
 

 

 پژوهش های علوم نظامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین )ع(، علمی دوفصلنامه

 116-99ص : 1400 بهار و تابستان، 3، شماره دومسال  

ع( در ) یعل یرالمؤمنینامسبک رهبری، مدیریت و فرماندهی از دیدگاه 

 البالغهنهج

 3، یاسر رضاپور2،  سعید فیروزی1رضا نوریمحمد

 20/12/1399دریافت: 

 12/12/1400پذیرش: 

 چکیده:

 روهاییدر نفوذ بر ن یخاص سبک توانمند،و رهبری عنوان فرمانده  )ع( به علی امیرالمؤمنینحضری 

 ینب رهیو برگرفته از س یاز وح برخاسته و دشمنان داشتند که کانیمخایبان م ل مردم، نزد ریه و سارزمند

، رهبری اصول حاکم بر سبک احصاء ،مقالههد( این )ن( است.  مصطفی مکرم اسالم حضری محمد

ی ربرد، کاهایتلفیقی از رول از نظر هد( نی. تحقباشدع( می) حضری علی ینظام مدیریت و فرماندهی

 .است یفیاست. از نظر رول، ک پردازی داده بنیادیهنظرتوصیفی( و رول استراتژی ) یمایشیپی، اتوسعه -

 یعلم یهاکتاب ،بردارییزف یبا استفاده از ابزارها یاکتابخانه ولبا ر نیتحق نیدر ا ازیایالعای مورد ن

 ،نیمضمون از کل منبع تحق 1046راج استخ باشده است.  یآورجمع یو پژوهش یمقاالی علم ،یو تخصص

یژگیو نیرا با چهار گروه مخای  و همچن فرمانده تعامل هر یچگونگکه  شانیسبک رهبری ا تیدر نها

گردد که در نهایت خایر نشان می. ه استشد نیدهد، تدومیرا نشان  یک فرماندهاعتقادی و فردی  های

و  های شایسته است که برحس  موقعیتی از رفتاراع( مجموعه) سبک فرماندهی و مدیریت امام علی

گردد که ممکن است سبک و با توجه به میزان فهم نیروهای زیر دست اعمال می متناس  با مقتضیای زمانه

فرماندهی و رهبری، در جایی کامالً آمرانه بوده و در جای دیگر مشارکتی باشد و در یک جا توجیهی و در 

 جا، دلسوزانه بوده و در جای دیگر جوانمردانه باشد.و در یک  جای دیگر دستوری
 

 .)ع( علیحضری  یرهبری نظام سبکمدیریت، رهبری،  ،یفرمانده ها:کلیدواژه

                                                                        
 ع() عضو هیأت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین - 1

 saeidfiroozi721@gmail.com -ع( )نویسنده مسئول( ) مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین -2

 ع() مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین - 3
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 بیا  مسئلهو مقدمه 

تواند نقز مدیریت شاید بتوان گفت که هیچ امری در زندگی انسان و پیشبرد اهدا( او نمی

دیریت و ترهیر بسیار آن در سازندگی جوامع انسانی و و رهبری را داشته باشد. اهمیت رهبری و م

پیشرفت کشورهای جهان، امروزه بیز از هر زمان دیگری به اهبای رسیده است و این حقیقت به 

ای توانسته به رشد، توسعه و تجربه نیز درآمده است که در میان جوامع انسانی امروز، آن جامعه

تر و مدیرانی داناتر برخوردار نعمت وجودی رهبری الینپیشرفت بیشتر و بهتری دست یابد که از 

 (.2: 1381پیمانی، ) باشد

دهد، این حقیقت را تریید نموده ها و شواهدی که در این زمینه اراهه میتاریخ نیز با نمونه

یا کشوری که به علت سوء مدیریت و رهبری، رو به زوال  است؛ چه بسیار دیده شده است جامعه

ده شده است. حال اگر همین جامعه با یک شبکه مدیریت و رهبری اداره گردد که و نابودی کشی

در آن افرادی دلسوز و مدیرانی شایسته در ر   امور قرار گیرند، بر اهر همین رهبری و مدیریت 

درست و حسن اجرای امور، در اندک زمانی، از زوال و نابودی، به سمت رشد و پیشرفت روز 

 (.2: 1381پیمانی، ) تافزون پیز خواهد رف

برای اینکه به مدیریت و نقز بسیار مؤهر آن در ساخت و پیشرفت جوامع انسانی بیشتر آگاه 

