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 سخن پژوهشگاه
در ] انسـانیهـای  ریزی و ضبط و مهار پدیده به منظور شناخت، برنامه[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 نمایی و کارآیی این اساسی پویایی، واقع
سـو و  هـای جامعـه از یـک آمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیتپژوهش کار

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

 .ای برخوردار است ی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژهسازی مبان و بومی
بنیانگذار جمهـوری اسـالمی، زمینـه  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
تجربه موفق این نهاد، زمینه . نهاد علمی شکل گرفتایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این 

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «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 رسـالت سـنگین خـود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
هـا کتـاب و نشـریه علمـی  توان به تهیه، تألیف، ترجمـه و انتشـار ده نموده است که از آن جمله می

 .اشاره کرد

 سه 



 

 

در قالب یک کتاب درسی،  البالغه در نهج ها و وظایف مدیران ویژگیکتاب حاضر، با عنوان 
در مقطـع کارشناسـی ارشـد » اداره امـور عمـومی در اسـالم«جهت مباحـث درس تخصصـی 

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

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

ر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاض
 .جامعه دانشگاهی یاری دهند
، و نقی امیـری علی آقای دکترجناب گرامی،  ۀهای نویسند داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

  .کندتشکر و قدردانی  اثر جناب آقای دکتر حسن عابدی جعفرینیز ناظر محترم 
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 پیشگفتار
تبعیـت نظـام رفتارهـای نیـز و  یا فرهنـگ ،هااز نظام ارزش جامعه توجه به تبعیت نظام ادراکات

ارتبـاط نظـر و  عنـوان راهکـاربـه آن است که مدیریتبیانگر ، جامعه از نظام ادراکات اجتماعی
ای کـه انـدک گونـهدارد، بـه ی هر جامعـههاو ارزش با فرهنگ ی، ارتباط تنگاتنگعمل اجتماعی

 .رهنمون سازد نهفته در آنها، تواند ما را به فرهنگ جوامع مختلف، می در مدیریت دقت
 یی اسـالمهـاو ارزش مبتنی بـر فرهنـگ یمدیریت، یدر نظام اسالم بر این اساس، مدیریت

ی متناسـب و آنهـا، راهکـاریـافتن و جلـوه عینـی  و نظریات اسالم ها ارزشکه پیاده شدن است 
از . است» یاسالم مدیریت«یا » یدین مدیریت«طلبد، که نامش  ها را میهماهنگ با این ارزش

و تبیین آن، به اندازه ضرورت و اهمیت پیاده شدن  یاسالم این زاویه اهمیت و ضرورت مدیریت
 .استآن  و فرهنگ تحقق عینی اسالمنداشتن امکان ی او نفی آن، به معنبوده  اسالم فرهنگ

 یهـا ارزششدن  یادهپ ،یاساس شکل گرفته و قانون اسالم یند مبانی براساس ،یانقالب اسالم
فـرض بـر . قـرار داده اسـت ، هدفیاجتماع ینهادهاها و را در عمل و در صحنه سازمان یاسالم

باشـد و  یـنبـر د یو مبتنـ یاسـالم یدبا یریتو مد یباشد، رهبر یاسالم یدبا است که فرهنگ ینا
 . به چشم بخورد یواردات یهایریتو مد محورارزش یریِت مد میان یو اساس یتفاوت ماهو

موضـوعیت ارائـه نقشـه ویـژه و به یاسالم در علوم انسانی امروزه در راستای ضرورت تحول
پر کردن این خـأل حیـاتی، برای ، بسیاری، افراد حقیقی و حقوقی یاسالم تحقق مدیریت جامع

  مهـم، امـر در رأس ایـن . انـدو همت خود را در این زمینه، معطوف داشـتهکرده احساس وظیفه 
کیدهای و  مقام معظم رهبری در ایـن . ، قـرار دارددر قالب رهنمودهای استراتژیکایشان تأ

تـوان ضـمن ، آن اسـت کـه چگونـه مـییاسـالمان انقالب همه دلسوز ترین دغدغه راستا، مهم
کـرد کـه خواسـته یـا پیـدا ، یقـین برخورد منطقی با دستاوردهای بشری در زمینه علـوم انسـانی
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این مسئله زمانی میسور اسـت کـه بتـوان . ناخواسته، بازی در زمین دیگران صورت نگرفته است
رسیدن به ایـن . ساختارزشی طراحی و نهادینه  را مبتنی بر مبانی تولید علمفرایند  مدتدر بلند

مختلـف و منسـجم از ی ها و الگوهامرحله، قطعًا مستلزم همتی واال و ارزشمند و طراحی مدل
  .ی و چراغ راه قرار دادن آنهاستو منابع دین هابطن ارزش

و حتی توجه به مفروضات بنیـادین  موجود و عرضه آنها به دین علوم هرگونه تالش در اصالح
و جریان دادن  یاصیل اسالم و دستیابی به مبانی های اصلی علمعلوم، بدون توجه به زیرساخت

و غفلت از ایـن  بینجامد یدین تواند به تولید علم، لزومًا نمیتولید علمفرایند آنها در همه مراحل 
هـا، مـا را بـه و از دسـت رفـتن فرصـتبسـیار هـای امر، ممکن است ضمن دربرداشتن هزینـه

