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  چكيده
اي كـه برخـي آن را برابـر بـا      گونه آيد به مي شمارالينفك آن به  ءدر علم مديريت جز گيري تصميم
اي از  گونـه  براسـاس لـف مـديريتي ايـن عمـل     انـد. در مكاتـب مخت   كـرده علـم مـديريت بيـان     تمام

يكـي   گيرد. ضرر صورت ميبراي دوري از  يشي،اند مصلحتهمين  طريق عكس به يشي واند مصلحت
صـحيحي از مصـلحت و ضـرر در     معنـاي نداشـتن  وجـود  ترين مشـكالت در ايـن مسـير،     از بزرگ

نگرش  بر پايةانديشي  از مصلحت گونه اينغرب،  ةانديش برآمده ازدر مكاتب مديريتي هاست.  انديشه
 هايي هاي خود، تصميم گيري سازمان تصميم  فراينددر  رو ؛ از اينبه انسان، علم و هستي است آنانمادي 
خير دنياي او را  در ظاهرچند شود كه هر وجودي انسان و متعلقاتش گرفته ميمتناسب با حقيقت غير

هي حقيقي به حقيقت خلقت شود، ا بدون توجه به بعد معنوي انسان است كه اگر توجام ؛در پي دارد
هـاي   انديشـه  بـرخالف اسالم روشن خواهد شد كه مصالح دنيوي انسان را نيز در پي نخواهد داشت. 

شود و  رر او نيز در اين دو بعد معنا ميداند. مصالح و ض را داراي دو بعد مادي و معنوي ميغربي انسان 
اسـالم   گيري مطلوب از منظر اين مقاله درصدد بيان تصميم گيري بايد ناظر به اين دو بعد باشد. تصميم

معنوي انسان صـورت گيـرد؛    محوريت بعد با طور كامل بهشمارد كه  است و تصميمي را مطلوب مي
. چـون اسـالم   شـود  مـي كه فقط در اين صورت است كه بعد مادي و مصالح مادي او نيـز محقـق   چرا

تنها در صورتي تصميم صـحيحي اخـذ شـده كـه بـا       ،داند ميخيرهاي معنوي مولود خيرهاي مادي را 
محوريت بعد معنوي صورت گرفته باشد و تنها در اين صورت اسـت كـه مصـالح سـه سـطح فـرد و       

  سازمان و جامعه در دو بعد مادي و معنوي با يكديگر تزاحم و تناقض نخواهند داشت.
ر، ضرر مادي، ضـرر  الضر ةمصلحت مادي، مصلحت معنوي، قاعد گيري، تصميم واژگان كليدي:
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  درآمد. ١
، سـازماندهی، ریزی برنامـه :ماننـدیک مدیر  ی متنوعی برای ها مسئولیتمدیریت  علم اندیشمندان

تمام وظایفی که بیان شده و به خاطر اهمیتش، آن را برابر  ترین مهم . یکی ازاند شمردهبر... و رهبری
کیفیـت  ).١٣٨ص ،١٣٨٨ رضـاییان،( اسـت» گیری تصـمیم«، انـد عمل مدیر تصـور نموده ابعاد

مدیر یک سازمان یا یک جامعه است کـه میـزان توفیـق و تحقـق اهـداف سـازمان یـا  گیری تصمیم
معـین هسـتند. در  گیری تصـمیمسطوح سازمان درگیر  ۀتمام مدیران در همکند.  میجامعه را تعیین 

و  امـور تمـامسازمان، انتخاب، ارزیابی و در  سیستم ، طراحیاهدافسازمان، ی  ها سیاست نمودن
  آید. می شمارمدیریت به جزء  گیری تصمیم ،مدیریت وظایف

قـرار داد کـه  توجـهمـورد  ی متفاوتی ها جنبهتوان از  مییک سازمان یا جامعه را در گیری تصمیم
، دو  ها این نگرش ترین رایجدارد که از جمله  یا جامعه به سازمان نگرشبستگی به نوع  خود این امر

 در نگاه عقالنی بـه سـازمان، ،ی کوتاه به این دو مدلنگاه. در است »سیاسی«و »عقالنی« نگرش
، گیری تصـمیم بـه منظـورو کننـد  مـی و مشخص تـالش مطلوب اهدافبه  برای رسیدن  ها سازمان

این نظریه براسـاس تعریفـی خـاص از  .گزینند میبررا    آنهاو بهترین شناخته را  مختلفی  ها حل راه
ی پـیش رو  ها را از میـان گزینـهای  پـردازد و گزینـه مـیسنجی برای سازمان  عقالنیت، به مصلحت

مـدیر بسـیار  گیری تصـمیمگزیند. طبیعی است که معنا و مفهوم عقالنیت در انتخاب گزینه و  میبر
اسـت کـه بـرای  یـی ها از ائتالفای  مجموعهسازمان  به سازمان، سیاسی طبق نگاهاما  ؛استمؤثر 

 ازمتـأثر   ها گیری تصـمیم ).۴۶ص ،١٣٨١متـین، زارعـی ( کنـد میتالش دستیابی به منافع و منابع 
از متـأثر  ،بـه واقعیـت التفـاتبـدون  ت،از این جه. پذیرند میصورت فشارها و رفتارهای سیاسی 

 نتـایج بعضـی از اینکـه ). نتیجه٧٩ص ،١٣٨۵، رضاییان( شود می گیری تصمیم ی سیاسی ها فشار
مسئوالن ، همخوانی نداشته باشد ه صاحب قدرتومنفعت فرد و گری سازمان که با  ها گیری تصمیم
و ایـن انحـراف را بـا توجیـه  منطقـی دور شـوند گیری تصـمیمکـه از  کنـد میرا وادار  گیری تصمیم

دیـده  ماکیـاول ١ۀدر اندیشـنگـرش مثـال بـارز ایـن . نشـان دهنـدو اخالقی  عقالنی، »مصلحت«
  . شود می

مـدیران از  گیری تصـمیمبررسی جایگاه مصلحت در «عنوان  باخود  ۀرحیمی و فرقانی در مقال
و تمـایز  انـد و اسالمی آن پرداخته گیری تصمیمبه مفهوم مصلحت در ادبیات غربی  »منظر اسالمی

را توجه یـا عـدم توجـه بـه معنویـت و محـور قـرار دادن آن در  گیری تصمیماصلی بین این دو گونه 
، مصلحت سـازمان گیری تصمیم. دیدگاه اسالمی در )١٣٩۴رحیمی و فرقانی، ( اند سازمان دانسته

                                                           
  .»کند میهدف وسیله را توجیه «ماکیاولی:  ۀ. مثال اندیش ١
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قید و بنـدی بـرای ، گیری تصمیمداند و دیدگاه غربی  میرا در اصالت بخشیدن به معنویت اسالمی 
ی احسـاس وجـود مصـلحت در هـر امـری کنـد، بـدان امـر شمارد و هر آن مینمصالح سازمان بر

را از  مطلـوبسنجی  بتوان مصلحت که این مسیر راهکاری جستدر  الزم استبنابراین پردازد.  می
 علـم مـدیریت این رفتارها را مدیریت نمـود؛ امـا در ادبیـاتای  گونه داد و به شخیصت مطلوبغیر

   ).٢٣۵ص ،١٣٨٨رابینز، موجود نیست ( نکتهبرای این ای  قابل مالحظه حل راهموجود، 
کـه ایـن  رو آن. از اسـت »مصلحت«مقوله  مدیر، گیری تصمیمدر  مهم مسائلیکی از  بنابراین

سبک مدیریت ، در متناسب با همان نظام را دارد، بار معنایی مختلفای  ی اندیشه ها نظامدر  مفهوم
 لزومـاً  ،شـارع مقـدس جانبمصلحت از  بنیان و اساس زیرا؛ کند میپیدا  زیادیاهمیت  ،اسالمی

مـدیریت اسـالمی بـا در  نگـاه. افـق شود، نیست میبرابر با آنچه که در نگاه رایج مصلحت دانسته 
ی مدیریت رایج، متفاوت است. بارزترین این تفـاوت در ایـن دو سـبک از مـدیریت ایـن  ها دیدگاه

ندان سازمان، افراد جامعه و البته کارم رشد معنوی، مدیریت اسالمی هدف مدیر در منطقاست که 
کـه  بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد. البته بایـد اندیشد مین   آنهابه منافع مادی  تنهاو  سازمان است یتکلّ 

اهداف مادی و معنوی مـدیر در تضـاد بـا یکـدیگر نیسـتند و نگـاه اسـالمی جمـع بـین ایـن دو را 
  .و یا عکس آن را و نه رها کردن دنیا به امید آخرتپسندد  می

نـاظر بـه  نحویکه به  وجود دارد »الضرر«به نام ای  ه، قاعدهفققواعد ، در ادبیات سوی دیگراز 
  . باشد می »مصلحت« مبحث

کند کـه منظـور از ضـرر در ایـن  میالضرر بیان  ۀاین مقاله با ایجاد رابطه بین مصلحت و قاعد
مصـلحت از  ۀقاعد براساسآنجایی که  ،است. به این معنا »رعایت نکردن اصول مصلحت«قاعده 

یابـد کـه  مـیضـرر آنجـایی معنـا  ،منظر اسالم عمل شده، از ضرر در امان بوده است و در عـوض
از طرف دیگر معنای مصـلحت در دیـدگاه اسـالمی،  خالف مصلحت از دیدگاه اسالم عمل شود.