توان در نظر گرفت ای را نمیشویم، کافی است به این نکته توجه داشته باشیم که هیچ عمل ساده

ای احتمالی بی نیاز باشد و هبینیبندی، تقسیم کار و پیزریزی، زمانآن از برنامه که انجام صحیح

اینها همگی همان اصول مدیریتی است که هر مدیری برای اداره امور حوزه مسئولیت خویز 

ها را اعمال نماید. همچنین قوانین و مقرراتی که الزمه اداره امور یک جامعه بوده و بایستی آن

اجرا در بیایند، نیز ومرج در یک کشور ضروری است به مرحله برای جلوگیری از تشنج و هرج

آیند. به این ترتی  اداره امور جامعه در بخشی از مدیریت و رهبری صحیح جامعه به حساب می

تر که از آن توان از آن به عنوان مدیریت نام برد و همچنین در سطح وسیعکه می سطح کوچک

ها و ر همه نظامها دترین مساهلی هستند که وجود آنبریم، مهمنیز به عنوان رهبری نام می

تواند بهتر و با قدری بیشتری به رفع مشکالی موجود ها ضروری است و آن نظامی میحکومت

تر تر و اصولیخویز بپردازد که سیستم حکومتی خویز را بر اسا  رهبری و مدیریت صحیح

 (.2: 1381پیمانی، )استوار نماید 
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ر مهمی برای مراجعه اهل فن برای استخراج تواند منبع بسیایکی از منابعی که در این زمینه می

و منبع مهم و عظیم مدیریتی در دستر  ما قرار داشته باشد، کتاب وزین و بسیار در خور  قوانین

 البالغه به قلم امیرالمؤمنین حضری علی ابن ابیطال  است.توجه نهج

 میبه ن  یبود که قرو مدبر  ریدل یشجاع، فرمانده ایرزمنده ،ینظام شمندیی)ع( اند یامام عل

یرزم و جنگ سپری کرد و یبعاً م دانیعمر خود را در م شتریو ب هداشت گرییتجربه نظام قرن

و  عیباشد که خود را پاسدار مکت  تش یانینظام ویژهبه انیبرای نظام یو مناسب ستهیشا الگوی تواند

 (.433: 1380 قاهدان،) دانندمی یانقالب اسالم دستاوردهای حافظ

 شان،یا دیالگوی رفتاری مورد ترک نییآن حضری و تب هایاندیشهاز  یبه بخش یابیدست رایب

 امام رانیا یانقالب اسالم دیراستا رهبر فق نیدارد. در هم یخاص گاهیجا البالغهنهجبه  مراجعه

 البالغهنهجفرمایند: می البالغهنهج)ع( در  یحضری عل اناییعظمت ب انیره( در ب) خمینی

صدور آن  زمان از یجامعه بزرگ انسان کیانسان و  کیاست دارای ابعادی به اندازه  ایوعهمجم

 .(19 ج ،1387 ،ینیرود )امام خم زیبه پ خیتا هر چه تار

 

 هدف تحقیق

و رهبران و مدیران  یجامع برای فرماندهان نظام ییبه الگو یدسترس نیتحق نیا هد(

 .و رشد کارکنان است یسازمان هدا(در راستای کس  ا هاها و سازمانارگان

 

 سؤال پژوهش

 ست؟البالغه کدام انهجع( در ) علینظر امام مسبک مدیریت و رهبری و فرماندهی از 

 

 اهمیت و ضرورت

همین با که اگر  ای،جامعهی رهبری و مدیریت در اداره امور هر ردر بیان اهمیت و ضرو

گیرد که فقا به دنبال سود و نفع خود و هم  به دست افراد نابخرد و سود جو قرار ایجامعه

های خود باشند قرار گیرد که به قوانین جامعه بی اعتنا بوده و به اجرای آن نیز وقعی حزبی

ای مطمئناً نه تنها پیشرفت نخواهد کرد، بلکه به سمت زوال هر چه بیشتر نهند، چنین جامعهنمی
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دیران و رهبرانی باشد که دلسوز مردم و جامعه پیز خواهد رفت. اما اگر همین جامعه به دست م

بوده و به قوانین جامعه نیز احترام گ اشته و برای اجرای این قوانین نیز ضمانت اجرایی قرار 

های خود دهند و به دنبال خیر و صالح جامعه بوده و به سود و منفعت شخصی خود و هم حزبیمی

و شکوفایی و پیشرفت هر چه بیشتر پیز خواهد کنند، قطعاً این جامعه به سمت رشد فکر نمی

 رفت.

