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 چکیده

 زمینه دانشگیری و اخالق در میمگیری اخالقی با توجه به اهمیت دو موضوع تصتوجه به موضوع تصمیم
اند كه مدیران كند و امروزه اندیشمندان علم مدیریت به این باور رسیدهمدیریت، هر روز رشد بیشتری پیدا می

ای كه وجود دارد آن است لهأاما مس؛ قرار دهند مدنظرهای اخالقی را نیز در هنگام اخذ تصمیمات، باید مؤلفه
گیری اخالقی شود. در این پژوهش تالش شده است الگویی از تصمیمسوب میكه چه تصمیمی، اخالقی مح

بنیاد از استراتژی پژوهشی داده منظور ینبدالبالغه ارائه شود. های كتاب شریف نهجمدیران، مبتنی بر آموزه
استا ابتدا مقوله بوده است. در این ر 14مفهوم و  05، گزاره 141استفاده گردیده است و حاصل امر، استخراج 

البالغه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سپس مفاهیم كلیدی استخراج گردیده های نهجتک گزارهتک
های تحقیق، متشکل از مفاهیم مستخرج قبلی، مورد شناسایی قرار گرفته و در سه است. در گام بعد، مقوله

از:  اندعبارت شدهییشناساهای ترین مؤلفهمهماند. برخی از بندی گردیدهساز دستهنوع محوری، اصلی و زمینه
داری. التزام به حق، عدالت، حسن تدبیر، فهم و ادراک صحیح، محوریت منافع و مصالح عامه، صداقت و امانت

آمده و الگوی  به شمارالبالغه گیری اخالقی مبتنی بر نهج، معیارهای الگوی تصمیمشدهییشناساهای مقوله
 شکیل داده است.نهایی تحقیق را ت
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 مقدمه

بردند، كه حتی پیامبران الهی هم از خطر آن به خدا پناه می با توجه به سركش و طغیانگر بودن نفس اماره
ها در معرض خطر تسلط نفس اماره هستند؛ اما این خطر برای مسئوالن و مدیران كه از همه انسان

به اخالق اسالمی  روینازاتر است. رت ظاهری بیشتری برخوردارند، بیشتر و خطرناکامکانات مادی و قد
از اهمیت برخوردار است كه  قدرآنموضوع اخالق  نیاز بیشتری دارند كه سپری در مقابل نفس اماره است.

؛ «امهمن تنها برای تکمیل فضائل اخالقی مبعوث شد» :خوانیممی ص(اكرم )حدیث معروفی از پیامبر در 
در همین  ص() یامبرپدهد كه تمام اهداف بعثت یبه اصطالح برای حصر است نشان م كه «انّما»تعبیر به 

  شود.ها خالصه میامر یعنی تکامل اخالقی انسان
 آننشیند و گیری میفرد به تصمیمكه  گاه آنترین نقش اخالق هنگام تصمیم عملی است؛ چه مهم    
گیری دهی به تصمیم و تنظیم فرآیند شکلرسد. اخالق در شکلامعه به تصمیم میـازمان و جــكه س گاه

های گیری موجب وارد شدن آسیبرعایت نکردن اخالق اسالمی در تصمیم كننده دارد.آن نقش تعیین
شود و حتی قوانین و مجازات مختلف نتوانسته است تا حد مطلوب جامعه را به فراوان به فرد و جامعه می

گیری را بهینه و تواند نظام تصمیمار مناسب مجاب كند. در این میان اخالق مبتنی بر فرهنگ الهی میرفت
 .(105 :1931 ،اكبری و رمضانی)علی سالم كند

باشد. می «گیریتصمیم»دارند  سروكارمداوم با آن  طوربهیکی از فراگردهایی كه تمام مدیران     
 اندها را مترادف یکدیگر دانستهیریت به حدی است كه برخی آنگیری از مدتصمیم ناپذیرییکتفک

قلب مدیریت است و همه وظایف مدیریت در باطن خود با  ینوعبهگیری تصمیم .(3 :1931)احمدی، 
اند خالی از وجه گیری دانستهبرخی اساساً مدیریت را معادل تصمیم كهینااتخاذ تصمیم همراه است و لذا 

 :1930)دفت،  حساب آوردگیری را مغز یا مركز سلسله اعصاب سازمان بهرآیند تصمیمتوان فنیست. می
 ،)سعادت رساندر تمام وظایف خود را به انجام میباشد كه مدیگیری میتصمیم ییلهبه وسزیرا  ،(134

اهمیت ها از گیری در سازمانهای تصمیماز سوی دیگر رشد مقوله اخالق و تأثیر آن بر نظام( 9: 1932
ای اخالق و هگیری در حوزه علم مدیریت بدون توجه به مؤلفهتصمیم ای برخوردار گردیده است.فزاینده

وارد ساختن مباحث اخالقی در امور  به منظوربینانه نیست. از جمله طرق مؤثر مسئولیت اجتماعی واقع
(. امروزه اندیشمندان 11 :1933 سی،و قیطا )آذر، ربیعه گیری استنی لحاظ اخالق در تصمیمروزمره انسا

های اخالقی را نیز اند كه مدیران در هنگام اخذ تصمیمات، باید مؤلفهعلم مدیریت به این باور رسیده
ای كه وجود دارد آن است كه چه اما مسئله؛ قرار دهند و تصمیماتشان، بُعد اخالقی را نیز دارا باشند مدنظر

ها یافت جود جستجوهای فراوان تنها تعداد محدودی از پژوهششود. با وتصمیمی، اخالقی محسوب می
ها كه تا حدی به این اند. حتی آن دسته از پژوهشگیری و اخالق پرداختهشد كه به موضوع ارتباط تصمیم

اصلی این پژوهش عبارت است  پرسشلذا  اند.های اسالمی بهره گرفتهاند، كمتر از آموزهموضوع پرداخته
 های اسالمی چیست؟ری اخالقی مدیران مبتنی بر آموزهگیمعیارهای تصمیمالگوی  :كهاین از
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 ضرورت و پیشینه پژوهش
گیری مطالعات زیادی به عمل ه با مفهوم و مکانیسم تصمیمـرابط ربرت سایمون محققی است كه درـه

. به (Simon, 1960: 1)باشدمترادف میگیری دو واژه میمـآورده است. از نظر او، مدیریت و تص
 :Barnard, 1938) دـدهیل میـدیران را تشکـگیری اصل و اساس وظایف میمـی بارنارد تصمگفته

گیری داند و مدعی است كه تصمیمگیری مییفیت مدیریت را تابع كیفیت تصمیمنیومن ك (.189-197
گیری، پایه و ت تصمیمنیز معتقد اس(. استار 4: 1932 ،)سعادت ی مدیر استترین وظیفهمهم ییتنهابه

نظر ماندی و  از .(Starr, 1971: VIII) دهدیماساس تمام وظایفی است كه مدیر در سازمان انجام 
صفتی است كه یک مدیر الیق و برجسته را از مدیری  ینترمهمگیری، مهارت در تصمیم همکاران او،

نتز نیز معتقد است كه كو .(Mondy, Sharplin & Flippo, 1988: 14) سازدمعمولی جدا می
ی اصلی گیری را وظیفهدهد و مدیر معموالً تصمیمریزی را تشکیل میگیری، اصل و اساس برنامهتصمیم

 (.Koontz & Weihrich, 1989: 135) آوردمی به شمارخود 

خود گاهانه در مورد دنیای های شخصی بخشی از اعتقادات متعددی است كه افراد آگاهانه یا ناآارزش    
های دهند كه باعث ترجیح شکل خاصی از رفتار بر دیگر گزینهو عقایدی را پوشش می كنندحفظ می

 ندـكندایت میـراهم كرده و آن را هـالقی را فـبنای قضاوت اخـها مشوند. ارزشرفتاری می
(Douglas, Davidson & Schwartz, 2001: 104.) گیری اخالقی موضوع بسیار تصمیم

 به منظورهای نظری متنوعی را وكار است. تعدادی از نویسندگان مدلر ادبیات اخالق كسبجذابی د
 اند. این طیف ازكند، پیشنهاد دادهبینی فرآیندی كه طی آن، مدیر تصمیم اخالقی اتخاذ میتشریح و پیش

تا مدل شدت ( 1330) چارچوب اقتضایی فِرِل و گِرِشام ( تا1331) فردی تروینو -مدل تعاملی وضعیتی
ی ها مناسب این باشند كه پایهشاید هر یک از این مدل كهیدرحالشود. ( را شامل می1331) اخالقی جونز

های تالش گونهیناانگیزی مطالعات تجربی فرآیند تصمیم اخالقی به شمار آیند، اما به طرز شگفت
در (. Randall & Gibson, 1990) های نظری بسیار محدودندمستقیم به منظور آزمون تئوری

اكثر  (.Trevino l., 1986) ها در رابطه با این موضوع غیرتجربی هستندت اكثر نوشتهـحقیق
اند، الگوهای غربی است كه سنخیت الزم با نگاه گیری اخالقی ارائه شدهوهایی كه در زمینه تصمیمـالگ

 4الگوی (، 1313) سعه اخالقی كلبرگاز: الگوی تو اندعبارتاسالمی را ندارند. مهمترین این الگوها 
گیری اخالقی/غیراخالقی مدل رفتاری تصمیم(، 1331) گیری اخالقی رِست و دیگرانای تصمیممؤلفه
ضمنی نقش معمای اخالقی در  ، الگوی(1331) جونزگیری اخالقی تصمیم(، الگوی 1333) و دیگران بومر

در منابع داخلی نیز، ؛ (2551) مدار براون و تروینوالقرهبری اخمدل ، (2551) مدیریت منابع انسانی ووتن
ها ی اخالق سازمانی، مطالعات متنوعی صورت پذیرفته است، لکن موضوع برخی از آنزمینهدر 
ها منحصراً حول محور منشور اخالقی و نقش آن در سازمان باشد، برخی از آناخالقی نمی گیرییمتصم

، برخی اندپرداختهگیری القی خاص مانند توكل در سازمان و تصمیمی اخاست، برخی به نقش یک مؤلفه
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و برخی كه از منظر اسالمی به موضوع  اندگیری اخالقی نپرداختهاز منظر اسالمی به موضوع تصمیم
گردد لذا این نتیجه حاصل می ؛اندبهره گرفته البالغهنهجی غیر از اند، از منابعتصمیمات اخالقی پرداخته

 البالغهنهجصورت خاص گیری اخالقی از منظر اسالمی و بههش جامعی كه به موضوع تصمیمكه پژو
پرداخته باشد، موجود نبوده و مدل جامعی در این زمینه ارائه نگردیده است؛ لذا اهمیت و ضرورت این 

