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  دگاه اسالمیاز د یعموم يگذار یابعاد خط مش یبررس

  یو سازمان يل و مشورت در سطوح فردکت تویبا محور

  
  cdaneshfard@yahoo.com  / دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران فرد هللا دانش ا کرم

 دانشجوي دکتري مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران زاده مریم ادیب /adibzadeh_managrer@yahoo.com  

 Royaebrahimi1383@yahoo.com  / کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران رقیه ابراهیمی

  29/7/1394ـ پذیرش:  21/2/1394دریافت: 

  چكيده

ز کـ هـا و مرا  فراوان، در دانشـگاه  يها بیفراز و نش ید پس از طین رشتۀ جدیهاست. ا علم عمل دولت» يگذار یمش خط«

ـ ه دکاست  ین در حالیرفته شده است. ایپذ یپژوهش - یعلم يا ، به عنوان رشتهیقاتیتحق ـ ی هـا   ن اسـالم از مـدت  ین مب

ـ از د یعمـوم  يگـذار  یرو با هدف بررسـی ابعـاد خـط مشـ     شیآن در نظر گرفته است. مقالۀ پ يرا برا يقبل، ابعاد دگاه ی

و » یعمـوم   یمشـ   خـط «ات موضوع بحث، تعاریفی از یتدوین گردیده است. بر همین اساس، ابتدا با استناد به ادب یاسالم

 يهـا  افتـه یبررسی شده اسـت.   يگذار یمش  خط گیري، ارائه شده و در ادامه، دو رویکرد فردي و سازمانی در زمینۀ تصمیم

از » لکـ تو«و » مشـورت «ه همان ک» يریگ میتصم«ان دو اصل مهم یم يوندیه بتواند پکمقالۀ حاضر ارائه الگویی است 

 برقرار سازد.    یو سازمان يرد فردیکاست، با دو رو یدگاه اسالمید

  ، مشورت، توکل.یاسالم يریگ میگیري، سطوح تصم ، تصمیميگذار یها: خط مش واژه کلید
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  مقدمه

ت و یریسهل و ممتنع است. کسانی کـه اهـل مطالعـۀ متـون مـد      يارک» یمش خط«ا مفهوم یف واژه یتعر

شـوند.   یل مواجـه مـ  کف ساختارمند بـا مشـ  یفهمند، اما در هنگام ارائۀ تعر یهستند آن را م یاسیعلوم س

نـده مشـخص   یها و مؤسسـات را در آ  عمل سازمان یه چگونگکاست  یلک يریگ جهت یک» یمش خط«

گونـاگون و در قالـب الفـاظ     يهـا  لکرا بـه شـ  » یعموم یمش خط). «7، ص 1388فرد،  سازد (دانش یم

ه در قبـال  کـ اسـت   یمیتصم یعموم یمش توان گفت: خط یاند. اما به طور ساده، م ردهکف یمتفاوت تعر

ه کـ گونـه فـرض شـود     نیـ د در ابتـدا ا ی). شـا 2 ، ص1387، یشود (الـوان  یاتخاذ م یل عمومکمش یک

ـ ه اکـ  یحال گاه است، دریاست و اصوالً در اسالم فاقد جا یصرفاً علم یعبارت» يگذار یمش خط« گونـه   نی

را بـا  » يگـذار  یمش خط«ز فروگذار نکرده، اما ین مسئله نیاز ا ین جامع است و حتین اسالم دیست. دین

 ین مقالـه، سـع  یـ ه در اکـ رد یـ گ یآن در نظـر مـ   يرا برا یو سطوحداند  یمترادف م» يریگ میتصم«واژة 

  گردد بررسی شود. یم

گونـاگون از   يها تیمردان با ن مان و دولتکاست و حا یدولت يامر يگذار یمش ه خطکنیبا توجه به ا

، و یالت عمـوم کها، رفـع مسـائل و مشـ    تیدن به اولوید خود، تحقق بخشینشاندن عقا یرسکجمله به 

موضوع احسـاس   یت بررسین، اهمیآورند، بنابرا یم يرو يگذار یمش توسعۀ رفاه مردم به خطت و یتقو

ن موضـوع  یـ و توجـه اسـالم بـه ا    یاسـالم  يشـور کدر  يگـذار  یمشـ  ن، لزوم خطیشود. عالوه بر ا یم

ـ اسـت   یا صـرفاً علمـ  یـ هـا   یه بررسکرو،   آن ند. ازک یت آن را دوچندان میضرورت و اهم ، یا اسـالم ی

 يدر ارائـۀ الگـو، از جنبـۀ نـوآور     ین دو مقولـه بـه هـم و سـع    یوند ایحاضر از لحاظ پ ین، بررسیبنابرا

  برخوردار است.

تـوان در   یا مـ یـ ه آکن است یور بپردازند اکر مقاله مذیسندگان را بر آن داشته تا به تقریه نوک یسؤال اصل

 کمک» مشورت«و » لکتو« یعنی،  یاسالم يها يریگ میم بر تصمکاز اصول حا یعموم يگذار یخط مش

مقالـه، در   یانیـ ست؟ در قسـمت پا یدگاه اسالم چیاز د یعموم يگذار یمش گرفت؟ الگوي مطلوب خط

  ن سؤاالت پاسخ داده شود.یشده است به ا یسع یقالب جدول

  پژوهش ينظر يمبان

موضـوع،   یـک م دولـت در مواجهـه بـا    یتصم یعموم یمش هاست. خط علم عمل دولت» يگذار یمش خط«

هـا   نند و برنامهک یج مورد انتظار را مشخص میها، نتا ه هدفکگونه  است. همان یمسئلۀ عموم یکا یچالش 



   ۸۵ گذاري عمومي از ديدگاه اسالم بررسي ابعاد خط مشي

ـ ها، با تیعمل بوده، اولو يها راهنما یمش سازند خط یدن به آنها را روشن میراه رس ن یدها را معـ یـ دها و نبای

