
  
  
  

  شهودی−گیری عقالنی بررسی نقش وحی در تصمیم
  *نیما رحمانی

 
  چكيده 

را تأييـد و از طريـق ارائـه    » عقالنيـت محـدود  «هاي مبتني بر  گيري، مدل پژوهش درباره تصميم
عنوان ابزاري متمم يا مكمل براي عقل معرفـي   شود تا شهود به شهودي تالش مي−عقالني هاي مدل

گردد. مفهوم شهود در غرب نزديك است به بداهت و بينشـي مـوقتي كـه راه و روش مشـخص     
هـا، اخالقيـات و    نداشته و متفـاوت بـا علـم حضـوري اسـت. براسـاس نظريـه تصـوير، نگـرش         

ي شهودي مؤثر است و مذهب نيز مرجعي است كه عوامـل فـوق   گير هاي فردي بر تصميم آل ايده
شهودي، مجموعـه  −گيري عقالني دهد. بنابراين با هدف تبيين جايگاه وحي در تصميم را شكل مي

گيري عقالنـي را   اي تصميم مرحله 9اسالمي مبتني بر قرآن و سنت كه فرايند   هاي تعاليم و آموزه
ري شهودي مؤثر هستند، استخراج گرديد. بـراي ايـن منظـور    گي تحت تأثير قرار داده و بر تصميم

دار، در منـابع مختلـف جسـتجو     با استفاده از روش تحليل محتواي كيفي از نوع تلخيصي و جهت
هـاي    گزارة مرتبط استخراج و براسـاس سـه مقولـة اعتقـادات، احكـام و ارزش      130گرديد كه 

تيجه و انتخاب راه حل بتوانـد عقـل را حمايـت    بندي گرديدند. شهود اگر تنها در ن اخالقي طبقه
گيري عقالنـي در تمـامي مراحـل آن از     هاي اين تحقيق، فرد در هنگام تصميم كند، براساس يافته

شود. تعاليم وحي همپاي عقل و در نقـش   هاي اسالمي هدايت مي طريق اعتقادات، احكام و ارزش
هـاي   آل هـا و ايـده   قضاوتي افـراد، ارزش  گيري حضور دارد و تجارب مصباح آن در فرايند تصميم
  . دهد آنان را تحت تأثير قرار مي
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  مقدمه 
ها، اندیشـمندان غربـی را مجـاب  گیری و اشـتباهات آن در سـازمان مطالعات در خصوص تصمیم   

های اشتباه را توجیه کند و برای  محدود دانستن عقالنیت بشری، این تصمیمنموده است تا از طریق 
روی   1»شـهود«های صحیح که از طریق عقالنی قابل توجیـه نیسـت بـه  تبیین علت برخی تصمیم

گر به نقل از  شهودی را مطرح کنند ( −گیری عقالنی بیاورند و رویکرد تلفیقی تصمیم ویلد، هارپر؛ آ
 هت ابدم مفهو). شــهود در غــرب بــه ٢٠٠۵ 3ســینکلیر و آشکاناســی،؛ ٢٠٠٩ 2واسکنســلز،

ــدون واســطه حاصــل ویژگی ــم ب ــردی}   هــای {عل ری علم حضوم ست تا مفهوـــک ايدشتر نزيبف
عنوان نتــایج فراینــد غیرهوشــیارانه  طور عمــده بــه گیری شــهودی بــه ). تصــمیم١٣٨٩شــیروانی، (

گـردد و یـا بـه وسـیله احساسـی  تأییـد می بتگیری است که یا به وسیله تجارب قضاوتی ثا تصمیم
رو شهود غربی راه و روش و معیار صحت ندارد. همچنین براسـاس  از این 4کننده و بدون دلیل. قانع

گیرنده،  هـای تصـمیم گیری شهودی تحت تـأثیر ارزش گردد، تصمیم آنچه در نظریه تصویر بیان می
ها، ادراکات، عقاید و اخالقیات است کـه بـه شـکل مجموعـه اصـولی تعیـین  آل استانداردها، ایده

). بـر ایـن اسـاس در ادامـه ٢١۶ ، ص٢٠٠٧ 5مینـر،ت یا نادرست (کنند که تصمیم درست اس می
) در مطالعـات جداگانـه ٢٠٠۶) و فرنانـدو و جکسـون (٢٠٠٩مطالعات در غرب، و اسکنسـلز (

 گیری شـهودی، افـرادی کـه پیشـینه مـذهبی دارنـد،  خود، بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه در تصـمیم
 کنند.  گیری می {تحت تأثیر اعتقادات خود} بهتر تصمیم

گیری بــر مبنــای اراده و اختیــار انســان و بــر محــور عقالنیــت و  رویکــرد اســالمی در تصــمیم  
گیری در نظـام مـدیریت و رهبـری  گذاری و تصـمیم خدامحوری است؛ به عبـارت دیگـر سیاسـت

کننـده عقـل در مـدل  ). ابـزار تکمیل١٣٧١اسالمی تنها بر عقل معمـول متکـی نیسـت (فاضـلی، 
تـوان انتظـار  گردند، اما می ی، شهود است که در واقع دو ابزار جدا از هم تلقی میگیری غرب تصمیم

  کنند.  گیرنده را پشتیبانی می ، عقل و وحی هر دو با هم، فرد تصمیم داشت که در الگوی اسالمی
گیری، سؤاالتی که در این تحقیق به دنبال  بنابراین با هدف تبیین جایگاه تعالیم وحی در تصمیم  
گیری همپـای عقـل و در  گویی به آنها هستیم این است که آیا تعالیم وحی در فراینـد تصـمیم سخپا

تواند نقش مکملی داشته باشد یـا خیـر؟ همچنـین آیـا تعـالیم وحـی  نقش راهنما و مصباح آن، می
و  گیرنده را تحـت تـأثیر قـرار داده های فرد تصـمیم آل ها، استانداردها و ایده تواند نگرش، ارزش می

 کننده بر آنها داشته باشد؟ نقش تعیین
                                                           
1  . Intuition   2. Vasconcelos  
3  . Sinclair & Ashkanasy  4. Gut Feeling  
5. Miner  
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  ادبیات تحقیق 
  گیری  ؛ عقالنیت و تصمیم های نادرست تصمیم

شود،  ها گرفته می در عین تعجب نیمی از تصمیماتی که در سازمان«دارد که  ) بیان می١٩٩٩( 1نات 
بـا اشـتباهات شود  هایی که در سازمان گرفته می تصمیم«در مجموع  ».شوند رو می با شکست روبه

ــه ــت، ب ــراه اس ــادی هم ــمیم زی ــن تص ــر ای ــود ویژه اگ ــه ش ــامطمئن گرفت ــیط ن ــک مح   »ها در ی
کنـد کـه رویکردهـای  ادعـا می 2سـایمون«). در بـین اندیشـمندان غربـی، ۴۵٠ ، ص١٣٩٠دفت، (

گوی دنیـای واقـع  گیری واقعـی نیسـتند و پاسـخ کالسیک و نئوکالسیک در خصوص مفهـوم تصـمیم
کند تنها در صورتی که کنترل کامـل  گیرندگان عقالنی عمل می دارد که تصمیم نخواهند بود. او بیان می

سـایمون  ).۴ ، ص٢٠١٠، کالنتـری(» روانـی داشـته باشـد−هـای ذهنـی بر عوامل محیطی و ویژگی
) هنگام مطرح ساختن تئوری عقالنیت محدود خود بـه توانـایی محـدود انسـان در محاسـبه ١٩٧٩(

های  نمودن و کاستی شدید دانش بشر در خصوص پیامـدهای یـک انتخـاب و همچنـین محـدودیت
نیـت توانایی بشر در خصوص قضاوت در میان اهداف چندگانه اشـاره دارد. طبـق نظـر سـایمون عقال

سـازمانی و اجتمـاعی کـه   های های ذهنی و شعوری محدود است و محیط انسان به سبب محدودیت
گیر به محـض رسـیدن بـه  تصمیم«گیری او مؤثر است و  گیرنده در آن قرار دارد بر شیوه تصمیم تصمیم

له را بخش است، کار تحقیق و بررسی موارد جایگزین دیگر را رهـا نمـوده و مسـئ راه حلی که رضایت
عملی بودن و صحت مدل عقالنیت محدود سـایمون  .)۶٠ ، ص٢٠٠٠ 3(رابینز،» داند پایان یافته می

گیری از طریق بسیاری از مطالعات مـوردی و تحقیقـات تجربـی اثبـات گردیـده  در خصوص تصمیم
گیری رد شــده اســت و تجربــه بشــر در  اســت. بــر طبــق ایــن تحقیقــات، تئــوری کالســیک تصــمیم

گیری عقالنی اجـرا نشـدنی  دهد که در دنیای واقع، مدل تصمیم سازمان آشکارا نشان می گیری تصمیم
عنوان عـالج تمـام  ). بنابراین نباید انتظار داشت تنها رویکرد عقالنـی بـه١٩٩٧ 4خواهد بود (شاپیرو،

 گیری سـازمانی، گـاهی اوقـات نیازمنـد سـایر منـابع ها مدیریتی خواهد بود. در واقع، تصمیم تصمیم
  ).٢٠٠٩گیرند (واسکنسلز،  در دامنه علمی قرار نمی ها خواهد بود و نیز هنگامی که آن تصمیم

رسد که توافق در بین اندیشمندان شرق و غرب بر اینکه تنهـا اسـتمداد از ابـزار عقـل  به نظر می  
ابـزار  طور کلـی، . در عین حال که در اسالم بـه کند وجود دارد گیری کفایت نمی برای انجام تصمیم

