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فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
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مبلّغان دینی و شناخت اصول تصمیمگیری اجتماعی از منظر نهجالبالغه
مسعود حکیمیان

چکیده

*

هممدف از تصمممیمگیری انتخمماب یممک راه از میممان چنممد راه مختلممف اسممت .تصمممیمگیری و
تصمیم سازی یکی از امور مهم در مدیریت و اداره امور جامعه اسمت کمه توجمه بمه آن بمرای
ّ
مبلغان نقشی راهبردی دارد .در نوشتار پیشرو به این پرسش پرداخته میشود که« :چه لزوممی
ّ
دارد مبلغان دینی با اصول تصمیمگیری اجتماعی آشنا شوند » و پاس آن در سمیره حماکمیتی
علوی مورد واکاوی قرار میگیرد .این مسئله سبب میشود تما تصمیمسمازان جامعمه در حموزه
تصمیمگیریهای اجتماعی مسیری را انتخاب کنند که مردمان را به سمعادت دنیموی و اخمروی
برسانند .ازاینرو تأبیرگذاران در تصمیمات کالن اجتماعی الز است با القای اصمول دینمی از
قبیل :خداباوری معادبماوری شایستهسماالری و مشمورتپذیری در تصممیمگیریهای خمود
توجه نمایند و در نهایت با قاالعیت تما تصمیمات خود را به جامعه اعال نمایند .همچنین
الز است موانعی را که در تصمیمگیری وجود دارد و موجب اختالل یما سسمتی در اجمرای آن
میشود شناسایی کرده و از آن جلوگیری نمایند تا از لجاجت در تصمیمگیری که موجب عمد
پیشرفت جامعه میشود پرهیز دهند و خود نیز پرهیز نمایند.
روش این پژوهش بهصورت کتابخانهای و تحلیلی م توصمیفی اسمت .کمارکرد ایمن نظریمه آن
ّ
است که مبلغان دینی با توجه به جایگاه تصممیمگیری و تصمیمسمازی در شمناخت جامعمه بمر
اساس رویکرد اما علی بر مبنای مراحل چندگانه مذکور و شناخت اصول تصمیمگیری در
جوامع تبلیغی خمود تمأبیر گمذاری آن را در خمود و دیگمران القما کننمد تما بتواننمد بما بهتمرین
تصمیمها روند تبلیغ خویش را پیش برده نظامات اسالمی را رونق بخشند.

کلیدواژگان
ّ
مبلغان دینی تصمیمگیری اجتماعی تصمیمسازان نهجالبالغه.
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مقدمه

تصمیمگیری در خطمشیگذاری جامعه از زمان انتخاب نمو تصممیم چگمونگی اجمرا و شمیوه
ارزیابی آن عنصر بسیار مهمی برای رشد و تعالی جامعه است .این مهم از دیربماز ممورد توجمه
 32اندیشمندان علم مدیریت و علو اجتماعی بوده است؛ اما امروزه بنا به دالیل سیاسی ممدیریتی
فرهنگی و اجتماعی وجهه راهبردی (استراتژیکی) یافته است .تصمیمگیری مطلموب در تممامی
ّ
حوزههای فوق میتواند جامعه انسانی را به حد اعالی کممال برسماند و تصممیمگیران را در نظمر
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مردمان افرادی شایسته و دارای صالحیت نشان دهد.
اصول تصمیمگیری اجتماعی از زمان درک مشمکل تما انتخماب الگمو و اجمرا و ارزیمابی فرآینمد
مهمی است که برای تعالی جامعه بسیار مؤبر است .از دیرباز این مهم ممورد توجمه فرهیختگمان
جامعممه بمموده اسممت .امممروزه بنمما بممه دالیممل سیاسممی مممدیریتی فرهنگممی و اجتممماعی اصممول
تصمیمگیری اجتماعی صحیح برای جوامع از اهمیت باالیی برخوردار است تما بتواننمد جامعمه
خود را در تما عرصههای سیاسی و اجتماعی به باالترین سطح مطلموب برسمانند .ازایمنرو در
این مقاله که به روش توصمیفی م تحلیلمی انجما شمده اسمت بمرآنیم تما «اصمول تصممیمگیری
ّ
اجتماعی از منظر نهجالبالغه» را مورد بررسی و بازکاوی قرار دهیم و مبلغان دینی را با این اصمول
آشنا سازیم تا در تصمیمسازیهای خود آن را اعمال کنند و با القای آن به جامعه موجبات رشد
آن را فراهم نمایند.
با توجه به جستوجوهای صورتگرفته در پژوهشهای چاپشده میتوان به مواردی که در این
زمینه قلمی شدهاند اشاره نمود :کتماب مشدیریت الشوی نوشمته گمروه ممدیریت علموی کتماب
کندوکاوی در مدیریت الوی به قلم امیرهوشنو آرردشتی کتاب مدیریت و تبشمیمگیری تولیمد
مرکز نشر قائمیه و مقاله «نگاه نهجالبالغه به نظریه تصمیم» چاپشده در مجله اندیششه صشادق
شماره  3و 4سال  .1387بیشتر آبار نا برده به حوزه مدیریت در تصمیمگیری اختصاص یافتهاند
و به مسئله «اصول تصمیمگیری اجتماعی از منظر نهجالبالغه» نپرداختهاند.
ازاینرو در این مقاله تالش شده تا به این سؤال پاس داده شود که «چه اصولی در تصممیمگیری
ّ
اجتماعی از منظر نهجالبالغه مؤبرند » و شناخت مبلغان از این اصول چه تأبیری بر تبلیمغ آنمان
دارد

برای پاس به این پرسش ابتدا به فرآیند تصمیمگیری و تأبیر اندیشه اسمالمی بمر تصممیمگیری و
تصمیمسازی پرداخته شده و سپس از اصول حاکمیمت اعتقمادات دینمی ماننمد :خمداباوری و
معادباوری و تأبیر آن بر تصمیمگیری اصول تصمیمگیری خردگرایانه همچون :شایستهساالری و
مشورتپذیری و اصل قاالعیت در تصمیمگیری در کلمات امیرمؤمنمان

ممورد بررسمی قمرار

گرفته و در پایان به موانع تصمیمگیری در خطمشیگذاری در جامعه پرداخته شده است.
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مفهومشناسی

«تصمیمگیری» به معنای اراده کردن و قصد نمودن میباشد (دهخدا  1341ج 6ص .)6775ایمن
واژه در اصطالح عبارت است از :گزینش از میان دو یا چند راهکار (کارمی  1382ص.)88
در تعریفی دیگر آمده است« :تصمیمگیری نوعی واکنش است که فمرد در برابمر یمک مسمئله از
خود نشان میدهد؛ بین وضع موجود و وضع مورد نظر [یا مورد درخواست] که فاصله یا تفماوت
هست و برای رسیدن به وضع مورد نظر باید اقداماتی صورت گیرد» (رابینز  1374ص.)220
یکی از متون مدیریت اسالمی تصمیمگیری را اینگونه تعریف کرده است« :عمل و فعلی که بمر
اساس بینش اسالمی در جهت اجرای اهداف عالیه اسال با مالحظمه و بمهکمارگیری ضموابط و
معیارهای ارزشی اسالمی در موردی معمول میگردد» (جوادی آملی  1372ص.)3
«اجتما » در لغت به معنای گرد آمدن تجمع انجمن شدن و فراهم آممدن دسمتهای کمه بمرای
هدفی مشترک گرد هم جمع شوند (معین  1378ج 1ص .)146و در اصطالح به مفهو جمماعتی
است که وفاق عمومی و شباهت زیستی دارند؛ اعم از انسانها یا گروهی از جمانوران یما گیاهمان
که در یک منطقه جغرافیایی با شرایط مساوی زیست میکنند (آراستهخو  1370ص.)74
بنابراین «اصول تصمیمگیری اجتماعی» اصولی است کمه بما تکیمه بمر دانمش تصممیمگیمری
تکنیکها و فرآیندهایی که بر مبنای بینش اسالمی مطرح شده و با مالحظه و بهکارگیری ضوابط و
معیارهای ارزشی اسالمی در جامعه انسانی که بهعنوان امت واحده هستند ِاعمال میگردد.
فرآیند تصمیمگیری