تـوان را نمـی امـروزه تولیـد علـم آنکـه ویژهدیگران وادارد، به ی و بر مبنای قواعدرفتارهای انفعال
  . کردها، تحلیل اتی دولتهای تحقیقگیریو جهت اجتماعیت مستقل از تحوال

تولیـد فراینـد ها در پیمودن درست و استفاده بهینه از همه امکانات و فرصت پرهیز از انفعال
و  یاسـالم ، مستلزم طراحی الگویی جامع برای مدیریتویژه مدیریت و به یاسالم علوم انسانی

  . استو منابع اصیل آن از طریقی منطقی و روشمند  نسبت دادن آن به اسالم
و  یدین تواند راهگشای اعمال مدیریت ، میالبالغهاز دیدگاه نهج مدیریتقطعًا در این راستا، 

ــاگون باشــد  محــور، در ســازمانارزش یکــی از ). ۵، ص١٣۵٩، ضــمیری(ها و نهادهــای گون
یـا  ۵٣، نامـه داردمباحث آن رنگ جـاودانگی دیگر که همچون  البالغهنهجدرخشان  های لفص

فاضـل (است  به یار وفادار و صحابی بزرگوارش مالک اشتر نخعی تاریخی امام علی فرمان
 .)٢٧، ص١٣٧۶، لنکرانی

، سؤال اساسـی آن اسـت کـه یدین و از جمله مدیریت به علوم انسانیدر بررسی و پرداختن 
؟ در ایـن کـردنقطه آغاز کجا باید باشد؟ آیا لزومًا باید از تجربه دیگران و علـوم موجـود شـروع 

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

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

اند، در عمل طرح کردهخود آن را کسانی که که اوًال،  ا ، چردارد فرض جای تأملاین پیشاما 
و ثالثًا، تجربـه تـاریخی و اعتقـادی مـا  کشدقبول ندارند؛ ثانیًا، عقل و منطق آن را به چالش می
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ی و قبـل از رنسـانس، بـه تاریخچه علوم دینـرساند؛ چه اینکه با مروری گذرا بر خالف آن را می
یت گونـه جـدایی و تفکیکـی موضـوع، هـیچو دیـن علـممیان توان دریافت که اصوًال آسانی می
کـه  یخورد و اندیشـمندان اسـالمبه چشم نمی و دین نتیجه بحثی هم از رابطه علم نداشته و در

 آمیخته با دیندراند، در عمل، اینها را  دانستهخوبی میرا به... شناسی وعلوم پایه، پزشکی، ستاره
  .گشودند میرا خود ی های علم، گرهبه ائمه اطهار ها با توسلبستارائه داده و حتی در بن

ی، بر مبنای گذر و علوم دین پیرامون علوم انسانی نقطه آغاز در تحقیق ضرورت دارد ،بنابراین
و به عبارتی، بر مبنـای  یی و اسالمها و منابع اصیل دینو براساس داشته هافرضگونه پیشاز این

و بـه دلیـل داشـتن  عنـوان یـک نظـام کامـلبه ، اسالمدر درجه اولکه  شروع از درون باشد؛ چرا
عالئـم و  کـه چنانتواند در زمینه ادارۀ امـور حرفـی نداشـته باشـد؛ و نظام اداری، نمی حکومت

ی آن ااین مطلب به معندوم، . فراوانی مبنی بر عدم سکوت آن در این رابطه وجود داردهای  نشانه
 چشـم های موجودبر روی واقعیت یا علوم موجود استفاده نشود و یا ،از تجربۀ دیگران نیست که

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

  .ای، متناسب با ظرفیت، عنایت کندخویش، قطره ما را از دریای بیکران علم
متون  نظیرترین یو ب ینترمهم ین،تر از برجسته یکی یلقصد بر آن است تا با تحل یقتحق یندر ا

 برتـرین یهـاسـفارش ی، پـا)۵٣نامه ( به مالک یامام عل فرمان یعنی، اسالم یختار ییریتمد
  .کندرا بازگو  هاآن یفو ک اداره امور و کّم  ۀنحو یمنشسته و از او بخواه یخ،تارو فرمانده  یرمد

 ۵٣نگـاهی جـامع بـه نامـه بـا دارد تـا اقـرار بـه تـوان نـاچیز خـود، تـالش رغم  به، نگارنده
، که را در نظام خدا محور ، زوایایی از مدیریتیو رصد آن از موضع مباحث مدیریت البالغه نهج
 مـدیریت ویژه بـه ،یدینـ مـدیریتفضـای هـایی بـه و دریچـهکند مطرح ، کردهترسیم  علی
  . گشاید، بشدهخویش رهنمون ارجمند که آن حضرت، در کلمات  یاسالم

دانم کـه از همـۀ  ، بر خود فرض مـی»لم یشکر الخالق−من لم یشکر المخلوق«در پایان به مثابۀ 
و  هـای فکـری انـد و در واقـع مـدیون تالش بوده کسانی که یاری دهنده محقـق در ایـن تحقیـق

، متقیـانهای دلگرم کنندۀ آنها هستم، تقدیر و تشکر کنم و اجر همگـی را از مـوالی  تشویق
، که در مقام ناظر این کار، ویژه از استاد ارجمند آقای دکتر حسن عابدی جعفری طلب نمایم؛ به

