شاخصهای وظیفهگرایی اخالقی در مکتب اخالقی امیرمومنان(ع) از

تاریخ دریافت1398/2/26 :
تاریخ پذیرش1398/8/7 :
از صفحه  61تا صفحه 82

نهجالبالغــه و معــارف بلنــد آن ،ســاحتی اخالقــی و تربیتــی
چکیده دارد و متــام گفتــار امــام علــی(ع) در صحنههــای مختلــف،
بــر محوریــت اخــاق و تعقــل اســتوار اســت .امــام(ع) در متــام
عرصههــای زندگــی ،همــواره بــه انجــام تکلیــف و اجـرای حــق و عدالــت توجــه
داشــتند و هی ـچگاه ب ـرای رســیدن بــه اهــداف متعالــی ،از ابزارهــا و روشهــای
غیردینــی و غیراخالقــی اســتفاده نکردنــد .مکتــب وظیفهگ ـرای اخالقــی ازجملــه
نظریــات اخــاق هنجــاری اســت کــه بــه ویژگیهــای خاصــی از خــود عمــل و
انجــام تکلیــف ،بــدون توجــه بــه نتایــج آن ،اهمیــت میدهــد .در بررســی مــن
نهجالبالغــه ،گزارههــای متعــددی دال بــر وظیفهگرایــی اخــاق در مکتــب
اخالقــی امــام علــی(ع) بهدســت می-آیــد .در ایــن اثــر ،برخــی شــاخصها ب ـرای
شــناخت وظیفــه مطرحشــده اســت کــه عبارتتــداز :توجــه بــه قاعــدهی زریــن،
پاسداشــت پایبنــدی بــه اصــل کیفیــت اســتخدام وســیله ،وجــود قواعــد مطلــق
اخالقــی (شــامل صداقــت ،وفــای بــه عهــد ،امان ـتداری) ،اصــل عدالــت و اصــل
(ع)
حقطلبــی .در ایــن مقالــه بــا روش «داده بنیــاد» ،عوامــل مذکــور در کالم امــام
از دیــدگاه نهجالبالغــه بررســی و تحلیــل شــده اســت.

فاطمه سعیدی

دیدگاه نهجالبالغه

دکـــری علـــوم و معـــارف نهجالبالغـــه
دانش ــگاه پی ــام ن ــور.
نویسندهیمسئول

سید علی علمالهدی

دانشـــیار گـــروه فلســـفه اســـامی
دانشـــگاه پیـــام نـــور.

محسن قاسمپور

دانشیار دانشگاه کاشان.

واژگان کلیدی:

وظیفهگرایی اخالقی ،اخالق علوی،
اخالق هنجاری ،نهجالبالغه.
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 .1بیان مسئله

در طــول تاریــخ ،مكاتــب و دیدگاههــای متنوعــی از ســوی اندیشــمندان و فیلســوفان رشق و غــرب در
حــوزهی فلســفه اخــاق پدیــد آمــده اســت و بســیاری از فیلســوفان ،از روزگار یونــان باســتان تــا عــر حارض،
همــواره کوشــیدهاند تــا متناســب بــا مبانــی فكــری و فلســفی خــود ،دیــدگاه اخالقــی خاصــی را ارائــه دهنــد.
اخــاق هنجــاری رویکــردی در اخــاق اســت کــه پایهایتریــن احــکام اخالقــی دربــارهی درســت و نادرســت
یــا خــوب و بــد را شناســایی و تبییــن میکنــد (هوملــز ،1385 ،ص  39و  )42-41تــا از ایــن طریــق ،فــرد بدانــد
چــه کاری بـرای او ،از لحــاظ اخالقــی ،درســت اســت و بــه هنــگام تعارضــات اخالقــی ،چگونــه بایــد عمــل
کنــد (مصبــاح یــزدی ،1387 ،ص  .)24مکتــب اخالقــی وظیفهگرایانــه یکــی از مکاتــب اخــاق هنجــاری اســت
کــه معیــار تعییــن خــوب و بــد اخالقــی را عمــل بــه وظیفــه معرفــی میکنــد.
ازآنجــا کــه یکــی از معضــات امــروز جوامــع اســامی ،فقــدان یــا ضعــف اخــاق متناســب بــا آموزههــای
قرآنــی ،نبــوی و علــوی اســت و از طرفــی ،آموزههــا و رفتارشناســی اخــاق علــوی ،جلــوهی تــام آموزههــای
قرآنــی و نبــوی اســت؛ بنابرایــن ،رجــوع بــه مــن نهجالبالغــه ،اســتخراج ،ســازماندهی و تحلیــل گزارههایــی
کــه بــر اخــاق علــوی داللــت دارنــد ،میتوانــد ترجامنــی اساســی و مصداقــی حقیقــی از آموزههــای قرآنــی
را ارائــه دهــد کــه بیانگــر مدرسـهی اخالقــی نبــوی باشــد.
(ع)
یکــی از مبانــی اساســی اخــاق در دیــدگاه امــام علــی  ،نــگاه مســئوالنه بــه وظایــف اســت .در نــگاه
امــام(ع) حیطـهی وظیفهشناســی ،حیطـهی گســردهای اســت کــه دامنـهی پاســداری اخــاق را بــه رسزمینهــا،
جانــداران ،شــهرها و چارپایــان میکشــاند و حرمــت و کرامــت آدمیــان را در قل ـهی ایــن دامنــه مینشــاند
(دلشــاد تهرانــی ،1379 ،ص  .)120-117امــام علــی(ع) در بیــان حیط ـهی وظیفهشناســی میفرماینــد[ :خــدا]
حرمــت مســلامن را از دیگــر حرمتهــا برتــر نهــاده و حقــوق مســلامن را بــا اخــاص و یگانهپرســتی پیونــد
داده  ...خــدا را واپاییــد در حـ ّـق شــهرهاى او و بنــدگان ،كــه شــا مســئولید ،حتّــى از رسزمینهــا و چهارپایــان
(خطبـهی .)167
ازایــنرو ،آنچــه امــروزه در حــوزهی اخــاق از دیــدگاه نهجالبالغــه ،رضورتــش احســاس میشــود،
دسـتیابی بــه شــاخصهای وظیفــه و تکلیــف از دیــدگاه امــام علــی(ع) اســت تــا پــس از بررســی و شــناخت
ایــن شــاخصها ،بــه معیارهــا و ضوابــط اخالقــی بــر اســاس آموزههــای نهجالبالغــه ب ـرای تربیــت صحیــح
انســانها دســت یافــت.

 .1-1روش پژوهش

روش ایــن پژوهــش ،طبقهبنــدی و تحلیــل اطالعــات بهصــورت «داده بنیــاد» اســت .ایــن روش نخســتین
بــار از ســوی گالرس و اسـراوس ،بــا رویکــرد مفهومســازی تئــوری بنیــادی ،بــه جامعـهی علمــی معرفیشــده
اســت .در ایــن روش ،بــه مطالع ـهی اســتقرائی از یــک پدیــده پرداختــه میشــود و در آن ،پژوهشــگر بــا
مطالع ـهی یــک پدیــده ،اجــازه میدهــد در گــذر گــردآوری و تحلیــل دادههــا ،تئــوری حاکــم بــر رفتــار آن
پدیــده آشــکار شــود .بدینصــورت کــه در ابتــدا ،پرســش پژوهــش مطــرح میشــود و ســپس ب ـرای پاســخ
بــه ایــن پرســش ،دادههــای اطالعاتــی گــردآوری و تحلیــل میگــردد و دادههــای بهدس ـتآمده در قالــب
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جداولــی ،ســیر تکاملــی خــود را طــی میکننــد؛ بنابرایــن ،در روش داده بنیــاد ،ابتــدا نــکات کلیــدی دادههــا،
احصــا و ب ـرای هــر نکتــه یــک «کــد» معیــن میشــود و ســپس بــا مقایســه کدهــا ،چنــد کــد را کــه بــه
جنب ـهی مشــرک پدیــدهی موردبررســی اشــاره دارنــد ،عنــوان یــک «مفهــوم» بــه خــود میگیرنــد و ســپس،
چنــد مفهــوم[ ،در قالــب] یــک مقولــه و چنــد مقولــه در قالــب یــک تئــوری متجلــی میگــردد (داناییفــرد،
 ،1384ص .)59 -58

 منودار  .1گامهای اصلی پژوهش در فرآیند خلق شاخصهای وظیفهگرایی با روش داده بنیاد.

