
 

 

      

 



 

 

رند. به همین بز آگاهی درباره فلسفه غرب سود میکند که مدیران، دانشگاهیان و دانشجویان مدیریت امقاله استدالل می 

غرب شامل قهرمان گرایی، عقل گرایی، پوزیتیویسم، رومانتیسم، هستی گرایی و  ی شش زمینه اصلی فلسفهعلت، مطالعه

های های مدیریت، خاستگاهزمینه های غالب فکری در دانشکده دهد کهشود. این مطالعه نشان میپیشنهاد میپسامدرنیسم 

گرایانه دارد مدیریتی مبنایی عقلاست، تحصیالت گرایانه در روابط انسانی یک مفهوم قهرمانفلسفی مشخصی دارند. قدرت 

دینی و اقدامی استنتاجی باشد، میراث پوزیتیویسم  یا اجتماعی اخالقی، هایارزش از و اعتقاد به این که تحقیق باید مستقل

کند، به ک فرد در برابر تصمیمی که اتخاذ میاست. به عالوه اهمیت نوآوری یک زمینه رمانتیک است، پذیرش مسئولیت ی

پیام اصلی پسامدرنیسم گرایانه است و ایده این که وجود جهان و بشر، فاقد مبنایی پایدار است، ای هستیشخص مطالبهطور م

م خود را حداقل در یک از این  آگاهانه، به یک شیوه یا شیوه دیگر، همه نویسندگان مهم مدیریت نااست. آگاهانه یا نا

های برجسته فلسفه غرب نداشته زش مدیریتی که ریشه در درک زمینهآموند. با توجه به این امر، هیچ ها حک کردسنت

 باشد، کامل نخواهد بود. 

سال گذشته ظهور بدنه ادبیاتی کوچک اما به آرامی در حال رشدی که استالل می کند که مدیران، دانشگاهیان و  15در 

افراد پیشرو، لینچ و دیگر تالش کردند ت. در میان اس رب سود می برند، مشهوددانشجویان مدیریت از آگاهی درباره فلسفه غ

تواند متحد شود. در همین رابطه، لوری و چری ز مقاالت نشان دهند که تفکر مدیریت و فلسفه میای ااز طریق مجموعه

سفی، کارشناسان مدیریت را به کشف اصول تئوری و عمل مدیریت از طریق تحلیل ایدئولوژی ها و زبان مدیریتی با نگاه فل

    ، نامیده " ژورنال فلسفه مدیریت " و با این هدف تأسیس نمودند، حال تشویق نمودند. ژورنالی که آن ها در همان سال



 

تدالل در این حوزه با اهدافی متفاوت تأسیس گردید. با این اس "ژورنال مفاهیم مدیریت و فلسفه"نیز  2004شود و در سال می

چارچوب فلسفی اتفاق بیفتد، چیا، مرور مبانی فلسفی پژوهش مدیریت را  اند خارج ازتوکه هیچ گونه خلق دانشی نمی

از پیچیدگی زندگی مدیریتی پیشنهاد نمود. مدیران بر این اساس که فلسفه خرد مدیریتی را ارتقاء می دهد، به درک افراد 

ها، شدند. با در نظر گرفتن این توصیهتشویق  نماید، به استفاده از آنکر را تقویت میبخشد و مهارت های حیاتی تفعمق می

های حساس، درخواست کمک کردند. مستقل از برای تحلیل و پاسخگویی در موقعیتمدیران اجرایی از فالسفه متخصص 

ارائه  شماریهای فلسفی بیو توصیه این تحوالت، ادبیات قدیمی اخالق کسب و کار، تا حد زیادی از فلسفه منتج شده است

 هد. می د

ر را با نگاه اشاعه آن به تفکر مدیریتی ادامه خواهم داد. بحث من این است که ن مقاله، من موضوع کار لینچ و دیگدر ای

مفاهیم اساسی و روزمره مورد استفاده دانشگاهیان مدیریت، حائز مبانی فلسفی مستقیم هستند. این مطلب دو نتیجه قابل توجه 

 را در بر دارد. 

  کسانی که به تفکر مدیریتی  های مدیریت باید خود را با این مبانی مرتبط سازند ودانشکدهنخست این که

بینی نهفته و عنای کامل آن خواهند بود که جهانتنها در صورتی قادر به برقراری ارتباط و درک م ندمندعالق

 عواقب ناشی از آن را درک نمایند. 

 معمول در ادبیات مدیریت  هایی که به طورگاه جدالفلسفی باشد آنیتی مظهری از تفکر که، اگر تفکر مدیردوم آن

اسازگاری ها مظهر نکننده آنگردند زیرا تقلیل ناپذیری مأیوس شان تحلیلکنند باید در قالب مبانی فلسفیبروز می

 شان است.مفروضات فلسفی زیربنایی

های تفکر حاکم در سندگان مدیریتی بزرگ غربی بودند(، ریشهویای که تفکر مدیریتی منشأ غربی دارد )همه نن اندازهبه هما

های مدیریت را نیز باید در فلسفه غربی یافت. این امر القا کننده این نیست که فلسفه شرقی برای کسانی که مدیریت دانشکده



 

هنر "که با استثنا قرار دادن خوانند، شایسته توجه نیست، بلکه کامالً برعکس است. با این حال این واقعیت باقی می ماند می

 ، تفکر شرقی هیچ تأثیر قابل اثباتی بر جریان اصلی مفاهیم مدیریتی نداشته است. "جنگ سان تیزو

استدالل ارائه شده در این مقاله به شرح زیر، ساختاردهی شده است: پس از بیان برخی مالحظات که ساختار ارائه شده را 

موضوعی ساده شده ای از موضوعات اصلی فلسفه غرب ارائه می گردد که در آن بر پیشینه  -نمایند، مرور تاریخی توجیه می

فلسفی مفاهیم برجسته مدیریت تأکید شده است. این بررسی اجمالی، ادعای جامعیت ندارد اما برای نشان دادن اینکه تفکر 

شسته و رفته، معنادار و اطمینان بخش تکمیل مدیریتی، یک پازل پیچیده را شکل می دهد که نمی تواند در قالب یک تصویر 

یابد، ناپذیر باشند، ترتیب های فلسفی مهم، حتی اگر آشتیا حدی در راستای تعدادی از زمینهتواند تگردد اما همچنان می

ریت نیز ان مدیها و ارزش عملی فلسفه برای مدیران، دانشجویان مدیریت و دانشگاهیکافی است. بحث بر روی پیامدهای یافته

 گیری و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی، ارائه شده است. در قالب بخش نتیجه

هایی از ایی به بهترین شکل در قالب تبصرهفیلسوف انگلیسی، آلفرد نورث وایتهد، در شاهکار خود بیان نمود که فلسفه اروپ

های مهمی لی از تفکر غربی باید بر آن حرکتگاه یک بررسی اجما الطون قابل توصیف است. اگر چنین باشد، آنفلسفه اف

ند. بنابراین شش زمینه فلسفی به ق بودمتمرکز باشد که حتی پیش از فلسفه افالطون، به صورت مستقیم با آن مخالف یا مواف

 دست می آید:

 گرایی )دیدگاه مسلط پیش از افالطون(، قهرمان 

 به طور جدی با افالطون آغاز شد(،  گرایی )شاخه ای از فلسفه کهعقل 

 کند(، گرایی را رد میسفه ای که بسیاری از مفروضات عقلپوزیتیویسم )فل 

 نماید(، رومانتیسم )فلسفه ای که هم عقل گرایی و هم پوزیتیویسم را رد می 

 گرایی )یک نتیجه واقعیت یافته از رومانتیسم( وهستی 



 

 افالطونی را نیز رد می کند(. دلیل این که چرا دیگر فلسفه های مهم  پسامدرنیسم )آخرین خروجی غرب که سنت

 مورد بررسی قرار نگرفته اند در ادامه مقاله توضیح داده خواهد شد.

، در شش بعد به صورت خالصه مطرح شده 1تاریخی فلسفه غرب که در ادامه ارائه شده، در جدول  –بررسی موضوعی 

تعهد است و نحوه ترجمه این ها مها برای فردی که به آنبحث قرار گرفته، معنای آن ا مورداست. موضوعات مهم فلسفه ه

ها ه نماینده در هر یک از این فلسفهها و تأکیدات در تفکر مدیریتی و از دیدگاه یک مدیر بررسی شده است. فالسفزمینه

اند. من درک    گرفته اند نیز فهرست بندی شدهار اند و نویسندگان مدیریتی مرتبط که در مقاله مورد اشاره قرمعرفی شده

کنم که طبقه بندی نیچه و فیشته به عنوان فالسفه رومانتیک برای برخی از خوانندگان در حکم کفر خواهد بود و تقلیل سه می

، دقت و 1به نظر برسد. اگر جدول  برای برخی مضحکهزار سال تفکر غربی به یک جدول شش در شش ممکن است 

تنها  1را هدف قرار داده باشد، هر دوی این اتهامات قابل توجیه خواهد بود. به هر حال، موضوع این نیست، زیرا جدول کمال 

د. به عنوان یک هشدار دیگر باید گفت که کنها، پیشنهاد میای غنی از ایدهولیه برای کمک به راهبری بدنهیک نقشه راه ا

شرح  اما این امر برای فراهم آوردن یی خوانندگان را مورد آزمون قرار خواهد داد،طول این قسمت از مقاله احتماالً شکیبا

های مدیریتی شناخته رتباط میان مفاهیم فلسفی و زمینهمنطقی از هر فلسفه و قابل پذیرش بودن نتایج مقاله، مهم بوده است. ا

چه کند و آندرک مورد اول را تسهیل می م احتماالًسر مقاله ارائه شده است و آشنایی با مورد دوه به طور منظم در سرتاشد

  تر خواهد شد.وان مطالعه عمیق می شناسم آسانکه من آن را به عن

 

 

 

 



 

 

 ها در تفکر مدیریتیهای فلسفی مهم و ظهور آن: خالصه زمینه1جدول

ماکیاولی، هومر،نیکولو، گراییقهرمان
 فردریش نیچه

جوایز، قدرت، ها،قوانین،نقش
 عملکرد

مدددیریت سو ددد اهدددا      انجام بده!
 عملکرد  آموزش  نتایج

پیتردراکدددددر،  هامهارت
 جفری ففر

افالطون، رنه دکارسز،  گراییعقل
 کارل پوپر

عندوان  منطق، حکمرانی به 
ای از داندش، حقیقدت،   بدنه

 ا تنتاج، کلیات

مددددیران سل دددیل کدددرده   کنم.ا تنتاج  می
هدددا      هدددا  سللیدددلبیدددنش
 ریزیبرنامه

 مایکل پورسر سللیل

دیوید هدوم، آگو دت    پوزیتیویسم
 کنت

حقددایق، قددوانین، ا ددتقرا ،  
 جبرگرایی

پوزیتیویسم در حدال حاردر    کنم.ا تقرا  می 
یدددان دیددددگاه مسدددلد در م

 دانشگاهیان مدیریت ا ت.

هریدددددددرت  مدرک
  ایمون

یوهان گوسلیب فیشته،  رومانتیسم
 فردریش نیچه

اراده، الهام، شدور، مقاومدت،   
 ذهنیت

انعطددا  پدد؛یری  نددوآوری    اراده می کنم. 
 خالقیت  کارآفرینی  برسری

 سام پیترز عزم

آزاد و مسدددئول   من، آزادی، مسئولیت ژان پل  ارسر هستی گرایی
 ستم.ه

س دددمیم  دددازی  اقتددددار   
 ا تقالل

 چستر برنارد خود مختاری

میشددل فوکددو، پدداول   پسامدرنیسم
 فایرابند، ژان بودریار

روایت، دانش  اخت یافتده  
به صدورت اجتمداعی، عددم    
وجود مبانی، سفسدیر، بدازی   

 های زبانی

بدددون قطعیددات  
 هستم.

