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 سخن پژوهشگاه
در ] هـای انسـانی ریزی و ضبط و مهار پدیده به منظور شناخت، برنامه[پژوهش در علوم انسانی 

های وحیـانی در کنـار  آموزهراستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و 
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 پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت

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

 .ای برخوردار است سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی
بنیانگذار جمهـوری اسـالمی، زمینـه  راهبردی از سوی امام خمینیتوجه به این حقیقت 

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  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

فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  های آن 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

  ارائـه  یبـه جوامـع علمـ یخود خـدمات فراوانـ ینرسالت سنگ یفایپژوهشگاه تاکنون در ا
 یعلمـ یهها کتـاب و نشـر ترجمه و انتشار ده یف،تأل یه،به ته توان ینموده است که از آن جمله م

 .اشاره کرد

 سه 



 

 

یک کتاب درسی، جهت مباحث  در قالب البالغه نهج در اداره الگویکتاب حاضر، با عنوان 
هـای مختلـف  در مقطع کارشناسی ارشد گرایش» اداره امور عمومی در اسالم«درس تخصصی 

فلسـفی مـدیریت  تحلیل«منزله کتاب کمک درسی جهت مباحث درس  مدیریت دولتی و نیز به
بـانی مـدیریت از اصـول و م«های مختلـف مـدیریت و درس  در مقطع دکتری گرایش» اسالمی

منـدان بـه معـارف  همچنین دیگـر عالقه. در مقطع کارشناسی، ارائه شده است» گاه اسالمیدید
 .مند شوند توانند از آن بهره اسالمی و علوی می

شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و 

 .جامعه دانشگاهی یاری دهند
ــی ــگاه الزم م ــان پژوهش ــد از تالش در پای ــند دان ــای نویس ــی،  ۀه ــاب گرام ــرجن ــای دکت    آق

  تشـکر و  حسـن عابـدی جعفـریدکتـر اثـر جنـاب آقـای ، و نیـز نـاظر محتـرم نقی امیری علی
  .کندقدردانی 

   

 چهار



  

 

  
  
  
  
  

 

  فهرست مطالب
 ١ ...............................................................................................................................پیشگفتار
 ۵ ................................................................................................................................... مقدمه

 
 دینی مدیریت الگوی: اول بخش

 ١١ .............................................................................................................................. مقدمه
  

 نامه اندازچشم: اول فصل
 ١٣ ....................................................................................................... اول فصل رفتاری اهداف

 ١٣ ..................................................................................................................... مقدمه. ١−١
 ١۴ ...................................................................................................... بالغت و فصاحت. ٢−١
 ١۴ ........................................................................................................... تاریخی غفلت. ٣−١
 ١۵ ........................................................................................................ موضوعی گستره. ۴−١
 ١۶ .......................................................................................................... تاریخی گستره. ۵−١
 ١٧ ........................................................................................ مقتضیات و نیازها با مطابقت. ۶−١
 ١٨ ................................................................................ عمومی مدیریت: نامه بر حاکم روح. ٧−١
 ١٨ .................................................................................... مدیریت بحران و بحران مدیریت. ٨−١
 ١٩ .............................................................................................. عهدنامه منطقی ماهیت. ٩−١
 ٢٢ ................................................................. ۵٣ نامه دربارۀ تحقیقات و مطالعات بر مروری. ١٠−١

 ٢٢ ................................................................................................ از نظر ساختار. ١−١٠−١
 ٢٣ ............................................................................................. محتوایی نظر از. ٢−١٠−١
 ٢۶ .................................................................................. اول فصل گیرینتیجه و خالصه. ١١−١

  
  
 پنج



 

 

 مباحث ساختار: دوم فصل
 ٢٧ ....................................................................................................... دوم فصل رفتاری اهداف

 ٢٨ ..................................................................................................................... مقدمه. ١−٢
 ٢٨ ........................................................................................................... تحقیق اهداف. ٢−٢
 ٢٩ .......................................................................................................... پژوهش راهبرد. ٣−٢
 ٢٩ .............................................................................................................تحقیق منابع. ۴−٢
 ٣٠ .................................................................................................... تحقیق خصوصیات. ۵−٢

 ٣٠ ..................................................................................................... بندیدسته. ١−۵−٢
 ٣٠ ............................................................................................... فرازها یتمحور . ٢−۵−٢
 ٣١ ................................................................................................... ارتباط فرازها. ٣−۵−٢
 ٣١ ................................................................................................... فرازها یعتقط. ۵−۴−٢
 ٣٢ ........................................................................................... تحقیق هایویژگی. ۵−۵−٢
 ٣٢ .......................................................................................................... تحقیق پیشینه. ۶−٢
 ٣۶ ............................................................................................................ ها داده تعیین. ٧−٢
 ٣۶ ............................................................................................................ ها داده تقطیع. ٨−٢
 ٣۶ ........................................................................................................... مفاهیم تعیین. ٩−٢
 ٣٧ ............................................................................... آمده دست به مفاهیم سنجیاعتبار. ١٠−٢
 ٣٧ ....................................................................................................... شاخصها تعیین. ١١−٢
 ٣٨ ......................................................................................................... هامؤلفه تعیین. ١٢−٢
 ۴١ ......................................................................................................... هامقوله تعیین. ١٣−٢
 ۴٢ ......................................................................................................... محورها تعیین. ١۴−٢
 ۴۴ ................................................................................................ دینی مدیریت الگوی. ١۵−٢
 ۴۵ ................................................... دینی مدیریت الگوی در اصلی محورهای اجمالی توضیح. ١۶−٢

 ۴۵ ............................................................................................... یریتارکان مد. ١−١۶−٢
 ۴۵ .................................................................................................. قوائم. ١−١−١۶−٢
 ۴۶ ................................................................................................ قوانین. ٢−١−١۶−٢
 ۴٧ ................................................................................................. قواعد. ٣−١−١۶−٢
 ۴٧ ................................................................................................. یریتابعاد مد. ٢−١۶−٢
 ۴٩ ............................................................................................. مدیریت ماهیت .٣−١۶−٢

 ۴٩ ........................................................ زمامدار یا مدیر خصوصیات و هاویژگی. ١−٣−١۶−٢
 ۵٠ ..................................................................................... زمامدار وظایف. ٢−٣−١۶−٢
 ۵٠ ............................................................................................... اداره یرفتارها. ١۶−۴−٢
 ۵١ .................................................................................................... انواع اداره. ١۶−۵−٢

 شش



 

 

 ۵١ ........................................................................................................ مباحث ساختار. ١٧−٢
 ۵٢ .................................................................................. دوم فصل گیرییجهخالصه و نت. ١٨−٢

  
  

 اداره ارکان: دوم بخش
 »نیقوائم و قوان«

 ۵٧ .............................................................................................................................. مقدمه
  

 قوائم: سوم فصل
 ۵٩ .................................................................................................... سوم فصل یادگیری اهداف

 ۶٠ ...................................................................................................... سوم فصل مقدمه. ١−٣
 ۶٠ ........................................................................................................... هاگیری جهت. ٢−٣

 ۶١ .................................................................... عهدنامه یو دستور  یحکومت یتماه. ١−٢− ٣
 ۶٢ ..................................................................................................... یاله یرمس. ٢−٢−٣

