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چکیده
یکی از محورهای اصلی مطالعه در حوزۀ مدیریت مقوله رهبری است .هدایت و رهبری از وظایف عمدۀ مدیریت
است ولی تمام کار او نيست .این امر زمانی تحقق مییابد که فردی به هر دليل کوشش کند بر رفتار فرد یا
گروهی اثر بگذارد ،زیرا رهبری یعنی قدرت تأثيرگذاری بر پيروان ،به نحوی که براساس ميل و خواستۀ خود در
جهت تحقق اهداف در موقعيتهای گوناگون حرکت کند .پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانهای به
روش تحليلی-توصيفی انجام پذیرفته است و با بررسی نهجالبالغه ،مقاالت ،کتابها و منابع مختلف تالش کرده
است ،تا به تبيين مفهوم سبکهای مدیریت از منظر نهجالبالغه بپردازد .نتایج پژوهش نشان میدهد که دیدگاه
امام علی (ع) نسبت به رهبری و مدیریت ،دیدگاهی مردم محور است که اگر نفوذی و فرمانی وجود دارد در جهت
اهداف زیردستان و رفاه عامۀ مردم است و اگر رهبر بهدنبال تحقق اهداف سازمان و مجموعۀ خاص خود است،
این اهداف چيزی جز رضایت مردم نيست و اینجاست که امام علی(ع) رهبری را وظيفهای سنگين و مسؤوليتی
دشوار میداند .امام علی(ع) به مدیران خود یادآوری میکند که آنان خدمتگزاران مردم هستند و باید دارای
صفتهای اخالقی باشند.
کلیدواژهها :مدیریت ،نهجالبالغه ،ویژگیهای رهبری ،سبکهای مدیریت و خصوصيات و معيارهای تخصصی
مدیران.

 .1دانشيار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سينا
 .2استادیار گروه معارف دانشگاه بوعلی سينا
 .3دانشجوی دکتری روانشناسی تربيتی دانشگاه بوعلی سينا
* :نویسنده مسئول
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 .1مقدمه
رهبری یکی از قدیمیترین پدیدههای جوامع بشری محسوب میشود و چنانچه رهبری را نوعی هدایت
و نفوذ در رفتار دیگران بدانيم ،میتوان گفت از روزی که خداوند بشر و عالم را آفرید ،رهبری و هدایت نيز
آشکار گشت .وقتیکه خداوند عالميان ،جهان و انسان را آفرید ،آن را به حال خود رها نکرد ،بلکه زمام
هدایت و رهبری را خود در دست گرفت .امروزه هدایت و رهبری از بحثهای اساسی در مدیریت بهشمار
میرود؛ زیرا مهمترین وظيفه مدیر آن است که با بهکارگيری صحيح نيروهای انسانی به بهترین شکل،
سينه حوادث و مشکالت را بشکافد و برنامههای سازمان را اجرا و رسيدن به اهداف را آسان نماید
(دهکردی و جوکار .)2 :1331 ،مدیر کسی است که برای بهدست آوردن اهداف متعالی به هدایت دیگران
پرداخته و از آن حمایت میکند .رهبری و مدیریت فرایندی است که ضمن آن مدیر سازمان میکوشد تا با
ایجاد انگيزه و ارتباطی مؤثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهيل و کارکنان را از
روی ميل و عالقه به انجام وظایف ترغيب کند (ارکيوتال و چارفارا.)2 :2112 ،1
بدون شک سياست و مدیریت جامعه بشری سرآغاز کار پيامبران الهی بوده است .وقتی خداوند در قرآن
کریم (الحدید )22/میفرماید :ما پيامبران را با دالیل روشن فرستادیم و کتاب و ميراث به ایشان دادیم تا
مردم اصول عدالت بر پا دارند و آهن را آفریدیم که در آن قدرت بزرگ و منافعی برای مردم است و اینها
برای این است که آنهایی را که خداوند و پيامبران او را نادیده یاری میکنند مشخص سازیم ،خداوند
توانا و با قدرت است .این نکات از اهميت رهبری در آیات قرآن و نهجالبالغه میباشد .تاریخ و آثار هنری
بیشمار هر ملت حکایت از وقایعی دارند که در آنها افراد متعددی (فرمانروایان ،سرداران نظامی)
نقشهای تعيينکننده در سرنوشت آن کشور داشتهاند .در زندگی امروزه بقا و ادامه حيات افراد در
محيطهای مختلف در جامعه و افزایش کارآیی منابع انسانی ،در گرو دانش ،مهارت و رفتارهای مطلوب
مدیران میباشد .در هر سيستمی از جامعه مدیریت و رهبری یک ضرورت اجتماعی است .مجموعههای
انسانی بدون مدیریت ،سامان نمیگيرند و بینظمی و هرجومرج شيرازه آنها را فرو میپاشد .مدیریت یکی
از ضرورتهای اصلی برای فعاليتهای بسياری از افراد در سازمانهای امروزی است .یکی از دالیل اصلی
این توجه این است که مردم رهبران را دارای قدرت زیادی میدانند که میتوانند بانی اصالحات و تغييرات
مطلوبی در سازمانها باشند .از مدیران انتظار میرود که در یک سری از کارها مثل برنامهریزی،
تصميمگيری ،برقراری ارتباط و کنترل درگيریها پرتوان و با صالحيت باشند .این چنين انتظاراتی باعث
شدهاند که رهبری و مدیریت عامل تعيينکننده در موقعيتها باشند (شيرازی.)2 :1332 ،
 .1-1بیان مسئله

برای اداره جامعه و پاسداری از ارزشهای آن ،به دستگاه هدایت و رهبری نياز میباشد تا فعاليتهای
گوناگون افراد را زیر پوشش خود قرار داده و با بهرهگيری از امکانات موجود کيان و موجودیت جامعه را
1. Erkutlua & Chafra

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال ششم ،شماره بیست و یکم ،بهار 7931