) دانسته شده، در غرب به دنبال یـافتن ابـزار دیگـر  کننده عقل، وحی (تعالیم حاصل از نبوت تکمیل
پذیر  گیری بعضًا برای توجیه برخی تصمیمات که درستی آنها از طریق روش عقلی امکان در تصمیم

 اند. طور توجیه تصمیمات اشتباه، به شهود روی آورده نیست و همین
                                                           
1  . Natt   2. Simon  
3. Robbins   4. Shapiro  
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ای از حقایق و معـارف  ن و عترت، آدمی واجد نوری به نام عقل است که با آن به فهم پارهاز نگاه قرآ  
عقـل اشـاره شـده اسـت   های در قرآن کـریم بـه محـدودیت .)۵٩ ، ص١٣٨٧نصیری، شود ( نائل می

تـوان از راه اسـتدالل تجربـی و  که قرآن دارای دو بخش از علوم است؛ بخشی از معارف که می طوری به
). ١۵١به آن دسترسی پیدا کرد و بخشی دیگر که جز از طریق وحـی ممکـن نبـوده اسـت (بقـره، عقلی 

گیرند و گاهی با واسطه، و برخی اصًال در ایـن  شناخت حقیقت گاه بدون واسطه در شعاع عقل قرار می
ـد سـمعًا و طاعتـًا  شعاع قرار نمی آن را گیرند. صدها مورد در اصول و فروع دیـن هسـت کـه عقـِل ُمَوحِّ

ای نیست  . این محدودیت ادراک، نکته پذیرد و نسبت به ساحت قدس ربوبی، فقط عبد محض است می
رو بهترین دلیل و بیشترین دلیل نیاز به وحی و نبّوت و دیـن الهـی از  که کسی بر عقل تحمیل کند. از این

عت مصـباح عقـل ). بنـابراین شـری۶٠−۵٩ ، ص١٣٨۶شود (جوادی آملی،  ناحیه عقل نظری اقامه می
. بیان این نکه ضروریست که تعریف شهود اسالمی با شهود غربی بسـیار  )٨٣، ص١٣٨۴است (همو، 

شهودی منطبق با مفهوم اسالمی آن نیز با تعالیم وحی تفاوت دارد.   های طور یافته متفاوت است و همین
از طریق عقل و با استدالل و  به عقیده اندیشمندان اسالمی از جمله مالصدرا، قسمتی از علوم و آگاهی

گردد؛ اما بخشی دیگر به واسطه رشد نفس ناطقه و از طریق  عمل که جنبه اکتسابی نیز دارد تحصیل می
شـود و اساسـًا فلسـفه  عنوان شهود یاد می آید که از آن به القا و افاضه خداوند بر قلب انسان به دست می

یق و رشـد عقـل و تبـدیل آن بـه عقـل فعـال اسـت بعثت انبیا و هدف تعالیم وحی نیـز شـناخت حقـا
  گردد.  )، که از این طریق میان عقل، ایمان، عرفان و برهان آشتی برقرار می١٣٩١(مرتضایی، 

 
  گیری  ؛ ابزار دیگر برای تصمیم شهود

ای باشد که توسط ذهن فرد  ) معتقد است که اگر پاسخ شهودی براساس دانش گذشته١٩٨٧سایمون (  
هـای  گیری مبتنـی بـر تحلیل گردد، بنابراین آن پاسخ به اندازه فرایند تصمیم گیرنده گردآوری می تصمیم

بایسـت هـم بـه  گیری می بخش خواهد بود. او بر این باور است که تئوری تصـمیم هوشیارانه، رضایت
گاه توجه خاص نماید (ص اتی کـه از سـوی . تحقیق)۵٨ فرایند تحلیل هوشیارانه و هم به فرایند ناخودآ

ایزنبرگ، بارک و میلر (شهود در موقعیت پرابهام)، بلینـگ و اکـل (شـهود و موقعیـت سـاختارنایافته)، 
پاریخ و همکارانش (شهود و حل مشکالت نامشخص)، سیمون (شهود و مشکالت غیرتکراری)، آگور 

 یل اطالعات غیرمتـوالی)(شهود و حقایق متضاد)، گودمن و کریگر و بارنز (شهود و فرایند تجزیه و تحل
  ).٢٠٠۵اند (ســینکلر و اشکانســی،  گیری نگریســته عنوان ابــزار تصــمیم همگــی بــه کــاربرد شــهود بــه

رسد که فهم بهتری را در خصوص پویایی محیطی در اختیـار  کند که شهود به نظر می ایزنهارت بیان می«
حل از سوی چنـدین  عنوان بهترین راه به 1شهودی−گیری عقالنی مدیران قرار دهد. رویکرد تلفیقی تصمیم

                                                           
1  . Rational-intuitive  
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عنوان مثال سینکلر  ). به٢٠٠٩(واسکنسلز، » محقق از جمله (ویلد، هارپر، آگر) به کار گرفته شده است
تجربـی بـا خاسـتگاه −اند که سیستم شناختی موازی (عقالنـی ) مدلی را ارائه نموده٢٠٠۵و اشکانسی (

گــردد و مــدل  ه توســط شــواهد تجربــی حمایــت میدهــد کــ هوشــمندانه، غیرهوشــمندانه) را نشــان می
عقالنی) مستقلی است، اما مرتبط هستند. بدین −شهودی آنها در عین آنکه دارای اجزای (شهود−تحلیلی

صورت هر دو روش معتبر هستند؛ اما هر کدام پیش زمینه متفاوت دارند (نقش مکملی شهود برای عقل). 
) که هر کدام را انتهای یک پیوستار قرار داد که رویکرد ١٩٨٧( و از این لحاظ متفاوت است با کار سیمون

  ).گردد (نقش متممی شهود برای عقل ای تعیین می نسبی به هر کدام از این دو ابزار از طریق عوامل زمینه
اند کـه  ) ضمن بررسی ادبیات مربوط بـه شـهود بیـان داشـته٢٠٠٧( 1و پرت در عین حال دین 

آنها ». دهد، وجود ندارد توافقی بین اندیشمندان در مورد آنکه شهود چیست و چه کاری انجام می«
دانند. پژوهشگرانی که در حـوزه  بخشی از دالیل آن را به نقطه نظر متفاوت در درک و فهم شهود می

ای همچـون فراینـد  های گسـترده کنند، شهود را از طریق پدیـده الیت میشناسی فع مدیریت و روان
  ).  ٣۴ (ص» اند و فرایند اطالعاتی غیرهوشیارانه تفسیر نموده ذهنی، خبرگی

 
  شهود در غرب در مقایسه با عرفان اسالمی 

در ای از استدالل براساس تجربه ممتد و طوالنی است که محقـق  شهود غربی شکل دقیق و پیچیده  
پاریخ در مطالعـات خـود بـه ایـن  .)١٩٨٩و سیمون،  2دست آورده است (پریچوال ها به  طول سال

تـوان منطقـی و  نتیجه رسیده است که شهود {در غرب} نـوعی نبـوغ و هوشـمندی اسـت کـه نمی
اد از واژه . «مر قانونمند بدان رسید، شهود توانمندی ذاتی است که قابل انتقال و تحلیل کردن نیست

»Intuition}« علم م ست تا مفهوـــک ايدشتر نزيهت بابدم به مفهوارد موری از ايبسدر غــرب} در
در نظر رد وــمی اــه معنــبری وـم حضـبا علتوان آن را  نمیه ـت آـشداه ـد توجـبايو  3ری.حضو

   ).١٣٨٩ (شیروانی، »ـی دانستيكفلسفۀ اسالمی 
؛ عرفـان راه کسـب  حاصـل از تجربـه نیسـت در اندیشه اسالمی معرفت عرفانی برابر با بیـنش 

معرفت (علم حضوری) است که ارزشمندی آن به مراتب واالتر از علم حصولی عقل است؛ زیرا از 
عنوان معیـار) معرفـت کسـب  بـه طریق اتصال به عالم معنا (الهام قلبی) و با حضور عقل برهـانی (

لم شهودی و گاهی علم حصـولی دارد. کند. شهود یا عرفان از مراتب عقل است: عقل، گاهی ع می
.  گریز گر است نـه عقـل در عرفان ناب، عقل پا به پای شهود و دل حضور دارد. عرفان اسالمی عقل

                                                           
1  . Dane   & Pratt   2. Prietula  

د وـجوبا م معلودر آن، معرفت آه و علم کند. یعنی نوعی  حضوری را تداعی میعلم ن اسالمی، عرفاو فلسفه د در . شهو٣
دانشـی بـا آه حصـولی بر علم ابر؛ در تــسار ـعالم حاضد نز −مفهومی د ذهنی وجووبر ابردر −د خوعینی و خارجی 

  ست.ر ذهنی اصوو م يمفاهواسطه 
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ــار  ــاح، هــم منزلــت مصــباح و هــم جایگــاه معی  عقــل و خــرد در عرفــان نظــری هــم نقــش مفت
ریق و ابزار دارد کـه همانـا ). اما نکته مهم آن است که عرفان ط١٣٩١{را برای عرفان}دارد (رودگر، 

. فنـایی  جمع طریقت و شریعت است متفاوت با آنچه در خصوص شـهود در غـرب مطـرح اسـت
سـو  دارد که الهیات عرفانی در اسالم در عین اینکه شهودی است از یک ) بیان می١٣٨٩اشکوری (

  گیرد.  برد و از سوی دیگر از چراغ هدایت وحی نور می از تحصیل عقلی بهره می
گیری شهودی فرایندی است درونی، پیچیده، متکی بـر تجربـه و  شهود و تصمیم«طور خالصه،  به 

کند و ماهیتی جهشی و شتابنده دارد. در این فراینـد فـرد  قضاوت فردی که از قاعده خاصی پیروی نمی
ناخت تواند برای شما به وضوح شرح دهد کـه شـ داند چگونه به پاسخ رسیده و نمی گیرنده نمی تصمیم