فرآیند تصمیمگیری را میتوان شامل مراحل ششگانه ریل دانست:

ّ
مرحله ّاول :شامل تشخیص و تعیین مشکل و مسئلهای است که در راه تحق ِق هدف ممانع ایجماد
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«تصمممیم» در لغممت بممه معنممای بممرای خممود در کمماری رفممتن و عممز بممر آن کممردن اسممت و

کرده است .در این مرحله باید کوشش شود مشکل اصلی و واقعی شناسمایی گمردد و بهدرسمتی
تعریف شود.
مرحله دوم :یافتن راهحلی برای مشکل .راهحلها با توجه به تجربمههای علممی و عملمی ممدیر و
 34االالعات و آمار در دسترس او انجا میگیرد .هرچه راهحلهای بیشتری برای حل مشکل پیمدا و
معین شوند انتخاب بهتری در تصمیمگیری صورت خواهد گرفت.
مرحله سوم :انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راهحلهای ممکن .برای آنکه راهحلها نسبت
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به هم مورد سنجش واقع شوند الز است آنها را بهوسیله معیاری مورد بررسی قرار دهیم.
مرحله چهارم :تعیین نتایج حاصل از هریک از راه حلهای ممکن.
مرحله پنجم :ارزیابی راهحلها از الریق بررسمی نتمایج حاصمل از آن .همر راهحلمی بما توجمه بمه
نتایجی که از آن نصیب جامعه خواهد شد با سایر راهحلها مقایسه میگردد و اولویت راهحلهما
ّ
معین میشود.
مرحله نهایی :انتخاب یک راه از میان راههای مختلف و ارائه بیانیه تصمیم .این مرحله در انتهمای
مراحل ارزیابی و تعیین اولویتها خودبهخود تحقق مییابمد و راهحلمی کمه بهتمرین و بماالترین
نتیجه را دریافت کند راهحل انتخابی است (کیومربی  1396ص.)109-108
بنابراین هدف از تصمیمگیری را با توجه به فرآیند آن میتوان مرحله آخر یعنی انتخاب یمک راه
از میان چند راه مختلف دانست تا انسان را به مقصود خود برساند .این فرآیند نه تنهما در زنمدگی
ّ
ّ
شخصی بلکه در حوزه تبلیغ مبلغان نیمز کماربرد دارد؛ زیمرا مبلغمان بمهعنوان پیشموایان جامعمه
ِ
میتوانند در تصمیمگیریهای کالن تأبیرگذار باشند .ازاینرو شناخت اصول تصمیمگیری دینمی
بر آنان الز است تا بتوانند جامعه مورد خطاب خمود را بمه سمعادت دنیموی و اخمروی رهنممون
شوند.
تأثیر اندیشه اسالمی بر تصمیمگیری

مسئله امکان تأبیر آموزههای اسالمی [و اعتقاد تصمیمگیرنده به این آموزههما] بمر تصممیمگیری
مورد مناقشه قرار گرفته است .نافیان این نظر مدعی هستند کمه تصممیمگیری ارزشمی نیسمت و
مسائل ایدئولوژیک نباید در آن دخالت داده شود و در واقع تصمیمگیری صمرفا فرآینمدی علممی
است و دخالت دادن باورها و مبانی اسالمی یا هر دین و مکتب دیگری به بنیان علممی ایمن اممر

آسیب میرساند.
در مقابل عمدهای دیگمر معتقدنمد کمه هممه تصممیمگیرندگان و متفکمران بمهنوعی تحمت تمأبیر
جهانبینی خود هستند؛ بهعنوان م،ال لیبرالها مارکسیستها فمینیستها و مسملمانان مکتبمی
هرکدا از دریچه دید خود حوادث جهان را میبینند و تحلیل مینمایند و الجر بر اساس هممان
تحلیلهای خاص خویش نیز تصمیمگیری میکنند.
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بهصورت کلی میتوان استدالل کرد کمه تصممیمگیری اسمالمی وجمود دارد؛ چراکمه ممدیریت
بهناچار تصمیمگیری اسالمی در مدیریت حضور دارد .البته ادعای وجود مدیریت اسمالمی نیمز
خود نیازمند دلیل و اببات است؛ هرچند دالیل متقن و کمافی بمرای نشمان دادن وجمود ممدیریت
اسالمی توسط بعضی حکمای اسالمی ارائه شده است (رازینی  1394ص.)80-79
اصول تصمیمگیری اجتماعی
 .1اصل حاکمیت اعتقادات دینی بر تصمیمگیری

نیاز انسان به دین قدمتی به عمر تاری دارد؛ زیرا بشر از همان آغاز زندگی خود به حامی مقتمدر
و تکیهگاهی
نیرومند احساس نیاز میکرده است که از آن به «دین» تعبیمر کردهانمد .مسمئله نیماز بمه دیمن در
فرآیند تدوین قوانین و مقررات در جامعه دینی توسط تصمیمسازان بسیار حایز اهمیت است .در
ادامه به برخی از موارد آن اشاره میگردد.
 .1-1اصل خداباوری در تصمیمگیری

امروزه مشکالت و نابسامانیهای فراوانی جوامع بشری را تهدیمد ممیکنمد .ازایمنرو توجمه بمه
حضور خدا در مسیر زندگی و بررسمی همهجانبمه ایمن مسمئله از معیارهمای اصملی و ممؤبر در
تصمیمگیری است.
امیرمؤمنان علی

در نهج البالغه به این مهم اشاره کرده و میفرماید« :ای مرد آ بدون شمک

آنکه خیر خود را از خدا خواهد موفق گشمته و هرکمه گفتمار حمق را دلیمل خمود قمرار دهمد بمه
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اسالمی وجود دارد و تصمیمگیری بخش مهمی از ورایف اصلی مدیریت هر سمازمان اسمت و

استوارترین راه هدایت شده است؛ زیرا قطعا پناهنده خدا در امان و دشمن خدا هراسمان اسمت»
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(صبحی صالح  1414ص.)205

البق این سخن افراد تصمیمساز جامعه باید در نگاه ّاول در تصمیمهای خود خداوند متعال را

 36در نظر گرفته و از او اللب خیر کنند .خدای متعال نیز در این مسیر آنان را به راه صالح و راسمتی
رهنمون میسازد .نتیجه این عمل آن است که انسان گفتار حق را راهنمای خود در راه سمعادت
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قرار میدهد تا بهصورت تکوینی به مسیر حق هدایت شود.
ّ
نتیجه خداباوری در تصمیمگیری آن اسمت کمه تصمیمسمازان جامعمه از جملمه مبلغمان بایمد
عظمت حق را دریافته و در برابر خداوند متعال سر تواضع فرود آورند و این مهم را به جامعه مورد
نظر خود القا نمایند؛ چنانکه در سخنی دیگر امما علمی

فرممود« :و آنکمه عظممت حمق را

شناخت شایسته نیست خود را بزرق شمارد؛ زیرا بزرگی آنان که به عظمت حق معرفمت دارنمد
این است که در برابر او فروتنی کنند و سالمت آنان که از قدرت حق آگاه هستند ایمن اسمت کمه
تسلیم او باشند»( 2همان).

