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 پژوهشگاه سخن

در ] هـای انسـانی ریزی و ضبط و مهار پدیده برنامهبه منظور شناخت، [پژوهش در علوم انسانی 
های وحیـانی در کنـار  راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آموزه

های اصیل جوامـع، شـرط  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت داده
 .ها در هر جامعه است گونه پژوهش این نمایی و کارآیی اساسی پویایی، واقع

سـو و  هـای جامعـه از یـک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت
ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن

گیری از آن در پژوهش، بازنگری  یق از معارف اسالمی و بهرهرو، آگاهی دقیق و عم است؛ از این
 .ای برخوردار است سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی

بنیانگذار جمهـوری اسـالمی، زمینـه  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی
هم ساخت و با راهنمایی و عنایت فرا ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل

تجربه موفق این نهاد، زمینه . ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت
های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت

سسه پژوهشی حوزه و مؤ«به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 .ارتقا یافت» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خدمات فراوانی به جوامع علمـی ارائـه نمـوده 
 .کردها کتاب و نشریه علمی اشاره  توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده است که از آن جمله می

در قالـب یـک کتـاب درسـی،  البالغه در نهج» رفتارشناسی مدیران«حاضر، با عنوان  کتاب
در مقطـع کارشناسـی ارشـد » امـور عمـومی در اسـالم اداره«جهت مباحـث درس تخصصـی 

 سه



 

کمـک درسـی جهـت مباحـث درس  ی و نیز به منزلـه کتـابدولت های مختلف مدیریت گرایش
و درس  هـای مختلـف مـدیریت در مقطـع دکتـری گرایش» اسـالمی فلسفی مـدیریت تحلیل«
همچنـین . در مقطع کارشناسی، ارائـه شـده اسـت» از دیدگاه اسالمی مدیریت و مبانی اصول«

 .مند شوند توانند از آن بهره مندان به معارف اسالمی و علوی می دیگر عالقه
، راهنمـایی و پیشـنهادهای شـود بـا همکـاری ارجمند تقاضا می نظران از استادان و صاحب

حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز  کتاب ، این پژوهشگاه را در جهت اصالحی خوداصالح
 .جامعه دانشگاهی یاری دهند

 یری،ام نقی یدکتر عل یجناب آقا ی،گرام یسندۀنو یها از تالش داند یپژوهشگاه الزم م یاندر پا
  .کند یتشکر و قدردان یجعفر یحسن عابد دکتر یناظر محترم اثر جناب آقا یزو ن

 چهار
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 :تقدیم به
 مظلوم مقتدر تاریخ مولی الموحدین علی امیرمؤمنان

  
  
  
  
   پیشگفتار

 یت نظـام رفتارهـایـتبع نیـزا فرهنـگ و یـها  نظام ادراکات جامعه از نظام ارزشت یتوجه به تبع
عنوان راهکار ارتباط نظر و عمـل  ت بهیرین آن است که مدیاز نظام ادراکات جامعه، مب یاجتماع
که انـدک دقـت در  یا گونه هر جامعه دارد، به یها، ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ و ارزشیاجتماع

 .رهنمون سازد ها،تواند ما را به فرهنگ نهفته در آن می ت جوامع مختلف،یریمد
 یاسـالم یهـابـر فرهنـگ و ارزش یمبتن یتیریت در نظام اسالمی، مدیرین اساس، مدیبر ا
متناسـب و  یهـا، راهکـارآن یـافتن ینـیات اسالم و جلـوه عیها و نظرارزشاده شدن یکه پ است

از  .است» یت اسالمیریمد«یا » مدیریت دینی« طلبد، که نامش می ها را ن ارزشیهماهنگ با ا
اده یـت پیـن آن، بـه انـدازه ضـرورت و اهمییو تب یت اسالمیریت و ضرورت مدیاهم ،هین زاویا

 .است اسالم و فرهنگ آن ینیعدم امکان تحقق ع ایمعنآن، به  یشدن فرهنگ اسالم است و نف
 یهـا ارزش، اجـرای یاسالم شکل گرفته و قانون اساس دین یمبانبراساس  ،یانقالب اسالم

فرض بـر . ، هدف قرار داده استیاجتماع یها و نهادها را در عمل و در صحنه سازمان یاسالم
د و نباشـو مبتنی بر دین  ید اسالمیت بایریو مد یباشد، رهبر ید اسالمین است که فرهنگ بایا

 . آشکار شود یوارداتهای  تیریمحور و مد ت ارزشیریمد میان یاساستفاوت 
 مطرح کردنموضوعیت  ویژه بهاسالمی و −امروزه در راستای ضرورت تحول در علوم انسانی

پرکـردن ایـن خـأل  بـرای گونـاگونی، افراد حقیقی و حقوقی نقشه جامع تحقق مدیریت اسالمی
رهبـر  مهـم،امر در رأس این . اند معطوف داشته نبداو همت خود را ده کر، احساس وظیفه بزرگ