 پژوهش نهیشیپ

آن حضری در  هاییژگیو نیو همچن السالمعلیه یامام عل یسبک فرمانده نییتب درباره

انجام شده  ادییز هایفعالیتآهار آن حضری،  ای رهیمستند به س یحکومت اسالم رهبری گاهیجا

به عنوان  شانیالگوهای رفتاری ا یعنیحضری، آن  یخصون سبک رهبری نظام در اما ؛است

مشاهده نشد. در ادامه  یبا افراد تحت فرمان، دشمنان و مردم، پژوهز مستقل ینظام فرمانده کی

 شود:می یبه صوری خالصه معرف نیتحق نیبه موضوع ا کینزد هایپژوهز چند مورد از

 پیشینه پژوهز -1جدول شماره 

 داشتبر کتاب(ع منبع نویسنده ردیف

1 

 یمصللللطف

 دلشاد

 تهرانی

(1389) 

مالک اشتر را به صد و ده بند  عهدنامه سندهینو داللت دولت 

 کیللو هللر بنللد را بلله عنللوان  کللرده میتقسلل

سللبک  اجللرای بللرا ی یللیدسللتورالعمل اجرا

 .شرح داده است ریام یفرمانده

2 

محمد فاضل 

لنکرانی 

(1379) 

آهللین کشللورداری از  

 ع() دیدگاه امام علی

کتاب شرحی است که حضلری آیلت اهلل  این

ره( در جمللللع فضللللال و ) فاضللللل لنکرانللللی

پژوهشان حوزه علمیله قلم در خصلون دانز

 اند.البالغه بیان کردهنهج 53نامه 

3 

 اص ر

 قاهدان

(1375) 

 املام ینظلام اسلتیس 

 ()ع یعل
آن  اییدوران ح ریس یبا بررس سندهینو

نقز  حیجنگ به تشر هایدانیم حضری در

پرداخته  اسالم لشکر هایپیروزیدر  نشایا
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 .است

4 

 الدینجمال

 پروردین

(1386) 

 علللی امللام هللایفرمان

 ارشد رانیبه مدع( )

، البالغلهنهجنامله  79 انیکتاب از م نیا مؤلف

 یرا مورد مطالعله و بررسل حضری نامه آن 19

را اسلتخراج  هلاآن یتیریمد قرار داده و نکای

 .کرده است

 

 ی( نظری تحقیقمبانع یاتادب

 درمشهوری  اریعنوان بس کند،یم فایا یفردی و گروه یکه در اهربخش ینقش لیبه دل رهبری

 اعصار گوناگون یرا ی هاانساناست. از آنجا که موضوع رهبری،  یمنابع انسان تیریمد مبحث

 .(1383 ،رضاییان) از آن شده است یفراوان فیخود کرده، تعار مفتون

 رهبری

در  to lead " و "leader" " هایواژهمعادل  ،یدر زبان فارس« رهبری»و « رهبر»های هواژ

رهبری ابتدا  اصطالح .است یدر زبان عرب «ادییو الق« »القاهد» هایواژه چنینهمو  یسیانگل زبان

 گانهپنجف یاز وظا یکی به عنوان "یدستور ده ای دهیجهت"تحت عنوان  ولیتوسا هنری فا

وارد متون  (Direction)عباری یت به عنوان معادل فارسی؛ سپا واژه هدامطرح شد تیریمد

 ،نیدجوادیس) معنا شد رهبری و زلیعباری، ارتبایای، انگ نیا ،ییو باالخره با تطور معنا یتیریمد

1383). 

 فیآن را تعر فیو وظا تیریاند مددهیکه کوش یبه تعداد کسان دیشا ،پنجاه سال گ شته در

 .شودمیبسنده  فیبه چند تعر فیتعار نیوجود دارد. از ا فیتعر کنند از رهبری

 تعاریف رهبری -2جدول شماره 

 تعریف نویسنده ردیف

 الوانی 1
رهبری نفوذ بر مرهوسان از یرین برقراری ارتباط با آنان در تحقن اهلدا( سلازمان  

 .(1388اسکندری، است )

 شهید مطهری 2
دادن و بهتر کنتلرل کلردن  سازمان بهتردادن و  رهبری فن بهتر بسیج کردن و سامان

 (.1388اسکندری، ) هاستآنبردن  نیروهای انسانی و به کار
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 رابینز 3
 هاهلد(مین رجهت تل رهبری، توانایی در اعمال نفوذ یا اهرگزاردن بر یک گروه در

 .(1388)اسکندری،  است

 کونتز 4

ای هگونلبله یرگ اری بر ملردم اسلت به عنوان هنر ترهیر و یا جریان تره رهبری عموماً

اسلکندری، بتوانند با تمایلل در جهلت اهلدا( گروهلی کوشلز نماینلد ) هاآنکه 

1388.) 