 .2-1اصل معادباوری در تصمیمگیری

معادباوری اصل دومی است که تصمیمگیران جامعه اسالمی باید آن را باور داشته و معتقد به آن
باشند؛ زیرا این اعتقاد میتواند بسیاری از کجرویها را اصالح کرده و از بروز خطاهما جلموگیری
کند .اعتقاد به معاد موجب میشود تصمیمگیران جامعه تصمیمهای سازندهتری را اتخمار کننمد
که نتیجه آن صالح و سعادت جامعه خواهد بود.
حضرت علی

در بیانی فرموده« :آنکه تقوا را با عمق دل دریافت در کار خیر سبقت گرفت و

عملش به نتیجه کامل رسید .پس بهرههای تقوا را غنیمت دانید و کاری که شمما را شایسمته ورود
به بهشت میکند انجا دهید؛ زیرا دنیا برای اقاممت دائمم شمما آفریمده نشمده؛ بلکمه گمذرگاهی
ساخته شده تا از آن برای خانه ابدی زاد و توشهای فراهم آورید .پس برای کوچ از دنیا عجله کنید

ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ن استَنْص َح هاّلل ُوف َِّق َو م ِ
ِ
وم فَإِنَّ َج َار ه َاّللِ آم ِ ٌن َو َع ُدوَّ ُه َخائ ِ ٌف».
ن ات ََّخذَ ق َْولَ ُه َدل ايًل ُهد َي للَّتي ه َي َأقُ ُ
َ
ََ
َ « .1أي ُّ َها الن َُّاس إن َّ ُه َم ْ َ

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين يَ ْعل َُمَونَ َمَا
اَ ُعوا لَ ُه َو َس َ
ين يَ ْعل َُمونَ َما َعظَ َمتُ ُه َأنْ يَتَ َو َ
ًَل َم َة الََّذ َ
َ « .2و إن َّ ُه ََل يَنْبَغي ل َم ْن َع َر َف َعظَ َم َة ه َاّلل َأنْ يَتَ َعظَّ َم فَإنَّ رِف َْع َة الَّذ َ
ِ
ق ُْد َرتُ ُه َأنْ يَ ْستَ ْسل ُموا لَ ُه».

و مرکبها را برای جدایی از آن آماده سازید»( 1همان ص.)190
البق این کال رعایت تقوا سبب انجا کار خیر شده و موجب میشود تا تصمیمسازان با لحماظ
بواب و عقاب اخروی تصمیم بگیرند .بنابراین رعایت تقوا با لحاظ باور به معماد زمینمه رسمیدن
جامعه به سعادت را فراهم خواهد کرد.
حضرت در کال دیگری دنیا را خانهای فانی دانسته و فرموده« :دنیا خانه آرزوهمایی اسمت کمه

37

زود نابود میشود»( 2همان ص .)85همچنین آن حضرت دنیا را محلی بمرای آمماده شمدن بمرای

جو یید؛ زیرا نزدیک است آرزوی مرد قطع شود و اجل گریبانشان را بگیرد و بماب توبمه بمر آنمان
بسته شود .شما اکنون در شرایطی هستید که کسانی پیش از شما از دنیا رفتنمد بازگشمت بمه آنرا
خواستار شدند؛ با آنکه شما در دنیا همچون رهگذرید؛ از خانهای که ملمک شمما نیسمت آمماده
3

سفرید که کوچ کردن از آن را به شما اعال نموده و توشمه گمرفتن از آن را اممر کردهانمد» (هممان

ص.)266
حضرت علی

در این کال با بیان اینکه آنان که به آخرت سفر کردهاند خواستار آنانمد تما بما

بازگشت به زندگی دنیا باب توبه را برای خود باز نگه داشته و تا میتوانند در دنیا اللب بخشش و
آمرزش کنند حضرت به این مطلب توجه میدهند که تصمیمهایی که انسان در این دنیما اتخمار
میکند زمینهساز انجا اعمالی است که ممکن است گریبان او را در آخرت بگیرد و ایشان را بمه
دوزخ درآورد .بنابراین بهتر است تصمیمسازان جامعه تصمیمهایی بگیرند که همم خمود و همم
مرد جامعه را بر سبیل سعادت رهنمون کرده و از آتش دوزخ نجات دهند.
مؤید این کال بیان دیگری است از حضرت که فرموده« :بدانید که این پوسمت نمازک را الاقمت
بر آتش نیست .پس به خود رحم کنید که شمما خمود را در دنیما بمه مصمائب و رنجهما امتحمان
ِ
ِ ِ
« .1ف ََم ْن َأشْ َع َر التَّق َْوى قَلْبَ ُه بَ َّر َز َم َهلُ ُه َو ف َ
خ ُخلقََ ْ
َاهتَبِلُوا َهبَل ََها َو ْاع َملُوا لل َْجن َّة َع َملَ َها فَإِنَّ الدُّ نْيَا ل َْم تُ ْخل َْق لَُ ُْم َد َار ُمقََا بم بََ ْ
َاز َع َملُ ُه ف ْ
ِ
لَُ ُْم م َجاز اا لِتَ َزوَّ ُدوا مِنْ َها ْ َ
ور ل ِ ِّلزيَالِ».
اْل ْع َما َل إِلَى َدارِ الْق ََرارِ َفُُونُوا منْ َها َعلَى َأ ْوفَازب َو ق َِّربُوا الظُّ ُه َ
َ
ِ
َ « .2و الدُّ نْيَا َد ٌار ُمن َي ل ََها الْفَنَ ُاء».
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
َْبَ ْتتُ ْم
اب الت َّ ْوبَة فَق ْ
خ َو يَ ْر َهق َُه ُم ْاْل َج ُ
ك َأنْ يَنْقَط َع به ُم ْاْل َم ُ
اد َو َسابِقُوا ْاْل َجا َل فَإنَّ الن ََّاس يُوش ُ
خ َو يُ َسدَّ َعنْ ُه ْم بَ ُ
« .3فَبَاد ُروا ال َْم َع َ
ََد َأ ْ
ُ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ
ب ِ
ِ ِ
ِ ِ
ب
فِي مِثْ ِ
ِ ب
َ
َرتُ ْم
خ َما َس َأ َل إلَيْه َّ
الر ْج َع َة َم ْن كَانَ قَبْلَُ ُْم َو أنْتُ ْم بَنُو َسبيخ َعلَى َسفَر م ْن َدار لَيْ َس ْ ب َدارك ُْم َو ق َْد أوذنْتُ ْم منْ َها باَل ْرت َتال َو أم ْ
ف ِ َيها بِال َّزادِ».

