
 

11 

 
 

 

 شخصیتبررسی تطبیقی شاخص وجدانی بودن 
 شناسیروانالبلاغه و از منظر نهج

 ***نعمت ستوده /**/ رقیه خلیلی*رضا کهساری
 1/2/98رش: یخ پذیتار   8/7/97افت: یخ دریتار

 دهیچک
تا در  ای است که خداوند در نهاد بشر قرار داده استوجدانی بودن، استعداد ویژه

ها گردد. موضاااوعی دار کنترل، تنظیم و هدایت تکانهکناار دیرر تجهیاا،، عهده

عاملی شخصیت به بخشی از آن  5، در طرح 1کوستا و یکرمکشانا  که دو روان

را جهت شااناسااایی  هایییهروو  اندپرداخته 2بودن یوجدانتحت عنوان شاااخ  

شاااناسااای البالغه و روانتطبیق دو دیدگاه نهج اند.این شااااخ  پیشااانهاد نموده

دقیق و اثربخشاای را به وجود آورد.هدا این پژوهب بررساای  اندازچشاامتواند می

 البالغااه وهااای شااااخ  وجاادانی بودن شاااخصااایاات از منظر نهجتطبیقی رویااه

تحلیلی، شاخ  وجدانی بودن از  -این پژوهب توصیفی شاناسای اسات. درروان

ر اسااا  مدل پنج عامش شااخصاایت مورد بررساای قرار گرفت. البالغه بمنظر نهج

وجه  ینترمهمهای این شااااخ  در تعیین مقیا  ینررجامعها نشاااان داد یافته

، شاناسیها این اسات که در نظریه روانتفاو، ینترمهمو  تشاابه دو دیدگاه اسات

ت و اس شدهارائهغفلت از ارتباط انسان با خداوند، نراهی انسان محورانه  واسطهبه

البالغه ضمن توجه به نهج کهیدرحالبهایستی فردی و اجتماعی محور قرار دارد. 
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تر، نررشاای خدامحورانه دارد و به در ابعاد وساایع مسااهلهبهایسااتی مادی، و طرح 

تعاالی روحی و ارتبااط باا خادا توجاه ویژه دارد. باا توجاه به نتایج تحقیق ارتباط و 

کار این شاااخ  اساات بلکه پشااتوانه و ضااامن کمک تنهانهپیروی از فرامین الهی 

 دوام آن خواهد بود.

 واژگان کلیدی
 شناسی، شخصیت، وجدانی بودن، مدل پنج عاملیالبالغه، رواننهج

 

 طرح مسئله
های دینی به انساان و اوصااف او اختصاص داده شده است. گاه او را با خصال بخش اعظمی از گزاره

خلیفه الهی، دارای کرامت، مساجود مالئکه ستوده است و گاه با صفاتی چون: جزوع، ای چون پساندیده
شاااود که انساااان دارای فطرت الهی و طبیعت خاکی کند. از این بیان معلوم میمنوع و هلوع ماذمت می

ه بگردد و هویت انسان بر اساس تمایل یا تهاون نسبت اسات  که همه فضایل و راایل انسانی به آنها باز می
یابد، یا سیر ارتجاعی در پیش گرفته، دچار ( دسات می9اااا7این دو، یا به افق اعلی و مقام )او ادنی()نجم/

ْوَلئَکَانحطاط شاده و مصاداق )
ُ
أَْنَعام ََأ

ْ
ل ََکَال ( خواهد شاد. لذا الزم اسات انسان 979)اعراف/ 1(َبْلَُهْمََأضََ

َاْلُمْؤم َنَلََ َهمواره نفس خود را رصاااد کند) ح ُ ََوََل َیَأنَّ َیصََْ َن ْوَهُ ََلَا ََیْمسََ  ُ ََنُوٌنع َّ ََوََنْفسََُ ًََنلََیَزاُلََزار َیإ ل  2(هَایا
( تا بتواند در تعارض و درگیری میان مراتب و درجات نفس، راه احسااان را برگزیند. از 971البالغاه/ )نهج

َأنََّا ْنلَُمٌآدمی در کناار وحی، عقال و تجربه به نیروی فطری مجهز گردید) روینا  َ َّ ََیُکْمََنلََاَن َحاَدَالل هاًَم ْنََرصَََ

ُکْمَ های درونی خود ایسااتادگی ها را کنترل و در برابر میل( تا قادر باشااد تکانه957البالغه/ ) نهج3(َأْنُفسََ 
کرده و خود را از تحات تثییر نفوا جبری تمایالت آزاد نماید و به هماهنگی میان نیازها دسااات یابد. قدرتی 

شاااود. نیرویی باطنی که خوب را از بد تشاااخی  تعبیر می« conscience»از آن باه وجادان  غاالبااً کاه 
داند ( نظری به ساااود و لذت ندارد. بلکه فقن آنره را که وظیفه و تکلیف می9779/4/97دهد)معین/می

ناه و اه، گکند. انساااان در پرتو این ویژگی قادر خواهد بود از افتادن در وادی خطا، اشاااتبمی یامرونهبه آن 
 حرام برحذر بوده و به مقصد کمال نزدیک شود.

                                                                        

 ترند.. آناا همانند چهارپایاا بلکه گمراه 1
ــب نمی 2 ــب را به روز و روز را به ش هم می. بندگاا خدا بدانید که مرد با ایماا ش ــاند جز که نفس خود را نزد خویم م م داندا رس

 شمارد.پیوس ه با آا ع اب داردا و گناهکارش می
 . بندگاا خدا بدانید که از شما بر شما نگاهبانانی است. 3
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فرماید: تا زمانی که انسااان به مقصااود می یدندررسااجهت نشااان دادن تثییر این عامل  امیرالمؤمنین 
ُنٌ»بود نخواهاد  مؤیرای وجادانش نگیرد هیچ عاامال و موعظاه بیرونی بر او یام بر احیتصااام َّ  زَز  اَداللَ حََ

اَن 

ُکْمَ ََأْنَتَُحاَسُحٌا،ََأْنُفسََ ُحٌَهاَم ْنََقْحل  ََأْنَتٌَُزُنٌا،ََوََحاس  َُّ ََمْنََلْمََ...م ْنََقْحل  َََّنْفس  َ َیَنلَََعْنَیَواْنلَُمٌاََأن َلُ َم ْوهَاٌَََنَیُکََیَحت

،ََلْمَ رع ََوَزاج  َیَلُ ََمْنََغََیُکْنََوان ظع ََوَل ََوان ظع رع َهاََل َزاج  شناس؛ که دو روان( موضاوعی 99البالغه/ )نهج 1«ر 
 اند.بدان پرداخته شانیهنظر کری، به عنوان یکی از پنج شاخ  کاستا و مک

 
 بزرگ عامل پنج اصاااطالح با معاصاااراسااات، که شاااخصااایتی هاییهنظر  جزء نافذترین این نظریه

 مختلف صااافات یریگاندازه توانایی دلیل به مدل اسااات. این شاااده معروف بزرگ پنج یا 2شاااخصااایت
عنوان  به انسان مدل این اساس است. بر گرفته قرار مختلف شاناسانروان توجه و توافق مورد شاخصایت

 بپردازد. این آن تحلیل و تجزیه به و داده توضیح را خویش و رفتار شاخصایت تواندیم منطقی موجود یک
، (O)5تجربااه بااه نساااباات ، گشاااودگی(E)4ییگرابرون ،(C)3از: وجاادانی بودن عبااارتنااد عاااماال پنج

 تقسااایم زیرمقیاس شاااش به بزرگ عامل پنج از این هریک (N)7رنجورخوییو روان (A)6یپذیر توافق
. نامندیم8رویه را عوامل این هاییرمقیاسز  و صااافات را پنج عامل این کوسااتا، و یکر مک .شااوندیم
( شاخ  وجدانی بودن در این نظریه 1991/57/ کوساتا و یکر مک ؛ روبرت،9991 کوساتا و یکر مک)

