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چکیده
حكمت در لغت به معنی ژرف انديشی ،ظرفيت قضاوت درست در مورد زندگی و درستی و پايداری قضاوت در
انتخاب ابزار و اهداف می باشد .حكمت فراتر از داده ،اطالعات و دانش میباشد .حكمت فرايندی است كه به
وسيله آن بين خوب و بد قضاوت می شود .حكمت خصيصه ای انسانی است .بررسی مطالعات مختلف وجود مؤلفه
های آگاهی ،اص ول اخالقی ،مالحظات اجتماعی و عمل را در حكمت تأييد می كند .هدف اين پژوهش تبيين
مفهوم حكمت و مؤلفه های اصلی آن برای مديران با استفاده از نهج البالغه و تحليل محتوا می باشد .فرضيه های
پژوهش مبتنی بر رابطه اصول اخالقی ،آگاهی ،مالحظات اجتماعی و عمل با حكمت در نهج البالغه و تأكيد نهج
البالغه بر حكمت ،آگاهی ،اصول اخالقی ،مالحظات اجتماعی و عمل می باشد 898 .مورد از سخنان كوتاه حكمت
آميز نهج البالغه كه حاوی مضامين ياد شده بودند ،جهت تحليل محتوای كمی و كد گذاری به عنوان جامعه
آماری تعيين شدند .سپس كليه حكمت های منتخب مورد تحليل محتوا قرار گرفتند .مقوالت تحقيق از نوع
موضوعی بودند .نتايج تحليل نشان می دهد كه حكمت با اصول اخالقی ،آگاهی ،مالحظات اجتماعی و عمل رابطه
دارد و حكمت و مؤلفه های اصلی آن در نهج البالغه مورد تأكيد هستند .اصول اخالقی بيشترين رابطه را با
حكمت دارد و مهم ترين مؤلفه حكمت است .مهمترين شاخص حكمت ،دانش می باشد و شكيبايی ،مهم ترين
شاخص اخالقی از ديدگاه نهج البالغه به شمار می آيد.
کلید واژهها :حکمت ،دانش ،اصول اخالقی ،مالحظات اجتماعی ،نهج البالغه ،تحلیل محتوا.
تاريخ دريافت مقاله 83/5/01 :تاريخ پذيرش مقاله.83/00/8 :
 دانشيار گروه مديريت دانشكده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
 استاديار گروه مديريت دانشكده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
 استاديار گروه مديريت دانشكده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
دانشجوی دكتری مديريت بازرگانی _ بازاريابی دانشگاه اصفهان(نويسنده مسئول).
Email: m.gholami30@yahoo.com
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مقدمه

