آثار تربیتی اجتماعی پایبندی به اخالق توسط مدیران در دیدگاه
امام علی

(ع)

پایبنــدی بــه اخــاق در همــه عرصــه هــا بویــژه در عرصــه
چکیده مدیریتــی و اداره امــور جامعــه از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت .در آمــوزه هــای دینــی و مخصوص ـاً در ســنت و ســیره
امــام علــی(ع) کــه خــود الگــو و اســوه کامــل در اخــاق مدیریتــی اســت تاکیــدات
فراوانــی بــر رعایــت اخــاق بــرای مدیــران و زمامــداران دارد .اخــاق مــداری
مدیـران و زمامــداران آثــار و نتایــج تربیتــی و اجتامعــی فراوانــی داشــته و منجــر
بــه رشــد و شــکوفایی جامعــه بــه شــکل هــای گوناگــون مــی گــردد .پژوهــش
پیــش رو بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی درصــدد بررســی آثــار تربیتــی و اجتامعــی
اخــاق مــداری مدیـران و زمامــداران از منظــر ســنت و ســیره علــوی اســت .برخــی
از مهمرتیــن ایــن آثــار عبارتنــد از :افزایــش روحیــه نشــاط و امیــد بــه زندگــی،
افزایــش رفــاه و رشــد اقتصــادی ،گرایــش بیشــر مــردم بــه دینــداری ،اعتــدال در
گفتــار و رفتــار ،مدیریــت مبتنــی بــر ایثــار ،احســاس مســؤولیت و وظیفــه نســبت
بــه مــردم ،شــفاف بــودن بــا تــوده مــردم و ولــی نعمــت دانســن آنهــا ،جانــب
حــق را در همــه امــور رعایــت کــردن ،اعتامدســازی در بیــن مــردم ،بــه عهــد و
شــعارهای خــود عمــل کــردن ،خــود کنرتلــی و خــود مدیریتــی ،رازداری و اجتنــاب
از افشــای ارسار دیگـران ،پرهیــز از رفتارهــای متکربانــه و خشــونت آمیــز ،اجتنــاب
از منــت نهــادن و تحقیــر منــودن دیگـران ،پرهیــز از مــردم گریزی ،دوری جســن از
ســوء ظــن نســبت بــه مــردم و پرهیــز از افـراط و تفریــط در اداره امــور جامعــه.
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یکــی از عوامــل رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای انســان در عرص ـهی کار ،عمــل بــر پایههــای اخــاق
اداری اســت .رعایــت اخــاق اداری و ســازمانی بــه انســان احســاس تعالــی میبخشــد و همیــن احســاس
تعالــی در مناســبات انســانی بــا دیگــران بهشــدت تأثیــر میگــذارد .از ســوی دیگــر ،بــا شکســته شــدن
مرزهــای اخــاق ،همـهی حریمهــا میشــکند و انســانیت انســان فرومیریــزد .ایــن موضــوع در امــور اداری
جایــگاه خطیــر و ویــژهای دارد؛ زی ـرا هنگامیکــه انســان از محــدودهی فــردی خــارج میشــود و در پیونــد
بــا دیگــر انســانها قـرار میگیــرد و صورتــی اداری و ســازمانی مییابــد ،اگــر اخــاق نیــک بــر روابــط وی بــا
دیگـران حاکــم نباشــد ،آثــار ســوء آن چندیــن برابــر میشــود؛ از ســوی دیگــر ،متخلــق بــودن بــه اخــاق واالی
انســانی در حیطههــای فــردی و اجتامعــی ،آثــار تربیتــی و اجتامعــی در دیگـران و در ادارهی امــور ســازمان
و درنهایــت ،در پیشــرد جامعــه بــه بــار مـیآورد.
در اندیشـهی امــام علــی(ع) ،توجــه بــه ابعــاد و آثــار تربیتــی اخالقمــداری مدیـران به شــکلهای گوناگون
در گفتــار ،رفتــار ،خطبههــا و نامههــای امــام بــه فرمانــداران و والیــان تجلــی مییابــد .دقــت در کاربــرد
واژههــا و اصطالحاتــی همچــون «صــر و حلــم»« ،احســان»« ،امان ـتداری»« ،رفــق و مــدارا»« ،تواضــع»،
«حیــا»« ،جــود و بخشــش»« ،زهــد و بــه دنیــا دل نبســن» و ...ازجملــه آثــار تربیتــی اخالقمــداری مدیـران
والیــان از دیــدگاه امــام علــی(ع) اســت .امــام علــی(ع) در ســفارش بــه مالــک اشــر ،ایــن مســئله را یــادآوری
میکنــد و میفرمایــد« :ای مالــک! در کارگـزاران خویــش بیندیــش و پــس از آزمــودن بــه کارشــان بگــار...؛ از
کســانی کــه اخــاق آنــان گرامیتــر ،آبرویشــان محفوظتــر ،طمعشــان کمــر و عاقبتنگریشــان فزونتــر
اســت [اســتفاده کــن]» (ســید رضــی ،نام ـهی  .)53هامنگونــه کــه مشــاهده میشــود ،امــام(ع) بــر رعایــت
اخــاق از ســوی مدی ـران تأکیــد کــرده اســت .بدیــن منظــور ،ایشــان در جــای دیگــری بــه مالــک ســفارش
میکنــد کــه تنهــا کســانی کــه اخــاق صالــح دارنــد ،اجــازه داشــته باشــند از ارسار حکومتــی آگاه شــوند
(هــان) .از دیــدگاه امــام علــی(ع) ،اخــاق اداری مطلــوب هنگامــی ســازمان مییابــد کــه کارکنــان نظــام اداری
بــه مردمــان از دیدگاهــی درســت بنگرنــد و خــود را کارگـزار ،وکیــل و خدمتگـزار مردمــان ببیننــد .در ایــن
صــورت اســت کــه اخــاق ســازمانی مطلــوب ظهــور مییابــد (هــان ،نامـهی  .)51چنیــن اخالقــی اســت کــه
در میــان مــردم نتایــج تربیتــی خواهــد داشــت .خطرناکتریــن آفــت اخــاق اداری و ســازمانی ایــن اســت کــه
کارگـزاران و کارکنــان نظــام اداری ،مردمــان را از خــود فروتــر بداننــد و خــود را بــر آنــان مســلط ببیننــد و در
ادارهی امــور ،خــود را فرمانــروا تصــور و ارادهی فرمانروایــی کننــد (هــان ،نامـهی  .)53بــا توجــه بــه اهمیــت
مســئله و رضورت نــر معــارف و آموزههــای علــوی ،ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا آثــار و پیامدهــای
تربیتــی اجتامعــی اخالقمــداری مدیـران را از دیــدگاه امــام علــی(ع) تحلیــل و تبییــن منایــد.
پرســش اصلــی پیــش روی مقالــه ایــن اســت کــه از دیــدگاه امــام علــی(ع) ،چــه آثــار و نتایــج تربیتــی
اجتامعــی بـرای مدیـران اخالقمــدار در رفتــار و تعامــل بــا مــردم بیانشــده اســت؟ ازایـنرو ،ایــن پژوهــش
درصــدد اســت تــا بــه تبییــن آثــار تربیتــی اجتامعــی اخالقمــداری مدیـران ،بهویــژه در حــوزهی تعامــل بــا
مــردم ،در عرصههــای گوناگــون مدیریتــی بپــردازد.
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محققــان و پژوهشــگران ب ـرای تبییــن اندیش ـهها و آموزههــای امــام علــی  ،از دیدگاههــای گوناگــون
آثــار فراوانــی را خلــق کــرده و گوش ـههایی از علــوم بیک ـران دریــای معرفــت علــوی را منایــان ســاختهاند.
دربــارهی مســئلهی پژوهــش حــارض نیــز کموبیــش آثــاری تدویــن یافتــه اســت.
میــرزاده درزی در مقالــهی «اخــاق مدیــران» ( ،)1395موضــوع «اخــاق مدیــران» از نــگاه قــرآن و
روایــات را بررســی کــرده اســت .نویســنده معتقــد اســت اخــاق مدی ـران بــه دو نــوع «صفــات درونــی» و
«رفتارهــا» تقســیم میشــود« .تقــوا»« ،بیتوجهــی بــه دنیــا»« ،پرهیــز از مقامپرســتی»« ،حلــم و صــر» و
«رشح صــدر» منونههایــی از نــوع اول ،یعنــی صفــات درونــی اســت کــه مدیـران بایــد بــه آنهــا مزیّــن باشــند.
نــوع دوم ،یعنــی رفتارهــا ،بــه دو دســتهی رفتارهــای فــردی و رفتارهــای اجتامعــی تقســیم میشــود.
«تواضــع»« ،امانـتداری» و «صداقــت» از دســتهی رفتارهــای فــردی و «اخــاق خــوش»« ،گذشــت و مــدارا»
و «مشــورت» از دســتهی رفتارهــای اجتامعــی مدیـران اســت .نویســنده در ایــن مقالــه ،تنهــا صفــات درونــی
و رفتارهــای یادشــده را بــه علــت نقــش ویژهشــان در ســامان ه ی مدیریــت اســامی بررســی کــرده اســت.
در دیــدگاه انصــاری در مقال ـهی «اصــول اخالقــی مدی ـران و دیــدگاه امــام رضــا» ( ،)1399اخــاق ســتون
و ســاختامن مدیریــت اســت .امئ ـهی مــا در اخــاق مدیریتــی پیشــتاز بودهانــد کــه بــا اســتناد بــه ســخنان
و روایاتشــان ،اهمیــت اخــاق در مدیریــت آشــکار میشــود؛ بنابرایــن ،موضــوع ایــن نوشــتار ،مؤلفههــای
اخالقــی مدیـران در نظــام اســامی و ســیرهی امــام رضــا(ع) و هــدف آن ،بررســی لــوازم و نیازمنــدی اخالقــی
مدی ـران در ایــن نظــام اســت .اخــاق ،مدیریــت و رشایــط بقــا ،مدیریــت در فرهنــگ علــوی ،صالحیــت
اخالقــی مدی ـران و اصــول اخالقــی آن ازجملــه عناویــن ایــن نوشــتار اســت .نکوییمقــدم و بهشــتیفر در
«اخــاق مدیریــت از دیــدگاه اســام» ( ،)1387علــل ناهنجاریهــای موجــود در مدیریــت و تأثیــر اخــاق
در دفــع ناهنجاریهــا را تحلیــل کردهانــد .از دیــد نویســندگان مقال ـهی یادشــده ،پیدایــش ناهنجاریهــای
اخالقــی در ســازمان چندیــن علــت اساســی دارد؛ ازجملــه :نداشــن احســاس مســئولیت ،فقــدان باورهــای
اخالقــی ،نبــود وجــدان کاری ،پایبنــد نبــودن بــه تعهــدات خــود در برابــر ســازمان ،حاکمیــت ارزشهــای مادی
در برابــر ارزشهــای معنــوی و . ...آنــان معتقدند هامنطور که قـــدرت عـقـالنـــی و فـکـــری بــرای مـدیــران
الزم اســت ،فزونــی اخــاق و ارزشهــای انـسـانـــی و اســامی نـیـــز ضـــروری اســـت و مـدیــران بایــد بیش از
دیگـران ،اخــاق اســامی را رعایــت کننــد.
هامنگونــه کــه مشــاهده میشــود ایــن مقــاالت و بســیاری دیگــر کــه محققــان و پژوهشــگران آنهــا را
بهصــورت پراکنــده نگاشــتهاند ،اخــاق مدی ـران را بهصــورت کلــی بــر اســاس آموزههــای اســامی تحلیــل
کردهانــد؛ امــا رصف ـاً از نــگاه امــام علــی(ع) ،آنهــم دربــارهی آثــار و پیامــد موضــوع بررســی نشــده اســت.
رنجــر در مقالـهی «اخــاق سیاســی از دیــدگاه امــام علــی(ع)» ( ،)1382بــه تبییــن رابطـهی اخــاق و سیاســت
(ع)
پرداختــه و تــاش کــرده اســت تــا مبانــی فکــری و وجــوه گوناگــون «اخــاق سیاســی» از دیــدگاه امــام علــی
را تبییــن کنــد .مولــوی نیــز در پژوهــش «اصــول و مبانــی اخالقــی سیاســت در دیــدگاه امــام علــی(ع)» ()1395
نشــان داده اســت کــه از دیــد امــام علــی(ع) ،سیاســت بایــد تابــع اخــاق باشــد .در دیــدگاه امــام(ع) ،سیاســت
مبتنــی بــر اخــاق اصولــی دارد کــه رعایــت آنهــا ،پیرشفــت جوامــع را بــه ارمغــان م ـیآورد .برخــی از ایــن
(ع)
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اصــول عبارتانــد از :رعایــت عدالــت و انصــاف میــان مــردم ،پرهیــز از دنیادوســتی و دنیاپرســتی ،رعایــت
رفــق و مــدارا در رفتــار بــا مــردم ،تناســب مقامهــا بــا توجــه بــه میـزان برخــورداری از فضایــل اخالقــی ،حاکــم
کــردن اخــاق بــر سیاســت ،وفــاداری بــه پیــان و شــعارهای حکومتــی ،برخــورد صادقانــه بــا مــردم و پرهیــز
از فریبــکاری بــا آنــان .آشــکار اســت کــه محــور ایــن مقــاالت ،ناظــر بــه حــوزهی ویــژهای از اخــاق یعنــی
رابط ـهی اخــاق و سیاســت اســت .در کتابهــا و مقــاالت دیگــر نیــز ،کموبیــش «اخــاق در مدیریــت»
از دیــدگاه امــام علــی بررســی و کاوش شــده اســت؛ امــا مشــخصاً دربــارهی پیامدهــای تربیتــی و اجتامعــی
اخالقمــداری مدی ـران کمــر کارشــده اســت.
برخی از پایاننامههایی که کموبیش با مسئلهی پژوهش حارض مرتبط است؛ عبارتاند از:
الــف« .تأثیــر اخــاق حاکــان و مدی ـران بــر اخــاق شــهروندان در شــکلگیری عدالــت اجتامعــی (از
منظــر نهجالبالغــه)» ()1393؛ پیروزنیــا در ایــن پایاننامــه ،اصــول و مبانــی عدالــت اجتامعــی از منظــر
نهجالبالغــه ،ویژگیهــای اخــاق فــردی و مدیریتــی کارگــزاران عــادل در نهجالبالغــه ،اصــول تربیــت
اجتامعــی و تأثیــر اخــاق کارگ ـزاران عــادل بــر اخــاق شــهروندان و جامعــه را بررســی کــرده اســت.
ب .پورمیســور در پایاننامـهی «مؤلفههــای اخــاق حرفـهای مدیـران در حکومــت علــوی» ( ،)1392بــه
تبییــن اصــول اخــاق فــردی مدیــر در ارتبــاط بــا خــدای متعــال ،در ارتبــاط بــا خــود ،در ارتبــاط بــا کارگـزاران
و در ارتبــاط بــا مــردم پرداختــه اســت.
ج« .تأثیــر شــاخصههای اخالقــی بــر عملکــرد مدی ـران بــا رویکــرد نهجالبالغــه» ( )1392از بالغــت نیــا؛
هــدف ایــن پژوهــش ،مطالعـهی مــوردی تأثیــر شــاخصههای اخالقــی عملکــرد مدیـران بــر کارکنــان آســتان
مقــدس حــرت معصومــه(س) اســت.
د« .نقــش اخــاق در مدیریــت از دیــدگاه نهجالبالغــه» ( )1391از حســینی خرمــی؛ در ایــن پایاننامــه،
پــس از تأکیــد بــر رعایــت اخــاق در هم ـهی حوزههــا و معرفــی مختــر هــر یــک از ایــن حوزههــا ،بــه
تبییــن آفــات و آســیبهای مدیریــت در حوزههــای اخالقــی و اجرایــی پرداختــه؛ امــا بــه آثــار تربیتــی و
اجتامعــی اخالقمنــدی مدی ـران نپرداختــه اســت.
هامنگونــه کــه مشــاهده میشــود ،در ایــن پژوهشهــا ،کمــر بــه آثــار و پیامدهــای تربیتــی و اجتامعــی
اخالقمــداری مدیـران توجــه شــده اســت؛ بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش ،بــه تبییــن آثــار و پیامدهــای تربیتــی
و اجتامعــی اخالقمــداری مدی ـران پرداختــه میشــود.

