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 دانشكده الهیات و معارف اسالمي
 آگهي دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

 البالغهنهج رشته: 

  عنوان

واكاوی اخالق سیاسي و اداری كارگزاران حکومت اسالمي و بررسي پیامدهای عدم 

 البالغههای نهجها با تأكید بر آموزهرعايت آن

 نیانیلوفرقاسمي :دانشجو
 محمد رضا شاهرودیدكتر  :هنمااستاد را

 شادی نفیسيدكتر  :استاد مشاور

 

 ابراهیم اقبال دكتر  :داخلی داور
 مذاهب اسالمياز دانشگاه   حامد شريعتي نیاسردكتر  :خارجی داور

 12تا  10، ساعت 1400 شهریور 27 زمان :
 

ی گفتار و رفتار انسان ها و سرچشمهای از صفات و ویژگیشود، مجموعهاخالق، به عنوان اولین نمودی که از هر شخص در جامعه ظاهر می  چکیده:

ی تشکیل حکومت از سوی مردم، سامان دادن به امور، اجرای قوانین الهی و نظارت بر اجرای درست ای برخوردار است. فلسفههستند و در اسالم از اهمیت ویژه

سخنان مر، کارگزاران حکومت اسالمی باید نسبت به رعایت اصول اخالقی و مدیریتی اهتمام داشته باشند. عدالت در جامعه است. بنابراین برای دستیابی به این ا

داری اشاره دارد. در این پژوهش سعی شد تا با البالغه، به بسیاری از اصول و نکات اخالقی در حکومتگهربار امام علی)ع( به کارگزاران و مسئوالن خود در نهج

های ها، ویژگیبندی و بررسی آندسته داری و نیزالبالغه خطاب به زیردستان در رابطه با اصول حکومتهای آن حضرت)ع( در نهجها و نامهآوری خطبهجمع

های نظارت و بازرسی ها و شیوهها روشن گردد و همچنین، روشاخالقی ضروری برای کارگزاران و مسئوالن حکومتی تبیین، و پیامدهای بکار گرفته نشدن آن

ترین اصول اخالقی که باید ی این پژوهش، مهمص شود. در نتیجهها مشخبرای اطمینان از رعایت اصول اخالقی توسط کارکنان و آگاهی از اجرای صحیح برنامه

ها، در نهایت داری، صداقت، مشورت و پرهیز از غرور و تکبر است که عدم توجه به آنداری رعایت شود، ایمان و اعتقاد، زهد، تقوا، عدالت، مردمدر مملکت

های مختلفی از جمله حکومت گردد. همچنین این نتایج به دست آمد که اعمال نظارت، روش تواند منجر به تباهی زمامداری، هالکت مردم و زوال و سقوطمی

ی ای جز اختالل در ادارهدرونی و خودکنترلی، و بیرونی شامل نظارت آشکار، مخفی، عمومی و توجه گزارشات مردمی است و عدم اهتمام به این مسئله، نتیجه

 لم و ستم و تباه گشتن نظام و حکومت در پی ندارد.امور، ناتوانی در مدیریت، پدید آمدن ظ