کیـدهای  اسـت کـه بـا ای خامنـه هللا آیـتفرزانه انقالب اسالمی، حضـرت   در قالـب ایشـانتأ
همـه   ین دغدغـهتـر مهمدر ایـن راسـتا،  .بـرد را به پـیش می این جریانرهنمودهای استراتژیک، 
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وردهای بشری در زمینه منطقی با دستااقدام توان ضمن  می ، آن است که چگونهدلسوزان انقالب
. نگرفتـه اسـتانجـام دیگران  سودکاری به ، کرد که خواسته یا ناخواستهپیدا  علوم انسانی، یقین

تولید علم را مبتنی بر مبـانی ارزشـی یند افرمدت مانی میسور است که بتوان در بلنده زاین مسئل
کـردن و طراحـی همتـی واال داشـتن مستلزم  رسیدن به این مرحله، قطعاً . کردطراحی و نهادینه 

 .و منابع دینی و چراغ راه قرار دادن آنهاستها  ارزش دلو منسجم از  گوناگون های نمونه
علوم موجود و عرضه آنها به دین و حتی توجه به مفروضات بنیـادین  هرگونه تالش در اصالح

اسالمی و جریان دادن اصلی علم و دستیابی به مبانی اصیل های  علوم، بدون توجه به زیرساخت
فلت از ایـن و غ بینجامدتواند به تولید علم دینی  تولید علم، لزومًا نمی فرایندمه مراحل آنها در ه

ها، ما را به رفتارهـای  زیاد و از دست رفتن فرصتهای  داشتن هزینهامر، ممکن است ضمن دربر
ن مستقل از توا نمی اینکه امروزه تولید علم را ویژه به، سازد واداردیگران  انفعالی و بر مبنای قواعد

  . دکرها، تحلیل  تحقیقاتی دولتهای  گیری تحوالت اجتماعی و جهت
تولیـد  فراینـدها در پیمودن درست  بهینه از همه امکانات و فرصتپرهیز از انفعال و استفاده 

و  جامع برای مدیریت اسالمی ویژه مدیریت، مستلزم طراحی الگویی هب ،اسالمی−علوم انسانی
  . است منطقی و روشمند راهیدادن آن به اسالم و منابع اصیل آن از  نسبت

ی و ت دینـیریاعمال مد ِی گشا تواند راه ی، مالبالغه دگاه نهجیت از دیریمدن راستا، یقطعًا در ا
ــا محــور، در ســازمان ارزش ــاگون باشــد یها و نهاده از  یکــی). ۵، ص١٣۵٩، یریضــم( گون
ت یو بـه ابـد دارد یآن رنـگ جـاودانگمباحث  دیگرکه همچون  البالغه نهجدرخشان  های لفص
بزرگـوارش مالـک  یار وفادار و صحابیبه  یامام عل یخیا فرمان تاری ۵٣وسته است، نامه یپ

  .)٢٧، ص١٣٧۶، یفاضل لنکران(است  یاشتر نخع
ال اساسـی آن اسـت کـه سؤ ،از جمله مدیریت دینی پرداختن به علوم انسانی و در بررسی و

؟ در ایـن کـرده دیگران و علـوم موجـود شـروع نقطه آغاز کجا باید باشد؟ آیا لزومًا باید از تجرب
 ؟طه آغاز بر چه مبنایی استوار استصورت نق
 بررسی رابطـه علـم و"ی حاکم بر از رنسانس مبنای بسیاری از رویکردها پسفرضی که  پیش

متمـایز هسـتند کـه بایـد  دو مفهـوم جـدا و "دین علم و" :قرار گرفته، عبارت است از اینکه "دین
  .دشوارتباط آنها تبیین 

  را فـرض  ایـن پـیشکسـانی کـه  اوًال، چراکـه، فرض جای تأمل اسـت اما نسبت به این پیش
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 و ثالثـًا، کشـد مـی منطق آن را به چـالش عقل و ،قبول ندارند؛ ثانیاً آن را عمل  در، اند طرح کرده
که با مروری گذرا بر تاریخچـه علـوم ؛ چه اینرساند می تجربه تاریخی و اعتقادی ما خالف آن را

گونه جـدایی و  هیچ ،علم و دینمیان فت که اصوًال توان دریا می دینی و قبل از رنسانس، به آسانی
خـورد و  نمـی دیـن بـه چشـم در نتیجه بحثی هم از رابطـه علـم و تفکیکی موضوعیت نداشته و

 در ،اند دانسـته مـی خـوبی را بـه ،...شناسـی و ستاره پزشکی، ،علوم پایهاندیشمندان اسالمی که 
بـا توسـل بـه ائمـه  ی علمـیها بسـت حتـی در بـن و مطـرح کـردهعمل، اینها را آمیخته با دیـن 

  . گشودند می را فهم خودهای  ، گرهاطهار
بـر مبنـای ، ضرورت دارد که نقطه آغاز در تحقیق پیرامون علوم انسانی و علوم دینی ،بنابراین
بـر ، منابع اصیل دینی و اسالمی و بـه عبـارتی وها  براساس داشتهو ها  فرض گونه پیش گذر از این