 تعاریف مدیریت -3جدول شماره 

 تعریف نویسنده ردیف

 نتزبرگیمهنری  1

 فیلبله تعر ری: ملددیلگویو م داندیارز ممجموعه هم کی تیرا با مسئول تیریمد

و  شللدهکی تفکبخللز ایللسللازمان  کیللکللل  تیمسللئولاسللت کلله  یمللن، کسلل

 )مدیریت عمومی دکتر الوانی(. اوست یاز سازمان بر عهده یصیتشخقابل

 ولیفا یهنر 2

و کنتلرل  یعبلاری اسلت از عللم هنلر متشلکل و هماهنلگ کلردن رهبلر تیریمد

 اسلت ییحلداک ر کلارآ ایلبله مطللوب  دنیبه منظلور رسل یهای دسته جمعفعالیت

 عمومی دکتر الوانی(. )مدیریت

 بندعالقه یعل  3

 تیلموقع یکلار خلود بله اقتضلا ایکه بتوانلد در محل کندمی یمعرف ریرا مد یکس

 یاخالقل نیمواز تیرا هنرمندانه و با رعا یفن هایمهاریو  یعلم هاییافتهاصول و 

 )اصول مدیریت(. را تحقن بخشد یهدف به کار بندد و مشکالی را حل کند و

4 
منوچهر  دکتر

 ایک

سللازمان را آن چنللان آمللاده و  یو داخللل یخلارج ایآن اسللت کلله محلل ریکلار مللد

انجلام دهنلد و در تحقلن  یبتوانند کار گروهل ایکند که افراد در آن مح ینگهدار

 ریملد ،گلریبله عبلاری د .داشلته باشلند ایسلازندههر و ؤسازمان نقز مل یهاهد(

در تحقلن  و کمک افراد را یهمکار هرؤول است که با دست زدن به اقدامای مئمس

تئلوری هلای ملدیریت و سلازد ) پ یرامکانگروه  یعضاا یبرا یگروه هایهد(

 مدل سازمان(.

 نکته در رهبری، جهت دادن و ترینمهم، شودمیرهبری مالحظه  فیگونه که در تعارهمان

 گ اردن بر افراد است و ریرهبری، مستلزم نفوذ کردن و تره نیبنابرا ؛بر اعضای سازمان است نفوذ

و به  باشد مؤهرخود ناف  و  یاست که بتواند بر افراد تحت سرپرست یدر نقز رهبر کس ریمد
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 .(1393، حسین سیف) رندینفوذ و قدری او را برای اجرای کار بپ  مرهوسان دیگر عباری
 

 سبک رهبری

 نفوذ گرانید تیدارد بر فعال یکه سع یرهبری الگوی رفتاری است که شخص هنگام سبک

 تیسبک رهبری با شخص ی. گاهدیایب گرانیآن گونه که به چشم د دهد؛یاز خود نشان م کند

 داریاز رفتارهای نسبتاً پا گرانید که دانندمی رییو تفس ریو آن را تعب شودمیشمرده  کسانی رهبر

 (188: 1383، انییرضا) دارند رهبر

 کارکنان مطلوب تینفوذ و هدا ندیدر فرارهبری، الگوهای رفتاری است که رهبران  سبک

 (.1972، 1)کنتز کنند فایشمارند و ا

 نیو باال بردن عملکرد سازمان مؤهر است؛ بنابرا ردستانیبر عملکرد ز رانیرهبری مد سبک

 است. تیبه آن حاهز اهم پرداختن

 
 

عملکللللرد   روحیه زیردستان    سبک رهبری

 زیردستان و عملکرد سازمان
 

 (211: 1985و همکاران،  2: اهمیت رهبری )وبر1 شماره نمودار
 

 (یعفرمانده یرهبری نظام

 های مناس  آن م ل اقدامای، دستورها،اصول و فنون رهبری در شکل رییبا به کارگ رهبر

 و تیهدا ن،یبرای تحقن اهدا( مع ینظام هایسازمانرا در  ردستانیز ،ریو تداب هادستورالعمل