  ).12، ص 1988هستند (درور،  یخش عمومها و اقدامات ب تیدر فعال یلکدهندة خطوط  نند و نشانک یم

در خصـوص انتخـاب    یاسیگران سیاز باز یا گروهیگر یمات متعامل بازیمجموعه تصم» یمش خط«

مات قانونـاً در  ین تصـم یـ ه اکـ ط مشـخص اسـت، بـه شـرط آن    یبه آنها در شـرا  یابیاهداف و ابزار دست

مجموعـه  » یمشـ  خـط ). «10ص ،1388گران اتخاذ شـده باشـد ( دانـش فـرد،     یارات بازیچارچوب اخت

ا مسـئلۀ  یـ ل کبرخـورد بـا مشـ    يگران بـرا یاي از باز ا مجموعهی یکلۀ یه به وسکاقدامات هدفدار است 

نـد  یفرا» یمشـ  خط«، یلک طور ). به2، ص 1984،  مز اندرسونیموضوع بحث در نظر گرفته شده است (ج

 یابیه به منظـور دسـت  کاست  ییها تیفعالها و  دولت به  برنامه یاسیس يها تیان اصول و اولویل و بیتبد

، قـرار  یمسـئلۀ عمـوم   كشوند و شامل مراحل ذیـل اسـت: شـناخت و در    یرات مطلوب اجرا مییبه تغ

ـ (نظارت و ارز یمش خط یبانیو پشت یمش خط ي، اجرايریگ لکو ش یار، طراحکگرفتن در دستور  و  یابی

 ).218، ص 1388فرد،  ر) ( دانشییتغ

ن یشـود. همچنـ   یم مـ یتقسـ » یسـازمان «و » يفـرد «دیدگاه مـدیریتی، بـه دو دسـتۀ،    گیري از  تصمیم

مراحـل   یا موضوع شروع شده، با طـ یص مسئله یه از تشخکشود  یرا شامل م يندیفرا يگذار یمش خط

 یعمـوم  يگذار یمش ن، خطیرسد. بنابرا یم انیبه پا یمش خط یابیت، ارزیب، اجرا و در نهاین، تصویتدو

ـ از م يا نـه یمسـتلزم انتخـاب گز   يریـ گ مینـد. تصـم  ک یمـ  یرا ط يریگ میند تصمیان فرا، همیبه نوع ان ی

وجـود   يریـ گ میوجـود نداشـته باشـد تصـم     يگـر ینـۀ د یراه گز یکه بجز ک یهاست و در صورت نهیگز

م یرنده با اتخـاذ تصـم  یگ میوجود دارد و تصم» عمل«و » قصد«، يریگ مین در تصمینخواهد داشت. همچن

ـ نـد و فعال یدهنـدة فرا  لکن هدف خود عامل شـ یه اکاست  یبه هدف یابیدست يتالش براخاص، در  ت ی

  ).8، ص 1392پور،  یقل بوده است ( يریگ میتصم

  گیري در نمودار آورده شده است: مراحل تصمیم

 تصمیم گیري       

  

  

  

  )27، ص1392پور،  گیري (قلی ): مراحل تصمیم1نمودار (

تشخیص نیاز به 

 تصمیم

پیدا کردن راه 

 حل ها

ارزیابی راه حل 
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 انتخاب راه حل

 مناسب

اجراي راه حل 

 انتخاب شده
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 راه حل
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  دگاه اسالمياز د يريگ ميسطوح تصم

ز یقابـل تمـا   يریـ گ میسه سـطح تصـم   ،یدر نظام اسالم شود، یات برداشت میات و روایه از آکگونه  آن

  :شود یمشاهده م

  :ين الهيام و فرامكاح ياجرا ةنيدر زم يريگ ميتصم. ۱

م در یرکـ قـرآن  باره  نیاست. در ا ین الهیفرام ام وکاح يچون و چرا یتابع ب يریگ مین سطح، تصمیدر ا

امبرش یـ ه چـون خـدا و پ  کرا نرسد  یچ مرد مؤمن و زن مؤمنیه« د:یفرما ین میسوره احزاب چن 36 ۀیآ

 سـخت    نـد ک یامبرش نافرمـان یه از خدا و پکد. هر نباشداشته  ياریآن اخت ردند آنها درکم کح يارک در

  .»افتاده است یگمراهدر 

گیرنـده بـراي    داند کـه تصـمیم   ییک قصد مخصوص و یک طلب ویژه م تصمیم را حضرت علی

کنـد و اگـر در محـدودة عمـل موفـق نشـود در        وصول به مقصود و نیل به مطلوب، مجدانه تالش مـی 

تحقیـق  «رو، صـرفاً تصـمیم را همـان     سازد و ازاین پیوند ناگسستنی برقرار میمحدوده جانش با آن عمل 

  ).1372نامند (جوادي آملی،  می» القصد

تـوان بـه    اي داده شده است که از آن جملـه مـی   گیري اهمیت ویژه در قرآن کریم به موضوع تصمیم

  آیات ذیل اشاره نمود:

» لمنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلـک مـن عـزم االمـور    و امر بالمعروف و انه عن ا الصالةیا بنی اقم  «

)؛ فرزندم، نماز بپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و (بر این کار از مردم نـادان هـر آزاري   17(همان: 

اي از تصـمیم در (امـور    بینی) صبر پیشه کن که این (صبر و تحمل در راه تربیـت و هـدایت خلـق) نشـانه    

ز عـزم گفتـه   یـ م نکـ ز محیـ است و گاهى بـه هـر چ  » مکم محیتصم«معناى  در لغت، به »عزم« عالم) است.