حكمت ،حيات دل مرده است .چشم كور را بينايی است و گوش كر را موجب شنوايی و در
آن همه بی نيازی و سالمت وجود دارد [ .]8در فرهنگ لغت انگليسی وايز ،خردمند ،فرزانه،
حكيم و باتدبير و ويزدم ،عقل ،خردمندی ،درايت ،فرزانگی ،حكمت و تدبير ترجمه شده است [.]0
در فرهنگ لغت فارسی حكمت به معنی علم ،حلم ،راستی ،درستی ،عدل ،كالم موافق حق،
معرفت حقايق اشيا و انجام فعل پسنديده آمده است [ .]08حكمت از نظر مصريان  8511سال
قبل از ميالد چيزی بود كه كمتر واجد ارزش علمی و بيشتر واجد عاليق عقاليی آنان ،منفعت
گرايی و سودمندی بوده است [ .]84حكمت به معنی نوعی از استواری و تحكيم است؛ يا چيزی
كه به گونه ای تحكيم و استوار شده باشد ،به طوری كه هيچ خلل و سستی در آن راه نيابد.
معموالً اين كلمه درباره دانش های عقالنی راست و درست به كار می رود كه نادرستی و دروغ
در آن راه ندارد .به همين جهت در روايات نيز حكمت به معرفت ،بصيرت ،آگاهی در دين ،اطاعت
خدا و شناخت امام تفسير شده است؛ زيرا اين معارف ،اساس سعادت بشر را تضمين می كند
[.]08
عصری كه در حال حاضر مديران با آن مواجه هستند ،عصر حكمت است .در عصر حكمت
بايد راه های تفاهم هر چه بيشتری را جست و جو كرد و به جای صرف پردازش دادهها با
فرآيندهای پ ردازش آشنا شد .در اين عصر بر خالف عصر كشاورزی ،صنعتی و دانش ،از نيروی
فكری همراه با اعتماد استفاده می شود [ .]01حكمت فراتر از دانش ،اطالعات و داده است [.]98
حكمت موجب تقويت توانايی تفكر استراتژيك مديران شده و ظرفيت آنها را برای پيش بينی
واكنش ديگران ارتقا می دهد [ .]85در مبانی نظری مديريت ،اطالعات محدودی پيرامون حكمت
يافت می شود .اكنون ضرورت مطالعه در خصوص ماهيت حكمت به طور اعم و حكمت مديريتی
به طور اخص بيش از پيش احساس می شود [ .]95حكمت فرايندی است كه به وسيله آن بين
خوب و بد قضاوت می شود .بنابراين كامپيوترها حكمت ندارند و هرگز توانايی احراز حكمت را
نخواهند داشت .حكمت ،منحصراً از جمله خصايص انسانی است [ .]98استفاده ناشايست از
حكمت غيرممكن است چنانچه كه نمی توان انتظار داشت كه شخصی حكيم دارای رفتار غير
اخالقی باشد [ .]81يكی از مهم ترين مؤلفه های حكمت نيز ،اصول اخالقی است و در اصطالح
به اين امر می پردازد كه چگونه بايد زندگی كرد و چه كاری درست است و چه كاری غلط است
و با عمل ارتباط دارد .می توان اخالق بازرگانی و كسب و كار را مجموعه معيارها ،استانداردها،
سنت و قواعدی دانست كه هدايت كسب و كار را به عهده دارند .مسئوليت های قانونی بنگاه ها
الزاماتی است كه بنگاه ها موظف به رعايت آن هستند .اما مسئوليت های اخالقی از اموری
هستند كه انتظار می رود بنگاه ها به احترام جامعه و يا به خاطر مالحظات شخصيتی خود رعايت
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نمايند ولی قانوناً به آن ملتزم نيستند [ .]1اخالق در معادالت رفتاری شركت هايی كه به دنبال
كسب درآمد و منافع بلندمدت هستند ،نقش كارسازی دارد [ .]1التزام به اخالق در بازرگانی و
كسب و كار موجب نوعی اعتماد می شود كه خود سرمايه اجتماعی و ارزشمند محسوب میشود و
موفقيت بلندمدت بنگاه را تضمين می كند [ .]91يكی ديگر از مؤلفه های موجود در حكمت،
مالحظات اجتماعی است كه در واقع تعهد سازمان های كسب و كار را جهت به حداكثر رساندن
منافع و حداقل رساندن هزينه های اجتماعی نشان می دهد [.]1
يكی از حوزه هايی كه در مبانی نظری مربوط به اخالق ،كمتر مورد توجه قرار گرفته،
فضيلت های اخالقی به عنوان الگوی تصميم گيرندگان سازمان می باشد [ .]94همان طور كه
ارزش های مشترك ،اعضای گروه را وادار به انجام كارهای مفيد میكند ،همچنين می تواند آنان
را به انجام كارهای متعصبانه و بدبينانه نسبت به افراد خارج از گروه وادار كند .ارزش های
مشترك و جهان بينی مشترك ،عقالنيت و سودمندی گروه را تضمين نمی كند زيرا اين ارزش
ها ممكن است ارزش های منفی باشند و هنجارهايی كه توليد سرمايه اجتماعی می كنند ،بايد
شامل سجايايی مانند صداقت ،ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد [.]04
مذهب به طور كلی و اسالم به طور خاص حاصل جمع سه عنصر عقيده ،اخالق و احكام می
باشد كه بعد اخالقی ،فراگيرترين و كارسازترين بخش آن است [ .]90در صورتی كه امور
اخالقی ،پشتوانه عقيدتی و دينی داشته باشند نوعی هسته انرژی زا برای كارآمد ساختن آنها
حاصل خواهد شد [ .]1از طرفی ديدگاه ها ،الگوها و ارزش های اسالمی ،برخالف مكاتب و
الگوهای مديريتی به دست آمده از پژوهش های دانشمندان در جوامع انسانی و محيط های
سازمانی گوناگون ،به جامعه و فرهنگ معينی اختصاص نداشته و در كليه جوامع و سازمان ها به
طور يكسان مصداق و كاربرد دارد .مكتبی كه براساس فطرت بنا شود ،توصيف و تجويزهايش
محدود به جامعه خاص در مقطع زمانی معين نخواهد بود و تغيير فرهنگ حاكم بر جامعه ،منجر
به ناكارآمدی آنها نخواهد شد [ .]3ارزش های اسالم ،بر خير و مصلحت انسان و تعالی و آزادگی
او ارج می نهند و تالش می كنند تا رشد روح متعالی وی را تحقق بخشند و پايه ای برای زندگی
توام با مسئوليت و منطبق بر اصول اخالقی را برای وی فراهم كنند [.]9
يكی از كتب اسالمی كه روزگار از كهنه كردن آن ناتوان بوده و گذشت زمان و ظهور افكار و
انديشه های نوتر و روشن تر ،بر ارزش آن افزوده است ،نهج البالغه است .مخاطب سخن
حضرت علی (ع) انسان است و به همين جهت نه مرز می شناسد و نه زمان [ .]01باتوجه به
فقدان چارچوب پذيرفته شده گسترده برای حكمت و ضرورت ارائه مفهومی بومی و مبتنی بر
ارزش ها و آموزه های مكتبی ،اين پژوهش در پی تبيين حكمت و مؤلفه های اصلی آن با
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محوريت قرار دادن نهج البالغه ،فوق كالم مخلوق و در پرتو كالم خالق [ ،]8از طريق تحليل
محتوا می باشد.
پیشینه تحقیق