 (.1388اسکندری، ) کندمی ییراهنما

 و اقیاست که با وفاداری و اشت یو نگهداری سازمان رزم جادیا یرهبری نظام ییهد( نها

                                                                        
1- Koontz 

2- Webber 

اثرمی 

 گذارد

اثرمی 

 گذارد
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 در صوری نبودن دستورهای الزم برای اجرای یرا حت یابیو قابل دست شدهتعیین تیمرمور عالقه،

 (.31: 1373 ،ییعال) به فرجام رساند کار

 در واقع ی. فرمانده نظامشودمی ریتعب یماندهدر عصر حاضر به فر یدر عرصه نظام رهبری

 را هم بر عهده دارد. او هم در عرصه استراتژی و اییعمل دانیم تیریبر رهبری سازمان، مد عالوه

 با نظر ای ییاستراتژی را به تنها نی. تدوکندیم فایرا ا یو اصل دیینقز کل ک،یدر عرصه تاکت هم

 تیریمد طهیکه در ح آوردمیآن را به اجرا در  تیر نهاو د دهدمیاز مستشاران انجام  ییشورا

برای  زهیانگ جادیو ا تینقز هدا ،یدر واحدهای رزم نظامی رهبر نقزگیرد. میقرار  اییعمل

ای که از همه امکانای مادی و معنوی برای تحقن اهدا( هگون به ؛است مهم هایمرموریتاجرای 

 گونهنیرا ا یفرمانده رانیا یارتز جمهوری اسالم یغابال نامهکند. آیینمیاستفاده  یسازمان

 کند:می فیتعر

 کله دارد یتیش ل و مسلئول ایبر حس  درجه  یفرد نظام کیاست که به  ارییاخت یفرمانده»

 (.2 :1354 ،ی)دستور زرم «خود اعمال کند زیردستانتا نسبت به  شودمی واگ ار

که نسبت به زیردستان خود اعمال فرماندهی فرمانده یک فرد نظامی است در نیروهای مسلح 

نماید و فرماندهی عباری است از اختیاری است که یک فرد نظامی به سب  درجه یا ش ل و می

گیرد. در این راستا فرمانده یک های محوله به کار میمسئولیتی که دارد در راستای انجام مرموریت

یت حقوقی است )فرماندهی و ستاد، که فرماندهی یک شخص شخصیت حقیقی است، در صورتی

1398 :19.) 

 با رهبری تیریو مدی رابطه فرمانده 

تا با نفوذ بر کارکنان، آنان را به انجام  کوشدمی ریاست که ضمن آن مد ندییفرا رهبری

برقراری ارتباط با  نیاز یر گرانیرهبری نفوذ در د گر،یبه عباری د زد؛یخود برانگ فیوظا دادن

که  یمعن نیبد دانند؛یم گرانیقن اهدا( سازمان است. اصوالً رهبری را نفوذ در دتح برای آنان

که  آیدمیبر  نیچن فیتعر نی. از اکنندمیدلخواه و نه از روی اجبار از رهبر ایاعت  به روانیپ

و  یهرس)L= f(L; f; s) یعنیاست؛  تیموقع رهاییمت  ریو سا رویپ ،از رهبر یتابع رهبری ندیفرا

 (.64 و 63: 1387، اردبالنچ

L (leadership) = f (leader, follower, situation) 
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 فردمنحصربه ارایی، اختکندمی زیمتما تیریرا از مد ینظام یفرمانده اآشکار آنچه

برای  ردستانیبزرگ، مجبورکردن ز ا یدر مق هقهری روییدر متوسل شدن به ن ینظام فرماندهان

مشابه  فیوظا گریاست؛ اما از جهای د یو کردن در دادگاه نظامو قدری عف زنندهآسی  کارهای

خوب  دیبلکه با ،که رهبری کنند رودمینه تنها انتظار  رانیم الً از فرماندهان و مد ست؛ا ارییبس

 (.1388اسکندری، ) کنند رهبری

مار به ش هاآن یعمده و اصل فیاز وظا یکی عنوانبه  تیریبا مد یفرمانده و رهبری نیبنابرا

 است.آمده  2که در نمودار شماره  آیدمی

 

 

 

 

 
 

 (1393، حسین سیف)و رهبری  تیریمد نیرابطه ب :2 شماره نمودار                          

 

 روش تحقیق

توصیفی( و ) پیمایشی، ایتوسعه - یکاربردهای تلفیقی از رولاز نظر هد(،  نیتحق

 .کندمی یرویمضمون پ لیو از تحل یفی. از نظر رول، کاست داده بنیاد پردازینظریهاستراتژی 

