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فاطمه سعیدی 
ــه  ــارف نهج البالغـ ــوم و معـ ــری علـ دکـ

دانشـــگاه پیـــام نـــور.
نویسنده ی مسئول

سید علی علم الهدی 
اســـالمی  فلســـفه  گـــروه  دانشـــیار 

نـــور. پیـــام  دانشـــگاه 

محسن قاسم پور 
دانشیار دانشگاه کاشان.

نهج البالغــه و معــارف بلنــد آن، ســاحتی اخالقــی و تربیتــی 
دارد و متــام گفتــار امــام علــی)ع( در صحنه هــای مختلــف، 
ــام)ع( در متــام  ــت اخــالق و تعقــل اســتوار اســت. ام ــر محوری ب
عرصه هــای زندگــی، همــواره بــه انجــام تکلیــف و اجــرای حــق و عدالــت توجــه 
ــی، از ابزارهــا و روش هــای  ــه اهــداف متعال ــرای رســیدن ب ــچ گاه ب داشــتند و هی
غیردینــی و غیراخالقــی اســتفاده نکردنــد. مکتــب وظیفه گــرای اخالقــی ازجملــه 
ــه ویژگی هــای خاصــی از خــود عمــل و  ــات اخــالق هنجــاری اســت کــه ب نظری
انجــام تکلیــف، بــدون توجــه بــه نتایــج آن، اهمیــت می دهــد. در بررســی مــن 
نهج البالغــه، گزاره هــای متعــددی دال بــر وظیفه گرایــی اخــالق در مکتــب 
ــرای  ــر، برخــی شــاخص ها ب ــن اث ــد. در ای ــی)ع( به دســت می-آی اخالقــی امــام عل
ــن،  ــه قاعــده ی زری ــداز: توجــه ب شــناخت وظیفــه مطرح شــده اســت کــه عبارتت
پاسداشــت پایبنــدی بــه اصــل کیفیــت اســتخدام وســیله، وجــود قواعــد مطلــق 
اخالقــی )شــامل صداقــت، وفــای بــه عهــد، امانــت داری(، اصــل عدالــت و اصــل 
حق طلبــی. در ایــن مقالــه بــا روش »داده بنیــاد«، عوامــل مذکــور در کالم امــام)ع( 

ــده اســت. ــل ش ــی و تحلی ــه بررس ــدگاه نهج البالغ از دی

واژگان کلیدی: 
وظیفه گرایی اخالقی، اخالق علوی، 

اخالق هنجاری، نهج البالغه.
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1. بیان مسئله
در طــول تاریــخ، مكاتــب و دیدگاه هــای متنوعــی از ســوی اندیشــمندان و فیلســوفان رشق و غــرب در 
حــوزه ی فلســفه اخــالق پدیــد آمــده اســت و بســیاری از فیلســوفان، از روزگار یونــان باســتان تــا عــر حارض، 
همــواره کوشــیده اند تــا متناســب بــا مبانــی فكــری و فلســفی خــود، دیــدگاه اخالقــی خاصــی را ارائــه دهنــد. 
اخــالق هنجــاری رویکــردی در اخــالق اســت کــه پایه ای تریــن احــکام اخالقــی دربــاره ی درســت و نادرســت 
یــا خــوب و بــد را شناســایی و تبییــن می کنــد )هوملــز، 1385، ص 39 و 41-42( تــا از ایــن طریــق، فــرد بدانــد 
چــه کاری بــرای او، از لحــاظ اخالقــی، درســت اســت و بــه هنــگام تعارضــات اخالقــی، چگونــه بایــد عمــل 
کنــد )مصبــاح یــزدی، 1387، ص 24(. مکتــب اخالقــی وظیفه گرایانــه یکــی از مکاتــب اخــالق هنجــاری اســت 

کــه معیــار تعییــن خــوب و بــد اخالقــی را عمــل بــه وظیفــه معرفــی می کنــد.
 ازآنجــا کــه یکــی از معضــالت امــروز جوامــع اســالمی، فقــدان یــا ضعــف اخــالق متناســب بــا آموزه هــای 
قرآنــی، نبــوی و علــوی اســت و از طرفــی، آموزه هــا و رفتارشناســی اخــالق علــوی، جلــوه ی تــام آموزه هــای 
قرآنــی و نبــوی اســت؛ بنابرایــن، رجــوع بــه مــن نهج البالغــه، اســتخراج، ســازمان دهی و تحلیــل گزاره هایــی 
کــه بــر اخــالق علــوی داللــت دارنــد، می توانــد ترجامنــی اساســی و مصداقــی حقیقــی از آموزه هــای قرآنــی 

را ارائــه دهــد کــه بیانگــر مدرســه ی اخالقــی نبــوی باشــد.
 یکــی از مبانــی اساســی اخــالق در دیــدگاه امــام علــی)ع(، نــگاه مســئوالنه بــه وظایــف اســت. در نــگاه 
امــام)ع( حیطــه ی وظیفه شناســی، حیطــه ی گســرده ای اســت کــه دامنــه ی پاســداری اخــالق را بــه رسزمین هــا، 
جانــداران، شــهرها و چارپایــان می کشــاند و حرمــت و کرامــت آدمیــان را در قلــه ی ایــن دامنــه می نشــاند 
)دلشــاد تهرانــی، 1379، ص 117-120(. امــام علــی)ع( در بیــان حیطــه ی وظیفه شناســی می فرماینــد: ]خــدا[ 
حرمــت مســلامن را از دیگــر حرمت هــا برتــر نهــاده و حقــوق مســلامن را بــا اخــالص و یگانه پرســتی پیونــد 
داده ... خــدا را واپاییــد در حــّق شــهرهاى او و بنــدگان، كــه شــام مســئولید، حتـّـى از رسزمین هــا و چهارپایــان 

)خطبــه ی 167(.
 ازایــن رو، آنچــه امــروزه در حــوزه ی اخــالق از دیــدگاه نهج البالغــه، رضورتــش احســاس می شــود، 
دســت یابی بــه شــاخص های وظیفــه و تکلیــف از دیــدگاه امــام علــی)ع( اســت تــا پــس از بررســی و شــناخت 
ایــن شــاخص ها، بــه معیارهــا و ضوابــط اخالقــی بــر اســاس آموزه هــای نهج البالغــه بــرای تربیــت صحیــح 

ــت. انســان ها دســت یاف

1-1. روش پژوهش
روش ایــن پژوهــش، طبقه بنــدی و تحلیــل اطالعــات به صــورت »داده بنیــاد« اســت. ایــن روش نخســتین 
بــار از ســوی گالرس و اســراوس، بــا رویکــرد مفهوم ســازی تئــوری بنیــادی، بــه جامعــه ی علمــی معرفی شــده 
ــا  ــه می شــود و در آن، پژوهشــگر ب ــده پرداخت ــک پدی ــه ی اســتقرائی از ی ــه مطالع ــن روش، ب اســت. در ای
مطالعــه ی یــک پدیــده، اجــازه می دهــد در گــذر گــردآوری و تحلیــل داده هــا، تئــوری حاکــم بــر رفتــار آن 
ــرای پاســخ  ــدا، پرســش پژوهــش مطــرح می شــود و ســپس ب ــده آشــکار شــود. بدین صــورت کــه در ابت پدی
ــب  ــردد و داده هــای به دســت آمده در قال ــل می گ ــردآوری و تحلی ــی گ ــن پرســش، داده هــای اطالعات ــه ای ب
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جداولــی، ســیر تکاملــی خــود را طــی می کننــد؛ بنابرایــن، در روش داده بنیــاد، ابتــدا نــکات کلیــدی داده هــا، 
ــه  ــه ب ــد را ک ــد ک ــا مقایســه کدهــا، چن ــن می شــود و ســپس ب ــد« معی ــک »ک ــه ی ــرای هــر نکت احصــا و ب
جنبــه ی مشــرک پدیــده ی موردبررســی اشــاره دارنــد، عنــوان یــک »مفهــوم« بــه خــود می گیرنــد و ســپس، 
چنــد مفهــوم، ]در قالــب[ یــک مقولــه و چنــد مقولــه در قالــب یــک تئــوری متجلــی می گــردد )دانایی فــرد، 

1384، ص 58- 59(.

  منودار 1. گام های اصلی پژوهش در فرآیند خلق شاخص های وظیفه گرایی با روش داده بنیاد.

1-2. پیشینه ی پژوهش
در طــول تاریــخ، مكاتــب و دیدگاه هــای متعــددی از ســوی اندیشــمندان و فیلســوفان رشق و غــرب در 
ــد آمــده اســت1 کــه یکــی از ایــن دیدگاه هــا، مکتــب وظیفه گرایــی  حــوزه ی اخــالق و فلســفه اخــالق پدی
اســت. اصطــالح »Deontology« بــه معنــای وظیفه شناســی یــا علــم بــه وظایــف اخالقــی )جیکوبــز، 1396، 
ص 65(، رویکــردی در اخــالق اســت کــه بــر درســتی و نادرســتی ذاتــی اعــامل، بــه جــای خوبــی و بــدی نتایــج 
آنهــا توجــه دارد. در ایــن دیــدگاه، عمــل یــا قاعــده ی یــک عمــل می توانــد درســت یــا الزامــی باشــد، حتــی 
اگــر بیشــرین غلبــه ی خیــر بــر رش را بــرای خــود شــخص، جامعــه و جهــان بــه وجــود نیــاورد. در این دیــدگاه، 
ــا  ــه ی ــه عهــد، عادالن بــه وجــوه خاصــی از خــود عمــل، توجــه می-شــود؛ مثــالً ایــن واقعیــت کــه وفــای ب
متعلــق امــر خــدا یــا دولــت اســت )فرانکنــا،1392، ص 46-47( و وظایــف در هنــگام تضــاد بــا مثــالً نتایــج یــا 
خصوصیــات فاعــل، اهمیــت بنیادیــن دارد )جیکوبــز، 1396، ص 65( و معمــوالً ایــن نظریــات، در مقابــل آراء 

غایت گرایانــه 2 اخالقــی مطــرح می شــود. مکتــب وظیفه گــرای اخالقــی، تقریرهــای متعــددی دارد.