 ۶٢ ............................................................................... مدیریت مراتب سلسله. ١−٢−٢−٣
 ۶٢ .................................................................................... خدامحور مدیریت. ٢−٢−٢−٣
 ۶٢ ......................................................................... زمامدار اقتدار اطالق عدم. ٣−٢−٢−٣
 ۶٣ ............................................................................... ها مدیریت داریجهت. ۴−٢−٢−٣
 ۶٣ ........................................................................................... یتاقتدار و مشروع. ٣−٢−٣
 ۶۴ ....................................................................................... در حکومت یتمشروع. ۴−٢−٣

 ۶۴ .................................................................................... مشروعیت مفهوم. ١−۴−٢−٣
 ۶۵ ............................................................................... مقبولیت و مشروعیت. ٢−۴−٢−٣
 ۶۶ ................................................................................................... یتو وال  یتولّ . ۵−٢−٣
 ۶٩ .......................................................................................................... معاهده. ۶−٢−٣
 ٧٠ .................................................................................................. هامسئولیت و اهداف. ٣−٣

 ٧٠ ..................................................................... ها گیری جهت و اهداف تقومی ارتباط. ١−٣−٣
 ٧٢ ..................................................................................... )یاتاخذ مال( ییدرآمدزا. ٢−٣−٣

 ٧٣ ........................................................................................ محیط یا زمینه. ١−٢−٣−٣
 ٧٣ ................................................................................. رفتاری یا انسانی بعد. ٢−٢−٣−٣
 ٧٣ .......................................................................................... ساختاری بعد. ٣−٢−٣−٣
 ٧۴ .................................................................................................... یتاصل امن. ٣−٣−٣
 ٧۵ ............................................................................................ اصل اصالح افراد. ۴−٣−٣
 ٧٧ ......................................................................................... اصل اصالح ساختار. ۵−٣−٣

 هفت



 

 

 ٧٨ ................................................................................................. گیرینتیجه و خالصه. ۴−٣
  

 قوانین: چهارم فصل
 ٨١ .................................................................................................. چهارم فصل یادگیری اهداف

 ٨٢ ..................................................................................................................... مقدمه. ١−۴
 ٨٢ ...................................................................................................... الهی اطاعت تقدم. ٢−۴

 ٨۴ ............................................................................................ تقوا شناسیمفهوم. ١−٢−۴
 ٨۴ ................................................................................. یو خوداصالح یحدود اله. ٢−٢−۴
 ٨۶ ........................................................................ یتقوا و حدود اله یگاهو جا یتاهم. ٣−٢−۴

 ٨۶ ........................................................................................... عمل در تقوا. ١−٣−٢−۴
 ٨٨ .............................................................................................. تقوا مراتب. ٢−٣−٢−۴
 ٨٨ .......................................................................................................... آثار تقوا. ۴−٢−۴

 ٨٩ .............................................................................. البالغهنهج در تقوا آثار. ١−۴−٢−۴
 ٩٢ .................................................................................. کریم قرآن در تقوا آثار. ٢−۴−٢−۴
 ٩٣ ......................................................................... یریتزهد و تقوا و نقش آنها در مد. ۵−٢−۴

 ٩٣ ................................................................................ تقوا و زهد هماهنگی. ١−۵−٢−۴
 ٩۵ .......................................................... تقوا و زهد بر مبتنی مدیریت های جلوه. ٢−۵−٢−۴

 ١٠٢ .................................................................................................. الهی احکام به تقید. ٣−۴
 ١٠٣ .............................................................................................. الهی احکام به تقید آثار. ۴−۴
 ١٠٣ ............................................................................... چهارم فصل گیری نتیجه و خالصه. ۴−۵

  
  )قواعد( اداره ارکان: سوم بخش

 ١٠٧ ............................................................................................................................ مقدمه
  

 انسجام و هماهنگی: پنجم فصل
 ١٠٩ .................................................................................................................. رفتاری اهداف

 ١٠٩ ................................................................................................................... مقدمه. ١−۵
 ١١٠ ....................................................................................................... چهارگانه اصول. ٢−۵

 ١١٠ ................................................................................... )راستاییهم( جهتیهم. ١−٢−۵
 ١١١ ......................................................................................... )یهمدرد( یهمدل. ٢−٢−۵
 ١١١ ....................................................................... )رأییهم−اندیشیهم( یهمفکر . ٣−٢−۵
 ١١٢ ........................................................................................ )یاریهم( یهمکار . ۴−٢−۵
 ١١٢ ........................................................................... چهارگانه اصول بر حاکم ارتباطی نظام. ٣−۵

 هشت



 

 

 ١١٣ ............................................................................ ارتباط اصول در عملکرد افراد. ١−٣−۵
 ١١۴ ............................................................................ یارتباط اصول در بعد اجتماع. ٢−٣−۵
 ١١۶ ................................................................................................... یادگیری و خالصه. ۵−۴

  
 عدالت و انصاف: ششم فصل

 ١١٧ ................................................................................................. ششم فصل یادگیری اهداف
 ١١٨ ................................................................................................................... مقدمه. ١−۶
 ١٢٠ .............................................................................................. عدالت معنای و مفهوم. ٢−۶

 ١٢٠ ................................................................................ و اصطالحی یلغو  یمعنا. ١−٢−۶
 ١٢٠ ...................................................................... »عدل«و » قسط«تفاوت مفهومی . ٢−٢−۶
 ١٢١ ................................................................................................. انصاف مفهوم و معنا. ٣−۶
 ١٢٢ ................................................................................................. انصاف و عدل رابطه. ۶−۴
 ١٢٢ ................................................................................. عدالت و انصاف اهمیت و جایگاه. ۶−۵

 ١٢٢ ....................................................................................... یانصاف، ابزار همدل. ١−۶−۵
 ١٢۴ ....................................................................................... بشر ۀعدالت، گمشد. ٢−۶−۵
 ١٢۴ .......................................................................... یاعدالت، هدف بعثت انب ییبرپا. ٣−۶−۵
 ١٢۵ ............................................................................ خدامحور نظام عدالت، هدف. ۶−۵−۴
 ١٢۵ ..................................................................... حاکمان یتعدالت، مبنای مشروع. ۶−۵−۵
 ١٢۶ .................................................................................یریتمد یاتعدالت در ادب. ۶−۵−۶
 ١٢۶ ................................................................................................. انصاف های مصداق. ۶−۶

 ١٢٧ ....................................................................................... انصاف نسبت به خدا. ١−۶−۶
 ١٢٨ ............................................................................ )همدلی(مردم  ۀانصاف دربار . ٢−۶−۶

 ١٢٩ ............................................................................ خود با رابطه در انصاف. ١−٢−۶−۶
 ١٢٩ ........................................................................ نزدیک خویشان با انصاف. ٢−٢−۶−۶
 ١٣٠ .............................................................................. محبان دربارۀ انصاف. ٣−٢−۶−۶