بـه دلیـل داشـتن  یـک نظـام کامـل و عنوان بـهاسـالم ، اوالً  چراکـهمبنای شروع از درون باشد؛ 
عالئـم و  کـه چنان؛ امـور حرفـی نداشـته باشـد تواند در زمینه ادارۀ نمی، حکومت و نظام اداری

معنا آن لب به این مط ،ثانیاً  ؛آن در این رابطه وجود دارد نکردن سکوتفراوانی مبنی بر های  نشانه
چشـم موجـود هـای  بر روی واقعیتیا ، یا علوم موجود استفاده نشوددیگران  نیست که از تجربۀ

سراغ تحلیـل علـوم موجـود ، با ابزار و منطق بلکه باید با مجهز شدن به آنچه داریم و؛ بسته شود
 زانو زده و از او بخواهیم تـا این راستا تنها راه آن است که در پیشگاه معصوم در ،ثالثاً  ؛برویم

  .ای، متناسب با ظرفیت، عنایت کند قطره ،ما را از دریای بیکران علم خویش
تـرین  نظیر و بیتـرین  مهم ،تـرین با تحلیل یکـی از برجسـتهکه ن است آدر این تحقیق قصد 

 در سـایه، )۵٣نامـه ( اشـتربـه مالـک  یعنی فرمان امـام علـی، متون مدیریتی تاریخ اسالم
کیـف آن  و اداره امور و کّم  ۀ، نشسته و از او بخواهیم نحوبشر تاریخترین مدیر  بزرگهای  سفارش
  .کندرا بازگو 

 ۵٣جـامع بـه نامـه  یدارد تـا ضـمن نگـاهز خـود، تـالش یرغم اقرار به توان ناچ به نگارنده
کـه  را نظـام خـدامحورت در یریاز مـد ییای، زوایتیریمباحث مد منظرو رصد آن از  البالغه نهج
مـدیریت  ویـژه هت دینـی و بـیریمـد سـاحتبه  ییها چهیو درکند مطرح ، دهکرم یترس یعل

  . خورد، بگشاید آن حضرت به چشم میگونه  اعجاز، در کلمات که اسالمی
دانم کـه از همـۀ  ، بر خود فرض مـی»لم یشکر الخالق−من لم یشکر المخلوق«در پایان به مثابۀ 

هـای فکـری و  انـد و در واقـع مـدیون تالش کسانی که یاری دهنده محقـق در ایـن تحقیـق بوده
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، آنها هستم، تقدیر و تشکر کنم و اجر همگـی را از مـوالی متقیـان های دلگرم کنندۀ تشویق
، که در مقام ناظر این کار، ویژه از استاد ارجمند آقای دکتر حسن عابدی جعفری طلب نمایم؛ به

ــون راهنمایی ــق، مره ــول تحقی ــه  در ط ــوزانه و عالمان ــای دلس ــای سعیدرضــا ه ــانم؛ از آق ایش
های زیـادی را از ایـن کتـاب  عسکری که ویراستاری دقیق، دلسوزانه و علمی ایشان، کاستی علی

انـد؛ از مسـئوالن محتـرم پژوهشـگاه حـوزه و  زدود و بـر صـحت سـاختار و محتـوای آن افزوده
خصـوص  لی یحیایی و بهعتوکلی و دکتر ابوالفضل گائینی،  هللادکتر عبدا اندانشگاه، از جمله آقای

هـای مختلـف در مسـیر  گیری و پیگیری اسماعیل یارمحمدی که روخـوانی نهـایی مـتن، نمایـه
داشتند؛ همچنین از شرکت اعتصام و سایر عزیزانی که مسـتقیم و  برعهدهتسهیل و تسریع کار را 

 . کمال امتنان دارم ،اند غیرمستقیم در به ثمر رسیدن این اثر سهمی داشته
سـیراب  ،ظرفیـتی را به قدر توان و هرکسبه یقین گام نهادن در دریای ژرف معرفت علوی، 

کند، اما توان ناچیز نگارنده مستلزم اقرار به ضعف خود در به جا آوردن حق مطلـب و هـدف  می
ویژه دانشـجویان، اسـاتید و  داوری این امر بر خوانندگان محتـرم، بـه شک این تحقیق است؛ بی

های محتــوایی و شـکلی، پــذیرای نقــادی  کاســتیبـه باشــد؛ مؤلـف بــا اذعــان  اندیشـمندان می
  .صاحبنظران محترم در راستای توسعه و ارتقای این نوشتار است

 
 امیری  نقی علی     

١٣٩۴ زمستان  
   



 

 
 
 
 
 
 

  مقدمه

  :به اختصار بدین شرح استیند بحث افر واین کتاب بر مبنای یک پژوهش علمی شکل گرفته 
در واقـع  آمـده، خطـاب بـه مالـک و یامـام علـنامـه  ینتر و مهم ینتر  یطوالن آنچه در .١
بـه . آنهاسـت یو رفتـار یفکـر، یروحـمختلـف  زمامداران و توجه به ابعاد یزندگ یینو آ یندکتر
کـه دور از غوغـای زنـدگی و فـارغ از  یسـتن یمـیهـای حک گفتـه« امـامکـالم  ،یگرد سخن
و معـارف  یندنشـ جامعه ممکن اسـت مطـرح باشـد، مـی یکل گوناگونی که در ئها و مسا یتواقع

