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Abstract 
The current paper is on applied philosophy and is the outcome of an 
interdisciplinary philosophy and management research project. The paper 
advocates the presupposition that philosophy may help managers of 
organizations improve the efficiency and profitability of the collections under 
their control by providing services to them. The paper's claims are examined 
on three levels: renowned philosophers' ideas, various philosophical skills, 
and philosophical character and spirit. The traits of leaders from Aristotle's 
perspective are explored at the first level. The effects of critical thinking and 
rhetoric on managers are examined on the second level. Several successful 
managers-philosophers are introduced on the third level. In the end, the 
findings of this study demonstrate the necessity of interdisciplinary studies 
and applying philosophy, as well as the identification of organizational 
problems that philosophy may help to solve. The research's primary data is 
gathered by the library method, and the research method is rational data 
analysis. 
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 هاشرکت و هاسازمان برا  فلسفه سودآور 

 ایران، تهران ،(س)الزهرا دانشگاه ،یاسلام حکمت و فلسفه اریدانش   نظرنژاد نرگس
 

 

 ، ایرانتهران ،(س)الزهرا دانشگاه ،یاسلام کلام و فلسفه ارشد یکارشناس  یعسگر میمر
  

 چکیده 
ای در باب فلسفه و مدیریت و در حوزۀ فلسفۀ کاربردی است و در رشتهمقالۀ حاضر، حاصل پژوهشی میان

ارائه  هاخدماتی که به مدیران سازمانطریق  تواند ازفرض دفاع شده است که فلسفه میآن، از این پیش
های تحت مدیریت آنان را افزایش دهد. خدمات مورد ادعای مقاله، مجموعه کارایی و سودآوری، دهدمی

سفی. در منش و روحیۀ فل ، چند مهارت فلسفی وهای فیلسوفان بزرگدر سه سطح  بررسی شده است: اندیشه
سطو، بررسی شده است. در سطح دوم، آثار تفکر نقادانه و فن های رهبران از منظر ارسطح نخست، ویژگی

فیلسوف موفق، معرفی شده است. نتیجۀ  -خطابه بر مدیران، مطرح شده است. در سطح سوم، چند مدیر
ای و کاربردی کردن فلسفه و کشف آن دسته رشتهپژوهش حاضر، در تحلیل نهایی، ضرورت مطالعات میان

ز منابع پژوهش با استفاده ا های اولیۀداده ها مؤثر باشد.تواند در رفع آنفلسفه میاز مسائل سازمانی است که 
 .ها استتجزیه و تحلیل عقلانی دادهشده و روش پژوهش،   ای گردآوریکتابخانه

 .ایرشتهمیان مطالعات مدیریت، کاربردی، فلسفۀ فلسفه، سودآوری، رهبری،ها: کلیدواژه
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 مقدمه
های ماندر دپارت شوداینکه مباحثی از نوع آنچه در مقالۀ حاضر بدان پرداخته میبا توجه به 

ضروری  .ودشجدید و نامتعارفی محسوب می های ما، مباحث نسبتاً فلسفه و مدیریت دانشگاه
 با اندکی تفصیل، چند مبحث با وضوح و شفافیت بیشتری، مورد رسد که در مقدمهبه نظر می

 توجه قرار گیرد. در ادامه به این مباحث خواهیم پرداخت. 

 بیان مسأله .6
 رفع غرابت ترکیب فلسفه و سودآوری. 6-6

و  شک برای دو دسته از خوانندگان، ترکیبی غریبسودآوری فلسفه، ترکیبی است که بی
که  مندند و با آن سروکار دارند و آنان: خوانندگانی که به فلسفه علاقهنمایدحتی ناگوار می

 کنند؛ زیرا از سویی پای فلسفه در میان است که معمولاً وکار فعالیت میدر محیط کسب
وی دیگر، و از س شودمیدانشی انتزاعی و مرتبط با ساحت عقلانی و معنوی وجود انسان تلقی 

یش شود تا پکند. این امر سبب میدی را به ذهن متبادر میسخن از سود است که منفعت ما
ه ساحت دوستان را متقاعد سازیم که توجه باز پرداختن به هر مبحثی، ناگزیر باشیم هم فلسفه

ها و تلاش برای سروسامان دادن به معیشت آنان از قدر و منزلت فلسفه مادی وجود انسان
ر وکاهای کسبنیست و هم به فعالان محیط کاهد و خارج از غایات تعریف شدۀ آننمی

اعتنا به ساحت مادی وجود انسان نیست و انتزاعی و بی نشان دهیم که فلسفه، امری صرفاً
 های اقتصادیهای مختلف و صاحبان بنگاهتواند خدمات فراوانی را به مدیران سازمانمی

 ارائه دهد.
گردد، علاوه بر ساحت بازمی 1اول، ارسطو ترین تقسیمات خود که به معلمفلسفه در کهن     

نظری وجود انسان، امور عملی زندگی وی از جمله پزشکی، خطابه، لشکرکشی، اقتصاد و 
ته جا پیش رفدر مورد سیاست تا آن سیاست را نیز مورد توجه جدی قرار داده است و ارسطو

فارابی، معلم ثانی نیز  .(1833ترین و معتبرترین دانش، برشمرده است )ارسطو، که آن را مهم
اخلاق  در اصطلاح او و مشائیان متقدم، علم سیاست به علم سیاست پرداخته است. به تفصیل

ا هازیک سو دربارۀ فضایل و رابطۀ آن»شود. او و علم سیاست به معنای امروزی را شامل می

                                                           
1. Aristotle  
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ایل، بحث فض های سیاسی برای حفظ آنترین نظامبا سعادت و از سوی دیگر دربارۀ متناسب
   .(1831)فخری، «  کندمی

از و بسیاری سهمۀ فیلسوفان بزرگ نظام علاوه بر دو فیلسوفی که به آنان اشاره شد، تقریباً
اند یز پرداختهن های عملی زندگی انسانبه جنبه علاوه بر مباحث نظری پرداز،از فیلسوفان مسأله

 ،ین رواند؛ از اها را مدنظر قرار دادهانسانو بهبود کمیت و کیفیت زندگی فردی و اجتماعی 
های فیلسوفان بزرگ در جهت از آموزه ای که در ادامۀ مقاله خواهد آمداگر بتوانیم به گونه

فه جوییم، قدر و منزلت فلس ها از جمله ابعاد مادی آن، بهرهبهبود ابعاد مختلف زندگی انسان
 یم. ادر کنار فلسفه، ترکیب نامتجانسی نساختهایم و با نهادن کلمۀ سودآوری را فروکاسته

ن که از جهاتی، مخاطبان اصلی ای فعالان محیط کسب و کار و مدیران دستۀ دیگر، یعنی
د و ناهمگون موربیش از دستۀ نخست، تلفیق فلسفه و سودآوری را بی مقاله هستند، احتمالاً

 لسفه برای آنان، یادآور مباحث دشوارمانند بسیاری از مردم، واژۀ ف کنند و احتمالاًتلقی می
ای نیست. در خلال مباحثی که پیش رو داریم، ای است که در عمل، مفید هیچ فایدهو پیچیده
دهیم که چرا ترکیب سودآوری فلسفه، ترکیبی واقعی و قابل دفاع است و فلسفه نشان می

 ادی را افزایش دهد. های اقتصوری بنگاهتواند توان مدیریتی مدیران و بهرهچگونه می

 . فلسفۀ کاربردی 6-2
کنون در تکمیل ا و ها سخن گفتیمدر بحث قبل، از توجه فیلسوفان به بُعد عملی زندگی انسان

به  ه فلسفهبآن بحث، ضروری است به این نکتۀ بسیار مهم اشاره کنیم که رویکرد کاربردی 
توان مواجهۀ کاربردی نیز می 1نیست، بلکه با فلسفۀ نظری 1معنای توجه صرف به فلسفۀ عملی

را تبیین کنیم.  فلسفۀ  8داشت. با این بیان، لازم است به اجمال، ماهیت فلسفۀ کاربردی
گیرد؛ در حالی که فلسفۀ قرار می 5کاربردی، شکلی از فلسفه است که در مقابل فلسفۀ محض

ناسی شتوان از متافیزیک کاربردی، معرفتمی لاً عملی، قسیم فلسفۀ نظری است؛ از این رو، مث
 شناسی کاربردی و اخلاق کاربردی، سخن به میان آورد. کاربردی، زیبایی

                                                           
1. practical philosophy  

2. theoretical philosophy 

3. applied philosophy  
4. pure philosophy  
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است سازد؟ این پرسش، پاسخ سررچه چیز فلسفۀ کاربردی را از فلسفۀ محض متمایز می      
طی را به دست آورد توان از میان تعاریف ارائه شده، شروو واحدی ندارد؛ با وجود این می

گر: کند؛ پس فلسفه کاربردی است اها، فلسفه را به نوعی، کاربردی میکه وجود هر یک آن
های فلسفه مانند در هر یک از شاخه -1 ،های مهم زندگی هرروزه باشددربارۀ پرسش -1

-پاسخیکی از  -8 ،خاص بپردازد شناسی یا فلسفۀ اخلاق به یک مسألۀ نسبتاًمتافیزیک، معرفت