 .3مفهو مشناسی

هــر پژوهــش مبتنــی بــر مفاهیــم و اصطالحاتــی اســت کــه بـرای فهــم مســئلهی پژوهــش ،بایــد بهطــور
کامــل تبییــن شــوند .در ادامــه ،بــه تبییــن و ترشیــح مهمتریــن اصطالحــات پژوهــش ،بهطــور خالصــه و
شــفاف پرداختــه میشــود.
 .3-1اخالق
واژهی اخــاق از نظــر لغــوی ،از ریشـهی «خ ل ق» گرفتهشــده و در اصــل ،ریشـهی دو واژهی «خَلــق» و
«خُلــق» یکــی اســت؛ ماننــد َشب و ُشب و َصم و ُصم (قطــع کــردن و بریــدن)؛ امــا کلمــه «خَلــق» ویــژهی
120

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 6شماره 2

اشــکال ،اجســام و صورتهایــی اســت کــه بــا حــواس درک میشــود و «خُلــق» ویــژهی قــوا و ســجایایی
اســت کــه بــا فطــرت و دیــدهی دل درک میگــردد (راغــب اصفهانــی ،1374 ،ج  ،1ص .)635
در تعریــف اصطالحــی واژهی اخــاق نیــز ،دانشــمندان علــم اخــاق آرای گوناگونــی ارائــه کردهانــد؛ بـرای
منونــه ،جاحــظ آن را حالتــی از نفــس میدانــد کــه کارهــا و اوصــاف انســان را بــدون قصــد و توجــه بــروز
میدهــد (جاحــظ ،1410 ،ص  .)12در تعریــف دیگــر ،ابنمســکویه نیــز همنظــر بــا ســخن جاحــظ ،اخــاق
را حالتــی بـرای نفــس انســان میدانــد کــه او را بــه رفتارهایــش ســوق میدهــد ،بیآنکــه فکــر و تأمــل کنــد
(ابنمســکویه ،بیتــا ،ص  .)51در حقیقــت ،اخــاق ناظــر بــه خویهــای درونــی افـراد اســت کــه بــه رفتــار
بیرونــی اشــخاص منجــر میگــردد؛ بــه عبارتــی ،دیگــر ملک ـهی وجــودی انســان اســت کــه بهوســیلهی آن،
باطــن فــرد مشــخص و ا َعــال ظاهــری بــا توجــه بــه آن شــکل میگیرنــد (نراقــی ،1389 ،ص 51-50؛ فیــض
کاشــانی ،1349 ،ص  .)54گفتنــی اســت کــه اخــاق فــردی بنمایــه و زیربنــای اخــاق اجتامعــی اســت و تــا
زمانــی کــه فــردی مزیّــن بــه اخــاق فــردی نباشــد ،آراســتگی بــه اخــاق اجتامعــی بـرای وی ســخت و بلکــه
ناممکــن خواهــد بــود.
اهمیــت اخالقمــداری مدیـران چنــان اســت کــه خداونــد یکــی از مهمتریــن عوامــل موفقیــت پیامـران
خــود را متصــف و متخلــق بــودن بــه اخــاق و نرمخویــی بــا مــردم معرفــی کــرده اســت تــا جایــی کــه پیامــر
اکــرم(ص) را در قــرآن ،بــا صفــت نرمخویــی ســتوده و علــت پیشــرد کار و تبلیــغ وی را همیــن اخــاق نــرم وی
دانســته اســت (آلعمـران159 :؛ قلــم4 :؛ حجــر88 :؛ اعـراف.)199 :
 .3-2مدیریت
مدیریــت در لغــت ،از ریش ـهی «دور» بــه معنــای گرداننــده و دوردهنــده گرفتهشــده اســت .از نظــر
جوهــری ،دیرانــی یعنــی صاحــب دیــر و مــردی کــه رئیــس اصحــاب خــودش باشــد ،از ایــن واژه مشــتق شــده
اســت (جوهــری ،1410 ،ج  ،2ص  .)661راغــب اصفهانــی واژهی «دار» را کــه دربردارنــدهی دیــوار و حصــاری
در اطـراف آن اســت ،از همیــن واژه دانســته و مرتبــط بــا آن معرفــی کــرده اســت (راغــب اصفهانــی،1412 ،
ص  .)321مدیــر نیــز بــه معنــای کارگــردان ،گرداننــده و دوردهنــده اســت (دهخــدا ،1377 ،ج  ،13ص )20561
کــه مــکان و محــدودهی مشــخصی را بتوانــد اداره کنــد؛ همچنیــن واژهی مدیریــت بــه معنــای مجموعـهای
از آگاهیهــای شــکلیافته ب ـرای ایجــاد هامهنگــی در یــک ســازمان بهمنظــور بــاروری بهــر برنامههــا و
نیــل بــه هدفهــای مطلــوب اســت (عســکریان ،1380 ،ص  .)91مدیریــت مبتنــی بــر اخــاق ـ کــه مســئلهی
پژوهــش حــارض نیــز هســت ـ مدیریتــی اســت کــه در جامعـهی اســامی ،زمینـهی رشــد انســان بهســوی اللــه
را مطابــق کتــاب ،ســنت ،ســیرهی پیامــر(ص) ،امامــان معصــوم(ع) و نیــز دســتاوردهای علــوم و فنــون و تجــارب
بــری فراهــم کنــد (تقــوی ،1368 ،ص .)20

 .4عرصههای اخالقمداری مدیران در بیان امام علی

(ع)