نظر به بديع و جديد بودن پژوهش حاضر ،تحقيقی دقيقاً مشابه با اين موضوع چه در داخل
و چه در خارج از كشور يافت نشد ولی مطالعاتی در زمينهی اصول اخالقی ،ارزش های اسالمی،
نهج البالغه و حكمت قابل بازيابی می باشند .در ادامه به چند مورد از مهمترين ،جديدترين و
مرتبط ترين مطالعات انجام شده در ايران و ساير كشورها اشاره می شود.
فروتنی و همكاران مطالعه ای بر روی الگوی تصميم گيری راهبردی امام خمينی (ره) انجام
داده اند .اين الگو متشكل از دو بعد اصلی كيفيت شناخت موضوع و كيفيت اصول و مبانی است
كه دو پايه تصميم ،يعنی حقيقت گرايی (آرمان گرايی) و واقع گرايی را تشكيل می دهند .در اين
الگو هر اندازه درك از اصول و مبانی و پايبندی و التزام به آن عميق تر و شناخت از شرايط و
مقتضيات موضوع به واقعيت امر نزديك تر باشد تصميم ها حكيمانه تر خواهد بود .متن و
محتوای مورد تحليل  88جلد كتاب صحيفه امام خمينی (ره) می باشند .براساس يافته های
پژوهش 14 ،اصل ارزشی و اعتقادی به عنوان اصول حاكم بر تصميم های راهبردی امام خمينی
(ره) از متن بيانات ايشان استخراج شده است كه در رأس اين اصول ،اصل اتكا و اتكال به خدا
قرار دارد و می توان گفت كه تصميم های راهبردی امام خمينی (ره) مبتنی بر تصميم گيری
حكيمانه است [.]09
مورفی پژوهشی با عنوان مبنای اخالقی بازاريابی رابطه ای با رويكرد فضيلت های اخالقی
انجام داد .در اين پژوهش پس از بررسی و تحليل محتوای ادبيات بازاريابی رابطه ای ،الگوی
مديريت ارتباط با مشتری اخالقی طراحی گرديده است .اين الگو بيان می كند كه سه فضيلت
اعتماد ،تعهد و كوشش ديدگاه اخالقيات فضيلتی را به مديريت ارتباط با مشتری موفق متصل
می نمايد .عالوه بر اين سه فضيلت اصلی ،فضيلت های درستی ،انصاف ،احترام و همدلی به
عنوان عناصر تسهيل كننده و حمايت كننده در مديريت ارتباط با مشتری می باشند [.]88
اخوان كاظمی مفهوم كارآمدی و كارآيی را در آموزه های نهج البالغه بررسی نموده و پس از
تبيين شاخصه های كارآمدی از ديدگاه نهج البالغه ،نتيجه گيری می شود كه مفهوم كارآمدی و
شاخصه های تحقق آن به وضوح در نهج البالغه ،هم به صورت مستقيم و هم به صورت غير
مستقيم مورد بحث قرار گرفته است و كارآمدی مزبور دارای شاخصه ها و اصولی بدين شرح می
باشد :عدالت ورزی ،شايسته ساالری ،مجرب گرايی ،نظارت و كنترل ،ضابطه و قانون گرايی به
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جای رابطه گرايی ،امانت داری ،تكليف گرايی و مسئوليت شناسی ،الگو بودن رهبران و مديران و
ساده زيستی آنان ،كفاف و قناعت و پرهيز از اسراف [.]8
دادگر ،اخالق بازرگانی (وكسب و كار) را از منظر اقتصاد اسالمی مورد بررسی قرار داده است.
در اين پژوهش نشان داده شده است كه التزام به اخالق در امور كسب و كار از منظر اسالمی ،در
راستای تقويت كارآيی امور اقتصادی است .عدالت و انصاف ،شفافيت و صداقت ،اعتماد و احترام
متقابل ،خلوص نيت ،فرض حسابرسی خداوند ،تشويق به كار و رقابت ،توجه به نفع شخصی
گسترش يافته ،حفظ نوعی تعادل در توليد و مصرف و ممنوعيت فعاليت های مبتنی بر ربا ،رشوه
و سفته بازی محض و اتالف منابع از نهادهای اخالقی و عقيدتی در كسب و كار اسالمی
محسوب می شوند [.]1
راولی تحقيقی با عنوان آنچه نياز است در مورد حكمت فراگرفته شود ،انجام داده است .هدف
پژوهش بررسی ماهيت و نقش حكمت در سازمان ها می باشد .اين پژوهش مطالب متنوع نوشته
شده در خصوص حكمت را در مبانی نظری مرتبط با فلسفه ،روانشناسی ،مديريت و مديريت
دانش گردآوری و مورد بررسی قرار داده است .چهار سوال اصلی پژوهش عبارتند از )0 :چرا
حكمت می تواند برای سازمان ها مهم باشد؟  )8حكمت چيست و چه رابطه ای با دانش دارد؟ )9
ارتباط حكمت با رهبری در چيست؟  )4حكمت سازمانی چيست و چگونه می تواند توسعه يابد؟ با
بررسی ديدگاه ها و مطالعههای مختلف در خصوص حكمت در نهايت نتيجه گيری می شود كه
حكمت كاربرد آگاهانه دانش با در نظر گرفتن مالحظات اخالقی و اجتماعی است كه در عمل
نمايش داده شود .حكمت به عنوان عنصر مركزی رهبری معرفی می شود .اين پژوهش فهم
حكمت و مفاهيم مرتبط با آن نظير حكمت سازمانی ،حكمت مديريتی و مديريت حكمت را
تقويت می كند [.]98
چان با تحليل محتوای ارزش های اخالقی  511شركت برتر ،شش بعد فضيلت سازمانی را از
ط ريق تحليل عاملی تأييدی به شرح زير مشخص نمود :درستی ،همدلی ،گرمی ،شجاعت،
باوجدان بودن و تعصب [.]88
اسمال پژوهشی با عنوان حكمت و حكمت مديريتی معاصر انجام داد و پس از بررسی ادبيات
مرتبط با حكمت و تحليل آنها نتيجه گيری نمود كه حكمت پيامد برهم كنش پيچيده عواملی
نظير تفكر (عبادت) ،اعتماد ،واقعيت و فهم با عامل اصلی توانايی ايجاد قضاوت های خوب می
باشد .در كل می توان حكمت را به توانايی افراد بومی در استفاده از دانش انباشته شده و ظرفيت
قضاوت های درست در حاالت مرتبط با زندگی و رفتار نسبت داد [ .]95در جدول ( )0ديدگاه
های مختلف در خصوص حكمت و در جدول ( )8برخی از اصول و ارزش های اخالقی از ديدگاه
اسالم و نهج البالغه خالصه شده اند.
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جدول  .0ديدگاه ها ،تعاريف و مطالعات در مورد حكمت