را بـر  یمعظـ ۀجامعـ یـک ۀادار یتلئوکند؛ بلکه سخنان انسانی است که بار مس می یاناسالمی را ب
معارف اسـالمی و قرآنـی اسـت و بـا دلـی  ۀبه هم یرو بص ینکند و دانای د دوش خود احساس می

شود، بـا آنهـا حـرف  رو می به با مردم رو یت،لئوماالمال از معرفت و روحی بزرگ و در مقامی پرمس
مشـکالت مـردم را  گوشت و پوست خود او با .دهد آنها پاسخ می بهاماتازند، و به سؤاالت و  می

امت  یو رهبر یتهدا های یوهرا به ش مالک ،مهربان شهر دلسوز و یموضع زمامدار درک کرده و از
گاه م کـه تحـت  ی ا زند و با جامعه حاکم اسالمی حرف می یکعنوان  به  یرالمؤمنینام .سازد یآ

سـخن او مطـابق بـا  «). ١٣۶٣ ،یا خامنـه(» یـدگو اشراف و حکومت خـود اوسـت، سـخن مـی
   »یـدگو کنـد، مـی اسـالم طلـب مـی یخقطعـی آن مرحلـه از تـار یـازرا کـه ن یـزیو چ یازهاستن
 یـکعنوان  به یفکتاب شر ینبوده و در ا یرا امر حکومت درگب  علیحضرت « .)١٣۶۴ ،همو(

رو  هروبـ −یشها و دردسـرها یبتمشکالت و مص ۀهم اب−کشور اسالمی  ۀحاکم و کسی که با ادار
امر برای مـا کـه  ینتوجه به ا. کرده، سخن گفته است یدگیه رسئلمس ینبوده و به جوانب گوناگون ا

 ؛)١٣۶٠ ،همو( »بسی آموزنده است یم،رار دارق  علی یرالمؤمنینام یطمشابه شرا یطیدر شرا
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  نســبتًا  ای نهیشــی، خوشــبختانه پ یعلــامــام  ۵٣نامــه  ویــژه بــهو  البالغــه نهــج ۀبــاردر .٢
 پرشـمار یهـاو پـژوهشها  نامه انی، پاهای گوناگون ابشامل کتقات وجود دارد که یاز تحق یقو

ده کـه یبه چاپ رس یارزشمند های ابکتن نامه، یبه ا یتیریکرد مدیرو یدر راستا ویژه بهاست؛ 
کـه بـه  هـایی هـم بیشـتر کتابتوان گفـت  می همچنین. نامه اشاره دارند یتیریبه نکات مدفقط 
   ارجمنــدن نامــه یــا یدر مباحــث خــود، از محتــوا یانــد، بــه نــوع پرداختــه یت اســالمیریمــد

  .اند بهره گرفته
 همـه، از جملـه دهکـرداشـته و در آن تأمـل  البالغـه نهج ۵٣کس اندک توجهی بـه نامـه  هر
و آن اینکـه روح حـاکم بـر نامـه، مـدیریت عمـومی و  اند داسـتان سخن همیک  برن آن، اشارح
بـرای همـه سـطوح  ،گشا برای حکام و مدیران جامعه در سطوح عالی است؛ و در عین حـال راه

فروگـذار متی و مدیریتی را و اخالق حکوها  ها، سیاست دیگر مدیریتی نیز، مبانی، اصول، روش
  ؛)١٣ص، ١٣٩٠، یدلشاد تهران(نکرده است 

در  امـام علـی ۵٣حاکم بر نامه  استراتژی این تحقیق در کشف الگوی مدیریت دینی .٣
 ویژه بـهو ساماندهی آنها و ی زسا مفهوماین امر مستلزم  .استبر تحلیل محتومبتنی ، البالغه نهج

مشخص و از پیش تعیین شده و کشف و اسـتخراج مفـاهیم و های  ورود به بحث با کمترین ایده
  ؛است نامهبندی آنها از متن  دسته
آن،  بـودن در عـین حـال اسـالمی و تخصصـیدر این تحقیق به دلیل عربی بودن متن و  .۴

؛ بـه همـین دلیـل، مـتن اولیـه و است هرگونه استنباط و اکتشاف از آن، مستلزم توجه به این مهم
کارشناسان اسالمی، انتخاب شده است؛ در ایـن راسـتا، مـتن  آن، بر مبنای نظر ترجمه و تفسیر

تـرین اسـت کـه از معتبر 1االسـالم فیض البالغه نهجاز  برگرفتهمربوط به آن، های  و فراز ۵٣نامه 
 یـامپجلـدی  ١۵جلد دهم و یـازدهم از مجموعـه از ها،  هاست، و در ترجمه و تفسیر فراز نسخه
و ها  تفسـیر دیگـر بر ایـن، از  افزوناستفاده شده است؛  2البالغه نهجبر  یشرح تازه و جامع :امام