ــق ــول تحقی ــون راهنماییدر ط ــوز ، مره ــای دلس ــای سعیدرضــا ه ــانم؛ از آق ــه ایش انه و عالمان
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های زیـادی را از ایـن کتـاب  ی ایشان، کاستیانه و علمکه ویراستاری دقیق، دلسوز عسکری علی
انـد؛ از مسـئوالن محتـرم پژوهشـگاه حـوزه و  زدود و بـر صـحت سـاختار و محتـوای آن افزوده

خصـوص  و به علی یحیایی ،دکتر ابوالفضل گائینی ،دکتر عبدالله توکلی اندانشگاه، از جمله آقای
هـای مختلـف در مسـیر  گیری و پیگیری که روخـوانی نهـایی مـتن، نمایـه اسماعیل یارمحمدی

تسهیل و تسریع کار را بر عهده داشتند؛ همچنین از شرکت اعتصام و سایر عزیزانی که مستقیم و 
 .کمال امتنان را دارم ،اند غیرمستقیم در به ثمر رسیدن این اثر سهمی داشته

سـیراب  ،ظرفیتعلوی، هر کسی را به قدر توان و  گام نهادن در دریای ژرف معرفتبه یقین 
 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 است؛ بی این تحقیق
های محتوایی و شکلی، پذیرای نقادی صاحبنظران  باشد؛ مؤلف با اذعان کاستی اندیشمندان می

  .و ارتقای این نوشتار است محترم در راستای توسعه
 

  نقی امیریعلیقم،     
  ١٣٩۴ زمستان



 

 
 
 
 
 

  مقدمه
بحـث فراینـد بـه  اختصار شکل گرفته است که در ذیل به یاین کتاب بر مبنای یک پژوهش علم

 :شود میاشاره 
آمـده، در واقـع  اشترو در خطاب به مالک  نامه امامترین  مهمو ترین  طوالنیآنچه در . ١

بـه . آنهاسـت و رفتـاری ، فکـریمختلف روحی و توجه به ابعاد اندکترین زندگی زمامدارآیین و 
هـای حکیمـی نیسـت کـه دور از غوغـای زنـدگی و فـارغ از  گفتـه« دیگر کالم امـامسخن 
نشـیند و معـارف  ممکن است مطرح باشد، مـی و مسائل گوناگونی که در یک جامعهها  واقعیت
ادارۀ یک جامعۀ عظیم را بـر  کند؛ بلکه سخنان انسانی است که بار مسئولیت را بیان می یاسالم

و قرآنی است و بـا دلـی  یو بصیر به همۀ معارف اسالم کند و دانای دین دوش خود احساس می
شود، با آنها حرف  میرو  روبه، با مردم پرمسئولیتماالمال از معرفت و روحی بزرگ و در مقامی 

او با گوشت و پوست خود مشکالت مردم را  .دهد آنها پاسخ میابهامات زند، و به سؤاالت و  می
 و رهبـری های هـدایت را به شـیوه و مهربان شهر، مالک دلسوز یدرک کرده و از موضع زمامدار

گاه  ای که  جامعهزند و با  حرف می ییک حاکم اسالمعنوان  به امیرالمؤمنین. سازد میامت آ
سخن او مطابق با «). ١٣۶٣، ای خامنه(» گوید خود اوست، سخن می تحت اشراف و حکومت

، همـو(» گویـد کند، می طلب می نیازهاست و چیزی را که نیاز قطعی آن مرحله از تاریخ اسالم
عنوان یک حاکم درگیر بوده و در این کتاب شریف به با امر حکومت حضرت علی«) ١٣۶۴

رو بـوده  هروب −ها و دردسرهایشبا همۀ مشکالت و مصیبت−ی و کسی که با ادارۀ کشور اسالم
توجه به این امر برای ما کـه در . و به جوانب گوناگون این مسئله رسیدگی کرده، سخن گفته است

  ؛)١٣۶٠، همو(» قرار داریم، بسی آموزنده است شرایطی مشابه شرایط امیرالمؤمنین علی
از  نسـبتًا قـوی ای خوشـبختانه پیشـینه ،امام علی ۵٣نامه ویژه  بهو  البالغهنهجبارۀ در. ٢
اسـت؛ پرشماری های ها و پژوهشنامه، پایانگوناگون های باات وجود دارد که شامل کتتحقیق
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ارزشمندی به چـاپ رسـیده کـه  های بابه این نامه، کت یدر راستای رویکرد مدیریتخصوص  به
بیشـتر تـوان گفـت کـه میجرئت غیرمستقیم هم به  نامه اشاره دارند و یبه نکات مدیریت مستقیم
اند، به نوعی در مباحث خـود، از محتـوای ایـن نامـه پرداخته یاسالم که به مدیریت هایی کتاب

  .اندبهره گرفتهارجمند 
، از جملـه انـد کرده داشته و در آن تأمـل البالغه نهج ۵٣اندک توجهی به نامه همه کسانی که 

 عمـومی و آن اینکه روح حاکم بر نامه، مدیریت سخن اتفاق نظر دارندآن، در یک شارحان همه 
سـطوح  بـرای اسـت؛ و در عـین حـال در سطوح عالی جامعه و مدیرانحاکمان و راهگشا برای 
را فروگـذار  یو مدیریت یو اخالق حکومت ها، سیاستها، روش، اصولنیز، مبانی یدیگر مدیریت
  ؛)١٣، ص١٣٩٠، دلشاد تهرانی(نکرده است 