 .2-1پیشینهی پژوهش

در طــول تاریــخ ،مكاتــب و دیدگاههــای متعــددی از ســوی اندیشــمندان و فیلســوفان رشق و غــرب در
حــوزهی اخــاق و فلســفه اخــاق پدیــد آمــده اســت 1کــه یکــی از ایــن دیدگاههــا ،مکتــب وظیفهگرایــی
اســت .اصطــاح « »Deontologyبــه معنــای وظیفهشناســی یــا علــم بــه وظایــف اخالقــی (جیکوبــز،1396 ،
ص  ،)65رویکــردی در اخــاق اســت کــه بــر درســتی و نادرســتی ذاتــی اعــال ،بــه جــای خوبــی و بــدی نتایــج
آنهــا توجــه دارد .در ایــن دیــدگاه ،عمــل یــا قاعــدهی یــک عمــل میتوانــد درســت یــا الزامــی باشــد ،حتــی
اگــر بیشــرین غلبـهی خیــر بــر رش را بـرای خــود شــخص ،جامعــه و جهــان بــه وجــود نیــاورد .در این دیــدگاه،
بــه وجــوه خاصــی از خــود عمــل ،توجــه می-شــود؛ مث ـاً ایــن واقعیــت کــه وفــای بــه عهــد ،عادالنــه یــا
متعلــق امــر خــدا یــا دولــت اســت (فرانکنــا ،1392،ص  )47-46و وظایــف در هنــگام تضــاد بــا مثـاً نتایــج یــا
خصوصیــات فاعــل ،اهمیــت بنیادیــن دارد (جیکوبــز ،1396 ،ص  )65و معمــوالً ایــن نظریــات ،در مقابــل آراء
غایتگرایانــه  2اخالقــی مطــرح میشــود .مکتــب وظیفهگ ـرای اخالقــی ،تقریرهــای متعــددی دارد.

 .1-1-2نظریهی کانت

کانــت ،در کتــاب مابعدالطبیعــه خــود میگویــد« :هیچچیــز در جهــان و حتــی بیــرون از جهــان
منیتوانــد بیقیــدورشط ،خــوب دانســته شــود مگــر نیــت یــا ارادهی خــوب» (کانــت ،1369 ،ص  .)12بهزعــم
کانــت ،ارادهی خیــر ،یگانــه چیــزی اســت کــه بــه شــکلی نامــروط و فینفســه خیــر اســت و خیــر بــودن
 -1برای آگاهی از این مکاتب ،به کتاب ،مبانی فلسفه اخالق ،نوشتهی رابرت ال .هوملز ،صص  325-77رجوع شود.
 -2بـر اسـاس ایـن دیـدگاه ،آن کاری را بایـد انجـام داد کـه بیشترین پیامدهـای خـوب را بـه بـار مـیآورد .ایـن مسـئله کـه چـه نـوع کاری انجـام دهیـم،
فینفسـه اهمیـت نـدارد (گنسـلر ،1387 ،ص .)252
شاخصهای وظیفهگرایی اخالقی در مکتب اخالقی امیرمومنان(ع) از دیدگاه نهجالبالغه
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آن در گــرو ایــن نیســت کــه در راه نیــل بــه اغـراض خویــش بــه رسمنــزل توفیــق برســد (هوملــز ،1385 ،ص
 )235و فقــط آن اعاملــی کــه ب ـرای ادای تکلیــف انجــام میگیــرد ،ارزش اخالقــی دارد (فروغــی ،1375 ،ص
 .)351او معتقــد اســت كــه ارزش اخالقــی كارهــای اختیــاری انســان ،محصــول و معلــول نتایــج آنهــا نیســت،
بلكــه معلــول قاعــدهای اســت كــه عامــل آن اتخــاذ كــرده اســت و ایــن قاعــده ب ـرای اینکــه بــه اعــال او
ارزش اخالقــی ببخشــد ،بایــد ناشــی از اطاعــت از قانــون و احـرام بــه قانــون باشــد (کاپلســتون ،1380،ج ،6
ص  .)326او ایــن قاعــده را در اخــاق تحــت عنــوان امــر مطلــق (قاعــده زریــن) بیــان میکنــد و تقریرهــای
مختلفــی از آن ارائــه میدهــد« :تنهــا بــر پایـهی آن آئینــی رفتــار کــن کــه درعینحــال ،بخواهــی کــه قانونــی
عــام باشــد»؛ و در ســخن دیگــری بیــان میکنــد« :چنــان عمــل کــن کــه گویــی بناســت ،آئیــن رفتــار تــو ،بــه
ارادهی تــو ،یکــی از قوانیــن عــام طبیعــت شــود» و گاهــی نیــز بیــان میکنــد« :چنــان رفتــار کــن تــا برشیــت
را چــه در شــخص خــود و چــه در شــخص دیگــری ،همیشــه بهعنــوان یــک غایــت بشــار آری و نــه هرگــز
همچــون وســیله» (کانــت ،1369 ،ص  61-60و  .)74ازای ـنرو ،اخــاق کانــت ،معطــوف بــه کلیــت اســت و
همیــن کلیــت ،صفــت خــاص امــر عقالنــی اســت (ژکــس ،1362،ص  .)104درنتیجــه ،قاعــدهی تعمیمپذیــری
(قاعــده زریــن) ،معیــار کانــت در تعییــن خــوب و بــد در اخالقیــات اســت.

 .2-1-2نظریه امر الهی

ایــن نظریــه كــه بــه حســن و قبــح الهــی نیــز شناختهشــده ،ازجملــه نظریــات وظیفهگ ـرا اســت کــه
ســابقهای دیرینــه دارد و از زمــان ســقراط تاكنــون ،مــورد بحــث و جــدال بــوده اســت .چنانکــه در مناظــرهای،
ســقراط از اوثوفــرون میپرســد« :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  ،1ص .)238
ایــن دیــدگاه ،بــر ایــن امــر تکیــه دارد کــه اخــاق از جهتــی وابســته بــه ارادهی الهــی اســت و ایــن
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 ارادهی خداونــد
نســبت میدهنــد .بــه بیــان دیگــر ،آنــان مدعیانــد کــه خوبــی و بــدی بــه دســت شــارع و خداونــد اســت.
بــر طبــق ایــن نظریــه ،ذاتــی بــودن ارزشهــا و خوبــی و بدیهــای اخالقــی ،مبتنــی بــر امرونهــی خداونــد
اســت و كارهــای آدمــی ،ذاتـاً نــه خــوب و نــه بــد هســتند؛ لــذا هرچــه را خداونــد خــوب بدانــد ،خــوب و
هرچــه را بــد بدانــد ،بــد اســت و تنهــا از راه هــان امرونهــی خداونــد اســت كــه میتــوان بــه شــناخت
خــوب و بــد و تعییــن ارزش اخالقــی اعــال دســت یافــت و ازایـنرو ،شــناخت خوبــی و بــدی امــری عقلــی
نیســت و تنهــا از طریــق رشع و مراجعــه بــه فرمانهــای خداونــد ،بایــد مصادیــق خوبــی و بــدی را شــناخت
(ســبحانی1420،ق ،ص  .)85-61درنتیجــه ،در ایــن دیــدگاه اخــاق وظیفهگــرا ،امرونهــی الهــی ،معیــار
تشــخیص خــوب و بــد در اخالقیــات اســت.
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دوره  :: 4شماره 2

 .3-1-2نظریهی وظیفهگرای مرکب

ایــن نظریــه از ســوی ویلیــام فرانکنــا مطرحشــده اســت و شــامل دو اصــل بنیــادی نیکــوکاری و عدالــت
اســت .رویکــرد فرانکنــا ،بهمنظــور اثبــات نظریــه وظیفهگــرای مرکــب ،رویکــردی نقادانــه نســبت بــه
نظریههــای مشــهور وظیفهگرایــی و ســودگرایی  1اســت .البتــه قرابــت دیــدگاه او بــا نظریـهی وظیفهگرایــی
بیشــر از ســودگرایی اخالقــی اســت .وی اصــل نیکــوکاری  2را پی ـشرشط الزم ب ـرای ســودگرایی میدانــد و
میگویــد :تنهــا زمانــی نســبت بــه بــاال بــردن غلبــه خوبــی بــر بــدی ،الزامــی در نــگاه نخســت داریــم کــه در
آن الـزام ،متقدمــی نســبت بــه نیکــی کــردن و آزار نرســاندن داشــته باشــیم.
او اصــل نیکــوکاری را زاییــدهی اصــل عدالــت میدانــد و بیــان میکنــد :اصــل نیکــوکاری را میتــوان از
اصــل عدالــت اخــذ کــرد؛ زیـرا در جایــی کــه توانایــی داشــته باشــیم کــه خیـرات دیگـران را افزایــش دهیــم و
از رشور آنــان بکاهیــم و هیچگونــه تعــارض وظایفــی هــم در کار نباشــد ،انجــام نــدادن ایــن کار ،بیعدالتــی
اســت .فرانکنــا منظــور خــود را از عدالــت ،برابــری انســانها میدانــد؛ بدیــن معنــا کــه بایــد در نــگاه
نخســتین ،زمانــی کــه هم ـهی اف ـراد بــه حداقــل مشــخصی دس ـتیافته باشــند ،ب ـرای بهبــود زندگــی آنــان
همــکاری نســبی یکســانی داشــته باشــیم .ایــن هــان معنــای مقصــود از شــأن و حرمــت یــا ارزش اخالقــی
یکســان اف ـراد اســت (فرانکنــا ،1392 ،ص  108و  .)119درنتیجــه ،در نظری ـهی وظیفهگ ـرای مرکــب ،اصــل
عدالــت ،مبنــای تعییــن خــوب و بــد در اخالقیــات معرفیشــده اســت.
عــاوه بــر ســه نظریـهی مذکــور ،تاکنــون مقــاالت متعــددی در موضــوع وظیفهگرایــی و مســائل پیرامون
آن در نــگاه دینــی تألیــف شــده اســت؛ بهطــور منونــه میتــوان بــه چــاپ مقــاالت «حــق محــوری ،تجــدد
و تکلیــف مــداری ســنت» نوشــتهی حســین کچوییــان؛ «مؤلفههــای نظــام حــق و تکلیــف در نهجالبالغــه»
نوشــتهی ســید حســین ســیدی؛ «بررســی دیدگاههــای ایامنوئــل کانــت در موضــوع اخــاق و آموزههــای
اخالقمدارانــه امــام محمدباقــر(ع)» نوشــتهی ســید هــادی طباطبایــی و عبداللــه نــری؛ «تکالیــف انســان
نســبت بــه دیگـران در نگــرش کانــت و ســنت اســامی» نوشــتهی نــدا محجــل اشــاره کرد .بــا بررســی محتوای
مقــاالت آشــکار میشــود کــه در موضــوع شــاخصهای وظیفهگرایــی بهصــورت خــاص در نهجالبالغــه،
پژوهشــی انجــام نشــده اســت و ایــن امــر ،وجــه متایــز ایــن مقالــه بــا دیگــر پژوهشهــا اســت.

