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  پژوهشگاه سخن

 در] انسـانی هـای پدیده مهار و ضبط و ریزی برنامه شناخت، منظور به[ انسانی علوم در پژوهش
 کنـار در وحیـانی های آموزه و عقل از استفاده و انکارناپذیر ضرورتی بشر واقعی سعادت راستای
 شـرط جوامـع، اصیل های ارزش و فرهنگ و عینی های واقعیت گرفتن نظر در و تجربی های داده

 .است جامعه هر در ها پژوهش گونه این کارآیی و نمایی واقع پویایی، اساسی
 و سـو یـک از جامعـه هـای واقعیت شناخت گرو در اسالمی ایران جامعه در کارآمد پژوهش

 دیگـر سـوی از ایرانـی فرهنگ مؤلفه ترین اساسی و وحیانی های آموزه  ترین متقن عنوان به ماسال
 بازنگری پژوهش، در آن از گیری بهره و اسالمی معارف از عمیق و دقیق آگاهی رو، این از است؛

 .است برخوردار ای ویژه جایگاه از انسانی علوم مسائل و مبانی سازی بومی و
 زمینـه اسـالمی، جمهـوری بنیانگذار خمینی امام سوی از راهبردی تحقیق این به توجه
 عنایت و راهنمایی با و ساخت فراهم ١٣٦١ سال در را دانشگاه و حوزه  همکاری دفتر گیری شکل
 زمینه نهاد، این موفق تجربه. گرفت شکل علمی نهاد این دانشگاه، و حوزه اساتید همت و ایشان

 سـال در عـالی آموزش گسترش شورای تصویب با و آورد فراهم آن های فعالیت گسترش برای را
 و حوزه پژوهشی مؤسسه« به ١٣٨٢ سال در و شد تأسیس »دانشگاه و حوزه پژوهشکده« ١٣٧٧
 .یافت ارتقا »دانشگاه و حوزه پژوهشگاه« به ١٣٨٣ سال در و »دانشگاه

   ارائـه علمـی جوامـع بـه فراوانـی خـدمات خـود سـنگین رسـالت ایفای در تاکنون پژوهشگاه
 علمـی نشـریه و کتـاب هـا ده انتشـار و ترجمـه تألیف، تهیه، به توان می جمله آن از که است نموده
 .کرد اشاره

 سه 



 

 

در قالـب یـک  البالغـه در نهج» های مدیریت شناسی و مصداق نوع«حاضر، با عنوان  کتاب
در مقطــع » امــور عمــومی در اســالم اداره«کتــاب درســی، جهــت مباحــث درس تخصصــی 

کمـک درسـی جهـت  له کتابی و نیز به منزدولت های مختلف مدیریت کارشناسی ارشد گرایش
 های مختلف مـدیریت در مقطع دکتری گرایش» اسالمی فلسفی مدیریت تحلیل«مباحث درس 

. در مقطـع کارشناسـی، ارائـه شـده اسـت» از دیدگاه اسـالمی مدیریت و مبانی اصول«و درس 
 .مند شوند توانند از آن بهره مندان به معارف اسالمی و علوی می همچنین دیگر عالقه

، راهنمـایی و پیشـنهادهای شـود بـا همکـاری ارجمند تقاضا می نظران از استادان و صاحب
حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز  کتاب ح، این پژوهشگاه را در جهت اصالی 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 سه
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   :تقدیم به
 مظلوم مقتدر تاریخ مولی الموحدین علی امیرمؤمنان

 
  

   شگفتاریپ

 ینظام رفتارها ِت یتبع چنینهما فرهنگ و یها  ارزش ِامت نظام ادراکات جامعه از نظیتوجه به تبع
 عنوان راهکار ارتباط نظر و عمـل ت بهیرین آن است که مدیّ از نظام ادراکات جامعه، مب یاجتماع
دک دقـت در که انـ یا گونه هر جامعه دارد، به یها ارزش، ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ و یاجتماع

 .رهنمون سازد ها،آن تواند ما را به فرهنگ نهفته در یت جوامع مختلف، میریمد
   یهــا ارزشبــر فرهنــگ و  یمبتنــ یتیریت در نظــام اســالمی، مــدیرین اســاس، مــدیــبــر ا
 یراهکـار هـا،آن یـافتن ینـیاسـالم و جلـوه ع های هیو نظرها  ارزشاده شدن یکه پاست  یاسالم

ــا ا ــگ ب ــب و هماهن ــمتناس ــن ارزشی ــا را م ــامش یه ــه ن ــد، ک ــی« طلب ــدیریت دین ــا » م   ی
ن آن، بـه یـیو تب یت اسـالمیریت و ضـرورت مـدیاهم ،هین زاویاز ا .است» یت اسالمیریمد«

نداشـتن امکـان  یاآن، بـه معنـ یاده شدن فرهنگ اسالم است و نفـیپ ِت یاندازه ضرورت و اهم
 .استاسالم و فرهنگ آن  ینیتحقق ع

 یهـا ارزش اجـرای ،یاسالم شکل گرفته و قانون اساسدین  یاساس مبان، بریانقالب 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 اسالمیکه فرهنگ با ن استیا
 . آشکار شود یواردات یها تیریمحور و مد ت ارزشیریمد میان یاساستفاوت 