85

حفظ و زمينه رشد و توسعه را در ابعاد مختلف فراهم آورده تا مصالح اجتماعی و نيازهای فردی در حد
ممکن تأمين شوند (ميرزایی .)3 :1332 ،رهبری عبارت است از توانایی ایجاد تغيير در افراد و کارکنان که
بتوانند با پشتکار ،انگيزه و اعتماد به نفس الزم انجام وظيفه نمایند .برای قرنها رهبری بهعنوان یک
کيفيت شخصی دیده میشد .از نظر افالطون بنيانگذار علم فلسفه ،رهبر باید عاقل ،دارای فضائل خوب و
هوشمند باشد و بتواند از مردم حمایت کند (سيلوا .)2 :2112 ،1مفهوم رهبری در هر حوزهای بهعنوان یک
فرایند گروهی توصيف شده که در آن یک نفر میتواند کمک و پشتيبانی از دیگران را در انجام یک کار
مشترک سبب شود .تحقيق در مورد صفات رهبران برای قرنها ادامه داشته است .بر این اساس رهبران را
با صفاتی همچون هوش ،سلطه ،سازگاری ،استقامت ،یکپارچگی ،وضعيت اجتماعی-اقتصادی و اعتماد به
نفس از غير رهبران متمایز کردهاند (اسليمن.)2 :2112 ،2
از دیدگاه حضرت علی(ع) خصوصيات رهبر و مدیر را میتوان به این صورت توضيح داد که در اندیشه
حضرت علی(ع) هيچ خطری برای جامعه اسالمی ،همچون خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد اهليت یا کم
صالحيت نيست .در حقيقت از نظر امام علی(ع) رهبری جز پذیرش مسؤوليتی سنگين بهعنوان وظيفه
حتمی دانشمندان ربانی آگاه نيست .اميرالمؤمنين(ع) امر حکومت و سرپرستی و مسؤوليت اجرایی را
وسيلهای برای به رشد رسانيدن امت ،به اجرا درآوردن حق و گسترانيدن دین میداند که اگر بهصورت
هدف درآید و ستيزهجویی بر سر آن درگيرد ،آبی میشود گندیده و از خاصيت افتاده و یا لقمهای گلوگير
که نه تنها تشنگی و گرسنگی را رفع نکند بلکه موجب هالکت نيز گردد (جعفری .)11 :1333 ،آن
حضرت در نامهای به مصریان که با مالک اشتر فرستاد ،هنگامیکه او را حاکم آن سرزمين گمارد ،چنين
هشدار داده است« :من بيم آن دارم که نابخردان و نابکاران زمام امور این ملت را بهدست آرند و مال خدا
را دستبه دست گردانند و بندگان او را بردگان خود گيرند و با صالحان به دشمنی برخيزند و فاسقان را
حزب خود قرار دهند» (نامه.)22/
برای اداره موفقيتآميز یک کشور ،یک سازمان و هر جایی که افراد به راهنمایی مؤثر افراد با فضيلت
دارند ،نقش مدیریت و رهبری از اهميت و ضرورت باالیی برخوردار میباشد .رهبر مؤثر و کارا افراد را
برای انجام دادن کارهای خوب و انسانی ترغيب میکند .حکومت و رهبری امری ضروری جهت حفظ
جامعه است؛ در دنيای امروزه مدیریت یکی از ارکان زندگی اجتماعی است؛ زیرا در اجتماع ،منافع و مقاصد
افراد و سرنوشت اشخاص با یکدیگر ارتباط و اشتراک پيدا میکند .اهميت و ضرورت مدیریت در زندگی
اجتماعی امروزه تا آنجا مهم که حتی بسياری از حيوانات که بهصورت اجتماعی زندگی میکنند براساس
فرمان غریزه ،مدیری را برمیگزینند ،با این توضيحات انسانها که بهصورت اجتماعی زندگی میکنند در
دانشگاه ،محل کار و در جامعه بحث مدیریت مطرح میباشد ،به طریق اولی این محيطها نيازمند
سازماندهی ،برنامه ریزی و سيستمی هستند که بتواند آنها را به اهدافشان رهنمون سازد .مدیریت و
1. Silva
2. Slimane
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راهکارهای آن و تربيت مدیران الیق از اهم مبانی فکری دینی محسوب میشود .انسان نمیتواند ی
ناموزون و همچون وصلهای ناهمرنگ در جهان هستی زندگی کند .او به همان اندازه که از نظام،
تشکيالت و مدیریت فاصله گيرد با شکست و ناکامی روبهرو خواهد شد و محکوم به فناست .امام علی(ع)
فرمودهاند  :مردم نياز به حکمران دارند حال نيکوکار باشد یا بدکار؛ طبق این فرموده حتی حاکم بدکار از
نبود آن بهتر است .لذا در پژوهش حاضر با توجه به اهميت مدیریت در زندگی اجتماعی افراد چه در
خانواده و چه در دانشگاهها و در جامعه هدف پژوهش حاضر مفهوم سبکهای مدیریت از دیدگاه
نهجالبالغه و سيره امام علی(ع) میباشد .پژوهش حاضر به روش تحليلی-توصيفی انجام پذیرفته است و
با بررسی نهجالبالغه مقاالت ،کتابها و منابع مختلف تالش کرده تا به تبيين مفهوم مدیریت و رهبری از
حوزه نهجالبالغه بپردازد.
 .2-1پیشینه پژوهش

مک کبی2111( 1؛ به نقل از اسليمن .)2 :2112 ،استدالل میکند که رهبری ایجاد انگيزه ،مربيگری و
اعتماد در سازمان میکند .مدیریت و رهبری شامل انگيزه دادن مردم و تعيين دیدگاههای روشن در آنها
است .رهبری یا مدیریت کارش مقابله با تغيير و پيچيدگی است .کتاب شریف نهجالبالغه پس از قرآن
مجيد و در کنار احادیث شریف ،کتابی است که به شئونات مختلف دنيوی و اخروی انسانها ازجمله
حکومت اسالمی و رهبری و ویژگیهای حاکم اسالمی در خطبهها و نامههای بسياری اشاره کرده است.
در این زمينه پژوهش ربی پور و صمدی وند ( )1333با عنوان سياست مدیریتی و ویژگی مدیران در
نهجالبالغه حاکی از این مطلب میباشد که ویژگی مهم مدیران از حوزه نهجالبالغه داشتن صفاتی
همچون تقوی ،عدالت اجتماعی ،وفاداری ،سعهصدر میباشد .پژوهش ميرزایی ( )1332نيز که به بررسی
تجلی مدیریت والیی از منظر نهجالبالغه پرداخته ،نتایج پژوهش نشان از این مطلب داشت که امام
علی(ع) برای معرفی مدیر و فرمانده مورد اعتماد خویش مالک اشتر بيش از  22ویژگی بارز را بيان کرده
است که هدف امام علی(ع) در بيان اوصاف برجسته مالک گفتمانسازی برای گزینش اصلح و
شایستهساالری در مدیریت و به تبع آن باورسازی و اجماعسازی در جامعه است.
در نهجالبالغه در نامههای  22و  ،23خطبه  113و حکمت  132به بيان رهبری و مدیریت در
نهجالبالغه پرداخته شده است .امام علی(ع) در نامه شماره  13خود خطاب به عبداهللبنعباس فرمانگذار
مصر به بعضی از رفتارهای رهبر در برخورد با زیردستان اشاره کرده است :نيکویی با مردم ،دور کردن
ترس و بيم از دل مردم ،مدارا کردن با مردم ،عدمتحقير زیردستان ،عدمتدارک شرایط سخت برای
زیردستان ،رفتار همراه با اعتدال با زیردستان ،فروتنی با زیردستان ،نرمخویی و گشادهرویی با زیردستان و
عدالت در برخورد توصيه کرده است .همچنين ،در نامه شماره  ،22خطاب به محمد پسر ابوبکر ،چون

1. McKobie
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حکومت مصر را به او داد فرمود« :به آنان فروتن باش و نرمخو و هموار و گشاده رو؛ و به یک چشم بنگر
به همگان».
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

در جهان امروز که علوم و تکنولوژیها پيشرفت چشمگيری داشته است و سازمانهای بزرگ توليدی و
صنعتی پا به عرضه وجود گذاشتهاند ،با همه پيشرفتهای روزافزون تمدن بشری شاهد بیعدالتیهای
اجتماعی و مدیریتی در عرصههای مختلف هستيم و با توجه به تحوالت پيچيده و جهشی که در زندگی
اجتماعی بشر رخ مینماید ،مدیریت چنين مجموعهی پيچيدۀ بشری امری سخت و طاقتفرسا است و
سبب شده تا مدیریت به امری پيچيده و فنی تبدیل گردد (ربیپور و صمدی وند .)2 :1333 ،یکی از
ضروریات نفوذ بر دیگران همسویی گفتار و رفتار است .این موضوع در بحث ارزشهای دینی و فرهنگی
بهدقت بيشتری نياز دارد ،چرا که حرمت باورها و ارزشها تنها با عمل به آنها حفظ میشود .مدیریت
وسيلهای برای رسيدن به خواستههای شخصی نيست ،مدیر اسالمی نباید مسند مدیریت را وسيله نردبان
افتخار در جهت اميال شخصی و نفسانی خود قرار دهد .در رابطه با اهميت مدیریت ،امام علی(ع) در نهج-
البالغه نامهای به اشعث بن قيس فرماندار خود در آذربایجان مینویسد« :مدیریت و حکمرانی برای
وسيلهی آب و نا ن نيست ،بلکه امانتی در دست توست و تو از سوی مافوق خود تحت مراقبت هستی»
(نامه )2/نياز جامعه بشری ،به نظم اجتماعی و دستگاه حکومت و مدیریت ،از مسائل بدیهی و مسلّم نزد
محققان و متفکران است .گزارشهای تاریخی و تحقيقات جامعهشناختی و مردمشناختی و نيز شواهد
باستانشناسی ،همگی گویای این واقعيتاند که جوامع بشری هيچگاه ،از نهاد حکومت و دستگاه رهبری و
مدیریت سياسی و اجتماعی جدا نبوده ،هر چند ،شکل و شيوهی حکومت و رهبریها متفاوت بوده است.
ضرورت و اهميت وجود مدیر یا رهبر برای هماهنگی ،سازماندهی و جهتبخشی افراد ،بر کسی پوشيده
نيست و همگان بر این نکته اتفاقنظر دارند که مردم برای کاستن از فشارهای ناشی از مسؤوليتها،
خطرها و برای تحقق اهداف خود ،تمایل دارند به فردی بهعنوان مدیر که او را تحققبخش اهداف و
مرجع مشکالت و تصميمگيریهای خود میدانند ،روی آورند و از او کمک بخواهند .بنابراین ،ضروری
است تا از مهمترین ویژگیهای مدیریت از منظر نهجالبالغه اطالع داشته باشيم (ابراهيمی.)2 :1331 ،
 .2مدیریت در نهجالبالغه
 .1-2مفهوم رهبری در نهجالبالغه

