
 

 
 
 

   بررسی مفهوم سکوت سازمانی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی
  *مصطفی یخچالی
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  چكيده 

در بـا روش تحليـل مضـمون      اميرالمؤمنين عليهاي  و نامهها  با تأكيد بر خطبهحاضر مقاله 
براسـاس  . اسـت  با ديدگاه غربـي آن بررسي مفهوم سكوت سازماني از نگاه اسالمي و مقايسه  پي

سـكوت مثبـت و    :توان به دو نوع سكوت اشـاره كـرد كـه عبارتنـد از     مي اين پژوهشهاي  يافته
در تعريف غربي، سكوت سازماني مطيع و منفعالنه؛ خـودداري كاركنـان از بيـان    . سكوت منفي

اسالمي  هاي آموزهاما در  ؛جهت افزايش سود سازمان، مضموم و ناپسند استدر ها  و ايده هانظر
كردن، مشورت ندفاع از مظلوم، نصيحت  خودداري از امر به معروف و نهي از منكر، خودداريِ

 دوستانه؛ مقابل آن سكوت نوع ةقطو در ن. حق و حقيقت نكوهش شده است نكردن ندادن و بيان
 در افـراد  ديگـر  سود بردن براي كار با مرتبط هاينظر يا و ها، اطالعات ايده بيان از دوري جستن
اطالعـات   نكـردن  ديدگاه اسالمي سكوت براي حفظ وحدت، افشا كه در درحالي ؛سازمان است

يك از مفاهيم اسـتخراج شـده در   هر .پسنديده است ،سازماني و سكوت هنگام نداشتن اطالعات
تـوان   آنهـا مـي   از گيري بهرهرفتار سازماني دارند كه با  ةوزاي در ح د گستردهاين پژوهش، كاربر

 .روابط بهتري ميان افراد سازمان با يكديگر و يا رئيس و كارمندان در ارتباط با هم تعريف كرد
 .، مديريت اسالميالبالغه نهجرفتار سازماني، سكوت سازماني، آواي سازماني، : واژگان كليدي
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  مقدمه 

ترین عامل بـرای ایجـاد تغییـر، تولیـد، خالقیـت و یـادگیری و همچنـین  سازمان مهمکارکنان یک 
چـه  اگـرمعتقدنـد نیـز و دیگـران  )٢٠٠٩( 1لیـو. هسـتند وری در سازمان موفقیت سازمانی و بهره

اما آنها ترجیح  ؛هستند در مورد سازمان یاتیهای ح دهیاز افکار و ا یبرخدارای  ،از کارکنان یاریبس
 مندازین −امروز رییدر جهان به سرعت در حال تغ−ها  سازمان. های خود را بیان نکنند دهند ایده می

  .دنبه اشتراک بگذار آزادانهخود را ، دانش و تجارب هاها، اعتقاد دهیا پیوستهکه  ی هستندکارکنان
سازمان ارائـه نکننـد بـا  هرا ب خود هایو پیشنهاد هادر صورتی که کارکنان به صورت آزادانه نظر

  .اند گذاری کرده نام» سکوت سازمانی«آن را  2که موریسون و میلیکان خواهند شدرو  های روب پدیده
در صورتی که نگاه خـود را  ،وم سکوت سازمانی در سطح سازمان مطرح شده استهتاکنون مف
کارمنـدان  ۀگرفت که مردم به منزل گ در نظرعنوان یک سازمان بزر توان جامعه را به می گسترده کنیم
 سـکوت سـازمانی ۀهای مرسـوم، کارمنـدان دچـار پدیـد در سـازمان. آیند می شمار این سازمان به

 حال ایـن سـؤال بـه وجـود. شوند می دچار این پدیده همه مردمشوند در صورتی که در جامعه،  می
آیا تفاوتی از لحاظ مبنایی بـا تعـاریف  و ؟دینی ما این مفهوم وجود دارد های آموزهآیا در  :آید که می

  . یا خیر ؟غربی دارد
رهبـران هـر  یو اعتقـاد ینظـر یمبـان وها  دگاهید نییتب نه،یزم نیا در قیتحق یها روش از یکی
 و فـرد هـر یهـا گفتـه کدر با هکچرا ؛آنهاست یردارهاک و گفتارها یمحتوا لیتحل براساس مکتب

 از جـامع کیدر به توان یه مک آنهاست یمحتوا لیتحل و گریهمد نارک در او لماتک یمنطق نشیچ
 بـاره نیـا در  نیرالمؤمنیام هک افت، چنانی دست مطالعه مورد موضوعباره در فرد آن یها ه دگاید
 هکچرا د،یشو شناخته تا دییبگو سخن ؛لسانه تحت مخبوء المرء فإن تعرفوا تکلموا« :ندیفرما یم

  .)٣٩٢متکح ،نهج البالغه( »است پنهان خود زبان ریز در انسان
چهار سال و نـه  تنها شش ماه و امام علی در میان امامان شیعه حضرت امام حسن مجتبی

در کتـاب شـریف  حضـرت علـیهای  سـخنان و نامـهداری پیـدا کردنـد کـه  ماه مجال حکومـت
نظری اسالم در رابطه  منبع مناسبی برای تحلیل و تبیین مبانی ، این کتابگردآوری شده است البالغه نهج

سـکوت سـازمانی از  ۀبررسی مفهوم پدیـد در پیاین مقاله . باشد داری و رفتار سازمانی می با حکومت
  . استبا دیدگاه غربی آن و مقایسه   های امیرالمؤمنین علی ها و نامه نگاه اسالمی با تأکید بر خطبه

رفت از  های برون مدهای آن و راهآ بروز این پدیده، پی های عّلت ربارههمچنین در این پژوهش د
  . ها صورت گیرد آن بحث نخواهد کرد و الزم است تحقیقات دیگری در این زمینه

                                                           
1. Liu et. Al   2. Morrison and J. Milliken  
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  پیشینه نظری 

خـودداری کارکنـان از «: اند گونه تعریف کرده سکوت سازمانی را این) ٢٠٠٠(موریسون و میلیکان 
بیـان  رگونهخودداری از ه) ٢٠٠١( 1پیندر و هارلوز. »مسائل سازمان بارهها در و دغدغه هانظر ۀارائ

واقعی در مورد ارزیابی رفتاری، عاطفی و شناختی فرد از شرایط سازمانی خود به افرادی که قادر بـه 
  . نامند می ایجاد تغییرات هستند را سکوت سازمانی

شود و مدیران بـرای حـل  می رو هروبای  د است زمانی که سازمان با مسئلهقمعت) ٢٠١١(موریسون 
این اطالعـات در اختیـار کارمنـدان قـرار دارد، تحقیقـات  ،نیازمند اطالعات کافی هستند شکلاین م
  . ای به در اختیار قرار دادن این اطالعات به مدیران کلیدی ندارند عالقه کنانکه کار دهد مینشان 

ناشـی از تـرس مـدیران از بـازخورد سـکوت سـازمانی را ) ٢٠٠٠(همچنین موریسون و میلیکان 
ای از باورهای ضمنی مدیران در رابطه با کارمندان و ماهیت  ویژه از جانب زیردستان، مجموعه منفی به

هـای  ، سـاختار سـازمانی، ویژگی)طلبی و غیرقابل اعتمـاد بـودن کارکنـان اعتقاد به منفعت(مدیریت 
نوایی با  هم) ٢٠٠٣( 2 بوون و بلکمون. دانند میهای مدیریت عالی، متغیرهای سازمانی و محیطی  تیم
جـو ) ٢٠٠٩( 4سـبک رهبـری و گرینبـرگ و ادوارد) ٢٠٠۶( 3های عمومی و هنریکسن و دایتون ایده

اعتمادی به مـدیر را  حفظ موقعیت کنونی و بی: های فردی مانند عدالتی، ویژگی ویژه جو بی سازمانی به
  ).۶٣، ص١٣٩٠فرد و همکاران،  دانایی: زبه نقل ا(دانند  عامل سکوت سازمانی می

