
 

 

  9- 40: 1393، بهار و تابستان 1شماره  ،22، سال پژوهشی مدیریت اسالمی  دو فصلنامه علمی ـ
  

  سبک رهبري فرماندهان نظامی
السالم علیه از دیدگاه امیرالمؤمنین حضرت علی

  البالغهدر نهج
  * مجتبی اسکندري
  ** ابوالفضل محمدي
  *** حسن علی اکبري

  **** بهمن سیف
  11/4/93: پذیرش نهایی        20/8/92 :دریافت مقاله

  
  چکیده

عنوان فرماندهی توانمند و امیر دلهاي پاك رزمندگان اسالم، به) ع(امیر المؤمنین علیحضرت 
داشتند که سبک خاصی در نفوذ بر نیروهاي رزمنده و سایر مخاطبان مثل مردم، نزدیکان و دشمنان 

در این مقاله تالش . است) ص(برخاسته از وحی و برگرفته از سیره نبی مکرم اسالم حضرت محمد
هاي آن حضرت در نهج البالغه، اصول حاکم بر سبک ها و حکمتها، خطبهشده است با مطالعه نامه

بنیاد است و  روش تحقیق استراتژي نظریه پردازي داده. رهبري نظامی ایشان شناسایی و تبیین شود
مضمون از کل منبع تحقیق در نهایت سبک رهبري ایشان، که چگونگی تعامل هر  1046با استخراج 

چنین ویژگیهاي اعتقادي و فردي ایشان را نشان دهد، تدوین فرمانده را با چهار گروه مخاطب و هم
تضایی مبتنی بر سبک اق) ع(با توجه به یافته هاي این پژوهش سبک مطلوب از دید امام علی. شد

مبانی اعتقادي و تکلیف محور است که در مورد زیردستان، مردم، نزدیکان و دشمنان با راهبردهاي 
. رودکار میمناسب هدایت دلسوزانه، مراعات برادرانه، مراقبت سختگیرانه و مبارزه جوانمردانه به

شده است به کسب  اجراي این سبک، که به نام سبک فرماندهی و رهبري حکیمانه نامگذاري
  . شودموفقیت در مأموریت و رشد انسانها و هم چنین رضایت خداوند منجر می

، نهج البالغه و فرماندهی، سبک رهبري در اسالم، )ع(از دید امام علی انفرمانده :ها واژه کلید
  .)ع(سبک رهبري نظامی حضرت علی

  

   dreskandari@iran.ir                                                 ) ع(دانشیار دانشگاه جامع امام حسین  *
  abdmotlagh@gmail.com                                       )ع(استادیار دانشگاه جامع امام حسین * *
 aliakbary-1341@yahoo.com                               )ع( نیدانشگاه جامع امام حس اریاستاد ***

   bahmansafe@yahoo.com            ها دانش آموخته دکتري مدیریت سیستم: نویسنده مسئول* ***
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  مقدمه
اندیشمندي نظامی، رزمنده اي شجاع، فرماندهی دلیر و مدبر بود که قریب به نیم ) ع(امام علی 

تواند رزم و جنگ سپري کرد و طبعاً می قرن تجربه نظامیگري داشت و بیشتر عمر خود را در میدان
الگوي شایسته و مناسبی براي نظامیان بویژه نظامیانی باشد که خود را پاسدار مکتب تشیع و حافظ 

  ). 433: 1380قائدان، (دستاورد هاي انقالب اسالمی می دانند 
د ایشان، براي دستیابی به بخشی از اندیشه هاي آن حضرت و تبیین الگوي رفتاري مورد تأکی

در همین راستا رهبر فقید انقالب اسالمی ایران امام . مراجعه به نهج البالغه جایگاه خاصی دارد
 :در نهج البالغه می فرمایند) ع(در بیان عظمت بیانات حضرت علی ) ره(خمینی

البالغه مجموعه اي است داراي ابعادي به اندازه یک انسان و یک جامعه بزرگ انسانی از  نهج
   ).19: ،ج  1387امام خمینی، (صدور آن تا هر چه تاریخ به پیش رود  زمان

هدف این تحقیق دسترسی به الگویی جامع براي فرماندهان نظامی در راستاي کسب اهداف 
  .سازمانی و رشد کارکنان است

  
  ـ مبانی نظري1

مشهوري در کند، عنوان بسیار در اثربخشی فردي و گروهی ایفا میرهبري به دلیل نقشی که 
از آنجا که موضوع رهبري، انسانها را طی اعصار گوناگون . مبحث مدیریت منابع انسانی است

 ).1383رضائیان، (مفتون خود کرده، تعاریف فراوانی از آن شده است 

  ـ رهبري1ـ1
در زبان  "to lead"و  "leader" هاي معادل واژه در زبان فارسی،» رهبري«و » رهبر«هاي  واژه
  . در زبان عربی است» القیادة«و » القائد«چنین واژه هاي ی، و همانگلیس

به عنوان  "جهت دهی یا دستور دهی"اصطالح رهبري ابتدا توسط هنري فایول تحت عنوان 
فارسی عبارت   به عنوان معادل  مطرح شد؛ سپس واژه هدایت مدیریت  پنجگانه   یکی از وظایف

)Direction ( باالخره با تطور معنایی، این عبارت، ارتباطات، انگیزش و وارد متون مدیریتی، و
  ).1383سیدجوادین (رهبري معنا شد 

در پنجاه سال گذشته شاید به تعداد کسانی که کوشیده اند مدیریت و وظایف آن را تعریف  
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  .از این تعاریف  به چند تعریف بسنده می شود. کنند از رهبري تعریف وجود دارد
  تعاریف گوناگون رهبري: 1جدول شماره 

 تعریف نویسنده ردیف
نقطه کانونی 

  تعریف

 شهید مطهري 1
رهبري فن بهتر بسیج کردن و سامان دادن و بهترسازمان دادن و بهتر 

 .کنترل کردن نیروهاي انسانی و به کاربردن آنهاست
  بسیج نیروها 

 الوانی 2
در تحقق اهداف  رهبري نفوذ بر مرئوسان از طریق برقراري ارتباط با آنان

 .سازمان است
  نفوذ برمرئوسان 

 رابینز 3
رهبري، توانایی در اعمال نفوذ یا اثرگزاردن بر یک گروه درجهت تامین 

 .هدفها است
  توانایی در نفوذ 

  میرسپاسی  4
هنر یا علم نفوذ در اشخاص به طوري که با میل و خواسته خود در 

  .جهت حصول هدفهاي تعیین شده گام بر دارند
  هنر یا علم نفوذ 

  رضائیان  5

رهبري فراگرد نفوذ اجتماعی است که در آن رهبر مشارکت داوطلبانه 
رهبران . کارکنان را در تالش براي کسب هدفهاي سازمانی طلب می کند

براي ترغیب مشارکت داوطلبانه کارکنان هر گونه اختیار و قدرتی را که 
  .جتماعی تکمیل می کننددارند با ویژگیهاي شخصی خود و مهارتهاي ا

نفوذ براي 
مشارکت 
  داوطلبانه

  رابرت تننبام  6
کنند که در  رهبري را به عنوان تأثیر گذاري بین افراد تعریف می

شود که به وسیله فراگرد ارتباط به سوي تحقق  وضعیتهایی اعمال می
  .هدف یا هدفهاي خاصی معطوف شود

تأثیر گذاري بر 
  افراد

7  
 هارولد کونتز و
  سریل اودانل

رهبري نفوذ در مردم است براي به پیروي کشاندن آنها و رسیدن به 
  مشترك  يمقصود

  نفوذ بر مردم

  جرج تري  8
 میل روي از که طوري است به  مردم بر گذاري نفوذ فرایند یا هنر رهبري

  .کنند متمرکز گروهی هدفهاي به رسیدن براي را هایشان کوشش اشتیاق و
  هنر یا فرایند نفوذ 

