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  یاسالم يریگ میالگوي تصم یطراح

 اسالم ینظام ارزش يو شهود بر مبنا یبر اساس نقش عقل، وح

  
  L.forozandeh@gmail.com  ت مدرس، تهرانیت، دانشگاه تربیریار، مدی/ دانش ردکاهللا فروزنده ده لطف

 دانشجوي دکتري مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور تهران مریم شهابی /   maryamshahabi64@gmail.com 

  23/7/1394ـ پذیرش:  1/12/1393دریافت: 

  چكيده

با توجه به تفاوت منابع شـناخت در   يریگمیدر نظام تصم ینقش عقل، شهود و وح یهدف از انجام پژوهش حاضر، بررس

منظـور،   اسـت. بـدین   یاسالم یبا توجه به نظام ارزش يریگمیالگوي تصم ین طراحیغرب و اسالم و همچن ینظام ارزش

(منابع) شناخت آنها بررسـی شـده اسـت.     يغرب و اسالم  و ابزارها یظام ارزش، ن»يریگ میتصم«پس از ارائۀ تعریفی از 

، حـس و شـهود، الگـوي    ی(منابع) شناخت شامل عقل، وح ياسالم و ابزاها ینظام ارزش یمبان یسپس با  توجه به بررس

تـن از   20د ییـ شد. الگوي پژوهش پس از اخذ نظرات  خبرگان و انجـام اصـالحات، بـه تأ    یطراح یاسالم يگیرمیتصم

»  یوحـ «ن  منبع شـناخت،  یترن و مهمیاسالم، اول یه  در نظام ارزشکانگر آن است یج به دست آمده بید. نتایخبرگان رس

ت ین  منابع شناخت به رسـم یاسالم، همه ا یدر نظام ارزش». تجربه«ز یان نیو در پا» عقل«و » شهود«است. پس از آن 

از مشاهده محسوسات و تجربه و اسـتدالل و برهـان و سـرانجام، تعقـل و      یاسالم يشوند و محققان و علما یشناخته م

 .اندان ساختهیگر نمایدیکمراتب وجود را به  یوستگی، پیبه صورت یقیرده و از هر طرکاستفاده  یذوق و شهود عرفان

 شهود.، ی، منابع شناخت، عقل، حس، وحيریگمیها: تصم واژهدیلک
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  مقدمه

قرار  ارکرأس  در هک سبب هر نیهم به افراد، نه ند،کیم ومتکح یاله هايشارز و میمفاه ،یاسالم عۀجام در

 تابع یاسالم تیریرو، مد نیا ). از1370، یند (سلطانک عمل یاله نیمواز طبق دیبا ردیبپذ را یتیمسئول و ردیگ

 یارزشـ  نظـام  هکاي جامعه ای سازمان گروه، فرد، ن،یبنابرا است. جامعه به هاارزش قیتزر مسئول و هاارزش

، یلکبـود (تـو   خواهـد  یخاصـ  یارزشـ  ابعاد داراي ،یانسان علوم گوناگون ابعاد نظر از باشد رفتهیپذ را اسالم

 یاله نگرش آن، بر عالوه و است افزاري نرم ینگرش انسان تیهو به نگرش ،یاسالم تیریمد نظام ). در1391

 بـه  دنیرسـ  مسـتعد  و بوده یانسان رامتک قیال وي هک شودید نگاه مید نیا با انسان به یعنی وجود دارد؛ زین

 دیبا و ردیگ قرار انسان اریاخت مادي در اناتکاست ام ستهیخداست. پس شا ینیجانش مقام به لین و یاله قرب

 رشد یاسالم تیریمد نظام در هک روآن از حال .گردد واقع یانسان املکت و معنوي رشد براي ابزاري به عنوان 

 ازین پس است، معنوي ییایپو با همسو رشد اقتصادي هکبل ست،ین اقتصادي شرفتیپ گرو در تنها بشر یتعال و

 رديکتن تنها انسان ازین به یاسالم ریمد رو، نگرش نیا از بود. خواهد متفاوت مادي انسان ازین با زین یاله انسان

ـ  سـازمان  در انسان نظام، نیا در و ه است،جنب دو هر هکبل ست،ین )یکیولوژی(ب یستیز و )یکیولوژیزی(ف - یم

  ).1377، یعیابد (شفی دست زین معنوي اتکبر به مادي، تالش ۀیسا در وشد تاک

در  ینش اسـالم یـ ه بـر اسـاس ب  کـ  ی: عمل و فعل قلبـ  تب اسالم عبارت است ازکم يبر مبنا» میتصم«

، یآملـ  ي(جـواد  یاسـالم  یارزشـ  يارهـا یضـوابط و مع  يریارگک اسالم با مالحظه و به یجهت اهداف عال

 یاسـالم  يت و رهبـر یریدر مـد  يریـ گ میو تصم يگذاراستیرو، س گیرد. بدین ) صورت می2، ص 1372

ن در ذهن مانـده از گذشـته و بـا    یریتلخ و ش يهانظران و با توجه به تجربه شۀ صاحبیر و اندکلزوماٌ بر تف

- یل مـ کشـود، شـ  یر مـ یگر آن تصویالتفات به مقدمات و ابعاد ده با ک ياندهیات موجود و آیتوجه به واقع

 کـی ، تنهـا بـر عقـل معمـول مت    یدر نظـام اسـالم   يریگ مین است. اما تصمیز همیوة عقال نیرد چنانکه شیگ

- اسـت یگـر، س یر دیاست و به تعب يعاد یانسان  يهاشهیواالتر و برتر از اند ياشهیبر اند کیه متکست، بلین

شـاف و  کبـا ان  ياسـت کـه مسـاو    یآسـمان  ینشئت گرفته از وحـ  یدر نظام اسالم يریگ میو تصم يگذار

  ).1371، یاست (فاضل يبشر یامل و متعالکات متیو ح یات زندگیصد با واقع در  انطباق صد

شـمندان غـرب را   یو اشتباهات حاصل از آن در سازمان، اند يریگمیامروزه مطالعات در خصوص تصم

 يه کنند و برایهاي اشتباه را توج مین تصمی، ايت بشریق محدود دانستن عقالنیطرمجاب نموده است تا از 

ـ قابل توج یق عقالنیه از طرکاورند یب يرو یها به  منابع میاز تصم ین علت برخییتب ر و یلکنیسـتند (سـ  یه نی

 احساسی، هايجنبه دارند، گیريدر تصمیم مهمی نقش منطقی و عقالنی هايجنبه ). گرچه2005، یاناسکآش



   ۱۱۹ گيري اسالمي بر اساس نقش عقل، وحي و شهود بر مبناي نظام ارزشي اسالم طراحي الگوي تصميم

، یگـاه  یسـازمان  يریگمین، در تصمیرگذارند. بنابرایتأث بسیار تصمیم اخذ فرایند بر نیز  عقالنی غیر و عاطفی

رنـد  یگیقـرار نمـ   یها در دامنـه علمـ   میه آن تصمک یم بود، به ویژه زمانیر منابع خواهیازمند استفاده از ساین

جمله مسائل قابل توجـه اهـل معرفـت بـوده و هسـت.      ). بحث ابزار (منابع) شناخت از 2009نسلز، ک(واس

ده است، سه یها برگزانسان يخواسته از برا خدا يبرجسته و ابزار یه خود عاملک، ینظران پس از وح صاحب

  ) 78ص ، 1384، يگرمارود ياند ( اسد نظر قرار داده ابزار حس و عقل و دل (شهود)، را مد

 ییت بسـزا یـ ف آنها از اهمیوظا یران در تمامیمد يهاتیفعال یبه عنوان جوهرة اصل» يریگمیتصم«

شـود و بـه عنـوان     ندها در سـازمان محسـوب مـی   ین فرایتر ياز محور یکین  یبرخوردار است و همچن

تمـام  «نظـران معتقدنـد:    ه برخـی از صـاحب  کاي  ران تمام سطوح مطرح است، به گونهیمد یفۀ اصلیوظ

 یسـته اسـت مبـان   یروي، شا ). بـدین 1387ده مقـدم، و تهرانـی،   زاي(هـاد » اسـت  يریگمیت تصمیریمد

 یه با منابع شناخت در نظـام ارزشـ  ک، یاسالم یشناخت در نظام ارزش يبا توجه به ابزارها يریگمیتصم