عه است و تنها در ایـن صـورت اسـت کـه از ی معنوی فرد، سازمان و جام ها مصون ماندن از ضرر
  نیز در امان خواهد ماند. مادیی  ها آسیب
  
  مسئلهطرح 

متفاوت  آن با نگاه غربی گیری تصمیم در نگاه اسالمی و ضرر آنچه که بیان شد، مصلحت براساس
الضـرر در سـه  ۀقاعـد براسـاسپژوهش حاضر بر آن است که به بررسی مصـلحت  ئلۀاست و مس

  پژوهش عبارتند از؛ های پرسشسطح فرد، سازمان و جامعه بپردازد. بنابراین 
 چیست؟ گیری تصمیممعنای مصلحت در نگاه اسالمی در . ١
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 چیست؟ گیری تصمیممعنای ضرر در نگاه اسالمی در . ٢
 ؟کدام استالضرر با مصلحت از دیدگاه اسالم  ۀقاعد ۀرابط. ٣
  الضرر در سه سطح فرد، سازمان و جامعه کجاست؟ ۀعمل قاعد ۀحیط. ٣
  

  روش تحقیق .٢
یـن اطالعـات تحلیـل ا ۀای است و شـیو ، روش کتابخانهحاضر پژوهشها در  هروش گردآوری داد

  است؛ زیرکه شامل مراحل توصیفی است، −روش تحلیلی
  ؛ای مصلحت و ضرر در منابع فقهییافتن معن .١
  ؛میان مصلحت و ضرر در بینش اسالمیۀ تحلیل رابط .٢
  ؛اسالمی در سه سطح فرد، سازمان و جامعه گیری تصمیمالضرر در  ۀتحلیل نقش قاعد .٣
  .نتایج تحقیق ۀارائ .۴
  

  چارچوب نظری. ٣
  در علم مدیریت گیری تصمیم. ١−٣
  گیری تصمیمتعریف . ١−١−٣

در علم مدیریت وجود دارد که در ذیل بـه چنـد تعریـف از آن  ١»گیری تصمیم«تعاریف متعددی از 
  اکتفا خواهیم کرد؛

  ؛است حل راهاز میان چندین  حل راهبه معنای انتخاب یک  گیری تصمیم. ١
انتخاب مسئله معینی برای حل  حل راهفرایندی که از طریق آن  :از عبارت است گیری تصمیم. ٢
  ؛)٧۵ص ،١٣٨٣ ،رضاییانشود ( می

کـه  یطور به است، و تصورات مرکب از احساسات، افکار، دانشای  مجموعه گیری تصمیم. ٣
  ؛شود قابل اجرا باشد میکه از آن حاصل ای  وعهمیا مج ترکیب و
)، کـه ۶٨۵ص ،١٣٩٢ (دفـت،مسئله حل   فرایندعبارت است از: شناسایی و  گیری تصمیم. ۴

 کـار اصـلی فـرد .ی متفـاوت اسـت ها حل راهاز میان  حل راهحل کردن مسائل نیازمند انتخاب یک 
 حـل راهو گـزینش    آنهـای ممکن و بررسـی نتـایج ناشـی از  ها حل راه به دست آوردننده گیر تصمیم

ی احصا شده است و اگر وی بتواند انتخاب را به نحوی درسـت و مطلـوب  ها حل راهاصلح از میان 
  ).١٩٢ص ،١٣٨۵(الوانی، نده کارساز خواهند بود گیر تصمیم انجام دهد، تصمیمات فرد

                                                           
1 . Decision Making  
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  است، برای مثال: شود متفاوت میکه تصمیم در آن گرفته  شرایطی
بینی کرد کـه در آینـده چـه  توان پیش میدر این وضعیت  در شرایط اطمینان کامل: گیری تصمیم

  . خواهد دادرخ 
، وجـود از نتـایج ممکـن هریـکدر این وضیعت احتمال وقوع  در شرایط ریسک: گیری تصمیم

  است.بینی کمتر  . یعنی اطالعات کامل موجود نیست و قابلیت پیشدارد
در این وضعیت میزان احتمال وقوع هـر نتیجـه ممکـن و  در شرایط عدم اطمینان: گیری تصمیم

مشخص نیست. یعنی اطالعات ما در مـورد موضـوع بسـیار کـم اسـت  آنحتی چگونگی و تعداد 
گیـری  تصـمیم فها و راهبردهایی را که مدیران در شـرایط مختلـ . شیوه)۵٧ص ،١٣٨٣ ،رضاییان(

در این شیوه بهترین نتیجه از بهتـرین  .ها کثرانتخاب حداکثِر حدا الف) :عبارتند ازکنند  استفاده می
بـا  ا.هـ انتخـاب حـداکثِر حـداقل ب) ؛شود مینظر انتخاب  در شرایط محیطی مورد ،نتایج ممکن

در روش سـوم  .ی ممکن بدترین نتیجه حاصل خواهـد شـد ها حل راهشود که برای  بدبینی فرض می
 گیری تصـمیمارزش مـورد انتظـار  براسـاسو  شـود مییکسان فرض  ،احتمال برای شرایط مختلف

ایـن  ). نکته حائز اهمیت درباره شرایط ریسـک و عـدم اطمینـان٢١۶، ص ١٣٨۵الوانی، ( شود می
کـه از عـدم  اند یی مواجه بوده ها با محدودیت گیری تصمیماست که از یک طرف مدیران همواره در 

گاهی کافی در مورد جوانب مختلف یک مورد و یا    شود. میناشی مسئله آ
امـا  ؛یـک عمـل اسـت گیری تصـمیم چـهاگرنظران اسـتفاده کـرد کـه؛  توان از نظر صاحب می

ی و اطالعـات  هـا از داده ای شـامل بررسـی مجموعـه  فرایندشود. این  میانجام   فرایندیک  صورت به
بـا  آنهـای ممکـن و ارزیـابی  ها و بـدیل  هـا حل راهیـافتن  بـرایو تجزیـه و تحلیـل آن مسئله  ۀباردر

است که بایـد ای  یک عمل چند مرحله گیری تصمیمبنابراین  .باشد میگرفته شده،  درنظرهای معیار
  مورد دقت قرار گیرد. ،تصمیم پایانتا  ی اجرااز ابتدا
  

   گیری تصمیم  فرایند. ٢−١−٣
را  گیری تصمیم  فرایندمثال برخی  طور بهی مختلفی بیان شده است،  ها به شیوه گیری تصمیممراحل 

  دانند که عبارتند از: میشامل شش مرحله 
  شناسایی و تعریف مسئله؛. ١
 ی ممکن؛ ها حل راهیافتن . ٢
 ی ممکن؛ ها حل راهانتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی . ٣
 ؛ ها حل راهاز  هریکتعیین نتایج حاصل از . ۴



                        ١٣٩۶بهار و تابستان / ١١ش/ ۶س/ و مدیریتاسالم    ۶

 aliakbari eslam modiriat11 Sm 26-12-96 مقدماتی بندی صفحه ١١اسالم و مدیریت  اکبری علیمقاله 

 ؛  آنهااز طریق بررسی نتایج حاصل از   ها حل راهارزیابی . ۵
 ،١٣٩٢ ؛ دفــت،٢٠١ص ،١٣٨۵ و ارائــه بیانیــه تصــمیم (الــوانی،  هــا انتخــاب یکــی از راه. ۶
  ).۶٢٩ص

  مطرح کرد: گیری تصمیممراحل اساسی  عنوان بهمرحله را  چهارتوان  میکلی  طور بهاما 
 ،شـود مـیگـر  صورت عادت و غیرارادی جلـوه هب گیری تصمیماگرچه  بیان شدهبا توجه به نکته 

آنهـا  ۀکـه بـه کلیـ افتـد میفعل و انفعاالت در ذهن انسان و خارج از آن اتفاق  ازای  مجموعهلیکن 
  ) آورده شده است.١( شکلمراحل مختلف آن در  .شود میاطالق  گیری تصمیمفرایند 
  

  

  

  تیر یدر علم مد یر یگ میتصم  ندی: فرا١شکل 

  مرحله اول: بررسی وضع شرایط موجود
 شناسایی شده باشد. اولین کار مدیر این است» مسئله«شود که  میوقتی شروع  گیری تصمیمفرایند 

که بـرای رسـیدن بـه  یا عواملی ، واند دخالت داشته »مسئله«که در ایجاد  که به دنبال عواملی باشد
برای شناسایی وضـعیت از سـه جهـت بایـد اقـدام  رو از این ،باشندمؤثر نهایی ممکن است  حل راه

  شود:
  ؛مسئلهتعریف . ١
 ؛شناسایی اهداف .٢
  .تشخیص علل. ٣
 
   مسئلهتعریف  الف)

اندازد. شـناخت  میکه توان سازمان را در رسیدن به هدف به خطر  چیزی استمسئله گفته شده که 
یاری  گیری تصمیممدیر را در کسب اهداف سازمانی و اجتناب از گمراهی و لغزش در  ،مسئلهدقیق 
تر اسـت. البتـه  مهم گیری تصمیمتوان گفت این مرحله از مراحل دیگر فرایند  می رو از این .دهد می

اسـتفاده از فرصـت و  بـراینیست، بلکه مسئله به خاطر حل  گیری تصمیمباید یادآور شد که گاهی 
در مسـئله گاهی شناخت  رو از این .برد میاموری است که توان سازمان را در رسیدن به اهداف باال 

 ،بنـدی آنهـا فراگـرد شناسـایی مسـائل و تعریـف و اولویـتبـه  باشد. میمؤثر  گیری تصمیمجهت 

 ییشناسا
 تیوضع

ارزیابی و  یابی حل راه
انتخاب

 اجرا و پیگیری
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  ).١۴٨ص ،١٣٨٨ ،رضاییان( گویند مییابی  مسئله
  

  شناسایی اهداف ب)
کنـد و بـا  حـل راه؛ گام بعدی این است که شخص اقدام بـه یـافتن و سـاختن مسئلهپس از تعریف 

باید اقـدام کنـد و  ،شود مییی در وضعیت امور پیدا  ها تفاوتکه پس از حل چه  عنایت به این نکته
 کندیی را واگذار  ها را باید خودش حل کند و چه قسمتمسئله یی از  ها نیز معین کند که چه قسمت

  ).١۴٨ص ،١٣٨٨ ،همان(
  

  تشخیص علل ج)
آورده باشـد، خواهـد توانسـت در راسـتای کشـف علـل  مسئله به دستاگر مدیر شناخت دقیق از 

