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 چکیده 

مدیریت  ۀهدایت و رهبری از وظایف عمدمدیریت مقوله رهبری است.  ۀیکی از محورهای اصلی مطالعه در حوز
یابد که فردی به هر دليل کوشش کند بر رفتار فرد یا است ولی تمام کار او نيست. این امر زمانی تحقق می
خود در  ۀاساس ميل و خواستبر پيروان، به نحوی که بر گروهی اثر بگذارد، زیرا رهبری یعنی قدرت تأثيرگذاری

به  ایاز مطالعات کتابخانهبا استفاده  حاضر پژوهش های گوناگون حرکت کند.جهت تحقق اهداف در موقعيت
 ها و منابع مختلف تالش کردهمقاالت، کتاب ،البالغهتوصيفی انجام پذیرفته است و با بررسی نهج-روش تحليلی

دیدگاه که  دهدنتایج پژوهش نشان می بپردازد. البالغهنهج منظری مدیریت از هاسبکبه تبيين مفهوم تا  ،است
جهت  ، دیدگاهی مردم محور است که اگر نفوذی و فرمانی وجود دارد درو مدیریت نسبت به رهبری )ع( امام علی

خاص خود است،  ۀدنبال تحقق اهداف سازمان و مجموعمردم است و اگر رهبر به ۀاهداف زیردستان و رفاه عام

وليتی ؤسنگين و مس یافهيرهبری را وظ ()عجاست که امام علیاین اهداف چيزی جز رضایت مردم نيست و این

اران مردم هستند و باید دارای خدمتگزکه آنان  کندیوری مآیاد دبه مدیران خو امام علی)ع( .داندیدشوار م
 . اخالقی باشند یهاصفت
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 مقدمه .1

نوعی هدایت چه رهبری را و چنان شودهای جوامع بشری محسوب میپدیده نیتریمیقدرهبری یکی از 

از روزی که خداوند بشر و عالم را آفرید، رهبری و هدایت نيز  فتتوان گو نفوذ در رفتار دیگران بدانيم، می

حال خود رها نکرد، بلکه زمام که خداوند عالميان، جهان و انسان را آفرید، آن را به آشکار گشت. وقتی

شمار اساسی در مدیریت به هایبحثهدایت و رهبری از . امروزه هدایت و رهبری را خود در دست گرفت

بهترین شکل،  کارگيری صحيح نيروهای انسانی بههوظيفه مدیر آن است که با ب ترینمهم؛ زیرا رودمی

 سازمان را اجرا و رسيدن به اهداف را آسان نماید هایبرنامهسينه حوادث و مشکالت را بشکافد و 

دست آوردن اهداف متعالی به هدایت دیگران کسی است که برای بهمدیر  (.2: 1331 )دهکردی و جوکار،

تا با  کوشدمیسازمان  فرایندی است که ضمن آن مدیر و مدیریت . رهبریکندمیپرداخته و از آن حمایت 
کارکنان را از  ا در تحقق اهداف سازمانی تسهيل وثر انجام سایر وظایف خود رایجاد انگيزه و ارتباطی مؤ

 (.2: 2112، 1روی ميل و عالقه به انجام وظایف ترغيب کند )ارکيوتال و چارفارا

 قرآن امعه بشری سرآغاز کار پيامبران الهی بوده است. وقتی خداوند درجسياست و مدیریت بدون شک     
ما پيامبران را با دالیل روشن فرستادیم و کتاب و ميراث به ایشان دادیم تا  :فرمایدمی( 22)الحدید/ کریم

 هااینمردم اصول عدالت بر پا دارند و آهن را آفریدیم که در آن قدرت بزرگ و منافعی برای مردم است و 
ازیم، خداوند مشخص س کنندمیرا که خداوند و پيامبران او را نادیده یاری  هاییآنبرای این است که 

تاریخ و آثار هنری  .باشدمی البالغهنهجو  نات قرآاین نکات از اهميت رهبری در آی توانا و با قدرت است.
افراد متعددی )فرمانروایان، سرداران نظامی(  هاآنهر ملت حکایت از وقایعی دارند که در  شماربی

در  افراد بقا و ادامه حيات زندگی امروزهدر . اندداشتهکننده در سرنوشت آن کشور تعيين هاینقش

 مهارت و رفتارهای مطلوب ،در گرو دانش ،منابع انسانی فزایش کارآییا های مختلف در جامعه ومحيط

های مدیریت و رهبری یک ضرورت اجتماعی است. مجموعهباشد. در هر سيستمی از جامعه مدیران می

یکی  مدیریت .پاشدرا فرو می هامرج شيرازه آنونظمی و هرجد و بینگيرانسانی بدون مدیریت، سامان نمی

یکی از دالیل اصلی امروزی است.  هایسازمان افراد در بسياری از هایفعاليتاصلی برای  هایضرورتاز 
بانی اصالحات و تغييرات  توانندمیکه  دانندمیاین توجه این است که مردم رهبران را دارای قدرت زیادی 

ریزی، که در یک سری از کارها مثل برنامه رودمیانتظار  مدیرانباشند. از  هاسازمانمطلوبی در 

پرتوان و با صالحيت باشند. این چنين انتظاراتی باعث  هادرگيریگيری، برقراری ارتباط و کنترل تصميم

 .(2: 1332د )شيرازی، نباش هاموقعيتکننده در عامل تعيين و مدیریت که رهبری اندشده

 ئلهمس بیان .1-1

های تا فعاليت باشدمیهای آن، به دستگاه هدایت و رهبری نياز برای اداره جامعه و پاسداری از ارزش
گيری از امکانات موجود کيان و موجودیت جامعه را و با بهره ادهگوناگون افراد را زیر پوشش خود قرار د

                                                           
1. Erkutlua & Chafra 
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فردی در حد  هایتا مصالح اجتماعی و نياز دهآورحفظ و زمينه رشد و توسعه را در ابعاد مختلف فراهم 
رهبری عبارت است از توانایی ایجاد تغيير در افراد و کارکنان که  (.3: 1332)ميرزایی،  دنممکن تأمين شو

عنوان یک رهبری به هاقرنوظيفه نمایند. برای  گيزه و اعتماد به نفس الزم انجامبتوانند با پشتکار، ان

رهبر باید عاقل، دارای فضائل خوب و  ،علم فلسفه گذاربنيان. از نظر افالطون شدمیکيفيت شخصی دیده 

عنوان یک به ایحوزه(. مفهوم رهبری در هر 2: 2112، 1هوشمند باشد و بتواند از مردم حمایت کند )سيلوا

ام یک کار از دیگران را در انج پشتيبانیکمک و  تواندمیفرایند گروهی توصيف شده که در آن یک نفر 
این اساس رهبران را  ادامه داشته است. بر هاقرنمشترک سبب شود. تحقيق در مورد صفات رهبران برای 

اقتصادی و اعتماد به -، یکپارچگی، وضعيت اجتماعیاستقامتبا صفاتی همچون هوش، سلطه، سازگاری، 
 (.2 :2112، 2ناسليم) اندکردهنفس از غير رهبران متمایز 

به این صورت توضيح داد که در اندیشه  توانیمرا  رهبر و مدیرخصوصيات از دیدگاه حضرت علی)ع(     
حضرت علی)ع( هيچ خطری برای جامعه اسالمی، همچون خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد اهليت یا کم 

وظيفه عنوان وليتی سنگين بهؤ)ع( رهبری جز پذیرش مسنظر امام علیز حقيقت ا درصالحيت نيست. 