م قلبى بر گذراندن و خاتمـه  یتصم :عبارت است از ان داشتهیب  اصفهانی راغبکه  چنان» عزم« ةواژ شود.   مى

 .)565 صق، 1412، ی( راغب اصفهان »القلب على إمضاء األمر مۀُ: عقدیالعزْم و العزِ«ارى. کدادن به 

)؛ (راه سـعادت)  21(محمـد:  » را لهـم یـ ان خکـ و قول معروف فاذا عزم االمر فلو صـدقوا اهللا ل  طاعۀ«

ننـد  کق یالم خـدا را تصـد  کـ وست، اگر یم پیه امر به تصمکاست و پس از آن یکطاعت (خدا) و گفتار ن

  آنها  بهتر خواهد بود. يبرا

  :)ي(سطح فرد تيدر سطح نبوت، امامت و وال يريگ ميتصم. ۲

ـ امبر، امام یتنها پ ندهریم گیشود و تصم یمحسوب م يامر فرد يریگ میتصم ،ن سطحیدر ا ـ ی اسـت.   یا ول



   ۸۷ گذاري عمومي از ديدگاه اسالم بررسي ابعاد خط مشي

 كحفظ شود. از جملـه مـدار   یاد اسالمیت در بنیت و قاطعیلئوه وحدت مسکن امر آن است یهدف از ا

  عبارتند از: یژگین وید ایمؤ یو شواهد اسالم

ـ کـ بـا تو  یم گرفتین آنچه را تصمیکلکن ارها مشورت کدر  امبر،یپ يا« ...  -   »خـدا انجـام ده...   رل ب

  .)59 :عمران (آل

ه بـه  کن شرط ینم به اک یعت میرا گرفت و گفت با تو ب ین دست حضرت علاعبدالرحم یـ وقت

ـ نم به اک ی: قبول م ندحضرت فرمود ،ینکسابق عمل  ۀفیدو خل ۀقیطر رم وکتاب خدا و سنت اک ن نحـو  ی

  ).50البالغه، ص  کنم (نهجرفتار » م خود يرأ اجتهاد و «اهللا و  تاب خدا و رسولکه به ک

  : )ي(سطح سازمانياسالم ةجامع ياعضا يريگ ميتصم .۳

  دو بعد است: يداراسندگان، ی، به زعم برداشت نون سطحیدر ا يریگ میتصم

صـرفاً   يریگ میرد و تصمیم بگیتصمد یبا تینهادر ه کن فرد است یا ،ینیع يای: در دنيبعد فردالف. 

 بعـد،  نیا در. گردد یبرم رندهیگ میتصم خود به عمدتاً آن آثار و ردیپذ یم انجام هک است یند ذهنیافر یک

له صـورت  ئتـر مسـ   ن واضحییگران صرفاً به منظور تبیو مشورت با داطالعات  شتریب چه هر يآور جمع

  .شود یم را شامل يساز میمراحل تصم دیگر، رد و به عبارتیگ یم

ارگزاران سـازمان اسـت و   کشرو یر در رأس هرم سازمان قرار دارد و رهبر و پی: مدیتیریبعد مدب. 

 و هـا  طـرح  هـا،  شـه یاند ثقـل  زکـ مر دارد، عهـده  بـر  هکـ    یتیخـود و مسـئول   ییت اجرایبرحسب موقع

 يم بـرا یو اتخـاذ تصـم   يبنـد  ل و جمـع یه و تحلیتجز يبرا مرجع نیآخر ،قتیو در حق شنهادهاستیپ

تمـام   یازمند است تا پـس از بررسـ  ین يرومندین ةبه اراد ،ت خودیبه لحاظ موقعنظر، ن یعمل است. از ا

نظـر   ،یت الهـ ینار بگذارد و با اعتماد و عناکرا  ید و دو دلیرد و هر نوع تردیقاطع بگ یمیتصم ،جوانب

  ).205ص ، 1372سبحانی، ( ندک صادر را خود

  توان به دو طریق توجیه کرد: گیرند می که مدیران به صورت فردي میتصمیماتی را 

کننـد   گیـري مـی   نخست آنکه یک روش عقالنی است؛ یعنی نوع تالشی که مدیران به هنگام تصمیم

  محل توجه است.

دوم طیف محدود روش عقالنی؛ منظور تصمیماتی است که باید در شرایطی بسیار محـدود از نظـر    

  ).183، ص1377فته شود (دفت، منابع و زمان گر

ر خواهـد  کـ ه ذک یاتیث و روایاز احاد يریگ م و با بهرهیرکقرآن  ةات اشاره شدیبا استعانت از مفاد آ

  م:یپرداز یمآن  يها یژگیاز و یان برخیبه ب ، در ذیل،شد
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  يريگ مياز او در تصم ياريال به خداوند و طلب كات

م یتصـم  موضـوع  رنـده و یگ مین تصمیب ۀرابط ةه از نحوک ینفسانت یفکی: از است عبارت »يریگ میتصم«

. بـه عبـارت    خشـد بو تحقـق ب  زدسـا  یم را عملیه آن تصمکت دارد یو جد جاد شود و شخص تالشیا

ـ  یونـد ناگسسـتن  یانگر پیبکه است  ینفسان یتیفکی یکده اار م ویتصم ،گرید  ن انسـان مصـمم و عمـل   یب

. اسـت ک نخواهـد  خـود  تـالش    و یابد شخص از سـع یتحقق ن م در خارجیو تا آن عمل و تصم است،

 یـک ز خـود  یـ م نیتصم اوست، یقیت حقیت و هویانگر شخصیصاحب عمل و ب ۀ، عمل نشانکه رو آن از

 صـورت    ه نشانگر چهـره و کاست  یه و ارمغان الهیهد یک ،بزرگان یر برخیاست و به تعب یفعل انسان

 ۀرا بـه صـحن   او و دارد یوامـ  ارکـ  و عمـل  به را انسان آنچه تر، روشن طور به. است رندهیگ میتصم باطن

ـ  یو نگـرش اصـل   ینیب بر جهان یز مبتنیه آن نکاست  یمان انسانیشاند همانا اعتقاد و اک یم عمل  یو اول

. اسـت  یانسان اعتقاد و مانیا آن یفاعل علت و است انسان میتصم منشأ و مبدأ  هر انسان به جهان است.