شوند و مدیر بایـد  میبه ندرت آشکار مسئله یی ارائه دهد. علل، برخالف آثار  ها پیدایش آن، فرضیه
ممکن است عوامل مختلفـی مسئله در بررسی علل پیدایش یک  .با هوشیاری به کشف آنها بپردازد

 ،١٣٨٨، رضـاییان( ...، سـاختار، شـرایط محـیط ودر آن دخیل باشند، همچون کارکنـان، سیسـتم
  ).١۴٨ص
یـی کـه  ها تموقعیکه نوع مسائل و  کردبحث به این مهم اشاره  ۀتکمل عنوان بهجا باید اما در این 

ی  هـا ارزش تـأثیرکند، تحت  کند تا روی آنها کار میبرای مدیر اهمیت دارند و مدیر آنها را انتخاب 
تمایـل  معموالً  ،ی کارکردی مادی باشد ها مثال اگر مدیر متمایل به ارزش عنوان به .مدیر استقبلی 

های مـدیر در انتخـاب  و ارزش ها زمینه پیش. بنابراین کند گیری تصمیممسائل عملی  ۀدارد که دربار
  ، مهم خواهد بود.ها  مسئلهو حتی در انتخاب   ها حل راه

  
  ها مرحله دوم: ایجاد بدیل

دارد. حـل  مـیبـاز   ها از ارزیابی و انتخاب سایر بدیل مدیر را ،»بدیل عملی«رسیدن به اولین  غالباً 
کیدلذا  رو ، از اینی خالق و بدیع نیازمند است ها به بدیل در این مرحله غالباً مسئله  شود کـه  می تأ

 ،١٣٨٨، رضـاییان( (بدیل) بـه اخـذ تصـمیم و ارزیـابی ننشـیند شخص با رسیدن به اولین راه کار
   ).١۵٠ص

  
یابی بدیل   ها و انتخاب مرحله سوم: ارز
آنهـا را نیـز ارزیـابی  تـأثیرکند، باید چگـونگی  میرا ایجاد   ها از بدیلای  هنگامی که مدیر مجموعه
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بـدیل  رو از ایـنکند. هر بدیل باید با توجه به اهداف و منابع سـازمانی مـورد قضـاوت قـرار گیـرد، 
  ولی اگر قابل اجرا نباشد، کمترین ارزشی نخواهد داشت. ؛ممکن است منطقی به نظر آید

سـازمان باشـیم.  ات جنبی آنها درتأثیرنباید غافل از تبعات و   ها از طرفی در مقام ارزیابی بدیل 
ه ها بسته بـ ؛ ارزیابی یک بدیل ازمیان بدیلنظران صاحبدر این مرحله؛ ممکن است در نزد افراد و 

  .)١۵٠ص ،١٣٨٨، رضاییان( آنها صورت گیرد اندیشۀنوع تفکر و 
  

  مرحله چهارم: اجرا و پیگیری
هنگامی که بهترین بدیل موجود انتخاب شد، مدیر باید برنامه چگونگی برخورد با نیازها و مسائلی 

  .)١۵١ص ،١٣٨٨، رضاییان( ریزی کند آوردن بدیل پیش آید طرح را که ممکن است در به اجرا در
شود. برخـی  مینده حاصل گیر تصمیمی فردی میان افراد  ها به سبب تفاوت  ها گاهی محدودیت

  عبارتند از:   ها از این محدودیت
  ندگان؛گیر تصمیمی اجتماعی  ها تفاوت در ارزش. ١
  ناتوانی در ارزیابی پیامدهای هر تصمیم؛. ٢
  آینده؛عدم اطمینان نسبت به . ٣
  بخش؛ رضایت حل راهاکتفا به . ۴
  اکتفا به عقالنیت نسبی؛. ۵
  ).١۵٧، ص ١٣٨٣، رضاییان( یشی با توجه به وضعیتاند مصلحت. ۶

  باشد: میاما انواع مختلف تصمیمات به این نحو نیز 
برحسـب یی هستند، کـه  ها شده تصمیم ریزی برنامهی  ها شده: تصمیم ریزی برنامهی  ها تصمیم

از مسـائل ای  توان گفت هرگاه با مجموعـه میگردند و  میی موجود اتخاذ  ها عادت؛ قوانین؛ یا رویه
بینـی باشـند؛ فراگـرد  آنها قابل تحلیل و پـیش ۀدهند تکراری سروکار داشته باشیم که عوامل تشکیل

  ).١٢٩ص ،١٣٨٨، رضاییان( ریزی خواهد بود آنها قابل برنامه ۀاتخاد تصمیم دربار
و منحصر به فـرد  معمولمسائل غیر بارۀیی است، که در ها نشده: تصمیم ریزی برنامهتصمیمات 

مشی مشخصی  به این اندازه تکرار نشود که نتوان برای آن یک خطمسئله که اگر یک  شوند میاتخاذ 
  ).١٣٠ص ،١٣٨٨، رضاییان( حل کرد آن رانشده  ریزی برنامهرا تنظیم کرد، باید با اتخاذ تصمیم 

  
   گیری تصمیمالگوهای مختلف . ٣−١−٣

که  اند کردهارائه  گیری تصمیممدیریت الگوهای مختلف و متفاوتی برای  ۀحوز نظران صاحباز نظر 
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  یا تکمیل نواقص آن هستند: در راستای اصالح سایر الگوها و این الگوها
   ؛گیری تصمیمالگوی عقالنی  الف)
 ؛گیری الگوی بهینه سازی یا حداکثر بهرهب) 
  ؛ابداعی−الگوی اکتشافیج) 

در  های آنهاسـت. ها و انتخاب در مرحله جایگزین گیری تصمیمتفاوت میان الگوهای مختلف 
ی موجـود  هـا حل راهرا از میـان  حـل راهاست که بهترین  درصدد ندهگیر تصمیمعقالنی، فرد الگوی 

ی را انتخـاب حلـ راهباشـد و  مـیدنبال حداکثر نمودن نتـایج کـار ه سازی ب انتخاب کند. و در بهینه
ابداعی؛ افراد −در الگوی اکتشافی. داشته باشد  ها حل راهکه بیشترین امتیاز را نسبت به سایر  کند می

بـر تجربیـات و  مبتنـیکننـد کـه  مـی تأکیدی عملی  ها به اصول تجربی و راه گیری تصمیمبه هنگام 
گرفته شود واقعیت آن بهتـر  درنظردر چارچوب زمان  گیری تصمیماما هرگاه  ؛باشد میتعصبات فرد 

  درک خواهد شد که منظور از چارچوب زمان این چنین است: 
 گیری تصـمیمآینـد و نیـاز بـه  مـیشـوند؛ اطالعـات گـرد  مـیکه طی آن مسائل طرح  گذشته:

  شود. میاحساس 
  شوند. میی مختلف شناخته شده و انتخاب  ها راه آنکه طی  حال:
  ).٨٨۶ص ،٢، ج١٣٧٢سرمد، ( شوند میکه طی آن تصمیمات اجرا و ارزیابی  آینده:

که دارند برای کارهـای ای  نظام ارزشی براساس  ها باید همواره به این مهم توجه داشت که انسان
و همکارانش در تحقیقاتی که در این زمینه انجام دادنـد، اشـاره  ١شوند. الپرت میخود اهمیت قائل 

گـروه  ششتوان آن را به  میاز نظامات ارزشی متفاوتی برخوردارند که  ها انسانبه این نکته دارند که 
  تقسیم کرد:
  دهند. میروش منطقی اهمیت زیادی  کشف حقیقت ازمسئله این ارزش به  داران طرف نظری:

کید» فعالیت« و » مفید بودن«مسئله ن این ارزش بر مدافعا اقتصادی:   کنند. می تأ
یبایی:   دهد. مین این احساس؛ به شکل و هماهنگی؛ ارزش زیادی مدافعا ز

  دهند. میافرادی که چنین ارزشی دارند به عشق ورزیدن به مردم اهمیت  اجتماعی:
  دارند.ای  ویژهکسب قدرت و اعمال نفوذ توجه  دارندگان این روش به سیاسی:

 رابینـز،( کننـد میعالم خلقت توجه  ۀاین ارزش به وحدت؛ تجربه و درک هم داران طرف دینی:
  ).٢٢١، ص ١، ج١٣٨٨

زیـرا دیـن  ؛نظام ارزشی دینی با تمام نظامات دیگر مخـالف نباشـند داران طرفرسد  میبه نظر 
                                                           
1 /// .  
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  کند. میرا سفارش   ها زمینه ۀاسالم تعادل در هم
است که مـورد توجـه ای  ؛ نکتهآن اساسیک نظام ارزشی و شکل دادن رفتارها بر برخورداری از

اعتقـاد دارد کـه هـر تصـمیمی  اکثر اندیشمندان مدیریت قرار گرفته است. سـایمون در ایـن زمینـه
اهداف و مقاصدی متوجه  باشد و رفتار انسان به سوی می» ارزش«و » واقع«برخوردار از دو عنصر 

شـود و از  میبه سوی اهداف کلی هدایت  . زیرا است »نگر هدف«رفتار انسان از یک سو است. لذا 
هـای از پـیش  دهد که به منظور تحقق به هـدف میاست زیرا کاری را انجام » نگر واقع«سوی دیگر 

بایـد انجـام  را تعیین شده کارساز باشد. بنابراین هدف؛ خود معیار اصلی برای تعیین نمـودن آنچـه
  ).۶ص ،١٣٧١سایمون، ( آورد میفراهم ، گیرد

تـوان نتیجـه  میاست بیان شده  تاکنونمدیریت  در علم گیری تصمیم از آنچه که در باب ادبیات
خواهـد بـود و از آن ای  تابع نظام ارزشی و اندیشه  ها در سازمان گیری تصمیمگرفت که تمام مراحل 

پذیرد. برای مثال در بحث حاضر آنچه که توسط مدیر، مصلحت و سود و زیـان سـازمان،  می تأثیر
اسـت. لـذا طبـق بیـنش و مـؤثر مـدیر  گیری تصمیم  فرایندشود، بر تمامی  میفرد و جامعه انگاشته 