چندد فرهنگددی  مدددیران بدده  
عنددوان رهبددران  فرهندد    

یریت سغییددر   ددازمانی  مددد 
 مطالعات مدیریت بلرانی

 جان کوسر گوییدا تان

 

به توسعه تاریخی گرایی، دیدگاهی که از شعرهای هومر ظهور نمود، یک نقطه شروع الزامی برای هر فردی است که قهرمان

توان تصور انسان غربی سه هزار سال و اقدامات قهرمانان اصلی آن، می مند باشد. با توجه به داستان ایلیادتفکر غربی عالق

ن باستان و انسان غربی کرده است، بازسازی نمود. این مفاهیم به یونان زندگی پیش را از هستی خود و جهانی که در آ

( و قرن هشتم سلتیک ایرلند نیز 11تا  7شوند و بر بوشیدوی ژاپن، دوران وایکینگ های اسکاندیناوی )از قرن محدود نمی



 

ها بر اصالت، شجاعت، بردباری، مهارت متخاصم، افتخار و تعهد به استانداردها تأکید اند. تمامی این فرهنگکندهسایه اف

 دارند. 

ظارات گرایی توانایی شنا در خالف جهت جریان آب و به مبارزه طلبیدن انتظارات برای خلق انتاز دیدگاه امروزی، قهرمان

گرایی باستانی کامالً متضاد ثبات اجتماعی در بر دارد. قهرمانکه برای بقای فردی و  هایی استجدید، همراه با تمامی ریسک

عملکردی،  شوند که شامل انتظاراتهایی تعریف میرای باستانی، افراد به واسطه نقشگاین تعریف است. در جوامع قهرمان با

اسات، نامرتبط هستند و تنها مسأله مهم، نتیجه هایی در صورت حصول نتیجه هستند. مقاصد و احسقوانین رفتاری و پاداش

شود و قهرمانان است که از طریق عمل نشان داده میفلسفه قدرت  قهرمان گرایی "است. احتماالً این جمله صحیح است که 

 . در"باشندبه آن ها محول شده است، سرآمد میهایی هستند که در برآوردن آن دسته از انتظارات اجتماعی که شخصیت

گیرد که در میدان جنگ پیروز گردد. جنگجویان باید در میدان ه حکمرانی در اختیار کسی قرار میاشعار هومر، دستیابی ب

جنگ، شجاع و مدبر باشند، مردان جوان باید بی پروا و مهلک باشند، مردان مسن باید عاقل و محتاط باشند و زنان نیز زیبا، 

های ایلیاد دوست داشته باشند یا دوست نداشته باشند و یا ، چیزهایی نیست که شخصیتین فضایلپاکدامن و وفادار باشند. ا

های شود. کسانی که در مسئولیته واسطه تشخیص همتایان، تعریف میبتوانند از آن ها فاصله بگیرند زیرا وجود قهرمانانه ب

وسط دوستان یا دشمنانشان با آنها برخورد      این اساس ت نمایند و برد حق خود برای وجود را واگذار میخود ناکام هستن

ردد، زیرا بدون آن، کل عمارت نقشها، گانه غیر قابل توصیف و حتی پوچ میشود. بدون یک هدف کلی، زندگی قهرمانمی

 کند.قوانین و پاداشها، سقوط می

ز بدن و رفتار تنها متشکل انداشت. قهرمان  "شخصیت"و  "روح"، "ذهن"، "خود"هومر هیچ کلمه و هیچ مفهومی برای 

عل و میان عمل و بازیگر دیده های مختلف با هم متفاوت هستند اما در اشعار هومر تفاوتی میان فعل و فااست. اگر چه شخصیت

توانند برای خود اثباتی به عنوان نسجم با این مشاهده است که شخصیتهای هومر نمیشود. این عدم وجود شالوده روانی منمی



 

تماعی کوشش نمایند. جوامع   توانند برای به رسمیت شناخته شدن اجقهرمانی، تالش نمایند و تنها می مدرنی ازمفهوم 

ردهای دقیق، استمرار بدون شک سنتها است.         فرهنگ متعالی بر اساس استاندا گرا ذاتاً پایدار هستند، بهایقهرمان

حماسه "ست. این فلسفه دست کم از زمان شناخت یکی از اولین متون به نام گرایی از طول عمری استثنائی برخوردار اقهرمان

قبل از میالد، تا زمان هومر  )قرن نهم تا قرن هفتم پیش از میالد(،  2500تا  2800، نوشته شده بین سال های "گیلگامش

 دیدگاه مسلط فالسفه بوده است. 

های مدون و متضمن مسئولیتهای روشن کنند که به واسطه شیوهای تعریف میگان که مدیریت را به عنوان وظیفهنویسند

مدیریت به واسطه اهداف و خود کنترلی "توانند ادعای اصالت داشته باشند. اساس چارچوب ساختاریافته است، به سختی می

(MBO)" مایند. برای دراکر، پیتر دراکر، بر این عقیده استوار است که مدیران باید بر آن چه که نیازمدی شغل است تمرکز ن

است بلکه در واقع  درخواست از مدیران برای بررسی شخصیت همکاران خود نه تنها به لحاظ اخالقی منفور و غیر سازنده

ه پیشبرد هدف ها برای از دست دادن بینش خود نسبت به آن چه که واقعاً حائز اهمیت است، یعنی کمک بدرخواست از آن

شترک است. بدون زبان م دای از کارکنان بودن، نیازمنای عمل و چیزی فراتر از مجموعهبر. سازمان کلی سازمان، است

سازی، توسعه کارکنان و ... ممکن ریزی، سنجش عملکرد، تصمیمهدف، هیچ یک از وظایف اولیه مدیریت مانند برنامه

ها وظیفه شوند بلکه تعیین آن، آشکار میمعلوم هستند و نه خود نخواهد بود و رهبری انجام نخواهد گرفت. اهداف نه از پیش

اصلی مدیریت است. دراکر معتقد است که عملکرد ضعیف قابل تحمل نخواهد بود و کارکنانی که به طور مداوم ناکارآمد 

اج ز باید عمل نمایند و یا اخرشوند و مدیران دراکر نیهومر باید عمل نمایند یا کشته میهستند باید اخراج شوند. قهرمانان 

 شوند. می

گرایی را به ارث برده است. دراکر به صورت مداوم بر اهمیت نوآوری ان، پاشنه آشیل قهرم"مدیریت به واسطه اهداف"

پذیری به معنای امکان خطا است که در ایلیاد و در پذیری است و ریسککرده است. نوآوری به معنای ریسک تأکید



 

برای اثربخشی بیش از که دراکر اصرار داشت که مدیران باید مشابه، با آن ، غیر قابل تحمل است. به طورMBOچارچوب 

خواهد بود و در بهترین حالت می توان به اصالحات  MBOوری تالش نمایند، مورد دوم به احتمال بیشتری خروجی بهره

اپنی، شعف به سبک ژاش و ستایش مداوم وی از بهبود مستمر، شور دراکر به ژاپن در طول زندگی امید داشت. شوق و

 دهد. استدالل وی را نشان می

باز نمود. پیش از وی و در     گرایانهه را برای بازگشت به بینش قهرماندراکر اولین کسی نبود که به صورت ضمنی را

ضوع پرداخته گردد، یک تئوریسین سیاسی به نام نیکولو ماکیاولی به این موبه راه اندازی سازمان ها باز می ای دور کهگذشته

دادن موقعیت شغلی خود در دولت فلورانس، تنها به ه سیاسی رنسانس ایتالیا و از دستاست. وی با شورش علیه تجزی

برای دولتمردان مفید هستند، فروگذار ننمود. هدف  پنداشت،ارائه پیشنهادهایی که می مطالعات خود پرداخت و از استدالل و

ان ورش به شکوه و عظمت امپراطوری بود و سرمشق او در این راه، رم و یونان باستان به عنواو متحد نمودن و بازگرداندن کش

موفقیت ممکن است نظیری از موفقیت انسان بودند. همان گونه که بنیان رم نیازمند به قتل رسیدن ریموس بود، های بینمونه

مند خواهند از صلح و رفاه بهرهو گمراه در صورتی که می، دروغگو های بزرگی باشد. افراد ناسپاس، بی وفانیازمند فداکاری

حکمران زیرک و است که دولت، قوی باشد و توسط شوند باید از خودشان محافظت گردند. این تنها در صورتی ممکن 

 مصمم اداره گردد. حکمران، تا حد ممکن نباید به منظور حمایت از قوانین و حفاظت از دولت خود، از آن چه که خوب

شیر عمل کند و  است منحرف شود اما باید بد بودن را نیز در صورت لزوم بلد باشد. باید برای ترساندن گرگ ها به مانند یک

 ها مانند یک روباه باشد. برای شناسایی تله

ز مسیحیت ماکیاولی یکی از متفکرین زمان خود بوده است و مانند دیگر هنرمندان رنسانس اطراف خود، از دنیای کافر پیش ا

ای که ایتالیا برای حقیقت مسیحیت پرداخت بسیار گزاف بوده و منجر به سقوط رفته است. او معتقد بود که هزینهالهام گ

امپراطوری رم گردیده است. این بدان دلیل است که مسیحیت افتخارات دنیوی را تنزل داد و مردان فروتن و متفکر را بیش از 



 

بب برجسته چه را که سرت، بزرگواری، قدرت بدنی و هر آنداد. در مقابل، ادیان رم، آتن و اسپامردان عمل مورد تجلیل قرار 

آید، منظور قدرت تحمل رنج است نه قدرت نمایند. در دین ما اگر صحبت از قدرت به میان میشدن فرد شود، ترویج می

ای برای قدرت دنیوی ا گردند زیرا نه تنها وسیلهد احیهای قهرمانانه بایی جسورانه. در اخالق مسیحی، ارزشانجام کارها

 آیند.مار میهستند بلکه یک هدف نیز به ش

های ماکیاولی برای منفعت سران دولت نوشته شده باشد، اغلب به مدیریت منافع فردی یا سازمانی منتقل شده حتی اگر آموزه

خش مربوط به خود باید توسط یک تیم وفادار احاطه است. مدیران به منظور حفاظت از جایگاه خود و تقویت سازمان یا ب

ایستد حذف هر کسی را که بر سر راه آن ها میتوانند کمک نمایند، محافظت کنند اما یگردند، از دوستی کسانی که م

جه به    رد شدند باید بدون تونمایند. مدیران اجرایی باید نبردهای خود را با دقت انتخاب نمایند اما وقتی که وارد یک نب

های اخالقی تا پیروزی بجنگند. حفاظت واقعی از کارکنان، نمایشی از همدلی مسیحی نیست بلکه تقاضای سفت و هزینه

کند. اگر مدیریت نماید دیگران را نیز سرخورده میعملکرد سازمان است. مدیری که عملکرد ضعیف را تحمل می سختی از

توان مدیریت گاه نمیایی گذر از حوادث به کار رود، آنشد و اگر قدرت، به معنای توانبه معنای انجام کارها از طریق افراد با

 را از اعمال قدرت متمایز نمود. 

