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 البالغه گیری اجتماعی از منظر نهج مبلّغان دینی و شناخت اصول تصمیم

 *مسعود حکیمیان

 چکیده
ساازی   گیری و تصمیم گیری  انتخاب یک راه از میان چند راه مختلف اسات. تصامیم هدف از تصمیم

بردی دارد. یکی از امور مهم در مدیریت و اداره امور جامعه است که توجه به آن  برای مبّلغان نقشی راه
چاه لزومای دارد مبّلغاان دینای باا اصاول »شاود کاه:  رو  باه ایان پرساش پرداختاه می در نوشتار پیش

گیارد.  و پاسخ آن  در سیره حاکمیتی علوی مورد واکااوی قارار می« گیری اجتماعی آشنا شوند؟ تصمیم
عی مسایری را های اجتماا گیری ساازان جامعاه در حاوزه تصامیم شاود تاا تصمیم این مسئله  سبب می

رو  تأثیرگاذاران در تصامیمات  برساانند. ازایان انتخاب کنند که مردمان را به سعادت دنیاوی و اخاروی 
سااالری و  کالن اجتماعی الز  است با القاای اصاول دینای از قبیال: خاداباوری  معادبااوری  شایسته

یت تما   تصمیمات خود را های خود توجه نمایند و در نهایت  با قاطع گیری پذیری  در تصمیم مشورت
گیری وجود دارد و موجب اختالل  به جامعه اعال  نمایند. همننین  الز  است  موانعی را که در تصمیم

گیری  شود  شناسایی کرده و از آن جلوگیری نمایند تاا از لجاجات در تصامیم یا سستی در اجرای آن می
 .نیز پرهیز نمایندشود  پرهیز دهند و خود  که موجب عد  پیشرفت جامعه می

ای و تحلیلی ا توصیفی است. کارکرد ایان نظریاه  آن اسات  صورت کتابخانه روش این پژوهش  به
سازی در شناخت جامعاه بار اسااس رویکارد  گیری و تصمیم که مبّلغان دینی با توجه به جایگاه تصمیم

جواماع تبلیغای خاود  گیری در   بر مبنای مراحل چندگانه مذکور و شناخت اصول تصمیم اما  علی
ها  روند تبلیغ خاویش را پایش  تأثیر گذاری آن را در خود و دیگران القا کنند تا بتوانند با بهترین تصمیم

 برده  نظامات اسالمی را رونق بخشند.

  .البالغه سازان  نهج گیری اجتماعی  تصمیم مبّلغان دینی  تصمیم: کلیدواژگان
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 مقدمه 
  چگاونگی اجارا و شایوه  ری جامعه از زمان انتخاب ناوع تصامیمگذا مشیگیری در خط تصمیم

ارزیابی آن  عنصر بسیار مهمی برای رشد و تعالی جامعه است. این مهم  از دیربااز ماورد توجاه 
اندیشمندان علم مدیریت و علو  اجتماعی بوده است؛ اما امروزه بنا به دالیل سیاسی  مادیریتی  

گیری مطلاوب در تماامی  ی )استراتژیکی( یافته است. تصمیمفرهنگی و اجتماعی  وجهه راهبرد
گیران را در نظار  تواند جامعه انسانی را به حّد اعالی کماال برسااند و تصامیم های فوق  می حوزه

 مردمان  افرادی شایسته و دارای صالحیت نشان دهد. 
یاابی  فرآیناد گیری اجتماعی از زمان درک مشکل تا انتخاب الگو و اجارا و ارز اصول تصمیم

مهمی است که برای تعالی جامعه بسیار مؤثر است. از دیرباز  این مهم ماورد توجاه فرهیختگاان 
جامعااه بااوده اساات. امااروزه بنااا بااه دالیاال سیاساای  ماادیریتی  فرهنگاای و اجتماااعی  اصااول 

گیری اجتماعی صحیح  برای جوامع از اهمیت باالیی برخوردار است تاا بتوانناد جامعاه  تصمیم
رو  در  های سیاسی و اجتماعی به باالترین سطح مطلاوب برساانند. ازایان د را در تما  عرصهخو

گیری  اصاول تصامیم»این مقاله که به روش توصایفی ا تحلیلای انجاا  شاده اسات  بارآنیم تاا 
را مورد بررسی و بازکاوی قرار دهیم و مبّلغان دینی را با این اصاول « البالغه اجتماعی از منظر نهج

های خود  آن را اعمال کنند و با القای آن به جامعه  موجبات رشد  سازی ا سازیم تا در تصمیمآشن
 آن را فراهم نمایند.

توان به مواردی که در شده  می های چاپ گرفته در پژوهش وجوهای صورت با توجه به جست
علاوی  کتااب نوشته گاروه مادیریت  مد ب ت الویاند  اشاره نمود: کتاب  این زمینه قلمی شده

تولیاد  گیبی مد ب ت و تبیمیمبه قلم امیرهوشنگ آرردشتی  کتاب  کندوکسوی  ر مد ب ت الوی
  اند شیه صیس قشده در مجله  چاپ« البالغه به نظریه تصمیم نگاه نهج»مرکز نشر قائمیه و مقاله 

اند  یافته گیری اختصاص برده به حوزه مدیریت در تصمیم . بیشتر آثار نا 1387  سال 4و 3شماره 
 اند.  نپرداخته« البالغه گیری اجتماعی از منظر نهج اصول تصمیم»و به مسئله 

چاه اصاولی در »رو  در این مقاله تالش شاده تاا باه ایان ساؤال پاساخ داده شاود کاه  ازاین
و شناخت مبّلغان از این اصول  چه تاأثیری « البالغه مؤثرند؟ گیری اجتماعی از منظر نهج تصمیم

 آنان دارد؟بر تبلیغ 
گیری  گیری و تأثیر اندیشه اسالمی بر تصامیم برای پاسخ به این پرسش  ابتدا به فرآیند تصمیم



 33 | البالغه از منظر نهجگیری اجتماعی  مبّلغان دینی و شناخت اصول تصمیم

 

سازی پرداخته شده و سپس  از  اصول حاکمیت اعتقادات دینای  مانناد: خاداباوری و  و تصمیم
االری و س گیری خردگرایانه همنون: شایسته گیری  اصول تصمیم معادباوری و تأثیر آن بر تصمیم

  ماورد بررسای قارار گیری در کلمات امیرمؤمناان پذیری و اصل قاطعیت در تصمیم مشورت
 گذاری در جامعه پرداخته شده است. مشی گیری در خط گرفته و در پایان  به موانع تصمیم

 شناسی مفهوم

در لغاات  بااه معنااای باارای خااود در کاااری رفااتن و عااز  باار آن کااردن اساات و « تصاامیم»
. ایان (6775  ص6  ج1341)دهخدا  باشد    به معنای اراده کردن و قصد نمودن می«ریگی تصمیم»

  .(88  ص1382)کاظمی  واژه در اصطالح  عبارت است از: گزینش از میان دو یا چند راهکار 
مسائله از  که فرد در برابر یکنش است کگیری  نوعی وا تصمیم»در تعریفی دیگر آمده است: 