براساس تسـلیم و احسـاس (سکوت مطیع  دستۀسکوت سازمانی را به سه ) ٢٠٠٣( 5ون داین
و ) براسـاس تـرس، احسـاس نگرانـی و در خطـر بـودن(سکوت تـدافعی  ؛)ناتوانی در ایجاد تغییر
بنـابراین بـا . کنـد می تقسیم) براساس نوع دوستی و احساس تشریک مساعی(سکوت نوع دوستانه 

انواع سـکوت . نیز متفاوت خواهد بودآنها  ای که در کارمندان وجود دارد نوع سکوت توجه به انگیزه
  . آمده است ١کارمندان در شکل شماره های  سازمانی و انگیزه

  
  

  

  

  
  

  

  )١٣٩٠زارعی متین و همکاران،  :به نقل از( اصلی سکوت و آوای سازمانیهای  عنوان ویژگی ههای کارمندان ب انگیزه :١شکل 

                                                           
1. Pinder & Harlos  2. Bowen. F Blackmon, K  
3. Henriksen, K. Dayton, E  4. Greenberg, J. and Edwards, M. S  
5. Van Dyne  

های اساسی کارمند گیزهان نوع خاص رفتار  ماهیت عمومی رفتار

 سکوت مطیع

 عآوای مطی
 کارمند منفعل است )یملتس(گیری  کناره

 سکوت تدافعی

 آوای تدافعی
 )ترس(خودحمایتی 

 کارمند فعال
 دوستانهسکوت نوعاست)غیرمنفعل(

 دوستانهآوای نوع
)تشریک مساعی(دیگرخواهانه 
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 و تسـلیم براسـاس هـا، اطالعـات یـا نظـرات مربوطـه ایـده ۀخودداری از ارائـ ،سکوت مطیع
 که دارد گیرانه کناره رفتار از نشان سکوت مطیع، بنابراین .دشو می اطالق شرایطی هر به دادن رضایت
   .فعال تا رددا انفعالی حالتی بیشتر

 یتهدیـدها از خـود حفـظ منظـور به که است غیرمنفعالنه و یتعمد یرفتار ،سکوت تدافعی
  .است اطالعات ارائه از فرد در ترس احساس سکوت، نوع این انگیزه .رود می کار هب خارجی

 کـار بـا مـرتبط هـاینظر یا و ها، اطالعات ایده بیان از امتناع :از دوستانه عبارتست سکوت نوع
. یهمکار و مساعی تشریک دوستی، نوع یها اساس انگیزهبر و سازمان در افراد دیگر سودبردن برای

دارد  کیـدأت و تمرکـز دیگـران بر طور اساسی به که است غیرمنفعالنه و یتعمد دوستانه، نوع سکوت
  .)۵٠، ص١٣٩٠زارعی متین و همکاران، :به نقل از(

  
  پیشینه عملی

 از جملـه ؛مانی در ایران صورت نگرفته استسکوت ساز ۀپدید بارهای در تاکنون تحقیقات گسترده
مفـاهیم، علـل و : سکوت سازمانی«با عنوان ) ١٣٩٠( زارعی متین و همکاران ۀتوان به مقال میآنها 

به مرور تاریخچه و ادبیـات سـکوت سـازمانی پرداختـه و مفهـوم  پژوهشاین  .اشاره کرد» پیامدها
های متفاوت افراد در  ، انواع مختلف و انگیزهاست سکوت و آوای سازمانی را تعریف و تبیین نموده

  . کنندکنند تا بتوانند راهکارهایی برای کاهش سکوت سازمانی ارائه  می را بررسیآنها  یک ازارائه هر
تبیین فرهنگ سازمانی در سـکوت سـازمانی «ای با عنوان  در مقاله) ١٣٩٠(ان دانایی فرد و همکار

  .سزایی در جو و رفتار سکوت دارد اند که فرهنگ سازمانی تأثیر به نشان داده» در بخش دولتی
شـغلی کارکنـان هـای  تحلیـل نگرش«ای دیگر بـا عنـوان  در مقاله) ١٣٨٩(دانایی فرد و پناهی 

کننـد میـان  مـی بیـان» ن جو سکوت سـازمانی و رفتـار سـکوت سـازمانیتبیی ؛دولتیهای  سازمان
 کـه طوری به. داری وجود داردمعنا ۀجو سکوت با رفتار سکوت رابط های جنبهشغلی و های  نگرش
 شدید نسبتاً  همبستگی مثبت کارکنان سکوت رفتار با سرپرستان نگرش و عالی مدیریت نگرش بین
 منفـی همبستگی سکوت کارکنان رفتار با کارکنان شغلیهای  نگرش و ارتباطاتیهای  فرصت بین و

  .دارد وجود شدید نسبتاً 
بـه » علل و آثـار سـکوت سـازمانی از دیـدگاه اسـالم«در مقاله ) ١٣٩٣(خانی  منطقی و حمزه

عوامـل  .انـد ردی، گروهی و سـازمانی پرداختهو آثار سکوت سازمانی در سه سطح ف دالئلبررسی 
دانسـتن،  : ده در مدل سکوت سازمانی از منظر اسـالم، در ایـن تحقیـق عبارتنـد ازدست آم مؤثر به

   .خواستن و توانستن
  .اند میان سکوت سازمانی و تعهد را در ایران مقایسه کرده ۀای رابط در مقاله) ٢٠١٢(الوانی و همکاران 
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کید بر خطبه دنبال بررسی مفهوم سـکوت به   امیرالمؤمنین علیهای  و نامهها  این مقاله با تأ
  .است سازمانی از نگاه اسالمی

  
  روش تحقیق 

یکی از  ،روش تحلیل مضمون. استفاده شده است» تحلیل مضمون«پژوهش از روش این برای انجام 
تحلیل مضمون روشی برای شـناخت، . باشد های مهم و ارزشمند در تحقیقات علوم انسانی می روش

هـای  ینـدی بـرای تحلیـل دادهااین روش فر. های کیفی است در داده تحلیل و گزارش الگوهای موجود
 1،بـراون و کـالرک. (کند های غنی و تفصیلی تبدیل می های پراکنده و متنوع را به داده متنی است و داده

ینـدی اسـت کـه ابلکـه فر ،کیفـی خاصـی نیسـتتحلیل مضمون، تنها روش ) ١٠١−٧٧ ص ،٢٠٠۶
  :طور کلی، تحلیل مضمون، روشی است برای به. کار رود کیفی بههای  روش تواند در اکثر می

ل یـتحل )ج نـامرتبط؛ بـه ظـاهرمناسـب از اطالعـات  کبرداشـت و در )ب دن مـتن؛ید )الف
   ا فرهنـگ؛یـت، سـازمان و یـمند شـخص، تعامـل، گـروه، موقع مشاهده نظام )د ؛یفکیاطالعات 

جعفری و  عابدی :به نقل از؛ ۴، ص١٩٩٨ 2،زیسبویات( یمک یها به داده یفکی یها ل دادهیتبد )هـ
   .)١٣٩٠همکاران، 

  گهربـار های  از بیانـات و نامـه مرحوم شـریف رضـی از سویکه  البالغه نهجکتاب شریف 
اندیشـمندان مسـلمان  ۀکی از متون فاخر و مورد استفادده است همواره یشگردآوری   علی امام

  . تمرکز اصلی این تحقیق بر استفاده از این کتاب شریف بوده است. بوده است
  : عبارتند از البالغه نهجاز دیدگاه دشتی مراحل تحقیق و برداشت از 

گاهی در رشته مورد نظر، کشف و استخراج مباحث موضوعی متناسب « کسب تخصص و آ
» ها شناسی، کشف و خلق انواع عناوین و فهرسـت ، کتابالبالغه نهجبا تخصص خویش از 

  ). ۶٩، ص١٣٧٩دشتی، (

آوری اطالعات از منابع و متون اسالمی  جمعهای  ای، یکی از روش روش جستجوی کلید واژه
  .است البالغه نهج همچون

شـود، کلیـه  عرضـه می البالغه نهجگیرد و به  مورد نظر قرار می یموضوع خاص ،در این روش«
بنـدی  ، بررسـی و دسـتهکنـد ، موضوع مورد نظر را تبیین می مستقیم مطالبی که مستقیم یا غیر