در اندیشــه و منظومـهی فکــری امــام علــی(ع) ،مدیــر بایــد در همـهی عرصههــا اخــاق را رعایــت کنــد و
از ایــن راه ،رضایــت خداونــد و رضایتمنــدی عمومــی را بهدســت آورد .در ایــن میــان ،برخــی عرصههــا و
زمینههــا از اهمیــت باالتــری برخــوردار اســت و یــا در چشــم مــردم منــود بیشــری دارد .در ادامــه ،بــه برخــی
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(ع)
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از مهمتریــن عرصههــای اخالقمــداری مدیریتــی از نــگاه امــام علــی(ع) پرداختــه میشــود.
(ع)
 .4-1عرصههای اخالق اقتصادی مدیر از دیدگاه امام علی
 .4-1-1زندگی ساده و بیتکلُف
امــام علــی(ع) ،بهعنــوان الگــوی اخــاق ،نهتنهــا در حوزههــای فــردی بلکــه در همــهی عرصههــای
حکومتــی و مدیریتــی رسآمــد بودنــد .حوزههــای مالــی و اقتصــادی یکــی از ایــن عرصههــا اســت کــه
میتوانــد بــر دیگــر عرصههــا تأثیــر مســتقیم بگــذارد و رعایــت اخــاق در آن حــوزه ،بــه نتایــج قابلمشــاهده
و آنــی در زندگــی مــردم منجــر شــود .بیشــک اخالقمــداری در موضوعــات مالــی و اقتصــادی ،از دیگــر
عرصههــا ســختتر و در مقابــل ،نتایــج آن شــیرینتر و در زندگــی عمــوم مــردم تأثیرگذارتــر اســت؛ ازایـنرو،
علــی(ع) بـرای تحقــق عدالــت اجتامعــی در جامعـهی ثروتانــدوز و دنیاطلــب آن روز کوفــه ،کار را بــا تکیــه
بــر تحقــق عدالــت اقتصــادی آغــاز و بــا هــدف بازگردانــدن اعتــاد عمومــی بــه دولــت اســامی ،بهوســیلهی
توجــه ویــژه بــه محرومــان و مســتضعفان ،بــه حــذف شــکاف طبقاتــی موجــود در جامعــه اقــدام کردنــد.
علــی(ع) بــا ایــن اقــدام ،درصــدد تحقــق چنــد هــدف بودنــد :نخســت آنکــه فقــر مطلــق از بیــن بــرود
و تعــادل و تــوازن میــان اقشــار گوناگــون اجتامعــی برق ـرار شــود؛ ســپس مــاک می ـزان بهرهمنــدی اف ـراد
جامعــه از درآمــد ،رفــاه و امکانــات موجــود بــر اســاس تــاش اف ـراد رسزمیــن اســامی تعییــن گــردد تــا بــه
ایــن ترتیــب ،دســت گروههــای ســودجو و امتیازطلــب از حــق ملــت قطــع شــود (دیربــاز ،1380 ،ص .)17
علــی(ع) بــا برقـراری عدالــت اقتصــادی ،عــاوه بــر تزکیـهی باطنــی و توجــه بــه ضعفــا و مســتمندان ،اتحــاد
و ب ـرادری میــان دولــت و ملــت را در جامع ـهی نزدیــک بــه فروپاشــی آن روز کوفــه نشــانه گرفتــه بودنــد
(زرقــا ،1379 ،ص )111-112؛ زی ـرا اگــر زمامــدار جامعــه مراقــب اعــال و رفتــار کارگ ـزاران خــود نباشــد،
امــکان سوءاســتفاده از منصــب و خیانــت و فســاد پیــش میآیــد و ایــن عاملــی اســت تــا بــا بیعدالتــی و
ظلــم و ســتم ،مــردم جامعــه نســبت بــه حکومــت بدبیــن و مأیــوس گردنــد و نظــام جامعــه از هــم فروپاشــد
(قــادرزاده و ســاروی ،1384 ،ص )8؛ ازای ـنرو ،علــی(ع) بــا محوریــت فرهنگســازی بــر روش ســاده زیســتی،
مســاوات ،قانونمــداری و نظــارت دقیــق بــر عوامــل اجرایــی حکومــت خویــش ،بازگشــت بــه موازیــن قــرآن
و ســنت رســول اکــرم(ص) و احقــاق حقــوق اجتامعــی ملــت را در دســتور کار خــود قـرار دادنــد؛ بـرای منونــه،
وقتــی امــام(ع) در جنــگ جمــل ،هنــگام شــهادت یکــی از یارانــش بــه نــام «زیدبنصوحــان» بــر رس بالینــش
رســید ،از میــان متــام خصائــل وی ،سادهزیســتی وی را ســتود (مفیــد ،1413 ،ص .)79
علـی(ع) مدیـری بـود که با وجود خزانـهداری بیتاملال ،تنها به تکه حصیری برای انجـام امور اکتفا میکرد
(ابنفهـد حلـی ،1407 ،ص 121؛ اربلـی ،1381 ،ج  ،1ص  .)173ابنفهـد حلـی آورده اسـت« :سـویدبنغفله
میگویـد :روزی خدمـت امـام علـی(ع) رسـیدم ،در آن ایـام کـه همـهی مـردم بـا حضرت علـی(ع) بیعـت کرده
بودنـد و امـام(ع) خلیفـه مسـلمین بود .دیدم بر روی حصیر کوچکی نشسـته و چیز دیگـری در آن خانه وجود
نـدارد .عـرض کـردم :یـا امیراملؤمنیـن(ع)! بیتاملـال مسـلمین در اختیار شامسـت و چیـزی را که ایـن خانه نیاز
دارد ،منیبینـم .علـی(ع) فرمـود :ای سـویدبنغفله! کسـی کـه در راه اسـت در مسـافرخانهای کـه زود از آنجـا
منتقـل میشـود ،ابـزار و وسـایل فراوانـی تهیـه منیکند .مـا بـهزودی از این دنیـا میرویم و به خانـهی آخرت
رهسـپار میگردیـم کـه بهرتین کاالی ما آنجاسـت» (ابنفهـد حلـی ،1407 ،ص .)121
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علــت نبــو ِد نفعخواهــی شــخصی و قدرتطلبــی امیرمؤمنــان و همچنیــن اکتفــا بــه کمرتیــن امکانــات
موجــود در مســیر احقــاق حقــوق ملــت ،آن اســت کــه اگــر مدیــری بــا ثــروت کالن در جامعــه فعالیــت
کنــد ،آنــگاه ایــن پرســش در ذهــن مــردم بــه وجــود میآیــد کــه یــک مدیــر حکومــت اســامی ایــن همــه
ثــروت را از کجــا آورده اســت کــه درنتیجــه ،ایــن امــر از ســویی زمین ـهی بیاعتــادی مــردم بــه مدی ـران را
بــه بــار مـیآورد و از ســوی دیگــر ،فرهنــگ مدیریتطلبــی بـرای بهرهمنــدی از منافــع شــخصی را گســرش
میدهــد (مــکارم شــیرازی ،1390 ،ج  ،14ص  .)832بــر اســاس ایــن ،علــی(ع) پیوســته دنیــای ناپســند را
نکوهــش میکردنــد (ســید رضــی ،1392 ،ص .)347 ،50 ،76 ،510 ،480 ،489
 .4-1-2مقابله با تبعیض و فرهنگ رانتخواری
مبـارزه بـا تبعیـض و رانتخـواری در میـان برخی اقشـار جامعـه ،از عرصههای دیگر اخلاق اقتصادی در
سـیرهی امـام علـی(ع) بـرای مدیریت جامعه اسـت .معیـار برتری افراد بـر یکدیگر در اندیشـه و نظام فکری و
منطـق علـوی ،میـزان ایمان آنـان اسـت و هیچ قـوم و قبیله و نـژادی بر اقـوام و نژادهای دیگر برتـری ندارد.
ایـن رفتـار اخالقمدارانـهی امـام(ع) در روایـت ذیـل دیـده میشـود« :زنـی قرشـی از حجـاز بـه کوفـه آمـد تـا
سـهم بیشتری از علـی(ع) بـرای خـود مطالبـه کند و چـون وارد کوفه شـد ،به زن پارسـیزبان که تـازه در کوفه
سـاکن شـده بـود ،برخـورد کـرد و چون از مقـدار عطا و جیـرهی او از بیتاملال پرسـید ،متوجه شـد که عطای
آن زن نیـز مطابـق بـا بهـره و عطـای خـود اوسـت .با ناراحتی آن زن پارسـی را برداشـت و به نزد علـی(ع) آورد
و درحالیکـه صدایـش را بلنـد کـرده بـود ،گفـت :آیـا ایـن از عدالـت اسـت کـه میـان مـن و این کنیز فارسـی
یکسـان عمـل میکنـی؟ امـام(ع) نگاهـی بـه آن زن کـرد و مشـتی از خاک برداشـت و به آن خاک نگریسـت و
در دسـت خـود آن خـاک را گردانـد و فرمـود :ایـن خـاک اجـزای آن بـر یکدیگر برتـری ندارد؛ سـپس آیهی 13
سـورهی حجـرات را تالوت فرمـود» (قرشـی ،1413 ،ج  ،2ص .)119
علــی(ع) حتــی میــان خویشــان خــود بــا مــردم نیــز تفــاوت قائــل نبــود و از بیتاملــال ،بــه عبداللهبنجعفر
در عیــن تنگدســتی بســیار نــداد (ابنهــال ثقفــی ،1371 ،ص  )36و هنگامیکــه دخــرش گردنبنــدی را از
بیتاملــال بــه عاریــت بــرد ،کاتــب خــود را توبیــخ کــرد (ورام ،1410 ،ج  ،2ص )3-4؛ ازایـنرو ،پیوســته خطــاب
بــه بیتاملــال میفرمــود« :در روز قیامــت شــهادت بــده کــه مــن از مــال مســلامنان در تــو نــگاه نداشــتم»
(هــان ،ص  .)33ایــن عدالــت و شــیوهی امامــی اســت کــه خطــاب بــه مــردم کوفــه فرمــود« :ای مــردم کوفه!
اگــر مــن از نــزد شــا رفتــم و زیــاده از مرکــب و خورجیــن و غالمــی کــه داشــتم ،همـراه خــود بــردم ،مــن
خیانـتکار خواهــم بــود» (احمــدی میانجــی ،1426 ،ج  ،2ص .)431
 .4-1-3نظارت همیشگی و دقیق بر رفتارهای اقتصادی برای جلوگیری از فساد اقتصادی
از عرصههــای دیگــر اخالقمــداری مدیریتــی امــام(ع) در حــوزهی اقتصــادی و مالــی ،تنــگ کــردن عرصــه
بــر ســودجویان و مفســدان اقتصــادی بهوســیلهی توبیــخ و نظــارت دقیــق بــر رفتــار کارگــزاران و بــازار
ملتهــای مســلامن بــود .نظــارت ،نکوهــش و توبیــخ احتکارگــران و رسزنــش و مقابلــه بــا تجــاری کــه
خودرسانــه بـرای منافــع شــخصی ،کاالی و ارزاق عمومــی را گـران میکردنــد و اخــاق اقتصــادی و کسـبوکار
را رعایــت منیکردنــد ،وجه ـهی همــت او بــود (ســید رضــی ،۱۳۹۲ ،ص  .)۴۳۸در دیــد امــام(ع) ایــن اعــال،
انح ـراف از مــرز عدالــت بهســوی ســتم و جــور اســت کــه عــاوه بــر آثــار ســوء آن ب ـرای مــردم ،نقصــی
آثار تربیتی اجتماعی پایبندی به اخالق توسط مدیران در دیدگاه امام علی