علـوم   يهـا  از آمـوزه  ياریه بسـ کـ ن موضوع یرد. امروزه اثبات اینظر قرار بگ غرب متفاوت است، مطمح

 يار دشـوار کاست،  يضرور ين علوم امریناسازگارند و تحول در ا یاسالم يهاجدید، با آموزه یانسان

ن تحول را، نه با نگاه خـام گذاشـتن   یتوان ایه چگونه مکته است کن نین اییست. آنچه دشوار است تبین

- ه حاصل قـرن ک -  یاسالم يهاشهیه با استمداد از علوم و اندکد، بلینار متون جدکت در یه و روایچند آ

، یمعاصـر، رقـم زد؟ (سـوزنچ    يهـا شهیا با اندیپو یدر تأمل - شمندان مسلمان بوده یاند یالش علمها ت

شـور و لـزوم توجـه بـه     کدر  یبر علوم انسـان  یطرة علوم و فلسفۀ غربین، با توجه به سی)  همچن1391

بـر  » يریگ میتصم«ف یو با توجه به تعر یروز جامعۀ اسالم يازهایمطابق با ن ینیو علوم د یاسالم یمبان

- میدر نظـام تصـم  » یوح«و » شهود«، »عقل«نقش  یتب اسالم،  هدف از پژوهش حاضر بررسکم يمبنا

ـ    یبا توجه به تفاوت منابع شناخت در نظام ارزشـ  يریگ الگـوي   ین طراحـ یغـرب  و اسـالم و  همچن

  است. یاسالم یبا توجه به نظام ارزش يریگمیتصم

  غرب يمنابع شناخت در نظام ارزش

ه کـ عه بنیان گرفتـه  یمابعدالطب یرا به وجود آورده است، بر نوع یاز علم ناسوت يالهکه شاک، یشۀ غربیاند

ده تـا هـر نـوع    یـ رهان یتیرده است و انسان را از هر نوع مسـئول کت جدا یجهان را از تعلق به ذات احد

ـ   ينگـر ان جهـان یـ م یژرفـ  يهاعت انجام دهد تفاوتیخواهد با طبیه خود مک يبرخورد و  یعلـم غرب

ـ یبن نوع جهانی). با توجه به ا292، ص 1391مان، یوجود دارد (ا یعلم اسالم ينگرجهان تـوان  ی، مـ ین
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، »سـم یوالرک، س»یـی گراعلم«، »ییگراعقل«، »سمیاومان«فرهنگ غرب را به اختصار  ينظر یاصول و مبان

 رد.ک یمعرف» اصالت سود«و » اصالت فرد «، »ينش مادیب«

و  ین مبانیغرب ا يایموجود در دن يهاشیها و گرايدئولوژی، آراء، ايرکف يها تمام نحله باً دریتقر 

مان راسخ به عظمت، یا ای» سمیاومان«فرهنگ غرب را  یو چهرة اساس یاصول وجود دارند. شالودة اصل

  ).1374، يدی(جمشدهد یم لکیدادن به انسان، خواست او و ارادة او تش و اصالت یانسان يمقام واالقدرت و 

ـ به عنوان بزرگان و پد ومیهو  كال، داالمبر، دروید، وکیمنتس، ولتر یاعتقاد عموم سـم  یآورنـدگان اومان  دی

 ین عقلـ یاو طبق مواز يو فرد یاجتماع یافتن زندگیسامان  انسان، سرو يو محور یه مسئلۀ اساسکآن بود 

دها و یـ هـا، با اخـالق و فرهنـگ، ارزش   . در عرصـۀ کین موجود خایشف ارادة خداوند دربارة اکاست، نه 

ـ ید يهـا عقل و وجدان، نه آمـوزه  يتنها بر مبنا یو فرهنگ یاخالق يدهاینبا ت و یاسـتوار اسـت. نفسـان    ین

ـ ن یو دانش انسـان  یبرگرفته است. امروز دانش تجرب سم تمام مظاهر تمدن و فرهنگ غرب را دریاومان ز در ی

  ).1382،يرودیاست (ش يو ماد یات نفسانیز الهیت غرب نایاله ین مبنا هستند، حتیهم يغرب دارا

اسـت   يه چون موجـود کن است یها باشد، جوابش اار همۀ ارزشیتواند معیه چرا انسان مکنیاما ا 

، فصـل  »عقـل «ه کنیفرهنگ غرب عبارت است از: اعتقاد به ا یاصل یژگین وین، دومیا ه عقل دارد. بنابرک

نـد و  یبیۀ حـس و تجربـه مـ   یـ دگاه، خود را از زاوین دی). عقل در ا1374، يدیز انسان است (جمشیمم

ـ از خدا بر ین عقلیشود. چنیسته مید حس و تجربه نگریز از دیند و به آن نکیم كدر ده و جـدا شـده   ی

 ينـار قـوا  که خـود در  کندارد، بل يست و توان داوریانسان ن یدرون يزان قوایگر میروي، د است، بدین

ن ی). بنـابرا 163، ص1360عت (صدر،یتسلط انسان بر طب ياز به وحدت برایراهبرد دارد و ن از بهیگر، نید

گونـه   نیه مسخ و منحط شده است  و اکف، بلیتنها محدود و ضع د در غرب، عقل نهیجد ییگرا در عقل

  ).39، ص1359گردد (صدر، یم یاز ماده و حس معرف یاسکعنوان انع ت، عقل بهیه در نهاکاست 

ه بـر حـس و تجربـه دارد و تنهـا     کـ  ییاکـ ر شد، به سبب اتکنجا ذیه در اک یبه مفهوم» ییگراعقل«

ه کـ رو  آن افـت. از ی یتجلـ  یـی گرا و علم» سمینتیسا«است، در غالب   - به مفهوم عام   - از ماده  یاسکانع

ز یـ و فنـی نـدارد، هـدف دانـش و معرفـت ن      یمـ کظواهر  ی، دقت و بررسيگر جز محاسبه يارکعقل 

  ).1374، يدیل قدرت است (جمشیر آن و تحصیتسخ يعت براین طبیمنحصر به شناخت قوان

ـ    ـ پ يدیـ ت جدیوضـع  یاز  عصر نوزایی، علم و شناخت در عـالم غرب گـاه حـس در   یرد: جاکـ دا ی

 یاز روش حسـ  يمنـد ت علم در گرو بهرهیج، هویتدر ه بهکاي  گرفته شد، به گونه يار جدیشناخت، بس

 یحسـ  يهـا حاصـل از داده  يهـا به گزاره ینید، معرفت عیرس انتکه نوبت به ک یزماند و یگرد یمعرف

  ).207 – 202، ص1367انت، کرة علم بودن خارج شدند (ید و اخالق و فلسفه از دایمنجر گرد



   ۱۲۱ گيري اسالمي بر اساس نقش عقل، وحي و شهود بر مبناي نظام ارزشي اسالم طراحي الگوي تصميم

ـ با ت يالدیدر قرن نوزدهم م ییگرا علم د. یگرایانـۀ محـض، بـه اوج خـود رسـ      اثبـات  يه بـر مبنـا  کی

ه در حـوزة دانـش، عقـل و    کـ پس از عصر نـوزایی بـود    یشۀ غربیاز اند یصورت یکالسکگرایی  اثبات

 یقـ یبود تنها معرفت حق یداد و مدعیبر حس و ماده بها نم کیو مت یتجرب یشناس معرفت جز به روش

ه کـ ، یـی گرا ، علـم یلـ ک طـور  ). بـه 1374،يدید (جمشیآین راه به دست میه از اکاست  یمعرفت ینیقیو 

امـل علـم از فلسـفه، اخـالق، مـذهب و      ک ییگرانۀ غرب بود، سرانجام به جدا محاسبهمحصول برخورد 

  ).1376، يدیافت (جمشی یحس يمان منجر شد و علم نمودیا

در  يت روشـنگر کـ و فنـاوري همگـام بـا حر    يگـرا  گرانه و علمرشد مداوم و مستمر برخورد محاسبه

ت بـر دوش  یخ بشـر یه در اعصار گذشته تـار ک یفیوظاد. یانجام ییگراایا دنی» سمیوالرکس«جهان غرب، به 