از موضوعات اساسی و مباحث حياتی نهجالبالغه که جملگی از مسائل اساسی جامعه انسانی محسوب
میگردد ،مسأله مدیریت و رهبری است .در نهجالبالغه شریف ،مسأله رهبری از مسأله حکومت جدا نيست
و آنکه مقام رهبری جامعه را به عهده دارد ،باالترین مقام اجرایی حکومت است .در نهجالبالغه و طبعاً در
اسالم مسؤوليت رهبری و مدیریت در دو بعد نظری و عملی یا در دو جهت اجرا ،طرح و تبيين شده ،ولی
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چنان نيست که این دو مسؤوليت در عمل قابل تفکيک نباشند .به بيان دیگر یک رهبر با استناد به دالیل
قطعی اسالمی این اجازه را از طرف خداوند دارد که در شرایط مقتضی مسؤوليت اجرایی خود را به فرد
واجد شرایطی واگذار نماید مشروط بر اینکه مسئوليت نظارت مستقيم را خود عهدهدار شود .همانا
پيشوایان ،مدبرانی هستند از سوی خدا تا مصالح و امور خلق او را به پا دارند و از سوی او متصدی کارهای
بندگانش باشند ،جز کسی که ایشان را پيشوایان بشناسيد و ایشان او را بشناسند ،کس دیگری داخل
بهشت نمیشود و جز کسی که منکر ایشان باشد ،ایشان نيز منکر او باشند ،کسی دیگری داخل آتش
دوزخ میگردد  .به راستی خداوند شما را به داشتن دین اسالم مخصوص گردانيد (این فضيلت را به شما
اختصاص داد) و خواست که شما به آن اختصاص یابيد و این امر برای آن است که اسالم نامی حاکی از
سالمتی و مجموعه کرامت و فضيلت است .خداوند راه آن را برگزید و دليلهایی بر درستی و حقانيت آن
بيان کرد .این دليلها اعم است از علوم آشکار و حکمتهای پنهان (که در قرآن وجود دارد) که معانی
غریب و شگفتیآور آن فنا نمیپذیرد و مطالب آن پایان نمیگيرد (خطبه .)113/امام علی(ع) در
(حکمت )132/میفرماید :عدالت قانونی است عام و مدیر و مدبری است کلی و بخشش یک حالت
استثنایی و غيرکلی است که نمیشود روی آن حساب کرد .یعنی عدل بزرگراهی است که مسير همگان
است درحالیکه وجود کليت و جنبه قانونی ندارد ،سپس نتيجه میگيرد که از ميان عدالت وجود آنکه
اشرف است عدل است یعنی از دید امام علی(ع) این عدل است که میتواند تعادل اجتماع را حفظ کند و
همه را راضی نگه دارد (مطهری.)11 :1323 ،
 .2-2ویژگیهای رهبر یا مدیر از دیدگاه نهجالبالغه

امام علی(ع) به محمد پسر ابوبکر ،چون حکومت مصر را به او داد فرمان میدهد به ویژگیهایی همچون،
فروتنی ،نرمخویی و گشادهرویی و میفرماید :بدان ای محمد پسر ابوبکر که من تو را بر مردم مصر والی
گردانيدم ،مردمی که در نظرم بزرگترین سپاهيان من هستند ،پس تو را باید که با نفس خویش به پيکار
درآیی و دین خود را حمایت نمایی ،غلبه بر هوی و هوس و نفس اماره؛ خویشتنداری؛ برحذربودن از
نخوت و تکبر؛ عدالت در امور؛ دوری از عيبجویان و عيبجویی؛ دوری از کينهجویی؛ عدممشورت و
دوستی با سخنچين؛ عدم مشورت با بخيل ،ترسو و حریص؛ پيوند و دوستی با پارسایان و راستگویان؛
بحث و گفتگو با دانشمندان و حکما؛ رجوع و توکل و استرداد از خود و رسول به هنگام مشکل؛
برحذربودن از عجب و غرور و داشتن سعهصدر؛ برقراری عدالت و احقاق حق و شکيبایی و صبر در مقابل
مشکالت ناشی از آن؛ وفای به عهد؛ حذر از خيانت در پيمان؛ بر حذر بودن از منتگذاری بر دیگران؛
پرهيز از شتاب و عجله در امور (نامه )22/امنيت مبتنی بر نظم و قانون الهی ،همواره مورد تأکيد امام
علی(ع) و از اهداف و آرمانهای عالی ایشان میباشد .امام به علت ضرورت وجود امنيت و قدرتی نظم
آفرین ،معتقد به محالبودن عدموجود حکومت است .ایشان فراهم کردن امنيت همه جانبه را مقصد
اساسی میداند که در سایۀ آن رشد و تعالی مردمان سامان مییابد .خدایا! تو میدانی که جنگ و درگيری
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ما ،برای بهدست آوردن قدرت و حکومت و دنيا و ثروت نبود ،بلکه میخواستيم نشانههای حق و دین تو را
به جایگاه خویش بازگردانيم و در سرزمينهای تو اصالح را ظاهر کنيم تا بندگان ستمدیدهات در امن و
امان زندگی کنند (خطبه.)131/
همچنين ،در نامه شماره  11باز هم بر ویژگیهایی همچون پرهيز از حيله و نيرنگ ،وفای به عهد،
دوری از ظلم و ستم به زیردستان ،خوردن نان حالل ،عدم همراهی با خائنين و انجام امور فقط به خاطر
خدا برشمرده شدهاند و امام علی(ع) عامل خود را به سبب عدم رعایت ویژگیهای باال مورد شماتت و
نکوهش قرار دادهاند .شاید بتوان ارزشمندترین منبع را در بيان ویژگیهای رهبر (نامه )23 /امام خطاب به
مالک اشتر نخعی دانست که بهدليل طوالنی بودن نامه موارد بهصورت خالصه آورده میشود:


(عهدنامه مالک اشتر)

در نامه 23/امام علی(ع) این فرمان را براى«مالک اشتر نخعى» به هنگامى که او را فرماندار «مصر» قرار
داد نوشته است و این زمانى بود که وضع زمامدار مصر «محمد بن ابوبکر» در هم ریخته و متزلزل شده
بود ،این فرمان از طوالنىترین و جامعترین فرمانهای امام عليهالسالم مىباشد .اینست فرمانی که بنده
خدا علی اميرمؤمنان به مالک بن الحارث اشتر برای ادارهی کشور مصر صادر مینماید و برای اجرا کامل
آن از او تعهد میگيرد  ،اهداف این فرمان و اجرای آن عبارتست از وصول ماليات از آن کشور و جهاد با
دشمنان و اصالح مردم و آبادسازی شهرهای آن .دستور میدهد او را به تقوای الهی و تقدیم اطاعت
خداوند بر همه چيز و پيروی از آن فرائض و سنتها که خداوند سبحان در کتاب خود به آنها دستور داده
است و هيچکس نمیتواند در این زندگانی سرای اخروی به سعادت نائل آید مگر اینکه از آن فرائض و
سنتها پيروی کند و هيچ کس سقوط در شقاوت نکند مگر با انکار و ضایع کردن آنها و دستور میدهد
که خداوند سبحان را با قلب و دست و زبانش یاری نماید ،زیرا خداوند بزرگ به عهده گرفته است یاری
کسی را که او را یاری کند و عزیز داشتن کسی که او را عزیز بدارد ،و دستور میدهد که نفس خود را از
شهوتها بشکند و از طغيانها باز بدارد ،زیرا نفس آدمی سخت به بدی وادار میکند ،مگر آنکه خدا رحم
کند .مالکا :هرگز نفس خود را برای محاربه با خدا رویاروی مساز ،زیرا تو تاب انتقام او را نداری و از عفو و
رحمت او بی نياز نيستی و از هر عفو کردهای هرگز نادم مباش و به هر کيفری که داده هرگز مباهات
مکن و مادامی که راهی برای گریز داشته باشی به غضب و پرخاش مشتاب و هرگز مگو :من به مقام
فرماندهی نصب شدهام فرمان میدهم باید اطاعت شوم ،زیرا این تقليد نابکارانه وارد کردن فساد در قلب
است و عامل سستی و تزلزل در دین و نزدیک شدن به دگرگونیها است.
 .3-2خصوصیات و معیارهای تخصصی مدیران از دیدگاه نهجالبالغه
 علم و دانش