 .2واژهشناسی وظیفه

واژهی وظیفــه ،از ریشــهی وظــف بــه معنــای الــزام (قرشــی ،1377 ،ج  ،2ص  ،)1145وجــه گــذران،
وجــه معــاش ،مقــری ،مســتمری (معیــن 1173 ،1382،ص) و آنچــه فــرد را بـرای تهیــه روزی ملــزم میســازد
(ابنمنظــور1414 ،ق ،ج ،9ص  )358آمــده اســت .همچنیــن ایــن واژه بـرای آنچــه اجـرای آن رشعـاً یــا عرفـاً
در عهــدهی کســی اســت (دهخــدا ،1377 ،ج  ،15ص  )23211بــه کار گرفتــه میشــود.

 -1سـودگرایی ،نظریـهی مشـهور دربـارهی اصـول بنیادیـن اخلاق اسـت .این نظریـه میگوید :رفتار انسـانی بایـد منافع یا رفـاه افـرادی را فراهم کند که
تحـت تأثیر آن رفتار هسـتند (الرنـس ،1380 ،ص .)31
 -2این اصل بر آن است که باید کار نیک انجام داد و از زیانرسانی اجتناب یا جلوگیری کرد (فرانکنا ،1392 ،ص .)110
شاخصهای وظیفهگرایی اخالقی در مکتب اخالقی امیرمومنان(ع) از دیدگاه نهجالبالغه
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در نهجالبالغــه ،در ســه جــا مشــتقات ایــن واژه ،در معانــی ،مع ّیــن و مقـ ّدر شــده 1و حقــوق موظّــف و
معینشــده ،2آمــده اســت (قرشــی ،1377 ،ج  ،2ص  .)1145در ایــن مقالــه ،معنــای مختــار عبــارت اســت از
اینکــه وظیفــه ،امــری عقالنــی اســت کــه در برابــر حــق ،معیـ ن شــده و ادا میشــود و معنــای الزامــی کــه در
ایــن واژه نهفتــه شــده اســت بــه معنــای اجبــار نیســت ،بلکــه رضورتــی عقالنــی اســت.

 .3بررسی و تحلیل شاخصهای وظیفهگرایی اخالقی در مکتب اخالقی امام علی

(ع)

در مکتــب اخالقــی امــام علــی(ع) شــاخصهای متعــددی بــرای شــناخت وظیفــه در نهجالبالغــه
مطرحشــده اســت کــه در ایــن بخــش از مقالــه بــا روش داده بنیــاد ،ایــن شــاخصها ،کشــف و بیانشــده
اســت.

 .1-3استخراج مفاهیم وظیفهگرایی اخالقی از گزارههای نهجالبالغه

ایــن مرحلــه ،نوعــی از تحلیــل محتواســت کــه در پــی یافــن و مفهومســازی موضــوع شــاخصهای
وظیفهگرایــی در میــان انبــوه دادههــا در گزارههــای نهجالبالغــه اســت کــه در قالــب یــک جــدول  3منــود
پیــدا کــرده اســت و «مفاهیــم» کــه عبــارت از واحدهــای پای ـهای یــا خــرد تحلیــل هســتند (داناییفــر و
امامــی ،1386 ،ص  ،)81از مــن نهجالبالغــه جمــعآوریشــدهاند.
(ع)
نکت ـهی مهــم دربــارهی گزارههــای استخراجشــده آن اســت کــه ایــن گزارههــا از ســوی معصومیــن ،
لزوم ـاً در ارتبــاط بــا نظریههــای وظیفهگرایــی بیــان نگردیــده اســت و هرکــدام در یــک موقعیــت ویــژه
و در ارتبــاط بــا موضــوع خاصــی اســت؛ امــا میتــوان بــا اســتفاده از مطالعــهی نظریــات وظیفهگــرا و
آگاهیهایــی 4کــه ب ـرای ورود بــه مــن نهجالبالغــه الزم اســت ،از مفهــوم آنهــا ب ـرای موضــوع پژوهــش
بهــره گرفــت.