ـ    یو تجرب يفلسفه و مذهب بود، به دست علوم ماد از عهـدة تحقـق آن    یسپرده شد و چـون دانـش تجرب

روي، به سبب آنکه فاقد معرفـت   نیرد. بدکخود خارج  یو وجدان یلکرا از صورت  یات انسانیامد، حین بر

ساخت و موجـب بـروز بحـران     یت تهیبود، آن را از معنو يبشر اتین حییتب يح و الزم برایصح یانسان

  ).1374، يدیمعاصر شده است (جمش یز جامعه جهانیو ن یانسان متمدن غرب یدر زندگ يحاد يمعنو

جـز   یل گرفتـه اسـت و آرمـان و هـدف    کو حس انسان ش يزیت غریعیبر محور طب ين روشنگریا 

ه اصـول آن هـم   کـ است  یعیتر ندارد. طبافتهی متنوع و توسعه يهالکدر ش یحس يهابه لذت یابی دست

اد انسـان و اعـالم اسـتغنا    ینگر  و خودبنیه بر عقل نقاد و جزئکیه دارند؛ مانند تکیت ین جنبۀ انسانیبر هم

دارند. خـدا   يز جنبۀ مادیات نینش، معنوین بی). در ا16، ص 1386، يرباقریها (مدر همۀ عرصه یاز وح

 ی، علـوم انسـان  ینشـ ین بیساز و بناست. با چن ار ساعتک، شبیه یار او در خلقت جهانکست و ا يز مادین

  ).1376، يدیرا بشناسند (جمش يابد تا بتوانند انسان مادییم يو آمار یو تجرب یز جنبۀ حسین

غـرب  در » سـم یناتورال«نش یش بیدای، به پییگرا غرب همراه با علم ينش مادیم بیرهاي عظیاز تأث یکی 

ص حق از باطـل و  یتشخ يارهایمع یعین طبیز و قوانیهمه چ ك، طبیعت مالین اصلید. بر اساس چنیانجام

ـ  یح از غلط هستند. بر همیصح غـرب،   یعـت هسـتند. در نظـام ارزشـ    یاز طب ین مبنا، انسان و جامعـه جزئ

 -  یتوجه به منـافع شخصـ  گران و ی، و جامعه و دياز خود، خود معنو یگانگیب يبه عنوان مبنا» ییفردگرا«

انسـان اسـت. اصـالت فـرد      يز بـرا یـ شود. در غرب، همه چیف میتعر - صرف دارند  يه فقط جنبۀ مادک

ش اصـل  یدایـ عـت و جامعـه بـه پ   یگرانـه بـا طب  ژه برخورد محاسبهیتب غرب، به وکر اصول میهمراه با سا

 یدگاه، هـر دانشـ  ین دیشود. از ایاد می» ییگرا دهیفا«ا ی» اصالت سود«ه از آن تحت عنوان کد یانجام يگرید

  ).1374، يدیا جامعه نافع باشد (جمشیانسان  يبرا يه از نظر مادکآنگاه ارزش دارد  يادهیو عق

۱۲۲       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

کنـد،   سـنگینی مـی  جدیـد  شناسی عامی که بر دنیـاي   مبناي معرفتغرب،  یفرهنگ یبا توجه به مبان

متفـاوتی  هـاي   است و در درون این روشنگري رویکردهاي مختلفی نهفته اسـت کـه تعـین    »روشنگري«

نفـی  «و  »وحـی  انکـار «سـلبی اسـت و آن    ۀاین رویکردها، یک جنب ۀکند. اما وجه مشترك هم ایجاد می

- ی). با توجه به آنچه گذشـت، مـ  1388ا، ی(پارسان است »مرجعیت شناخت شهودي براي معرفت علمی

  (الهام) است.» شهود«و » حس» «عقل«غرب،  یشناخت در  نظام ارزش يزارهاتوان گفت: اب

  اسالم يمنابع شناخت در نظام ارزش

سرچشـمه  » سـم یاومان«ا ی يمحور انسان يغرب از مبنا يایوب و نواقص دنیع یشۀ تمامیه رکگونه  همان

، 1384، کیوشـ ک یبـ ی(خطشـه دارد  ین نظـام ر یا» يخدامحور«اسالم در  یاصول و مبان یرد، تمامیگیم

ـ   یگونـاگون و دروغـ   يده و بـه معبودهـا  یست از خدا  بری). انسان اومان24ص   ین دل بسـته اسـت؛ ول

ر خـدا  یـ ه بـه غ کـ خداست  يرضا يست، و برا به خدا یبستگ ر خدا، دلیبه غ ینیانسان د يهایدلبستگ

دور  یاخالقـ  يهـا لتیو فضـ  یانسـان  يهـا ها و شرافترامتکست از همۀ یورزد. انسان اومانیعشق م

ـ یاندیم يویو دن يماد يهاتنها به لذت یعنیافته است؛ یتنزل » یاسیوان سیح«است و به مرتبۀ   یشد. ول

هـا و  رامـت کخـدا، بـه    یدارد، در پرتـو تقـوا و بنـدگ    یرامت ذاتکه کنیانسان در نگاه اسالم، افزون بر ا

  يهـا شود. او افزون بـر لـذت  یز برتر مین یفرشتگان الهه از ک ییرسد، تا جایز مین ياریاخت يهاشرافت

سـت گرچـه   یشـود. انسـان اومان  یز برخـوردار مـ  ین يو معنو یق روحیعم يها، از لذتیو جسم يماد

ز از جهان آخرت بازمانـده  یوت جهان و نکب و ملیاز عالم غ ی، ول ش درآوردهیر خویعت را به تسخیطب

 يست. او افزون بر برخـوردار یگونه ننی، اینیت دیانسان در ترب یلخبر است. و یق آن جهان بیو از حقا

ـ ن یو بـاطن  یبیق غی، به حقایمانیرت ای، به سبب بصيماد يهاعت و نعمتیطب يهااز موهبت ز دسـت  ی

دهد و خـود را در  یوت اعال و باطن عالم جهت مکاش را از عالم ماده به ملشهیرو، افق اند نیا ابد. ازییم

را ابـالغ   یمیدر اسـالم، مفـاه   ی، دانش ازلیلک طور ). به1381ان، یداند ( نبویمنحصر نم يماد ياین دنیا

شناسـانه دارد   یهسـت  یدر اسالم، وجه یشۀ دانش ازلیر و اندکه متفاوت از غرب است؛ زیرا تفکند کیم

  ).293، ص 1391مان، یبنا شده است (ا یت ذات اقدس الهید و وحدانیبر توح یه مبتنک

اسـت؛  » روح«ب، اصـالت از آن  کیـ ن تریه در اکاز روح و بدن است  یبکیدگاه اسالم، انسان ترید از

 يش، ابـزار یهـا یدگیـ چیبه همان روح است، و بدن انسان با همـۀ پ  يت ویت انسان و واقعیانسان یعنی

  ).63، ص 1384، کیوشک یبیات و انجام افعال روح است (خطکتحقق ادرا يبرا



   ۱۲۳ گيري اسالمي بر اساس نقش عقل، وحي و شهود بر مبناي نظام ارزشي اسالم طراحي الگوي تصميم

ه بـه رغـم   کـ ن معنا یت واحد و ثابت؛ به ایهو ياست دارا ي، انسان موجودیمنش اسالیبر حسب ب

و  كا جـوهر مشـتر  ینش ینوع آفر یک، همۀ آنها يو معنو يماد يهایژگیر افراد بشر در ویتنوع چشمگ

 يدر معنـا » فطـرت ). «26، ص 1379، یآملـ  ينامند (جوادیانسان م» فطرت«ه آن را کر دارند یناپذ رییتغ

ه کـ » عـت یطب«وانـات و مفهـوم   یه در خصوص حک» زهیغر«خاص، به انسان اختصاص دارد و از مفهوم 

ار کـ ز بـه  یـ زه نیـ عت و غریاعم از طب ییز است؛ اما گاه در معنایرود، متمایار مک دربارة مطلق جمادات به

ـ  کـ گـردد  ی). ابعاد وجودي فطرت در انسان سبب م1390رود (بستان، یم بـه   یابیدسـت  یه او تنهـا در پ

 ییهـا ش در جهـت ارزش یهـا نشکـ از  یعیه گسـترة وسـ  کـ و خودخواهانه نباشد، بل يماد يهاخواسته