   .)٢۴ ، ص١٣٧٩دلشاد تهرانی، (» شود بندی آن مطالب ارائه می جمعدر نهایت شود و  می
مفاهیم مرتبط بـا موضـوع سـکوت  البالغه نهجهای  ها و خطبه در این مقاله ابتدا با بررسی نامه

                                                           
1. Braun & Clarke  2. Boyatzis  
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سپس با توجه به فراوانی مفاهیم مستخرج، مضـامین اصـلی و . شدزمانی استخراج و کدگذاری سا
مضـامین،  ۀشبک در مرحله بعدی. به عمل آمدبندی  فرعی از میان کدهای مربوطه شناسایی و دسته

  .استخراج و تحلیل گردید و در نهایت گزارش نهایی تدوین شد
  
  بررسی بحث و

اسـتخراج و   های حضرت علی کد از میان سخنان و نامه ۵۶ تعداد های این پژوهش براساس یافته
بنـدی  کلی دسته ۀمقول دوو سرانجام این مفاهیم در ) ٢شکل (مضمون ساخته شد  نهبندی آنها  با دسته

در دو انی سـکوت سـازم ،براساس این مـدل) ٣شکل . (مدل مفهومی استخراج گردید پایانشد و در 
گـاه سـکوت در سـازمان بـه صـورت  در نتیجه هیچ. گیرد قرار میسکوت مثبت و سکوت منفی  دسته

گاهی اوقات الزم اسـت در سـازمان سـکوت کـرد و دم نـزد و گـاه . مطلق پسندیده و یا ناپسند نیست
سـکوت . سازمانی در ادبیات اسالمی، رضایت الهی اسـتنکردن مبنای سکوت یا سکوت . بالعکس

تـرین مصـداق  مهـم ،که عدم سکوت باعث بروز اختالف در میان کارکنان و یـا مـردم شـود زمانیدر 
به صـورت مسـتقیم بـه آن پرداختـه شـده  البالغه نهجمرتبه در  هشتسکوت سازمانی مثبت است که 

فـاش نکـردن اسـرار دیگـران بـا  :آن به ترتیب اهمیت و فراوانی عبارتند از های داقدیگر مصاز . است
  .مورد دویک موضوع معلومات کافی وجود ندارد با  بارهکردن هنگامی که در مورد و سکوت هفت

هنگامی اسـت  ،ترین نوع سکوت منفی مهم. مضموم و ناپسند است گاهکردن  مقابل سکوتدر 
مورد در کتاب شریف  ١١گر هستند که  گیرند و دیگران نظاره می یا گروهی مورد ظلم قرار شخصکه 
ستاد و از مظلوم دفاع کرد نـه در این هنگام باید در مقابل ظالم ای. به آن اشاره شده استغه البال نهج
دیگر هنگامی است که منکـری در ِم سکوت مضمو. گر ظلم به دیگران بود کرد و نظارهکه سکوت این

ده ذکر گردیـ البالغه نهجمورد در  هشتکه  شود می دهد و یا معروفی ترک می جامعه یا سازمان رخ
 مـا وجـود دارد کـه افـراد مرتکـب خطاهـا و منکراتـیهای  فراوان آن در سـازمانهای  نمونه. است
آنهـا سـکوت  اند در قبـال که دیگران مکلفدهند  نمی شوند و یا کارهای نیک و معروف را انجام می

کدام دادن است که هرنمشورت و اندرز و  نکردن سکوت منفی، نصیحت های داقدیگر مص. نکنند
اشـاره شـده آنهـا  بـه البالغـه نهـجبار به صورت مستقیم در  ششو  هشتاز این مصادیق به ترتیب 

حق و حقیقت است که در واقـع حـق و نکردن منفی بیان  سکوِت  های داقاز مص یکی دیگر. است
 هـایفردی که در سازمان قصد بیـان نظردیگر هر  سخنبه . حقیقت، محتوای آوای سازمانی است

امـا  ؛چه بسا افرادی به دیگران مشورت دهند. با حق و حقیقت باشد برابردارد باید سخن او  خود را
مسـتقیم  ۀالبته به دلیـل اشـار. قابل باشددر جهت خالف شرع و خالف مصالح فرد مآنها  مشورت

زمـانی اسـت کـه  ،کمترین نهی از سکوت. حضرت، این مقوله به صورت جداگانه ذکر شده است
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حفظ وحدت رازداری نداشتن علم ظلم ستیزی در 
برابر ظلم

امر به معروف و 
نهی از منکر

بیان حق و 
حقیقت

نصیحت و اندرز مشاوره شفاف سازی

فراوانی هر یک از مضامین

کنـان و کار ،یـا رهبـر اند و الزم است تا مـدیر ظن شده به مدیر یا رهبر جامعه دچار سوء افراد نسبت
  .پذیردسازی الزم صورت  نماید و شفافآنها  را متوجه اشتباه افراد جامعه

  

  
    

  
  
  
  
  
  

  فراوانی مضامین :٢شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  شبکه مضامین انواع سکوت سازمانی :٣شکل 

١ 

۶

٨

۶

٨٨

٢ 

٧
٨ 

هنگام نداشتن اسرارحفظ حفظ وحدت

سکوت
سازمانی

سکوت

سکوت
سازمانی

در برابر ظلم

در برابر منکر

در مقام مشاورهدر مقام نصیحت

در مقام بیان 
 حقیقت

هنگام
سازی شفاف
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و ها  در خـالل نامـه امـام علـیدر این قسمت به ذکـر مضـامین و موضـوعات اصـلی کـه 
 .ایم پرداخته ،اند و به نوعی بیانگر مفهوم سکوت یا آوای سازمانی است خود مطرح کردههای  خطبه

جهـت در تواند کمـک شـایانی  میدست یابیم که آنها  ازمناسب بندی  به یک مقولهکه سعی داریم 
   .نهایی با موضوع سکوت سازمانی از منظر آن حضرت باشدساخت مدل 

  
 سکوت سازمانی مثبت . ١

  حفظ وحدت. ١−١

در دو محور  که آمده است البالغه نهجدر  های زیادی عبارتمفهوم وحدت و لزوم رعایت آن  بارهدر
و غصـب خالفـت و سـکوت  از رحلت پیـامبر رویدادهای پس اینکه، اول. قابل بررسی است

م در رابطـه بـا حفـظ عمـومی حضـرت بـه مـردهای  توصـیه ،حفظ وحـدت و دوم دلیل بهحضرت 
  .ید و آثار آنفوا ،وحدت

نزدن هنگـام بـروز اختالفـات  کردن و دم جا مدنظر بوده است تنها مفهوم سکوتاما آنچه در این
 ،شود می در سازمان نیز هنگامی که صحبت کردن باعث بروز اختالف و از بین رفتن وحدت. است

  . کردباید سکوت کرد و وحدت را حفظ 
  ایشان و انتخاب حضرت علیهای  با وجود سفارش بعد از رحلت پیامبر گرامی اسالم

مسلمین سـکوت  ۀایشان برای جلوگیری از تفرق وجوداما با این  ؛به خالفت، حق ایشان غصب شد
  : کند نقل می البالغه نهج ١١٩الحدید در خطبه  که ابن ابی ای گونه به ،کردند

به خدا قسم اگر بیم وقوع تفرقه مسلمین و بازگشت به کفر و تباهی دین نبود ما با آنان .... «
ــ ــودیم، ب ــز از اخــتالف از حــق مســلم خــودم چشــم پوشــیدم هطــور دیگــر ب  1»خــاطر پرهی

  ).١١٩، خطبه البالغه نهج(

 تنهـا بـرای وحـدت و  علـی امـام هستند که البالغه نهجهای  شاهدهای محکمی در خطبه
گرایـی فـرا  خـود، مـردم را بـه اتحـاد و هـم سکوت را اختیار کرد و نشینی و گرایی مسلمین خانه هم
نشـینی حضـرتش ایـراد شـده بـه مـردم  و خانه ای که بعد از رحلت پیامبر خواند و در خطبه می