ین وضع موجود و وضع مورد نظر ]یا مورد درخواست[ که فاصله یا تفااوت دهد؛ ب خود نشان می
 .(220  ص1374)رابینز  « هست و برای رسیدن به وضع مورد نظر باید اقداماتی صورت گیرد

عمال و فعلای »رده اسات: ک گونه تعریف  گیری را این ی از متون مدیریت اسالمی  تصمیمکی
ارگیری کا رای اهاداف عالیاه اساال   باا مالحظاه و باهه بر اساس بینش اسالمی  در جهت اجک

 .(3  ص1372)جوادی آملی  « گردد ضوابط و معیارهای ارزشی اسالمی در موردی معمول می
ای که برای گرد آمدن  تجمع  انجمن شدن و فراهم آمدن دسته یدر لغت  به معنا« اجتماع»

مفهو  جمااعتی  و در اصطالح  به . (146  ص1  ج1378)معین  هدفی مشترک گرد هم جمع شوند 
ها یا گروهی از جاانوران یاا گیاهاان  است که وفاق عمومی و شباهت زیستی دارند؛ اعم از انسان

 .(74  ص1370خو   )آراستهکنند   که در یک منطقه جغرافیایی با شرایط مساوی زیست می
گیاری  ناش تصامیم  اصولی است که با تکیه بر دا«گیری اجتماعی اصول تصمیم»بنابراین  

ارگیری ضوابط و ک ها و فرآیندهایی که بر مبنای بینش اسالمی مطرح شده و با مالحظه و به تکنیک
 گردد. عنوان امت واحده هستند  ِاعمال می معیارهای ارزشی اسالمی در جامعه انسانی که به

 گیری فرآیند تصمیم
 دانست:گانه ریل  توان شامل مراحل شش گیری را می فرآیند تصمیم

هادف  ماانع  ِق ای است کاه در راه تحّقا شامل تشخیص و تعیین مشکل و مسئله مرحله اّول:
ایجاد کرده است. در این مرحله  باید کوشش شاود مشاکل اصالی و واقعای شناساایی گاردد و 

 درستی تعریف شود. به
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عملی مدیر و های علمی و  ها با توجه به تجربه حل حلی برای مشکل. راه یافتن راه مرحله دوم:
های بیشتری برای حل مشکل پیادا و  حل گیرد. هرچه راه اطالعات و آمار در دسترس او انجا  می

 گیری صورت خواهد گرفت. معین شوند  انتخاب بهتری در تصمیم
هاا  حل های ممکن. بارای آنکاه راه حل انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه مرحله سوم:

 وسیله معیاری مورد بررسی قرار دهیم. قع شوند  الز  است آنها را بهنسبت به هم مورد سنجش وا
 های ممکن. تعیین نتایج حاصل از هریک از راه حلمرحله چهارم: 

حلای باا توجاه باه  ها از طریق بررسی نتایج حاصل از آن. هر راه حل ارزیابی راه مرحله پنجم:
هاا  حل گردد و اولویت راه ها مقایسه می لح نتایجی که از آن نصیب جامعه خواهد شد  با سایر راه

 شود. معّین می
های مختلف و ارائه بیانیاه تصامیم. ایان مرحلاه  در  انتخاب یک راه از میان راه مرحله نهایی:

حلای کاه بهتارین و  یاباد و راه خود تحقاق می ها  خودباه انتهای مراحل ارزیابی و تعیین اولویت
 .(109-108  ص1396)کیومرثی  حل انتخابی است  باالترین نتیجه را دریافت کند  راه

توان مرحلاه آخار  یعنای انتخااب  گیری را با توجه به فرآیند آن  می بنابراین  هدف از تصمیم
یک راه از میان چند راه مختلف دانست تا انسان را به مقصود خود برساند. این فرآیند  ناه تنهاا در 

عنوان پیشاوایان   ن نیاز کااربرد دارد؛ زیارا مبّلغاان باهزندگی شخصی  بلکه در حوزه تبلیاِغ مبّلغاا
رو  شااناخت اصااول  های کااالن تأثیرگااذار باشااند. ازایاان گیری تواننااد در تصاامیم جامعااه  می

گیری دینی بر آنان الز  است تا بتوانند جامعه مورد خطاب خاود را باه ساعادت دنیاوی و  تصمیم
 اخروی رهنمون شوند.

 گیری صمیمتأثیر اندیشه اسالمی بر ت
  یگیر هاا[  بار تصامیم گیرنده به این آموزه اسالمی ]و اعتقاد تصمیم یها مسئله امکان تأثیر آموزه

  ارزشای نیسات و یگیر مورد مناقشه قرار گرفته است. نافیان این نظر  مدعی هستند کاه تصامیم
علمای  یفرآینادصارفًا  یگیر مسائل ایدئولوژیک نباید در آن دخالت داده شود و در واقع  تصمیم

است و دخالت دادن باورها و مبانی اسالمی یا هر دین و مکتب دیگری  به بنیان علمای ایان امار 
 رساند. آسیب می

نوعی تحات تاأثیر  گیرندگان و متفکاران باه دیگر معتقدند که هماه تصامیم یا در مقابل  عده
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ها و مسالمانان مکتبای  فمینیست ها  ها  مارکسیست ل   ا عنوان ماال  لیبر بینی خود هستند؛ به جهان
نمایند و الجر  بر اساس هماان  بینند و تحلیل می هرکدا  از درینه دید خود  حوادث جهان را می

 کنند. می یگیر خاص خویش نیز تصمیم یها تحلیل
اسالمی وجود دارد؛ چراکاه مادیریت  یگیر توان استدالل کرد که تصمیم صورت کلی  می به

  بخش مهمی از وظایف اصلی مدیریت هر ساازمان اسات و یگیر تصمیماسالمی وجود دارد و 
وجود مدیریت اساالمی نیاز  یاسالمی  در مدیریت حضور دارد. البته ادعا یگیر ناچار تصمیم به

نشاان دادن وجاود مادیریت  یخود نیازمند دلیل و اثبات است؛ هرچند دالیل متقن و کاافی بارا
 .(80-79  ص1394)رازینی  ئه شده است اسالمی ارا یاسالمی توسط بعضی حکما

 گیری اجتماعی اصول تصمیم

 گیری . اصل حاکمیت اعتقادات دینی بر تصمیم1

را بشر از همان آغاز زندگی خود  به حامی مقتادر یخ دارد؛ زین  قدمتی به عمر تاریاز انسان به دین
 گاهی هیو تک
اند. مسئله نیاز باه دیان  در  بیر کردهتع« دین»رده است که از آن  به ک از مییرومند احساس نین

سازان  بسیار حایز اهمیت است. در  فرآیند تدوین قوانین و مقررات در جامعه دینی توسط تصمیم
 گردد. ادامه  به برخی از موارد آن اشاره می

 گیری . اصل خداباوری در تصمیم1-1

رو  توجاه باه  ناد. ازایانک ید مایاهای فراوانی جوامع بشری را تهد الت و نابسامانیکامروزه  مش
جانباه ایان مسائله  از معیارهاای اصالی و ماؤثر در  حضور خدا در مسیر زندگی و بررسای همه

 گیری است. تصمیم
ای مارد آ بادون »فرمایاد:  به این مهم اشاره کرده و می نهج البالغه  در امیرمؤمنان  علی