  ).  ١٣٧٩(الوانی، » او چگونه حاصل شده و چگونه به اخذ تصمیم بدین طریق موفق گردیده است
گیـرد از  گیری شهودی چگونه و تحت تأثیر چه عـواملی شـکل می تالش برای فهم آنکه تصمیم  

  طریق نظریه تصویر قابل بیان خواهد بود:
 

  تئوری تصویر 
از اینکه چگونـه مـردم بـه وسـیله روش شـهودی تصـمیم تئوری تصویر (پندار) شرح کاملی است  

گیری که اطالعات را  های سنتی تصمیم ). برخالف بسیاری از مدل١٩٩٠ 1گیرند (بیچ و میشل، می
کند  دانند، نظریه تصویر فرض می گیری مفروض می کننده در فرایند تصمیم عنوان تنها عامل تعیین به

فردی در ترکیب بـا اطالعـات بایـد   های ها و برنامه ارزش که عوامل دیگری مانند تجربیات گذشته،
  ) در شـکل توسـعه١٣٨۶،  مورد توجه قرار گیرد (ساندوال، به نقل از رضائیان، گنجعلـی و کریمـی

(اعتقـادات، روحیـات،  2انـد: تصـویر از خـود سـطح ارائـه گردیده ۴یافته این نظریه، تصـاویر در 
(برداشت فرد  3یات در سطح فردی و گروهی) تصویر فرافکنها، هنجارها و تجرب اخالقیات، ارزش

(انتظارات در خصوص رویـدادها و وقـایع  4ریزی شده از اهداف و جایگاه آینده فرد)، تصویر طرح
تواند ترتیب زمانی رویدادها را شامل شـود) و تصـویر  آتی حاصل اجرای تصویر اقدام است که می

کیـد  گیر به وسیله آنها می صمیم(برنامه و یا ابزاری است که ت 5اقدام خواهد به مقصود برسد). بـا تأ
گیرنده، اسـتانداردها،  هـای تصـمیم تصویر از خود یا تصویر ارزش، ارزش«گردد که  بیشتر بیان می

بـر  ها، ادراکات، عقاید و اخالقیات را که به شکل مجموعه اصـول قابـل توصـیف هسـتند را در آل ایده
  ).٢١۶ ، ص٢٠٠٧(مینر،   کنند که آیا تصمیم درست است یا نادرست می گیرد، این اصول تعیین می

                                                           
1  . Beach & Mitchell  2. Self image  
3  . Trajectory image  3. Projected image  
5  . Action image 
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گیری شهودی از اصول مطروحه فوق در بررسی مطالعـات  پذیری تصمیم بنابراین با توجه به تأثیر     
گیری  گـذار در تصـمیم عنوان عـاملی تأثیر مـذهبی بـه  هـای یابیم که مـذهب و گرایش متأخر درمی

 است:شهودی شناسایی شده 
  

  حرکت غرب به سوی ابزار دیگر 
) در مطالعه خود شواهد قوی را یافتـه اسـت کـه براسـاس آن چـارچوب مبتنـی بـر ٢٠٠٩واسکنسلز ( 

کند. او کوشیده است تا نشان دهد که شهود و دعا  گیری را تقویت می مذهب، حساسیت موضوع تصمیم
را بـاز یافتـه اسـت کـه  2های اس دی آموزه ای از دو روی یک سکه هستند. او مجموعه 1(ایمان و توکل)

دارد کـه چـارچوب مبتنـی بـر مـذهب،  کند و بیان مـی ارتباط ذاتی را با هر دوی شهود و دعا برقرار می«
عدالتی دوری کننـد و اثـرات روانـی خـوبی را جـذب  سازد تا از بی گیرندگان را قادر می احتماًال تصمیم

دارد کـه  او بیان می». های نهایی خود را باال ببرند ه و صحت تصمیمنموده، تأثیر منفی روانی را دفع نمود
ایم که مـذهب و معنویـت اثـرات مفیـدی در نگـرش  ما خود را با نظرات کینگ و گروثور تنظیم نموده«

مدلی کـه توسـط او ». گیرند دارند هایی که آنها را به خدمت می کارگران و رفتارشان و تضمین بر سازمان
  ت:ارائه شده اس

 
  

  

  

  

  گیری ترکیبی با پشتیبانی رویکرد مذهبی نمودار مدل تصمیم

   
گیری در عین ارتباط با یکـدیگر، هنگـام  نکته مهم آن است که در این مدل، این دو ابزار تصمیم

گیری به صورت مستقل عمل نموده و دو ابزار جدای از هم هستند که طبق آنچه گفتـه شـد،  تصمیم
در اندیشه اسالمی از طرفی عرفان نظری (شهود) جزئی از عقل (عقل ناب) است و همچنین عقـل 

  باشد.  نی معیار دانش حصولی عرفان (شهود) میبرها
                                                           
1  . Prayer   2. SD-Spiritist Doctrines  

تصمیم نهایی

 گیریفرایند تصمیم 
 ↓  

 تحلیل غیرعقالنی 

 مشکالت مدیریتی 

 تحلیل عقالنی         →ها            وعه تکنیکماستفاده از مج

  →شهود                
 مذهب

     ↓ 
توکل و دعا

صحت 
عدالتیخودداری از بی 
جذب اثرات روانی خوب 
 اثرات روانی بدرد کردن 
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در نتیجه مصـاحبه عمیـق «دارند که  ) در تحقیق خود بیان می٢٠٠۶همچنین فرناندو و جکسون ( 
رتبه که دارای پیشینه مذاهب مختلف بودند، این نکته حاصل شـده کـه اگرچـه  با تعدادی مدیران عالی

در اختیار داشتند؛ امـا در لحظـات دشـوار، همگـی ایـن  ای از ابزارهای مدیریتی را همه آنها مجموعه
تر و  مجموعه ابزارهای مدیریتی را از طریق فرایندی که آنها را متصل به واقعیتی برتر (حقیقتی کـه قـوی

نمایند. نتایج آن تصمیمات، خوب یا بد، معموًال به آن تجربـه اتصـال،  کند، تکمیل می بهتر است) می
هـای احساسـی و انگیـزش  قش مهمی را در تأثیرگذاری بر قضاوت، ویژگیشدند. مذهب ن استناد می
کند. آن منبع اتصال، واقعیت غایی و برتر است کـه احتمـاًال منبـع تسـلی  گیری مدیران ایفا می تصمیم

 ».خاطر، هدایت و الهام به مدیران هنگام اخذ تصمیمات حساس است
   

  گیری رویکرد اسالمی در تصمیم
 متکـی معمـول بـر عقـل تنهـا اسـالمی و رهبـری مدیریت نظام در گیری تصمیم و گذاری سیاست 

 دیگـر تعبیـر بـه اسـت؛ متکـی عـادی انسان  های از اندیشه برتر و واالتر ای اندیشه بر بلکه نیست،
 بر که است اسالمی قوانین مجموعه از گرفته نشأت اسالمی در نظام گیری تصمیم و گذاری سیاست
). مدیران مسلمان با ١٣٧١است (فاضلی،  منطبق بشری متعالی و متکامل حیاتو  زندگی واقعیات

گیرنـد. نگـرش مـدیر  بینی اسالمی، زمینۀ سودمندی را در تصمیمات خود به کـار می داشتن جهان
مسلمان این است که جهان تحت قـوانین حکیمانـه اسـت و انسـان موجـودی اسـت بـا توانـایی و 

اکتسابی است. از سوی دیگر مدیر مسلمان براساس نگرش ایمانی، امکانات معین که بخشی از آن 
دانـد. هدفمنـدی  که خود را مختار کامل هـم نمی بینند، چنان خود را در چارچوب بسته شده جبر نمی

ها همیشه مد نظر مدیران مسلمان خواهد بود. مدیران مسلمان برای دسـتیابی بـه  گیری الهی در تصمیم
برند و معتقدند بخشی از عوامل نیـز در  کانات و منابع مادی و ماورایی بهره میتصمیم بهتر، از همه ام

  ).١٣٩٠منطقی، » (گروه اسباب معنوی است و باید با تمسک به معنویت آنها را به دست آورد
گیری  در ادامه برای پاسخ به این سؤال که در منابع دیـن اسـالم چـه نکـاتی در خصـوص تصـمیم 

گیری را تحت تـأثیر قـرار دهـد بـه جسـتجو در خصـوص  تواند فرایند تصمیم مطرح شده است که می
کتاب، سنت، اجماع و عقل که بازگشت ایـن چهـار ایم: منابع دین عبارتند از  تصمیم در منابع پرداخته

منبع به دو منبع است؛ چون اجماع، ذاتًا منبع اثباتی مستقل نیست. لـذا قـرآن، وحـی اصـیل اسـت و 
  ).  ٨٠ ، ص١٣٨۴(جوادی آملی،  آموخت  است که خداوند به پیامبر و به ائمهسّنت، الهاماتی 
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  روش تحقیق
این تحقیق، از نظر غایت، نظری و از نظر روش و رویکرد به ترتیب، توصیفی و کیفـی اسـت کـه از  

تحلیـل محتـوا،   های روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. در یکی از جدیدترین تقسـیم
شود. تحلیل محتوای کیفی به فراسویی از کلمـات یـا محتـوای عینـی  کمی و کیفی بیان میدوگونه 
آزمایـد  ها یا الگوهایی را که آشکار یا پنهان هستند به صورت محتوای آشـکار می رود و تم متون می

  ) بر این اساس:١٣٩٠(ایمان و نوشادی، 
گویی به آن هستیم که آیا  بال پاسخکه در این تحقیق با بررسی ادبیات تحقیق به دن پرسش اصلی