 پراکندگی بپرهیزیـد ه اختالف ورا از های نجات درهم بشکنید و ها را با کشتی امواج فتنهتوصیه کرد 
  ای دیگـر ایشـان صـبرکردن و سـکوت در راه وحـدت جامعـه  در خطبـه). ۵ هخطبـ، البالغـه نهج(

انـد کـه بـا ایـن وجـود شـکیبایی کردنـد  را به استخوان در گلـو و خاشـاک در چشـم تشـبیه کـرده
  ).٢۶، خطبه البالغه نهج(

                                                           
 .هِ اَفُة اْلُفْرَقِة َبْیَن اْلُمْسِلمیَن َو َاْن َیُعوَد اْلُکْفُر َو َیُبوَر الّدیُن َلُکّنا َعلی َغْیِر ما ُکّنا َلُهْم َعَلیْ َاْیُم الّلِه َلْوال َمخ .١
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در روز شـورا و بیعـت کـردن مـردم بـا  ،خلیفـه دومهجری پس از قتـل  ٢٣حجه سال ال در ذی
   :فرماید می گونه ترین فرد برای خالفت است این که شایستهبا وجود این عثمان،

به آنچه انجام (! به خدا سوگند. ترم دانید من از همه برای خالفت شایسته شما خود می.... «
در آن ظلمی جز بر من و  راه باشد به نهم تا هنگامی که اوضاع مسلمین رو گردن می )اید داده

  ).٧٣، خطبه البالغه نهج( 1»نیست و پاداش این گذشت و سکوت را از خدا انتظار دارم

مسلمانان مجبور به  اصل دین و حفظ تازه داری نگه دلیل حضرت پس از غصب خالفت خود به
تـر  نهعاقالرا در این موقعیت داری  خویشتن که دکن می شقشقیه بیاندر خطبۀ معروف سکوت شد و 

   .)٣، خطبه البالغه نهج(که مانند کسی بودند که خاشاک در دیدگانشان قرار داشت  حالی یافتند در
خــود را  ،حکمیــت دادنــد دربــارهای کــه بــرای ابوموســی اشــعری،  حضــرت در جــواب نامــه

  : پذیرد می داند و حکمیت را آنها می ترین مردم نسبت به وحدت حریص
کس همانند من وجود ندارد که به وحدت امت محمد و  اسالم، هیچپس بدان در امت .... «

گرفتن آنان به همدیگر، از من دلسوزتر باشد، من در این کار پاداش نیک و سرانجام  به انس
  ).٧٨، نامه البالغه نهج( 2»طلبم و به آنچه پیمان بستم وفا دارم شایسته را از خدا می

 از تفرقه بپرهیزید و فـردی کـه بـه تفرقـه دعـوت :دفرمای می خوارج دربارۀای  حضرت در خطبه
   .)١٢٧، خطبه البالغه نهج(مجازات کنید  ،حتی اگر منتسب به من باشد ،کند می

) کوبنـده متکبـران(» قاصـعه«کـه گروهـی از مـردم آن را  های آن حضرت خطبهدر یکی دیگر از 
و حکومـت ها  تصمیمیکی بودن و یکدیگر  ها، پشتیبانی و دفاع از اعتدال دل وحدت را عامل نامند می

، هـای فـراوان نعمت از بـین رفـتن، یکدیگرجنگ با دانند و نتیجۀ عدم حفظ وحدت را  بر جهانیان می
 ).٢٣۴، خطبه البالغه نهج(  دانند گیری دیگران از عاقبت شما می خواری و ذلت و عبرت

  
  رازداری. ٢−١

در هـر دو . حفظ اسرار شخصی و حفظ اسرار حکومت و جامعـه اسـت دو محوراین مقوله نیز در 
چه در زنـدگی شخصـی و چـه در سـازمان بایـد اسـرار شخصـی و ت نمایند محور افراد باید سکو
  . سازمانی را فاش نکنند

بـه ردنـد، اصـحاب خـود را نسـبت کار کت را انیمکَ ه َح ک در رابطه با خوارج وقتی آن حضرت
   :فرماید ، میدر حفظ اسرار قابل اعتماد نیستند که اصالً ید و اینانم ت سرزنش مییمکح

                                                           
َحقُّ .. .. ١

َ
نِّی أ

َ
ُموُر اْلُمْسِلِمیَن َو َلْم َیُکْن ِفیَها َجْوٌر ِإالَّ  َلَقْد َعِلْمُتْم أ

ُ
ْسِلَمنَّ َما َسِلَمْت أ

ُ
ِه َأل اِس ِبَها ِمْن َغْیِری َو َو اللَّ ًة النَّ  َعَلیَّ َخاصَّ

ْجِر َذِلَک َو َفْضِلهِ 
َ
 .اْلِتَماسًا ِأل

ْحَرَص  .٢
َ
اِس [َلْیَس َرُجٌل َفاْعَلْم أ مَّ ]  النَّ

ُ
دٍ َعَلی َجَماَعِة أ َواِب َو َکَرَم اْلَمآِب  ِة ُمَحمَّ ْبَتِغي ِبَذِلَك ُحْسَن الثَّ

َ
ي أ ْلَفِتَها ِمنِّ

ُ
  .َو أ
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کـنم،  نجوا مـی) بر سر تقصیرتان(و روزی دیگر با شما کنم،  شما را برای یاری ندا می روزی«
و نـه در موقـع نجـوا رازداران مـورد اطمینــانی نـه در وقـت نـدا آزادمـردان صـادقی هســتید، 

  ).١٢۵، خطبه البالغه نهج( 1»باشید می

 ایـراد نمـود، اش نشینی خانهدر زمان و  ای که بعد از رحلت پیامبر در خطبهایشان همچنین 
 .)۵، خطبه البالغه نهج(  د که در سینه دارنددان می اصلی سکوت خود را اسراری دلیل

  کنـد مـی بیانآنها  یاران شایسته خود را رازداریهای  یکی از ویژگی ،ای دیگر همچنین در خطبه
) ۶مـت کح، البالغه نهج(داند  می خردمند را صندوق راز او ایشان سینۀ .)١١٧، خطبه البالغه نهج(
، البالغـه نهـج( . دست خـودش خواهـد بـود کس رازش را نگه دارد، اختیار آن به د که هرفرمای می و

  .)٣١، نامه البالغه نهج(  است ین کس در حفظ اسرارشتر که انسان خود سزاوارو این) ١۶٢حکمت 
  : دفرمای می حضرت در حکمتی دیگر چنین

سخن در بند توست، تا آن را نگفته باشـی، و چـون گفتـی، تـو در بنـد آنـی، پـس زبانـت را  «
داری، زیرا چه بسا سـخنی کـه نعمتـی را طـرد یـا  که طال و نقره خود را نگه می دار چنان نگه

  ). ٣٨١، حکمت البالغه نهج( 2»نعمتی را جلب کرد
  

  نداشتن علم .٣−١

کردن نصحبت  ،تر به آن توجه شده استنسبت به دیگر موارد کم البالغه نهجدر هایی که  مضموناز 
  سـتیری نیدر سخن جاهالنه خ زیرا. است ،یک موضوع علم کافی ندارد بارهانسان هنگامی که در

  .)١٨٢، حکمت البالغه نهج(
بـه هنگـام  −)هّیـا محّمـد حنفیـ(  مجتبـی  امـام−به فرزندش  خود  نامه حضرت در وصیت

  :فرماید می گونه اینن یبازگشت از صّف 
ات نیسـت حرفـی  ای کـه برعهـده درباره آنچه علم نداری سخن مگو، و دربـاره وظیفـه.... «

 ). ٣١، نامه البالغه نهج( 3»نزن
  

  کدهای استخراج شده از متن برای ساخت مقوله سکوت سازمانی مثبت :١جدول 
  کدهای مربوطه مفهوم  مقوله

سکوت 
سازمانی 
  مثبت

  ٢٣۴و خطبه  ١٢٧، خطبه٧٨، نامه ٣، خطبه ٧٣، خطبه٢۶، خطبه۵، خطبه١١٩خطبه حفظ وحدت
  ٣١و نامه   ١۶٢، حکمت ٣٨١، حکمت  ۶، حکمت  ١١٧، خطبه  ۵، خطبه  ١٢۵خطبه   رازداری