ل خود قرار دهاد  باه یفتار حق را دله گکر خود را از خدا خواهد  موفق گشته و هریه خک   آنکش
 1«را قطعًا پناهنده خدا در امان و دشمن خدا هراساان اساتیت شده است؛ زین راه هدایاستوارتر

 .(205  ص1414)صبحی صالح  
                                                           

َ ُوفَِّق َو َمِن اتََّخَذ قَْولَُه َدلِيًلا هُ . »1 َُّه َمِن اْستَنَْصَح اّلَله َُّها النَّاُس إِن ُه َخائٌِف َأي ِ آمٌِن َو َعُدوَّ  .«دَِي لِلَّتِي هَِي أَقُوُم فَإِنَّ َجاَر اّلَله
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های خاود  خداوناد  ساز جامعه بایاد در نگااه اّول  در تصامیم طبق این سخن  افراد تصمیم
خیر کنند. خدای متعال نیز در این مسیر  آنان را باه راه صاالح متعال را در نظر گرفته و از او طلب 

سازد. نتیجه این عمل  آن است که انسان  گفتار حق را راهنمای خاود در راه  و راستی رهنمون می
 صورت تکوینی به مسیر حق هدایت شود. دهد تا به سعادت قرار می

جامعه  از جملاه مبّلغاان  بایاد  سازان   گیری  آن است که تصمیم نتیجه خداباوری در تصمیم
عظمت حق را دریافته و در برابر خداوند متعال سر تواضع فرود آورند و این مهم را به جامعه مورد 

و آنکاه عظمات حاق را »فرماود:   که در سخنی دیگر  اماا  علای نظر خود القا نمایند؛ چنان
به عظمت حق معرفات دارناد   هکرا بزرگی آنان یست خود را بزرق شمارد؛ زیسته نیشناخت  شا

ه کان اسات یاه از قدرت حق آگاه هستند  اکنند و سالمت آنان که در برابر او فروتنی کن است یا
 .)همان( 1«م او باشندیتسل

 گیری . اصل معادباوری در تصمیم1-2

گیران جامعه اسالمی باید آن را باور داشته و معتقد به آن  معادباوری  اصل دومی است که تصمیم
ها را اصالح کرده و از بروز خطاهاا جلاوگیری  روی تواند بسیاری از کج باشند؛ زیرا این اعتقاد می

تری را اتخاار کنناد  های سازنده گیران جامعه  تصمیم شود تصمیم کند. اعتقاد به معاد  موجب می
 که نتیجه آن  صالح و سعادت جامعه خواهد بود.

ر سابقت یاار خکاافات  در یقوا را با عماق دل دره تک آن»فرموده:  در بیانی  حضرت علی
ه شاما را کااری کاد و یامات دانیهای تقاوا را غن د. پس  بهرهیامل رسکجه یگرفت و عملش به نت

ه کاده نشاده؛ بلیاا برای اقامت دائم شما آفریرا دنید؛ زیند  انجا  دهک  سته ورود به بهشت مییشا
ا یاوچ از دنکاد. پس  برای یای فراهم آور د و توشهگذرگاهی ساخته شده تا از آن برای خانه ابدی زا

 .(190)همان  ص 2«دیی از آن آماده سازیها را برای جدا بکد و مرینکعجله 
ساازان باا  شاود تاا تصمیم طبق این کال   رعایت تقوا سبب انجا  کار خیر شده و موجب می

                                                           

َم فَإِنَّ رِفَْعَة الَّذِيَن يَْعلَُموَن َما َعَظَمتُهُ . »1 ِ َأْن يَتََعظَّ َُّه ََل يَنْبَغِي لَِمْن َعَرَف َعَظَمَة اّلَله ذِيَن َو إِن ُعوا لَُه َو َسًََلَمَة الََّ ََ يَْعلَُمَوَن َمَا  َأْن يَتََوا

 .«قُْدَرتُُه َأْن يَْستَْسلُِموا لَهُ 
َز َمَهلُُه َو فَاَز َعَملُُه فَاْهتَبِلُوا َهبَلََها َو اْعَملُوا لِلَْجنَّةِ َعَملَ . »2 نْيَا لَْم تُْخلَْق لَُُْم َداَر ُمقََامب بََْخ ُخلِقََْ  فََمْن أَْشَعَر التَّقَْوى قَلْبَُه بَرَّ َها فَإِنَّ الدُّ

بُوا الظُّ  ُدوا مِنَْها اْْلَْعَماَل إِلَى َدارِ الْقََرارِ فَُُونُوا مِنَْها َعلَى أَْوفَازب َو قَرِّ يَالِ لَُُْم َمَجازاا لِتََزوَّ  .«ُهوَر لِلزِّ
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اظ بااور باه معااد  زمیناه د. بنابراین  رعایت تقوا با لحنلحاظ ثواب و عقاب اخروی تصمیم بگیر
  رسیدن جامعه به سعادت را فراهم خواهد کرد.

ی اسات یا  خانه آرزوهاایدن»ای فانی دانسته و فرموده:  حضرت در کال  دیگری  دنیا را خانه
. همننین  آن حضرت دنیا را محلی برای آماده شدن بارای (85)همان  ص 1«شود ه زود نابود میک

شای ید و بار مارق پیانکدساتی  شیپس  بر معاد پ»فرماید:  ده و میسفر آخرت و معاد معرفی کر
رد و بااب توباه بار آناان یبانشان را بگیاست آرزوی مرد  قطع شود و اجل گر یکرا نزدید؛ زییجو

را  ا رفتناد  بازگشات باه آنیش از شما از دنیسانی پکه کد یطی هستینون در شراکبسته شود. شما ا
سات  آمااده یشاما ن که ملاکای  د؛ از خانهیا همنون رهگذریر دنه شما دکخواستار شدند؛ با آن

)هماان   2«اناد ردهکردن از آن را به شما اعال  نموده و توشاه گارفتن از آن را امار کوچ که کد یسفر
 .(266ص

اند تاا  اند  خواستار آن در این کال   با بیان اینکه آنان که به آخرت سفر کرده حضرت علی
توانند در دنیا طلب بخشش  داشته و تا می  دنیا  باب توبه را برای خود باز نگه با بازگشت به زندگی

هایی که انسان در این دنیا اتخاار  دهند که تصمیم و آمرزش کنند  حضرت به این مطلب توجه می
ساز انجا  اعمالی است که ممکن است گریبان او را در آخرت بگیرد و ایشان را باه  کند  زمینه می

هایی بگیرند که هام خاود و هام  سازان جامعه  تصمیم ورد. بنابراین  بهتر است تصمیمدوزخ درآ
 مرد  جامعه را بر سبیل سعادت رهنمون کرده و از آتش دوزخ نجات دهند. 