                                                            
  .البالغه نهج شرح و ترجمه، االسالم فیض .١
جـامع و تـرینمعتبـر جملـه از مجموعه این .البالغهنهج بر جامعی و تازه شرح :امام پیام دیگران، و شیرازی مکارم .٢

 تـدوین سـال یسـتب طـی و شـیرازی مکـارم هللاآیت سرپرستی به اندیشمندان از جمعی که است هاییشرح ترین
 لحـاظ از بخـش هـر و کـرده تقسیم بخش یس به را ۵٣ نامه محتوای مجموعه این یازدهم و دهم جلد و اند کرده

 بحث اصطالحی معانی با آنها ارتباط و اصلی های واژه لغوی، معانی بررسی ضمن آن، در و دهش تشریح موضوعی
  .است شده ارائه بخش هر محتوای با مرتبط دقیقی نکات حال، فراخور به و است نظیرکم لحاظ این از و شده
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بهره گرفته شـده اسـت؛ همچنـین در مواقـع  نیز 1یعلامام  یدگاهاز د یکشوردار یینآ ویژه به
  ؛استمدیریتی از نامه مراجعه شده های  شرح لزوم و با رویکردی تطبیقی به دیگر

ن و ااز طـرف مؤلفـ یا ادبـیـ یمفهوم قواعدبراساس  ،به مالک اشتر  یعلامام فرمان  .۵
معـروف اسـت و در » فـراز«ک یـ بـهم شده که هـر بخـش یتقس یمختلف یها ن به بخشاشارح
  . اند موضوع، شکل گرفتهبراساس  ن فرازهایا یموارد

 البالغـه نهجترجمه و شرح  همچونقرار گرفته ها  بندی فراز آنچه در این پژوهش مالک دسته
بـه اختصـار و  شده فراز تقسیم نود، متن نامه به االسالم فیض البالغه نهجدر . است االسالم فیض
   ؛)١٠٣۵−٩٩١ ص ،١٣٧۶، سالماال ضیف(است؛ شرحی داده شده   فراز هر دربارۀ
ن یمختلـف هـر فـراز و همچنـ یهـا ن اسـت کـه بخشیـان فرازها اینکته قابل توجه در ب .۶
و  یز ارتبـاط طـولیـو ن یعلت و معلولارتباط ا ی، ی، ارتباط منطقامحتوبراساس  متعدد، یفرازها
ن خود به درک بهتر هـر فـراز کمـک یو ااند  دهشع شده، مطرح یصورت تقط ، بهآنها میان یعرض

کتاب  یازدهمو  دهمبا استفاده از جلد  هر فراز و معنا و مفهوم آن یدیمهم و کل یها واژه. کند یم
  ؛استده شد یتأک یتیریم مدیمتناسب با مفاه یان، بر معناین میارائه شده و در ا امام یامپ

بوده بر آن  ین حال سعیو در ع اند شده یبررسب یتک فرازها به ترت تکق حاضر، یدر تحق. ٧
  . دنواحد، ارائه شو یت ساختاریک کل و با رعای عنوان بهکه مطالب 

مختلـف نامـه،  یفرازها، یز از برخورد انتزاعیکه ضمن پره آن است ق تالش برین تحقیا در
 یایـدر کنار هم قرار گیرنـد تـا بـه بـاز شـدن زواآنها ک مفهوم هستند، یرکننده یتفس یکه به نوع

شده و توجه ب فرازها یترتبر ک طرف، یدیگر، در این نوشته از  سخنبه . رسانندمتعدد آن کمک 
ارتباط  شده تاو در عین حال تالش  ت شدهیدر آن رعا یموضوع یبند دسته یگر، نوعیاز طرف د

   ؛دشو نییتب یموضوع صورت به پیشینهر فراز با فراز 
و  یمباحـث موجـود مـدیریت پـرداختن بـه ، ضمن پرهیز ازدهشتالش در تحقیق حاضر، . ٨

و  شـودبررسـی   امـام، فقـط دیـدگاه البالغـهنهـجیا  ،برای آنها از نامه هاییییدأجستجوی ت
؛ این امر باعث شده تا بـا تبیـین محتـوای شونداستخراج ها  طور مستقل و از بطن داده مفاهیم به

بتـوان آن را که کامًال با مبانی اسـالم سـازگار بـوده و شـاید  نامه، ادبیات خاصی موضوعیت یابد
   ؛کردسازی تلقی  بومیهای  مدلنوعی از 

                                                            
  .علی امام دیدگاه از کشورداری آیین، لنکرانی فاضل .١
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گـذاری  نـامF ٩٠تـا F ١به ترتیب بـا  نودتا  اولو فرازهای  Fهر فراز با نماد  ،بر این اساس. ٩
بـه دو کم  دستها  هایی تقسیم شده و این قسمت فراز بسته به حجم خود، به قسمت هر. اند شده

قسمت فرعـی  ۶٩٢در مجموع نامه به . اند دهشقسمت فرعی تقسیم  هجدهو حداکثر به قسمت 
 jو  ٩٠تـا  ١شماره فـراز و از  iنمایش داده شده است که در آن  Fij صورت بهیک و هر شده تبدیل
مختلف یک فراز است که در هـر فـراز عـدد خاصـی را بـه خـود اختصـاص داده و های  قسمت