 ،برداریفیز یبا استفاده از ابزارها ایکتابخانه ولبا ر نیتحق نیدر ا ازیایالعای مورد ن

 آوری شده است. جمع یو پژوهش یمقاالی علم ،یو تخصص یعلم هایکتاب
 

 تجزیه و تحلیل(ع یقتحقهای یافته

و  یکلید ینکا (،هاحکمتو  هانامه، هاخطبه) البالغهنهج حشرو  ترجمه به جعهامر با محقن

 با و اجستخرا مرتبا با بحث مدیریت و فرماندهی و رهبری نظامی، مضامین قال را در ها هداد

 ،مفاهیم ترکی  با سپا را تدوین، تریکلی مفاهیم ،هم به یکدنز مرتبا ضامینم ترکی 

 ست.ا دهکر ینوتدرا  تحقین هایمقوله

 مدیریت فرماندهی و

 رهبری
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 فرایند اشباع در استخراج مفاهیم

و یا  هانامهیا  هاخطبهدر  ، تمامی مضامین قبالًشودمیول مشاهده اگونه که در جدهمان

 هاحکمتبخز وجود داشته است؛ به عباری دیگر هیچ مضمون جدیدی از  سههر ها و یا حکمت

های خطبهو یا  هانامهمتن از  آمیزحکمتدست نیامد و این خود دلیل مستندی است که سخنان  به

امیرالمؤمنین گرفته شده است؛ بدین ترتی  موضوع اشباع مفاهیم و کفایت نظری اهبای شد. محقن 

 ها(حکمتخطبه، نامه و ) البالغهنهجبر اسا  مضامین استخراج شده از سه بخز  تواندمی

 .محوری شود کدگ اریکند و وارد مرحله دوم تحقین یعنی  سازیمفهوم
 

 هامقولهتبدیل مفاهیم تحقیق به 

 شودمییافت  یدر این مرحله از یرین مقایسه هر مفهوم با مفاهیم دیگر، محورهای مشترک

از مفاهیمی  ترانتزاعی، شودمیتعیین  هامقولهکه برای  هاییگیرد. عنوانمیکه عنوان مقوله به خود 

مفاهیم را حول محور  تواندمیناوین ؛ زیرا این عدهدمیاست که مجموعه آن مقوله را تشکیل 

بیشترین ارتباط و همخوانی  ،آنها ، تالل کرده است تاهاعنوانمحقن در انتخاب  .خود جمع کند

داشته باشد که نمایانگر آن مقوله است. عامل دیگری که در انتخاب عنوان مقوله  هاییشاخص ارا ب

ع است؛ یعنی سعی محقن این بود تا مشترک و هم سنخ یک موضو هایحیطهنقز دارد، شناخت 

با رویکرد  تواندمی هاآنخان ساماندهی کند که تجمیع منطقی  ایمقولهمفاهیمی را تحت عنوان 

جدول  .(1393بهمن سیف، ) دیک جزء مرتبا با موضوع کلی را تبیین و تعریف کن ،سیستمی

کننده آن را نشان پشتیبانی های فرعی از مفاهیم و تعداد مضامینچگونگی ساخت مقوله 4شماره 

 دهد.می

 های فرعیتبدیل مفاهیم به مقوله -4جدول شماره 

 مفاهیم ردیف
تعداد 

 تکرار

های مقوله

 فرعی

 15 بندگی خدا 1

 33 مناجای با خدا 2 ایمان

 11 امیدواری به مدد الهی 3
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4 
 مه ب 10 صراحت در گفتار

 3 صداقت در رفتار 5

 12 بییلای ار و شهادی 6

 7 رفتار متواضعانه 7

 15 ساده زیستی 8

 6 اعتدال در رفتار 9

 7 پرهیز از رفتار ناشایست 10

 8 مبارزه با اسرا( و تب یر 11

 8 پایبندی به پیمان 12

 18 خودسازی() مراقبت از نفا 13

 20 ترکید بر ایاعت آگاهانه 14

 7 بندی ایالعایاهتمام به حیطه 15 منضبا

 8 شناسیوقت 16

 35 گریاصالح 17

 مصلح

 5 معاشری با نیکان 18

 8 مشوری اهربخز با خبرگان 19

 12 دوری از افراد ناباب 20

 12 بیان و ادای حقوق افراد 21

22 
های اهتمام به گسترل سنت

 حسنه

7 

 15 مندیبصیری 23

 مبصر
 12 نگریآینده 24

 20 داشتن سعه صدر 25

 12 گراییتکلیف 26

 توجیه 34 پاسخگویی و رفع سوء ظن 27



 1400بهار و تابستان ، 3، شماره دوم، سال پژوهش های علوم نظامیدوفصلنامه علمی  
 

 