2-1-1. نظریه ی کانت
کانــت، در کتــاب مابعدالطبیعــه خــود می گویــد: »هیچ چیــز در جهــان و حتــی بیــرون از جهــان 
منی توانــد بی قیــدورشط، خــوب دانســته شــود مگــر نیــت یــا اراده ی خــوب« )کانــت، 1369، ص 12(. به زعــم 
کانــت، اراده ی خیــر، یگانــه چیــزی اســت کــه بــه شــکلی نامــروط و فی نفســه خیــر اســت و خیــر بــودن 

1- برای آگاهی از این مکاتب، به کتاب، مبانی فلسفه اخالق، نوشته ی رابرت ال. هوملز، صص 77-325 رجوع شود. 
2- بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، آن کاری را بایـد انجـام داد کـه بیشـرین پیامدهـای خـوب را بـه بـار مـی آورد. ایـن مسـئله کـه چـه نـوع کاری انجـام دهیـم، 

فی نفسـه اهمیـت نـدارد )گنسـلر، 1387، ص 252(.
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آن در گــرو ایــن نیســت کــه در راه نیــل بــه اغــراض خویــش بــه رسمنــزل توفیــق برســد )هوملــز، 1385، ص 
235( و فقــط آن اعاملــی کــه بــرای ادای تکلیــف انجــام می گیــرد، ارزش اخالقــی دارد )فروغــی، 1375، ص 
351(. او معتقــد اســت كــه ارزش اخالقــی كارهــای اختیــاری انســان، محصــول و معلــول نتایــج آنهــا نیســت، 
بلكــه معلــول قاعــده ای اســت كــه عامــل آن اتخــاذ كــرده اســت و ایــن قاعــده بــرای اینکــه بــه اعــامل او 
ارزش اخالقــی ببخشــد، بایــد ناشــی از اطاعــت از قانــون و احــرام بــه قانــون باشــد )کاپلســتون،1380، ج 6، 
ص 326(. او ایــن قاعــده را در اخــالق تحــت عنــوان امــر مطلــق )قاعــده زریــن( بیــان می کنــد و تقریرهــای 
مختلفــی از آن ارائــه می دهــد: »تنهــا بــر پایــه ی آن آئینــی رفتــار کــن کــه درعین حــال، بخواهــی کــه قانونــی 
عــام باشــد«؛ و در ســخن دیگــری بیــان می کنــد: »چنــان عمــل کــن کــه گویــی بناســت، آئیــن رفتــار تــو، بــه 
اراده ی تــو، یکــی از قوانیــن عــام طبیعــت شــود« و گاهــی نیــز بیــان می کنــد: »چنــان رفتــار کــن تــا بریــت 
را چــه در شــخص خــود و چــه در شــخص دیگــری، همیشــه به عنــوان یــک غایــت بشــامر آری و نــه هرگــز 
همچــون وســیله« )کانــت، 1369، ص 60-61 و 74(. ازایــن رو، اخــالق کانــت، معطــوف بــه کلیــت اســت و 
همیــن کلیــت، صفــت خــاص امــر عقالنــی اســت )ژکــس،1362، ص 104(. درنتیجــه، قاعــده ی تعمیم پذیــری 

)قاعــده زریــن(، معیــار کانــت در تعییــن خــوب و بــد در اخالقیــات اســت.

2-1-2. نظریه امر الهی
ــات وظیفه گــرا اســت کــه  ــه نظری ــز شناخته شــده، ازجمل ــح الهــی نی ــه حســن و قب ــه كــه ب ــن نظری ای
ســابقه ای دیرینــه دارد و از زمــان ســقراط تاكنــون، مــورد بحــث و جــدال بــوده اســت. چنانکــه در مناظــره ای، 
ســقراط از اوثوفــرون می پرســد: » آیــا چــون خداونــد بــه چیــزی امــر كــرده اســت، آن چیــز صــواب اســت یــا 

چــون آن چیــز صــواب اســت،  خداونــد بــه آن فرمــان داده اســت؟« )افالطــون، 1380، ج 1، ص 238(.
ــن  ــی اســت و ای ــه اراده ی اله ــی وابســته ب ــه اخــالق از جهت ــه دارد ک ــر تکی ــن ام ــر ای ــدگاه، ب ــن دی ای
وابســتگی، بــر مبنــای اوامــری از جانــب خداونــد اســت کــه بیانگــر اراده اوســت )ادواردز، 1392، ص 371(. 
طرفــداران نظریــه امــر الهــی، تعییــن خوبــی و بــدی افعــال و صفــات را تنهــا بــه خواســت و اراده ی خداونــد 
نســبت می دهنــد. بــه بیــان دیگــر، آنــان مدعی انــد کــه خوبــی و بــدی بــه دســت شــارع و خداونــد اســت. 
بــر طبــق ایــن نظریــه، ذاتــی بــودن ارزش هــا و خوبــی و بدی هــای اخالقــی، مبتنــی بــر امرونهــی خداونــد 
اســت و كارهــای آدمــی، ذاتــاً نــه خــوب و نــه بــد هســتند؛ لــذا هرچــه را خداونــد خــوب بدانــد، خــوب و 
ــه شــناخت  ــوان ب ــد اســت كــه می ت ــا از راه هــامن امرونهــی خداون ــد اســت و تنه ــد، ب ــد بدان هرچــه را ب
خــوب و بــد و تعییــن ارزش اخالقــی اعــامل دســت یافــت و ازایــن رو، شــناخت خوبــی و بــدی امــری عقلــی 
نیســت و تنهــا از طریــق رشع و مراجعــه بــه فرمان هــای خداونــد، بایــد مصادیــق خوبــی و بــدی را شــناخت 
)ســبحانی،1420ق، ص 61-85(. درنتیجــه، در ایــن دیــدگاه اخــالق وظیفه گــرا، امرونهــی الهــی، معیــار 

تشــخیص خــوب و بــد در اخالقیــات اســت.
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2-1-3. نظریه ی وظیفه گرای مرکب
ایــن نظریــه از ســوی ویلیــام فرانکنــا مطرح شــده اســت و شــامل دو اصــل بنیــادی نیکــوکاری و عدالــت 
ــه  ــبت ب ــه نس ــردی نقادان ــب، رویک ــرای مرک ــه وظیفه گ ــات نظری ــور اثب ــا، به منظ ــرد فرانکن ــت. رویک اس
نظریه هــای مشــهور وظیفه گرایــی و ســودگرایی 1 اســت. البتــه قرابــت دیــدگاه او بــا نظریــه ی وظیفه گرایــی 
ــد و  ــرای ســودگرایی می دان بیشــر از ســودگرایی اخالقــی اســت. وی اصــل نیکــوکاری 2 را پیــش رشط الزم ب
می گویــد: تنهــا زمانــی نســبت بــه بــاال بــردن غلبــه خوبــی بــر بــدی، الزامــی در نــگاه نخســت داریــم کــه در 

آن الــزام، متقدمــی نســبت بــه نیکــی کــردن و آزار نرســاندن داشــته باشــیم.
او اصــل نیکــوکاری را زاییــده ی اصــل عدالــت می دانــد و بیــان می کنــد: اصــل نیکــوکاری را می تــوان از 
اصــل عدالــت اخــذ کــرد؛ زیــرا در جایــی کــه توانایــی داشــته باشــیم کــه خیــرات دیگــران را افزایــش دهیــم و 
از رشور آنــان بکاهیــم و هیچ گونــه تعــارض وظایفــی هــم در کار نباشــد، انجــام نــدادن ایــن کار، بی عدالتــی 
ــگاه  ــد در ن ــه بای ــا ک ــن معن ــد؛ بدی ــان ها می دان ــری انس ــت، براب ــود را از عدال ــور خ ــا منظ ــت. فرانکن اس
نخســتین، زمانــی کــه همــه ی افــراد بــه حداقــل مشــخصی دســت یافته باشــند، بــرای بهبــود زندگــی آنــان 
همــکاری نســبی یکســانی داشــته باشــیم. ایــن هــامن معنــای مقصــود از شــأن و حرمــت یــا ارزش اخالقــی 
ــرای مرکــب، اصــل  ــه ی وظیفه گ ــا، 1392، ص 108 و 119(. درنتیجــه، در نظری ــراد اســت )فرانکن یکســان اف

عدالــت، مبنــای تعییــن خــوب و بــد در اخالقیــات معرفی شــده اســت.
عــالوه بــر ســه نظریــه ی مذکــور، تاکنــون مقــاالت متعــددی در موضــوع وظیفه گرایــی و مســائل پیرامون 
آن در نــگاه دینــی تألیــف شــده اســت؛ به طــور منونــه می تــوان بــه چــاپ مقــاالت »حــق محــوری، تجــدد 
و تکلیــف مــداری ســنت« نوشــته ی حســین کچوییــان؛ »مؤلفه هــای نظــام حــق و تکلیــف در نهج البالغــه« 
ــت در موضــوع اخــالق و آموزه هــای  ــل کان نوشــته ی ســید حســین ســیدی؛ »بررســی دیدگاه هــای ایامنوئ
اخالق  مدارانــه امــام محمدباقــر)ع(« نوشــته ی ســید هــادی طباطبایــی و عبداللــه نــری؛ »تکالیــف انســان 
نســبت بــه دیگــران در نگــرش کانــت و ســنت اســالمی« نوشــته ی نــدا محجــل اشــاره کرد. بــا بررســی محتوای 
ــه،  ــاص در نهج البالغ ــورت خ ــی به ص ــاخص های وظیفه گرای ــوع ش ــه در موض ــود ک ــکار می ش ــاالت آش مق

پژوهشــی انجــام نشــده اســت و ایــن امــر، وجــه متایــز ایــن مقالــه بــا دیگــر پژوهش هــا اســت.