َ -1و أَنْ َذ َركُ ْم بِالْ ُح َج ِج الْ َب َوالِغِ فَأَ ْح َصاكُ ْم َعدَدا ً َو َوظ ََّف لَ ُك ْم ُمدَدا ً (خطبهی .)83
 -2أَ ْح َم ُد ُه شُ ْكرا ً ِ ِلنْ َعا ِم ِه َو أَ ْستَ ِعي ُن ُه َع َل َوظَائِ ِف ُحقُو ِقه (خطبهی َ .)190و ا ْخ ُر ُجوا إِ َل اللَّ ِه بِ َا اف َ َْت َض َعلَيْ ُك ْم ِم ْن َح ِّق ِه َو بَ َّ َي لَ ُك ْم ِم ْن َوظَائِ ِف ِه (خطبهی .)176
 -3در جـداول ،ابتـدا خطبههـا ،سـپس نامههـا و حکمتهـا آمـده اسـت و کدگـذاری بهصـورت انتخابـی و بـاز اسـت و حـروف  ،PAبرای خطبههـا،PB ،
بـرای نامههـا و  ،PCبـرای حکمتها انتخابشـده اسـت.
 -4ایـن آگاهیهـا در متن نهجالبالغـه عبارت از  .1شـناخت منابع و اسـناد و سـابقه منت؛  .2شـناخت جغرافياى سـخن؛  .3شـناخت سـبب صـدور یا ورود
منت موردنظر؛  .4شـناخت تاريخ ایراد کالم؛  .5مخاطبشناسـی؛  .6موضوعشناسـی؛  .7هدفشناسـی اسـت .البته دربارهی هر منت از نهجالبالغه ،ممكن
اسـت آگاهـى الزم در متـام موارد فوق به دسـت نيايد (دلشـاد تهرانـی ،1391 ،ص .)2
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حـق ،رویگـردان از آن را مىزنم و با  PA22یاری و احیای حق.
مـن تـا زنـدهام بـه يـارى جوينـده ّ
فرمانبـر يكـدل ،نافرمـان بـد دل را (كالم .)6
بـه خـدا! اگـر بينم كـه (بیتاملـال) به مهـر زنان يـا بهاى كنيـزكان رفته  PA10جدیـت برخـورد در تقسـیم
ناعادالنـهی بیتاملـال.
باشـد ،آن را بازمیگردانـم كـه در عدالت گشـايش اسـت و آنکه عدالت
را برنتابد ،سـتم را سـختتر يابـد( .كالم .)15
 PA13پرهیـز از رذیلـهی اخالقـی
به خدا سوگند!  ...و دروغى بر زبان نراندم (كالم .)16
دروغ در امـور مدیریـت.
آنچـه مىگويـم در عهـده خويش مىدانـم و خـود ،آن را پايندان م (کالم  PAپایبنـدی حاکـم بـه صداقت
در مدیریـت.
.)16
و اگـر رس بـاز زننـد ،تيغ تيز در كار اسـت كه درمان نابكار اسـت و حق  PA15جدیت در اجرای حق.
را يار اسـت(خطبهی .)22
شـگفتا! از مـن مىخواهنـد بـه ميـدان كارزار آيـم و در نبرد پايـدارى  PA11جهاد در راه حق.
کنـم .مـادر بـر آنـان بگريـد .تاكنـون كس مـرا از جنـگ نهراسـانده و از
شمشير نرتسـانده؛ كـه من بـه خداى خـود يقين دارم و در دين خويش
شـبهتى نيارم (خطبـهی .)22
از خـدا برتسـيد چنانكـه سـزا باشـد ،نـه تـرىس كـه عـذر خـواه گناهـان  PA2جلب رضایت حق تعالی.
شما 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 وامىگـذارد (خطبـهی .)23
حـق قدم نگـذارد و در  PA7پایداری در مسیر حق.
بـه جانـم سـوگند ،در جنـگ بـا كىس كـه در راه ّ
گمراهـى گام بـردارد ،سسـتى نپذيـرم و راه نفـاق پيش نگيرم (خطبهی
.)24
بـه خـدا كـه مـن در آن صـف پيـكار بودم تـا -سـپاه جاهلیـت -درماند  PA18جهاد در راه حق.
و یکبـاره روى بگردانـد .نـه ناتـوان بـودم و نـه ترسـان ،امـروز هم من
هامنـم و آنـان همان .باطـل را مىشـكافم 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 اکنونکه فريـب خوردهاند
آمـاده كارزارم .مـن ديـروز هماورد آنـان بـودم و امـروز هـم پـاى پـس
منىگـذارم (خطبـهی .)33
بـه خـدا! ايـن را از حكومت شما دوسـتتر دارم؛ مگر آنكـه حقّى را بر  PA23ارزش ذاتی حق.
پـا سـازم يا باطىل را برانـدازم (خطبهی 33).
حـق او را بـدو برگردانـم و  PA8جدیت در اجرای حق.
خـوار نـزد مـن گرانمقـدار تـا هنگامیکـه ّ
حـق را بازسـتانم( ...كالم .)37
نريومنـد ،خـوار تـا آنگاهکـه ّ
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مـردم! هامنـا وفـا ،همـزاد راسـتى اسـت و هيـچ سـپرى چـون وفـا PA43 ،بازدارندگـی وفاداری از گزند
و آسیب.
بازدارنـده از گزنـد نيسـت (خطبـهی .)41
حـق براى شما روشـن گـردد و پديدار؛  PA16پایداری در مسیر حق.
پـس اسـتوار باشـيد و پايـدار تـا ّ
كـه «شما برتريـد و خـدا بـا شامسـت و از پـاداش كردارتـان نخواهـد
كاسـت» (کالم .)66
(ص)
فرزنـدان اميّـه ،ميراث مح ّمـد را اندکانـدک بـه مـن مىرسـانند PA5 ،مبـارزهی جـدی در تقسـیم
ناعادالنـه بیتاملـال.
چنانكـه شتر بچـه را اندکانـدک شير بنوشـانند .به خـدا! كه اگـر زنده
قصـاب پـارهی شـكمبه
مانـم بیتاملـال را پراكنـده گردانـم ،چنانكـه ّ
خاکآلـوده را بـه دور افكنـد (كالم .)77
 PA17پرهیـز از رذیلـهی اخالقـی
هامنا بدترين گفتار ،سخن دروغ است (خطبهی .)84
دروغ.
شـگفتا از پسر نابغـه! شـاميان را گفتـه اسـت مـن مـردى الغگويـم بـا  PA181پرهیـز از وفـای بـه عهـد در
سیاسـت دشـمن.
لعـب بسـيار ،عبـثکارم و كوشـا در ايـن كار ...وعده مىدهـد و خالف
آن مىپويـد .مىخواهـد و مىسـتهد .از او مىخواهنـد و زفتى مىكند.
پيمان را بـه رس منىبـرد و پيونـد خويشـان را مىبـرد (خطبـهی .)84
از دروغ دورى گزينيـد كـه از اميـان بـه دور اسـت و چـراغ او بینـور PA122 .پرهیـز از رذیلـهی اخالقـی
دروغ.
راسـتگو بر كنگرههاى رسـتگارى و بزرگوارى اسـت و دروغگو كنارهی
مغـاك و خوارى (خطبـهی .)86
بـه خـدا سـوگند! مـن در دنبالهی آن سـپاه بـودم تا یکباره پشـت كرد  PA184جدیت در اجرای حق.
و رس به حكم اسلام در آورد .نه سسـت شـدهام نه ترسـانم؛ نه خيانت
كـردهام؛ نـه ناتوانـم .بـه خـدا سـوگند! درون باطـل را چـاك مىزنـم تـا
حـق را از تهيـگاه آن بيرون كنم (خطبـهی .)104
هامنـا بـر امـام نيسـت جز آنچـه از امـر پـروردگار بـه عهـده او واگذار  PA190حقـوق متقابـل حاکـم و
مـردم.
شـده ،كوتاهـى نكـردن در موعظـت و كوشـيدن در نصيحـت و زنـده
كردن سـ ّنت و جارى سـاخنت حدود بر مسـتحقان و رسـاندن سهمهاى-
بیتاملـال -بـه درخـور آن (خطبـهی .)105
 PA121پایبنـدی حاکـم بـه صداقت
پيشواى قوم بايد با مردم خود ب هراستی سخن راند (خطبهی .)108
در مدیریـت.
هامنـا فاضلتريـن مـردم نـزد خـدا كسى اسـت كـه كار حـق را از باطل  PA187ترجیح حق بر باطل.
دوسـتتر 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
اگـر مـال از آن مـن بـود ،همـگان را برابـر مىداشـتم -كه چنني تقسـيم  PA167عدالـت در تقسـیم
بیتا ملـا ل .
ت (كالم.)126
سـزا اسـت -تـا چه رسـد كه مـال ،مال خـدا اسـ 
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مـرا فرمـان مىدهيد تا پيروزى را بجويم به سـتم كردن دربـارهی آنکه  PA120عـدم اسـتفاده از سـتم برای
پیروزی.
واىل اويـم .بـه خـدا كـه نپذيـرم تا جهـان رس آید و سـتارهاى در آسمان
پى سـتارهاى برآيد (كالم.)126
 PA176یاری و احیای حق.
جز حق مونس تو نباشد و جز باطل تو را نرتساند! (كالم .)130
خدايـا! تـو مـىداىن آنچـه از ما رفت ،نـه به خاطر رغبـت در قدرت بود  PA169اجرای عدالت در مدیریت.
و نـه از دنيـاى ناچيـز خواستن زيـادت ،بلكـه مىخواسـتيم نشـانههاى
ديـن را بهجایـی كـه بـود ،بنشـانيم و اصلاح را در شـهرهايت ظاهـر
گردانيـم تـا بنـدگان سـتمديدهات را امينـى فراهـم آيـد و حـدود ضايـع
مانـدهات اجـرا گـردد (کالم .)131
بـه خـدا سـوگند! كـه داد سـتمديده را از آنکـه بر او سـتم كرده اسـت PA123 ،جدیت برخورد با ستمگر.
بسـتانم و مهـار سـتمكار را بگيرم و بـه ناخـواه او تـا بـه آبشـخور حق
كشـانم (کالم .)136
اى مـردم! بـه خـدا! مـن شما را بـه طاعتـى برمنىانگيـزم ،جز كـه خود PA178 ،انجـام عمـل قبـل از توصیـه
به دیگـران.
پيـش از شما ،بـه گـزاردن آن برمىخيـزم و شما را از معصيتـى بـاز
منـىدارم ،جـز آنكـه خـود ،پيش از شما ،آن را فـرو مىگـذارم (خطبهی
.)175
اگـر محنـت آزمايـش از مـا و ايشـان برداشـته شـود ،آنـان را بـه راهـى  PA183جدیت در اجرای حق.
حـق اسـت و اگـر كار رنـگ ديگـرى پذيـرد« ،پـس جـان
بـرم كـه رسارس ّ
خـود را بـه دريـغ بـر رس آنان منـه ،كه خـدا بدانچه مىكنند داناسـت»
(کالم .)162
حق  PA189جدیت در اجرای حق.
بدانيـد كـه مـن بـا دو كس مىسـتيزم ،آنکـه چيـزى را خواهـد كه ّ
آن را نـدارد و آنکـه حقّـى را كـه بـر گـردن اوسـت ،نگـزارد (خطبـهی
.)173
دريغـا از برادرانـم كه قرآن را خواندند و در حفظ آن كوشـيدند .واجب  PA7جهاد در راه حق.
را بـر پـا كردنـد ،پسازآنکـه در آن انديشـيدند .سـ ّنت را زنـده كردنـد و
بدعـت را مرياندنـد .بـه جهـاد خوانـده شـدند و پذيرفتنـد .به پيشـواى
خـود اعتماد كردنـد و در پـى او رفتنـد[ .سـپس بـه بانگ بلنـد گفت]:
جهـاد! جهـاد! بنـدگان خـدا! مـن همين امـروز ،لشـكر آمـاده مىكنـم.
كسى كـه مىخواهـد بهسـوی خـدا رود ،بيرون شـود (خطبـهی .)182
هـان بدانيـد كـه شما رشـتهی پيونـد با اسلام را گسسـتيد و حـدود آن  PA55جهاد در راه حق.
را شكسـتيد و احـكام آن را كار نبسـتيد .بدانيـد كـه خـدا مـرا فرمـوده
اسـت بـا تجـاوزكاران و پيامنگسلان و تبهـكاران در زمين پيـكار كنـم؛
ا ّمـا بـا پيامن-گسلان جنگيـدم و بـا از حقبرونشـدگان سـتيزيدم و
ازدينبريونشـدگان را زبـون سـاختم (خطبـهی .)192
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مـن از مردمـى هسـتم كـه در راه خـدا ،از رسزنـش مالمتکننـدگان  PA80جلب رضایت حق تعالی.
بازمنیایسـتند (خطبـهی .)192
پـس بـا دل بينـا به راه افتيـد و نيت خويش را در جهاد با دشـمن خود PA70 ،جهاد در راه حق.
راسـت بداريـد كـه به خدايى كه جز او خدايى نيسـت ،مـن به راه حق
مـىروم و آنـان بـر لغزشـگاه باطلانـد .مىشـنويد آنچـه را مىگويـم
(خطبهی .)197
بـه خـدا سـوگند! معاويـه زیرکتـر از مـن نيسـت؛ ليكـن شـيوهی او  PA91عـدم پیامنشـکنی بـرای
رسـیدن بـه هـدف.
پیامنشـکنی و گنـهکاری اسـت .اگـر پیامنشـکنی ناخوشـايند منىمنود،
زیرکتـر از مـن كـس نبـود؛ امـا هـر پیامنشـکنی بـه گنـاه برانگيزاند و
هـر چـه بـه گنـاه برانگيزانـد دل را تاريـك گردانـد (كالم .)200
خـدا بيامـرزد كسى را كـه حقـى بينـد و يـارى آن كنـد يـا سـتمى بينـد  PA83یاری و احیای حق.
و آن را بازگردانـد و خداونـد حـق را يـاور بـود تـا حـق را بـدو برسـاند
(کالم .)205
حق خـود را بر بندگان ،اطاعـت خويش قـرار داده و پاداش  PA63حق الهی بر بندگان.
ليكـن خـدا ّ
آنـان را در طاعـت ،دوچندان يا بيشتر نهـاده (خطبهی .)216
بـه خـدا! اگـر شـب را روى اشتر خـار مانـم بيـدار و از اینسـو بـدان  PA95پرهیز از ستم.
سـويم كشـند در طوقهای آهنني گرفتار ،خوشتر 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
ايـن مـال نـه از آن مـن اسـت و نـه از آن تـو .بلكـه فيىء اسـت و از آن  PA36امانـتداری در درآمدهـای
عمومـی.
همـهی مسـلامنان و بـراى بـه خدمـت گرفنت شمشير 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
كارى كـه بـه عهـده توسـت نانخـورش تـو نيسـت ،بلكـه بـر گردنـت  PB12نـگاه امانت دارانـه به کار و
مسئولیت.
امانتـى اسـت .آنکـه تـو را بـدان كار گمارده ،نگهبـاىن امانـت را بـه
عهـدهات گذارده اسـت .تو را نرسـد كه آنچه خواهى بـه رعيت فرمايى
و بیدسـتورى بـه كار دشـواری درآیـی (نامـهی .)5
و هامنـا مـن بـه خـدا سـوگند مىخورم ،سـوگندى راسـت! اگر مـرا خرب  PB32برخـورد جدی بـا خیانت در
درآمدهـای عمومی.
رسـد كـه تو در فيىء مسـلامنان ،اندك يا بسـيار خيانت كـردهاى ،چنان
ت گیـرم كه اندكمـال مـاىن و درمانده ،بـه هزينـهی عيال و
بـر تـو سـخ 
خوار و پریشـانحال (نامـهی .)20
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ردیف