  کونتز  9
است عموما به عنوان هنر تأثیر و یا جریان تأثیرگذاري بر مردم  رهبري
که آنها بتوانند با تمایل در جهت اهداف گروهی کوشش اي گونهبه

   .نمایند

هنر تأثیرگذاري 
  بر مردم 

10  
هرسی و 
  بالنچارد

کوشش براي رسیدن به فرایند نفوذ در فعالیتهاي فرد یا گروه به منظور 
  هدفی مشخص در موقعیتی معین

نفوذ بر فرد یا 
  گروه 

)1388اسکندري، (:  منبع  
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همان گونه که در تعاریف رهبري مالحظه می شود، مهمترین نکته در رهبري، جهت دادن و 
 بنابراین رهبري، مستلزم نفوذ کردن و تأثیر گذاردن بر افراد است و. نفوذ بر اعضاي سازمان است

مدیر در نقش رهبر کسی است که بتواند بر افراد تحت سرپرستی خود نافذ و مؤثر باشد و به عبارت 
  .دیگر مرئوسان نفوذ و قدرت او را براي اجراي کار بپذیرند

  ـ سبک رهبري2ـ1
سبک رهبري الگوي رفتاري است که شخص هنگامی که سعی دارد بر فعالیت دیگران نفوذ 

گاهی سبک رهبري با شخصیت  .دهد؛ آن گونه که به چشم دیگران بیایدکند از خود نشان می
دانندکه دیگران از رفتارهاي نسبتاً پایدار رهبر یکسان شمرده می شود و آن را تعبیر و تفسیري می

 ).188:1383رضاییان، (رهبر دارند 

مطلوب  هاي رفتاري است که رهبران در فرایند نفوذ و هدایت کارکنان سبک رهبري، الگو
 ).1972، 1کنتز(شمارند و ایفا کنند 

سبک رهبري مدیران بر عملکرد زیردستان و باال بردن عملکرد سازمان مؤثر است؛ بنابراین 
  .پرداختن به آن حائز اهمیت است

  

  
  

  )211: 1985و همکاران،  2وبر( اهمیت رهبري : 1شماره   نمودار
  
  )فرماندهی(ـ رهبري نظامی 3ـ1

رهبر با به کارگیري اصول و فنون رهبري در شکلهاي مناسب آن مثل اقدامات، دستورها، 
زیردستان را در سازمانهاي نظامی براي تحقق اهداف معین، هدایت و  ،تدابیردستورالعملها و 

  ).1388اسکندري، (راهنمایی می کند 

 
1 - Koontz 
2 - Webber  

 گذارداثرمی گذارداثرمی روحیه زیردستان سبک رهبري مدیران
عملکرد زیردستان و 

 سازمانعملکرد 
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که با وفاداري و اشتیاق و  استهدف نهایی رهبري نظامی ایجاد و نگهداري سازمان رزمی 
 جرايبراي االزم  هايدستور نبودنرا حتی در صورت دستیابی عالقه، مأموریت تعیین شده و قابل 

  .)31:  1373عالیی، (کار به فرجام رساند 
فرمانده نظامی در واقع . شود رهبري در عرصه نظامی در عصر حاضر به فرماندهی تعبیر می
او هم در عرصه استراتژي و . عالوه بر رهبري سازمان، مدیریت میدان عملیات را هم بر عهده دارد

تدوین استراتژي را به تنهایی یا با نظر . کند ایفا می هم در عرصه تاکتیک، نقش کلیدي و اصلی را
آورد که در حیطه مدیریت  دهد و در نهایت آن را به اجرا در می شورایی از مستشاران انجام می

  .گیرد عملیات قرار می
واحدهاي رزمی، نقش هدایت و ایجاد انگیزه براي اجراي مأموریتهاي مهم  نقش رهبر نظامی در

  .کندکه از همه امکانات مادي و معنوي  براي تحقق اهداف سازمانی استفاده می ايگونهاست به
  : د کنگونه تعریف می آیین نامه ابالغی ارتش جمهوري اسالمی ایران فرماندهی را این

اختیاري است که به یک فرد نظامی بر حسب درجه یا شغل و مسئولیتی که دارد  ،فرماندهی"
  ).2: 1354زرمی،  دستور( "کندواگذار می شود تا نسبت به زیر دستان خود اعمال 

  با رهبري مدیریت وفرماندهی  رابطهـ  1ـ  3ـ  1
 دادن انجام به را کارکنان، آنان بر نفوذ با تا کوشد می مدیر آن ضمن که است فرایندي رهبري
 آنان با ارتباط برقراري طریق از دیگران در نفوذ دیگر، رهبري عبارت به برانگیزد؛ خود وظایف
پیروان  که معنی دانند؛ بدین می دیگران در نفوذ را رهبري اصوالً. است سازمان اهداف تحقق براي
 فرایند که آید می بر چنین تعریف این از. کنند می اطاعت رهبر از اجبار روي از نه و دلخواه به

   L = f(L,f,s)یعنی موقعیت است؛ هاي  متغیر سایر و پیرو ،رهبر از تابعی رهبري
  L (leadership) = f (leader, follower, situation) )64و  63: 1387هرسی و بالنچارد، (  

اختیارات منحصر به فرد فرماندهان  ،کندفرماندهی نظامی را از مدیریت متمایز می آشکاراآنچه 
نظامی در متوسل شدن به نیروي قهري در مقیاس بزرگ، مجبور کردن زیردستان براي کارهاي 

اما از جهات دیگر وظایف مشابه بسیاري  ؛آسیب زننده و قدرت عفو کردن در دادگاه نظامی است
هبري کنند بلکه باید خوب رهبري مثالً از فرماندهان و مدیران نه تنها انتظار می رود که ر هست؛
  ).1388اسکندري، ( کنند
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بنابراین با مقداري تساهل جایگاه فرماندهی با مدیریت معادل گرفته می شود و رهبري به عنوان 
  .آمده است  2آید که در نمودار شماره یکی از وظایف عمده و اصلی آنها به شمار می

  
 )1392مؤلف، (رابطه بین مدیریت و رهبري  :2نمودار شماره 

  
  سیر تحول نظریه هاي  رهبريـ  2ـ  3ـ  1

در . نظریه هاي رهبري طی دوره حدود هشتاد ساله مراحل تکاملی مفصلی را طی کرده است
  .  نظریات رهبري در قالب چهار پارادایم دسته بندي شده است 2شماره جدول 

   

فرماندهی یا 
 مدیریت

 رهبري
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  ها و تحقیقات رهبريسیر تحول تاریخی نظریه: 2ره جدول شما

  مفاهیم خاص و ویژه  هاي رهبرينظریه
پنج نویسنده نظریه پرداز در 

  این زمینه
نظریه ـ  1

  شخصیتی
  )چه کسی( 

رهبر است و رهبري کردن  به این بستگی دارد که چه کسی ـ 
  .رهبري چه ویژگیهایی دارد

  نظریه انسان یا شخص بزرگ و ویژهـ 
  .رهبري به ویژگی شخصی، ذاتی و ویژگیهاي فردي بستگی داردـ 

  1931، ویگام
  1936، دوید

  1960، جنینگس
  1973، اسکات

  1991، کرك پاتریک و لوك
ـ نظریه  2

  رفتاري
  )چه چیزي(  

آنچه (رفتارهاي رهبر بستگی دارد رهبري کردن به فعالیت و ـ 
  ).رهبر انجام می دهد

  شبکه مدیریتیـ 
اي از دو رفتار مهم که به طور مشترك در رهبران بزرگ مجموعهـ 

  .هست یعنی اجراي کارها به بهترین وجه و ارتباط مناسب با افراد

  1950، همفیل
 1957 ،همفیل و کنس

  1957 ،استوگدیل و کنس
  1964، بلیک و موتون
  1990 ،کوزس و پوسنر

نظریه  ـ 3
اقتضایی یا 
  موقعیتی

  )چه هنگام(

هایی براي رهبري کردن به این بستگی دارد که چه وضعیتـ 
رهبري کردن مناسب است و اینکه چه زمانی براي ظهور و ابراز 