 مطرح کردنویژه موضوعیت  هاسالمی و ب−تحول در علوم انسانیامروزه در راستای ضرورت 
پرکـردن ایـن خـأل  گونـاگونی بـرایحقیقی و حقوقی  نقشه جامع تحقق مدیریت اسالمی، افراد

هبـر ر مهـم،امر در رأس این . اند معطوف داشته بدانخود را  و همتده کر، احساس وظیفه بزرگ
کیـد اسـت کـه بـا ای ه خامنـهّلـال اسالمی، حضرت آیت فرزانه انقالب  در قالـب ایشـان هایتأ

همـه   تـرین دغدغـه در ایـن راسـتا، مهـم .بـرد را به پیش میاین جریان رهنمودهای استراتژیک، 
وردهای بشری در زمینه امنطقی با دست اقدامتوان ضمن  ، آن است که چگونه مینقالبن ادلسوزا
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. نگرفتـه اسـت انجـامدیگران  ی به سودکار کرد که خواسته یا ناخواسته، پیدا علوم انسانی، یقین
یند تولید علم را مبتنی بر مبـانی ارزشـی اکه بتوان در بلندمدت فرمانی میسور است له زئاین مس

کـردن و طراحـی همتـی واال داشـتن مستلزم  اً رسیدن به این مرحله، قطع. دکردینه طراحی و نها
 .ن آنهاستها و منابع دینی و چراغ راه قرار داد ارزش دلو منسجم از  های گوناگون نمونه

ادین هرگونه تالش در اصالح علوم موجود و عرضه آنها به دین و حتی توجه به مفروضات بنیـ
دادن های اصلی علم و دستیابی به مبانی اصیل اسالمی و جریان  علوم، بدون توجه به زیرساخت

از ایـن  و غفلت بینجامدتواند به تولید علم دینی  نمی اً یند تولید علم، لزوماآنها در همه مراحل فر
ها، ما را به رفتارهـای  های زیاد و از دست رفتن فرصت امر، ممکن است ضمن دربرداشتن هزینه

ن مستقل از توا ا نمیویژه اینکه امروزه تولید علم ر ، بهسازد واداردیگران  ر مبنای قواعدانفعالی و ب
  . دکرها، تحلیل ی تحقیقاتی دولتها گیری تحوالت اجتماعی و جهت

ینـد تولیـد اها در پیمودن درست فر پرهیز از انفعال و استفاده بهینه از همه امکانات و فرصت
جامع برای مدیریت اسالمی و لزم طراحی الگویی ویژه مدیریت، مست هب ،اسالمی−علوم انسانی

  . استمنطقی و روشمند  راهیل آن از دادن آن به اسالم و منابع اصینسبت 
و  ت دینـییریاعمال مد ِی گشا تواند راه ی، مالبالغهدگاه نهجیت از دیریمدن راستا، یقطعًا در ا

ــا محــور، در ســازمان ارزش ــاگون باشــد یها و نهاده ــی). ۵، ص١٣۵٩، یریضــم( گون از  یک
ت یو بـه ابـد دارد یمباحث آن رنـگ جـاودانگ دیگرکه همچون  البالغه نهجدرخشان  های لفص
 مالـک بزرگـوارش صـحابی و وفادار یار به علی ماما یخیا فرمان تاری ۵٣وسته است، نامه یپ

  .)٢٧ص ،١٣٧۶ ،لنکرانی فاضل( است نخعی اشتر
 کـه اسـت آن اساسـی الؤس ،دینی مدیریت جمله از و انسانی لومع به پرداختن و بررسی در
 ایـن در ؟دکـر شـروع موجـود علـوم و دیگران تجربه از باید لزوماً  آیا باشد؟ باید کجا آغاز نقطه

 ؟است استوار مبنایی چه بر آغاز نقطه صورت
 و علـم رابطـه بررسی" بر حاکم رویکردهای از بسیاری مبنای رنسانس از پس که فرضی پیش

 بایـد کـه هسـتند متمـایز و جـدا مفهـوم دو "دین و علم" :اینکه از است عبارت ،گرفته قرار "دین
  .دشو تبیین آنها ارتباط
 طـرح را ضفـر پیش این که کسانی اوًال، کهچرا ،است تأمل جای فرض پیش این به نسبت اما
 تجربـه ثالثـًا، و کشـد می چالش به را آن منطق و عقل ،ثانیاً  ؛ندارند قبولآن را  عمل در ،اند کرده



  3   پيشگفتار

 

 و دینـی علوم تاریخچه بر گذرا مروری با کهاین چه ؛رساند می را آن خالف ما اعتقادی و تاریخی
 و جـدایی گونـه هـیچ ،دیـن و علـم میـان اصـوالً  کـه دریافت توان می آسانی به رنسانس، از قبل

 و خـورد نمـی چشـم بـه دیـن و علـم رابطـه از هم بحثی نتیجه در و نداشته موضوعیت تفکیکی
 در ،انـد دانسـته مـی خـوبی بـه را ،...و شناسی ستاره پزشکی، ،پایه علوم که اسالمی اندیشمندان

 ائمـه بـه توسـل بـا علمـیی هـا بسـت بـن در حتـی و مطـرح کـرده دین با آمیخته را اینها عمل،
  .گشودند می را فهم خود های گره ،اطهار