وليت اجرایی را ؤ)ع( امر حکومت و سرپرستی و مسنيرالمؤمنيام. حتمی دانشمندان ربانی آگاه نيست

صورت که اگر به داندیمبرای به رشد رسانيدن امت، به اجرا درآوردن حق و گسترانيدن دین  یالهيوس

گلوگير  یالقمهگندیده و از خاصيت افتاده و یا  شودیمجویی بر سر آن درگيرد، آبی هدف درآید و ستيزه

آن (. 11: 1333)جعفری،  که نه تنها تشنگی و گرسنگی را رفع نکند بلکه موجب هالکت نيز گردد

آن سرزمين گمارد، چنين  حاکمکه او را به مصریان که با مالک اشتر فرستاد، هنگامی یانامهحضرت در 

دست آرند و مال خدا که نابخردان و نابکاران زمام امور این ملت را بهمن بيم آن دارم »هشدار داده است: 

دست گردانند و بندگان او را بردگان خود گيرند و با صالحان به دشمنی برخيزند و فاسقان را بهرا دست

  .(22/نامه)« حزب خود قرار دهند
ثر افراد با فضيلت هر جایی که افراد به راهنمایی مؤ یک کشور، یک سازمان و زيآمتيموفقبرای اداره     

ثر و کارا افراد را مؤ. رهبر باشدیماز اهميت و ضرورت باالیی برخوردار  مدیریت و رهبری دارند، نقش
حکومت و رهبری امری ضروری جهت حفظ . کندیمکارهای خوب و انسانی ترغيب  دادن برای انجام

زیرا در اجتماع، منافع و مقاصد  ؛مدیریت یکی از ارکان زندگی اجتماعی استدر دنيای امروزه جامعه است؛ 
ضرورت مدیریت در زندگی  . اهميت وکندمیافراد و سرنوشت اشخاص با یکدیگر ارتباط و اشتراک پيدا 

براساس  کنندمیصورت اجتماعی زندگی هکه حتی بسياری از حيوانات که ب مهم جاتا آن امروزه اجتماعی

در  کنندمیصورت اجتماعی زندگی هها که بانسان ، با این توضيحاتگزینندبرمین غریزه، مدیری را فرما

نيازمند  هامحيطاین  طریق اولیه ، بباشددانشگاه، محل کار و در جامعه بحث مدیریت مطرح می

مدیریت و  .ریزی و سيستمی هستند که بتواند آنها را به اهدافشان رهنمون سازدسازماندهی، برنامه
                                                           
1. Silva 

2. Slimane 
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ی  تواندنمیشود. انسان راهکارهای آن و تربيت مدیران الیق از اهم مبانی فکری دینی محسوب می

. او به همان اندازه که از نظام، ناهمرنگ در جهان هستی زندگی کند ایوصلهناموزون و همچون 

امام علی)ع( . به فناسترو خواهد شد و محکوم هتشکيالت و مدیریت فاصله گيرد با شکست و ناکامی روب

: مردم نياز به حکمران دارند حال نيکوکار باشد یا بدکار؛ طبق این فرموده حتی حاکم بدکار از اندفرموده
لذا در پژوهش حاضر با توجه به اهميت مدیریت در زندگی اجتماعی افراد چه در  .نبود آن بهتر است
از دیدگاه  مدیریت یهاسبکمفهوم  حاضر پژوهش هدفو در جامعه  هادانشگاهخانواده و چه در 

توصيفی انجام پذیرفته است و -پژوهش حاضر به روش تحليلی .باشدیمالبالغه و سيره امام علی)ع( نهج

از  مدیریت و رهبریتا به تبيين مفهوم  و منابع مختلف تالش کرده هاکتابمقاالت،  البالغهنهجبا بررسی 
  .بپردازد البالغهنهجحوزه 

 . پیشینه پژوهش1-2

ایجاد انگيزه، مربيگری و که رهبری  کندمیاستدالل (. 2: 2211ن، اسليم؛ به نقل از 2111) 1مک کبی
 هاآنروشن در  هایدیدگاهو تعيين  شامل انگيزه دادن مردم مدیریت و رهبری .کندمیاعتماد در سازمان 

پس از قرآن  البالغهنهجکتاب شریف است. رهبری یا مدیریت کارش مقابله با تغيير و پيچيدگی است. 
ازجمله  هاانسانونات مختلف دنيوی و اخروی ئکتابی است که به ش مجيد و در کنار احادیث شریف،

 ه کرده است.بسياری اشار هاینامهو  هاخطبهدر حاکم اسالمی  هایویژگیو  رهبریو  حکومت اسالمی
با عنوان سياست مدیریتی و ویژگی مدیران در  (1333پژوهش ربی پور و صمدی وند ) در این زمينه

البالغه داشتن صفاتی که ویژگی مهم مدیران از حوزه نهج باشدالبالغه حاکی از این مطلب مینهج

( نيز که به بررسی 1332پژوهش ميرزایی ) .باشدمی صدرسعههمچون تقوی، عدالت اجتماعی، وفاداری، 

ان از این مطلب داشت که امام البالغه پرداخته، نتایج پژوهش نشتجلی مدیریت والیی از منظر نهج

ویژگی بارز را بيان کرده  22)ع( برای معرفی مدیر و فرمانده مورد اعتماد خویش مالک اشتر بيش از علی

سازی برای گزینش اصلح و گفتمانکه هدف امام علی)ع( در بيان اوصاف برجسته مالک  است

 سازی در جامعه است.ساالری در مدیریت و به تبع آن باورسازی و اجماعشایسته

به بيان رهبری و مدیریت در  132و حکمت  113، خطبه 23 و 22 هاینامهدر  البالغهنهجدر     

گذار نعباس فرمابنه عبداهللخود خطاب ب 13امام علی)ع( در نامه شماره پرداخته شده است.  البالغهنهج

نيکویی با مردم، دور کردن  :مصر به بعضی از رفتارهای رهبر در برخورد با زیردستان اشاره کرده است

تدارک شرایط سخت برای عدم ،تحقير زیردستانعدمترس و بيم از دل مردم، مدارا کردن با مردم، 

 و رویی با زیردستانو گشاده ییخونرم ،فروتنی با زیردستان، رفتار همراه با اعتدال با زیردستان ،زیردستان

، خطاب به محمد پسر ابوبکر، چون 22در نامه شماره  ،توصيه کرده است. همچنين عدالت در برخورد

                                                           
1. McKobie 
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به یک چشم بنگر  ؛ وو هموار و گشاده رو خونرمبه آنان فروتن باش و » حکومت مصر را به او داد فرمود:
 .«به همگان

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 1-3

بزرگ توليدی و  هایسازماناست و  گيری داشتهپيشرفت چشم هاتکنولوژیدر جهان امروز که علوم و 

 هایعدالتیافزون تمدن بشری شاهد بیروز هایپيشرفت، با همه اندگذاشتهصنعتی پا به عرضه وجود 

مختلف هستيم و با توجه به تحوالت پيچيده و جهشی که در زندگی  هایعرصهاجتماعی و مدیریتی در 

فرسا است و بشری امری سخت و طاقت ۀپيچيد یمجموعهچنين ، مدیریت نمایدمیاجتماعی بشر رخ 

(. یکی از 2: 1333پور و صمدی وند، امری پيچيده و فنی تبدیل گردد )ربیبه سبب شده تا مدیریت 
دینی و فرهنگی  هایارزشاین موضوع در بحث مسویی گفتار و رفتار است. یگران هضروریات نفوذ بر د

. مدیریت شودمیحفظ  هاآنتنها با عمل به  هاارزشدقت بيشتری نياز دارد، چرا که حرمت باورها و به

شخصی نيست، مدیر اسالمی نباید مسند مدیریت را وسيله نردبان  هایخواستهبرای رسيدن به  ایوسيله
-نهج امام علی)ع( در ،اهميت مدیریت در رابطه باافتخار در جهت اميال شخصی و نفسانی خود قرار دهد. 