انگیزۀ آن، تمایل به  -5 ،1خاص داده شده است، مدلل سازد هایی را که به یک مسألۀ نسبتاً
های فلسفی به منظور پژوهش در باب مستلزم استفاده از روش -1 ،اثرگذاری بر جهان باشد

از شواهد تجربی،  -2، مسائلی باشد که از موضوعات فلسفی به معنای خاص، خارج است
مخاطبان غیرفیلسوف را مدنظر قرار  -3 و علوم تجربی وجود دارد، آگاه باشد گونه که درآن

پس از آشنایی اجمالی با فلسفۀ کاربردی،  (.Lippert‐Rasmussen, 2017) داده باشد
شود که چرا و چگونه باید به سمت کاربردی کردن فلسفه پیش حال این پرسش مطرح می

 رفت؟ 

 ایرشته. مطالعات میان6-2
ک رسد که دیگر یبه نظر می لایه بودن مشکلات فردی و اجتماعیامروزه با توجه به چند 

د. وفصل مسائل یک حوزۀ مفروض برآیاز عهدۀ حل -به تنهایی قادر نیست- رشتۀ دانشگاهی
پژوهان قرار گیرد و ای مورد اقبال دانشرشتههمین امر سبب شده است تا مطالعات میان

 به شیوۀ مؤثرتری، پاسخگوی صدد برآیند تا با همکاری همتلف درهای معرفتی مخحوزه
رصۀ تواند با ورود به عها باشند. در این میان، فلسفه نیز میمشکلات فکری و عملی انسان

ی را از خدمات و متقابلاً های معرفتی، عرضهای، خدماتی را به دیگر شاخهرشتهمطالعات میان
های دانشگاهی دیگر و ورود فلسفه به حوزۀ مطالعات رشته ،ها دریافت کند؛ از این روآن

-ها، هم دامنۀ تأملات فلسفی را گسترش خواهد داد و هم قابلیتپرداختن به مسائل آن حوزه

ها، آشکار خواهد مشکلات زندگی روزمرۀ انسان ای کاربردی نهفتۀ فلسفه را در حله
 اهد بود. ساخت و گام بسیار مؤثری در کاربردی کردن فلسفه خو

توان طراحی کرد که فلسفه در آن مشارکت کند. در ای مختلفی میرشتههای میانزمینه»
ی تواند نقش محوری بر عهده داشته باشد و در برخها فلسفه میگیری برخی از این زمینهشکل

                                                           
1. justifies  
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 ها در بررسی موضوع مشارکت کند. برای مثال در علومتواند در کنار دیگر رشتهدیگر نیز می
یر همکار توانسته است با حفظ استقلال خود در کنار سا ۀشناختی فلسفه به عنوان یک رشت

به نام تفکر انتقادی و  ای دیگریرشتهمیان ۀعلاوه بر این، حوز .علوم به فعالیتش ادامه دهد
ه فلسفه ت کهای فلسفه، روانشناسی و تعلیم و تربیت پدید آمده اسخلاق از همکاری رشته

  .(1811)زاهدی، « .ری در آن دارنقشی محو
ا نشان در نظر است تفلسفه و مدیریت است  ایرشتهکه از نوع مطالعۀ میان در مقالۀ حاضر

ها و ابزارهای فلسفی را در جهت یکی از مسائل خاص توان آموزهداده شود که چگونه می
که در  طبیعی است وکار، یعنی افزایش سوددهی به کار برد؛ البتهها و مراکز کسبسازمان

های کاربردی فراوان هایی از قابلیتتوان به ذکر نمونهمجال محدود یک مقاله، تنها می
 فلسفه، بسنده کرد. 

آوری، های کاربردی فلسفه در زمینۀ سودگیری از قابلیترسد که به منظور بهرهبه نظر می      
ها هعبارت است از آشنایی با اندیش توان در سه لایه یا سطح عمل کرد: لایه یا سطح نخستمی

های ها و بنگاهها در مدیریت سازمانو پندهای خردمندانۀ فیلسوفان بزرگ و استفاده از آن
سوم  لایه یا سطح ،های فلسفی استها و مهارتلایه یا سطح دوم، استفاده از روش، اقتصادی

مکاتب  انی با تفکرات وعبارت است از کسب منش و روحیۀ فلسفی که در اثر مؤانست طول
 د. شوفلسفی، ایجاد می

در مقالۀ حاضر قصد داریم به خدمات فلسفه در هر سه لایه و سطح بپردازیم و در نهایت 
ا و هگشای مسائل و معضلات فراوان سازمانتواند گرهنشان دهیم که فلسفه، چگونه می

 1ء ارسطو در باب مدیریتاز باب نمونه به آرا . در سطح نخستوکار باشدهای کسبمحیط
های فلسفی مؤثر در افزایش کارایی پردازیم. در سطح دوم برخی از تکنیکمی 1و رهبری

یت که موفق-کنیم. سرانجام در سطح سوم، چند تن از مدیران موفق را ها را مطرح میسازمان
 معرفی خواهیم کرد.  -اندخود را مدیون آشنایی و انس با فلسفه دانسته

 . پیشینۀ پژوهش   2
و  ، گسترده است«مدیریتو  فلسفه»ای رشتهکه در جهان، دامنۀ مطالعات میانبا وجود این

 ، مورد توجه قرارافزایی فلسفه و مدیریت را به جدپژوهشگران زیادی از هر دو رشته، هم

                                                           
1. management 

2. leadership 
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د در ت موجواند در کشور ما مکتوباها و مقالات فراوانی در این حوزۀ نوشتهاند و کتابداده
ای از یک سو و استخراج رشتهکه ضرورت مطالعات میان؛ چرااین حوزه، پرشمار نیست

های کاربردی فلسفه از سوی دیگر، هنوز چنان که باید مورد توجه پژوهشگران دو قابلیت
رشتۀ فلسفه و مدیریت، قرار نگرفته است؛ در عین حال،  اشاره به چند مورد از مقالات موجود 

 .باب، خالی از فایده نیست در این
« وطرحی برای مدیران پیشر ؛افزایی فلسفه و مدیریتهم»مقالۀ اخلاق در نظرنژاد و ملک

ای مختلف هپرداخته و نشان داده است که شاخه فلسفه و مدیریتافزایی به امکان تعامل و هم
دیران، کمک ر متواند هم به تعمیق آموزش مدیریت و هم به موفقیت بیشتفلسفه، چگونه می

 .کند
در  بیان نقش علم مدیریتبه  « فلسفه اخلاق در علم مدیریت»مقالۀ  خنیفر و همکاران در

در نهایت، چیستی و فلسفه پردازد و می گیری و لزوم رعایت اصول اخلاقی در آنتصمیم
 .می کند در علم مدیریت بیانرا  اخلاق 

الیسم ئعلم مدیریت؛ بررسی رویکرد رای بر فلسفه مقدمه»مقالۀ رستگار و کرمی در 
با کمک  کاربرد فلسفه در مدیریت، ارتباط بین فلسفه و مدیریت به« انتقادی و تفکر سیستمی

دیریت و کارکردهای م ۀعقلانیت توسعه یافته، نیاز فلسفه و مدیریت به یکدیگر، مدیر و فلسف
ه اق از طریق مباحث مربوط بهای فلسفه، شاخۀ اخلاز میان شاخه پردازد.می مدیریت ۀفلسف

ای، اقبال بیشتری یافته است و پژوهشگرانی در مبحث اخلاق اخلاق کاربردی و اخلاق حرفه
 اند.  سازمانی مقالاتی را منتشر ساخته

 . ارسطو و رهبری7
در برخی از آثار خود مباحثی را  .م( فیلسوف برجستۀ یونان باستانق 811 – 835) ارسطو

های رهبری به معنای ها را ذیل مبحث تعریف و ویژگیتوان آنمیکند که مطرح می
رسد پیش از تبیین این ادعا، نخست باید به این پرسش پاسخ نظر میامروزین آن، قرار داد. به

بت توانند کیفیت درک ما را نسگفت که چرا فلسفه به طور عام و ارسطو به طور خاص، می
رتبط های مپاسخ این است که در بن و بنیاد پژوهشبه مقولۀ رهبری شدت و عمق بخشند؟ 

باب ماهیت  اند و در فلسفۀ ما درفلسفی هایی نهفته است که ماهیتاًبا مدیریت و رهبری، پرسش
ع آیا ما در واق» ،«انسان بودن به چه معناست؟»ها که انسان، ریشه دارند؛ از جمله این پرسش

ها پرسش تا زمانی که به این .«ما باید رهبری کند؟چه کسی در بین » و« با یکدیگر برابریم؟
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اعت دهد که از دیگری اطتوانیم دریابیم که چه چیزی به کسی این حق را مینپردازیم، نمی
 هایی دارد. ها، پاسختردید، ارسطو برای این پرسشطلب کند. بی

ود را و فلسفۀ خشتابند. اها هدفی دارند که به سمت آن میبه اعتقاد ارسطو، همۀ پدیده
 پرسد اگر همه چیز به سمتکند. وی میدر باب ماهیت انسان نیز در همین چارچوب بیان می

ها چیست؟ پاسخ ارسطو به اجمال این کند، هدف و غایت ما انسانهدف و غایتی حرکت می
ها به سمت این هدف که است که هدف انسان، سعادت و شادکامی است و همۀ انسان