گیرنده را هـدایت نمـوده و  هـایی را یافـت کـه فـرد تصـمیم تـوان آموزه از مجموعه تعالیم وحی می
  او را شکل داده و بر آنها مؤثر باشد؟   های آل ها، اعتقادات و ایده ارزش

سالم والمسـلمین اال حاصل از تفسیر آیات در تفسیر نور حجت  های ، نکات و پیامواحد تحلیل
 باشد.  می قرائتی، دانشنامه موضوعی قرآن و همچنین احادیث و روایات معصومان

: نمونه در تحلیل محتوای کیفی معمـوًال دربردارنـده انتخـاب هدفمنـد مـواردی اسـت کـه نمونه
حلیل ). برای این منظور از طریق رویکرد ت١٣٩٠اند (ایمان و نوشادی،  پژوهش  های بازتاباننده پرسش

مرتبط در دانشنامه موضوعی قـرآن، تفسـیر نـور و روایـات و  1محتوای تلخیصی، با جستجوی واژگان
گیری تعیین شد و در  ، کاربرد و تأثیرگذاری و ارتباط آن مفاهیم با فرایند تصمیماحادیث معصومین

و نمونـه انتخـاب عنوان عضـ صورت مثبت بودن کاربرد و ارتباط، نکته یا پیام حاصل از تفسیر آیات بـه
پیام یا نکته تفسیری انتخـاب گردیـد و بـه جهـت مشـخص بـودن  ١٣٠که در نهایت  طوری گردید، به

از   های دار و براسـاس مقولـه مفاهیم اصلی، کدگذاری اولیه بـه روش تحلیـل محتـوای کیفـی جهـت
 :ها به عبارت زیر خواهد بود تعیین شده انجام گرفت. تعریف عملیاتی این مقوله پیش

  
 ها و تعاریف آنها  مقوله

عقاید و دستورهای عملی و اخالقی کـه پیـامبران «دین عبارت است از  از نظر عالمه طباطبایی 
اللـه  ) و از نظـر آیت۴ ، ص١٣٩١(طباطبایی، » اند از طرف خدا برای راهنمایی و هدایت بشر آورده

قّرراتی است که خداونـد آن را بـرای دین الهی، مجموعه عقاید و اخالق و قوانین و م«جوادی آملی 
هدایت بشر فرستاده است تا انسان در پرتو تعالیم آن، هوا و هـوس خـود را کنتـرل و آزادی خـود را 
                                                           

ها و نکات مـدیریتی  . در این بخش براساس مدل زیر اقدام به جستجوی واژگان مرتبط در آیات و روایات و استخراج پیام١
  ). ١٣٨۶زاده،  زاده و شیخ ؛ به نقل از شیخ١٩٧٢گیری (اسکات،  آن نمودیم: فرایند تصمیم

انتخاب  اجرا  بازخورد
 گزینه

ارزیابی
 هاگزینه

تحلیل کمی
 و کیفی

آوریجمع
 اطالعات

تعیین 
تعریف   ها حل راه تعیین   معیارها

    مسئله
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ای از عقاید، اخالق، قـوانین  دین مجموعه«). همچنین ٢۶، ص١٣٨۴(جوادی آملی، » تأمین کند
» اری بشـر، تعیـین شـده اسـتفقهی و حقوقی است که از ناحیۀ خداونـد بـرای هـدایت و رسـتگ

دین مصطلح مجموع عقایـد، اخـالق، احکـام و «) در تعریف دیگر ١٩ ، ص١٣٨۶(جوادی آملی، 
). ١٣٨٨(جوادی آملـی، » گانه علوم را هم دربر دارد ۴حقوق است و دین جامع، گذشته از عناوین 

  گویند، مجموع تعلیمات اسالمی سه بخش است: بنابراین علمای اسالمی می
، یعنی مسائل و معارفی که باید آنها را شناخت و بدانها معتقد بـود و ایمـان ) بخش عقایدالف

آورد، مانند؛ توحید، صفات ذات باری تعالی، نبّوت عاّمه و خاّصه؛ این بخش از تعالیم اسالمی بـا 
  حضور عقل برهانی به جهت اثبات و دفاع عقلی از عقاید متصور است؛

انسان از نظر صفات روحی  »چگونه بودِن «یعنی مسائل و دستورهایی که درباره  ،ب) بخش اخالق
  های معنوی است، از قبیل عدالت، حکمت، استقامت، وفا، صداقت، امانت و غیره؛  و خصلت

، یعنی مسائل مربوط به کار و عمل که چه کارهایی و چگونه باید انجام شـود، ج) بخش احکام
  هاد، امر به معروف و نهـی از منکـر و... . بـر ایـن اسـاس، سـه مقولـۀ از قبیل نماز، روزه، حج، ج

  های اخالقی تعیین گردید.  . ارزش٣. احکام و دستورات عملی؛ ٢. عقاید و باورها؛ ١
  

  ها  زیرمقوله
. اصـل ٣گرایـی؛  . اصـل آخرت٢. اصـل خـداباوری؛ ١عبارتنـد از:   ها در بخش عقاید؛ زیرمقولـه

  بشارت و انذار. . اصل۴هدایت و رهبری؛ 
اسالم بیش از هر چیز دین توحید است. هر کاری با نام خدا و اسـتعانت از او  :اصل خداباوری −

 یابد؛ یابد و با نام خدا و اتکا و اعتماد به او جریان می شود و با نام خدا و سپاس او پایان می آغاز می
مفهوم و کیفیتی است که در پی عقیده و ایمان به آخرت و زندگی جاویـد  :گرایی اصل آخرت −

هـای قرآنـی و الهـی  گرایی به معنی تلـبس بـه ارزش طوری که گفته شد، آخرت شود و به مطرح می
دهـد. ایـن  هـا نجـات می است، انسان را در مسیر الهی به هدایت و از سقوط به جهنم هوا و هوس

نیا نیست؛ بلکه امکانات دنیوی را در راستای اهداف اخـروی قـرار دادن معنی هرگز به مفهوم نفی د
نتیجه اعمـال خـود را   است و باالترین هدف اخروی نیل به سعادت حقیقی است انسان در آخرت،

گرایـی و  دهـد. آخرت کسی که به آخرت باور دارد، کار را با نیت قرب الهی انجام می −خواهد دید
ور نسبت به (وجود اختیار؛ تناسب اختیار و مسئولیت، ارزیـابی عملکـرد، اعتقاد به معاد موجب با

گرایی، تقدم کیفیت بر کمیت، ارزشمندی اعمـال براسـاس احکـام و فـرامین الهـی، مفهـوم  هدف
 اثربخشی با درک مفهوم ایمان و عمل صالح) خواهد شد؛
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سـتی نهادینـه شـده طبق این اصل، مسئله هدایت در فطرت وجـود و ه :اصل هدایت و رهبری −
کند و تار و پود انسان در حیات دینی تنیده با  است و در مورد انسان به خصوص شکل واالتری پیدا می

مفهوم هدایت و رهبری است. در رویکرد مدیریتی اصل هدایت و رهبری باید گفت: اصـل هـدایت و 
تـاریخ حیـات بشـری بـه رهبری مفهوم تکامل یافته امر سرپرستی انسان بر انسان اسـت کـه در طـول 

  باشد؛ های مختلف اجتماعی زندگی انسان می های متفاوت بروز نموده و متکی بر مناسبت گونه
معنی بشارت، ایجاد امید و نشاط کردن و واداشتن به تالش بیشتر است  :اصل بشارت و انذار −

ی کردن است که همـان که همان تشویق است. انذار نیز به مفهوم به خود آوردن و ایجاد بیم و نگران
تنبیه و الزمه آن است. با روشن شدن آنچه از این دو واژه مراد است، بایـد گفـت از اصـول ثابـت و 
مسلم در تربیت قرآنی، مسئله بشارت و انذار است. کتب آسـمانی همیشـه دارنـده ایـن دو جهـت 

  و به خود آوردن. باشند؛ گاه ُبعد بشارتی و امیدبخشی داشته و گاه جنبه تنبیه و بیداری می
  
 تحقیق   های یافته

هـایی کـه براسـاس تعـالیم اسـالمی  در ادامه از طریق جداول ذیل، عقاید و باورها، احکام و ارزش
 گیری تأثیر گذارده و راهنما و هدایتگر او باشند ارائه شده است:  توانند بر فرد در موقعیت تصمیم می

  
 −) ۴بازتاب:   ؛٣؛ اجرا: ۶؛ انتخاب: ٧؛ راه حل: ٢؛ مسئله: ٨موارد کلی:  − ٣٠: باورها: (تعداد کل موارد: ١جدول 

  )۴؛ اصل هدایت و رهبری: ٧؛ اصل بشارت و انذار: ۶گرایی:  ؛ آخرت١٠:   ها (خداباوری زیرمقوله

واژه جستجو 
 کدگذاری پیام سوره و آیهآدرس سوره (آیه) شده

 

  

االمرین قضیه شرطیه . معتقد به الجبر و التفویض، بل امر بین١
(میان رخدادها و نتایج آنها رابطه شرط و جزای شرط برقرار است) 

 تواند اعمال نفوذ کند)و قضیه قطعیه (انسان در برابر آنها نمی

نه اجبار کامل «اعتقاد به 
در » و نه اختیار کامل

 گیری تصمیم

تصمیم و عزم و قصد
 

اعتقاد به خواست و  به هنگام بیان تصمیمات آیندهالله  شاء . ذکر جمله ان٢ )٣۴و  ٣٣کهف (
 اراده الهی (خداباوری)

و  ٣٣کهف (
 )١٨)؛ قلم (٣۴

. صرف مهیا بودن مقدمات و قطعیت از صحت تصمیم کافی نیست، ٣
انجام هر تصمیمی وابسته به اراده خداوند است. توجه داشتن به مشیت 