مدیریت و حکمرانی برای : »نویسدمیبه اشعث بن قيس فرماندار خود در آذربایجان  اینامه البالغه
« ن نيست، بلکه امانتی در دست توست و تو از سوی مافوق خود تحت مراقبت هستیآب و نا یوسيله

بدیهی و مسلّم نزد  مسائل نياز جامعه بشری، به نظم اجتماعی و دستگاه حکومت و مدیریت، از (2/نامه)

و نيز شواهد  شناختیشناختی و مردمتحقيقات جامعه های تاریخی ومحققان و متفکران است. گزارش

 ، از نهاد حکومت و دستگاه رهبری وگاهچيهاند که جوامع بشری همگی گویای این واقعيت شناسی،باستان

است.  ها متفاوت بودهی حکومت و رهبری، هر چند، شکل و شيوهنبوده مدیریت سياسی و اجتماعی جدا
کسی پوشيده ر ب بخشی افراد،رهبر برای هماهنگی، سازماندهی و جهتمدیر یا ضرورت و اهميت وجود 

، هاتيولؤمسنظر دارند که مردم برای کاستن از فشارهای ناشی از این نکته اتفاق برو همگان  نيست

اهداف و  بخشتحققکه او را  مدیر عنوانتمایل دارند به فردی به خطرها و برای تحقق اهداف خود،

 یضرور ،. بنابراینکمک بخواهند ، روی آورند و از اودانندیمهای خود یگيرمرجع مشکالت و تصميم
 .(2: 1331، ابراهيمیاطالع داشته باشيم ) البالغهنهجمدیریت از منظر  یهایژگیو نیترمهماست تا از 

 

 البالغهنهجدر  مدیریت .2

 البالغهنهجمفهوم رهبری در . 2-1

که جملگی از مسائل اساسی جامعه انسانی محسوب  البالغهنهجاز موضوعات اساسی و مباحث حياتی 
له حکومت جدا نيست أله رهبری از مسأشریف، مس البالغهنهجدر  .است مدیریت و رهبری لهأمس، گرددیم

در  طبعاًو  البالغهنهجدر  .باالترین مقام اجرایی حکومت است ،مقام رهبری جامعه را به عهده دارد کهآنو 
در دو بعد نظری و عملی یا در دو جهت اجرا، طرح و تبيين شده، ولی و مدیریت  وليت رهبریؤاسالم مس
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بيان دیگر یک رهبر با استناد به دالیل  ه. بوليت در عمل قابل تفکيک نباشندؤسچنان نيست که این دو م
 وليت اجرایی خود را به فردؤقطعی اسالمی این اجازه را از طرف خداوند دارد که در شرایط مقتضی مس

همانا  .دار شوديم را خود عهدهکه مسئوليت نظارت مستقواجد شرایطی واگذار نماید مشروط بر این

مدبرانی هستند از سوی خدا تا مصالح و امور خلق او را به پا دارند و از سوی او متصدی کارهای  ،پيشوایان
اسند، کس دیگری داخل د، جز کسی که ایشان را پيشوایان بشناسيد و ایشان او را بشننبندگانش باش

و جز کسی که منکر ایشان باشد، ایشان نيز منکر او باشند، کسی دیگری داخل آتش  شودینمبهشت 
. به راستی خداوند شما را به داشتن دین اسالم مخصوص گردانيد )این فضيلت را به شما گرددیمدوزخ 

از  برای آن است که اسالم نامی حاکیاختصاص داد( و خواست که شما به آن اختصاص یابيد و این امر 
بر درستی و حقانيت آن  ییهاليدلت است. خداوند راه آن را برگزید و سالمتی و مجموعه کرامت و فضيل

( که معانی ن وجود داردپنهان )که در قرآ یهاحکمتاعم است از علوم آشکار و  هاليدلبيان کرد. این 
 امام علی)ع( در (.113/)خطبه رديگینمو مطالب آن پایان  ردیپذینمآور آن فنا غریب و شگفتی

مدبری است کلی و بخشش یک حالت و : عدالت قانونی است عام و مدیر دیفرمایم (132/حکمت)
عدل بزرگراهی است که مسير همگان  یعنی .روی آن حساب کرد شودینماست که  یکلريغاستثنایی و 

که از ميان عدالت وجود آنکه  رديگیمسپس نتيجه  ،قانونی نداردجود کليت و جنبه وکه حالیراست د

حفظ کند و تعادل اجتماع را  تواندیمامام علی)ع( این عدل است که  عنی از دیداشرف است عدل است ی
 .(11: 1323همه را راضی نگه دارد )مطهری، 

 البالغهنهجاز دیدگاه یا مدیر رهبر  یهایژگیو .2-2

همچون،  ییهایژگیوبه  دهدیمبه محمد پسر ابوبکر، چون حکومت مصر را به او داد فرمان امام علی)ع( 

که من تو را بر مردم مصر والی  پسر ابوبکربدان ای محمد  فرماید:می و روییو گشاده ییخونرمفروتنی، 

پس تو را باید که با نفس خویش به پيکار  من هستند،سپاهيان  نیتربزرگنظرم ر گردانيدم، مردمی که د
حذربودن از رب ؛یدارشتنیخو غلبه بر هوی و هوس و نفس اماره؛، درآیی و دین خود را حمایت نمایی

مشورت و عدم جویی؛دوری از کينه جویی؛عيب و جویاندوری از عيب عدالت در امور؛ نخوت و تکبر؛

 ؛انیگوراستپيوند و دوستی با پارسایان و  ترسو و حریص؛عدم مشورت با بخيل،  چين؛دوستی با سخن

 رجوع و توکل و استرداد از خود و رسول به هنگام مشکل؛ بحث و گفتگو با دانشمندان و حکما؛

برقراری عدالت و احقاق حق و شکيبایی و صبر در مقابل  ؛صدرسعهبودن از عجب و غرور و داشتن رحذرب

 گذاری بر دیگران؛حذر بودن از منتر ب حذر از خيانت در پيمان؛ عهد؛وفای به  مشکالت ناشی از آن؛

لهی، همواره مورد تأکيد امام مبتنی بر نظم و قانون ات امني( 22/نامه) پرهيز از شتاب و عجله در امور
. امام به علت ضرورت وجود امنيت و قدرتی نظم باشدیمعالی ایشان  یهاآرمان)ع( و از اهداف و علی

وجود حکومت است. ایشان فراهم کردن امنيت همه جانبه را مقصد بودن عدممعتقد به محال آفرین،

 یکه جنگ و درگير یدانیمخدایا! تو  .ابدییمآن رشد و تعالی مردمان سامان  ۀیساکه در  داندیماساسی 
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حق و دین تو را  یهانشانه ميخواستیمدست آوردن قدرت و حکومت و دنيا و ثروت نبود، بلکه ما، برای به

در امن و  اتدهیستمدتا بندگان  تو اصالح را ظاهر کنيم یهانيسرزمبه جایگاه خویش بازگردانيم و در 
 (.131)خطبه/ امان زندگی کنند

همچون پرهيز از حيله و نيرنگ، وفای به عهد،  ییهایژگیوباز هم بر  11در نامه شماره  ،همچنين    
دوری از ظلم و ستم به زیردستان، خوردن نان حالل، عدم همراهی با خائنين و انجام امور فقط به خاطر 

باال مورد شماتت و  یهایژگیوعامل خود را به سبب عدم رعایت  (و امام علی)ع اندشدهخدا برشمرده 
امام خطاب به  (23 /نامه) رهبر یهایژگیوان ارزشمندترین منبع را در بيان شاید بتو .انددادهنکوهش قرار 

 :شودیمصورت خالصه آورده بودن نامه موارد به النیدليل طومالک اشتر نخعی دانست که به

 (نامه مالک اشترعهد) 

قرار  «مصر» فرمانداربه هنگامى که او را  «اشتر نخعىمالک »براى این فرمان را علی)ع(امام  23/در نامه
هم ریخته و متزلزل شده  در« بکرمحمد بن ابو» و این زمانى بود که وضع زمامدار مصر داد نوشته است

نست فرمانی که بنده ای .باشدمى السالمعليهامام  هایفرمان ترینجامعترین و این فرمان از طوالنى بود،
و برای اجرا کامل  نمایدمیکشور مصر صادر  یادارهبه مالک بن الحارث اشتر برای  مؤمنانخدا علی امير

و جهاد با  ، اهداف این فرمان و اجرای آن عبارتست از وصول ماليات از آن کشورگيردمیآن از او تعهد 
اطاعت و تقدیم  تقوای الهی هاو را ب دهدمیدستور  .آبادسازی شهرهای آن و و اصالح مردم دشمنان

دستور داده  هاآنکه خداوند سبحان در کتاب خود به  هاسنتو پيروی از آن فرائض و  خداوند بر همه چيز

که از آن فرائض و در این زندگانی سرای اخروی به سعادت نائل آید مگر این تواندنمیکس و هيچ است

 دهدمیو دستور  هاآنع کردن ضای وو هيچ کس سقوط در شقاوت نکند مگر با انکار  پيروی کند هاسنت
که خداوند سبحان را با قلب و دست و زبانش یاری نماید، زیرا خداوند بزرگ به عهده گرفته است یاری 

که نفس خود را از  دهدمیدستور  و و عزیز داشتن کسی که او را عزیز بدارد، کسی را که او را یاری کند