را در  نوعان خودها خود و همدهند. آنپذیری و عزم راسخ را نشان میاد، قهرمانان هومر شجاعت، انعطافدر ایلی

ها به زش نهایی آنان است. هنگامی که آنگذارند اما برتری، ارارشدیت احترام میها به دارند. آناستانداردهای دقیق نگه می

ند و کنها شکایت نمیبه جز خود سرزنش نخواهند کرد. آنکس را نهاده شده است، دست نیابند، هیچ هاانتظاراتی که در آن

ا اغلب هفتخار نیز بیشتر خواهد بود. آنا شوند زیرا هر چه مشکل بزرگتر باشد،رو میبا افتخار با مشکالت خود روبه

ها مسلط باشند و اگر نتوانند، احساس تحقیر خواهند نمود. کنند که بر آنتالش می دهند امااحساسات شدیدی را بروز می

توانست چنین ست. فردریش نیچه آرزو داشت که میها مهمترین چیز اع نجیبانه تحت هر شرایطی برای آنحفظ یک موض



 

تایش نمود اما استدالل در مورد انسان غربی قرن نوزدهم نیز بگوید. او تشخیص ماکیاولی درباره رنسانس ایتالیا را س چیزی را

چیزی بود که فلورانس تشخیص داده بود. او هیچ  نتر از آور نیچه، مخمصه اخالقی بسیار جدیتر برد. به بااو را پیش

و ریشه در بردگی داشت، در اخالق مسیحیت نیافت که تنها برای قشر ضعیف جایگزینی را برای انحطاط غربی که به تلقی ا

ها را یکسان فرض         ها و عقابشد و برهمناسب باشد. او مسیحیت را از این رو که ارزش یکسانی برای همگان قائل می

رشد و شر غنی و قدرتمند، باید اجازه ، افراد برتر از ق"نجابت یونانی"کرد که دانست. نیچه فکر مینمود، ضد طبیعت میمی

 "فردگرایی قهرمانانه"ا به مقام باالتری برسانند. توانند فرهنگ غربی رند که میها تنها کسانی هستتسلط داشته باشند، زیرا آن

کتسابی و در های شخصیتی اهایی مبنی بر اینکه رهبری وابسته به ذات است یا ویژگیانتها است زیرا هنوز در استداللنیچه بی

 باشد. انداز میت ناشناخته برساند، طنینتواند سازمان خود را به ارتفاعااینکه رهبر یک فرد برتر است که می

کنند: چرا باید از قوانین پیروی کرد؟ عدالت چیست؟ خوبی وتر و پالتو پذیرش قهرمانانه سنتها را با این سوال رد میاسک

تواند نشانه تجاری  عقالنیت شود؟ طی حرکتی که میمعه ایده آل سازماندهی میه یه جاچیست؟ زیبایی چیست؟ چگون

االت تواند به عنوان دانش و پاسخی به این سؤو دلیل) نه احساس ادراک شده( می ( عنوان کرد که منطق1970باشد، پالتو)

 باشد.

مان، منطق و مباحثه به ز طریق دیالوگ و گفتانسان خوب دیگر، یک انسان زورمند و مقتدر نیست، بلکه یک انسان عاقل که ا

شود و دیگری، برای او دنیای واقعی شت، دنیایی که همه روزه تجربه میرسد. پالتو اعتقاد بر وجود دو دنیا داواقعیت می

های ساسی نهفته است، که موارد خاص) اهداف، گرایشات و ارزشاست. او اعتقاد داشت که پس هر ظاهری، فلسفه و ا

نمایش ناقصی از یک واقعیت کامل، بدون تغییر و نامتنهاهی  شوند، چونظور و دلیلی که دارند، شناخته میقی( برای مناخال

 است.



 

داقت، عدالت و دانش پالتو معتقد است که جامعه ایده آل، جامعه ای است که از طریق افرادی که بدنبال منافع مشترک، ص

گذاران حاکمان و قانونگیرد.شود ، مدنظر قرار نمیاین جهت که موجب فساد می ثروت ازشود، و از طرفی سامان دهی می

 گذار.باشند، و فیلسوفان حاکم و قانون باید فیلسوف

قانون گذاری مفصل و با جزییات در مورد رفتارهای اجتماعی الزم نخواهد بود، چون قانون گذاری در صورت عدم تمایل 

آموزشهایی در    شود، همچنین ای و اولیه مهیا میهمراهی مردم، آموزشهای اخالقی پایههد بود. برای مردم، بی اثر خوا

 های ادبیات، منطق، ریاضی، تاریخ و سخنوری باید مدنظر قرار گیرد. حوزه

   حاکمان و قانونگذاران را اجرا   دهندگان فکری محدودی) قهرمانان هومر( که دستوارن این قانونگذاران از طریق یاری

گیرند.برای مابقیه جامعه، لویت دوم قرار میکنند، در اوتهدیدات داخلی و خارجی محافظت میکنند و از شهر در مقابل می

واضح و شفاف  و آرامش بیشتری دارند. متن افالطون گران، کشاورزان، تجار و بازرگانان با امور خود مشغول بودهصنعت

نون هستند، چون آنها بیشترین کیفیت را برای وظایف دارند. همانند پدران که از است: حاکمان و قانوگذارن متناسب با قا

خانواده خود مراقبت می کنند و پزشکان خوب برای بیماران خود. آنها اختیارات طبیعی دارندو بر مبنای تخصص خود نسبت 

  که هرکدام از فرزندان یا بیماران خود  صحبت می کنند.

کند. او معتقد است که مورد انسان، تقویت و پشتیبانی میخود در مورد جامعه را از طریق تئوری در  ایافالطون مدل سه الیه

کند که تفاوت بین انسان مرده و زنده در روح و ی و مادی اهمیت داشته و عنوان میبرای انسان عواملی مهم تر از امور فیزیک

ارچگی، از سه جز تشکیل شذه است: دلیل و منطق، روح و روان روان اوست. روح و روان) یا ذهن(، با وجود وحدت و یکپ

 و آرزو.

یابی به ی مباحثه و محاصبه دقیق برای دستدلیل و منطق، بعد منطقی است، که عبارتند از توانایی برای تفکر منطقی برا

؛ میل و آرزو که غرایض سازد تا بر مبنای احساس وظیفه و عزت و احترام عمل کنداقعیت. فطرت که انسان را قادر میو



 

انسان در آن نهفته است که به طور مستقیم با ابعاد فیزیکی و مادی انسان و آرزوهای او در ارتباط است. این سه جز روح 

شوند، در سه نوع که کدام یک از این سه جز غالب میانسان در یک چالش مستمری باهم قرار دارند و افراد بر مبنای این

 رند.گیمختلف قرار می

ترین مزیت آنها بدنبال حقیقت بوده و مهمها فیلسوفان آنهایی هستند که قدرت دلیل و منطقشان بیشتر بوده؛ آن -حاکمان

بنای فطرت عمل خواهند خرد آنها خواهد بود. نیروهای کمکی آنها در جست و جوی عزت و احترام خواهند بود، و بر م

یاق خواهد بود. از سویی آنهایی که وظیفه آنها فراهم کردن کاال و خدمات برای ترین مزیت آنها انگیزه و اشتکرد، و مهم

گیرند، هایشان حد متوسط را میهرچه آنها در خواسته لب بوده و بدنبال سود خواهند بود.جامعه است، میل و آرزو در آنها غا

کند که براساس جایگاه اجتماعی فراهم مید، شوای که افالطون متصور میبرای آنها بهتر و مفیدتر خواهد بود. جامعه

های روانشناختی هرکدام از شهروندان ثابت و پایدار بوده؛ و این جامعه به خوشحالی و شادمانی فردی از طریق تعادل توانایی

 و ثبات اجتماعی خواهد رسید و برعکس.

شود. ه در تفکر مدیریتی طنین انداز میواهد بود کهایی خطه شروع شمار قابل توجهی از ایدهدر نق با این پیشنهادات، افالطون

) به نسبت قوانین مفصل( ها و شان و مقام راها، ارزشتر، افالطون اولین فردی است که آن افسانهبرای شروع  رویکردی مادی

 ها موثر است. اری بودن، برای منضبط کردن رفتارپیشنهاد داد، با وجود اجب

و، جایگاه دهد. عالوه بر این، در نگاه اجامعه، یک تئوری سازمان ارائه میه یک مدل چند الیه از با پیشنهاد و توجی افالطون

 آید یا اینکهی روانشناختی و دینامیکی بدست میشود،بلکه بر مبنای ساختاربندهای او تعیین نمییک نفر براساس شایستگی

کند انتخاب و ارتقا باید الطون اولین فردی است که عنوان میشود. به عبارتی دیگر، افدر طول آموزش و رشد او تقویت می

که به نمایندگی از جمعی تصمیم         شود. عالوه بر این، آنهایی امروزه شخصیت نامیده می بر اساس معیارهایی باشد که

 هایی الزم را باید دریافت کنند.گیرند، آموزشمی



 

ر آتن با قبل از میالد، د 357نقش قانونگذاری و حاکمیت است؛ در سال ترین فاکتور برای برای افالطون، آموزش مهم

تواند اولین مدرسه مدیریت غربی باشد، آکادمی، مکانی برای ارائه و مطالعه ریاضیات، تاریخ و موردی برخورد کرد که می

برنامه درسی آکادمی تا به  در شکل گسترده آن، .گذرانندهای رسمی خود را میت سیاسی و جایی که فیلسوفان دورهسواال

 دهند.می و کیفی را پیشنهاد میامروز باقی مانده است، تا آن جایی که مدارس مدیریت موضوعات ترکیبی ک

دهد، در آکادمی ی به امور مادی و دنیوی تغییر میهای او توجه متفکران را از امور ماورای طبیعارسطو، کسی که پژوهش

را صاحب شود؛ طی یک حادثه ای رقیب فراموش شده، ترجیح داده  کرسی و امتیاز افالطون یدوار بود کهتحصیل کرد و ام

ها، این خود استفاده نکند: قهرمانان افالطون، آکادمیاین دیدار ماندگار موجب نشد تا موسسه و آکادمی از میراث   شد.

خودشان را اداره کنند، حداقل       نمی توانندچالش را پذیرفتند و ادعای خود را این گونه مطرح کردند که، اگرچه آنها 

 توانند خود را آموزش دهند) حرکتی در جهت طبیعت سیاسی آموزش(.می

گرائی رشد به خاموشی گرائید. بسیاری از امپراطوری روم اتفاق افتاد، عقل در شروع تجزیه های سیاسی که در سقوط

شد کرده بودند، اما شرایطی که  موجب نشاط فکری شهرمدار در قرن های بعدی روفان در دوران باستان قدیم و سالفیلس

 چهار هجری در آتن یه وجود آمد، تا زمان رنسانس فلورانس و ایتالیا صورت نگرفت. 

که هر هزار سال  ، همچون یک پیکر آسمانیندی استثنایی که اسکوریت تا افالطون و ارسطوبه هر حال، رابطه پدر و فرز

 افتد، تا به امروز دیده نشده است. در پایان قرن شانزدهم، نوبت فیلسوفان فرانسوی بود، رین دکارتییک بار اتفاق م

 ارچوبی عقالنی را برای تجدید منابع انرژی مطرح کرد.چ

( جز متفکرانی بود که با چالشی که بین مذهب و علم به وجود آمده بود، مقابله کرد. در دوران او، مطالعه 1987دیسکریت)

هایی که خون و تنفسی کشف شده بود. پیشرفتهای گردش حال پیشرفت و گسترش بود و سیستم دن انسان روبه روز درب

شد، به نظر می رسید که روزی خواهد آمد که رفتار انسانی از طریق قوانین علت و موجب بهبود دقت و اندازه گیری می



 

خواهان آزادی برای ایجاد  ضروری است( .با این حال مسیحیت معلولی  تشریح و پیش بینی خواهد شد) آزادی مفهومی غیر

فردی و توجیه و تصدیق اخالقیات بودند و عالوه بر این خداوند قادر مطلق بنابر وعده های خود محدود نخواهد   مسئولیت

تواند تصمیم به وجود می تی در جریان است، با اینبود، به طور ضمنی، اگرچه خداوند این دنیا را با خلق کرده که با اصول ثاب

کنند و این روند ممکن است از شوند، سقوط میتغییر این جریان ثابت و قوانین و مقررات جهان بگیرد. اشیا زمانی که رها می

تواند فاق خواهد افتاد، چون خداوند نمیاول تاریخ اتفاق افتاده باشد؛ اما این یک اصل الهی نیست که فردا نیز این روند ات

ت خود را محدود کند. اگر این موضوع مورد پذیرش است، پس علمی که بدنبال کشف قوانین طبیعت است، بی معنی و قدر

 بیهوده خواهد بود.