   ؛شود می شاملرا  هجدهمتغیری است که به تناسب، اعداد یک تا 
قسمت، با در نظر گرفتن رویکرد مـدیریتی و اسـتفاده از  ۶٩٢از تبدیل متن نامه به  پس. ١٠

و مفـاهیم  شـدهمطالعـه دقیـق ترکیبـی، هـر قسـمت  صورت بهکاوی کاوی و معنا دو روش لغت
فرازها و  رصدد ١٠برای افزایش روایی انجام تحقیق، است و ده شاستخراج  مدیریتی نهفته در آن

در اختیار خبرگان حوزوی ای  نامه تصادفی انتخاب و در پرسش صورت بهکدهای استخراج شده 
نامـه و توجـه بـه هـای  و ضـمن مراجعـه مکـرر بـه فرازاست  قرار گرفته البالغه نهجو آشنایان با 

تر نکات کلیدی مربوط به فرازها، تعداد کـدها  و بررسی دقیقی ئنهاپیشنهاد خبرگان در بازنگری 
   ؛ه استرسید ١٢٠٠به 

در  شـد وتوجـه »  علینامه امام  های مدیریتِی  شاخص «بر از شناسایی مفاهیم،  پس. ١١
بنـدی و در  روش مقایسه مـداوم، دسـتهبراساس  این مرحله کدها با هم مقایسه و کدهای مشابه،

  ؛انجامیدشاخص  پانصد یاحصابه نهایت 
. شـدندمـدل اسـتخراج  ۀگانـ ٩٨ی  ها ؤلفهمدر مرحله قبل، ها  شاخصبا مقایسه مداوم  .١٢

  :ستها لفهؤماین  دهنده نشان ١−٠ جدول شماره
  

  های مدیریتی مؤلفه: ١−٠جدول 
هامؤلفه یفرد هامؤلفه  یفرد

۵٠ عملکرد یابیارزش هایریگجهت ١ 
۵١ کارکنان یابیارز  یهاشاخص اهداف ٢ 
۵٢ یرانمد یابیارز یهاشاخص یتقدم اطاعت اله ٣ 
۵٣ افراد یابیارز  یهاروش یبه احکام الهیدتق ۴ 

۵۴ جبران خدمات و عدالتانصاف ۵ 
۵۵ یزشانگ )عوام(مردممندییترضا ۶ 

۵۶ یبازنشستگ یساز اعتمادواعتماد ٧ 
۵٧ و نظارت کنترل به عهدیوفا ٨ 
۵٨ یطبقات اجتماع یفلسفه وجود خدایاری ٩ 
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هامؤلفه یفرد هامؤلفه  یفرد
۵٩ یدر قبال طبقات اجتماع دولت یفوظا یتکافل اله ١٠ 

۶٠ یاننظام یو فلسفه وجود یگاهجا یخودشناس ١١ 
۶١ اقشار دیگربا یاننظام یرابطه تقوم یکنترلخود ١٢ 

۶٢ ینظام فرماندهانیاتو خصوص هایژگیو یساز خود ١٣ 
۶٣ ینظام فرماندهان ینشگز  یهاو شاخص یارهامع یشناسیتموقع ١۴ 

۶۴ یدر قبال فرماندهان نظام زمامدار یفوظا یشناسمردم ١۵ 
۶۵ ینظام فرماندهانیابیها و اصول ارز شاخص یدار مردم ١۶ 
۶۶ ینظام فرماندهان ییزشها و عوامل انگشاخص در رفتاراعتدال ١٧ 

۶٧ قاضیانیفلسفه وجود مردمهاییبعبرخورد مناسب با ١٨ 
۶٨ قاضیان عامیاتخصوص و هایژگیو مردمیهاسنتبرخورد مناسب با ١٩ 
۶٩ قاضیان خاصیاتخصوص و هایژگیو یشناسدشمنویمدار صلح ٢٠ 

٧٠ قاضیاندر قبال  زمامدار یفوظا هادر کار مباشرت ٢١ 
٧١ کارگزاران یو فلسفه وجود یگاهجا در کارهایکار محکم ٢٢ 

٧٢ کارگزاران گزینش هایشاخص یگراندیهاتجربهازیریگبهره ٢٣ 
٧٣ در قبال کارگزاران زمامدار یفوظا آموزیعبرت ٢۴ 

٧۴ کارگزاران ییزشتوجه به عوامل انگ رفتار آمرانه ٢۵ 
٧۵ بر عملکرد کارگزاران نظارت رفتار متکبرانه ٢۶ 

٧۶ گزارانخراج یو فلسفه وجود یگاهجا یخوار رانت ٢٧ 
٧٧ گزارانو خراج یاتآثار مال یزیگراز مردمیزپره ٢٨ 

٧٨ یآثار غفلت از آبادان یار زگاز مّنتیزپره ٢٩ 
٧٩ یاتیمال یفتخف یهامصداق در کارکردنو مبالغهگوییاز تملقیزپره ٣٠ 