(ع)
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بـرای فرمانروایــان و مدیـران جامعــه بهشــار مـیرود؛ زیـرا قانــون عدالــت بــه دســت آنــان اجـرا میشــود
(ابنمیثــم ،1375 ،ص  .)1168در منطــق امــام(ع) ،اگــر مدی ـران امــور اقتصــادی جامعــه مرتبــی بــه تربیــت
الهــی باشــند ،بــر تربیــت عمومــی مــردم تأثیــر مســتقیم دارنــد.
علــی(ع) بـرای جلوگیــری از فســاد اخالقــی مدیـران ،از ســویی بــا اســتفاده از روش موعظــه و نصیحــت و
ترســاندن مدیـران از عواقــب شــوم فســاد اخالقــی در امور اقتصــادی ،آنان را بــه دوری گزیــدن از رانتخواری
و کســب مــال ح ـرام تشــویق میکردنــد (مفیــد 1413 ،ق ،ص  )119و از ســوی دیگــر ،بــا نظــارت دقیــق
بــر رفتــار آنــان ،بــازار مســلمین (حکیمــی و همــکاران ،۱۳۸۰ ،ج  ،۶ص  )7۰۲و توبیــخ کارگ ـزاران و والیــان
خطــاکار (ســید رضــی ،1392 ،ص  415و  ،)412ســد محکمــی را در برابــر ســودجویان و مفســدان اقتصــادی
بـرای تحقــق عدالــت اقتصــادی ایجــاد کردنــد.
آن حــرت بـرای نظــارت بــر مفاســد اقتصــادی و کاهــش آن و بـرای مدیریــت مبتنــی بــر اخــاق در امور
اقتصــادی ،دســتورالعملهایی را نیــز بــه بازاریــان و تاج ـران ارائــه م ـیداد و میفرمودنــد« :بیــش از هــر
چیــز ،بایــد از خداونــد طلــب خیــر کننــد و برکــت را در آســانگیری بجوینــد و بــه مشــریان نزدیــک شــوند
و خــود را بــه زیــور بردبــاری بیاراینــد و از ســوگند خــوردن دســت بردارنــد و از ظلــم و حــق کشــی برتســند
و بــا مظلومــان انصــاف ورزنــد و بــه رباخــواری نزدیــک نشــوند و پیامنــه و تـرازو را کامــل گرداننــد و کاالی
مــردم را کــم ندهنــد و در زمیــن دســت بــه تباهــی و فســاد نزننــد» (نــوری ،1408 ،ج  ،13ص )249؛ همچنیــن
خیرخواهــی و توجــه بــه بازرگانــان بهعنــوان تأمینکننــدهی معــاش مــردم را بــه فرمانــداران و کارگزارانشــان
گوشــزد (ســید رضــی ،1392 ،ص  )438و همراهــی بــا مفســدان را بهشــدت محکــوم میکردنــد؛ بنابرایــن،
امــام علــی(ع) بــه مناســبتهای گوناگــون ،بــه بیــان مالکهــا و آثــار اخالقمــداری مدیــران در حــوزهی
اقتصــادی پرداختــه و در مقــام عمــل نیــز ،خــود همــواره بــدان پایبنــد بــوده اســت.
(ع)
 .4-2عرصههای اخالق اجتامعی مدیر از دیدگاه امام علی
 .4-2-1تأکید بر حفظ کرامت نفس آحاد مردم
(ع)
از عرصههــا و جلوههــای دیگــر اخالقمــداری مدیــران در دیــدگاه امــام  ،بازگردانــدن کرامــت و
اعتامدبهنفــس مــردم بهوســیلهی حــق اظهارنظــر ،انتقــاد ســازنده و آزادی بیــان در جامعــهی اســامی،
پرسـشگری و مطالبهگــری اســت .مشــورت کــردن امــام علــی(ع) بــا مــردم در بســیاری از امــور و درعینحــال،
(ع)
پذیــرش انتقــادات آنــان ســبب میشــد کــه حــس کرامــت نفــس در میــان مــردم زنــده شــود .از نظــر امــام
مشــورت کــردن بــا مــردم و رشکــت دادن آنــان در تصمیمگیریهــا نهتنهــا کمــک میکنــد کــه والیــان و
مدیـران از خطــا در امــان مباننــد ،بلکــه بــه حــس کرامــت نفــس در آنــان منجــر میشــود (هــان ،ص .)335
در چنیــن جامعـهای ،هریــک از مــردم احســاس میکنــد کــه خــود صاحــب حکومــت اســت ،احســاس هویت
و کرامــت میکنــد و وجــود خــود را در پیشــرد اهــداف جامعــه مؤثــر میدانــد (هــان ،ص .)231
بدیـن منظـور ،علـی(ع) در اولین اقدامات پس از نشستن بر مسـند حکومت ،به برقراری مجلسـی عمومی
در مسـجد برای حلوفصل مشـکالت مردم بدون حضور سـپاهیان و محافظان حکومتی اقدام کرد؛ همچنین
بهمنظـور راحتـی و از بیـن بـردن اضطـراب مـردم ،کارگـزاران و مدیران خـود را نیز به رعایت ایـن مهم فرمان
مـیداد (همان ،ص  .)۴۳۹امـام علـی(ع) خـوب میدانسـتند کـه مـردم بـا سـخن گفتن و انتقـاد کـردن ،ضمن
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اینکـه از یـک حـق مسـلم سیاسـی ـ اجتامعـی بهـره میبرنـد ،بسـیاری از عقدههای آنـان فرومیریـزد و با از
بیـن رفتن زمینههـای اعمال و رفتـار ناهنجـار در جامعـه ،راهکارهایی برای بهبـود وضعیت و امـور به وقوع
میپیوندد .در این زمینه ،زنی که شـوهر خود را در خالفت علی(ع) و در جنگ ازدسـتداده بود ،از رسـیدگی
انـدک آن حضرت بـه خانـوادهی خویـش گلـه کـرد و ایشـان نیـز بـرای دلجویـی ،نیازهـای آن زن و فرزنـدان
وی را برطـرف سـاخت (مجلسـی ،1403 ،ج  ،41ص  .)52از سـوی دیگـر ،سـوده همدانیـه روزی بـرای عـرض
شـکایت خدمـت امیرمؤمنـان مـیرود و علی(ع) با عطوفت و مهربانی ،شـکایت او را بررسـی و کارگزار خود را
کـه در حـق وی ظلـم کـرده بـود ،عـزل میکنـد (قرشـی ،1413 ،ج  ،2ص  .)207این رفتـار امام(ع) و بسـیاری از
رفتارهایـی از ایـن قبیـل ،بارزتریـن جلـوهی اخلاق در ادارهی امـور جامعهای اسـت که بر محـور حق حرکت
میکـرد و حامیتکننـدهی حقـوق اجتامعـی افراد میشـد.
 .4-2-2مقابله با هنجارشکنان اجتامعی در کنار انتقادپذیری
آزادی بیــان در نظــام علــوی تــا حــدی اســت کــه مخالفیــن حــرت بــا وجــود پیامنشــکنی تــا زمانــی کــه
بهطــور علنــی و آشــکارا علیــه حقانیــت نشــوریدهاند ،اجــازهی بهرهمنــدی از امکانــات جامعــه را داشــتند.
در منونـهای ،روزی علــی(ع) بــر منــر مســجد کوفــه وعــظ و خطابــه میفرمــود کــه مــردی از خــوارج بلنــد شــد
و گفــت :خــدا او را بکشــد چــه دانشــمندی اســت .علــی(ع) بــا آنکــه ســخن او را شــنید؛ امــا متعــرض او نشــد
و هامننــد دیگــر مــردم جامعــه ،بهــرهی او را از بیتاملــال بهطــور کــال پرداخــت کــرد (شوشــری،1376 ،
ج  ،6ص  .)278امــام(ع) در برابــر توهیــن دیگـران تــا زمانــی کــه در امنیــت جامعــه خللــی ایجــاد نشــده بــود،
بــا آنــان برخــورد منیکردنــد (طربســی ،1983 ،ص )227؛ امــا در برابــر انح ـراف از حــق و ســوق دادن مــردم
بــه باطــل ،بهشــدت واکنــش نشــان میدادنــد .منون ـهی آن پاســخ قاطــع بــه برجبنمســهر طائــی اســت
(ســید رضــی ،1392 ،ص  .)268علــی(ع) همچنیــن حــق پرس ـشگری را در کنــار مطالبهگــری مــردم محفــوظ
میدانســتند (هــان ،ص  )231و بــه پرسـشهای مــردم پاســخ میدادنــد و خــود نیــز از مــردم میخواســتند
تــا از او ســؤال کننــد (طربســی ،1983 ،ص  .)261اینهــا و دههــا برابــر آن از منونههــای عینــی و عملــی
رعایــت اخــاق از ســوی امــام علــی(ع) ،بهعنــوان حاکــم و مدیــر جامعــه و ازجملــه فرمانهــا و دســتورهای
اخالقــی ایشــان بــه مدیـران و فرمانــداران اســت.
جامع ـهای کــه مدی ـران آن اخالقمــدار نیســتند و تــوان شــنیدن انتقــاد را ندارنــد ،در انجــام اصالحــات
جامعــه ناتــوان و بــه ظلــم و فســاد نزدیکترنــد ،درحالیکــه حکومــت علــوی مخاطبــان خــود را بــه بیــان
رصیــح حــق و ذکــر مشــکالت فــردی و اجتامعــی بـرای تحقــق عدالــت اجتامعــی تشــویق میکــرد (مــکارم
شــیرازی ،۱۳۹۰ ،ج  ،۸ص )۲۶۹؛ زیـرا حکومتــی کــه انتقــاد را حــق مــردم خویــش میدانــد ،عــاوه بــر اجـرا
و پایبنــدی بــه قانــون ،خــود را از آفــات درازمــدت قانونشــکنی حفــظ میکنــد؛ زیــرا بســن راه انتقــاد
نتیج ـهای جــز بیعدالتــی در پــی نــدارد (جعفــری ،1380 ،ج  ،3ص  .)772-773ایــن در حالــی اســت کــه
آزادی بیــان یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای جامعـهای اســت کــه نهادهــا ،اعتقادهــا و ارزشهــای آن بــه فــرد
امــکان میدهنــد کــه او شــخصاً بــه زندگــی خویــش ســامان بخشــد و بــه انتخابهــای عاقالنــه دســت بزنــد
(جونــز و فوالدونــد ،1389 ،ص .)3
درنتیجــه ،مشــارکت دادن مــردم در ارائـهی نظــر ،مشــورت بــا آنــان و پاســخگویی بــه شــبهات ایشــان،
آثار تربیتی اجتماعی پایبندی به اخالق توسط مدیران در دیدگاه امام علی

(ع)
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ایجــاد روحیــهی پرســشگری و امــکان مطالبهگــری در آنــان ،ســبب افزایــش اعتامدبهنفــس در مــردم و
تربیــت اجتامعــی میشــود و بــه بهبــود و رفــع مشــکالت جامعــه کمــک میکنــد.