 گردد. پژوهش آشکار می
 

 هادادهروش تحقیق و ابزار گردآوری 

قیقی بنیادی، از بعد هدف، تحقیقی اكتشافی و از بعد نوع داده، تحقیقی عد ماهیت، تحاین پژوهش از بُ
استراتژی بنیاد استفاده گردیده است. داده استراتژی پژوهشیها از آید. جهت تحلیل دادهمی به شماركیفی 

مورد بنیاد پس از كتاب تأثیرگذار بارنی گلیسر و آنسلم استراوس اهمیت بیشتری پیدا كرده و داده پژوهشی
های این روش نبود، شاید اگر قابلیت (.Fernández, 2004: 84) تأیید بیشتری نیز قرار گرفته است

 (.Charmaz, 2000: 509)شاهد بالندگی و شکوفایی پژوهش كیفی باشیم  توانستیمینمامروزه 
 ی است. های اسالماكتشافی، البته مبتنی بر آموزه الگوییابی به یک دست به دنبالپژوهش حاضر 

های مستفاد از قیاس اكتفا كه غالباً به آزمون نظریه های محدود گذشتهبا شکستن قالب استراتژیاین 
بنیاد با داده استراتژی پژوهشیپردازد. این ویژگی موجب شده است كه سازی میكرد، خود به نظریهمی

محقق بر متون اسالمی و  هایفرضتحقیقات اسالمی سنخیت بیشتری داشته باشد؛ زیرا تحمیل پیش
شدت از سوی های برخاسته از رویکردهای تجربی و مادی، بهها برای انطباق با نظریهتفسیر به رأی آن

ی بنابراین شیوه؛ (24: 1935 ،)مهرابی و همکاران است شدهواقعمورد نکوهش اندیشمندان مسلمان 
 بنیاد تشخیص داده شد.پردازی دادهی، نظریهپژوهش كیفی مناسب بوده و در این تحقیق، بهترین استراتژ

است؛  البالغهو منبع تحقیق، كتاب نهج ایها، روش كتابخانهین تحقیق، روش اصلی گردآوری دادهدر ا    
ی پژوهش برداری علمی در زمینهبهرهجهت البالغه ف نهجب شریاكت هایتک گزارهبدین منظور تک

 اند.و بررسی قرار گرفته مطالعه مورد
 

 بحث و بررسی

، در ابتدا منظور ینبدده است. ها بواد مبنای تحلیل یافتهـبنین پژوهش، استراتژی پژوهشی دادهـدر ای
هایی كه و سپس گزاره د مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفت، مورالبالغهشریف نهجتک جمالت كتاب تک

 یها در زمینهنحوی قابلیت استفاده از آنبوده و به و ابعاد مختلف آن گیری مرتبط با موضوع تصمیم
 شدهمرتبتحت عنوان مفاهیم كلیدی  هاگزارهتحقیق وجود داشت، استخراج گردید. در گام بعد، این 

. بدین منظور، معنا و مفهوم دریافتی از هر گزاره در قالب یک یا چند كلمه نگاشته شد؛ الزم به ذكر است
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چند مفهوم در استخراج ها لذا از آن ،تفاده در چند جهت را دارا بودنداست كه برخی از جمالت، قابلیت اس
 .بهره گرفته شد

 البالغهنهجاز  شدهاستخراجهای گر معنای گزارهپس از مشخص شدن مفاهیم كه در حقیقت بیان    
خوردار بوده و ها بود. بدین منظور، برخی از مفاهیم كه از قرابت معنایی بربودند، اقدام بعدی تشکیل مقوله

بندی گردیدند؛ ها دستهجود داشت، در قالب مقولهتر وها تحت یک چتر معنایی وسیعامکان گردآوری آن
باشند. نکته مهم در رابطه ، متشکل از چندین مفهوم میگرفتهشکلهای به دیگر سخن، هر یک از مقوله

گیری ، لزوماً در ارتباط با تصمیمع() یعلام امها از سوی آن است كه این گزاره شدهاستخراجهای با گزاره
است، اما  شدهمطرحبیان نگردیده است و هر كدام در یک موقعیت ویژه و در ارتباط با موضوعی خاص 

كه حضرت در رابطه با ها در جهت موضوع پژوهش بهره گرفت. مثالً هنگامیتوان از مفهوم آنمی
توان این استنباط را داشت كه در هنگام نمایند، میموضوعی خاص، لزوم توجه به حق را مطرح می

از  شدهاستخراجهای در ذیل، مقوله گرا بود تا تصمیمی اخالقی را رقم زد.بایست حقگیری نیز میتصمیم
و در رابطه با آن، توضیحاتی آورده شده است.  شدهیمعرفی هر مقوله دهندهمنبع تحقیق و مفاهیم تشکیل

 است. شدهدادهها از مفاهیم، نشان گیری مقولهر جداول مربوط به شکلسایر موارد نیز د
 

  محوری یمقوله

 التزام به حق .1

« التزام به حق»ی ، مقولههای اسالمیاخالقی از منظر آموزهگیری های اساسی تصمیمیکی از شاخص
ر مختلف اشاره گردیده و به صو« التزام به حق»ی ، به دفعات به مقولهع() یعلاست. در كالم امیرمؤمنان 

توان ، میالبالغهنهجضرورت اهمیت آن در هنگام اخذ تصمیمات اخالقی تبیین شده است. با بررسی 
مات ـذ تصمیــی اخی مهم در زمینهدالّ بر این مقوله یاگونههـبعبارات متعددی را یافت كه هر یک 

از دیدگاه ترین ابعاد و یکی از كلیدی« به حق التزام»توان با اطمینان بیان نمود كه باشد؛ لذا میمی
توان گفت كه آید. میهای اسالمی به شمار میترین بعد تصمیمات اخالقی از منظر آموزهمهم، ینمحقق

ی محوری در عنوان مقولهتوان آن را بهگیری اخالقی قرار گرفته و می، در قلب موضوع تصمیماین مقوله
ی تصمیماتش تنها ای داشته و دایرهتوجه ویژه حقانیذگرا، به . انسان حقمدل تحقیق مدنظر قرار داد

شمار حق بهترین ذینفعان نیست. وجود خداوند متعال، در رابطه با هر فردی، بزرگمبتنی بر منافع ذی
-ر ذیان اگـت؛ به دیگر بیـنفع نیسذی عنوانیچهبهپروردگار عالم در تصمیمات افراد  كهیدرحالآید، می

گیری خارج ی تصمیمنفعان مالک تصمیم و عمل قرار گیرند، در حقیقت ما خداوند متعال را از دایره
نفع تصمیمات بشر نیست، اما اگر تصمیمات مبتنی بر حق و همچنین ذی گاهیچهایم چرا كه خداوند نموده

ی از بعد اخالقی نین تصمیماتحق، خداوند است و لذا چترین ذیحقان باشد، اولین و بزرگبا محوریت ذی
های گردد. برخی از جلوهآشکار می« التزام به حق»ترتیب اهمیت عنصر خواهد بود. بدینحتماً قابل قبول 
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گرایی، پذیرش حق و تسلیم حق شدن، بیان و از: حق اندعبارت البالغهنهجدر « التزام به حق» یمقوله
 اعالن حق، اجرا و برپا داشتن حق.

 یگرای حق -1-1
است؛ بدین معنا كه فرد باید تمایل به حق « ییگراحق»، مفهوم «التزام به حق»ی مقوله یاولین جلوه

حق بوده و  به دنبالشود تا فرد گرایی موجب میارجح بداند. عنصر حق حق ریغداشته و همواره حق را بر 
دالیلی كه انسان از پیروی در زمان روشن شدن آن، در پذیرش، اعالن و اجرای آن شتاب ورزد. یکی از 

این امر موجب دوری وی از حق و انحراف از مسیر حقیقت است،  كهآنهواهای نفسانی منع شده است، 
پیروى هوا و هوس از حق »فرماید: البالغه مینهج 42ی در فرازی از خطبه ع() یعلامیرمؤمنان  كهچنان

تاب ورزیدن در هر كاری را منع نموده، مگر در ایشان همچنین ش. (13: 1939، 42خطبه )«كندمنحرف مى
در كارى شتاب مکنید، » فرماید:در بخشی از همین خطبه می كهچناناست،  شدهروشنزمانی كه حقیقت 

-گر میزان اهمیت حقاین عبارت بیان. (13: 1939، 42خطبه )«، كه به حقیقت آن آگاه گردیدآنگاهمگر 

در اغلب  كهیدرحالشمارد، اب در زمان شناخت حقیقت را مجاز میشناسی و عمل به آن است، چرا كه شت
گرایی حق ومــمفهاوقات، شتاب ورزیدن در انجام امور نهی شده و مورد نکوهش قرار گرفته است. 

است كه به پیکار با مدعیان  علناً فرموده 139 یدر فرازی از خطبهپراهمیت است كه حضرت  چنانآن
آگاه باشید كه من با دو كس پیکار كنم؛ یکى كسى »رود: از ادای حق می ندگانطفره رودروغین حق و 

كه چیزى را ادعا كند كه حق او نباشد و دیگر كسى كه از اداى حقى كه به گردن اوست سر 
گیری حذف شود، نتیجه این گرایی از فرآیند تصمیماگر عنصر حق .(299: 1939، 139خطبه )«برتابد

از »فرماید: البالغه مینهج 134حکمت  در، ع() یعلالقی نخواهد بود. امیرمؤمنان فرآیند، تصمیمی اخ
ان ــاین بیان نش. (433: 1939، 134حکمت )«روزى كه حق براى من نمایان شد، هرگز دچار تردید نشدم

 دارد.جویی حضرت طلبی و حقیقتاز عمق حق

    در برابر حق  شدن حق و تسلیم حق پذیرش -1-2
آید، مفهوم شمار میقرار گرفته و از مظاهر آن به« التزام به حق»ی كه در ذیل مقولهعنصر دیگری 

خواهد خود را ملتزم به حق نشان دهد، است. فردی كه می« پذیرش حق و تسلیم بودن در برابر حق»
معنای و شرط حق بوده و خود را تسلیم حق بداند؛ همچنان كه  دیقیبی پذیرش همواره آماده لزوماً باید

 فرماید:البالغه، مینهج 153ی ، در قسمتی از خطبهع() یعلاسالم، تسلیم حق بودن است. امیرمؤمنان 
سخن گوید و پراكندگی مردم را به وحدت تبدیل و اندیشه خود را برای  یراستبهرهبر جامعه باید با مردم »

به این توصیه را به رهبران جامعه  تنها نهحضرت . (149: 1939، 153خطبه )«پذیرفتن حق آماده گرداند
خود نیز در این راستا گام برداشته و بدان عامل بوده  بلکهنماید، گیرندگان اصلی جامعه میتصمیم عنوان