 ١٣٠ .................................................................................................. ظلم برابر در انصاف. ٧−۶
 ١٣١ ................................................................................................ مردم یدشمن. ١−٧−۶
 ١٣١ .................................................................................................. خدا یدشمن. ٢−٧−۶
 ١٣١ ...................................................................................... و برهان یلبطالن دل. ٣−٧−۶
 ١٣٢ ................................................................ در موضع محاربه با خداوند قرار گرفتن. ۴−٧−۶
 ١٣٢ ........................................... )ها یو گرفتار  یسخت(ها  ها و بروز نقمت نعمت یدگرگون. ۵−٧−۶
 ١٣٣ ..................................................................... خدا قرار گرفتن و هالکت یندر کم. ۶−٧−۶
 ١٣۵ ............................................................................ منصفانه رفتار های معیار و هاشاخص. ٨−۶

 نه



 

 

 ١٣۶ ............................................................................... ششم فصل گیرینتیجه و خالصه. ٩−۶
  

 عوام رضایتمندی: هفتم فصل
 ١٣٧ ................................................................................................. هفتم فصل یادگیری اهداف

 ١٣٨ ................................................................................................................... مقدمه. ١−٧
 ١۴٠ ........................................................................ منصفانه و خوب کار ضوابط و هاشاخص. ٢−٧

 ١۴٠ ......................................................................................... اعتدال و روییانهم. ١−٢−٧
 ١۴١ ....................................................................................بودن فراگیر و همگانی. ٢−٢−٧
 ١۴١ ..................................................................... عوام بر خواص یتمندیرضا یتاولو. ٣−٢−٧

 ١۴١ .................................................................... خواص و عوام شناسیمفهوم. ١−٣−٢−٧
 ١۴٢ ............................................................................ خواص نقش و اهمیت. ٢−٣−٢−٧
 ١۴٢ ....................................................................................... خواص اقسام. ٣−٣−٢−٧
 ١۴٣ ................................................. کریم قرآن در خواص و عوام معرف هایواژه. ۴−٣−٢−٧
 ١۴۵ ........................................................................ خواص از عوام پذیریتأثیر. ۵−٣−٢−٧
 ١۴۶ .................................................................... خواص بر عوام اولویت فلسفه. ۶−٣−٢−٧
 ١۵۵ .................................................................................. با مردم یضرورت همراه. ۴−٢−٧
 ١۵۶ ................................................................................ هفتم فصل گیرینتیجه و خالصه. ٣−٧

  
 اعتمادسازی و اعتماد: هشتم فصل

 ١۵٩ ................................................................................................ هشتم فصل یادگیری اهداف
 ١۶٠ ................................................................................................................... مقدمه. ١−٨
 ١۶١ ................................................................................................ اعتماد شناسیمفهوم. ٢−٨
 ١۶٢ ......................................................................................................... اعتماد تعریف. ٣−٨

 ١۶٢ ...................................................................................... خاطر یتاعتماد و امن. ١−٣−٨
 ١۶٣ .................................................................................... اعتماد و رفتار منصفانه. ٢−٣−٨
 ١۶٣ ...................................................................................... اعتماد و انتظار مثبت. ٣−٣−٨
 ١۶٣ .................................................................................... مدیریت جوهره منزله به اعتماد. ۴−٨
 ١۶۴ .......................................................................................................... اعتماد مبانی. ۵−٨

 ١۶۴ ........................................................................................................... ترس. ١−۵−٨
گاه. ٢−۵−٨  ١۶۵ ..............................................................................................یتجربه و آ
 ١۶۵ ................................................................................................ یروابط عاطف .٣−۵−٨
 ١۶۶ ........................................................................................... فرهنگ و اعتماد. ۵−۴−٨
 ١۶۶ ........................................................................... اعتمادسازی و اعتماد جلب های شیوه. ۶−٨

 ده



 

 

 ١۶۶ ........................................................................ اعتماد ایجاد بستر: گمانیخوش. ١−۶−٨
 ١۶٧ ................................................................................................... داری امانت. ٢−۶−٨
 ١۶٨ ....................................................................................................... صداقت. ٣−۶−٨
 ١۶٨ ........................................................................................................ شرافت. ۶−۴−٨
 ١۶٩ ........................................................................................................ انصاف. ۶−۵−٨
 ١۶٩ ................................................................................................ عهد به وفای. ۶−۶−٨
 ١۶٩ ....................................................................................................... رازداری. ٧−۶−٨
 ١٧٠ ...................................................... زندگی های هزینه کاهش و گرایانهیترفتار حما. ٨−۶−٨
 ١٧١ ................................................................................. یلیتحم یاز کارها یزپره. ٩−۶−٨
 ١٧٣ ..................................................................... )استمرار در عمل(تالش مستمر . ١٠−۶−٨
 ١٧۴ ................................................................................................ سازیشفاف. ١١−۶−٨
 ١٧۴ ...................................................................................................... اعتمادسازی آثار. ٧−٨
 ١٧۶ ................................................................................................. اعتماد مندیضابطه. ٨−٨

 ١٧۶ ....................................................................................... اعتماد و اصل برائت. ١−٨−٨
 ١٧۶ ...................................................................................... آزمون: مالک اعتماد. ٢−٨−٨
 ١٧٧ ................................................................................................... معتمدغیر و معتمد. ٩−٨
 ١٧٨ .............................................................................هشتم فصل گیرینتیجه و خالصه. ١٠−٨

  
 عهد به وفای: نهم فصل

 ١٧٩ ................................................................................................... نهم فصل یادگیری اهداف
 ١٨٠ ................................................................................................................... مقدمه. ١−٩
 ١٨٢ ....................................................................................... عهد به وفای شناسیمفهوم. ٢−٩
 ١٨٣ ....................................................................................... عهد به وفای ارزش و جایگاه. ٣−٩

 ١٨٣ ........................................................... به عهد نزد مسلمانان یو ارزش وفا یگاهجا. ١−٣−٩
 ١٨٣ ............................................................. ایمان اساسی شرط: عهد به وفای. ١−١−٣−٩
 ١٨۴ ................................................................. دینداری عالمت: عهد به وفای. ٢−١−٣−٩
 ١٨۴ .......................................................... الهی واجب ترینمهم: عهد به وفای. ٣−١−٣−٩
 ١٨۵ ........................................................... آخرت به ایمان شرط: عهد به وفای. ۴−١−٣−٩
 ١٨۵ ............................................................ بهشت به ورود شرط: عهد به وفای. ۵−١−٣−٩
 ١٨۵ .................................................. عهد به وفای رعایت بر مسلمانان نظر اتفاق. ۶−١−٣−٩
 ١٨۶ ............................................................. به عهد نزد مشرکان یو ارزش وفا یگاهجا. ٢−٣−٩
 ١٨٧ ............................................................................................ عهد به وفای لوازم و آثار. ۴−٩

 ١٨٧ .................................................................................................... یجابیآثار ا. ١−۴−٩
 يازده



 

 