را  کن پوسات ناازیاه اکاد یابدان»فرماوده:  مؤید این کال   بیان دیگری است از حضرت که 
ها امتحاان  ا به مصائب و رنجیه شما خود را در دنکد ینکست. پس  به خود رحم یطاقت بر آتش ن

 .(267)همان  ص 3«دیا ردهک
ه کا اگر نفس تاو از قباول راه آناان  بادون آن»حضرت در وصیت خود به فرزندانشان فرمود: 

د خواسته تو نسبت به آن راه از روی طلاب فهام یستاد  پس  بایه آنان دانستند ا باز اک بداند ا چنان
                                                           

نْيَا َداٌر ُمنَِي لََها الْفَنَاءُ . »1  .«َو الدُّ
َبَ فَبَادُِروا الَْمَعاَد َو َسابِقُوا اْْلَجاَل فَإِنَّ ال. »2 ْْ ْحتُْم نَّاَس يُوشُِك َأْن يَنْقَطَِع بِهُِم اْْلََمُخ َو يَْرَهقَُهُم اْْلََجُخ َو يَُسدَّ َعنُْهْم بَاُب التَّْوبَةِ فَقََْد َأ

ْجَعَة َمْن كَاَن قَبْلَُُْم َو َأنْتُْم بَنُو َسبِيخب َعلَى َسفَرب مِْن َدارب لَيَْسْ   بَِدارِكُْم َو قَْد أُوذِنْتُْم مِنَْها بِاَِلْرتَِحالِ َو ُأمَِْرتُْم فِي مِثِْخ َما َسأََل إِلَيْهِ الرَّ

ادِ   .«  فِيَها بِالزَّ
بْ . »3 ُْم قَْد َجرَّ َُّ بٌْر َعلَى النَارِ، فَاْرَحُموا نُفُوَسُُْم، فَاِن َْ قيِق  َُّه لَيَْس لِهَذا الِْجلْدِ الرَّ نْياَو اْعلَُموا اَن ِِ الدُّ ِ  .«   تُُموها فى َمصائ
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ش از قد  نهاادن در یها. و پ ها و جدل ها و باال بردن بحث باشد؛ نه افتادن در شبههسب دانش کو 
ق  روی یااری بخواه و برای باه دسات آوردن توفیراه فهم و دانش برای شناخت آن راه  از خداوند 

 .«شاند  رها ساز... کا به گمراهی ین و هرچه تو را به اشتباه اندازد  کرغبت به جانب او 

 دهد: ادامه  هشدار میحضرت در 
َك ِإنََّمـا   [ لَْم یَْجتَِمْع لََك َما تُِحبُّ ِمْن نَْ ِسَك َو فََراِغ نََظِرَك َو ِفکِْرك َو ِإْن ]َأنَْت » َفـاْعلَْم َأنَـّ

مْ  یِن َمْن َخبََط َأْو َخلَـَط َو اْإِ لَْماَء َو لَیَْس َطالُِب الدِّ ُط الظَّ َسـاُك َعـْن تَْخبُِط الَْعْشَواَء َو تَتََورَّ
م  ؛ َذلَِك َأْمثَُل فَتَ َهَّ

افتی  یار دسات نکاخاطر و ف ت فاراهم نشاد و باه آساودگییو اگر آننه را دوست داری برا
داری و  هاا گاا  برمای ییکنی و به تاارک ور طی میک معلومت باد جاده را همنون شتر شب 

ست و در ین نیخواستار د دهد  ز نمییا حق را از باطل تمیدارد   ه قد  به اشتباه برمیکسی ک
)هماان  « تر و بهتر اسات ها عاقالنه گونه جاده نیمودن ایشتن از پیتی  حفظ خوین موقعیچن
 .(395ص

لَْمـاءَ »تشبیه حضرت در فقره:  ُط الظَّ   نااظر بار ایان اسات کاه نبایاد «ِإنََّما تَْخبُِط الَْعْشَواَء َو تَتََورَّ
دارد و حاق را از  ه قد  به اشتباه برمایکسی کت؛ زیرا ها گذاش ییکور پا به تارک همنون شتر شب

کند  به سر منازل  گیری میمیدهد و با عد  توجه به اصل معادباوری اقدا  به تصم ز نمییباطل تم
 رسد.  مقصود و سعادت مطلوب نمی

 گیری خردگرایانه . اصل تصمیم2

 گیری ساالری در تصمیم . اصل شایسته2-1

ها  امانتی اسات کاه  ها و مسئولیت ذیرش منصب و گماردن افراد به مقا های اسالمی  پ در آموزه
ای  باید به اهلش واگذار شود تا مردمان را در دو دنیا به صالح و امنیت اجتماعی رسانده و جامعاه

فرمایاد:  مند را تشکیل دهند. خداوند متعال در قرآن کریم به این مطلاب اشااره کارده و می عزت
ها را به صاحبانش بازگردانیاد و هنگاامی کاه میاان  دهد که امانت ما فرمان میخدا قاطعانه به ش»

 .(58)نساء  آیه 1«کنید  به عدالت داوری نمایید مرد  داوری می

                                                           

1« . ِ َ يَْأُمُركُْم َأْن تَُؤدُّوا اْْلََمانَاِت إِلَى َأْهلَِها َوإِذَا َحَُْمتُْم بَيَْن النَّاِس َأْن تَْحُُُموا ب  .«الَْعْدلِ إِنَّ اّللَّ



 39 | البالغه از منظر نهجگیری اجتماعی  مبّلغان دینی و شناخت اصول تصمیم

 

  شاامل مساائل ماالی و غیرماالی «امانات»شود  این است که  آننه از عمو  آیه استفاده می
  است.است و مدیریت جامعه اسالمی نیز یکی از مصادیق آن 

سابب آن  کارهاا قاوا   این جهت است که به  اهلیت داشتن و شایسته بودن مدیران جامعه  به
دلیل  شاود و باه های شایسته آنان  رابطه بین ایشان و مرد  اصالح می گیری سبب  تصمیم یافته و به

باه  گونه است که امانت حفاظ شاده و شود. این آن  جامعه به اهداف واالی الهی خود نزدیک می
 گردد. صاحبان اصلی آن باز می

رده کافاه دارد بار طباق آنناه خادا ناازل یاما   وظ»فرماید:  باره می در این  حضرت علی
فه دارند سخنش را بشانوند  یند  مرد  وظکن ید. چون چنیند و امانت را ادا نماکومت کاست  ح

 .(14313  ح1419ندی  )متقی ه 1«نندکفرمانش را ببرند و هرگاه آنان را فراخواند  اجابت 
قرار گرفتن شایستگان در رأس کارها  موجب گاردش درسات اماور  شاکوفایی اساتعدادها  

ساوی مقاصاد آن و تحقاق اهاداف اسات و هایچ چیاز مانناد  رشد کارها و سایر نظاا  اداری به
  1387)دلشااد تهرانای  آورنده مادیریت جامعاه نیسات  گرایی  باه ساامان ساالری و اهلیت شایسته

 .(273ص
را   داناه  هکا یساک  آن  دآ ساوگند باهیباش  آگاه»فرماید:  در خطبه طالوتیه می حضرت علی

  علام  و درخشاان  فروزان  یها و شعله  ینوران  یها د  اگر شما شاخهیافریرا ب  و جان  افت و روحکش
  به   در راه  هکاز آن  قبل   و گوارا را از چشمه آن  رینیش  د و آبیردک یم  اقتباس  آن  را از معدن  و دانش