دان( بدنبال پاسخ دادن به این سوال و از طرفی آشتی ایمان با تعهد علمی خود بود. دیسکریت)یک فرد مسیحی و یک ریاضی

به این  تواند مدعی این باشد که به حقیقت دست یافته است، دکارتهیچ فرد علمی نمییچ فرد مذهبی و از آنجایی که ه

توان در گیری را داشت که مییا مذهبی صحبت کرد. او این نتیجهتوان به با یقین در مورد اصول علمی و نتیجه رسید که نمی

تواند این را رد شود، اما او نمیمی 5مساوی  3وه بعال2د یا اینکه مورد هر چیزی شک کرد، حتی در مورد اینکه او بدنی دار

کند که او در حال شک کردن است.  چون شک کردن از روی فکر کردن است و او نمی تواندفکر کند بدون اینکه موردی 

و نه حتی  ای از ناخودآگاه او، هیچ کس،ردن اثباتی بر وجود است. در گوشه( فکر ک1987وجود داشته باشد، دیسکریت)

کند: حواس انسان که موجودی است که فکر می گیری شود. انسان واند مانع رسیدن او به این نتیجهتداوند و یا شیطان نمیخ

ها متمایز واضح و مشهود    هن انسان، زمانی که برای آن ایدهشوند؛ با این حال ذلخطا هستند و اغلب دچار اشتباه میجایزا

امر ذاتی است،  سازد،ی که دانش بشری به صورت قیاسی میهای واقعی بدیهود. گزارهتواند دچار اشتباه ششود، نمیمی

، از آنجایی که ، ذهن یا ضمیرامور فکری، منعنوان می کند که  همچون هر اعتقاد مبنایی عقالیی. عالوه بر این دکارت

 گرفتن مختار هستند.تند، آزاد و رها بوده و برای فکرکردن و تصمیممادی  هسغیر



 

اشین، متعلق به طبیعت بوده و     به طور برعکس، جسم انسان مادی بوده و گسترش دارند، آزادی ندارند؛ همچون یک م

تواند از قوانین آن فرار کند. عالوه بر این، دلیلی از سوی خداوند برای این باور که جهان به صورتی مشخص رفتار نمی

کسی در این فریبکاری مشارکت ی خواهد بود با این تفاوت که هیچفریبکار چنینی معادل خواهد کرد، وجود ندارد.عمل این

 که فردی بدنبال محافظت از خود باشد.نخواهد داشت مگر زمانی

چون او  تواند فریبنده باشدکند: خداوند نمیکه مربوط به او است را مشخص نمی گرچه خداوند همه چیز است، و عالیقی

واند پیشرفت داشته باشد و طبیعت را مورد مطالعه قرار دهد. اگرچه علم چیزی برای گفتن در مورد تچنین نیتی ندارد. علم می

 روح ندارد؛  روح در قلمرو ایمان و الهیات است.

مباحث دکارت سیستمی را پیشنهاد کرده است که علم و مذهب، علت و معلومی و آزادی، جبرگرایی و اخالقیات از طریق 

آشتی برسند.  اگرچه بحث برانگیز است تنزل ضمنی خدا) تنزل در حد تماشاگر صرف( و ارتقای نقش  قرادادی به تفاهم و

انسان) که االن معادل خدا در ناخودآگاه اوست(، مکتب دکارت جهش بلندی به سوی انقالب علمی در قرن نوزده و بیستم 

می کند که دیسکیریت گاهی اوقات به عنوان پدر فلسفه بود. در این مقام، این موضوع تا به امروز بقا داشته است و تایید 

نخواهد  ترین مورد این خواهد بود کهرت جریان خاص خود را ندارد؛ واضحمدرن نامیده می شود. نه اینکه مکتب دکا

خیلی از توانند با بعد مادی در ارتباط بوده و برعکس. این مسئله) ه چگونه ذهن و روح ) غیرمادی( میتوانست تشریح کند ک

ارتباط با آن هستند( نمایانگر بمبستی است که با توچه به چارچوبهای قبلی  موارد دیگر که از آن مشتق گرفته شده و یا در

 باشد.قابل حل نمی

دکارت ترویج دهنده تجزیه و تحلیلهای ورای محاسن و معایب آن، مکتب دکارت پیامدهای بسیاری برای مدیران دارد. 

ش صحیح منطقی و جست و روی را تشکیل داد که دکارت آن را آمیخته شد، روشیکه که با ترکیب درزمان قیاسی است،

 نامید. جوی واقعیت



 

تجزیه      به خودی خود، ذهن هرچه طبق روشی که دکارت تعیین کرده عمل می کند و زمانی که مسائل پیچیده و امور 

کنند مدیران باید به صورت ویسندگان بسیاری است که عنوان میر نشوند، بدون نقص و اشتباه است. بنابراین دکارت پدمی

یی راکه با امور هایی را که باید تکمیل شود و یا کسب و کارهامسایلی را که باید حل شود، پروژهقیاسی پیش روند و  

های فیزیکی را از محدودیتتواند خود بر این، اصرار بر این که ذهن می اند، تجزیه و تحلیل کنند. عالوهدیگری ترکیب شده

سازی کرد و شود، عمل کند، دکارت مدل افالطون را سادهطالعاتی که بر جسم انسان وارد میرها کند، به طور مستقل از ا

گیری ورای الزامات وضعیت فعلی اوست: انسان اقتصادی نی تعریف کرد، که قادر به تصمیمموجود عقال انسان را به عنوان

است،  ارت است. جایی که سیستم دکارت با موفقیت کمی روبرو شد در ارتباط با پیامدهای روانشناختی آنزاییده افکار دک

باشد، یک تناقض و تضادی در واژگان وجود خواهد داشت. چون روان) ذهن(  علم رواناگر عبارت مدنظر به معنای  

پذیر نخواهد جز گیرد. برآورد و ارزیابی امکانر نمیبه طوریکه در دامنه علم قراغیرمادی است، وجودی روحانی و نه مادی، 

بوسیله خدا: تنها خداست که می تواند جوهره انسان ها را مورد مطالعه قرار دهد و در مورد سرنوشت انسان تصمیم بگیرد. 

 هرکسی که همچون دکارت به ترسیم روان انسان وانمود کرد این مسئله را دریافت.

های روش او اعتقاد بر این است که ایده های اولیه، ل جایگاه آن نیست، برای درک ریشهزنقش ذهن در طرح دکارت تن

های این چنینی مشخص شوند. البته مثالهای اولیه از چنین حقایقصحیح بوده و باید  زمانیکه واضح و متمایز هستند، ضرورتاً

 .کنداست که او وجود دارد، چون فکر میبدیهی اظهارات بنیادی  دکارت 

در نظر نسبت به یک بینش به عنوان یک اصل  اپوخه کردند قیاسی، دکارت دریافت که فلسفه  در مسیر تعهد به رویکر

) خود اصل( که قیاس از اصول بدیهی نوعی روش منطقی است، بوسیله نویسندگان بعد از گرفته شده است. این عقیده

 دکارت نیز مورد استفاده قرار گرفت. 



 

( از بازار کسب و کار و صنعت، نتوانست از ساختار موفق * پنج وجهی* خود 1998ی دقیق مایکل پورتر)در همه بررسی ها

مبنی بر اینکه رقابت ها در بازار کسب و کار و صنعت سازمان یافته بوده و باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد، دفاع کند. 

) این نوعی تعهد گیری شده استدان است، به روش قیاسی نتیجهتصادمدل پورتر از یک شهود که بدیهی یک نویسنده که اق

ل * زنجیره ارزش* خود را مطرح   به مدل دکارت در مورد انسان است(. پورتر دوباره جا پای دکارت می گذارد که مد

ی بر روی کند، از آنجایی که در یک متد دکارتی درست، این چهارچوب مشهور نیاز دارد که در مراحل اولیه، تحلیلمی

 توالی فعالیت ها در سازمان صورت بگیرد.

واقعیات بدیهی دارند، استنتاج      اگر رویکرد دکارت صحیح باشد، مدیران باید تصمیمات خود را بر مبنای درکی که از 

ه بوسیله گیرد. مطالعه اقدامات موفق کدنیای مرموز درون مدیران نشات میکنند. موفقیت در مدیریت همچون زندگی از می

 ابه که هنرمندان وه گونه ای مشگیرد می توان به عنوان یک راهنمای عمل واقع شود، اما فقط بسازمانها مورد استفاده قرار می

دیگران را مورد مطالعه قرار می دهند، به امید اینکه انجام چنین کار به آنها برای الهام گرفتن کمک خواهد کرد. اگرچه 

تواند در ن مسئله، مشروعیت یک بینش فقط میمین شدنی نیست، علی رغم اصرار دکارت بر خالف ایموفقیت در هنر تض

 کاربردهای عملی یافت شود.

به این دالیل، دانشمندان و نویسندگان مدیریت  برای جلوگیری از تورم و ازدیاد ادعاهای عقل گرایانان از طریق نقدهای 

شود، پس باید رام شدنی باشد ویا حداقل در گر دانش از بینشهای درونی حاصل می( کردند. ا1989تجربی روبه کارل پوپر)

ها خواهد بود که همواره آماده شروع بور به قربانی کردن عواطف و ارزشبه ناچار علم مج  اصول خود. در غیر این صورت،

 (.1989د*) پوپر، از حقایق بدیهی هستند: * علم باید از افسانه ها  ودر انتقاد از آنها شروع شو

علم و دانش جدید زمانی حاصل می شود که  مشاهدات با باورهای قبلی در تضاد باشد؛ اینکه ما باور داشته باشیم که همه  

قوها سفید هستند، دیدن یک قوی سفید دیگر دانش ما را گسترش نخواهد داد. مهم ترین گزاره عقل گرائی انتقادی) فلسفه 



 

شود حداقل به ابل ابطال نیستند که آنها را نمیطال به صورت علمی خواهد بود: تئوری هایی که قپوپر از علم( امکان اب

صورت  تجربی مورد آزمون قرار داد، بدیل زاید و بیهوده بودن باید کنار گذاشته شوند. تئوری های زاید و بیهوده به دلیل 

 قدرت باالی ظاهری تبیین آن، بسیار جذاب هستند. 