2. واژه شناسی وظیفه
ــذران،  ــه گ ــی، 1377، ج 2، ص 1145(، وج ــزام )قرش ــای ال ــه معن ــف ب ــه ی وظ ــه، از ریش واژه ی وظیف
وجــه معــاش، مقــری، مســتمری )معیــن،1382، 1173 ص( و آنچــه فــرد را بــرای تهیــه روزی ملــزم می ســازد 
)ابن منظــور، 1414ق، ج 9، ص 358( آمــده اســت. همچنیــن ایــن واژه بــرای آنچــه اجــرای آن رشعــاً یــا عرفــاً 

ــه می شــود. ــه کار گرفت ــده ی کســی اســت )دهخــدا، 1377، ج 15، ص 23211( ب در عه

1- سـودگرایی، نظریـه ی مشـهور دربـاره ی اصـول بنیادیـن اخـالق اسـت. این نظریـه می گوید: رفتار انسـانی بایـد منافع یا رفـاه افـرادی را فراهم کند که 
تحـت تأثیر آن رفتار هسـتند )الرنـس، 1380، ص 31(.

2- این اصل بر آن است که باید کار نیک انجام داد و از زیان رسانی اجتناب یا جلوگیری کرد )فرانکنا، 1392، ص 110(. 
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در نهج البالغــه، در ســه جــا مشــتقات ایــن واژه، در معانــی، معیّــن و مقــّدر شــده1  و حقــوق موظـّـف و 
معین شــده2، آمــده اســت )قرشــی، 1377، ج 2، ص 1145(. در ایــن مقالــه، معنــای مختــار عبــارت اســت از 
اینکــه وظیفــه، امــری عقالنــی اســت کــه در برابــر حــق، معیــن  شــده و ادا می شــود و معنــای الزامــی کــه در 

ایــن واژه نهفتــه شــده اســت بــه معنــای اجبــار نیســت، بلکــه رضورتــی عقالنــی اســت.

3. بررسی و تحلیل شاخص های وظیفه گرایی اخالقی در مکتب اخالقی امام علی)ع(
در مکتــب اخالقــی امــام علــی)ع( شــاخص های متعــددی بــرای شــناخت وظیفــه در نهج البالغــه 
ــاد، ایــن شــاخص ها، کشــف و بیان شــده  ــا روش داده بنی ــه ب مطرح شــده اســت کــه در ایــن بخــش از مقال

اســت.

3-1. استخراج مفاهیم وظیفه گرایی اخالقی از گزاره های نهج البالغه
ــاخص های  ــوع ش ــازی موض ــن و مفهوم س ــی یاف ــه در پ ــت ک ــل محتواس ــی از تحلی ــه، نوع ــن مرحل ای
ــان انبــوه داده هــا در گزاره هــای نهج البالغــه اســت کــه در قالــب یــک جــدول 3 منــود  وظیفه گرایــی در می
ــر و  ــل هســتند )دانایی ف ــا خــرد تحلی ــه ای ی ــارت از واحدهــای پای ــه عب ــم« ک ــرده اســت و »مفاهی ــدا ک پی

امامــی، 1386، ص 81(، از مــن نهج البالغــه جمــع آوری  شــده اند.
ــن)ع(،  ــن گزاره هــا از ســوی معصومی ــه ای ــاره ی گزاره هــای استخراج شــده آن اســت ک ــم درب ــه ی مه نکت
ــژه  ــت وی ــک موقعی ــدام در ی ــده اســت و هرک ــان نگردی ــی بی ــا نظریه هــای وظیفه گرای ــاط ب ــاً در ارتب لزوم
ــرا و  ــات وظیفه گ ــه ی نظری ــتفاده از مطالع ــا اس ــوان ب ــا می ت ــت؛ ام ــی اس ــوع خاص ــا موض ــاط ب و در ارتب
ــرای موضــوع پژوهــش  ــا ب ــوم آنه ــه الزم اســت، از مفه ــن نهج البالغ ــه م ــرای ورود ب ــه ب ــی4  ک آگاهی های

بهــره گرفــت.

1- َو أَنَْذَركُْم ِبالُْحَججِ الْبََوالِغِ فَأَْحَصاكُْم َعَدداً َو َوظََّف لَُكْم ُمَدداً )خطبه ی 83(.
َ لَُكْم ِمْن َوظَائِِفِه )خطبه ی 176(. ِه َو بَيَّ 2- أَْحَمُدُه ُشْكراً ِلِنَْعاِمِه َو أَْستَِعيُنُه َعَل َوظَائِِف ُحُقوِقه )خطبه ی 190(. َو اْخرُُجوا إَِل اللَِّه ِبَا افَْرََض َعلَيُْكْم ِمْن َحقِّ
 ،PB ،برای خطبه هـا ،PA 3- در جـداول، ابتـدا خطبه  هـا، سـپس نامه هـا و حکمت هـا آمـده اسـت و کدگـذاری به صـورت انتخابـی و بـاز اسـت و حـروف

بـرای نامه هـا و PC، بـرای حکمت ها انتخاب شـده اسـت.
4- ایـن آگاهی هـا در مـن نهج البالغـه عبارت از 1. شـناخت منابع و اسـناد و سـابقه من؛ 2. شـناخت جغرافياى سـخن؛ 3. شـناخت سـبب صـدور یا ورود 
من موردنظر؛ 4. شـناخت تاريخ ایراد کالم؛ 5. مخاطب شناسـی؛ 6. موضوع شناسـی؛ 7. هدف شناسـی اسـت. البته درباره ی هر من از نهج البالغه، ممكن 

اسـت آگاهـى الزم در متـام موارد فوق به دسـت نيايد )دلشـاد تهرانـی، 1391، ص 2(.
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مـن تـا زنـده ام بـه يـارى جوينـده حـّق، روی گـردان از آن را مى زنم و با 1
فرمان بـر يكـدل، نافرمـان بـد دل را )كالم 6(.

PA22.یاری و احیای حق

بـه خـدا! اگـر بينم كـه )بیت املـال( به مهـر زنان يـا بهاى كنيـزكان رفته 2
باشـد، آن را بازمی گردانـم كـه در عدالت گشـايش اسـت و آنکه عدالت 

را برنتابد، سـتم را سـخت تر يابـد. )كالم 15(.

PA10 جدیـت برخـورد در تقسـیم
بیت املـال. ناعادالنـه  ی 

اخالقـی PA13به خدا سوگند! ... و دروغى بر زبان نراندم )كالم 16(.3 رذیلـه ی  از  پرهیـز 
مدیریـت. امـور  در  دروغ 

آنچـه مى گويـم در عهـده خويش مى دانـم و خـود، آن را پايندانم  )کالم 4
.)16

PA پایبنـدی حاکـم بـه صداقت
در مدیریـت.

و اگـر رس بـاز زننـد، تيغ تيز در كار اسـت كه درمان نابكار اسـت و حق 5
را يار اسـت  )خطبه ی 22(.

PA15.جدیت در اجرای حق

شـگفتا! از مـن مى خواهنـد بـه ميـدان كارزار آيـم و در نـرد پايـدارى 6
کنـم. مـادر بـر آنـان بگريـد. تاكنـون كس مـرا از جنـگ نهراسـانده و از 
شمشـر نرسـانده؛ كـه من بـه خداى خـود يقـي دارم و در دين خويش 

شـبهتى نيارم )خطبـه ی 22(.

PA11.جهاد در راه حق

از خـدا برسـيد چنانكـه سـزا باشـد، نـه تـرىس كـه عـذر خـواه گناهـان 7
شـام باشـد. بـراى خـدا كار كنيـد نـه بـراى نشـان دادن بـه ديگـران و يا 
شـنودن ايـن و آن، كـه هركـس بـراى جـز خـدا كارى كنـد، خـدا او را به 

وى وامى گـذارد )خطبـه ی 23(.

PA2.جلب رضایت حق تعالی

بـه جانـم سـوگند، در جنـگ بـا كىس كـه در راه حـّق قدم نگـذارد و در 8
گمراهـى گام بـردارد، سسـتى نپذيـرم و راه نفـاق پيش نگـرم )خطبه ی 

.)24

PA7.پایداری در مسیر حق

بـه خـدا كـه مـن در آن صـف پيـكار بودم تـا- سـپاه جاهلیـت- درماند 9
و یک بـاره روى بگردانـد. نـه ناتـوان بـودم و نـه ترسـان، امـروز هم من 
هامنـم و آنـان هـامن. باطـل را مى شـكافم تا حـق از كنار آن بـه درآید، 
مـرا چـه بـا قريـش- اگـر بـا مـن بـه جنـگ برآيـد- بـه خـدا سـوگند، آن 
روز كـه كافـر بودنـد بـا آنان پيـكار منـودم و اکنون که فريـب خورده اند 
آمـاده كارزارم. مـن ديـروز هـامورد آنـان بـودم و امـروز هـم پـاى پـس 

منى گـذارم )خطبـه ی 33(.

PA18.جهاد در راه حق

بـه خـدا! ايـن را از حكومت شـام دوسـت تر دارم؛ مگر آنكـه حّقى را بر 10
پـا سـازم يا باطل را برانـدازم )خطبه ی 33 (.

PA23.ارزش ذاتی حق

خـوار نـزد مـن گران مقـدار تـا هنگامی کـه حـّق او را بـدو برگردانـم و 11
نرومنـد، خـوار تـا آنگاه کـه حـّق را بازسـتانم... )كالم 37(.

PA8.جدیت در اجرای حق
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مـردم! هامنـا وفـا، همـزاد راسـتى اسـت و هيـچ سـپرى چـون وفـا، 12
.)41 )خطبـه ی  نيسـت  گزنـد  از  بازدارنـده 

PA43 بازدارندگـی وفاداری از گزند
و آسیب.

پـس اسـتوار باشـيد و پايـدار تـا حـّق براى شـام روشـن گـردد و پديدار؛ 13
كـه »شـام برتريـد و خـدا بـا شامسـت و از پـاداش كردارتـان نخواهـد 

كاسـت« )کالم 66(.

PA16.پایداری در مسیر حق

فرزنـدان اميّـه، مـراث محّمـد )ص( را اندک انـدک بـه مـن مى رسـانند، 14
چنانكـه شـر بچـه را اندک انـدک شـر بنوشـانند. به خـدا! كه اگـر زنده 
مانـم بیت املـال را پراكنـده گردانـم، چنانكـه قّصـاب پـاره ی شـكمبه 

خاک آلـوده را بـه دور افكنـد )كالم 77(.