ـ ا یتبـ کم هر در  ي(جـواد اسـت   یتبـ کو م ياعتقـاد  يهـا  م بسـته بـه ارزش  یتصـم ل کشـ  و علـت  نی

سـورة یـونس    84در قرآن کریم، آیات متعددي دربارة توکل آمده است. از آن جملـه، آیـۀ    .)1372،یآمل

  ».موسی گفت: اي قوم من، اگر به خدا ایمان دارید و اگر تسلیم او هستید پس بر او توکل کنید«است: 

؛ اسـاس و ریشـۀ   »القلـب التوکـل علـی اهللا...    قوةاصل «ند: یفرما یم  یحدیثی هم حضرت علدر 

  ).458، ص 13، ج 1386شهري،  ست (محمدي ري قوت قلب توکل بر خدا

  در اشعار شاعران ما نیز به مسئله توکل توجه خاصی شده است؛ از آن جمله:

  هنر دارد توکل بایدش راهرو گر صد  تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست 

  ).276ات حافظ، غزل شماره یوان غزلی(د

کننـده   ویژه براي افراد با ایمان، امـري ضـروري و یـاري    گیري، به بنابراین، توکل کردن در امر تصمیم

ن یـ ز ایـ شـود، امـا او ن   یها توسط امـام گرفتـه مـ    میه گرچه تصمکم یابی یها، درم ن نمونهیان ایاست. از ب

 است. يدر بعد فرد يریگ مین همان تصمیند و اک یمتعال اتخاذ م يل بر خداکبا توها را  میتصم

ردن کـ ل کد در سازمان به تویه باکست، بلیتنها مشورت مهم ن ،يز همچون بعد فردین یاما در بعد سازمان

بـر خـدا توکـل    «ۀ سوم سورة احزاب آمده است: یل، در آکم در خصوص تویرکرد. در قرآن کهم توجه 

  ».خدا براي نگهبانی کامل است کن و

کنندة این امر است که توکل بر خـدا امـري ضـروري اسـت و توکـل بـر خـدا از بسـیاري          این آیه بیان

  کند. گیري جلوگیري می ها در امر تصمیم ها و نگرانی اضطراب
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  مشورت

  ژه  شده است:یتوجه و» مشورت«م، به مسئلۀ یرکدر قرآن 

)؛ و در کارهـا  159عمران:  (آل» اهللا یحب المتوکلین  اهللا ان فتوکل علیاالمر فاذا عزمت  و شاورهم فی«

مشورت کن، لیکن آنچه تصمیم گرفتی با توکل بر خدا انجام ده که خدا آنان را کـه بـه او اعتمـاد کننـد     

  دارد. دوست می

رهیزگـار  )؛ و اگر صبر پیشـه کـرده، پ  186عمران:  (آل» و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم االمور«

  گیري در کارهاست. شوید (البته پیروز خواهید شد) که آنها اسباب تصمیم

)؛ و اگر تصمیم به طالق گرفتند خداونـد شـنوا و   227(بقره: » و ان عزمواالطالق فان اهللا سمیع علیم«

  داناست.

 نـد. کد مشـورت  یـ سـت با یروشـن ن  یسـ ک يار براک ةه چهرک يدر مواردند: یفرما یم امبر اکرم یپ

 ).205ص ، 1372سبحانی، برد ( یار پکر و صالح یه به خکمگر آن ،ندک یمشورت نمر امري س دک چیه

قرآن کریم، که کتاب پرورش شخصیت و برنامۀ جامع مدیریت در نظام تشکیالتی اسـالم اسـت،       

شـیر  دهد که آن را از امور مهم حکـومتی قـرار داده اسـت و حتـی      تا آنجا به مسئلۀ مشورت اهمیت می

کند. در قرآن کریم در زمینۀ مشورت آیـات   گرفتن کودك در محیط خانواده را هم به مشورت واگذار می

سورة نمل (ماجراي ارسال نامـۀ حضـرت    32توان به آیۀ  بیان شده است. از جملۀ این آیات، می یفراوان

کشور، به کـار مـن رأي    بلقیس گفت: اي رجال «سلیمان به بلقیس) اشاره کرد که در این آیه آمده است: 

س در یه رفتـار بلقـ  کـ ح است یالبته الزم به توض». ام حضور شما هیچ کاري را تصمیم نگرفته دهید که بی

شـور، بـه   کردستان  و رجـال  یاز مشورت امرا با ز يا فرش حجت نبوده، اما به لحاظ آوردن نمونهکزمان 

  آن اشاره شده است.  

پـا   کننـد و نمـاز را بـه    و آنان که امر خدا را اجابـت مـی  «ت: در قرآن کریم آمده اس يدر جاي دیگر

» کننـد  دهند و از آنچـه روزیشـان کـردیم انفـاق مـی      دارند و کارشان را به مشورت یکدیگر انجام می می

  ).38(شوري: 

خـو و   خوي گردانید و اگر تنـد  رحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوش «فرمایند:  همچنین می

شدند. پس چون به نادانی دربارة تو بـد کننـد از آنـان در     از گردت متفرق می دل بودن مردم سخت

» گذر و از خدا بر ایشان طلب آمـرزش کـن و بـراي دلجـویی آنـان در کـار جنـگ مشـورت نمـا         

 ).159عمران:  (آل

۹۰       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

مشورت و آگاهی از نظرات دیگران، امري ضروري است و مشورت نکردن و اصـرار بـه خـودرأیی    

اي ابعاد متفاوتی دارد و ممکـن اسـت    گیري است؛ زیرا هر مسئله اساسی در امر تصمیمیکی از مشکالت 