 یمبنـا بـر ،دینـی علوم و انسانی علوم پیرامون تحقیق در آغاز نقطه که دارد ضرورت بنابراین
 بـر ،عبـارتی بـه و اسالمی و دینی اصیل منابع و ها داشته براساس و ها فرض پیش گونه این از گذر
 داشـتن دلیـل بـه و کامـل نظـام یـک عنـوان بـه اسـالم ،اوالً  کهچرا باشد؛ درون از شروع مبنای

 و عالئـم کـه چنان ؛باشـد نداشـته حرفـی امـور ۀادار زمینه در تواند نمی ،اداری نظام و حکومت
معنـا  آن به مطلب این ثانیاً  ؛دارد وجود رابطه این در آن نکردن سکوت بر مبنی فراوانی های نشانه
 چشـم موجـود هـای واقعیت روی بر یا ،نشود استفاده موجود علوم یا دیگرانۀ تجرب از که نیست
 موجـود علـوم تحلیـل سراغ ،منطق و ابزار با و داریم آنچه به شدن مجهز با باید بلکه ؛ودش بسته
 تـا بخـواهیم او از و زده زانو معصوم پیشگاه در که است آن راه تنها راستا این در ،ثالثاً  ؛برویم

  .کند عنایت ظرفیت، با متناسب ای، قطره ،خویش علم رانک بی دریای از را ما
 تـریننظیر بـی و تـرین مهـم ،تـرین برجسته از یکی تحلیل باکه  است آن قصد تحقیق این در
 سـایه در ،)۵٣ نامـه( اشـتر مالـک بـه علـی امـام فرمـان یعنی ،اسالم تاریخ مدیریتی متون

 آن کیف و کّم  و امور اداره ۀنحو بخواهیم او از و نشسته ،بشر تاریخ ترین مدیر بزرگ های سفارش
  .کند بازگو را

 ۵٣ نامـه بـه جـامع نگـاهی ضـمن تـا دارد تـالش خـود، ناچیز توان به اقرار رغم به نگارنده
 کـه را خـدامحور نظـام در مـدیریت از زوایایی مدیریتی، مباحثمنظر  از آن رصد و البالغه نهج
 مـدیریت ویـژه هبـ و دینـی مـدیریت سـاحت به هایی دریچه و کند مطرح ،دهکر ترسیم علی

  . خورد، بگشاید آن حضرت به چشم می گونه اعجاز کلمات در 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 یـن تحقیـق بودهکسانی که یاری دهنده محقـق در ا
، های دلگرم کنندۀ آنها هستم، تقدیر و تشکر کنم و اجر همگـی را از مـوالی متقیـان تشویق
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، ، که در مقام ناظر این کارویژه از استاد ارجمند آقای دکتر حسن عابدی جعفری طلب نمایم؛ به
ــون راهنمایی ــق، مره ــول تحقی ــای سعیدرضــا  در ط ــانم؛ از آق ــه ایش ــوزانه و عالمان ــای دلس ه

های زیـادی را از ایـن کتـاب  ، دلسوزانه و علمی ایشان، کاستیکه ویراستاری دقیق عسکری علی
انـد؛ از مسـئوالن محتـرم پژوهشـگاه حـوزه و  و محتـوای آن افزوده زدود و بـر صـحت سـاختار

خصـوص  و به ، علی یحیاییدکتر ابوالفضل گائینی ،دکتر عبدالله توکلی اندانشگاه، از جمله آقای
هـای مختلـف در مسـیر  پیگیری گیری و که روخـوانی نهـایی مـتن، نمایـه اسماعیل یارمحمدی
را بر عهده داشتند؛ همچنین از شرکت اعتصام و سایر عزیزانی که مستقیم و  تسهیل و تسریع کار
  .را دارم، کمال امتنان اند مر رسیدن این اثر سهمی داشتهغیرمستقیم در به ث

سـیراب  ،ظرفیتهر کسی را به قدر توان و  علوی، به یقین گام نهادن در دریای ژرف معرفت
کند، اما توان ناچیز نگارنده مستلزم اقرار به ضعف خود در به جا آوردن حق مطلـب و هـدف  می

ویژه دانشـجویان، اسـاتید و  شک داوری این امر بر خوانندگان محتـرم، بـه این تحقیق است؛ بی
و شکلی، پذیرای نقادی صاحبنظران  های محتوایی باشد؛ مؤلف با اذعان کاستی اندیشمندان می

  .محترم در راستای توسعه و ارتقای این نوشتار است
 

  یر یام ینق یعل قم،    
  ١٣٩۴ زمستان

 
   



  
  
  
  
  
  

  مقدمه

  :استبه اختصار بدین شرح  بحث فرایند و گرفته شکل علمی پژوهش یک مبنای بر کتاب این
 واقـع در آمـده، مالـک بـه خطـاب و علـی امام نامه ترین مهم و ترین طوالنی در آنچه .١