 رنگ است) خداوند بیخدا (فکر و تدبیر انسان در برابر تدبیر

اعتقاد به مشیت الهی 
گیری  در تصمیم

 (خداباوری)

  امام علی

. مردی نزد امیرمؤمنان آمد و گفت: ای امیرمؤمنان! خدایت را به ١٣٠
با از میان رفتن تصمیم و انهدام قصد. چون «فرمود:  چه شناختی؟

اّما  قصد کردم و میان من و قصدم مانعی پدیدار شد، و تصمیم گرفتم،
تقدیر با تصمیم من، ناسازگار شد، دانستم که تدبیرکننده، کس دیگری 

  )۶٧ ، ص١، جنامه امام حسینحکمت» (است

اعتقاد به وجود 
تدبیرکننده دیگر در 

تصمیمات 
  (خداباوری)

گیری دارای اختیار است (پشیمانی و  . انسان در تصمیم۴ )١۶٧بقره (
 حسرت و تصمیم مجدد نشانه آن است)

اعتقاد به وجود 
اختیار برای تصمیم 

 گرایی) (آخرت
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 گیری در یک لحظه . امکان تغییر عقیده و تصمیم۵ )٧٠−۶٨طه (
اعتقاد به امکان 

تغییر عقیده (اصل 
 هدایت و رهبری)

شوری
)٢٠−١٩( 

. نقش انسان محدود به انتخاب است، مقدار کامیابی به اراده ۶
 خدا بستگی دارد

 اعتقاد به مشیت
 الهی (خداباوری)

اعتقاد به قصد الهی  . تنها خداوند است که سزاوار قصد کردن است٧ )٢اخالص (
 (خداباوری)

مسئله
 

. باور عالمانه و حکیمانه بودن افعال الهی، آدمی را به صبر و ٨ )٨٣یوسف (
 کند شکیبایی در حوادث وادار می

اعتقاد به حکیمانه 
بودن افعال الهی 

 (خداباوری)

ذاریات 
)۵٠−۵١( 

. بهترین پناهگاه در برابر هزاران مسئله مادی و معنوی و در ٩
 برابر تمایالت حق و باطل دیگران، خداوند است

اعتقاد به پناه بردن 
به خداوند در برابر 

مشکالت 
 (خداباوری)

راه حل، چاره
 

اندیشی
 

به هر  تواند شما را . لطف خدا منحصر به یک راه نیست. می١٠ )۶٧یوسف (
 طریقی مدد رساند

اعتقاد به وجود 
چندین طریق و راه 
حل (اصل هدایت و 

 رهبری)

 )۶حمد (
  اند دیگر پراکنده  های . راه الهی ثابت است در حالی که راه١١
. راه مستقیم (راه انبیا، راه بندگی خدا، توکل و تکیه بر خدا، ١٢

 یکتاپرستی، راه کتاب خدا و راه فطرت سالم است)

اعتقاد به ثابت بودن 
اعتقاد  −راه الهی 

به (راه مستقیم؛ راه 
انبیا است) (اصل 
 هدایت و رهبری)

  . انسان متقی به بن بست نخواهد رسید١٣ )٣طالق (
 . تقوا و توکل دو اهرم برای خروج از بن بست است١۴

اعتقاد به عدم وجود 
بن بست (اصل 

 بشارت)

 )٢١٣بقره (
های بشری برای حل اختالفات  جویی و روش چاره. نارسایی ١۵

قانون الهی (قانون مصون از تحریف و خطاست. −اجتماعی
 خود هستند)  های فردی به دنبال خواست  های گروه

اعتقاد به ناقص 
بودن چاره 

بشری و   های جویی
مصون بودن قانون 
الهی از تحریف و 

خطا (اصل هدایت و 
 رهبری)

در صورت تدبیر و حرکت صحیح انسان، خداوند چاره کار را .١۶ )۵۴عمران ( آل
گذاردپیش پای انسان می

اعتقاد به یاری 
 خداوند (خداباوری)

انتخاب
 

)؛ بقره۴١زمر (
)؛٢۶٧)؛ بقره (١۶٧(

)٢٠عمران (آل

اگر چنین نبود،  −. آزادی و اختیار آدمی در انتخاب ١٧
 پشیمانی، حسرت و تصمیم مجدد در او راه نداشت.

اعتقاد به وجود 
 گرایی) اختیار (آخرت

 . سنت الهی مهلت دادن به افراد برای انتخاب و عمل است١٨ )١٩یونس (
اعتقاد به وجود 

مهلت برای انتخاب 
 گرایی) (آخرت
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انتخاب اوست. خداوند . مسئولیت انسان وابسته به اراده و ١٩ )٢٢۵بقره (
بخشد هایی را که در شرایط غیرعادی از انسان صادر شود را می لغزش

اعتقاد به تناسب 
مسئولیت انسان با 
اراده و انتخاب او 

 گرایی) (آخرت

. برخورداری از لطف و قهر خداوند به انتخاب و عملکرد خود ٢٠ )١٩انفال (
 ما بستگی دارد

اعتقاد به وابسته بودن 
 لطف و قهر خداوند 
و عملکرد و انتخاب 
 انسان (اصل بشارت 

 و انذار)

. امدادهای الهی وابسته به راهی است که انسان انتخاب ٢١ )٢٧ابراهیم (
 کند می

اعتقاد به وابسته 
بودن امداد الهی به 

راه انتخاب شده 
 توسط انسان 

 (اصل بشارت و انذار)

ای که مخالف قانون و قضاوت خدا و  . هر انتخاب و نظریه٢٢ )٣۶احزاب (
 رسول باشد، معصیت و انحراف آشکار است

اعتقاد به مطابقت 
انتخاب با قانون 
 الهی (اصل انذار)

اجرا
 

عمران  آل
)١٢٢( 

کند، در مواقع  . خداوند مؤمنان را به حال خود رها نمی٢٣
 گیرد حساس دست آنان را می

اعتقاد به یاری 
خداوند در مواقع 

 حساس (خداباوری)

 . انجام تکلیف یکی از مصایق شکر خداست٢۴ )۶مائده (

اعتقاد به انجام 
عنوان  تکلیف به

مصادیق شکر خدا 
 گرایی) (آخرت

. علم خدا به حاالت بندگان بهترین انگیزه برای انجام ٢۵ )٢٠مزمل (
 کارهای نیک است

اعتقاد به علم 
خداوند از حاالت 
 بندگان (خداباوری)

اصالح و بازتاب
 

 )١١٩نحل (
. اسالم بن بست ندارد. راه بازسازی برای انسان باز گذاشته ٢۶

ها  شده است. توبه واقعی، همراه با اصالح و جبران خالف
باشدمی

اعتقاد به عدم وجود 
 بن بست 

 (اصل بشارت و انذار)

عمران  آل
)١۴۵( 

العمل مخصوصی  بازتاب و عکس. هر نوع انگیزه و عملی ٢٧
 دارد. در هر مسیری گام نهیم، به مقصدی خاص خواهیم رسید

اعتقاد به تناسب 
 انگیزه و عمل 
 با بازتاب آن 
 (اصل انذار)

 زند . نگرانی از بازتاب کارها، به اخالص و عصمت ضربه نمی٢٨ )۴٠طه (
اعتقاد به بازتاب 

 اعمال 
 (اصل بشارت و انذار)

. ایمان انسان به حضور عملش در قیامت، سرچشمه اصالح ٢٩ )١۶(لقمان 
 اوست

اعتقاد به حاضر 
شدن انسان و 

اعمالش در قیامت 
 گرایی) (آخرت
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 )۴و بازتاب: ؛ اصالح ١۴؛ اجرا: ٧؛ انتخاب: ٩

آدرس سوره  واژه جستجو شده
 کدگذاری پیام سوره و آیه (آیه)

تصمیم و عزم و قصد (موارد کلی)
 

  

)؛٣٣نمل (
عمران  آل
)١۵٩(

گیری پس  گیری حاکم و قاطعیت در تصمیم . حق تصمیم٣٠
 از شنیدن آرای مشاوران

باید تصمیم نهایی 
توسط حاکم و پس از 
 مشورت انجام شود

. در مواردی یقین الزم نیست. احتمال توطئه و فتنه ٣١ )١٠١(نساء 
 و تغییر برنامه کافی است تصمیم برای

باید در مواردی، 
صرف وجود احتمال 

 گیری نمود تصمیم

باید پیشنهادات قبل از  گیری . ارئه پیشنهادات سریع و به موقع قبل از تصمیم٣٢ )٩قصص (
گیری باشد عمل تصمیم

. هرچند کار خالف عمدی نباشد، ولی نباید از آثار طبیعی ٣٣ )١۶قصص (
 و وضعی آن غافل بود.

باید از کار خالف 
حتی غیرعمد آن هم 

 مراقبت کرد

. عمل به سوگند و عهدی الزم است که قصد جدی در کار ٣۴ )٩١نحل (
 باشد

باید به سوگندی عمل 
کرد که برای آن قصد 
 جدی شده است

  امام علی

عاقل کسی است که در تصمیمات امروزه خود فردای .٣۵
ها  ابدی را در نظر بگیرد و برای نجات روح خود از آسیب

تالش کند و کارهایی را که حیاتی است و برای ابدیت او 
  )۶ ، ص٧۵، جبحاراالنوارضرورت دارد انجام دهد (

گیری،  باید در تصمیم
  نگر بود آخرت

  امام علی

به استقبال امری بشتاب که اندیشمندان و . با تصمیم جدی١٢۵
، شرح غررالحکماند ( اهل تجربه زحمت آزمودن آن را کشیده

ها [تصمیم خود را] استوار سازد از  ) هر که با تجربه۴۵٢، ص١ج
نگهداری −). ١۶٩، ص٢، جغررالحکمماند ( تباهی بر کنار می

  گیری درست] از تجربه سبب موفقیت است[و بهره

ام باید در هنگ
گیری از  تصمیم

تجربه استفاده نمود. 
باید تصمیم را با 
  تجربه استوار نمود

مسئله
 

حضرت
علی

پردازی است (سؤال شفاف، . کلید دستیابی به علم سؤال٣۶
 )٢٢۴ ، ص١، جبحاراالنوارکامل بیانگر یک نیاز است) (

برای کسب علم باید 
 سؤال کرد

) ١٢٩اعراف (
و اعراف 

)١۶٠( 

  مسئله، رفاه و امنیت است. اولین ٣٧
گاهی دهیم تا خودشان عمل کنند. بسیاری از ٣٨ . به مردم آ

شود اگر مردم بدانند به کجا  مشکالت اجتماعی حل می
  رجوع کنند

. مشکالت طبیعی را باید از راه طبیعی و با تدبیر حل کرد ٣٩
 و نه با اعجاز

باید اولین مسئله، رفاه 
و امنیت افراد باشد. 