 يمسائل مـاد  ياست. او تنها برا یوانیح فرا يهاشیج و گرایات و حوایه از جنس معنوکرد یصورت پذ

ن اسـت از  کـ جوشـد، او مم یجنبـد و مـ  یم یبس عال ییهاها  و آرمانهدف ياناً برایند او احکیار نمک

گر، تحـت  یگر نداشته باشد. انسان مانند جانداران دید یننده، مطلوبیآفر يت و تالش خود جز رضاکحر

ـ ، میل بـه امـور جنسـ   یل به خواب، میل به غذا، میاست. م یعیو طب يماد يهاششکها و ر جاذبهیتأث ل ی

- یه انسان را به خود مـ ک ییهاد. اما جاذبهشکیخود م ينها او را به سویش و امثال ایبه استراحت و آسا

ـ ی، يمـاد  ریـ غ يهاانونک يگر، انسان را به سوید يهاششکها و  ست. جاذبهینها نیشد منحصر به اک  یعن

، يرکشـاورز شـ  کشاند (کید، میسنج يها را با امور مادو نتوان آن ینیه نه حجم دارد و نه سنگک يامور

ـ  یشـتر دانـش عقلـ   یه بکدارد  یر فراوانیپذ انسان ابعاد تحولن همه، ی) با ا1391و همکاران  و  یو تجرب

تنوعـات گسـترده    يریگلکدهند و شیم يانسان را در خود جا يثانو يازهایها و نو هنرها، مهارت یفن

  ).1388ر است (بستان، یپذن ابعاد تحولیند همیبرا یها و جوامع انسانان افراد، گروهیم

مطلـق   یو سودپرسـت  يانگـار  ل گرفـت و بـه نفـع   کشـ » سـم یاومان«تب که در مکگونه آن ییگرا فرد

هـا و اخـالق   در حـوزة ارزش  یـی نـدارد. فردگرا  یگـاه یجا ید، هرگز در اسالم و جامعـۀ اسـالم  یانجام

بنـد باشـد.   یها پاد به ارزشیه او باکست، بلیها نمحور  و مدار اخالق و ارزش را انسانیناصواب است؛ ز

اسالم اسـت؛   يهامهم از آموزه ینکعت و فقه ریدهد شر ینشان م یم اسالمیتعال يمحتوا ی تأمل درکاند

را  یروشـن  يهااسالم آموزه یست و فقه اجتماعیمنحصر ن یو خصوص يفرد يهاعت به حوزهیرا شریز

ـ توانـد از ا یت دارد، چگونه مـ یمال و خاتمکۀ یه داعک ینیدارد. د یدر مقوالت گوناگون اجتماع  همـه  نی

ـ نـد و ن کنظـر   صـرف  يمال فردکات، اخالق و یبر روح یرات شگرف اجتماعیتأث ز نسـبت بـه روابـط    ی

ز یـ ن غرایتفاوت باشد؟ اسالم به عقل به عنوان ابزار صرف تأمیادارة امور جامعه ب یو چگونگ یاجتماع

ـ امت ینتـرل و هـدا  کگاه عقل در نظـر اسـالم   یه شأن و جاکنگرد، بلیبشر نم يماد يهاو خواهش ال و ی

  ).62، ص 1384، کیوشک یبیفرد است (خط يهاخواهش

۱۲۴       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

اسـت، و   کـی مت» وهـم «و » الیـ خ«، »حس«علم نوین بر  یتوان گفت: منابع معرفتیم یتأمل كبا اند

» یوحـ «و » شـهود «، »نقـل «، »عقـل «، »حـس «، یعلم در فرهنگ و تمدن اسـالم  یه منابع معرفتکحال آن

 يهـا آورند. دانسـته ید میرا پد یعقل يدر مجموع، دانش معنوگرند و یدیکاست. حس و عقل در طول 

) 40، ص1386، یاشـان ک ینـد (امـام  یآیگانه حاصل مـ  ق حواس پنجیه از طرکهستند  يهایآگاه یحس

ـ   کانسان است  یشناخت ياز ابزارها یکی» حس«پس   ینـد (علـ  کیمـ  كرا در يمـاد  یه تنهـا امـور جزئ

» تیـ عل«ند؛ همچون قانون یآیدست م ر و نظر فراکق فیز از طرین یعقل يها). دانسته40، ص1375،ينور

چنـد در مسـائل    ) امـا عقـل هـر   42، ص1386،یاشـان ک یائنات (امامکعت و یم بر طبکن حایگر قوانیو د

کند، امـا   یز حل میرا ن یاز مسائل ارزش يند و مقدارک یم كدر یهیا را به طور بدیاز قضا يتعداد ينظر

ن اسـت خطـا   کـ ات ممیهیر بدیند، در غکیم كاً،  در آنچه دریات راه ندارد؛ و ثانیواقعاوالً، عقل به تمام 

  ).10، ص 1375، ينور یند (علک

لسـوفان و دانشـمندان اسـت.    یاز عرفا، ف ياریه مختص بسک یاست معرفت يداریپد» شهود«ن یهمچن

- یمـ » ت حق به حقیرؤ« ه عرفا، آن راکاست  یج در عرفان اسالمیاز اصطالحات را یکی» شهود«واژة 

ه در اثـر  کـ است  یو باطن ي، معرفت و علم حضور»شهود). «1386و معظمی گودرزي،  يند (جوادیگو

ه از آن خبـر  کـ اسـت   یست و اعتبار آن به منبعین ی، معرفت مستقل»نقل«د، و یآید میه پدکیو تز كسلو

را یـ است؛ ز یه نقل از وحکست، بلین ا از عقل و شهودینجا، نقل از حس و یدر ا» نقل«دهد. منظور از یم

). بـا توجـه بـه آنچـه     1391، يریـ اسـت (خ  یالهـ  يایا و اولیه مختص انبکاست  یشهود معصوم یوح

  است.» شهود«و » یوح«، »حس«، »عقل«اسالم،  یشناخت معرفت در نظام ارزش يگذشت، ابزارها

  غرب با اسالم   يتفاوت نظام ارزش

ـ را تعر یمعرفت و از جمله معرفـت علمـ   يهاحوزه یشناخت یهست یه فلسفه، مبانکنیبا توجه به ا ف و ی

ت انسـان، در ظهـور   یت و ماهیت واقعیف ماهیند، نقش فلسفه در تعرکیحدود و ثغور آن را مشخص م

را  یهر نظـام معرفتـ   يربنایز یت است. فلسفه و نظام فلسفیو پراهم ییعلم به عنوان معرفت معتبر، مبنا

 يان صـورتش در هـر جامعـه   یتـر یرا به انتزاعـ  يل هر عصریر و فرهنگ اصکتف دهد. فلسفهیل مکش

در فهـم فلسـفۀ همـان عصـر نهـاده شـده اسـت         يهر عصر ید فهم معرفتیلکرو،  نیا سازد. ازیمتبلور م

درسـت   یه بـر مبـان  کـ الزم را دارند  یاعتبار معرفت یعلوم جزئ ین، زمانی). بنابرا 286، ص 1391مان، ی(ا

ـ  يهاتمام دانش یمنطق يتوار باشند و ابتنااس یفلسف ـ    یجزئ ر اسـت  یارناپـد کان ي، امـر یبـر فلسـفۀ اول



   ۱۲۵ گيري اسالمي بر اساس نقش عقل، وحي و شهود بر مبناي نظام ارزشي اسالم طراحي الگوي تصميم

آن نظـام  » ینیبجهان«توان آن را یه مکاست  یرندة نظام جامعیدربرگ ی). هر نظام فلسف1391، ی(سوزنچ

 یچتـر فلسـف  ن یـ ه اکم است کحا یاز نظام فلسف ي، چترینیبرو، در هر جهان این نام گذاشت. از یفلسف

ه کـ ن نظـام جـامع اسـت    یـ است. در ا یت اجتماعیبه واقع يرکمختلف هر نظام ف يهانندة نگاهک هیتوج

ن یـ گـردد و بـر اسـاس ا   یح مـ یارتباط انسان با واقعبت تشـر  یت انسان و چگونگیت واقعیت، ماهیماه

ها و الگوهـا در  هیحضور نظر ينه را برایه زمکرد یگیل مکش یخاص یمیپارادا يهاه نظامکح است یتشر