در احادیث اسالمی همواره تأکيد شده است که در انتخاب افراد به صالحيت علمی و توانایی آنها دقت و
توجه بيشتری شود و هرگز کسانی را که از نظر علمی ضعيفاند و آگاهیهای الزم را ندارند بر کاری
نگمارند زیرا که چنين کاری بزرگترین خيانت به جامعه اسالمی است .حضرت علی(ع) در نهجالبالغه،
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خطبه  122میفرمایند« :ای مردم همانا سزاوارترین مردم به این امر (خالفت و زمامداری) کسی است که
تواناترین آنها بر اجرای امور و داناترین به فرمان خداوند در فهم مسائل باشد» (خسروی.)11 :1323 ،
 تجربه کاری

یکی از مؤثرترین عوامل موفقيت کارگزار و مدیر در تشکيالت و سازمان ،تجربه و سابقه کاری وی
میباشد .مدیر و مسئول باتجربه ،بسياری از نابسامانیهای سازمان خود را سامان میدهد و بالعکس مدیر
و مسئول بیتجربه و بدون سابقه ،تشکيالت سازمان یافته را متالشی و پراکنده خواهد نمود .امام علی(ع)
در نامه به مالک اشتر میفرماید« :افراد با تجربه را بهعنوان کارگزار انتخاب نما» (خسروی.)11 :1323 ،
 حسن تدبیر

حسن تدبير معياری ضروری برای زمامداران و مدیران میباشد .هيچ مدیریتی نمیتواند بدون تدبير درست
راه به جایی ببرد و هر جا که نابسامانی و تباهی مشاهده میشود باید در جستجوی نوعی بیتدبيری در
آنجا برآمد و اساساً از مهمترین عوامل فروپاشی سازمانها و دولتها سوءتدبير است .به بيان
اميرالمؤمنين(ع) «چهار چيز دليل برگشت روزگار و اوضاع و احوال دولتها و حکومتهاست( ،بدی تدبير و
زشتی تدبير و کمی عبرت گرفتن و بسياری مغرور شدن) .همچنين ،آن حضرت فرمودهاند« :صالح و
سازمان زندگی تدبير است» (خسروی.)11 :1323 ،
 سعهصدر

از ویژگیهای مهم مسئوالن و مدیران سعهصدر است ،کسی دارای سعهصدر است که از گشادگی روح و
همتی عالی و اندیشهای بلند برخوردار باشد .سعهصدر موجب دوراندیشی و واقع نگری مسئوالن و مدیران
میشود و اگر دولتمردان فاقد این خصلت باشند ،از عهده بسياری از مشکالت و نارساییها برنخواهند
آمد .یک مدیر اسالمی باید بداند که در مصدر امور با فراز و نشيبهای گوناگونی مواجه بوده و برای
دستیابی به اهداف تشکيالت ،سختیهای فراوان در پيش دارد و اگر حوصله ،بردباری و بلندهمتی را
سالح خود نسازد در اثر فشارهای جانبی و پيشامدهای ناگوار حرکات غيرمترقبهای از خود نشان میدهد
که بعضاً اعتبار مدیریت و مسؤوليت او را زیر سؤال میبرد .سعهصدر آنقدر مهم است که حضرت علی(ع)
آن را ابزار حکومت میدانند (خسروی.)11 :1323 ،
 شایستگی و کفایت

در آئين اسالم مسند مدیریت شایسته کسی است که قدرت استفاده از ایمان و تخصص را در مقام اجرا
داشته باشد .اميرالمؤمنين در نامه به مالک اشتر ،یکی از شرایط واگذاری مسؤوليتها را «کفایت» میداند
و میفرماید« :ای مالک! در بهکارگيری کارمندان و کارگزارانی که باید زیر نظر تو کار کنند ،هيچگونه
واسطه و شفاعتی را نپذیر مگر «شفاعت ،کفایت و امانت را» (خسروی.)11 :1323 ،
 نظم و انضباط

نظم ،برنامهریزی و زمانبندی یکی از عوامل مؤثر در موفقيت مدیر است ،چرا که مدیر سازمان از سویی
کارها و وظایف متعددی بر عهده دارد و از سوی دیگر وقت او محدود است .امام علی(ع) در بخشی از
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عهدنامه خود به مالک اشتر میفرماید« :کار هر روز را همان روز انجام بده ،زیرا هر روز کاری مخصوص
به خود دارد» .همچنين ،آن حضرت در وصيت خود قبل از شهادتشان میفرمایند« :سفارش میکنم شما
را به تقوی و نظم در امور» (پيروز و خدمتی.)33 :1331 ،
 حسن سابقه

امام علی(ع) سوابق کاری افراد را در گزینش مدیران دقيقاً مورد توجه قرار میداد .همچنين آن حضرت،
کسانی را که قبالً در حکومت ظلم و طاغوت دارای منصبی بودهاند و در گناهکاری شریک بودهاند ،جهت
تصدی جایگاههای مدیریتی شایسته نمیدانند و در (نامه )23/به مالک اشتر فرمودهاند« :بدترین وزیران تو
کسانیاند که وزیران واليان بدکار پيش از تو بودهاند و با آنان در گناهان همکاری کردهاند .مبادا اینان
صاحبان اسرار تو باشند ،زیرا که یاران گنهکاران و برادران ستمکارانند ،تو میتوانی به جای آنان بهتر از
آنها را بيابی ،کسانی که نظریات و نفوذ آنها را دارند و با ستمکاران و گنهکاران همکاری نکردهاند .این
مردان پاکدامن هزینه کمتری بر تو تحميل میکنند و نسبت به تو مهربانترند و با بيگانه کم الفتترند،
آنها را مخصوصان جلسههای سری و انجمنهای علنی خود قرار ده (پيروز و خدمتی.)31 :1331 ،
 داشتن پشتکار و دوری از تنبلی

سستی در انجام دادن امور موجب زیر پا گذاشتن حق و عدماجرای به موقع کارها و تضييع حقوق مردمان
است .کندی در کارها فرصتهای خير و غيرقابلبازگشت را از بين میبرد و به هيچوجه نباید در گردش
امور سستی و کندی و کاهلی راه یابد و این امر باید با دقتهای الزم عجين و همراه شود .اميرالمؤمنين
علی(ع) چنين سفارش کردهاند« :در کارهای خود بر افراد سست و تنبل تکيه مکن» (دلشاد تهرانی،
.)322 :1332
 تند ذهنی و داشتن حافظه قوی

مدیر و مسئول باید دارای حافظه قوی و ذهنی توانمند باشد تا پرداختن به یک مسئله او را از سایر مسائل
غافل نکند و پيچيدگی و حجم کارها ،او را به فراموشی و اشتباه نيندازد .حضرت علی(ع) در نامه به مالک
اشتر چنين فرموده است « :کسی را برگزین که در رساندن نامه کارگزارانت به تو یا رساندن پاسخهای تو
به آنان کوتاهی نکند و در آنچه برای تو میستاند یا از طرف تو به آنان تحویل میدهد ،فراموش کار
نباشد» (پيروز و خدمتی.)322 :1331 ،
 پاکی و صالحیت خانوادگی

پاکی و اصالت و صالحيت خانوادگی از جمله امور کلی است که حضرت علی(ع) در گزینش و انتخاب بر
آن تأکيد فرموده و آن را بهعنوان ميزانی در کنار سایر موازین مطرح نموده است .آن حضرت به مالک
اشتر توصيه مینماید« :و از آنان که گوهری نيک دارند و از خاندانی پارسا و صالحند و از سابقهای نيکو
برخوردارند ،فرماندهان را برگزین» (دلشاد تهرانی.)232 :1332 ،
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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
کامل داشت و مدیرانی را برمیگزید که در بحرانهای پيش آمده خود راهحل مناسب را بيابند .لذا در
معرفی مالک اشتر به دیگر فرماندهان نظامی به مهارت ادراکی و تشخيص و تجزیه و تحليل مسائل
توسط مالک اشتر ،اشاره میفرماید« :من مالک اشتر پسر حارث را بر شما و سپاهيانی که تحت امر شما
هستند فرماندهی دادم ،گفته او را بشنوید و از فرمان او اطاعت کنيد او را مانند زره و سپر نگهبان خود
برگزینيد زیرا که مالک نه سستی به خرج داده و نه دچار لغزش میشود ،نه در آنجاییکه شتاب الزم
است کندی دارد و نه آنجا که کندی پسندیده است ،شتاب میگيرد» (خسروی.)113 :1323 ،
 آیندهنگری