PA5 مبـارزه ی جـدی در تقسـیم
بیت املـال. ناعادالنـه 

اخالقـی PA17هامنا بدترين گفتار، سخن دروغ است )خطبه ی 84(.15 رذیلـه ی  از  پرهیـز 
دروغ.

شـگفتا از پـر نابغـه! شـاميان را گفتـه اسـت مـن مـردى الغ گويـم بـا 16
لعـب بسـيار، عبـث کارم و كوشـا در ايـن كار... وعده مى دهـد و خالف 
آن مى پويـد. مى خواهـد و مى سـتهد. از او مى خواهنـد و زفتى مى كند. 

پيـامن را بـه رس منى بـرد و پيونـد خويشـان را مى بـرد )خطبـه ی 84(.

PA181 پرهیـز از وفـای بـه عهـد در
سیاسـت دشـمن.

از دروغ دورى گزينيـد كـه از اميـان بـه دور اسـت و چـراغ او بی نـور. 17
راسـت گو بر كنگره هاى رسـتگارى و بزرگوارى اسـت و دروغ گو كناره ی 

مغـاك و خوارى )خطبـه ی 86(.

PA122 اخالقـی رذیلـه ی  از  پرهیـز 
دروغ.

بـه خـدا سـوگند! مـن در دنباله ی آن سـپاه بـودم تا یک باره پشـت كرد 18
و رس به حكم اسـالم در آورد. نه سسـت شـده ام نه ترسـانم؛ نه خيانت 
كـرده ام؛ نـه ناتوانـم. بـه خـدا سـوگند! درون باطـل را چـاك مى زنـم تـا 

حـق را از تهيـگاه آن بـرون كنم )خطبـه ی 104(.

PA184.جدیت در اجرای حق

هامنـا بـر امـام نيسـت جز آنچـه از امـر پـروردگار بـه عهـده او واگذار 19
شـده، كوتاهـى نكـردن در موعظـت و كوشـيدن در نصيحـت و زنـده 
كردن سـّنت و جارى سـاخن حدود بر مسـتحقان و رسـاندن سهم هاى- 

بیت املـال- بـه درخـور آن )خطبـه ی 105(.

PA190 و حاکـم  متقابـل  حقـوق 
مـردم.

پایبنـدی حاکـم بـه صداقت PA121پيشواى قوم بايد با مردم خود به راستی سخن راند )خطبه ی 108(.20
در مدیریـت.

هامنـا فاضل تريـن مـردم نـزد خـدا كـىس اسـت كـه كار حـق را از باطل 21
دوسـت تر دارد، هرچنـد كار حـق از قـدر او بكاهـد و او را بيـازارد و 

باطـل بـدو سـود رسـاند و رتبـت او را باالتـر گردانـد )كالم 125(.

PA187.ترجیح حق بر باطل

اگـر مـال از آن مـن بـود، همـگان را برابـر مى داشـتم- كه چني تقسـيم 22
سـزا اسـت- تـا چه رسـد كه مـال، مال خـدا اسـت  )كالم 126(.

PA167 تقسـیم در  عدالـت 
. ل ملـا بیت ا
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مـرا فرمـان مى دهيد تا پـروزى را بجويم به سـتم كردن دربـاره ی آن که 23
وال اويـم. بـه خـدا كـه نپذيـرم تا جهـان رس آید و سـتاره اى در آسـامن 

پى سـتاره اى برآيد )كالم 126(.

PA120 عـدم اسـتفاده از سـتم برای
پیروزی.

یاری و احیای حق.PA176جز حق مونس تو نباشد و جز باطل تو را نرساند! )كالم 130(.24

خدايـا! تـو مـى داىن آنچـه از ما رفت، نـه به خاطر رغبـت در قدرت بود 25
و نـه از دنيـاى ناچيـز خواسـن زيـادت، بلكـه مى خواسـتيم نشـانه هاى 
ديـن را به جایـی كـه بـود، بنشـانيم و اصـالح را در شـهرهايت ظاهـر 
گردانيـم تـا بنـدگان سـتمديده ات را امينـى فراهـم آيـد و حـدود ضايـع 

مانـده ات اجـرا گـردد )کالم 131(.

PA169.اجرای عدالت در مدیریت

بـه خـدا سـوگند! كـه داد سـتمديده را از آن کـه بر او سـتم كرده اسـت، 26
بسـتانم و مهـار سـتمكار را بگـرم و بـه ناخـواه او تـا بـه آبشـخور حق 

كشـانم )کالم 136(.

PA123.جدیت برخورد با ستمگر

اى مـردم! بـه خـدا! مـن شـام را بـه طاعتـى برمنى انگيـزم، جز كـه خود، 27
پيـش از شـام، بـه گـزاردن آن برمى خيـزم و شـام را از معصيتـى بـاز 
منـى دارم، جـز آنكـه خـود، پيش از شـام، آن را فـرو مى گـذارم )خطبه ی 

.)175

PA178 انجـام عمـل قبـل از توصیـه
دیگـران. به 

اگـر محنـت آزمايـش از مـا و ايشـان برداشـته شـود، آنـان را بـه راهـى 28
بـرم كـه رسارس حـّق اسـت و اگـر كار رنـگ ديگـرى پذيـرد، »پـس جـان 
خـود را بـه دريـغ بـر رس آنان منـه، كه خـدا بدانچه مى كنند داناسـت« 

)کالم 162(.

PA183.جدیت در اجرای حق

بدانيـد كـه مـن بـا دو كس مى سـتيزم، آن کـه چيـزى را خواهـد كه حّق 29
آن را نـدارد و آن کـه حّقـى را كـه بـر گـردن اوسـت، نگـزارد )خطبـه ی 

.)173

PA189.جدیت در اجرای حق

دريغـا از برادرانـم كه قرآن را خواندند و در حفظ آن كوشـيدند. واجب 30
را بـر پـا كردنـد، پس ازآنکـه در آن انديشـيدند. سـّنت را زنـده كردنـد و 
بدعـت را مراندنـد. بـه جهـاد خوانـده شـدند و پذيرفتنـد. به پيشـواى 
خـود اعتـامد كردنـد و در پـى او رفتنـد. ]سـپس بـه بانگ بلنـد گفت:[ 
جهـاد! جهـاد! بنـدگان خـدا! مـن همـي امـروز، لشـكر آمـاده مى كنـم. 
كـىس كـه مى خواهـد به سـوی خـدا رود، بـرون شـود )خطبـه ی 182(.

PA7.جهاد در راه حق

هـان بدانيـد كـه شـام رشـته ی پيونـد با اسـالم را گسسـتيد و حـدود آن 31
را شكسـتيد و احـكام آن را كار نبسـتيد. بدانيـد كـه خـدا مـرا فرمـوده 
اسـت بـا تجـاوزكاران و پيامن گسـالن و تبهـكاران در زمـي پيـكار كنـم؛ 
اّمـا بـا پيامن-گسـالن جنگيـدم و بـا از حق برون شـدگان سـتيزيدم و 

از دين برون شـدگان را زبـون سـاختم )خطبـه ی 192(.

PA55.جهاد در راه حق
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مـن از مردمـى هسـتم كـه در راه خـدا، از رسزنـش مالمت کننـدگان 32
.)192 )خطبـه ی  بازمنی ایسـتند 

PA80.جلب رضایت حق تعالی

پـس بـا دل بينـا به راه افتيـد و نيت خويش را در جهاد با دشـمن خود، 33
راسـت بداريـد كـه به خدايى كه جز او خدايى نيسـت، مـن به راه حق 
مـى روم و آنـان بـر لغزشـگاه باطل انـد. مى شـنويد آنچـه را مى گويـم 

)خطبه ی 197(.

PA70.جهاد در راه حق

بـه خـدا سـوگند! معاويـه زیرک تـر از مـن نيسـت؛ ليكـن شـيوه ی او 34
پیامن شـکنی و گنـه کاری اسـت. اگـر پیامن شـکنی ناخوشـايند منى منود، 
زیرک تـر از مـن كـس نبـود؛ امـا هـر پیامن شـکنی بـه گنـاه برانگيزاند و 

هـر چـه بـه گنـاه برانگيزانـد دل را تاريـك گردانـد )كالم 200(.

PA91 بـرای پیامن شـکنی  عـدم 
هـدف. بـه  رسـیدن 

خـدا بيامـرزد كـىس را كـه حقـى بينـد و يـارى آن كنـد يـا سـتمى بينـد 35
و آن را بازگردانـد و خداونـد حـق را يـاور بـود تـا حـق را بـدو برسـاند 

.)205 )کالم 

PA83.یاری و احیای حق

ليكـن خـدا حّق خـود را بر بندگان، اطاعـت خويش قـرار داده و پاداش 36
آنـان را در طاعـت، دوچندان يا بيشـر نهـاده )خطبه ی 216(.

PA63.حق الهی بر بندگان

بـه خـدا! اگـر شـب را روى اشـر خـار مانـم بيـدار و از این سـو بـدان 37
سـويم كشـند در طوق های آهني گرفتار، خوشـر دارم تا روز رسـتاخيز 
بـر خـدا و رسـول )ص( در آيـم، بر يىك از بندگان سـتمكار، يـا اندك چيزى 

را گرفته باشـم بـه ناسـزاوار )كالم 224(.

PA95.پرهیز از ستم

ايـن مـال نـه از آن مـن اسـت و نـه از آن تـو. بلكـه فيى ء اسـت و از آن 38
همـه ی مسـلامنان و بـراى بـه خدمـت گرفن شمشـر آنـان. اگـر تو در 
جنـگ، بـا آنـان يـار بـاىش چـون ايشـان، از مـال برخـوردار بـاىش؛ وگرنه 

آنچـه بـه دسـت آورند، نبايـد ديگـران بخورنـد )كالم 232(.

PA36 درآمدهـای در  امانـت داری 
عمومـی.

كارى كـه بـه عهـده توسـت نان خـورش تـو نيسـت، بلكـه بـر گردنـت 39
امانتـى اسـت. آن کـه تـو را بـدان كار گـامرده، نگهبـاىن امانـت را بـه 
عهـده ات گذارده اسـت. تو را نرسـد كه آنچه خواهى بـه رعيت فرمايى 

و بی دسـتورى بـه كار دشـواری درآیـی )نامـه ی 5(.