 شتابند. ات است، میمطلوب  بالذ
، داند و مراد وی از فضیلتاساس فضیلت میمندانه را زندگی برارسطو زندگی سعادت

وان گفت آن تتنها فضیلت اخلاقی نیست، بلکه او به فضیلت عقلانی نیز توجه دارد و حتی می
طلبی، تلکه ارسطو سعادت را تنها از طریق فضیبا وجود اینداند. را برتر از فضیلت اخلاقی می

ده ها را نادیشود که عواطف و احساسات انسانگرا بودن وی سبب میداند، اما واقعمقدرو می
ها به وسیلۀ عقل، ها را صادر نکند؛ در عوض از ضبط و مهار آننگیرد و حکم سرکوب آن

 سخن به میان آورد. 
ها کمک انسانسازد و به به اعتقاد ارسطو، عقل است که اعتدال طلایی را مقدور می

کند تا از میان دو سوی افراط و تفریط، فضیلت وابسته به موقعیت را کشف کنند. مفهوم می
حاسبۀ ریاضی با م آن است که حد وسط یا همان فضیلت فضیلت وابسته به موقعیت، حاکی از

 آید، بلکه وصول بدان، مستلزم فرآیندی عقلانی و حاصل تأملات فراوان است. به دست نمی
ها توانایی پیمودن چنین مسیری را  ندارند؛ زیرا رسطو معتقد است که کثیری از انسانا

مندانه نیست، بلکه تحت حاکمیت احساسات و عواطف زندگی آنان عقلانی و فضیلت
وید گشود و میهای رهبران میکنند. ارسطو از اینجا وارد بحث رهبری و ویژگیزندگی می

ار باید تحت رهبری کسانی قر -یعنی اکثریت مردم- جای دارند هایی که در گروه دومانسان
  (.Cawthon, 2017) گیرند که از فضیلت خردمندی برخوردارند

، های مختلفکه بر کلیت دیدگاه ارسطو در باب ماهیت انسان، نژادها و جنسیتاین
ی نطبقات اجتماعی و نوع حکومت، چه نقدهایی وارد است در بحث حاضر، مدخلیت چندا

دفاع از این ادعاست که فلسفه به طور عام و ارسطو  ندارد؛ زیرا هدف ما در این بحث، صرفاً
توانند به مقولۀ رهبری و مدیریت ورود کنند و بر درک ما در این به طور خاص، می

های رهبران از دیدگاه ارسطو، جا دارد خصوص، اثرگذار باشند. پیش از پرداختن به ویژگی
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ت که توجه به همین تفاوت، سبب شده اس؛ چرایریت و رهبری را بیان کنیمنخست تفاوت مد
نیاز  به چیزی بیش از مدیریت هاهای مدیریتی نوین با این باور که سازمانتا برخی از پژوهش

 دارند، مطالعات فلسفی را مورد توجه جدی قرار دهند. 

 . مدیریت و رهبری7-6
 هوماین دو مفشوند. با وجود این، جمع متفاوت تلقی میمدیریت و رهبری اغلب، دو مفهوم 

در مصداق واحد، ناممکن نیست؛ بدین معنا که امکان دارد افرادی در جایگاه مدیریتی قرار 
د به توان به صرف پرداخت دستمزبه این درک نایل آمده باشند که نمی داشته باشند و مثلاً

های دشوار و پرمخاطره از همراهی گذرگاه افراد، قلب آنان را با خود همراه کرد و در
همدلانه و فداکارانۀ آنان، برخوردار شد. همچنین ممکن است مدیری دریابد که به صرف 

تواند اهداف سازمان را محقق سازد، بلکه برای تحقق اهداف سازمان، نمی ،1داشتن مرئوس
نوعی تغییر پارادایمی  ها که در حقیقت حاکی ازاست. توجه به این تفاوت 1نیازمند پیرو

ل، اقباها و رهبران خوشسازمان» است، یکی از نقاط عطف مطالعات مدیریتی نوین است.
پارادایم شیفت از مدیریت به رهبری را پذیرا هستند و مؤمنانه از  هایی هستند که عمیقاًآن

 (.Ali, 2013« )کنندای روشن، پیروی میراهکارهای ضروری حرکت به سمت آینده
برای مفهوم رهبری، تعاریف متعدد و متنوعی ارائه شده است. در یکی از تعاریف مختصر 

ردازان پ. برخی از نظریه«رهبر کسی است که پیروانی دارد»در باب رهبری، گفته شده است 
ا، هبرآنند که رهبری با دیگر فرآیندهای اجتماعی اثرگذار موجود میان اعضاء همۀ گروه

برخی دیگر معتقدند که رهبری عبارت است از هر کاری که فرد انجام  اما ،تفاوتی ندارد
برخی آن را هنر تلقی  گری کند. در تعریف مدیریت نیزدهد تا به نحو مؤثر، هدایتمی
ال، حبرند. به هرکار میکه برخی دیگر در تعریف آن، مفهوم علم را به حالی کنند؛ درمی

یندی است که برای تحقق اهداف سازمانی آمدیریت فر چه مدیریت را هنر بدانیم و چه علم،
 یابد خواهد، دستشود تا سازمان به آنچه مییندی که استفاده میآرود؛ یعنی فرکار می به
(Bohoris & Vorria, 2008.)     

د، ناز یکدیگر متمایز ها و رفتارهاها، مهارتبا وجود اینکه رهبری و مدیریت در نگرش     
باید بکوشند تا رهبران خوبی نیز باشند و رهبران خوب برای اینکه اثرگذار  مدیران خوب

                                                           
1. subordinate 

2. follower  
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های مدیریتی نیز نیاز دارند. ممکن است تصور شود که همۀ مدیران، رهبر باشند به مهارت
از  کنند و برخی از رهبرانبرخی از مدیران، رهبری نمی ؛اما در واقع چنین نیست ،نیز هستند

 مناقشۀ مستمری در باب تفاوت میان رهبران و ،از این رو .دار نیستندجایگاه مدیریتی برخور
کنند که هرچند مدیریت و رهبری، مدیران وجود دارد. برخی از محققان، احتجاج می

همپوشانی دارند، اما این دو فعالیت، مترادف یکدیگر نیستند. میزان همپوشانی ادعایی نیز 
اورند کنند و بر این برا در نهایت تغایر تلقی می محل مناقشه است؛ برخی مدیریت و رهبری

یستند. نرهبران خوبی  ران خوبی باشند و مدیران خوب نیزتوانند مدیکه رهبران خوب، نمی
 های موجود میان مدیریتها و تفاوتخصوص نوع و میزان شباهتبا وجود تفاوت دیدگاه در

رای کسب موفقیت حداکثری، هم به ها بو رهبری، امروزه تردیدی وجود ندارد که سازمان
 . (Barid, 2017) مدیران و هم به رهبران اثرگذار، نیاز دارند

رهبری و مدیریت، »های مدیریت و رهبری باید توجه داشت که درخصوص تفاوت
برند. رهبری، امری عرفانی و رمزآلود اما نه به دلایلی که اغلب مردم گمان می متفاوتند،

ا دیگر خصایص باطنی فردی، سروکار ندارد؛ قلمرو اقلیت برگزیده نیست. نیست؛ با کاریزما ی
برتر از مدیریت یا جایگزین آن باشد. رهبری و مدیریت در  چنین نیست که رهبری ضرورتاً 

های خاص خود واقع، دو نظام عملکردی متمایز و مکملند. هریک، کارکرد خود و فعالیت
ناپذیر، نیبیکار پیچیده و پیش وفقیت در محیط کسب ودر عین حال هر دو برای م را دارند و

توان گفت که تفاوت مدیریت و رهبری می حال در (.Kotter, 1990a) «اندضروری
یر از عهدۀ تغی»است؛ در مقابل، رهبری دربارۀ  «از عهدۀ پیچیدگی برآمدن»مدیریت دربارۀ 

ت دهند که شاخصۀ مدیریمی هایی را شکلاست. این کارکردهای متفاوت، فعالیت «برآمدن
   و رهبری هستند.    