حم رکه خدا ، مگر آنکندمیباز بدارد، زیرا نفس آدمی سخت به بدی وادار  هاطغيانو از  بشکند هاشهوت

و از عفو و  مالکا: هرگز نفس خود را برای محاربه با خدا رویاروی مساز، زیرا تو تاب انتقام او را نداری کند.
مباهات و به هر کيفری که داده هرگز  هرگز نادم مباش ایکردهو از هر عفو  بی نياز نيستی ورحمت ا

و هرگز مگو: من به مقام  داشته باشی به غضب و پرخاش مشتابو مادامی که راهی برای گریز  مکن
فساد در قلب  زیرا این تقليد نابکارانه وارد کردن ،باید اطاعت شوم دهممیفرمان  امشدهفرماندهی نصب 

 است. هادگرگونیو نزدیک شدن به  در دین تزلزلو و عامل سستی است 

 البالغهنهجمدیران از دیدگاه  خصوصیات و معیارهای تخصصی .2-3

 علم و دانش 

دقت و  هاآندر احادیث اسالمی همواره تأکيد شده است که در انتخاب افراد به صالحيت علمی و توانایی 
الزم را ندارند بر کاری  یهایآگاهو  اندفيضعتوجه بيشتری شود و هرگز کسانی را که از نظر علمی 

، البالغهنهجخيانت به جامعه اسالمی است. حضرت علی)ع( در  نیتربزرگنگمارند زیرا که چنين کاری 
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ای مردم همانا سزاوارترین مردم به این امر )خالفت و زمامداری( کسی است که : »ندیفرمایم 122خطبه 
 (.11 :1323)خسروی، « ن خداوند در فهم مسائل باشدبر اجرای امور و داناترین به فرما هاآنتواناترین 

 تجربه کاری 

یکی از مؤثرترین عوامل موفقيت کارگزار و مدیر در تشکيالت و سازمان، تجربه و سابقه کاری وی 
و بالعکس مدیر  دهدیمسازمان خود را سامان  یهاینابسامانباتجربه، بسياری از  مسئول. مدیر و باشدیم

 (و بدون سابقه، تشکيالت سازمان یافته را متالشی و پراکنده خواهد نمود. امام علی)ع تجربهیب مسئولو 
 (.11: 1323)خسروی، « عنوان کارگزار انتخاب نماافراد با تجربه را به: »دیفرمایمدر نامه به مالک اشتر 

 حسن تدبیر 

بدون تدبير درست  تواندینم. هيچ مدیریتی باشدیمحسن تدبير معياری ضروری برای زمامداران و مدیران 
در  یريتدبیبباید در جستجوی نوعی  شودیمراه به جایی ببرد و هر جا که نابسامانی و تباهی مشاهده 

تدبير است. به بيان ءسو هادولتو  هاسازمانعوامل فروپاشی  نیترمهمجا برآمد و اساساً از آن
بدی تدبير و )، هاستحکومتو  هادولتچهار چيز دليل برگشت روزگار و اوضاع و احوال »)ع( نيرالمؤمنيام

صالح و : »اندفرمودهآن حضرت  ،همچنين(. و کمی عبرت گرفتن و بسياری مغرور شدن دبيرزشتی ت
 (.11: 1323)خسروی، « سازمان زندگی تدبير است

 صدرسعه 

است که از گشادگی روح و  صدرسعهاست، کسی دارای  صدرسعهو مدیران  مسئوالنمهم  یهایژگیواز 
و مدیران  مسئوالنموجب دوراندیشی و واقع نگری  صدرسعهبلند برخوردار باشد.  یاشهیاندهمتی عالی و 

برنخواهند  هایینارسااز عهده بسياری از مشکالت و  ،فاقد این خصلت باشند مرداندولتو اگر  شودیم
گوناگونی مواجه بوده و برای  یهابينشآمد. یک مدیر اسالمی باید بداند که در مصدر امور با فراز و 

فراوان در پيش دارد و اگر حوصله، بردباری و بلندهمتی را  یهایسختبه اهداف تشکيالت،  یابیدست
 دهدیماز خود نشان  یارمترقبهيغسالح خود نسازد در اثر فشارهای جانبی و پيشامدهای ناگوار حرکات 

قدر مهم است که حضرت علی)ع( آن صدرسعه. بردیم سؤالوليت او را زیر ؤکه بعضاً اعتبار مدیریت و مس
 (.11 :1323)خسروی،  دانندیمآن را ابزار حکومت 

 شایستگی و کفایت 

در آئين اسالم مسند مدیریت شایسته کسی است که قدرت استفاده از ایمان و تخصص را در مقام اجرا 
 داندیم« کفایت»را  هاتيولؤمسداشته باشد. اميرالمؤمنين در نامه به مالک اشتر، یکی از شرایط واگذاری 

 گونههيچ ،کنند کار تو نظر زیر باید که کارگزارانی و کارمندان یريکارگبه در !مالک ای»: دیفرمایمو 
 (.11 :1323)خسروی،  «را امانت و کفایت ،شفاعت» مگر نپذیر را شفاعتی و واسطه

 نظم و انضباط 

یکی از عوامل مؤثر در موفقيت مدیر است، چرا که مدیر سازمان از سویی  یبندزمانریزی و نظم، برنامه
عهده دارد و از سوی دیگر وقت او محدود است. امام علی)ع( در بخشی از ر کارها و وظایف متعددی ب
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کار هر روز را همان روز انجام بده، زیرا هر روز کاری مخصوص : »دیفرمایمعهدنامه خود به مالک اشتر 
شما  کنمیمسفارش : »ندیفرمایمآن حضرت در وصيت خود قبل از شهادتشان  ،همچنين «.به خود دارد

 (.33 :1331)پيروز و خدمتی،  «را به تقوی و نظم در امور
 حسن سابقه 

. همچنين آن حضرت، دادیمامام علی)ع( سوابق کاری افراد را در گزینش مدیران دقيقاً مورد توجه قرار 
، جهت اندبودهو در گناهکاری شریک  اندبودهکسانی را که قبالً در حکومت ظلم و طاغوت دارای منصبی 

بدترین وزیران تو » :اندفرمودهبه مالک اشتر  (23/نامه)و در  دانندینممدیریتی شایسته  یهاگاهیجاتصدی 
مبادا اینان  .اندکردهو با آنان در گناهان همکاری  اندبودهکه وزیران واليان بدکار پيش از تو  اندیکسان

به جای آنان بهتر از  یتوانیمو برادران ستمکارانند، تو  کارانگنهزیرا که یاران  ،صاحبان اسرار تو باشند
. این اندنکردههمکاری  کارانگنهو با ستمکاران و  را دارند هاآنکه نظریات و نفوذ  را بيابی، کسانی هاآن

ترند، و با بيگانه کم الفت ترندمهربانو نسبت به تو  کنندیمهزینه کمتری بر تو تحميل  دامنپاکمردان 

 (.31: 1331)پيروز و خدمتی،  علنی خود قرار ده یهاانجمنسری و  یهاجلسهرا مخصوصان  هاآن

 داشتن پشتکار و دوری از تنبلی 

اجرای به موقع کارها و تضييع حقوق مردمان سستی در انجام دادن امور موجب زیر پا گذاشتن حق و عدم

وجه نباید در گردش و به هيچ بردیمبازگشت را از بين خير و غيرقابل یهافرصتاست. کندی در کارها 

 نيرالمؤمنيام. الزم عجين و همراه شود یهادقتامور سستی و کندی و کاهلی راه یابد و این امر باید با 
)دلشاد تهرانی،  «د بر افراد سست و تنبل تکيه مکندر کارهای خو: »اندکردهعلی)ع( چنين سفارش 

1332: 322.) 

