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دریافت1399/12/20 :
پذیرش1400/12/12 :
چکیده:
حضری امیرالمؤمنین علی (ع) به عنوان فرمانده و رهبری توانمند ،سبک خاصی در نفوذ بر نیروهای
رزمنده و سایر مخایبان م ل مردم ،نزدیکان و دشمنان داشتند که برخاسته از وحی و برگرفته از سیره نبی
مکرم اسالم حضری محمد مصطفی (ن) است .هد) این مقاله ،احصاء اصول حاکم بر سبک رهبری،
مدیریت و فرماندهی نظامی حضری علی (ع) میباشد .تحقین از نظر هد) تلفیقی از رولهای ،کاربردی
 توسعهای ،پیمایشی (توصیفی) و رول استراتژی نظریهپردازی داده بنیاد است .از نظر رول ،کیفی است.ایالعای مورد نیاز در این تحقین با رول کتابخانهای با استفاده از ابزارهای فیزبرداری ،کتابهای علمی
و تخصصی ،مقاالی علمی و پژوهشی جمعآوری شده است .با استخراج  1046مضمون از کل منبع تحقین،
در نهایت سبک رهبری ایشان که چگونگی تعامل هر فرمانده را با چهار گروه مخای

و همچنین ویژگی

های اعتقادی و فردی یک فرمانده را نشان میدهد ،تدوین شده است .در نهایت خایر نشان میگردد که
سبک فرماندهی و مدیریت امام علی (ع) مجموعهای از رفتارهای شایسته است که برحس
متناس

موقعیت و

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

فرماندهی و رهبری ،در جایی کامالً آمرانه بوده و در جای دیگر مشارکتی باشد و در یک جا توجیهی و در
جای دیگر دستوری و در یک جا ،دلسوزانه بوده و در جای دیگر جوانمردانه باشد.
کلیدواژهها :فرماندهی ،مدیریت ،رهبری ،سبک رهبری نظامی حضری علی (ع).
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مقدمه و بیا مسئله
شاید بتوان گفت که هیچ امری در زندگی انسان و پیشبرد اهدا) او نمیتواند نقز مدیریت
و رهبری را داشته باشد .اهمیت رهبری و مدیریت و ترهیر بسیار آن در سازندگی جوامع انسانی و
پیشرفت کشورهای جهان ،امروزه بیز از هر زمان دیگری به اهبای رسیده است و این حقیقت به
تجربه نیز درآمده است که در میان جوامع انسانی امروز ،آن جامعهای توانسته به رشد ،توسعه و
پیشرفت بیشتر و بهتری دست یابد که از نعمت وجودی رهبری الینتر و مدیرانی داناتر برخوردار
باشد (پیمانی.)2 :1381 ،
تاریخ نیز با نمونهها و شواهدی که در این زمینه اراهه میدهد ،این حقیقت را تریید نموده
است؛ چه بسیار دیده شده است جامعه یا کشوری که به علت سوء مدیریت و رهبری ،رو به زوال
و نابودی کشی ده شده است .حال اگر همین جامعه با یک شبکه مدیریت و رهبری اداره گردد که
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
افزون پیز خواهد رفت (پیمانی.)2 :1381 ،
برای اینکه به مدیریت و نقز بسیار مؤهر آن در ساخت و پیشرفت جوامع انسانی بیشتر آگاه
شویم ،کافی است به این نکته توجه داشته باشیم که هیچ عمل سادهای را نمیتوان در نظر گرفت
که انجام صحیح آن از برنامهریزی ،زمانبندی ،تقسیم کار و پیزبینیهای احتمالی بی نیاز باشد و
اینها همگی همان اصول مدیریتی است که هر مدیری برای اداره امور حوزه مسئولیت خویز
بایستی آن ها را اعمال نماید .همچنین قوانین و مقرراتی که الزمه اداره امور یک جامعه بوده و
برای جلوگیری از تشنج و هرجومرج در یک کشور ضروری است به مرحله اجرا در بیایند ،نیز
بخشی از مدیریت و رهبری صحیح جامعه به حساب میآیند .به این ترتی

اداره امور جامعه در

سطح کوچک که میتوان از آن به عنوان مدیریت نام برد و همچنین در سطح وسیعتر که از آن
نیز به عنوان رهبری نام میبریم ،مهمترین مساهلی هستند که وجود آنها در همه نظامها و
حکومتها ضروری است و آن نظامی میتواند بهتر و با قدری بیشتری به رفع مشکالی موجود
خویز بپردازد که سیستم حکومتی خویز را بر اسا
استوار نماید (پیمانی.)2 :1381 ،
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یکی از منابعی که در این زمینه میتواند منبع بسیار مهمی برای مراجعه اهل فن برای استخراج
قوانین و منبع مهم و عظیم مدیریتی در دستر

ما قرار داشته باشد ،کتاب وزین و بسیار در خور

توجه نهجالبالغه به قلم امیرالمؤمنین حضری علی ابن ابیطال

است.