گزاره

کد

مفهوم

41

و تـو را در ايـن زكات ،بهـرى معين اسـت و حقّـى معلـوم و روشـن
حـق تـو را بـه متـام
و رشيـكاىن دارى درويـش و ناتـوان و پريـش .مـا ّ
مىپردازيـم؛ پـس بايـد حقـوق آنـان را متـام بـه آنان برسـاىن وگرنـه روز
رسـتاخيز داراى بيشترين خصماىن (نامـهی .)26
با آنان فروتن باش و نرمخو و هموار و گشـادهرو و به يك چشـم بنگر
بـه همـگان؛ خواه به گوشـهی چشـم نگـرى و خواه خريه شـوى به آنان
تـا بـزرگان در تـو طمـع سـتم بر ناتوانـان نبندنـد و ناتوانـان از عدالتت
مأيوس نگردنـد (نامهی .)27
براى حق ،به هر دشوارى هر جا بود ،در شو (نامهی .)31
پرسكـم! خـود را ميـان خويـش و ديگرى ميزاىن بشمار؛ پـس آنچه براى
خـود دوسـت مـىدارى ،براى جز خود دوسـت بدار و آنچـه تو را خوش
نيايـد ،بـراى او ناخـوش بشمار و سـتم مكن چنانكه دوسـت نـدارى بر
تـو سـتم رود (نامهی .)31
فـراواىن مـردم پريامونـم بر عـزت من نيفزايـد و پراكندگى آنـان از گردم،
مـرا هراسـان نناميـد؛ و مپنـدار كـه پرس 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 (نامهی .)36
پـس از خـدا بيـم دار و مالهـای ايـن مـردم را بـاز سـپار و اگـر نكنى و
خـدا مـرا يـارى دهـد تـا بر تـو دسـتیابم ،کیفریت دهـم كه نـزد خدا،
عذرخـواه مـن گـردد و بـه شمشيريت بزنـم كـه كـس را بدان نـزدم جز
كـه بـه آتـش در آمـد .بـه خدا! اگر حسـن و حسين چنان كردنـد كه تو
كـردى ،از مـن روى خـوش نديدنـدى و بـه آرزويـى نرسـيدندى تـا آنكه
حـق را از آنـان بسـتانم و باطلى را كـه بـه ستمشـان پديـد شـده ،نابود
گردانـم ( نامهی .)41
چـه بـود كـه در حجـاز يـا ميامـه ،كىس حرست گـرده نـاىن برد ،يـا هرگز
شـكمى سير نخـورد و من سير بخوابـم و پريامونم شـکمهایی باشـد از
گرسـنگى بـه پشـت دوخته و جگرهايى سـوخته (نامـهی .)45

PB3

رعایـــت امانـــت در دادن
حقوق مـــردم.

42

43
44

45

46

47

 PB60اجرای عدالت در مدیریت.

 PB61پایداری در مسیر حق.
 PB19میــزان قــرار دادن خوی ــش
بـــرای نـــوع رفتـــار بـــا
دیگـــران.
 PB21پایداری در مسیر حق.

 PB201اجـــرای عدالـــت در برابـــر
نزدیـــکان.

 PB191پرهیـز از رفـاه شـخصی در
هنـگام سـختیهای دیگران.
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ردیف
48

بدانيـد حـق شامسـت بـر مـن كـه چيـزى را از شما نپوشـانم جـز راز  PB200حقـــوق متقابـــل حاکـــم و
مـــردم.
جنـگ -كـه از پوشـاندن آن ناگـذارم -و كارى را جـز -در حكـم -رشع
ىب رأى زدن بـا شما انجـام ندهـم و حـق شما را از موقـع آن ،بـه تأخري
نيفكنم و تا آن را نرسـانم ،وقفهاى در آن روا ندانم و همهی شما را در
حـق برابـر دانـم و چـون چنين كـردم ،نعمت دادن شما بر خداسـت و
طاعـت مـن بر عهدهی شامسـت و چون شما را خوانـدم ،درنگ نداريد
و در آنچه صالح اسـت ،پاى پس مگذاريد و در سـختیها در شـويد -و
آن را آسـان شماريد (نامـهی .)50
و آنکـس را بـر ديگـران بگزيـن كه سـخن تلخ حق را به تو بيشتر گويد  PB192التزام به حق در امر
مدیریت.
و در آنچـه كنـى يـا گويـى و خدا آن را از دوسـتانش ناپسـند دارد -كمرت
يارىات كنـد (نامهی .)53
PB1440
جلوگیـری از سوءاسـتفادهی
نيز واىل را نزديكان اسـت و خویشـاوندان که خوى برترى جسنت دارند و
نزدیـکان در امـور حکومت.
گردنفـرازى كـردن و در معاملت انصاف را كمرت به كار بستن .ريشـهی
سـتم اينـان را بـا بريـدن اسـباب آن بـرآر و بـه هیچیـک از اطرافيـان و
خويشـاوندانت زمينـى را به بخشـش وامگذار و مبـادا در تو طمع كنند
بـا بستن پيماىن 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 (نامهی .)53
پـس حکومـت خـود را بـا ریختن خـون ناروایی نیرومنـد مگـردان؛ زیرا  PB202پرهیـز از خونریـزی بـرای
پیـروزی.
چنـان کاری ،نهتنهـا از عوامـل ناتـوان کـردن و سسـت کردن قـدرت که
باعـث نابـودی و بـه دسـت دیگران افتـادن هم میشـود (نامـهی .)53

52

بیگمان هیچیـک از واجبـات خـدای پـاک از هـر کاسـتی نیسـت کـه  PB193تعهـد بـه وفـای بـه عهـد
مسـلامنان و مشرکان.
مـردم بـا همـهی پراکندگـی خواستههایشـان و اختالفنظرهایـی کـه
دارنـد ،بیشتر از بزرگداشـت وفـای بـه پیامنهـا بـر رس آن اتفاقنظـر
داشـته باشـند .وفـای بـه عهـد را ،گذشـته از مسـلامنان ،مشرکان هـم
بـه علـت دریافـت پیامد بدخیـم رسانجامهـای خیانت ،پایبنـد بودهاند
(نامـهی .)53

53

و اگـر بـا دشـمنت پيماىن نهـادى و در ذمـهی خـود او را امـان دادى  PB62رعایـت وفـای بـه عهـد
نسـبت بـه دشـمن.
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 گرفتهاى،
خيانـت مكـن و پيماىن را كـه بسـتهاى ،مشـكن و دشـمنت را كـه -در
پيمان توسـت -مفريـب كـه جـز نـادان بدبخـت بـر خـدا دليرى نكند
(نامـهی .)53

49
50

51
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54

 PB19میـزان قـرار دادن خویـش
پس خود را از آنچه مانند آن را منىپسندى ،دور ساز (نامهی .)59
بـرای نوع رفتـار بـا دیگران.
امـا بعـد ،چـون واىل را هواهـا گونهگـون شـود او را از بسـيارى عدالت PB54 ،عادل بودن حاکم.
بـاز دارد .پـس بايد كار مردم در آنچه حق اسـت ،نزد تو يكسـان باشـد،
كـه سـتم را با عدل عـوض ندهند (نامـهی .)59