پیش از من در  كسچیه !مردم» :فرمایدالبالغه مینهج 193ی كه ایشان در فرازی از خطبهاست، چنان
این كه یکی از  عالوه برتسلیم حق شدن، . (139 :1939، 193خطبه )«پذیرش دعوت حق شتاب نداشت
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گیرنده نیز عنصری ی فعالیت یک فرد در جایگاه تصمیممعیارهای تصمیمات اخالقی است، برای ادامه
هر كس كه با حق : »فرمایدالبالغه مینهج 133در حکمت  ع() یعل حیاتی است. در این راستا موال

: فرمایدالبالغه نیز مینهج 453حکمت حضرت در . (433 :1939، 133 حکمت)«گرددنابود مى ،زدیدرآو
 .(021 :1939، 453حکمت )«نابود شد ،هر كس با حق در افتاد»

     بیان حق واعالن  -1-3
-وه میــ، جل«التزام به حق»گرایی و همچنین تسلیم حق بودن، در مسیر ی بعدی كه پس از حقمؤلفه

عبارت دیگر، افرادی كه ملتزم به حق هستند، نه تنها از است؛ به «اعالن و بیان حق»نماید، مفهوم 
نمایند، بلکه پس از یافتن حق، آن را با مندند و خود را به راحتی تسلیم حق میگرا بهرهای حقروحیه

بر اساس معیارهای مادی و دنیوی، از این اعالن حق، ضرری  كهنیانمایند، ولو صدای رسا اعالن می
گیری نیز قرار گیرند، حق را محور تصمیمشان قرار ا شود. چنین افرادی اگر در جایگاه تصمیمهمتوجه آن

البالغه كه در ساعات پایانی عمر نهج 43ی در نامه ع() یعلحضرت  شان را.دهند و نه منافع شخصیمی
براى پاداش سخن حق بگویید و » فرموده است: نگاشته، علیهماالسالمخویش به امام حسن و امام حسین

های مهم حضرت به كه مشخص است، یکی از توصیه گونههمان .(933: 1939، 43نامه )«آخرت كار كنید
گویی است و بدین ترتیب اهمیت و ضرورت عنصر بیان حق ترین ساعات عمر، حقفرزندانش در حیاتی

باید كه » :فرمایدمی نخعیبه مالک اشتر  09ی گردد. امیرمؤمنان همچنین در فرازی از نامهمشخص می
 :1939، 09نامه )«ترین وزیران تو كسانى باشند كه سخن حق بر زبان آرند، هر چند حق تلخ باشدبرگزیده

گیری باید گیرندگان، در هنگام تصمیمگر آن است كه تصمیماین توصیه حضرت به مالک، نشان. (450
 .بتوانند حقیقت را محور قرار دهند و آن را اعالن نمایند

     حق اجرا و برپا داشتن -1-4
 یعلباشد. امیرمؤمنان می« اجرای حق»، مفهوم «التزام به حق»ی مفهوم بعدی از مجموعه مفاهیم مقوله

برترین مردم در پیشگاه » :فرمایدبا عمل به حق می در ارتباط البالغهنهج 120ی ، در فرازی از خطبهع()
از باطل باشد، هر چند از قدر او بکاهد و به او  تریداشتندوستخدا كسی است كه عمل به حق در نزد او 

ی دیگری كه در نکته .(113 :1939، 120خطبه )«و باطل به او سود رساند و بر قدر او بیفزاید زیان رساند
در فرازی  ع() یعلی عمل به حق از اهمیت برخوردار است، به موقع انجام دادن آن است؛ حضرت زمینه

حقى را كه از آن شماست از موعد خود به » :فرماندهان سپاه فرموده است البالغه بههجن 05ی از نامه
. (451 :1939، 05نامه )«تأخیر نیفکنم و تا به انجامش نرسانم از پاى ننشینم و حق شما را به تساوى دهم

اجرای حق  اگرچهتأخیر تأكید ورزیده است.  گونهچیهبر ادای حق بدون  وضوحبهدر این عبارت حضرت 
افراد الزم است، اما این قضیه برای مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار  یی مواقع و توسط همهدر همه

گیرندگان حکومتی ابالغ كرده است؛ به همین دلیل حضرت، بسیاری از دستورات را به والیان و تصمیم
ی افراد، چه نزدیکان و چه هی بعدی در خصوص اجرای حق، آن است كه حق باید در مورد هماست. نکته
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اجرا گردد. تبعیض در اجرای حق، زیان بیشتری از عدم اجرای حق دارد. در همین  شکلکیبیگانگان به 
اجراى حق را درباره هر كه باشد، چه » فرماید:به مالک می 09ی در فرازی از نامه ع() یعلراستا، 

یبایى به خرج ده كه خداوند پاداش شکیبایى تو را خواهد خویشاوند و چه بیگانه، الزم بدار و در این كار شک
بدین . (413 :1939، 09نامه )«داد؛ هر چند، در اجراى عدالت، خویشاوندان و نزدیکان تو را زیان رسد

ای برخوردار است، به تأخیر العادهبر اجرای حق كه از اهمیت فوقتوان متوجه شد كه عالوهترتیب می
 ن اجرای حق در مورد همگان نیز از اهمیت ویژه برخوردار است.نینداختن حق و همچنی

جو گرا و حقی حقگیرنده در ابتدا باید از روحیهگر آن است كه فرد تصمیممجموع مطالب فوق، بیان    
به ترتیبی كه همواره حق را بر غیرحق ترجیح دهد. در مراحل بعدی، فرد پس از شناخت  ،مند باشدبهره

ت آن را نه تنها بپذیرد، بلکه تسلیم محض آن شود و در گام بعد، آن را آشکارا بیان و اعالن بایسحق، می
محور تصمیمات خواهد بود. تصمیمی كه با رعایت جوانب مذكور و محوریت حق، ، نماید. نهایتاً اجرای حق

بر اساس « ام به حقالتز»اتخاذ گردد، یکی از شروط و لوازم اساسی تصمیمات اخالقی را داراست، چرا كه 
 .گیری اخالقی است، یکی از ابعاد اصلی تصمیم امیرمؤمنان علی )ع(كالم 
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 (05،09های:نامه)-(120،211های:خطبه) حق برپاداشتن و اجرا 4

 

 لیاص هایمقوله

 عدالت .2

یکی از اصول دین از دیدگاه  به عنوانكه خود  آنجاتا  برخوردار استای از اهمیت ویژه« عدالت»ی مقوله
به « عدالت»ی ولهـالبالغه، اهمیت مقنهجهای صورت گرفته و فحص در آید. با بررسیتشیع به شمار می

ی عدالت فاهیمی كه در ذیل مقولهیکی از معیارهای تصمیمات اخالقی روشن گردید. برخی از م عنوان
 روی.میانهاعتدال و ی دیگران(، ورزی، انصاف )قرار دادن خویش در جااز: عدالت اندعبارتگیرند قرار می
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     عدالت ورزی -2-1
اشاره « ورزیضرورت عدالت»و مفهوم « عدالت»ی به مقوله وضوحبه البالغهنهجبسیاری از عبارات در 

به خدا سوگند كه داد ستمدیده را از ظالم »فرماید: می البالغهنهج 191ی در خطبه ع() یرالمؤمنینامدارند. 
خطبه )«و مهار ستمگر را بگیرم و به آبشخور حق وارد سازم، گر چه تمایل نداشته باشد ستمگر بستانم

ر اصلی شود بازستانی حق مظلوم از ظالم كه خود از مظاهگونه كه مشاهده میهمان. (131 :1939، 191
باید با دقت و حساسیت « ورزیعدالت»عمل به عدالت است، مورد تأكید حضرت قرار گرفته است. مفهوم 

البالغه، این حساسیت را بیان نموده و نهج 41ی بسیار زیاد پاس داشته شود. حضرت در فرازی از نامه
كنى یا یکى را به اشارت  مباد كه یکى را به گوشه چشم نگرى و یکى را رویاروى نگاه» فرموده است:

ی همین نامه كه به برخی از . در ادامه(933: 1939، 41نامه )«و یکى را با درود و تحیت ییگوپاسخ
كارگزاران نگاشته شده است، حضرت عدالت را همگانی دانسته و استثنائی در رابطه با آن برای كسی قائل 

تا بزرگان به طمع نیفتند كه تو را به ستم كردن  با همگان یکسان باش» فرموده است: چنینینانشده و 
، عدالت دیگریانببه. (933 :1939، 41نامه )«بر ناتوانان برانگیزند و ناتوانان از عدالت تو نومید نگردند

توان به ونه میــنم به عنوان. گیردگان مدنظر قرار ـدر ارتباط با همباید مختص قشر خاصی نبوده و 
اجراى حق را درباره هر كه باشد، چه »فرماید: البالغه اشاره نمود كه حضرت مینهج 09ی فرازی از نامه

خویشاوند و چه بیگانه، الزم بدار و در این كار شکیبایى به خرج ده كه خداوند پاداش شکیبایى تو را خواهد 
 .(413 :1939، 09نامه )«، در اجراى عدالت، خویشاوندان و نزدیکان تو را زیان رسدهرچندداد؛ 

     انصاف -2-2
 دفعاتبهدر نظر گرفت و « عدالت»ی های مقولهیکی از شاخه به عنوانتوان آن را دومین مفهومی كه می

است. انصاف به « انصاف»البالغه مورد اشاره قرار داده است، مفهوم در نهج ع() یعلكالم امیرمؤمنان  در
فرزند  به البالغهنهج 91ی یشان در فرازی از نامههر كس خود را در جای دیگری قرار دهد. ا كهآنمعنای 

را كه  آنچهاى پسرم! نفس خود را میزان خود و دیگران قرار ده، پس » :فرمایدمی ع(حسن )خود امام 
، براى دیگران یپسندینمرا كه براى خود  آنچهبراى خود دوست دارى براى دیگران نیز دوست بدار و 

سازد: اً این نکته را خاطرنشان میی همین نامه، حضرت مجدددر ادامه .(930: 1939، 91نامه )«مپسند
نیکوكار باش، آن گونه كه دوست دارى به تو  ؛ستم روا مدار، آن گونه كه دوست ندارى به تو ستم شود»

دارى براى خود نیز زشت بشمار، چیزى را براى مردم را كه براى دیگران زشت مى آنچهنیکى كنند و 
نامه )«را دوست ندارى به تو نسبت دهند، درباره دیگران مگو آنچهپسندى، كه براى خود مىرضایت بده 

عنوان یک مفهوم زیرمجموعه مقوله عدالت معرفی این جمالت، یک معیار اساسی را به .(931 :1939، 91
نماید. ن میمفهوم انصاف را بیا ینوعبهنماید و آن معیار، قرار دادن خویش در جای دیگران است كه می

