهای به پاسخ
 عملـی عقـل طریق از آن، جعل ضرورت بر نظری عقل تشخیص
  .گیرد می صورت

  
  
 

  
  
  
  

ازمانس انشاء و جعل چگونگی و نفس به وابسته و تکوینی سیر. ١ شکل

  »سازمان«و» تیریمد«به » یاعتبار«نگرش  یامد کاربردیپ
 یجـادشود که توان ا یاعتبارساز شناخته م یعنوان موجود انسان به

خودسـاخته  یمو رفتـار براسـاس آن مفـاه یو مش یاعتبار یممفاه
اداره  یاعتبـار یممفاه ینبراساس ا یرا دارد. جامعه انسان یاعتبار

پردازنـد.  یبه تعامل م یکدیگردر چارچوب آن با  یانشود و آدم یم
شد و  یجادا یشرفتکه در اثر تحول و پ یاعتبار یماز آن مفاه یکی
از  یبه درجه کنون یقیادراکات و معارف حق یگراز د یریپذیربا تأث
 یگریکرد، سازمان است. سازمان نوع د یداو توسعه راه پ یتعموم

اســت. دانــش  یتو مرئوســ یاســتر یاز مناســبات ســاختار
بـه  ی،فناورانـه و کـاربرد یهـا دانـش ۀهمانند همـ یزن »یریتمد«

 یعنـی یمفهوم اعتبـار ینانداختن و اداره نمودن ا یانمنظور به جر
 یـقبه جامعـه از طر یپرداخته شده است. سازمان برش» سازمان«

اختراع  یازهابه افراد به منظور پاسخ به ن یکارکرد یها نقش یاعطا
است کـه بـه منظـور  یفّناورانه و کارکرد یدانش یریتشود و مد یم
فّنـاوران و  یـزاست. کارکنـان ن یافتهشکل  یفّناور ینچن یانداز راه

 یسـازمان نقـش اساسـ یانداز هستند که هر کدام در راه یکاروران
ــار یمکننــد. مفــاه یمــ یفــاا ــروز  یختگــیبرانگ  نقــش یاعتب در ب

افعال مانند  ینهم جهت و هماهنگ در سازمان دارند. ا ییرفتارها

و  یدواع ینچن یختهانگکنترل و... که بر ی،سازمانده یزی،ر برنامه
  باشد. یم ییها یزهانگ

 نقـش کـه اسـت یرهـاییاز متغ یکـی ها ارزش و ها بینی جهان
 تبـع بـه و انسـانی نیازهای بندی اولویت و تفسیردر  یا کننده نتعیی
 ینکــهدارد. ا یم اعتبــاریز مفــاهیــآم و تنــوع یفــیش کیدایـپ در آن،
 توانـد یدارند، م یکدیگربر  یتیو چه اولو یستچ یانسان یازهاین

 مراتب سلسله نسبت. گیرد قرار ها ارزش و ها بینی جهان تأثیرتحت 
آن و به  بندی اولویت چگونگی و یکدیگر با انسانی یازهایو تنوع ن
 منظـور به اجتماع بستر در اعتباری ابزارهای گیری آن، شکل دنبال
 آن فرهنگـی و ارزشـی تفسـیر به منوط نیازها آن ارضای در تسهیل
  . است یکارکرد های ضرورت در اولویت تعیین و نیازها

درک  برای مهم شرط ها ارزش و ها بینی شناخت جهان ینبنابرا
ن معرفت تنها از راه تعامل و مفاهمـه بـه یاست و ا یمین مفاهیچن

دگاه دیـ بـه را مـا سازمان به گرا ذهنی ین نگرشید. چنیآ یدست م
 ای یـدهدگاه سـازمان را پدیـن دیکند. ا یک مینزد یریتفس−یننماد
 یدر فهـم رفتارهـا» نیـیتب« یر را بـه جـاتفسـی و دانـد مـی ذهنی
ن، یبرا افزون). ۴٩ص ،١٩٩٧ ،Hatchدهد ( یشنهاد میپ یسازمان
بخشد که جـز  یرا به رفتارها م یخاص ییبار معنا یاعتبار یممفاه
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 ایفـا اثـربخش و کـارا ای گونـه بـه جمعـی نیازهـای کنندگی تأمین
 دیگــر  عبــارتی بــه یــا و( اجتمــاعی هــای ســازمان ایــن. کننــد مــی

 درنهایـت و است معتِبر انسان دست به تحققشان ِزمام) اعتباریات
 براسـاس و دهد می ارائه تعریفی افراد جمعی نیازهای از که اوست

 آن تـأمین منظور به را) اعتباری یا و( اجتماعی سازمان تعریف، آن

 هـا سـازمان انشـاء و جعل اینکه وجود با. نماید می طراحی نیازها
 عملی عقل طریق از اسالمی، فلسفه رویکرد نظر از ،)اعتباریات(
 درک نیازها، آن درک اّما گیرد، می صورت واهمه قوه از استفاده با و

 از تلقـی و فهـم در بشـری هـای دانـش از ناشـی کـه بوده حقیقی
 .باشد می افراد جمعی و فردی نیازهای
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