، امـام علـی فرمـانحـاکم بـر  یدینـ در کشف الگوی مدیریت این تحقیق استراتژی. ٣
ویژه ورود به بحث به ،آنها و ساماندهی سازیاین امر مستلزم مفهوم. استمبتنی بر تحلیل محتو

آنهـا  بندیو دسته کشف و استخراج مفاهیمهای مشخص و از پیش تعیین شده و با کمترین ایده
  از متن مورد مطالعه است؛

آن،  بـودن یو تخصصـ یاسـالم به دلیل عربی بودن متن و در عین حـال ،در این تحقیق. ۴
اولیـه و ؛ بـه همـین دلیـل، مـتن استهرگونه استنباط و اکتشاف از آن، مستلزم توجه به این مهم 

در ایـن راسـتا، مـتن . ، انتخاب شده اسـتیکارشناسان اسالمترجمه و تفسیر آن، بر مبنای نظر 
 )ق١٣٧۶، االسـالمفـیض( االسالمفیض البالغهنهجاز برگرفته و فرازهای مربوط به آن،  ۵٣نامه 

جلد دهم و یازدهم از مجموعه هاست، و در ترجمه و تفسیر فرازها، است که از معتبرترین نسخه
، ناصـر و دیگـران، مکـارم شـیرازی( شرح تازه و جامعی بر نهج البالغـه: پیام امامجلدی پانزده 
از دیـدگاه  آیین کشورداریویژه تفسیرها و بهدیگر این، از بر  افزون استفاده شده است؛  1)١٣٧۵

بهره گرفته شده است؛ همچنین در مواقـع لـزوم و بـا نیز ) ١٣٧۶، فاضل لنکرانی( امام علی
  از نامه مراجعه شده است؛ یهای مدیریترویکردی تطبیقی به دیگر شرح

                                                            
اللـه  هایی است که جمعی از اندیشمندان به سرپرستی آیت شرح ترین و جامع تریناین مجموعه از جمله معتبر . ١

 سـیرا بـه  ۵٣نامـه سال تدوین شده است و جلد دهم و یازدهم ایـن مجموعـه  بیستو طی  مکارم شیرازی
، ضمن بررسـی معـانی لغـوی، و در آن است هشدی تشریح حاظ موضوعو هر بخش از لکرده بخش تقسیم 

نظیر است و به فراخور حال،  ارتباط آنها با معانی اصطالحی بحث شده و از این لحاظ کم های اصلی و واژه
  .ارائه شده استنیز محتوای هر بخش  مربوط بهنکات دقیقی 
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مفهـومی یـا ادبـی از طـرف مؤلفـان و  اساس قواعـد، بربه مالک اشتر نامۀ امام علی. ۵
در کـه معروف اسـت » فراز«یک  به نامهای مختلفی تقسیم شده که هر بخش  به بخششارحان 

  . اند، شکل گرفتهفرازها براساس موضوعمواردی این 
 شـرح ترجمـه وفرازها قرار گرفتـه همـان اسـت کـه در  یبند پژوهش مالک دسته ینآنچه در ا

 شده یمفراز تقس نود، متن نامه به االسالمیضف البالغهنهجدر . آمده است االسالمیضف البالغه نهج
  ؛)١٠٣۵−٩٩١ق، ص١٣٧۶، سالماالیضف(گرفته است  انجامفرازها  دربارۀ نیزمختصر  یو شرح
هـای مختلـف هـر فـراز و همچنـین  نکته قابل توجه در بیان فرازها ایـن اسـت کـه بخش. ۶

یا علت و معلولی و نیز ارتباط طـولی و عرضـی  ،، ارتباط منطقیمحتوافرازهای متعدد، براساس 
. کنـد میو این خود به درک بهتر هر فراز کمـک اند  شدهتقطیع شده، مطرح  صورت بهآنها، میان 
پیـام کتـاب یـازدهم و دهم های مهم و کلیدی هر فراز و معنا و مفهوم آنها با استفاده از جلد  واژه
کید  یمدیریت و در این میان، بر معنای متناسب با مفاهیمارائه  امام   است؛شده تأ
بر آن بوده  یسع حال یناست و در ع شده یبررس یبحاضر، تک تک فرازها به ترت یقدر تحق. ٧

تالش برآن اسـت  این، بر  افزون. دنواحد، ارائه شو یساختار یتکل و با رعا یکعنوان که مطالب به
مفهوم هستند،  یک یرکنندهتفس یمختلف نامه، که به نوع یفرازها ی،از برخورد انتزاع یزکه ضمن پره

نوشـته از  یـندر ا یگـر،د سخنبه . کنندمتعدد آن کمک  یایتا به باز شدن زوا یرنددر کنار هم قرار گ
شده، و  یتدر آن رعا یموضوع یبنددسته ینوع یگر،د سویشده و از توجه فرازها  یبترت به، سو یک
  ؛شود یینتب یموضوع صورت به یکه ارتباط هر فراز با فراز قبل شدهحال تالش  یندر ع
و جسـتجوی  ، ضمن پرهیز از اخذ مباحث موجود مدیریتشدهحاضر، تالش  در تحقیق. ٨

 و مفـاهیم شـودبررسـی  علـی ، فقط دیدگاه امـامالبالغهنهجیا  ،برای آنها از نامهتأییدهایی 
این امر باعث شـده تـا بـا تبیـین محتـوای نامـه،  .شونداستخراج ها  دادهمستقل و از بطن طور  به