محقق
پتران []83

راولی []98

گروه مولفان ؛
زمر،
سوره
آيه]01[ 08
اسمال []95
بالتز و كوبزمن
[]81
كورتنی []89
و

باقريان
همكاران []4
بيرلی ،كسلر و
كريستنسن []80
سينها []99

كاكز []81
استرنبرگ []91

مطهری []01

دیدگاه ها و تعاریف در مورد حکمت
در خصوص مفهوم حكمت مديران اجرايی ،خصوصيات ديالكتيكی از آگاهی و دانش از
خود نشان می دهند .نظير تشخيص اينكه تغيير در يك حوزه ،كل سازمان را تحت تأثير
قرار می دهد يا توانايی تشخيص منحصر به فرد بودن افراد و موقعيت ها و ظرفيت برای
تصميمات عمل گرايانه.
حكمت به وسيله عمل نمايش داده می شود و شامل كاربرد ظريف و فرهيخته دانش
است و قضاوتی را دربردارد كه واقعيت های چندگانه و مالحظات گسترده اجتماعی و
اخالقی را با هم سازگار میكند.
همان كسانی كه سخنان را می شنوند و از نيكوترين آنها پيروی می كنند؛ آنان كسانی
هستند كه خدا هدايتشان كرده ،و آنها خردمندان هستند.
حكمت به بهترين وجه از طريق مدل اخالقی فضيلت های معنوی درك می شود .زيرا
خودش چنين فضيلتی می باشد يا محصول چنين فضيلت هايی است.
حكمت فقط يك پديده شناختی نيست بلكه شامل ويژگی های انگيزشی ،هيجانی و
شناختی می شود .حكمت دانش و قضاوت تخصصی در مورد سواالت مهم ،مشكل و
نامطمئن راجع به مفهوم و رفتار زندگی می باشد.
دانش شامل توانايی انجام دادن و يادگيری هوشمندانه می شود و حكمت اعمال دانش
مدار بر مبنای اصول اخالقی و معنوی را هدايت می نمايد.
هر اندازه درك از اصول و مبانی و پايبندی و التزام به آن عميق تر و شناخت از شرايط و
مقتضيات موضوع به واقعيت امر نزديك تر باشد ،تصميمات حكميمانه تر خواهد بود.
حكمت در ارتباط است با توانايی انتخاب اثربخش و به كارگيری دانش مناسب با توجه به
موقعيت.
از نظر افالطون خرد حالتی است كه افراد با هوش می كوشند پس از سال ها تحصيل و
آموزش بدان نايل شوند .تحصيل خرد به انسان اجازه می دهد به كسب حقيقت و واقعيت
نهايی يعنی شيوه صحيح و مناسب زندگی دست يابد.
حكمت ظرفيت قضاوت و داوری درست است .چيزی كه بايد برای ايجاد زندگی بهتر در
موقعيت های ويژه انجام شود.
حكمت يك جنبه تلفيقی از زندگی بشر است .حكمت تجربه و توانايی های شناختی را در
كنار هم جمع كرده و تأثير می گذارد و موجب تصميمات مناسب در سطح فردی و
اجتماعی می شود.
حكمت تعليم و برای آگاهی است .حكمت مبارزه با جهل است و با عقل سر وكار دارد.
حكمت ياد می دهد و بر موجودی ذهنی می افزايد .حكمت چراغ است و زبان عقل و
برای انديشيدن.

تحليل مؤلفههای حكمت در نهج البالغه با استفاده…

جدول .8اصول ،فضيلت ها و ارزش های اخالقی

محقق
حكيمی و همكاران []1

حكيمی و همكاران []1

گروه مؤلفان ؛ سوره نسا،
آيه ]01[ 58
دشتی ؛ حكمت ]8[ 009

دشتی ؛ نامه ]8[ 50

قمی []05

طباطبايی []08

تريسی و فريزر []5

ريچاردسون []00

اصول ،فضیلت ها و ارزش های اخالقی
امام صادق (ع) :شايسته نيست آن كس را كه عالم نيست سعادتمند بخوانند ،و آن
كس كه مهربان نيست ،پسنديده بشمارند ،و آن كس را كه شكيبا نيست كا مل
بدانند.
امام كاظم (ع) :ای هشام! لقمان به پسر خويش گفت :دنيا دريايی ژرف است كه
مردمان بسيار در آن غرق شده اند .چنان كن كه كشتی تو در اين دريا ترس از
خدا ،و بار آن ايمان ،و بادبان آن توكل ،و كشتيبان آن عقل ،و راهنمای آن علم ،و
سكان آن بردباری باشد.
خداوند به شما فرم ان می دهدكه امانت ها را به صاحبانشان بدهيد ،و هنگامی كه
ميان مردم داوری می كنيد به عدالت داوری كنيد.
حضرت علی (ع) :سرمايه ای از عقل سودمندتر نيست ،و تنهايی ترسناك تر از
خودبينی ،و عقلی چون دورانديشی ،و بزرگواری چون تقوا ،و همنشينی چون اخالق
خوش ،و ميراثی چون ادب ،و رهبری چون توفيق الهی ،و تجارتی چون عمل
صالح ،و سودی چون پاداش الهی ،و پارسايی چون پرهيز از شبهات و زهدی چون
بی اعتنايی به دنيای حرام ،و دانشی چون انديشيدن ،و عبادتی چون انجام واجبات،
و ايمانی چون حيا و صبر ،و خويشاوندی چون فروتنی ،و شرافتی چون دانش ،و
عزتی چون بردباری ،و پشتيبانی مطمئن تر از مشورت كردن نيست.
حضرت علی (ع) :در روابط خود با مردم انصاف داشته باشيد و در برآوردن
نيازهايشان شكيبا باشيد .همانا شما خزانه داران مردم ،نمايندگان ملت و سفيران
پيشوايان هستيد.
پيامبر اكرم(ص) :برای آزمايش مردم به زيادی نماز و روزه آنها و كثرت حج و
نيكی كردن آنها به مردم و سروصدای آنها در عبادت های شبانه توجه نكنيد ،بلكه
به راستگويی و امانتداری آنها بنگريد.
امام صادق (ع) :حكمت چراغ معرفت و شناخت ،وسيله سنجش تقوا و نتيجه
صداقت و راستی است و خداوند نعمتی بزرگ تر از حكمت به بنده ای عنايت
نفرموده است.
ارزش های بنيادی عبارتاند از :احترام ،ادب ،اعتماد ،اهل عمل بودن ،ايمان،
فروتنی ،بخشش ،انصاف و بی طرفی ،تواضع ،حق طلبی ،خدمت به مشتری ،خوش
اخالقی ،خويشتن داری ،خيرخواهی ،دانش ،مهربانی ،شعور و آگاهی و صداقت.
ارزش های مهم وكليدی كه برای بيشتر انسان ها مهم هستند عبارتاند از:
صداقت ،وفای به عهد و پيمان ،شكيبايی ،برنامه ريزی ،دلسوزی ،قدردانی،
اخالص ،ارتباط با خدا ،مذهبی بودن ،مقدسات ،معنويات ،درستكاری ،از خود
گذشتگی ،تخصص ،صالحيت ،قناعت ،مراعات كردن و خانواده.
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بيكون و رفيك []03