 ١٨٧ ......................................................... اجتماعی امنیت عامل: عهد به وفای. ١−١−۴−٩
 ١٨٨ ..................................................... تشویش عوامل کننده دفع: عهد به وفای. ٢−١−۴−٩
 ١٨٨ .................................................... خاطر امنیت عوامل جاذب: عهد به وفای. ٣−١−۴−٩
 ١٨٩ .................................................... متقابل اعتماد ایجاد عامل: عهد به وفای. ۴−١−۴−٩
 ١٨٩ ............................................................ اخالق مکارم سمبل: عهد به وفای. ۵−١−۴−٩
 ١٩٠ .................................................................... صداقت نشانه: عهد به وفای. ۶−١−۴−٩
 ١٩٠ ................................................................. نیکوکاران نشانه: عهد به وفای. ٧−١−۴−٩
 ١٩٠ .......................................................... برادری و اخّوت نشانه: عهد به وفای. ٨−١−۴−٩
 ١٩١ ................................................... نجابت و خردمندی عالمت: عهد به وفای. ٩−١−۴−٩
 ١٩١ .......................................................... پاکدلی و صفا نشانه: عهد به وفای. ١٠−١−۴−٩
 ١٩١ ....................................................................... اتحاد رمز: عهد به وفای. ١١−١−۴−٩
 ١٩١ .......................................................... نشاط و سرور عامل: عهد به وفای . ١٢−١−۴−٩
 ١٩٢ ..................................................................... تقوا عالمت: عهد به وفای .١٣−١−۴−٩
 ١٩٢ ..................................................... پذیری مسئولیت عالمت: عهد به وفای. ١۴−١−۴−٩
 ١٩٢ ........................................ اقتصادی و اجتماعی توسعه عامل: عهد به وفای. ١۵−١−۴−٩
 ١٩٣ ..................................................................................................... یآثار سلب. ٢−۴−٩

 ١٩٣ ........................................................................ نفاق عالمت وعده، خلف. ١−٢−۴−٩
 ١٩٣ ..................................................... خدا خشم بروز عامل: عهد به نکردن وفا. ٢−٢−۴−٩
 ١٩۴ ....................................... فعل و قول ناهماهنگی مصداق: عهد به وفای عدم. ٣−٢−۴−٩
 ١٩۵ .................................................. خدا دشمنی بروز عامل: عهد به نکردن وفا. ۴−٢−۴−٩
 ١٩۵ .................................................... مردم خشم بروز عامل: عهد به نکردن وفا. ۵−٢−۴−٩
 ١٩۶ ............................................. عمومی اعتماد سلب عامل: عهد به نکردن وفا. ۶−٢−۴−٩
 ١٩۶ ............................................... هالکت و پراکندگی عامل: عهد به نکردن وفا. ٧−٢−۴−٩

 ١٩۶ .......................................................................................... قراردادها در عهد به وفای. ۵−٩
 ١٩۶ ............................................................................. عهد به وفای ادای در قدرت. ١−۵−٩
 ١٩٧ ................................................................................. قلبی تقّید و عهد به وفای. ٢−۵−٩
 ١٩٨ .................................................. )شکنییماناز پ یزپره( یعمل یدبه عهد و تق یوفا. ٣−۵−٩

 ١٩٨ ............................................................................ عذرآوری و تراشیبهانه. ١−٣−۵−٩
 ١٩٨ ........................................................................................ خیانت و مکر. ٢−٣−۵−٩
 ١٩٨ .............................................................................. غافلگیرانه گریحیله. ٣−٣−۵−٩
 ١٩٩ ............................................................................................کاریدغل. ۴−٣−۵−٩
 ١٩٩ ............................................................................ )کاریخیانت( مدالسه. ۵−٣−۵−٩
 ٢٠٠ ........................................................................................... گریخدعه. ۶−٣−۵−٩

 دوازده



 

 

 ٢٠٠ ......................................................................................... کاریمغالطه. ٧−٣−۵−٩
 ٢٠٢ ................................................................................... ناحق کردن فسخ. ٨−٣−۵−٩

 ٢٠٣ .......................................................................................... وعده خلف در مؤثر عوامل. ۶−٩
 ٢٠٣ .............................................................................................................. عهد انواع. ٧−٩

 ٢٠٣ ................................................................................................... عهد با خدا. ١−٧−٩
 ٢٠٣ ............................................................................................... اهمیت. ١−١−٧−٩
 ٢٠۴ ............................................................................................... حقانیت. ٢−١−٧−٩
 ٢٠۴ ......................................................................................... بودن حتمی. ٣−١−٧−٩
 ٢٠۵ ................................................................................................... عهد با خود. ٢−٧−٩
 ٢٠۵ ........................................................................................ )مردم(عهد با خلق . ٣−٧−٩

 ٢٠۵ ................................................................................... مسلمانان با عهد. ١−٣−٧−٩
 ٢٠۶ ............................................................................... غیرمسلمانان با عهد. ٢−٣−٧−٩

 ٢٠۶ .......................................................... عهدنامه یک از عملی مصداقی اشتر، مالک به نامه. ٨−٩
 ٢٠٧ ........................................................................................... ها معاهده در حجت اتمام. ٩−٩
 ٢٠٨ ................................................................................................. حجت اتمام فلسفه. ١٠−٩
 ٢١٠ ................................................................................ نهم فصل گیرینتیجه و خالصه. ١١−٩

  
 اداره ابعاد: چهارم بخش
 خداگرایی: دهم فصل

 ٢١٣ .................................................................................................. دهم فصل یادگیری اهداف
 ٢١۴ ................................................................................................................. مقدمه. ١−١٠
 ٢١۵ ......................................................................................................... خدا با ارتباط. ٢−١٠
 ٢١۶ .............................................................................. خدامحور نظام در موفقیت شرایط. ٣−١٠

گاه. ١−٣−١٠  ٢١۶ ........................................................................... رشد یننسبت به قوان یآ
 ٢١۶ ................................................................ )خدا یاری( رشد قوانین به عملی تقّید. ٢−٣−١٠
 ٢١٧ ...................................................... آن بر مبتنی مدیریت انواع و خدا به دادن یاری مراتب. ۴−١٠

 ٢١٧ ........................................................ ابعاد معارف یبر مبنا یریتمد: احتمال اول. ١−۴−١٠
 ٢١٨ .................................................... امکانات یزانم یبر مبنا یریتمد: احتمال دوم. ٢−۴−١٠
 ٢١٨ .................................................. امکانات یتماه یبر مبنا یریتمد: احتمال سوم. ٣−۴−١٠

 ٢١٩ ......................................................................... ایمان مبنای بر مدیریت. ١−٣−۴−١٠
 ٢١٩ ........................................................................ قدرت مبنای بر مدیریت. ٢−٣−۴−١٠
 ٢٢٠ ......................................................................... کالم مبنای بر مدیریت. ٣−٣−۴−١٠
 ٢٢٠ ....................................... هاارزش یانجر  یفیتک یبر مبنا یریتمد: احتمال چهارم. ۴−۴−١٠

 سيزده



 

 

 ٢٢٠ ...................................................................... عواطف مبنای بر مدیریت. ١−۴−۴−١٠
گاهی مبنای بر مدیریت. ١−۴−۴−١٠  ٢٢١ ....................................................................... آ
 ٢٢٢ ......................................................................... عمل مبنای بر مدیریت. ٣−۴−۴−١٠

 ٢٢٢ .................................................................................. خدامحور نظام در متقابل یاری. ۵−١٠
 ٢٢٢ .................................................................................. خدامحور نظام در متقابل عّزت. ۶−١٠
 ٢٢٣ ................................................................................ دهم فصل گیرینتیجه و خالصه. ٧-١٠