  و داشتن حافظه قویتند ذهنی 

او را از سایر مسائل  مسئلهتا پرداختن به یک  باید دارای حافظه قوی و ذهنی توانمند باشد مسئولمدیر و 
ع( در نامه به مالک . حضرت علی)ندازدينغافل نکند و پيچيدگی و حجم کارها، او را به فراموشی و اشتباه 

تو  یهاپاسخکسی را برگزین که در رساندن نامه کارگزارانت به تو یا رساندن »اشتر چنين فرموده است: 

کار ش ، فرامودهدیمیا از طرف تو به آنان تحویل  ستاندیمچه برای تو به آنان کوتاهی نکند و در آن

 (.322: 1331)پيروز و خدمتی، « نباشد
  خانوادگیپاکی و صالحیت 

پاکی و اصالت و صالحيت خانوادگی از جمله امور کلی است که حضرت علی)ع( در گزینش و انتخاب بر 

عنوان ميزانی در کنار سایر موازین مطرح نموده است. آن حضرت به مالک آن تأکيد فرموده و آن را به

نيکو  یاسابقهو از آنان که گوهری نيک دارند و از خاندانی پارسا و صالحند و از : »دینمایماشتر توصيه 
 (.232 :1332)دلشاد تهرانی،  «فرماندهان را برگزینبرخوردارند، 
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 داشتن قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل 

امام علی)ع( در انتخاب مدیران کشور، به مهارت ادراکی و تشخيص و تجزیه و تحليل مسائل آنان توجه 
حل مناسب را بيابند. لذا در پيش آمده خود راه یهابحرانکه در  دیگزیبرمکامل داشت و مدیرانی را 

ه و تحليل مسائل زیی به مهارت ادراکی و تشخيص و تجمعرفی مالک اشتر به دیگر فرماندهان نظام
من مالک اشتر پسر حارث را بر شما و سپاهيانی که تحت امر شما : »دیفرمایمتوسط مالک اشتر، اشاره 

هستند فرماندهی دادم، گفته او را بشنوید و از فرمان او اطاعت کنيد او را مانند زره و سپر نگهبان خود 

که شتاب الزم جایی، نه در آنشودیملغزش  برگزینيد زیرا که مالک نه سستی به خرج داده و نه دچار

 (.113: 1323)خسروی، « رديگیمجا که کندی پسندیده است، شتاب است کندی دارد و نه آن

 نگریآینده 

یکی از شرایط مدیریت خردمندانه و منطقی است و مدیریت بدون توجه به این  یشیدوراندو  نگریآینده

سازمان را به سر منزل مقصود برساند. قبل از اقدام به هر کار باید جوانب و زوایای  تواندینمنکته مهم 
 یهااقدامبينی شود. مدیرانی که قبل از گرفته و پيامدهای احتمالی آن پيشمختلف آن مورد بررسی قرار 

بينی و امکانات و مقدمات الزم را پيش را بررسی کرده مسئلهزوایای مختلف  ینگرندهیآعملی، با 
و پست و بلند و  نديبیمبينا دل خردمند، پایان خویش »فرمودند:  121آن حضرت در خطبه  .کنندیم

 (.32 :1331)پيروز و خدمتی،  شناسدیمنشيب و فراز خود را 
 قدرت و توانایی 

در  تواندیمزیرا مدیر قدرتمند و توانمند ؛ مدیر شایسته، داشتن قدرت و توانایی است یهایژگیویکی از 
به  21مانع را از جا بردارد. امام علی)ع( در نامه  هرگونهجهت رسيدن به اهداف سازمان حرکت نماید و 

 (.32 :همان) دهدیمو مورد ماللت قرار  دهدیمخود، عدم قدرت و توانایی او را تذکر  قیناالکارگزار 
 استقامت در برابر مشکالت 

و  هایتلخشغلی و  یهابينشو فراز و  هایدشوارمشاغل کليدی باید در برابر فشار کار و  مسئولمدیر و 
)ع( در این آن چون کوه استوار و با استقامت و دارای عزم و اراده پوالدین باشد. حضرت علی یهایسخت

پس برای مشاغل کليدی از سپاهيان و لشگریان خود کسی : »اندفرمودهمالک اشتر به ( 23/نامه)مورد در 
 یهابتيمصآمدهای سخت و تلخ استوار باشد و و پيش هایدشواربنما که در برابر  مسئولرا انتخاب و 

بزرگ وی را از پا ننشاند. فردی باشد که هنگام ناتوانی و ضعف دیگران بر او ضعف و ناتوانی غالب نشود 

 (.132: 1321)قوچانی،  1«نگردد تفاوتیبخيالی دیگران و بر اثر بی

 قاطعیت 

وانب قاطعيت و پرهيز از شک و تردید از لوازم و شرایط اصلی موفقيت مدیر است و پس از بررسی ج
دلی و تصميم و اجرای آن ضرورت دارد. دونظران، قاطعيت در اجرای مختلف قضيه و مشورت با صاحب

                                                           

 ﴾الّشجاَعه… ُثمَّ اَلِصق ِبَذوی﴿ .1
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که تردید و ابهام و سردرگمی در همه بدنه سازمان سرایت کرده و کارها  شودیمعدم قاطعيت مدیر باعث 
مورد و سازمان به اهداف مورد نظر نرسد. امام علی)ع( از شک و تردید بی شدهدر زمان مناسب به انجام ن

علم خود را به جهل و یقين خویش را به شک تبدیل نکنيد، وقتی دانستيد عمل : »دیفرمایمنهی کرده و 
 (.32 :1331، )پيروز و خدمتی (221/)حکمت« کنيد و زمانی که یقين کردید، اقدام نمایيد

 شجاعت 

تا بتوانند از حق دفاع نمایند و عليه خالف و ناحقی  باشدیمشجاعت یکی از صفات مهم برای مدیران 
 هاآنکه به اهل شجاعت بپيوندد و  دیفرمایممبارزه نمایند. حضرت علی)ع( در نامه به مالک اشتر، به او 

 (.132: 1321)قوچانی،  عنوان کارگزار انتخاب نمایدا بهر

 اصول رهبری از منظر امام علی)ع( . 2-4

خطاب به  البالغهنهجدر  23در نامه/ نيرالمؤمنيام اصول روابط اجتماعی رهبر اسالمی با مردم: -
بپيوند و آنان را چنان پرورش ده که تو را  انیگوراستبا پرهيزکاران و  یتوانیم: تا ندیفرمایممالک اشتر 

اندازه خودپسندی تشویق نکنند که ستایش بی یاندادهفراوان نستایند و تو را برای اعمال زشتی که انجام 

 .داردیمو انسان را به سرکشی وا  آوردیم

خطاب به فرماندهان سپاه  البالغهنهجدر  21)ع( در نامه/امام علی :هانعمتپرهیز از غرورزدگی در  -

)ع( به نيروهای مسلح و مرزداران کشور، پس از یاد خدا و درود! همانا نيرالمؤمنيام: از بنده خدا، ندیفرمایم
بر زمامدار واجب است که اگر اموالی به دست آورد، یا نعمتی مخصوص او شد، دچار دگرگونی نشود و با 

 بيشتر، به بندگان خدا نزدیک گردد و به برادرانش مهربانی بيشتری روا دارد. یهانعمتآن اموال و 

مانداری بصره هجری به فر 32سال را در  عباسبنحضرت وقتی عبداهلل اجتماعی مدیران:روابط  -

: با مردم به هنگام دیدار و در مجالس رسمی و در ندیفرمایمخطاب به ایشان ( 22نامه/)منصوب نمود در 

چه تو را و بدان! آن باش و از خشم بپرهيز، که سبک مغزی، به تحریک شيطان است روگشاده مقام داوری

، به آتش جهنم نزدیک سازدیمچه تو را از خدا دور ، از آتش جهنم دور و آنسازدیمبه خدا نزدیک 

 .کندیم
: با سکوتِ بسيار، وقار انسان ندیفرمایم)ع( در این باره علی امام رهبری و روابط پسندیده اجتماعی: -

و با فروتنی،  قدر و منزلت انسان باال رود، بخششو با  و با انصاف بودن، دوستان را فراوان کند بيشتر شود
و روش عادالنه، مخالفان را در هم  ، بزرگی و سروری ثابت گرددهانهیهزنعمت کامل شود و با پرداخت 

 (.221/)حکمت ، یاران انسان زیاد گردندخردیبشکند و با شکيبایی در برابر 

ای مردم! انسان هر قدر که ثروتمند باشد، باز از خویشاوندان  :ضرورت روابط خانوادگی و فامیلی -

گروهی هستند که از  نیتربزرگنياز نيست که از او با زبان و دست دفاع کنند. خویشاوندان انسان، خود بی

ترین عاطفهر نسبت به او، پ هابتيمصو در هنگام  ندیزدایمو اضطراب و ناراحتی او را  کنندیماو حمایت 
بهتر از ميراثی است که دیگری  ،. نام نيکی که خدا از شخصی در ميان مردم رواج دهدباشندیمم مرد
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و از آنان چيزی را دریغ دارید که نگاه  ديرو برگردانبردارد. آگاه باشيد! مبادا از بستگان تهيدست خود 
که دست دهنده خود را از  آن کسداشتن مال دنيا، زیادی نياورد و از بين رفتنش کمبودی ایجاد نکند. 