ايمان ،اسالم ،تقوا ،احسان ،امانت ،عدالت ،مجاهده ،وفای به عهد و بر فضيلت
های اخالقی در اسالم می باشند.

با بررسی ديدگاه های مختلف می توان نتيجه گرفت كه آگاهی ،اصول اخالقی ،مالحظات
اجتماعی و عمل مؤلفه های اصلی حكمت می باشند .با توجه به ابعاد حكمت كه در ادبيات
موضوع مورد اشاره واقع شد ،فرضيه های زير تعيين شده است.
فرضیههای پژوهش

 )0حكمت با اصول اخالقی در نهج البالغه رابطه دارد.
 )8حكمت با آگاهی در نهج البالغه رابطه دارد.
 )9حكمت با مالحظات اجتماعی در نهج البالغه رابطه دارد.
 )4حكمت با عمل در نهج البالغه رابطه دارد.
 )5حكمت در نهج البالغه مورد تأكيد است.
 )1اصول اخالقی در نهج البالغه مورد تأكيد است.
 )1آگاهی در نهج البالغه مورد تأكيد است.
 )8مالحظات اجتماعی در نهج البالغه مورد تأكيد است.
 )3عمل در نهج البالغه مورد تأكيد است.
روش پژوهش

اين پژوهش از نظر هدف كاربردی و از نظر ماهيت و روش تحليل محتوا است .ابزار
گرداوری اطالعات ،پرسشنامه معكوس بوده كه بر اساس مطالعه مبانی نظری موضوع تنظيم
شده است .ابتدا كتب و مقالههای مرتبط با حكمت و اصول اخالقی بررسی ،با صاحب نظران در
زمينه نهج البالغه گفتگو و نهج البالغه سه بار به طور كامل مطالعه شد .سپس سخنان كوتاه
حكمت آميز نهج البالغه كه حاوی مضامين ياد شده بودند ،جهت تحليل محتوای كمی و
كدگذاری به عنوان جامعه آماری پژوهش تعريف شدند .در نهايت تحليل محتوا در مورد جامعه
آماری انجام شد .جهت تجزيه و تحليل دادهها با توجه به اينكه كل جامعه ،مورد بررسی قرار
گرفته است از مفاهيم آمار توصيفی به تناسب نياز و نرم افزار اكسل استفاده شده است .مقوالت
تحقيق از نوع مقوالت موضوعی هستند .متن و محتوای مورد تحليل 898 ،حكمت از حكمت ها
و كلمات قصار نهج البالغه می باشد كه داده های پژوهش از آن استخراج گرديده است .برای
سنجش پايايی پژوهش ،نمونههايی از متن مورد تحليل با روش نمونه گيری تصادفی
سيستماتيك انتخاب و مجدداً كدگذاری شد .ضريب پايايی با استفاد از فرمول تعيين ضريب

تحليل مؤلفههای حكمت در نهج البالغه با استفاده…

پايايی در تحليل محتوا برابر با  1938محاسبه شد كه بيانگر پايايی و قابليت اعتماد باالی نتايج
اين پژوهش است .برای حصول اطمينان از اعتبار و روايی پژوهش نيز عالوه بر اين كه مقوله ها
و شاخص ها با مطالعه مبانی نظری مؤلفه های حكمت انتخاب شدند ،نظرات و رهنمودهای
اساتيد راهنما و مشاور و برخی از اساتيد دانشگاه راجع به محتوای حكمت ها و توان سنجش
مؤلفه های مورد نظر لحاظ شد.
یافتههای پژوهش

تحليل داده های كمی حكمت های منتخب نهج البالغه به شرح جدول (9و )4مبنای آزمون
فرضيه های تحقيق واقع شد .الزم به ذكر است كه در تمام مراحل پژوهش سعی شده است
بدون دخالت دادن نظرات شخصی ،صرفاً به اتكای تحليل داده های كمی حاصل از استخراج
مقوالت از متن حكمت های منتخب نهج البالغه ،نتايج ارائه شود.
آزمون فرضیه های پژوهش