PB12 نـگاه امانت دارانـه به کار و
مسئولیت.

و هامنـا مـن بـه خـدا سـوگند مى خورم، سـوگندى راسـت! اگر مـرا خر 40
رسـد كـه تو در فيى ء مسـلامنان، اندك يا بسـيار خيانت كـرده اى، چنان 
بـر تـو سـخت  گیـرم كه اندك مـال مـاىن و درمانده، بـه هزينـه ی عيال و 

خوار و پریشـان حال )نامـه ی 20(.

PB32 برخـورد جدی بـا خیانت در
درآمدهـای عمومی.
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و تـو را در ايـن زكات، بهـرى معـي اسـت و حّقـى معلـوم و روشـن 41
و رشيـكاىن دارى درويـش و ناتـوان و پريـش. مـا حـّق تـو را بـه متـام 
مى پردازيـم؛ پـس بايـد حقـوق آنـان را متـام بـه آنان برسـاىن وگرنـه روز 

رسـتاخيز داراى بيشـرين خصـامىن )نامـه ی 26(.

PB3 رعایـــت امانـــت در دادن
مـــردم. حقوق 

با آنان فروتن باش و نرمخو و هموار و گشـاده رو و به يك چشـم بنگر 42
بـه همـگان؛ خواه به گوشـه ی چشـم نگـرى و خواه خره شـوى به آنان 
تـا بـزرگان در تـو طمـع سـتم بر ناتوانـان نبندنـد و ناتوانـان از عدالتت 

مأيوس نگردنـد )نامه ی 27(.

PB60.اجرای عدالت در مدیریت

پایداری در مسیر حق.PB61براى حق، به هر دشوارى هر جا بود، در شو )نامه ی 31(.43

پركـم! خـود را ميـان خويـش و ديگرى ميزاىن بشـامر؛ پـس آنچه براى 44
خـود دوسـت مـى دارى، براى جز خود دوسـت بدار و آنچـه تو را خوش 
نيايـد، بـراى او ناخـوش بشـامر و سـتم مكن چنانكه دوسـت نـدارى بر 

تـو سـتم رود )نامه ی 31(.

PB19 ـــش ـــرار دادن خوی ـــزان ق می
بـــا  رفتـــار  نـــوع  بـــرای 

دیگـــران.

فـراواىن مـردم پرامونـم بر عـزت من نيفزايـد و پراكندگى آنـان از گردم، 45
مـرا هراسـان نناميـد؛ و مپنـدار كـه پر پـدرت هرچنـد مـردم او را رها 
كننـد، خـود را زار و فروتـن منايـد و نـه سسـت به زير بار سـتم درآید و 
نه رام، مهار خود را به دسـت كشـنده بگذارد و نه پشـت خود را براى 

سـوارى هـر كه خواهـد، خـم دارد )نامه ی 36(.

PB21.پایداری در مسیر حق

پـس از خـدا بيـم دار و مال هـای ايـن مـردم را بـاز سـپار و اگـر نكنى و 46
خـدا مـرا يـارى دهـد تـا بر تـو دسـت یابم، کیفریت دهـم كه نـزد خدا، 
عذرخـواه مـن گـردد و بـه شمشـريت بزنـم كـه كـس را بدان نـزدم جز 
كـه بـه آتـش در آمـد. بـه خدا! اگر حسـن و حسـي چنان كردنـد كه تو 
كـردى، از مـن روى خـوش نديدنـدى و بـه آرزويـى نرسـيدندى تـا آنكه 
حـق را از آنـان بسـتانم و باطـل را كـه بـه ستمشـان پديـد شـده، نابود 

گردانـم )  نامه ی 41(.

PB201 ــر ــرای عدالـــت در برابـ اجـ
ــکان. نزدیـ

چـه بـود كـه در حجـاز يـا ميامـه، كىس حرت گـرده نـاىن برد، يـا هرگز 47
شـكمى سـر نخـورد و من سـر بخوابـم و پرامونم شـکم هایی باشـد از 

گرسـنگى بـه پشـت دوخته و جگرهايى سـوخته )نامـه ی 45(.

PB191 پرهیـز از رفـاه شـخصی در
هنـگام سـختی های دیگران.
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بدانيـد حـق شامسـت بـر مـن كـه چيـزى را از شـام نپوشـانم جـز راز 48
جنـگ- كـه از پوشـاندن آن ناگـذارم- و كارى را جـز- در حكـم- رشع 
ىب  رأى زدن بـا شـام انجـام ندهـم و حـق شـام را از موقـع آن، بـه تأخر 
نيفكنم و تا آن را نرسـانم، وقفه اى در آن روا ندانم و همه ی شـام را در 
حـق برابـر دانـم و چـون چنـي كـردم، نعمت دادن شـام بر خداسـت و 
طاعـت مـن بر عهده ی شامسـت و چون شـام را خوانـدم، درنگ نداريد 
و در آنچه صالح اسـت، پاى پس مگذاريد و در سـختی ها در شـويد- و 

آن را آسـان شـامريد )نامـه ی 50(.

PB200 حقـــوق متقابـــل حاکـــم و
مـــردم.

و آن کـس را بـر ديگـران بگزيـن كه سـخن تلخ حق را به تو بيشـر گويد 49
و در آنچـه كنـى يـا گويـى و خدا آن را از دوسـتانش ناپسـند دارد- كمر 

يارى ات كنـد )نامه ی 53(.

PB192 امر در  حق  به  التزام 
مدیریت.

نيز وال را نزديكان اسـت و خویشـاوندان که خوى برترى جسن دارند و 50
گردن فـرازى كـردن و در معاملت انصاف را كمر به كار بسـن. ريشـه ی 
سـتم اينـان را بـا بريـدن اسـباب آن بـرآر و بـه هیچ یـک از اطرافيـان و 
خويشـاوندانت زمينـى را به بخشـش وامگذار و مبـادا در تو طمع كنند 
بـا بسـن پيـامىن كه مجاور آنـان را زيان رسـاند در بهره كـه از آب دارند 
يـا كارى كـه بايـد باهـم به انجام رسـانند و رنـج آن را بر عهـده ديگران 
نهنـد؛ پـس بـر آنـان تنها گـوارا افتـد و عيـب آن در دنيا و آخـرت بر تو 

مانـد )نامه ی 53(.

PB1440 جلوگیـری از سوءاسـتفاده ی
نزدیـکان در امـور حکومت.

پـس حکومـت خـود را بـا ریخـن خـون ناروایی نیرومنـد مگـردان؛ زیرا 51
چنـان کاری، نه تنهـا از عوامـل ناتـوان کـردن و سسـت کردن قـدرت که 
باعـث نابـودی و بـه دسـت دیگران افتـادن هم می شـود )نامـه ی 53(.

PB202 بـرای خونریـزی  از  پرهیـز 
پیـروزی.

بی گـامن هیچ یـک از واجبـات خـدای پـاک از هـر کاسـتی نیسـت کـه 52
مـردم بـا همـه ی پراکندگـی خواسته هایشـان و اختالف نظرهایـی کـه 
دارنـد، بیشـر از بزرگداشـت وفـای بـه پیامن هـا بـر رس آن اتفاق نظـر 
داشـته باشـند. وفـای بـه عهـد را، گذشـته از مسـلامنان، مـرکان هـم 
بـه علـت دریافـت پیامد بدخیـم رسانجام هـای خیانت، پایبنـد بوده اند 

)نامـه ی 53(.

PB193 عهـد بـه  وفـای  بـه  تعهـد 
مـرکان. و  مسـلامنان 

و اگـر بـا دشـمنت پيـامىن نهـادى و در ذمـه ی خـود او را امـان دادى 53
بـه عهـد خويـش وفـا كـن و آنچـه را بـر ذمـه دارى ادا کـن و خـود را 
چـون سـپرى برابـر پيامنـت بر پـا ...؛ پـس در آنچه بـه عهـده گرفته اى، 
خيانـت مكـن و پيـامىن را كـه بسـته اى، مشـكن و دشـمنت را كـه- در 
پيـامن توسـت- مفريـب كـه جـز نـادان بدبخـت بـر خـدا دلـرى نكند 

)نامـه ی 53(.

PB62 عهـد بـه  وفـای  رعایـت 
دشـمن. بـه  نسـبت 
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خویـش PB19پس خود را از آنچه مانند آن را منى پسندى، دور ساز )نامه ی 59(.54 دادن  قـرار  میـزان 
بـرای نوع رفتـار بـا دیگران.

امـا بعـد، چـون وال را هواهـا گونه گـون شـود او را از بسـيارى عدالت، 55
بـاز دارد. پـس بايد كار مردم در آنچه حق اسـت، نزد تو يكسـان باشـد، 

كـه سـتم را با عدل عـوض ندهند )نامـه ی 59(.

PB54.عادل بودن حاکم

گاه آدمـى بـه چيـزى شـاد مى شـود كـه از او نخواهـد بريـد و به چيزى 56
اندوهنـاك مى شـود كـه بـدان نخواهد رسـيد؛ پس مبـادا نيكوترين چيز 
كـه از دنيـاى خـود برخـوردارى، رسـيدن بـه لـذىت بـود يـا بـه كار بـردن 
خشـمى كـه در سـينه دارى، بلكـه بايد باطـل را براىن يا حقـى را زنده 

گرداىن )نامـه ی 66(.

PB36.یاری و احیا حق

مـن سـخن آن کـىس را كـه باطـل گويـد، بـر خـود همـوار كـردن نتوانـم 57
)نامـه ی 78(.

PB76.مبارزه با باطل

فرمـان خـدا را بـر پـا نـدارد جـز كىس كـه- در حق- مـدارا نكنـد و خود 58
را خـوار نسـازد و پـى طمع هـا نتازد )حکمـت 110(.

PC44.جدیت در اجرای حق

از آن هنگام كه حق را به من منودند، در آن دودل نگرديدم )حکمت 59
.)184

PC203پایداری در مسیر حق

دروغ نگفتـم و دروغ نشـنودم و گمراه نشـدم و كـىس را گمراه ننمودم 60
)حکمت 185(.