فراوانی را از خویش دور کرده است و  یهادستاما  ؛گرفته هاآنبستگانش باز دارد، تنها یک دست را از 
 (.23/)خطبه کسی که پر و بال محبت را بگستراند، دوستی خویشاوندانش تداوم خواهد داشت

مردید بر شما اشک بریزند و اگر زنده  گونه معاشرت کنيد که اگرمردم آنبا  روش زندگی با مردم: -

 (.122 :1331، به نقل از فروزنده و نوابی نژاد ،11/)حکمت ماندید، با اشتياق سوی شما آیند

 )ع(گیرندگان از دیدگاه حضرت علیعنوان تصمیممدیران به یهایژگیو. 2-5

های مدیران را برای ویژگیزیر االسالم موارد خود به مالک به نقل از فيض 23/امام علی)ع( در نامه

 که عبارتند از: اندگيرندگان بيان کردهعنوان تصميمبه

 شناسایی وضع و شرایط موجود -1

چه که در این مرحله مدیر باید از وضعيت و موقعيت سازمان تحت امر خود دائماً اطالع داشته باشد و آن

در این مرحله به آن توجه دارند، نقش خود مدیر در  (چه که امام علی)عاهميت دارد را مشخص سازد. آن
 یهاراهباشد. یعنی با استفاده از تجربه خود از یابی میلهأکسب اطالعات از وضعيت موجود و مس

حضرت علی)ع( درباره  .ای پی ببردلهأوضع سازمان بپردازد و به وجود مسرسمی و نه رسمی به بررسی غير
پس هر چيز را به جای خود بگذار و هر کاری را در وقت » :فرمایندخود میانجام دادن هر کاری در زمان 

 .«آن انجام ده

 مختلف یهاحلراهارائه  -2

ای را مورد لهأها و بررسی وضع موجود، مشکل و مسکه مدیر در قسمت نخست با تعيين هدفبعد از این
کند تا در حل آن مشکل وظيفه او ایجاب میشناسایی قرار داد و پی به وجود شرایط نامطلوب سازمان برد، 

بکوشد. از ابعاد مختلف ممکن است راهکارهایی را مشخص سازد یا به تنهایی به آن دسترسی پيدا کند، یا 
در این مرحله به )ع( له به آن برسد. حضرت علیأران و اعضای سيستم جهت حل این مسبا مشورت مشاو

چه کار شهرهای تو را منظم استوار ساختن آن هو دربار» :فرمایندکنند و میمشورت با دانایان اشاره می

چه مردم پيش از تو برپا داشته بودند، بسيار با دانشمندان مذاکره و با گرداند و بر پا داشتن آنمی
نشينی با حکما به خاطر )ع( به همسفارش حضرت علی. «و درست کرداران گفتگو کن انیگوراست

گيری از اطالعات و دانش بيشتری علم و حکمت مدیر است تا در مواقع حساس تصميم دامنهن دافزو
 .برخوردار باشد

 هاها و گزینش بهترینحلارزیابی راه -3

له یکی را انتخاب کند، أه راهکارهای ارائه شده جهت حل مسدر این مرحله مدیر موظف است از بين انبو
انتخابی بزند به عوامل متعددی بستگی دارد. در این مرحله امام که با چه مالکی دست به چنين اما این

ظام ارزشی اسالم اند و با توجه به نعلی)ع( خطاب به مالک به بيان معيار جهت انتخاب یک گزینه پرداخته
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باشد  یمدارحقمحوری و که باید توجه مدیر به حق فرمایندطلبی است میمحوری و حقکه مبتنی بر خدا

 .مداری باشداید توجه تو به گسترش عدالت و حقکنند که بخطاب به مالک اشاره می( 23/نامه)و در 

 اجرا و پیگیری -4

رسد. نکاتی که های مشخص شده یک گزینه انتخاب شد، نوبت به اجرای آن میکه با مالکبعد از این
 :مدیر باید در این مرحله مورد توجه قرار دهد عبارت است از

 .فوری باشد الف ـ اجرا

یا  هاآنبه کارها پيش از رسيدن هنگام  یزدگشتابو بترس از » :فرمایندحضرت علی)ع( در این مورد می
وقتی که سررشته  هاآنیا از ستيزگی در  هاآنهنگام دسترسی به  هاآنکوشی در گيری و سختدنبال

 .«چون در دسترس آید هاآنناپيدا باشد یا از سستی در 

 .مجریان خوبی انتخاب کندب ـ 

پس از آن در حال نویسندگانت بنگر و بهترین ایشان را به » :فرمایندامام علی)ع( خطاب به مالک می
 .«کارهایت بگمار

 .داشته باشد تا بتواند پاداش دقیق و مناسب بدهد جانبههمهج ـ نظارت 

 .«دهندگان کنجکاوی کنخراجو در کار خراج به صالح »، «پس در کارهایشان کاوش و رسيدگی کن»

 .د ـ جهت نظارت و ارزیابی کار مجریان، نمایندگان ویژه داشته باشد

ت های راسپس در کارهایشان کاوش و رسيدگی کن و بازرس» :فرمایندامام علی)ع( در این خصوص می
 (.3 :1332)سيادت، « کار و وفادار بر آنان بگمار

 مدیریت یهاسبک. 2-6

شایسته  ،که موهبت الهی است ییهایژگیمردانی هستند که به علت وابر مدیران سبکبراساس این 
نقش رهبری را در سازمان ایفا کنند که دارای خصوصياتی  توانندیمکسانی  ،بنابراین؛ انددهیگردرهبری 

سخنوری و جذابيت سيما و غيره باشند ، تسلط بر خود، اعتماد به نفس، ییگرابرون ،چون هوشمندی
 (.21: 1331)الوانی، 

که بایستی رهبر فاقد آن باشد و یا به عبارتی رهبر بایستی  شماردیبرمرا  ییهایژگیوامام علی)ع(     

خروج از  -2عدالتی و بی -1ستمگری،  -3نادانی،  -2بخل،  -1 صفاتی مقابل این صفات داشته باشد:

، امام علی)ع( به ویژگــی رازداری رهبری با این جمله اشاره 23/در نامه شماره ،همچنينسنت رسول خدا. 
از خود دور کن، زیرا مردم عيوبی دارند که رهبر امت در پنهان  ترند جوبيآنان را که ع: از رعيت کندیم

 (.13: 1333اميریان زاده،) داشتن آن از همه سزاوارتر است

 مدیر یرفتار سبک

دنبال تعيين خصوصيات رهبری باشيم در پی آن هستيم که به کهآندر این گروه از نظریات به جای 

توسل  ییهاوهيشاست و رهبران در برخورد با مرئوسان به چه  چگونه مدیریتدریابيم سبک و روش 
خویش به فرمانداران ممالک مختلف  یهانامه)ع( نيز در خطبه و امام علی. (123: 1331الوانی، ) ندیجویم
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جاد جهت ای به زیردستان اشاره فراوان کرده است و لزوم توجه به ایشان و نيازهایش را دربه اهميت توجه 
 خاطر نشان ساخته است. یک رهبری و زمامداری عادالنه

گذار مصر به بعضی از رفتارهای رهبر نعباس فرمابنخود خطاب به عبداهلل (13/نامه)امام علی )ع( در     

 -3 کردن ترس و بيم از دل مردم؛ر دو -2 نيکویی با مردم؛ -1با زیردستان اشاره کرده است:  در برخورد
 -2 عدم تحقير زیردستان؛ -2حذر داشتن رهبر از درشتی و ستم ورزی بر زیردستان؛ ر ب -1 مدارا با مردم؛

فروتنی با  -3 رفتار همراه با اعتدال با زیردستان؛ -2 عدم تدارک شرایط سخت برای زیردستان؛