مبلّغان دینی و شناخت اصول تصمیمگیری اجتماعی از منظر نهجالبالغه

سفر آخرت و معاد معرفی کرده و میفرماید« :پس بر معاد پیشدسمتی کنیمد و بمر ممرق پیشمی

کردهاید»( 1همان ص.)267
حضرت در وصیت خود به فرزندانشان فرمود« :اگر نفس تو از قبول راه آنان بدون آنکمه بدانمد م
چنانکه آنان دانستند م باز ایستاد پس باید خواسته تو نسبت به آن راه از روی اللب فهم و کسب
 38دانش باشد؛ نه افتادن در شبههها و باال بردن بحثها و جدلها .و پیش از قد نهادن در راه فهم و
دانش برای شناخت آن راه از خداوند یاری بخواه و برای به دست آوردن توفیمق روی رغبمت بمه
جانب او کن و هرچه تو را به اشتباه اندازد یا به گمراهی کشاند رها ساز». ...
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حضرت در ادامه هشدار میدهد:

ِ
ِ
«و ِإ ْن [ َأ ْنت] لَم یجت ِمع لَك ما ت ِح ِ
َّـك ِإن ََّمـا
ـاعل َْم َأن َ
ب م ْن نَ ْس َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُّ
َ
ك َو َف َر ِاغ نَ َظ ِر َك َو ف ْک ِرك َف ْ
ِ
َـط َو ْ ِ
الد ِ
ـن
ین َم ْن َخ َب َط َأ ْو َخل َ
ب ِّ
اإ ْم َس ُ
ـاك َع ْ
تَ ْخ ِب ُط ال َْع ْش َو َاء َو تَتَ َو َّر ُط الظَّ ل َْم َاء َو ل َْی َس َطال ُ
ِ
ك َأ ْم َث ُل َفتَ َ َّهم؛
َذل َ
و اگر آنچه را دوست داری برایت فمراهم نشمد و بمه آسمودگیخاالر و فکمر دسمت نیمافتی
معلومت باد جاده را همچون شتر شبکور الی میکنی و به تماریکیهما گما برممیداری و
کسی که قد به اشتباه برمیدارد یا حق را از باالل تمیز نمیدهد خواستار دین نیست و در
چنین موقعیتی حفظ خو یشتن از پیمودن اینگونه جادهها عاقالنهتر و بهتر اسمت» (هممان

ص.)395
ِ
ِ
ـاء» نمارر بمر ایمن اسمت کمه نبایمد
تشبیه حضرت در فقره« :إن ََّما تَ ْخب ُط ال َْع ْش َو َاء َو تَتَ َو َّر ُط الظَّ ل َْم َ
همچون شتر شبکور پا به تاریکیها گذاشت؛ زیرا کسی که قد به اشتباه برممیدارد و حمق را از

باالل تمیز نمیدهد و با عد توجه به اصل معادباوری اقدا به تصمی مگیری میکند به سر منمزل
مقصود و سعادت مطلوب نمیرسد.
 .2اصل تصمیمگیری خردگرایانه
 .1-2اصل شایستهساالری در تصمیمگیری

در آموزههای اسالمی پذیرش منصب و گماردن افراد به مقا ها و مسئولیتها امانتی اسمت کمه
باید به اهلش واگذار شود تا مردمان را در دو دنیا به صالح و امنیت اجتماعی رسانده و جامعمهای
عزتمند را تشکیل دهند .خداوند متعال در قرآن کریم به این مطلمب اشماره کمرده و میفرمایمد:
قيق ْبر َعلَى النَارِ ،ف َْار َحموا نُفُوسُ ُْم ،فَاِنَُّ ُْم ق َْد َجربتُموها فى مصائ ِ ِ
َ « .1و ْاعلَموا َان َّ ُه لَيس لِهذَ ا ال ِْجلْدِ الر ِ
ِ الدُّ نْيا».
َّ
َ
َّ ْ ُ
َ
ُ
َْ
ُ
َ ٌْ

«خدا قاالعانه به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانیمد و هنگمامی کمه میمان
مرد داوری میکنید به عدالت داوری نمایید»( 1نساء آیه.)58

آنچه از عمو آیه استفاده میشود این است که «امانات» شامل مسائل مالی و غیرمالی اسمت و
مدیریت جامعه اسالمی نیز یکی از مصادیق آن است.
اهلیت داشتن و شایسته بودن مدیران جامعه به این جهت است که بهسبب آن کارها قوا یافتمه و
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بهسبب تصمیمگیریهای شایسته آنان رابطه بین ایشمان و ممرد اصمالح میشمود و بمهدلیل آن
صاحبان اصلی آن باز میگردد.
حضرت علی

در این باره میفرماید« :اما وریفه دارد بر البق آنچه خمدا نمازل کمرده اسمت

حکومت کند و امانت را ادا نماید .چمون چنمین کنمد ممرد وریفمه دارنمد سمخنش را بشمنوند
فرمانش را ببرند و هرگاه آنان را فراخواند اجابت کنند»( 2متقی هندی  1419ح.)14313

قرار گرفتن شایستگان در رأس کارها موجب گردش درست اممور شمکوفایی اسمتعدادها رشمد
کارهمما و سممیر نظمما اداری بهسمموی مقاصممد آن و تحقممق اهممداف اسممت و هممیچ چیممز ماننممد
شایستهساالری و اهلیتگرایی بمه سمامانآورنده ممدیریت جامعمه نیسمت (دلشماد تهرانمی 1387

ص.)273
حضرت علی

در خطبه الالوتیه میفرماید« :آگاه باشیدآ سوگند به آن کسی که دانه را شمکافت

و روح و جان را بیافرید اگر شما شاخههای نورانی و شعلههای فروزان و درخشان علم و دانش را
از معدن آن اقتباس میکردید و آب شیرین و گوارا را از چشمه آن قبل از آنکه در راه بمه تیرگمی و
کدورت و تلخی آغشته شود مینوشیدید و خیر را که همان عقاید صمحیحه و اخمالق فاضمله و
ملکات صالحه و اعمال نافعه است از محل و موضع خودش برای خمود برمیداشمتید و رخمایر
وجودی خودتان را از اینها میانباشتید و در راه و الریق سیر و سلوک و حرکمت از جماده روشمن و
واضح گا برمیداشتید و در راه حق و اخذ حق از راه آشکارا و هو یمدا وارد میشمدید و ایمن راه را
َات إِلَى َأهلِها وإِذَا حَُمتم بين الن ِ
« .1إِنَّ اّلل ي ْأمركُم َأنْ تؤدوا ْاْلَمان ِ
َّاس َأنْ تَ ْتُ ُُموا بِال َْع ْدلِ».
ْ َ َ
َّ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ُّ
َ ْ ُ ْ َْ َ
َ

« .2حقٌّ على اإلما ِم أنْ يتُُم بما أنْزل هاّلل ُو أنْ يؤدي اْلمانةَ ،فإذا فَعخ فَتقٌّ علَى الن ِ
اس أنْ يَ ْس َمعوا لَ ُه و أنْ يُطيعَوا و أنْ يُجيبَوا
َ َ َ َ
َ
َ َ َ
َْ َ
َ
ُ َ َ

إذا ُدعوا».