 انجام رفتارها یبرا یزیر طرح و هاتکانه کنترل وظایف، یاجرا ،یدهساااازمان در یفرد یهاتفاوتبه 
 باال نمرات با است. افراد شادهیینتع پیش از و یقو  یهاخواساته هدف، یدارا گراوظیفه فرد دارد. اشااره

 پالیر )تیلوپولوس، پذیرندیتمسئولو  اعتمادقابل ،شناسوقت وساواسای، و دقیقی افراد شااخ ، این در
 (.2212کاکسون،  و

                                                                        

ــید پیم از آنکه به -کردار و گف ار  -. بندگاا خدا 1 ــاب نفس خویم را برس ــنیندا و حس ــنییدا پیم از آنکه آا را بس خود را بس
 د.ابد تا این کار را برای او به جای آرحساب اا برسند...  و بدانید آا کس که ن واند خود را پند دهد تا از گناه باز داردا دیگری را نی

2  .  Five factor model (FFM)  
3. Conscientiousness 
4. Extroversion 
5. Openness 
6. Agreeableness 
7. Neuroticism 
8. facet 
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 موفقیت، یبرا تالش ،شاااناساااییفهوظ کفایت، نظم، از: عبارتند ترتیب بههای وجدانی بودن رویه

ها و عبارات هاا با واژههماه این رویاه. (9739/115لورنس ای/) 1گیریخودنظمی، محتااط در تصااامیم
 تری از آن تبیین و تشریح شده است.البالغه مطرح و ابعاد وسیععینی و مفهومی مشابه در نهج

 
هایی مواجهه اساات و از طرفی که علوم بشااری در مساایر رشااد بوده و همواره با کاسااتیبا توجه به این

رساااد بحران و عدم تعادل ابعاد وجودی متون دینی جامع، اصااایل و ریشاااه در وحی الهی دارد به نظر می
عالیم ای بشری بر تههای وحیانی و عرضه یافتهگردد مگر با رجوع به آموزهانساان و تبعات آن اصالح نمی

اَالََّ َ یاَأََی) آن بخشیاااتح َج  َیهََ َاسََْ َإ َ اَیَنَآَمُوٌْا ٌل  ََول لرَّسََُ
َه   َل ل ُُمُحٌْا ا اَََدنََ بن علی .(14)انفااال/  2(یْحییُکْمَل مََ

لٌُ  َیأََفرمود: )باه عنوان مصاااداق کاامل این آیه مکرر خطاب به مردم می ابیطاالاب َّاُسَسَََ َقْحَلََأْنََیهَاَالو

توان کمبودهای ناشاای از نق  علوم بشااری از این رهگذر اساات که می .(939البالغه/ ) نهج3(یَتْفق ُهو  َ
 مند کمک شایانی نمود.اصالح و به آنها در ایجاد ساختاری نظام

 و گیری مذهب با صافات شاخصایت )شیبانیبا توجه به این ظرفیت، مقاالتی در بررسای رابطه جهت
تاادوین یااافتااه  دارییندابعاااد  بینییشپهااای شاااخصااایتی در ( نقش عاااماال9794/55دیاگاران /

ها بپردازد به شناسایی، بررسی و تطبیق این رویه منحصاراً ( اما تحقیقاتی که 9794/37اسات.)دهساتانی/
 البالغه به وجدانی بودن وصااورت نگرفته اساات. مقاله حاضاار بر آن اساات ضاامن بررساای نگاه ویژه نهج

عامل، میزان همساااانی و اختالف دو دیدگاه را  5وری از مبااحاث مطرح در نظریاههاای آن، باا بهرهرویاه
 الگویی اسالمی، جامع، علمی و قابل استناد ارائه دهد. المقدوریحتمشخ  و 

 
 روش پژوهش

عاملی و با استفاده  5در نظریه  شدهمطرحهای در این تحقیق، شااخ  وجدانی بودن، بر اساس رویه
که  نامه شخصیتی نئواااا اف اف آیپرسش سؤاالتو  منتشرشدهشناسی، مقاالت از کتب تخصاصای روان

                                                                        

1   . Deliberation 
ــما را به چیزی فرا خواندند که ب. ای کســانی که ایماا آورده 2 ــما حیات میایدا چوا خدا و پیامبرا ش ــدا آناا را اجابت ه ش بخش

 کنید.
 خواهید از من بپرسید.. ای مردب پیم از آنکه مرا نیابیدا آنچه می 3
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البالغه نیز، است تنظیم شده است. در نهج ساؤال 19شاخصایتی نئو و دارای نامهپرساشفرم کوتاه شاده 
مفاهیم اخالقی »س الگوهاایی مانند هاا بر اساااامعیاارهاا و هنجاارهاای سااانجش رفتاار در این مقیااس

 «، مفاهیم معرف خشم و خشنودی خدا، تثکید بر ایمان، تشویق مؤمنان و پیامدهای رفتاریکنندهیفتوص
 بندی گردیده است.تعیین و طبقه

 
 هایافته

ق بررساای و تطبی ؛ کههای نظریه پنج عامل بزرگ شااخصاایت، وجدانی بودن اسااتیکی از شاااخ 
باشاد. لذا جهت ایجاد بساتر و زمینه مناسب برای پژوهش حاضار می موردنظرالبالغه هجهای آن با نرویه

ی شاناساای مورد بررسااهای نظریه پنج عامل بزرگ شاخصاایت در روانالبالغه، ابتدا رویهدرک مفاهیم نهج
 گیرد.قرار می

 
 های وجدانی بودن شخصیت در نظریه پنج عامل بزرگ شخصیتشناخت رویه-الف

شاخ  وجدانی بودن تعیین  نظریه پنج عامل بزرگ شاخصیت، شش رویه را برای شناساییصااحبان 
محتاط در  خودنظمی و موفقیت، یبرا تالش ،شااناسااییفهوظ عبارتنداز: کفایت، نظم، کردند که به ترتیب

 (.1386/212جان،  و گیری )پروینتصمیم
 

C1 )1کفایت)شایستگی: 

ر این رویه، گردد. دها، عقل، تدبیر و تثییر بر محین باز میتواناییکفاایات به احسااااس فرد نسااابت به 
 و پذیرش تثیید، تصااویب، بودن، خودباوری واقعی، ارزشاامند خوشااایند احساااس خود، به نساابت افراد

آمادگی و قابلیت فرد در رویارویی با مساااائل زندگی  دهندهنشااااندارند. در این رویه نمره باال  ارزشااامندی
ورد با ها و احسااس ضعف و ناتوانی در برخارزیابی منفی نسابت به توانایی دهندهنشااننمره پایین  ؛ واسات

اتکا به  نفس و باعزتبودن، شااایسااتگی ارتباط بیشااتری  باوجدانهای مشااکالت اساات. از بین همه رویه
 (9999کری و دی/خود دارد.)کاستا، مک

 
                                                                        

1   . Competence 
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C2 1نظم: 

قاعده درآورد، خویشتن را کنترل و اعمال خود را تحت شخصاً فرد،  کهنظم در این رویه بدین معناسات 
هادایات کناد و باا توجاه باه آیاار و نتاایج اعماال خویش اقادام نماید. برطبق این تعریف نظم از چند مؤلفه 
گاهی و بصاایرت، آزادی مشااروط، خودکنترلی یا انضااباط شااخصاای و مداومت( تشااکیل شااده اساات.  )آ

افراد دارای نمره باال در این رویه، تمیز، منظم و دارای ساااازماندهی ( 57ر/ترجمه معیدف1388)ورسااالی، 
د برنامه توانند منظم باشند و خود را فاقنمی باشاند. نمره پایین نشانگر افرادی است کهمناساب رفتاری می