  حه و اخاالقیعقایاد صاح  هماان  هکر را ید و خیدینوش یشود  م  آغشته  یو تلخ  دورتکو   یرگیت
د و یداشات یخود برم  یبرا  خودش    از محل و موضع است  نافعه  و اعمال  صالحه  اتکو مل  فاضله

از جااده   تکاو حر  کر و سالویسا  قیاو طر  راهد و در یانباشت ینها میرا از ا  خودتان  یر وجودیرخا
د و یشاد یدا وارد میاارا و هوکآشا  حق و اخذ حق از راه  د و در راهیداشت یبرم  گا   و واضح  روشن

شاما   یشاد و بارا یم  و آساان  و روشان  شما باز و گشاده  یها برا راه  نهید  هر آیمودیپ یرا م  راه  نیا
شما   انیگر در میشد و د یم  شما درخشان  یبرا  و اسال   گشت یر مظاه  قتیحق و حق  یها نشانه

و     مورد ظلام افر معاهد ِرمیک  و چه  مسلمان  از شما  چه  کی چیمند نبود و ه ر و عائلهینفر فق  یک
                                                           

يَْسَمعوا لََُه و أْن يُطيعَوا و أْن يُجيبَوا َحقٌّ على اإلماِم أْن يَْحَُُم بما أنَْزَل اّلَله َُو أْن يُؤَدَي اْلمانَة، فإذا فََعَخ فََحقٌّ علَى النَاِس أْن ». 1

 .«  إذا ُدعوا
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 .(259  ص 5  ج1376  )شوشتری  1«شد ینم  واقع  ستم
ٌ  »ه  پاس از تاالوت آیاه در بیان ویژگی افراد دارای اهلیات و شایسات حضرت علی ِرَجاا

هِ  خواند کاه از یااد خادا    شایستگان را افرادی می(37)نور  آیه« ََلُتْلِهیِهْم ِتَجاَرة  َو ََلَبْیع  َعْن ِذْكِر الَلَّ
دهناد  اندازند  از مقا  حق بیم می گوی اویند  مرد  را به یاد خدا می غافل نشده و هر زمان تسبیح

ه جاناب راه راسات کاهر»فرمایاد:  ان هستند. حضرت سپس در اداماه میو راهنمای مرد  در بیاب
ه در راسات و چاپ افتاد  کااش دهاد و هر د و باه نجاات ماژدهیرد  راهش بر او مدح و ثنا گویگ

هاای  ها چراغ یژگین وینان با ایت بترسانند. اکند و او را از هالیوهش نماکقش را در نظرش نیطر
 .(342  ص1414صالح   ی)صبح 2«اند بخش از آن اشتباهات ان نجاتیها و راهنما ییکآن تار

اناد و  داند که به عدالت فرمان داده و خود عامل به آن حضرت در ادامه  این افراد را کسانی می
ده و یاا بریای رابطه خود را با دنیگو»کشند:  از زشتی و منکر باز ایستاده و خود نیز از آن دست می

ه چه کان ینند ]و[ انگار بر احوال پنهان برزخک است  مشاهده مییاز دناند و آننه را بعد  در آخرت
رده و کاهای خود را بر آنان محقق  امت وعدهیبرند  آگاه هستند و ق مدتی است در برزخ به سر می

نناد و یب نند آننه را مرد  نماییب ه میکی چنان است یاند؛ گو ا پرده از آن برداشتهینان برای اهل دنیا
 .)همان( 3«شنوند آننه را مرد  نمیشنوند  می

کنند که بادون داشاتن  در مقابل  حضرت در بیان دیگری به صفت و ویژگی کسانی اشاره می
دار مناصب و مقاماات  های الز  قبول مسئولیت کرده و خود یا ناشایستگان دیگری را عهده ویژگی

شاوند؛ چراکاه  خود مرتکاب می ها را با تصمیمات ناشایست کنند. این افراد  باالترین خیانت می
هم خود و هم دیگران را در معر  هالکت قرار داده و امور حکومتی و دینی را تباه کرده  مارد  را 

 کنند. به دین بدبین می

                                                           

َخْرتُُم الَخيََْر مَِن  فَلََق الَحبََّة َو بََرَأ النََّسَمَة لَوِ اقْتَبَستُُم العِلَْم مِن  اَما والَّذِي. »1   َمْوََِعِهِ َو أََخَْذتُم  َمْعدِنِهِ؛ َو َشرِبْتُُم الَماَء بُِعُذوبَتِهِ؛ َو ادَّ

رِ  اَء لَُُُم اإل  يَق مِنالطَّ ََ بُُخ؛ َو بََدْت لَُُُم اَلْعًَلُم؛ َو َأ ْسًَلُم؛ فَأكَلْتُْم َرََداا؛ َو َمَا َواَِِحهِ َو َسلَُْتُُم مَِن الَحقِّ نَْهَجُه؛ لَنََهَجْ  بُُُِم السُّ

 ِ   .«ُمْسلٌِم َو ََلُمَعاَهدٌ   مِنُُم مَ َعاَل فِيُُْم َعائٌِخ؛ َو ََلُظل
ُروُه بِالنََّجاةِ َو َمْن أََخَذ يَمِيناا َو شَِماَلا َذمُّوا إِلَيْهِ الَمْن أَ ». 2 ُروُه مََِن الَْهلَََُةِ َو كََانُوا َخَذ الْقَْصَد َحمُِدوا إِلَيْهِ َطرِيقَُه َو بَشَّ رِيَق َو َحَذَّ طَّ

بَُهاتِ  ََّة تِلَْك الشُّ لَُماِت َو أَدِل  .«  كََذلَِك َمَصابِيَح تِلَْك الظُّ
لَُعوا َُيُو. »3 نْيَا إِلَى اْْلِخَرةِ َو ُهْم فِيَها فََشاَهُدوا َما َوَراَء َذلَِك فَََُأنََّما اطَّ َب َأْهِخ الْبََْرَزِِ فَِي ُطَولِ اإْلِقَاَمَةِ فِيَهِ َو فَََُأنََّما قََطُعوا الدُّ

نْيَا َحتَّى كََأنَُّهْم يََرْوَن َما ََل يََرى النَّاُس َو يَْسَمُعوَن َما ََل يَْسَمُعونَ َحقَّقَِ  الْقِيَاَمُة َعلَيْهِْم عَِداتَِها فَََُشفُوا ََِطاَء َذلَِك ِْلَهْ   .«  ِخ الدُّ
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که شایساته آن نیساتند  دو صانف  کسانی را که ریاستی را پذیرفته  درحالی حضرت علی
خودش واگذار کرده اسات. ایان فارد ا باه گفتاه کند: صنف اّول  فردی است که خدا او را به  می

ن فاردی  یشاود. چنا حضرت ا از راه راست منحرف شده و گرفتار بدعت و مطالب انحرافای می
ده  یات گماراه گردیر هادایفتند. این شاخص  از مسایه بدا  او بکسانی است کله آشوبگری یوس

وی نمایند. اینان اشاتباهات ریه در زمان زندگی و مرق او  از وی پکسانی است کموجب انحراف 
  اند. شیرند و در گرو گناهان خویگ گران را بدوش میید

گااه ناداناان ملات قارار گرفتاه و در یصنف دو   فردی است که در نادانی فارو رفتاه و در جا
ست. چنین ین فردی  دانشمندی است که در واقع  دانشمند نیوشاست. مشابه چنکگمراهی مرد  