سازگار بوده و شاید بتـوان آن را نـوعی از کامًال  اسالم با مبانییت یابد که ادبیات خاصی موضوع
  ؛کردتلقی سازی  بومیهای  مدل
» ٩٠F«تـا  »١F«بـه ترتیـب بـا نـود تـا یکـم و فرازهای » F« بر این اساس هر فراز با نماد. ٩
ها  قسـمتهـایی تقسـیم شـده و ایـن هر فراز بسته به حجم خود، به قسـمت. اندشدهگذاری  نام

قسـمت  ۶٩٢در مجموع نامه به . اند بخش شدهقسمت فرعی  هجدهبه دو و حداکثر به کم  دست
شماره فراز و از  »i«نمایش داده شده است که در آن  »Fij« صورت بهو هریک شده فرعی تبدیل 



    البالغه ها و وظايف مديران در نهج ويژگي   8

 

های مختلف یک فراز است کـه در هـر فـراز عـدد خاصـی را بـه خـود قسمت »j«و نود تا یک 
  شود؛ را شامل میهجده اختصاص داده و متغیری است که به تناسب، اعداد یک تا 

و استفاده از دو روش  ییریتمد یکردقسمت، با درنظرگرفتن رو ۶٩٢متن نامه به  یلاز تبد پس. ١٠
نهفتـه در  ییریتمـد یمو مفاه شده یقمطالعه دقهر قسمت  یبی،ترک صورت به یکاوو معنا یکاولغت

اسـتخراج  یفرازهـا و کـدها درصـد١٠ ،یقانجام تحق ییروا یشافزا یاست و برا شده آنها استخراج
بـا  یانو آشـنا یخبرگـان حـوزو یـاردر اخت یانامـهانتخـاب و در پرسـش یتصـادف صـورت بهشده 
 یخبرگـان در بـازنگر یشنهادنامه و توجه به پ یو ضمن مراجعه مکرر به فرازهاگرفته قرار  البالغه نهج
  ؛ندیدمورد رس ١٢٠٠مربوط به فرازها، تعداد کدها به  یدیتر نکات کلیقدق یو بررس ینهائ

توجـه » منبعث از نامه امام علی یی مدیریتهاشاخص«بر ، مفاهیم از شناساییپس . ١١
؛ در این مرحلـه کـدها بـا هـم مقایسـه و کـدهای مشـابه، براسـاس روش مقایسـه مـداوم، شد
  ؛شدمنجر شاخص  پانصداحصای به و در نهایت شدند  بندی دسته

. شـدندگانـۀ مـدل اسـتخراج ٩٨ی هادر مرحله قبل، مؤلفه هابا مقایسه مداوم شاخص. ١٢
 ست؛ها کننده این مؤلفهمنعکس) ٠−١(جدول شماره 