PC194 امـور در  دروغ  از  پرهیـز 
یـت. یر مد

کسـی کـه به وسـیله ی گنـاه پیـروز شـود، پیـروز نیسـت و کسـی کـه با 61
رش و سـتم چیـره گـردد، درواقع شکسـت خورده اسـت )حکمـت 327(.

PC61 پرهیـز از سـتم و گنـاه برای
پیروزی.

اميـان آن اسـت كـه راسـتى را برگزینـی كـه بـه زيان تـو بود، بـر دروغى 62
كـه تـو را سـود دهـد و گفتـارت بر كـردارت نيفزايـد و چـون از ديگرى 

سـخن گويـى، تـرس از خـدا در دلـت آيد )حکمـت 458(.

PC82 ترجیـح صداقت بـر دروغ با
وجود رضر.

جدول 1. ظهور مفاهیم وظیفه گرایی اخالقی مستخرج از نهج البالغه.
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3-2. استخراج مقوله های وظیفه گرایی از نهج البالغه
پــس از مشــخص شــدن »مفاهیــم«، اقــدام بعــدی تشــکیل »مقوله هــا« اســت. بدیــن منظــور، برخــی 
مفاهیــم دسته بندی شــده اند کــه قرابــت معنایــی دارنــد و امــکان گــردآوری آنهــا تحــت یــک چــر معنایــی 

ــود دارد ــیع تر وج وس

مفاهیممقوالتردیف

انجام عمل پیش از توصیه به دیگران.قاعده ی زرین11

میزان قرار دادن خویش برای نوع رفتار با دیگران.

پرهیز از رفاه شخصی هنگام آگاهی از سختی های دیگران.

پاسداشت پایبندی2
به کیفیت استخدام وسیله2

استفاده نکردن از ستم برای پیروزی.

عدم پیامن شکنی برای رسیدن به هدف.

جلوگیری از سوءاستفاده ی نزدیکان در امور حکومت.

پرهیز از خونریزی برای پیروزی.

به کار نگرفن ستم و گناه برای پیروزی.

3
اصل عدالت 3

مبارزه ی جدی با تقسیم ناعادالنه ی بیت املال.

عدالت در تقسیم بیت املال.

اجرای عدالت در مدیریت.

جدیت برخورد با ستمگر.

پرهیز از ستم.

اجرای عدالت در برابر نزدیکان.

عادل بودن حاکم در اجرای امور.

1- . بدیـن معنـا کـه در انجـام وظایـف اخالقـی، شـخص بایـد به گونـه ای بـا دیگـران رفتـار کند کـه دوسـت دارد دیگـران در رشایط مشـابه، بـا او آن گونه 
رفتـار کنند )گنسـلر،1387، ص 193(.

2- . ایـن اصـل بیـان می کنـد کـه انسـان بـرای رفـن به سـوی هدف هـا، راه هایـی را برمی گزینـد و امکانـات و ابزارهایـی را بـه کار می گیـرد )دلشـاد 
.)187 ص  تهرانـی،1391، 

3- . عدالـت در کالم امـام علـی ع در معانـی 1. انصـاف، الَْعـْدُل اْلِنَْصـاف  )نهج¬البالغـه، حكمـت 231(؛ 2. قـرار دادن هر چیزی در جای خـودش، الَْعْدُل 
يََضـُع اْلُُمـوَر َمَواِضَعَهـا )هـامن، حكمـت 437(؛ 3. مسـاوات، فَلْيَُكـْن أَْمـُر النَّاِس ِعْنـَدَك ِف الَْحقِّ َسـَواًء فَإِنَُّه لَيَْس ِف الَْجـْوِر ِعَوٌض ِمَن الَْعـْدِل )هامن، نامه ی 
يـِن َو اْعتََدلَـْت َمَعالِـُم الَْعْدِل َو  َهـا َعـزَّ الَْحـقُّ بَيَْنُهـْم َو قَاَمـْت َمَناِهـُج الدِّ ـُه َو أَدَّى الْـَواِل إِلَيَْهـا َحقَّ 59(؛ 4. رعایـت حقـوق، فَـإِذَا أَدَّْت الرَِّعيَّـُة إَِل الْـَواِل َحقَّ
ْولَِة َو يَِئَسـْت َمطَاِمُع اْلَْعَداء )هـامن، خ 216(؛ 5. اعتدال و میانـه¬روی، عليك بالقصد  ـَنُن فََصلَـَح ِبَذلِـَك الزََّمـاُن َو طُِمَع ِف بََقـاِء الدَّ َجـرَْت َعـَل أَذاَْللَِهـا السُّ

ف المـور فمـن عـدل عـن القصـد جـار و مـن أخـذ به عدل )متيمـى آمـدى، 1366، ص 353( آمده اسـت )به نقـل از دلشـاد تهرانـی، 1394، ص 37-31(.
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مفاهیممقوالتردیف

یاری و احیای حق.اصل حق طلبی41

جدیت در اجرای حق.

جهاد در راه حق.

جلب رضایت حق تعالی.

پایداری در مسیر حق.

ارزش ذاتی حق.

حقوق متقابل حاکم و مردم.

حق الهی بر بندگان.

التزام به حق در مدیریت.

ترجیح حق بر باطل.

پرهیز از دروغ در امور مدیریت.صداقتقواعد مطلق اخالقی52

پایبندی حاکم به صداقت در مدیریت.

صدق عمل در دینداری و جنگ با دشمن.

پرهیز از رذیله ی اخالقی دروغ.

ترجیح صداقت بر دروغ با وجود رضر.

بازدارندگی وفاداری از گزند و آسیب.وفای به عهد

پرهیز از وفای به عهد در سیاست دشمن.

تعهد به وفای به عهد مسلامنان و مرکان

رعایت وفای به عهد نسبت به دشمن.

امانت داری در درآمدهای عمومی.امانت داری

نگاه امانت دارانه به کار و مسئولیت.

برخورد جدی با خیانت در درآمدهای عمومی.

رعایت امانت در دادن حقوق مردم.

جدول 2. ظهور مقوالت وظیفه گرایی اخالقی مستخرج از نهج البالغه.

ِه الِْجـدُّ اَل اللَِّعـُب َو الَْحقُّ اَل الَْكـِذُب َو َما ُهَو إاِلَّ الَْمـْوت )نهج¬البالغه، خطبه ی  1- . حـق در کالم امـام علـی ع در معانـی 1. واقعیـت و امـر واقعـی، َو اللَـّ
132(؛ 2. حقیقـت، در ایـن معنـا حـق یعنـی ادراک مطابـق بـا واقـع کـه حقیقـت اسـت. كَأَنَّ الَْمـْوَت ِفيَهـا َعـَل َغْرِنَـا كُِتـَب َو كَأَنَّ الَْحـقَّ ِفيَها َعـَل َغْرِنَا 
ِه أُوِصيُكْم ِبتَْقـَوى اللَِّه فَإِنََّهـا َحقُّ اللَِّه  َوَجـب )هـامن، حكمـت 122(؛ 3. اجـازه و اختیـار، َو لَـَك ...َحـقُّ الَْمْسـأَلَة )هـامن، كالم 162(؛ 4. اسـتحقاق، ِعبَاَد اللَـّ
ا بَْعُد  ِه َو تَْسـتَِعيُنوا ِبَهـا َعَل اللَّه  )هـامن، خطبه ی 191(؛ 5. انتظار دو سـویه و مطالبـه، أَمَّ ُكـْم َو أَْن تَْسـتَِعيُنوا َعلَيَْهـا ِباللَـّ ِه َحقَّ َعلَيُْكـْم َو الُْموِجبَـُة َعـَل اللَـّ
ُه ُسـبَْحانَُه ِل َعلَيُْكـْم َحّقـاً ِبواَِليَـِة أَْمرِكُـْم َو لَُكـْم َعـَيَّ ِمـَن الَْحقِّ ِمثْـُل الَِّذي ِل َعلَيُْكـم )هامن، خطبه ی 216( آمده اسـت )به نقل از دلشـاد  فََقـْد َجَعـَل اللَـّ

تهرانـی، 1391، ص 568-565(.
2- 20. قواعد مطلق اخالقی، قواعدی هسـتند که تحت هر رشایطی، ثابت هسـتند و قابلیت تعمیم پذیری داشـته و کاربردی عام دارد )کاپلسـتون،1380، 

ج 6، ص 331(.
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3-3. استخراج مقوله ی اصلی
در ایــن مرحلــه از پژوهــش، از روابــط میــان مقوله هــای مســتخرج از نهج البالغــه کــه عبارتنــد از توجــه 
ــی و  ــت، اصــل حق طلب ــت اســتخدام وســیله، اصــل عدال ــه کیفی ــدی ب ــن، پاسداشــت پایبن به قاعــده ی زری
قواعــد مطلــق اخالقــی، رشحــی انتزاعــی بــر فرآینــدی کــه در مقالــه صــورت گرفتــه اســت، ارائــه می شــود و 
مقولــه ی   محــوری )دانایی فــر و امامــی، 1386، ص 87( کــه شــامل مضمــون اصلــی پژوهــش اســت و کلیتــی 
ــن  ــافی از درون م ــه ای اکتش ــد، به گون ــرد می آی ــور آن گ ــر مح ــوالت ب ــایر مق ــه س ــد ک ــکیل می ده را تش

ــن، 1385، ص 118(. نهج البالغــه برآمــده اســت )اســراوس و کربی

مقوالتمقوله¬ی اصلیردیف

1

شاخص های
 وظیفه گرایی اخالقی

در مکتب اخالقی امام علی)ع(

قاعده¬ی زرین.

شاخص های

 وظیفه گرایی اخالقی
در مکتب اخالقی امام علی)ع(

صداقت.

وفای به عهد.

امانت داری.

جدول 3. شاخص های وظیفه گرایی اخالقی از دیدگاه نهج البالغه.