شـۀ  ی). با توجـه بـه آنچـه گذشـت، اند    288، ص 1391 مان، یند (اکیفراهم م یت اجتماعیورود به واقع

تـر وجـود اسـت.     یا مراتب عـال یجدا از خداوند  یتیواقع یعیه جهان طبکاست  یمبتن ین تلقیبر ا یغرب

ه متفـاوت از غـرب اسـت؛    کـ ند کیرا ابالغ م یمیدر اسالم، مفاه ی، دانش ازلیشۀ غربیاما بر خالف اند

ت ذات ید و وحـدان یـ ه بـر توح کـ شناسـانه دارد   یهست یدر اسالم، وجه یشۀ دانش ازلیر و اندکزیرا تف

را بـر   ي، خـدامحور يدیشۀ توحین اندی). وجود ا231، ص1998، يبنا شده است (چودهار یاقدس اله

رساند.  بـا توجـه بـه    یشه را به حداقل میر و اندکد فیتولر یدر مس یانسان يند و خطاهاکیم مکر حاکتف

ت یـ ق در واقعیـ تحق یاز فلسفۀ غرب متفاوت باشد، پـس چگـونگ   یاسالم ینیب آنچه گذشت، اگر جهان

  است.   یشه و فلسفۀ غربیمتفاوت از اند ین مسائل مربوط به جامعۀ اسالمیل و تببیو تحل یاجتماع

آیـد و   شـمار مـی   ن مسـئله بـه  یتـر يمحـور » انسان«ز مسئلۀ خدا، اسالم، پس ا یآسمان يهادر آموزه

 يرسـاندن او بـه سـعادت و رسـتگار     يبـرا  یآسمان يهاتابکامبران و نزول ینش جهان، فرستادن پیآفر

ـ »  يبشـرانگار «، »يسـاالر  انسـان «آن، همـان   یفلسف يبه معنا» سمیاومان«صورت گرفته است.  یقیحق ا ی

قـت جهـان   یگانـه حق یتب، انسـان را  کن میاست. ا» برابر اعتقاد به اصالت خدااصالت بشر در «اعتقاد به 

ـ ینشـاند؛  یخدا مـ  يداند و به جاینش میآفر ا یـ  يمحـور  اش بـا خـدا  یل افراطـ کسـم در شـ  یاومان یعن

نـد و  کیمـ  یرا نف یان آسمانیو اد یاله یمانند وح یکیزیشۀ متافیدر تضاد است و هرگونه اند ییگرا خدا

  ).39 – 38، ص  1381انگارد (زرشناس، یعت میمطلق طب يو فرمانروا یالرقاب هست کلبشر را ما

اش ینفسـان  يهـا ، بـه همـۀ خـواهش   یق آراء عمـوم یـ سـت از طر یغرب، انسان اومان یدر نظام ارزش

- یهماهنـگ مـ   یخود را با خواست و ارادة اله يدر اسالم انسان آمال و آرزوها یبخشد؛ ولیت میمشروع

ر کـ نهـد. در تف ینـار مـ  کناسـازگار اسـت،    ین الهـ یـ د يهـا ه با آموزهکش را، یهابرخی از خواستهسازد و 

از  یزنـدگ  يهـا حـل ارهـا و راه کجدا شده است و همـۀ راه  یانین وحیاز د ی، عقل و خرد انسانیستیاومان

بند هـوا و هـوس و    و در یده از وحیه عقل برکد دانست یبا یشود. ولیطلب م یو علم یعقل يرهاوردها

شناسـد و راه درسـت    ن انسـان را بـاز  یتواند مصالح راسـت یخته، هرگز نمیافسار گس ینفسان يهازهیر غریاس

۱۲۶       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

شود و نه بـه طـور مطلـق    یده گرفته میامالً نادک، عقل نه یر اسالمکد. اما در تفینما را به او باز یمال انسانک

ه عقـل را  کـ گـر،  یشود و در بخش دیگرفته م کمکن از عقل یوانام و قکاز اح یگردد. در بخشیرفته میپذ

ـ ید؛ یـ جویتاب و سنت) سود مک ( یسست، از منابع نقلین یبه آن راه هـم، راه   ياریـ عقـل و نقـل بـه     یعن

سـتند،  یبرخالف عقل و فطـرت ن  یام شرعکرو، اح نیا ند. ازیگشایراه انسان م و معقول را فرا یمتعال یزندگ

  ).  1386، یم زاده آملین عقل و فطرت است (ابراهیرا اسالم دیست؛ ز آنهاد یه عقل مؤکبل

م اسـت  کحـا  يدیـ توح یمبان یاسالم ینیب ، در جهانیشۀ غربیبا اند یشۀ اسالمیاند یسۀ مبانیدر مقا

ـ با ییل و محتـوا کدر هـر شـ   یشۀ اسالمیه اندکم یری). اگر بپذ136، ص1998، يچوهارد (  يدیـ د توحی

باشـند،   یشـۀ اسـالم  یاند يبـرا  یقیتوانند نشانی دقیغرب نه تنها نم یفلسف يهانظام هکد گفت یباشد با

مـان،  یقرار دارنـد (ا  یو فلسفه اسالم یبا نظام ارزش يدر تضاد و تعارض جد یفلسف يهان نظامیه اکبل

 یبه وحـ  کیاست، مت ين خداوندین آییتر دهین و پسندیتراملکه کن مقدس اسالم، ی). د187، ص1391

الً متوجـه اولوااللبـاب،   کـ  یرو، خطابات قرآن این است و از یۀ الهیمت بالغه و متعالکو نشئت گرفته از ح

  ).1371، یشه برخوردارند (فاضلیه از موهبت عقل و اندکاست  یسانکعقال و 

ه کـ هسـتند   یق خـارج یه، حقـا یـ ق و اصـول اول یه حقاکن باور است یبر ا یت سنتیدر غرب، عقالن

د، یـ ت جدیق نایل شود. اما از منظر عقالنین حقایشف اکتواند به یاسطه ارتباط با عقل فعال مانسان به و

ه کـ رد کتوان ادعا یچ وجه، نمیشوند و به هیه از تعامل ذهن با عالم خارج ساخته میق و اصول اولیحقا

ه تنهـا  کـ اسـت، بل ق ین حقـا یشنده موجود است خود تابع ایذهن اند يسواآنچه ما يعالم خارج به معنا

سـان،   ن و اصول است. بدینین قوانیشود تابع ایه بر ذهن من عرضه مکتوان گفت: عالم خارج آنگاه یم

  اد است.یبن رو، عقل نوین خود این ند تعقل است. ازیدر فرا یرونیر عوامل بیر تأثکد منیت جدیعقالن

ن جـا، راه  یشـود و از همـ  یمـن آغـاز مـ   شه از یه اندکند کین نقطه شروع میفلسفۀ خود را از ا ارتکد

ـ ). ز1391هـا،  ینـد (زمان کیجـدا مـ   یت سنتیخود را از عقالن ـ بـه عقالن  یرا در نگـاه سـنت  ی از  يا ت، عـده ی

 يمحـدود  يهـا ییمحـدود اسـت و توانـا    ياند: عقل بشرستهیگونه نگرنیعقل ا يهاییدانشمندان به توانا

بسـتی   د به سـبب فقـدان انسـجام، بـا بـن     یت جدیرو، عقالن نیا ). از1385نژاد،  يشناخت دارد (موسو يبرا

سـم) اسـت و   ی(پست مدرن يا ورود به پسانوگرایی وادیرفت از آن،  ه راه برونکشود یانکارناپذیر مواجه م

تـه  ی، کـه  از نقـادان مدرن  دگریـ هادر آثـار   ین رجوعی. چنیر شرقکتف یا بازگشت به اصل و مبدأ و به نوعی

عقـل انسـان    يشدن اسـتقالل بـرا   ). در نظر نگرفتن عقل فعال و قایل1391ها، یشود (زمانیاست، مشاهده م

 يت، بـه خودمختـار  یـ ده است و در نهایبه بعد، به منصۀ ظهور رس ارتکد یو نظام فلسف یشناسدر معرفت



   ۱۲۷ گيري اسالمي بر اساس نقش عقل، وحي و شهود بر مبناي نظام ارزشي اسالم طراحي الگوي تصميم

ـ انت منجر گردکر کدر تف یو معرفت یانسان به لحاظ اخالق ـ ی ـ ). امـا جر 1391، ید (رجب  ان غالـب فلسـفۀ  ی

 يبـرا  یواسـطۀ الهـ   یـک بـه    کـی ه بنا به آن، عقل انسان همواره متکند کیم یرا ط يگریر دی، مسیاسالم

  شناخت عالم است.  