اد را برای حل باید افر 
مشکالت توسط 

خودشان، راهنمایی 
باید مشکالت  −کرد 

را از راه طبیعی و تدبیر 
 حل کرد

)،٢۵فتح (
)١٩١بقره (

. رعایت مسئله اهم و مهم یک قانون عقلی، شرعی و ۴٠
عرفی است

تر را  باید مسئله مهم
 ابتدا بررسی نمود

صافات
)١٠٢−٩٩( 

دریافت میزان آمادگی آنان . نظرخواهی از مردم برای ۴١
 حتی در کارهای روشن و مسلم

باید برای حل مسئله از 
 افراد نظرخواهی کرد
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حجر
باید در بیان مسئله،  . در بیان مسئله، سلسه مراتب باید حفظ شود۴٢ )۵٨−۵٧(

سلسله مراتب حفظ شود

. مسائل معنوی و اجتماعی بر مسائل گروهی و اقتصادی ۴٣ )١١۴مائده (
 مقدم است

باید مسائل اجتماعی 
بر مسائل گروهی 

 مقدم باشد

صاد  اندیشی راه حل، چاره
)۴٣−۴۴( 

. در شرایط سخت به سراغ حل مسئله بروید ولی ۴۴
 شکنی نکنید قانون

باید در شرایط 
سخت، مسئله را 
 قانونمند حل کرد

معیار و میزان
 

و١٠شوری (
)؛ محمد ١٧
)؛ اعلی ٢(

)؛ طارق ١٣−٨(
)١٧−١١( 

دین در مسائل  −. معیار بودن احکام الهی در قضاوت ۴۵
  گوست مختلف سیاسی، اقتصادی و... پاسخ

  . قرآن میزان و وسیله تشخیص حق از باطل است۴۶
 . معیار مطابقت با وحی و دستورات خداست۴٧

باید احکام الهی معیار 
باید معیار  −باشد 

مطابقت با وحی و 
 دستورات باشد

. حب و بغض خداوند مالک انتخاب و حرکت رسول خدا ۴٨ )١٠٧نساء (
 و مؤمنان است

باید حب و بغض 
خداوند مالک 
 انتخاب باشد

. وجدان انسان، بهترین معیار برای شناخت پسندیده از ۴٩ )٢۶٧بقره (
ناپسند است

باید از وجدان برای 
 شناخت یاری گرفت

کننده معیار و مقدار  تعیینها و امکانات،  . میزان داده۵٠ )١۶۵انعام (
 آزمایش هر کس است

باید معیار آزمایش، 
ها و امکانات  داده

 باشد

. برای هرکس چندین وسیله و معیار سنجش و محاسبه ۵١ )٨اعراف (
 های عادی، انبیا هستند در کار است. وسیله سنجش انسان

باید برای هر کس 
چندین معیار 
 سنجش قرار داد

میزان اطاعت امر خداست. سن و نژاد و سابقه و... هیچ . ۵٢ )١٢اعراف (
 کدام معیار نیست

نباید سن، نژاد و 
سابقه به تنهایی 
 معیار باشد

و٣٨یوسف (
۶٨(

. اکثریت معیار شناخت صحیح نیست. معیار حق و باطل ۵٣
 تشخیص اکثریت نیست

نباید اکثریت تنها 
 معیار باشد

 عملی است  های الهی موفقیت در آزمون. معیار ارزیابی ۵۴ )٣١محمد (
باید معیار ارزیابی، 
موفقیت در آزمون 

 عملی باشد

باید معیار انتخاب، تبعیت  هاست . مالک و معیار انتخاب، تبعیت از بهترین۵۵ )۴٩قصص (
 ها باشد از بهترین

و  ٣احزاب (
 )٨؛ فاطر ( )۴

. معیار حق و باطل، وحی الهی است و نه رسم و رسوم و ۵۶
ها را باید با معیار  ها و بدی خوبی −آداب و عادات اجتماعی 

 الهی سنجید و نه با پندار این و آن

باید معیار وحی الهی 
. نباید رسم و  باشد

رسوم و عادات به 
 تنهایی معیار باشد

)؛ ١٨١شعرا (
رحمن 

)٩−٧( 

هر امری باید عادالنه و درست باشد. . میزان سنجش۵٧
عدل و میزان هم در آسمان عامل ثبات و پایداری است و 

  هم در زمین و جامعه
 . راه رسیدن به عدالت، عمل به قرآن است۵٨

باید میزان و معیار 
 عادالنه باشد
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مدت  . میزان ارزش، دوراندیشی و رعایت مصالح دراز۵٩ )۵٩نساء (
 است

باید میزان ارزش 
دوراندیشی و رعایت 

 مصالح باشد

تجزیه و تحلیل
 

 امام علی

. نظرات را با یکدیگر مقایسه کنید تا حقیقت آشکار شود ۶٠
شنوید، آن را  ) وقتی مطلبی را می٩۶ ، ص٢، جبحاراالنوار(

، ١تحلیل کنید تا ارتباط آن را با عمل بیابید (کافی، ج
 )///در منابع نیست///١٧ص

باید نظرات را با 
 یکدیگر مقایسه نمود

  امام علی
. عاقل کسی نیست که فقط نفع را از ضرر بشناسد بلکه ۶١

عاقل کسی است که از بین دو ضرر، ضرر کمتر را تشخیص 
  )۶، ص٧۵، جبحاراالنواربدهد (

باید در تحلیل 
ضررترین را نیز  کم

  تشخیص داد

پیامبر 
 اکرم

اطالعات انتخاب ترین  . از هر موضوعی باید با کیفیت۶٢
 )٢١٩ ، ص١ ، جبحاراالنوارکرد (

ترین  باید با کیفیت
اطالعات مورد 
  استفاده قرار گیرد

 امام علی
خواهی بدانی در آینده چه خواهد شد، روند امور . اگر می۶٣

قوانین و معادالت خلقت ثابت  −در گذشته را بررسی کن 
 است و حوادث زاییده آنها هستند

اطالع از باید برای 
آینده، گذشته را 
 بررسی کرد

 امام علی

. برای شناخت موضوعات باید بررسی شود که: آیا ۶۴
جوهره آن  −موضوع واقعًا موجود است یا توهم است 

چرا و به چه دلیل  −چیست؟ چگونه و چه صفاتی دارد؟ 
گونه کرده است؟ و  موجود است؟ چه عاملی جوهره آن را این

 به چه دلیل دارای این صفات خاص است؟

باید برای شناخت 
موضوعات به دقت 

 بررسی نمود

 )۶٧یوسف (
. هم احتیاط و محاسبه الزم است و هم توکل به خداوند ضروری ۶۵

باز هم دست  −لزوم محاسبه و در نظر گرفتن احتماالت  −است 
 خدا باز است. تضمیمنی برای انجام صد در صد محاسبات نیست

باید هم احتیاط کرد، 
هم محاسبه و هم 

 توکل

. خوف الهی و تقوا به انسان بصیرت و نیروی تحلیل ۶۶ )٢٣مائده (
 دهد صحیح و روشن از مسائل می

باید با تقوای الهی 
 مسائل را تحلیل کرد

)؛١٠٣اعراف (
)؛ ۴٢انفال (

)؛ قاف ۶تغابن (
)٣۶−٣٧( 

. تاریخ را تحلیل کنیم و از آن عبرت بگیریم، یادآوری ۶٧
حوادث گذشته و امدادهای الهی و تحلیل آنها، کسانی که از 

 گیرند، قلبشان مرده است حوادث عبرت نمی

باید اقدامات گذشته 
 را تحلیل کرد

نمل
)٢−٢٠۴ ،(

)٢۵قصص (

. در گزارش اصل خبر را بگویید و تحلیل و برداشت را به ۶٨
اهلش واگذار کنید، حوادث را به اهل خبره برای تفسیر و 

 تحلیل بازگو کنیم

باید تحلیل را به خبره 
 واگذار کرد

انتخاب
 

. انتخاب پیامبران از سوی خداوند براساس صالحیت و ۶٩ )١٢۴انعام (
 شایستگی

انتخاب افراد باید 
براساس صالحیت و 
 شایستگی باشد

 )١٧١نساء (
های متنوع و بجا ها و تاکتیک. لزوم انتخاب روش٧٠

 −گیری استراتژیک تصمیم−
باید تصمیمات به صورت 

 استراتژیک باشد

 )٢۴٧بقره (
. رهبر و مدیر باید زیردستان خود را توجیه کند و دلیل کار ٧١

کند و ابهامات را برطرف کند، نگوید و انتخاب خود را بازگو 
 این حق من است که هر کاری بخواهم انجام دهم.