، بندیریزی و بودجهبرنامه -1اصل و اساس فرآیند مدیریت به اختصار عبارت است از:  
مشکلات. در مقابل، فرآیند  ضبط و مهار کردن و حل -8 و سازماندهی و جذب نیرو -1

دهی و انگیزه -8 و یکدیگرپیوند دادن افراد به  -1 ،دهیجهت -1رهبری بدین قرار است: 
ی مشابه از جهات ه رهبری و مدیریتتوان گفت کبخشی. با توجه به این دو فرآیند، میالهام

شود رهبری و مدیریت، هایی وجود دارد که سبب میدر عین حال تفاوت، اما یکدیگرند
 بسیار از یکدیگر متمایز باشند. 
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بر چارچوب محدود چند ماه یا چند  مدیریتبندی در فرآیند ریزی و بودجهاصل برنامه
ش شود. در مقابل، آن بخپذیری و عقلانیت ابزاری متمرکز میسال، جزئیات، حذف ریسک

تر، رگتر، تصویر بزکند بر چارچوب زمانی طولانیاز فرآیند رهبری که جهت را تعیین می
ارد. همچنین های افراد، تمرکز دهای محاسبه شده و ارزشاستراتژی پذیرش ریسک

گرایی، استخدام یا آموزش فرد سازماندهی و جذب نیرو در فرآیند مدیریت بر تخصص
 راصل پیوند دادن افراد به یکدیگ کهدرستبرای کار درست و اطاعت متمرکز است؛ درحالی

مهار  و بر ادغام، قرار دادن همۀ اعضای گروه در جهت درست و تعهد تمرکز دارد. ضبط
پذیری و نظم بینیبر نظارت شدید، محدودسازی، پیش معمولاً  کلات،مش کردن و حل

 سازد تا بر موانعبخشی، افراد را توانمند میدهی و الهاممتمرکز است؛ در مقابل، انگیزه
 (.Kotter, 1990b) مختلف غلبه کنند

 ها و تلاش برای وصولکردن با انسان رهبری و مدیریت، هر دو مستلزم اثرگذاری، کار
قلمرو آن دو بسیار متفاوت است. رهبری، ارتباطی است که اثرگذاری ، اما به اهداف هستند

ق شوجا که رهبران، مچند سویه دارد؛ در حالی که مدیریت، ارتباط اقتدار یک سویه است. آن
های نوین و تلاش برای درک باورهای افراد به منظور کسب تعهد آنان هستند، تغییر، رهیافت

مدیریت و  ،این. بنابرکنندات، اعمال اقتدار و تلاش برای تحقق امور را تشویق میمدیران، ثب
اما  ،طلبند. مدیران نگران ساختار و نظم هستندهای شخصیتی متفاوتی را میرهبری، گونه

شوند. رهبران، کارهای درست، رهبران بر ارتباط، انگیزه و اهداف مشترک، متمرکز می
 .(Algahtani, 2014) دهندکارها را درست انجام می دهند؛ مدیران،انجام می

 های رهبران از دیدگاه ارسطو. ویژگی2. 7
جایگاه ها، دو شأن و که در مبحث قبل مشخص شد، مدیریت و رهبری در سازمانچنان

که در فرد واحد جمع شوند یا نه. حال با توجه به اینکه مدیریت متفاوت دارند؛ اعم از این
توان مباحث مربوط به این دانش از جمله ن است و طبیعی است که نمیدانشی امروزی

 های رهبران ازهای مدیران را در آثار ارسطو یافت در ادامه تنها به برخی از ویژگیویژگی
تواند می مند باشند. این اعتقادرهبران باید فضیلت ،به اعتقاد ارسطو پردازیم.منظر ارسطو می

کار رود تا به استناد آن از یک سو، رفتار خودخواهانه را در میان به به عنوان مبنایی فلسفی
نافع فریبی که به بهای نابودی دیگران، مطلبان عواماز مدارا با فرصتکنیم و رهبران نکوهش

 کنند، سرباز زنیم و از سوی دیگر، انتظار داشته باشیم که رهبرانشخصی خود را دنبال می
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و مشترک میان همۀ اعضای سازمان با  1ر جهت وصول به خیر اعلاها، همگان را دسازمان
یکدیگر متحد سازند و سازمان تحت رهبری آنان، جایگاه اعتماد، حقیقت، صداقت، زیبایی، 

 ,Cawthon) سازدها را از حیوانات متمایز میهایی باشد که انسانخوبی و تمرکز بر کیفیت

2017) . 
کند مطالبی را مطرح می «8خطابه»و  «1اخلاق نیکوماخوس»ارسطو در آثار خود به ویژه در 

از جمله عرصۀ رهبری، کارایی فراوانی دارند.  های مختلف زندگی انسانکه در عرصه
مروزین ان اتوان رهبردیدگاه او در باب رهبری چنان است که قابلیت به روزرسانی دارد و می

بر اساس آن، آموزش داد. برخی از مفاهیم کلیدی دربارۀ رهبری  یکم را در قرن بیست و
 و آرامش 3شادکامی ،2دوستی ،1فروتنی ،5بدین قرارند: تجربه، درست تصمیم گرفتن

   (.,Nelson 2015) 3خویی()خوش
رین تبه دنبال طرح این ادعا که دانش سیاست، مهم اخلاق نیکوماخوسارسطو در کتاب       

های یژگیرسد وپردازد. به نظر میهای رهبران سیاسی میبه ویژگی هاستمعتبرترین دانشو 
ز در ادامه بر برخی ا ،رواین ها نیز باشد؛ از مورد نظر ارسطو، قابل تعمیم به رهبران سازمان

 ها خواهیم پرداخت. آن
از آن ای است که به اعتقاد ارسطو، نخستین ویژگی مهم رهبران، میزان تجربه

برخوردارند. چرا تجربه داشتن رهبران، دارای اهمیت است؟ ارسطو در بیان اهمیت این امر، 
که تنها، فرد برخوردار از تجربه، واجد شرط داوری است؛ از ؛ یکی اینآوردچند دلیل می

مستمر  سازیتواند در مقام رهبری که مستلزم داوری و تصمیمجوان فاقد تجربه، نمی ،این رو
سب رهبری تجربه را مناشود تا ارسطو، جوان کمتوفیق یابد. دلیل دیگری که سبب می است،

کند و به همین دلیل نداند این است که جوان از احساسات و عواطف خویش پیروی می
شایستۀ رهبری نیست؛ زیرا رهبری، مستلزم پیروی از خرد است. در اینجا لازم است ذکر شود 

ی ای که با وجود پشت سرنهادن سنین جوانی، هنوز سیرت ناپختهکه به اعتقاد ارسطو کسان

                                                           
1. ultimate good 
2. The Nicomachean Ethics 

3. Rhetoric 

4. sound decision making 
5. humility  

6. friendship  
7. happiness 
8 . being calm 
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 انداند و در هر موضوعی، گوش به فرمان عواطف خویشدارند و دستخوش شور و هیجان
 .(1833)ارسطو،  نیز شایسته رهبری نیستند

ست بیان ددستی و خصایص فرد گشادهبا توجه به آنچه ارسطو در تعریف فضیلت گشاده 
های مهم رهبران بزرگ، توان گفت که به نظر وی یکی دیگر از ویژگیمی کرده است،

اند ددستی را نگاه داشتن حد وسط در مورد ثروت میپذیری مالی است. او گشادهمسئولیت
 دست را معلول رفتارش در دادن و گرفتن ثروت و مخصوصاً و ستودنی بودن انسان گشاده

دست، این است که به خاطر غایتی نشانۀ فرد گشاده داند. به اعتقاد ارسطو،دادن آن، می
بخشد؛ یعنی آن را به اشخاص درستبه اندازۀ درست و شریف، ثروت را به نحو درست می

ذیرد؛ پدست از منبع نادرست چیزی نمیگوید فرد گشادهبخشد. ارسطو میهنگام درست می
برابر پول و ثروت، حفظ کند    شود که او نتواند استقلال خود را درزیرا این امر سبب می

 .(1833)ارسطو، 
در  توان گفت رهبرانی که ثروت رادستی میبا استفاده از سخنان ارسطو در باب گشاده      

بخشند؛ زیرا به خیر عمومی سازمان خود کنند، کارآمدی را ارتقاء میامور صحیح هزینه می
هزینه  خود را بدیریت، بودجۀ سازمان کنند. در مقابل رهبرانی که به دلیل سوءمدکمک می

کسب پول و  .(Nelson, 2015) دهندکنند، سازمان را در معرض ورشکستی قرار میمی
 پذیری مالی منافات دارد و چنان کهثروت از منابع نادرست نیز امری است که با مسئولیت

ا، هال سازمانتوان تبعات منفی آن را برای استقلراحتی می ارسطو هشدار داده است به
 دریافت. 

 امیبه آن پرداخته است، شادک اخلاق نیکوماخوسآخرین فضیلتی که ارسطو در کتاب  
 ویژه رهبرانهای مهم رهبران بهتوان یکی از ویژگیبختی( است. شادکامی را می)نیک

در محیط کار، افراد کمی حاضراند که به مدت طولانی با  امروزی تلقی کرد؛ زیرا احتمالاً
 . (Nelson, 2015) کارفرما یا مدیری ناشاد، کار کنند

آید و چرا دارای اهمیت است؟ شادکامی مدیران به چه معناست، چگونه به وجود می
رسطو نظر ا ها دانست. بهتوان سخنان ارسطو را در باب شادکامی، پاسخی به این پرسشمی

بختی( فعالیتی خودبسنده است که برای خودش، خواستنی است، نه اینکه )نیک شادکامی
ز این داند و اغایت دیگری داشته باشد. او شادکامی را حاصل فعالیتی جدی و پرزحمت می

ه بختی( در تفریح نیست و اگر چنین بود، مایۀ شگفتی ب)نیک رو معتقد است که شادکامی
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گونه م با فضیلت است و اینوأبختانه، زندگی تارسطو زندگی نیکآمد.  به نظر حساب می
شادکامی حاصل از  .(1833)ارسطو،  کوشی است، نه بازی و تفریحزندگی، مستلزم سخت

ت تا  که موفق شده اس؛ یعنی فرد از اینمندی را به دنبال داردکوشی و جدیت، رضایتسخت
ه ین فضیلت در رهبران موفق بدین معناست کهای خود را شکوفا کند، خرسند است. اقابلیت