ش از حد بزرگ: تئوری که امکان ابطال پذیری ندارد، همه چیز را توضیح و تبیین می کند اما برعکس؛ که با تبیین در واقع بی

گزاره های غیر قابل ابطال برای مدیران نیز کارکردی نخواهند  کند.رد، به خاص چیزی را پیش بینی نمیهمه موا

 (. 2003داشت)موس، 

  ها هد داخلی و درونی باشد؛ ایدتوانای نمی( عنوان کرد که هیچ ایده1988الک)ز دکارت، جان در رویکردی متفاوت ا

تولد  مل و دستکاری قرار گیرد. در هنگامپردازش آنها از طریق ذهن مورد تأ توانند بدون مفاهیم منطقی و وسیله ای براینمی

گونه ذهن از همه شخصیتها، بدون هیچ ایده ای. چذهن همچون کاغذ سفیدی است، خالی ذهن یک لوح سفیدی است: *

ها در یک شود؟ برای پاسخ به اینایی منطقی  دانش در ذهن ایجاد میاز کجا و به چه طریقی مبن  یابد؟رشد و پرورش می

ه (. این گزاره نقط1988شود؛ و در نهایت از خودش استنتاج می شود*) الک، ه، از تجربه. همه دانش ما کشف میکلم

( این امکان را داد که انسان را کامال 1985گرائی مدرن بود. این رویکرد به فیسلوفانی همچون دیوید هوم)شروعی بر تجربه

 موجودی طبیعی، محاط شده توسط طبیعت و توانایی احساس طبعیت انحصارا از طریق تجربه، تعریف کند. نادیده گرفتن

تواند از درون نشات بگیرد، اما اعتقاد گرایان عنوان کردند که حقیقت نمیبهآور، تجرحقایق بدیهی همچون یک توهم زیان

گرائی، فلسفه و علم باید به طور تجربی مورد آزمون قرار گیرد. بدون قیاسداشتند که دانش از طبیعت نشات میبر این 

 گیرند.



 

بی در گرائی بهترین هم پیمان علم است، چون این گزاره را که انسان می تواند بیشتر از حالت تجر، تجربهدر مواجهه با آن

شود که اکثر متفکران و دانشمندان در این فلسفه رویارویی کند. کمی تعجب از این جا ناشی میمورد دنیا بداند را، رد می

گرفته شود که درستی آن پذیرفته  تواند آنقدر خوب در نظراندازی که نهایتا می خود را با مذهب مشاهده کردند. چشم

شود.: همچنانکه هوم اولین کسی بود که این را مطرح کرد، اگر علم به طور مستقیم از تجربه حاصل می شود، دانشمندان با 

واردی خاص استنتاج می شوند؛ آن ها مشکالتی روبرو می شوند.تئوری های علمی ، جهانی و تعمیم هایی هستند که از م

 س حرکت می کنند.ت های در دسترگذشته را به اینده تعمیم می دهند و ورای واقعی

تدوین اعمال طبیعی این  های غیرقابل رؤیت را داشته باشند اما باید خودشان را بات دانشمندان نباید انتظار قدرتدر نظر  کام 

، اما تر ندارد، سرّ و جادویی نداردتر و دقیقی نیست، الیه  عمیقشهود چیز دیگرمسیر قانع و راضی کنند. جهان هستی تجلی م

تواند به خاطر وابستگی به دوره طمئنا استدالالت دیرباور هیوم میتواند مورد مطالعه قرار گیرد. مقوانین پدیداری دارد که می

متافیزیکی تکامل که به دنبال تبیین وقایع به وسیله علل غیر مشهود)غیرقابل اثبات( بود کنار گذاشته شود. این پیشرفت دانش 

شده است. شایان ها فراهم ر آن مرحله دانش کامل و همه پاسخشود که دنجر به  مرحله اثباتی در دانش میم بشری ضرورتاً

پنهان گرایی غیرقابل تصور است، نه به دلیل این فرض که تعدادی علل رایی و جزمگرایی بدون جبرگذکر است که اثبات

کند که گرایی از این رویکرد شروع میکند(، بلکه به این دلیل که اثباتانکار می ها را صراحتاًوجود دارد)که اصال وجود آن

مجموعه عروسک روسی است، با علوم  گرا شبیهتها در سیطره قوانین جهانشمول و ثابت طبیعی هستند. دانش اثباهمه پدیده

ها تنها در سازگاری با مظاهر طبیعی پدیده ها از جمله: ریاضی، نجوم، این منطق که همه ترتیبات و نظام با "سازمان یافته 

ستند . کامت تصدیق نمود که همه فرایندهای علوم در یک رتبه نی"فیزیک، شیمی، فیزیولوژی، فیزیک اجتماعی هستند

در استفاده مجدد این اصطالح که وی اختراع کرد آخرین جامعه شناسی به خاطر پیچیدگی شان ه فیزیک اجتماعی یا گرچ

گرایی رسیدند . همه یکسان هستند: دانش اجتماع واقعیت اساسی و کهن بوده و دانش همه علومی بودند که به مرحله اثبات



 

تنهایی می تواند برای سایر دانشها  اجتماعی ملکه دانش هاست. این دانش به دانش ها واقعیت های اجتماعی است و دانش

، همچنان که برای دکارت "من"ها را در یک منظومه معرفت شناختی بزرگتر جای بدهد. با توجه به نظر وده و آنتولید معنا نم

     هی علوم بشری رد کرد، آن دانشحله الهم مهم است، کامت آن را به عنوان باقی مانده دنیوی روح ، به ارث رفته از مر

 هایی را که با ابزار علمی ایجاد نشده است کنار گذاشته شود.تواند باخیال راحت معرفتمی

گرایی به عنوان یک فت شناسی به دست آمده است، اثباتگرایی که در یک تعریف خاص معردر پس اصول هنجاری اثبات

این ماهیات  تواند و باید بتواند از طریق ماهیات محسوس و مشاهداتی برآمده ازمی کل، بر این اعتقاد استوار است که جهان

گرایی با این پیش فرض که تواند به صورت عینی و آزاد از ارزش ساخته شود. به عبارت دیگر اثباتمطالعه گردیده یا می

ای د، در پی جهانی به عنوان مجموعهتوانند سنجش گردنفرض عقیدتی خاص میهایی وجود دارند که بدون هیچ پیشمتغیر

گیری مستلزم یک انمندی برای اندازهابد . حاال توتواند به کیفیات محسوس و بیرونی شان تقلیل یاز ماهیاتی است که می

      دانم سیب چیست. از این رو ها توانا شوید، من باید باست: پیش از آنکه برای شمارش سیب گیریچارچوب اندازه

نظریه باید پیش از حقایقی که  کند. اینمی در مورد چیستی سنجش را فرض میبندی نظریه عموتعدادی دستهگیری اندازه

گرایی شود، ضمیمه که اثباتفرض نسبت به آنچه مشاهده می شر دسترس باشد، بعالوه یک الیه پیتوانند سنجش شوند دمی

ناپذیر باشد رسد که نسبت به این مسئولیت آسیببه نظر نمی گرایی به عنوان یک کلبا صراحت ممنوع کرده است. اثبات

چارچوب مفهومی  اینکه آیا  گرا قرار دارد یاگرایی نیز در موقعیت اثباتچراکه این مطلب قابل بحث است که آیا خود اثبات

پوپر در بازگشت به  وارد شده از حقایق بدون هیچ پیش قضاوت اخالقی است؟ اینگونه استدالالت شبیه به  استدالالت

که به صورت خالصه ذکر شد، براساس آنچه علم باید از نظریه لقه وین و توسعه فلسفه علمش است گرایی منطقی در حاثبات

 شناختی(گرایی انتقادی با یک تورش معرفتگوید که عقلروع شود نه مشاهده)این نظریه نمیش



 

های تفکر کامت کس تمام جنبهله نشد. در آن اثناء و اگرچه هیچفرمو تدوین و 1930به هرحال توضیحات پوپر پیش از دهه 

از جهت تاریخی و  گرایی بر تفکر قرن نوزدهم بخاطر مشروعیتی کهکرد، تاثیر اثباتهای بلند او را  تصدیق نمییا دیدگاه

ود(. از طریق این پیشروی شناختی در اقدامات علمی داشت، تأثیرعمیقی بود)اگر همیشه تصدیق نشده باخالقی و معرفت

رسد در این جهان عهد کرد و برای بسیاری به نظر میگرایی تشد، اثباتگرایی حمایت میظفرمند علم که از جانب اثبات

 هایدشواریها تعهد کرده است: عمر سالم و بلند، آسایش مادی و کاهش حوزهکند آنچه را مسیحیت در دیگر محقق 

بخشی همه نظریات در فیزیک که امید وحدت امروز هنوز در میان رویکردهای علمی خصوصاً گراییفیزیکی. منادیان اثبات

درون یک مدل منحصر به فرد هدف رسمی درآن است برجسته هستند. در مطالعات مدیریت، و در علوم اجتماعی به صورت 

رچه برای دالیلی که در باال ارزش مسلم گرفته شده است حتی اگ -برای تحقیقات حقیقت محور و طبیعت عمومی، تقاضا 

 ذکر شد، غیر واضح است اگر این تقاضا عاری از ارزش باشد.

کند، به خاطر آن داللتهایی که پژوهش مدیریت یت اعمال شد تعهد جذابی ایجاد میگرایی هنگامی که به مدیربرنامه اثبات

بینی پذیر داده و در نتیجه رفتارها پیش یک تالشی است که هدفش کشف قوانین مدیریت براساس آنچه سازمان ها انجام

گرایی را در اثر عظیم خود تحت عنوان رفتار اداری در آن شود که سودآوری ایجاد نماید. هربرت سایمون طریق اثبات

رتی با پیگیری یک خطی بخشی که اقدام به بنانهادی مبانی یک دانش اداری نمود تصدیق کرد. اخیرا روسیو و مک کا

گرا بحث کرده اند که مدیریت باید مبتنی بر شواهد باشد، از این رو باید از حقایق شروع کرد، به صورت قیاسی شفاف اثبات

های قابل د و اعتماد نموده و بهترین یافتهحرکت کرد، به تجربیات موفق که به واسطه انجمن های مدیریت آشکار گردیده ان

 دسترسی علمی را برای تاریخ ثبت نمود.

توانستند همکاری دوسویه در حیطه مربوطه به خود داشته باشند یک سیستم تفکری شرایطی که دین و علم می دکارت در

   بنانهاد. کامت دانش را در سطح عام قرار داد و جامعه شناسی را در سطح خاص باالتر از دین و باالتر از هر دسته بندی 



 

برای مند یا مورد واکاوی قرار دهد. هزینه م درونی انسان را قاعدهخواست عاله میقبیل روانشناسی( قرار داد ک ای)ازرشته

 "من"یعنی از آزادی فیزیکی قرار داده بود،  ها سبب نابودی آنچه دکارت برای حفاظتپرداختن برای این قبیل حرکت

   ها ودیدهگردید. اگر جامعه واقعا واقعیت اصلی است که می تواند به صورت عینی شناخته شود، در این صورت پ

ها، توسعه و رفتار براساس الگوهای جهانشمول و تغییر های اجتماعی مانند سازمانها، فرهنگ آنها و اعضای آنموجودیت

ها بوده، هستند مگر موجودیتهایی که برای ف و تدوین آناجتماعی به دنبال کشگرای ناپذیرو قوانینی که دانشمندان اثبات

هایی نظیر آزادی، انکار تقدم فرد بر جامعه، اندیشهگرایی و تدر موافقت با جبرگرایی بنیادی اثباها قابل درک نیست. آن

شناسان، مدیران و پرستی بشر شناخته شوند که جامعهه عنوان میراث غلط از دوران الههانتخاب، اخالق و مسؤلیت باید ب

آید رفتار ترونیکی و مکانیکی به حرکت در میطه نیروهای الککارمندان باید از آن عبور کنند. مانند چنین اصولی که به واس

 "توپ بیلیارد"یا  "هل دادن -کشیدن "های محیطی و ساختارهای مناسب است. دیدگاه افراد نیز قابل کنترل توسط محرکت

و  شوندیخته مدر مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی ، از زمانی که یک کتاب درسی تصدیق کرد که کارمندان برانگی

گردند تا افراد تشویق گردند تا یک مجموعه ای از عوامل که سبب می": گرایی تعریف کرد اثباتانگیزش را با زبان شفاف 

 شایع شده است.  "رفتار را نسبت به رفتارهای بدیل دیگر انجام دهند.