 .5آثار تربیتی اجتامعی اخالقمداری مدیران در سیرهی امام علی

(ع)

در بیــان و آموزههــای امــام علــی(ع) بهعنــوان امــام و حاکــم عــادل و اخالقمــدار ،آثــار و نتایــج فراوانــی
(ع)
بـرای اخالقمــداری و اخالقگرایــی مدیـران در ادارهی امــور جامعــه ذکرشــده اســت .ســیرهی رفتــاری امــام
نیــز نشــاندهندهی ایــن اســت کــه امــام(ع) خــود اولیــن عامــل بــه ایــن توصیههــای اخالقــی بــوده و در
همـهی مراحــل زندگــی شــخصی و همچنیــن دســتورات حکومتــی خــود بدانهــا پایبنــد بــوده اســت .برخــی
از مهمتریــن ایــن آثــار عبارتانــد از :افزایــش روحی ـهی نشــاط و امیــد بــه زندگــی ،افزایــش رفــاه و رشــد
اقتصــادی ،گرایــش بیشــر مــردم بــه دیـنداری ،اعتــدال در گفتــار و رفتــار ،مدیریــت مبتنــی بر ایثار ،احســاس
مســئولیت و وظیفــه نســبت بــه مــردم ،شــفاف بــودن بــا تــودهی مــردم و ولینعمــت دانســن آنــان ،جانــب
حــق را در هم ـهی امــور رعایــت کــردن ،اعتامدســازی در میــان مــردم ،بــه عهــد و شــعارهای خــود عمــل
کــردن ،خودکنرتلــی و خودمدیریتــی ،رازداری و اجتنــاب از افشــای ارسار دیگـران ،پرهیــز از رفتارهــای متکربانه
و خشــونتآمیز ،اجتنــاب از منــت نهــادن و تحقیــر کــردن دیگ ـران ،پرهیــز از مردمگریــزی ،دوری جســن
از ســوءظن نســبت بــه مــردم و پرهیــز از افـراط و تفریــط در ادارهی امــور جامعــه و . ...بــه ســبب طوالنــی
بــودن و فراوانــی ایــن آثــار و نتایــج ،در ادامــه ســه مــورد از آثــار اخالقمــداری مدیــر بررســی میشــود کــه
هــم ناظــر بــر مشــکالت جامعـهی کنونــی اســت و هــم از نظــر نویســندگان ایــن مقالــه میتوانــد ناظــر بــه
همـهی نتایــج دیگــر نیــز باشــد و از نظــر تربیتــی اجتامعــی اهمیــت فـراوان دارنــد.
 .5-1افزایش حس نشاط و امید به زندگی
افزایــش حــس نشــاط و امیــد بــه زندگــی در میــان مــردم یکــی از نتایــج اخالقمــداری مدیـران در ادارهی
امــور جامعــه اســت کــه بســیاری از نتایــج دیگــر اخالقمــداری میتوانــد زیرمجموع ـهی ایــن اثــر باشــد.
نشــاط اجتامعــی بــه احساســات مثبــت فــرد و رضایــت خاطــر او از زندگــی مربــوط میشــود (ابراهیـ مزاده
و همــکاران ،1389 ،ص )16؛ یعنــی ارزیابــی مثبتــی را در پــی دارد کــه فــرد در آینــدهی زندگــی خــود مایــل
اســت ب ـرای او رخ دهــد (صفــری شــالی ،1388 ،ص  .)147ایــن موضــوع بهطــور مســتقیم بــا روان اف ـراد
مرتبــط اســت؛ زیـرا شــادکامی ،نشــاط و امیــد بــه زندگی ،احســاس خوشــبختی و خرســندی پایــدار از مجموع
زندگــی و مثبتگرایــی بــه آن را بــه دنبــال خــود دارد (پســندیده ،1391 ،ص  .)2از دیــدگاه دیــن ،رضایــت
الهــی و تــاش بـرای آخــرت از اصلیتریــن عوامــل شــادی بــه شــار میآیــد ،بهگونـهای کــه تحقــق اهــداف
الهــی در دنیــا عامــل مهمــی در بــروز آن اســت (یعقوبیــان و همــکاران ،1394 ،ص  .)11-12بــر اســاس
آموزههــای علــوی ،اخالقمــداری مدیـران میتوانــد در ایجــاد ،حفــظ و ارتقــای بهداشــت روانــی افـراد و در
افزایــش حــس نشــاط و امیــد بــه زندگــی نقــش مهمــی داشــته باشــد.
در اندیشـهی امــام علــی(ع) شــادی ،نشــاط و شــادابی در زندگــی ،حالتــی عاطفــی اســت کــه بــه «فرصت»
تعبیــر شــده اســت (آمــدی ،1410 ،ص  .)58اهمیــت شــادابی در زندگــی مــردم از دیــدگاه امــام تــا بــدان
جاســت کــه حتــی در هنــگام ناراحتیهــا هــم توصیهشــده اســت کــه انســان حــزن و اندوهگینــی خــود
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ـر ُه ِفــی َو ْج ِه ـ ِه َو
را در دل نهــان کنــد و در چهــره بشــاش باشــد؛ بنابرایــن امــام میفرمایــد« :الْ ُم ْؤ ِم ـ ُن ِبـ ْ ُ
ُح ْزنُـ ُه ِفــی قَلْ ِبـ ِه» (مجلســی ،1403 ،ج  ،64ص  .)305در روایــت دیگــری ،بشاشــت و شــادابی ســبب جــذب
ـوب أَ ِو َّدائِ ِهـ ْم َو نَ َفـ ْوا
ـاس قُلُـ َ
قلــوب مــردم و رفــن کینههــا معرفیشــده اســت« :إِ َّن أَ ْح َسـ َن َمــا یَأْلَـ ُـف ِبـ ِه ال َّنـ ُ
ـر ِع ْنـ َد لِقَائِ ِهـ ْم َو التَّ َف ُّقـ ُد ِفــی َغیْبَ ِت ِهـ ْم َو الْبَشَ اشَ ـ ُة ِب ِهـ ْم ِع ْنـ َد
ِبـ ِه الضِّ ْغـ َن َعـ ْن قُلُـ ِ
ـوب أَ ْع َدائِ ِهـ ْم ُح ْسـ ُن الْ ِبـ ْ ِ
ُحضُ و ِر ِه ـ م (هــان ،ج  ،75ص )57؛ گشــادهرویى بهرتیــن راه ب ـراى نفــوذ در دل دوســتان و زدودن كینــه از
دل دشــمنان اســت .هنــگام مالقــات و جویــا شــدن از روى مهــر و محبــت از حــال آنــان در موقــع غیبــت و
شــادى و خوشــحاىل هنــگام حضــور و آمدنشــان».
در اندیش ـهی امــام(ع) ،خشــنودی بــه قضــای الهــی و پذیــرش تقدی ـرات خداونــد ،یکــی از عوامــل شــاد
«سو ُر امل ُؤ ِمــنِ بِطا َعــ ِة َربِّــ ِه َو ُح ْزنُــ ُه
زیســن مــردم اســت (هــان ،ج  ،۷۱ص )۱۹۵؛ بنابرایــن میفرمایــدُ ُ :
َعلــی َذنْ ِبـ ِه» (آمــدی ،1410 ،ص  .)400روشــن اســت کــه ایــن روایــات عمــوم مــردم را شــامل میشــود؛ امــا
بــه طریــق اولــی ،مدی ـران و زمامــداران جامعــه را در برمیگیــرد؛ زی ـرا گفتــار ،رفتــار و تصمیــات آنــان در
زندگــی مــردم نقــش مســتقیم دارد؛ بنابرایــن ،مدیــر متقــی ســبب شــادی و نشــاط در زندگــی مــردم میشــود.
در دوران حکومــت امــام علــی(ع) ،نامههــای فراوانــی (نامــهی  30 ،28 ،17 ،10 ،9و )...بــرای معاویــه
ارسالشــده اســت تــا دســت از حکومــت مســتبدانهی خــود بــردارد و از شــیوهی حکومتــی دســت بکشــد کــه
بــر مبنــای ناامنــی ،بیعدالتــی ،فســاد و تبعیــض طبقاتــی و از بیــن بــردن نشــاط و شــادابی زندگــی مــردم
اســت؛ زی ـرا حکومتهــای اســتبدادگر و خودکامــه بــا از بیــن بــردن حــق بیــان ،بیتوجهــی بــه نیازهــای
اف ـراد و آزادیهــای فــردی ،رشارت ،بیرحمــی و بیاعتنایــی بــه ارزشهــا و حقــوق شــهروندان را بــه بــار
میآورنــد (والــر ،1379 ،ص  ،)66-67درحالیکــه در شــیوهی حکومتــی علــی(ع) ،بــر رعایــت حقــوق متقابــل
رعیــت و حاکــم بـرای رســیدن بــه یــک حکومــت آرمانــی تأکیــد میشــد (ســید رضــی ،1392 ،ص  )333تــا بــه
ایــن ترتیــب ،آثــار ســوء ناهنجــاری و کجرویهــای اجتامعــی را از میــان بــردارد کــه از بیــن برنــدهی آرامــش
روانــی ،اعتامدهــای متقابــل ،خوشبینــی ،نــگاه مثبــت بــه آینــده ،شــادابی و امیــدواری بــه زندگــی اســت
(رکنــی و طاهــری ،1390 ،ص .)10
از دیــدگاه امــام علــی(ع) ،رعایــت و توجــه بــه مســائل اخالقــی همچــون داشــن روحی ـهی همــکاری،
تعــاون ،خیرخواهــی نســبت بــه همدیگــر ،اصــاح فــردی و اجتامعــی ،مقــدم دانســن منافع و مصالــح جامعه
بــر منافــع شــخصی و خانوادگــی ،داشــن ارتبــاط ســامل و ســازنده بــا دیگـران ،صمیمیــت بــا مــردم ،آگاهــی
از خــود و محیــط و تــاش بـرای حــل مشــکالت زندگــی بــر اســاس آموزههــای رشیعــت جایــگاه مهمــی در
ایجــاد آرامــش و حــس نشــاط و امیــد بــه زندگــی در میــان مــردم دارد (شــجاعی ،1389 ،ص  ،)5بهگونـهای
کــه بدیــن منظــور ،تالشهــای بیوقفــه آن حــرت و مدیـران آراســته بــه اخــاق ایشــان ســبب شــد تــا در
اواخــر حکومــت خویــش بیــان دارنــد :امــروز ،احــدی در کوفــه شــب را بــه صبــح منیرســاند ،مگــر آنکــه
بــا یــک زندگــی راحــت ،شــاداب و آرام نــان گنــدم میخورنــد و خانــه دارنــد و از آب گــوارای (فــرات)
مینوشــند (ابنشــهر آشــوب ،1379 ،ج  ،2ص .)99
بنابرایـن ،تلاش مدیـران بـرای حـل مشـکالت و بهبـود اوضـاع جامعـه و رسـیدن صاحبان حق بـه حقوق
خویـش ،از مصادیـق اصلـی امید به زندگی و نشـاط عمومی جامعه اسـت (سـید رضـی ،1392 ،ص )513؛ زیرا
آثار تربیتی اجتماعی پایبندی به اخالق توسط مدیران در دیدگاه امام علی