 بـه. آنهاسـت رفتـاری و فکـری روحی، مختلف ابعاد به توجه و زمامداران زندگی و آیین دکترین
 از فـارغ و زنـدگی غوغـای از ردو هکـ نیسـت یمـیکح هـای گفتـه« امام کالم ،دیگر سخن
 معـارف و نشـیند مـی باشد، مطرح است نکمم جامعه کی در هک گوناگونی لئمسا و ها واقعیت
 بـر را عظیم ۀجامع کی ۀادار ولیتئمس بار هک است انسانی سخنان هکبل ند؛ک می بیان را اسالمی
 دلـی بـا و است قرآنی و اسالمی معارفۀ هم به صیرب و دین دانای و ندک می احساس خود دوش

 حرف آنها با شود، می رو بهرو مردم با ،ولیتئپرمس مقامی در و بزرگ روحی و معرفت از ماالمال
 تمشـکال خـود پوسـت و گوشـت با او .دهد می پاسخ آنها استفهامات و سؤاالت به و زند، می
 و هـدایت هـای شـیوه به را مالک ،شهر مهربان و دلسوز زمامداری موضع از و کرده درک را مردم

گاه امت رهبری  بـا و زنـد مـی حـرف اسـالمی مکحـا کیـ عنوان به امیرالمؤمنین .سازد می آ
). ١٣۶٣ ،ای خامنـه( »گویـد مـی سـخن اوسـت، خـود ومـتکح و اشراف تحت هک یا جامعه

 ند،ک می طلب اسالم تاریخ از مرحله آن قطعی نیاز هک را چیزی و نیازهاست با مطابق او سخن«
 شـریف تابک این در و بوده درگیر ومتکح امر با علی حضرت«. )١٣۶۴ ،همو( »گوید می
 و هـا مصـیبت و التکمشـۀ همـ ابـ− المیاسـ شـورکۀ ادار بـا هکـ سـیک و مکحا کی عنوان به

. اسـت گفتـه سـخن رده،ک رسیدگی لهئمس این گوناگون جوانب به و بوده رو هروب −دردسرهایش
 بسـی داریـم، قـرار علـی امیرالمـؤمنین شرایط مشابه شرایطی در هک ما برای امر این به توجه

 ؛)١٣۶٠ ،همو( »است آموزنده
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 از یقـو نسـبتاً  ای پیشـینه خوشـبختانه ،علی امام ۵٣ نامه ویژه به و البالغه نهجبارۀ در .٢
 اسـت؛ پرشـمار هـای پژوهش و ها نامه پایان ،گونهای گونا باکت شامل که دارد وجود تحقیقات

 بـهفقط  که رسیده چاپ به ارزشمندی های باکت نامه، این به مدیریتی رویکرد راستای در ویژه به
 مـدیریت بـه کـه هایی هـم بیشتر کتاب گفت توان میهمچنین . دارند اشاره نامه مدیریتی نکات

  .اند گرفته بهره ارجمند نامه این محتوای از خود، مباحث در نوعی به اند، پرداخته اسالمی
 ناشارح همه جمله از ،دهکر تأمل آن در و داشته البالغه نهج ۵٣ نامه به توجهی اندک کسهر
 بـرای گشـا راه و عمـومی مدیریت نامه، بر حاکم روح اینکه آن و اند داستان سخن هم یک بر آن،

 مـدیریتی دیگـر سطوح همه برای ،حال عین در و است؛ عالی سطوح در جامعه مدیران و حکام
 اسـت نکـرده گـذارفرو را مـدیریتی و متیحکو اخالق و ها سیاست ها، روش اصول، مبانی، نیز،

  ؛)١٣ص ،١٣٩٠ ،تهرانی دلشاد(
 در علـی امـام ۵٣ نامه بر حاکم دینی مدیریت الگوی کشف در تحقیق این استراتژی .٣
 ویـژه به و آنها ساماندهی و یزسا مفهوم مستلزم امر این .استمحتو تحلیل بر مبتنی ،البالغه نهج
 و یممفـاه اسـتخراج و کشف و شده تعیین پیش از و مشخص های ایده کمترین با بحث به ورود
  ؛است نامه متن از آنها بندی دسته
 آن، بـودن تخصصـی و اسـالمی حـال عـین در و متن بودن عربی دلیل به تحقیق این در .۴
 و اولیـه مـتن دلیـل، همـین بـه ؛است مهم این به توجه مستلزم آن، از اکتشاف و استنباط هرگونه
 مـتن راسـتا، ایـن در است؛ شده انتخاب اسالمی، کارشناسان نظر مبنای بر آن، تفسیر و ترجمه
 تـرینمعتبر از کـه اسـت 1االسـالم فیض البالغه نهج از برگرفته آن، به مربوط هایفراز و ۵٣ نامه

 پیـام جلـدی ١۵ مجموعـه از همیـازد و دهم جلداز  ها،فراز تفسیر و ترجمه در و هاست، نسخه
 و هاتفسـیر دیگـر از ایـن، بر افزون  است؛ شده استفاده 2البالغهنهج بر جامعی و تازه شرح :امام

                                                                    
  .البالغهنهجو شرح  ترجمه ،االسالم فیض .١
 و تـرینمعتبر  جملـه از مجموعـه ایـن .البالغـهنهجبر  یشرح تازه و جامع:امام پیام یگران،و د  یرازیمکارم ش .٢

سـال  بیست یو ط یرازیمکارم ش اللهآیت یبه سرپرست یشمنداناز اند یاست که جمع هاییشرح ترینجامع
هر بخش  و کرده یمتقس بخش سیبه  را 53نامه  یمجموعه محتوا ینا یازدهمو جلد دهم و  اند کرده ینتدو 