 داشـته باشـد. واقـعبـا  و زیان، باید معنـایی روشـن و مطـابقبینی اسالمی مصلحت و سود  جهان
  :دینی اشاره نمود عبارتند ازغیر ۀتوان به معنای مصلحت در اندیش مییی که  ها تقادترین ان اساسی
الح و مفاسـد بـا آن در دیـدگاه کـه مصـای  ن معنا که معیار زمانیزمانی محدود: بدی گسترۀ. ١
  ؛یی بسیار محدود و در حد دنیاست ها شود، معیار میالهی سنجیده غیر

  ؛شود میی مادی را شامل  ها لذت در این دیدگاه صرفاً ی مادی: مصالح  ها محوریت لذت. ٢
عدم توجه به دین: دین از این دیدگاه فرع بر مصلحت است؛ به عبـارت دیگـر دیـن تنهـا بـه . ٣
 گیـرد مـیش در تنفیذ وجوهی از مصلحت که از دیدگاه آنها معتبر است، مورد توجه قرار تأثیرعلت 

  ).٢۶ص ،١٣٨٣البوطی، (
  

  مصلحت در قواعد فقهی تبیین مفهوم. ٢−٣
  تعریف مفهوم مصلحت. ١−٢−٣
 قرار گرفته اسـت و بـه »فساد« و »مفسده« در مقابل عرب در لغت و »صلح« ریشۀاز  »مصلحت«
). ٣٠٧ص ،١٣٧۴مصـطفوی، ؛ ۵٧۶ص ،ق ١٣٩٢راغب اصـفهانی، ( است معنا شدهنیز » خیر«

 حکمـت و سـعادت ماننـدمفـاهیمی  هبـآن را  و اند از نفع و خیر ظاهری دانسـته فراتر آن رابعضی 
ولـی  نیامـده اسـت؛ کلمـهدر قـرآن کـریم ایـن چند هر). ٣۶، ص١٣٩٢ایزدهی،( اند نزدیک دیده

 »افساد« در برابر» اصالح. «اند رفته کار به» صالح« و» اصلح«، »اصالح«مانند آن  ی ها خانواده هم
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، ؛ جاثیـه۴۶ ،فصـلت( اسـت  آمده» سیئه« و» عمل سوء« ابرردر ب »عمل صالح« واستعمال شده 
» منفعـت«بـه  کلمـهایـن  از معنـا کـردن عـرب زبـان ی هـا کتاب ). در٩، ؛ تغـابن١٠٢، ؛ توبه١۵

 ؛٨۴ص ،١٣٨٨علیدوسـت، ( مباینت معنـای ایـن دو واژه قائلنـدبه  برخیشده است و  خودداری
  .)٣۵ص ،١٣٩٢هی،زدیا

 تـوان مـیاسـت و نمتفـاوت  اندیشـمندان میاندر  کلمهاز این   ها برداشتاست که  این واقعیت
م آن هـه بار ارزشی داشـته و فکاست  کلماتیاز جمله  کلمهاین چون ، بیان نموداز آن  دقیق یتعریف

  ).٨۴ص ،١٣٨٨ علیدوست،( با دین و اهداف کالن شارع دارد عمیقیارتباط 
 شرعی در احکام ،برای بندگان باشد و میمصلحت به معنای خیر و سعادت معنای اصطالحی  
 ی بـرایمبنـای عنوان بـه تشـیعشـود. مصـلحت در فقـه  می است، بیان از سوی شارع وضع شده که

 اً فقهای شیعه اساس عضی. ببیان شده استمقام اجرا و نه استنباط) نیز  در( ترجیح دو حکم متزاحم
سـنجی  با تکیه بر مصـلحتای  و عده اند کردهگذاری  مصلحت پایه مبنای احکام ثابت و متغیر را بر

 رخـیبـه ب تعّبـدیشـیعه در قلمـرو احکـام  فقیهـان. انـد حکـم داده ،تضـییق احکـام یـابه توسعه 
 ،شـیعه فقیهـان دیدگاه. مصلحت از اند کردهاشاره ) دنشرعی نیز دار یکه مبنای(  ها یسنج لحتمص

 فـردی دارد و ۀاحکام عبادی بوده است که جنبـ زمینۀخالق و مخلوق و در  محدود به روابط عموماً 
کافی در تشکیل حکومـت اسـالمی  تجربه نبودبه علت  ،عیادر محدوده مصلحت اجتم تشیعفقه 
  ).١۵ص ،١٣٨٠دارینی، ( ه اهل تسنن داردفقتری از  گنر ، جایگاه کمتشیعفقه  ربی نمب

نگـاه غربـی کـه فقـط مصـلحت و  بـرخالفدر نگـاه اسـالمی  خالصه باید بیـان داشـت کـه
ر بعد مادی و هم در بعد معنوی بیند، اسالم مصلحت را هم د مییشی را در بعد مادی اند مصلحت

مصلحت دارای معناست، در معنویت و آنچه که به روح انسان و  ،گونه که در مادیت داند. همان می
مصلحت معنـوی فقـط  معنا نیست که دهد. البته این بدان است نیز معنا می یگانهاو با خدای  ۀرابط

بلکـه بـا گسـترش معنـای ارتبـاط انسـان بـا خداونـد  ،با خداوند نشان دهدانسان  خود را در رابطۀ
ر قـراتوان دریافت که انسان پیش از ارتباط با هر چیزی، با خداوند جهانیـان ارتبـاط بر میجهانیان، 

ذیل ارتباط انسان با خداوند جهانیان قابل تعریف است و ابعادش  تمامدر حیات انسان همه کرده و 
  قرار نموده است.حتی زمانی که در ظاهر با دیگران نیز ارتباط دارد هم در واقع با خداوند ارتباط بر

ادبیـات  بـرخالفکه در ادبیات مصلحت اسالمی  توان اشاره داشت میخالصه  طور بهبنابراین  
   در ابعاد مادی و هم در ابعاد معنوی کارکرد دارد.غربی، مصلحت هم 
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  محوریت بعد معنوی مصلحت برای بعد مادی آن. ٢−٢−٣
معنای مصلحت سازمان برابر است با آن امری که به تولید بیشـتر  گیری تصمیمی غربی  ها در نظریه

اعمال سازمان در خدمت تولید بیشتر است. حتی  کند. به این معنا که همۀ میمادی سازمان کمک 
 اندیشند که احتمـاالً  میآید، به این  میدر آنجایی که از معنویت در فضای سازمانی سخنی به میان 

ریت کالسیک و نئوکالسیک به ی مکاتب مدی ها تواند میزان تولید را افزایش دهد. نظریه میمعنویت 
  .اند یکدیگر پرداخته کافی در این زمینه به جدل با اندازۀ

داده به بعد معنوی فـرد، سـازمان و جامعـه  نگاه غربی، در نگاه اسالمی اصالت تماماً  برخالف
. یعنی همان جـایی کـه از مادیـت مثبت این مهم استنکته مدلول التزامی توصیه به تقوا و  شود می

بینند. مادیت بدون معنویـت  میآید نیز در واقع آن را برای خدمت به بعد معنوی  میسخنی به میان 
در خـدمت  شمارد کـه تمامـاً  میشود. اسالم مادیتی را مشروع  میدر اسالم، مادیتی مردود شمرده 

باشـد. خداونـد در قـرآن کـریم از ایـن معنویـت بـا  معنویت است و جوشیده شده از دل معنویت 
و   هـا تمـام خیر تقواست که مایـۀ یعنی این معنویت وکند.  میعناوینی مانند تقوا و ایمان و ذکر یاد 

بینـد کـه از دل ایـن تقـوا و  میسعادت بشر  م مادیتی را مشروع و مفید و مایۀباشد و اسال میبرکات 
کننـد و بـه دنبـال سـاختن آن  مـیمعنویت جوشیده است. مادیتی را که غرب و نظریات غربی بیان 

عنویـت نیـز در خـدمت مادیـت قـرار هستند، مادیتی فارغ و بدون توجه به معنویت است و خود م
لَ الْقُر«فرماید:  میگیرد. خداوند در قرآن کریم  می لَ   وَ لَوْ أَنَّ أَهْ نا عَ تَحْ ا لَفَ وْ قَ نُوا وَ اتَّ رَ يْ آمَ مْ بَ نَ هِ كاتٍ مِ

امءِ وَ ا َ السَّ ضِ وَ لألْ مْ بِام كَ نْ كِ رْ ناهُ ذْ أَخَ بُوا فَ بُونَ كْ يَ انُوا كذَّ مـان ی) و اگر مـردم شـهرها ا٩۶ ،(اعراف» سِ
ب یذکـم، ولـی تیگشـود یشـان مـین برایاتی از آسمان و زمـکده بودند، قطعًا برییآورده و به تقوا گرا

  .می] آنان را گرفت بانیفر] دستاوردشان [گرکیردند پس به [ک
رَ « به این معناست کـه  »برک البعیر«معنای ثبات و پایداری هر چیز است.  به ةَبَرکَ جمع  »كاتٍ بَ
 اند خود را زمین زد، زیرا این حالت مستلزم نوعی ثبات گرفتن است. لغویون دیگری گفته سینۀشتر 

 ،١، ج١٣٧۴ ،یمصـطفو( توانـد مـادی و معنـوی باشـد مـیبرکت، فضل و خیر زیـاده اسـت کـه 
  ).٢۵٧ص

لَ « ۀدر جمل طباطباییعالمه  نا عَ تَحْ رَ يْ لَفَ مْ بَ امءِ وَ اهِ نَ السَّ َ كاتٍ مِ ضِ ألْ  کار کنایه بهاستعاره به » رْ
های الهی از آن مجرا بـر آدمیـان جریـان  رفته، برای اینکه برکات را به مجرایی تشبیه کرده که نعمت