(ع)
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شـادی و نشـاط در رعایـت حقـوق از سـوی همهی مـردم و بهویژه مدیران و والیان جامعه اسـت (ابنشـعبه
حرانـی ،1404 ،ص  .)323بـر اسـاس آموزههـای دینـی ،پیامـد مثبـت اخالقمـداری مدیـر ،علاوه بـر زندگـی
مـردم ،آخـرت مدیـر و حاکـم جامعـه را نیز تحت تأثیر قرار میدهـد (کلینـی ،1407 ،ج  ،2ص )191؛ درنتیجه،
هرانـدازه مدیـران نظـام اسلامی بـرای رفـع مشـکالت مـردم قـدم بردارند ،به همان انـدازه اعتامد ملـی را به
حکومـت جلـب میکننـد و مـردم نیـز با دیدن رفع موانـع در زندگی و شـادمانی و امید به ادامـهی حیات در
جامعـهی اسلامی ،بیشترین توانایـی خـود را در کشـور بـه کار خواهند بسـت؛ زیرا مثرهی تالش خـود و تعهد
مسـئوالن در فراهـم آوردن زندگـی در سـایه امنیـت و آسـایش را به زیبایی مشـاهده میکنند.
 .5-2افزایش رفاه و رشد اقتصادی جامعه
افزایــش رفــاه و رشــد اقتصــادی در جامعــه از نتایــج دیگــر اخالقمــداری مدیـران در ادارهی امــور جامعه،
از دیــدگاه آموزههــای علــوی اســت .رفــاه و رشــد اقتصــادی خانوادههــا و فراتــر از آن در یــک جامعــه ،بــا
مؤلفههایــی چــون توانایــی تأمیــن حداقــل معــاش ،داشــن عزتنفــس و آزادی انتخــاب رابطـهی مســتقیمی
دارد (بختیــاری بــه نقــل از تــودارو ،1380 ،ص  .)10در نظــام علــوی ،عامــل اصلــی ایــن رشــد ،انگیــزهی مــردم
بـرای حرکــت بهســوی آینــده اســت؛ ازایـنرو ،ایجــاد روحیــه نشــاط و امیــد بــه زندگــی ،عامــل محــرک رشــد
اقتصــادی میشــود (داودی ،1383 ،ص .)1
امــام علــی(ع) خــود نیــز در کنــار اقدامــات عدالتگرایانــه در ادارهی امــور حکومــت و ایجــاد روحیـهی
نشــاط اجتامعــی ،بــه عمـران و آبادانــی شــهرها میپرداخــت؛ ازایـنرو ،بــا کار و تــاش مــردم در حرفههــای
خویــش در کنــار مشــارکت فعــاالن اقتصــادی بــا صاحبــان ثــروت ب ـرای منافــع اقتصــادی ملــت ،زمین ـهی
رشــد روزافــزون اقتصــاد کشــور را فراهــم میکــرد ،اقتصــاد نــاب و پاکــی کــه بــر اســاس موازیــن اســام رقــم
میخــورد (جعفــری ،1377 ،ج  ،4ص  .)81شایســتهی یــادآوری اســت کــه اگــر مدیـران و فرمانــداران متخلــق
بــه اخــاق اســامی نباشــند ،ممکــن اســت ثــروت را میــان افـراد خاصــی دستبهدســت و بــه رانتخــواری
اقــدام کننــد ،در ایــن صــورت ،نهتنهــا ســبب رونــق اقتصــادی منیشــود ،بلکــه اقتصــاد در قبض ـهی قــدرت
افـراد خاصــی میچرخــد و فقیـران روزبـهروز فقیرتــر و ثرومتنــدان روزبـهروز غنیتــر میشــوند و درنتیجــه،
شــکاف طبقاتــی ایجــاد میگــردد .مدیریــت اخالقمــدار علــی(ع) مدیریتــی بــود کــه پیوســته مــردم را بــه
کار و تحصیــل معــاش (محمــدی ریشــهری ،1412 ،ص  )165-169و بــر آبادانــی زمیــن و شــهرها از طریــق
دامپــروری و کشــاورزی تشــویق میکــرد (برقــی ،1371 ،ج  ،2ص  )643و کســی را نکوهــش میمنــود کــه
بــا وجــود بهرهمنــدی از آب و خــاک در فقــر زندگــی میکــرد (حمیــری ،1413 ،ص  .)115علــی(ع) کــه خــود
اســوهی کار و تــاش و جلــوهی آشــکار اخالقمــداری بــود ،ب ـرای تأکیــد بــر فرهنــگ کار و تــاش حتــی در
دوره خالفــت ،از دســرنج کشــاورزی خویــش در مدینــه بهمنظــور تأمیــن معیشــت خــود و خانــواده بهــره
میبــرد (مغنیــه ،1387 ،ج  ،5ص  .)125-126بــا کوشــش فـراوان قنــات حفــر میکــرد و بـرای رفــاه اجتامعــی
و آبادانــی زمیــن آن را وقــف میمنــود (کلینــی ،1429 ،ج  ،13ص )461؛ ازایـنرو ،خطــاب بــه مدیـران خویــش
میفرمــود« :برتــری حکمـران در آبادانــی شهرهاســت» (لیثــی واســطی ،1376 ،ص .)357
از ســوی دیگــر ،منطــق اخالقمــدار علــوی ب ـرای هــر و حرف ـهی آدمــی اهمیــت ویــژهای قائــل بــود
(طربســی ،1384 ،ص  )62تــا بــه ایــن ترتیــب ،بهوســیلهی سیاس ـتهای صحیــح اقتصــادی ،تولیــد ثــروت
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بیشازپیــش شــود (شــجاعی و مردانــی ،1394 ،ص  ،)5ثروتــی کــه بخــش مهــم آن بهوســیلهی صنعتگ ـران
و تجــار حکومــت ایجــاد و ازایــنرو موجــب حامیــت دولــت میگشــت (ســید رضــی ،1392 ،ص .)438
نکتـهی مهــم اینکــه بهکارگیــری نیــروی جــوان داخلــی ســبب افزایــش رونــق تولیــدات داخلــی ،ســامان یافــن
معیشــت مــردم و درنهایــت ،بــا گــردش چــرخ اقتصــاد کشــور بــه عمـران و آبادانــی شــهرها منجــر میگــردد،
درحالیکــه نــگاه عکــس بــه ایــن موضــوع و وابســتگی خارجــی در اقتصــاد ،وابســتگی سیاســی و اخالقــی،
اســتیالی غیرمســلامنان بــر مســلامنان و فاســد کــردن فرهنــگ اســامی را در پــی دارد (حکیمــی و همــکاران،
 ،۱۳۸۰ج  ،۶ص  .)۷۳۹بخــش عمــدهای از کمــک بــه تولیــد و آبادانــی شــهرها هــم بهوســیلهی مــرف
صحیــح مالیــات و سیاس ـتهای عادالن ـهی ایــن امــر بــه وقــوع میپیوســت (ســید رضــی ،۱۳۹۲ ،ص )۴۳۶
تــا بــه ایــن ترتیــب ،از ویرانــی زمینهــا ،فقــر جســمی و روانــی مــردم و درنهایــت ،شــورش علیــه حکومــت
جلوگیــری بــه عمــل آیــد (مــکارم شــیرازی ،1390 ،ج  ،11ص .)30-31
نظـام اخالقمـدار علـوی رشـد اقتصادی را ناشـی از سیاسـتهای عادالنه توزیـع درآمد ،نظـارت دقیق بر
کارگـزاران و مقابلـه بـا سـودجویان میدانـد ،بهگونـهای کـه آحاد مسـلمین از منافع ملی بهطور یکسـان بهره
میبردنـد (رسـولی محالتـی ،1391 ،ص  .)368 - 369توجـه بـه اخلاق در منظومـهی حکومتـی علـوی حکـم
میکـرد کـه ایشـان حتـی مخـارج پیـروان سـایر ادیـان را کـه در کشـور اسلامی زندگـی میکردنـد و توانایـی
پرداخـت هزینـهی خویـش را نداشـتند ،از طریـق بیتاملـال تأمیـن کنـد (صـدر ،1360 ،ج  ،2ص .)298
بنابرایــن ،درصورتیکــه مدی ـران جامعــه بــر اســاس مبانــی اخالقــی عمــل مناینــد و در ادارهی حکومــت
و جامعــه ،اخــاق را مبنــای همـهی امــور قـرار دهنــد ،رشــد و رفــاه اقتصــادی در جامعــه ایجــاد میشــود،
در چنیــن جامع ـهی اخالقمحــوری ،منفعتطلبــی شــخصی نفــی و نفعخواهــی ملــی و مصلحــت ملــت
طلــب میشــود ،در چنیــن جامعـهای ،بــا تــاش و کوشــش فـراوان در عرصههــای پیرشفــت اقتصــادی بـرای
مشــارکت دادن مــردم و انجــام اقدامــات بازدارنــدهی مخــل اقتصــاد ملــی ،اقتصــاد رشــد میکنــد و فقــر،
فســاد و شــکاف طبقاتــی رو بــه نابــودی مینهــد.
 .5-3گرایش مردم به دینداری
افزایــش گرایــش مــردم بــه دیـنداری و زیبــا جلــوه دادن دیــن نــزد مــردم ،از دیگــر آثــار اخالقمــداری
مدی ـران در منظوم ـهی فکــری و اندیش ـهی نــاب علــوی اســت .ایــن موضــوع در حکومــت علــوی بســیار
منایــان بــود؛ زی ـرا علــی(ع) بهعنــوان رهــری عدالتخــواه و متخلــق بــه اخــاق دینــی ،همــواره بهگون ـهای
رفتــار میکــرد تــا دیــن الهــی در زمیــن گســرش یابــد .رفتــار او بهگون ـهای بــود کــه عــرب و عجــم را بــه
دیــن خــدا جــذب میکــرد؛ زی ـرا جلــوهی عملــی دی ـنداری و اخالقمــداری را در رفتــار علــی(ع) مییافتنــد.
منونـهی عملـی ایـن مسـئله را میتـوان در روایتـی مشـاهده کـرد .مطابـق این روایـت ،معاویه زنـی را از
طرفـداران علـی(ع) احضـار کـرد .آن زن در پاسـخ معاویـه مبنـی بـر علـت حـب علـی(ع) و عالقهی وی بـه امام
علـی(ع) گفـت :بـه دلیـل آنکـه او عـادل و طرفـدار مسـاوات اسـت و فقـرا را دوسـت مـیدارد ،درحالیکـه تو
خونریـزی میمنایـی ،میـان مسـلامنان اختلاف میافکنـی ،در قضـاوت ظلـم میکنـی و مطابـق هـوای نفـس
خویـش عمـل میمنایـی .ملـک و سـلطنت تـو را میفریبـد؛ امـا او را غافـل منیکند .تـو بیتاملال مسـلمین را
بـه حـراج میگـذاری؛ امـا او هیـچگاه آن را بـه ناحـق رصف منیکنـد (مجلسـی ،1403 ،ج  ،33ص )260
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در سـیرهی علـوی ،مـوارد فراوانـی از رفتـار اخالقمدارانـهی علی(ع)مشـاهده میشـود که بـه جذب مردم
بـه دیـنداری و افزایـش گرایـش آن بـه دیـن منجـر میگـردد .ایـن رفتارهـای امـام علـی(ع) ،بهعنـوان الگـو و
اسـوهای بـرای مدیـران جامعـهی امـروز نیـز اسـت؛ بـرای منونـه ،رفتـار امـام(ع) در مشـایعت کـردن کافر ذمی
و تأثیـر سـخنان و عمـل آن حضرت در مسـلامن شـدن او (کلینـی ،1407 ،ج  ،2ص  ،)670حامیـت از فعالیت
ایرانیـان بـرای رضـای خداوند و برخورد با سسـتی اعـراب (مجلسـی ،1403 ،ج  ،34ص  ،)319معارشت محبانه
بـا مـردم بهویـژه مردمـان ایرانزمیـن (ابنابیالحدیـد ،1428 ،ج  ،11ص  ،)167برخـورد بـا اخاللگران فرهنگی
و فکری (عبداملحمدی ،1380 ،ص  )5و ...سـبب میشـد تا محبت مردم و بزرگداشـت آن حرضت بهوسـیلهی
ایـن اعمال صالـح و اوصـاف نیـک (نقـوی ،بیتـا ،ج  ،5ص  ،)105بیشازپیـش و جـذب بـه دین افـزون گردد.
بنابرایــن ،مدیــر نیکســیرت و دارای خلــق نیکــو نیــز ،بــا تبعیــت از رفتارهــای امیرمؤمنــان در جــذب
قلــوب مــردم نقــش اساســی دارد (هاشــمی خوئــی ،1358 ،ج  ،6ص )93؛ زیــرا هنگامــی گرایــش مــردم
بــه دی ـنداری تأثیرگــذار اســت کــه هیچگونــه اثــری از خوهــای ناپســند ازجملــه خودســتایی ،خودبینــی،
خودپســندی ،خودمنایــی ،طمــع یــا حســد در قلــب انســان نباشــد (امــام جعفــر صــادق(ع) ،1360 ،ص .)255
منونـهی عملـی اخالقمـداری امـام علـی(ع) در جـذب مـردم بـه دیـنداری را در رفتار ایشـان با غلام خود
قنبر میتـوان دیـد .امـام باقـر(ع) دراینبـاره میفرمایـد :روزی عىل(ع) بـه بـازار پارچهفروشها آمـد و به مردى
فرمـود« :دو جامـه بـه مـن بفـروش ».آن مـرد گفـت :اى امیرمؤمنـان! آنچه مطلوب شامسـت ،نزد من اسـت.
چـون پارچهفـروش امیرمؤمنـان را شـناخت[ ،از او خرید نكرد و] گذشـت ،نزدیك [فروشـنده] جواىن ایسـتاد و
دو جامـه خریـد ،یكى را بـه سـه درهم و دیگـرى را به دو درهم .آنـگاه به قنرب فرمود« :اى قنبر! تو این جامه
را كـه بـه سـه درهـم خریـدم ،بردار ».قنرب گفت :شما بـدان سـزاوارترید ،منرب میرویـد و براى مردم سـخرناىن
میکنیـد .على(ع) فرمـود« :تـو جـواىن و خواسـتههای جـواىن دارى و مـن از پـروردگارم خجالـت میکشـم كـه
خـود را بـر تـو مق ّدم بدارم» (فتـال نیشـابورى ،1375 ،ص .)182
هامنگونــه کــه در ایــن منونــه نشــان داده شــد ،امــام(ع) بــا ایــن رفتــار اخالقمداران ـهی خــود ،ســبب
جــذب و گرایــش بیشــر قنــر شــده اســت.
درنتیجـه ،بـه میزانـی کـه مدیـران در راه خدمـت بـه مـردم تالش کننـد و مردم نیـز آثار ایـن مجاهدت را
در زندگـی خویـش مشـاهده مناینـد ،بـه هامن میـزان بر کارآمـدی نظام دینمدارانـه و قوانین اسلام اعتامد و
بـه ایـن سـبب پایههـای زندگی خویش در کشـور را مسـتحکم میکننـد و از پناهندگی به فکـر ،اعتقاد ،روش
و منـش بیگانـگان دسـت میکشـند؛ بهعبارتدیگـر ،اصل کارآمدی یـک نظـام دینمدارانه به اصـل دینداری
مدیـران و کارگـزاران آن جامعـه بازمیگـردد کـه درنتیجـه ،هراندازه به دین عمل شـود ،چرخـهی زندگی مردم
نیـز بـه همان انـدازه خواهد چرخید و سـبب گرایـش به دین خواهد گشـت.