  ١٨٢و حکمت ٣١نامه هنگام نداشتن علم
                                                           

داِء، ... .١ جاءِ  َفال َاْحراُر ِصْدق ِعْنَد النِّ  .َوال ِاْخواُن ِثَقة ِعْنَد النَّ
ْمَت ِبِه  .٢ ْم ِبِه َفِإَذا َتَکَلّ ِصْرَت ِفی َوَثاِقِه َفاْخُزْن ِلَساَنَک َکَما َتْخُزُن َذَهَبَک َو َوِرَقَک َفُرَبّ َکِلَمـٍة َاْلَکَالُم ِفی َوَثاِقَک َما َلْم َتَتَکَلّ

ْف  َو َدِع اْلَقْوَل فیما  .... ٣    .َسَلَبْت ِنْعَمًة َو َجَلَبْت ِنْقَمةً    .الَتْعِرُف، َو اْلِخطاَب فیما َلْم ُتَکلَّ
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 سکوت سازمانی منفی . ٢

  در برابر ظلم .١−٢

ف یـلکفـه و تیوظ یکعنوان  دگان را بهیاری رساندن به مظلومان و ستمدیتوان ضرورت  خوبی می هب
سـتادگی و یفه دارند در برابر سـتمگران، ایهای مظلوم، وظ ه انسانکگونه  همان. الهی، استنباط نمود

 یـوغاز ی آنان یدر حد توان، در جهت نجات و رهالف هستند کز میه مسلمانان نیبق ،نندکمقاومت 
 حضرت در چنـد .رندیقرار نگ بازخواستشگاه خدا مورد یند تا در پیظالمان و ستمگران، تالش نما

  .اند کرده نکردن در برابر ظلم پافشاری به سکوت البالغه نهج جای
شود  نمی گاه بخشوده چکه یک مورد از این سه دسته هی کند تقسیم می سه دستهبه ایشان ظلم را 

  .)١٧۶، خطبه البالغه نهج(  دیگر استیکو آن ظلم بندگان نسبت به 
آن هنگـام کـه  ،در روز شـوراخلیفـه دوم و هجری پس از قتـل  ٢٣الحجه سال  حضرت در ذی

  : د، فرمومردم به ناحق برای بیعت با عثمان جمع شدند
ت و بـه غیـر مـن سـتم نشـود خـاموش راه اسـ سوگند به خدا تا آنجا که امور مسلمین روبـه«

  ).٧۴، خطبه البالغه نهج( 1»مانم می

دانـد و  ایشان هدف از پذیرش حکومت را وظیفۀ خود در گـرفتن حـق مظلومـان از سـتمگران می
ایشـان . گاه در گرفتن حق مظلوم از ظالم کوتاهی و سستی نکردند و همواره محکم و پایدار بودند هیچ

  : فرماید های امام از ماجرای سقیفه و غصب خالفت است، می در خطبۀ معروف شقشقیه که درد دل
بارگی هـیچ سـتمگر و  که در برابـر شـکم و اگر نبود عهدی که خداوند از دانشمندان گرفته «

 2»انـداختم نگی هیچ مظلومی سکوت ننمایند، دهنه شتر حکومـت را بـر کوهـانش میگرس
  ). ٣، خطبه البالغه نهج(

مـردم بـه جـز عبداللـه بـن عمـر، سـعد بـن  هجری بعـد از بیعـت همـۀ ٣۵در سال حضرت 
ای  بن زید که از بیعت سرباز زدند در خطبـه ةوقاص، محمد بن مسلمه، حسان بن ثابت و اسام ابی

، البالغـه نهـج( دیشکرم، و افسار ظالم را خواهم یگ خدا داد مظلوم را از ستمگر میه سوگند ب فرمود
 ارگزارانشکی از یکای به  حضرت به حدی در برخورد با ظلم مصمم بودند که در نامه .)١٣۶خطبه 

 نم آنچه را تو انجام دادی انجـامیحسن و حس اگر :نویسند ، میهنگامی که خطایی مرتکب شده بود
  .)۴١، نامه البالغه نهج( ه حق را از آنان بازستانمکنیتا ا دندید نرمشی نمی دادند، از من می

گونه کـه  همان توصیه کردند،و  ظلم را نکوهش  ایشان در وصیت خود به امام حسن مجتبی
                                                           

َمنَّ ما َسلَمْت أُمور الم .١   .خاصة یَّ سلمین، ولم َیکن َجوٌر إالَّ علَوالله ألَسلِّ
ِة ظاِلم َو الَسَغِب َمْظُلوم، َالَ  ما َاَخَذ الّلُه َعَلی اْلُعَلماِء َاْن  .٢ وا َعلی ِکظَّ   .غاِرِبها ْلَقْیُت َحْبَلها َعلیالُیقارُّ
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سـتم ن یتـر ف زشـتیستم بـر ضـعزیرا  ؛دوست ندارید به شما ظلم شود به دیگران نیز ظلم نکنید
  . و حامی و پشتیبان مظلومان و دشمن ستمگران باشید) ٣١، نامه البالغه نهج( است

بایـد ها  دفاع از مظلوم در برابر ظالم است و ظالم در نظر انسانها  از نظر ایشان برترین فضیلت
  . منفورترین افراد و مظلوم عزیزترین افراد باشد

عدالت در برابر پیشوایی ستمگر ابراز  ها باالتر، سخنی است که برای دفاع از از همه ارزش «
   ).٣٧۴، حکمت البالغه نهج( 1»شود می

  
  امر به معروف و نهی از منکر .٢−٢

در صورتی که سطح نقد اجتماعی باال باشد و سیستم مراقبه و موازنه فعال و اثربخش باشـد، فسـاد 
و کارگزاران وجود داشـته زیرا هنگامی که امکان نقد عملکرد مسئوالن  ؛نخواهد شد چیرهبر جامعه 

 ،تحمیل نمایـدآنها  خود را بههای  سلطه خود قرار دهد و خواسته زیرتواند مردم را  نمی باشد، کسی
  .)١٨ص، ١٣٩٠پورعزت، (یا مرتکب جرم و فساد شود و حاشیه امن داشته باشد 

 خطاب به فرزندشان دستور به امر به معـروف و نهـی از منکـر البالغه نهج ٣١حضرت در نامه 
  . شود می دهند و نتیجه امر به معروف این است که خود فرد اهل معروف می

فرزندم امر به معروف کن تا خود اهل معروف باشی، با دست و زبانت منکرات را انکار کن و «
  ).٣١، نامه البالغه هجن( 2»دهد به سختی دوری گزین از کسی که عمل بد انجام می

و سـپس نهـی از  ها دوری جستن خود فـرد از معصـیتایشان شرط اصلی نهی از منکر را ابتدا 
قدر زیاد است  ت امر به معروف و نهی از منکر آناهمی .)١٠۵، خطبه البالغه نهج( ستدان می منکر

ی در دریـای مـواج و پهنـاور ا جهاد در راه خدا، در برابر آن مانند قطـره :که تمام کارهای خیر مانند
  .)٣٧۴، حکمت البالغه نهج(  است

 :دفرمایـ می ملجـم ابـن بعـد از ضـربِت  ایشان در وصیت خود به امام حسن و امام حسین
شـوند و در  مـی مد ترک امر به معروف و نهی از منکر این است که اشرار جامعـه بـر آن مسـلطآ پی

  .)۴٧، نامه البالغه نهج(  جواب نگیرند ،نتیجه هرچه مردم خداوند را بخوانند
انکار قلبی، انکار زبـانی و  :حضرت مراتب امر به معروف و نهی از منکر را به ترتیب عبارت از

  . داند می اقدام عملی
کس تجاوزی را بنگرد، و شاهد دعوت به منکری باشد، و در دل آن را انکار  ای مؤمنان هر«

کس با زبـان آن را انکـار کنـد پـاداش آن داده  اشته است، و هرکند خود را از آلودگی سالم د
                                                           