 یو ارتباط آنها بـا معـان یاصل هایواژه ی،لغو  یمعان یضمن بررس ،آن در و هشد یحتشر  یاز لحاظ موضوع
 هـر محتـوای بـا مـرتبط دقیقی نکات حال، فراخور به و است نظیرکملحاظ  ینبحث شده و از ا یاصطالح
  .است شده ارائه بخش
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 مواقـع در همچنـین اسـت؛ شـده گرفته بهره نیز 1علی امام دیدگاه از کشورداری آیین ویژه به
  ؛است شده مراجعه نامه از مدیریتی های شرح دیگر به تطبیقی رویکردی با و لزوم
 و مـؤلفین طـرف از ادبـی یـا مفهومی قواعد اساسبر ،اشتر مالک به علی امام فرمان .۵

 در و اسـت معـروف »فـراز« یـک بـه بخـش هـر که شده تقسیم مختلفی های بخش به شارحین
  .اند گرفته شکل موضوع، اساسبر فرازها این مواردی
 البالغـه نهـج شرح و ترجمه همچون گرفته قرار هافراز بندی دسته مالک پژوهش این در آنچه
بـه اختصـار  وشده  تقسیم فراز نود به نامه متن ،االسالم فیض البالغه نهج در. است االسالم فیض

  ؛)١٠٣۵−٩٩١ص ق،١٣٧۶ ،سالماال فیض( است شرحی داده شده فراز دربارۀ هر
 همچنـین و فـراز هـر مختلـف هـای بخش کـه اسـت ایـن فرازها بیان در توجه قابل نکته .۶

 و طـولی ارتبـاط نیـز و معلولی و علتارتباط  یا ،منطقی ارتباط ،امحتو اساسبر متعدد، فرازهای
 کمـک فـراز هـر بهتر درک به خود این و اند دهش مطرح شده، تقطیع صورت به ها،آن میان عرضی

 کتاب یازدهم و دهم جلد از استفاده با آن مفهوم و معنا و فراز هر کلیدی و مهم های واژه. دکن می
کید مدیریتی مفاهیم با سبمتنا معنای بر میان، این در و شده ارائه امام پیام   ؛است دهش تأ

 آن بـر سـعی حـال عـین در و اند شده بررسی ترتیب به فرازها تک تک حاضر، تحقیق در. ٧
  . دنشو ارائه واحد، یساختار رعایت با و کل یک عنوان به مطالب که بوده

 نامـه، مختلـف فرازهای ،انتزاعی برخورد از پرهیز ضمن که است آن بر تالش تحقیق این در
 آن متعدد زوایای شدن باز به تا گیرند قرار هم کنار در هستند، مفهوم یک تفسیرکننده نوعی به که

 طـرف از و شده توجه فرازها ترتیب بر طرف، یک از نوشته این در دیگر، سخن به. درسانن کمک
 فـراز هر ارتباط شده تا تالش حال عین در و شده رعایت آن در موضوعی بندی دسته نوعی دیگر،

   ؛دشو تبیین موضوعی صورت به پیشین فراز با
 و یمـدیریت موجـود مباحـث پـرداختن بـه از هیزپر ضمن ،دهش تالش حاضر، تحقیق در. ٨

 مفاهیم و شود بررسی امام دیدگاه فقط ،البالغه نهج یا ،نامه از آنها برای هاییییدأت جستجوی
 نامـه، محتـوای تبیـین بـا تـا شده باعث امر این ؛دنشو استخراج ها داده بطن از و مستقل طور به

 از نـوعی را آن بتـوان شاید و بوده سازگار اسالم مبانی با کامالً  که یابد موضوعیت خاصی ادبیات
  ؛دکر تلقی سازی بومی های مدل

                                                                    
  .علی امام اهدیدگ از کشورداری آیین ،یفاضل لنکران .١
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 نامگـذاریF ٩٠ تـا ١F بـا ترتیـب به نود تا اول فرازهای و F نماد با فراز هر ،اساس این بر. ٩
 دو بـه کم دست ها قسمت این و شده تقسیم هایی قسمت به خود، حجم به بسته فراز هر. اند شده

 فرعـی قسمت ۶٩٢ به نامه مجموع در. اند دهش تقسیم فرعی قسمت هجده به حداکثر وقسمت 
 j و ٩٠ تا ١ از و فراز شماره i آن در که است شده دهدا نمایش Fij صورت به یک هر وشده  تبدیل
 و داده اختصـاص خـود بـه را خاصـی عـدد فـراز هـر در که است فراز یک مختلف های قسمت
  ؛شود می شامل را هجده تا یک اعداد تناسب، به که است متغیری
 از اسـتفاده و مـدیریتی ویکردر گرفتن نظر در با قسمت، ۶٩٢ به نامه متن تبدیل از پس. ١٠

 مفـاهیم و شـده دقیـق مطالعـه قسـمت هـر ترکیبی، صورت به کاویمعنا و کاوی لغت روش دو
 و فرازها درصد ١٠ تحقیق، انجام روایی افزایش برای و است دهش استخراج آن در نهفته مدیریتی
 حـوزوی خبرگان اختیار در ای پرسشنامه در و انتخاب تصادفی صورت به شده استخراج کدهای