بعدي نگاه کردن بـه مسـئله اسـت. بنـابراین،      افراد در آن دچار اشتباه شوند و علت این  اشتباه همان تک

  هاي صحیحی بگیریم باید از نظرات دیگران نیز استفاده کنیم. براي آنکه بتوانیم تصمیم

  د:نیفرما یم  اکرم امبریپ

ـ  يا. سـت یر نیر و تـدب کبهتر از تف یچ عقلیتر از مشورت و ه يقو یبانیچ پشتیه« نـد  کاسـتخاره  آنکـه   ،یعل

  ).15، ص1367جاسبی،» (شود یمان نمیند پشکمشورت آنکه ماند و  ینم در

  ).15، ص 1380همان، ( »است یمانید و مخالفت با او موجب پشینکبا عاقل مشورت «

  ).25 ، ح602 ، ص2 جق، 1371(برقی، »خواه هدایت و توفیقی از خداست با عاقل خیر مشورت«

    : دنیفرما یم یعلحضرت 
به خدا اعتماد  یم گرفتیاگر تصم ،پس از مشورتکن. ارها با آنان مشورت کدر  ؛با مردم مهربان باش

» نکـن ، شـتاب  يب نشـو کـ مرت یتـوان  یه مـ ک یخشم . درنندگان را دوست داردکه خدا اعتمادکن ک

  ).994البالغه، ص  نهج(

توان نتیجه گرفت که دین اسالم توجه خاصـی بـه مسـئلۀ     با توجه به آیات متعدد و فرمایش بزرگان، می

فرماینـد:    اند و در این زمینـه مـی   به مسئلۀ مشورت توجه خاصی داشته مشورت دارد. حضرت علی 

  ).113(حکمت » تتر از مشورت نیس هیچ پشتیبانی استوارتر و محکم«

سنت نیکویی را که بزرگـان ایـن ملـت بـه آن     «دارند:  همچنین حضرت در جاي دیگر بیان می

اند و رعیت بر آن سنت به نظام آمده و حالش نیکو شده است، نشکن و سنتی نیاور کـه   عمل کرده

رد و آن نظم آو هاي نیکوي گذشته زیان رساند. در تثبیت آنچه امور بالد تو را به صالح می به سنت

» وگـو کـن   انـد بـا دانشـمندان و حکیمـان بسـیار گفـت       و آیین که مردم پیش از تو بر پـاي داشـته  

 ).  53البالغه نامه  (نهج

این سخنان حضرت حاکی از آن است که مشورت کردن بـا افـراد عـالم و دانشـمند امـري مهـم و       

  مشورت شود.حیاتی است و بهتر است با چنین افرادي در امر آموزش مردم 

در امـان   یمانین تـا از لغـزش و پشـ   کـ با خردمندان مشـورت  «در جاي دیگر، حضرت می فرمایند: 

ه تـو  کـ ر، یرا به مشورت مگ ییچ ترسویه«). همچنین می فرمایند: 5755ح  ،1366،تمیمی آمدي( »یمانب

  ).10349، ح همان( »اندینما یست بر تو بزرگ میه بزرگ نکرا  يارکند و ک یار ناتوان مکرا از 



   ۹۱ گذاري عمومي از ديدگاه اسالم بررسي ابعاد خط مشي

  مشورت خواستن از مردمد بر بعد كيبا تأ امبريپ توسط يمش وضع خط از ييها نمونه

ه از کـ  - ش یقـر  یاروان تجـارت کسوي سب خبر به ک يرا برا يش از جنگ بدر، افرادیپ امبریپ. 1

ـ را تغر خـود  یخبر شد و مس از ماجرا با انیابوسف. ندگشت ـ فرستاد  یباز م انیابوسفاست یشام به ر ر داد یی

ه کـ دند، همه از مین خبر را شنیش ایقر یند. وقتکه باخبر ین قضیفار را از اکه فرستاد تا کرا به مکسی و 

ان مشـورت  یو بـا سـپاه   ندشـد دار  ن ماجرا خبریاز ا  امبری. پکردند تکبدر حر يخارج شدند و به سو

ـ ثرکنظر ادریافت پس از ، تینها. در دیبه من مشورت بده ،مردم ي؛ ا» ها الناسیا یروا علیاش : «ندردک ت ی

  ).189، ص 1ق، ج 1414، ي(طبر ندردکشنهاد آنها عمل یبر جنگ، به پ یمبن

 نـد بـدر، پشـت چـاه، اردو زد    ۀحضـرت در منطقـ   یه وقتـ کـ جنگ بدر آمده اسـت   بارةدر. 2

؟ يردکـ ا نظر خـود را اجـرا   یبود  یاله یار بر اساس وحکن یا انجام ایآ«رد: کسؤال  منذر بن حباب

   .»ن بودیمن چن يرأ : «ندحضرت فرمود

م تـا در صـورت   یخـود قـرار دهـ   در پشـت سـر   ه چـاه آب را  کـ ن اسـت  یگفت: نظر من ا حباب

روهـا را  یو محـل اسـتقرار ن   ندرفتیشنهاد را پذین پیز ایحضرت ن .می، چاه آب را از دست ندهینینش عقب

  ).320، ص1375هشام،  (ابن ندر دادیید تغیان جدکبه م

سرنوشـت آنـان    ةدربـار   ر شدند. رسول خدایدشمن، اس يروهایاز نتن ن روز بدر هفتاد یهمچن .3

ـ ثرکشـتن دادنـد و ا  کبه  يأر ی. بعضندردکبا بزرگان صحابه مشورت  دادنـد و   يه رأیـ ت بـه قبـول فد  ی

  ).202، ص 3ق، ج1401، یوطی(س ندرفتین نظر را پذیهم ا  امبریپ

ه کـ  نـد ر بـه مشـورت پرداخت  کبا اصحاب و فرماندهان لشـ   همچنین در جنگ احد، رسول خدا .4