هِ  .١   .َکِلَمُة َعْدل ِعْنَد ِامام جاِئر َو َاْفَضُل ِمْن ذِلَک ُکلِّ
ُمْر ِباْلَمْعُروِف َتُکْن ِمْن َاْهِلِه، َو َاْنِکِر اْلُمْنَکَر ِبَیدَِک َو ِلساِنَک، َو باِیْن َمْن َفَعَلُه ِبُجْهدَِک  .٢

ْ
 .َوأ
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خواهد شد، و از اّولی برتر است، و آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد تا کالم خـدا بلنـد و 
ــده ــش تابی ــین در دل ــور یق ــه و ن ــردد، او راه رســتگاری را یافت ــار ســتمگران پســت گ  1»گفت

  ).٣٧٣، حکمت البالغه نهج(
 ،ای بـرای مـردم بصـره خطبـه طی ،هجری ٣۶وزی در جنگ جمل در سال حضرت پس از پیر

فرمایـد ایـن  می ،کنند می خطاب به کسانی که برای انجام امر به معروف و نهی از منکر بهانه تراشی
 کاهد و مـرگ را بـه انسـان نزدیـک ها نمی فریضه دو صفت از صفات خداوند است از روزی انسان

  .)١۵۶خطبه ، البالغه نهج(  کند نمی
د در مقابـل ایـن کنـ می سـفارش ،شـوند مـی ایشان به افرادی که امر به معروف و نهی از منکـر

کند انسـان را بـه راه درسـت  می فریضه ناراحت نشوند چون کسی که امر به معروف و نهی از منکر
 2»هـدد ا بشـارت مییـدهـد گو ه هشـدار میکسی ک «. دارد می کند و از راه ناصواب باز می هدایت

  .)۵٩، حکمت البالغه نهج(
هنگام حرکت از مدینه به سـوی  ،هجری ٣۶خطاب به مردم کوفه در سال ای  طی نامهحضرت 

کند در صورتی که ایشان را نیکوکار یافتند کمکش کنند و در صورتی که گناهکار  می سفارش ،بصره
  .)۵٧، نامه البالغه نهج(  یافتند دعوت به حق نمایند

  
  بیان حق و حقیقت .٣−٢

واقـع حـق و حقیقـت،  حق و حقیقت اسـت کـه درنکردن بیان  وت منفیسک های از دیگر مصداق
خـود را  هـایدیگر هر فردی که در سـازمان قصـد بیـان نظر سخنبه . محتوای آوای سازمانی است

مـا ا ؛چـه بسـا افـرادی بـه دیگـران مشـورت دهنـد. با حق و حقیقت باشد برابرباید سخن او  ،دارد
  .در جهت خالف شرع و مصالح فرد مقابل باشدآنها  مشورت

هـای  در حکمت. داند آنها می گویی را راستگویی و حقها  ایمان انسان نشانۀ  حضرت علی
  : خوانیم می البالغه نهجکتاب شریف 

نشانه ایمان آن است که راست بگویی، آنگاه که تو را زیان رساند، و دروغ نگـویی کـه تـو را  «
سود رساند و آنکه بیش از مقدار عمل سخن نگویی، و چون از دیگران سخن گـویی از خـدا 

  ).۴۵٨، حکمت البالغه نهج( 3»بترسی
                                                           

ْنَکَرُه ِبَقْلِبِه فَ  .١
َ
ی ُعْدَوانًا ُیْعَمُل ِبِه َو ُمْنَکرًا ُیْدَعی ِإَلْیِه َفأ

َ
ُه َمْن َرأ َها َاْلُمْؤِمُنوَن ِإَنّ ِجـَر َو أُیّ

ُ
ْنَکَرُه ِبِلَسـاِنِه َفَقـْد أ

َ
َقْد َسِلَم َو َبِرَئ َو َمْن أ

الِ  ِه ِهَی َاْلُعْلَیا َو َکِلَمُة َالَظّ ْیِف ِلَتُکوَن َکِلَمُة َالَلّ ْنَکَرُه ِبالَسّ
َ
ْفَضُل ِمْن َصاِحِبِه َو َمْن أ

َ
َصـاَب ُهَو أ

َ
ـِذی أ ْفَلی َفـَذِلَک َاَلّ ِمیَن ِهَی َالُسّ

َر ِفی َقْلِبِه َاْلَیِقیُن َسِبیَل َالْ  ِریِق َو َنَوّ   .ُهَدی َو َقاَم َعَلی َالَطّ
رَ  .٢ رَ  َک َمْن َحَذّ  .َک َکَمْن َبَشّ
َالّ َیُکوَن ِفی َحِدیِثَک َفْض  َو َقاَل  .٣

َ
ْدَق َحْیُث َیُضُرَّک َعَلی َاْلَکِذِب َحْیُث َیْنَفُعَک َو أ ْن ُتْؤِثَر َالِصّ

َ
یَماُن أ ٌل َعْن َعَمِلـَک َاْإلِ

َه ِفی َحِدیِث َغْیرَِک  ِقَی َالَلّ ْن َتَتّ
َ
  .َو أ
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. )۴٧١، حکمـت البالغـه نهـج(  انـد ایشان سکوت کردن در هنگام بیان حـق را جـایز ندانسـته
د کـه سـخن حـق را داننـ مـی مالک، بهترین وزیر را کسی معروف به عهدنامۀ ۵٣نامه  در همچنین

  . بگوید، گرچه تلخ باشد و به مذاق حاکم جامعه یا رئیس سازمان خوش نیاید
ترینشان نزد تو وزیری باشد کـه سـخن تلـخ حـق را بـه تـو بیشـتر  نیز باید از وزرایت برگزیده«

بگوید، و نسبت به آنچه که خداوند برای اولیائش خوش ندارد کمتر تو را یـاری دهـد، گرچـه 
به اهل پاکدامنی و صدق بپیوند، و آنـان . مه بر علیه میل تو به هرجا که خواهد برسداین برنا

ای تو را شاد  را آنچنان تعلیم ده که تو را زیاد تعریف نکنند، و بیهوده به کاری که انجام نداده
 1»کشـی نزدیـک نمایـد ننمایند، کـه تمجیـِد فـراوان ایجـاد کبـر و نخـوت کنـد، و بـه گردن

 ). ۵٣، نامه هالبالغ نهج(

). ٢۴، خطبـه البالغه نهج(  ایشان افزون بر بیان حق و حقیقت با مخالفان آن قاطعانه مبارزه کردند
زد تـا مـرا دیـد  در سرزمین ذیقار خدمت امام رفتم که داشت کفش خود را پینه می: گوید عباس می ابن

ارزش  سوگند همین کفـش بـیبه خدا : فرمود. فرمود قیمت این کفش چقدر است؟ گفتم بهایی ندارد
. تر است، مگر اینکه حقی را با آن به پا دارم یا باطلی را دفـع نمـایم نزد من از حکومت بر شما محبوب

شـکافم تـا  باطـل را می. فرمایـد و در این خطبه می. آنگاه از خیمه بیرون آمد و برای مردم خطبه خواند
  ).٣٣، خطبه البالغه نهج(  حق از پهلویش خارج شود

طلحه و زبیر پس از بیعت با امام اعتراض کردند که چرا در امور کشور با آنان مشورت نکـرده و 
خدا رحمت کند مردی را که حق را دید و «: امام در جواب ایشان فرمود ،از آنها کمک نگرفته است

  ).٢٠۵، خطبه البالغه نهج( 2»یاریش کرد
  

  نصیحت و اندرز .۴−٢

دیگرند تـا مـانع گری خیرخواهانه درباره یک افراد موظف به ارشاد و هدایتدر مکتب متعالی اسالم 
موجبات پیشرفت و تعالی جامعه اسالمی را فـراهم سـازند و مسـیر  ها شوند و از پدیدار شدن عیب

  .)٢٢۶ ، ص١٣٨٧کریمی واال، (  نیل به سعادت و فالح را هموار کنند
د بـرادران خـود را کنـ می توصـیه  یدر وصیت خود به امام حسن مجتبـ  حضرت علی

البته ایـن نصـیحت بایـد  .)٣١، نامه البالغه نهج(  نیکو باشد یا زشتآنها  نصیحت کنید چه در نزد
   .)٢١۶، خطبه البالغه نهج(  دیگر را به نیکی نصیحت کنندیکو دو طرف . طرفینی باشد