مبلّغان دینی و شناخت اصول تصمیمگیری اجتماعی از منظر نهجالبالغه

جامعه به اهداف واالی الهی خود نزدیک میشود .اینگونمه اسمت کمه امانمت حفمظ شمده و بمه

میپیمودید هر آینه راهها برای شما باز و گشاده و روشن و آسان میشمد و بمرای شمما نشمانههای
حق و حقیقت راهر میگشت و اسال برای شما درخشان میشد و دیگر در میان شما یمک نفمر
فقیر و عائلهمند نبود و هیچیک از شما چه مسلمان و چه کافر معاهد ِرممی ممورد رلمم و سمتم
 40واقع نمیشد»( 1شوشتری  1376ج 5ص.)259
َ ٌ َ ُْ
يیه ْْ
حضرت علی در بیان ویژگی افراد دارای اهلیت و شایسته پس از تالوت آیه « ِرجال َلتل ِه ِ
ٌ

َ

سال دوم ،شماره پنجم،زمستان 1399

ِت َج َارة َو َل َب ْی ٌع َع ْن ِذ ْك ِر ََّالل ِه» (نور آیه )37شایستگان را افرادی میخواند که از یاد خدا غافل نشمده
و هر زمان تسبیحگوی اویند مرد را به یاد خدا میاندازند از مقا حق بیم میدهنمد و راهنممای

مرد در بیابان هستند .حضرت سپس در ادامه میفرماید« :هرکه جانب راه راست گیرد راهش بر
او مدح و بنا گو ید و به نجات مژدهاش دهد و هرکه در راست و چپ افتد المریقش را در نظمرش
نکوهش نمایند و او را از هالکت بترسانند .اینمان بما ایمن و یژگیهما چراغهمای آن تماریکیهما و
راهنمایان نجاتبخش از آن اشتباهاتاند»( 2صبحی صالح  1414ص.)342

حضرت در ادامه این افراد را کسانی میداند که به عدالت فرمان داده و خود عامل بمه آنانمد و از
زشتی و منکر باز ایستاده و خود نیز از آن دست میکشند« :گو یی رابطه خود را با دنیا بریمده و در
آخرتاند و آنچه را بعد از دنیاست مشاهده میکنند [و] انگار بر احوال پنهان برزخیمان کمه چمه
مدتی است در برزخ به سر میبرند آگاه هستند و قیامت وعدههای خود را بر آنان محقق کمرده و
اینان برای اهل دنیا پرده از آن برداشتهاند؛ گو یی چنان است که میبینند آنچه را مرد نممیبیننمد و

میشنوند آنچه را مرد نمیشنوند»( 3همان).

در مقابل حضرت در بیان دیگری به صفت و ویژگی کسمانی اشماره میکننمد کمه بمدون داشمتن
ویژگیهای الز قبول مسئولیت کرده و خود یا ناشایستگان دیگری را عهدهدار مناصب و مقاممات
ِِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َر مَِن َم ْوََِعِهِ َو َأ َخَذْ تُم
اء ب ِ ُعذُ وبَتِهِ؛ َو ا َّد َخ ْرتُ ُم َ
َ « .1اما والَّذي فَل ََق َ
الم َ
التب َّ َة َو بَ َر َأ الن ََّس َم َة لَو اقْتَبَستُ ُم العل َْم من َم ْعدنه؛ َو شَ ربْتُ ُم َ
الخيْ َ
ِ
ِ ِ ِ
الطَّ رِ ِ
اإلس ًَل ُم؛ فَأكَلْتُ ْم َرغَداا؛ َو َمَا
خ؛ َو بَ َد ْ
السبُ ُ
َ
ت لَُ ُُم ْ
الت ِّق ن َْه َج ُه؛ لَنَ َه َج ْ بُِ ُُم ُّ
يق من َواَته َو َسلَُْتُ ُم م َن َ
اء لَُ ُُم ْ
اَلع ًَل ُم؛ َو َأ ََ َ
َعا َل فِيُ ُْم َعائ ِ ٌخ؛ َو ََلظُ ل ِ َم مِنُُم ُم ْسل ِ ٌم َو ََل ُم َع َاه ٌد».
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
يق َو َح َّ
وه مَِ َن ال َْهلَََُةِ َو كََانُوا
وه بِالن ََّجاة َو َم ْن َأ َخذَ يَميناا َو ش َم ااَل ذ َُّموا إِلَيْه الطَّ رِ َ
َذ ُر ُ
َص َد َحم ُدوا إلَيْه طَ ريقَ ُه َو بَشَّ ُر ُ
َ « .2م ْن َأ َخذَ الْق ْ
ات و َأدِل َّ َة تِلْك الشُّ به ِ
كَذَ لِك مصابِيح تِلْك الظُّ لُم ِ
ات».
َ
َ َ َ َ َ
َ َُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خ الْبَر َزِِ فَي طُ َول ْ ِ
ِ
ك فََُ َأن َّما اطَّ ل َُعوا غُيُ َ َ ِ
اإلق ََامَة فيَه َو
اه ُدوا َما َو َر َاء ذَل َ
« .3فََُ َأن ََّما قَطَ ُعوا الدُّ نْيَا إلَى ْاْلخ َرة َو ُه ْم ف َيها فَشَ َ
َ
وب أ ْه َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ك َْل ْه ِخ الدُّ نْيَا َحتَّى كَ َأن َُّه ْم يَ َر ْونَ َما ََل يَ َرى الن َُّاس َو يَ ْس َم ُعونَ َما ََل يَ ْس َم ُعونَ ».
اء ذَل َ
َحقَّ َق الْقيَ َام ُة َعلَيْه ْم ع َدات َها َفَُشَ فُوا غطَ َ

میکنند .این افراد باالترین خیانتها را با تصمیمات ناشایست خود مرتکمب میشموند؛ چراکمه
هم خود و هم دیگران را در معر

هالکت قرار داده و امور حکومتی و دینی را تباه کرده ممرد را

به دین بدبین میکنند.
حضرت علی

کسانی را کمه ریاسمتی را پذیرفتمه درحالیکمه شایسمته آن نیسمتند دو صمنف

میکند :صنف ّاول فردی است که خدا او را به خودش واگذار کرده اسمت .ایمن فمرد م بمه گفتمه
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حضرت م از راه راست منحرف شده و گرفتار بدعت و مطالب انحرافمی میشمود .چنمین فمردی
موجب انحراف کسانی است که در زمان زندگی و مرق او از وی پیروی نمایند .اینان اشمتباهات
دیگران را بدوش میگیرند و در گرو گناهان خو یشاند.
صنف دو فردی است که در نادانی فرو رفته و در جایگاه نادانان ملت قمرار گرفتمه و در گمراهمی
مرد کوشاست .مشابه چنین فردی دانشمندی است که در واقع دانشمند نیست .چنمین فمردی
«به ناحق بر کرسی قضاوت میان مرد مینشیند تا بیان مسایلی را که بر دیگران مشمتبه شمده بمه
عهده گیردآ چون با مسأله مبهمی روبرو شود آراء بیفایده و بیپایهاش را به میمدان آورده قاالعانمه
حکم میکند .ازاینرو در برابر شبهات به مانند مگسی در تارهای سست عنکبوت گرفتمار اسمت
این بیمایه نمیداند رأیش بر صواب است یا بر خطا اگر حکمی به صمواب رانمد ممیترسمد بمر
خطا باشد و چمون بمه خطما حکمم کنمد امیمدوار اسمت کمه راه صمواب رفتمه باشمد .در اممواج
جهالتهایشان گم شده با دیده کور در تاریکیهای نادانی راه پو ید هیچ اممر مشمتبهی را قاالعانمه
بر اساس دانش حل نمیکند .روایات را همچون کاهی که بر باد میرود میپراکند .به خمدا قسمم
این بیخرد را نه در حل مسایلی که بر او وارد میشود مایهای از دانش و علم است و نمه شایسمته
مسندی است که به او واگذار شده در آنچه انکار کرده علمی را که بر خالف انکار او باشد گمان
نمیبرد و رأیی باالتر از رأی خود برای دیگری نمیبیند( 1».همان ص.)59