108 

 16 توجیه و تفهیم وظایف 28

 48 روشنگری و اقناع زیردستان 29

 12 توجیه اعتقادی رزمندگان 30

 12 دعوی به صبر و استقامت 31

 تربیت

 18 گیریعبری 32

 12 خیرخواهی برای فرماندهان 33

 10 ترکید بر وحدی و برادری 34

 3 ارزیابی عملکرد افراد 35

 14 مراقبت از فرماندهان خودی 36

 28 افزاییمعنویت 37

 4 ارتباط نزدیک با زیردستان 38

 3 تکریم رزمندگان 39 تکریم

 12 مهربانی با زیردستان 40

 23 سرزنز افراد ناالین 41

 20 هشدار به فرماندهان خطاکار 42 تنبیه

 13 کارانمجازای خیانت 43

 4 دادن پادال منصفانه 44

 تشوین
 28 معرفی و تجلیل شایستگان 45

 21 تشوین رزمندگان 46

 11 انتصاب شایستگان 47

 4 عدالت با زیردستان 48

 3 ترمین نیازهای رزمندگان 49 توجه

 11 توجه به توان و ظرفیت افراد 50

 33 اعتمادسازی() توجیه مردم 51
27 

 27 ت با مردممالیف 52
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 خیرخواهی 15 خیرخواهی برای مردم 53

 12 تشوین مردم به جهاد 54
 سازیهمراه

 11 توبیخ مردم نافرمان 55

 21 عدالت با مردم 56
 ورزیعدالت

 8 کمک به مردم نیازمند 57

 مراقبت 6 مراقبت از نزدیکان 58

 گیریسخت 4 مجازای نزدیکان خاهن 59

 41 صراحت با دشمن 60

 بازدارندگی
 33 ایجاد تر  در دشمن 61

 10 هوشیاری در برابر دشمن 62

 12 تهدید دشمن 63

 35 افشای دشمن 64

 12 مقابله با دشمن 65 مقابله

 13 جوانمردی در جنگ 66

 16 کس  رضایت و پادال الهی 67

 2 جل  رضایت خدا 68 موفقیت

 3 کس  پیروزی و افتخار 69

 

 اهیم فرعی به مفاهیم اصلی تحقیقتبدیل مف

به مخایبین  هاآنکه بعضی از  گرددمیبه دست آمده دقت گردد، مشخص  هایمقولهاگر به 

عام فرمانده را بیان کرده  هایویژگی ،و برخیاختصان داشته  زیردستانخاصی م ل دشمنان و یا 

اصلی زیر  هایمقوله ،کنیم بندیهدستآمده را  دست به هایمقولهاست؛ فل ا چنانچه از این دیدگاه 

 آید.می دست به
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 های اصلیهای فرعی به مقولهتبدیل مقوله -5جدول شماره 

 ردیف
های مقوله

 فرعی
 مقوله اصلی

 ویژگی اعتقادی فرمانده نیماا 1

2 
 ویژگی شخصیتی فرمانده بمه 

 منضبا 3

 مصلح 4

 مبصر 5

 توجیه 6

 یت دلسوزانه(هدا) سبک تعامل با زیردستان

 تربیت 7

 تکریم 8

 تنبیه 9

 تشوین 10

 توجه 11

 اعتمادسازی 12

 مراعای برادرانه() سبک تعامل با مردم
 سازیهمراه 13

 خیرخواهی 14

 ورزیعدالت 15

 مراقبت 16
 مراقبت دلسوزانه() سبک تعامل با نزدیکان

 گیریسخت 17

 گریاصالح 18

 بازدارندگی 19 مبارزه جوانمردانه() انسبک تعامل با دشمن

 مقابله 20

21 
توفین در 

 فرماندهی
 پیامدهای رفتار شایسته
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با  هاآنهایی است که با محوری، سلسله رول کدگ اریمحوری است.  کدگ اری ،مرحله بعدی

این کار با . یابندمیاصلی، به شیوه جدیدی ایالعای با یکدیگر ربا  هایمقولهبرقراری پیوند بین 

و راهبردهای کنز/  که متضمن شرایا، محتوا گیردمیاستفاده از یک الگو یا سرمشن صوری 

 .(1386محمدی، ) ستا کنز متقابل و پیامدها

موضوع در این تحقین، تعامالی فرمانده است که به عنوان مقوله محوری مطرح  ترینمهم

شخصیتی و  هایویژگیمده است، ابتدا که در مدل مفهومی این تحقین آ گونههمانشده است. 