آیندهنگری و دوراندیشی یکی از شرایط مدیریت خردمندانه و منطقی است و مدیریت بدون توجه به این
نکته مهم نمیتواند سازمان را به سر منزل مقصود برساند .قبل از اقدام به هر کار باید جوانب و زوایای
مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته و پيامدهای احتمالی آن پيشبينی شود .مدیرانی که قبل از اقدامهای
عملی ،با آیندهنگری زوایای مختلف مسئله را بررسی کرده و امکانات و مقدمات الزم را پيشبينی
میکنند .آن حضرت در خطبه  121فرمودند« :بينا دل خردمند ،پایان خویش میبيند و پست و بلند و
نشيب و فراز خود را میشناسد (پيروز و خدمتی.)32 :1331 ،
 قدرت و توانایی

یکی از ویژگیهای مدیر شایسته ،داشتن قدرت و توانایی است؛ زیرا مدیر قدرتمند و توانمند میتواند در
جهت رسيدن به اهداف سازمان حرکت نماید و هرگونه مانع را از جا بردارد .امام علی(ع) در نامه  21به
کارگزار ناالیق خود ،عدم قدرت و توانایی او را تذکر میدهد و مورد ماللت قرار میدهد (همان.)32 :
 استقامت در برابر مشکالت

مدیر و مسئول مشاغل کليدی باید در برابر فشار کار و دشواریها و فراز و نشيبهای شغلی و تلخیها و
سختیهای آن چون کوه استوار و با استقامت و دارای عزم و اراده پوالدین باشد .حضرت علی(ع) در این
مورد در (نامه )23/به مالک اشتر فرمودهاند« :پس برای مشاغل کليدی از سپاهيان و لشگریان خود کسی
را انتخاب و مسئول بنما که در برابر دشواریها و پيشآمدهای سخت و تلخ استوار باشد و مصيبتهای
بزرگ وی را از پا ننشاند .فردی باشد که هنگام ناتوانی و ضعف دیگران بر او ضعف و ناتوانی غالب نشود
و بر اثر بیخيالی دیگران بیتفاوت نگردد»( 1قوچانی.)132 :1321 ،
 قاطعیت

قاطعيت و پرهيز از شک و تردید از لوازم و شرایط اصلی موفقيت مدیر است و پس از بررسی جوانب
مختلف قضيه و مشورت با صاحبنظران ،قاطعيت در اجرای تصميم و اجرای آن ضرورت دارد .دودلی و
﴿ .1ثُ َّم اَ ِ
جاعه﴾
لصق بِ َذوی… ال ّ
ش َ
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عدم قاطعيت مدیر باعث میشود که تردید و ابهام و سردرگمی در همه بدنه سازمان سرایت کرده و کارها
در زمان مناسب به انجام نشده و سازمان به اهداف مورد نظر نرسد .امام علی(ع) از شک و تردید بیمورد
نهی کرده و میفرماید « :علم خود را به جهل و یقين خویش را به شک تبدیل نکنيد ،وقتی دانستيد عمل
کنيد و زمانی که یقين کردید ،اقدام نمایيد» (حکمت( )221/پيروز و خدمتی.)32 :1331 ،
 شجاعت

شجاعت یکی از صفات مهم برای مدیران میباشد تا بتوانند از حق دفاع نمایند و عليه خالف و ناحقی
مبارزه نمایند .حضرت علی(ع) در نامه به مالک اشتر ،به او میفرماید که به اهل شجاعت بپيوندد و آنها
را بهعنوان کارگزار انتخاب نماید (قوچانی.)132 :1321 ،
 .4-2اصول رهبری از منظر امام علی(ع)

 اصول روابط اجتماعی رهبر اسالمی با مردم :اميرالمؤمنين در نامه 23/در نهجالبالغه خطاب بهمالک اشتر میفرمایند :تا میتوانی با پرهيزکاران و راستگویان بپيوند و آنان را چنان پرورش ده که تو را
فراوان نستایند و تو را برای اعمال زشتی که انجام ندادهای تشویق نکنند که ستایش بیاندازه خودپسندی
میآورد و انسان را به سرکشی وا میدارد.
 پرهیز از غرورزدگی در نعمتها :امام علی(ع) در نامه 21/در نهجالبالغه خطاب به فرماندهان سپاهمیفرمایند :از بنده خدا ،اميرالمؤمنين(ع) به نيروهای مسلح و مرزداران کشور ،پس از یاد خدا و درود! همانا
بر زمامدار واجب است که اگر اموالی به دست آورد ،یا نعمتی مخصوص او شد ،دچار دگرگونی نشود و با
آن اموال و نعمتهای بيشتر ،به بندگان خدا نزدیک گردد و به برادرانش مهربانی بيشتری روا دارد.
 روابط اجتماعی مدیران :حضرت وقتی عبداهللبنعباس را در سال  32هجری به فرمانداری بصرهمنصوب نمود در (نامه )22/خطاب به ایشان میفرمایند :با مردم به هنگام دیدار و در مجالس رسمی و در
مقام داوری گشادهرو باش و از خشم بپرهيز ،که سبک مغزی ،به تحریک شيطان است و بدان! آنچه تو را
به خدا نزدیک میسازد ،از آتش جهنم دور و آنچه تو را از خدا دور میسازد ،به آتش جهنم نزدیک
میکند.
 رهبری و روابط پسندیده اجتماعی :امام علی(ع) در این باره میفرمایند :با سکوتِ بسيار ،وقار انسانبيشتر شود و با انصاف بودن ،دوستان را فراوان کند و با بخشش ،قدر و منزلت انسان باال رود و با فروتنی،
نعمت کامل شود و با پرداخت هزینهها ،بزرگی و سروری ثابت گردد و روش عادالنه ،مخالفان را در هم
شکند و با شکيبایی در برابر بیخرد ،یاران انسان زیاد گردند (حکمت.)221/
 ضرورت روابط خانوادگی و فامیلی :ای مردم! انسان هر قدر که ثروتمند باشد ،باز از خویشاوندانخود بینياز نيست که از او با زبان و دست دفاع کنند .خویشاوندان انسان ،بزرگترین گروهی هستند که از
او حمایت میکنند و اضطراب و ناراحتی او را میزدایند و در هنگام مصيبتها نسبت به او ،پر عاطفهترین
مردم میباشند .نام نيکی که خدا از شخصی در ميان مردم رواج دهد ،بهتر از ميراثی است که دیگری
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بردارد .آگاه باشيد! مبادا از بستگان تهيدست خود رو برگردانيد و از آنان چيزی را دریغ دارید که نگاه
داشتن مال دنيا ،زیادی نياورد و از بين رفتنش کمبودی ایجاد نکند .آن کس که دست دهنده خود را از
بستگانش باز دارد ،تنها یک دست را از آنها گرفته؛ اما دستهای فراوانی را از خویش دور کرده است و
کسی که پر و بال محبت را بگستراند ،دوستی خویشاوندانش تداوم خواهد داشت (خطبه.)23/
 روش زندگی با مردم :با مردم آنگونه معاشرت کنيد که اگر مردید بر شما اشک بریزند و اگر زندهماندید ،با اشتياق سوی شما آیند (حکمت ،11/به نقل از فروزنده و نوابی نژاد.)122 :1331 ،
 .5-2ویژگیهای مدیران بهعنوان تصمیمگیرندگان از دیدگاه حضرت علی(ع)

امام علی(ع) در نامه 23/خود به مالک به نقل از فيضاالسالم موارد زیر را برای ویژگیهای مدیران
بهعنوان تصميمگيرندگان بيان کردهاند که عبارتند از:
 -1شناسایی وضع و شرایط موجود

در این مرحله مدیر باید از وضعيت و موقعيت سازمان تحت امر خود دائماً اطالع داشته باشد و آنچه که
اهميت دارد را مشخص سازد .آنچه که امام علی(ع) در این مرحله به آن توجه دارند ،نقش خود مدیر در
کسب اطالعات از وضعيت موجود و مسألهیابی میباشد .یعنی با استفاده از تجربه خود از راههای
غيررسمی و نه رسمی به بررسی وضع سازمان بپردازد و به وجود مسألهای پی ببرد .حضرت علی(ع) درباره
انجام دادن هر کاری در زمان خود میفرمایند« :پس هر چيز را به جای خود بگذار و هر کاری را در وقت
آن انجام ده».
 -2ارائه راهحلهای مختلف