دهند، خرسنداند و این خرسندی آنان از آنچه در جایگاه خود به عنوان رهبر یا مدیر انجام می
ا شود تا کارکنان نیز بیابد و سبب میدر شیوۀ تعامل آنان با کارکنان، ظهور و بروز می

 های خود را شکوفا سازند. مندی بیشتری کار کنند و بهتر بتوانند تواناییرضایت
های مهم رهبران را استخراج کرد و توان یکی از ویژگیارسطو نیز می خطابۀاز کتاب 

ت خشم آن عبارت است از  آرام بودن. آرامش، حالتی روحی است که  در مقابل حال
 .(1813)ارسطو،  «استآرامش  آرام گرفتن، ضد خشمگین شدن و خشم ضد»قراردارد. 
ین ها، اترین آنپردازد که شاید مهماین کتاب، نخست به عوامل ایجاد خشم میارسطو در 

آیند که اتفاقی مخالف آنچه انتظارش را دارند، روی مردم ... هنگامی به خشم می»باشد که 
له شود؛ از جمکند که به آنان خشم گرفته میوی سپس به کسانی اشاره می .)همان(« دهد

-را برمی کنند و در نتیجه، خشم اوی که خلاف منافع فرد رفتار میگرفتن به زیردستان خشم

انگیزند. اگر کارکنان یک سازمان را به نوعی زیردستان رهبران و مدیران محسوب کنیم، 
خو و دهند برای فردی کار کنند که آرام، خوشگاه باید گفت همگان ترجیح میآن

های هایی باشند که در موقعیتباید به دنبال راهرهبران و مدیران  ،خویشتندار باشد؛ از این رو
به آنان کمک کند تا با آرامش سخن بگویند و برای مسائل خطیر، پاسخ های مناسب  زاتنش
  (.Nelson, 2015) بیابند

 هاهای فلسفی مؤثر در افزایش کارایی سازمان. برخی از مهارت0
های مطالعاتی رشتۀ مدیریت و نیز خدمات به حوزه >های فلسفهدر ارائهر یک از شاخه

های فراوانی برخوردار است؛ از باب های کسب و کار از  قابلیتها و بنگاهمدیران سازمان
شناسی و اخلاق، اشاره کرد. در شناسی، معرفتتوان به خدمات سه شاخۀ هستینمونه، می

وجود سازمان شود که درک مدیران از نحوۀ شناسی سازمانی، نشان داده میبحث هستی
 موریت سازمانی خود مؤثر باشد. أتواند بر تلقی آنان از متحت مدیریت آنان، می

-می ناسیششود که شاخۀ معرفتشناسی سازمانی به این نتیجه منتهی میمبحث معرفت

ترین های موجود میان دانش و عمل را پر کنند. مهمتواند به مدیران کمک کند تا رخنه
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 شود این است که مدیران، معلمان اخلاقبر آن تأکید می ث اخلاق سازمانیای که در بحنتیجه
های اصلی که خدمات شاخه. با توجه به این(1813 اخلاق،ملک و سازمان خود هستند )نظرنژاد

در  در مقالۀ دیگری، مورد بررسی قرار گرفته است فلسفه به مدیریت، توسط صاحب این قلم
های فلسفی مؤثر بر ارتقاء و بهبود کیفیت آموزش مدیریت تبه برخی از مهارمقالۀ حاضر 

 پردازیم.  های مدیریتی، میو شیوه

 . تفکر نقادانه0-6
تفکر نقادانه، بر هر دو  1گیری و متقاعدسازی.رهبران، دو نقش مهم بر عهده دارند: تصمیم

عات ورودی تحلیل اطلاکه برای علاوه بر ایننقش رهبران، اثرگذار است؛ یعنی تفکر نقادانه، 
گیری، مفید است در تنظیم اطلاعات خروجی مؤثر در اقناع نیز نقش خطیری مؤثر در تصمیم

های طرح برای بودجه کند. اقناع مشتریان به خرید خدمات، اقناع افراد به تخصیصایفا می
انند با وتها، همگی مواردی هستند که مدیران میپیشنهادی و اقناع همتایان به تغییر روش

به مدیران  همچنین تفکر نقادانهتر عمل کنند. ها موفقمجهز شدن به ابزار تفکر نقادانه در آن
ر و تشده در مواجهه با موارد اختلاف، موفق های آزمونکند تا با استفاده از روشکمک می

    (.Atanasiu, 2021) تر باشنددر تغییر ذهنیت خود و دیگران، منعطف
بیان کنیم،  گیری و متقاعدسازیپیش از اینکه به تفصیل، نقش تفکر نقادانه را در تصمیم     

اندیشی بپردازیم. تفکر های حاصل از نقادانهلازم است نخست به تعریف و ذکر مهارت
 های گسترده و شیوۀ برخوردهای خاصینقادانه، فرآیند پیچیدۀ اندیشیدنی است که مهارت

تشخیص مواضع،  -1توان به موارد ذیل اشاره کرد: کند؛ از جمله مید میرا در فرد ایجا
 -8، های جایگزیند دیدگاهمؤی ارزیابی شواهد -1، های دیگرانگیریها و نتیجهاحتجاج

-ها، دیدن پستوانایی خواندن نانوشته -5، ها و شواهد مخالفارزیابی منصفانۀ احتجاج

هایی که موضعی شناسایی تکنیک -1، غیرمنصفانههای کاذب و ها و تشخیص فرضوپشت
، یا ابزارهای اقناعی 1دهد، مانند استفاده از منطق جعلیتر جلوه میرا از مواضع دیگر جذاب

 -3 ،ای ساختارمند و با تکیه بر منطق و بصیرتبه شیوه در باب موضوعاتتأمل  -2
ات بر اساس شواهد خوب و مفروض هاگیری دربارۀ معتبر و موجه بودن یا نبودن احتجاجنتیجه

                                                           
1. persuasion  

2. false logic  
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 ای که دیگران را متقاعد سازدبه شیوه لارائۀ دیدگاهی ساختارمند، واضح و مدل -3و  معقول
(Cottrell, 2005) . 

، ی و متقاعدسازیگیریعنی تصمیم ؛بر هر دو نقش رهبران دانهپیشتر گفتیم که تفکر نقا
پردازیم. یری میگه فواید تفکر نقادانه در تصمیمب ، تنها با ذکر یک نمونهاثرگذار است. ابتدا

ها، مفروضات کاذب است. معضل مفروضات کاذب، این نیست علت اصلی شکست طرح
ها را بسنجیم، بلکه مشکل این است که گاهی حتی از وجود چنین که نتوانیم کذب آن

ر خواهند ند، قادها را بدانوضوح، مفروضات طرح مفروضاتی، آگاه نیستیم. وقتی مدیران به
مسأله این است که مفروضات نادرسـت، ، اما شد تا آن مفروضات را بپذیرند یا رد کنند

شود، مگر وقتی که بسیار دیر شده باشد. با وجود ها توجه نمیبه آن مخفی هستند و معمولاً
-ند که کمککهایی معرفی میبرای شناسایی چنین مفروضاتی، تکنیک تفکر نقادانهاین، 

ها فهرستی تهیه کردن )تلاش دربارۀ مفروضات پنهان سخن گفتن و از آن -1کننده است: 
یند هایی است و هم بر فرآفرضبرای یافتن مفروضات پنهان، هم اذعان به وجود چنین پیش

)از طریق تصور شکست  1اجرای تشریح پیش از مرگ -1 ،تاباند(اندیشیدن ما، نوری می
گذار، طرح را بررسی کردن )شکاکانه، از نگاه سرمایه -8 ،ن علل آن(پروژه و تلاش برای یافت

جو وها را جستناسازگاری -5 و گذاری را مدنظر قرار دادن(هر نوع احتمال شکست سرمایه
با طرح ما در تعارض است(. سه  های موجودها واقعیتکردن )کشف مواردی که در آن

 رود، اما تکنیک آخر را باید بلافاصله، پسیکار متکنیک نخست، پیش از اجرای طرح  به
به  اهکار بست. تلاش برای یافتن مفروضات پنهان از طریق این تکنیکاز اجرای طرح، به
کند تا از اعتماد به نفس افراطی و غیرعقلانی، مصمون بمانند و از تمایل مدیران کمک می

 .  (Atanasiu, 2021) ایی یابندهای طرح، رهاولیۀ خود به نادیده گرفتن یا توجیه کاستی
کر های اثرگذاری تفکه دیدیم، کمک به یافتن مفروضات پنهان، یکی از نمونهچنان

های مدیران است. اکنون به اثرگذاری تفکر نقادانه بر دومین نقش سازینقادانه بر تصمیم
ودجه جذب بکنیم برای طرحی پردازیم. وقتی تلاش میکنندگی مییعنی اقناع Yمهم مدیران

کنیم یا خدماتی را به فروش برسانیم یا همکاری را متقاعد سازیم که روش کارش را تغییر 
 وقتی من در موردی، متقاعد»نهیم: فرض کاذب بنا می اقدام خود را بر یک پیش دهد، معمولاً

ه نبودن فرض غلطی، آمادنتیجۀ چنین پیش .«توانم دیگران را نیز متقاعد سازمشده باشم، می