نتیجهگیری

بنا بر آنچه گفته شد ،روشن میشود:
الــف .اخالقمــداری و پایبنــدی بــه اصــول اخالقــی از دیــدگاه ســنت و ســیرهی علــوی الزمــهی کار
اجرایــی اســت و مدیـران و زمامــداران بـرای رشــد و شــکوفایی جامعــه و تــداوم حکومــت بایــد بــه اصــول و
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مبانــی اخالقــی معتقــد باشــند.
ب .جلوههــای اخالقمــداری در ســنت و ســیرهی مدیریتــی امــام علــی در ابعــاد گوناگونــی
قابلبررســی اســت .از دیــد امــام(ع) ،دو عرصــهی اقتصــادی و اجتامعــی از مهمتریــن زمینههــای رعایــت
اخــاق ب ـرای یــک مدیــر اســت .رعایــت اخــاق مدیریتــی در ایــن دو حــوزه ،اهمیــت باالتــری نســبت بــه
حوزههــای دیگــر دارد و میتوانــد در همـهی زوایــای زندگــی مــردم جلوهگــر شــود و پایبنــدی بــه اخــاق از
ســوی مدیـران و زمامــداران در ایــن دو حــوزه میتوانــد در دیگــر حوزههــا تأثیرگــذار باشــد .برخــی از ایــن
عرصههــا عبارتانــد از :زیســت ســاده و بــدون تکلُــف ،مقابلــه بــا تبعیــض و فرهنــگ رانتخــواری ،نظــارت
همیشــگی و دقیــق بــر رفتارهــای اقتصــادی بـرای جلوگیــری از فســاد اقتصــادی ،تأکیــد بــر حفــظ کرامــت
نفــس آحــاد مــردم ،مقابلــه بــا هنجارشــکنان اجتامعــی.
ج .از دیــدگاه امــام(ع) ،پایبنــدی بــه اخــاق از ســوی زمامــداران نتایــج و آثــار بســیاری بــه بــار مـیآورد.
برخــی از مهمتریــن ایــن آثــار عبارتانــد از :افزایــش روحی ـهی نشــاط و امیــد بــه زندگــی ،افزایــش رفــاه و
رشــد اقتصــادی ،گرایــش بیشــر مــردم بــه دیـنداری ،اعتــدال در گفتــار و رفتــار ،مدیریــت مبتنــی بــر ایثــار،
احســاس مســئولیت و وظیفــه نســبت بــه مــردم ،شــفاف بــودن بــا تــودهی مــردم و ولینعمــت دانســن آنان،
جانــب حــق را در هم ـهی امــور رعایــت کــردن ،اعتامدســازی در میــان مــردم ،بــه عهــد و شــعارهای خــود
عمــل کــردن ،خودکنرتلــی و خودمدیریتــی ،رازداری و اجتنــاب از افشــای ارسار دیگـران ،پرهیــز از رفتارهــای
متکربانــه و خشــونتآمیز ،اجتنــاب از منــت نهــادن و تحقیــر کــردن دیگـران ،پرهیــز از مردمگریــزی ،دوری
جســن از ســوءظن نســبت بــه مــردم و پرهیــز از افـراط و تفریــط در ادارهی امــور جامعــه.
(ع)
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•ابنمیث ــم بحران ــی ،کاملالدی ــن؛ رشح نهجالبالغ ــه؛ ترجمــهی محمدص ــادق ع ــارف؛ مش ــهد :بنی ــاد پژوهشه ــای
اســامی 1375 ،ش.
•ابنهالل ثقفی ،ابواسحاق ابراهیم؛ الغارات؛ تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1371 ،ش
•احمدی میانجی ،علی؛ مکاتیب األمئه علیهمالسالم؛ محقق :مجتبی فرجی؛ قم :دارالحدیث 1426 ،ق.
•احمدی ،علیاصغر؛ «عدالت اجتامعی در نهجالبالغه زمینهها ،موانع و دستاوردها»؛ معرفت ،شامرهی  1390 ،171ش.
•اربلی ،علیبنعیسی؛ کشف الغمه؛ ترجمهی علیبنحسین وارهای ،تهران :اسالمیه 1381 ،ق.
•ام ــام جعف ــر ص ــادق(ع)؛ مصب ــاح الرشیع ــه؛ ترجمــهی حس ــن مصطف ــوی؛ تهــران :انجم ــن اس ــامی حکم ــت و
فلس ــفه ایــران 1360 ،ش.
•آمــدی ،عبدالواحدبنمحمــد؛ غررالحکــم و دررالکلــم؛ محقــق :ســید مهــدی رجائــی؛ چــاپ دوم ،قــم :دارالکتــاب
االســامی 1410 ،ق.
•باباپـــور گلافشـــانی ،محمدمهـــدی؛ حاکمیـــت و حکمرانـــی در نهجالبالغـــه؛ قـــم :مرکـــز بیناملللـــی نـــر
املصطفـــی 1392 ،ش.
•بحرانـــی ،ســـید هاشمبنســـلیامن؛ حلیـــة االبـــرار فـــی احـــوال محمـــد و آلـــه االطهـــار علیهمالســـام؛ قـــم:
مؤسســـه املعـــارف الســـامیه 1411 ،ق.
(ع)
•بختیاری ،صادق؛ «عدالت و توسعه از دیدگاه امام علی »؛ پژوهشهای اجتامعی اسالمی ،شامرهی  1380 ،30ش.
•برقی ،احمدبنمحمد؛ املحاسن؛ چاپ دوم ،قم :دار الکتب االسالمیه 1371 ،ق.
•پسندیده ،عباس؛ «بررسی و تحلیل شادکامی از منظر قرآن» ،مطالعات تفسیری ،شامرهی  1391 ،10ش.
•تقوی ،سید رضا؛ نگرشی بر مدیریت اسالمی ،تهران :سازمان تبلیغات اسالمی مدیریت 1368 ،ش.
•جاحظ ،عمروبنبحر؛ تهذیب االخالق؛ تصحیح ابراهیمبنمحمد؛ مرص :دارالصحابه للرتاث 1410 ،ق.
•جعفـــری رنـــدی ،یعقـــوب؛ ســـلیامنپور ،مســـلم؛ «ویژگیهـــای اخالقـــی مدیـــر اســـامی از منظـــر
نهجالبالغـــه» ،اولیـــن کنفرانـــس بیناملللـــی مدیریـــت ،اقتصـــاد ،حســـابداری و علـــوم تربیتـــی ،ســـاری،
 1394 ،https://civilica.com/doc/445881ش.
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•جعفری ،محمدمهدی؛ پرتوی از نهجالبالغه ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات اسالمی 1380 ،ش.
•جعفری ،محمدتقی؛ ترجمه و تفسیر نهجالبالغه؛ چاپ سوم ،تهران :دفرت نرش فرهنگ اسالمی 1377 ،ش.
•جمعی از نویسندگان؛ علی(ع) و فتنهها ،چاپ دهم ،تهران :قدر والیت 1395 ،ش
•جونز ،پیرت؛ فوالدوند ،عزتالله؛ «چرا آزادی بیان»؛ دادنامه ،شامرهی  1389 ،6ش
•جوهری ،اسامعیل؛ الصحاح ،بیروت :دار العلم للمالیین 1410 ،ق.
•حکیمی ،محمدرضا؛ حکیمی ،محمد؛ حکیمی ،علی؛ الحیاة؛ ترجمهی احمد آرام؛ تهران :فرهنگ 1380 ،ش.
•حمیری ،عبداللهبنجعفر؛ قرب االسناد؛ قم :مؤسسه آلالبیت علیهمالسالم 1413 ،ق.
•خامنهای ،سید علی؛ انسان  250ساله؛ قم :ایامن جهادی 1390 ،ش.
•داودی ،محمدرضا؛ «امید و نقش تربیتی آن در زندگی»؛ معرفت ،شامرهی  1383 ،83ش.
•دری نوگورانی ،حسین؛ «اسرتاتژی بازدارندگی در سیرهی علوی»؛ آینه پژوهش ،شامرهی  1379 ،66ش.