  
 یمدیریت یها مؤلفه: ٠−١جدول 

  هامؤلفه یفرد هامؤلفه  ردیف
  هایریگ جهت ۵٠ عملکردیابیارزش  ١
 اهداف ۵١ کارکنانارزیابییهاشاخص  ٢
  یتقّدم اطاعت اله ۵٢ یرانمدارزیابییهاشاخص  ٣
  یبه احکام اله ّیدتق ۵٣ افرادارزیابییهاروش  ۴
  و عدالت انصاف ۵۴ جبران خدمات  ۵
  )عوام(مردم  مندی یترضا ۵۵ یزشانگ  ۶
  یساز و اعتماد اعتماد ۵۶ یبازنشستگ  ٧
  به عهد یوفا ۵٧ یشو پاو نظارتکنترل  ٨
  خدا یاری ۵٨ یطبقات اجتماعیفلسفه وجود  ٩
  یتکافل اله ۵٩ یدولت در قبال طبقات اجتماعیفوظا  ١٠
  یخودشناس ۶٠ یاننظامیو فلسفه وجودیگاهجا  ١١
  یخودکنترل ۶١ اقشاریگربا دیاننظامیرابطه تقّوم  ١٢
  یخودساز  ۶٢ ینظامفرماندهانیاتو خصوصهایژگیو  ١٣
  شناسی یتموقع ۶٣ ینظامفرماندهانگزینشیهاو شاخصیارهامع  ١۴
  یشناس مردم ۶۴ ینظامدر قبال فرماندهانزمامداریفوظا  ١۵
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  هامؤلفه یفرد هامؤلفه  ردیف
  یدار  مردم ۶۵ ینظامفرماندهانیابیارزو اصولهاشاخص  ١۶
  در رفتار اعتدال ۶۶ ینظامفرماندهانییزشو عوامل انگهاشاخص  ١٧
  مردم های یببرخورد مناسب با ع ۶٧ قضاتیفلسفه وجود  ١٨
  برخورد مناسب با آداب و رسوم مردم ۶٨ قضاتعامیاتو خصوصهایژگیو  ١٩
  یشناس و دشمن یمدار  صلح ۶٩ قضاتخاصیاتو خصوصهایژگیو  ٢٠
  در کارها مباشرت ٧٠ در قبال قضاتزمامداریفوظا  ٢١
  در کارهایکار  محکم ٧١ کارگزارانیو فلسفه وجودیگاهجا  ٢٢
  یگراند یهااز تجربه یریگ بهره ٧٢ در قبال کارگزارانزمامداریفوظا  ٢٣
  آموزی عبرت ٧٣ کارگزارانگزینشیهاشاخص  ٢۴
  رفتار آمرانه ٧۴ کارگزارانییزشتوجه به عوامل انگ  ٢۵
  رفتار متکبرانه ٧۵ بر عملکرد کارگزاراننظارت  ٢۶
  )استئثار( خواری ویژه ٧۶ گزارانخراجیو فلسفه وجودیگاهجا  ٢٧
  یزیگر از مردم یزپره ٧٧ گزارانو خراجیاتآثار مال  ٢٨
  یگذار از منت یزپره ٧٨ یاز آبادانآثار غفلت  ٢٩
  و مبالغه در کار از تملق یزپره ٧٩ ییاتمالیفتخفیهامصداق  ٣٠
  یرانمد ینیو پس عام یاتخصوص ٨٠ ییاتمالیفآثار تخف  ٣١
  یرانمد یو کلخاص یاتخصوص ٨١ یراندبیو فلسفه وجودیگاهجا  ٣٢
  )یاننظامـ  یمصداق( خاص یاتخصوص ٨٢ یراندبگزینشیهاشاخص  ٣٣
  )قضاتـ  یمصداق( خاص یاتخصوص ٨٣ یراندبگزینشیهاروش  ٣۴
  )کارگزارانـ  یمصداق( خاص یاتخصوص ٨۴ یرانامور دبیدهسازمان  ٣۵
  )گزاران خراجـ  یمصداق( خاص یاتخصوص ٨۵ تاجران و اهل فنیو فلسفه وجودیگاهجا  ٣۶
  )یراندبـ  یمصداق( خاص یاتخصوص ٨۶ تاجران و اهل فنیقمصاد  ٣٧
  )فن اهل و تاجرانـ یمصداق( خاص یاتخصوص ٨٧ فناهلوتاجرانیهایژگیو ویاتخصوص  ٣٨
  بر عملکرد تاجران و اهل فن نظارت ابعاد ٨٨ بر عملکرد تاجران و اهل فنضرورت نظارت  ٣٩
  )مستضعفانـ  یمصداق( خاص یاتخصوص ٨٩ بر عملکرد تاجران و اهل فننظارتابعاد  ۴٠
  یزیر  برنامه ٩٠ بر عملکرد تاجران و اهل فننظارتابعاد  ۴١
  زمان یریتو مد وقت یمتنظ ٩١ بر عملکرد تاجران و اهل فناز نظارتآثار غفلت  ۴٢
  گیری یمو تصم مشورت ٩٢ فناهلوتاجرانسوءعملکردبامقابلهیها روش  ۴٣
  یدهسازمان ٩٣ مستضعفانیو فلسفه وجودیگاهجا  ۴۴
 یرهبر  ٩۴ طبقه مستضعفیهامصداق  ۴۵
  شغلیلو تحل یهتجز  ٩۵ بیچارگانیهایژگیو  ۴۶
  ینشو گز  یابیکارمند ٩۶ در قبال قشر مستضعفزمامداریفوظا  ۴٧
  کارکنان گزینش ییارهامع ٩٧ مستضعفانامورمتصدیانیهایژگیو  ۴٨
  یانسان یروین و بهبود آموزش ٩٨ آثار نظارت  ۴٩

 
مدل ظـاهر و اسـتخراج  ۀگان ١٨ی  ها در مرحله قبل، مقوله ها لفهؤپس از مقایسه مداوم م .١٣
  ؛ستها این مقوله دهنده نشان )٠−٢(جدول شماره . ندشد
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 یمدیریت یها مقوله: ٠-٢ جدول

 ها مقوله ردیف هامقوله  ردیف
  مدیران وظایف ١٠ قوائم  ١
  طبقات اجتماعی مدیریت ١١ قوانین  ٢
  امور نظامی مدیریت ١٢ قواعد  ٣
  امور قضائی مدیریت ١٣ خداگرایی  ۴
  امور دولتی مدیریت ١۴ یخودمدیریت  ۵
  امور اقتصادی مدیریت ١۵ گراییمردم  ۶
  یامور امنیتی و اطالعات مدیریت ١۶ رفتارهای ایجابی  ٧
  امور بازرگانی و صنعتی مدیریت ١٧ رفتارهای سلبی  ٨
  امور مستضعفان مدیریت ١٨ ی مدیرانهاویژگی  ٩

 
مدل ظاهر و  ۀگان پنجدر مرحله قبل، محورهای  ها پس از مقایسه مداوم مقوله و پایاندر  .١۴

  ؛ستها محوراین  دهنده نشان )٠−٣(جدول شماره که ند شداستخراج 
  

  ییریتمد یمحورها: ٠−٣ جدول

  محورها ردیف محورها  ردیف
  ماهیت اداره  ۴  ارکان اداره  ١
  انواع اداره  ۵  ادارهابعاد  ٢
 - -  رفتارهای اداره  ٣

  
 »یدینـ مـدیریت« از ای جلوه را مطالب مجموعه توان می بندی، جمع یک در و پایان در .١۵
 الگـوی«: عنـاوین با مرتبط حال عین در و مجزا مبحث چند شامل فوق، کلی عنوان. نمود تلقی
 مصــادیق و شناســی نــوع« و »مــدیران شناســی رفتــار« ،»مــدیران وظــایف و هــا ویژگــی« ،»اداره