بر اساس يافته های تحقيق از تحليل محتوای  898حكمت منتخب نهج البالغه  480مقوله
موضوعی منحصر به فرد استخراج شد كه فراوانی اين مقوالت موضوعی  315بوده است .مقوله
حكمت  95بار در حكمت های منتخب نهج البالغه به همراه  095مقوله موضوعی آمده است كه
 11مورد از آن با اصول اخالقی 05 ،مورد با آگاهی 08 ،مورد با مالحظات اجتماعی و  5مورد با
عمل می باشد و فقط  4بار حكمت با ساير مقوله های موضوعی به كار رفته است .بنابراين
فرضيه های  9 ،8 ،0و  4مورد تأييد واقع می شوند و می توان گفت حكمت با اصول اخالقی،
آگاهی ،مالحظات اجتماعی و عمل رابطه دارد و رابطه با اصول اخالقی قوی ترين می باشد
(جدول .)9در مجموع مقوله حكمت  95بار ،مقوله اصول اخالقی  458بار ،مقوله مالحظات
اجتماعی  081بار ،مقوله آگاهی  35بار و مقوله عمل  58بار در حكمت های منتخب آمده است.
لذا با توجه به نتايج مندرج در جدول ( )4فرضيه های  ،8 ،1 ،1 ،5و  3پژوهش نيز تأييد می
شوند .بنابراين حكمت در نهج البالغه مورد تأكيد می باشد زيرا حكمت به همراه مشتقات آن 95
بار در حكمت های منتخب ذكر گرديده است .در حكمت  13و  81نهج البالغه ،حكمت ،گمشده
مومن معرفی شده است .در حكمت  051نهج البالغه حكمت الزمه يافتن حقيقت بيان شده
است .در حكمت  30و  031نهج البالغه حكمت موجب نشاط و شادی دل ها معرفی شده است.
از نظر فراوانی اصول اخالقی نسبت به ساير مؤلفه های حكمت در رتبه اول قرار دارد .بنابراين
اصول اخالقی نيز در نهج البالغه مورد تأكيد است .مالحظات اجتماعی نيز در نهج البالغه مورد
تأكيد هستند.
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آگاهی  35بار در حكمت های منتخب نهج البالغه آمده است .بنابراين آگاهی نيز در نهج
البالغه مورد تأكيد می باشد .در خصوص عمل  58مورد در حكمت های منتخب نهج البالغه
وجود داشته است .بنابراين عمل نيز در نهج البالغه به عنوان مؤلفه چهارم مورد تأكيد می باشد.
جدول .9فراوانی رابطه حكمت با مؤلفه های آن در حكمت های منتخب نهج البالغه

مقوله موضوعی کلی
اصول اخالقی
آگاهی
مالحظات اجتماعی
عمل
آثار اعمال
ساير مقوله ها
جمع كل

كد

فراوانی
11
05
08
5
83
4
095

0
8
9
4
1
1
-

جدول .4تحليل محتوای كمی حكمت های منتخب نهج البالغه

مقوله موضوعی کلی
اصول اخالقی
آگاهی
مالحظات اجتماعی
عمل
حكمت
آثار اعمال
ساير مقوله ها
جمع كل

كد
0
8
9
4
5
1
1
-

فراوانی
458
35
081
58
95
018
49
315

شاخصهای اصول اخالقی و مالحظات اجتماعی در حکمتهای منتخب

در مورد شاخص های اصول اخالقی شكيبايی با  90مورد فراوانی در صدر قرار دارد كه اين
بيانگر اهميت شكيبايی در حكمت می باشد .در حكمت های  009 ،88 ،90نهج البالغه شكيبايی
به نوعی پايه ،رأس و يا بهترين ايمان معرفی شده است .شكيبايی در حكمت  1به عنوان
پوشاننده عيب ها ،در حكمت  009به عنوان بهترين عزت و در حكمت  011به عنوان ابزار
رياست بيان شده است .شكيبايی در حكمت  059همراه پيروزی ،در حكمت  ،811پشتيبانی
مردم ،در حكمت  800دهان بند بی خردان و حكمت  884همراه فراوانی دوستان آمده است.

تحليل مؤلفههای حكمت در نهج البالغه با استفاده…

همان طور كه در جدول ( )5مشاهده می شود ،دوستی به همراه مشتقات آن با  40مورد
فراوانی از مهم ترين شاخص های مالحظات اجتماعی در حكمت های منتخب نهج البالغه به
شمار می آيد .در حكمت  08افراد فاقد دوست ناتوان ترين مردم هستند و از آنها ناتوان تر افرادی
هستند كه دوستان خود را از دست می دهند .در حكمت  15از دست دادن دوست ،عامل تنهايی
معرفی شده است .در حكمت  1دوستی به همراه خوش خلقی ،در حكمت  048به همراه
خردمندی و در حكمت  884به همراه عدالت آمده است.
شاخصهای آگاهی و عمل در حکمت های منتخب نهج البالغه

اگر چه آگاهی به عنوان يكی از مؤلفه های حكمت از نظر تعداد فراوانی در رتبه سوم قرار دارد
ولی شاخص دانش ،خود با  41مورد فراوانی ،در بين شاخص های آگاهی و همچنين در بين ساير
شاخص ها ،مهم ترين شاخص می باشد (جدول  .)1در حكمت  90پايه عدالت دانش معرفی
گرديده است .در حكمت های  009 ،80 ،5دانش به ترتيب به عنوان ارزش انسان ،بهترين ميراث
و بهترين شرافت مطرح شده است .در حكمت  38بهترين دانش كردار و بدترين دانش گفتار بيان
گرديده است.
عمل گرايی به همراه مشتقات آن با  84مورد فراوانی از مهم ترين شاخص های عمل در
حكمت های منتخب نهج البالغه به شمار می آيد .در حكمت  458عمل گرايی نشانه ايمان
معرفی شده است .در حكمت  081سستی در عمل به همراه اندوه آمده و در حكمت های  38و
 889عمل گرايی و دانش با هم آمده اند.
جدول .5شاخص های اصول اخالقی و مالحظات اجتماعی در حكمت های منتخب نهج البالغه

ردیف

شاخص های اصول اخالقی

فراوانی

0
8
9
4
5
1
1
8
3
01

شكيبايی
بخشندگی
پرهيزگاری
تواضع
نيكوكاری
پرهيز از دنياپرستی
قناعت
اعتدال
ادای حق
يقين

90
84
89
80
81
81
01
01
09
08

شاخص های مالحظات

فراوانی

اجتماعی
دوستی
كنترل زبان
پرهيز از دشمنی
مردم داری
ساير شاخص ها

40
89
01
1
-
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00
08
09
04
05
01
01
08
03
81
80

آخرت گرايی
دينداری
آزادگی
پرهيز از هواپرستی
خوش خلقی
شجاعت
ترك آرزوهای دراز
به ياد مرگ بودن
عدالت
شكرگذاری
ساير شاخص ها