ها در مکاتب ترین اندیشهی در میان گستردهنظریه انگیزش انسان مازلو)سلسله مراتب نیازها( باید یک نظریه روانشناخت

حروم بودند، نیازهای  مدیریت است. این نظریه بزرگترین شاهد تفکر فوق است. وقتی مدیران یک اداره با یک رویکرد م

ها خاموش شود نش نیوتن باشند که تلفن همراه آنها سبب می شد که به دنبال یک راه جدید مشابه قانون گراعزت نفس آن

او باید آن را به خاطر نیاز  کردند،گامی که یک مدیر ارشد پیشنهادی ارائه میشوند. به طور مشابه، هننگامی که آزاد میه

چرخند. اکنون اگر کارمندان وانند اما درست به سمت خورشید میتها با راه مشابه نمیپذیرفت، آفتابگردانخودشکوفایی می

د، هرکس می تواند به صورت مشروع تعجب کند از کسی یا چیزی که مدیران را در انگیختن به واسطه مدیران انگیخته گردن



 

را در پله اول  هان کارتب درسی را برانگیخته که ایزیردستان بر می انگیزد یا از این باب آنچه که مازلو و دیگر نویسندگان ک

 نشناختی و پدیدآوران آن است.های جبری رواه عنوان اولین سبب مالزم همه مدلبنویسند. خداوند ب

ی علمی به برنامه کامت زمانی که نظریه وی با چالش مواجه شد وفادار بود؛ من به عنوان موجودیت در هر مورد، روانشناس

ها منابع رفتار است. ورای این توجه اندک برای روانشناسی، کامت روانکاوی را  با حدی زاد فهم شود علت ندارد، بلکه علتآ

ایی  است که در روان هفرد انجام می دهد  به علت مؤلفه ه یکفرضیه های بنیادی فرد همان چیزی کافقت پذیرفت. از مو

او معتقد شد که دوران کودکی  شود و ساختار سه جزئی او شامل اجزای تغییر ناپذیر سرشت انسان است. نهایتاًفرد واقع می

ار بزرگسالی را دهد، زندگی مادی را شکل داده و رفتآن نیروهای درونی ذهن را شکل می مخصوصا تجربیات ضمنی جنسی

دهد با کمک درمانی، بتوانند مواد آگاهی که قبال در عمق ناخودآگاهشان ه این تئوری به بیماران اجازه میزند. اگرچرقم می

دهد. در بشریت ارائه مییک مدل معینی از  برای بازگرداندن کنترل بخشی بر زندگی آگاهانشان، تحلیل های روانشناختی

     ن، مشاوران و آن کسانی که سازمانها را مطالعه اندازهای جذابی برای بازاریابان، مدیراچشم شکل پوزیتویست معمولی

دهد. زمانی که آنان نحوه عمل کردن روان کارمندان و مشتریان را از طریق ابزارهایی که این نظریه فراهم کنند ارائه میمی

استخدامی بهتری بگیرند یا فرآیندهای ناخودآگاه در ورای  نموده بود فهمیدند، آنان توانستند که تصمیمات بازاریابی و

 .ها را کشف نمایندانتظارات بازار و مسائل سازمان

ضمنی و نه چندان  توجه به نتایج هیوم ویرانگر هیوم و تصور رشد فلسفه کامت، اعتقادات عموماًفیلسوفان روشنگری بدون 

رغم مخالفتشان در بسیاری از موضوعات همگی طون به ارث برده بودند. آنان علیمهمی را تسهیم نمودند که از ارسطو و افال

لیل منجر به فهم کامل و منسجمی از جهان گردید. دانش بر این توجه متفق بودند که جهان هستی امری معلوم بوده و این د

هایی وجود دارد که به واسطه پاسخ داده شود به خاطر آنکه روش برخاسته از جلوات طبیعی بوده و همه سواالت می تواند



 

یکدیگر سازگار ها اثبات خواهد کرد که باواهد بود. افزون براین، همه پاسخآنچه آنان می توانند آماده سازند در دسترس خ

بینی است. هنر عبارتست از بازنمایی و تکریم طبیعت، اخالق بیعت ساختارمند، ثابت و قابل پیشهستند به این خاطر که ط

عبارتست از ارتقای انتظارات، برابری و بزرگی، با صلح و صفا و نظم پایدار. آنچه دانش نیوتونی در جهان عینیت به آن دست 

شناسی است. حقیقت افالطونی شامل اخالق و زیبایی ای آن است وه ه برگردان جهان انسانی و تالشیافت آن بود که  فلسف

نی روشنگری یکی توابع پیشرفت در توانمندی است، فلسفه که به واسطه دانش یاری شده در مورد قاعده است. علوم انسا

به سان تأسیس گردید، یک جامعه پر رونق گیر اجتماعی است: زمانی که دانش کامل اهداف و کارهای درونی انچشم

گونه و جهانشمول تبعیت خواهد کرد. جهانشمولی، عینیت، صداقت، تناسب، صورت خودکار از یک رویکرد علم

 استانداردها، نظم و ترتیب و عقالنیت مضامین اصلی برنامه های اطمینان بخش روشنگری بودند. 

   دانستند. در نظرهای آلمانی  سرنوشت انسان را تعیین شده نمیدند. رومانیستوبه این فلسفه به هرحال خوشبین نب تمام افراد

ها جهان بدون اجبار، هدف یا معنا است. این مفاهیم از انسان ها ایجاد شده و منطق چیزی برای بیان در مورد این فرایند آن

ها شدند، رمانتیستگر لوازم انسانی دیده میگرایی که خشک و سرد جزئی و محاسبه ندارد. فراتر از عقالنیت و عینی خالقانه

گرایی را مطرح کردند و اینکه همه تصورات  محوری زندگی هستند بنیه علمی ندارند. آزادی، احساسات، تخیل و انفسی

ن بشر شکست خورده است چرا که ها، دانش در رستگارنمودرمانتیستده و آزاد باشد: در نظر بشریت باید از علم رها ش

ناپذیر شتن عمدی تحلیل است. طبیعت پایانکردن و کیک حقیقت تبیین کند. فهمیدن خفه تواند آزادی را به عنواننمی

روح است، ناگزیر و تنهاست و در قاموس فرمول است. طبیعت نامعقول و مغرور برای زندگی است در تواند، بیاست، نمی

افی از طریق قواعد ریاضی باشد. افتخار علم فی نفسه بر مطالعه آن یک تنوع پرهرج و مرج و الیتناهی، می تواند به قدرک

وجود دارند، قابل توصیف نیستند، بلکه مطالعه آن نسبت به  چیزی است که آشکارا وجود دارد، نه تنها بر چیزهایی که صرفاً

هیوم قوانینی که علم در جستوی است. بنابر اندیشه  توجهتواند وجود داشته باشد بیچیزهایی که هنوز وجود ندارد یا میآن



 

    انین علمی پیروی وقایعی از قو کند. در عوض،شوند تبعیت نمییقی که به واسطه شواهد مستدل نمیآنهاست از آن حقا

تواند شناخته شود، چگونگی خوانده شدن کتاب طبیعت د. آنچه برای شناخت است، آنچه میکند که حقیقت داشته باشنمی

ت نبوده است. ای زندگی انسان و جامعه، دغدغه همیشگی فیلسوفان بوده که چندان وابسته به سواالبه عنوان یک مدل بر

قی، هنری و تواند بخواهد و اراده کند.این یک سوال اخالوعیت دارد آن چیزی است که بشر میها موضآنچه برای رمانتست

 شناختی است. شناختی و  معرفتهستی

رد و معتقد بود که مفهوم عالم انسان تجربه بنیان نیست و فقدان پیشامد تجربی صراحتا آن  تر بجان فیکت این خط را پیش

نه از پیش نوشته و نه لوح خالی است بلکه نتیجه کنش های انسان  "من"آزادی  مشترک است. دکارت و الک اشتباه کردند: 

بیعت متمایل به داشتن ساختار و محتوای از بوده که ماحصل مواجهه با مقاومت است. نسبت به تالش برای فهم صرف، ط

اراده و ناتوان از  -فرمانبرداری از چرخه علّی منسوب به قوانین فیزیک احمقانه، جذاب صرف ضعیف پیش تعیین شده است.

   کاری بشری و موضوعات را فراهمایجاد یک زندگی برای خودشان است. طبیعت مواد یک مسیر بدون شکل، قواعد ابت

تواند وابسته به دانش فکری عمیق باشد چرا که چنین چیزی به عنوان شواهد بی طرفانه طبیعت وجود ندگی نمینماید. زمی

ستم بنابراین من ندارد: من گرسنه نیستم چون غذا پیش از من بوده است، اما یک چیز برای من غذا می شود چون من گرسنه ه

شود چون مجبور به عمل در یاست، اما سرنوشت ازآن من مکنم چون یک هدف مشخص و قابل حصول نیستم که عمل می

 .شرایط خاصی به وسیله آنچه قابل حصول است هستم

هایش وسیله اختراع و دفاع از مطلوبیت ت خود را بهکننده است، هنرمند است ، نه دانشمند. انسان انسانیقهرمان رمانتیک ایجاد

کند. چون جهان از پیش تعیین شده ذاتی نیست، تصور سعادت عقالیی پارادوکس، م باز تصدیق میسیله مسیر عمل مصمبه و

ی وجود دانند چرا که طغیان فیکت بهافرهنگ را به عنوان مانع طغیان میبزدالنه و پست است. درحقیقت فلسوفان روشنفکر 

گرایی در یک ظم و انظباط به واسطه مسیر انفسیهای جهانشمول وجود ندارند: میان صفا و آرامش با نها بود. ارزشفرهنگ



 

جبر طبیعی و امکان آشوب و جنگ خارج از آزادی، انتخاب قاطعانه دوم فیکت بود. به خاطر دالیل مشابه، نویسندگان 

ناپذیر و علمی اقتصاد و بازرگانی در ورای کنترل این اعتقاد به قوانین مطلق، شکستول رمانتیک فکر کردند که اشتباه مرتبه ا

معنا ها پوچ و بید به دست پنهان بازار، در چشم آنانسان است. مفاهیم قانون یا الزام اقتصادی مانند عرضه یا و تقاضا یا اعقتقا

سفه فعالیتشان به جتماعی مطلوبشان، توجیه فقر و تبیین و احاله فلشد. مدافعانی نظیر مفاهیم مذکور به دنبال حفاظت جایگاه ا

ها برای ی باید خدمتگزار انسان باشند. آنگذاری الهی بودند. نهادها و مقررات اقتصادی، پولی و تجارسمت نوعی قانون

تواند افق نهایی ست و نه میارتقای زندگی، هنر و توسعه معنوی هستند و ارزش فی نفسه ندارند. علم اقتصاد نه معین شده ا

 انسان باشد بلکه باید قالب تعیین غایات انسان باشد.