حضرت علی

در نامهای که به قاضی اهواز مینویسد این اشخاص را ممورد لعنمت خداونمد

ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِ ِ
َع
َ « .1جل ََس بَيْ َن الن َّاس قَاَياا ََامناا لتَ ْخليص َما الْتَبَ َس َعلَى غَيْره فَإنْ ن ََزلَ ْ به إ ْح َدى ال ُْمبْ َه َمات َهي َّ َأ ل ََها َحشْ واا َرث ًّا م ْن َر ْأيه ثَُ َّم قَطَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
اف َأنْ يَُُونَ ق َْد َأ ْخطَ َأ َو إِنْ َأ ْخطَ َ َأ َر َجَا
اب َخ َ
ْ َ
ْ َ
اب َأ ْم َأ ْخطَ َأ فَإنْ َأ َ
ف َُه َو م ْن لَبْس الشُّ بُ َهات في مثْخ ن َْسجِ ال َْعنَُْبُوت ََل يَ ْدري َأ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ب
ش رك َّاب عشَ و ب
ب
ب
الَريحِ
ات ل َْم يَ َع َّ
خ َخب َّ ُ
اب َجاه ٌ
ْ َ
اط َج َه َاَلت َعا َ ُ َ َ
َأنْ يَُُونَ ق َْد َأ َ
الر َوايََات ذ َْر َو ِّ
ض َعلَى الْعلْم بض ْرس قَاطع ب يَذْ ُرو ِّ
ِ
يم ََل َمل ِ ٌّي». ...
ال َْهش َ

مبلّغان دینی و شناخت اصول تصمیمگیری اجتماعی از منظر نهجالبالغه

وسیله آشوبگری کسانی است که بدا او بیفتند .این شمخص از مسمیر همدایت گممراه گردیمده

دانسته و میفرماید« :بدان ای رفاعهآ که این حکمرانی امانت است .هرکه در آن خیانت ورزد تما
روز رستاخیز از رحمت خدا دور باشد و هرکس خیانتکاری را به کار گمارد حقیقتما محممد

در دنیا و آخرت از او بیزار است»( 1تمیمی مغربی  1385ج 2ص.)531
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 .2-2اصل مشورتپذیری در تصمیمگیری

مشاوره و مشورت در مورد انجا کار و گرفتن تصمیم یکی از راههایی است کمه تصمیمسمازان را
از خطر انحراف مصون ساخته و جامعه اسالمی را در مسیر حق استوار نگه میدارد .ایمن عممل
سال دوم ،شماره پنجم،زمستان 1399

یکی از راه و رسمهای امیرمؤمنان

در مدیریت جامعه اسالمی بود .آن حضرت از دیگمران در

انجا امور مشورت میگرفت و این امر را به کارگزاران و والیان خود نیز میآموخمت؛ چنانکمه در
بیانی به ابنعباس درباره نظری از او که موافق رأی اما نبود فرمود« :بر توست که رأی خود را بمه
2

من ارائه کنی و من هم بیندیشم؛ زمانی که نظرت را نپذیرفتم مرا االاعت کمن» (صمبحی صمالح

 1414ص.)531
حضرت در فضلیت مشورت میفرماید« :بروتی چون عقل و فقری چون جهل و میرابی چمون

ادب و پشتیبانی همچون مشورت نیست( 3».همان ص .)478

سپس در بیان دیگر مشورت کردن را راه گریز از خطا دانسته و فرموده« :آنکمه بمه اسمتقبال آرای

معتبر رود موارد اشتباه را بشناسد»( 4همان ص.)501

همچنین حضرت مشورت گرفتن را شریک شمدن انسمان در عقمول دیگمران دانسمته و فرمموده:
«هرکه مستبد به رأی شد به هالکت رسید و هرکه با مرد مشورت کرد خود را شریک عقل آنان
نمود»( 5همان ص.)500

واضح است که تصمیمسازان در تصمیمگیریهای کالن خود هرچند باید از دیدگاهها و نظمرات
دیگران استفاده کنند اما باید نظر نهایی را خودشان اعال کرده و استداللهای خویش مبنمی بمر
ِِ ِ
اإلم َار َة َأمانَ ٌة فَم ْن َج َعل ََها ِخيانَ اة ف ََعلَيهِ ل َْعنَ ُة هاّللِ إِلَى يو ِم الْقِيامةِ َو م ِ
خ َخائِناا فَإِنَّ ُم َت َّمد اا بَرِي ٌء مِنَْ ُه
ن ْاستَ ْع َم َ
ْ « .1اعل َْم يَا رِف َ
َ
ْ
َ
َ
َ َ
َْ
َ
َ
َاع ُة َأنَ َهذه ْ َ
فِي الدُّ نْيَا َو ْاْل ِخ َرة».
ب
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ « .2و قَا َل ل ِ َعبدِ هاّللِ ب ِ
ك فَ َأط ِ ْعنِي».
صيْتُ َ
ن ال َْعبَّاس َو ق َْد َأشَ َار إِلَيْه في شَ ْيء ل َْم يُ َواف ْق َر ْأيَ ُه ل َ
ْ َ ْ
َك َأنْ تُش َير َعل ََّي َو َأ َرى فَإنْ َع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ََ « .3لغِنَى كَال َْعق ِْخ َو ََلفَقْر كَال َْج ْه ِ
اث ك َْاْل َدب َو ََلظَ ه َير كَال ُْمشَ َاو َرة».
خ َو ََلم َير َ
َ
« .4م ِ
وه ْاْل َراءِ َع َر َف َم َواق ِ َع ال َْخطَ إ».
ن ْاستَقْبَ َ
خ ُو ُج َ
َ
ِ
ِ
َ « .5و َم ْن شَ َاو َر ِّالر َجا َل شَ َارك ََها في ُع ُقول َها».

این تصمیم را هم بیان کنند .حضرت با اصرار بر اینکه مرد نیز باید نظرات خود را اعمال کمرده و
در انجا امور دخالت داشته باشند در کالمی میفرماید« :بنابراین از حقگو یی یما مشمورت بمه
عدل خودداری نکنید که من در نظر خود نه باالتر از آنم کمه خطما کمنم و نمه در کمار از اشمتباه
ایمنم؛ مگر اینکه خداوند مرا از نفسم کفایت کند؛ نفسمی کمه خداونمد از ممن بمه آن مالمکتمر
است»( 1همان ص.)335
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دلیل این همه تأکید بر امر مشورت در امور آن است کمه اگمر کسمی سمرخود بمر انجما کماری
«هرکه مستبد به رأی شد به هالکت رسید»( 2همان ص.)500

آنچه از کلمات دیگر حضرت بر میآید این است که ایشان عمالوه بمر تأکیمد بمر مشمورت بمه
رعایت آداب آن نیز اهمیت داده و در کالمی فرمود« :در امور خود بخیل را وارد مشمورت مکمن
که تو را از بخشش مانع گردد و از تهیدستی میترساند و همچنین با بمزدل و ترسمو کمه تمو را در
اجرای برنامههایت سست مینماید و نه با المعکمار کمه حمرص بمر انمدوختن و سمتمگری را در
نظرت میآراید؛ همانا بخل و ترس و حرص سرشتهایی جدای از هماند که جممعکننمده آنهما

در انسان سوء رن به خداوند است»( 3همان ص.)430
 .3-2اصل قاطعیت در تصمیمگیری

یکی از برنامههای امیرمؤمنان علی

پس از روی کار آمدن بهعنوان خلیفه مسلمانان قاالعیمت

داشتن در تصمیمگیریها و انجا کارها با بینشی متفاوت از سه خلیفه گذشته بود و با آنچمه قمرآن
کریم بدان امر کرده سازگاری داشت.
قممرآن کممریم در ایممن بمماره میفرمایممد« :همممواره در راه خممدا جهمماد میکننممد و از سممرزنش هممیچ
سرزنشکنندهای نمیترسند»( 4مائده آیه.)54