                                                           
1. premortem analysis 
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برای اقناع دیگران و در نهایت، توفیق نیافتن درتحقق اهداف مورد نظر است. حال در این 
 تواند به مدیران کمک کند؟ میان، تفکر نقادانه چگونه می

دهد که در اینجا تنها به ذکر چند مورد اشاره هایی را آموزش میتفکر نقادانه، تکنیک
که لازم است فرد به شیوۀ گفتاری و با توضیحات شفاهی دیگران را کنیم. در شرایطی می

مسأله را بیان کنید و بکوشید  -1کند: متقاعد سازد، تفکر نقادانه، این مراحل را توصیه می
توجه و همدلی مخاطبان را جلب کنید )جلب همدلی، کلید جلب توجۀ مخاطبان و کلید کل 

با وضوح و شفافیت بیان  خود را برای مسأله مورد نظرحل راه -1، فرآیند متقاعدسازی است(
مدلی بیشتر گیری افراد و جلب هکنید )ارائه تبیین کاملا شفاف، به تسریع فرآیند، تصمیم

ها بپردازید )پذیرش موانع کار و در موانع کار را بپذیرید و به آن -8، کند(آنان، کمک می
 ،هد(دهای مخالف را افزایش میر برابر استدلالدستی کردن، امکان مقاومت دها پیشبیان آن

در تأیید پیشنهاد یا ادعای خود، دلیل بیاورید )دلایل اثباتی که پس از پذیرش موانع،  -5
مخاطبان را به عمل فرابخوانید )با بیان  -1 بیشتری دارند( وشوند، قدرت اقناع آورده می

ورد ۀ عملی مبه نتیج مئن شد که جلسهتوان مطرود، میواضح انتظاری که از مخاطبان می
 . (ibid) (نظر، منتهی خواهد شد

 خطابه  . فن2. 0
در مباحث پیشین گفتیم که یکی از دو نقش مهم مدیران، متقاعدسازی است. علاوه بر تفکر 

ای هخطابه نیز یکی از مهارت فندهد، نقادانه که توان متقاعدکنندگی افراد را افزایش می
رایی نیاز بدیلی دارد. در ادامه به چدر تقویت توان متقاعدکنندگی، نقش بیفلسفی است که 

 پردازیم.ها، میخطابه و نقش آن در سازمان سازمانی، تعریف و تبیین فن به اقناع
ها، مهارت برقراری ارتباط همراه با اقناع و متقاعدسازی، مهارتی بسیار امروزه در سازمان
د شکه اطلاعات از بالا به پایین منتقل می ه روزهای وابستگی، چراکآیداساسی به حساب می

رآمده سهای خود همراه سازند، بهو مدیران نیازی نداشتند تا کارکنان و همکاران را با دیدگاه
ز گذشته، ا وابستگی افراد به یکدیگرکنیم که ای زندگی و کار میاست. اینک ما در جامعه

 قطعیت است؛ در نتیجه، اغلببیشتر شده است. با وجود این، جهان کنونی ما هنوز جهان عدم
باید دیگران را متقاعد سازیم که با ما  بتوانیم مشاغل خود را انجام دهیمما برای اینکه 

ط یهمکاری کنند. اگر قطعیت وجود داشت، اقناع نیاز نبود؛ زیرا همه چیز آشکار بود. در مح
ها، محصولات، ها، دیدگاهقطعیت بخشی از زندگی ماست و ما باید اندیشهامروزی، عدم
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ها و در نهایت شگفتی، حتی استعدادهای خود را نیز به فروش برسانیم. در خدمات، روش
توان گفت که کسب توانایی متقاعدسازی، تنها آیندۀ متقاعدکننده برای زندگی همۀ واقع می

 . (Legget, 2008) هاها و چه بیرون از آنازمانماست؛ چه درون س

های سازمانی مهم مدیران است و مدیران حال اگر بپذیریم که متقاعدسازی، یکی از نقش
توانند به صرف جایگاه سازمانی خوداز همراهی و همدلی در جوامع کنونی، دیگر نمی
-اقناع توان مهارتونه میشود که چگگاه این پرسش مطرح میکارکنان برخوردار باشند، آن

خطابه، راهکاری عملی است که فلسفه آن  فنکنندگی را در خود ایجاد کرد یا افزایش داد. 
ترین ابزار اقناع، معرفی کرده است و ارسطو، آن را به نیکوترین وجه در را به عنوان مهم

اعی خطابه، قابلیت اقن پیش از ارسطو نیز است. ذکر این نکته لازم است کهاختیار ما قرار داده 
ه گرفته است؛ از این رو، همان طور کمورد توجه و بعضا سوءاستفادۀ سوفسطائیان، قرار می

به  مهم های ارتباطیارسطو خود به تصریح، بیان کرده است، خطابه به عنوان یکی از مهارت
فاده مهارت استوانند از این تلحاظ اخلاقی، خنثی است و افرادی با اهداف غیراخلاقی نیز می

خواهد آن را از مند خطابه، میدر واقع، گویی ارسطو با تدوین روش .(1813کنند )ارسطو، 
نیک  هایقبولانند، خارج سازد و به انسانها را به دیگران میانحصار کسانی که ناراستی

 اهایی را کسب و اصولی ربیاموزد که برای انتقال مطالب صحیح و مفید نیز باید مهارت
رعایت کرد. در ادامه، پس از ارائۀ تعریف اجمالی خطابه از نظر ارسطو، برخی از شروط 

 کنیم.  کنندگی خطابه را بیان میاقناع
به نظر وی، خطابه نیز  ،داند که جوهرۀ آن اقناع است؛ از این روی میارسطو خطابه را فن

د کنای تعریف میخاصی است. او خطابه را توانایی 1گیری از روشمانند هر فنی، نیازمند بهره
 ای وجود دارد. هیچکنندهتوان دریافت که در هر موردی، چه چیز بالقوه اقناعبا آن می»که 

  .)همان(« اردای ندفن دیگری، چنین وظیفه
جایی که هدف خطابه، اقناع صرف نیست، بلکه گوینده از مخاطبان  به اعتقاد ارسطو، از آن

باید مراقب باشد که هم شخصیت  ،های رفتاری خاصی را انتظار دارد؛ از این روهدف
زیرا در کار »متمایزی از خود نشان دهد و هم حالت روحی معینی را در مخاطبان ایجاد کند؛ 

اقناع، ... مهم است که گوینده خود را شخصیتی متمایز نشان دهد و در شنوندگان این تصور 
ها هم علاوه، آنها در حالت روحی متمایزی است، و بهنسبت به آنرا به وجود آورد که 

                                                           
1. method  
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خود را نسبت به او در حالت روحی متمایزی بیابند ... زیرا چیزها برای کسی که تحت تأثیر 
احساس دوستی یا احساس نفرت است، همچنین برای کسی که تحت تأثیر احساس خشم یا 

  .()همان« نمایداحساس آرامش است، یکسان نمی
های منطقی، سه ویژگی است که اگر هر سه با هم، در به نظر ارسطو، علاوه بر استدلال

سازد: دوراندیشی گویندگان وجود داشته باشد، آنان را درخور اعتماد و باورپذیر می
فضیلت اخلاقی و خیرخواهی. در مقابل، اگر گویندگان به سبب فقدان  1)حکمت(،

ه ابراز عقیده کنند، یا اگر به دلیل فقدان فضیلت اخلاقی، آنچ درستیدوراندیشی، نتوانند به
دام ظر کدانند بهترین نکه میاندیشند، یا اگر با آنگویند، همان چیزی نباشد که واقعا میمی

گاه درخور اعتماد مخاطبان نخواهند بود. حال این از ارائۀ آن خودداری کنند، آن است
 داد؟  نوان خود را فردی دوراندیش و بافضیلت نشاتشود که چگونه میپرسش مطرح می

که خود یا دیگری را به وجهی از وجوه نشان دهیم، وسایل ارسطو معتقد است برای این
برخی از حالات نفسانی مانند خشم، رحم و ترس یا اضداد  ،یکسانی وجود دارد. به نظر او

ا موضوعی، عوض کنند؛ از باب ها سبب می شود تا افراد دیدگاه خود را در مورد فردی یآن
ان را به ای سخن بگوید که مخاطبکنیم: گوینده نباید به گونهنمونه به بحث خشم اشاره می

آورد؟ تحقیر شدن، یکی از اموری است که خشم آورد.  چه اموری مخاطبان را به خشم می
ء و اهانت. اشود مخاطبان خشمگین شوند. سه نوع تحقیر وجود دارد: استخفاف، ایذسبب می

ای هارزش دانستن؛ ایذاء یعنی مانع رسیدن افراد به خواستهاستخفاف، یعنی دیگری را بی
خود شدن و سرانجام، اهانت یعنی فعل یا قولی که موجب شرمندگی کسی شود؛ پس 

اهی نتظار همرتواند از آنان اآورد، نمیای که با سخنان خود، مخاطبان را به خشم میگوینده
                 (.)همان داشته باشد و همدلی

اجراء  آید که وی برای بهارسطو نقل شد، برمی خطابۀاز آنچه به اجمال از کتاب 
-دهد و تأکید میدرآوردن فرآیند متقاعدسازی، چارچوبی سه بُعدی در اختیار ما قرار می