در  (Golden Rule)قانون طالیی  به عنوانپردازان غربی، امروزه این عبارت از سوی برخی از نظریه
 قرار گرفته است. اشاره موردها قبل، توسط امیرمؤمنان قرن كهیدرحال آیدتصمیمات اخالقی به شمار می
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     اعتدال و میانه روی -2-3
بارها  ند و در فرازهای مختلف سخنان خوداقرار داده موردتوجهاز دیگر مفاهیمی كه حضرت بسیار آن را 

-نهج 11ی در فرازی از خطبه ع() یعلاست. موال « رویاعتدال و میانه»اند، مفهوم مورد تأكید قرار داده

ست راست روى نهى به گمراهى اگر به د» فرماید:روی ذكر نموده و میالبالغه، راه نجات انسان را میانه
اى، پس راه میانه را در پیش گیر كه رهایى ، باز هم به گمراهى افتادهییگراچپاى و اگر به دست هافتاد

 یمجتبالبالغه، به امام حسن نهج 91ی ایشان در فرازی از نامه .(41 :1939، 11خطبه )«در همان است
 .(939 :1939، 91 نامه)«گرددرا ترک كند از راه حق منحرف مى یروانهیمكسى كه » فرماید:می ع()

ترین كارها در نزد باید كه محبوب»فرماید: ، حضرت خطاب به مالک می09ی همچنین در فرازی از نامه
روى سازگارتر بود و با عدالت دمسازتر و خشنودى رعیت را در پى داشته تو، كارهایى باشد كه با میانه

های عدالت باید در یکی از جلوه به عنوانال و اعتد روییانهمبنابراین  ؛(450 :1939، 09نامه )«باشد
 قرار گیرد تا بتوان بعد اخالق را در تصمیمات تقویت نمود. موردتوجهها گیریتصمیم
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 یورزعدالت 

 -(41،05،01،09،03های:نامه)-(191،109های:خطبه)
 (91:حکمت)

 (13،21،91،09های:نامه)-(11،123،139،130های:خطبه) رویاعتدال و میانه 2

3 
انصاف )قرار دادن خویش در 

 جای دیگران(
 (910حکمت:)-(91،01،09های:نامه)

 

 حسن تدبیر .3

كتاب منبع در این  یژهبه وهای دقیق در متون دینی و یتوان در خالل بررسای كه میسومین مقوله
« تدبیرحسن»است. مفاهیمی كه در ذیل مقوله « تدبیرحسن» یپژوهش به ضرورت آن پی برد، مقوله

نگری، ترک مورد، جامعاندیشی، پرهیز از شتاب بیاز: دوراندیشی و عاقبت اندعبارت اندشدهبندی دسته
 .شناسیتیموقعآرزوهای طوالنی و 

     دوراندیشی و عاقبت اندیشی -3-1
دوراندیشی و »توان ضرورت توجه به مفهوم ، میع() یعلدر بسیاری از سخنان گهربار حضرت 

شی از ـدر بخ ع() یعلمشاهده نمود. امام « حسن تدبیر»ی را به عنوان یکی از ابعاد مقوله« یشیاندعاقبت
هاى تا دورترین كرانه»فرماید: البالغه مینهج 11ی بهدر خط یهمحمد حنفی خود به فرزندشان توصیه
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این كالم حضرت، اگر چه در رابطه با یک امر نظامی . (93: 1939، 11خطبه )«زیر نظر گیر میدان نبرد را
دهد كه افراد تنها نباید به نزدیک خود و امور در دسترس و ظاهر توجه بیان گردیده است، لکن نشان می

به مالک اشتر  09ی در فرازی از نامه ایشاناه دوراندیشانه نیز باید ملحوظ نظر قرار گیرد. نمایند، بلکه نگ
پس چشم به عاقبت دار، هر چند تحمل آن بر تو سنگین آید كه عاقبتى نیک و پسندیده : »فرمایدمی

مفهوم البالغه نیز از تأكیدات حضرت كه داللت بر های نهجدر حکمت .(413 :1939، 09نامه )«است
البالغه نهج 43در حکمت  ع() یعلعنوان نمونه، حضرت گردد. بهدوراندیشی دارد، موارد متعددی یافت می

و اندیشه صحیح به  یح اندیشهكارگیرى صحاندیشى در بهو دور پیروزى در دوراندیشى»فرماید: می
 داند.شی را پیروزی میی دوراندیهدر این عبارت، حضرت نتیج .(409 :1939، 43حکمت )«دارى استراز

را  ملزومات عقالنیت و به نوعی تدبیرشود، حضرت یکی از گونه كه در این عبارت بیان مشاهده میهمان
و از جمله تصمیمات  آموزد كه در اتخاذ تمام تصمیماتاین نکته به ما می داند؛توجه به سرانجام كار می

 بود. یشاندعاقبتاید دوراندیش و باخالقی 

     از شتاب بی مورد پرهیز -3-2
 ع() یعلاست. امیرمؤمنان « موردپرهیز از شتاب بی»، مفهوم «حسن تدبیر»ی یکی دیگر از مظاهر مقوله

كارى است، شما نظر من تأنى و پرهیز از شتاب» فرماید:می در این خصوص، البالغهنهج 49ی در خطبه
-اب در امور مختلف و از جمله در امر تصمیمـشت. (13: 1939، 49خطبه )«نیز راه مدارا در پیش گیرید

گیری جبران است. معموالً افرادی كه عجوالنه تصمیمیرقابلـگیری، گاهی نتایجی را به همراه دارد كه غ
-تر حسرت میهای مناسبنمایند، پس از مدتی از تصمیم خود پشیمان شده و از اتخاذ ننمودن انتخابمی

در هیچ كارى تا روشن نشود شتاب » :فرمایدمی 139ی از خطبه خورند؛ ایشان همچنین در فرازی
الزم به ذكر است كه منع از شتاب، باید در زمانی صورت پذیرد كه  .(299 :1939، 139خطبه )«نکنید

-ابهامی وجود نداشته و تصمیم گونهیچه كهیهنگامنسبت به موضوع و جوانب آن ابهام وجود دارد؛ لذا در 

همچنین . رسد، كندی و سستی روا نیستموضوع تصمیم و جوانب آن به قطعیت میگیرنده نسبت به 
شتاب پیش از » فرماید:مورد میالبالغه در رابطه با مفهوم پرهیز از شتاب بینهج 919حضرت در حکمت 

 .(011 :1939، 919حکمت )«خردی استو سستی پس از به دست آوردن فرصت از بی توانایی بر كار
ه پرهیز از شتاب، به معنای سستی و تنبلی و به تأخیر انداختن امور و تصمیمات نیست، بلکه واضح است ك

 دقت و سایر ملزومات یک تصمیم مناسب، به فراموشی سپرده نشود. كهمنظور آن است 

     جامع نگری -3-3
د. در در تصمیمات اشاره نمو« نگریجامع»توان به مفهوم ، می«حسن تدبیر»ی از دیگر مظاهر مقوله

این بهانه كه كارهاى خرد »فرماید: حضرت خطاب به مالک اشتر نخعی چنین می ،البالغهنهج 09ی نامه
 :1939، 09نامه )«را به سبب پرداختن به كارهاى مهم و بزرگ از دست هشتن، هرگز پذیرفته نخواهد شد

ی امور، چه خرد تیب كه همهنگری وجود دارد؛ بدین تردر این عبارت حضرت، نوعی تأكید بر جامع. (410
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. ایشان در فرازی دیگر از نامه اندتوجهو چه كالن، از اهمیت برخوردارند و هر یک در جای خود نیازمند 
نامه )«پردازى، از كارهاى كوچکشان غافل مانىنباید بدین بهانه كه به كارهاى بزرگ مى» فرماید:می 09
تصمیمات نیز دیدگاهی جامع داشت و تمامی ابعاد تصمیم را  بنابراین باید در هنگام؛ (453 :1939، 09

من بارها جنگ با معاویه را بررسی » فرماید:ایشان می 49ی یا در فرازی از خطبه ؛مورد توجه قرار داد
در این عبارت نیز حضرت با بیان بررسی  .(13 :1939، 49خطبه )«امدهیسنجو پشت و روی آن را  امكرده

ی تصمیمات با آموزند كه باید در همهتمام جوانب جنگ با معاویه، به دیگران می چندباره و سنجش
 نگری، ابعاد مختلف موضوع را مورد بررسی قرار داد.جامع

     موقعیت شناسی -3-4
به  البالغهنهج 09در نامه  حضرتاست. « شناسیموقعیت»، مفهوم «حسن تدبیر»ی از دیگر ابعاد مقوله

، 09نامه )«هر چیز را به جاى خود بنه و هر كار را به هنگامش به انجام رسان»: فرمایدمالک اشتر می
ی . حضرت در نامهنمایدناسی را به روشنی تبیین میش. این عبارت اهمیت مفهوم موقعیت(421: 1939

لک، ما»نماید: اشتر به دو تن از فرماندهان لشکر، وی را چنین معرفی میالبالغه در توصیف مالکنهج 19
و نه  كه شتاب الزم است كندی دارد ییآنجاو نه خطا و نه در  كندیمكسى است كه نه در كار سستى 

توصیف حضرت از مالک  گونهینا .(909: 1939، 19نامه )«ردیگیمكه كندی پسندیده است شتاب  آنجا
دار است كه قدر از اهمیت برخورشناس مالک دارد و این مفهوم آناشتر، نشان از شخصیت موقعیت

، وی را با این خصوصیت معرفی نماید. ی گوناگون مالکر میان صفات حسنهدهد دحضرت ترجیح می
ز ـتار نیـود، دارای عنصر نوع رفـبر داشتن عنصر زمان در دل خشناسی، عالوهمچنین مفهوم موقعیت

فتاری را از خود بروز دهد. داند كه در چه زمانی، باید چه نوع رشناس میباشد، یعنی هر فرد موقعیتمی
جا كه در آن»البالغه، خطاب به یکی از عمّال خود فرموده است: نهج 41ی در نامه ع() یعلامیرمؤمنان 

، 41نامه )«جا كه جز درشتى تو را به كار نیاید، درشتى نماىدر آن و نرمى و مدارا باید، نرمى و مدارا كن
1939: 933). 