گاران مشاتبه یه بار دکالی را یان مسایند  تا بینش ان مرد  مییرسی قضاوت مکبه ناحق بر »فردی  
دان آورده  یااش را باه م هیپا ده و بییفا ردآ چون با مسأله مبهمی روبرو شود آراء بییشده به عهده گ

بوت گرفتار کرو در برابر شبهات به مانند مگسی در تارهای سست عن نیند. ازاک م میکقاطعانه ح
ترساد  می به صواب راند میکا بر خطا؟ اگر حیش بر صواب است یداند رأ ه نمییما بین یاست  ا

ه راه صاواب رفتاه باشاد. در اماواج کادوار اسات یاناد امکم کابر خطا باشد  و چون به خطا ح
چ امار مشاتبهی را قاطعاناه ید  هیهای نادانی راه پو ییکور در تارکده یشان گم شده  با دیجهالتها

ند. به خادا قسام کپرا رود می ه بر باد میکاهی کات را همنون یند. رواک ل نمیبر اساس دانش ح
ساته یای از دانش و علم است  و ناه شا هیشود ما ه بر او وارد میکلی یخرد را نه در حل مسا ن بییا

ار او باشد گمان که بر خالف انکرده علمی را کار که به او واگذار شده  در آننه انکمسندی است 
 .(59)همان  ص 1«ند.یب گری نمییی باالتر از رأی خود برای دی  و رأبرد نمی

نویساد  ایان اشاخاص را ماورد لعنات  ای که به قاضای اهاواز می در نامه حضرت علی
انات ی  امانت است. هرکه در آن خین حکمرانیرفاعهآ که ا یبدان ا»فرماید:  خداوند دانسته و می
قتاًا یرا باه کاار گماارد  حق یانتکااریر باشد و هرکس خز از رحمت خدا دویورزد  تا روز رستاخ

                                                           

امِناا لِتَْخلِيِص َما الْتَبََس َعلَى ََيْرِهِ فَإِْن نََزلَْ  بِهِ إِْحَدى الُْمبَْهَماتِ . »1 ََ ثًّا مِْن َرْأيِهِ ثَُمَّ قََطََع َهيََّأ لََها َحْشواا رَ  َجلََس بَيَْن النَّاِس قَاَِياا 

اَب َخاَف َأْن  َْ اَب َأْم أَْخَطَأ فَإِْن َأ َْ بَُهاِت فِي مِثِْخ نَْسجِ الَْعنَُْبُوِت ََل يَْدرِي َأ يَُُوَن قَْد أَْخَطَأ َو إِْن أَْخَطََأ َرَجَا فَُهَو مِْن لَبِْس الشُّ

اَب َجاهٌِخ َخبَّاُط َجَها َْ يحِ َأْن يَُُوَن قَْد َأ َوايََاِت َذْرَو الَرِّ  قَاطِعب يَْذُرو الرِّ
ََلتب َعاشب َركَّاُب َعَشَواتب لَْم يََعضَّ َعلَى الْعِلِْم بِضِْرسب

...  .«  الَْهشِيَم ََل َملِيٌّ
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 .(531  ص2   ج1385)تمیمی مغربی   1«زار استیا و آخرت از او بیدر دن محمد

 گیری پذیری در تصمیم . اصل مشورت2-2

ساازان را  هایی است کاه تصمیم مشاوره و مشورت در مورد انجا  کار و گرفتن تصمیم  یکی از راه
دارد. ایان عمال   صون ساخته و جامعه اسالمی را در مسیر حق استوار نگه میاز خطر انحراف م
در مدیریت جامعه اسالمی بود. آن حضرت  از دیگاران در  های امیرمؤمنان یکی از راه و رسم

کاه در  آموخات؛ چنان گرفت و این امر را به کارگزاران و والیان خود نیز می انجا  امور مشورت می
ه رأی خود را باه کبر توست »ه موافق رأی اما  نبود  فرمود: کس درباره نظری از او عبا بیانی به ابن

صاالح   ی)صابح 2«نکارفتم  مرا اطاعت یه نظرت را نپذکشم؛ زمانی یندینی و من هم بکمن ارائه 
 .(531  ص1414

راثای یثروتی چون عقل  و فقری چاون جهال  و م»فرماید:  حضرت در فضلیت مشورت می
 .(478)همان  ص  3« ست.یبانی همنون مشورت نیپشت چون ادب  و

ه باه اساتقبال کا آن»فرماوده:  سپس  در بیان دیگر  مشورت کردن را راه گریز از خطا دانسته و 
 .(501)همان  ص 4«آرای معتبر رود  موارد اشتباه را بشناسد

ماوده: فر همننین  حضرت مشورت گرفتن را شریک شدن انسان در عقول دیگران دانساته و 
عقل آنان  یکرد  خود را شرکه با مرد  مشورت کد و هریت رسکه مستبد به رأی شد  به هالکهر»

 .(500)همان  ص 5«نمود
ها و  های کالن خاود  هرچناد بایاد از دیادگاه گیری سازان در تصمیم واضح است که تصمیم

های خاویش  و اساتداللنظرات دیگران استفاده کنند  اما باید نظر نهایی را خودشان اعال  کارده 
مبنی بر این تصمیم را هم بیان کنند. حضرت با اصرار بر اینکه مرد  نیز باید نظرات خود را اعاال  

                                                           

ِ إِلَى يَْوِم الْقِيَاَمةِ َو َمِن اْستَْعَمَخ َخائِناا فَإِنَّ ُمَحمَّداا اإْلَِماَرَة َأَمانٌَة فََمْن َجَعلََها ِخيَانَةا فََعلَيْهِ لَْعنَُة ا  َهذِهِ   اْعلَْم يَا رِفَاَعُة َأنَ . »1 ٌء مِنَُْه  بَرِي ّلَله

نْيَا َو اْْلِخَرة   .«فِي الدُّ
ِ بِْن الَْعبَّاِس َو قَْد أََشاَر إِلَيْهِ فِي َشيْ  َو قَالَ . »2  .«  َعلَيَّ َو َأَرى فَإِْن َعَصيْتَُك فََأطِْعنِيءب لَْم يَُوافِْق َرْأيَُه لََك َأْن تُشِيَر  لَِعبْدِ اّلَله
 .«  ََلَِنَى كَالَْعقِْخ َو ََلفَقَْر كَالَْجْهِخ َو ََلمِيَراَث كَاْْلََدِب َو ََلَظهِيَر كَالُْمَشاَوَرةِ . »3
 .«  َمِن اْستَقْبََخ ُوُجوَه اْْلَراءِ َعَرَف َمَواقَِع الَْخَطإ. »4
جَ . »5  .«اَل َشاَركََها فِي ُعقُولَِهاَو َمْن َشاَوَر الرِّ
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ا یای یگاو ن  از حقیبناابرا»فرمایاد:  کرده و در انجا  امور دخالت داشاته باشاند  در کالمای می
ار  از کانم و نه در که خطا ک ه من در نظر خود  نه باالتر از آنمکد ینکمشورت به عدل خودداری ن