. در انتهاای بااالی طیف این مقیااس، افراد با اختالل داننادیم مادتیطوالنیاا  مادتکوتااهمشاااخ  
 (9795/79/ شناسحق ؛1386/212جان،  و پروین) .گیرندوسواس قرار می

 

C3 2شناسییفهوظ: 

و مقاومت(، قابلیت اعتماد و اطمینان )مساائول و  یکوشااسااختاین بعد شااامل گرایش پیشاارفت )
ی با رفتارهای استوار  طوربه نسابتاً  شاناساییفهوظ( اسات. یافتهساازماندقیق( و نظم و ترتیب )با برنامه و 

کرمن همرونپویا  ( عملکرد پویا و جستجوی فعال اطالعات و 1994، 3جساتجوی فعال شاغل )کانفر و آ
( پیوند یافته است. گرایش اساسی این افراد، قبول مسئولیت و تالش در 1995، 4بازخورد )تیدول و سیاس

مطمئن بودن به خود، و انتظار موفقیت  گرایش به متکی و زمانهم طوربهجهت موفقیت اساات. این افراد 
( افراد با نمرات باال به 1999، 5را دارناد. )وانبرگ و کاامیرمولر انادشااادهکاه در آن واقع  هاایییاتموقعدر 

دهند و افراد با نمرات شاااان را به طور دقیق انجام میاصاااول اخالقی خود پاایبند بوده و تعهدات اخالقی
یبات کنند و ممکن اساات تا حدی غیرمساائول و بیاز دیگران برخورد می رتآسااانپایین با مسااائل اخالقی 

 (9795/77/ شناسحق، 1386/212جان،  و پروین) .باشند
 

C46تالش برای موفقیت: 

                                                                        

1   . Order 
2   . Dutifulness 
3   . Kanfer & Ackerman 
4 . Tidwell & Sias 
5 . Wanberg & Kammeyer-Mueller 
6   . Achievement Striving 
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افرادی که در این مقیاس  باشند.یم یبوده و اکثرًا دارای اهداف مشاخصا پرتالشن افراد ساالم و یا 
 یدهتجهگیرند، سااطح آرزوی باالیی دارند، ساااعی و هدفمند هسااتند و در زندگی قدرت نمره باالیی می

رمق، شاااوند. افراد نمره پایین در این مقیاس، بیخوبی دارند. این افراد اصاااطالحًا معتاد به کار نامیده می
جلوه  هدفممکن اسااات فردی بی ؛ وکنندبرای موفقیت، تالش نمی ؛ وتنبل هساااتند احتماالً حاال و بی

 کوستا و یر کمک) کنند.کنند. این افراد غالبًا به کاساتی و کم بودن تالش خود برای موفقیت اعتراف می
 (.1325/37/ شناسحق ؛9991/

 

5C 1(داریخودنظمی)خویشتن: 

 داشااته عمل یبرا ختنیبرانگ باوجود را خود زیغرا و احساااسااات رفتارها، کنترل فرد یعنی خودنظمی  
 افتیدر  آنها که یتیتقو اعتقااد دارند یدرون یخودکنترل یدارا افراد (.2222، 2هوفمن و زی)فرا بااشاااد

رغم وجود اند را علیکاری که آغاز کردهاسااات. لذا  آنها خود یهایژگیو و رفتارها کنترلتحات کننادیم
در (. 1321 /یمحمد دیس ترجمه: ؛ 1228)شولتز و شولتز/  .رسانندیمها و مشکالت به سرانجام سختی

توانایی فرد در وادار کردن خود برای انجام دادن کارهاسات. افرادی که در  دهندهنشااناین رویه، نمره باال 
وقف شاااوند و کار را متناامید می یآساااانبهگیرناد، در شاااروع کارها تعلل کرده و این رویاه نمره پاایینی می

م، هر دو زیاد و نظم درونی ک یزدگشتابشوند. با تکانشای شادن گیج و ساردرگم می یآساانبه ؛ وکنندمی
 (.1325/38/ شناسحق ؛9991/ کوستا و یکر مک) نشانگر ضعف در کنترل خویش است.

 

C6 3گیری()محتاط در تصمیمیریناپذانعطاف: 

ارای در برنامه اسااات. افراد د یریناپذانعطافق قبل از عمل و یش باه تفکر دقیگرااین رویاه باه معنی  
کنند. افراد دارای نمره پایین اصاطالحًا عجول و دسااتپاچه هستند می کاریاطاحتزیاد و  تثملنمرات باال با 

وان گفت که تبینانه میکنند. با دید خوشو اغلب بدون توجه به نتیجه، فکر و یا صاااحبت کرده و عمل می
 .نندگیری کتصااامیم سااارعتبهتوانند در مواقع ضاااروری بوده و می یخودجوشاااافراد با نمره پایین، افراد 

 ( 47-49/شناسحق؛ 1386/212جان،  و پروین)
 

                                                                        

1   . Self Discipline 
2. Friese & Hofmann 
3   . Deliberation 
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 البالغههای وجدانی بودن شخصیت در نهجشناخت رویه -ب

در این قسامت به شرح و تفصیل شش رویه شاخ  وجدانی بودن که در قسمت پیشین در نظریه پنج 
 است.  شدهپرداختهالبالغه عامل بزرگ شخصیت بررسی شد، از دیدگاه نهج

 
 کفایت:  

 کرم هواژ. شودیم ادی نفس نفاست طبع، مناعت نفس، کرامت عنوان با اسالم در تیکفا مبحث از
 ،(1/599/منظور ابن)یگیفروما و یپست ضد یصفت ،یبرتر  و یبزرگوار  چون یگوناگون یمعان یدارا

 آراسته یعنی آن، یجابیا صفت بر عالوه کرامت(  5/713/،ید یفراه.) است... و سینف ءیش مرد، شرافت
 بسب چه هر و یلراا از جستن یدور  آن و دارد زین یسلب وصف ،یبلند  به یاعتال و هاارزش به شدن

 عناصر از یکی نفس، معرفت و یخودشناس( 17/یآمل یجواد.)باشدیم است، تیانسان یپست و حقارت
: دیفرمایم لیع امام. است یحرکت و برنامه هر اریمع و مالک و کار هر شروع الزمه و یارزش مهم

َلٍةَ» َلیهَاَإ لیََمْعر  َّ ََوََأْنَتَُمْحَجاجع ٍةَإ ل َُ  از یکی( 9494/999/یحران ؛9771/7/199/یمحمود)  «َماَم ْنََحَر
گاه و ییشناسا کندیم دنبال یخودشناس در ینید یهاگزاره که یاهداف  جهت هایتوانمند  و صفات از یآ

 افتیر د و ییتوانا ،یخودباور  احساس اسالم منظر از. است افراد در تیکفا احساس ییشکوفا و پرورش
 لذا  1(79/اسراء.)شودیم حاصل نفس ارزش و کرامت به بردن یپ با شیخو از نانهیبواقع

 و نموده انیب جاهل و عالم کیتفک جهت د،یجد اریمع و یمرزبند  کی قالب در راآن ،نیرالمؤمنیام
َفََقْهَر َُ»:دیفرمایم ََّیْعر  ًََأل  ََجهْا  َفیَب اْلَمرء  َُ  حضرت( 991/91 /البالغهنهج)2«اْلَعال ُمََمْنََنَرَفََقْهَرُ ،ََو

 یش نیا که دهدیم هشدار است، نفس نفاست نشانگر که یر یتعب بایمجتب امام به یسفارش در
ْمَ:»دیفرمایم حضرت. داد دست از دینبا را است یارزش هر مافوق و یهست هیسرما که ارزشمند ر  ُْ َأ

ََّکََلْنَ ،ََلإ ن لَیَالرََّغائ ب 
ََدن یٍةََوإ ْنََساَقْجَکَإ  ًََنْفَسَکََنْنَکُلِّ ضا ٌَ َکَن   اریمع اسالم در 3«َتْعَجاَضَب َماََتْحُ ُلَم ْنََنْفس 