  غرب و اسالم يشناخت در نظام ارزش يتفاوت ابزارها

 ين موضوع توافق وجود دارد که تنها استمداد از ابزار عقـل بـرا  یشمندان غرب و اسالم، بر این اندیدر ب

م ی(تعـال » یوحـ «ننـدة عقـل،   ک لیـ مکه در اسالم ابـزار ت کن حال، یکافی نیست. در ع يریگ میانجام تصم

 یه برخـ یـ توج يگـر، بعضـاً بـرا   یافتن ابـزار د یـ حاصل از نبوت) دانسته شده است. در غرب، به دنبال 

اشـتباه، بـه   هـاي   میه تصـم یست و نیز توجیر نیپذ انکام یق روش عقلیآنها از طر یه درستکمات، یتصم

بـر   یمحـدود و مبتنـ   یمفهوم» عقل«تب غرب، ک). در م12، ص 1391، یاند (رحمانآورده يرو» شهود«

- ر راهید، سـا یه در قرن هجدهم به اوج اقتدار خود رسکدر غرب،  ییگرات، فن و حس دارد. عقلینفسان

ر کـرد. هرچنـد عقـل    یتفسـ  یز را در پرتو معرفت عقلـ یرد و همه چکار کسب معرفت معتبر را انک يها

از علـل   یکیست. یق نیشف همۀ حقاکند، اما قادر به کیفا میانسان ا کیادرا يان قوایدر م ینقش شگرف

  ).1391، يدیگردد (جمشیبه همین موضوع باز م یاز انسان به وحیعمدة اثبات نبوت و ن

ـ یقیه کـ اسـت   یاز معرفـت عقلـ   يان بحـث، درجـه  یدر ا» یمعرفت عقل«مراد از  م کـ  ا دسـت یـ  ین

عـام آن اسـت    يمعنـا » عقل«نجا، منظور از یباشد، نه آنچه در حد وهم و گمان است. در ابخش  نانیاطم

 یو انسـان  یعـ یه محصـولش علـوم طب  ک» (یعقل تجرب«شود: یه همۀ مراتب چهارگانۀ عقل را شامل مک

» عقـل نـاب  «، و )یو فلسـف  یعقـل منطقـ   » (يدیعقل تجر«)، یاضیعقل ر » (يدیمه تجریعقل ن«است)، 

  ).1388، يورکاش ییاست (فنا يدار عرفان نظره عهدهک ی(عقل

- افـت یشناسـند. آنهـا در  یرا از جمله ابزارهاي معرفت م و آن قایلند ياریعقل ارزش بس يفالسفه برا 

ـ ه ابزار حواس اسـت. ا کدانند یم یا حسیدانند:  را چندگونه می یق هستیانسان از حقا يها هـا   افـت ین دری

نمـا و   دار و واقعیو پا یلکافت یه درکاست  یا عقلیرش است. یدر حد خود قابل پذ یو محدود، ول یجزئ

توانـد  یه توان پاسـخ دارد و مـ  کاست  يگر ماهر). عقل پرسش1384، يگرمارود يقابل اثبات است (اسد

ـ    یذات یتیت عقل حجید. پس حجیر سؤال ببرد و پاسخ گویخود را هم ز یحت قابـل   یاسـت، و لـوازم ذات

از عرفـا عقـل را    ی). بعضـ 52، ص 1380، ینـان ید یمـ یجعل نیست، پس قابل رفع هم نخواهد بـود (ابراه 

ابـد  ییق مـ یشـف حقـا  کقـدرت   یبا نور وحـ  یافتد، ولیل مکدر مش ینور وح یه بکاند دهیچون چشم د

۱۲۸       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

را  یوحـ  یافتیق دریحقا یندارد، ولراه  ینه وحکه عقل به کتوان گفت ی) پس م1384، يگرمارود ي(اسد

م بـه الشـرع   کـ لما ما حک«کند و اصل یاعتراف م یشناسد و با قدرت خود به ارزش و رجحان وحیبرتر م

 یلـ کم کـ ام آن راه ندارد، اما به حکو اح یات وحیسازد. گرچه عقل در جزئیرا مطرح م» م به العقلکو ح

 ینکه عقـل آدمـ  یاما ا). 91رش است (همان، ص یقابل پذ» مکل ما حکپس «ده است، یه شرع پسندکعقل، 

و  یابیـ را در کام یتوانـد آدمـ   یموجـود در آن تـا چـه حـد مـ      يشک خطاهـا  یها و ب یها و کاستیژگیبا و

ها بوده که انسـان را بـر آن    دین تردیا ،جهیگذارد. در نت یمن یافراد باق يبرا يدیبخشد، ترد ياریت او یموفق

اعتقـاد دارد در   یالهـ  يهـا  و آمـوزه  یکه به وحـ کسی  .دز متوسل شویعقل ن بجز يزیکه به چاست داشته 

دو  ،دهد. پس با در نظر گرفتن مطالب ذکـر شـده   یرا به آن اختصاص م یگاه خاصیجا ،دن به شناختیرس

  .کند یم ياریسعادت و شناخت  ير به سویمس یطدر ار بشر قرار گرفته است که او را یراه در اخت

 ین، معـان ینـد. بنـابرا  کیامبر و حجتش القـا مـ  یه خدا به پکاست  یمعرفت» یوح«ف، یبه تعربا توجه 

ـ  یدسترسـ  یچند بـه الفـاظ وحـ    ر معصوم هریشوند. اما غ یشمرده م ین وحیقرآن ع فهـم او   یدارد، ول

ر یاست فهم و تفسـ  ينباشد. پس آنچه در دسترس بشر عاد ین مضمون وحین است در همه جا عکمم

، دو راه یپـس از وحـ  » نقـل «و » عقـل «اساس،  نیا شود. بر یده مینام» نقل«ه ک یاست، نه خود وح یوح

  ).1388، يورکاش ییگر سازگارند (فنایدیکه با کل معرفت هستند یتحص يبرا

ـ با توجه به آنچه گذشت، قدرت عقل و نقـش و اهم  ـ تـوان ناد  یت آن را نمـ ی  یده گرفـت. عارفـان  ی

ـ تۀ مهم و قابل دقت اکاند. ن به عظمت آن اعتراف کرده یعرب الدین یمحبرجسته همچون  ه کـ ن اسـت   ی

انـد.   قایل شـده  ییآن ارزش واال يداشته و برا یار گرامیعقل را بس ات معصومان یو روا یات قرانیآ

انـد، و    شـمار آمـده   بـه  یارزندة انسـان  يهااز شاخصه» تدبر«و » تفقه«و » رکتف«و » تعقل«م، یرکدر قرآن 

ـ انـد. ن  اند، سرزنش شده دور افتاده يرکه از تعقل و تعمق فک یسانک عقـل را   ات معصـومان  یـ ز روای

ـ ، حجت حـق، عـامالن د  یعامل معرفت اله ـ ننـد. آ کیمـ  یاهللا معرفـ  اءیـ ن و حی ـ ی ات یـ و روا یات قران

را » تیـ رؤ«است و آن را ستوده است. امـا   یعقل يارکه کاند  ردهکر و تعقل را مطرح کتف معصومان

ن را هـم معتبـر   یقـ یال نی، عـ »تیـ رؤ«لمۀ کر کن، با ذیقینار علم الک) و در 11کار دل (فؤاد) دانسته (نجم: 

 یفهم عقلـ  یست، ولیمردود ن یافت عقلیه درکنینند به اک یم ییات راهنماین آی). ا7 - 5اثر: کداند ( ت یم

سـر اسـت.   یبا دل (شـهود) م  یة درونت و مشاهدیبرد. اما رؤیش میمطلب پ یتا مرز تفقه و فهم مفهوم

ـ اند. توجـه بـه ا   ه در طول هم قرار گرفتهکافت در دو سطح متفاوت معرفت هستند ین دو دریا تـه  کن نی