تار  که خداوند از من به آن  مالکند؛ نفسی کت یفاکه خداوند مرا از نفسم کنیمنم؛ مگر ایاشتباه ا
 .  (335)همان  ص 1«است

دلیل این همه تأکید بر امر مشورت در امور  آن است که اگر کسی سرخود بار انجاا  کااری 
فرمایاد:  بااره می  هالک خواهد شد. حضرت در این تصمیم بگیرد و از دیگران نظرخواهی نکند 

 .(500)همان  ص 2«دیت رسکه مستبد به رأی شد  به هالکهر»
آید  این است که ایشان عالوه بر تأکید بار مشاورت  باه  آننه از کلمات دیگر حضرت بر می

ن کارت مل را وارد مشاویدر امور خود  بخ»فرمود:  رعایت آداب آن نیز اهمیت داده و در کالمی 
ه تاو را در کان  با بازدل و ترساو یترساند و همنن دستی مییه تو را از بخشش مانع گردد و از تهک

ه حارص بار انادوختن و ساتمگری را در کاار کا د و نه با طمعینما ت سست مییها اجرای برنامه
نناده آنهاا ک ه جماعکاند  ی جدای از همیها د؛ همانا بخل و ترس و حرص  سرشتیآرا نظرت می

 .(430)همان  ص 3«ر انسان  سوء ظن به خداوند استد

 گیری . اصل قاطعیت در تصمیم2-3

عنوان خلیفه مسلمانان  قاطعیات پس از روی کار آمدن به های امیرمؤمنان علی یکی از برنامه
ها و انجا  کارها با بینشی متفاوت از سه خلیفه گذشته بود و با آنناه قارآن  گیری داشتن در تصمیم

 بدان امر کرده  سازگاری داشت.کریم 
کنناد و از سارزنش هایچ  هماواره در راه خادا جهااد می»فرمایاد:  بااره می قرآن کریم در این 

 .(54)مائده  آیه 4«ترسند ای نمی کننده سرزنش
گذاری در جامعاه اساالمی اسات؛  مشی گیری برای تبیین خط این امر  اصلی مهم در تصمیم

                                                           

ُ مَِْن فًََل تَُُفُّوا َعْن َمقَالَةب بَِحقٍّ أَْو َمُشوَرةب بَِعْدلب فَإِنِّي لَْسُ  فِي نَفْسِي بِفَْوِق َأْن أُْخطَِئ َو ََل آَمنُ . »1  َذلَِك مِْن فِْعلِي إَِلَّ َأْن يَُْفََِي اّلَله

 .«نَفْسِي َما ُهَو َأْملَُك بِهِ مِنِّي
 .« َمِن اْستَبَدَّ بَِرْأيِهِ َهلَكَ . »2
 اْْلُُمَورِ َو ََل َحرِيصَاا يََُزيُِّن لَََك َو ََل تُْدِخلَنَّ فِي َمُشوَرتَِك بَِخيًلا يَْعدُِل بَِك َعِن الْفَْضِخ َو يَعُِدَك الْفَقَْر َو ََل َجبَاناا يُْضعِفَُك َعنِ . »3

َرَه بِالَْجْورِ فَإِنَّ الْبُْخَخ وَ  ِ  الشَّ نِّ بِاّلَله  .«الُْجبَْن َو الِْحْرَص َََرائُِز َشتَّى يَْجَمُعَها ُسوُء الظَّ
ِه َوََل َيَخاُفوَن َلْوَمَة ََلِئم  . »4  .« ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبیِل الَلَّ
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هایی که منوط به حکام الهای  طعیت داشته باشند  در اجرای تصمیمسازان قا زیرا چناننه تصمیم
پذیرند و از هوای نفس خاویش  است  اهل سازش نخواهند بود و از محیط پیرامونی خود اثر نمی

توانند قاانون خادای را  سانی میکتنها »فرماید:  در این باره می کنند. حضرت علی پیروی نمی
روی یاط نسااخته و از آماال نفساانی پیرناگ محا و خاود را همه اهل سازش نبوده کند یاجرا نما

 .(488  ص 1414صالح   ی)صبح 1«نندکن
توان در قضایای پس از کشته شادن عاماان و بیعات مارد  باا حضارت نیاز  این مسئله را می
نم  طبق آنناه کد  اگر دعوت شما را اجابت یآگاه باش»که خود ایشان فرمود:  مشاهده کرد؛ چنان

گران  گاوش فارا  ن و آن و سارزنش مالماتیارد و به ساخن اکنم با شما رفتار خواهم دا خود می
 .(136)همان  ص 2«نخواهم داد

سااازان در  شااود  آن اساات کااه چناننااه تصمیم رو  آننااه از ایاان بیانااات اسااتفاده می ازایاان
یر الهای ها و انجا  امور قاطعیت نداشته باشند  جامعه به راه انحاراف رفتاه و از مسا گیری تصمیم

ساازان جامعاه  بایاد افارادی باشاند کاه تماامی کاارگزاران   شاود؛ زیارا تصمیم خود خاارج می
فرماندهان و مردمان از سخنان آنان پیروی کرده و کارهای ایشان را همواره با عقال و خارد هماراه 

ی نم ]و[ ساخنانکش وت را میکامروز ُمهر س»فرمود:  همین جهت  حضرت در کالمی  بدانند. به 
ه از کای یاا داشاته باشاد. دور بااد رأیان فشردگی و اجمال  هزاران زبان گویه در عکنم ک یراد میا

نااره کا  و اگار مادتی  ردهکاد نیاا   در آن ترد افتاهیه حق را کند. من از زمانی کدستوراتم تخلف 
 .(51)همان  ص 3«ده باشمیا ترسینم و کد یت خود تردیه در حقانکن جهت بود یگرفتم  نه از ا

 گذاری اجتماعی مشی گیری در خط موانع تصمیم

 گیری . اختالف در تصمیم1

ن اختالفای باه دلیال ی  عد  توافق و همسو نبودن است. اگار چنایناهماهنگ یاختالف  به معنا
نادارد  یالکز منجر نشود  اشیها باشد و به جنگ و ست متفاوت به تناسب فهم انسان یها برداشت

 .(3ا1  ص2  ج1385  یدشت ینی)حس
                                                           

َّبُِع الْ . »1 ِ ُسبَْحانَُه إَِلَّ َمْن ََليَُصانُِع َو ََليَُضارُِع َو ََليَت  .«  َمَطامِعَ ََليُقِيُم َأْمَر اّلَله
2« . ِِ ِ ِِ الَْعات غِ إِلَى قَْولِ الْقَائِِخ َو َعتْ ْْ  .«  َو اْعلَُموا َأنِّي إِْن أََجبْتُُُْم َركِبُْ  بُُِْم َما أَْعلَُم َو لَْم ُأ
 .«  ُ  فِي الَْحقِّ الْيَْوَم ُأنْطُِق لَُُُم الَْعْجَماَء ذَاَت الْبَيَاِن َعَزَب َرْأُي اْمرِئب تََخلََّف َعنِّي َما َشَُُْ . »3
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هماین جهات  هاا  باه  هاست و بسیاری از ملت واضح است که اختالف  منشأ تما  بدبختی
ها را پیاروز  اند. در مقابل  اتحاد و همدلی  خصلتی است که ملت نابود شده و به انحطاط گراییده