  .رهبري مناسب است
  نظریه هاي وضعیتی و اقتضایی ـ

به دلیل ویژگیهاي رهبري به آنچه رهبران در وضعیت هاي ویژه ـ 
رهبري بدون . وابستگی دارد دهند،ذاتی و اوضاع خارجی انجام می

زمینه و موقعیت خاص و وضعیتی قابل تعریف خواهد بود که 
  کنندرهبران در آن زمینه و موقعیت ظهور می

  1950 ،هومانس
  1967، فیدلر

  1973 ،وروم و یتون
  1978 ،هوالندر

  1979، هرسی و بالنچارد

یۀ نظرـ  4
تحول گرایی 

مبتنی بر 
  )چرا؟(ارزشها 

رهبران فکر می کنند (رهبري به ارزشها و چشم انداز متکی است ـ 
  ).و سپس اظهار نظر

  روابط رهبرـ پیرو وگفتمان رهبري ـ مدیریتـ 
مطالعه رهبران ویژه در وضعیت هاي خاص که در حال اجراي ـ 

در عوض عوامل کارهایی خاص هستند، مورد تأکید قرار نمی گیرد، 
- از زمان به نمایش و ظهور می غو عناصر ارتباطی مشترکی که فار

  .شودگفته می» رهبري«رسد، ویژگیهایی است که 

 1977، گرین لیف
 1978، برنز

 1985، بنیس و نانوس

  1991 ،فیرهولم
 1992، کاوي

 (Matthewr.Fairholm(2002))        :منبع 
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  ـ پیشینه پژوهش2
چنین ویژگیهاي آن حضرت در جایگاه سبک فرماندهی امام علی علیه السالم و همدرباره تبیین 

اما . رهبري حکومت اسالمی مستند به سیره یا آثار آن حضرت،  فعالیتهاي زیادي انجام شده است
در خصوص سبک رهبري نظامی آن حضرت، یعنی الگوهاي رفتاري ایشان به عنوان یک فرمانده 

در ادامه چند مورد از  .رمان، دشمنان و مردم، پژوهش مستقلی مشاهده نشدنظامی با افراد تحت ف
 :پژوهشهاي نزدیک به موضوع این تحقیق به صورت خالصه معرفی می شود

  معرفی پژوهشهاي پیشین:  3جدول شماره 
  برداشت  منبع  مؤلف  ردیف

جمال الدین   1
  )1386(پرور دین

هاي امام  فرمان: کتاب
امیرالمؤمنین علی 

السالم به مدیران  علیه
  ارشد

نامه آن  19البالغه،  نامه نهج 79مؤلف این کتاب از میان 
حضرت را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و نکات 

  .مدیریتی آنها را استخراج کرده است

فاضل  محمد  2
  )1379(لنکرانی

آیین کشورداري از : کتاب
دیدگاه امام علی 

  السالم علیه

اهللا فاضل لنکرانی  که حضرت آیتاین کتاب شرحی است 
پژوهان حوزه  اهللا علیه در جمع فضال و دانش رحمت

  .اند البالغه بیان  کرده نهج 53علمیه قم درخصوص نامه 
اصغر   3

  )1375(قائدان
نظامی  سیاست: کتاب

  )ع (امام علی
نویسنده با بررسی سیر دوران حیات آن حضرت در 

در پیروزیهاي لشکر میدانهاي جنگ به تشریح نقش ایشان 
  .اسالم پرداخته است 

مصطفی دلشاد   4
  )1389(تهرانی

نویسنده عهد نامه مالک اشتر را به صد و ده بند تقسیم   داللت دولت: کتاب
کرده و هر بند را به عنوان یک دستورالعمل اجرایی برا ي 

  . اجراي سبک فرماندهی امیر شرح داده است
محمود   5

  )1376(زاده رضائی
سبک رهبري : ن نامه پایا

حضرت (رهبران اسالمی 
و ) ص(پیامبر اکرم 

در آثار ) ع(اطهار  ائمه
  شهید عالمه مطهري

 و ائمه) ص(در این تحقیق سبک رفتاري پیامبر اکرم 
دو دسته مسائل اصولی و مسائل  برابر در) ع(اطهار 

گیرد و به این پرسش پاسخ  قرار می شخصی مورد بررسی
اطهار  ائمه و) ص(آیا حضرات پیامبر اکرم شود که  داده می

یعنی  ؛کردند تمام مسائل یکسان رفتار می برابردر ) ع(
داشتند و یا بر اساس اختالف ماهیت  سبک رهبري واحد

  .ي سبکهاي رفتاري متفاوتی بودندامسائل، دار
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 17 /  در نهج البالغه 

این روش تالشی . کیفی است روشهاي 

ها دادهکردن مفاهیم یک روش اساسی براي مشخص
بدین ترتیب یک نظریه از داده هاي متعدد در منابع تحقیق و در سیر تکاملی به 

  
  )1383فرد،دانایی(

آنها از طریق . دهدو سطحی باالتر را نشان می
سطح شود که در سازي شباهتها و تفاوتها تولید می

و ابزاري فراهم می است نظریهساختن 
  ).1994، 4استراوس و کوربین

مفاهیم فرایند اشباع . فرایند رویش نظریه با کدگذاري باز، محوري و انتخابی به انجام می رسد
 .کندها، اعتبار و امکان اعتماد تحقیق را تضمین می

پژوهشهاي کیفی، معیارهایی چون امکان اعتبار، 
اند که کرده تأیید ارائه امکانپذیري یا 

بندي طبقه از طریق استراتژیهاي متعددي نظیر ردیابی حسابرسی گونه، بازبینی در زمان کدگذاري،

1 - Grounded Theory 
2 - Categories 
3 - More abstract 
4 - Strauss & Corbin 
5 - Guba and Lincoln  

 علیه السالم سبک رهبري فرماندهان نظامی از دیدگاه امیرالمؤمنین حضرت علی

 

  ـ روش تحقیق  3
روشهاي از  1روش این تحقیق، استراتژي نظریه پردازي داده بنیاد

  .است» داده«از » نظریه«سامانمند براي استخراج 
یک روش اساسی براي مشخص به عنوان کدگذاريروش داده بنیاد از 

بدین ترتیب یک نظریه از داده هاي متعدد در منابع تحقیق و در سیر تکاملی به  کند؛استفاده می
  .  می شودتشکیل   3شرح نمودار 

  

  
(سازي بنیادي در مفهوم نظریهمسیر تکامل  : 3مودار ن

  
و سطحی باالتر را نشان می است 3تر، در مقایسه با مفاهیم، انتزاعی2هامقوله

سازي شباهتها و تفاوتها تولید میها براي برجسته همان فرایند تحلیلی مقایسه
ساختن » ةشالود«ها مقوله. شد تر براي تولید مفاهیم استفاده میپایین

استراوس و کوربین(د تواند یکپارچه شومی نظریهکند که به وسیله آن 
فرایند رویش نظریه با کدگذاري باز، محوري و انتخابی به انجام می رسد

ها، اعتبار و امکان اعتماد تحقیق را تضمین میو حرکت زیکزاکی براي دستیابی به مقوله
پژوهشهاي کیفی، معیارهایی چون امکان اعتبار،  براي قابل اعتماد بودن) 1985(  5لینکلن و گوبا

پذیري یا ي یا توان انتقال، تصدیقپذیراتکاپذیري یا توانایی اتکا، انتقال
از طریق استراتژیهاي متعددي نظیر ردیابی حسابرسی گونه، بازبینی در زمان کدگذاري،

 

3

سامانمند براي استخراج 

استفاده می
شرح نمودار 

همان فرایند تحلیلی مقایسه
پایین

کند که به وسیله آن 

و حرکت زیکزاکی براي دستیابی به مقوله

اتکاپذیري یا توانایی اتکا، انتقال
از طریق استراتژیهاي متعددي نظیر ردیابی حسابرسی گونه، بازبینی در زمان کدگذاري،
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یا تأیید نتایج با مراجعه به آزمودنیها یا منابع اسنادي، تأیید همکاران پژوهشی، تحلیل مورد کیفی، 
   ).1387دانایی فرد و مظفري، (شود تأیید ساختاري و کفایت منابع مورد ارجاع استفاده می