« .1ف ًََل تُُف ُّوا عن مقَالَةب بِت ٍّق َأو مشُ ورةب بِعدلب فَإِنِّي لَس فِي نَفْسِي بِفَو ِق َأنْ ُأ ْخطِئ و ََل آمن ذَلِك مِن فِعلِي إ ِ ََّل َأنْ يُْفَِي ه ِ
َن
َ َ
ْ ُ
َ ْ َ َ َْ
َ
اّلل م ْ
َ ْ ْ
َ ُ
َ
َ َُ
ْ
َ ْ َ
ِ
َ
َك بِهِ مِنِّي».
ل
م
أ
و
ه
ا
م
نَفْسي َ ُ َ ْ ُ
َ « .2م ِن ْاستَبَدَّ ب ِ َر ْأيِهِ َهل ََك».
ِ
ِ
ِ
ِ
« .3و ََل تد ِخلَن فِي مشُ ِ
ُك َع ِ
ك َع ِ
ن الْف َْض ِ
ََك
َزيِّ ُن ل َ
خ َو يَع ُد َك الْفَق َْر َو ََل َجبَاناا يُ ْضعف َ
ك بَخ ايًل يَ ْعد ُل ب ِ َ
ورت َ
َ َ
َ ُ ْ َّ
ن ْاْلُ ُمَورِ َو ََل َحرِيصَاا يُ َ
ِ
ِ
ِ
وء الظَّ ِّن ب ِ ه َاّلل».
الشَّ َر َه بِال َْج ْورِ فَإِنَّ الْبُ ْخ َ
ص غ ََرائ ُز شَ تَّى يَ ْج َم ُع َها ُس ُ
خ َو ال ُْجبْ َن َو الْت ْر َ
ََّ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ
ُ « .4ي َجاه ُد َ
ون ِفي َس ِب ِیل الل ِه وَل يخافون لومة َل ِئْ».
ِ

مبلّغان دینی و شناخت اصول تصمیمگیری اجتماعی از منظر نهجالبالغه

تصمیم بگیرد و از دیگران نظرخواهی نکند هالک خواهد شد .حضرت در این بماره میفرمایمد:

این امر اصلی مهم در تصمیمگیری برای تبیین خطمشیگذاری در جامعه اسالمی اسمت؛ زیمرا
چنانچه تصمیمسازان قاالعیت داشته باشند در اجرای تصممیمهایی کمه منموط بمه حکمم الهمی
است اهل سازش نخواهند بود و از محیط پیرامونی خود ابر نمیپذیرند و از هوای نفس خمویش
در این باره میفرماید« :تنها کسانی میتوانند قمانون خمدای را

 44پیروی نمیکنند .حضرت علی
اجرا نمایند که اهل سازش نبوده و خمود را همرنمو محمیط نسماخته و از آممال نفسمانی پیمروی
نکنند»( 1صبحی صالح  1414ص .)488

سال دوم ،شماره پنجم،زمستان 1399

این مسئله را میتوان در قضایای پس از کشته شدن ع،مان و بیعت مرد با حضرت نیمز مشماهده
کرد؛ چنانکه خود ایشان فرمود« :آگاه باشید اگر دعوت شما را اجابت کمنم البمق آنچمه خمود
میدانم با شما رفتار خواهم کرد و به سخن این و آن و سرزنش مالمتگران گموش فمرا نخمواهم
داد»( 2همان ص.)136

ازایممنرو آنچممه از ایممن بیانممات اسممتفاده میشممود آن اسممت کممه چنانچممه تصمیمسممازان در
تصمیمگیریها و انجا امور قاالعیت نداشته باشند جامعه به راه انحمراف رفتمه و از مسمیر الهمی
خود خمارج میشمود؛ زیمرا تصمیمسمازان جامعمه بایمد افمرادی باشمند کمه تممامی کمارگزاران
فرماندهان و مردمان از سخنان آنان پیروی کرده و کارهای ایشان را همواره با عقمل و خمرد هممراه
بدانند .به همین جهت حضرت در کالمی فرمود« :امروز ُمهر سکوت را میشکنم [و] سمخنانی
ایراد میکنم که در عین فشردگی و اجمال هزاران زبان گو یما داشمته باشمد .دور بماد رأیمی کمه از
دستوراتم تخلف کند .من از زمانی که حق را یافتمها در آن تردیمد نکمردها و اگمر ممدتی کنماره

گرفتم نه از این جهت بود که در حقانیت خود تردید کنم و یا ترسیده باشم»( 3همان ص.)51
موانع تصمیمگیری در خطمشیگذاری اجتماعی
 .1اختالف در تصمیمگیری

اختالف به معنای ناهماهنگی عد توافق و همسو نبودن است .اگمر چنمین اختالفمی بمه دلیمل
برداشتهای متفاوت به تناسب فهم انسانها باشد و به جنو و ستیز منجر نشود اشکالی نمدارد
ِ
يم َأ ْم َر ه َاّللِ ُسبْ َتانَ ُه إ ِ ََّل َم ْن ََليُ َصان ِ ُع َو ََليُ َضارِ ُع َو ََليَتَّب ِ ُع ال َْمطَ ام ِ َع».
ََ « .1ليُق ُ

ِ ال َْعات ِ ِ
خ َو َعتْ ِ
َ « .2و ْاعلَموا َأنِّي إِنْ َأ َجبْتُُ ُْم َركِبْ ُ بُِ ُْم ما َأ ْعل َُم َو ل َْم ُأْغ ِ إِلَى قَولِ الْقَائ ِ ِ
ِ».
ْ
ْ
َ
ُ
« .3الْيوم ُأنْط ِ
َات الْبي ِ
ب َر ْأ ُي ْامرِ بئ تَ َخلَّ َف َعنِّي َما شَ َُُْ ُ فِي ال َْت ِّق».
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(حسینی دشتی  1385ج 2ص1م.)3
واضح است که اختالف منشأ تما بدبختیهاست و بسیاری از ملتها به هممین جهمت نمابود
شده و به انحطاط گراییدهاند .در مقابل اتحاد و هممدلی خصملتی اسمت کمه ملتهما را پیمروز
گردانیده و آنها را به موفقیتهای چشممگیری رسمانده اسمت .حضمرت علمی

در ایمن زمینمه

میفرماید« :اختالف تصمیمگیری و تدبیر را نابود میکند»( 1صبحی صالح  1414ص.)507
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این بیان را به دو صورت میتوان تفسیر کرد؛ نخست اینکه گاه میشود عدهای جمع شده و بر سر
تصمیمگیری پیشگفته را به هم میزنند و کار ناتما میمانمد .همانگونمه کمه در داسمتان جنمو
صفین علی

و جمعی از دوستان خبیر و آگاه اصرار داشتند که جنو به مراحل نهمایی رسمیده

و آن را تا پیروزی نهایی ادامه دهند و غائله را ختم کنند؛ ولی مخالفت افمرادی ناآگماه و جاهمل و
بیخبر این تصمیم را بر هم زد و مسلمانان با عواقب بسیار دردناک آن روبهرو شدند.
تفسیر دیگر اینکه اختالف سبب میشود که رأیگیری هیچگاه بمه جمایی نرسمد و تمدبیرها عقمیم
بماند .جمع میان این دو تفسیر نیز مانعی ندارد که اختالف هم مانع از تصممیم و تمدبیر باشمد و
هم اگر تدبیر و تصمیم صحیحی گرفته شد آن را بر هم بزند (داودی  1387ص.)52
 .2سستی در تصمیمگیری

فلسفه زندگی انسان جز رشد و تعالی و رسمیدن بمه کممال معنموی نیسمت .ازایمنرو سسمتی و
راحتاللبی آفتی است که زندگی انسمان را بیخاصمیت میکنمد .حمال چنانچمه تصمیمسمازان
جامعه در تصمیمگیری برای انجا امور سستی و نخوت به خرج دهند بدون شک جامعمه از راه
خود منحرف خواهد شد و انحطاط تمدنی گریبان جامعه را خواهد گرفت.
امیرمؤمنان