•دهخدا ،علیاکرب؛ لغتنامه دهخدا؛ تهران :دانشگاه تهران 1377 ،ش.
•دیرباز ،عسگر؛ «عدالت اقتصادی در کالم و سیرهی علی(ع)»؛ روششناسی علوم انسانی ،شامرهی  1380 ،27ش.
•دیلم ــی ،حســنبنمحمد؛ اع ــام الدی ــن ف ــی صف ــات املؤمنی ــن؛ محق ــق :مؤسس ــه آلالبی ــت علیهمالس ــام؛ ق ــم:
مؤسس ــه آلالبی ــت علیهمالس ــام 1408 ،ق.
•راغ ــب اصفهان ــی ،حس ــینبنمحمد؛ مف ــردات الف ــاظ الق ــرآن؛ محق ــق :صف ــوان عدن ــان داوودی؛ بیروت-دمش ــق:
دار القلــم-دار الشــامیه 1412 ،ق.
•راون ــدی ،قطبالدی ــن س ــعید؛ منه ــاج الرباع ــة ف ــی رشح نهجالبالغ ــه؛ تصحی ــح س ــید عبدالس ــیف کوهکم ــری،
ق ــم :کتابخان ــه عموم ــی آیتالل ــه مرعش ــی نجف ــی 1364 ،ش.
•رسولی محالتی ،سید هاشم؛ زندگانی امیراملؤمنین(ع)؛ چاپ هجدهم ،تهران :دفرت نرش فرهنگ اسالمی 1391 ،ش.
•رکنـــی ،محمدمهـــدی؛ طاهـــری وحدتـــی ،حســـین؛ «امـــام علـــی(ع) و مدیریـــت در مناســـبات اجتامعـــی»،
پژوهشهـــای نهجالبالغـــه ،شـــارهی  1390 ،32ش.
•سید رضی ،محمدبنحسین؛ نهجالبالغه؛ ترجمهی حسین استاد ولی؛ چاپ هشتم ،تهران :اسوه 1392 ،ش.
(ع)
•ش ــجاعی حقیق ــی ،مری ــم؛ مردان ــی گلس ــتانی ،مه ــدی؛ «مؤلفهه ــای مدیری ــت اقتص ــادی ام ــام عل ــی ب ــا تأکی ــد
ب ــر نهجالبالغ ــه»؛ حدی ــث ح ــوزه ،ش ــارهی  1394 ،15ش.
•شـجاعی ،محمدصـادق؛ «مؤلفههـای اجتامعی بهداشـت روانـی در نهجالبالغه بـا تأکید بر کار و فعالیـت اقتصادی،
روابط اجتامعی و کارکرد حکومت»؛ مطالعات اسلام و روانشناسـی ،سـال چهارم ،شمارهی  1389 ،6ش.
•شوشرتی ،محمدتقی؛ بهج الصباغه فی رشح نهجالبالغه؛ تهران :امیرکبیر 1376 ،ش.
•ص ــدر ،محمدباق ــر؛ اقتص ــاد م ــا (درسهای ــی درب ــارهی مکت ــب اقتص ــادی اس ــام)؛ ترجم ـهی ع.اس ــپهبدی؛ ته ـران:
اس ــامی 1360 ،ش.
•صـــدوق ،محمدبنعلـــی؛ الخصـــال ،محقـــق :علیاکـــر غفـــاری؛ ترجمـــهی مرتضـــی مـــدرس گیالنـــی؛ تهـــران:
جاویـــدان ،قـــم :جامعـــه مدرســـین 1362 ،ش.
•طربس ــی ،فضلبنحس ــن؛ ن ــر الآلل ــی؛ ترجمــهی حمیدرض ــا ش ــیخی؛ چ ــاپ دوم ،مش ــهد :بنی ــاد پژوهشه ــای
اس ــامی 1384 ،ش.
آثار تربیتی اجتماعی پایبندی به اخالق توسط مدیران در دیدگاه امام علی

(ع)
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•عبداملحمدی ،حسین؛ «سیرهی امام علی(ع) تساهل و تسامح»؛ معرفت ،شامرهی  1380 ،41ش.
•عسکریان ،مصطفی؛ سازمان و مدیریت آموزشوپرورش؛ تهران :امیرکبیر (چاپ سوم فرهنگی) 1380 ،ش.
•فتال نیشابورى ،محمدبناحمد؛ روضة الواعظین و بصیرة املتعظین؛ قم :رىض 1375 ،ش .
•فیض کاشانی ،مالمحسن؛ الحقایق فی محاسن االخالق؛ ترجمهی حمیدرضا صادقی؛ تهران :آیت ارشاق 1349 ،ش.
•ــــــــــــــــــــــــ؛ الوافی؛ اصفهان :کتابخانه امام امیراملؤمنین علی علیهالسالم 1406 ،ق.
•قادرزاده ،مژگان؛ ساروی ،پریچهر؛ «جامعه مطلوب از دیدگاه امام علی(ع)»؛ معرفت ،شامرهی  1384 ،95ش.
•قاض یزاده ،کاظم؛ حکومتنامه امام علی(ع)؛ قم :معارف 1383 ،ش.
•قرشی ،باقر رشیف؛ حیاه االمام موسیبنجعفر علیهامالسالم (دراسه و التحلیل)؛ بیروت :دارالبالغه 1413 ،ق.
•ــــــــــــــــ؛ حیاه االمام حسنبنعلی علیهامالسالم (دراسه و التحلیل)؛ بیروت :دارالبالغه 1413 ،ق.
•کلینـــی ،محمدبنیعقـــوب؛ الکافـــی؛ محقـــق :علیاکـــر غفـــاری و محمـــد آخونـــدی؛ چـــاپ چهـــارم ،تهـــران:
دارالکتـــب االســـامیه 1407 ،ق.
• 1429( ...ق) ،الکافی ،قم :دارالحدیث.
•لیثـــی واســـطی ،علیبنمحمـــد؛ عیـــون الحکـــم و املواعـــظ؛ ترجمـــهی حســـین حســـنی بیرجنـــدی؛ قـــم:
دارالحدیـــث 1376 ،ش.
•مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ محقق :جمعی از محققان؛ چاپ دوم ،بیروت :دارا حیاء الرتاث العربی 1403 ،ق.
•محمدی ریشهری ،محمد؛ موسوعه االمام علیبنابیطالب(ع)؛ قم :دار الحدیث 1412 ،ق.
•مغنیه ،محمدجواد؛ در سایهسار نهجالبالغه؛ قم :دارالکتاب االسالمی 1387 ،ش.
•مفیـــد ،محمدبنمحمـــد؛ االختصـــاص؛ محقـــق :حســـین اســـتاد ولـــی و علیاکـــر غفـــاری؛ قـــم :کنگـــره شـــیخ
مفی ــد 1413 ،ق.
(ع)
•مکارم شیرازی ،نارص؛ پیام امام؛ قم :امام علیبنابیطالب  1390 ،ش.
•موحـدی ،رامین؛ ملکوتی هشـتجین ،سـید حسـین؛ رنجبری ،ابوالفضل؛ «اصل برابـری و عدم تبعیـض در برخورداری
از تأمیـن اجتامعـی در حکومـت اسلامی»؛ پژوهشهای اخالقی ،سـال نهم ،شمارهی  1398 ،4ش.
•میدانی ،عبدالرحمنبنحسن؛ االخالق االسالمیه و اسسها؛ دمشق :دارالقلم 1420 ،ق.
•نراقی ،احمدبنمحمد؛ معراج السعاده؛ قم :دارالکرامه 1389 ،ش.
•نقوی ،سید محمدتقی؛ مفتاح السعادة فی رشح نهجالبالغه؛ تهران :مکتبة املصطفوی ،بیتا.
•نوری ،حسینبن محمدتقی؛ مستدرک الوسایل و مستنبط املسائل؛ قم :مؤسسه آلالبیت(ع) 1408 ،ق.
•والرت ،اوداینیک؛ یونگ و سیاست؛ ترجمهی علیرضا طیب؛ تهران :نی 1379 ،ش.
•ورامبنابیفراس ،مسعودبنعیسی؛ مجموعه ورام؛ قم :مکتبة فقیه 1410 ،ق.
•هاش ــمی خوئ ــی ،می ــرزا حبیبالل ــه؛ منه ــاج الرباع ــة ف ــی رشح نهجالبالغ ــه؛ تصحی ــح س ــید ابراهی ــم میانج ــی؛
چ ــاپ چه ــارم ،تهــران :مکتب ــه االس ــامی 1358 ،ش.
•یعقوبیــان ،محمدحســن؛ یعقوبیــان ،فاطمــه؛ کالنــری ،مهــرداد؛ «بررســی شــادی از منظــر دیــن و روانشناســی»؛
مجموع ــه مق ــاالت کنگ ــره بینامللل ــی عل ــوم انس ــانی اس ــامی ،دورهی دوم ،ش ــارهی  1394 ،3ش.
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