  
  هاي تحقیقیافتهـ  4
  کد گذاري باز ـ  1ـ  4

ها را در قالب مضامین  البالغه، نکات کلیدي و داده محقق با مراجعه به ترجمه و شرح نهج
ضامین نزدیک به هم، مفاهیم کلی تري را مرتبط با بحث رهبري نظامی، استخراج، و  با ترکیب م

تحقیق در ابتدا از نامه .تدوین، و سپس با ترکیب مفاهیم، مقوله هاي تحقیق را تدوین کرده است 
  .شروع شده است ) ع(هاي حضرت علی 

  مضامین و مفاهیم بخش نامه ها ـ  1ـ  1ـ  4
نامه نهج البالغه مورد  79تمامی  مرتبط با موضوع، مضامین در این تحقیق به منظور یافتن 

مضمون در مورد چگونگی رفتار با انسانها براي  496در این بخش، .مطالعه و بررسی قرار گرفت
  .آورده شده است 4پیشبرد اهداف سازمانی به دست آمد که نمونه آنها در قالب جدول شماره 

 نامه مضامین  نامه هاي نهج البالغه به تفکیک شماره:  4جدول شماره 
  مضامین استخراج شده هاشماره نامه

1 
توجیه وآگاه سازي 

 مردم

تشویق و تهییج مردم به 
 شرکت در جهاد

پرهیز از گرفتن بیعت 
  بدون رضایت قلبی

2 
تشویق و تهییج مردم به 
 شرکت در جهاد

دعا براي مردمی که  در 
   .اندجهاد شرکت کرده

3 

مراقبت غیر محسوس از 
مسئوالن فرماندهان و 
 خودي

مذمت رفاه طلبی و 
 ثروت اندوزي

هشدار به فرماندهان 
نسبت به پیامد رفتار 

 ناهنجار

نصیحت و 
خیرخواهی کردن 
 براي فرماندهان

4 
صورت  ابالغ دستور به

 صریح و روشن

برخورد قاطع با افراد 
 سرکش و متمرد

کارگیري افراد با به
 انگیزه در میدان جنگ

اجبار نکردن افراد 
 براي شرکت در جنگ

5 
هشدار به فرماندهان 
نسبت به سوء استفاده 

 از مقام

مسئولیتهاي حکومتی 
 را امانت دانستن

عدم سوء استفاده 
ازشغل و مقام براي 

 منافع شخصی

تأکید بر اطاعت از 
فرمان مافوق و عدم 

 نافرمانی
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کنیم، مفاهیم ساخته چنانچه مضامینی را که از نظر مفهومی به هم نزدیک است، دسته بندي 
  در جدول زیر براي نمونه، یک مفهوم که از تعدادي مضمون ساخته شده است، ارائه . شودمی
  :  شودمی

  نمونه مفهوم استخراج شده از مضامین نامه هاي به نظامیان:  5جدول شماره 
 هامضامین در نامه نشانی  فراوانی تکرار آنها  مضمون و تعداد مفهوم 

تأکید بر 
اطاعت 
 آگاهانه

 38، 50 2 .  اطاعت از فرمان مافوق تا وقتی مطابق حق حکم می کند

 5، 8، 12، 13 ،33 ،35، 50 7 تأکید بر اطاعت از فرمان مافوق و عدم نافرمانی  

  18 1 جلب و حفظ اعتماد مافوق 
 50 1 تالش و استقامت در اجراي دستور مافوق 

  

  .استخراج شده به ترتیب الفبا آمده استمفهوم  68،  6در جدول شماره 
  

  مفاهیم استخراج شده از نامه هاي نهج البالغه و تعداد فراوانی مضامین آنها  :  6جدول شماره 
  فراوانی مفهوم  ردیف

  4 ارتباط نزدیک با زیردستان   1
  3 ارزیابی عملکرد افراد  2
  2 اصالحگري   3
  6 اعتدال در رفتار  4
  10 افشاي دشمن   5
  3 امیدواري به مدد الهی    6
  11 انتصاب شایستگان   7
  4 اهتمام به حیطه بندي اطالعات   8
  5 اهتمام به گسترش سنتهاي حسنه   9
  7 ایثار و شهادت طلبی  10
  11 ایجاد ترس در دشمن   11
  1 آینده نگري   12
  4 بخشش خاطیان پشیمان   13
  11 بصیرت مندي   14
  10 بندگی خداوند    15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1393بهار و تابستان ، 1، شماره 22سال   دو فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  20

  مفاهیم استخراج شده از نامه هاي نهج البالغه و تعداد فراوانی مضامین آنها  :  6جدول شماره ادامه 
  فراوانی مفهوم  ردیف

  5 بیان و اداي حقوق افراد   16
  8 پاسخگویی و رفع سوءظن   17
  9 پرهیز از شروع جنگ   18
  7 پایبندي به پیمان   19
  3 پرهیز از رفتار ناشایست    20
  3 تأکید بر وحدت و برادري   21
  3 تأمین نیازهاي رزمندگان   22
  11 تأکید براطاعت آگاهانه  23
  5 تشویق رزمندگان  24
  4 تشویق مردم براي جهاد  25
  2 تکلیف گرایی  26
  11 تهدید دشمن  27
  6 توجه به توان و ظرفیت افراد  28
  1 توجیه اعتقادي رزمندگان  29
  6 )سازياعتماد (توجیه مردم   30
  10 توجیه و تفهیم وظایف  31
  2 جلب رضایت خلق خدا  32
  7 جوانمردي در جنگ  33
  8 خیر خواهی براي فرماندهان  34
  14 خیرخواهی براي دشمن  35
  4 خیرخواهی براي مردم  36
  3 دادن پاداش منصفانه  37
  15 داشتن سعه صدر  38
  12 دوري از افراد ناباب  39
  7 رفتار متواضعانه  40
  10 ساده زیستی  41
  5 سرزنش افراد ناالیق  42
  3 صداقت در رفتار  43
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  مفاهیم استخراج شده از نامه هاي نهج البالغه و تعداد فراوانی مضامین آنها  :  6جدول شماره ادامه 
  فراوانی مفهوم  ردیف

  14 صراحت با دشمن  44
  6 صراحت در گفتار  45
  6 عبرت گیري  46
  3 زیردستانعدالت با   47
  17 عدالت با مردم   48
  3 کسب پیروزي و افتخار   49
  10 کسب رضایت و پاداش الهی   50
  8 کمک به مردم نیازمند    51
  5 مبارزه با اسراف و تبذیر   52
  6 مجازات خیانتکاران   53
  4 مجازات نزدیکان خائن  54
  13 مراقبت از فرماندهان خودي   55
  6 مراقبت از نزدیکان  56
  12 )  خودسازي(مراقبت از نفس   57
  6 مشورت اثربخش با خبرگان   58
  5 معاشرت با نیکان   59
  10 معرفی و تجلیل شایستگان   60
  12 معنویت افزایی   61
  4 مقابله با دشمن   62
  21 مالطفت با مردم   63
  10 مناجات با خداوند   64
  10 مهربانی با زیردستان   65
 16 هشدار به فرماندهان خطاکار   66

 6 هوشیاري در مقابل دشمن   67

 7 وقت شناسی   68
  

مورد  17و عدالت با مردم با    21گونه که در جدول مشاهده می شود، مالطفت با مردم با همان
  .بیشترین فراوانی را دارد و این امر نشاندهنده اهمیت این مفاهیم است 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1393بهار و تابستان ، 1، شماره 22سال   دو فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  22

  مضامین بخش خطبه ها ـ  2ـ  1ـ  4
 خطبه نهج البالغه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و 239تمامی این تحقیق،  بخش دوم در