در ادبیات مدیریت ، یافته های فوق در آثار تام پیترز بیشتر توضیح داده شده است. در کتب و مقاالت منتشر شده در ضعف 

ه بود که علی رغم حجم زیاد آنچه ارائه و در یک سخن لطیف وی از این مشی دفاع کردتحقیقات موفقیت موفقیت در مجله 

شده به آسانی خالصه شده است. در نظر پیترز موفقیت یک جنگ است: یک ایدئال متغییر که هرگز به دست نمی آید تا آن 

کند. پیترز مدیران را فرموله شده است دائما تغییر نمی وقت که به صورت جدی و بیرحمانه پیگیری شود. رویه جامدی که

ریزی استراتژیک توجه نکنند. به ند، قواعد را بشکنند و به برنامههای عقالیی را در نظر بگیرکند که فراتر از تحلیلمی سفارش

های آزمایش کنند، جستجو کنند و ایده گیری به عمل داشته باشند. آنان بایدفکر بی حاصل، مدیران باید یک جهتجای ت

کنندگان و مشتریان ا کارمندان مالقات کنند، به عرضهپی کنند، مشاهده کنند، بجدید را آزمون کنند، نوع موفق آن را ک

کنند و سرزنش کنند، تجلیل کنند، صحبت میسرایی کنند، تشویق کنند، ستایش کنند، ش فرادهند ، فریاد بزنند، داستانگو

باید مدیریت را به صورت زنده و  کنند(.مدیرانگویند عمل میکنند)آنچه میروند و صحبت میروند و راه میراه می

توانند سازمانشان و محیطشان را فهم کنند: آنان باید با راه رفتن در خاطر اینکه تنها از این طریق می حضوری زیست کنند به

       ها یادن، حتی به قیمت شکست است که شرکتمحیط سازمان مدیریت کنند. پیترز مصر است: که تنها در عمل نمود



 

ها باشند به این خاطر که هرچه شکست بیشتر باشد ها باید به صورت فعال در پی شکستحقیقت شرکت گیرند. درمی

شود که: یا خالق باشید یا تر است خواننده خود را یادآور مییادگیری بیشتر است. پیترز که پیرو شعار تخریب خالق شومپی

بازآوری کنند، از میان بردن مدیران میانی، توسعه قدرت در  ها باید خودرا دائمارید. در حرکت بر لبه آشوب سازمانمیمی

ممکن برای درگیری و مشارکت طبقات پایین در هرکار به خاطر اینکه  محدودیت برای توانایی برای مشارکت افراد حد

رانش متعهد وجود ندارد. درواقع در مدل شخصیت رمانتیک پیترز معتقد است که ارزش دارایی شرکت به تعداد سهامدا

 ارزش است. ،ها و تمایالتی که در مغز و قلب کارمندان انباشته شده استنیست بلکه توانمندی

گوید اگر کاری با خالقیت ندارد. نیتزچ می نیتزچ فیلسوف رومانتیک مخالف داروینیسم است به خاطر دالیلی که هیچ

ق با محیط رخ می داد و تنوع بیشترین تطاب داروین درست می گفت و تکامل و بقای اصلح واقعیت داشت، در این صورت

اء بازتولید ناب ناپذیر بقشد که معیار منحصر به فرد و اجتگرایی تنها در صورتی محقق میهای زنده توجیهی نداشت. همگونه

کامل کننده شرایط ر داروینی  به عنوان نیروی ایجابتر با محیط باشد. نیتزچ همچنین معتقد شد که تصورات تطومتناسب

شود نه به به صورت تصادفی نه به ها متحول و بازتولید میگراست: حیات گونهبق است. داروینیسم جبرگرا و محیطتطا

ه انسان است. در نگاه او صورت انتخابی بلکه به این دلیل که آنها باید به انسان هوشمند برسند. این امر به نظر نیتزچ توهین ب

اند دستکاری شده اند که تنها توانستهای هایی که به اندازهدهند و آن گونهاند شرایط را تغییر می هایی که  باقی ماندهآن گونه

توسط مقامات داخلی محیط زیست در نبود منابع به حساب آیند . در نگاه داروینی هرچه تطبیق بیشتری واقع شود حساسیت 

یل تواند بی دلگیری کرد که تکامل نمیی نفسه نیتزچ نتیجهشود. یک واحد تکاملی فتر میبر یک تغییر در یک محیط بیش

که شود. چنین نیست که گونه باقی مانده یا دستکاری شده بیشترین تطبیق را داشته باشد بلباشد بلکه از درون جهت دهی می

هایی هستند که د مانند انسان، آنهایی که بیشتر با محیط تطبیق داشته انماند. در بیان نیتزچ گونهبیشترین قابلیت تطبیق باقی می

 اند.ل و خواست بیشتری را ارائه نمودهقدرت تمای



 

نتقادی در گویند، ایشان یک مکتب ااینکه در مورد کارهای پیتر چه میبا توجه به به تمام دالیل ذکر شده و با بدون توجه به 

ستاید. مدیران تحت تعلیم افراد در سازمان را می ل بودنگرایی بوجود آورد. پیتر قدرت غیر قابل کنترمقابل عقالنیت و اثبات

پیتر برای ایجاد ارزش برای مشتری و ذینفعان باید هنرمند باشند. آنها باید انرژی را بعنوان یک عاملی فوق عوامل اقتضایی به 

ر مورد نظر خود را روی مشتری، ذینفعان و کارکنان منتقل می شود. این کار مدیران باید مانند مجسمه سازی باشد که اث

 کنند. سنگ مرمر حک می

، با توجه به جبرگرایی موجود مکتب های فلسفی 19علیرغم هشدارهای مکتب رمانتسم و موفقیت مکتب اثبات گرایی در قر 

لسفی اهمیت بسیار توان به مکتب فلسفی هستی گرایی اشاره کرد. این مکتب فا به عرصه نهادند. از آن جمله میدیگری پ

 باالیی به اختیار )مسئولیت( و آزادی قایل است. 

ی های مربوط به خود تهشود فرد از مسئولیتهستی گرایان معتقدند که جبرگرایی یه موقعیت تحقیر کننده است که باعث می

باشد، ون اخالق در غرب میهای فردی در مرکز عقاید مسیحیت قرار داشته و مسحیت نیز سته مسئولیتشود. با توجه به اینک

 باشد. حسوس به زیربنای مدنیت در غرب میجبرگرایی یک هجوم نام

باشد. انسان آزاد است زیرا باید رین داده در مورد آزادی انسان میدر میان نویسندگان این مکتب، ساتر اعتقاد دارد آزادی برت

هیچ عملی وجود نخواهد داشت و هیچ قصدی )هدفی( وجود آزاد باشد. بدون آزادی هیچ انتخابی برای فرد وجود ندارد، 

نخواهد داشت. لذا هیچ الگویی قابل پیگیری نخواهد داشت. انسان آزاد است چون باید باشد. بدون آزادی هیچ انتخابی برای 

نتخاب نیست: انسان انسان وجود ندارد. بدون آزادی هیچ انتخابی برای انسان وجود ندارد. آن گزینه ای که توسط انسان قابل ا

محکوم به آزاد بودن است. محکوم است چون خودش خود را نیافریده است. هنوز با این وجود آزاد است چون قتی به دنیا 

وارد شد در مورد هر کاری که انجام میدهد مسئولیت دارد.   انسان باید با نیستی و آزادی مطلق خود روبرو شود. انسان باید 



 

دهد دوباره خود را خلق کند. ولی حرف از آزادی فردی بدین معنا نیست که باعث محدود نجام میه اهر روز با اعمالی ک

رفتار کرده و آزادی خود را در گرو رعایت آزادی دیگران کردن آزادی دیگران شویم بلکه باید با هر انسانی بعنوان یک من 

 ببینیم.

ت شناسی تاثیرات زیادی بروی تحقیقاآغاز شد. هستی 19۶0ود از سال گرایی وارد وادی مدیریت شفکر اینکه مکتب هستی 

 های سازمانی ورود چندانی نداشته است. مدیریت دولتی نهاد ولی در نظریه

ود را و مسئولیت تصمیمات اخذ شده توسط خها و دستورالعمل های موجود در سازمان بیرون آمده رویه مدیران باید از پس

گیری( ( را بکار برده که آن عبارت همان)تصمیم)عبارت مخصوص مدیریت برای انتخابچر در این رابطهبر عهده بگیرند. ری

 است. 

د در سازمان به عنوای ها اشاره کرده و همچنین از افراموجود در سازمان در ادبیات مدیریت علمی گذشته به روابط رسمی

یار و آزادی فرد و روابط غیر رسمی ذهنی اشاره دارد. افراد دارای گرایی به اختشود. ولی در مکتب فلسفی هستییاد می شیء

 بینی کنند. عواقب را پیش توانندکنند زیرا میهای خود را قبول میخود بوده و مسئولیت عواقب تصمیم کنترل روی اعمال

ه بوده و فقط جنبه دفاع از تالش مدیران برای حداکثر سازی آزادی های خود و حداقل کردن مسئولیت ها رفتاری کورکان

 خود را دارد. 

از جمله نویسندگانی که درباره فلسفه پست مدرن تالیفاتی داشته اند می توان به میکل فوکو، پل فیرابنت و جین بودیرالد 

 اشاره کرد. 



 

از سرشناسترین متفکران قرن بیستم  تاریخو  سیاست، جامعهمایکل فوکو به خاطر نظریات عمیق و دیدگاه انقالبی درباره 

شود، هر چند از آنها فاصله گرفت و در  می محسوب پساساختارگراییشود. همچنین فوکو جزو رهبران نظری  محسوب می

 گرا نامیده است.  ای که بعدها از آن برائت جست، به صراحت خود را نیچه مصاحبه

شود که هر رابطه قدرت، الزاماً به سلطه ختم  گوید که هر رابطه اجتماعی، یک رابطه قدرت است. اما، او یادآور می فوکو می

درون خود  قدرت( است که فرد را-شبکه دانش) دانشجتماع مدرن، نظامی از روابط مبتنی بر شود. از نظر او، قدرت در ا نمی

رون خود را مطابق شود و یا از د شود )در دفاتر خارجی ثبت می دهد. به این معنا که فرد، همزمان که شناخته می جا می

هایی چون پزشکی،  کند( یا تحت نظام دانش بندی می فهمد و طبقه هنجارها و دانش تحمیل شده از سوی اجتماع می

گیرد. قدرت، بدن افراد را  قرار می قدرتشود و به این ترتیب، تحت سیطره  گیرد، مرئی می شناسی و یا آموزش قرار می روان

قدرت یا -توان از زیست دهد و به همین دلیل می نیز از طریق آموزش و نظم دادن به محیط زندگی تحت تأثیر قرار می

یت خواهد بر بدن اعمال شده و آنرا در نظم مورد نظر خود سازمان دهد. فوکو در نها سیاستی حرف زد که می-زیست

گیری فرد به  خواسته مسئله سوژه را بررسی کند. یعنی چگونگی شکل گوید که قصد اصلی او، بررسی قدرت نبوده و می می

 دهد.     شناسد و البته، به نظر فوکو همزمان خود را تحت انقیاد قرار می عنوان کسی که می

سرایی، آگاهی بصورت ساختارهای اجتماعی، عدم قالب های مهم در مکتب فلسفی پست مدرن عبارتند از روایت و داستان 

وجود زیربنایی که مبانی آن را تشکیل می دهند. زبان به عنوان یک مسابقه با توجه به بستری که در ان قرار دارد یک سری از 

ه شد معانی را از دست داده و یک سری دیگر از معانی را به خود می گیرد. در مکتب فلسفی پست مدرن همانطور که گفت

هنجارهای سازمان به حساب می آید. سازمان ها از حالت  دارای زیربناهای قابل اتکا نبوده وتغییرات سازمانی همیشگی جزء

ده جدید کارکنان تمرکز و وحدت فرماندهی به سمت عدم تمرکز و دورکاری پیش می روند. سازمان به عنوان خانوا
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 فسلفه های دیگر

در این قسمت از فلسفه ها خصوصاً معرفت شناسی به میزان زیادی صحبت شد. موضوعات مهمی همچون ایده آل گرایی، 

دیدارشناسی، هرمنوتیک و پساساختارگرایی حذف شده اند. اگر چه آنها به خاطر غنا تجربه گرایی، ماتریالیسم دیالکتیکی، پ

و جذابیت در برخی متون مدیریتی مورد بحث قرار می گیرند، اما این فلسفه ها در یک زمینه که در پی شناسایی ریشه های 

دهند. ایده آل گرایی عمیقاً با عقل گرایی اصلی فلسفی مفاهیم غالب مدیریت هستند چیز عمده و مهمی پیشنهاد و ارائه نمی 

ارتباط داشته و همینطور تجربه گرایی با اثبات گرایی؛ از آنجا که آنها متفقاً در رد اصول مسلم و همیشگی مشترک هستند، 

ت اما هرمنوتیک و پساساختارگرایی علی رغم واگرایی هایی که نسبت به هم دارند )با مالحظه و احتیاط( می توانند تح

به طور مشابه، پدیدارشناسی از یک طرف نیازی نیست که از اگزیستانسیالیسم به جنبش پست مدرنیست دسته بندی شوند. 