08
08
00
01
3
8
8
8
8
1
-

جدول .1شاخص های آگاهی و عمل در حكمت های منتخب نهج البالغه

ردیف

شاخص های آگاهی

فراوان

0
8
9
4
5

دانش
عقل
تفكر
عبرت آموزی
ساير شاخص ها

ی
41
01
09
3
-

شاخص های عمل
عمل گرايی
فرصت ها را غنيمت شمردن
ساير شاخص ها

فراوان
ی
84
8
-

نتیجه گیری

با استفاده از تحليل داده های كمی ،در قالب فرضيه های پژوهش میتوان نتيجه گرفت كه
حكمت با اصول اخالقی ،آگاهی ،مالحظات اجتماعی و عمل رابطه دارد و رابطه آن با اصول
اخالقی قوی تر است .همين طور حكمت و مؤلفه های اصلی آن شامل اصول اخالقی ،آگاهی و
مالحظات اجتماعی و عمل در نهج البالغه مورد تأكيد هستند .علی رغم اينكه مهم ترين مؤلفه
حكمت با توجه به حكمت های منتخب نهج البالغه اصول اخالقی می باشد .دانش مهم ترين
شاخص حكمت به شمار می آيد .مهم ترين شاخص های اصول اخالقی ،شكيبايی ،بخشندگی،
پرهيزگاری ،تواضع ،نيكوكاری و پرهيز از دنياپرستی هستند .مهم ترين شاخص های مالحظات
اجتماعی ،دوستی ،كنترل زبان ،پرهيز از دشمنی و مردم داری می باشند .دانش ،عقل ،تفكر و
عبرت آموزی مهم ترين شاخص های آگاهی و عمل گرايی و غنيمت شمردن فرصت ها مهم
ترين شاخص های عمل می باشند .بنابراين می توان گفت شخص حكيم در درجه اول بايد به
اصول اخالقی پايبند باشد .صبور و شكيبا بوده و با ديگران دوستانه برخورد نمايد و از دانش خود
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استفاده نموده و فرصت ها را غنيمت شمرد .به طور كلی می توان نتيجه گرفت كه حكمت بدون
آگاهی و توجه به اصول اخالقی و مالحظات اجتماعی و نمايش آنها در عمل قابل حصول نمی
باشد.
پیشنهادها

مديران جهت به دست آوردن حكمت بايد توجه به اصول اخالقی ،آگاهی و مالحظات
اجتماعی و نمايش آنها در عمل را در دستور كار خود قرار دهند .همين طور جهت سنجش يا
كسب و توسعه حكمت در سازمان ها ،اولين شاخصی كه بايد به آن توجه شود ،دانش است .ديگر
شاخص مهم حكمت ،شكيبايی است كه مديران برای سنجش يا كسب و توسعه حكمت بايستی
اين ويژگی و صفت را نيز مورد توجه قرار دهند .مديران برای كسب و توسعه حكمت بايستی
شكيبايی را در خود تقويت كرده و خود را به صبر و سعه صدر وادارند .توجه به دوستی ،ايجاد
روابط دوستانه با مردم و توجه به حقوق آنها از ديگر شاخص هايی است كه برای ارزيابی،
اكتساب و توسعه حكمت بايد به آنها توجه شود .مديران بايد نمايش دادن موارد مذكور را در
عمل بارها تمرين نمايند تا به كردار تبديل شده و جزئی از شخصيت ايشان شود.
همان طور كه دانش يك درون داد برای حكمت است .حكمت نيز درون دادی برای رهبری و
تصميم گيری در سازمان می باشد .لذا پيشنهاد می شود مديران جهت تصميم گيری و هدايت و
رهبری مؤثرتر در سازمان به حكمت نيز به عنوان يك درون داد توجه كند .درك مديران از
دانش و مديريت دانش نه تنها به وسيله مفهوم سازی آن در ارتباط با مفاهيم اساسی تر داده و
اطالعات تقويت خواهد شد بلكه تبيين مفهوم انتزاعی تر حكمت نيز درك مديران را از دانش و
مديريت دانش تسهيل می كند .عصری كه مديران در حال حاضر در سازمان ها با آن مواجه
هستند ،عصر حكمت می باشد و يكی از چهره های جديد و متنوع سازمان در قرن بيست و يكم
سازمان حكمت محور می باشد .پيشنهاد می شود مديران جهت تبيين مفاهيم كليدی سازمان
حكمت محور ،مزايا و اهميت اين نوع سازمان و عوامل حياتی موفقيت آن به مؤلفه های اصلی
ارائه شده در اين پژوهش توجه كنند .با توجه به تأكيد نهج البالغه بر حكمت پيشنهاد می شود
مديران در سازمان ها در كنار توجه به مديريت دانش ،برنامه هايی را نيز جهت توسعه حكمت
مديريتی طراحی كنند .محدود بودن جامعه آماری اين پژوهش به كلمات قصار منتخب نهج
البالغه و تأكيد آن بر حكمت مديريتی به جای ساير معانی و مفاهيم حكمت از مهم ترين
محدوديت های اين پژوهش می باشد .لذا می توان جامعه آماری اين تحقيق را به خطبه ها و
نامه های نهج البالغه ،قرآن و يا ساير منابع اسالمی توسعه داد .همين طور بررسی و سنجش
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شاخص های فوق در سازمان های كشور ،راه های آموزش حكمت به مديران و استفاده از آن در
بافت مديريتی و طراحی الگوی سازمان حكمت محور به پژوهشگران آينده پيشنهاد می شود.