مضمون در   490در مجموع . استخراج شد در آنها  مرتبط با موضوعامین مضیا  "چکیده عبارات"
مرحله بعد باید به  مورد چگونگی رفتار با انسانها براي پیشبرد اهداف سازمانی به دست آمد که در

  .مفاهیم تبدیل شود
  مضمون خطبه هاي نهج البالغه 490از مفاهیم استخراج شده :  7جدول شماره 

  فراوانی مفهوم  ردیف
  46 روشنگري و اقناع زیردستان   1
  29 اصالحگري   2
  27 صراحت با دشمن   3
  26 ) اعتماد سازي(توجیه مردم   4
  25 پاسخگویی و رفع سوءظن   5
  25 افشاي دشمن   6
  22 ایجاد ترس در دشمن   7
  20 مناجات با خداوند   8
  17 معرفی و تجلیل شایستگان   9
  16 تشویق رزمندگان   10
  15 معنویت افزایی    11
  23 سرزنش افراد ناالیق    12
  12 عبرتگیري   13
  11 آینده نگري   14
  11 دعوت به صبر و استقامت   15
  11 توجیه اعتقادي رزمندگان   16
  11 توبیخ مردم نافرمان   17
  10 تکلیف گرایی  18
  10 خیرخواهی براي دشمن  19
  10 خیرخواهی براي مردم   20
  8 امیدواري به مدد الهی    21
  7 تأکید بر وحدت و برادري   22

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 23 /  در نهج البالغه علیه السالم سبک رهبري فرماندهان نظامی از دیدگاه امیرالمؤمنین حضرت علی

 

  البالغهمضمون خطبه هاي نهج  490از استخراج شده  میمفاه:  7جدول شماره ادامه 
  فراوانی مفهوم  ردیف

  7 تشویق مردم براي جهاد   23
  6 تأکید بر اطاعت آگاهانه  24
  6 بیان و اداي حقوق افراد   25
  6 توجیه و تفهیم وظایف   26
  6 مجازات خیانتکاران   27
  5 ایثار و شهادت طلبی  28
  5 ساده زیستی   29
  5 کسب رضایت و پاداش الهی   30
  5 مقابله با دشمن   31
  4 صراحت در گفتار    32
  4 بصیرت مندي   33
  4 پرهیز از رفتار ناشایست  34
  4 بندگی خداوند    35
  4 خیر خواهی براي فرماندهان  36
  4 توجه به توان و ظرفیت افراد   37
  3 مبارزه با اسراف و تبذیر   38
  3 تکریم رزمندگان   39
  3 پرهیز از شروع جنگ   40
  3 هوشیاري در مقابل دشمن   41
  1 عدالت با مردم   42
  2 اهتمام به گسترش سنتهاي حسنه   43
  2 اهتمام به حیطه بندي اطالعات   44
  2 هشدار به فرماندهان خطاکار    45
  2 جوانمردي در جنگ   46
  2 مالطفت با مردم   47
  1 وقت شناسی  48
  1 داشتن سعه صدر   49
  1 مهربانی با زیردستان   50
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  مضمون خطبه هاي نهج البالغه 490از استخراج شده  میمفاه:  7جدول شماره ادامه 
  فراوانی مفهوم  ردیف

  1 عدالت با زیردستان   51
  1 مراقبت از فرماندهان خودي    52
  1 تهدید دشمن   53

  
مضمون بیشترین  46گونه که در جدول مشاهده می شود، روشنگري و اقناع زیردستان با همان

  .  فراوانی را دارد 
  مضامین بخش حکمت ها ـ  3ـ  1ـ  4

 مرتبط با موضوعامین  مضحکمت مرتبط با فرماندهی دیده شد که  32از کل حکمت ها تنها 
  . نیز استخراج شد آنها 

  8اج شد که بعضی از آنها تکراري است و در جدول شماره مضمون استخر 52حکمت،  32از 
در بخش حکمت ها هیچ مفهوم .  همه مضامین بدون تکرار و با تعداد فراوانی آورده شده است

  .جدیدي یافت نشد
  هاي نهج البالغهحکمتاز مجموع استخراج شده مضامین :  8جدول شماره 

  فراوانی مضمون حکمت ها ردیف
  3 ستایش خود توسط دیگران عدم عالقه به 1
  2 اجراي رفتار محبت آمیز با مردم 2
  2 بیان صریح  معایب و ضعفهاي افراد با آنها 3
  2 داشتن ارتباط با خدا و استعانت از او 4
  2 داشتن حلم و بردباري در نامالیمات  5
 2 مذمت افراد بی ایمان و فراري از جهاد 6

 2 مشورت با فرماندهان و افراد صاحبنظر  7

 1 اصالح رابطه خود با خداوند  8

 1 .اطاعت از فرمان مافوق تا وقتی مطابق حق حکم می کند  9

 1 اظهار انزجار و نفرین برافراد فراري از جهاد 10

 1 انتصاب افراد متناسب با توان آنها 11

 1 انتظار پاداش خود از خداوند داشتن 12
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  نهج البالغه هاياستخراج شده از مجموع حکمت نیمضام:  8جدول شماره ادامه 
  فراوانی مضمون حکمت ها ردیف

 1 اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر 13

 1 بخشش افراد هنگام سلطه یافتن  14

 1 برخورد قاطع با خیانتکاران  15

 1 برخورد قاطع با دشمنان 16

 1 پرهیز از دشنام دادن حتی به دشمنان  17

 1 پرهیز از رفتار خشونت آمیز با زیردستان  18

 1 پیشقدم نشدن در جنگ 19

 1 تجلیل از افراد شایسته 20

 1 تحریک احساسات و غیرت افراد 21

 1 تحلیل و تشریح صحنه نبرد براي رزمندگان  22

 1 تربیت زیردستان براي راستگویی و عدم تملق  23

 1 تالش و استقامت در اجراي دستور مافوق 24
 1 توجیه وآگاه سازي مردم 25
 1 حفظ اسرار جنگی در مقابل افراد غیر مجاز 26
 1 حمایت از مظلومان در همه صحنه ها 27
 1 خودداري از اذیت و آزار زنان دشمن 28
 1 افراد متناسب با خدمات آناندادن  پاداش به  29
 1 داشتن رفتار نیکو با دیگران بر اساس معیار اسالم 30
 1 دعوت دشمن به پیروي از حق 31
 1 دوري کردن از اخالق بد و خودبزرگ بینی 32
 1 رفع سوءظن در افراد با روشنگري فرمانده 33
 1 سستی نکردن در مبارزه با دشمنان 34
 1 بصیرت و منحرف  نشدن در فتنه هاسفارش به داشتن  35
 1 سفارش زیردستان به اطاعت از مافوق 36
 1 صبر و تحمل نامالیمات و سختیها 37
 1 عدالت ورزي در تمام تصمیمات و اقدامات 38
 1 ستیزه جویی نکردن در موارد مبهم 39
 1 عفو و بخشش مردم و خیانتکاران پشیمان 40
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  نهج البالغه هاياستخراج شده از مجموع حکمت نیمضام:  8جدول شماره ادامه 
  فراوانی مضمون حکمت ها ردیف

 1 عمل به واجبات و ترك محرمات 41
 1 شخصی افراد کارهايعیب پوشی و پرهیز از تجسس در  42
 1 کنترل خشم و برخورد خشم آلود با افراد نکردن 43
 1 متکبرانه برخورد نکردن با مردم 44
 1 را ه خدا با مال و جانمجاهدت در  45
 1 مراقبت خویش  در مقابل وسوسه هاي نفسانی 46
 1 نصیحت و خیرخواهی براي مردم 47
 1 نصیحت و خیرخواهی کردن براي فرماندهان خیانتکار 48
 1 هشدار به افراد نسبت به پیروي ازشیطان 49
 1 هوشیاري و اقدام به موقع در مقابل تحرکات دشمنان 50
 1 وفاي به عهد و پیمان با دشمن 51
 1 یادآوري مرگ و قیامت براي کنترل نفس  52