56

گاه آدمـى بـه چيـزى شـاد مىشـود كـه از او نخواهـد بريـد و به چيزى  PB36یاری و احیا حق.
اندوهنـاك مىشـود كـه بـدان نخواهد رسـيد؛ پس مبـادا نيكوترين چيز
كـه از دنيـاى خـود برخـوردارى ،رسـيدن بـه لـذىت بـود يـا بـهكار بـردن
خشـمى كـه در سـينه دارى ،بلكـه بايد باطلى را مبرياىن يا حقـى را زنده
گرداىن (نامـهی .)66

57

مـن سـخن آنکسى را كـه باطـل گويـد ،بـر خـود همـوار كـردن نتوانـم  PB76مبارزه با باطل.
(نامـهی .)78

58

فرمـان خـدا را بـر پـا نـدارد جـز كىس كـه -در حق -مـدارا نكنـد و خود  PC44جدیت در اجرای حق.
را خـوار نسـازد و پـى طمعهـا نتازد (حکمـت .)110

59

از آن هنگام كه حق را به من منودند ،در آن دودل نگرديدم (حکمت  PC203پایداری در مسیر حق
.)184

60

دروغ نگفتـم و دروغ نشـنودم و گمراه نشـدم و كسى را گمراه ننمودم  PC194پرهیـز از دروغ در امـور
مدیریـت.
(حکمت .)185

61

کسـی کـه بهوسـیلهی گنـاه پیـروز شـود ،پیـروز نیسـت و کسـی کـه با  PC61پرهیـز از سـتم و گنـاه برای
پیروزی.
رش و سـتم چیـره گـردد ،درواقع شکسـتخورده اسـت (حکمـت .)327

62

اميـان آن اسـت كـه راسـتى را برگزینـی كـه بـه زيان تـو بود ،بـر دروغى  PC82ترجیـح صداقت بـر دروغ با
وجود رضر.
كـه تـو را سـود دهـد و گفتـارت بر كـردارت نيفزايـد و چـون از ديگرى
سـخن گويـى ،تـرس از خـدا در دلـت آيد (حکمـت .)458

55

جدول  .1ظهور مفاهیم وظیفهگرایی اخالقی مستخرج از نهجالبالغه.
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 .2-3استخراج مقولههای وظیفهگرایی از نهجالبالغه

پــس از مشــخص شــدن «مفاهیــم» ،اقــدام بعــدی تشــکیل «مقولههــا» اســت .بدیــن منظــور ،برخــی
مفاهیــم دستهبندیشــدهاند کــه قرابــت معنایــی دارنــد و امــکان گــردآوری آنهــا تحــت یــک چــر معنایــی
وســیعتر وجــود دارد
ردیف

مفاهیم

مقوالت

1

قاعدهی زرین

2

پاسداشت پایبندی
به کیفیت استخدام وسیله

3

1

2

اصل عدالت

3

انجام عمل پیش از توصیه به دیگران.
میزان قرار دادن خویش برای نوع رفتار با دیگران.
پرهیز از رفاه شخصی هنگام آگاهی از سختیهای دیگران.
استفاده نکردن از ستم برای پیروزی.
عدم پیامنشکنی برای رسیدن به هدف.
جلوگیری از سوءاستفادهی نزدیکان در امور حکومت.
پرهیز از خونریزی برای پیروزی.
بهکار نگرفنت ستم و گناه برای پیروزی.
مبارزهی جدی با تقسیم ناعادالنهی بیتاملال.
عدالت در تقسیم بیتاملال.
اجرای عدالت در مدیریت.
جدیت برخورد با ستمگر.
پرهیز از ستم.
اجرای عدالت در برابر نزدیکان.
عادل بودن حاکم در اجرای امور.

 . -1بدیـن معنـا کـه در انجـام وظایـف اخالقـی ،شـخص بایـد بهگونـهای بـا دیگـران رفتـار کند کـه دوسـت دارد دیگـران در رشایط مشـابه ،بـا او آنگونه
رفتـار کنند (گنسـلر ،1387،ص .)193
 . -2ایـن اصـل بیـان میکنـد کـه انسـان بـرای رفتن بهسـوی هدفهـا ،راههایـی را برمیگزینـد و امکانـات و ابزارهایـی را بـه کار میگیـرد (دلشـاد
تهرانـی ،1391،ص .)187
 . -3عدالـت در کالم امـام علـی ع در معانـی  .1انصـاف ،الْ َعـد ُْل ْ ِ
الن َْصـاف(نهج¬البالغـه ،حكمـت )231؛  .2قـرار دادن هر چیزی در جای خـودش ،الْ َعد ُْل
يَضَ ـ ُع ْالُ ُمـو َر َم َو ِاض َع َهـا (همان ،حكمـت )437؛  .3مسـاوات ،فَلْ َيكُـ ْن أَ ْمـ ُر ال َّن ِ
اس ِع ْنـد ََك ِف الْ َح ِّق َسـ َوا ًء فَ ِإنَّ ُه لَ ْي َس ِف الْ َجـ ْو ِر ِع َو ٌض ِم َن الْ َعـ ْد ِل (هامن ،نامهی
َـت َم َعالِـ ُم الْ َع ْد ِل َو
ـج الدِّيـنِ َو ا ْعتَ َدل ْ
)59؛  .4رعایـت حقـوق ،فَـ ِإذَا أَدَّتْ ال َّر ِع َّيـ ُة إِ َل الْـ َو ِال َحقَّـ ُه َو أَدَّى الْـ َو ِال إِلَ ْي َهـا َح َّق َهـا َعـ َّز الْ َح ُّـق بَ ْي َن ُهـ ْم َو قَا َم ْ
ـت َم َنا ِه ُ
ـت َمطَا ِم ُع ْالَ ْعدَاء (همان ،خ )216؛  .5اعتدال و میانـه¬روی ،عليك بالقصد
َـح ِب َذلِ َـك ال َّز َمـا ُن َو طُ ِم َع ِف بَقَـا ِء ال َّد ْولَ ِة َو يَ ِئ َس ْ
َجـ َرتْ َع َلى أَذ َْللِ َهـا ُّ
السـ َن ُن ف ََصل َ
يف األمـور فمـن عـدل عـن القصـد جـار و مـن أخـذ به عدل (متيمـى آمـدى ،1366 ،ص  )353آمده اسـت (به نقـل از دلشـاد تهرانـی ،1394 ،ص .)37-31
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ردیف

مقوالت

4

قطلبی
اصل ح 

5

قواعد مطلق اخالقی

1

2

مفاهیم
یاری و احیای حق.
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.
صداقت
پایبندی حاکم به صداقت در مدیریت.
صدق عمل در دینداری و جنگ با دشمن.
پرهیز از رذیلهی 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 مرشکان
رعایت وفای به عهد نسبت به دشمن.
امانتداری در درآمدهای عمومی.
تداری
امان 
نگاه امانتدارانه به کار و مسئولیت.
برخورد جدی با خیانت در درآمدهای عمومی.
رعایت امانت در دادن حقوق مردم.

جدول  .2ظهور مقوالت وظیفهگرایی اخالقی مستخرج از نهجالبالغه.
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 . -1حـق در کالم امـام علـی ع در معانـی  .1واقعیـت و امـر واقعـیَ ،و اللَّـ ِه الْجِـ ُّد َل اللَّ ِع ُ
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َو َجـب (همان ،حكمـت )122؛  .3اجـازه و اختیـارَ ،و ل ََـك َ ...ح ُّـق الْ َم ْسـأَلَة (همان ،كالم )162؛  .4اسـتحقاقِ ،عبَا َد اللَّـ ِه أُ ِ
وصي ُك ْم ِبتَقْـ َوى اللَّ ِه فَ ِإنَّ َهـا َح ُّق اللَّ ِه
َعلَيْكُـ ْم َو الْ ُمو ِجبَـ ُة َع َلى اللَّـ ِه َح َّقكُـ ْم َو أَ ْن ت َْسـتَ ِعي ُنوا َعلَيْ َهـا بِاللَّـ ِه َو ت َْسـتَ ِعي ُنوا ِب َهـا َع َل اللَّ ه (همان ،خطبهی )191؛  .5انتظار دو سـویه و مطالبـه ،أَ َّما بَ ْع ُد
لي ِمـ َن الْ َح ِّق ِمث ُْـل ال َِّذي ِل َعلَيْكُـم (هامن ،خطبهی  )216آمده اسـت (به نقل از دلشـاد
فَقَـ ْد َج َع َـل اللَّـ ُه ُسـبْ َحانَ ُه ِل َعلَيْكُـ ْم َحقّـاً ِبوِلَ يَـ ِة أَ ْم ِركُـ ْم َو لَكُـ ْم َع َ َّ
تهرانـی ،1391 ،ص .)568-565
 .20 -2قواعد مطلق اخالقی ،قواعدی هسـتند که تحت هر رشایطی ،ثابت هسـتند و قابلیت تعمیمپذیری داشـته و کاربردی عام دارد (کاپلسـتون،1380،
ج  ،6ص .)331
شاخصهای وظیفهگرایی اخالقی در مکتب اخالقی امیرمومنان(ع) از دیدگاه نهجالبالغه
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 .3-3استخراج مقولهی اصلی