 با و دیرویم ییبسترها در هیرو نیا بلکه. ستین یماد یدستاوردها و نژاد و لهیقب ،ییدارا ت،یکفا یابیارز 

                                                                        

ْلَناُه . 1 یَباِت َو َفضَّ َن الطَّ ْمَنا َبنِی َءاَدَب َو َحَمْلَناُهْم فِی اْلبَرم َو اْلَبْحِر َو َرَزْقَناُهم مِّ ْن َخَلْقَنا َتْفِضیً   ْم َعلَی َو َلَقْد َکرَّ مَّ  .َکِثیٍر مِّ
 . دانشمند کسی است که ارزش خود را بشناسدا و برای نشاا نادانی شخص همین بس که ارزش خویم را نشناسد. 2
های پسـندیده کشاندا زیرا در برابر از دست خویشـ ن خویم را از هر پسـ ی و فرومایگی ارجمند دارا اگرچه تو را به خواسـ ه . 3

 واهی آورد.دادا سرمایه هس ی انسانی هیچ برابری به دست نخ
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 و بسترها نیا ستهیبا نیتثم بدون که دارد، وندیپ یالله فهیخل  مقام و انسان در یاله روح نفخ چون یعوامل
ًَ: »دیفرمایم یعل امام.1بود نخواهد ارزشمند و داریپا هرگز عوامل َلَمُثلَْتَإ ْنسانا ََنَفَخَل یهاَم ْنَُروح  َ  َ...ثُمَّ

َ ُ ٌد  َبالس  ْ َنان 
إ 
ْ
یج   َإ َلیهْم،َفیَال ََلَهیه ْم،ََوَنهَْهََوص  َاْلَما ئ َکَةََود یَعَجُ  َدیَاللُ َُسْحَحاَنُ 

ْ
َل َجْکََواْسَجأ َمج   ََلُ ،ََوالخُُوٌع   «ر 

 یهاگونه به افراد ورود مانع ه،یرو نیا قیدق مرز نییتب با امام آن بر عالوه 2(9 /البالغهنهج)
 یبرخ هک چنان. شودیم نفس حقارت و الت ای و یخودپسند  و کبر حوزه به ورود و خود، به اعتماد ،یانحراف

 و هیرو نیا نییتب درامام یروشنگر  قاصعه خطبه سراسر نیچنهم و اشتر مالک نامه در دستورات
 (57ن ،991 /البالغهنهج.)است آن گونه افراط حالت
 

یزی:نظم و برنامه  ر

در مورد نظم و   امیرالمؤمنین 3(49)قمر/ صااافاات الهی نظم و تدبیر امور عالم اسااات. ازجملاه 
َ»فرماایاد: دار بودن امور عاالم میزماان ََْ أَ 

ْ
اَلَال (. وجود این مقیاس در 9البالغه/ )نهج 4«اَءَل أَْوَقات هَایَأحََ

های برتر را از ارزشدر تبیین جایگاه و اهمیتش آن زنادگی بشااار چنان ضاااروری اسااات که امام علی
َ»اسااالمی و همردیف تقوای الهی قرار داده اساات.  یََجََعَُوْله یََوَأْهل یََوَمْنََبلََغُ َُ َجاب ی،َبَ یُکَما،ََوَجم َیاُوصََ  ٌَ ْق

ُُْمَ ََأْمر  ریزی را سااابب شااافافیت اهداف، افزایش ( ایشاااان نظم و برنامه47البالغه/نامه)نهج 5«الل  ،ََوَنْظم 
َّْهبَ »داند:وری و تساااریع و تساااهیال امور و ماانع اتالف وقات، ندامت و تثلم روحی میبهره َاََقْحَلَُرَیالج ْلَعَمل 

َکَ َهم ََیْؤم وَُ ََّ را از وساااایل و ( و آن9499/447باابویاه القمی/ابن ؛497، ح47البالغاه/نااماه)نهج6«م َنَالو
ُفَ»شاامرد:تر، مؤیرتر و حتی باعث افزایش امکانات برمیامکانات، مهم َّلَط  َیاْلحَ َیف ََالج سََ  ٌَ ََأْجَهیَم َنَاْل   7«لَةیلَة 

                                                                        

ْکَرَمکُم ». 1 ِه َأْتَقاُکْم  ِإاَّ َأ  ۲۰حیرات/« ِعنَد اللَّ
آنگاه خداوند از رون خود در آا دمیدا پس انسـانی نمایاا و بر پا گشت.. سپسا از فرش گاا خواست تا آنچه در عهده دارند ادا  2

 دردهند! و بر کرام م سر فرود آورند. که برای سیده به آدب تناند وفا کنند. در اینکنند و عهدی را که پذیرف ه
ا ُکلَّ َشْیٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ . »  3  «  ِإنَّ
 . ترتیب آفرینم را منظم کردا و اشیا را به وقت خود حواله داد. 4
در کارتااا ریزی و نظم . شــما دو تنا و همه فرزنداا و خاندانم و هر کس که نوشــ ه من به او رســد را به پروای خداا و به برنامه 5

 کنم.سفارش می
 . تدبیر کردا پیم از عملا مانع پشیمانی است. 6
 یابی کارآمدتر است از وسیله و دست آویز.. حرافت در چاره 7
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َّْهبَ ََنْقَلََل َ»را مورد تثیید قرار داده اساات:عقلی بودن آن یتدرنها( و 9/793/ 9491شااهری/)ری  1«رَ یَکالج

کند. التزام و پایبندی به برخی مسااائل را ساابب انتظام امور معرفی می ( امام علی997البالغه/ح)نهج
 این موارد عبارتند از: ازجمله
 

 :مدتکوتاهـ برنامه عملیاتی و 1

طلبد تا کارها در جدول زمانی خاصااای انجام پذیرد؛ می مدتکوتاهای ، برنامههرروزدر  یتفعاالتحقق  
ی ها، عنصاااری مهم تلقو نظم دادن باه امور در برنامه عملیاتی، البته با لحا  اولویت یبناد زماان روینازا

َ» فرماید:می ( حضرت علی45، نامه14البالغه/  )نهج 2شاود.می ََوََأْمض  ٍمََنَملَُ ََلإ نََّیَل کُلِّ ٌَْ ٍمََماَیَل کُلِّ ٌْ

 .(57البالغه، نامه)نهج 3« یل َ
 

یع مناسب زمان: 2    ـ توز

هم  به کارها نظم داد که یاگونهبهرا ندارد، باید  کارهاتمامکاه زمان گنجایش انجام باا عناایات باه این
 لیع میان ابعاد مختلف زندگی تعادل ایجاد نمود و هم از فرصااات کوتاه عمر به بهترین نحو بهره برد.

َ»فرماایاد:می َکَلََإ نَّ اَرَ ََوََیلََ َل َ م َیلََ َََنهََ ان  حََ
ن  ٌْ َج َیسََْ اَجات َکَع  ْمهَاَبَََحََ سََ 

ْ
)آمدی،  4«َراَحج کَوَََنَمل َکََنَیَلاق

َ»فرماید: حضارت در ساخنی دیگر می (99975ش، حکمت9711 ََثَا ُثََساَناٍتََلَساَنةع هَاَیل ََیَواج َیل لُْمْؤم ن 

َ اَنةع َُّ ََوَسََ َیَرب اَنةع ُ ََوَسََ ََمَعا ََ ََوَبََیبَََیَخل َیُرم  ت هَاَل َیَنََنْفس  َ  ََوَیَماَیَنََل َّ ل  ََأْنَیْ ُمُلََوَلََیح  ِ صاًَإ لَّ َف ََ ََیُکٌَنََسَل لَْعاق ل  َیا

ٍةَف َ ٌَ ْط ُِ ٍةَف ََیَثَا ٍثََمَرمٍَّةَل َمَعاٍشََأْوَ َُمَحرَّمیَغََیَمَعاٍدَََأْوََل َّ  (799البالغه/ح)نهج 5«ر 
 

                                                                        

 . هیچ خردی چوا تدبیر نیست.  1
َباِدُروا آَجاَلُکْم ِبَعْعَماِلُکْما َواْبَ اُعوا َما یْبَقی 2 ُقوا اللـَه ِعَباَد اللِها َو اتَّ َلُکْم ِبَما یُزوُل َعْنُکْم...( بندگاا خدا ! از خدا پروا گیریدا و با  . فـَ

ــما باقی های نیا بر اجلعمل ــما میرود کاریی بخرید که برای ش ــت ش ــی گیرید و در تیارتگاه دنیا با آنچه از دس های خود پیش
 میماند....