  
  فرایند اشباع در استخراج مفاهیمـ  4ـ  1ـ  4

گونه که در جدول مشاهده می شود، تمامی مضامین قبال در نامه ها یا خطبه ها و یا هر دو همان
دست نیامد و این حکمت ها بهبخش وجود داشته است؛ به عبارت دیگر هیچ مضمون جدیدي از 

خود دلیل مستندي است که سخنان حکمت آمیز از متن نامه ها و یا خطبه هاي امیرالمؤمنین گرفته 
محقق می تواند بر اساس . شده است؛ بدین ترتیب موضوع اشباع مفاهیم و کفایت نظري اثبات شد
مت ها ـ مفهوم سازي کند و مضامین استخراج شده از سه بخش نهج البالغه ـ نامه، خطبه و حک

  . وارد مرحله دوم تحقیق یعنی کد گذاري محوري شود 
  تبدیل کل مضامین تحقیق به مفاهیمـ  5ـ  1ـ  4

      براي این منظور تمام مضامین کل نهج البالغه را براي مفهوم سازي در یک جدول قرار 
  . دهیم و مفاهیم ساخته شده را استخراج می کنیم می
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  مفاهیم در ارتباط با سبک  فرماندهی در نهج البالغه: 9جدول شماره 
 پشتیبانی کننده آنهامفهوم و تعداد مضامین  ردیف

 48روشنگري و اقناع زیردستان  1
 41صراحت با دشمن 2
 35اصالحگري  3
 35افشاي دشمن  4
 34پاسخگویی و رفع سوءظن  5
 33ایجاد ترس در دشمن  6
 33) اعتماد سازي(توجیه مردم  7
 33مناجات با خداوند  8
 28معرفی و تجلیل شایستگان  9

 28معنویت افزایی   10
 27مالطفت با مردم  11
 25خیرخواهی براي دشمن 12
 20تأکید براطاعت آگاهانه  13
 23سرزنش افراد ناالیق   14
 21تشویق رزمندگان  15
 21عدالت با مردم   16
 20داشتن سعه صدر  17
 20هشدار به فرماندهان خطاکار   18
 18عبرت گیري  19
 18)  خودسازي(مراقبت از نفس  20
 16توجیه و تفهیم وظایف  21
 15بصیرت مندي  22
 15بندگی خداوند   23
 15خیرخواهی براي مردم  24
 15ساده زیستی  25
 14مراقبت از فرماندهان خودي   26
 13پرهیز از شروع جنگ  27
 13جوانمردي در جنگ  28
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  مفاهیم در ارتباط با سبک  فرماندهی در نهج البالغه: 9جدول شماره ادامه 
 آنهاپشتیبانی کننده مفهوم و تعداد مضامین  ردیف

 13مجازات خیانتکاران   29
 16کسب رضایت و پاداش الهی  30
 12ایثار و شهادت طلبی 31
 12آینده نگري  32
 12افراد بیان و اداي حقوق 33
 12تشویق مردم براي جهاد  34
 12تکلیف گرایی 35
 12تهدید دشمن  36
 12توجیه اعتقادي رزمندگان  37
 12خیر خواهی براي فرماندهان 38
 12دعوت به صبر و استقامت  39
 12دوري از افراد ناباب 40
 12مقابله با دشمن  41
 12مهربانی با زیردستان  42
 11مدد الهی  امیدواري به  43
 11انتصاب شایستگان  44
 11توبیخ مردم نافرمان  45
 11توجه به توان و ظرفیت افراد  46
 10تاکید بر وحدت و برادري  47
 10صراحت در گفتار   48
 10هوشیاري در مقابل دشمن  49
 8پایبندي به پیمان 50
 8کمک به مردم نیازمند   51
 8مبارزه با اسراف و تبذیر 52
 8مشورت اثربخش با خبرگان  53
 8وقت شناسی 54
 7اهتمام به حیطه بندي اطالعات 55
 7اهتمام به گسترش سنتهاي حسنه  56
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  مفاهیم در ارتباط با سبک  فرماندهی در نهج البالغه: 9جدول شماره ادامه 
 آنهاپشتیبانی کننده مفهوم و تعداد مضامین  ردیف

 7پرهیز از رفتار ناشایست   57
 7رفتار متواضعانه  58
 6اعتدال در رفتار 59
 6مراقبت از نزدیکان 60
 5معاشرت با نیکان  61
 4ارتباط نزدیک با زیردستان  62
 4بخشش خاطیان پشیمان  63
 4دادن پاداش منصفانه  64
 4عدالت با زیردستان 65
 4مجازات نزدیکان خائن 66
 3ارزیابی عملکرد افراد 67
 3نیازهاي رزمندگان تامین  68
 3تکریم رزمندگان  69
 3صداقت در رفتار 70
 2جلب رضایت خلق خدا  71
 3کسب پیروزي و افتخار  72

  
با  تعداد فراوانی ) نهج البالغه(مفهوم ساخته شده از کل مضامین منبع تحقیق  72در این جدول 
مورد و  48و اقناع زیردستان با  گونه که مشاهده می شود مفهوم، روشنگري همان. آنها آمده است

  .دهدمورد فراوانی در صدر مفاهیم است که اهمیت این مفاهیم را نشان می  41صراحت با دشمن با 
  

  ها مقولهتبدیل مفاهیم تحقیق به ـ  5
این مرحله از طریق مقایسه هر مفهوم با مفاهیم دیگر، محورهاي مشترك دیگري یافت  در
ها تعیین  عنوانهایی که براي مقوله). 2002گلیسر، (گیرد  به خود میشود که عنوان مقوله  می
این عناوین زیرا   ؛دهد آن مقوله را تشکیل می  تر از مفاهیمی است که مجموعه شود، انتزاعی می
  . مفاهیم را  حول محور خود جمع کند دتوان می

و همخوانی را با بیشترین ارتباط  ،آنها است تا کردهمحقق در انتخاب عنوانها، تالش 
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عامل دیگري که در انتخاب عنوان مقوله نقش . شاخصهایی داشته باشد که نمایانگر آن مقوله است
 تابود  اینیعنی سعی محقق  است؛هاي مشترك و هم سنخ یک موضوع  شناخت حیطه دارد،

رویکرد تواند با  تجمیع منطقی آنها میکه  مفاهیمی را تحت عنوان مقوله اي خاص ساماندهی کند
چگونگی  10جدول شماره  .دکنیک جزء مرتبط با موضوع کلی را تبیین و تعریف  ،سیستمی

  .ساخت مقوله هاي فرعی از مفاهیم و تعداد مضامین پشتیبانی کننده آن را نشان می دهد
  چگونگی ساخت مقوله هاي فرعی از مفاهیم و تعداد مضامین پشتیبانی کننده آنها:  10جدول شماره 

 مقوله فرعی و تعداد مضامین پشتیبانی کننده مفهوم

 15بندگی خداوند  

 33مناجات با خداوند  59ایمان 

 11امیدواري به مدد الهی  

 10صراحت در گفتار  

 94مهذب 

 3صداقت در رفتار

 12ایثار و شهادت طلبی

 7رفتار متواضعانه 

 15ساده زیستی 

 6اعتدال در رفتار

 7رفتار ناشایست  پرهیز از 

  8مبارزه با اسراف و تبذیر

 8پایبندي به پیمان

 18)  خودسازي(مراقبت از نفس 

 20تأکید براطاعت آگاهانه 

 7اهتمام به حیطه بندي اطالعات 35منضبط 

 8وقت شناسی

 35اصالحگري 

 79مصلح 

 5معاشرت با نیکان 

 8مشورت اثربخش با خبرگان 

 12افراد نابابدوري از 

 12بیان و اداي حقوق افراد

 7اهتمام به گسترش سنتهاي حسنه 
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  چگونگی ساخت مقوله هاي فرعی از مفاهیم و تعداد مضامین پشتیبانی کننده آنها:  10جدول شماره ادامه 
 مقوله فرعی کننده یبانیپشت نیمفهوم و تعداد مضام