بعد از اینکه مدیر در قسمت نخست با تعيين هدفها و بررسی وضع موجود ،مشکل و مسألهای را مورد
شناسایی قرار داد و پی به وجود شرایط نامطلوب سازمان برد ،وظيفه او ایجاب میکند تا در حل آن مشکل
بکوشد .از ابعاد مختلف ممکن است راهکارهایی را مشخص سازد یا به تنهایی به آن دسترسی پيدا کند ،یا
با مشورت مشاوران و اعضای سيستم جهت حل این مسأله به آن برسد .حضرت علی(ع) در این مرحله به
مشورت با دانایان اشاره میکنند و میفرمایند« :و درباره استوار ساختن آنچه کار شهرهای تو را منظم
میگرداند و بر پا داشتن آنچه مردم پيش از تو برپا داشته بودند ،بسيار با دانشمندان مذاکره و با
راستگویان و درست کرداران گفتگو کن» .سفارش حضرت علی(ع) به همنشينی با حکما به خاطر
افزودن دامنه علم و حکمت مدیر است تا در مواقع حساس تصميمگيری از اطالعات و دانش بيشتری
برخوردار باشد.
 -3ارزیابی راهحلها و گزینش بهترینها

در این مرحله مدیر موظف است از بين انبوه راهکارهای ارائه شده جهت حل مسأله یکی را انتخاب کند،
اما اینکه با چه مالکی دست به چنين انتخابی بزند به عوامل متعددی بستگی دارد .در این مرحله امام
علی(ع) خطاب به مالک به بيان معيار جهت انتخاب یک گزینه پرداختهاند و با توجه به نظام ارزشی اسالم
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که مبتنی بر خدامحوری و حقطلبی است میفرمایند که باید توجه مدیر به حقمحوری و حقمداری باشد
و در (نامه )23/خطاب به مالک اشاره میکنند که باید توجه تو به گسترش عدالت و حقمداری باشد.
 -4اجرا و پیگیری

بعد از اینکه با مالکهای مشخص شده یک گزینه انتخاب شد ،نوبت به اجرای آن میرسد .نکاتی که
مدیر باید در این مرحله مورد توجه قرار دهد عبارت است از:
الف ـ اجرا فوری باشد.

حضرت علی(ع) در این مورد میفرمایند« :و بترس از شتابزدگی به کارها پيش از رسيدن هنگام آنها یا
دنبالگيری و سختکوشی در آنها هنگام دسترسی به آنها یا از ستيزگی در آنها وقتی که سررشته
ناپيدا باشد یا از سستی در آنها چون در دسترس آید».
ب ـ مجریان خوبی انتخاب کند.

امام علی(ع) خطاب به مالک میفرمایند« :پس از آن در حال نویسندگانت بنگر و بهترین ایشان را به
کارهایت بگمار».
ج ـ نظارت همهجانبه داشته باشد تا بتواند پاداش دقیق و مناسب بدهد.

«پس در کارهایشان کاوش و رسيدگی کن»« ،و در کار خراج به صالح خراجدهندگان کنجکاوی کن».
د ـ جهت نظارت و ارزیابی کار مجریان ،نمایندگان ویژه داشته باشد.

امام علی(ع) در این خصوص میفرمایند« :پس در کارهایشان کاوش و رسيدگی کن و بازرسهای راست
کار و وفادار بر آنان بگمار» (سيادت.)3 :1332 ،
 .6-2سبکهای مدیریت

براساس این سبک مدیران ابرمردانی هستند که به علت ویژگیهایی که موهبت الهی است ،شایسته
رهبری گردیدهاند؛ بنابراین ،کسانی میتوانند نقش رهبری را در سازمان ایفا کنند که دارای خصوصياتی
چون هوشمندی ،برونگرایی ،تسلط بر خود ،اعتماد به نفس ،سخنوری و جذابيت سيما و غيره باشند
(الوانی.)21 :1331 ،
امام علی(ع) ویژگیهایی را برمیشمارد که بایستی رهبر فاقد آن باشد و یا به عبارتی رهبر بایستی
صفاتی مقابل این صفات داشته باشد -1 :بخل -2 ،نادانی -3 ،ستمگری -1 ،بیعدالتی و  -2خروج از
سنت رسول خدا .همچنين ،در نامه شماره ،23/امام علی(ع) به ویژگــی رازداری رهبری با این جمله اشاره
میکند :از رعيت آنان را که عيبجو ترند از خود دور کن ،زیرا مردم عيوبی دارند که رهبر امت در پنهان
داشتن آن از همه سزاوارتر است (اميریان زاده.)13 :1333،
سبک رفتاری مدیر

در این گروه از نظریات به جای آنکه بهدنبال تعيين خصوصيات رهبری باشيم در پی آن هستيم که
دریابيم سبک و روش مدیریت چگونه است و رهبران در برخورد با مرئوسان به چه شيوههایی توسل
میجویند (الوانی .)123 :1331 ،امام علی(ع) نيز در خطبه و نامههای خویش به فرمانداران ممالک مختلف
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به اهميت توجه به زیردستان اشاره فراوان کرده است و لزوم توجه به ایشان و نيازهایش را در جهت ایجاد
یک رهبری و زمامداری عادالنه خاطر نشان ساخته است.
امام علی (ع) در (نامه )13/خود خطاب به عبداهللبنعباس فرمانگذار مصر به بعضی از رفتارهای رهبر
در برخورد با زیردستان اشاره کرده است -1 :نيکویی با مردم؛  -2دور کردن ترس و بيم از دل مردم؛ -3
مدارا با مردم؛  -1بر حذر داشتن رهبر از درشتی و ستم ورزی بر زیردستان؛  -2عدم تحقير زیردستان؛ -2
عدم تدارک شرایط سخت برای زیردستان؛  -2رفتار همراه با اعتدال با زیردستان؛  -3فروتنی با
زیردستان؛  -3نرمخویی و گشادهرویی با زیردستان؛  -11عدالت در برخورد با همه حتی در نگاه؛ -11
نکوهش خيانت در بيتالمال امت؛  -12تبعيض در بين زیردستان؛  -13مهربانی با رعيت؛  -11دوستی
ورزیدن با زیـردستان؛  -12بخشش گناهان زیردستان؛  -12عدم تعجيل در تصميمگيری هنگام خشم در
مورد زیردستان؛  -12عدماستبداد در فرماندهی؛  -13قدردانی از زیردستان که تالش و کوشش دارند؛
 -13مشورت با زیردستان قبل از تفویض اختيار و مسؤوليت؛  -21توجه به ویژگیهای تجربه ،حيا ،خاندان
پرهيزکار و نجيب ،تقدم در پذیرش اسالم و دلبستگی بيشتر به آن ،خوشاخالقی ،با آبرویی و کمطمعی و
عاقبتنگری در انتخاب عامالن توسط رهبر.
مدیریت خدمتگزار :1مفهوم مدیریت خدمتگزار در اصل از نظریه رهبری کاریزماتيک ناشی میشود و
طبق نظر بسياری از صاحبنظران ،انگيزش اوليه برای رهبری ،ميل به خدمت است .گرین ليف که ابداع
کننده چنين سبک مدیریتی است ،فلسفه آن را "توجه داشتن به دیگران و توانایی باال برای خدمت کردن
به آنان" بيان میکند و مدیران خدمتگزار را چنين تعریف میکند" :مدیران خدمتگزار روی خدمترسانی
به دیگران تأکيد میکنند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران میکنند تا افراد از درایت و اختيار و
سالمت بيشتری برخوردار شوند و خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار شوند" (به نقل از چوپانی:1331 ،
.)33
امام علی(ع) میفرمایند :برخورد با کارگران بهگونهای باشد که آنان جرأت آن را داشته باشند که عيوب
تو را متذکر شوند (نامه .)23/روحيهی انتقاد و انتقادپذیری را در محيط اداری تقویت کنيد و فریب تعریف و
تمجيد دیگران را نخورید (حکمت.)121/
سبک مدیریت توزیع شده :2مدیریت توزیعی ،دیدگاه تازهای نيست .این واژه برای اولين بار بهوسيلۀ
یک روانشناس استراليایی به نام گيب به کار برده شد .دیدگاه اسپيالن 3که تحت تأثير روانشناسی شناختی
قرار گرفت بهطور ویژه براساس شناخت توزیعی و نظریه فعاليت ،ترسيم شد اسپيالن ( ،2112به نقل از
غالمی ،نشتيفانی و عزیزی .)2 :1333 ،بنابراین ،چشمانداز توزیعی معاصر ،بر بافت اجتماعی و رابطههای
ناشی از آن داللت دارد که بخش جداییناپذیر فعاليت مدیریت و رهبری است.
1. Servant Leadership
2. Distributed leadership
3. Spilane
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یکی از بارزترین مصداق حق و عدل ،اجرای عدالت در توزیع بيتالمال است .امام علی(ع) همه مردم
را در تقسيم بيتالمال مساوی میپنداشت و بیعدالتی و تبعيض را به هيچوجه روا نمیداشت .امام
علی(ع) در این مورد به مصقله بن هبيره شيبانی فرماندار خود در "اردشير-خره" نوشت :باخبر باش که
حق نزدیکان تو و من در سهم بيتالمال با مردم دیگر مساوی است (نامه .)13/کما اینکه در مورد برادرش
عقـيل میگوید :بـه خدا سوگند عقيل را دیـدم تا آنجا گرسنه است کـه درخواست یک مـن از گندمهای
بيتالمال را دارد .دیدم بچههای او ژوليده هستند .بر اثر فقر رنگ آنان پریده است ،سياهی صورت آنان
همانند سياهی وسمه است .عقيل چند دفعه پيش من آمد و فشار آورد که من به او گندم بدهم ،من گوش
خود را نزدیک او بردم ،عقيل گمان کرد من میخواهم دین خود را به او بفروشم .راه خود را ترک کرده و
اختيارم را به دست او بدهم؛ اما من آهنی را در آتش سرخ کردم ،پس آهن گداخته را نزدیک او بردم تا پند
بگيرد .ناگهان فریاد عقيل مانند فریاد مریضان بلند شد و نزدیک بود از اثر آتش دستش بسوزد .به عقيل
گفتم :نوحهگران در عزایت بنشينند آیا از آهنی که انسانی برای کارهای خود گرم میکند ناراحت میشوی
و مـرا به سوی آتشی میکشانی کـه خدا برای غضب خود افروخته است .آیا تو از آتش دنيا ناراحت
میشوی و من از آتش قيامت ناراحت نشوم (خطبه.)212/
 .7-2سبک رهبری حکیمانه