مناسبش گرم و بارد، هوا در وقت  مینافع  اندازۀو برف هر کدام در موقع مناسب و به  باران یابند، می
شوند، البته این در موقعی است که مـردم بـه خـدای  میفراوان   ها سرد شده و در نتیجه غالت و میوه

، طباطبـایی( گـردد مـیپیشه کنند وگرنه این مجرا بسته شده و جریانش قطع  خود ایمان آورده و تقوا
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  ).٢۵۴ص ،٨، ج١٣٧۴
گردد و این بـه معنـای  میزمین و آسمان  تبرکبر قول قرآن کریم، تقوا باعث باز شدن درهای بنا 

شود که اگر ایمان و تقوا باعـث سؤال است. ممکن است  مادیافزایش رزق و روزی و بهبود اوضاع 
در مسـائل  اسالمیاز جوامع  غیرشود پس چرا جوامع  میافزایش روزی و برکات مادی و اقتصادی 

مـورد نظـر آمـده اسـت و عالمـه  آیـۀدر خود سؤال هستند؟ پاسخ این  تر پیشرفتهمادی و اقتصادی 
به خوبی به این نکته اشاره کرده است. ایشان در این آیـه بـاز شـدن درهـای برکـت را  طباطبایی

لَ الْقُر« جملۀنویسد:  میدانند و در این رابطه  میمسبب از ایمان و تقوای جمعی  وا   وَ لَوْ أَنَّ أَهْ نـُ آمَ
ا وْ قَ اسـت؛ نـه   هـا داللت دارد بر اینکه افتتاح ابواب برکت مسبب از ایمان و تقوای جمعیت...»  وَ اتَّ

ایمان و تقوای برخی از افراد؛ زیرا ایمان و تقوای برخی از افراد همـواره همـراه کفـر و فسـق برخـی 
ایـن نکتـه  ظاهراً قوای جمعی سبب فسق و فساد همیشه هست. دیگر است. بنابراین بدون ایمان و ت

لَ الْقُر« کلمۀگرفته از بر ست. خداونـد بـاز شـدن  ها و آبادی  ها باشد که به معنای اهل شهر می »أَهْ
 ،١٣٩٢مصباحی مقدم، رعایائی و همتیان، ( درهای برکات را مسبب ایمان اهل القری دانسته است

  ).١۶ص
 ،نهادینـه کننـد خـود ی ها سـازمانبنابراین جوامع اسالمی تا وقتی که نتوانند ایمان و تقـوا را در 

ی  هـا در نهاد مسـلمانان مـدیریتیامـروز  شـکاالتگیرنـد. پـس ا مـیشریفه قـرار ن ۀمشمول این آی
 ۀبـه واسـط انـد ن پیشی گرفتهانامسلمچیز عجیبی نیست و اینکه ملل کفر در این زمینه از  سازمانی

پوراحمدی ( باشد میی ضعیف و غیره  ها عوامل دیگری همچون کار و تالش فراوان، استعمار کشور
  ).١٨٨ص ،١٣٩٠آبادی،   و شم

مثابـه  گردد که خـود آن بـه ها می که ایمان از یک سو موجب افزایش نعمت پس باید متذکر شد
 تفیزیکی). از طرفی دیگر تقوا موجب قـّو  ۀرشد سرمای( گردد میعاملی مستقیم در رشد محسوب 

ثر خواهـد بـود. مؤمستقیم بر رشد صورت غیر ساختار اجتماعی جامعه هم گردیده و خود آن نیز به
کنـد: برآینـد ایمـان و تقـوا عبـارت  شاید بتوان گفت این آیه به آثار عقلی و عملی تقوا هم اشاره می

درست، تولیـد مفیـد و کـارا، پرهیـز از اسـراف و تبـذیر،  است از اخالق کاری صحیح، معامالت
ثبـاتی  ی اقتصادی که به دنبال آن اقتصادی پویا و بالنده پدید خواهد آمد و بـی ها عدالت در فعالیت

داشتن تقوا و » اعراف«سوره  ٩۶ه یدر آ. )٢٢٢ص ،١٣٨٢نیا،  هادوی( رود درونی اقتصاد از بین می
ردار و کـن تقـوا در یشـود. همچنـ یم یمعرف یو ماد یدار معنویت پاپیشرف یمهم برا یمان، عملیا

ن را یه خداونـد متقـکـدهنـده را دارد؛ چرا ننـده و جهـتک تیمسلمان نقش هدا یک یرفتار اقتصاد
وَ «دهـد:  یو مـیکن یها د و به آنها وعدهینما یتر حل م الت آنها را زودتر و آسانکدوست دارد و مش
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نْ  ْ  هللاَتَّقِ ايَ مَ هِ جيَ رِ نْ أَمْ لْ لَهُ مِ اـسْ يُ عَ ار کـالت کو خداترس باشد خدا مش یمتق هر کس)؛ ۴ ،(طالق» رً
  او را (در دو عالم) آسان گرداند.

  ند:یفرما ین رابطه میدر ا البالغه نهجدر  یامام عل
او  یبـرا یابیرامت (خداوند متعال) بعد از ناکرد لطف و یشه گیپ یزگار یتقوا و پره کههر پس 
م شدن بر کها پس از  ند و نعمتکپس از دور شدن به او بازگشت  یار، و رحمت و مهربانیبس

، رضـی سـید( دن به او برسـدیبار  کقطره پس از اند   ت مانند باران بزرگکاو فراوان گردد و بر 
   .)٢۵٠ص ،١٣٨٩

باشـد.  مـیاسالمی و ایجاد آن نقشی اساسی و محـوری را دارا  گیری تصمیمدر » تقوا«بنابراین 
مـدیریت آید. تقوا همان عامل اصیل نظـام  می شماربه  گیری تصمیممرکزی  ۀتقوا در این نظام هست

دهـی  موجب شکلخواهد داد و  قرارع شعاال را تحت آنکمال ُبعد مادی  است که به تمام و اسالمی
پیشرفت بعـد مـادی در ایـن  که روست از این اسالم خواهد شد در قبول قابل و ساخته شدن مادیت

هماهنگ و برآمده از دل معنویـت  کامالً  یمادیت بنابراین چنینتقوا انجام خواهد شد  به وسیلۀالگو 
توجهات،  اگر این رشد مادیت زیر لوای معنویت یا همان تقوا صورت پذیرد (مثالً  و تقوا خواهد بود

اسـالمی رقـم خواهـد  گیری تصـمیم در بعد مادی) همـان و...تک مراحل حرکت  تکو   ها انتخاب
باشـند.  مـیهماهنـگ بـا هـم  خورد که هم دارای بعد مادی و هم بعد معنوی انسان است و کـامالً 

که هم خیر دنیای انسان را به تمام و کمال در پی خواهد داشت و هم خیر آخرت او را  گیری تصمیم
  زند. میرقم 

  
  فقهیقواعد . ٣−٣
  مفهوم قواعد فقه. ١−٣−٣

 کار بـهفقه یا موضوعات متعـدد  کلی فقهی که در ابواب مختلف فقهی عبارت است از حکم ۀقاعد
لـی از ، طـالق و خیفقهی، این قاعده در باب بیع، اجاره، نکاح ای است الضرر قاعده رود. مثالً  می

فقهی دیگری است که در هـر موضـوعی کـه بـه  ۀاقرار قاعد ۀرود. قاعد می کار بهابواب فقهی دیگر 
انـد:  نویسـندگان آن را چنـین معنـا کـرده کننده باشد، جاری است. بـدین جهـت برخـیزیان اقرار

یعنی قواعد فقهی احکامی کلی ». فقهیه تجری فی ابواب مختلفه القواعد الفقهیه هی احکام عامه«
قواعـد فقهـی  ).١٠ص ،١٣٧۴محمـدی، ( رونـد مـی کار بـهی گونـاگون فقـه  ها هستند که در باب

گیرند، لکن نه به طریق واسطه بلکه به طریق  ه در طریق استفاده احکام قرار میهایی هستند ک قاعده
  ).١ص ،١٣٨٣مشایخی، ( فرادشتطبیق کلی طبیعی بر اانطباق و 
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است که حکم محمـولی آن بـه فعـل یـا ذاتـی خـاص ای  فقهی قضیه ۀقاعد: «در تعریفی دیگر
صادق است،    آنهابلکه بسیاری از افعال و ذوات متفرق را که عنوان حکم محمولی بر  ،متعلق نباشد

الحـرج  ۀالضرر و قاعد ۀشامل باشد. خواه آن حکم محمولی حکم واقعی اولی باشد، از قبیل قاعد
 ۀیـل قاعـدابواب فقه ممکن است مورد پیدا کند و اجرا شود، یا حکـم ظـاهری باشـد. از قب ۀکه هم

ی کلـی فقهـی  ها و بنیاد  ها قواعد فقه نهاد بنابراین ).١٠ص ،١٣٧۴(محمدی، » فراغ ۀتجاوز و قاعد
 ،١٣٨٧یثربـی، ( شـوند مـیهستند که مبنای قوانین مختلف و متعدد در ابواب مختلـف فقـه واقـع 

  ).٧ص
تـوان تصـور کـرد؛ اول معنـای وسـیعی اسـت کـه برخـی از  معنا از فقـه مـیخالصه اینکه دو 

. بنابراین در تمـام ابعـاد زنـدگی انسـان اند پژوهان عرب آن را به علم و فهم و ادراک معنا کرده لغت
آور باشد. پس ایـن  ساز و خشّیت کاربرد دارد و فقیه کسی است که دارای دانش دینی است که انسان

باب شد و این   ها آور در تمام سطوح زندگی بشر وجود دارد. دوم معنای ضیقی که بعد دانش خشیت
شد که فقط دارای علم احکام فردی و عبادی است نه علمی به تمـام شـئون  میمعنا به کسی اطالق 

کـه قواعـد فقـه، قواعـدی کلـی  شود میروشن  ). بنابراین٩ص ،١٣٩٣علیدوست، ( زندگی انسان
اسـتفاده کـرد. در اینجـا    آنهـاتوان از  میابواب فقه، یعنی در تمام سطوح زندگی  ۀهستند که در هم

وسیع است که تمام ابعاد زنـدگی انسـان را  همان معنایاست،  مدنظرمعنایی که از فقه و قواعد فقه 
سطوح زندگی اوست و خود را محـدود  عملی انسان در تمام ۀصدد یافتن وظیفدهد و در میپوشش 

   کند. میبه عبادیات و احکام فردی ن
جمعـی دارنـد نیـز کـاربرد خواهـد  ۀبنابراین در مسائل اجتماعی و مدیریتی و فرهنگی که صبغ

 ۀتـوان حـدود قاعـد مـیدر مدیریت نیز از این امـر مسـتثنی نیسـت و  گیری تصمیمداشت. مبحث 
  الضرر را در این امر بررسی کرد.