 پیشنهاد به توجه و نامه هایفراز به مکرر مراجعه ضمن و است گرفته قرار البالغه نهج با آشنایان و
 ١٢٠٠ به هاکد تعداد فرازها، به مربوط کلیدی نکات تر دقیق بررسی و یئنها بازنگری در خبرگان
  ؛استه رسید
 در شـد و توجـه »علی امام نامه مدیریتِی  های شاخص«بر  مفاهیم، شناسایی از پس. ١١
 در و نـدیب دسـته مـداوم، مقایسه روش اساسبر مشابه، کدهای و مقایسه هم با کدها مرحله این

  ؛انجامید شاخص پانصد یاحصا به نهایت
. ندشـد اسـتخراج مـدل ۀگانـ ٩٨ یها لفهؤم قبل، مرحله در ها شاخص مداوم سهیمقا با .١٢
  :ستها لفهؤم نیا دهنده نشان ١−٠ شماره جدول
 

 مدیریتی یها مؤلفه: ١−٠ جدول

 هامؤلفه ردیف هامؤلفه  ردیف
  عملکرد ارزشیابی ۴٩ اهگیریجهت  ١
  کارکنانارزیابی هایشاخص ۵٠ اهداف  ٢
  مدیرانارزیابی هایشاخص ۵١ تقدم اطاعت الهی  ٣
  افرادارزیابی های روش ۵٢ تقید به احکام الهی  ۴
  خدمات جبران ۵٣ عدالتانصاف و  ۵
 انگیزش ۵۴ )عوام(مندی مردمرضایت  ۶
 بازنشستگی ۵۵ اعتماد و اعتمادسازی  ٧
  نظارت و کنترل ۵۶ وفای به عهد  ٨
  اجتماعیطبقات وجودی فلسفه ۵٧ یاری خدا  ٩
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 هامؤلفه ردیف هامؤلفه  ردیف
  اجتماعی طبقات قبال در دولت وظایف ۵٨ تکافل الهی  ١٠
  نظامیان وجودی فلسفه و جایگاه ۵٩ خودشناسی  ١١
  اقشار دیگربانظامیان تقومی رابطه ۶٠ خودکنترلی  ١٢
  نظامی انفرمانده خصوصیات و هاویژگی ۶١ خودسازی  ١٣
  نظامی فرماندهانگزینش ایهشاخص و معیارها ۶٢ شناسیموقعیت  ١۴
  نظامی فرماندهان قبال در زمامدار وظایف ۶٣ شناسیمردم  ١۵
  نظامی فرماندهانارزیابی اصول و هاشاخص ۶۴ داریمردم  ١۶
  نظامی فرماندهانیانگیزش عوامل و هاشاخص ۶۵ اعتدال در رفتار  ١٧
  انقاضی وجودی فلسفه ۶۶ های مردمبرخورد مناسب با عیب  ١٨
  انقاضی عامخصوصیات و هاویژگی ۶٧ های مردمبرخورد مناسب با سنت  ١٩
  انقاضی خاص خصوصیات و هاگیویژ  ۶٨ شناسیمداری و دشمنصلح  ٢٠
  انقاضی قبال در زمامدار وظایف ۶٩ هامباشرت در کار   ٢١
  کارگزارانوجودی فلسفه و جایگاه ٧٠ هاکاری در کار محکم  ٢٢
  کارگزارانقبال در زمامدار وظایف ٧١ های دیگرانگیری از تجربهبهره  ٢٣
  کارگزارانگزینش هایشاخص ٧٢ رفتار آمرانه  ٢۴
  کارگزارانیانگیزش عوامل به توجه ٧٣ رفتار متکبرانه  ٢۵
  کارگزاران عملکرد بر نظارت ٧۴ خواریرانت  ٢۶
  انگزار خراجوجودی فلسفه و جایگاه ٧۵ گریزیپرهیز از مردم  ٢٧
  انگزار خراج و مالیات آثار ٧۶ گزاریپرهیز از منت  ٢٨
  آبادانی از غفلت آثار ٧٧ گویی و مبالغه کردن در کارپرهیز از تملق  ٢٩
  مالیاتیتخفیف های مصداق ٧٨ و پسینی مدیرانخصوصیات عام  ٣٠
  مالیاتی تخفیف آثار ٧٩ و کلی مدیرانخصوصیات خاص  ٣١
  دبیران وجودی فلسفه و جایگاه ٨٠ )نظامیان−مصداقی(خصوصیات خاص  ٣٢
  دبیرانگزینش هایشاخص ٨١ )انقاضی−مصداقی(خصوصیات خاص  ٣٣
  دبیرانگزینش هایروش ٨٢ )کارگزاران−مصداقی(خصوصیات خاص  ٣۴
  دبیرانامور سازماندهی ٨٣ )انگزار خراج−مصداقی(خصوصیات خاص  ٣۵
  فن اهل و تاجران وجودی فلسفه و جایگاه ٨۴ )دبیران−مصداقی(خصوصیات خاص  ٣۶
  فن اهلو تاجران مصادیق ٨۵ )تاجران و اهل فن−مصداقی(خصوصیات خاص  ٣٧
  فن اهل و تاجران های ویژگی و خصوصیات ٨۶ بر عملکرد تجار و اهل فننظارتابعاد  ٣٨
  فن اهل و تاجرانعملکرد بر نظارت ضرورت ٨٧ )مستضعفین−مصداقی(خصوصیات خاص  ٣٩
  فن اهل و تاجران عملکرد بر نظارت ابعاد ٨٨ ریزیبرنامه  ۴٠
  فن اهل و تاجران عملکرد بر نظارت ابعاد ٨٩ و مدیریت زمانتنظیم وقت  ۴١
  فن اهل و تاجرانعملکرد بر نظارت از غفلتآثار ٩٠ گیریمشورت و تصمیم  ۴٢
  فن اهل و تاجرانسوء عملکرد با مقابله هایروش ٩١ سازماندهی  ۴٣
  مستضعفینوجودی فلسفه و جایگاه ٩٢ رهبری  ۴۴
  مستضعف طبقه مصادیق ٩٣ تجزیه و تحلیل شغل  ۴۵
  بیچارگان های ویژگی ٩۴ کارمندیابی و گزینش  ۴۶
  مستضعف رقش قبال در زمامدار وظایف ٩۵ معیارهای گزینش کارکنان  ۴٧
  مستضعفینامور متصدیان هایویژگی ٩۶ آموزش و بهبود نیروی انسانی  ۴٨
 نظارت آثار ٩٧ ارزشیابی عملکرد  ۴٩
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 و ظـاهر مـدل ۀگانـ هجـده یهـا مقولـه قبـل، مرحلـه در هـالفهؤم مداوم مقایسه از پس .١٣
 :ستها مقوله این دهنده نشان ٢−٠ شماره جدول. ندشد استخراج