 -11عدالت در برخورد با همه حتی در نگاه؛  -11 رویی با زیردستان؛و گشاده ییخونرم -3زیردستان؛ 

دوستی  -11مهربانی با رعيت؛  -13تبعيض در بين زیردستان؛  -12امت؛  المالتيبنکوهش خيانت در 

ر گيری هنگام خشم دعدم تعجيل در تصميم -12بخشش گناهان زیردستان؛  -12ورزیدن با زیـردستان؛ 

قدردانی از زیردستان که تالش و کوشش دارند؛  -13استبداد در فرماندهی؛ عدم -12مورد زیردستان؛ 

تجربه، حيا، خاندان  یهایژگیوتوجه به  -21وليت؛ ؤردستان قبل از تفویض اختيار و مسمشورت با زی -13

طمعی و با آبرویی و کم ،یاخالقخوش اسالم و دلبستگی بيشتر به آن،تقدم در پذیرش  پرهيزکار و نجيب،

 .نگری در انتخاب عامالن توسط رهبرعاقبت

و  شودیمنظریه رهبری کاریزماتيک ناشی  خدمتگزار در اصل ازمدیریت مفهوم  :1خدمتگزار مدیریت
است. گرین ليف که ابداع ، انگيزش اوليه برای رهبری، ميل به خدمت نظرانصاحبطبق نظر بسياری از 

توجه داشتن به دیگران و توانایی باال برای خدمت کردن "را است، فلسفه آن  مدیریتی کننده چنين سبک

رسانی خدمتگزار روی خدمتمدیران ": کندیمخدمتگزار را چنين تعریف مدیران و  کندیمبيان  "به آنان

کنند تا افراد از درایت و اختيار و منافع دیگران میکنند و منافع شخصی را فدای به دیگران تأکيد می
: 1331 به نقل از چوپانی،) "سالمت بيشتری برخوردار شوند و خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار شوند

33.) 

ت آن را داشته باشند که عيوب أباشد که آنان جر یاگونهبرخورد با کارگران به :ندیفرمای( مامام علی)ع    

انتقاد و انتقادپذیری را در محيط اداری تقویت کنيد و فریب تعریف و ی هيروح (.23/نامه) متذکر شوندتو را 
 (.121/)حکمت دیگران را نخورید ديتمج

 وسيلۀای نيست. این واژه برای اولين بار بهوزیعی، دیدگاه تازهمدیریت ت: 2توزیع شده سبک مدیریت

که تحت تأثير روانشناسی شناختی  3دیدگاه اسپيالن .به کار برده شدنشناس استراليایی به نام گيب ایک رو

، به نقل از 2112اسپيالن ) طور ویژه براساس شناخت توزیعی و نظریه فعاليت، ترسيم شدقرار گرفت به

های انداز توزیعی معاصر، بر بافت اجتماعی و رابطهچشم ،. بنابراین(2: 1333غالمی، نشتيفانی و عزیزی، 

  .است مدیریت و رهبریناپذیر فعاليت از آن داللت دارد که بخش جداییناشی 

                                                           
1. Servant Leadership 

2. Distributed leadership 

3. Spilane 
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است. امام علی)ع( همه مردم  المالتيبتوزیع  اجرای عدالت در عدل،و بارزترین مصداق حق  یکی از    

. امام داشتینمروا  وجهچيهعدالتی و تبعيض را به و بی پنداشتیممساوی  المالتيبرا در تقسيم 

نوشت: باخبر باش که  "خره-اردشير"در شيبانی فرماندار خود  در این مورد به مصقله بن هبيره علی)ع(
مورد برادرش ر کما اینکه د (.13/نامه)با مردم دیگر مساوی است  المالتيبسهم  من درو حق نزدیکان تو 

 یهاگندم یک مـن از درخواستجا گرسنه است کـه : بـه خدا سوگند عقيل را دیـدم تا آندیگویمعقـيل 

رنگ آنان پریده است، سياهی صورت آنان  او ژوليده هستند. بر اثر فقر یهابچهرا دارد. دیدم  المالتيب
آورد که من به او گندم بدهم، من گوش  همانند سياهی وسمه است. عقيل چند دفعه پيش من آمد و فشار

ن خود را به او بفروشم. راه خود را ترک کرده و دی خواهمیمخود را نزدیک او بردم، عقيل گمان کرد من 

دست او بدهم؛ اما من آهنی را در آتش سرخ کردم، پس آهن گداخته را نزدیک او بردم تا پند اختيارم را به

آتش دستش بسوزد. به عقيل  اثر نزدیک بود از عقيل مانند فریاد مریضان بلند شد و بگيرد. ناگهان فریاد

 یشویمناراحت  کندیمآهنی که انسانی برای کارهای خود گرم  عزایت بنشينند آیا از گران درگفتم: نوحه

کـه خدا برای غضب خود افروخته است. آیا تو از آتش دنيا ناراحت  یکشانیمو مـرا به سوی آتشی 
 (.212/و من از آتش قيامت ناراحت نشوم )خطبه یشویم

  ی حکیمانهسبک رهبر .2-7

محور است که در مورد زیردستان، سبکی که مبتنی بر مبانی اعتقادی و تکليف)ع( از دیدگاه امام علی

و  رانهيگسختمردم، نزدیکان و دشمنان با راهبردهای مناسب هدایت دلسوزانه، مراعات بردارانه، مراقبت 

گذاری شده است که به . اجرای این سبک به نام رهبری حکيمانه نامرودیمکار  دانه بهمرمبارزه جوان

)اسکندری، محمدی،  شودیمو همچنين رضایت خداوند منجر  هاانسانو رشد  تیمأمورکسب موفقيت در 

گذار مصر به ن عباس فرمانبخود خطاب به عبداهلل 13 در نامه )ع( امام علی .(2: 1333اکبری و سيف، 

 است.بعضی از رفتارهای رهبر در برخورد با زیردستان اشاره کرده 
حذر داشتن رهبر از ر ب -1مدارا با مردم؛  -3دور کردن ترس و بيم از دل مردم؛  -2نيکویی با مردم؛  -1

تدارک شرایط سخت برای زیردستان؛ عدم -2تحقير زیردستان؛ عدم -2ورزی بر زیردستان؛ درشتی و ستم

رویی با زیردستان؛ و گشاده ییخونرم -3فروتنی با زیردستان؛  -3رفتار همراه با اعتدال با زیردستان؛  -2

مهربانی با رعيت؛  -12امت؛  المالتيبنکوهش خيانت در  -11عدالت در برخورد با همه در نگاه؛  -11
 -11؛ هابهیغربرقراری داد و عدل در بين زیردستان اعم از خویشاوند و  -13عدم استبداد در فرماندهی؛ 

نگاه دلسوزانه  -12وليت؛ ردستان قبل از تفویض اختيار و مسؤزیساماندهی به کار زیردستان؛ مشورت با 
برگزاری جلسات عموم برای شنيدن مسائل و مشکالت  -12همچون پدر و مادر به مشکالت زیردستان؛ 

 .هاآنلزوم امکان دسترسی زیردستان به رهبر و خوش خلقی و آگاهی رهبر در برخورد با  -12و  زیردستان
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 گیرینتیجه

مدیران در جامعه ما های یک جامعه نياز به رهبری و مدیریت دارد، که اداره و پاسداری از ارزشجاییاز آن

)ع( و پيامبر و اهل بيت سبک و سلوکباید سعی کنند تا رهبری خود را با اعتقاد و باور قلبی به خدا و 
با نمایند. عضای سازمان آراسته البالغه در برقراری روابط انسانی با انهجخصوصاً سخنان امام علی)ع( در 

مدیریت در مقایسه گردد. البالغه چندین نکته در نهایت مشخص می)ع( در نهجنگاه کلی به دیدگاه امام

. مدیران جوان که توان برقرار کردمیتعادلی از جنس آموختن و تجربه کسب کردن بر قرار  سنتی و مدرن

مدیریت  قدیمی هایستند و مدیران سنتی که با دیدگاهبهره هدانش کافی دارند، از تجربه کافی بی

مندی از دانش بهره و مدرن امروزی نمایند، نيازمند طرحی نو. بهترین ترکيب از دیدگاه مدیریت سنتیمی