  
  بندی آن به مادی و معنوی با محوریت ضرر معنوی و تقسیم الضرر ۀتبیین قاعد. ٢−٣−٣

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معامالت و غیره به آن استناد 
 ۀباشد.اهمیت قاعـد ین قاعده میالضرر است و مستند بسیاری از مسائل فقهی هم ۀشود، قاعد می

 ۀلیفات و تقریرات خود رسـالأدور و نزدیک در ت ۀمذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشت
 ؛کند میبیان  »الضرر« ۀقاعد). ١٣٣ص ،١٣٧۵محقق داماد، ( اند مستقلی را به آن اختصاص داده

ران اگر برای شخص یا دیگـت ندارد. د از نظر شرع اسالم مشروعیّ نشو که مستلزم ضرر می احکامی
، تشـریع شـده ثابـت شود به دیگر بیان، هر حکمـی در اسـالم موجب ضرر شد، حکم برداشته می
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روزه بر  . مثالً )٨٩ص ،١٣٩۴،ایروانی( مکلف، الزم نیاید است تا زمانی که از ثبوت آن، ضرری بر
تشدید بیماری تشخیص دهد، حکم داری را  روزه ۀاما در صورتی که پزشک نتیج ؛شما واجب است

  .روزه از مکلف برداشته شده و روزه گرفتن مشروعیت نخواهد داشت
الضرر یا نفی ضرر و ضرار مبنا و مستند بسـیاری از فـروع فقهـی و مـورد بحـث فـراوان  ۀقاعد

فقهی را  ۀاصحاب فقه و حقوق و دارای نفع فراگیر فردی و اجتماعی است. فقها مستندات این قاعد
  دانند؛ میو دسته کلی د

  
  کتاب الف)

ضرر و مشتقات آن، احکامی را تعلیق به وصف ضرر  ۀدر قرآن کریم آیاتی وجود دارد که با ذکر کلم
توان معنی عام نفی ضرر در شـریعت  مینموده است و چون تعلیق به وصف، مشعر به علیت است 

  :عبارتند ازاز این آیات شریفه ای  نمونه استفاده نمود.   آنهارا از 
ن « .١ واْ وَ مَ تَدُ ا لِّتَعْ ارً َ نَّ رضِ كوهُ لْ يوَ الَ متْسِ عَ ـه فْ سَ لَـمَ نَفْ دْ ظَ قَ الِک فَ بـه گـاه  هـیچ )٢٣١ ،(بقـره» ذَ

  را نگاه ندارید. زنانرسانیدن و تعدی کردن  خاطر زیان
تا مدت عده به پایان نرسیده، مـرد فرصـت دارد یـا بـا همسـرش  :فرماید میبقره  ۀسور ٢٣١ ۀآی

ولـی بایـد توجـه  ؛بیند او را رها سازد میآشتی کند و صمیمانه زندگی نماید یا اگر زمینه را مساعد ن
جـویی  از رجوع یا جدایی باید با احسان و نیکوکاری همراه بوده و خالی از انتقـام هریکداشت که 

داری زن در قید زوجیت نباید به منظور آزار و تعدی باشد که  فرماید: نگاه می باشد و با لحن قاطعی
. ضـرر زدن در کوتـاهی از نفقـه و بلکه ظلم و ستم بر خود شماست ،این کار نه تنها ظلم به اوست

مسکن، طوالنی نمودن مدت با کراهت زن و تعدی و ظلم نمودن با تطویل مدت و ناچار و مجبـور 
  ؛)٣۶ص ،١٣٨٣یثربی، ( شیدن مهر خواهد بودمودن زن به بخن

ه« .٢ لَـدِ لُودٌ لَّهُ بِوَ وْ ا وَ الَ مَ هَ لَدِ ةُ بِوَ الِدَ ارَّ وَ ی نباید به فرزندش ضرر رهیچ ماد )٢٣٣ ،(بقره» الَ تُضَ
  ؛برساند و هیچ پدری نباید به فرزند خود ضرر وارد کند

 هریـکاین آیه نفی کرده است مادران و پدران را از ضرر زدن به فرزندانشان و یا نهی کرده است 
حسب اختالف در تفسیر این آیه، و به هر حال از فرزندانشان، بر ۀرا از ضرر زدن به دیگری به واسط

 ،١٣٧۴محمـدی، ( ری ممنوع و نامشروع استگکس به دی شود که ضرر زدن هر میاین آیه فهمیده 
  ؛)١٧٠ص

صِ « .٣ دِ وَ عْ ا أَوْ دَ   وىصَ ي ةٍ يمِن بَ ار ريَ غَ  نٍ يهبَ ضَ ه بدان کتی ی] پس از انجام وص [البته )١٢ ،(نساء» مُ
  ] نرساند. انی [به ورثهی] ز قین طریه از اکد استثنا شود، به شرط آنیه [باکنی یا دیسفارش شده 
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شود که انسان حق ندارد از طریق وصـیت یـا اعتـراف بـه  شریفه به خوبی استفاده می ۀاز این آی
سازی و حقوق آنان را تضـییع کنـد. او تنهـا موظـف  او نیست بر ضد وارثان صحنه ۀبر ذمّ بدهی که 

است دیون واقعی خود را در آخرین فرصت گوشـزد کنـد و حـق دارد وصـیتی عادالنـه کنـد کـه در 
  ).١۵٧ص ،١٣٨٣مشایخی، ( است  تعبیر شده »ثلث«حّد آن مقدار  اخبار،
  

  سنت ب)
 ضـاحیااب حـدیثی وجـود دارد. صـاحب کتـ متـونمستند این قاعده در  عنوان بهروایات متعددی 

تـواتر « و آخوند خراسانی اند احادیث را نموده گونه اینادعای تواتر  شرح القواعد یالفوائد ف
اگر تواتر آنها پذیرفته نشود بدون تردید اخبار این قاعـده بـه . اند احادیث الضرر را پذیرفته» اجمالی
بـن  ةسـمرداسـتان ترین حدیث در این مورد مربـوط بـه  است. معروف  رسیده ١»استفاضه«سر حد 

 ،در زمـان رسـول خـدااسـت.  در ذیل آن نقل شـده »الضرر و الضرار« ۀجندب است که جمل
مردی از انصار، درخت خرمایی داشت کـه در راه رسـیدن بـه آن از  ۀبن جندب در جوار خان ةسمر

گذشت. سمره برای سرکشی به آن درخـت و انجـام امـور آن بارهـا  میداخل ملک آن مرد انصاری 
گردیـد. تـا اینکـه  مـیاو  ۀشد و بدین ترتیب باعث مزاحمت خانواد میسرزده داخل ملک انصاری 

شـوی. در  مـیبدون اعالم و اطالع وارد منزل مـن  گفت تو عرصه بر صاحبخانه تنگ شد و به سمره
رو بعد از  را ببینی. از این نها آام در وضعیتی باشند که تو نباید  ممکن است اعضای خانواده حالی که

تو  ۀمن از میان خان :این، هنگام عبور اعالم کن و اجازه بخواه تا اهل خانه مطلع باشند. سمره گفت
مـرد بیـنم.  میروم و چون حق عبور دارم، لزومی برای اعالم و اخذ اجازه ن میخود  درختبه سوی 

شکایت کند. حضرت به سمره فرمودند: بعد از این به هنگام  انصاری مجبور شد به رسول خدا
فرمودنـد: از ایـن  رد. پیامبرعبور، حضور خودت را اعالم کن. سمره گفت این کار را نخواهم ک

. آنگاه نپذیرفتدهم. سمره  میدرخت دست بردار و به ازای آن، درخت دیگری با این اوصاف به تو 
آن حضرت فرمودند: در مقابل آن درخت ده درخت بگیر و دست از آن بردار. سمره بـاز هـم قبـول 

ک درخت خرما به تو نکرد. سپس حضرت فرمودند: دست از درخت بردار و به جایش در بهشت ی
انک رجل مضار و الضـرر و «فرمودند:  ر هم نپذیرفت. تا اینکه رسول خداخواهم داد. اما این با

من نیسـت. بعـد از آن ؤهستی و ضرر و ضراری بـرای مـای  زننده تو مرد ضرر». مؤمن یالضرار عل
  ).٣٨ص ،١٣٨٧یثربی، ( خت را کندند و نزد سمره انداختنددستور دادند آن در

 
                                                           

 .هستند نفر سه از شیب آن انیراو  یول ؛رسد ینم تواتر حد به که است یخبر ضیمستف خبر .١
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  معنی ضرر و ضرار چیست؟
ر چنـین معنـا شـده ر صحاح ضـرمعنی این دو واژه در عبارات لغویین، مختلف نقل شده است. د

ست ا ضرر عبارت ؛آمده نیمجمع البحر، ضرر نقطه مقابل نفع است. در »ه خالف النفعانّ «است: 
فعـل مکـروه بـه  ضـرر عبـارت اسـت از«آمده اسـت:  مصباح الفقاهه کتاب از نقص در حق و در

 حال یا در نفس به خاطر کمبود مال و  سوء«گوید:  می. راغب در مفردات »دیگری و نقص در اعیان
ضرر عبارتست از کمبـود موجـود  ،شود میع موارد استعمال این کلمه روشن . آنچه از تتبّ »سوء جاه
» ضرار«شود.  مینها منتفع ی زندگی اعم از جانی و مالی و مربوط به آبرو که انسان از آ ها در نعمت