   
  ی مدیریتیها مقوله: ٢−٠جدول 

 هامقوله  یفرد
 قوائم  ١
 ینقوان  ٢
 قواعد  ٣
 ییخداگرا  ۴
 یریتیخودمد  ۵
 ییگرامردم  ۶
 یجابیایرفتارها  ٧
 یسلبیرفتارها  ٨
 یرانمدهاییژگیو  ٩
 یرانمدیفوظا  ١٠
 یطبقات اجتماعیریتمد  ١١
 یامور نظامیریتمد  ١٢
 یامور قضائیریتمد  ١٣
 یامور دولتیریتمد  ١۴
 یامور اقتصادیریتمد  ١۵
  یو اطالعاتیتیامور امنیریتمد  ١۶
  یو صنعتیامور بازرگانیریتمد  ١٧
 ناامور مستضعفیریتمد  ١٨

 
مدل ظـاهر  ۀگان پنجی ها در مرحله قبل، محورها پس از مقایسه مداوم مقوله در نهایت و .١۴

 :است هاکننده این محور منعکس ٣−٠جدول شماره  دند کهشو استخراج 
  

 ی مدیریتیمحورها: ٣−٠ جدول

 محورها  یفرد
 ارکان اداره  ١
 ادارهابعاد  ٢
 ادارهیرفتارها  ٣
 ادارهیتماه  ۴
 انواع اداره  ۵
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 »دینـی مـدیریت« از ای جلوه را مطالب مجموعه توان می ی،بند جمع یکدر  و سرانجام .١۵
 الگـوی«: عنـاوین بـا مرتبط حال عین در و مجزا مبحث چند شامل فوق، کلی عنوان. دکر تلقی
 های صـداقم و شناسـی نـوع« و »مـدیران رفتارشناسـی« ،»مـدیران وظایف و ها ویژگی« ،»اداره

 بـه ارائه قابلیت هر یک موضوعی، استقالل نیز و تنوع و گستردگی دلیل به که باشد می »مدیریت
  .دارد را مستقل بحثی صورت
 )١−٠ نمودار(نمود  یمترس یرمباحث را به صورت ز توان ساختار یم یبترت ینبد. ١۶

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مباحث ساختار: ١−٠نمودار 

 مباحث ساختار

 اول مبحث

 سوم مبحث

 دوم مبحث

 چهارم مبحث

 پنجم مبحث

 ششم مبحث

 اداره الگوی

 تحقیق کیفیتنامهاندازچشم

مدیریتارکان

قوانین قواعدقوائم

مدیریتابعاد

مدیریتیدخو گرایی مردمخداگرایی

ادارهماهیت

 وظایفهاویژگی

رفتارشناسی

 سلبیایجابی

شناسینوع

 اجتماعی طبقاتهامصداق

 اسالمیمدیریتازنمایی

 یئنها اهدافحکومتساختار
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 ،»اداره الگــوی«: عنــاوین تحــت بیــترته بــ فــوق مجموعــه از پــنجم، تــا اول مبحــث. ١٧
 .است شده تدوین پیشتر ،البالغهنهج در »مدیران رفتارشناسی« و »مدیران وظایف و ها ویژگی«

 مـدیریت مصادیق و شناسی نوع« مجموعه را با عنوان نیا از ششم مبحث حاضر، کتاب. ١٨
 امـور اداره« تخصصـی درس مباحـث جهـت ،»درسـی کتاب« یک قالب در و »البالغه نهج در