خاطر تمرکزش روی قصدمندی )سارتر پیش از آنکه نظریه اگزیستانسیالیسم را مطرح کند پدیدارشناس بود( و از طرفی 

بدون واسطه شخص اول از تجربه گرایی متمایز شود. ماتریالیسم دیالکتیکی دیگر، به خاطر اصرارش روی تجربه 

در دانشکده های مدیریت تدریس  )مارکسیسم( دارای اهمیت تاریخی و اجتماعی است اما تأثیر اندک آن روی آنچه که

دیریتی نامکشوف شود ورود آن را در این بحث توجیه نمی کند. نئومارکسیسم نیز همینطور، حضور آن در مباحث ممی

است. این اطالعات و مشاهدات در کارهای ارسطو، کانت، استوارت میل و جورج ادوارد مور آورده نشده است. این فلسفه 

ها، ابعاد اخالقی که به طور روتین در دسته های اصول اخالق کسب و کار تصور می شوند، قبالً در ادبیات مدیریت به طور 

 .های انتخاب شده باقی ماندحث روشنی از مفاهیم اخالقی از تمبه همین دلیل، بقرار گرفته اند. قابل مالحظه ای مورد توجه 



 

مدیریت یک فعالیت عملی است که نمی توان از ضرورت دستیابی به نتایج ملموس جدا شوند، کسی ممکن است از یافتن 

یسم یک جنبش فلسفی است که تقریباً منحصر یک قسمت مختص به عمل گرایی )پراگماتیسم( در باال تعجب نکند. پراگمات

به آمریکای شمالی بوده و در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، به موفقیت قابل توجهی در نیمه اول قرن بیستم دست یافت، تقریبا 

به صورت  1970مندی از روش های چند وجهی رو به انقراض بود اما از اواسط دهه  به بعد پیش از بهره 1950از حدود 

، یعنی "نام جدید برای برخی از روش های قدیمی تفکر"به گفته یکی از بنیانگذاران آن، پراگماتیسم غیرمستقیم احیا شد. 

در واقع هدف جیمز این بود که به یک دانش بدون بحث با مبنا قرار دادن  .تجربه گرایی، که به شکل رادیکال است می باشد

فهومی بازگردد. این باعث شد که جیمز مبناگرایی را رد کند، یعنی هر تالشی برای دانش بر اساس نتایج عملی به بهای هر م

همانطور : پراگماتیسم در اینجا متصل به پست مدرنیسم استایجاد حقیقت بر اساس اصول موضوعه پیشینی را رد می کند. 

متحد بودند.  ان از اصول مسلم و همیشگیکه ذکر شد، فیلسوفان پست مدرن، فراتر از اختالفات بسیاری از آنها، در بیزاری ش

بخشی به قدرت و سلطه اجتماعی  اگر )آنگونه که آنها استدالل می کنند( دانش غیرقابل تغییر نیست اما برای مشروعیت

ساختاریافته است، پس از آن، حقیقت یک گزاره است که در الیه زیرین یک بشر مستقل یافت نمی شود بلکه در نتایج 

شاید این تناسب غیرمنتظره بین تفکر در اوایل و اواخر قرن بیستم، بازگشت پراگماتیسم با التفات فلسفی می شود. عملی یافت 

(. به این دالیل و دوباره در زمینه بحث حاضر، نیازی نیست فرمول کالسیک Kloppenberg, 1996د )را توضیح می ده

برای احیای تر از این ارائه شده بود متمایز گردد.  که پیشعمل گرایی از اندک اظهارنظرهایی درباره تجربه گرایی 

 .پراگماتیسم، می توان آن را متعلق به جنبش پست مدرن مالحظه نمود

 برخورد معقوالنه با همه دیدگاه های فلسفی

تواند رات اولیه میآن را در اینجا در آورد، اما برخی اظها جزئیاتتوان ای که در مطالب باال ذکر شد نمی گسترده یامدهایپ

دهد که در باال به اندازه کافی نشان می به طور سطحی همانگونه که باید باشد، متن ارائه شده در این رابطه ارائه شود.



 

دانشگاهیان رشته مدیریت حتی کسانی که اصول کسب و کار را تدریس نمی کنند، به مدت طوالنی استدالل خود را بر 

بنیان نهاده اند. این طرز فکر که انواع مختلف مردم نیازمند انواع مختلف آموزش هستند  جریان اصلی سنت های فلسفی

مربوط به نگاه افالطونی است و لذا فرض بر این است که مدیریت مجموعه مفاهیم جهانی است که می تواند تدریس شود. 

ر حمایت می کند، زمانی که یک نفر زمانی که یک شخص از چارچوب الهام گرفته شده از مدیریت بر مبنای هدف دراک

قاطعانه مطرح می کند که به مدیران حقوق داده می شود تا به اهداف نائل شوند، زمانی که یک نفر باور دارد که آینده یک 

ر اشعار ، یک نفر این تصور برایش حاصل می شود که اولین عباراتش را د رایی اش قرار داردر اجسازمان روی شانه های مدی

قهرمانانه یافته است. زمانی که شخصی اقتصاد و یا تئوری بازی را تدریس می کند، آن فرد روی تصویری از انسان به عنوان 

حیوان منطقی که به طور متقاعد کننده توسط دکارت بیان شده است تکیه می کند و زمانی که یک فرد استدالل می کند که 

وظیفه است، آن فرد روایی جهانی این روش را پذیرفته است. وقتی که یک نفر معتقد  مدیریت پروژه اولین تمرین تجزیه

دهد. گرایی قرار میکنند، آن فرد خود را در سنت عقل است که مدیران الزم است اقدامات خود را از بینش های بدیهی جدا

از ارزش ها اتخاذ کنند و اینکه سازمان ها و و بالعکس، وقتی که یک نفر باور دارد که مدیران باید تصمیمات خود را عاری 

وار رفتار کنند، آن فرد فرضیات مسلم اثبات گرایی را پذیرفته است. وقتی یک فرد معتقد  کارکنانشان طبق الگوهای قوانین

نیت یا است که سازمان ها می توانند تنها از طریق نوآوری نجات یافته و رشد کنند و اینکه نوآوری هیچ ارتباطی با عقال

تجربه ندارد، آن فرد از خط رومانتیک مشخصی حمایت می کند. وقتی که یک فرد اصرار دارد که مدیران همیشه در برابر 

کند. سرانجام، وقتی که یکی باور دارد سم دفاع میتم اصلی اگزیستانسیالیتصمیمات خود آزاد و مسئول هستند، آن فرد از 

گرایی را که دانشکده های کسب و کار مدیریتام کارهای درست شده است، اینکه مدیریت تبدیل به نظارت برای انج

حت یک بازی قدرت است، کند، اینکه همه اینها تدهنده را اشاعه می گر و خودمشروعتشویق نموده و یک زبان سرکوب

مدیریت شده اما بر اساس  ها بر اساس واقعیت های غیرموجود و معدومئماً در کار وجود داشته و سازمانها دااینکه فتنه



 

روایت ها، نمادها یا سایر مصنوعات فرهنگی رهبری می شوند، این حاکی از آن است که فرد تحت تأثیر پست مدرنیسم 

است. نوآوری های واقعی در ادبیات مدیریت بسیار نادر هستند همانگونه که در تفکر غربی اینگونه بوده است. آنچه که 

دهند )آگاهانه یا ناآگاهانه(، بررسی جداگانه رشته مطالب و ارائه آن به صورت یک الگوی حیرت  مؤلفان مدیریت انجام می

آور یا الگوی جالب به صورت کلی  است. مانند یک پرده نقش دار، تک تک نخ ها به خودی خود معنادار نیستند، با این 

 لب خواهند شد.حال، آنها وقتی با هم در یک پرده مالحظه می شوند بسیار زیبا و جا

کشف مبانی فلسفی اندیشه مدیریت یک مسیر طوالنی برای شفاف سازی تناقضات در پیش خواهد گرفت. تنقاضاتی که 

دانشگاهیان رشته مدیریت را مدت هاست به دردسر انداخته است. هیچ کس نمی تواند متفقاً کارکنان را به عنوان منابع ایده 

ی که رفتارشان می تواند از طریق نظریه های روانشناختی مشخصی پیش بینی می شود های جدید و به عنوان منابع انسان

مالحظه نماید؛ کسی نمی تواند باور کند که کارکنان قابل کنترل هستند تا اینکه باور کند که آنها به لحاظ اخالقی مسئول و 

همزمان این نگاه را که مدیریت یک علم  پاسخگو می باشند؛ کسی نمی تواند اصول اخالق کسب و کار را تدریس نماید و

است را داشته باشد. به طور مشابه، کسی نمی تواند مشتریان را به مانند علم اقتصاد یا تئوری بازی به عنوان نمایندگان منطقی و 

نده را پیش عقالنی تلقی نماید، در حالی که همزمان اصل لذت را به عنوان بخشی از تئوری های بازاریابی و رفتار مصرف کن

ببرد. در حقیقت، کسی نمی تواند همزمان هم طرفدار آزادی باشد و هم طرفدار جبرگرایی؛ حداقل بدون پیچیدگی فلسفی 

قابل توجهی که ادبیات مدیریت قادر به ارائه آن نیست. به طور مشابه، کسی نمی تواند از مطالعه دقیق سازمان ها و محیط شان 

ژی حمایت نموده و همزمان امیدوار باشد که ایده های جدید از چنین تالش هایی برخیزد، به خاطر به عنوان تنها منبع استرات

اینکه کسی نمی تواند  همزمان هم تجربه گرا باشد و هم عقل گرا: یا ایده از بیرون باشد یا ایده از درون. یا کسی از تجربه یاد 

می کند سپس اقدام می کند. یا دوباره: یک نفر یا به صورت استقرایی از می گیرد و یا اینکه )چون می داند( اول برنامه ریزی 

جزئیات شروع می کند یا اینکه به صورت قیاسی از کلیات آغاز می کند. بحث طوالنی درباره ارتباط تحقیقات مدیریت )که 



 

ری به این اصطالحات نزدیک می پردازد( با مدیران )که عالقمند به نتایج جزئی و ویژه است( به طور مؤثبه جهانشمولی می

به عالوه، اگر کسی در آنچه که انجام می دهد پرشور و پرحرارت است، پس از آن نخواهد پذیرفت که به وسیله . باشد 

 سنت ها، پیشامدهای مادی یا حتی مشکالت منطقی ظاهری محدود شود. 

 

 

 

 