 صـورت به ارائه قابلیت ی،موضوع استقالل نیز و تنوع و گستردگی دلیل به که باشد می »مدیریت
 ؛دارد را مستقل بحثی
  ؛)٠-١ نمودار( دکر ترسیم ذیل صورت به را مباحث ساختار توان می ترتیب بدین. ١۶
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  مباحث ساختار: ٠−١ نمودار

  

 پیشـتر »البالغـه نهـج در اداره الگوی«: عنوان با یاد شده مجموعه از سوم تا اول مبحث .١٧
 ؛است دهش تدوین
 وظـایف و هـا ویژگـی« :عنـوان تحـت را مجموعـه نیـا از چهارم مبحث حاضر، کتاب.١٨
   یتخصصـ درس مباحـث جهـت ،»درسـی کتـاب« یـک قالـب در و »البالغـه نهـج در مدیران

 1دولتـی مدیریت مختلف های گرایش ارشد کارشناسی مقطع در »اسالم در عمومی امور اداره«
                                                            

 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

مباحثساختار

اول مبحث  

سوم مبحث  

دوم مبحث  

چهارم مبحث  

پنجم مبحث  

ششم مبحث  

مدیریت دینیالگوی

تحقیق کیفیتنامهاندازچشم  

دینی مدیریت ارکان  

قوانین قواعدقوائم

دینی مدیریت ابعاد  

گرایی مردمخداگرایی مدیریتیخود 

مدیریت دینی ماهیت  

 وظایفهاویژگی

های مدیریت دینیرفتار   

 سلبیایجابی

مدیریت دینی شناسی نوع  

اجتماعی طبقاتهاداقمص  

اسالمی مدیریت از نمایی  

یئنها اهدافحکومتساختار  
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 در »یاسـالم مدیریت فلسفی تحلیل« درس مباحث جهت »درسی کمک« کتاب منزله به نیز و
 در »آن یالگوهـا و یاسـالم مدیریت مبانی« درس و ،مدیریت مختلف های گرایش ادکتر مقطع
 ؛است نموده ارائه کارشناسی، مقطع
 :است فصل ده شامل و دهش تدوین بخش دو در کتاب این. ١٩
 شامل دو فصل اسـت؛ در شود که می یبررس» و کارکنان رانیمد اتیخصوص« اول بخش در
در  هـا یگـژیو«در سـطوح مختلـف، بـا عنـوان  یانسـان یرویـن یها یگژیو نیتر مهم اول فصل
در بخـش . اند شده یبررس» اثربخش ارانی«با عنوان  همکاران نیبهتر ،دوم فصل در و »تیریمد

 اسـت؛ داده اختصاص خود به را دهم تا سوم یها فصل و شده پرداخته »رانیمد فیوظا«دوم به 
 ،»یریـگ میو تصـم مشـورت« ،»امـور ریتـدب و یزیر برنامه« :های وانبا عن بیبه ترت فیوظا نیا

 توسـعه و یابیـارز ،آموزش« ،»یانسان یروین نشیگز و یابیکارمند« ،»یرهبر« ،»یسازمانده«
  اند؛ داده شده حیتوض دهم تا سوم یها در فصل» و نظارت کنترل«و  »یانسان یروین

  .آمده است ٠-٢ شماره نمودارو در  شرح ذیلبه  کتاب مباحث رساختا ترتیب بدین. ٢٠
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 کتاب ساختار: ٠-٢ نمودار

 دوم بخش

 دهم تا سوم های فصل

 اول بخش

 دوم و اول

 البالغه در نهج یرانمد وظایف و هاویژگی عنوان

 کارکنانومدیرانخصوصیات

اثربخش یارانمدیریتدرهاویژگی

 مدیرانوظایف

رنام
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 ه
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 و 
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 اول بخش

  کارکنان و مدیران خصوصیات
 

   





 

 
 
 
 
 
  

  مقدمه

 در یسـاختریو ز نیادیتوجه به ارکان اداره و مباحث بن ،ینید تیریمد یمحورها نییتب یراستا در
و  موضوعه اصول انیجر با که یا گونه به ،دارد امور گردش در بخش قوام یواقع نقش در ،تیریمد
   فرمــاندر . بخشــد یمــ یخاصــرنــگ  ،یتیریمــد یهــا تیــفعالبــه  ،خــاص ییهــا فــرض شیپــ

 ،در مجمـوعکـه  اند طـرح شـده یمتعـدد و قواعـد نیقـوان ،قـوائم اشـتر مالک به یعل امام
 توان یمآنها را  انعکاس و اند شده یتیریمد خودو  ییگرا مردم ،ییخداگرا عدبُ  سه انیجر ساز نهیزم

 .داد قرار توجهمورد  تیریمد تیماه یریگ شکلدر 
 یعملـ یهـا جلوهامور است که  اداره تیفیو ک ها یچگونگ بهکردن توجه  ،تیماه از منظور
و  فیتکــال ،فیوظــا و ســو کیــو کارکنــان از  رانیمــد اتیو خصوصــ هــا یژگــیودر  دیــآن را با