  
 خودمدیریتی: یازدهم فصل

 ٢٢۵ ............................................................................................... یازدهم فصل یادگیری اهداف
 ٢٢۶ ................................................................................................................. مقدمه. ١−١١
 ٢٢٧ ................................................................................ کمال و رشد شرط خودمدیریتی،. ٢−١١
 ٢٢٨ ..................................................................................... نفس با مبارزه و خودمدیریتی. ٣−١١
 ٢٢٩ ....................................................................................... شناسیخود و خودمدیریتی. ۴−١١

 ٢٢٩ ...................................................................................... نفس شناسیمفهوم. ١−۴−١١
 ٢٢٩ ............................................................................... قرآنی های آموزه در نفس. ٢−۴−١١
 ٢٣٠ ........................................................................................... راه معرفت نفس. ٣−۴−١١
 ٢٣١ .............................................................................. قرآن یدگاهاقسام نفس از د. ۴−۴−١١

 ٢٣١ ....................................................................................... مسوله نفس. ١−۴−۴−١١
 ٢٣١ ......................................................................................... لوامه نفس. ٢−۴−۴−١١
 ٢٣٣ ......................................................................................... اماره نفس. ٣−۴−۴−١١
 ٢٣۵ ..................................................................................... مطمئنه نفس. ۴−۴−۴−١١

 ٢٣۵ ........................................................................................ خودکنترلی و خودمدیریتی. ۵−١١
 ٢٣۵ ................................................................................... بیرونی و درونی کنترل .١−۵−١١
 ٢٣۶ .................................................................................... فرهنگ و خودکنترلی .٢−۵−١١
 ٢٣۶ ......................................................................................... خودکنترلی فرایند .٣−۵−١١

 ٢٣٧ ............................................................... فرد اهداف و استانداردها تعیین .١−٣−۵−١١
 ٢٣٧ ................................................................................................. رفتار. ٢−٣−۵−١١
 ٢٣٨ ......................................................................................... خودارزیابی. ٣−٣−۵−١١
 ٢٣٩ ...................................................................................... اصالحیخود. ۴−٣−۵−١١

 ٢۴١ ......................................................................................... سازیخود و خودمدیریتی. ۶−١١
 ٢۴١ ...................................................................... یگراند یتشرط هدا ی،خودساز . ١−۶−١١
 ٢۴١ ............................................................................ ها عبادت پرتو در خودسازی. ٢−۶−١١

 ٢۴٢ ........................................................................................ عمل ارزش. ١−٢−۶−١١
 چهارده



 

 

 ٢۴٣ ....................................................................اختیاری فعل ابعاد و عبادت. ٢−٢−۶−١١
 ٢۴٣ ............................................................................. کار جوهرۀ و عبادت. ٣−٢−۶−١١
 ٢۴۵ ..................................................................................... عبادت تعمیم. ۴−٢−۶−١١
 ٢۴۵ ................................................................ ها عبادت مدیریت و خودسازی. ۵−٢−۶−١١
 ٢۴٧ ............................................................................. عبادت های مصداق. ۶−٢−۶−١١
 ٢۴٨ ...................................................................... فردی های عبادت شرایط. ٧−٢−۶−١١
 ٢۵٠ .................................................................. اجتماعی های عبادت شرایط. ٨−٢−۶−١١

 ٢۵٢ ...........................................................................  یازدهم فصل گیرینتیجه و خالصه. ٧−١١
  

 گراییمردم: دوازدهم فصل
 ٢۵٣ ............................................................................................. دوازدهم فصل یادگیری اهداف
 ٢۵۴ ................................................................................................................. مقدمه. ١−١٢
 ٢۵۵ ..................................................................................... مردم با رفتار مدیریتی الگوی. ٢−١٢
گاهی ضرورت. ٣−١٢  ٢۵۶ .................................................................. مأموریت موضوع از زمامدار آ

 ٢۵٨ ...................................................... موضوع یتو ضرورت توجه به وضع یزمامدار . ١−٣−١٢
 ٢۵٨ ................................................................................... یتواقع یفمحور توص. ٢−٣−١٢
 ٢۵٩ ................................................... آن هنگام فرمان به مالک اشتر یتمصر و موقع. ٣−٣−١٢

گاهی و علی امام. ١−٣−٣−١٢  ٢۵٩ .................................. عهدنامه نوشتن هنگام مصر از آ
 ٢۶٠ ................................................................... مسلمانان سوی از مصر فتح. ٢−٣−٣−١٢
 ٢۶٠ ....................................................... علی زمان در مصر والی نخستین. ٣−٣−٣−١٢
 ٢۶١ ................................................................................ معاویه های توطئه. ۴−٣−٣−١٢
 ٢۶١ ......................................................... علی زمان در مصر والی دومین. ۵−٣−٣−١٢
 ٢۶٢ .........................................................علی زمان در مصر والی سومین. ۶−٣−٣−١٢
 ٢۶٢ .................................................. آن پیامدهای و بکرابی بن محمد شهادت. ٧−٣−٣−١٢

 ٢۶٣ ................................................................... عمومی افکار به توجه ضرورت و زمامداری. ۴−١٢
 ٢۶٣ ...................................................................................... یاصل نظارت مردم. ١−۴−١٢
 ٢۶۴ ............................................................................. یدرک نظارت مردم یفیتک. ٢−۴−١٢
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 :به یمتقد
 یرمؤمنانام یعل ینالموحد یمول یخمظلوم مقتدر تار 

  
  

  
  

 شگفتاریپ
تبعیـت نظـام رفتارهـای نیـز یـا فرهنـگ و  هااز نظام ارزش جامعه ادراکات نظام توجه به تبعیت

و  نظـر راهکـار ارتبـاطعنوان  بـه »مدیریت«، مبین آن است که از نظام ادراکات جامعه اجتماعی
ای که اندک دقت گونههای هر جامعه دارد، بهتنگاتنگ با فرهنگ و ارزش ، ارتباطاجتماعی عمل

 .رهنمون سازد آنها تواند ما را به فرهنگ نهفته در جوامع مختلف، می در مدیریت
 یاسالم یهابر فرهنگ و ارزش یاست مبتن یتیری، مدیاسالم در نظام تیریمد اساس، نیبر ا
متناسـب و  یکـردن آنهـا، راهکـار دایـپ ینـیاسـالم و جلـوه ع اتیـهـا و نظرارزش شدن ادهیکه پ

از . اسـت »یاسـالم تیریمـد« ای »ینید تیریمد« نامش که طلبد، یها را مارزش نیبا ا هماهنگ
شـدن  ادهیپ تیآن، به اندازه ضرورت و اهم نییو تب یاسالم تیریو ضرورت مد تیاهم ،هیزاو نیا

 .استاسالم و فرهنگ آن نداشتن  ینیامکان تحقق ع یمعناآن، به  یفرهنگ اسالم است و نف
پیـاده شـدن  ،دیـن اسـالم شـکل گرفتـه و قـانون اساسـی انقالب اسالمی، بر اساس مبـانی