در ایان زمیناه  حضارت علای های چشامگیری رساانده اسات. گردانیده و آنها را به موفقیت
 .(507  ص1414صالح   ی)صبح 1«کند گیری و تدبیر را نابود می اختالف  تصمیم»اید: فرم می

ای جماع شاده و  شود عاده ه گاه میکنیتوان تفسیر کرد؛ نخست ا این بیان را به دو صورت می
نناد ک ا افرادی نظر مخالفی ابراز مایینند؛ ولی ناگهان فرد ک ری مییگ میبر سر موضوع مهمی تصم

ه در داساتان جناگ کاگوناه  ماند. همان ار ناتما  میکزنند و  گفته را به هم می شیپ رییگ میو تصم
ده یی رسایه جنگ به مراحل نهااکر و آگاه اصرار داشتند یو جمعی از دوستان خب ن  علییصف

نند؛ ولی مخالفت افارادی ناآگااه و جاهال و کروزی نهایی ادامه دهند و غائله را ختم یو آن را تا پ
 رو شدند. آن روبه کار دردنایم را بر هم زد و مسلمانان با عواقب بسین تصمیخبر  ا بی

م یرها عقایی نرسد و تدبیگاه به جا چیری هیگ ه رأیکشود  ه اختالف سبب میکنیگر ایر دیتفس
ر باشاد و یم و تادبیه اختالف  هم مانع از تصامکز مانعی ندارد یر نین دو تفسیان ایبماند. جمع م

 .(52  ص1387)داودی  حی گرفته شد  آن را بر هم بزند یم صحیتصم ر ویهم اگر تدب

 گیری . سستی در تصمیم2

رو  سساتی و  فلسفه زندگی انسان  جز رشد و تعالی و رسایدن باه کماال معناوی نیسات. ازایان
ساازان  کناد. حاال چنانناه تصمیم خاصایت می طلبی  آفتی است که زندگی انساان را بی راحت

ری برای انجا  امور سستی و نخوت به خرج دهند  بدون شک  جامعاه از راه گی جامعه در تصمیم
 خود منحرف خواهد شد و انحطاط تمدنی  گریبان جامعه را خواهد گرفت.

ار یشود. چه بسا بارگی جمع نمی مکقصد جدی  با ش»فرماید:  باره می در این  امیرمؤمنان
ن یهاا را از با ییکه تاارکاهاا  شاهیر اندکاار ریند و چه بسک ه خواب نابود میکهای روز را  میتصم

 .(359  ص1414صالح   ی)صبح 2«برد می
ن [ یّ اری را وقتی اسات معاکهر »]فرماید:  همننین  حضرت در نامه خود به مالک اشتر می

ز یا در صورت به دست افتاادن وقات  سساتی جاایارها  انجا  بده... کدن اوقات یش از فرا رسیپ
                                                           

ْأيَ . »1  .«الِْخًَلُف يَْهدُِم الرَّ
لََم لِتََذاكِيرِ الْهَِممِ . »2  .«ََلتَْجتَمُِع َعزِيَمٌة َو َولِيَمٌة َما َأنْقََض النَّْوَم لَِعَزائِِم الْيَْوِم َو َأْمَحى الظُّ
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 .(444)همان  ص 1«مشمار
ر در انجاا  یطلبی  آناان را باه تقصا شیو آساا»فرمایاد:  عالوه بار آن  در کاال  دیگاری می

ند کوشش غلبه نکها  بر اراده جدی آنان در تالش و  شانده است. بالدت غفلتکدستورات حق ن
  .(130)همان  ص 2«ردیگ های عالی آنان را هدف نمی بنده  همتیو شهوات فر

 گیری . لجاجت در تصمیم3

تاوان خاودرأیی و اساتبداد رأی را نیاز از  اجت  انجا  کاری است که با عناد هماراه باشاد. میلج
ساازان جامعاه لجاوج باوده و در  هماین جهات  چنانناه تصمیم مصادیق لجاجت دانست. باه 

های خود عناد ورزیده و خودرأی باشند  امور جامعه به پیش نرفته و حرکات آن باه ساوی تصمیم
 د شد.تعالی متوقف خواه

ر صاواب را یلجاجت  تدب»فرماید:  در کالمی به این مسئله اشاره کرده و می حضرت علی
 .(501)همان  ص 3«برد رون مییاز باطن ب

همننین  حضرت در نامه خاود باه مالاک اشاتر دربااره لجاجات نکاردن در پیشابرد اماور 
ه نامعلو  است  بار کزی یچ ا لجبازی دریده  ... یه وقتش نرسکی یارهاکاز عجله در »فرماید:  می

 .(444)همان  ص 4«حذر باش

 نتیجه

سازان با تصامیمات  گذاری صحیح در امور اجتماعی است تا تصمیم گیری  ریل هدف از تصمیم
دقیق مبتنی بر مبانی اسالمی  بتوانند مردمان را به سعادت دو جهان برسانند. حال  وظیفه مبّلغاان 

گیری دینی و القاای مباانی آن باه مردماان اسات تاا باا  صمیمدینی در این میان  شناخت اصول ت
گذاران دینی با توجه به اصوِل برآمده از خداباوری  معادبااوری  مشی پیروی از تصمیماتی که خط

رو   گیرناد  جامعاه را در مسایر ساعادت پایش ببرناد. ازایان گیری خردگرایانه می و اصل تصمیم
                                                           

َّاَك َو الَْعَجلََة بِاْْلُُمورِ قَبَْخ أََوانَِها... أَوِ . »1 َحْ   َو إِي ََ  .«الَْوْهَن َعنَْها إِذَا اْستَْو
هِْم بًََلَدُة الْغَ . »2 فًََلِت َو ََل تَنْتَضَُِخ فَِي هَِممِهَِْم َخََدائُِع َو لَْم يَثْنُوا إِلَى َراَحةِ التَّقْصِيرِ فِي َأْمرِهِ رِقَابَُهْم. َو ََل تَْعُدو َعلَى َعزِيَمةِ ِجدِّ

َهَواتِ   .«الشَّ
ْأياللََّجاَجُة تَ . »3  .« ُسخُّ الرَّ
َّاَك َو الَْعَجلََة بِاْْلُُمورِ قَبَْخ أََوانَِها... أَوِ اللََّجاَجَة فِيَها إِذَا تَنَََُّرْت . »4  .«َو إِي
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های خود عالوه  گیری   بخشیدن به این مسئله  در تصمیمسازان وظیفه دارند برای استحکا تصمیم
ساالری و انتخاب والیانی که اهلیات فرمانادهی صاحیح جامعاه را دارناد  از  بر رعایت شایسته

ازآن  تصمیم نهایی را باقاطعیات  های مختلف استفاده نمایند و پس مشاوره مردمان خود در زمینه
طور صاحیح انجاا   گذاری جامعه به مشی شود تا خط می به مرد  اعال  نمایند. این مسئله  سبب

شاود  مرتفاع گاردد. ایان ناوع نگااه   های نامناسب منجار می شود و موانعی که به اتخار تصمیم
 .  سازی جهانی اسالمی باشد تواند الگویی برای تمدن می
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