شکل 2. شاخص های وظیفه گرایی اخالقی در مکتب اخالقی امام علی)ع(.
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4. نتیجه گیــری و ارزیابــی تأثیــر توجــه بــه شــاخص های وظیفه گرایــی اخالقــی در مکتــب اخالقــی امــام 
علــی)ع( در تربیت انســان

ــر  ــددی ب ــای متع ــه گزاره ه ــد ک ــخص گردی ــه مش ــن نهج البالغ ــه در م ــورت گرفت ــی های ص ــا بررس ب
ــد. ــت دارن ــی)ع( دالل ــام عل ــزد ام ــالق ن ــودن اخ ــرا ب وظیفه گ

 امام)ع( در اهمیت توجه به قاعده ی زرین، خطاب به امام حسن)ع( می فرمایند:
 پركــم! خــود را میــان خویــش و دیگــرى میــزاىن بشــامر؛ پــس آنچــه بــراى خــود دوســت مــى دارى، بــراى 
جــز خــود دوســت بــدار و آنچــه تــو را خــوش نیایــد، بــراى او ناخــوش بشــامر؛ و ســتم مكــن، چنانكه دوســت 
نــدارى بــر تــو ســتم رود و نیــىك كــن، چنانكــه دوســت مــى دارى بــه تــو نیــىك كننــد و آنچــه از جــز خــود 
زشــت مــى دارى، بــراى خــود زشــت بــدان و از مــردم بــراى خــود آن را بپســند كــه از خــود مى پســندى در 

حــق آنــان )نامــه ی 31(.
 در ایــن ســفارش، توجــه بــه قاعــده ی زریــن، تأثیــر بســزایی در تربیــت انســان ها دارد و ســبب می شــود 
هــر فــرد، دیگــران را چــون خویشــن ببینــد و مصالــح و منافــع آنــان را چــون منافــع خویــش، محــرم بشــامرد 
و از آنچــه بــرای خــود پرهیــز دارد، نســبت بــه دیگــران نیــز این گونــه عمــل کنــد. اهمیــت ایــن مســئله، از آن 
جهــت آشــکار می شــود کــه انســان همیشــه بــا خــود همــراه اســت، خــود را دوســت دارد و بــا انــدک تأملــی 
خواهــد توانســت منافــع و مصالــح خویــش را در نظــر آورد و آنــگاه خــود را میــزان قــرار دهــد و بر آن اســاس 

نســبت بــه دیگــران رفتــار کنــد )همــت بنــاری، 1379، ص 565(.
 از ســویی، انجام وظیفــه، در نــگاه اخالقــی امــام علــی)ع(، تنهــا بــا اســتفاده از وســایل و راه هایــی تحقــق 
می پذیــرد کــه مطابــق بــا حــق و درســتی اســت؛ زیــرا منی تــوان بــا اســتفاده از راه هــای نادرســت، بــه حــق و 
اهــداف صحیــح دســت یافــت. امــام)ع( در ســخنی می فرماینــد: کســی کــه بــا رش و ســتم چیــره شــود، درواقــع 
شکســت خورده اســت )حکمــت 327(. ایشــان، پــس از بــه خالفــت رســیدن، در مســیر انجــام وظایفشــان، 
هنگامی کــه دوســتان خیراندیــش از امــام)ع( تقاضــا کردنــد کــه بــه خاطــر ســود بیشــر، انعطافــی در سیاســت 
ــر  ــن ام ــه ای ــذارد، به هیچ وجــه حــارض ب ــری را مســکوت بگ ــد آورد و مســئله ی مســاوات و براب خــود پدی
نشــدند تــا از ایــن طریــق، پایه هــای حکومــت خویــش را مســتحکم کننــد: مــرا فرمــان مى دهیــد تــا پیــروزى 
را بجویــم بــه ســتم كــردن دربــاره ی آن کــه وال اویــم. بــه خــدا! كــه نپذیــرم تــا جهــان رس آیــد و ســتاره اى در 

آســامن پــى ســتاره اى برآیــد )كالم  126(.
 امــام)ع( هیــچ گاه بــه خاطــر منفعــت و ســودجویی، کاری را از راه باطــل انجــام ندادنــد. چنانکــه 
ــا دادن  ــا ب ــا صفیــن پیــش نیایــد و ی ــاً ابقــا کنــد ت ــر شــام موقت می توانســتند معاویــه را بــرای حکمرانــی ب
ــرد  ــل را بگی ــگ جم ــره و جن ــروزی ب ــوی آتش اف ــر، جل ــه طلحــه و زبی ــد و اعطــای منصــب ب وعده ووعی
ــزار و  ــد، از اب ــای او بریزن ــه پ ــود حتــی اگــر جهــان را ب )دلشــاد تهرانــی،1382، ص 213(. امــام)ع( حــارض نب
ــن  ــا ای ــارزه ب ــده اش مب ــد و هــدف و ای کارهــای نادرســتی چــون تبعیــض، باندســازی و رشــوه اســتفاده کن
نــوع سیاســت بازی بــود )فرشــادفر، 1386، ص 121(. ایشــان هرگــز اجــازه ندادنــد حــق و واقعیــت، بــا ایــن 
ســودجویی ها از میــان بــرود و بایســتی ایــن نکتــه را در نظــر داشــت کــه از این گونــه مصلحت اندیشــی ها، 
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نبایــد سیاســت و عقــل برداشــت کــرد، بلکــه مکــر و شــیطنت اســت )منتظــری، 1360، ص 89(.
 درنتیجــه، پاسداشــت پایبنــدی بــه کیفیــت اســتخدام وســیله، دومیــن شــاخص وظیفه گرایــی در مکتــب 
اخالقــی امــام)ع( اســت و توجــه بــه ایــن امــر در تربیــت انســان ها، ســبب ســالمت جامعــه و روابــط میــان 

انســان ها می شــود.
 وفــای بــه عهــد، ازجملــه قواعــد مطلــق اخالقــی در مکتــب اخالقــی امــام)ع( اســت کــه به محــض منعقــد  

شــدن، پاسداشــت آن به طــور مطلــق الزم و واجــب اســت: 
 و اگــر بــا دشــمنت پیــامىن نهــادى و در ذمــه خــود او را امــان دادى، بــه عهــد خویــش وفــا كــن و آنچــه را 
بــر ذمــه دارى ادا ]كــن[؛ و خــود را چــون ســپرى برابــر پیامنــت بــر پــا...؛ پــس در آنچــه بــه عهــده گرفتــه اى، 
خیانــت مكــن و پیــامىن را كــه بســته اى، مشــكن و دشــمنت را كــه- در پیــامن توســت- مفریــب كــه جــز 
نــادان بدبخــت بــر خــدا دلیــرى نكنــد؛ و خــدا پیــامن و زینهــار خــود را امــاىن قــرار داده و از در رحمــت بــه 
بنــدگان رعایــت آن را بــر عهــده همــگان نهــاده و چــون حریمــى اســتوارش ســاخته اســت تــا در اســتوارى آن 
بیارامنــد و رخــت بــه پنــاه آن كشــند؛ پــس در پیــامن، نــه خیانتــى تــوان كــرد و نــه فریبــى داد و نــه مكــرى 
پیــش آورد و پیــامىن مبنــد كــه آن را تأویــل تــوان كــرد یــا رخنــه اى در آن پدیــد آورد و چــون پیامنــت اســتوار 

شــد و عهــدت برقــرار-راه خیانــت مپــوى- )نامــه ی 53(.
 درنتیجــه، وفــای بــه عهــد، ازجملــه قواعــد مطلــق اخالقــی اســت کــه عمــل بــه آن در هــر رشایــط الزم 
اســت. به اســتثنای مــوردی کــه یکــی از طرفیــن، عهــد و پیــامن خویــش را نقــض کنــد کــه طــرف مقابــل نیــز 

حــق دارد نقــض عهــد خویــش کنــد )طباطبایــی، 1374، ج 5، ص 261(.
ــزار  ــه اشــعث بن قیس، کارگ ــه ای ب ــام)ع( در نام ــی اســت. ام ــق اخالق ــر قاعــده ی مطل ــت داری، دیگ  امان
آذربایجــان، می فرماینــد: كارى كــه بــه عهــده ی توســت، نان خــورش تــو نیســت، بلكــه بــر گردنــت امانتــى 
اســت. آن کــه تــو را بــدان كار گــامرده، نگهبــاىن امانــت را بــه عهــده ات گــذارده ]اســت[. تــو را نرســد كــه 
آنچــه خواهــى، بــه رعیــت فرمایــى و ىب دســتورى بــه كار دشــواری درآیــی. در دســت تــو مــال از مال هــای 

خداســت عزّوجــّل و تــو آن را خزانــه دارى تــا آن را بــه مــن بســپارى )  نامــه ی 5(.
ــی)ع( اســت 1. ایشــان تحــت  ــق اخالقــی در مکتــب اخالقــی امــام عل  صداقــت، ســومین قاعــده ی مطل
تربیــت رســول اکــرم ص، جلــوه ی متام عیــار صداقــت و راســت گویی هســتند و در هیــچ رشایطــی، حــارض بــه 
گفــن ســخنی خــالف حــق و درســتی نشــدند: بــه خــدا ســوگند! كلمــه اى از حــق را نپوشــاندم و دروغــى بــر 
زبــان نرانــدم ) كالم 16(. و در ســخنی دیگــر بیــان می کننــد: ایــامن آن اســت كــه راســتى را برگزینــی كــه بــه 

زیــان تــو بــود، بــر دروغــى كــه تــو را ســود دهــد )حکمــت 458(.