                                                           
ُهْم ُمساَعَدًة فیما َیُکوَن ِمْنَک ِمّما َکِرَه الّلـُه ِالَ ُثَمّ ْلَیُکْن آَثُرُهْم ِعْنَدَک َاْقَوَلُهْم ِبُمِرّ اْلَح  .١ ْوِلیاِئـِه، واِقعـًا ذِلـَک ِمـْن ِقّ َلَک، َو َاَقَلّ

ُحوَک ِبباِطل َلْم . َهواَک َحْیُث َوَقَع  ْدِق، ُثَمّ ُرْضُهْم َعلی َاْن الُیْطُروَک، َو الُیَبِجّ ، َفـِاَنّ َکْثـَرَة َتْفَعْلهُ  َو اْلَصْق ِبَاْهِل اْلَوَرِع َو الِصّ
ِة  ْهَو، َوُتْدنی ِمَن اْلِعَزّ ْطراِء ُتْحِدُث الَزّ     .رحم الّله رجال رأی حّقا فأعان علیه  ... .٢  .اْالِ
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برپاداشـتن حـق و یـاری  یکی از واجبات الهی یکدیگر را به اندازه تـوان نصـیحت کـردن و«
  ).٢١۶، خطبه البالغه نهج( 1» دادن به یکدیگر است

حضرت افزون بر سفارش به نصیحت یکدیگر، پا را فراتر گذاشته است و بـا وجـوِد داشـتن علـم 
 گونه شک و خواهی خالصانه و سالم از هر خیرخواهد تا ایشان را با  الهی و مقام عصمت از دیگران می

ای پس از شکسـت شورشـیان خـوارج در  ایشان در خطبه). ١١٨، خطبه البالغه نهج(  دنتردید یاری کن
  :فرماید گونه می هجری برای بسیج کردن مردم با هدف مبارزه با شامیان در نخیله کوفه این ٣٨سال 

اید، و خیرخواهی نسبت بـه  اما حقی که من بر شما دارم وفا به بیعتی است که با من نموده«
  ).٣۴، خطبه البالغه نهج( 2»و غیابمن در حضور 

همواره مردم را ترغیـب نمودنـد کـه نصـایح خیرخواهانـه   از طرف دیگر امیر مؤمنان علی
 .)١٠۵، خطبـه البالغه نهج(  و به آن عمل کنند) ١٢٠، خطبه البالغه نهج(کنندگان را بپذیرند  موعظه

  . دکن می د و به آن عملپذیر می خود ایشان نیز نصیحت را
و ] یا ناراحت شـوم[اید کندی ورزم  هرگز گمان مبرید در مورد حقی که به من پیشنهاد کرده«

نه اینکه خیال کنید من در پی بـزرگ سـاختن خویشـتنم؛ زیـرا کسـی کـه شـنیدن حـق و یـا 
 3»تر اسـت عرضه داشتن عدالت به او برایش مشـکل باشـد عمـل بـه آن بـرای وی مشـکل

  ).٢١۶، خطبه البالغه نهج(

عاص که ابوموسی را فریب داد و طبـق شـروطی  و از اطالع از ماجرای حکمیت و نیرنگ عمرپس 
کنـد و  ای خود را ناصح مردم معرفـی می در خطبه  امام. که برای حکمیت قبول کردند، عملی نشد

همانـا نافرمـانی از دسـتور «. دانـد عاقبت عدم پـذیرش نصـیحت ایشـان را پشـیمانی و حسـرت می
  ).٣۵، خطبه البالغه نهج( 4»مهربان و دانا و با تجربه موجب پشیمانی و حسرت استنصیحت کنندۀ 

بنابراین وظیفه نصیحت در مقابل رهبری جامعـه اسـالمی، غیـر از اطاعـت از اوسـت و امـت 
نبایـد از نصـیحت  ،به حق رهبری و وفاداری به تعهـداتهای  بر حمایت از خواسته افزوناسالمی 

عنوان نصیحت بر هر فعلی که بـا خلـوص نیـت و کمـال خیرخـواهی در جهـت . وی غفلت کنند
در صورتی که در امر به معروف و نهی از منکر انگیـزه . منطبق خواهد گردید ،اصالح صورت پذیرد

  همچنین نصیحت، متوقف بـر وقـوع منکـر یـا تـرک معـروف نیسـت. و نیت چندان دخالت ندارد
                                                           

 .ولکن من واجب حقوق الله علی عباده النصیحه بمبلغ جهدهم و التعاون علی إقامه الحق بینهم ... .١
صیَحُة ِفی اْلَمْشَهِد َواْلَمغیِب  .... ٢  .َو َاّما َحّق َعَلْیُکْم َفاْلَوفاُء ِباْلَبْیَعِة، َوالنَّ
ُه َمِن ِاْسَتْثَقَل اَ  ... .٣ وا ِبي ِاْسِتْثَقاًال ِفي َحقٍّ ِقیَل ِلي َو َال ِاْلِتَماَس ِإْعَظاٍم ِلَنْفِسي َفِإنَّ  َو َال َتُظنُّ

َ
ْن ُیَقاَل َلُه أ

َ
ْن ُیْعـَرَض ْلَحقَّ أ

َ
ِو َاْلَعْدَل أ

ْثَقَل َعَلْیهِ 
َ
   .َعَلْیِه َکاَن َاْلَعَمُل ِبِهَما أ

َداَمةَ  ... .4 ِب ُتوِرُث َاْلَحْسَرَة َو ُتْعِقُب َالَنّ ِفیِق َاْلَعاِلِم َاْلُمَجِرّ اِصِح َالَشّ   .َفِإَنّ َمْعِصَیَة َالَنّ
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حکومـت را در دسـت   سال که حضـرت علـی ٢۵در مدت  .)٢٣٠ ، ص١٣٨٧واال،   ریمیک(
  .شاهد هستیم البالغه نهجآن را در های  نداشتند، بارها و بارها خلفا را نصیحت کردند که نمونه

  
  مشاوره .۵−٢

موضوعات و پیچیدگی مسائل و اطالعات، مدیر به تنهایی قـادر بـه بررسـی و  گستردگیبا توجه به 
 های نبـهه و شناسـایی جئلیک مسـ بارهت آوردن همه اطالعات الزم دردس شناخت همه مسائل و به

 سـویاز . گیری منطقی و درستی را از او انتظار داشت توان تصمیم نمی در نتیجه. مختلف آن نیست
  . کندتواند در ارائه نظرات صحیح تالش  می چه گیرد باید هر می ورت قرارمش طرفدیگر فردی که 

مشورت کـردن آن حضـرت . اند هکردبا یاران خود مشورت  بسیاری از موارددر   حضرت علی
نظـران و اهـل  شد که اندیشه و تفکر در جامعه اسالمی رشد کند و صاحب با یاران خویش موجب می

شـود، روحیـه  مشورت باعث الفت اجتماعی و پیوند مـردم می. را بیابنداندیشه جایگاه واقعی خویش 
پـذیری و  دهـد و روحیـه مسـئولیت آنـان اعتبـار می رهـایبرد، به مردم و نظ انفعال و انزوا را از بین می

   .)٢۴، ص١٣٨١خدمتی و دیگران، (کند  شرکت در امور جامعه را در میان آنان تقویت می
، البالغه نهج(  دکن می مالک اشتر به مشورت با دانشمندان سفارشخود با  ۀحضرت در عهدنام

 فکـری مـردم و هم هاعاقبت مشورت را استفاده از نظر و عاقبت استبداد رأی را هالکت و .)۵٣نامه 
، البالغه نهج(  ددان می کار را مشورت و همچنین بهترین کمک .)١۶١، حکمت البالغه نهج(  داند می

   .)۵۴حکمت 
ت هسـتند و البته ایشان دارای مقـام عصـم−داند  نمی خود را مصون از خطا  علیحضرت 

و در  −مستقیم و آموزش به مردم است که خود را مصون از خطـا نداننـد غیر ۀاین عبارت نوعی اشار
  .کنندخواهند که با ایشان مشورت  می صحرای صفین از مردم سخنرانِی 