براي مقابله با دشمن در شهر بمانند و سنگر بگیرند یا در خارج از شهر موضع بگیرنـد و منتظـر دشـمن    

جنـگ  ریان، کولی چون بیشتر اصحاب و لش ،ه در شهر بمانندکاین بود   ه نظر رسول خداکشوند. با این

وه احد رفتند و با دشـمن  ک  ۀو به دامن ندثریت شدکپیامبر تسلیم نظر ا ،دادند در خارج شهر را ترجیح می

  ).152 ، ص1ج ، 1388، يواقد( ردندکمبارزه 

ـ  بارةبا اصحاب خود (در  در نبرد احزاب نیز رسول خدا .5 سـوم خرمـاي مدینـه بـه      کپرداخت ی

. بعضی از جوانان غیور و شجاع با این مصـالحه  ندمخاصمه) به مشورت و تبادل نظر پرداخت كمنظور تر

ه کـ حال  .نندکردند چنین تقاضاهایی از ما بک ت نمیئردند و گفتند: این مردم قبل از اسالم جرکمخالفت 

آنهـا را   حـرف   ه به آنها باج بـدهیم. رسـول خـدا   کایم براي ما ننگ است  ل شدهیما به شرف اسالم نا

  ).420، ص 1ج  ق، 1410 ثیر،ک ابن( و تصمیم به جنگ گرفتند ندپذیرفت

۹۲       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

شخصـی  و  ندنه خارج شدیه، از مدکاز اصحاب خود به مقصد م يهمراه تعداد  رسول حضرت .6

ش قصد ممانعت از سـفر  یه قرکبعد او خبر آورد  ی. مدتندش فرستادیان قرکان مشریش در میتفت يرا برا

ـ بـه مـن مشـورت بده    ،مردم ي؛ ا»یها الناس علیا ،روایاش: «ندفرمود امبریدارند. پ راایشان  ةعمر در  .دی

م و ینه خارج شـد یخدا از مد ۀارت خانیما به قصد ز ،رسول خدا ير برخاست و گفت: اکان، ابوبین میا

آنهـا را  دند، یم؛ اگر ممانعت ورزیخدا رهسپار شو ۀخان يم. پس به سویزیرا بر يم خون احدیخواه ینم

  ).197ق، ص 1410ر، یثک (ابن دینکبه نام خدا عبور  »اسم اهللا... یامضوا عل: «ندفرمود  امبریپ .میشک یم

ـ ت یدرختـ  شـاخۀ  بر و ستادندیا یم  گرامی امبریپ .7 جمعـه را ایـراد    نمـاز  خطبـۀ  و زدنـد  یمـ  هکی

از اصـحاب عـرض    یکـی . »ن حالت بر من سخت اسـت یا به خطبه خواندن«: فرمودند يروز .کردند می

ـ بسازم، همانند آنچـه در شـام د   يشما منبر يد برایده یا اجازه میآ ،رسول خدا يرد: اک ـ پ ام ؟ دهی   امبری

شـان  یا يف بـرا یپـس سـاختن منبـر شـر     .و نظر آنها مساعد بود ندردکباره با مسلمانان مشورت  نیدر ا

  .)461ص  ، 8 ج ق،1328 ،یعسقالن( شروع شد

ـ  ین امنوا اذا ناجیها الذیا ای« ۀ ذیل نازل شد،فیشر ۀیآ یوقت .8 م یکنجـو  يدیـ ن یتم الرسول فقـدموا ب

مـان  یه اکـ  یسـان ک يا )؛12(مجادلـه:   »میم و اطهر فان لم تجدوا فان اهللا غفـور رحـ  کر لیخ کصدقه ذل

ـ بده يا از آن صدقهپیش د، ینکد با رسول خدا نجوا یخواه یه مک ید، هنگامیا آورده ـ ا .دی شـما   ين بـرا ی

ن یـی تع ةدربار  امبریپ. استبسیار آمرزنده و مهربان ، خداوند ندارید ییو اگر توانا ،تر است زهکیبهتر و پا

 نـد ردکمشـورت    یاران خود، از جمله حضرت علیبا  ،ه مشخص نشده استیه در آک ،مقدار صدقه

  ).68، ص 11ق، ج 1328، ی(عسقالن

ارگزاران کـ ن یـی تع ةدربار  از منابع اهل سنت آمده است، رسول خدا ياریه در بسک یتیبر اساس روا .9

 نـد ردک یاران خود مشورت مـ یمناطق تحت قلمرو مسلمانان و عزل و نصب آنان با  ةادار يبرا یومتکح

  ).95ق، ص 1313حنبل، ند (ابنردک یواگذار نم یسکرا بدون مشورت با آنان، به  یچ پستیو ه

هشـام،   (ابـن بـر  یو خ ،فی، جنگ طاكخندق، تبو ةغزو ؛ردندک یغزواتشان مشورت متمام امبر در یپ .10

  ).344، ص 3، ج 1375

نـه بودنـد   یمدسمت ه به کچهار روز از م ۀدر فاصل یه سواران خزاعک یهنگام ،در جنگ خندق .11

 ه مسـلمانان از کـ  یز هنگـام یـ م عـرب بـا خبـر سـاختند و ن    یش و سپاه عظـ یت قرکرا از حر امبریو پ

ـ بالفاصله   امبرینه گسترده شد. پیمد ياز هراس بر فضا يهود مطلع شدند، ابری ینکش مانیپ اران خـود  ی
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نه خارج شوند و هر جا با دشـمن رو بـه رو   یه از مدکبر آن بودند  یگروه .خواندند فرا یزن يرأ يرا برا

بـر   یخود را مبنـ  یخیتار شنهادیجلو آمد و پ یسلمان فارسر ببرند. ناگهان یشدند همانجا دست به شمش