مدیریت امروزه در جامعه از  هایسبکدر باشد. میاستفاده از تجارب بزرگان و  روز با رویکرد مشاوره

. سبک رهبری خدمتگزار باعث افزایش آیدمیصبحت به عمل  آفرینتحولسبک مدیریت خدمتگزار و 

رسانی به دیگران تأکيد خدمتگزار روی خدمت شود. مدیراناحساس اعتماد و مشارکت در بين افراد می

فراد از درایت و اختيار و سالمت بيشتری کنند تا اکنند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران میمی

های دین اسالم و . این سبک ریشه در آموزهخدمتگزار شوندمدیرانی برخوردار شوند و خودشان تبدیل به 

علی از ویژگی رهبری خدمتگزار  حضرت 23در نامه/ .هم در نظریه روابط انسانی در مدیریت دارد

حق است و  روی دری رهبر باید دوست داشته باشد، ميانهفرمایند: کاری که باید بيشتر از هر کارمی

هایی چون و همچنين ویژگی گرددکه سبب خشنودی رعيت می و دادگریهمگانی کردن آن در برابری 

صدر و زیستی، تقوا، سعه، تواضع و فروتنی، صداقت و راستگویی، سادهآناناولویت رفاه افراد و احترام به 

 (.23نامه/) باشدمیعدالت را دارا 

کند و با آفرین است که افراد را متحول میمدیریت تحول هدیگر در جامعه امروزسبک مدیریت     

مدیر خوب کسی است که با طبيعت های اخالقی و اهداف بلندمدت ارتباط دارد. ها و خصيصهارزش

دارد و آنها را به حرکت وامیداند که چه چيزی خوبی میدارد آشناست و به کارهایی که با آنها سروانسان

محورهای اداره جامعه نحوه مدیریت و رهبری  ترینکند. یکی از مهمشان را سست میچه چيزهایی اراده

رهنگی از ارکان خواهند بدانند حکومتی که استغنای از دیگر مکاتب فکری و فآن است. همه جهان می

کند و مدیران و کارگزاران حکومت اسالمی براساس ، چگونه سرزمين خود را اداره میایدئولوژی آن است

البالغه با توجه به کنند. در این ميان دریای نهجای مدیریت ویژه و مستقل را اجرا میچه الگو و برنامه

 های ایشان در سطوح عالیگيریس حکومت اسالمی و تصميمأالسالم در رحضور حضرت امير عليه

حضرت علی )ع( را  البالغهنهجاهميت مدیریت از دیدگاه  ای دارد.اجرایی حکومت و جامعه، نقش ویژه

به این صورت توضيح داد که در اندیشه آن حضرت هيچ خطری برای جامعه اسالمی، همچو  توانیم

فرمایند: بر مسند ( می223خطبه/) خطر بر سر کارآمدن افراد فاقد اهليت یا کم صالحيت نيست. امام در
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اش چيرگی نيابد و بسياری کار آشفته چنان سرپرستی بگمار که بزرگی کار بر او هر شاخه از کارهایت

  .دامنگيرت خواهد بود خبر بمانی،ننماید و بدان که هرگاه در کار دبيرانت کمبودی باشد و تو بی

البالغه به آن نهج (122/خطبه)که در  باشد،می عادل مدیر از خصوصياتیکی  مدیریت توزیعیسبک     

حاال  کردمیممساوی تقسيم  طوربه من بود بين مردم به طور مستقيم اشاره شده است: اگر مال متعلقبه

باشيد سپردن مال به کسی که استحقاق ندارد با تبذیر و اسراف یکی است  که مال، مال اهلل است. مطمئن

 .شد ارزش خواهدرود ولی در آخرت بیکند در دنيا قدرش باال می و اگر کسی چنين

ها امروزی است. نظام مدیریتی جدید مدیرتی در سازمان رویکردهایمدیریت مشارکتی نيز یکی از     

مشارکتی نظام همکاری فکری و عملی کليه اعضای یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان 

اگر مردم به تو " فرمایند:می امام علی)ع( 23البالغه در نامه/ر نهجاست. در زمينه مدیریت مشارکتی د

کنی یا در بعضی کارها ناتوان و یا المال را حيف و ميل میپيدا کردند و پنداشتند که تو بيتگمان سوء 

کنی و ...، مشکل و موضوع را با آنها در ميان بگذار و مشورت نما و با این کار رسيدگی نمی عمداً کهاین

ن امر قرار دادن فوایدی وار و سالم قرار بده، که مردم را در جریاذهن و اندیشه آنان را نسبت به خودت هم

باید مردم در چند و  بينیمیگاه که آنشتر مواظب عملکرد خویش خواهی شد ): بيکهاینجمله دارد؛ از

چنين این تارهای نادرست خودداری کنی( و همروی و رفکنی از کجچون امور قرار بگيرند پس تالش می

ترین خود و مردم، دوست و رفيق و صميمی باشی که این رفاقت، قوی زیرمجموعهشود با کار موجب می

و باز موجب خواهد شد که عذر و دالیل تو را در امور مورد تهمت  باشدابزار برای حاکمان و مدیران می

 (.23)نامه/ "بپذیرند و به تو گمان سوء نبرند

پذیرش رهبری تنها منحصر به پذیرش حکومت بر مردم  البالغهنهجدر دیدگاه امام علی)ع( از حوزه     
 ؛وليت، کمک به مردم، برقراری عدالت و گرفتن حق مظلوم از ظالم استبلکه پذیرش مسؤ ،نيست

)ص( ، نه از آن جهت که توسط پيامبرداندمیامام در پذیرش زمامداری خود آن را واجب بر خود  ،بنابراین

تئوری مدیریت  دليل عهد و پيمان دانشمندان آگاه و ربانی.بلکه به ،ت انتخاب شدهدر غدیر خم به این سم

و عناصری است که حول محور )ع( مبتنی بر اهداف و مبانی دیدگاه امام علی البالغهنهجاز حوزه 

باید گفت  .چرخدمیگيری، هماهنگی، تفویض اختيار، کنترل و نظارت ریزی، سازماندهی، تصميمبرنامه

حضرت .  تئوری حضرت امير)ع( مبتنی بر مدیریتی حاکی از عشق و محبت به ذات اقدس اهلل است

انتهای خدای متعال را توصيه علی)ع( برای توفيق در مدیریت استعانت از کانون اصلی آن یعنی قدرت بی

بشری در  هاینشدا. مدیر هوشمند و معتقد در جامعه اسالمی افزون بر استفاده از تمام فنون و نمایدمی
و با  شودنمیاعمال صحيح مدیریت با شيوه عرفی از استمداد معنوی و توجه به کانون قدرت اصلی غافل 

به )ع( . حضرت علیگرددنمیبست و انسداد ان محکم در شرایط گرفتار بحران بناستظهار به آن ریسم

مدیریتی حضرت به  هایتوصيه شيوه اعمال مدیریت رهبر و نحوه سلوک با مردم اشاره ظریفی دارد.
که کسی حتی در موقعيت  آوری فنون اعمال مدیریت استمبين ضرورت آموزش و یاد( 23نامه/)مالک در 
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 البالغهنهجطور که در معيارهای استخراج شده از همان .ممتاز به حالت استغنای کاذب گرفتار نشود
و انسان را در تمام ابعاد وجودی رشد  پردازدینممشاهده شد، معارف اهل بيت فقط به یک بعد انسان 

که در رویکرد اسالمی، نظامی جامع و همه جانبه  گيری نمودچنين نتيجه توانیماین اساس  . بردهدیم

 زمانهم صورتبهمدیران مدنظر است که ابعاد درونی ساختاری، رفتاری را  یهایژگیودر مقام تعریف 

 .دهدیمپوشش 
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 منابع
 .«رهبری موجود یهاسبکتطبيقی سبک رهبری امام علی)ع( با  مطالعه»(. 1331) .احمدد سي ،ابراهيمی -

  .2-1، 1مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق)ع(، شماره  .فصلنامه اندیشه صادق

سبک رهبری فرماندهان (. »1333، حسن و سيف، بهمن. )اکبریعلی ؛محمدی، ابوالفضل ؛اسکندری، مجتبی -

، 22سال  .دو فصلنامه مدیریت اسالمی. «البالغهنهجحضرت علی در  اميرالمؤمنيننظامی از دیدگاه 
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