تحليل مؤلفههای حكمت در نهج البالغه با استفاده…

منابع
 .0آريان پور كاشانی ،منوچهر و دلگشايی ،بهرام ( « ،)0988فرهنگ بزرگ يك جلدی پيشرو آريان پور
كاشانی»  ،تهران ،نشر الكترونيكی و اطالع رسانی جهان رايانه.
 .8اخوان كاظمی ،بهرام (« ،)0985كارآمدی در آموزه های نهج البالغه» ،مطالعات اسالمی.98-3 ،11 ،
 .9الوانی ،سيد مهدی ( « ،)0981مديريت عمومی»  ،تهران ،نشر نی.
 .4باقريان ،محمد ،عابدی جعفری ،حسن ،اميری ،مجتبی ،اسكندری ،مجتبی و نادری خورشيدی ،علی
رضا (« ،)0981تصميم گيری حكيمانه :رويكردی به الگوسازی در مديريت» ،تهران ،مركز آموزش
مديريت دولتی.
 .5تريسی ،بی .و فريزر ،كی" ،)0981( .مربی توربو :مشاور سريع و قدرتمند شما در راه موفقيت در كسب
و كار"  ،منيرالدين اعتضادی ،تهران ،انتشارات راشين.
 .1حكيمی ،محمد رضا ،حكيمی ،محمد ،و حكيمی ،علی (" ،)0984الحيات" ،احمد آرام ،قم ،انتشارات
دليل ما.
 .1دادگر ،يداهلل (« ،)0985اخالق بازرگانی (و كسب و كار) از منظر اقتصاد و اقتصاد اسالمی» ،فصلنامه
پژوهشنامه بازرگانی.081 -81 ،)98(01 ،
 .8دشتی ،محمد (« ،)0988نهج البالغه» ،قم ،انتشارات پارسايان.
 .3دونالدوف ،هاروی و ورنالدار ،براون (« ،)0911رويكردی تجربی به توسعه سازمان (مديريت تحول)»،
عباس محمدزاده ،تهران ،مركز آموزش مديريت دولتی.
 .01رضائيان ،علی (« ،)0911مديريت در عصر حكمت» ،مطالعات مديريت.45-91 ،)8(0 ،
 .00ريچاردسون ،سی « ،)0985( .برای زندگی خود به پا خيزيد :برنامه عملی گام به گام برای ساختن
اعتماد به نفس و قدرت شخصی» ،امير بهنام ،تهران ،انتشارات نسل نوانديش.
 .08طباطبايی ،سيد محمد حسين («،)0401الميزان فی تفسير القران» ،بيروت ،موسسه االعلمی
للمطبوعات.
 .09فروتنی ،زهرا ،عابدی جعفری ،حسن ،تسليمی ،محمد سعيد و درانی ،كمال ( « ،)0981طراحی و
مقايسه الگوی تصميم گيری راهبردی امام خمينی (ره) با برخی از الگوهای تصميم گيری راهبردی
در مديريت نوين» ،فصلنامه دانش مديريت.31 -13 ،)11( 81 ،
 .04فقيهی ،ابوالحسن و فيضی ،طاهره« .)0985( .سرمايه اجتماعی :رويكردی نو در سازمان» ،دانش
مديريت.41 -89 ،)18( ،
 .05قمی ،عباس (« ،)0488سفينه البحار» ،قم ،انتشارات اسوه.
 .01گروه مولفان (« ،)0984قران كريم همراه با شرح آيات منتخب» ،تهران ،انتشارات محراب قلم.
 .01مطهری ،مرتضی (« .)0954سيری در نهج البالغه» ،قم ،انتشارات دارالتبليغ اسالمی.
 .08معين ،محمد (« ،)0913فرهنگ فارسی متوسط» ،تهران ،موسسه انتشارات امير كبير.

0931  بهار-5  شماره-چشمانداز مديريت دولتی

33

19. Beekun, & Rafik,. (1997). Islamic business ethics. Herndon: VA,IIIT.
20. Baltes, P., & Kubzmann, U. (2003). Wisdom. The Psychologist, 16 (3), 131133.
21. Bierly III, P. E., Kessler. E. H., & Christensen, E. W. (2000). Learning,
knowledge and wisdom. Journal of Organizational Change Management, 13 (4).
595- 618.
22. Chun, R. (2005). Ethical character and virtue of organizations: an empirical
assessment and strategic implications. Journal of Business Ethics, 57,269- 284.
23. Courtney, J. F. (2001). Decision making and knowledge management in
inquiring organizations: towards a new decision making paradigm for DSS.
Decision Support Systems, 31, 17- 38.
24. De Burgh, W. G. (1982). The legacy of the ancient world (Vol. 1). Baltimore:
Penguin Books.
25. Jacques, E., & Clement, S. D. (1991). Executive leadership: a practical guide to
managing complexity. Cambridge, MA: Cason Hall.
26. Kakes, J. (1995). Moral wisdom and good lives. NY and London: Ithaca.
27. Moser, P. K. (Ed.). (2002). The Oxford handbook of epistemology. OUP:
Oxford.
28. Murphy, P. E., & et al. (2007). An ethical basis for relationship marketing: a
virtue ethics perspective. European Journal of Marketing, 41 (1/2), 37- 57.
29. Petran, M., P. (2008). An exploratory study of executive transformational
leadership, wisdom, and emotional intelligence in management process
turnaround situations. Unpublished doctoral dissertation, Education
Departmentof Pepperdine university, California.
30. Putman, R. (1993). Civic tradition. Princeton University Press.
31. Row, W. (1993). Philosophy of religion. California: Wads Worth.
32. Rowley, J. (2006). What do we need to know about wisdom? Management
Decision, 44 (9), 1246- 1257.
33. Sinha, S. C. (1995). Dictionary of philosophy. New Delhi: Anorhl Publication,
Pvt, Ltd.
34. Skinner, H. (2005). Towards a typology of virtuous marketing: applying
marketing principles and practices to community development work. The
Marketing Review, 5, 263- 276.
35. Small, M. W. (2004). Wisdom and now managerial wisdom: do they have a
place in management development programs? Journal of Management
Development, 23 (8), 761- 774.
36. Sternberg, R. Y. (Ed.) (1990). Wisdom: its nature, origins, and development.
Cambridge University Press.