از دیدگاه امام علی(ع) سبکی که مبتنی بر مبانی اعتقادی و تکليفمحور است که در مورد زیردستان،
مردم ،نزدیکان و دشمنان با راهبردهای مناسب هدایت دلسوزانه ،مراعات بردارانه ،مراقبت سختگيرانه و
مبارزه جوانمردانه به کار میرود .اجرای این سبک به نام رهبری حکيمانه نامگذاری شده است که به
کسب موفقيت در مأموریت و رشد انسانها و همچنين رضایت خداوند منجر میشود (اسکندری ،محمدی،
اکبری و سيف .)2 :1333 ،امام علی (ع) در نامه  13خود خطاب به عبداهللبنعباس فرمان گذار مصر به
بعضی از رفتارهای رهبر در برخورد با زیردستان اشاره کرده است.
 -1نيکویی با مردم؛  -2دور کردن ترس و بيم از دل مردم؛  -3مدارا با مردم؛  -1بر حذر داشتن رهبر از
درشتی و ستمورزی بر زیردستان؛  -2عدمتحقير زیردستان؛  -2عدمتدارک شرایط سخت برای زیردستان؛
 -2رفتار همراه با اعتدال با زیردستان؛  -3فروتنی با زیردستان؛  -3نرمخویی و گشادهرویی با زیردستان؛
 -11عدالت در برخورد با همه در نگاه؛  -11نکوهش خيانت در بيتالمال امت؛  -12مهربانی با رعيت؛
عدم استبداد در فرماندهی؛  -13برقراری داد و عدل در بين زیردستان اعم از خویشاوند و غریبهها؛ -11
ساماندهی به کار زیردستان؛ مشورت با زیردستان قبل از تفویض اختيار و مسؤوليت؛  -12نگاه دلسوزانه
همچون پدر و مادر به مشکالت زیردستان؛  -12برگزاری جلسات عموم برای شنيدن مسائل و مشکالت
زیردستان و  -12لزوم امکان دسترسی زیردستان به رهبر و خوش خلقی و آگاهی رهبر در برخورد با آنها.
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نتیجهگیری
از آنجاییکه اداره و پاسداری از ارزشهای یک جامعه نياز به رهبری و مدیریت دارد ،مدیران در جامعه ما
باید سعی کنند تا رهبری خود را با اعتقاد و باور قلبی به خدا و سبک و سلوک پيامبر و اهل بيت(ع) و
خصوصاً سخنان امام علی(ع) در نهجالبالغه در برقراری روابط انسانی با اعضای سازمان آراسته نمایند .با
نگاه کلی به دیدگاه امام(ع) در نهجالبالغه چندین نکته در نهایت مشخص میگردد .در مقایسه مدیریت
سنتی و مدرن تعادلی از جنس آموختن و تجربه کسب کردن بر قرار میتوان برقرار کرد .مدیران جوان که
دانش کافی دارند ،از تجربه کافی بیبهره هستند و مدیران سنتی که با دیدگاههای قدیمی مدیریت
مینمایند ،نيازمند طرحی نو .بهترین ترکيب از دیدگاه مدیریت سنتی و مدرن امروزی بهرهمندی از دانش
روز با رویکرد مشاوره و استفاده از تجارب بزرگان میباشد .در سبکهای مدیریت امروزه در جامعه از
سبک مدیریت خدمتگزار و تحولآفرین صبحت به عمل میآید .سبک رهبری خدمتگزار باعث افزایش
احساس اعتماد و مشارکت در بين افراد میشود .مدیران خدمتگزار روی خدمترسانی به دیگران تأکيد
میکنند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران میکنند تا افراد از درایت و اختيار و سالمت بيشتری
برخوردار شوند و خودشان تبدیل به مدیرانی خدمتگزار شوند .این سبک ریشه در آموزههای دین اسالم و
هم در نظریه روابط انسانی در مدیریت دارد .در نامه 23/حضرت علی از ویژگی رهبری خدمتگزار
میفرمایند :کاری که باید بيشتر از هر کاری رهبر باید دوست داشته باشد ،ميانهروی در حق است و
همگانی کردن آن در برابری و دادگری که سبب خشنودی رعيت میگردد و همچنين ویژگیهایی چون
اولویت رفاه افراد و احترام به آنان ،تواضع و فروتنی ،صداقت و راستگویی ،سادهزیستی ،تقوا ،سعهصدر و
عدالت را دارا میباشد (نامه.)23/
سبک مدیریت دیگر در جامعه امروزه مدیریت تحولآفرین است که افراد را متحول میکند و با
ارزشها و خصيصههای اخالقی و اهداف بلندمدت ارتباط دارد .مدیر خوب کسی است که با طبيعت
انسانهایی که با آنها سروکار دارد آشناست و بهخوبی میداند که چه چيزی آنها را به حرکت وامیدارد و
چه چيزهایی ارادهشان را سست میکند .یکی از مهمترین محورهای اداره جامعه نحوه مدیریت و رهبری
آن است .همه جهان میخواهند بدانند حکومتی که استغنای از دیگر مکاتب فکری و فرهنگی از ارکان
ایدئولوژی آن است ،چگونه سرزمين خود را اداره میکند و مدیران و کارگزاران حکومت اسالمی براساس
چه الگو و برنامهای مدیریت ویژه و مستقل را اجرا میکنند .در این ميان دریای نهجالبالغه با توجه به
حضور حضرت امير عليهالسالم در رأس حکومت اسالمی و تصميمگيریهای ایشان در سطوح عالی
اجرایی حکومت و جامعه ،نقش ویژهای دارد .اهميت مدیریت از دیدگاه نهجالبالغه حضرت علی (ع) را
میتوان به این صورت توضيح داد که در اندیشه آن حضرت هيچ خطری برای جامعه اسالمی ،همچو
خطر بر سر کارآمدن افراد فاقد اهليت یا کم صالحيت نيست .امام در (خطبه )223/میفرمایند :بر مسند
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هر شاخه از کارهایت چنان سرپرستی بگمار که بزرگی کار بر او چيرگی نيابد و بسياری کار آشفتهاش
ننماید و بدان که هرگاه در کار دبيرانت کمبودی باشد و تو بیخبر بمانی ،دامنگيرت خواهد بود.
سبک مدیریت توزیعی یکی از خصوصيات مدیر عادل میباشد ،که در (خطبه )122/نهجالبالغه به آن
بهطور مستقيم اشاره شده است :اگر مال متعلق به من بود بين مردم بهطور مساوی تقسيم میکردم حاال
که مال ،مال اهلل است .مطمئن باشيد سپردن مال به کسی که استحقاق ندارد با تبذیر و اسراف یکی است
و اگر کسی چنين کند در دنيا قدرش باال میرود ولی در آخرت بیارزش خواهد شد.
مدیریت مشارکتی نيز یکی از رویکردهای جدید مدیرتی در سازمانها امروزی است .نظام مدیریتی
مشارکتی نظام همکاری فکری و عملی کليه اعضای یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان
است .در زمينه مدیریت مشارکتی در نهجالبالغه در نامه 23/امام علی(ع) میفرمایند" :اگر مردم به تو
گمان سوء پيدا کردند و پنداشتند که تو بيتالمال را حيف و ميل میکنی یا در بعضی کارها ناتوان و یا
اینکه عمداً رسيدگی نمیکنی و  ،...مشکل و موضوع را با آنها در ميان بگذار و مشورت نما و با این کار
ذهن و اندیشه آنان را نسبت به خودت هموار و سالم قرار بده ،که مردم را در جریان امر قرار دادن فوایدی
دارد؛ ازجمله اینکه :بيشتر مواظب عملکرد خویش خواهی شد (آنگاه که میبينی باید مردم در چند و
چون امور قرار بگيرند پس تالش میکنی از کجروی و رفتارهای نادرست خودداری کنی) و همچنين این
کار موجب میشود با زیرمجموعه خود و مردم ،دوست و رفيق و صميمی باشی که این رفاقت ،قویترین
ابزار برای حاکمان و مدیران میباشد و باز موجب خواهد شد که عذر و دالیل تو را در امور مورد تهمت
بپذیرند و به تو گمان سوء نبرند" (نامه.)23/
در دیدگاه امام علی(ع) از حوزه نهجالبالغه پذیرش رهبری تنها منحصر به پذیرش حکومت بر مردم
نيست ،بلکه پذیرش مسؤوليت ،کمک به مردم ،برقراری عدالت و گرفتن حق مظلوم از ظالم است؛
بنابراین ،امام در پذیرش زمامداری خود آن را واجب بر خود میداند ،نه از آن جهت که توسط پيامبر(ص)
در غدیر خم به این سمت انتخاب شده ،بلکه بهدليل عهد و پيمان دانشمندان آگاه و ربانی .تئوری مدیریت
از حوزه نهجالبالغه دیدگاه امام علی(ع) مبتنی بر اهداف و مبانی و عناصری است که حول محور
برنامهریزی ،سازماندهی ،تصميمگيری ،هماهنگی ،تفویض اختيار ،کنترل و نظارت میچرخد .باید گفت
تئوری حضرت امير(ع) مبتنی بر مدیریتی حاکی از عشق و محبت به ذات اقدس اهلل است  .حضرت
علی(ع) برای توفيق در مدیریت استعانت از کانون اصلی آن یعنی قدرت بیانتهای خدای متعال را توصيه
مینماید .مدیر هوشمند و معتقد در جامعه اسالمی افزون بر استفاده از تمام فنون و دانشهای بشری در
اعمال صحيح مدیریت با شيوه عرفی از استمداد معنوی و توجه به کانون قدرت اصلی غافل نمیشود و با
استظهار به آن ریسمان محکم در شرایط گرفتار بحران بنبست و انسداد نمیگردد .حضرت علی(ع) به
شيوه اعمال مدیریت رهبر و نحوه سلوک با مردم اشاره ظریفی دارد .توصيههای مدیریتی حضرت به
مالک در (نامه )23/مبين ضرورت آموزش و یادآوری فنون اعمال مدیریت است که کسی حتی در موقعيت
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ممتاز به حالت استغنای کاذب گرفتار نشود .همانطور که در معيارهای استخراج شده از نهجالبالغه
مشاهده شد ،معارف اهل بيت فقط به یک بعد انسان نمیپردازد و انسان را در تمام ابعاد وجودی رشد
میدهد .بر این اساس میتوان چنين نتيجهگيری نمود که در رویکرد اسالمی ،نظامی جامع و همه جانبه
در مقام تعریف ویژگیهای مدیران مدنظر است که ابعاد درونی ساختاری ،رفتاری را بهصورت همزمان
پوشش میدهد.