 منزله به یزن و 1دولتی مدیریت مختلف های گرایش ارشد کارشناسی درمقطع »اسالم در عمومی
 مقطـع در »اسـالمی مـدیریت فلسـفی تحلیـل« درس مباحـث جهـت »درسـی کمک« کتاب
  در »آن الگوهـای و اسـالمی مـدیریت مبـانی« درس و مـدیریت، مختلف های گرایش−دکتری
 . است نموده ارائه کارشناسی، مقطع
 :باشد می فصل ١١ شامل و گردیده تدوین بخش سه در کتاب این. ١٩
 ترتیـب به و دوم و اول فصل دو در ،»مدیریت های مصداق و اجتماعی اقشار« اول بخش در

  .اند شده بررسی »مدیریت های مصداق« و »فرهنگی تنوع مدیریت« های عنوان با
 شـامل و شـده بررسـی ،لـیع امـام یـدگاهد از »اجتماعی طبقات مدیریت« دوم، بخش در

 امـور مـدیریت« ،»یئقضـا امـور مـدیریت« ،»نظـامی امـور مـدیریت« :چـون اسـت موضوعاتی
 بازرگانی امور مدیریت« ،»اطالعاتی و امنیتی امور مدیریت« ،»اقتصادی امور مدیریت« ،»کارگزاران

  .انددهش بررسی نهم تا سوم هایفصل در ترتیب به که »نامستضعف امور مدیریت« و »صنعتی و
 و دهشـ ترسیم ،۵٣ نامه براساس ،»اسالمی مدیریت زا نمایی« سوم، بخش در نهایت، در و
 چـارچوب« دهمزیـا فصـل و »یئغـا اهـداف« دهم فصل. است یازدهم و دهم فصل دو شامل
  .دان کرده تبیین را اسالمی مدیریت در »کلی

 .آمده است ٢−٠در نمودار  کتاب مباحث ساختار. 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
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 کتاب ساختار: ٢−٠ نمودار 

 

 
  

البالغه نهج در یریتمد یها مصداق و شناسی نوع  

اول بخش  

دوم و اول فصل  

دوم بخش  

نهم تا سوم فصل  

سوم بخش  

 و دهم فصل
 یازدهم

اسالمیمدیریتازنمایی

نهائی اهدافحکومتساختار  

اجتماعیطبقاتمدیریت

یت
دیر
م

 
مور
ا

 
می
نظا

 

یت
دیر
م

 
مور
ا

 
ان
ضعف

ست
م

 

یت
دیر
م

 
مور
ا

 
نی
زرگا
با

 و 
تی
صنع

 

یت
دیر
م

 
مور
ا

 
تی
منی
ا

 و 
تی
العا

یت اط
دیر
م

 
 رامو

دی
صا
اقت

 

یت
دیر
م

 
مور
ا

 
ران
گزا
کار

 

یت
دیر
م

 
مور
ا

 
ئی
ضا
ق

 

 عنوان

مدیریتهایمصداقواجتماعیاقشار

مدیریت های مصداقفرهنگیتنوعمدیریت





  
 
 
 
  
  
  
  
  
  

 اول بخش

 های مصداق و یاجتماع اقشار
  مدیریت

   





 
 
 
 
 

  
 مقدمه

 ؛اسـت مـدیریت یشناسـ نـوع ،اشتر مالک به علی امام فرمان در مباحث، نیتر مهم از یکی
 ارکـان، قالـب در را اداره نظـام به مربوط مفاهیم سو یک از ،خود انفرم در امام که امعن بدین
 در اساسـی و عـام امـور بـه و ساخته روشنمالک  برای رفتارشناسی، و وظایف ها، ویژگی ،ابعاد
 ابعـاد در مدیریت، قدرت نگر، جموعهم و جامع نگاهی ضمن مالک تا است، پرداخته رابطه این

 با او نساخت رو هروب و جامعه متن در مالک بردن برای و دیگر سوی از و باشد؛ داشته را مختلف،
 اقشـار و اجتمـاعی سـاختار بـه را وی توجـه شناسـانه، جامعـه رویکرد نوعی با آن، های واقعیت
 نـوع ،اجتمـاعی طبقـات تـرین مهـم بـه مصـداقی اشاره ضمن و است داشته معطوف مختلف،
   است؛ شمردهبر را کدام هر با متناسب مدیریت
 ،فرهنگـی تنوع مدیریت اول فصل در. است شده بررسی دوم و اول فصل دو در مبحث ینا

 و محور فرهنگ یمدیریت رویکردهای به توجه با همچنین وعهدنامه  ۶١ تا ٢۵ فرازهای از الهام با
 اقشـار مـدیران خصوصـیات معرفـی ویـژه هب ،مدیریت در اجتماعی و فرهنگی های تفاوت نقش

از  دوم فصـل در. اسـت هشـد تبیـین مـدیریت، تحـت افـراد هـای ویژگـی با متناسب اجتماعی
 ،مـردم بنـدی طبقـه ضـرورت به ،امام که امعن بدین است؛ شده بحث مدیریت های قدامص

 معرفـی به سپس ،طبقه هر حقوق و طبقات متقابل وابستگی و میتقّو  رابطه آنها، وجودی فلسفه
 کارگزاران، ،فن اهل و کسبه دبیران، ،اناضیق نظامیان،: مانند ،اجتماعی اقشار و طبقات ترین مهم
   .است پرداخته نامستضعف و انگزار خراج

  