٨٠ یاتیمالیفآثار تخف یرانمدینیو پسعامیاتخصوص ٣١ 
٨١ یراندب یو فلسفه وجود یگاهجا یرانمدیو کلخاصیاتخصوص ٣٢ 

٨٢ یراندب ینشگز  یهاشاخص )یاننظام-یمصداق(خاصیاتخصوص ٣٣ 
٨٨٣ یراندب ینشگز  یهاروش )قاضیان-یمصداق(خاصیاتخصوص ٣۴ 

٨۴ یرانامور دب یسازمانده )کارگزاران-یمصداق(خاصیاتخصوص ٣۵ 
٨۵ و اهل فن تاجرانیو فلسفه وجود یگاهجا )گزارانخراج-یمصداق(خاصیاتخصوص ٣۶ 

٨۶ مصداق تاجران و اهل فن )یراندب-یمصداق(خاصیاتخصوص ٣٧ 
٨٧ و اهل فن تاجرانیهایژگیو و یاتخصوص )و اهل فنتاجران-یمصداق(خاصیاتخصوص ٣٨ 

٨٨ فن و اهل تاجرانبر عملکرد ضرورت نظارت بر عملکرد تاجران و اهل فنابعاد نظارت ٣٩ 
٨٩ و اهل فن تاجرانبر عملکرد ابعاد نظارت )نامستضعف-یمصداق(خاصیاتخصوص ۴٠ 
٩٠ و اهل فن تاجرانبر عملکرد ابعاد نظارت یزیربرنامه ۴١ 

٩١ و اهل فن تاجرانبر عملکرد  آثار غفلت از نظارت زمانیریتو مدوقتیمتنظ ۴٢ 
٩٢ و اهل فن تاجران مقابله با عملکرد سوء یهاروش یریگیمو تصممشورت ۴٣ 

٩٣ مستضعفان یو فلسفه وجود یگاهجا یسازمانده ۴۴ 
٩۴ طبقه مستضعف یقمصاد یرهبر  ۴۵ 
٩۵ بیچارگان یهایژگیو شغلیلو تحلیهتجز ۴۶ 

٩۶ مستضعف قشردر قبال زمامدار یفوظا ینشو گزیابیکارمند ۴٧ 
٩٧ ناامور مستضعفیانمتصد یهایژگیو کارکنانینشگزهاییارمع ۴٨ 

  ۴٩ یانسانیرویو بهبود نآموزش ٩٨  آثار نظارت
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مـدل ظـاهر و  ۀگانـ هجـدهی  هـا مقولـهدر مرحلـه قبـل، هـا  ؤلفهمپس از مقایسه مداوم  .١٣
 :ستها مقولهاین  دهندۀ نشان ٢−٠جدول شماره . ندشداستخراج 

 
  ی مدیریتی ها مقوله: ٢−٠جدول  

 هامقوله ردیف هامقوله  یفرد
  یرانمد یفوظا ١٠ قوائم  ١
  یطبقات اجتماع یریتمد ١١ ینقوان  ٢
  ینظامامور یریتمد ١٢ قواعد  ٣
  یامور قضائ یریتمد ١٣ ییخداگرا  ۴
  یامور دولت یریتمد ١۴ یریتیخودمد  ۵
  یامور اقتصاد یریتمد ١۵ ییگرامردم  ۶

  یو اطالعاتیتیامور امن یریتمد ١۶ یجابیایرفتارها  ٧

  یو صنعت یامور بازرگان یریتمد ١٧ یسلبیرفتارها  ٨

  امور مستضعفان یریتمد ١٨ مدیرانیهایژگیو  ٩

 

مدل ظـاهر  ۀگان پنج  محورهایدر مرحله قبل،  ها مقولهپس از مقایسه مداوم  در نهایت و .١۴
 :استها  محوراین  ۀکنند منعکس ٣−٠جدول شماره که  شدندو استخراج 

 
  محورهای مدیریتی: ٣−٠جدول 

 محورها ردیف محورها  یفرد

  اداره یتماه ۴ ارکان اداره  ١
 ادارهانواع  ۵ ابعاد اداره  ٢
  -  - ادارهیرفتارها  ٣

  
 »دینی مدیریت« از ای جلوه را مطالب مجموعه توان می بندی، جمع یک در و نهایت در .١۵
 الگـوی«: عنـاوین با مرتبط حال عین در و مجزا مبحث چند شامل فوق، کلی عنوان. نمود تلقی
 مصـادیق و شناسـی نـوع« و »مـدیران شناسـی رفتـار« ،»مـدیران وظـایف و هـا ویژگی« ،»اداره

 صـورت به ارائه قابلیت موضوعی، استقالل نیز و تنوع و گستردگی دلیل به که باشد می »مدیریت
 .دارد را مستقل بحثی
  )۴-٠ نمودار( نمود ترسیم زیر صورت به را مباحث ساختار توان می ترتیب بدین. ١۶
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 ساختار مباحث: ۴-٠نمودار

  