ارد: درخور تگی دبه استفادۀ صحیح از ترکیب هر سه بُعد یا عامل، بس این فرآیندورزد که 
عاطفی مناسب و استدلال عقلی. ضرورتی ندارد که هر  -اعتماد بودن، ایجاد محیط احساسی

 که سه  عامل، حضور هم وزنی داشته باشند، اما حضور هر سه عامل، ضروری است؛ هر چند
 بر دو بُعد یا دو عامل دیگر، غلبه دارد.  بُعد درخور اعتماد بودن

                                                           
1. prudence  
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های سازد: شیوۀ نخست، بر ویژگینۀ اقناع را از یکدیگر متمایز میگاهای سهارسطو شیوه
با  های گوینده برای برقراری ارتباطفردی گوینده وابسته است )درخور اعتماد بودن(. تلاش

ی اآمیز خواهد بود که آنان در مجموع شخصیت فردی و حرفهمخاطبان، در صورتی موفقیت
. شیوۀ دوم به قرار دادن مخاطبان در حالت نفسانی گوینده را درخور اعتماد تشخیص دهند

مناسب، بستگی دارد )برانگیختن احساسات(. توجه به روانشناسی مخاطبان و برقراری ارتباط 
شود تا آنان نسبت به دریافت پیام گوینده، گشوده باشند؛ هر چند عاطفی با آنان، سبب می

ن، اثر معکوس دارد. شیوۀ سوم به دلایل که افراط در استفاده از احساسات و عواطف مخاطبا
عقلی وابسته است که در محتوای خود سخنرانی، موجود است. استفاده مناسب از عقلانیت، 

ها و واقعیات، ویژگی این شیوه است. گوینده در این شیوه از منطق قیاسی و استقرایی یا داده
 . (Legget, 2008) کنداقامۀ برهان استفاده می

گیری از فن خطابه، توانند با بهرهشود مدیران و رهبران، میطور که ملاحظه میهمان     
های خود را ها و شرکتمهارت متقاعدسازی دیگران از جمله کارکنان و مشتریان سازمان

فراگیرند؛ با این اعتقاد که در جوامع کنونی، استفاده از روش مقابل متقاعدسازی، یعنی 
 تناسب آن استفاده از قوۀ قهریه، دیگر سازمانی خود به عنوان مدیر و بهاستفاده از جایگاه 

تواند همراهی و همدلی دیگران را تأمین و تضمین کند، حتی اگر کارساز نیست و نمی
 اطاعت کوتاه مدت آنان را  درپی داشته باشد.

 . معرفی چند تن از مدیران مأنوس با فلسفه6
ها فق و مدیران مؤسسات متعدد جهان به منظور حل بحرانکارهای مووامروزه صاحبان کسب

کار خویش به استفاده از تفکر فلسفی و تعامل با فیلسوفان روی وو مسائل پیچیدۀ کسب
قاء گذاری و حفظ و ارتاند و بسیاری از مدیران، داشتن تفکر فلسفی را برای پایهآورده
های که هم اکنون دانشگاهاند تا جاییهکار خویش در جهان کنونی، مهم و مؤثر یافتوکسب

ار کواند. همچنین بازار کسبجهان، شاهد مدیرانی است که به مطالعۀ فلسفه روی آورده
های مختلف نیز امروزه شاهد فیلسوفانی است که دانش خود را جهانی و مؤسسات و سازمان

ازنده و های سو با اتخاذ تصمیم در جهت سودآوری اقتصادی به کار گرفته
اند. امروزه ها و مؤسسات موفقی در جهان شدههای مناسب، صاحب شرکتگذاریسیاست

های متعددی در جهان وجود دارد که نتیجۀ همراهی تفکر فلسفی را در مدیریت نمونه
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ها را ذکر دهد. در ادامۀ این مقاله تعدادی از این نمونهکارهای موفق، نشان میوکسب
 کنیم.می

 یمصرف جهان یهاعادت ،ییو آب و هوا یمال یهابحرانکند که بیان می1نداو سیدم
حل اهکند که رسیدمن ادعا می .هستندبرنامه  ازمندین کم،یوستیقرن ب یهاچالش گریو د

های کند تا چالشها، فلسفه است. از دیدگاه سیدمن فلسفه به ما کمک میهمۀ این بحران
رو است، به معنی واقعی کلمه مشاهده کنیم. ها روبهبا آن ای را که جهان هم اکنونوجودی

برای  1یابد که فلسفه را روی صحنه بیاوریم و آن را به عنوان سکوییاین امر زمانی تحقق می
ترین سؤالات یعترین و وسگوید که فلسفه به عمیقکار گیریم. سیدمن چنین میکار بهوکسب

ه اینکه: ما چرا وجود داریم؟ جامعه چطور باید خود را پردازد؛ از جملها میزندگی انسان
سازماندهی کند؟ مؤسسات چطور باید با جامعه در ارتباط باشند؟ و هدف از تلاش انسان 

 (Seidman, 2010چیست؟ )
کارهای مختلف، مشاوره وامروزه برخی از فیلسوفان به مدیران مؤسسات در کسب

های فیلسوفی است که با بانک جهانی در زمینۀ سیاست ،8دهند؛ برای مثال رایان مالدونمی
مندی از خواهد با این کار نشان دهد که چگونه بهرهکند. او میتوسعه، همکاری می

  5تواند به پیشرفت در توسعه کمک کند.دیدگاهی عمیق نسبت به رفتار انسان، می
فه باید نقش است که فلسمالدون که استادیار فلسفه در دانشگاه بوفالو است بر این باور 

خواهم کارهایی انجام دهم که بر گوید من میتری در جهان اطراف داشته باشد. او میفعال
ائل جهان هنوز سجهان تأثیر مستقیم داشته باشد. وی معتقد است که فیلسوفان در بسیاری از م

توانند کاری کنند تا مردم زندگی بهتری را که فیلسوفان میدر حالی نقشی عملی ندارند
تجربه کنند. تمرکز مطالعاتی مالدون بر ذهن، جامعه، رفتار و فلسفه سیاسی است. کارهای 

                                                           
1. Seidman, D.  

کار است. او بنیانگذار، رئیس و مدیر عامل شرکت ونویسنده، وکیل و نقاش آمریکایی و فردی فعال در عرصه کسب

LRN  است. شرکتLRN های هایی دربارۀ اخلاق، نظارتها است و آموزشمتخصص در مشاوره و آموزش سازمان

 دهد.قانونی و فرهنگ سازمانی و مدیریت ارائه می

2 . platform 

3. Muldoon, R. 

 توانید به صفحه شخصی او در وبسایت بانک جهانی مراجعههای او میآشنایی بیشتر با رایان مالدون و فعالیت . برای 5

 کنید:

https://blogs.worldbank.org/team/ryan-muldoon 

https://blogs.worldbank.org/team/ryan-muldoonبرای
https://blogs.worldbank.org/team/ryan-muldoonبرای
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های ذهنی متفاوتی شد که توجه بانک جهانی را به خود جلب پژوهشی او منجر به ایجاد مدل
 (Gambini, 2016کرد )

کار پرسود خود را در حوزۀ فناوری رها واست. او کسب  1روویتزدامن هو، نمونه دیگر
 .(Gregoire, 2014کرد تا بتواند در مقطع دکتری، به تحصیل در رشتۀ فلسفه بپردازد )

دریافت کرد. او پیشتر در دانشگاه ام  1هوروویتز دکترای فلسفۀ خود را از دانشگاه استنفورد
 و وفلسیفکرده بود. هوروویتز در حال حاضر  در رشتۀ علوم کامپیوتر تحصیل 8آی تی
 .1است 5گوگلی شرکت مهندسفنی  ریمد است و در عین حال موفق ینیکارآفر

در مجلۀ تاریخچۀ  2«تکنولوژیست تا فیلسوف»ای تحت عنوان از هوروویتز در مقاله
خود را که مربوط به فناوری بود، کار  ش،یپ ۀده کیحدود گفته است که  3آموزش عالی
-میتصم نیز بهترا یک، ینیا هوروویتز معتقد است که .دریفلسفه بگ یتا دکترامتوقف کرده 

ه است. وی بر این باور است که مزیت تحصیل در رشتۀ فلسفه تنها به بود یدر زندگ های او
ته باشد. یز کاربرد داشتواند در خارج از دانشگاه نبلکه فلسفه می ،شوددانشگاه محدود نمی

که داشتن راچ کار به افراد کمک کند؛وتواند در دنیای کسبفلسفه از دیدگاه هوروویتز می
 (Horowitz, 2011سازد. )کردن تغییرات را هموار میزمینۀ فلسفی راه عملیپیش
کار وحوزۀکسباند و سپس در هایی که در رشتۀ فلسفه تحصیل کردهاز دیگر نمونه      

 مبدع لینکدین است. هافمن کارشناسی 3اند، رید هافمنخود، یک مدیر موفق و پرسود شده
ارشد خود را در رشتۀ فلسفه از دانشگاه آکسفورد دریافت کرده است. او در مصاحبه با 

( و 1111 - 1355) 11چنین بیان کرده که ارسطو، نیچه 1وبسایت خبری بیزینس اینسایدر

                                                           
1. Damon Horowitz 

2 .Stanford University 

3   . Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

4  . Google LLC 

 راجعه کنید.م برای آشنایی بیشتر با زمینه های فعالیت هوروویتز به صفحه شخصی او در وبسایت دانشگاه استنفورد1. 