، هـدف قـرار داده ها و نهادهـای اجتمـاعی و در صـحنه سـازمان اسالمی را در عملهای  ارزش
باید اسالمی و مبتنـی  و مدیریت فرض بر این است که فرهنگ باید اسالمی باشد، رهبری. است

  های وارداتـی  و مـدیریت محـور ارزش مـدیریِت میـان د و تفاوت ماهوی و اساسـی نبر دین باش
   .به چشم بخورد

موضوعیت ارائـه نقشـه  ،ویژهبه ،اسالمی−انسانی امروزه در راستای ضرورت تحول در علوم
ی، پرکردن ایـن خـأل حیـاتبرای ی مختلفی، اسالمی، افراد حقیقی و حقوق جامع تحقق مدیریت

 مقـام معظـم رهبـریکـه  اند ، معطـوف داشـتهرا در این زمینه و همت خودکرده احساس وظیفه 
کیدهای  با )العالی مدظله( قـرار  در رأس این مجموعـه ،در قالب رهنمودهای استراتژیکخود تأ

تـوان ضـمن  آن است کـه چگونـه میهمه دلسوزان انقالب   ترین دغدغه مهمدر این راستا، . دارد
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کـرد کـه خواسـته یـا پیـدا ، یقـین انسـانی برخورد منطقی با دستاوردهای بشری در زمینه علـوم
این مسئله زمانی میسور اسـت کـه بتـوان . ناخواسته، بازی در زمین دیگران صورت نگرفته است

رسـیدن بـه ایـن . کـردارزشی طراحی و نهادینه  را مبتنی بر مبانی تولید علم یندافردر بلند مدت 
و الگوهـای مختلـف و منسـجم از بطـن ها  نمونـهو طراحی مستلزم همتی واال به یقین مرحله، 
  .دینی و چراغ راه قرار دادن آنهاست ها و منابع ارزش

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

از  دینی منتهی شـود و غفلـت تواند به تولید علم ، لزومًا نمیتولید علم یندافرآنها در همه مراحل 
، مـا را بـه ها فرصـتدادن و از دسـت بسیار های  این امر، ممکن است ضمن در بر داشتن هزینه

تـوان  را نمی ویژه اینکـه امـروزه تولیـد علـم دیگران وادارد، به ی و بر مبنای قواعدهای انفعالرفتار
  . کرد ها، تحلیلاتی دولتی تحقیقها گیری و جهت مستقل از تحوالت اجتماعی

تولیـد  فراینـددر پیمودن درست ها  فرصتاز همه امکانات و  و استفاده بهینه از انفعال پرهیز
اسـالمی  مستلزم طراحی الگویی جامع برای مدیریت، ویژه مدیریت و به اسالمی−انسانی علوم

 . استاصیل آن از طریقی منطقی و روشمند  و نسبت دادن آن به اسالم و منابع
 اعمـال مـدیریت گشـاِی توانـد راه ، میالبالغـهنهجاز دیدگاه  در این راستا، مدیریتبه یقین 

یکـی از ). ۵، ص١٣۵٩ضمیری، (ها و نهادهای گوناگون باشد  ، در سازماندینی و ارزش محور
شـده  ابدیو گرفته مباحث آن رنگ جاودانگی دیگر که همچون  البالغهنهجدرخشان  های لفص

 به یار وفادار و صـحابی بزرگـوارش مالـک اشـتر علی تاریخی امام یا فرمان ۵٣است، نامه 
  .)٢٧، ص١٣٧۶فاضل لنکرانی، ( نخعی است

، سؤال اساسـی آن اسـت کـه دینی و از جمله مدیریت انسانی در بررسی و پرداختن به علوم
؟ در ایـن کـردموجـود شـروع  باشد؟ آیا لزومًا باید از تجربه دیگران و علـومکجا باید نقطه آغاز 

  صورت نقطه آغاز بر چه مبنایی استوار است؟
بررسی رابطه علـم و "بر  های حاکماز رنسانس مبنای بسیاری از رویکردپس پیش فرضی که 

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

انـد، در  طـرح کردهرا  فـرض شیپ نیاکه  یکساناکه اوًال،  ، چرداردتأمل  یجا فرض شیپ نیااما 
 یو اعتقـاد یخیو ثالثًا، تجربه تار کشد یم چالش به را آن منطق و عقل ًا،یقبول ندارند؛ ثانآن را  عمل
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و قبـل از رنسـانس، بـه  ینـید علـوم خچهیتار بر گذرا یمرور با نکهیا چه رساند؛ یما خالف آن را م
 و نداشـته تیموضوع یکیتفک و ییجدا گونه چیه ن،یعلم و د انیمکه اصوًال  افتیدر توان یم یآسان
، هیـپا علـوم کـه یاسـالم شـمندانیاند و خـورد ینم چشم به نید و علم رابطه از هم یبحث جهینت در

 یحتـ و داده ارائه نید با ختهیآم را نهای، درعمل، اانددانسته یم یخوبرا به ،...و یشناسستاره ،یپزشک
  .گشودند یرا م یعلم یها ، گرهها با توسل به ائمه اطهار بستبن در

، بـر مبنـای دینـی و علوم انسانی پیرامون علوم بنابراین ضرورت دارد که نقطه آغاز در تحقیق
،  سخنی دیگراصیل دینی و اسالمی و به  ها و منابع و براساس داشته ها فرضگونه پیشگذر از این

کامـل و بـه دلیـل داشـتن  عنـوان یـک نظـام، اسالم بهکه اوالً  چرابر مبنای شروع از درون باشد؛ 
عالئـم و  کـه چنان؛ حرفـی نداشـته باشـد امـور ۀادار تواند در زمینه ، نمیحکومت و نظام اداری

 ایاین مطلب بـه معنـ ،آن در این رابطه وجود دارد؛ ثانیاً حرف داشتن های فراوانی مبنی بر  نشانه
هـای  یـا چشـم بـر روی واقعیت ،موجـود اسـتفاده نشـود یا علوم ،آن نیست که از تجربۀ دیگران

 علـوم موجود بسته شود؛ بلکه باید با مجهز شدن به آنچه داریم و با ابزار و منطق، سـراغ تحلیـل
زانـو زده و از او  پیشـگاه معصـومکـه در ؛ ثالثًا، در این راستا تنها راه آن اسـت برویمموجود 

  .ای، متناسب با ظرفیت، عنایت کند بخواهیم تا ما را از دریای بیکران علم خویش، قطره
 متون نیتررینظیب و نیترمهم ن،یتر از برجسته یکی لیقصد بر آن است تا با تحل قیتحق نیدر ا

 ریمـد نیتـر در مدرسه بزرگ، )۵٣نامه (به مالک  یعل امام فرمان یعنی، اسالم خیتار یتیریمد
  .کندآن را بازگو  فیکوکّم و  امور اداره ۀنحوتا  میو از او بخواه مینیبشر بنش خیتار

 ۵٣دارد تـا ضـمن نگـاهی جـامع بـه نامـه ، تـالش اقرار به توان ناچیز خودرغم  به، نگارنده
 کـهرا  خـدامحور در نظام ی، زوایایی از مدیریتو رصد آن از موضع مباحث مدیریت البالغه نهج
که آن اسالمی  ویژه مدیریت به ،دینی مدیریتسوی به هایی  دریچهو ، کردهترسیم آن را  علی