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال ششم ،شماره بیست و یکم ،بهار 7931

68

منابع
 ابراهيمی ،سيد احمد« .)1331( .مطالعه تطبيقی سبک رهبری امام علی(ع) با سبکهای رهبری موجود».فصلنامه اندیشه صادق .مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع) ،شماره .2-1 ،1
 اسکندری ،مجتبی؛ محمدی ،ابوالفضل؛ علیاکبری ،حسن و سيف ،بهمن« .)1333( .سبک رهبری فرماندهاننظامی از دیدگاه اميرالمؤمنين حضرت علی در نهجالبالغه» .دو فصلنامه مدیریت اسالمی .سال ،22
شماره .11-3 ،1
 اميریانزاده ،مژگان« .)1333( .رهبری در نهجالبالغه» .مجله تدبیر .شماره .22-1 ،121 پيروز ،علی آقا و خدمتی ،ابوطالب .)1331( .مدیریت در اسالم .قم :پژوهشکده حوزه و دانشگاه. جعفری ،محمدتقی .)1333( .حکمت اصول سیاسی اسالم .قم :موسسه نشر استاد جعفری. خسروی ،محمود .)1323( .مالکهای انتخاب و انتصاب نیروی انسانی در مدیریت اسالمی باتأکید بر نهجالبالغه .پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته معارف اسالمی و مدیریت ،تهران :دانشگاه امام
صادق(ع).
 چوپانی ،حيدر .)1331( .بررسی رابطه بین رهبری تحولآفرین با گرایش به نوآوری سازمانی؛مطالعه موردی شرکت بیمه سهامی البرز .پایاننامه کارشناسارشد ،دانشگاه تهران.
 دهکردی ،لطفاهلل و جوکار ،علیاکبر .)1331( .مدیریت اسالمی و الگوهای آن .پيام دانشگاهی. دلشاد تهرانی ،مصطفی .)1332( .دولت آفتاب ،اندیشه سیاسی و سیره حکومتی علی(ع) .تهران:نشر دریا.
 ربیپور ،محمدعلی و صمدی وند ،منوچهر« .)1333( .سياست مدیریتی و ویژگی مدیران در نهجالبالغه».فراسوی مدیریت .سال دوم ،شماره .22-1 ،3
 سيادت؛ سيد علی« .)1332( .بررسی ویژگیهای مدیران و مهمترین راهکارهای اجرایی در ایجاد انگيزه وکارایی در کارکنان از دیدگاه امام علی(ع)» .دانشکده علوم انسانی ،سال  ،11شماره .12-1 ،21
 شریفالرضی ،محمدبنحسين ( .)1323ترجمه و شرح نهجالبالغه .ترجمه علینقی فيضاالسالماصفهانی ،تهران :نشر فيض االسالم.
 شيرازی ،علی .)1332( .مدیریت آموزشی .مشهد :نشر جهاد دانشگاهی مشهد. فروزنده ،لطفاهلل و نوابینژاد ،افتخارالسادات .)1331( .گزیده نکات مدیریتی در نهجالبالغه .تهران:انتشارات پيام نور.
 قوچانی ،محمود .)1321( .فرمان حکومتی پیرامون مدیریت ،شرح عهدنامه امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب(ع) به مالک اشتر .تهران :مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 مطهری ،مرتضی .)1323( .امامت و رهبری .تهران :انتشارات صدرا ،چاپ نوزدهم.Erkutlua, H. and Chafra, J. (2015). “The effects of empowerment role identity
and creative role identity on servant leadership and employees’ innovation
implementation behavior”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 181, 311.

-

سبکهای مدیریت در نهجالبالغه

-

60

Silva, A. (2016). “What is Leadership”. Journal of Business Studies
Quarterly, 8, 1-5.
Slimane, M. (2016). “Relationship between innovation and leadership”.
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 34, 218-227.