در ایــن مرحلــه از پژوهــش ،از روابــط میــان مقولههــای مســتخرج از نهجالبالغــه کــه عبارتنــد از توجــه
بهقاعــدهی زریــن ،پاسداشــت پایبنــدی بــه کیفیــت اســتخدام وســیله ،اصــل عدالــت ،اصــل حقطلبــی و
قواعــد مطلــق اخالقــی ،رشحــی انتزاعــی بــر فرآینــدی کــه در مقالــه صــورت گرفتــه اســت ،ارائــه میشــود و
مقولـهیمحــوری (داناییفــر و امامــی ،1386 ،ص  )87کــه شــامل مضمــون اصلــی پژوهــش اســت و کلیتــی
را تشــکیل میدهــد کــه ســایر مقــوالت بــر محــور آن گــرد میآیــد ،بهگونــهای اکتشــافی از درون مــن
نهجالبالغــه برآمــده اســت (اس ـراوس و کربیــن ،1385 ،ص .)118
ردیف

1

مقوله¬ی اصلی
شاخصهای
وظیفهگرایی اخالقی
(ع)
در مکتب اخالقی امام علی

مقوالت

قاعده¬ی زرین.
شاخصهای
وظیفهگرایی اخالقی
(ع)
در مکتب اخالقی امام علی

جدول  .3شاخصهای وظیفهگرایی اخالقی از دیدگاه نهجالبالغه.

شکل  .2شاخصهای وظیفهگرایی اخالقی در مکتب اخالقی امام علی(ع).
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صداقت.
وفای به عهد.
تداری.
امان 

 .4نتیجهگیــری و ارزیابــی تأثیــر توجــه بــه شــاخصهای وظیفهگرایــی اخالقــی در مکتــب اخالقــی امــام
علــی(ع) در تربیت انســان
بــا بررســیهای صــورت گرفتــه در مــن نهجالبالغــه مشــخص گردیــد کــه گزارههــای متعــددی بــر
وظیفهگــرا بــودن اخــاق نــزد امــام علــی(ع) داللــت دارنــد.
امام(ع) در اهمیت توجه به قاعدهی زرین ،خطاب به امام حسن(ع) میفرمایند:
پرسكــم! خــود را میــان خویــش و دیگــرى میـزاىن بشــار؛ پــس آنچــه بـراى خــود دوســت مـىدارى ،بـراى
جــز خــود دوســت بــدار و آنچــه تــو را خــوش نیایــد ،بـراى او ناخــوش بشــار؛ و ســتم مكــن ،چنانكه دوســت
نــدارى بــر تــو ســتم رود و نیــى كــن ،چنانكــه دوســت مـىدارى بــه تــو نیــى كننــد و آنچــه از جــز خــود
زشــت م ـىدارى ،ب ـراى خــود زشــت بــدان و از مــردم ب ـراى خــود آن را بپســند كــه از خــود مىپســندى در
حــق آنــان (نامـهی .)31
در ایــن ســفارش ،توجــه بــه قاعــدهی زریــن ،تأثیــر بسـزایی در تربیــت انســانها دارد و ســبب میشــود
هــر فــرد ،دیگـران را چــون خویشــن ببینــد و مصالــح و منافــع آنــان را چــون منافــع خویــش ،محــرم بشــارد
و از آنچــه بـرای خــود پرهیــز دارد ،نســبت بــه دیگـران نیــز اینگونــه عمــل کنــد .اهمیــت ایــن مســئله ،از آن
جهــت آشــکار میشــود کــه انســان همیشــه بــا خــود همـراه اســت ،خــود را دوســت دارد و بــا انــدک تأملــی
خواهــد توانســت منافــع و مصالــح خویــش را در نظــر آورد و آنــگاه خــود را میـزان قـرار دهــد و بر آن اســاس
نســبت بــه دیگـران رفتــار کنــد (همــت بنــاری ،1379 ،ص .)565
از ســویی ،انجاموظیفــه ،در نــگاه اخالقــی امــام علــی(ع) ،تنهــا بــا اســتفاده از وســایل و راههایــی تحقــق
میپذیــرد کــه مطابــق بــا حــق و درســتی اســت؛ زیـرا منیتــوان بــا اســتفاده از راههــای نادرســت ،بــه حــق و
اهــداف صحیــح دســت یافــت .امــام(ع) در ســخنی میفرماینــد :کســی کــه بــا رش و ســتم چیــره شــود ،درواقــع
شکس ـتخورده اســت (حکمــت  .)327ایشــان ،پــس از بــه خالفــت رســیدن ،در مســیر انجــام وظایفشــان،
هنگامیکــه دوســتان خیراندیــش از امــام(ع) تقاضــا کردنــد کــه بــه خاطــر ســود بیشــر ،انعطافــی در سیاســت
خــود پدیــد آورد و مســئلهی مســاوات و برابــری را مســکوت بگــذارد ،بههیچوجــه حــارض بــه ایــن امــر
نشــدند تــا از ایــن طریــق ،پایههــای حکومــت خویــش را مســتحکم کننــد :مـرا فرمــان مىدهیــد تــا پیــروزى
را بجویــم بــه ســتم كــردن دربــارهی آنکــه واىل اویــم .بــه خــدا! كــه نپذیــرم تــا جهــان رس آیــد و ســتارهاى در
آســان پــى ســتارهاى برآیــد (كالم.)126
امــام(ع) هیــچگاه بــه خاطــر منفعــت و ســودجویی ،کاری را از راه باطــل انجــام ندادنــد .چنانکــه
میتوانســتند معاویــه را ب ـرای حکمرانــی بــر شــام موقت ـاً ابقــا کنــد تــا صفیــن پیــش نیایــد و یــا بــا دادن
وعدهووعیــد و اعطــای منصــب بــه طلحــه و زبیــر ،جلــوی آتشافــروزی بــره و جنــگ جمــل را بگیــرد
(دلشــاد تهرانــی ،1382،ص  .)213امــام(ع) حــارض نبــود حتــی اگــر جهــان را بــه پــای او بریزنــد ،از اب ـزار و
کارهــای نادرســتی چــون تبعیــض ،باندســازی و رشــوه اســتفاده کنــد و هــدف و ایــدهاش مبــارزه بــا ایــن
نــوع سیاسـتبازی بــود (فرشــادفر ،1386 ،ص  .)121ایشــان هرگــز اجــازه ندادنــد حــق و واقعیــت ،بــا ایــن
ســودجوییها از میــان بــرود و بایســتی ایــن نکتــه را در نظــر داشــت کــه از اینگونــه مصلحتاندیشـیها،
شاخصهای وظیفهگرایی اخالقی در مکتب اخالقی امیرمومنان(ع) از دیدگاه نهجالبالغه
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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 وظیفهگرایــی در مکتــب
اخالقــی امــام(ع) اســت و توجــه بــه ایــن امــر در تربیــت انســانها ،ســبب ســامت جامعــه و روابــط میــان
انســانها میشــود.
وفــای بــه عهــد ،ازجملــه قواعــد مطلــق اخالقــی در مکتــب اخالقــی امــام(ع) اســت کــه بهمحــض منعقـد
شــدن ،پاسداشــت آن بهطــور مطلــق الزم و واجــب اســت:
و اگــر بــا دشــمنت پیــاىن 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 گرفتـهاى،
خیانــت مكــن و پیــاىن را كــه بســتهاى ،مشــكن و دشــمنت را كــه -در پیــان توســت -مفریــب كــه جــز
نــادان بدبخــت بــر خــدا دلیــرى نكنــد؛ و خــدا پیــان و زینهــار خــود را امــاىن قـرار 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 پیــان ،نــه خیانتــى تــوان كــرد و نــه فریبــى داد و نــه مكــرى
پیــش آورد و پیــاىن مبنــد كــه آن را تأویــى تــوان كــرد یــا رخنـهاى در آن پدیــد آورد و چــون پیامنــت اســتوار
شــد و عهــدت برقـرار-راه خیانــت مپــوى( -نامـهی .)53
درنتیجــه ،وفــای بــه عهــد ،ازجملــه قواعــد مطلــق اخالقــی اســت کــه عمــل بــه آن در هــر رشایــط الزم
اســت .بهاســتثنای مــوردی کــه یکــی از طرفیــن ،عهــد و پیــان خویــش را نقــض کنــد کــه طــرف مقابــل نیــز
حــق دارد نقــض عهــد خویــش کنــد (طباطبایــی ،1374 ،ج ،5ص .)261
امان ـتداری ،دیگــر قاعــدهی مطلــق اخالقــی اســت .امــام(ع) در نام ـهای بــه اشــعثبنقیس ،کارگ ـزار
آذربایجــان ،میفرماینــد :كارى كــه بــه عهــدهی توســت ،نانخــورش تــو نیســت ،بلكــه بــر گردنــت امانتــى
اســت .آنکــه تــو را بــدان كار گــارده ،نگهبــاىن امانــت را بــه عهــدهات گــذارده [اســت] .تــو را نرســد كــه
آنچــه خواهــى ،بــه رعیــت فرمایــى و ىب دســتورى بــه كار دشــواری درآیــی .در دســت تــو مــاىل از مالهــای
خداســت ع ّزوجـ ّـل و تــو آن را خزان ـهدارى تــا آن را بــه مــن بســپارى ( نام ـهی .)5
1
(ع)
صداقــت ،ســومین قاعــدهی مطلــق اخالقــی در مکتــب اخالقــی امــام علــی اســت  .ایشــان تحــت
تربیــت رســول اکــرم ص ،جلــوهی متامعیــار صداقــت و راسـتگویی هســتند و در هیــچ رشایطــی ،حــارض بــه
گفــن ســخنی خــاف حــق و درســتی نشــدند :بــه خــدا ســوگند! كلمـهاى از حــق را نپوشــاندم و دروغــى بــر
زبــان نرانــدم (كالم  .)16و در ســخنی دیگــر بیــان میکننــد :ایــان آن اســت كــه راســتى را برگزینــی كــه بــه
زیــان تــو بــود ،بــر دروغــى كــه تــو را ســود دهــد (حکمــت .)458