 کار مخصوص به خود دارد.                                                                                 . و برای هر روزا کار هماا روز را به اجرا بگذارا زیرا هر روزی 3
 ها را میاا کار و اس راحت تقسیم کن.. ساعات روز و شب گنیایم تماب نیازهای تو را نداردا پس آا 4
. مؤمن را ســه ســاعت اســتج ســاع ی که در آا با پروردگارش به راز و نیاز اســتا و ســاع ی که در آا زندگانی خود را کارســاز  5

ت نفس دمساز استا و خردمند را نسزد که جز پی سه چیز رودج زندگی را سر و ساماا  اسـتا و سـاع ی که در ح ل و نیکو با لذم
 گرف ن کاب از چیزهایی غیر حراب. داداا یا در کار معاد گاب نهاداا یا
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 _ تناسب عمل با زمان و موقعیت مناسب: 3

ها و هاای خااص دارای ظرفیات ظهور حاداکثری قاابلیتضااارورت لحاا  زماان حضااارت علی
( را در این گزیناه مورد دقت و 9777/19/117د/ یاالحاد یاب؛ ابن 9499/9/799)کراجکی/1هااتواناایی

َ»فرماید:درباره دوران کودکی می تاکید  قرار داده اساات، حضاارت  ََّماََقلُْبَاْلَحَهث  َإ ن أَْرض 
ْ
ََماَیاْلَخال َََکال ة 

ْلق َیَل َ
ُ
چنین در ضرورت توجه به ظرفیت جسمی و روحی ( ایشان هم79البالغه/ن)نهج 2«َقح لَْجُ ٍََءَْیََشَهَاَم ْنَیأ

 فرماید:افراد می
اَ»  لٌُهََ اْحم  ْتَلََ َحلََ

ْ
إ َ اََأق اراًَلََ الًَ ََوَإ ْدبََ حََ

ْ
َإ ق اََیَنلََإ نََّل لُْقلٌُب  ُرواَب هََ َجصََ 

ْ
اق ََوَإ َ اََأْدَبَرْتَلََ ل  الَ  ٌَ َّ َاْلَفَرََیَنلََالو  3«ائ ض 

 (  791حالبالغه/)نهج
 

  _ دینداری و التزام به تعهدات دینی:4

ی که نه پیشاا یاگونهبهخداوند برای احکام و تکالیف شاارعی شااراین مخصااوص وضااع نموده اساات. 
ه که به این منظور اسااات کپذیرد. تمام این بایدها و نبایدها عالوه بر آنگرفتن و ناه جاا مااندن از آن را می

ای را دنبال کند، نشااانه برخورداری دین از نظم ها و خطوط زندگی افراد، هدف مفید و سااازندهتمام فعالیت
 د:فرمایمی باشد. امیرالمؤمنین در تمام ابعادش می

 «َ ل  اٍلََصََََ ج غَََ ََْ   ََ اَل ج هَََ
ْ
اََنْنََوق ِِّْرهََ ََوَلََ َتَُؤ ٍْ اَل َفَرا َجهََ

ْ
ْلََوق عََ َِّ اََوَلََ َتَُ هََ َلََ ت  َؤقََّ مَُ

اَالَْ هََ جَ 
ْ
قَ ٌَ  َ َل اََ ةَ  4«الصَََّ

 یاابطهر بر اسااااس نظم،  یوزندگگفت بین التزام به تعهدات دینی  توانیم( بناابراین 79البالغاه/ن)نهج
 نزدیک و همسو وجود دارد.

 
  شناسی:وظیفه

مگان البالغه برای هپذیری در نهجشاناسای، ویژگی فطری مهمی اسات که همراه با مسئولیتوظیفه
اسات. این دو پدیده مهم ارزشی در کنار پایبندی به اصول و  شادهیفتوصامردان ضاروری خصاوصاًا دولت

                                                                        

 تعلموا العلم صغارا تسودوا به کبارا (در خردسالی علم بیاموزید تا در بزرگسالی به برتری و سیادت نائل آئید. .) 1
 پذیرد و در خود میپرورد.. دل جواا نوخاس ها مانند زمین خالی از گیاه و درخت استا هر بذری که در آا افشانده شود می 2
هـا را روی آوردا و روی برگردانـدنی اســت اگر دل روی آرد آا را بـه مســ حبـات واداریـدا و اگر روی برگرداندا بر انیاب دل. 3

 واجباتم بسنده دارید.
اندا و برای داشـ ن فراغت در گزراندا آا ش اب مکنا و برای پرداخ ن نماز را در هماا هنگاب به جای آر که برایم تعیین کرده . 4

 ی نیز از هنگاب خودش آا را پس میانداز.به کار
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در شاااراین  که علیدارند. چنانتعهدات اخالقی در دو بعد درونی و بیرونی، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر 
 دید.گانه نگر اطرافیان در قبل و بعد از خالفت، حاضاار به شااکساات این حریم سااه فشااارتحتبحرانی و 

 یهاپول، و معاویه با هدایا و اندشده بستهدلگفتند: مردم به مال دنیا  زمانی که به امام  مثالعنوانبه
 الالمیتبکند. شااما هم از اموال عمومی به اشااراف و بزرگان ببخش و از تقساایم فراوان آنها را جذب می

 فرماید:تا به تو گرایش پیدا کنند می بردار دست
ُمُرو  ََأََ »

ْ
َرَََأْطلَُبَََأْنََیَتأ َّصََْ ر ََالو ٌْ ََِّیَمْنَل ََب اْلَ  َّ  َََوََْی  ََنلَََیُتَُول َمَرَََماَب   َََأُطٌُرَََل َالل م ََسَََ َسَََ ََََّماََوََیرع َََأم َماءَ اَیف َََنْ مع َلسَََّ

ًَ َََنْ ما ٌْ ََّماََوََْیَفََلَکََْیَوهُْمَبَََیُْتََلَسٌَََّیل ََاْلَمالَََُکاَنَََل َّ  َََمالََُاْلَمالََُإ ن  ( 911البالغه/ )نهج1«...الل
 

 .  تبرشمرده اسگیری و پایبندی به این رویه ، ایمان و تقوی را از جمله عوامل مؤیر در شکلامام
در  تقوا ریتثی به ل،یتفصااا به اسااات، که هاای حضااارتانیاب نیتر مفصااال از یکیهماام،  خطباه
 آنها تالش و دقت زانیو م یتقو  اهل یتیشخص مختلف ابعاد یخوببه ؛ واسات پرداخته پذیرییتمسائول

توان گفت ایمان با عنایت به محتوای این خطبه می دهد.می نشااان یر یپذتیمساائول و فیوظا انجام در را
های دینی ساابب شااانه خالی کردن از مساائولیت تنهانهو تقوی تا حدی بر این رویه مؤیرند که فقدان آنها، 

 ( 994البالغه/  سازد.)نهجشود. بلکه به امور دنیوی و به وظایف فردی و اجتماعی نیز خدشه وارد میمی
 