  .دکرجستجو  گرید یاز سو رانیمد یها تیولئمس
و  رانیمـد اتیخصوصـ" کـه بیـترت نیبـد .است شده یبررسدو بخش  در ،شده یاد مبحث
 خـود، بخـش اول .رابخش دوم  "رانیمد فیوظا"و  را به خود اختصاص داده بخش اول" کارکنان
 شـده نیـیتب "اثـربخش ارانیـ"و  "تیریدر مـد هـا یژگیو" های وانعنبا  بیبه ترت وبوده  دو فصل
  .های سوم تا دهم است نیز دربردارنده فصلدوم  بخش. است
  

   





 

  
  
  
  

 اول فصل
  

  مدیریت رد هاویژگی
 فصل اول یادگیری اهداف
  :باشید های ذیل پرسش پاسخگوی بتوانید ،فصل این ۀمطالع از آن است که پس انتظار
  چگونه است؟ مدیران خصوصیات بر حاکم کلی بندی دسته −
 شود؟ می مواردی چه شامل و چیست عام خصوصیات از منظور −
 شود؟ می مواردی چه شامل و چیست خاص خصوصیات از منظور −
 شود؟ می مواردی چه شامل و چیست پیشینی خصوصیات از منظور −
 شود؟ می مواردی چه شامل و چیست پسینی خصوصیات از منظور −
 شود؟ می مواردی چه شامل و چیست کلی خصوصیات از منظور −
 شود؟ می مواردی چه شامل و چیست مصداقی خصوصیات از منظور −
 است؟ مواردی چه شامل نظامیان مصداقی خصوصیات −
 است؟ مواردی چه شامل قاضیان مصداقی خصوصیات −
 است؟ مواردی چه شامل کارگزاران مصداقی خصوصیات −
 است؟ مواردی چه شامل دبیران مصداقی خصوصیات −
 است؟ مواردی چه شامل گزاران خراج مصداقی خصوصیات −
 است؟ مواردی چه شامل فن اهل و اجرانت مصداقی خصوصیات −
  است؟ مواردی چه شامل نامستضعف مصداقی خصوصیات −
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 مقدمه .١−١
 شـاغل بلکـه ،یستن عملی و یعلم های توانمندی و ها فعالیت بروز بستر تنها ،کاری و شغل هر
 ماهیـت کـه امعنـ بـدین. یابـد مـی حضور شغل در خود یانگیزش و ادراکی های ساحتۀ هم با

 نیـز او هـای دلبسـتگی و ها قـهعال بـا باید ،شاغل فنی و یعلم ظرفیت با تناسب بر  افزون ،شغل
 بـرای شـغل معنـاداری. دشـون دارمعنا آن به مربوط وظایف اجرای و پذیرش تا ،باشد هماهنگ
 دارای اسـالم آرمـانی انسـان بـود خواهـد آمیـز موفقیـت انجام اساسی و مهم شرط یک ،شاغل
 تنها و تابد برنمی شغلی هر پذیرش برای ،را وظایف از هرگونه که است هایی دلبستگی و ها عالقه
 بـا یدینـ پیشـوایان. باشـد او هـای آرمـان و اهـداف راستای در که است معنادار فرد برای شغلی
 خاصی یامعن شغل و کار به که اند کرده فیتعر شغل وظایف یابر را ضوابطی ،خود های توصیه
 یوظـایف بیـانگر کـه( حقـوقی ضـوابط: هستند جستجو قابل محور دو در ضوابط این. دنده می

 رزشـیا اخالقـی ضـوابط و) دشـو متعهـد آن انجام بر ،شغل تصدی هنگام باید شاغل که است
 کـالن ساختار به معطوف و انسانی و الهی ییها ارزش از نظامی ریزی پی جهت که هایی توصیه(
  ). ۴٧ص ،١٣٩٢ ،توکلی( آیند می وجود به اداری خرد و

 ماهیـت دهنده یلتشک عناصر مفهوم این منطقی تحلیل با آید،می یانبه م مدیریت از بحث وقتی
  . است یرمد یا ،کنندهادارهعناصر فاعل،  ینا ترینمهم جمله از. دهندیخود را نشان م ،آن

و  یاز دو جهـت قابـل بررسـ کند، یرا مشخص م مدیریت انسانی جنبه که جهت آن از مدیر
اثر بگذارد  شرفتار کیفیت در تواند میاوست که  یاتو خصوص ها ویژگی سو یکاز : توجه است

  . استمنعکس  یو یففعل اوست که در قالب وظا ،دیگر سویو از 
 کـه اسـت جهـت آن از ،علی امام دیدگاه از مدیران خصوصیات و صفات تبیین اهمیت

 کـه نهادهـایی و هـا سـازمان بـرای آن، مختلـف سـطوح در و یاسالم جامعه برای خطری هیچ
 آمدن کار روی از تر خطرناک ،هستند عدالت و حق جریان ساز زمینه و مردم حوائج رفع دار عهده
 بـه او اعـزام فلسـفه و مصـر بـه مالـک خود انتصاب که چنان نیست؛ اهلنا و صالحیت بی افراد

 آن بیم من" که فرماید می تشریح گونه این و نویسد می مصریان به که ای نامه در را آنجا یزمامدار
 دسـته بـ دسـت را خـدا مال و آرند دست به را ملت این امور زمام نابکاران و نابخردان که دارم

 حـزب را فاسـقان و برخیزنـد دشـمنی بـه انصالح با و گیرند خود بردگان را او بندگان و گردانند
 .)۶٢ نامه ،١٣٧۶ ،سالماال فیض( "دهند قرار خود