     ترک آرزوهای طوالنی -3-5
آید. اگر چه انسان شمار میبه« حسن تدبیر»ی ، یکی دیگر از ابعاد مقوله«ترک آرزوهای طوالنی»فهوم م

 یرغ یپرورآرزود، اما این به معنای انباید برای رسیدن به پیشرفت، اهداف بزرگ را در ذهن خود بپرور
بدانید كه »فرماید: می ع() یعلالبالغه، حضرت نهج 31ی نیست. به عنوان نمونه در خطبه یانهگراواقع

در  ایشان .(159 :1939، 31خطبه )«سپاردآرزوهای دور و دراز عقل را غافل و یاد خدا را به فراموشی می
هرگز بر آرزوها تکیه نکن كه سرمایه احمقان » فرماید:البالغه به فرزندش مینهج 91ی فرازی از نامه

نماید. اً از تکیه بر آرزوها به شدیدترین وجه، نهی میاین عبارت صراحت. (931 :1939، 91نامه )«است
ها، گاه اندیشهقربان» فرماید:چنین می البالغهنهج 213همچنین ایشان در كلمات قصار خود، در حکمت 
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، عقل و یآرزو پرورگردد كه با این عبارات، روشن می. (439: 1939، 213حکمت )«زیر برق آرزوهاست
 دهد.ثیر منفی خود قرار میتحت تأتدبیر انسان را 
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 و دوراندیشی

 اندیشیعاقبت 
 (09،13های:نامه)-(11،11،39،109،104،139های:خطبه)

 (3،43،113،131،994های:حکمت)

 (90،919های:حکمت)-(09ی:)نامه-(49،139،132های:خطبه) موردبی شتاب از پرهیز 2

 (09ی:)نامه-(49ی:خطبه) نگریجامع 3

 شناسیموقعیت 4
 (19،91،41،09های:نامه)-(31های:خطبه)

 (21،103،919،431های:حکمت)

 (13،94،213،230های:حکمت)-(91ی:امه)ن-(42،31های:خطبه) طوالنی آرزوهای ترک 5

 

 فهم و ادراک صحیح -4
آن را  یروشنبه منبع دینی تحقیق،در بررسی  توانمییکی دیگر از معیارهای یک تصمیم اخالقی كه 

بر مقوله  ع() یرالمؤمنینام است. بسیاری از عبارات در بیان« فهم و ادراک صحیح»ی دریافت، مقوله
گیرند. برخی از این عناصر لت داشته و جملگی در ذیل چتر این مقوله قرار میدال« فهم و ادراک صحیح»

 ورزی، دانایی و تخصص، بصیرت و فهم عمیق.از: عقالنیت و خردورزی، تفکر و اندیشه اندعبارت

     عقالنیت و خردورزی -4-1
ررسی قرار داد، مورد ب« فهم و ادراک صحیح»ی توان آن را از جمله مظاهر مقولهاولین مفهومی كه می

به برخی  )ع( است. در این ارتباط از میان تعداد كثیر سخنان امیرالمؤمنین« عقالنیت و خردورزی»مفهوم 
 19ی و سایر جمالت در ادامه در جداول مربوطه ارائه خواهد شد. حضرت در نامه شدهپرداختهها از آن
 به دسته فرمان آور و رشته كار خود پس عقلت را ب»فرماید: می به ابوموسی اشعری البالغهنهج
كه اتفاقاً در این مورد هم  البالغهنهج 33ی همچنین حضرت در نامه .(423 :1939، 19نامه )«گیر

از سود عقل و تجربتى كه او  كهآنبدبخت »ابوموسی اشعری مورد خطاب قرار گرفته است، فرموده است: 
ته ـالنیت كمتری وجود داشـها عقتصمیماتی كه در آن .(441 :1939، 33نامه )«بهره مانداند، بىرا داده

 یعلتواند اخالقی باشد؛ چرا كه اخالق از پشتوانه عقل برخوردار است. امیرالمؤمنین تاً نمیـیعـباشد، طب
خردى ترین فقر بىنیازى عقل است و بزرگهمانا ارزشمندترین بى» فرماید:می 93 در حکمت ع()

البالغه نیز به این نعمت الهی اشاره نموده و نهج 04حضرت در حکمت . (401 :1939، 93حکمت )«است
. همچنین (409: 1939، 04حکمت ) «و هیچ فقرى چون نادانى نیست هیچ ثروتى چون عقل: »فرمایدمی
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یچ ای كه از نظر ایشان، هگونهداند، بهترین سرمایه در اختیار هر انسان میبزرگ به عنوانایشان، عقل را 
-البالغه چنین مینهج 119كه حضرت در حکمت  گونهتراز عقل نیست. همانای برای انسان همسرمایه

 .(419 :1939، 119حکمت )«اى از عقل سودمندتر نیستسرمایه» فرماید:
     تفکر و اندیشه ورزی -4-2

و ادراک صحیح  سازد كه یکی از معیارهای تصمیمات اخالقی، فهماز دیگر مواردی كه ما را رهنمون می
چه این دو مورد دارای گر است. این مفهوم متفاوت با عقالنیت است؛« تفکر و اندیشیدن»است، مفهوم 

برداری را از قوه عقالنیت خود شود یک فرد حداكثر بهرهكه موجب می آنچههستند.  مفهومیقرابت 
را  ع(حسن )البالغه، فرزندشان امام نهج 91در نامه  ع() یعلامیرالمؤمنین بنماید، تفکر و اندیشیدن است. 

در همین  .(931 :1939، 91نامه )«آن كس كه بیاندیشد آگاهى یابد»فرماید: میو مورد خطاب قرار داده 
 0نماید. به همین ترتیب، در حکمت ورزی را بیان میعبارت كوتاه، حضرت اهمیت موضوع تفکر و اندیشه

اى و اندیشه، آیینه و آداب، زیورهاى همیشه تازه بهاگرانمیراثى دانش، » فرماید:البالغه، حضرت مینهج
ای اندیشه، آیینه» :فرمایدحضرت می 910همچنین در حکمت  .(440 :1939، 0حکمت )«شفاف است

در این دو عبارت،  .(011 :1939، 910حکمت )«است شیراندیخای شفّاف و عبرت از حوادث، بیم دهنده
شفاف، جز  یگونه كه آیینهی شفاف تشبیه گردیده است. همانحضرت به آیینه تفکر و اندیشیدن از سوی

تواند فرد را در یافتن حقایق و تشخیص مناسب دهد، اندیشه نیز میواقعیت و حقیقت چیزی را نشان نمی
چرا كه فهم و  ورزی است؛ند عنصر تفکر و اندیشهگیری بسیار نیازمتصمیمفرآیند  یژهبه ویاری دهد؛ 

 ی تفکر ایجاد نخواهد شد.در سایهادراک صحیح جز 

     دانایی -4-3
معرفی نمود، عنصر « فهم و ادراک صحیح»ی ی مقولهكنندهتوان آن را تقویتسومین مفهومی كه می

است. حضرت در  تصمیم است. دانایی، مشتمل بر دانش، تخصص و داشتن علم در موضوع« دانایی»
در تحقق حکومت  كهآنسزاوارترین اشخاص به خالفت،  ،اى مردم»اید: فرمالبالغه مینهج 139ی خطبه

داری خالفت، مشتمل بر عهده .(299 :1939، 139خطبه )«نیرومندتر، و در آگاهى از فرمان خدا داناتر باشد
فرماید ها درباره امور مسلمین است. در حقیقت حضرت با این بیان، اشاره میگیریتعداد زیادی از تصمیم

گیری در خالفت، دانایی در ارتباط با اوامر الهی است. به همین ترتیب یکی از شروط اصلی تصمیم كه
ای نیازمند دانایی در رابطه با موضوع تصمیم است. این دانایی در گیری در هر حوزهروشن است كه تصمیم

ابوموسی  نامهاسخپالبالغه در نهج 33حضرت در نامه  .گرددلم و دانش و تخصص ایجاد میی عسایه
در  .(441: 1939، 33نامه )«چیست رها كن یدانینمچه را كه آن» فرماید:اشعری در موضوع حکمیت می

گیری است؛ به این عبارت كامالً مشخص است آگاهی نسبت به موضوع تصمیم، شرط اصلی تصمیم
وضوع تصمیم از دانش و گیرنده نسبت به مطریق اولی تصمیم اخالقی نیز نیازمند آن است كه تصمیم

كننده بدون عمل»فرماید: البالغه چنین مینهج 104ی آگاهی كافی برخوردار باشد. امیرمؤمنان در خطبه
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اگر تصمیمی بدون آگاهی درباره  .(259: 1939، 104خطبه )«رودای است كه بیراهه میآگاهی چون رونده
نجام خواهد شد و هر چه این حركت بیشتر تداوم موضوع آن اتخاذ گردد، حتماً حركت در مسیر نادرست ا

 یابد، انحراف بیشتر خواهد شد.
     بصیرت -4-4

ای برخوردار از اهمیت ویژه« فهم و ادراک صحیح»ی نیز در ارتباط با مقوله« بصیرت»همچنین مفهوم 
اه باز و دیدگانی كه راه را از چ: »... فرمایدالبالغه مینهج 39ی در خطبه ع() یعلحضرت است. 
ایراد فرموده است،  104یا در فرازی دیگر از بیانات خود كه در خطبه  (30 :1939، 39خطبه )«شناسید

و پستی و بلندی آن را تشخیص  نگردكار را می سرانجامعاقل با چشم دل » بینیم:می چنینینا
رت یا بینش، نوعی ی بصیرت است. بصیاین دو عبارت ناظر به مؤلفه .(259 :1939، 104خطبه )«دهدمی

های ظاهری بدن، قابل دریافت دید درونی است كه با دید ظاهری، متفاوت است و اصالً با چشم یا اندام
دهد؛ همچنین تشخیص می یآسانبهنیست. با دید بصیرانه، انسان درست را از نادرست و حق را از باطل 

 ی خود در شهر كوفه چنین فرموده است:البالغه در سخنانی در زمان زمامدارنهج 133حضرت در خطبه 
مجموعه این سخنان اهمیت  .(230 :1939، 133خطبه )«م، با دل بینا )بصیرت( حركت كنیدپس مرد»

دهد، چرا كه بصیرت، خود منتهی به فهم و ادراک گیری را نشان میدر زمان تصمیم یژهبه وبصیرت 
 گیری اخالقی است.ی تصمیمصحیح گردیده و الزمه

 

 فهم و ادراک صحیح یاصل مقوله یریگشکل: 4 ولجد
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 مفهوم مقوله

 دهنده مقوله فهم و ادراکهای دال بر مفاهیم شکلگزاره

 البالغهصحیح در نهج
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 خردورزی و عقالنیت
 (9،91،09،19،33های:نامه)-(125،144،104های:خطبه)

 (93،45،04،119،231،453،421،424های:حکمت)

 یورز یشهاند و تفکر 2
 (91،09،13های:نامه)-(39،159،109،131های:خطبه)

 (0،43،119،231،910های:حکمت)

 تخصص و دانایی 3
 (91،09،33های:نامه)-(102،109،104،139،139های:خطبه)

 (0،31،234،234،911:هایحکمت)