خودداری نکنید، که من در نظـر خـود نـه بـاالتر از  گویی یا مشورت به عدل بنابراین از حق«
 1»آنم که خطا کنم، و نه در کارم از اشتباه ایمنم مگر اینکه خداوند مرا از نفسم کفایـت کنـد

  ).٢١۶، خطبه البالغه نهج(

در امور آنها  ای به نیروهای مسلح و مرزداران کشور مشورت کردن با در نامه  حضرت علی
  : داند و چنین فرمود آنها می جنگی را از حقوق
حق شما بر من این است که جز اسرار جنگی، هیچ سری را از شما پنهان نسازم و در اموری که  «

  ).۵٠، نامه البالغه نهج( 1»آید، جز حکم الهی، بدون مشورت شما کاری انجام ندهم پیش می
                                                           

١. ....، وا َعْن َمقاَلة ِبَحقٍّ آَمـن ذِلـَک ِمـْن ِفْعلـی ِاّال َاْن  ِبَعْدل، َفِاّنی َلْسُت فی َنْفسی ِبَفـْوِق َاْن ُاْخِطـَئ، َو ال ُشوَرةَاْو مَ  َفالَتُکفُّ
  .َیْکِفَی الّلُه ِمْن َنْفسُی 



 ٨۵                                                                                                         لیع ینمنمؤالیرامه گایدد ازی انزمسا وتسکم هوفم یسررب

 

  :دفرمای می عباس، یکی از مشاوران خود، ایشان خطاب به ابن
ظر خودت را به من ارائه کن و در صورتی که نظری از تو موافق رأی من نبود مـرا اطاعـت ن«

 ).٣٢١، حکمت البالغه نهج(» کن

الزم به ذکر است تفاوت مشورت با نصیحت و اندرز در این است کـه در مشـورت، فـرد خـود 
کـه فـرد در صـورتی کـه در نصـیحت، بـدون این کند که از دیگران مشـورت بگیـرد؛ می درخواست

  . را به او نشان دهند، مورد نصیحت دیگران قرار گیرد هایش بیا عی وبخواهد دیگران به او مشورت 
  

  سازی شفاف .۶−٢

 اشتر که راهنمای عمل مدیران است به نکـات ظریفـی اشـاره خود خطاب به مالک ۀنامحضرت در 
د در صـورتی کـه کن می سفارشایشان . شود می باعث بروز مشکالتآنها  کند که رعایت نکردن می

 ؛مـدیر نبایـد سـکوت کنـد ،مردم نسبت به مدیر بدبین شدند و گمان کردند که او دزدی کرده است
  . جا الزم است افشاگری صورت گیرددر این. شود آنها می زیرا سکوت او باعث تأیید گمان

خـود را بـرای  اگر مردم به تو گمان حیف و میل بردنـد، افشـاگری کـن و دلیـل و بهانـه... «
  ).۵٣، نامه البالغه نهج( 2»آنان، آشکار نما و بدبینی آنها را از خودت برطرف ساز

 
  کدهای استخراج شده از متن برای ساخت مقوله سکوت سازمانی منفی :٢جدول 

  کدهای مربوطه مضمون  مقوله

سکوت 
سازمانی 
  منفی

  ٣٧۴و حکمت  ۴٧، نامه٣١، نامه ۴١نامه ، ١٣۶، خطبه٣، خطبه٧۴، خطبه١٧۶خطبه در برابر ظلم

و  ۵٩، حکمت ١۵۶، خطبه ٣٧٣، حکمت ۴٧، نامه٣٧۴، حکمت١٠۵، خطبه٣١نامه  در برابر منکر
  ۵٧نامه

و  ٢١۶، خطبه ١٢٠، خطبه  ١٠۵، خطبه ١١٨، خطبه٣۴، خطبه٢١۶خطبه،٣١نامه  نصیحت و اندرز
  ٣۵خطبه

  ٣٢١و حکمت   ۵٠، نامه ٢١۶، خطبه ۵۴، حکمت١۶١، حکمت۵٣نامه مشاوره
  ۵٣نامه شفاف سازی

  ٢٠۵و خطبه  ٣٣، خطبه  ٢۴، خطبه ۵٣، نامه۴٧١، حکمت۴۵٨حکمت بیان حق و حقیقت

  
  گیری نتیجه

ها از زنجیر ظلم و ستم ظالمان و مسـتکبران  اند، رها کردن انسان رسالتی که انبیای الهی بر دوش داشته
های مناسب را جهت پذیرش هـدایت، آمـاده و محـیط  بخش که بستر همان حرکت آزادیبوده است؛ 

نیـز بـا پیـاده کـردن   ناو ائمه معصـوم  پیامبر اکرم. کند فکری انسان را از عناصر مضر پاک می
                                                           

  .فی ُحْکمَو ال َاْطِوَی ُدوَنُکْم َاْمرًا ِاّال  َاال َو ِانَّ َلُکْم ِعْندی َاْن الَاْحَتِجَز ُدوَنُکْم ِسّرًا ِاّال فی َحْرب، .١
ُة ِبَک َحْیفًا َفَاْصِحْر َلُهْم ِبُعْذرَِک، َو اْعِدْل َعْنَک . .. .٢ ِعیَّ ِت الرَّ   .ُظُنوَنُهْم ِبِاْصحارَِک  َو ِاْن َظنَّ
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اند نظمی نوین و حاکمیتی فـوق بشـری در حیـات دینـی،  اخالقی سعی داشته−الگوهای جامعه الهی
هـا ایجـاد کننـد و در ایـن راه مستضـعفان را بـر ضـد  سیاسی، اقتصادی، و فرهنگـی ملتاجتماعی، 

   .)۴۶ص، ١٣٩١پور و ستوده،  جانی(  مستکبران یاری و محیطی عاری از شرور تأسیس کنند
 ۀاندیشـسـکوت سـازمانی براسـاس  ۀپدیـد در این مقاله تالش شده است تا به بررسی مفهـوم

  .پرداخته شود  حضرت علی
توان در دو بعد سکوت سازمانی مثبت  سکوت سازمانی را می ۀتوجه به ادبیات پژوهش، پدید با

در تعریف غربی، سکوت سازمانی منفی خودداری کارکنـان  .کردو سکوت سازمانی منفی بررسی 
اسالمی خودداری از امر به معروف و نهـی از منکـر  های آموزهاما در  ؛ها است و ایده هااز بیان نظر

هت جلوگیری از انحراف و بروز فساد در سازمان، خودداری از دفاع از مظلوم در مقابل ظـالم در ج
دادن بـه مـافوق نرشد و تعالی سازمان و مشورت  برایکردن مسئوالن ندر درون سازمان، نصیحت 

و در مقابـل آن، . حـق و حقیقـت اسـتنکـردن های عملیاتی سازمان و همچنـین بیـان  در فعالیت
 سـود بـردن هدف با کار با مرتبط هاینظر یا و ها، اطالعات ایده بیان از امتناع وستانه،د سکوت نوع

داری  اما از دیدگاه اسالمی سکوت برای حفظ وحدت در سازمان، راز ؛سازمان است در افراد دیگر
و عدم افشای اطالعات و اسرار سازمان در برابر بیگانگان و در نهایت هنگامی که اطالعـات کـافی 

طور  بـهسـکوت  دسـتهپس بنابراین جنس ایـن دو . یک موضوع وجود ندارد باید سکوت کرد بارهدر
کـاهش سـکوت  راهدر دنیای غرب تمام تالش مدیران برای افزایش سـود از . ستمجزااز هم  کامل

های جدیـد اسـت در صـورتی کـه در اسـالم هـدف از عـدم سـکوت  و ایده هاسازمانی و بیان نظر
  .وظایف فردی و اجتماعی استسازمانی، عمل به 

و دیگـر  البالغـه نهـجدیگـر در های  جنبهشود در تحقیقات بعدی به این موضوع از  می پیشنهاد
سکوت سازمانی در مبانی اسالمی در مقایسه های  به عنوان مثال ریشه. منابع اسالمی پرداخته شود
 . با مبانی غربی بررسی شود
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