شـنهاد او  یپ  امبریرد و پکحفر شود، مطرح  یان در موقع جنگ، بر اطراف شهر خندقیرانیه به رسم اکنیا

  ).154، ص 2(همان، ج  رفتندیرا پذ

ـ ز  بـن   مۀاسـا و  یه با امـام علـ  کاند  ردهکنقل  ،شانیشه و طالق ایتهمت به عا يدر ماجرا .12  دی

 ).345و 344، ص 3ج 1375هشام،  ابن ( ندردکمشورت 

  در سطح سازمان يریگ میتصم يالگوها

ـ ب یتیریاست تا از بعد مـد   يریگ میج تصمیرا يبا الگوها یین بحث، آشنایهدف از ارائۀ ا ان شـود  ی

شـمندان  یاند یبرخـ  يبند ن الگوها بر اساس دستهینه وجود دارد. البته این زمیدر ا ییه چه الگوهاک

 یر برخـ کـ نه وجود دارد که این مقاله فقـط بـه ذ  ین زمیدر ا ياریبس ياست و البته الگوها یتیریمد

  پردازد.   یج میرا يالگوها

  داند: یذیل م يرا شامل چهار الگو يریگ میتصم) 1988( درور، يبند دسته یکدر 

ـ بر اساس ا :ییعقال ي. الگو1 رد یکـ مناسـب آن بـا اسـتفاده از رو    يهـا  حـل  ن الگـو، نـوع مسـئله و راه   ی

سنجش و شناخت متناسـب بـا موضـوع و     يرنده از ابزارهایگ میشود و تصم یم ییشناسا» یستمیس«

  ند.ک ینوع مسئله استفاده م

 یقابل اجرا، بـا عـوامل   يها حل م اهداف و راهیرنده در هنگام تنظیگ مین الگو، تصمیدر انده: یفزا ي. الگو2

  م خود دخالت دهد.یز در تصمید آنها را نیه باکشود  یمواجه م

م یم، بـه تصـم  ین تصـم یتـر  امـل کاتخـاذ   يرنـده بـه جـا   یگ میغالباً مـوارد تصـم  بخش:  تیرضا ي. الگو3

  است. ینسب ين امریه البته اکشود  یبخش قانع م تیرضا

ن بـه  ییو از پـا  نییان اطالعات از باال به پای، جريریگ مین نوع تصمیدر ا: یتکمشار يریگ میتصم ي. الگو4

پـور،   یگرفت (قلـ  کمکتوان  یم يریگ میان تصمیمه ماهر هم در جرینان ماهر و نکارکباالست، و از 

  ).38، ص 1392

 يکنـد. الگـو   یمـ  یرا معرفـ » یاسـ یس«و » يادار«، »یکالسـ ک« يدفـت الگوهـا   يگـر ید يبند میدر تقس

 ياسـت. در الگـو  » یـی عقال« ياستوار است و در واقع، همـان الگـو   يبر مفروضات اقتصاد» یکالسک«

ــنظ ی، عوامــل ســازمان»يادار« ــر واقعی الت موجــود در کط و مشــیو شــرا یط ســازمانیمحــ يهــا تی

۹۴       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

 یطـ یط محیه شـرا کـ شـود   یار گرفتـه مـ  کـ بـه   یز زمانین» یاسیس« يها دخالت دارند. الگو يریگ میتصم

  ).183، ص 1377، دفت مطمئن و اطالعات محدود است ( ریغ

 يانـد: الگـو   شـنهاد کـرده  یپ يریگ میتصم يذیل را برا يت الگوهایری، دانشمندان رشتۀ مدیلکطور به

، و یارنگکـ  ي، الگـو یشـ یرو ي، الگويا مرحله ي، الگويریگ میباز تصم ي، الگويرفتار ي، الگوییعقال

  در بحران. يریگ میتصم يالگو

گیرنـد و در ایـن امـر، از     شـود کـه تصـمیم مـی     تشکیل مـی  ، سازمان از مدیرانییتیریدگاه مدیدر د

وضـع شـده) کـه در     یمشـ  کنند، اما تصمیماتی (خط هاي عقالنی و فرایندهاي شهودي استفاده می روش

گردد. بسیاري از تصمیمات سـازمانی   شود معموالً به وسیلۀ یک مدیر اتخاذ  نمی سطح سازمان گرفته می

هـا و نظرهـاي متفـاوتی هسـتند، و      شود. چندین دایره، که داراي دیدگاه به وسیلۀ چندین مدیر گرفته می

  کنند. حل مشارکت می گاهی چندین سازمان در شناسایی یک مسئله و ارائۀ راه

است که مدیران به صورت انفـرادي انجـام   » عقالنی«هاي سازمانی) مشابه روش  (در تصمیم» علمی«روش 

انی دوم ارائه شد. در آن زمان، که از تـوان افـراد خـارج بـود، از     به هنگام جنگ جه» علمی«دهند. روش  می

). اگر مسائل قابل تجزیه و تحلیل باشـند  183، ص 1377هاي ریاضی و آماري استفاده کردند (دفت،  روش

  کننـدة  توانـد ارائـه   گیري کرد علم مدیریت (پژوهش عملیـاتی) مـی   و اگر بتوان متغیرها را شناسایی و اندازه

ه فنـون  کـ ن اسـت  یور اکهاي سازمانی باشد و ارتباط آن با بحث مذ گیري بسیار عالی در تصمیم هاي روش

  بگیرد. یم مناسبیر آید و موجب شود او تصمیمد کمکتواند به  یم یاتیر پژوهش عملیگوناگونی نظ

داند و این فرض را که یـک   گیري دخیل می وجود افراد و عوامل گوناگونی را در تصمیم یارنگکف یط

گـذاري   مشـی  بـرد. خـط   پردازد، زیر سؤال می مشی می فرد حقیقی یا حقوقی مسئول به تنهایی به اتخاذ خط