https://explorecourses.stanford.edu/instructor/dhoro 

6. From Technologist to Philosopher 

7. The chronicle of higher education 

ترین شبکه ( است. لینکدین بزرگLinked in) ( مبدع و مدیر اجرایی لینکدینReid Hoffmanرید هافمن ) .3

 از صدمیلیون عضو دارد. تخصصی جهان است که بیش

9. Business insider 

10. Friedrich Wilhelm Nietzsche 

https://www.stanford.edu/
https://www.stanford.edu/
https://www.mit.edu/
https://www.mit.edu/
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ترین فیلسوفان برای او هستند. هافمن معتقد است ( از محبوب1111 - 1331) 1ینویتگنشتا
مطالعۀ آثار این فیلسوفان به او در دو زمینه کمک کرده است: یکی در مهارت تفکر انتقادی 
و دیگری در کسب دیدگاه عمیق نسبت به طبیعت انسانی. هافمن معتقد است فلسفه به ما 

گذاری مؤثر است و هم کر کنیم و این مسأله، هم در سرمایهآموزد که چگونه شفاف فمی
هافمن شفاف اندیشیدن را نتیجۀ تفکر  .(Feloni, 2017در کارآفرینی و مدیریت مؤسسات )

 ند.کهای خود، محسوب میگذاریداند و این امر را کاربرد فلسفه در سرمایهفلسفی می
دهد و بر گذاری خودش انجام میسرمایهاساس نظریۀ گذاری خود را برهافمن سرمایه     

گذاری خود را از فلسفه به دست آورده است این باور است که در حقیقت مفهوم سرمایه
(Feloni, 2017).  های بخشی از دیدگاه 1«استارت آپ تو»هافمن در کتابی تحت عنوان

کار و همچنین نحوۀ گزینش و انتخاب یک وخود را دربارۀ اهمیت نیروی انسانی در کسب
 .(Hoffman, Casnocha, 2012)تیم کاری، بیان کرده است 

سته کار خود بهره جوفرد دیگری است که از فلسفه در مدیریت کسب 8استوارت باترفیلد     
رشناسی ارشد خود را در فلسفه از دانشگاه کارشناسی و کا 5است. باترفیلد مبدع فلیکر،

های خود را در زمینۀ فلسفۀ ذهن متمرکز کرده است. گرفته و پژوهش 2و کمبریج 1ویکتوریا
ۀ خوبی زمینبه دانشجویان دانشگاه ویکتوریا گفت که اگر شما پس 1113باترفیلد در سال 

ینه، دیدگاه زماشید، این پسنسبت به انسان بودن، درکی از زندگی، فرهنگ و جامعه داشته ب
دهد؛ در مقایسه با اینکه تنها در کار به شما میوبهتری برای شروع یک کسب

سنجید توانید سود و زیان خود را بکار مطالعه کنید. به این ترتیب شما همواره میوزمینۀکسب
(Gregoire, 2017). لسفی ف توان گفت باترفیلد تشخیص سود و زیان را از نتایج فکرمی

 آورد.کار مفید به حساب میوداند و این امر را برای شروع کسبمی

                                                           
1. Ludwig Josef Johann Wittgenstein 
2  . Start up of you 

ار کوگذار و فعال در عرصه کسب( کارآفرین کانادایی و پایهDaniel Stewart Butterfield. استوارت باترفیلد ) 8

ای مجازی ارائه کرده و وبسایت مشهوری است برای ( است. فلیکر جامعهFlickerگذاران فلیکر)است. او یکی از بنیان

 میلیون عضو دارد. 33گذاری تصویر و ویدئو. فلیکر بالغ بر به اشتراک

4 .Flicker 

5. University of Victoria 

6. University of Cambridge 
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 1111در سال  در دبی 1مدیر نوآوری مدرسۀ بین المللی ولینگتون 1کریستین ناصر قدسی
فی توجه ها به سؤالات فلسمیلادی دربارۀ ارتباط میان فلسفه و کارآفرینی و سودآوری سازمان

ایان فلسفه پسؤالات بی» کار چنین توصیف کرده است: وکرده و ارتباط آن را با دنیای کسب
ینند و بخوانند ذهن خود را در برابر سؤالات آزاد بشوند تا کسانی که فلسفه میموجب می

بتوانند سؤال را از دیدگاه دو متفکر متمایز دنبال کنند و میان این دو نوع طرز فکر، پیوند 
فرد صر بههای تازه و منحکار نیز باید بتوانند فرصتوصاحبان کسب همچنینبرقرار کنند. 

 (.Nasserghodsi, 2012)« در بازار را بشناسند و درک کنند موجود
کنند، از کسانی که فلسفه مطالعه می این باور است که معمولاً قدسی برکریستین ناصر

شود تا این موضوع را بسنجند که چگونه مفاهیم و محتواها به یکدیگر پیوند خواسته می
شوند. کارآفرینان و مدیران مؤسسات نیز به همین خورند و چگونه از هم تفکیک میمی

ها و الگوها را از زوایای مختلف اعم از و رویه ها را تفسیر کردهترتیب نیاز دارند تا داده
مراه با ه گذار بالقوه، ببینند. به نظر ناصرقدسی، مطالعۀ فلسفه معمولاًکاربر نهایی و سرمایه

خواندن و توجه به مفاهیم خشک و متراکم است و بعد با بازنویسی این مفاهیم به صورت 
تعدد های مکارها نیز باید از زاویهوکسبواضح و روشن همراه است. کارآفرینان و صاحبان 

ترین مفاهیم کار خود نگاه کنند. حتی آنان باید بتوانند از زاویۀ پیچیدهوبتوانند به کسب
کار خود را ببینند. توانایی انتقادی خواندن و بعد روشن و واضح بازنویسی وفناوری، کسب

 ,Nasserghodsi) کار استوی کسبترین نتیجۀ مطالعه فلسفه براکردن محتوا، کاربردی

2012) . 
 کند کهچنین بیان می «فلسفه باید چه کاری انجام دهد؟» در مقالۀ8پروفسور آلن وود     

اکانه به افراد اعطا بآورد. فلسفه صداقتی بیفلسفه، روح تفکر انتقادی را برای ما به ارمغان می
ن اطلاعات اساس بهتریبر ود را نسبت به زندگیهای خکند تا آنان بتوانند باورها و دیدگاهمی

 ,Wood) کندرو فلسفه، تعصب را از انسان دور میترین دلایل شکل بدهند؛ از اینو محکم

2006)> 

                                                           
1. Christine Nasserghodsi 

2. Wellington International School 

3. Allen Wood 

 استاد فلسفه در دانشگاه استنفورد است. 
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آلن وود بر این عقیده است که فلسفه امکان تفکری منسجم، پیوسته و صادقانه را فراهم      
ها، ا، استعارههی انتقادی به بررسی مفاهیم، مدلتواند با دیدگاهکند. به نظر او فلسفه میمی

نمادها و دیگر محصولات ذهن انسانی بپردازد و مواردی را کشف کند که اشتباه بوده یا به 
انحراف کشیده شده یا مواردی را نشان دهد که چیزی به غلط به کار رفته یا حقیقت را 

تازه،  هاید تا مفاهیم جدید، مدلتواند کمک کنمنحرف کرده است. فلسفه از نظر وود، می
 (.Wood, 2006های جدید به وجود بیایند )های فکری، باور و فعالیتنمادهای بدیع، سیستم

 گیرینتیجهبندی و جمع
ه را در های کاربردی فلسفاز باب نمونه، برخی از قابلیت در مقالۀ حاضر کوشیدیم تا صرفاً

د به مدیران تواننشان دهیم که فلسفه چگونه می حوزۀ مدیریت به تصویر کشیم و به اجمال
فی و کسب های فلسکمک کند تا با استفاده از تعالیم فیلسوفان بزرگ، فراگیری مهارت

های خود را با خردمندی و درایت بیشتری اداره کنند و امکان منش و روحیۀ فلسفی، سازمان
 ا را افزایش دهند.هها از جمله اهداف مالی آنتحقق اهداف گوناگون سازمان

آنچه بیان شد تنها نمایی بسیار اجمالی از خدمات فلسفه به مدیریت است و چنانچه اهالی 
فرض مقالۀ حاضر را در وکار، پیشهای کسبها و فعالان محیطفلسفه و مدیران سازمان

و کاربردی کردن علوم انسانی از جمله  از یک سو ایرشتهخصوص ضرورت مطالعات میان
یازهای گاه باید  به تفصیل و با شناسایی میدانی مسائل و نفلسفه را از سوی دیگر بپذیرند، آن

فرین آها نقشتواند درخصوص آنها، آن دسته از مسائل و نیازهایی را که فلسفه میسازمان
ع و رف حلداد و در نهایت در جهت ها را موضوع تأملات فلسفی قرار باشد، شناسایی و آن

فلسفی ارائه داد.  ایوکار، خدمات مشاورههای کسبها و بنگاهها، شرکتها به سازمانآن
ن ای و کاربردی کردرشتهدر مسیر مطالعات میان توان عملاًتنها بدین طریق است که می

 فلسفه گام برداشت. به امید آن روز. 
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