 15بصیرت مندي 

 59مبصر 
 12آینده نگري 

 20داشتن سعه صدر 

 12تکلیف گرایی

 34پاسخگویی و رفع سوءظن 

 110توجیه 
 16توجیه و تفهیم وظایف 

 48روشنگري و اقناع زیردستان 

 12توجیه اعتقادي رزمندگان 

 12دعوت به صبر و استقامت 

 97تربیت 

 18عبرتگیري 

 12خیر خواهی براي فرماندهان

 10تأکید بر وحدت و برادري 

 14مراقبت از فرماندهان خودي  

 3ارزیابی عملکرد افراد

 28معنویت افزایی  

 4ارتباط نزدیک با زیردستان 

 3تکریم رزمندگان  19تکریم 

    12مهربانی با زیردستان 

 23سرزنش افراد ناالیق  

 20هشدار به فرماندهان خطاکار   56تنبیه 

 13مجازات خیانتکاران 

 4پاداش منصفانه دادن 

 64تشویق 
 28معرفی و تجلیل شایستگان 

 21تشویق رزمندگان 

 11انتصاب شایستگان 

 4عدالت با زیردستان

 3تأمین نیازهاي رزمندگان  18توجه  

 11توجه به توان و ظرفیت افراد 
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  چگونگی ساخت مقوله هاي فرعی از مفاهیم و تعداد مضامین پشتیبانی کننده آنها:  10جدول شماره ادامه 
 مقوله فرعی کننده یبانیپشت نیمفهوم و تعداد مضام

اعتماد سازي  33) اعتماد سازي(توجیه مردم 
 27مالطفت با مردم  60

همراه سازي  12تشویق مردم براي جهاد 
 11توبیخ مردم نافرمان  23

 15خیرخواهی  15خیرخواهی براي مردم 

عدالت ورزي  21عدالت با مردم  
 8کمک به مردم نیازمند   29

 6مراقبت   6مراقبت از نزدیکان

 4سختگیري  4مجازات نزدیکان خائن

اصالحگري  13پرهیز از شروع جنگ 
42 

 25خیرخواهی براي دشمن

 4بخشش خاطیان پشیمان 

 41صراحت با دشمن

بازدارندگی 
96 

 33ایجاد ترس در دشمن 

 10هوشیاري در مقابل دشمن 

 12تهدید دشمن 

 35افشاي دشمن 

 12مقابله با دشمن  60مقابله 

 13جوانمردي در جنگ 

  16کسب رضایت و پاداش الهی 

 2خلق خدا  تیجلب رضا 21موفقیت 

 3و افتخار  يروزیکسب پ

  
مشخص می شود که بعضی از آنها به مخاطبان خاصی مثل زیردستان  ها دقت شود،اگر به مقوله

یا دشمنان مربوط، و برخی دیگر ویژگیهاي عام فرمانده شایسته را بیان کرده است؛ لذا چنانچه از 
  .   هاي اصلی به دست می آید ها دسته بندي شود، مقولهاین دیدگاه، مقوله
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  فرماندهی در نهج البالغهمقوالت اصلی سبک : 11جدول شماره 
 مقوله اصلی مقوله فرعی

 59ویژگی  اعتقادي فرمانده   59ایمان 

 94مهذب 

  267ویژگی  شخصیتی فرمانده  
 

 35منضبط 

 79مصلح 

 59مبصر 

 110توجیه 

  سبک تعامل با  زیردستان
 364هدایت دلسوزانه 

 97تربیت 

 19تکریم 

 56تنبیه 

 64تشویق 

 18توجه  

 60اعتماد سازي 

  سبک تعامل با مردم
 127مراعات برادرانه 

 23همراه سازي 

 15خیرخواهی 

 29عدالت ورزي 

  سبک تعامل با نزدیکان 6مراقبت  
 4سختگیري  10مراقبت دلسوزانه 

 42اصالحگري 
  سبک تعامل با  دشمنان

 198 مبارزه جوانمردانه
 96بازدارندگی 

 60مقابله 

 21پیامد رفتارهاي شایسته  21توفیق در فرماندهی 

  
  کدگذاري محوري ـ  6

ي، سلسله روشهایی است که دگذاري محورک. مرحله دوم از مراحل کدگذاري، محوري است
این . یابندبا برقراري پیوند بین مقوالت، به شیوه هاي جدیدي اطالعات با یکدیگر ربط می با آنها 

گیرد که متضمن شرایط، محتوا، و راهبردهاي الگویی یا سرمشق صورت میکار با استفاده از یک 
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  ).1386محمدي، (و پیامدهاست  1کنش متقابل/ کنش 
معموال روند کدگذاري محوري، پیچیده و انتزاعی است؛ زیرا پژوهشگر باید همواره به دو 

  :درستی صورت پذیردب کارهاد تا کنعامل توجه 
  سطح تحلیلی نظریه يرتقامنظور ابههاي اصلی و محوري  توسعه ویژگیهاي مقولهـ  الف
هاي تحقیق  ها که مستند به منابع و داده هاي اصلی و محوري با سایر مقوله ارتباط بین مقوله ـ ب
  .است

است که به عنوان مقوله محوري مطرح  "فرماندهتعامالت "مهمترین مقوله در این تحقیق، 
از یک سو  با خداوند است این تعامالت  ، نشان داده شده 4 در نمودار شمارهونه که گهمان .است

 سایر تعامالت فرمانده شامل روابط. که مبناي اصلی تعامالت فرمانده با دیگران همین رابطه است
 تعامل با مردم و نزدیکان و حتی و زیردستان ـ که مورد تأکید این تحقیق است ـ با   بین فرماندهان

هنگام مأموریت،  ) مردم، نزدیکان و دشمن(ارتباط صحیح و عادالنه با سه گروه اخیر. است با دشمن
چنین اثربخشی تواند در میزان نفوذ فرمانده در زیردستان و همضمن اجراي بهتر ماموریت، می

  .اقدامات او مؤثر باشد 
  

خداوند  

تعامل و رفتار با  

سایرین 

نزدیکان مردم زیردستان    دشمنان
  

  تعامالت فرماندهان : 4نمودار شماره 

  
  .روابط بین مفاهیم، مقوله هاي فرعی و اصلی تحقیق را نشان می دهد 5نمودار شماره 

 
1 - Action / interaction  .  
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  هاي سبک رهبري فرماندهان در نهج البالغه و ارتباطات آنهامفاهیم و مقوله: 5نمودار شماره 

 در رهبريتوفیق 
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  )بیان روایت مدل(کد گذاري انتخابی ـ  7
ها و اعتبار بخشیدن به  کدگذاري انتخابی یعنی ارتباط دادن مقوله اصلی یا محوري با سایر مقوله

  .داردنیاز هایی که به گسترش بیشتري  این روابط و پر کردن جاهاي خالی با مقوله
، مهمترین گام است که در مورد "داستانواره"یا  "روایت"در مرحله کدگذاري انتخابی، بیان 

ها و روندهایی روایت واقعه  براي این کار با استفاده از نوشته. شود ه میعرضد مطالعه پدیده مور
، و الوانی اقتباس از دانایی فرد(است  گیرد که محقق در فرایند تحقیق به آنها رسیده صورت می

1383.(  
 چنین الگوهاي رفتاري با هر یک از مخاطبان را، که از آنمجموعه ویژگیهاي فرمانده و هم

توان در قالب یک سبک رهبري تبیین کرد که در این تحقیق به نام گیرد، میویژگیها نشأت می
چنین ارتباطات ابعاد و اجزا و هم 6شماره در نمودار . علوي نام گذاري شده استرهبري سبک 
  .علوي نشان داده شده است رهبري سبک

      خداوند  راستاي اطاعت امردر ) ع(حضرت علی فرماندهان از دیدگاه مطابق الگوي رهبري
و دیگر  که عامل اساسی است ـ عوامل دیگري همچون ویژگیهاي شخصیتی و رفتاري رهبرـ 