باید زیردستان را 
توجیه کرد. ابهامات 

 برطرف شود
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. در انتخاب راه، دلیل و برهان الزم است، نه حدس و ٧٢ )١١۶انعام (
گمان

باید انتخاب براساس 
 برهان باشد

باید بهترین انتخاب  در کار باشد. باید انتخاب احسن ٧٣ )۵١زمر (
 انجام شود

عنکبوت
باید در انتخاب  نگر باشیم . در انتخاب راه، آینده٧۴)٢۵(

 نگر بود آینده
شعرا

)١١٣−١١٢( 
. برای قضاوت درباره دیگران، ایمان صادقانه و عمل ٧۵

 صالح امروز آنان را بنگرید
باید ایمان و عمل صالح 
 معیار قضاوت باشد

اجرا
 

آل عمران 
)١٢٢( 

. توان همه افراد در اجرا یکسان نیست. عناصر سست ٧۶
بنیاد عامل شکست و خطر است. توکل بر خداوند داروی 

سستی است

باید عناصر سست 
 بنیاد را شناسایی کرد

 )٢۴انسان (
 −. قرآن به تدریج نازل شده است (اجرای تدریجی) ٧٧

 پایداری در راه اجرای احکام الهی و پرهیز از مدارا با کافران
باید کارها و تغییرات 
 را تدریجی انجام داد

 )٢٨توبه (

  ها به توان اجرایی خود توجه داشته باشیم. در اعالم برنامه٧٨
. هرکجا احساس نگرانی اجتماعی شد، باید روحیه امید و ٧٩

  توکل را در مردم زنده کرد
  مخالفان مدارا کنیم و به آنان مهلت دهیم . با٨٠

ها، به تنش و پیامدهای آن نیز  نامه . در دستورات و آئین٨١
توجه کنیم

باید به توان اجرایی 
 −افراد توجه نمود 

باید با مخالفان مدارا 
باید به پیامد  −کرد 

 دستورات توجه کرد

سفارش و فرمان . برای اطمینان از انجام کارهای مهم، ٨٢ )٨۴بقره (
 کافی نیست، میثاق و عهد الزم است

باید عالوه بر 
سفارش، افراد را 
 متعهد ساخت

کنید، خطرات و  . اگر کسی را برای انجام کاری مأمور می٨٣ )٣٢رعد (
 کار را به او گوشزد نمایید و به او روحیه دهیدهایسختی

باید سختی کار را برای 
 مجریان تبیین کرد

مریم
)١۶−١٧( 

 ها باید چهره  . گاهی برای انجام برخی مأموریت٨۴
 عوض کرد

باید برای برخی کارها 
 تغییر وضعیت داد

طه
)؛ ٣٧−٣۵(

)٣۵٩حج (

کنیم، ابزار  . کسی را که منصوب و مأمور انجام کار می٨۵
او را نیز تأمین کنیم. اگر انسان بر انجام   های کار و خواسته

 مقدمات آن را فراهم کندکاری مکلف شد، باید 

باید مقدمات هر 
 کاری را فراهم نمود

صافات
طور  باید هر کاری به . انجام هر کاری باید با کیفیتی عالی همراه باشد.٨۶ )۵−١(

 عالی انجام شود
صافات

)٩٨−٩٣( 
ها نباید روشن و علنی باشد، گاهی باید دور از  . همه برنامه٨٧

 شودچشم مخالفان عملی انجام 
ها  نباید همه برنامه
 علنی شود

بزرگ، باید برنامه را قبًال های. برای انجام مأموریت٨٨ )٣١قصص (
 تمرین و تکرار کرد.

ریزی  باید از قبل برنامه
 و تمرین کرد

باید خوبان را تجلیل کرد ها تشویق کنیم . با تجلیل از خوبان، دیگران را به انجام خوبی٨٩)٣۵احزاب (

اصالح و بازتاب
 

باید از تصمیمات  . از بازتاب کارها و تصمیمات خود مراقبت کنیم٩٠ )١٨قصص (
 مراقبت کرد

. باید نواقص را اصالح و تعمیر کرد، نه آنکه هر چیز ٩١ )٧٧کهف (
 ارزش پنداشت و از آن دست کشید دار را بی عیب

باید موارد معیوب را 
به جای کنار 

 گذاشتن، اصالح کرد
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قصص
)٣٣٩−٣٢( 

ها و  . برای اصالح جامعه، باید ابتدا سراغ ریشه٩٢
 فسق و فساد رفت  های سرچشمه

باید برای اصالح، 
 ها را اصالح کرد ریشه

پیامبر 
  اکرم

. هر وقت خواستی برای انجام کاری تصمیم بگیری قبًال به ٩٣
اش را در نظر بیاور اگر دیدی  عاقبت آن کار فکر کن و نتیجه

شایسته است اقدام کن و اگر ناشایست و بر خالف حق  حق و
  )٢٢۵، ص٣، جالحدیثبود از انجام آن کار خودداری بنما (

باید قبل از 
گیری،  تصمیم
  اندیشی کرد عاقبت

  
 )١٠؛ اجرا: ۵؛ انتخاب: ۴؛ تجزیه و تحلیل: ١؛ راه حل: ١؛ مسئله: ١۴؛ موارد کلی: ٣۵ها: (تعداد کل:  : ارزش٣جدول 

آدرس سوره جستجو شدهواژه 
 کدگذاری پیام سوره و آیه(آیه)

 فرهنگ اسالمی
انسان باید از پذیرش  . پرهیز از ابهام٩۴

 موارد مبهم پرهیز کند

انسان باید همواره به  گرایی . عقل٩۵
 نیروی عقل توجه کند

تصمیم و عزم و قصد(موارد کلی)
 

 

)؛٣٣نمل (
عمران  آل
)١۵٩(

  خطاکاران. مشورت حتی با٩۶
انسان باید مشورت   . ابتدا مشورت بعد توکل، خواه به نتیجه برسیم یا نه٩٧

 کند بعد توکل کند

  امام جواد

. سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند، ١٢۶
. مشورت کردن؛ ٢. اجتناب از عجله؛ ١پشمیان نگردد: 

مسنداالمام گیری ( . توکل بر خدا در هنگام تصمیم٣
  )٢۴٧ص،الجواد

انسان باید مشورت 
کند، به خدا توکل 
  کند و عجله نکند

امام 
  هادی

 . افسوس خوردن کوتاهی در انجام دادن ١٢٧
، بحاراالنوارگیری قاطع جبران کن ( کار را، با تصمیم

  )٣۶٨، ص٧۵ج

انسان باید به جای 
افسوس خوردن 

گذشته، برای آینده 
  قاطعیت داشته باشد

مسائل عمومی خودمحوری و خودمختاری . در٩٨ )۶٢نور (
ممنوع

انسان نباید خودمحور و 
 خودمختار باشد

مدثر 
)١۵−٢۵( 

. باید از فکر بد در هنگام تصمیم دوری کرد (فکر بد ٩٩
 مقدمه تصمیم خطرناک)

انسان باید در 
هنگام تصمیم از 
 فکر بد دوری کند

صافات
)١٠−١٠٣۶( 

 تر از عمل، تصمیم بر عمل و تسلیم  . مهم١٠٠
 بودن است

انسان باید تسلیم 
 مشیت خداوند باشد

 )١١۵طه (
  گیری . غافل نشدن از خطر افراط و تفریط در تصمیم١٠١

  . غافل نشدن از مقام کرامت انسانی١٠٢
 . غافل نشدن دشمن درونی و دشمن بیرونی١٠٣

انسان نباید افراط و 
نباید  −تفریط کند 

از مقام کرامت 
 انسانی غافل باشد

)، ٩انسان (
 )٢٠٢بقره (

دهد، انگیزه خالصانه و اخالص . آنچه به عمل ارزش می١٠۴
در عمل است، گذشتن از پاداش به تنهایی نشانه اخالص 
نیست، بلکه گذشتن از تمجید و تشکر نیز الزم است. چه 

نداشتن قصد کند ولی به خاطر  بسیار کارهایی که انسان می
 برد قربت و نیت خالص در قیامت از آن بهره نمی

انسان باید خالصانه 
انسان  −عمل کند 

نباید انتظار تمجید 
 و تشکر داشته باشد
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. تواناترین مردم در تشخیص درست کسی است که ١٢۴  امام علی
  )٣٠۴٧، ح۴٠٨، ص٢، جغررالحکمخشمگین نشود (

انسان نباید هنگام 
  بگیرد .خشم تصمیم 

 امام علی

. فکر کن، تا دوراندیش شوی و چون همه جوانب ١٢٩
کار برایت روشن شد، آنگاه تصمیم قطعی بگیر. بدان 

که تصمیم و اراده از دوراندیشی است. پیروزی، با 
آید. تصمیم  دوراندیشی و اراده پایدار به دست می

درست، از دوراندیشی است؛ تصمیم استوار، از 
است. در تصمیمی که با دوراندیشی همراه دوراندیشی 

نباشد خیری نیست. دوراندیشی این است که به آنچه 
ای مواظبت کنی و آنچه را از دوش تو  مکّلف شده

برداشته شده است وا گذاری. دوراندیشی، نگهداری 
نگری است و رایزنی با  تجربه است. دوراندیشی، عاقبت

خداست و از  خردمندان. دوراندیشی، فرمان بردن
نافرمانی کردن نفس. ریشه دوراندیشی باز ایستادن در 
هنگام شبهه است. پیروزی با دوراندیشی به دست آید و 
دوراندیشی با به کار انداختن اندیشه و اندیشه با راز دار 

 )۵۵−۵۴، ص٣، جمیزان الحکمه(

انسان باید 
 دوراندیش باشد

 مسئله
 

حجر 
)۴۵−۴٨( 

جا  عدم تحمل یکدیگر همه. قهر و نارضایتی و ١٠۵
نشانه حق بودن یکی و باطل بودن دیگری نیست. دو 