 (91،999های:حکمت)-(09ی:نامه)-(39،104،133های:خطبه) عمیق فهم و بصیرت 4

 

 محوریت منافع و مصالح عامه -5

-می به شمارترین مفاهیم در هنگام تصمیمات ، یکی از كلیدی«محوریت منافع و مصالح عامه»ی مقوله

مدیر در پی اتخاذ تصمیمی اخالقی است، بیشتر نیز خواهد بود. از  كه یزمانآید. اهمیت این مقوله در 
قرار « محوریت منافع و مصالح عامه»ی هایی كه ناظر به این مقوله بوده و ذیل چتر مقولههجمله مؤلف
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ورزی، توجه بیشتر به عامه مردم و اولویت دوستی، پرهیز از طمع: خیرخواهی و نوعاز اندعبارتگیرند، می
 رضایت خواص.رضایت عامه مردم بر 

     خیرخواهی -5-1
، «الح عامهمحوریت منافع و مص»ی گیری مقولهدر راستای شکلتوان آن را اولین مفهومی كه می

ی است. خیرخواهی به معنای آرزوی نیکی داشتن، یک مقوله« خیرخواهی»مفهوم  قرار داد، مورداشاره
گیرد و دیگرخواهی، نفی خودخواهی است. اگر عنصر خیرخواهی كلی است كه دیگرخواهی را نیز در برمی

ی كلی تصمیم، گیرنده، محور تصمیم بوده و نتیجهماالً منافع شخصی تصمیموجود نداشته باشد، احت
نماید؛ لذا عنصر خیرخواهی، متضمن منافع و مصالح عمومی بوده و بدین مصالح عموم افراد را تأمین نمی

 94در بخشی از خطبه  ع() یعلامیرمؤمنان بخشد. قوام می« منافع و مصالح عامه»ی ترتیب، به مقوله
اما حق شما بر من این ؛ و شما را بر من حقّى اى مردم، مرا بر شما حقّى است»فرماید: می البالغهنهج

گونه كه در این عبارت كامالً مشخص است، همان. (11: 1939، 94خطبه )«باشماست كه خیرخواه شما 
ن نتیجه گرفت تواوالی است، خیرخواهی مردم است. بدین ترتیب می یبر عهدهیکی از حقوق مردم كه 

گیرنده، نسبت به افرادی كه تحت تأثیر تصمیمات او هستند، متعهد بوده و كه هر فردی در جایگاه تصمیم
، در رابطه با انتخاب 09نامه در بخشی از  حضرتباید با خیرخواهی نسبت به آنان تصمیم گیرد. 

رت ـریان خود آن را كه در نظشکـگاه از لآن» اید:ـفرمالک اشتر میـاندهان لشکر، خطاب به مـفرم
واضح است ؛ (453 :1939، 09نامه )«به خدا و پیامبر او و امام توست، به كار برگمار هاآنترین خواهنیک

خواهی فرد نسبت به دیگران، چه خداوند و اولیائش و چه عموم مردم، ، نیکع() یعلكه بر اساس دیدگاه 
 گیرنده است.به عنوان تصمیم فرد های مهم در به كارگمارییکی از شاخصه

     پرهیز از طمع ورزی -5-2
شمار آورد، به« محوریت منافع و مصالح عامه»ی توان آن را از مظاهر مقولهای كه میدومین شاخصه

ورز، همواره اقداماتی را در جهت تأمین منافع خود انجام است. انسان طمع« ورزیپرهیز از طمع»مفهوم 
گیری برای ورز، مناسب تصمیمنافع عمومی برایش اهمیتی ندارد؛ لذا فرد طمعم عنوانیچهبهداده و 
 رتــحضی متقین معروف است، البالغه كه به خطبهنهج 139ی ای از افراد نیست. در خطبهمجموعه

ه ، در عبادت فروتن، ... در راروانهیمهاى پرهیزكاران این است كه ... در توانگرى از نشانه»فرماید: می
همچنین ایشان در فرازی  .(1939:233، 139خطبه )«باشدهدایت شادمان، پرهیزكننده از طمع ورزى، مى

كارگزاران شایسته را در میان » فرماید:، در رابطه با به كارگماری كارگزاران به مالک اشتر می09 از نامه
تر است و و آبرویشان محفوظ دترنستهیشاگروهى بجوى كه اهل تجربت و حیا هستند ... اینان به اخالق 

كار باشد، اگر در رسد فردی كه طمعبه نظر می. (411: 1939، 09نامه )«اندكارى بیشتر رویگرداناز طمع
گیرنده قرار گیرد، در هنگام اتخاذ تصمیم، منافع و مصالح عمومی را فدای طمع خود نموده جایگاه تصمیم
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طمع انسان را به » فرماید:چنین می 230در حکمت  اید.نمنمی تأمینمصلحت عمومی را  و تصمیمش،
 .(433 :1939، 230حکمت )«چه ضمانت كند، وفادار نیستو به آن دهدكشاند و نجات نمىهالكت مى

     اولویت رضایت عامه بر رضایت خواص -5-3
لویت او»اشاره دارد، مفهوم « محوریت منافع و مصالح عامه»ی سومین عنصری كه صراحتاً به مقوله
 شدهنقل ع() یعلاست. در این خصوص، عباراتی از امیرمؤمنان « رضایت عامه مردم بر رضایت خواص

البته رضایت عموم نه رضایت خواص را. است كه مدیر جامعه، باید رضایت عموم مردم را تأمین نماید و 
ی د. حضرت در نامهمردم در صورتی مالک تصمیم خواهد بود كه با دستورات صریح الهی در تقابل نباش

روى سازگارتر بود و با كارها در نزد تو، كارهایى باشد كه با میانه نیترمحبوبباید كه »فرماید: می 09
هاى مردم، خشنودى نزدیکان را عدالت دمسازتر و خشنودى رعیت را در پى داشته باشد؛ زیرا خشم توده

، 09نامه )«هاى مردم از تو خشنود باشند، ناچیز گردد، خشم نزدیکان اگر تودهآنکهحالزیر پاى بسپرد و 
خشم  كهیناهای مردم، ولو گردد كه خشنودی تودهمشاهده می وضوحبهدر این بیان، . (450 :1939

، در فرازی دیگر از نامه خود، دلیل این باید مالک عمل باشد. البته حضرت خواص را در پی داشته باشد،
خواص و نزدیکان كسانى هستند كه به هنگام فراخى و آسایش بر دوش » اید:فرمارجحیت را نیز بیان می

اى پیش آید كمتر از هر كس به یاریش برخیزند و خوش ندارند كه به و چون حادثه اندگرانوالى بارى 
از طلبند و اگر عطایى یابند، كمتر انصاف درباره آنان قضاوت شود. اینان همه چیز را به اصرار از والى مى

هاى روزگار، پذیرند. در برابر سختیگویند و اگر به آنان ندهند، دیرتر از دیگران پوزش مىهمه سپاس مى
در برابر دشمنان، عامه مردم  سازوبرگاما ستون دین و انبوهى مسلمانان و ؛ بس اندک است شانییبایشک

این  .(450 :1939، 09نامه )«تر باشدهستند، پس باید توجه تو به آنان بیشتر و میل تو به ایشان افزون
عنوان یکی از معیارهای ، به«محوریت منافع و مصالح عامه»ی كند كه مقولهبیانات آشکارا مشخص می

 گیرندگان در تصمیماتشان لحاظ گردد.تصمیمات اخالقی، باید همواره مدنظر قرار گرفته و توسط تصمیم
 

 ی محوریت منافع و مصالح عامهاصل مقوله یریگشکل: 5 جدول
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 مفهوم مقوله
مقوله محوریت منافع و  دهندهشکلهای دال بر مفاهیم گزاره

 البالغهمصالح عامه در نهج
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 (90،09های:نامه)-(94،150های:خطبه) خیرخواهی

 (2،230:حکمت)-(09ی:)نامه-(139ی:خطبه) ورزیطمع از پرهیز 2

3 
 عامه رضایت اولویت

 خواص به نسبت
 (09ی:)نامه
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 صداقت -6

عنوان تصمیمی تصمیمی كه از سر صدق و راستی باشد، یکی از شروط الزم را برای معرفی شدن به
اخالقی داراست؛ اگر چه این به تنهایی كافی نبوده و صداقت تنها بعدی از ابعاد متنوع تصمیمات اخالقی 

توان این موضوع را با قاطعیت بیان نمود كه تصمیمات غیرصادقانه، تصمیماتی اخالقی ما میاست؛ ا
نمایند، معموالً از بیان و اعالن عمومی تصمیم خود نیستند. افرادی كه تصمیماتی غیراخالقی اتخاذ می

 اندعبارتصداقت  هایی تصمیم خود نیستند. برخی از ابعاد و جلوهطفره ورزیده و حاضر به بیان صادقانه
 گفتاری و پرهیز از دروغ، پرهیز از ریاكاری، هماهنگی دل و زبان، تطابق گفتار و كردار.از: راست

     راست گفتاری -6-1
ایشان مدیران و  لکن همواره و به همگان صداقت را توصیه نموده است، ع() یعلامیرمؤمنان  اگرچه

ی كه در خطبهگفتاری نموده است؛ چناناقت و راستصورت ویژه تأكید به رعایت صدحاكمان را نیز به
رهبر جامعه باید با مردم به راستی سخن گوید و » البالغه در رابطه با رهبر جامعه فرموده است:نهج 153

 :1939، 153خطبه )«پراكندگی مردم را به وحدت تبدیل و اندیشه خود را برای پذیرفتن حق آماده گرداند
گیرنده در پی اتخاذ تصمیمات اخالقی فرد تصمیم كهیهنگام، «صداقت»مقوله ضرورت و اهمیت  .(149

ای از اوقات بسیار دشوار است، چرا كه ممکن گویی در پارهباشد، به مراتب بیشتر نیز خواهد بود. راست
گویی نیست. است در نگاه اول، تبعات منفی بسیاری بر آن مترتب باشد، اما این دلیلی بر جواز دروغ

ای از جهاد آن را گونهع( ) یعلگفتاری در این شرایط به حدی است كه امیرمؤمنان شواری راستد
جهاد نیز بر چهار پایه استوار »البالغه فرموده است: كتاب شریف نهج 91برشمرده است و در حکمت 

 :1939، 91حکمت )«و دشمنى با فاسقان گویى در هر حال، راستاست: امر به معروف، نهى از منکر
443). 