م. یابیـ یح دل راه نمـ یم به شهود صـح یر نگذرکح تفیه تا از مرز درست تعقل و ظوابط صحکمهم است 



   ۱۲۹ گيري اسالمي بر اساس نقش عقل، وحي و شهود بر مبناي نظام ارزشي اسالم طراحي الگوي تصميم

آور اسـت    نیقـ یه کـ شـف و شـهود،   کن برسـد.  یقـ یتواند به ینم ییدة عرفا، عقل به تنهاین به عقیهمچن

  ).1384، يگرمارود يمتعلق به دل است (اسد

علـم   یاز مراتـب عقـل اسـت. عقـل گـاه     » عرفـان «ا یـ و » اشراق«، »شهود«، یشۀ اسالمیالبته در اند

ا مفهوم وجـود.  یقت وجود است یا حقیه معلوم، کدارد. سر آن این است  یعلم حصول یو گاه يشهود

افـت علـم او   یا مفهوم راه یت یاست، اگر به ماه يافت علم او امر شهودیو وجود راه  یم به هستاگر عال

عـالم را بـه آن    ياگانهینۀ خود است و بیآ ی، خود مشهود خارجياست؛ زیرا در علم شهود یامر حصول

شـود و او  یب او مـ یرود علم نصی، هرچه به دنبال معلوم میعالم در علم حصول یند؛ ولکینم ییراهنما

  ند.  یبینۀ علم، چهرة معلوم را مییدر آ

اسـت تـا    یـک شـتر نزد یب» بداهت«جاها به مفهوم  ياریدر غرب، در بس »Intuition«اما مراد از واژة 

را  ي، علـم حضـور  یدر فلسفه و عرفـان اسـالم  » شهود«ر شد، که ذکگونه  ، همان»يعلم حضور«مفهوم 

 یاست.  در هر حال، حتـ  یم و صور ذهنیبا واسطه مفاه یه دانشک یند، در برابر علم حصولکیم یتداع

ه کـ د توجـه داشـت   یـ رود، بایار مـ کـ م به یمعرفت بدون واسطۀ مفاه يبه معنا » Intuition«ه کدر آنجا 

، ص 1389، یروانیدانسـت (شـ   یکـی  یمورد نظر فلسفۀ اسالم يبه معنا يتوان آن را با علم حضور ینم

از مراتـب عقـل اسـت.     » عرفـان «ا یـ و » اشراق«، »شهود« یشه اسالمیدر اندگونه که ذکر شد،  همان). 65

ن یـ ج ایشـف نتـا  کقـات خـود و   یتحق ياز آنهـا بـرا   یه علوم اسالمکرا  ییهاتوان روشی، میلک طور به

شـیوة   یعقلـ رد و در روش ک يبند دسته» يشهود«و » ینقل«، »یعقل«اند، در سه روش ها بهره بردهدانش

  ).104، ص 1364مصباح، (آور است  نیقیو برهان  یبحث قائم بر استدالل عقل

عمل اسـت و بـا توجـه بـه      كمال» یخیاعتماد بر اسناد تار«از گذشتگان و » سماع«، یدر روش نقل 

ق نقـل  یـ دن آنهـا جـز از طر  یهسـتند، رسـ   يم و سنت نبویرکمستند به قرآن  یاسالم یه علوم شرعکنیا

ـ ن  ياز به صحت نقل دارد. در روش شهودین یست و صحت علوم نقلین نکمم ز اعتمـاد بـر شـناخت    ی

ر عـالم و شـناخت نفـس، و شـناخت خداونـد بـه عنـوان روش        یتفس يو مبنا قرار دادن آن برا يشهود

ـ   که کژة عارفان است یو ینیبه معرفت د يرفته شده است. نگرش شهودیپذ یاساس  یشـف و شـهود قلب

، شـهود  یشۀ اسـالم ین، در اندی). بنابرا1376، یاله داند (فتحیم ینیق دیحقا كدر يرا تنها منبع موثق برا

عقل است و  یآن به مراتب واالتر از علم حصول يه ارزشمندک) است يسب معرفت (علم حضورکراه 

،  یلـ ک ورطـ  ).  بـه 18، ص 1391، یمتفاوت است از آنچه دربارة شهود در غـرب مطـرح اسـت (رحمـان    

عقـل  «و سـپس  » يعقـل شـهود  «اعـم) اسـت، و پـس از آن     ي(به معنـا » یوح«ن منبع شناخت، یباالتر

۱۳۰       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

ه دو منبـع اول را بـه   کـ سـم  یبر خالف شـیوة مدرن  ـ یدر سنت اسالم». تجربه«ز یان نیو در پا» یاستدالل

از  یاسـالم  يعلمـا شوند و محققـان و   یت شناخته میشناخت به رسم ین مبانیا یتمام –نهد  یم ينارک

رده کـ استفاده  یمشاهدة محسوسات و تجربه و استدالل و برهان و سرانجام، تعقل و ذوق و شهود عرفان

  اند. ان ساختهیگر نمایدیکمراتب وجود را به  یوستگی، پیبه صورت یقیو از هر طر

  پژوهش يالگوي مفهوم

الگـوي   یابـد، بـه طراحـ   ییم معنـا مـ  اسـال  یه در بستر نظام ارزشـ ک، يریگمیتصم يبا توجه به ابزارها

تـن از اسـتادان حـوزه و دانشـگاه در       26 يد، بـرا ییـ ه الگوي پژوهش بـراي تأ کاقدام شد  يریگمیتصم

نظـر   ت و معارف صاحبیریمد يهارمانشاه ارسال شد. بیشتر استادان مذکور در رشتهکتهران و  يشهرها

بـارة بحـث    ن استادان نظـر خـود را در  یتن از ا 20 داشتند. يالت حوزویز تحصیشان نیتن از ا 8بودند و 

شـنهادات آنهـا، الگـوي    یت، پس از اعمال نظرات و پیه در نهاکردند کمقاله و الگوي منظور عنوان  یاصل

  شد.   یبه شکل ذیل طراح یینها
  پژوهش ی): مدل مفهوم1ل (کش

  

  

  

  

  

  

  

 ةننـد ک تعیـین  ،سـو  کها از ی جامعه است. ارزش م بر آنکهاي حا مدیریتی هر جامعه متأثر از ارزش کسب

طریـق   ري کـه از یتـأث هستند؛ رسیدن به اهداف  روشها و تبیین  راهنماي شیوه ،و از سوي دیگر ،اهداف

گـذاري بـه وجـود     مشـی  گیـري و خـط   هاي مدیران، کارکنان و دیگر افراد مرتبط بر فرایند تصمیم ارزش

د. در گـذار  ر مییهاي مدیران تأث م بر تصمیمومعه نیز به طور مدانظام فکري، اخالقی و ارزشی جا .آید می

ر یاسالم در نظر گرفته شده و تحـت تـأث   یدر چارچوب نظام ارزش يریگ میند تصمیالگوي پژوهش، فرآ

  اند. شده یشناخت معرف يجامعه، ابزارها ینظام ارزش



   ۱۳۱ گيري اسالمي بر اساس نقش عقل، وحي و شهود بر مبناي نظام ارزشي اسالم طراحي الگوي تصميم

قت او بـا روح اسـت و روح   یجسم و روح است، و حق ي، دارايدو بعد يه انسان موجودکرو  آن از

نـد  کیه تنها  برآورد مکنده را ندارد، بلیآ یم واقعیز توان ترسین عقل نیمجرد است و  همچن يز عنصرین

نـدارد،   يبـه عوامـل معنـو    ینماید و راهیم کمکانسان   يریگمیبه تصم يماد يایتنها در محدوده دن و

،  بـه ابـزار   يو معنـو  یروحـ  يایـ شناخت دن  يان بریاسالم و همچن یدر نظام ارزش يریگمیتصم يبرا

ار عقـل قـرار   یـ هـا را در اخت يریـ گها و جهتچارچوب یاز است. وحین» یوح«جز عقل به نام  يگرید

- یمـ  یبه ضرورت وحـ  یق استدالل عقلیما از طر یعنیاست؛  یتعامل ین عقل و وحیدهد. ارتباط بیم

ت انسـان قـرار دارد، نـه در مقابـل     یعقل در مقابل نفسانم. ینکیت می، عقل را هدایق وحیم و از طریرس