نفر ممکن است از یک زاویه به مسئله بنگرند و کار 
 دیگری را باطل بپندارند

انسان نباید در 
صورت عدم توافق 

نظر، تصور حق 
بودن یکی و باطل 
بودن دیگری را به 
 ذهن راه دهد

انسان نباید فقط  حل ارائه کنید . فقط بازدارنده نباشید، راه١٠۶ )۶٧یوسف ( اندیشی حل، چاره راه
 بازدارنده باشد

تجزیه و تحلیل
 

. دنیا طلبان ابتدا از حوادث تحلیل اقتصادی ١٠٧ )۴٢کهف (
 کنند و سپس تحلیل معنویمی

انسان نباید فقط به دنبال
 مسائل مادی باشد

انبیاء 
)٨٨−٨٧( 

خدا را منزه بدانیم و ها،  . در تحلیل گرفتاری١٠٨
 سرچشمه آن را در عملکرد خود جستجو کنیم

انسان باید خداوند 
را منزه دانسته و 

خود را دلیل مسائل 
 ها بداند و گرفتاری

طور
انسان نباید لجاجت  دارد . لجاجت، انسان را به تحلیل غلط وا می١٠٩ )۴۴−۴۶(

 کند

شوری 
)٣۴−٣۵( 

قدرت الهی، امور . کسانی که به جای توجه به ١١٠
کنند، به هنگام  طبیعت را تفسیر و تحلیل مادی می

 فرارسیدن قهر الهی گریزی نخواهند داشت

انسان نباید صرفًا 
 تحلیل مادی کند

انتخاب
 )١٠٠مائده ( 

. منطق خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، ١١١
قرآنی نیست. شناخت پاک از ناپاک و تسلیم موج و 

نشدن، تنها کار خردمندان است. هیاهوی جمعیت 
 بر عقل و خرد به تقوای الهی نیاز داردرستگاری عالوه

انسان نباید تسلیم 
موج جمعیت شده و 
عقل و تقوای الهی 
 را فراموش کند

. زود قضاوت نکنیم و تنها به آمار و محاسبات ١١٢ )٣−١کوثر (
 تکیه نکنیم که همه چیز به اراده خداوند است

د زود انسان نبای
 قضاوت کند
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 ها نباید در قضاوت ما تأثیرگذار باشد . حب و بغض١١٣ )٣طالق (
انسان نباید 

براساس حب و 
 بغض قضاوت کند

نمل 
)۵٠−۵١( 

. زود قضاوت نکنید، از توفیقاتی که به خاطر مکر ١١۴
شود، فریب نخورید بلکه به عاقبت  ها می نصیب بعضی

 آنان توجه کنید

هوشیار انسان باید 
 باشد و فریب نخورد

اجرا
 

. صبرو پایداری در انجام فرمان خدا ارزش دارد و ١١۵ )٢۴انسان (
 شخصی  های نه پافشاری به سلیقه

انسان باید صبور 
باشد. نباید بر 

شخصی   های سلیقه
 پافشاری کند

 )۴٠بقره (

. در انجام تکلیف الهی از هیچ قدرتی نترسیم و ١١۶
نکنیم. تبلیغات سوء دشمن، مالحظه کسی را 

ها مهم نیست، قهر خدا از  ها و تهدیدها و توطئه مالمت
 تر استهمه مهم

انسان نباید جز از 
خدا بترسد. انسان 

نباید مالحظه کسی 
 را کند

های نادرست و غیرمنطقی  . به کارگیری روش١١٧ )١٨٩بقره (
 برای انجام امور خالف تقواست

انسان نباید از 
نادرست های  روش

 استفاده کند

. در میان چند برنامه و راه، باید بهترین روش ١١٨ )١۴۵اعراف (
 انتخاب و با بهترین توان انجام داد

انسان باید با 
بهترین توان کار 
 خود را انجام دهد

کهف 
)۶٧٠−٧( 

. ارزش کارها در سه جهت است: اصل کار، ١١٩
 دهنده کار و نیت و هدف آن انجام

نیت و  انسان باید
هدف پسندیده برای 
 انجام کار داشته باشد

سنگین   های ساز انجام برنامه. سعه صدر، زمینه١٢٠ )٨−١شرح (
 رسالت است

انسان باید سعه 
 صدر داشته باشد

قیامت 
)١−٧۵( 

بر اعمالی که خود انجام داده، . انسان افزون١٢١
او  مسئولیت اعمالی را که دیگران، پس از او به پیروی از

 دهند، به عهده داردانجام می

انسان باید 
 پذیر باشد مسئولیت

 )٢٠مزمل (

. هیچ کس نباید خود را از قصور و تقصیر به دور ١٢٢
بداند، زیرا با انجام همه تکالیف، باز هم به استغفار نیاز 
داریم. علم خداوند به حاالت بندگان، بهترین انگیزه 

 برای انجام کارهای نیک است

انسان نباید خود را 
نقص و تقصیر  بی

 بداند

نجم 
)٣٨−۴١( 

ایم نه حصول نتیجه،  . ما مکلف به انجام وظیفه١٢٣
 سعی و تالش وظیفه ماست

انسان باید خود را 
مکلف به انجام 
 وظیفه بداند

  امام علی

. پیروزی، به محکم کاری بسته است و آن هم به ١٢٨
به نگهداری رازهاست. اندیشه بستگی دارد و اندیشه نیز 

ترین کارها، کاری است که با کتمان کامل  موّفق«
  )۴٢٧، ص۴، ج١٣٩٢شهری،  (ری  »صورت گیرد

انسان نباید اندیشه 
و راز خود را برای 

هر کسی افشا کند. 
تا انتخاب در دست 

  او باشد.
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  گیری  نتیجه
های عقلـی  محـدودیتشهودی که در غرب مطرح است، در نتیجـۀ −گیری عقالنی مدل تصمیم −

گیری که یا به وسیله تجارب قضاوتی ثابـت  بشر، شهود (بداهت؛ نتایج فرایند غیرهوشیارانه تصمیم
عنوان ابـزار دیگـر معرفـی کـرده  کننده و بدون دلیل) را بـه گردد و یا به وسیله احساسی قانع تأیید می

ار در مقابل هم و در نقـش ) شهود و عقل در یک پیوست١٩٨٧است. اگرچه براساس مدل سایمون (
) عقل و شهود در ٢٠٠٩های دیگر همچون واسکلسنز ( متمم برای یکدیگر هستند و در برخی مدل

اند؛ اما در هر دو صورت معرفت شهودی بدون ارتباط و مسـتقل از معرفـت  نقش مکمل ارائه شده
  عقلی است و حتی برای آن معیار ارزیابی صحت و اعتبار بیان نشده است؛

آن نیز   های براساس دین مبین اسالم، عقل جایگاه رفیعی دارد؛ اما در عین حال بر محدودیت −
کید شده است. هدف از بعثت انبیا هم همین بوده که عقل آدمی کامل شود. بنابراین تکمیل کننده  تأ

یری گ گیرنده در هنگـام تصـمیم این تحقیق، فرد تصمیم  های براساس یافته. عقل، تعالیم وحی است
هـای اسـالمی پشـتیبانی و  گانه آن از طریق اعتقادات، احکـام و ارزش ٩عقالنی در تمامی مراحل 

کننـده عقـل مطـرح شـده اسـت تنهـا در  عنوان ابزار تکمیل شود. شهودی که در غرب به هدایت می
 نتیجه و انتخاب راه حل ممکن است بتواند عقل را حمایت کند؛ اما تعالیم وحی در تمامی مراحـل

کند. بنابراین تعالیم  ترین شکل ممکن فرد را هدایت می ترین و صحیح گیری عقالنی به دقیق تصمیم
 وحی پا به پای عقل و همگام با آن و در نقش مصباح برای آن است؛ 

ــادات و احکــام و ارزش − ــالیم اســالمی (اعتق ــراد، ارزش تع ــا)، تجــارب قضــاوتی اف ــا،  ه ه
گیری  دهـد و در صـورتی کـه فراینـد تصـمیم ن را تحت تـأثیر قـرار میآنا  های آل استانداردها و ایده

گیرنده را از طریـق خبرگـی حاصـل از  رو شـود، فـرد تصـمیم عقالنی با محدودیت و ناتوانی روبـه
 گیری شـهودی  تجارب قضاوتِی هدایت شده یاری خواهد نمود. نکتـه مهـم آن اسـت کـه تصـمیم

عیار ارزیابی صحت است. از یک طرف عقل و از طـرف (با تعریف فوق) در مدل اسالمی دارای م
  دیگر تعالیم اسالمی هدایتگر معرفت شهودی خواهند بود؛

گیرنده خواهد داشت، بر این اساس نتایج مـدل  تعالیم وحی آثار و نتایج مثبت بر فرد تصمیم −
ر، پذیری و یـا نهــی از تـوالی کفــا گیری اسـالمی شــامل خـداباوری، نفــی ظلـم و ســلطه تصـمیم
مداری، آزادی بیان بدون تخریـب  سازی، قانون محوری، بیدادگری، توجه به محرومین، تحول اسالم

 مداری، دوری از وابستگی، حریت و آزادگی خواهد بود؛  گرایی، مشارکت و توطئه، وحدت
غربـی از   های گیری، نتیجه مطلوب یا نامطلوب در مقایسـه بـا مـدل در مدل اسالمی تصمیم −

گرایی طبـق اندیشـه  گرایی بـر نتیجـه تری برخوردار است. زیرا عمل به تکلیف و وظیفـهاهمیت کم
 اسالمی ارجح است.
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 ،»سیاسی علوم آن، کاربردهای و ها ویژگی شهودی، گیری تصمیم« )،١٣٧٩( سیدمهدی الوانی، .١
 .١۵٠−١٣٧ص ،۶ و ۵ ،استراتژیک دفاعی مطالعات
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