الیـی  ) در تطبیـق شـرایط واقعـی بـا الگـوي عق     يا مرحلـه  » (گام به گام«یک فرایند اجتماعی است. الگوي 

گیـري   گیرندگان و مدیران متعدد را در تمام سـطوح سـازمانی، در امـر تصـمیم     گیري، وجود تصمیم تصمیم

حـل   داند و در نتیجه، توافق بر روي راه داند و دخالت آنها را مانع تحقق شرایط الگوي عقالیی می دخیل می

 یمشـ  کند. طراحان، الگوي کلی خط میگیرنده و مؤثر پیشنهاد  نهایی را از طریق مشارکت دادن افراد تصمیم

  دانند. این چهار جریان عبارتند از: نظم چهار جریان می سازمانی را نتیجۀ تالقی تصادفی و بی

مسئله فاصلۀ بین عملکـرد و اهـداف برنامـه اسـت و یـا وضـعیت خـالف         . جریان مسئله یا مشکل:1

  انتظاري است که در شرایط سازمانی رخ داده است.
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گیرندگان با پیشنهاد سازمان عمومی و با طرح موضوع، خود را در شرایط ارائـه   تصمیم ها: حل راه. جریان 2

  توان ارائه کرد. هاي گوناگونی را براي حل مسئله می حل بینند. در نتیجه، راه پیشنهاد و اتخاذ تصمیم می

حال جابجایی هسـتند و   گذاران به طور مرتب، در مشی خط گیرندگان: گذاران و تصمیم مشی . جریان خط3

  گیرندگان ندارند. گذاران و تصمیم مشی غالباً شناخت الزم و کافی را از سازمان، مسئله و سایر خط

آینـد و امکـان    ها پـیش مـی   گیري براي سازمان ها معموالً در شرایط تصمیم فرصت ها: . جریان فرصت4

  ).217 - 209، ص 1388فرد،  (دانش شود که براي کسب هدف از آن استفاده کنند اي ایجاد می ویژه

  گيري جهينت

  تصور کرده است: يگذار یمش خط ياسالم ابعاد ذیل را برا

  دگاه اسالمیاز د يگذار ی): ابعاد خط مش2نمودار (

  

  

  

  ): سطوح تصمیم گیري3نمودار (

  

  

  

قات انجام گرفته، الگـوي  یشده و تحق يآور هاي جمع گر و با توجه به نمونهیدیکق موارد مزبور با یاز تلف

  گردد: یذیل ارائه م

 لکتو مشورت

  يگذار یمش ابعاد خط

  در اسالم             

  

  يریگ میتصم

  يا نار مرحلهکدر  یعقالن

  ند.کد مشورت یست بایروشن ن یسک يار براکچهرة  ،پیامبر اکرم

 برد. یار پکر و اصالح یه به خکند، مگر آنک یس در جایی مشورت نمک چیه

محدود (اساس و  یعقالن یعقالن

ل بر خداست) کشه قوت قلب تویر

 )197، ص 1366(تمیمی آمدي، 

 يفرد

  يا مرحله  یارنگک

 ستیردن نکتر از مشورت  مکاستوارتر و مح یبانیچ پشتیه ،یحضرت عل

  يا مرحله

 ين وخدا براکل ک(بر خدا تو

 سوره احزاب)  امل استک ینگهبان

 یسازمان

  دگاه اسالمیاز د یعموم يگذار یمش خط يشنهادیپ ي): الگو1جدول (

 ابعاد خط مشی گذاري
 در اسالم

 توکل

 مشورت

 سطوح تصمیم گیري
 فردي

 سازمانی

۹۶       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

در دو بعـد   ییگرا و مشورت ییگرا لکدگاه تویاز د يگذار یمش در امر خط ییشد الگو ین مقاله سعیدر ا

 يابعاد و سـطوح، الگوهـا   یدر الگو اشاره شده، در محل تالقه کگونه  ارائه شود. همان یو سازمان يفرد

ده اسـت بعـد   یـ گرد یث مـرتبط سـع  ینار آن، با استفاده از احادکر شده و در کذ یعموم يگذار یمش خط

  رد.یه هم مد نظر قرار گیقض یاسالم

دو امـر ضـروري در   » مشـورت «و » توکـل «رسـیم کـه    با توجه به نکات بیان شده، به این نتیجه مـی 

از  یر اسالمیمد به آنها توجه خاصی شده است. البالغـه  نهجگیري هستند که هم در قرآن و هم در  تصمیم

 ،ردهکـ ت یتقوردستان را یارمندان و زک ۀیتواند روح یم يریگ میتصم ییـ عقال  یاله يت الگویق رعایطر

ماتش یتصـم  ،جـه یدر نت .نجات دهـد  یو خودباختگ يدیمنااو از  زددوار سایام یکشان را به فرجام نیو ا

روا  یسـتم  یسـ که نسبت به کابد، بدون آنی یم شیآن افزا یبخش ار و اثرکبازده  شود و یاجرا م یبه خوب

نش، یگـز  يهـا  یمشـ  وجود دارد، مانند خط یز انواع  گوناگون از خط مشیسازمان ن یکدر  داشته باشد.

ه کـ د یـ سـازمان را وضـع نما   یک یمش اي خط د به گونهیگذار با یمش خط یکه و آموزش. کیش، تزیپاال

نش و انتخـاب  یگـز  یجسم یی، و توانایاردانک، تخصص و یستگیاقت و شایمانند ل ییارهایافراد طبق مع

  شوند.

خواهیم براي زندگی  گذار یا در مقام شخص عادي که می مشی مقام خطبنابراین، الزم است در مقام مدیر، در 

  توجه کنیم.» مشورت«و » لکتو«گیري کنیم به دو اصل ضروري  خود و مشکالت و مسائل آن تصمیم
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