  . بگشاید، شدهخویش رهنمون گونه  وحیحضرت، در کلمات 
دانم کـه از همـۀ  فرض مـی ، بر خود»الخالق شکری لم−المخلوق شکری لم من«در پایان به مثابۀ 

و  هـای فکـری تالشانـد و در واقـع مـدیون  بوده کسانی که یاری دهنده محقـق در ایـن تحقیـق
، های دلگرم کنندۀ آنها هستم، تقدیر و تشکر کنم و اجر همگـی را از مـوالی متقیـان تشویق

ویژه از استاد ارجمند آقای دکتر حسن عابدی جعفری، که در مقام ناظر این کار،  طلب نمایم؛ به
  ایشـــانم؛ از آقـــای  هـــای دلســـوزانه و عالمانـــه ، مرهـــون راهنماییدر طـــول تحقیـــق
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  های زیـادی  ری که ویراسـتاری دقیـق، دلسـوزانه و علمـی ایشـان، کاسـتیگعس سعیدرضا علی
ــاب ــن کت ــر صــحت ســاختار را از ای ــوای آن افزوده زدود و ب ــرم  و محت ــد؛ از مســئوالن محت   ان

  دکتـر ابوالفضـل گـائینی،  ،تـوکلی هللادکتـر عبـدا انز جملـه آقایـپژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه، ا
گیری و  خصــوص اســماعیل یارمحمــدی کــه روخــوانی نهــایی مــتن، نمایــه علــی یحیــایی و به

د؛ همچنـین از شـرکت را بـر عهـده داشـتنهای مختلف در مسیر تسهیل و تسـریع کـار  پیگیری
، اند مر رسـیدن ایـن اثـر سـهمی داشـتهاعتصام و سایر عزیزانی که مستقیم و غیرمستقیم در به ث

   .کمال امتنان را دارم
ظرفیـت سـیراب علوی، هر کسی را به قدر توان و  به یقین گام نهادن در دریای ژرف معرفت

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

ــا اذ اندیشــمندان می ــان کاســتیباشــد؛ مؤلــف ب ــوایی ع ــادی  های محت ــذیرای نق و شــکلی، پ
  .محترم در راستای توسعه و ارتقای این نوشتار است نظران صاحب

  
  ١٣٩۴قم بهار −امیرینقی  علی



  

 

  
  
  
  
  
  

  مقدمه
 تلقـی »دینـی مـدیریت« از ای جلـوه تـوان می را مطالب مجموعه ،۵٣ نامه لیو تحل یبررس در

  : ذیل است صورت به مرتبط حال درعین و مجزا مبحث چند شامل ،یادشده کلی عنوان. نمود
 و شناسـی نـوع« و »مـدیران شناسـی رفتـار« ،»مـدیران وظایف و ها ویژگی« ،»اداره الگوی«

 به ارائه قابلیت ی،موضوع استقالل نیز و تنوع و گستردگی دلیل به که باشد می »مدیریت مصادیق
 .دارد را مستقل بحثی صورت

 مباحث جهت ،درسی کتاب یک قالب در البالغهنهج در اداره الگوی عنوان با حاضر، کتاب
 مختلـف هـای گرایش ارشد کارشناسی مقطع در »اسالم در عمومی امور اداره« تخصصی درس

 مدیریت فلسفی تحلیل« درس مباحث جهت درسی کمک کتاب منزله به نیز و 1دولتی مدیریت
از  مـدیریت مبـانیو  اصـول« درس و ،مـدیریت مختلف های گرایش دکتری مقطع در »اسالمی

 اداره الگـوی به مربوط مباحث کتاب این. است شده ارائه کارشناسی، مقطع در »دیدگاه اسالمی
  .کند یم یبررس را البالغه نهج ۵٣ نامه برخاسته از
 نتعـیّ  بـه توجـه و سیستمی نگرش ضرورت از ،موضوع هر بررسی در الگو و مدل ضرورت

 مطالعـه، موضوع که است استوار ضفر پیش این بر خود این و شود؛ می ناشی ،هم با مرتبطامور 
 بـه سیسـتمی و ،عالمانـه واقعـی، عمیـق، نگاهی ؛شود تلقی منسجم و جامع سیستمی منزله  به

 الگـوی بـارۀدر حضـرت آن های دیـدگاه انعکاس فرمان این دهد می نشان ،علی امام فرمان
  .است ناب اسالم از گرفته تئنش ای موضوعه اصول بر مبتنی ،مدیریت

                                                                     
 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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 که است آن ،مدیریت منظر از علی امام فرمان بر حاکم الگوی یا مدل طراحی از منظور
 نمـایش بـه آن، در نهفتـه مـدیریت بـه مربوط های واقعیت از انعکاسی شود تالش توان، حد در

 ابعـاد دلیـل به ؛)البالغه نهج ۵٣نامه ( این فرمان حاکم واقعی الگوی به یابیدست به یقین ؛درآید
 الگوبـودن دلیـل بـه ،حـال درعین اما نیست؛ پذیر امکان ،عصمت جوشان چشمه از ناشی ژرف
 یا از سوی مالک، امور اداره راستای در العملیدستور لۀمنزه ب امام آن کالم اینکهو  علی امام
 در را الگوهـا بهتـرین محققـی، هـر وسع حد در تواند، می است، شده صادر دیگر، زمامدار هر

 .کند تمام مسیر این در را حجت و گذاشته اختیار
  :و دوازده فصل تدوین شده است بخش چهار در کتاب این
 ایـن .بررسی شده اسـت ،اشتر مالک به علی امام فرمان در ،اداره الگوی اول، بخش در
  ؛است »مباحث ساختار« و »نامه انداز چشم« نام با ،دوم و اول فصل دو بر مشتمل مبحث

 و »قوائم« دو رکن دوم، بخش ؛اند کرده تشریح را »مدیریت ارکان« مبحث سوم، و دوم بخش
پـنجم تـا  یهـا فصـل یراط »قواعد« رکن سوم بخش و چهارم و سوم یها فصل یط را »نیقوان«

 ،»عـوام یتمندیرضـا« ،»و عـدالت انصاف« ،»و انسجام یهماهنگ« های نامبا  بینهم و به ترت
  است؛ هکرد یبررس »عهد به یوفا« و »یسازو اعتماد اعتماد«

 »یتیریمـد خـود« و »ییگرا مردم« ،»ییخداگرا« یعنی ،تیریمد ابعاد انیب به ،چهارم بخش
  . دهم تا دوازدهم هستند یها فصل موضوع بیترت به که ستپرداخته ا

  :دکرترسیم  ریز صورت بهرا  کتاب ساختار توان یفوق م مباحثمبتنی بر 
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  کتاب ساختار: ١−٠نمودار 

  

  

مدیریت الگوی  

تحقیق کیفیت انداز نامهچشم 

 ارکان مدیریت

قوائم قوانین

 )قوائد(ارکان 

هد
ه ع
ی ب

وفا
 

 ابعاد مدیریت

گراییمردم  خداگرایی 

البالغه الگوی اداره در نهج  

  بخش اول
  های فصل
 ٢و  ١

 بخش دوم
های فصل  
۴و  ٣  

 بخش سوم
های فصل  
٩تا  ۵  

 بخش چهارم
های  فصل
١٢تا  ١٠  

زی
دسا

تما
 اع
د و
تما
 اع

وام
ی ع

مند
ضایت

 ر

ف و 
صا
ان

لت
عدا

 