مباحثساختار

 اول مبحث

 سوم مبحث

 دوم مبحث

 چهارم مبحث

 پنجم مبحث

 ششم مبحث

 ادارهالگوی

تحقیق کیفیتنامهاندازچشم

 مدیریتارکان

قوانین قواعدقوائم

 مدیریتابعاد

 مدیریتی خو گرایی مردمخداگرایی

ادارهماهیت

 وظایفهاویژگی

 رفتارشناسی

 سلبیایجابی

 شناسینوع

اجتماعی طبقاتهامصداق

 اسالمیمدیریتازنمایی

 نهایی اهداف حکومت ساختار
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 مبحـث و »البالغـه نهـج در اداره الگـوی«: عنوان با فوق مجموعه مبحث اول تا سوم از .١٧
 .است شده تدوین پیشتر »البالغه نهج در مدیران وظایف و ها ویژگی« :عنوان با چهارم
 در مـدیران شناسـی رفتـار« بـا عنـوان  را مجموعـه نیـا از پـنجم مبحـث حاضر، کتاب. ١٨
 عمومی امور اداره« تخصصی درس مباحث جهت ،»درسی کتاب« یک قالب در و »البالغه نهج
 کتـاب منزله به نیز و 1دولتی مدیریت مختلف های گرایش ارشد کارشناسی مقطع در »اسالم در
ا دکتـر مقطـع در »اسـالمی مـدیریت فلسـفی تحلیـل« درس مباحـث جهـت »درسـی کمک«

 مقطـع در »آن الگوهـای و اسـالمی مـدیریت مبـانی« درس و مـدیریت، مختلـف های گرایش
 . است نموده ارائه کارشناسی،

  :باشد می فصل ١۵ شامل و گردیده تدوین بخش دو در کتاب این. ١٩
 یو چگـونگ تیـماه« :چـون یو مبـاحث اند شـده یبررسـ یجـابیا یرفتارها اول، بخش در
 ،»ها و هنجارهـا د بـا سـنترنحـوۀ برخـو« ،»ی مـردمهـا عیببـا مناسـب برخـورد «، »رفتارها

و  یمردمـ ارتبـاط« ،»الفّعـ یریـگ عضو مو یکار محکم« ،»در روابط یاریو هوش یمدار صلح«
 بیـترت بـه ،»یآمـوز تجربه« و »در رفتار اعتدال« ،»ثاریا بر یمبتن تیریمد« ،»در کار مباشرت
 .اند داده اختصاص خود به را نهم تا اول یها فصل موضوع

 هـایی همچـون وانو بـا عن پـانزدهمتـا  دهـم یها فصل دردر بخش دوم  نیز یسلب یرفتارها
 ،»در کـار کـردن گویی و مبالغه پرهیز از تملق« ،»یارذگ منتپرهیز از « ،»آمرانه رفتارپرهیز از «
  .اند هشد یبررس »یخوار ژهیوپرهیز از «و  »یزیگر مردمپرهیز از « ،»متکبرانه رفتارپرهیز از «

  : ذیل استکتاب به صورت  مباحث ساختار بیترت نیبد. ٢٠
  
  
  
  
  
  

                                                            
 نامـه اسـتناد به شده، یبازنگر نسخه( یآموزش یزیر  برنامه یعال یشورا ٢٢/۴/٧۶ مورخ ٣۴۴ جلسه مصوبه .١

 ) یفرهنگ انقالب یعال یشورا یانسان علوم یارتقا و تحول یشورا ٢۴/۴/٩۴ مورخ دش/٧٣۵١/٩۴



 13   مقدمه

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کتاب ساختار: ۵-٠ ارنمود

 عنوان البالغه رفتارشناسی مدیران در نهج

  اول  بخش
  

  نهم تا اول های فصل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  دوم بخش

  
 پانزدهمدهم تا  های فصل

 

 ایجابی رفتارهای

رها
رفتا

ی 
ونگ
چگ

ت و 
اهی
م

 

ورد
رخ
ب

 
سب

منا
 

یب
ا ع
ب

ها 
ردم

ی م
 

حو
ن

ۀ 
رد 
خو
بر

نت
ا س
ب

 ها 
رها
جا
 هن
و

 

 صلح
ری
شیا
هو

ی و 
دار
م

 
بط
 روا
در

 

کم
مح

 
ضع

 مو
ی و

کار
 

 فعّ 
ری
گی

کار ال
در 

ت 
شر
مبا

ی و 
ردم
ط م

رتبا
ا

 

ثار
ر ای
ی ب
بتن
ت م

دیری
م

 

تار
ر رف
ل د

تدا
اع

 

ربه
تج

 
زی
آمو

 

 سلبی رفتارهای

 از 
هیز

پر
تار 
رف

ای
ه

 
رانه

آم
 

 از 
هیز

پر
نت
م

 
ری
گذا

 

پ
لق
 تم
ز از
رهی

 
کار

در 
دن 

 کر
لغه
مبا

ی و 
گوی  از 
هیز

پر
رانه

تکب
ر م
رفتا

 

 از 
هیز

پر
ردم

م
 

زی
گری

 

پر 
 از 
هیز

یژه
و

 
ری
خوا

 





 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اول بخش  

ایجابی رفتارهای  
  

  