به معنای مجازات به خاطر ضرری که از سـوی » عالفِ «بر وزن » ضار یضار«مصدر باب مفاعله از 
دیگر اسـت. برخـی معتقدنـد کشخصی بر دیگری وارد شود. معنای دیگر آن ضرر زدن دو نفر به ی

کیـدرفته و تکرار آن از باب  کار بهو ضرار در حدیث به یک معنا  ضرر  ،١٣٨٣اسـت (مشـایخی،  تأ
  ).١۵٢ص

ضرر به معنای خسارت و زیان در برابر نفع و بهره و سود قـرار دارد. بنـابراین احتمـال، اگـر در 
 ملکـه و عـدم ملکـهناخواه خسارت صادق است. تقابل نفع و ضـرر، تقابـل   موردی نفع نبود، خواه

دهـی را دارد؛  که شایستگی نفعبه این معنا که خسارت حالتی است که از نبود نفع در جایی . است
عمیـد ( ناخواه زیان کرده اسـت گاه کسی از آن نفعی نبرد، خواهنافع است و هر نند علم که طبیعتاً ما

  ).١٠٩ص ،١٣٨۶زنجانی، 
در  الضرر، با توجه به تفـاوت آراۀ در قاعد» ال« ۀختلفی برای کلماندیشمندان اسالمی معانی م

محقـق . اندیشمندانی همچون شیخ انصاری، محقق خراسـانی، اند  کردهبرداشت از این لفظ، بیان 
اند. برخی آن را الی نفی جنس حقیقـی،  بیان نمودهباره  نراقی و امام خمینی نظرات مختلفی در این

 ۀ. برخی دیگر معتقدند که در جملاند نظر نگرفته در خارج وجود دارد، در ضرر واقعاً به استناد اینکه 
نظر دیگر، ال در این جمله به معنای مجازی اسـتعمال گردیـده و  الضرر نفی حکم شده است و در

. انـد نظر گرفته ین کلمه را در معنای اصلی خود دردیگر از اندیشمندان اای  در مقام نهی است. عده
دستور  ه پیامبرحکم حکومتی است ک »الضرر و الضرار«معتقد است که مفاد  امام خمینی

در  ).۵٨٢ص ،ق١۴٣٠؛ فرحی، ١۴۶ص ،١٣٧۵محقق داماد، ( داد که به دیگری زیان وارد نسازد
ت ضرر در اسـالم مشـروعیّ توان نتیجه گرفت که  بیان شد می »ال«معنای  ۀاز آنچه درباربندی  جمع

  ندارد.
تـوان  مـیالضرر بیان شـده اسـت،  ۀدر باب مفهوم قواعد فقه و قاعد تاکنوناز مجموع آنچه که 

نظـر آورد. یعنـی وقتـی گفتـه  توان در دو بعـد مـادی و معنـوی در میدریافت که ضرر را در اسالم 



      ١٩  … مصلحت محور در نظم قواعد فقه یریگ میتصم یمبان یواکاو

 aliakbari eslam modiriat11 Sm 26-12-96 مقدماتی بندی صفحه ١١اسالم و مدیریت  اکبری علیمقاله 

تـوان بـه  میو  دارد کاربردکلی فقهی در تمام ابواب فقه  یک اصل عنوان بهالضرر  ۀشود که قاعد می
 درآن ارجاع داد و از طرفی دیگر فقه و قواعد فقه به معنای وسیعش (پوشش تمام ابعاد زندگی بشر) 

الضرر هم در بعـد مـادی  ۀتوان از این دو مقدمه نتیجه گرفت که قاعد میگرفته شده است، لذا  نظر
زندگی انسان و هم در بعد معنوی زندگی او کاربرد دارد. ضرر در بعد معنوی زندگی انسان نیز جایز 

  نیست.
فهم قرآنـی آن  براساسدر باب محوریت بعد معنوی زندگی انسان  پیشتراز طرفی طبق آنچه که 

الضرر نیز محوریت و اصالت به بعد معنـوی ضـرر اسـت.  ۀگفت: در باب قاعدتوان  بیان شد، می
یعنی به عبارت دیگر اگر انسان طبق آیات صریح قرآن تالش کند خود را از ضرر معنوی دور سازد، 

دور خواهد شد. به  باید خود را از ضرر مادی نیز دور کند و طبیعتاً  به طریق اولی و به قیاس اولویت
 بـرخالفکنـد و  مـیوری از ضرر معنوی، او را از ضرر مـادی دور تر تالش او برای د عبارت روشن

دهد، در نگاه اسالمی، اصالت به عدم ضرر معنـوی  مینگاه غربی که اصالت را به عدم ضرر مادی 
کنـد.  میاست و این دوری از ضرر معنوی است که زندگی مطلوب دنیایی و مادی را نصیب انسان 

دنیـایی مطلـوب و  بـه یقـینگونه باشد که خدایش فرموده،  د آندر نگاه اسالمی اگر انسان تالش کن
. البته شاید در اینجـا گیرند میعالی نیز خواهد داشت و نعمات دنیایی تام و کامل در اختیار او قرار 

اشکال گردد پس وجود اضرار متعدد مادی که انسان با آنها مواجه است و گاهًا خود دین نیز بـدانها 
؛ در −...برای مثال ضرر ناشی از پرداخت خمس یا زکات و−نماید چگونه قابل توجیه است  امر می

پاسخ باید گفت در عرف متشّرعه این دسته اضرار اساسًا مصـداق ضـرر نیسـت و منـافعی در آنهـا 
نماید اّوًال و ثانیًا در اندیشه عرفی بشری ایـن  نهفته است که تدارک بخش اندک ضرر عرفی آن را می

لکن واقع این است که صـدق عنـوان ضـرر بـر آنهـا کـذب  ،ضرر باشد عنوان بهموارد شاید معنون 
  است.
  

  »الضرر«  ۀقاعد براساسگیری در علم مدیریت  تصمیم تبیین. ۴
 ۀقاعـد براسـاس در سه بعد فرد، سـازمان و جامعـه گیری تصمیممصلحت در  نمودار. ١−۴

  الضرر
مهم است و باید بـه آن مقولـه توجـه ویـژه  در علم مدیریت گیری تصمیم  ۀآنچه که در فرایند یا مقول

تر  اسالم و یا به عبارت روشن از نگاه باید مصلحت گیری تصمیم، این است که به هنگام فرایند شود
اسالم در سـازمان،  مدنظر مصلحتی براساس مصلحت گیری تصمیمو  مصلحت الهی محقق گردد

آن متضرر نشود. ایـن  براساسخواهد بود که در پرتو آن، هر دو بعد معنوی و مادی ای  گیری تصمیم
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فـرد، سـازمان و  سـطحبایـد در سـه  ،گیری تصـمیمبعد مادی و معنوی به هنگام  در دوعدم اضرار 
فـرد، سـازمان و جامعـه از  سـطحدر سه   ها گیری تصمیمذیل  شکل براساسا امّ  شود؛جامعه لحاظ 

  واقع خواهند شد.مؤثر بعد مادی و معنوی  یک طرف و از طرف دیگر در دو
  

  

  

  

  

  با فرد، سازمان و جامعه یو معنو  یو ضرر ماد رینسبت خ :٢شکل 

فرد، سازمان و  سطحدر سه  گیری تصمیم فرایند تأثیر شود،باال توجه  ۀطراحی شد نموداراگر به 
به آن توجـه کـرد  نمودارکه باید در این ای  . نکتهدر دو بعد مادی و معنوی روشن خواهد شدجامعه 

حالـت احتمـال  ۴ ،شود میهر تصمیمی که در سازمان اخذ  براساس سطحاین است که در هر سه 
براسـاس مصـلحت الهـی و ( / متضرر نشـود بعد مادی: متضرر بشود: در وجود دارد که عبارتند از

در بعد معنوی هم براسـاس ( بشود/ متضرر نشود اسالمی عمل شده باشد). در بعد معنوی: متضرر
گذاری  ثیرأ، برای تحالت است ۴٨ نموداراین  براساسمصلحت الهی و اسالمی عمل شده باشد). 

متصور خواهـد  و در دو بعد مادی و معنوی، فرد، سازمان و جامعه سطحتصمیمات سازمان در سه 
حداقل یک بعد مادی یا معنوی در حـداقل یکـی از  قطعاً  نمودارحالت آن، طبق این  ۴٨بود که در 

مفید مصـلحت الهـی  گیری تصمیممتضرر خواهند شد که این نوع  ، سازمان و جامعهفرد سطحسه 
فقط یک حالت، قابـل  دنیایی آباد در پرتو آخرتی آباد را داده است. ۀکه اسالم وعد. چرانخواهد بود

هیچ یـک از سـه  حالتی است که در خواهد بود و آن  اسالمی مصلحت براساس گیری تصمیمقبول 
حالـت  از لحاظ مادی و معنـوی متضـرر نخواهـد شـد و ایـن همـان سازمان و جامعهفرد،  سطح

 بـرخالف الضـرر، اسـت. ۀی بـا محوریـت قاعـدبراساس مصلحت اسـالم گیری تصمیممطلوب 
یید اسالم، تصمیمی است که هم مصـلحت معنـوی و أی غربی فقط و فقط تصمیم مورد ت ها نظریه

  هم مصلحت مادی فرد، سازمان و جامعه را متضمن شود.

 معنوی مادی

 جامعه سازمان فرد
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ایـن بـه   هـا دو سویه هستند. دو سویه بـودن فلش  ها است که در این مدل فلش یادآوریالزم به 
 یعنـیکه تغییر در فرد و سازمان و جامعه نیز موجب تغییرات معنوی و مادی خواهد شد.  استمعنا 

  تغییرات محیطی نیز موجب تغییرات روحی و معنوی و به تبع آن تغییرات مادی خواهد شد.
  