     تطابق گفتار و کردار -6-2
در شناسایی  كنندهیینتعگردد؛ بلکه نیت و كردار فرد نیز نقشی البته صداقت تنها در گفتار خالصه نمی

زبان و دل را » فرماید:می 131ی در فرازی از خطبهع( ) یعلمیزان صداقت افراد دارا هستند. امیرمؤمنان 
. همچنین ایشان در ارتباط با لزوم تطابق رفتار و گفتار، (293 :1939، 131خطبه )«هماهنگ كنید

آشکار و  كهآن» فرماید:البالغه خطاب به مأموران مالیاتی مینهج 21در نامه  كهچناندستوراتی دارد؛ 
از  عبارت استكاری كه همچنین ریا .(911 :1939، 21نامه )«و گفتار و كردارش در تضاد نباشد پنهانش

نهی شده است. عدم ریاكاری نیز داللت بر صداقت در نیت،  حضرتاطن و ظاهر، توسط عدم تطابق ب
آگاه باشید ریاكاری و »فرماید: البالغه، در این خصوص مینهج 31ی گفتار و رفتار دارد. حضرت در خطبه

 .(159 :1939، 31خطبه )«و هر چند اندک باشد شرک است تظاهر
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 صداقت یاصل مقوله یریگشکل :6 جدول
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 دهنده مقوله صداقت درهای دال بر مفاهیم شکلگزاره

 البالغهنهج 
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 دروغ از پرهیز و گفتاریراست
 (21،43،09های:نامه)-(31،153،104،139،139های:خطبه)

 (91،130،403های:حکمت)

 (31ی:خطبه) ریاکاری از پرهیز 2

 (131ی:)خطبه زبان و دل نگیهماه 3

 (21ی:)نامه کردار و گفتار تطابق 4

 

 یدارامانت -7

ی آید، مقولهمی به شمارگیری اخالقی های اصلی در تصمیمیکی از شاخص به عنوانی دیگری كه مقوله
 حق و پایمال نکردن حقوقگیری به معنای دادن حق به ذیداری در تصمیماست. امانت« یدارامانت»

. این باشدبیل میــری و مواردی از این قكاالمال و منابع در اختیار، درستدیگران، حفاظت از بیت
ی ها و مظاهر مقولهیابد و هم در قبال بندگان خدا. برخی از جلوهداری هم در قبال خداوند معنا میتــامان
ظ ــهد، حفــاز: ادای امانت، وفای به ع اندعبارتالغه ــالبدر نهجع( ) یرمؤمنانامدر كالم « داریامانت»

 المال.بیت

     ادای امانت -7-1
گونه ابهامی در آن ، صریحاً مورد اشاره قرار گرفته و هیچع() یعلیکی از مواردی كه توسط امیرالمؤمنین 

-ان، اختیار تصمیمــاست. هر جایگاه ویژه و پست و مقامی كه به انس« ادای امانت»وم ــراه ندارد، مفه

داری رعایت تک تصمیمات باید شرط امانتدهد، خود یک امانت است؛ بدین معنا نه تنها در تکیری میگ
شود فرد قدرت اتخاذ تصمیمات مختلف را داشته باشد، نوعی گردد، بلکه اصل آن جایگاه كه موجب می

 كارگزارث بن قیس كه البالغه به اشعنهج 0ی در این رابطه در نامهع( ) یعلامانت است. موالی متقیان، 
پست فرماندارى براى تو وسیله آب و نان نخواهد بود، بلکه امانتى »فرماید: حضرت در آذربایجان بود، می

های اسالمی یک از سوی دیگر ادای امانت، از منظر آموزه. (940 :1939، 0نامه )«است در گردن تو
 133ی حضرت در فرازی از خطبه كهچنان توان آن را به اختیار ترک كرد؛ی الهی است و نمیوظیفه

یکی دیگر از وظایف الهی ادای امانت است، آن كس كه » سازد:البالغه این موضوع را خاطرنشان مینهج
ایشان تأكیدات بیشتر را در این رابطه به . (233 :1939، 133خطبه )«كار استها را نپردازد، زیانامانت

سلمه ابیبالغه خطاب به عمربنالنهج 42ی در فرازی از نامه كهنچنامدیران حکومت خود داشته است؛ 
تو وظیفه خویش در امارت، نیک به جاى » فرماید:جایی وی میهمخزومی، فرماندار بحرین پس از جاب
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در این عبارت، منظور از . (931 :1939، 42نامه )«آوردى و امانتى را كه به تو سپرده بودم، نیک ادا كردى
 راتی است كه به فرد داده شده است.ایگاه، وظایف و اختیاامانت، ج

     وفای به عهد -7-2
است. در حقیقت فردی كه به پیمان « وفای به عهد»، مفهوم «داریامانت»ی ی دیگری از مقولهجلوه

امیرمؤمنان در این رابطه خود را قبل از دیگران خطاب قرار داده و . دار استكند، فردی امانتخود وفا می
باشد، چنین كه اولین سخنرانی امام پس از بیعت مردم با وی می البالغهنهج 11ی در فراز ابتدایی خطبه

این . (93 :1939، 11خطبه )«گویم بر عهده من است و من خود ضامن آن هستمآن چه مى»فرماید: می
ه وفای به عهد امر كه امام اولین جمالت خود در گردهمایی عمومی مردم را پس از بیعت آنان، ب

وفای به »گوید، دلیل روشنی بر اهمیت مفهوم قول داده سخن می آنچهاختصاص داده و قاطعانه، از انجام 
دهد و طرف مقابل بر اساس قول فرد است. گاهی در ارتباط میان دو نفر، فردی به دیگری قولی می« عهد

پیش رفت كه نفر اول در صورت عمل به  یاگونهبهدهد؛ حال اگر شرایط اول، اقداماتی را انجام می
نظر كند؟ تواند از عهد و قول خود صرفقولش، در ظاهر نتایج خوشایندی برای خود متصور باشد، آیا می

وفای به پیمان خود با دیگران  افراد را به تنهانهحضرت ی عدم رعایت اخالق است؛ این امر به منزله
البالغه مؤید این قضیه نهج 91ی نماید؛ نامهشکنان میکار با پیماننماید، بلکه قاطعانه اعالم پیدعوت می

گاه كه خدا را مالقات است تا آن شکنانمانیپمن پیکار با  یرأهمانا » فرماید:كه حضرت میاست؛ چنان
ی عدم كنندههای مسیر وفای به عهد را توجیهدشواری عنوانیچهبهحضرت . (933 :1939، 91نامه )«كنم
-به مالک اشتر می 09ی تابد. در همین رابطه ایشان در فرازی از نامهرا برنمی ی به عهد ندانسته و آنوفا

اى و باید عهد خدا را در آن رعایت كنى، تو و مبادا كه سختى اجراى پیمانى كه بر گردن گرفته» فرماید:
 .(413 :1939، 09 نامه)«در آن حقى داشته باشى كهآنرا به شکستن و فسخ آن وادارد، بى 

     حفظ بیت المال -7-3
است. امیرمؤمنان « المالالمال و ادای حق از بیتحفظ بیت»، مفهوم «داریامانت»ی ی بعدی مقولهجلوه

-آن»البالغه كه در روزهای آغازین خالفت خود ایراد نموده، فرموده است: نهج 150ی در فرازی از خطبه

ه آن چه را كه خداوند به او فرمان داده به جا آورد، چون رساندن ی امام است، این است كچه بر عهده
بدین  .(193 :1939، 150خطبه )«المالخواهى و ... و اداى حق هر كس از بیتمواعظ و سعى در نیک

گیرنده در جامعه دارند، ترتیب یکی از تکالیف امام و به تبع سایر افرادی كه مسئولیتی در جایگاه تصمیم
ی داری فرد است. همچنین حضرت در نامهالمال بوده و این امر از مصادیق امانتافراد از بیتادای حقوق 

هاى خداى بزرگ و عزیز در دست تو اموالى از ثروت» فرماید:به اشعث بن قیس، فرماندار آذربایجان می 0
المال نه با حفظ بیتحضرت در رابطه  .(940 :1939، 0نامه )«ن بسپارىـدار آنى تا به مو تو خزانه است

ترین شکل تهدید نموده های جدی داشته است، بلکه گاهی ایشان را به جدیتنها به افراد مختلف توصیه
المال اگر به من گزارش كنند كه در بیت»فرماید: عباس میالبالغه به ابننهج 25ی كه در نامهاست، چنان
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و خوار و  و در هزینه عیال، درمانى بهره شدهه كمك رمیگسختخیانت كردى، كم یا زیاد، چنان بر تو 
بدین ترتیب واضح است كه هر مدیر، در هنگام انجام وظایف و . (903 :1939، 25نامه )«سرگردان شوى
 كهیهنگامای داشته باشد؛ خصوصاً در توجه ویژه« داریامانت»ی ها، باید به مقولهگیریبه ویژه تصمیم

 ار داشته باشد.دنظر قرتصمیمات اخالقی م
 

 داریامانت یاصل مقوله یریگشکل: 7 جدول

ف
دی

ر
 

 مفهوم مقوله
داری در مقوله امانت دهندهشکلهای دال بر مفاهیم گزاره

 البالغهنهج

1 

ت
مان

ا
دار

 ی

 (992:حکمت)-(0،21،42،43،09های:نامه)-(133ی:خطبه) امانت ادای

 (100:حکمت)-(91،09های:نامه)-(11،41های:هخطب) عهد به وفای 2

3 
 حق ادای و المالبیت حفظ

 المالبیت از
 (0،25،41،09های:نامه)-(150ی:)خطبه

 

 سازهای زمینهمقوله
گیری اخالقی، مشتمل بر مجموعه ساز در تصمیمدیگر معیارهای زمینه به عبارتساز و یا متغیرهای زمینه

یرهای ـ، متغیبترت نـیبدباشند. انویه در اخذ تصمیمات اخالقی دارا میـث هایی است كه نقشمقوله
ردی كه حائز شرایط معیارهای ـدهد؛ فساز، احتمال اخذ تصمیمات اخالقی را بسیار افزایش میزمینه
از سایرین نزدیک است و  بیشگیری اخالقی باشد، مطمئناً به اخذ تصمیمات اخالقی ساز تصمیمزمینه

بینی نمود كه تصمیمات وی، اخالق مدارانه باشد؛ چرا كه این متغیرها بستر الزم برای پیش توانمی
سازد. تفاوت این متغیرها با متغیرهای محوری و اصلی در آن است كه عدم تصمیمات اخالقی را فراهم می

وجود معیارهای نع از اتخاذ تصمیمات اخالقی گردد اما عدم تواند ماوجود هر یک از متغیرهای اصلی می
گیری ساز، لزوماً به معنای غیرممکن بودن اتخاذ تصمیمات اخالقی نیست، بلکه احتمال تصمیمزمینه

 دهد چرا كه در چنین شرایطی، بستر مناسب اخذ تصمیمات اخالقی فراهم نیست.اخالقی را كاهش می
، باشدساز، بیشتر میزمینه، نسبت به معیارهای ی محوری و اصلیبدیهی است كه میزان اهمیت معیارها