ـ از طر  یه در منطق اسالمکنیا به عبارت بهتر، عقل در مقابل جهل است. با توجه به ای، یوح ق تقـوا و  ی

ـ توانـد از شـهود و عرفـان ن   یه مکشود یم یر روشنیضم يانسان دارا يخودساز ـ نـد، ا کز  اسـتفاده  ی ن ی

  ند.   کیم کمکبه انسان  يریگمیگر از منابع شناخت در تصمید یکیبه عنوان » شهود و عرفان«

 ۀهمـ  »تجربـه «و  »حـس «، »نقل«، »عقل«، شناختی ما معرفت یبا توجه به الگوي پژوهش و طبق مبان

در این وضعیت، چندین سطح و الیـه از عقالنیـت تشـکیل خواهـد      هستند.هاي کشف یا تولید علم  راه

آیـد.   کند، به کمـک تولیـد علـم مـی     که از نقل استنباط می ،و استنباطی نیز شد. در این حال، عقل عملی

هاي خاص متناسب با این منـابع معرفتـی پدیـد     اندرکار تولید علم باشد، نظریه هرگاه این مجموعه دست

شناسـی و علـوم    شناسـی، مـردم   شناسـی، روان  که در علوم انسانی، جامعه ،ها را آید. هر کدام از نظریه می

بنابراین، چنین نیست که یک نظریـه، خـالص و    .اي نباشد فلسفه ۀبینید، امکان ندارد در حاشی سی میسیا

شناختی خود وجود داشـته باشـد. اگـر     تر از آن، مبادي هستی شناختی و مهم مبادي معرفت ۀبدون پشتوان

به طور عام و در نگاه اسالمی بـه   ،فرهنگ و تمدن اسالمی و در نگاه دینی ةدر حوز ،شک چنین است بی

هـا   هاي متناسب با مبانی خود وجـود دارد و درون روش  طور خاص و نگاه شیعی به طور اخص، روش

هر نظریه، چنـد روش   ۀهاي گوناگون است و چه بسا در حاشی ها نظریه و در دل این رویکرد ،رویکردها

 .  شود کاربردي مطرح می

اسـت، و   »یوحـ «ن  منبع شـناخت،  یترن و مهمیاسالم، اول یم ارزشبا توجه به آنچه گذشت، در نظا

ن  منـابع شـناخت بـه    یـ اسالم، همۀ ا یدر نظام ارزش». تجربه«ز یان نیو در پا» عقل«و » شهود«پس از آن 

، از مشـاهدة محسوسـات و تجربـه و اسـتدالل و     یاسالم يشوند و محققان و علمایت شناخته میرسم

 یوسـتگ ی، پیبـه صـورت   یقـ یرده و از هـر طر کـ استفاده  یو ذوق و شهود عرفان برهان و سرانجام، تعقل

 اند.ان ساختهیگر نمایدیکمراتب وجود را به 

۱۳۲       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

  يريگ جهينت

الن (امـت اسـالمی) و چـه در سـطح خـرد (نظـام اداري و یـا        کچه در سطح  ،الگوي مدیریت اسالمی

هاي اسالمی اسـتوار گشـته و سـمت و     كمال ه برکها) منبعث از اصول و قوانین مشخصی است  سازمان

 .هاي اجتماعی است مال و بهبود نظامکانسان در جهت  يهدف آن ارتقان ی، همچنسوي الهی دارد

 هـاي جامعـه   ر ارزشیاست که عمیقاً تحت تـأث این نظام  عناصراز  »گذاري مشی گیري و خط تصمیم«

کارکنـان و دیگـر افـراد مـرتبط بـر فراینـد       هـاي مـدیران،  طریق ارزش ري که ازی. عالوه بر تأثقرار دارد

آید، نظام فکري، اخالقـی و ارزشـی جامعـه نیـز بـه طـور        گذاري به وجود می مشی گیري و خط تصمیم

 د.گذار ر مییهاي مدیران تأثم بر تصمیمومدا

و » يت ابـزار یـ عقالن«ژه، یـ و بـه و » تیـ عقالن«م یر پارادایتحت تأث یت غربیریدر مد» يریگ میتصم«

ت و مسـئوالن  یریدانشمندان مد يت  همواره راهنمای، عقالنیلک طور ل گرفته و بهکله، شیبه وس معطوف

 سازمان بوده است. ییاجرا

 يگری،  به ابزار ديو معنو یروح يایشناخت دن  ين برایاسالم و همچن یدر نظام ارزش» يریگمیتصم«

 دهد. یار عقل قرار میها را در اختيریگ ها و جهتچارچوب یاز دارد. وحی، ن»یوح«جز عقل به نام 

ق تقـوا  ی، از طریاز مراتب آن هستند. در منطق اسالم» الهام«و » شهود«ه  کاست  یمراتب  يدارا یوح

توانـد از  یه مـ کـ شـود  یم یر روشنیضم ياز گناه) انسان دارا يو دور یام الهکاح ي(اجرا يو خودساز

 ند.   کیم کمکدرست به انسان  يریگمین در تصمن شهود و عرفایند. اکشهود و عرفان استفاده 

 است. يت و خدامحوریار انسان و بر محور عقالنیاراده و اخت يبر مبنا» يریگمیتصم«، یرد اسالمیکدر رو

م یار گیـرد و تصـم  کـ  ها، عقل خود را بهن چارچوبیر موظف است بر اساس ایمد، دگاه اسالمیاز د

براي فائق آمـدن بـر    ،اسالمی بنا بر ساختار اعتقادي و ارزش ذهن خویشمدیر  رد. یبگ یمعقول و ارزش

رو،  ازایـن به سوي استعانت از خداونـد متمایـل اسـت.     نترل با تصمیم خودکقابل  متغیرهاي محیطی غیر

رد، یـ گیات بهره میند و از همۀ تجربکیه خود را به تمام علوم مسلح مکن حال یر در عیسته است مدیشا

ه جهـان بـا همـۀ عظمـتش بـه      کـ بسـپرد   ییتوانـا  ياالربـاب و دانـا  شه را به دست ربیو اندر کزمام ف

هـا قـرار    د تـا او را در بهتـرین راه  یبجو ياریشود و از حضرتش استمداد و یر او اداره میسرانگشت تدب

 .شه و هم از نظر عملیر و اندکدهد، هم از نظر ف

» شـهود «ن  منبع شناخت است. پس از آن یترن و مهمیاسالم، اول یدر نظام ارزش »یوح«، یلک طور به

  .روند شمار می به يریگ میاز منابع شناخت در تصم» تجربه«ز یان نیو در پا» عقل«و 



   ۱۳۳ گيري اسالمي بر اساس نقش عقل، وحي و شهود بر مبناي نظام ارزشي اسالم طراحي الگوي تصميم
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  الملخّص

مؤسسۀ وقد یدفعون أثماناً  المدراء فی کلّ منظّمۀ أو کبار من هواجس المستمریعتبر تحسین النظام لم یزل 

من أجله، وتنتابهم هذه الهواجس بسبب التغییرات البیئیۀ والمتطلّبات الجدیدة للمخاطبین. أما هناك باهظۀ 

نموذجان هما النموذج اآللی والنموذج العضوي. ویرى الکثیر من مصممی األنظمۀ اإلداریۀ ومهندسیها أنّ 

المنظّمات "لوحید لتطویر المنظّمات وتحدیثها هو النموذج العضوي وفی مرحلته األخیرة هو نظریۀ الطریق ا

المنطقی من خالل استخدام منهج الدراسات  –. تعتمد هذه المقالۀ على أسلوب البحث التحلیلی "المتعلّمۀ

إصرار بعض المدراء على  المکتبیۀ والمراقبۀ فی دراسۀ النموذجین ونقدهما. وتشیر نتائج البحث إلى أنّ

ضرورة التطور فی المنظّمات من خالل اتّخاذ ترتیبات المنظّمۀ المتعلّمۀ، ال مبرّر له وتبتنی ضرورة اختیار 

  أساساً.  "إیهام منع الجمع"نموذج إداري آلی أو عضوي على مغالطۀ  

المنظّمۀ، المنظّمات المتعلّمۀ، إیهام النموذج اآللی، النموذج العضوي، تطور المنظّمۀ، تعدیل  کلمات مفتاحیۀ:

  منع الجمع.

    