در این باره میفرماید« :قصد جدی با شکمبارگی جممع نممیشمود .چمه بسمیار

تصمیمهای روز را که خواب نابود میکند و چه بسیار رکمر اندیشمههما کمه تماریکیهما را از بمین

میبرد»( 2صبحی صالح  1414ص.)359

همچنین حضرت در نامه خود به مالک اشتر میفرماید[« :هر کاری را وقتی است مع ّین ] پیش
ِ
ِ
الر ْأ َي».
« .1الْخ ًَل ُف يَ ْهد ُم َّ

ِ
ِ
ِ
َض الن َّْو َم ل ِ َع َزائ ِ ِم الْيَ ْو ِم َو َأ ْم َتى الظُّ ل ََم لِتَذَ اكِيرِ الْهِ َم ِم».
يم ٌة َما َأنْق َ
يم ٌة َو َول َ
ََ « .2لتَ ْجتَم ُع َعز َ

مبلّغان دینی و شناخت اصول تصمیمگیری اجتماعی از منظر نهجالبالغه

موضو مهمی تصمیمگیری میکنند؛ ولی ناگهان فرد یا افمرادی نظمر مخمالفی ابمراز ممیکننمد و

از فرا رسیدن اوقات کارها انجا بمده ...یما در صمورت بمه دسمت افتمادن وقمت سسمتی جمایز

مشمار»( 1همان ص.)444

عالوه بر آن در کال دیگری میفرماید« :و آسایشاللبی آنان را به تقصمیر در انجما دسمتورات
 46حق نکشانده است .بالدت غفلتها بر اراده جدی آنان در تالش و کوشش غلبه نکند و شهوات
فریبنده همتهای عالی آنان را هدف نمیگیرد»( 2همان ص.)130
 .3لجاجت در تصمیمگیری
سال دوم ،شماره پنجم،زمستان 1399

لجاجت انجا کاری است که با عناد هممراه باشمد .میتموان خمودرأیی و اسمتبداد رأی را نیمز از
مصادیق لجاجت دانست .بمه هممین جهمت چنانچمه تصمیمسمازان جامعمه لجموج بموده و در
تصمیمهای خود عناد ورزیده و خودرأی باشند امور جامعه به پیش نرفته و حرکمت آن بمه سموی

تعالی متوقف خواهد شد.
حضرت علی

در کالمی به این مسئله اشاره کرده و میفرماید« :لجاجت تمدبیر صمواب را از

باالن بیرون میبرد»( 3همان ص.)501

همچنین حضرت در نامه خود به مالک اشتر درباره لجاجت نکردن در پیشبرد اممور میفرمایمد:
«از عجله در کارهایی که وقتش نرسیده  ...یا لجبازی در چیمزی کمه نمامعلو اسمت بمر حمذر
باش»( 4همان ص.)444

نتیجه

هدف از تصمیمگیری ریلگذاری صحیح در امور اجتماعی است تا تصمیمسازان با تصممیمات
ّ
دقیق مبتنی بر مبانی اسالمی بتوانند مردمان را به سعادت دو جهان برسانند .حال وریفه مبلغمان
دینی در این میان شناخت اصول تصمیمگیری دینی و القمای مبمانی آن بمه مردممان اسمت تما بما
اصول برآمده از خداباوری معادبماوری
پیروی از تصمیماتی که خطمشیگذاران دینی با توجه به ِ
اك َو ال َْع َجلَ َة ب ِ ْ ُ
اْل ُمورِ قَبْ َخ َأ َوان ِ َهاَ ...أوِ ال َْو ْه َن َعنْ َها إ ِ َذا ْاستَ ْو ََ َت ْ ».
َ « .1و إِي َّ َ
ِ ِ
ت و ََل تنتضَِ ِ
ِ
ِ
« .2و لَم يثنوا إِلَى راحةِ التَّقْصِيرِ فِي َأمرِهِ رِقَابهم .و ََل تعدو علَى عزِ ِ
َدائ ِ ُع
َم َخ َ
ُ
َ ْ َُْ
يمة ِج ِّده ْم بَ ًَل َد ُة الْ َغف ًََل َ َ ْ َ
خ فَي ه َممهِ ْ
َ َ
َُ ْ َ َْ ُ َ َ َ
ْ
الشَّ هو ِ
ات».
ََ

الر ْأي».
اج ُة تَ ُس ُّ
« .3اللَّ َج َ
خ َّ
ِ
ِ
اك َو ال َْع َجلَ َة ب ِ ْ ُ
اج َة ف َيها إِذَا تَنَُ ََّر ْت».
َ « .4و إِي َّ َ
اْل ُمورِ قَبْ َ
خ َأ َوان َهاَ ...أوِ اللَّ َج َ

و اصل تصمیمگیری خردگرایانه میگیرنمد جامعمه را در مسمیر سمعادت پمیش ببرنمد .ازایمنرو
تصمیمسازان وریفه دارند برای استحکا بخشیدن به این مسئله در تصمیمگیریهای خود عالوه
بر رعایت شایستهساالری و انتخاب والیانی که اهلیمت فرمانمدهی صمحیح جامعمه را دارنمد از
مشاوره مردمان خود در زمینههای مختلف استفاده نمایند و پسازآن تصمیم نهایی را باقاالعیمت
به مرد اعال نمایند .این مسئله سبب میشود تا خطمشیگذاری جامعه بهالور صمحیح انجما
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شود و موانعی که به اتخار تصمیمهای نامناسب منجمر میشمود مرتفمع گمردد .ایمن نمو نگماه
منابع

 .1قرآن کریم.
 .2آراستهخو محمد  1370نقد و نگرش بر یرهنگ اصشطالحات المشی ش اوتمشاای تهمران
نشر گستره.
 .3تمیمی مغربی ابنحیوون  1385داائم االسالم قم انتشارات اسماعیلیان.
 .4جوادی آملی مرتضی « 1372نحوه سیاستگذاری و تصمیمگیری در مدیریت اسمالمی»
مجله مدیریت دولتی ش 23زمستان.
 .5حسینی دشتی مصطفی  1385معارف و معاریل تهران انتشارات مفید.
 .6دلشاد تهرانی مصطفی  1387دولت آیتاب قم انتشارات دریا.
 .7داودی سعید  1387حدیث دوات و قلم قم انتشارات اما علی .
 .8دهخدا علیاکبر  1341یرهنگ یارسی دهخدا تهران ناشر سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور.
 .9رابینز استیفن  1374ریتار سازمانی تهران مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
 .10رازینمی روحاللمه؛ عزیممزی مهمدی « 1394الراحمی الگمموی تصممیمگیری بما رویکممرد
اسالمی» فصلنامه مدیریت اسالمی شماره چهار زمستان.
 .11شوشتری محمدتقی  1376بهشج البشباغ یشی ششرح نهشج البالغش تهمران انتشمارات
امیرکبیر.
 .12صبحی صالح  1414نهج البالغ قم نشر هجرت.
 .13کارمی علیاصغر  1382مدیریت سیاسی و خ مشی دولتی تهران دفتر نشمر فرهنمو
اسالمی.
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میتواند الگویی برای تمدنسازی جهانی اسالمی باشد.
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 .14کیومربی فیروز؛ قنبرپور بهزار  1396اصول مدیریت و سرپرستی سشازمان تهمران نشمر
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