ع( آمده است که بایستی این فرمانده و ) علیویژگی اعتقادی فرمانده، مدیر و رهبر از دیدگاه امام 

و سپا با مردم و نزدیکان و دشمنان رفتار نماید. در  زیردستانمدیر و رهبر با سبکی خان، ابتدا با 

ع( را در این خصون، در ) علیامام  هایتوصیه یک فرمانده، مدیر و رهبر بتواند که صورتی

قطع به یقین مجموعه او پیشرفت خواهد کرد و وی در  ،مجموعه خود به مرحله اجرا بگ ارد

تمامی  که صورتیفرماندهی و مدیریت و رهبری خود بر آن مجموعه توفین خواهد یافت. در 

به حول  هاآنجامعه  ،گول فرا دهند یهاتوصیه، به چنین ایجامعهدر هر  هامدیریتو  هامجموعه

 و قوه الهی، به سمت پیشرفت و شکوفایی هرچه تمام تر پیز خواهد رفت.
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 مدل مفهومی
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 گیرییجهنتبحث و 

و  فرماندهی تحت ادفردر ا ذنفو رمنظو به نفرماندها ایبر یهبرر سبک بهترین بنتخاا

از  الگوگیری با زمجا غیر رفتار بتکااز ار یجلوگیر یاو  مانیزسا ظایفو به هاآن وادارکردن

 سیربراز  است. مقاله ینا صلیا مطال  رمحو که ستا مهم ربسیا )ع( علی یحضر لمؤمنینامیرا

آید که توجه به صفای، رفتار و موقعیت هیچ یک میدست  به نتیجه ینا های رهبری،نظریه

 هد.نتوانسته است پاسخ دقیقی به سؤاالی رهبری بد

ع( نسبت به افراد مختلف ) دهد که رفتار و سبک عملکرد حضری علیاین تحقین نشان می

شده که بسیار متفاوی است. در اینجا ابتدا چند ویژگی شخصی فرمانده و رهبر ذکر گشته و گفته 

ها را دارا باشد و در فرمانده یا رهبر، برای تصدی این پست بایستی یک سری مشخصای و ویژگی

های بحرانی با توجه به عنایای های اعتقادی نیز برخوردار بوده تا در زمانبایستی از ویژگی ضمن

ها و اعتقادای، سبک خداوند بتواند نیروهای خویز را راهبری نماید. بعد از برشمردن این ویژگی

نیروهای  فرماندهی و مدیریت نیروها بایستی با یکدیگر متفاوی باشد؛ م الً فرمانده در برخورد با

زیر دست خود بایستی یک سبک خیرخواهانه داشته باشد و با نهایت دلسوزی بتواند نیروها را 

خواهانه داشته باشد و راهبری نماید. فرمانده در برخورد با مردم عادی بایستی سبک عدالت

ه مراعای حال همه مردم را در سبک رهبری خویز بنماید. در سبک رهبری با نزدیکان بایستی ب

ها تا جایی که ممکن است در همه شرایا مراقبت ها بوده و از آنشده متوجه آنیور کامالً حساب

نماید و سبک مدیریت و رهبری در برخورد با دشمنان، بایستی سبک قایعانه و شجاعانه و در عین 

 حال با رعایت اصول جوانمردی همراه باشد.

ا در مورد زیردستان دارد که بایستی توجه ع( بیشترین ترکید خود ر) در اینجا امام علی

های امروزی، دانیم چرا در ارگان های نظامی و مجموعهها گردد که مترسفانه نمیای به آنویژه

 ورزند.ها غفلت میچرا مسئولین امر نسبت به این موضوع بی توجه بوده و نسبت به آن

ای از ع( مجموعه) امام علیگردد که سبک فرماندهی و مدیریت در نهایت خایرنشان می

و با توجه به میزان فهم و  و متناس  با مقتضیای زمانه رفتارهای شایسته است که برحس  موقعیت

گردد که ممکن است در جایی کامالً آمرانه بوده و در جای درک نیروهای زیر دست اعمال می

د و در جای دیگر دیگر مشارکتی باشد و در یک جا سبک فرماندهی و رهبری، توجیهی باش

 دستوری و در یک جا سبک فرماندهی و رهبری، دلسوزانه بوده و در جای دیگر جوانمردانه.
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