راهکااارهاای مختلفی جهات تقویات رویااه فوق مطرح  آن امیرالمؤمنین تبعباههاای دینی و گزاره
 ، 2مخفی مثمورانها، تشاااکیل کمیته ناظران و تعیین حیطه وظایف و مسااائولیت مثالعنوانبه. کننادیم

 یهامکانو  هازمان، مقید کردن تکالیف شااارعی به 3(19البالغه/ ن/اساااتفاده از تشاااویق و توبیخ )نهج
. شااودیمتی که انجام اعمال شاارعی در غیر آنها ساابب بطالن و عدم پذیرش و یا مجازات خاص به صااور 

 شناس پرورش یابند. وظیفه یتباشخصگردد افرادی منظم و سبب می

                                                                        

ای در دهید تا پیروزی را بیویم به سـ م کردا در باره آا که والی اویم به خدا کها نپذیرب تا جهاا سـرآیدا و س اره. مرا فرماا می 1
تا چه رسد که مالا مال  -داشـ ما که چنین تقسـیم سزا استای برآید. اگر مال از آا من بودا همگاا را برابر میآسـماا پی سـ اره

 خدا است.
خطاب به مالا اش ر است. حیطه و جزئیات وحایف وی و تمامی  نهج الب غه که عهد نامه اماب علی 3۰. سـرتا سـر نامه  2

 عام ا و کارگزارانی که به دس ور مالاا عهده دار مسئولی ها خواهند شد. مشخص شده است.
بر هیت بود. زمانی که از وحیفه خود تخطی کرده و به جای مقابله با دشــمنااب به   . کمیـل بن زیـادی یکی از کـارگزاراا اماب 3

 کند به سخ ی مورد نکوهم قرار می گیرد. انیاب کاری که از حیطه وحایفم خارج بوده اقداب می



 

23 

     
     

  
دن 

 بو
نی

جدا
ص و

اخ
ی ش

بیق
 تط

سی
برر

ت
صی

شخ
 

هج
ظر ن

ز من
ا

ه و 
الغ

الب
وان

ر
سی

شنا
 

23 

 جدول ایل بیانگر برخی از این موارد است.

 متون روایی مرتبط هاوظایف و مسئولیت حوزه

ساعت، روز، دار بودن تکالیف شرعی)لحظه، زمان زمان
 ماه(

، 691/302، بقره/87)اسراء/
 (328،222، ح38،73/ ن690البالغه/خنهج

 هاوضع حرمت در ورود به برخی مکان مکان
های شرط پذیرش اعمال، انجام آنها در مکان

 خاص

 (693، 6البالغه/خ، نهج22، نساء/677)بقره/

اعتقادی، اخالقی و عملی؛ مسئولیت در برابر جسم  موضوع
 ، حیوانات و طبیعت.یردستانز خود، همنوعان، 

، 27، محمد/3، مائده/37)نساء/
 (373، ح18، 26، نامه638البالغه/خنهج

 

  تالش برای موفقیت:

بی به کشاااند. دسااتیاترین ابزاری اساات که انگیزش را از برون به درون فرد میاین عامل یکی از عمده
و اهداف عالی و نیازهای واقعی زندگی  هاارزشعناصااار مهمی چون: تعیین اهداف مطابق  درگروموفقیت 

 فرماید:می و سعی و تالش برای دستیابی به آن است. در این راستا امام علی
َالوِّهَا»  َرَعَإ نََّیَةَالوِّهَایاْلَعَمَلَاْلَعَمَلَثُمَّ ٌَ َرَعَاْل ٌَ ْبَرََوَاْل ْبَرَالصَّ َالصَّ َقاَمَةَثُمَّ

َیإ لًََةََلاْنَجهٌُاَین هَاََلُکْمََةََوَال  ْسج َقاَمَةَال  ْسج 

ًََلاْهَجُهواَََلُکْمََوَإ نَََّیج ُکْمَن هَا ُکْمََنلَما ْسَا َب َعلَم  َغاَوَإ نََّل ْاإ   ( 177، ح971البالغه/ ) نهج1«ج  یَغاَیإ لًََةََلاْنَجهٌُاَیمَ 
ها را جهت ساااازماندهی اهداف تعیین بندی فعالیتبینی و اولویاتشاااروطی چون واقع اماام علی

از او  که شاااودیمشااااد  یزیچبه  یآدمفرماید: ای خطاب به ابن عباس میکناد. چناان کاه در نااماهمی
 یایدناز  هکز یچ یکوترینند. پس مبادا یبدان نخواهد رس که شاودیم اندوهناک یزیچد، و به ینخواهد بر 

ا ی یرانیبمرا  یباطلد یبا بلکه. یدار نه یدر س که یخشامبردن  بکارا یبود  یلذتدن به ی، رسایبرخوردار خود 
 یجابهنره غت بر آیو در  یافرستادهش یاز پ کهباشاد  یزیچبه  یتشااد مان کهد ی، و بایگردانرا زنده  یحق

چنین هم  (11البالغااه/ن. )نهجیبگمااار د یااپس از مردن تو را بااا باادان چااه، و هّم خود را گااذارییم
ا ای بر آن مترتب نیست و بنده را به خدان رسااند، هیچ فایدهیاگر اعمال مساتحب به واجبات ز  فرماید:می

                                                                        

نی ایدار مانید پس شـکیبایی شـکیبایی پس پارسـایی پارسـایی شما را پایا. پس به پایاا رسـانید به پایاا رسـانید و پایدار مانید پ 1
ای اســتا آا را راهنمای خود دانید. و برای اســ ب هدف و مقصــدی اســت به آا اســتا خود را بداا برســانید. برای شــما نشــانه

 دس رسی پیدا کنید.



 

24 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

بهار 
1398

شماره 
 ،

60
 

24 

(. این شاااروط ضااامن 79،45/ ن497، ح954، موارد مشاااابه  79البالغه/ح )نهج 1گرداند.نمی یکنزد
شااود، انگیزه فراوانی را جهت تالش و تحقق مقصااود در افراد اینکه ساابب دسااتیابی به اهداف متعالی می

بَُرْتََمْنَ»کند. ایجاد می ُجُ َََُ بَُرَه مَّ ( تالشای که ارزش انسان به میزان آن 99177، )تمیمی/ح2« اْهج َماُم َََُُ
ِل »سااانجیده شاااده اسااات. ج  ْدر  الرَّ

َ
ِتِه  یَعلَ ق ْدِر ِهمَّ

َ
( و مداومت بر آن در تمام طول 47البالغه /ح)نهج3«ق

ج ْعَهادَ یَلَعلَََ» حیات ساافارش شااده اساات. سََْ إ 
ْ
ََوال ََّأه ب  ْجج هَاد ،ََوالج إ 

ْ
ََوال هِّ ( 179البالغه/  )نهج 4«...ُکْمَب اْل  

، 179/حالبالغه)نهج« توانی و تلوم»البالغاه باا کلماتی نظیر حاالات ناابهنجاار این مقیااس در زباان نهج
( بیان شاااده اسااات و با مدیریت زمان و وجوب  5،  19،19،57البالغه/ن( و تجاوز و عجله )نهج917 

؛ ابن شاااعبااه 799، ح19/نالبالغااهشاااود. )نهجبرخی اعمااال در کسااااالاات و نشاااااط مرزبناادی می
 ( 99ق/ 9494حرانی/

 
  :داری()خویشتننظم درونی

خود نظم دهی، توانایی پیروی از درخواسااات معقول، تعدیل رفتار مطابق با موقعیت، به تثخیر انداختن 
 (77صداری/بدون مداخله و هدایت مستقیم فردی دیگر است.)نگاه قرآن به خویشتن هاخواستهارضای 