جام
انس

ی و 
هنگ

هما
 

خود مدیریتی





  

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

اول بخش  

ینید یریتمد یالگو   
 





  

 

  
  
  
  
  
  

  مقدمه
، نحوه پیگیـری و سـرانجام محصـول آن، ، فلسفه وجودیتحقیق پی تبیین ماهیت دربخش اول 

  . اند ارائه شدهکه در دو فصل اول و دوم است  البالغه نهجعمومی، مبتنی بر  الگوی مدیریت
در اسـالم  مهم مدیریتی یکی از منابع و محتوای غنی آن، به منزلۀ ۵٣و اهمیت نامه  جایگاه

کـه  هسـتنداتی ، موضـوعدر بعد مدیریتی ویژه هببرجستۀ آن، های  خصوصیات و ویژگیو برخی 
  .اند در فصل اول بررسی شده

های  الؤ، سـتحقیـق مبتنی بر روشی متقن و تبیین اهدافمند و  طور قاعده به ۵٣مطالعه نامه 
روایـی و اعتبـار روش و خصوصـیات  ، ، راهبرد پژوهشپژوهش و رویکرد گیری پژوهش، جهت

، هـا ؤلفـهم ،ها ، شـاخصاز آن در قالـب مفـاهیمنتیجه حاصـل و مراحل آن و  تحقیق فرایند،  آن
کلـی  که سـاختار ها،عمومی برخاسته از آن لگوی مدیریتو در نهایت ا ، محورهاها ، مقولهابعاد
  .اند شدهاند، در فصل دوم ارائه  را مشخص کرده کتاب
  

  

  

  

  

  

  





  

 

  
  
  
  

  فصل اول
  

 نامه انداز چشم
  اول فصل یرفتار  اهداف

  :دهدو پاسخ  کرده یبررسرا  یلبتواند مواد ذفصل،  یناز مطالعه ا آن است که خواننده پسانتظار 
 ؛اسالمی مبانیضروت توجه به تبیین  −
 ؛البالغه نهجویژه  ، به ناغربت کالم معصومبررسی  −
 ؛البالغه نهج ۵٣نامه  از تاریخی غفلتبررسی  −
 ؛به مالک اشتر  علی امام فرمان یگستره موضوعبیان  −
 ؛مالک اشتر فرمان گستره تاریخیتوضیح  −
 ؛با مقتضیات علی اماممطابقت کالم چگونگی  −
 ؛البالغه نهج ۵٣عنوان روح حاکم بر نامه  عمومی به مدیریتتبیین  −
 .منینؤاهمیت منطقی کالم امیرالمتوضیح  −
  

  مقدمه .١−١
 بـر یشـرحدر مقدمه  یرا که مرحوم محمد دشت یآن است که جمالت یدر مقدمه این فصل، جا

 انان، هماننـد صـاحبش، نـزد مسـلمالبالغه نهجت یمظلوم یایاند، و گو مطرح کرده البالغه نهج
ات عـرب در یـاسـتاد ادب−، یحیجـرج جـرداق مسـ یها از نوشته یکی«: میینمااست، را تکرار 

جـاد یدر مـن ا یشـور  یعلـ کلمات امام یها جاذبه": را خواندم که اعتراف کرده بود −لبنان
 دم و بـه تعصـب و غـروریـلرز چنان بـر خـود، "را مطالعه کردم البالغه نهجبار  دویستکرد که 
ک یـن کردم که چرا ینداشتم؛ برخود نفر یحالت عاد یبه من ضربه وارد شد که تا مدت یاعتقاد
  یعلـ ان امـامیعیامـا مـن کـه خـود را از شـ ،خواند یرا م البالغه نهجبار  دویست، یحیمس



    البالغه در نهج الگوي اداره   14

 

» ام؟ را خوانـده البالغـه نهـجچنـد بـار  یاو را دارم، به راسـت تیو وال محبت یشمارم و ادعا یم
 .)١٣، ص١٣٨٢، یدشت(

و انکـار مباحـث  یانسـان های ربـههـا و تج ده گرفتن تالشیناد این نکته به معنیالبته تذکر ا
هـر جامعـه در گـرو  و توسـعۀ ن امر است که رشدیست، بلکه توجه دادن به ایموجود ن یتیریمد

نکـه ینهفته در آن اسـت؛ چـه ا یها و ارزش یها عوامل فرهنگتوسعه و در رأس آن یتوجه به مبان
اسـاس را بر خـود یها یگذار اسـتیکـه س− یاز انقالب اسالم پس ویژه به، یاسالم اگر جامعۀ

 علـوم یریکـارگ ، در بـهنـدنک نـهیبه خود را نشناسد و از آنها استفادۀ یها داشته −اسالم بنا نهاده
 امام ها، فرمان ترین این داشته یکی از مهم قطعاً  .نخواهد داشت یدرپ ی، ثمرموجود، جز انفعال

عنـوان  بـه ها و خصوصیات این نامه، ویژگی در این فصل برخی از .است اشتر به مالک علی
 .خواهند شدبررسی ، اصلی تحقیق موضوع

  
  و بالغت فصاحت. ٢−١
از یـن دو امتیـاز همـراه بـوده اسـت و بـا ایام با دو امتین ایتر می، از قدنیمنؤالم ریکلمات ام«

. بـودن یا چند بعـدیچند جانبه بودن و  ،یگریو د و بالغت فصاحت ،یکی: شده است شناخته 
 یارزش فـراوان بدهـد، ولـ  یاست که به کلمات علـ یکاف ییاز به تنهاین دو امتیک از ای هر

انًا متضـاد یمختلف و اح یها دانیرها و میدر مس یکه سخننیا یعنیگر، یکدین دو با یتوأم شدن ا
آنهـا حفـظ کـرده باشـد، سـخن آن  را در همـۀ خود و بالغت کمال فصاحتحال  نیرفته و درع

 حد وسـط ن جهت سخن آن حضرت دریب به حد اعجاز قرار داده است و به همیحضرت را قر
 فـوق کـالم المخلـوق و دون«: انـد اش گفته کالم مخلوق و کالم خالق قرار گرفته است و دربـاه

 .)٧، ص١٣۵۴، یمطهر! (»الخالق کالم
  
  یخیتار  غفلت. ٣−١

ل ئدر رابطـه بـا مسـا  یعل امام یحکومتهای  و از جمله نامه البالغه نهجاز  ی، بخش۵٣نامه 
از  یقین نامه، حقـایدر ا .گذرد می سال از صدور آن ١۴٠٠ حدودو ادراه امور است که  یتیریمد

آن،  و قواعـد ، اصـالححاکم بر مدیریت ت آن، از جمله اصولیفیو ک مربوط به مدیریت میمفاه
و  ، مشـورتعـدالت یبر مبنـا تیری، مدیعموم و قضاوت ، نظارتیو خودکنترل یتیریخودمد