 ساز نیست.بودن معیارهای زمینه یتاهمكملکن این امر به معنای 
یک  هركه  است هایینشانی گزارهساز، مفاهیم مرتبط با هر كدام و های زمینهجدول ذیل حاوی مقوله    

 ها دارند.این مقولهداللت بر 
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 قیتحق یالگو سازنهیزم یهالهمقو یریگشکل: 8 جدول

ف
دی

ر
 

 مفهوم مقوله
 های مقوله دهندهشکلدالّ بر مفاهیم  یهاگزاره

 ساز الگوی نهاییزمینه

1 

وا
تق

 

 مخالفت با هوای نفس
 (42،31،31،131های:)خطبه

 (9،23،91،40،09،01،03های:)نامه
 (233،424های:)حکمت

 خداترسی 2
 (11،39،115،111،132،139،135،132،134،133 های:)خطبه

 (20،23،91،41،40،43،09،01های:مه)نا
 (253،242های:)حکمت

3 
تقدم اصالح خویش بر اصالح 

 دیگران
 (39،429)حکمت: -(211ی:)خطبه

 پرهیز از غرور و خودپسندی 4
 (91،41،09های:)نامه-(143،109،132،139های:)خطبه

 (1،93،999،934،409،412های:)حکمت

5 

ت 
ور

ش
م

ی
کر

مف
 ه

و
 

 مشورت با دیگران
 (05،09های:)نامه-(211ی:)خطبه

 (1،04،119،111های:)حکمت

 پندپذیری 6
 (11،92،31،39،30،131،139،214،211های:)خطبه

 (91،03،131،232های:)حکمت -(91،43،09های:)نامه

 آموزیعبرت 7
 (31،159،143،109،131،132،133،132های:)خطبه

 (91،09،33های:)نامه
 (253،211،233،910،913های: )حکمت

 پرهیز از خودرأیی و خودکامگی 8
 (0،09های:)نامه -(95ی:)خطبه

 (91،111،139،133،211،912های:)حکمت

9 

در
ص

ح 
شر

 

 بردباری و صبر

 (21،33،139،131،139،250های:)خطبه
 (91،91،01،09،13های:)نامه

 های:)حکمت
4،1،91،32،109،131،133،251،253،999،424،415) 

 (91،09،13،31های:)نامه -(11ی:)خطبه خشم خوردن فرو 11

 (93،05،999)حکمت:( 91،41،09،31های:)نامه -(139ی:ه)خطب خویینرم و روییگشاده 11

 (09،13های:)نامه بخشایش و عفو 12

13 

کل
تو

 

 خداوند از جستن یاری
 (91،94،41،09های:مه)نا -(143،139های:)خطبه

 (915:ت)حکم

 خداوند به اعتماد و امید 14
 (91،09های:)نامه -(11،93،35،115:های)خطبه

 (11،44،32،403های:)حکمت

 تردید و شک از پرهیز و یقین 15
 (23،91،09های:)نامه -(93،139های:)خطبه

 (91،134،234های:)حکمت
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ف
دی

ر
 

 مفهوم مقوله
 های مقوله دهندهشکلدالّ بر مفاهیم  یهاگزاره

 ساز الگوی نهاییزمینه

16 

اد
مع

ه 
ن ب

ما
ای

 

 ییگراآخرت
 (22،91،43های:ه)نام -(42،199،104،259های:)خطبه

 (44،113،235های:)حکمت

 مرگ یاد 17
 (23،91،09،13های:)نامه -(14،133های:)خطبه

 (34،133،259،933،409های:)حکمت

 (40،43های:)نامه -(254ی:)خطبه نبودن دنیاطلب 18

19 

به
رگ

کا
ی

یر
ن 

وا
ر ت

کث
دا

ح
 

 (43،999های:)حکمت -(09ی:)نامه -(241ی:)خطبه بلندهمتی

 زیاد پشتکار و تالش 21
 (91،90،09،03های:)نامه -(11ی:)خطبه

 (293،931های:)حکمت

 گراییعمل 21
 (91،13های:)نامه -(93،130،131،139،211های:)خطبه

 (39،234،911های:)حکمت

22 

ت
الب

ص
 

 استواری و پایداری
 (91،99،90،09های:)نامه -(11،113،139،135های:)خطبه

 (91،449،413های:)حکمت

 قاطعیت و شجاعت 23
 (90،09های:)نامه -(11،93،39،132های:)خطبه

 (21،91،130،921های:)حکمت

 (91)حکمت: -(91ی:)نامه -(93،111های:)خطبه سستی از پرهیز و اراده تمرکز 24

 

 گیرینتیجه
هایی از سخنان قولهبع تحقیق، مفاهیم و مهای بسیار صورت پذیرفته در منسیبا توجه به مطالعات و برر

البالغه به دست آمد. طبیعتاً این موارد دارای اهمیت ب شریف نهجادر كتع( ) یعلسنگ امیرمؤمنان گران
های اصلی الگو به عنوان مقولهساز و برخی بههای زمینهو جایگاه یکسان نبوده و برخی به عنوان مقوله

وان گفت تبوده و می الگوی ترین مقوله، مهم«به حق التزام»ی محوری مقوله كهآنآیند؛ ضمن شمار می
یکی از  به عنوان، مذكورهای هر یک از مقوله باشد.گیری اخالقی میكه مركز ثقل الگوی تصمیم

-ساز دارای نقش ثانویه بوده و زمینههای زمینهآید، لکن مقولهمی به شمارگیری اخالقی معیارهای تصمیم

تصمیمات اخالقی شناخته  معیارخود به عنوان  كهیناسازد، نه را فراهم می ی اتخاذ تصمیمات اخالقی
گیرنده را در هنگام اتخاذ تصمیمات ، فرد تصمیم«مشورت و همفکری»ی عنوان نمونه، مقولهگردند. به

توان تصمیمی رساند، اما این بدان معنی نیست كه بدون مشورت و همفکری نمیاخالقی یاری می
گیرنده اهل مشورت و همفکری باشد، احتمال اذ نمود؛ البته بدیهی است كه اگر فرد تصمیماخالقی اتخ

عبارتی سایر معیارهای ها و بهاتخاذ تصمیمات اخالقی توسط وی بسیار بیشتر خواهد شد. سایر مقوله
جهت اتخاذ زند؛ این موارد زمینه و بستر الزم نهایی نیز چنین شرایطی را رقم می الگویساز در زمینه

 اند.قابل مشاهده ی نهاییی پیرامونی الگودر دایره كه سازندتصمیمات اخالقی را به خوبی فراهم می
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آیند؛ بدان معنا كه عدم گیری اخالقی به شمار میها و یا معیارهای اصلی تصمیمی دوم، مقولهدسته    
گردد. بدیهی است كه میزان اهمیت این  تواند مانع از اتخاذ تصمیمات اخالقیها میوجود هر یک از آن

 باشند.ی میانی الگو مشخص میباشد. این موارد در دایرهساز، بیشتر میمعیارها، نسبت به معیارهای زمینه
و معیار محوری الگو شناخته شده است. این  عنوان مقولهدر این میان، یک مقوله یا معیار وجود دارد كه به

های مدل را توان سایر مقولههایی دارد كه میباشد. این مقوله، ویژگیمی« به حق التزام»ی معیار، مقوله
كافی  موردتوجهمرتبط با آن دانست و آن را مركز ثقل الگو به شمار آورد. اگر در تصمیمی، التزام به حق 

یست. این ، دارای شرایط تصمیمات اخالقی ناتخاذشدهقرار نگرفته و مبنا قرار نگیرد، ضرورتاً تصمیم 
 باشد.می مشاهدهقابلمعیار، در مركز الگو 

كه  البالغهنهجهای گیری اخالقی مدیران مبتنی بر آموزهدر ذیل، الگوی نهایی معیارهای تصمیم    
گونه باشد، معرفی گردیده است. همانساز میمشتمل بر معیار محوری، معیارهای اصلی و معیارهای زمینه

كه مطابق با معیارهای مذكور بوده گردد، در صورتیقتی تصمیمی وارد این الگو میگردد، وكه مشاهده می
الگو، تصمیمی اخالقی و یا در صورت انحرافات، اصالحات الزم در آن صورت پذیرد، خروجی نهایی 

 خواهد بود.
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 سازمعیارهای زمینه

 
 التزام به حق

فهم و ادراک 

 صحیح

 صداقت

حوریت منافع م

 و مصالح عامه

 حسن تدبیر

 امانت داری

 عدالت

مشورت و  معیارهای اصلی

 همفکری

 صالبت

به کارگیری 

 حداکثر توان

 توکل

 تقوا

 شرح صدر

 یمان به معادا

تصمیم 

 گیری

 تصمیم 

 اخالقی

 البالغههای نهجمبتنی بر آموزهگیری اخالقی مدیران : الگوی نهایی معیارهای تصمیم1 شکل

 معیار محوری

 
ساز را دارا ینهها كه نقش زماست، در تعدادی از مقوله شدهدادهگونه كه در الگوی فوق نشان همان    

احتمال  البالغهنهجسازند و از منظر هستند، بستر و شرایط الزم را برای اتخاذ تصمیمات اخالقی آماده می
ها مستلزم اتخاذ ها بسیار زیاد است، لکن عدم توجه كافی به آناتخاذ تصمیم اخالقی با وجود آن

ی ی محوری الگو، الزمهها مقولهر رأس آنمدارانه نیست؛ اما متغیرهای اصلی و دتصمیماتی غیراخالق
بدین ها متصور نخواهد بود. گیری یک تصمیم اخالقی بوده و چنین تصمیمی بدون توجه به آنشکل
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های مختلف را با معیارهای مذكور تطابق داده و ترتیب یک مدیر در هنگام اخذ تصمیمات، بایستی گزینه
مدارانه خواهد بود. ارهای الگوی فوق داشته باشد، تصمیمی اخالقای كه بیشترین سازگاری را با معیگزینه

 هاتک گزارهاستقرایی تدوین مدل، از بررسی تکمسیر  كهآنعالوه بر  ی اعتبارسنجی مدل نیز،در زمینه
در استراتژی  اعتبارسنجییکی از مسیرهای  ها، مقوم اعتبار الگوست، لکنتا رسیدن به مفاهیم و مقوله

در اختیار اساتید  شدهاستخراجبنیاد، استفاده از نظرات خبرگان است. بدین منظور الگوی ادهپژوهشی د
 توسط ایشان آن و اعتبار قرار گرفته و روایی )ع( های عالمه طباطبایی و امام صادقهیئت علمی دانشگاه

 مورد تأیید قرار گرفت.
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