1- . ایـن خصلـت اخالقـی جـزو قواعـد مطلـق اخالقـی آمـده اسـت و مـوارد خاصـی از اخالقیات که خـارج از ایـن حوزه قـرار می گیرد؛ ماننـد حفظ جان 
و حفـظ نامـوس، از سـوی اهل بیـت مشخص شـده اند و آزاد گذاشـته نشـده اسـت؛ وگرنـه »صداقـت« دارای ویژگـی اطـالق نبود )نک: سـیره نبـوی، جلد 

4، سـیره خانوادگی، ص 458-452(.
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 امــام)ع( در ماجــرای شــورای شــش نفره می توانســت رشط ســوم ابن عــوف 1 را بنــا بــر یــک دروغ مصلحتــی 
بپذیــرد و خــود خلیفــه مســلمین باشــد؛ امــا ایشــان به هیچ وجــه، حــارض بــه گفــن ســخنی خــالف حــق و 

ــدند. حقیقت نش
 درنتیجــه، بــا آگاهــی از قواعــد مطلــق اخالقــی در مکتــب اخالقــی امــام علــی)ع( می تــوان در امــر تربیــت 

انســان ها، اصــول اخالقــی الزم را شناســایی کــرد.
توجــه بــه اصــل عدالــت )در معانــی انصــاف، قــرار دادن هــر چیــزی در جــای خــودش، مســاوات، رعایــت 
ــرش  ــام)ع( اســت. ایشــان پذی ــی در اخــالق ام ــارم وظیفه گرای ــاخص چه ــه روی( ش ــدال و میان ــوق و اعت حق
حکومــت را وســیله ای بــرای برپایــی عدالــت معرفــی کــرده و بــه دنبــال کســب ســود، منافــع مادی و رســیدن 
ــه بــه خاطــر رغبــت در قــدرت بــود و نــه  ــا تــو مــى داىن آنچــه از مــا رفــت، ن بــه قــدرت نبوده انــد: خدای
ــود و  ــه ب ــی بنشــانیم ك ــن را به جای ــادت خواســن. بلكــه مى خواســتیم نشــانه هاى دی ــز، زی ــاى ناچی از دنی
ــع  ــد و حــدود ضای ــى فراهــم آی ــدگان ســتمدیده ات را ایمن ــا بن ــم ت اصــالح را در شــهرهایت ظاهــر گردانی

مانــده ات اجــرا گــردد )كالم 131(.
ــه در سفارشــی  ــی ک ــا جای ــی داشــت ت ــگاه واالی ــی، جای ــور مدیریت ــام ام ــی)ع(، در مت ــرای عل ــت ب  عدال
ــا آنــان فروتــن بــاش و نرمخــو  خطــاب بــه محمد بن ابی بکــر در چگونگــی برخــورد بــا مــردم می فرمایــد: ب
و همــوار و گشــاده رو و بــه یــك چشــم بنگــر بــه همــگان؛ خــواه بــه گوشــه چشــم نگــرى و خــواه خیــره 
شــوى بــه آنــان تــا بــزرگان در تــو طمــع ســتم بــر ناتوانــان نبندنــد و ناتوانــان از عدالتــت مأیــوس نگردنــد 

ــه ی 27(. )نام
 امــام علــی)ع( »عدالــت« را نه تنهــا یــک تکلیــف و وظیفــه ی الهــی، بلکــه یــک نامــوس الهــی می دانــد 
ــض و  ــای تبعی ــاگر صحنه ه ــالمی، متاش ــامت اس ــه تعلی ــلامن آگاه ب ــک مس ــه ی ــامرد ک ــز روا منی ش و هرگ

بی عدالتــی باشــد )مطهــری، بی تــا، ص 114(.
 اصــل حق طلبــی )در معانــِی واقعیــت و امــر واقعــی، حقیقــت، اجــازه و اختیــار، اســتحقاق و انتظــار 

ــه( آخریــن شــاخص وظیفه گرایــی در مکتــب اخالقــی امــام)ع( اســت. دوســویه و مطالب
 در نهج البالغــه، هــرگاه ســخن از وظیفــه اســت، در مقابــل آن حقــی وجــود دارد و در انجــام وظایــف 
بایســتی بــه جــد، بــر اجــرای ایــن اصــل پافشــاری کــرد: هامنــا، فاضل تریــن مــردم نــزد خــدا كــىس اســت كــه 
كار حــق را از باطــل دوســت تر دارد، هرچنــد كار حــق از قــدر او بكاهــد و او را بیــازارد و باطــل بــدو ســود 

رســاند و رتبــت او را باالتــر گردانــد )كالم 125(.
ــچ گاه از آن  ــی)ع( هی ــام عل ــزاری دارد و ام ــه اب ــی و ن ــی ذات ــق، ارزش ــام)ع(، ح ــی ام ــب اخالق   در مکت
به عنــوان وســیله ای بــرای رســیدن بــه منافــع مــادی اســتفاده نکردنــد. چنانکــه از ابن عبــاس در نهج البالغــه 
ــه مــى زد. ایشــان از مــن  ــم و او نعلیــن خــود را پین ــن)ع( رفت ــزد امیراملؤمنی نقل شــده اســت: در »ذوقــار« ن

1- . عبدالرحامن¬ بن عـوف، در جریـان انتخـاب خلیفـه¬ی سـوم، خطـاب بـه عـل علیه السـالم گفـت: مـن بـا تـو بيعـت مى كنم بـه اجراى احـكام كتاب 
خـدا و سـنت رسـول خـدا و رعايـت سـرت آن دو شـيخ، يعنـى ابوبکر و عمر. عـل )ع( گفت: بر كتاب خدا و سـنت رسـول خدا و آنچه اجتهـاد رأى خودم 

باشـد. آنـگاه، عبدالرحـامن از عـل )ع( روى برگردانـد )ابن ابی الحدیـد، 1375، ج 1، ص 85(.



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث80
دوره 4 :: شماره 2

پرســید: بهــاى ایــن نعلیــن چنــد اســت؟ گفتــم: بهایــى نــدارد، فرمــود: بــه خــدا! ایــن را از حكومــت شــام 
ــه ی 33(. ــدازم )خطب ــا باطــل را بران ــا ســازم ی ــر پ ــى را ب دوســت تر دارم؛ مگــر آنكــه حّق

ــرای انجــام امــور معرفــی  ــی اخالقــی ب ــی را مبنای ــک اشــر، اصــل حق طلب ــه مال ایشــان، در ســفارش ب
می مناینــد: و بایــد از كارهــا آن را بیشــر دوســت بــدارى كــه نــه از حــق بگــذرد و نــه فرومانــد )نامــه ی 53(.
 درنتیجــه، توجــه بــه دو اصــل عدالــت و حق طلبــی در تربیــت انســان ها، عــالوه بــر اینکــه منجــر بــه 
انجــام وظایــف انســان ها در مقابــل خداونــد، خــود و دیگــر انســان ها می شــود، زمینه ســاز بســری مناســب 

بــرای تأمیــن ســالمت روحــی افــراد و رشــد جوامــع انســانی به ســوی تکامــل اســت.
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دهخدا، علی اکر؛ لغت  نامه ؛ تهران، دانشگاه تهران، 1377 ش.  

ژکس ؛ فلسفه اخالق )حکمت عملی(؛ ترجمه ی ابوالقاسم فنایی؛ قم، امیرکبیر،1362 ش.  

سبحانی، جعفر؛ الرساله فی التحسین و التقبیح العقلیین؛ قم، االعتامد،1420 ق.  

ـــح؛1380    ـــر صبحـــی صال ـــر اســـاس نســـخه دک ـــر شـــهیدی؛ ب ـــر ســـید جعف ـــه ی دک ـــه؛ ترجم ســـید رضـــی؛ نهج البالغ

ش.

ـــر انتشـــارات    ـــم، دف ـــداىن؛ ق ـــر موســـوى هم ـــه ی ســـید محمدباق ـــزان ؛ ترجم ـــی، محمدحســـین؛ تفســـیر املی طباطبای

ـــم ، 1374 ش. ـــه ق ـــین حـــوزه علمی ـــه ى مدرس اســـالمى جامع

فرانکنا، ویلیام؛ فلسفه اخالق؛ ترجمه ی هادی صادقی؛ قم، کتاب طه،1392 ش.  

فروغی، محمدعلی؛ سیر حکمت در اروپا؛ تصحیح امیر جالل الدین اعلم؛ تهران، الرز، 1375 ش.  
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فرشادفر، عزت اله؛ عدالت در نهج البالغه؛ کرمانشاه، دانشگاه رازی، 1386 ش.  

قرىش، علی اکر؛ مفردات نهج البالغه؛ مصحح محمدحسن بکائی؛ تهران ،   قبله،1377 ش.  

کاپلستون، فردریک؛ تاریخ فلسفه )ازولف تا کانت ج 6(؛ تهران، علمی فرهنگی و رسوش،1380 ش.  

کانت، ایامنوئل؛ بنیاد مابعدالطبیعه؛ ترجمه ی حمید عنایت و علی قیری؛ تهران، خوارزمی، 1369 ش.  

گنســـلر، هـــری. جـــی؛ درآمـــدی جدیـــد بـــه فلســـفه اخـــالق؛ برگـــردان حمیـــده بحرینـــی؛ ویراســـتار مصطفـــی   

ملکیـــان؛ تهـــران، آســـامن خیـــال،1387 ش.

ـــه ی ســـود    ـــه از دائره املعـــارف فلســـفه اخـــالق، مقال الرنـــس، ســـی بکـــر؛ فلســـفه اخـــالق؛ مجموعـــه مقـــاالت برگرفت

گـــروی؛ ترجمـــه ی امیـــر خـــوا؛ قـــم، موسســـه آموزشـــی، پژوهشـــی امـــام خمینـــی. 1380 ش.

مصبـــاح یـــزدی، محمدتقـــی؛ نقـــد و بررســـی مکاتـــب اخالقـــی؛ قـــم، موسســـه آموزشـــی و پژوهشـــی امـــام   

خمینـــی،1387 ش.

مطهری، مرتضی؛ سیری در نهج البالغه؛ تهران، صدرا، بی تا.  

معین، محمد؛ فرهنگ فارسی؛ تهران، رسایش،1382 ش.  

منتظری، حسینعلی؛ درس هایی از نهج البالغه؛ بی جا، حزب جمهوری اسالمی، 1360 ش.  

ـــه«؛ مســـائل    ـــی)ع( در نهج البالغ ـــام عل ـــدگاه ام ـــی از دی ـــت اخالق ـــی؛ »بررســـی اولویت هـــای تربی ـــاری، عل همـــت بن

كاربـــردی تعلیـــم و تربیـــت اســـالم، شـــامره ی 4، 1379 ش.

هوملز، رابرت ال؛ مبانی فلسفه اخالق؛ ترجمه ی مسعود علیا؛ تهران، ققنوس، 1385 ش.  