  آن ۀو الگووار  الضرر ۀقاعد براساس گیری تصمیمدر  مصلحت معنویمحوریت . ٢−۴
الضرر پـیش از ایـن گذشـت، نتیجـه گرفتـه شـد کـه اسـالم  ۀاز آنچه که در باب مصلحت و قاعد

بیند و مصلحت را  میرا فقط در باب مصالح دنیوی ن گیری تصمیمدر  مصلحت غرب اوالً  برخالف
در واقع مصلحت دنیـوی را در شـعاع  داند و ثانیاً  میهم در بعد معنوی انسان و هم در بعد مادی او 

او فقط و فقط بـا رقـم  مدنظرداند و مصلحت مادی  می گیری تصمیم خوردن مصلحت معنویرقم 
هماهنـگ  خوردن مصلحت حقیقی معنوی به وقوع خواهد پیوست و مادیت در نگاه اسالمی کامالً 

با معنویت خواهد بود و زائیده شده از آن است. مصـلحت معنـوی و عـدم ضـرر معنـوی در نگـاه 
  صلحت مادی است.اسالمی محور و اصل م

  است؛چند نکته الزم  اینجا ذکر دربنابراین 
 ؛از بطن مصالح معنوی برخاسته استاسالم  مدنظرمصالح مادی . ١
 ؛است ینیع ملموس ی ها هیال به معنا از حرکت ،یماد به یمعنو مصالح از حرکت. ٢
 عکـس حرکـت توان یم بلکه ؛ستین یماد به یمعنو ضرر و مصالح از یشگیهم ریس الزاماً . ٣

 موجـب سـازمان در غلـط ی ها میتصم دیگر عبارت به. کرد تصور زین را تیمعنو به تیماد از یعنی
 .شد خواهند زین جامعه و سازمان فرد، سطح سه در تیمعنو ینابود

  
و  الضرر ۀاساس قاعدسه بعد فرد و سازمان و جامعه بر  در گیری تصمیممشروع  ۀحیط .٣−۴

  نمودار َون آن
بسیار  ۀاندیشی صورت خواهد گرفت. نکت از مصلحت ای بر پایههمیشه   ها در سازمان گیری تصمیم

گیـران اسـت.  مـدیران و تصـمیم ۀمهمی که در اینجا وجود دارد، معنای ضرر و مصلحت در اندیش
مدیران ناظر به مصالح افراد سازمان اسـت و تصـمیمی را  ۀگاهی اوقات معنای مصلحت در اندیش

ولی این تصمیم بـا مصـالح دو گـروه  ؛دارد مدنظررا    آنهاو عدم اضرار    آنهاکنند که مصالح  میاخذ 
آسیب    آنهامادی یا معنوی به  بعدکالن سازمان یا جامعه در تناقض است و در  ۀدیگر یعنی مجموع

اندیشـد و بـه مصـالح افـراد و  مـیگیر فقط به مصالح سـازمان  یا تصمیم رساند. گاهی نیز مدیر می
اندیشد و در نهایت به افراد و جامعه در بعـد مـادی و یـا معنـوی آسـیب  میکالن جامعه ن ۀمجموع
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 ،نـدارد، که فقط به نفع شخصی توجه الضرر ۀطبق قاعد گیری تصمیمگونه  رساند. در نتیجه این می
الضـرر و الضـرار فـی االسـالم،  ۀقاعـد براسـاس فقه امامیه رو از ایناز نگاه اسالمی مردود است. 
داند که در سه سطح فرد و سازمان و جامعـه، در دو بعـد مـادی و  میتصمیمی را مطابق مصلحت 

مطابق معنوی با یکدیگر تزاحم نداشته باشند و این تصمیم تنها و تنها زمانی حاصل خواهد شد که 
فهم صحیحی از انسان، هستی و علم باشد و تنها در این صورت است که مطابق با واقعیت این سه 

 مـدنظرتصـمیم تـوان ایـن نحـوه  مـیسطح است و تزاحمی در عالم صورت نگرفته است. بنابراین 
  ی علم ریاضی است، تصور نمود؛ ها که از جمله نمودار اسالم را در یک نمودار َون

  
  

  

  

  

  

  

  مصلحت از نگاه اسالم ۀطیح :٣شکل 

ای است که مصالح فرد و سـازمان و جامعـه در دو  شور خورده همان منطقه ها ۀ در این نمودار منطق
مطلـوب  گیری تصـمیمبعد مادی و معنوی با یکدیگر تزاحم نخواهند داشـت و ایـن منطقـه همـان 

  اسالمی است. مدنظر
  

  ایجنت
آن بنـا  براساسکه به بعد معنوی انسان توجهی ندارد و تمدن خود را  ١مکاتب غربی برخالفاسالم 

فهمی مطـابق بـا واقـع از انسـان،  ۀارائبر این اساس استوار ساخته است، با  نیز نهاده و علوم خود را

                                                           
 تیتمام یمعنا به شده، استفاده یاسالم ۀشیاند با تقابل در پژوهش نیا در که یمفهوم عنوان به »غرب« اصطالح از مراد. ١

 رشـد نیزمـ مغـرب در یمختلفـ لیدال  به بنا که است یغلط یا شهیاند یها نظام منظور بلکه ،ستین نیزم مغرب ۀشیاند
 ۀشـیاند فـروغ توان ینم که باشد داشته وجود نیب نیا در زین یحیصح یها شهیاند است ممکن که است یهیبد. اند کرده
 .است یستودن ،باشد که جا هر یطلب قتیحق و گرفت دهیناد  باطل یها شهیاند از یانبوه در یحت را طلب قتیحق

 مصلحت فرد
 (الف)
 
(د)  

 مصلحت جامعه
 (ج)

 
سازمانمصلحت        

 (ب)

مصلحت 
 مطلوب



      ٢٣  … مصلحت محور در نظم قواعد فقه یریگ میتصم یمبان یواکاو

 aliakbari eslam modiriat11 Sm 26-12-96 مقدماتی بندی صفحه ١١اسالم و مدیریت  اکبری علیمقاله 

پـردازد. فقـه و  میی انسان در تمام سطوح زندگی او  ها پاسخ برای تمامی نیاز ۀهستی و علم، به ارائ
ن در فـامکلّ  عنوان بـهیافتن تکـالیف انسـان  درصدد انانمسلم میراث علمیقواعد فقهی موجود در 

این سخن از فقـه وجـود دارد، معنـای  ۀمعنایی که در پیش زمین رو از اینبرابر خداوند خود، است. 
در عمل به آن  فقیه را موظف به پاسخگویی به هر آنچه که بشر آن، ضیقی نخواهد بود و فقه و قواعد

طوح زنـدگی او داند. معنای صحیح عبودیت در اسالم، عبودیتی است که تمام س میمحتاج است، 
 ...بلکه تمامی اعمال او اعم از اجتماعی و ،شود و تنها مربوط به اعمال فردی او نیست میرا شامل 
بنـابراین در  ارائـه نمایـد. کلـیتوانـد احکـام  مـیپزشکی نیز  ۀشود و حتی اسالم دربار میرا شامل 

  نیز از این قاعده مستثنی نیست.  ها در سازمان گیری تصمیمخاص در بحث  صورت  بهمدیریت و 
و بعـد  کنـد  میاسالم مصلحت در مدیریت و ضرر در آن را به دو بعد مـادی و معنـوی تقسـیم 

 طور کامل بهشمارد که  میکند. اسالم تصمیمی را مطلوب  میمادی آن را در پرتو بعد معنویش معنا 
مادیت مطلوب فرد، سـازمان و جامعـه  این توجه به معنویت، ۀآنگاه در نتیج .متوجه معنویت باشد

در مـدیریت  یالضرر در میراث عقلی اسالمی، تصـمیم ۀنیز رقم خواهد خورد. بنابراین طبق قاعد
معنوی باشد و برای دوری از آن صورت گیرد و آنگاه است کـه  متوجه ضرر مطلوب است که ابتدائاً 

ی ایـن پـژوهش، در  ها بنابراین طبق یافتـه جامعه دور خواهد شد.ضرر مادی نیز از فرد و سازمان و 
اگر توجه  ،خواهد شد. به این معنا تأمیناسالمی مصالح مادی در پرتو مصالح معنوی  گیری تصمیم

الزم صورت گیرد، بهترین مادیت نیـز بـرای  ریزی برنامهحقیقی به بعد معنوی انسان شود و برای آن 
اگـر در . ١؛ شـوداساسـی توجـه ویـژه  ۀبراین باید در این زمینه به چند نکتـبنا او رقم خواهد خورد.

به بعد معنوی انسان به درستی توجه شـود، مـادیتی مطلـوب رقـم خواهـد خـورد کـه  گیری تصمیم
ماحصل عبودیت انسان برای خداوند متعال خواهـد بـود و ایـن مادیـت بهتـرین زنـدگی دنیـایی و 

هم مصلحت معنـوی تصمیم مطلوب، تصمیمی است که . ٢؛برای انسان استترین آن  کننده راضی
 گیری تصـمیمرا در سه سطح فرد، سازمان و جامعه در پی داشته باشد و هم مصلحت مادی را. این 

چـه ( رسـد بـین مصـالح مـیگاهی به نظر . ٣؛دهد روی میفقط با اصل قرار دادن معنویت انسان 
اسـالم فقـط  ،الضـرر ۀشود. طبق قاعـد میمادی و چه معنوی) فرد، سازمان و جامعه تزاحم ایجاد 

 پذیرد که جمع بین مصالح هر سه سطح است. این تزاحم با توجه بـه حقیقـت انسـان میحالتی را 
البته در بسیاری از حـاالت در صـورت عـدم  از بین خواهد رفت. گیری تصمیم، در اصالت معنا)(

مقـدم و در مـواردی  ،ان جمع مصالح و لزوم اجرای مورد، مصالح جامعـه بـر فـرد و سـازمانامک
  مصالح سازمان در صورت منطبق بودن بر انصاف و وجدان بر مصالح فرد مقدم است.
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