رهبري اثر  چنین وضعیت زمان و مکان بر سبکو هم  شخصیت مخاطب عوامل موقعیتی، مثل
در اجراي  رهبرفیق تورهبر در همۀ موقعیتها به میزان واقعی ، موفقیت نظریهمطابق این . گذارد می

این موضوع نکته اصلی تفاوت سبک رهبري نظامی  .دارد بستگی خداوند  در برابر وظایف
در این مکتب جلب رضایت الهی مهم است و پیروزي و یا . امیرالمؤمنین  با سبکهاي رایج دنیاست
وند اطاعت کنند کند؛ بدین ترتیب به میزانی که افراد از خداشکست در ذیل این مقام معنی پیدا می

در حکمت ) ع(حضرت علی . گیرندو تقوا داشته باشند، مورد حمایت و عنایت خداوند قرار می
  :فرمایندمی 423

 خود دین براى که کسى و گرداند نیکو را او آشکار خدا کند، اصالح را خود نهان که کسى
 او میان خدا گرداند، نیکو را خدا و خود میان که کسى و فرماید کفایت را او دنیاى خدا کند، کار
  . کرد خواهد اصالح را مردم و

قران منطبق، و این از سنتهاي خداوند است که هر کس خدا را یاري  بیان امیرالمؤمنین با آیات
  .کند، خداوند او را یاري خواهد کرد
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وا الَّذینَ أَیها یا نُ نْ آم نْصرُوا إِ ت ینْصرْکُم اللَّه تَ ب امکُم ویثَ د  اگر! اید آورده ایمان که کسانی اي: أَقْ
  .)7/محمد( دارد می استوار را گامهایتان و کند می یاري را خدا شما کنید، یاري را خدا) آیین(

  

ویژگی 
اعتقادي

ویژگیهاي    
شخصیتی

تعامالت 
یا رفتار 
شایسته  
فرماندهان

هدایت  
دلسوزانه  

زیردستان

نزدیکان

مردم

دشمنان

مراعات  
برادرانه

مراقبت  
دلسوزانه  

مبارزه  
جوانمردانه

 در 
فیق

تو
ري

رهب

مقوله علی

مقوله میانجی 

محوريمقوله 

علويسبک رهبري الگوي مفهومی 

مقوله هاي 
راهبردي

پیامديمقوله  

بازخورد 

  
  

  الگوي مفهومی سبک رهبري فرماندهان در نهج البالغه: 6نمودار شماره 
  

هاي اسالم در چارچوب آموزهکه  است؛ یعنی کسی است مؤمن یانسان ،رهبر ،الگومطابق این 
ژنتیکی و شخصیتی به عنوان عوامل البته . استاو  ف اصلیرضایت خداوند، هدحرکت می کند و 

ویژگیهاي شخصیتی، اگرچه تحت تاثیر اعتقادات قابل تعدیل است، اصالت خود را دارد و بدین 
الگوهاي رفتاري با زیردستان،  .ترتیب به عنوان مقوله میانجی در الگوهاي رفتاري تأثیر می گذارد

نزدیکان، مردم و دشمنان تحت تاثیر از ویژگیهاي اعتقادي و شخصیتی به پیامدهایی منجر می شود 
این فرایند دائماً در حال اجرا است و نتیجه .با نام توفیق در رهبري آمده است 6که در نمودار شماره 

ادي و شخصیتی  فرمانده تأثیر می گذارد و وي رفتارفرمانده  به صورت بازخورد بر ویژگیهاي اعتق
   .را در پایبندي به اعتقادات و ویژگیهاي شخصی و احیانا  تعدیل آنها هدایت می کند
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  نتیجه گیري
انتخاب بهترین سبک رهبري براي فرماندهان به منظور نفوذ در افراد تحت فرماندهی و 

ارتکاب رفتار غیر مجاز با الگوگیري از وادارکردن آنها به وظایف سازمانی و یا جلوگیري از 
  .بسیار مهم است که محور مطالب اصلی این مقاله است ،امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السالم

و » رفتار«، »صفات«که توجه به  آیددست میبهرهبري، این نتیجه  هاينظریهاز بررسی 
  . بدهدرهبري  ةسؤاالت دربار ه است پاسخ دقیقی به نتوانست یک هیچ »موقعیت«

یک بعدي نگري آنها به رهبري و در واقع مصداق حکایت  شاید اشکال عمده این پژوهشها
. یک بخشی از این موجود را لمس می کردند توصیف فیل درتاریکی توسط افرادي باشد که هر

» یعوامل موقعیت«و » رفتار رهبر«، »صفات«هاي صفات، رفتاري و اقتضایی، هر یک به ترتیب نظریه
و  ،کدام از آنها نتوانست گره کور پدیدة رهبري را باز اما هیچ ؛را در کانون توجه خود قرار داد

  .ندکبینی رهبري موفق را حل  مسئلۀ پیش
هاي امیرالمؤمنین به دست در این رویکرد، که از آموزه. رویکرد این تحقیق، چند گانه است

 با مخاطبان مختلف در کنار اوضاع اقتضایی به آمده است، ویژگیهاي شخصیتی فرمانده، رفتار وي
طور همزمان و تحت تأثیر مبانی اعتقادي و جهانبینی توحیدي مورد توجه قرار گرفته که تحت 

  .عنوان ویژگی اعتقادي آورده شده است
تعامل با زیردستان از چگونگی تعامل با مردم و نزدیکان و حتی دشمن ) ع(از دید امیرالمؤمنین 

انسان را نشان می دهد که آن هم از یک  ؛ زیرا همه این رفتارها ابعاد مختلف وجود هرجدا نیست
  .رابطه باالتر با خداوند متعال نشأت می گیرد 

الگویی چند وجهی است و تنها به تعامل با  ،بار دیگر یادآور می شود که الگوي رهبري علوي
ه فرمانده با مخاطبان مختلف در مسیر مطابق این الگو تعامل سازند. زیردستان محدود نمی شود

درست مأموریت است و اجراي مأموریت، رمز و راز موفقیت در هدایت زیردستان و در نتیجه 
  .بدون این نگاه سامانمند، فرمانده در کسب اهداف ناکام خواهد ماند

مؤمنین در این مقاله تا حدودي سبک رهبري فرماندهان نظامی ـ سبک علوي ـ  از دیدگاه امیرال
اي از رفتارهاي شایسته و بایسته است که  سبک رهبري علوي مجموعه. السالم تبیین شد علی علیه

چنین بلوغ مخاطب توسط فرمانده براي اجراي کامل حسب موقعیت و متناسب با مقتضیات و هم
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 بهدر این سبک همه طیفهاي سبک رهبري از آمرانه تا تفویضی قابل . کار رودمأموریت باید به
کنیم که براساس وضعیت  کارگیري است؛ بدین ترتیب سبک علوي را سبک اقتضایی معرفی می

ضی اما تفاوت اساسی آن با نظریه یممکن است کامال دستوري باشد و یا مشارکت و یا حتی تفو
در این تحقیق، روشن شد . اقتضایی رایج، خدا محوري و تکلیف گرایی در رفتار با دیگران است

السالم تأکید بر توجیه و اقناع افراد است و تا جایی که امکان داشته باشد،  د امام علی علیهکه از دی
 نباید از سبک دستوري استفاده شود، مگر اینکه وضعیت جنگی یا موضوعی دیگر باعث شود به

  .حالت آمرانه برخورد، و از صرف وقت براي اقناع افراد پرهیز شود
در سبک علوي با زیردستان از سبک هدایت دلسوزانه و با نزدیکان از سبک مراقبت 
سختگیرانه و با مردم با سبک مراعات برادرانه و با دشمن با سبک مقابله جوانمردانه استفاده 

این تحقیق گامی کوچک است در راستاي معرفی و اجراي الگوي مطلوب رهبري در . شود می
  . المی ایران و امید است، گامهاي بعدي بهتر برداشته شودارکان نظام جمهوري اس
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