 . -1ایـن خصلـت اخالقـی جـزو قواعـد مطلـق اخالقـی آمـده اسـت و مـوارد خاصـی از اخالقیات که خـارج از ایـن حوزه قـرار میگیرد؛ ماننـد حفظ جان
و حفـظ نامـوس ،از سـوی اهلبیـت مشخصشـدهاند و آزاد گذاشـته نشـده اسـت؛ وگرنـه «صداقـت» دارای ویژگـی اطلاق نبود (نک :سـیره نبـوی ،جلد
 ،4سـیره خانوادگی ،ص .)458-452
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امــام(ع) در ماجـرای شــورای شـشنفره میتوانســت رشط ســوم ابنعــوف  1را بنــا بــر یــک دروغ مصلحتــی
بپذیــرد و خــود خلیفــه مســلمین باشــد؛ امــا ایشــان بههیچوجــه ،حــارض بــه گفــن ســخنی خــاف حــق و
حقیقت نشــدند.
(ع)
درنتیجــه ،بــا آگاهــی از قواعــد مطلــق اخالقــی در مکتــب اخالقــی امــام علــی میتــوان در امــر تربیــت
انســانها ،اصــول اخالقــی الزم را شناســایی کــرد.
توجــه بــه اصــل عدالــت (در معانــی انصــاف ،قـرار دادن هــر چیــزی در جــای خــودش ،مســاوات ،رعایــت
حقــوق و اعتــدال و میان ـهروی) شــاخص چهــارم وظیفهگرایــی در اخــاق امــام(ع) اســت .ایشــان پذیــرش
حکومــت را وســیلهای بـرای برپایــی عدالــت معرفــی کــرده و بــه دنبــال کســب ســود ،منافــع مادی و رســیدن
بــه قــدرت نبودهانــد :خدایــا تــو م ـىداىن آنچــه از مــا رفــت ،نــه بــه خاطــر رغبــت در قــدرت بــود و نــه
از دنیــاى ناچیــز ،زیــادت خواســن .بلكــه مىخواســتیم نشــانههاى دیــن را بهجایــی بنشــانیم كــه بــود و
اصــاح را در شــهرهایت ظاهــر گردانیــم تــا بنــدگان ســتمدیدهات را ایمنــى فراهــم آیــد و حــدود ضایــع
مانــدهات اج ـرا گــردد (كالم .)131
عدالــت ب ـرای علــی(ع) ،در متــام امــور مدیریتــی ،جایــگاه واالیــی داشــت تــا جایــی کــه در سفارشــی
خطــاب بــه محمدبنابیبکــر در چگونگــی برخــورد بــا مــردم میفرمایــد :بــا آنــان فروتــن بــاش و نرمخــو
و همــوار و گشــادهرو 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
(نام ـهی .)27
(ع)
امــام علــی «عدالــت» را نهتنهــا یــک تکلیــف و وظیف ـهی الهــی ،بلکــه یــک نامــوس الهــی میدانــد
و هرگــز روا منیشــارد کــه یــک مســلامن آگاه بــه تعلیــات اســامی ،متاشــاگر صحنههــای تبعیــض و
بیعدالتــی باشــد (مطهــری ،بیتــا ،ص .)114
اصــل حقطلبــی (در معانــیِ واقعیــت و امــر واقعــی ،حقیقــت ،اجــازه و اختیــار ،اســتحقاق و انتظــار
دوســویه و مطالبــه) آخریــن شــاخص وظیفهگرایــی در مکتــب اخالقــی امــام(ع) اســت.
در نهجالبالغــه ،هــرگاه ســخن از وظیفــه اســت ،در مقابــل آن حقــی وجــود دارد و در انجــام وظایــف
بایســتی بــه جــد ،بــر اجـرای ایــن اصــل پافشــاری کــرد :هامنــا ،فاضلتریــن مــردم نــزد خــدا كــى اســت كــه
كار حــق را از باطــل دوسـتتر 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
(ع)
 در مکتــب اخالقــی امــام(ع) ،حــق ،ارزشــی ذاتــی و نــه ابــزاری دارد و امــام علــی هیــچگاه از آن
بهعنــوان وســیلهای بـرای رســیدن بــه منافــع مــادی اســتفاده نکردنــد .چنانکــه از ابنعبــاس در نهجالبالغــه
نقلشــده اســت :در «ذوقــار» نــزد امیراملؤمنیــن(ع) رفتــم و او نعلیــن خــود را پینــه م ـىزد .ایشــان از مــن
 . -1عبدالرحامن¬بنعـوف ،در جریـان انتخـاب خلیفـه¬ی سـوم ،خطـاب بـه على علیهالسلام گفـت :مـن بـا تـو بيعـت مىكنم بـه اجراى احـكام كتاب
خـدا و سـنت رسـول خـدا و رعايـت سيرت آن دو شـيخ ،يعنـى ابوبکر و عمر .على (ع) گفت :بر كتاب خدا و سـنت رسـول خدا و آنچه اجتهـاد رأى خودم
باشـد .آنـگاه ،عبدالرحمان از على (ع) روى برگردانـد (ابنابیالحدیـد ،1375 ،ج  ،1ص .)85
شاخصهای وظیفهگرایی اخالقی در مکتب اخالقی امیرمومنان(ع) از دیدگاه نهجالبالغه
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پرســید :بهــاى ایــن نعلیــن چنــد اســت؟ گفتــم :بهایــى نــدارد ،فرمــود :بــه خــدا! ایــن را از حكومــت شــا
دوس ـتتر دارم؛ مگــر آنكــه ح ّقــى را بــر پــا ســازم یــا باطــى را برانــدازم (خطب ـهی .)33
ایشــان ،در ســفارش بــه مالــک اشــر ،اصــل حقطلبــی را مبنایــی اخالقــی ب ـرای انجــام امــور معرفــی
میمناینــد :و بایــد از كارهــا آن را بیشــر دوســت بــدارى كــه نــه از حــق بگــذرد و نــه فرومانــد (نامـهی .)53
درنتیجــه ،توجــه بــه دو اصــل عدالــت و حقطلبــی در تربیــت انســانها ،عــاوه بــر اینکــه منجــر بــه
انجــام وظایــف انســانها در مقابــل خداونــد ،خــود و دیگــر انســانها میشــود ،زمینهســاز بســری مناســب
بـرای تأمیــن ســامت روحــی افـراد و رشــد جوامــع انســانی بهســوی تکامــل اســت.
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•قرىش ،علیاکرب؛ مفردات نهجالبالغه؛ 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؛ ترجمهی حمید عنایت و علی قیرصی؛ تهران ،خوارزمی 1369 ،ش.
•گنس ــلر ،ه ــری .ج ــی؛ درآم ــدی جدی ــد ب ــه فلس ــفه اخ ــاق؛ برگ ــردان حمی ــده بحرین ــی؛ ویراس ــتار مصطف ــی
ملکیـــان؛ تهـــران ،آســـان خیـــال 1387،ش.
•الرن ــس ،س ــی بک ــر؛ فلس ــفه اخ ــاق؛ مجموع ــه مق ــاالت برگرفت ــه از دائرهاملع ــارف فلس ــفه اخ ــاق ،مقال ـهی س ــود
گــروی؛ ترجم ـهی امیــر خــوا؛ قــم ،موسســه آموزشــی ،پژوهشــی امــام خمینــی 1380 .ش.
•مصبـــاح یـــزدی ،محمدتقـــی؛ نقـــد و بررســـی مکاتـــب اخالقـــی؛ قـــم ،موسســـه آموزشـــی و پژوهشـــی امـــام
خمینـــی 1387،ش.
•مطهری ،مرتضی؛ سیری در نهجالبالغه؛ تهران ،صدرا ،بیتا.
•معین ،محمد؛ فرهنگ فارسی؛ تهران ،رسایش 1382،ش.
•منتظری ،حسینعلی؛ درسهایی از نهجالبالغه؛ بیجا ،حزب جمهوری اسالمی 1360 ،ش.
(ع)
•هم ــت بن ــاری ،عل ــی؛ «بررس ــی اولویته ــای تربی ــت اخالق ــی از دی ــدگاه ام ــام عل ــی در نهجالبالغ ــه»؛ مس ــائل
كاربــردی تعلیــم و تربیــت اســام ،شــارهی  1379 ،4ش.
•هوملز ،رابرت ال؛ مبانی فلسفه اخالق؛ ترجمهی مسعود علیا؛ تهران ،ققنوس 1385 ،ش.
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