دهی به رفتار  و به عبارتی یکی از دهی هویات و جهتعوامال شاااکال ینتر مهمیکی از  داری،خویشاااتن
گیرد. هوی نفس، به عنوان یک مانع جدی در هاای رفتااری اسااات که در تقابل هوی نفس قرار میبنیاان

شد.  توان از آن غافلای نمیکه لحظه یاگونهبهکند. مقابل این رویه، هوشایاری زیاد و دائمی را طلب می
ٌاَ»فرماید:با تثکید بر مراقبت نفس در سااافارشااای می حضااارت علی ِِّصََُ ُکْمََل َتَُر َب ُکُمَََلَجْ َهَبََل أَْنُفسََ 

لََمةَ  ُصََمَ اه َبَالظَّ َِ های شااادید فردی و آسااایب یتوانمند فقدان این  ازآنجاکه( 35البالغه/ )نهج 5«الر 
کان تبه دنیا و هوی پرساتی سبب  یدلبساتگهمواره افرادی که  دارد، لذا امام علی اجتماعی به همراه

. چنان که در دهدیمزیاد و نظم درونی کم آنها شاااده اسااات را نصااایحت و یا مورد سااارزنش قرار  یشاااور 
شاااما و از اندوه برون  یزشااات باد رو  »نکوهش مردم در عدم مقابله با یورش معاویه به شاااهر انبار فرمود:

                                                                        

ْت ِباْلَفَراِئِض .»  1 َواِفِل ِإَذا َأَضرَّ  «َر ُقْرَبَة ِبالنَّ
 . کسی که همم م بزرگ باشد اه ماب و ت شم نیز بزرگ خواهد بود. 2
 . ارزش مرد به اندازه همت اوست. 3
 . پس بر شما باد به کوشم و کوشیداا و ساخ ه شدا و آماده گردیدا. .. 4
 های س مگراا)راههای تیره( برساند.. به خود رخصت ندهید که در ن ییه شما را به تدریج به کیم 5
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 یخشااانود و کنندیم ینافرمانخدا را ...دیندار  یننگو  برندیمد، بر شاااما غارت ییر بالیآماج ت کاهد ییاایان
ود. اگر در ش کمترده تا گرما  یمهلتد هوا سخت گرم است، ییبخوانم، گو شمارا. اگر در تابساتان نماییدیم

ان یمرد نما ی...ادرشودده تا سرما از بالد ما به  یفرصاتد ساخت سارد اسات، ییزمساتان فرمان دهم، گو
از  که، شااباهت دارد، شااما یحجله آراشااما به عروسااان  یهاعقل، که خردیبکودک صاافتان  ینامرد! ا

ناز  خردانکم یانه مردان صورت مرد،  یا ستیزیدیم کجار آخته ی، با شمشگریزیدیمن یگرما و سرما چن
( در متون دینی واژگان تقوا و صبر پیوند 17البالغه/ )نهج1«شاناختمینمده بودم و یند شامارا کاش پرورد

توان در گیری از این دو عامل میای که با بهرهگونهمعناایی عمیق و مویقی باا مفهوم نظم درونی دارناد. به
با تعابیری چون: خار در چشم و استخوان در گلو، حیاتی  امام علی ایستاد. باصاالبتها مقابل ساختی

د.) کشاابودن نظم درونی را با توصاایف موقعیت دشااوار خویش جهت تحقق اهداف اسااالم به تصااویر می
 (   193،  7البالغه/ نهج

 
 گیری(: ناپذیری)محتاط در تصمیمانعطاف

؛ بین . به بیانیدهدیماز خود نشااان  مساائلهگیری نوعی واکنش اساات که فرد در برابر یک تصاامیم
 باید اقداماتی موردنظرفاصااله یا تفاوت هساات، و برای رساایدن به وضااع  موردنظروضااع موجود و وضااع 

های علوی، حزم و احتیاط به همراه تدبیر به معنی تثمل ( درگزاره9/119ش، 9777صورت گیرد. )رابینز، 
عامل  گیری و اقدام وتصاامیم هرگونهم مبتنی بر آن، الزمه ها، آینده ساانجی و اقداو تحلیل عمل و بازتاب

اْلَحْزم َ»ماوفقیاات اساااات َتَرَنَاْلَعْزُمَبَ 
ْ
َإ َ اَاق ت  ُملََ اَدةََُُ عََ جهاات  (99315ش، حکماات9711آماادی، «)السَََّ

 نماید. ازجمله:گیری محتاطانه رعایت شروط و مراحلی ضروری میتصمیم
 

  .کسب اطالعات:1

گیری صاحیح و منطقی، کساب اطالعات، شناخت دقیق و احاطه علمی بر آن تصامیمالزمه هرگونه 
 فرماید:است. امیرالمؤمنین می

                                                                        

یِر ِإَلیِه .  1 ْوا! َفِاَذا َأَمْرُتُکْم ِبالسَّ ی اللُه َوَتْرضـَ ْرُتْم َغَرضـًا یرَمی... َویْعصـَ ُة م ِفی َأیاِب الَحرِّ ُقْلُ ْمج هِذِه َحَمارَّ ُقْبحًا َلُکْم َوَتَرحًاا ِحیَن صـِ
یِر ِإَلیِه  ِإَذا َأَمْرُتُکْم ِبالسَّ ا َو ا الَحرُّ ُخ َعنَّ َجاِل الَقیِظ َأْمِهْلَنا یَسبَّ ا الَبْرُدا ... یا َأْشَباَه الرِّ ا َأْمِهْلَنا یْنَسِلْخ َعنَّ ُة الُقرِّ َ اِء ُقْلُ ْمج هِذِه َصَبارَّ ْم ِفی الشِّ

ی َلْم َأَرُکْم َوَلْم َأْعِرْفکْم َمْعِرفَ  اِت الِحَیاِلا َلَوِدْدُت َأنِّ ْطَفاِلا َوُعُقوُل َربم
َ
   .ةً َو َرِرَجاَل! ُحُلوُب اْْل
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 «َ غََ َلَبَ  امَ  عََ
ٍمَیَالَْ لَْ َنَ  رَ ر   َ ائ السََََّ ََکََ لََ ََینََ رَ یَغََ َطََ اََ َیَر  رَ یز َیٍَقَلََ َالَطََّ ن  ُهُ َنََ عَْ َُ ْنَیُهُ َب ًَم  ها َََّ َبُعََْ َإ ل اضََ    ٌَ َاْل ق 

 (957البالغه/ .)نهج1«َحاَجج  
 
یابی و یافتن راه2   های مختلف: حل. ارز

ا از ها ر گیرنده الزم اسااات که اهداف و آرمانطلبد و بر تصااامیمرا می ایینااناهبواقعاین مرحلاه نگااه 
های اولیه و ابتدائی اکتفا نکند. حضرت پیرامون نقش عقل در تشخی  حلیکدیگر تمیز داده و تنها بر راه

َفاَ َ»فرماید:ها میحلو گزینش بهترین راه َ َََنْقل َکََم ْنَََُ ُحَلَََلَکََماََأْوضَََ ه  ُرَم ْنََیَکََغَسََُ ) همان،  2« ََْ
(. در این راساااتاا یکی از عناصااار اسااااسااای در تحقق مفهومی حزم، خردورزی و کیاسااات 791حکمات
َ»اسااات

ْ
أ َالرَّ
ة  الََ إ جََ َوَاْلَحْزُمَبَ  اْلَحْزمَ  َفُرَبَ  ََیالظَّ

ْ
أ ََیَوَالرَّ َرار َیب َجْحصََ  ََْ أَس

ْ
َالَ ( امیرالمؤمنین 43البالغاه/ح)نهج 3«ن 

خردی چنین شاااتاب پیش از توانایی بر انجام کار و اندیشااایدن درباره آنرا  پس از پایان کار را نشاااانه بیهم
َاْلُمَعاَجلَُةََقْحَلَ»فرماید: می ؛ وداندمی َم َنَاْلخُْرق  ْمکَان  إ 

ْ
أََناةََُبْعَهَاْلُفْرَصةَ َال

ْ
 (717البالغه/حنهج 4«َوَال

 
 . صالبت و انعطاف ناپذیری در اجرای تصمیم: 3

میم خود را مبنای تصگیرنده به حقیقت و واقعیت مطلب دسات یافت. الزم اسات آنزمانی که تصامیم
گونه اغماضااای، تصااامیم مناساااب را  اتخاا کرده و نسااابت به اجرای آن اقدام کند. قرار داده و بدون هیچ

َ»فارمااایااد: امایارالاماؤمانایان مای َعلٌُا ًََیق یَوُکْمََجهْاًَ ََوََن لَْمُکْمَلََ َتََ َْ ا َه ک ََتَََ َََ اْنَملٌُاََوَإ َ ا َّْوُتْمَیإ َ اََنل ْمُتْمَلََ ق

ُمٌا ه 
ْ
َأقَ توان نتیجه گرفت که این رویه حداقل با شاااتابزدگی، ( از این مطاالب می119البالغاه/ح)نهج5«لََ

جه داشت گرچه اسالم، در برخوردهای اجتماعی شاود. البته باید تواحتیاط بیش از حد و مداهنه تهدید می
های ناپذیری اصااال و الزمه تنظیم و اجرای برنامهاما انعطاف؛ توصااایه به رفتار توأم با انعطاف و مدارا دارد

                                                                        

 .کندچه دنبال میداند که جز به دور شــدا از آاای میچوا رونـده بـه بیراهـهآا کس را کـه بـدوا دانم بـه کـار بپردازدا هم.  1
 افزاید.نمی

 ات روشن گرداند.. از خردت تو را همین بس که راه گمراهیت را از راه راست بالنده 2
 نداخ ن رأی و به کار انداخ ن رأی در نگاهداش ن اسرار. . پیروزی به دور اندیشی است و دور اندیشی در به کار ا 3
. از گولی و نـدانم کـاری اســتج پیم از فراهم کردا زمینه و توااا به کاری دســت برداا و پس از انیاب گرف ن کارا درباره آا 4

 اندیشیدا و درنگ کردا. 
ــ. دانم خود را به گونه 5 ــازیدا و یقین خود را به ش ــ ید به کار بپردازیدو چوا به ای نادانی تبدیل نس ا برنگردانید. هنگامی دانس

 یقین رسیدید پای پیم گذارید. 
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و کمیت و  زحدومر بدین وسیله  ؛ ورا در قالب تکالیف شرعی تنظیم نموده استاسالم آن ؛ کهاصاولی است
و عمل به  یریناپذ( اینجاسااات که بین انعطاف 5شاااناسااای/نماید. )جدول وظایفرا تعیین میکیفیت آن

 (9733/94گیرد.)کشاورز و دیگران/باورهای دینی پیوند و ارتباط معناداری شکل می
 

 گیری: بحث و نتیجه
بود.  شناسیم و روانترین هدف این پژوهش شاناساایی و تطبیق شاخ  وجدانی بودن در اسالعمده

های آن در از مؤلفه هرکدامعاملی شاخصایت و بررسی جداگانه  5با در نظر گرفتن این شااخ  در نظریه 
ها و تعارضاااات دو دیدگاه، در این شااااخ  در جدول ایل ارائه ترین تشاااابهاات، تفاوتمتون دینی، مهم

 شود. می

 
 تعارض تفاوت تشابه رویکردها مقیاس

 
 
 

C1 

کارایی مفید،  البالغهنهج
ارزشمندی و احترام به 

کید بر أ ـ ت خود
خودشناسی در ایجاد و 

 ارتقاء کفایت
در  هامؤلفهـ یکسانی 

 رفتاری یطهح

ـ کفایت در قالب اندیشه و رفتار 
 و ناظر بر امور معنوی است
 ـ کرامت تکوینی و اکتسابی

 
: نگاه ینیبجهان ـ

ثر ؤخدامحورانه و م
 هاییزهانگدانستن 

 متعالی در هر مقیاس
 

ـ مبنا و معیار ارزیابی: 
رشد مادی در کنار 

 رشد روحی و معنوی
 

خاستگاه هر مقیاس: 
 یید الهیأت

 
 
 
 
 
 

ناظر بر  نفسعزتـ کرامت و  عاملی 5نظریه 
 امور مادی و محیطی است
ـ احساس کفایت از میزان 

ر بثیر أ، تهاییتواناتخمین 
و در قالب ارزیابی خود و  یطمح

 شوددیگران حاصل می
C2 دهی رفتاری و ـ سازمان البالغهنهج

اشیاء  یدهسامان
 پیرامون

مفاهیم در این مقیاس به هم 
 نزدیک هستند

 ـ عاملی 5نظریه 

 
 

C3 

ـ بشر موجودی  البالغهنهج
و  داریفهوظ

 پذیرمسئولیت
ـ پیوند و تعامل این 

پایبندی به مقیاس با 
اصول و تعهدات 

 اخالقی
 

ترین عوامل ایمان و تقوا اصلی
گیری، اداره و پایبندی به شکل

این مقیاس در امور دنیوی و 
 دینی

اداره کردن آگاهانه و انجام  عاملی 5نظریه 
 اعمال با نظارت وجدان

 
: غفلت ینیبجهانـ 
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C4 
 

کید بر زیست أ ـ ت البالغهنهج
 هدفمندانه

کید بر تالش و نگاه أ ـ ت
عنصر تالش ارزشی به 

 و افراد ساعی
 
 

ـ تقسیم تالش به دو نوع 
فیزیکی و فکری و ارزیابی 

 ارزش انسان با آن
ـ ممنوع بودن انحصار تالش در 

زیستن، در هر  یبعدتکجهت 
 یک از  زندگی دنیوی و اخروی

ها جهت ـ اولویت تالش
 گیری اخرویبهره

از ضمیر باطنی 
انسان و ارتباط وی با 

، یجهدرنتخداوند و 
نگاه انسان محورانه 

و محدود به زندگی 
 فردی و اجتماعی

 
ـ مبنا، محور و معیار 

ارزیابی: تجارب 
 هرآن چهشخصی و 

موجب رشد و 
 پیشرفت شود.

 
خاستگاه هر مقیاس: 

یید أارزشیابی و ت
 اجتماعی

محور تالش افراد، دستیابی به  عاملی 5نظریه 
زندگی  ینتأماهداف دنیوی و 

 اجتماعی
C5 ـ اشتراک در مفهوم  البالغهنهج

 نظم درونی
ـ توانمندی 

کننده فرد در محافظت
 مواجهه با موانع

توجه به تقوا به عنوان 
 ترین عوامل خودتنظیمیاصلی

داری فرد در ـ توجه به خویشتن عاملی 5نظریه 
رفتار و سازگاری با کنترل 

 اجتماع
C6 مقیاسی است همراه  البالغهنهج

تدبیر و آینده سنجی و 
مبتنی بر خردورزی و 

 کیاست

عدم انعطاف در اصول دین و 
 اجرای دستورات الهی

عدم تعیین دقیق مرز تعادل در  عاملی 5نظریه 
 پذیریانعطاف

 
ها گیری هر شاااخ  در آنآن در شااکل یرتثیهایی که نقش دین و میزان : تدوین پژوهشهایشاانهادپ
اسااالم شااناسااایی و میزان تثییر آن بر افراد هر تی   موردنظرهای خاص و مؤیر گردد. سااایر مؤلفه ینتب ب

 ها و مشاااغلدر الگوهای عینی و صاااحبان مناصااب، مساائولیت شاادهارائهساانجیده و بر اساااس صاافات 
 البالغه در هر تی  عرضه گردد.نهادی نهجپیش
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