امام علی (ع) اندیشمندی نظامی ،رزمندهای شجاع ،فرماندهی دلیر و مدبر بود که قری

به نیم

قرن تجربه نظامیگری داشته و بیشتر عمر خود را در میدان رزم و جنگ سپری کرد و یبعاً می
تواند الگوی شایسته و مناسبی برای نظامیان بهویژه نظامیانی باشد که خود را پاسدار مکت

تشیع و

حافظ دستاوردهای انقالب اسالمی میدانند (قاهدان.)433 :1380 ،
برای دستیابی به بخشی از اندیشههای آن حضری و تبیین الگوی رفتاری مورد ترکید ایشان،
مراجعه به نهجالبالغه جایگاه خاصی دارد .در همین راستا رهبر فقید انقالب اسالمی ایران امام
خمینی (ره) در بیان عظمت بیانای حضری علی (ع) در نهجالبالغه میفرمایند :نهجالبالغه
مجموعهای است دارای ابعادی به اندازه یک انسان و یک جامعه بزرگ انسانی از زمان صدور آن
تا هر چه تاریخ به پیز رود (امام خمینی ،1387 ،ج .)19
هدف تحقیق
هد) این تحقین دسترسی به الگویی جامع برای فرماندهان نظامی و رهبران و مدیران
ارگانها و سازمانها در راستای کس

اهدا) سازمانی و رشد کارکنان است.

سؤال پژوهش
سبک مدیریت و رهبری و فرماندهی از منظر امام علی (ع) در نهجالبالغه کدام است؟
اهمیت و ضرورت
در بیان اهمیت و ضروری رهبری و مدیریت در اداره امور هر جامعهای ،همین با که اگر
جامعهای به دست افراد نابخرد و سود جو قرار گیرد که فقا به دنبال سود و نفع خود و هم
حزبی های خود باشند قرار گیرد که به قوانین جامعه بی اعتنا بوده و به اجرای آن نیز وقعی
نمینهند ،چنین جامعه ای مطمئناً نه تنها پیشرفت نخواهد کرد ،بلکه به سمت زوال هر چه بیشتر
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پیز خواهد رفت .اما اگر همین جامعه به دست مدیران و رهبرانی باشد که دلسوز مردم و جامعه
بوده و به قوانین جامعه نیز احترام گ اشته و برای اجرای این قوانین نیز ضمانت اجرایی قرار
می دهند و به دنبال خیر و صالح جامعه بوده و به سود و منفعت شخصی خود و هم حزبیهای خود
فکر نمیکنند ،قطعاً این جامعه به سمت رشد و شکوفایی و پیشرفت هر چه بیشتر پیز خواهد
رفت.
پیشینه پژوهش
درباره تبیین سبک فرماندهی امام علی علیهالسالم و همچنین ویژگیهای آن حضری در
جایگاه رهبری حکومت اسالمی مستند به سیره یا آهار آن حضری ،فعالیتهای زیادی انجام شده
است؛ اما در خصون سبک رهبری نظامی آن حضری ،یعنی الگوهای رفتاری ایشان به عنوان
یک فرمانده نظامی با افراد تحت فرمان ،دشمنان و مردم ،پژوهز مستقلی مشاهده نشد .در ادامه
چند مورد از پژوهزهای نزدیک به موضوع این تحقین به صوری خالصه معرفی میشود:
جدول شماره  -1پیشینه پژوهز
ردیف

1

نویسنده

منبع عکتاب)

برداشت

مصللللطفی

داللت دولت

نویسنده عهدنامه مالک اشتر را به صد و ده بند

دلشاد
تهرانی

دسللتورالعمل اجرایللی بللرا ی اجللرای سللبک

()1389

فرماندهی امیر شرح داده است.

محمد فاضل

2

تقسللیم کللرده و هللر بنللد را بلله عنللوان یللک

لنکرانی

آهللین کشللورداری از این کتاب شرحی است که حضلری آیلت اهلل
دیدگاه امام علی (ع)

()1379

فاضللللل لنکرانللللی (ره) در جمللللع فضللللال و
دانزپژوهشان حوزه علمیله قلم در خصلون
نامه  53نهجالبالغه بیان کردهاند.

3

اص ر

سیاسلت نظلامی املام

قاهدان

علی (ع)

نویسنده با بررسی سیر دوران حیای آن
حضری در میدانهای جنگ به تشریح نقز
ایشان در پیروزیهای لشکر اسالم پرداخته

()1375
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است.

4

جمالالدین فرمانهللای امللام علللی مؤلف این کتاب از میان  79نامله نهجالبالغله،
(ع) به مدیران ارشد  19نامه آن حضری را مورد مطالعله و بررسلی
دینپرور
قرار داده و نکای مدیریتی آنهلا را اسلتخراج
()1386
کرده است.

ادبیات عمبانی) نظری تحقیق
رهبری به دلیل نقشی که در اهربخشی فردی و گروهی ایفا میکند ،عنوان بسیار مشهوری در
مبحث مدیریت منابع انسانی است .از آنجا که موضوع رهبری ،انسانها را یی اعصار گوناگون
مفتون خود کرده ،تعاریف فراوانی از آن شده است (رضاییان.)1383 ،
رهبری
واژههای «رهبر» و «رهبری» در زبان فارسی ،معادل واژههای " " "leaderو  " to leadدر
زبان انگلیسی و همچنین واژههای «القاهد» «و القیادی» در زبان عربی است .اصطالح رهبری ابتدا
توسا هنری فایول تحت عنوان "جهتدهی یا دستور دهی" به عنوان یکی از وظایف پنجگانه
مدیریت مطرح شد؛ سپا واژه هدایت به عنوان معادل فارسی عباری) (Directionوارد متون
مدیریتی و باالخره با تطور معنایی ،این عباری ،ارتبایای ،انگیزل و رهبری معنا شد (سیدجوادین،
.)1383
در پنجاه سال گ شته ،شاید به تعداد کسانی که کوشیدهاند مدیریت و وظایف آن را تعریف
کنند از رهبری تعریف وجود دارد .از این تعاریف به چند تعریف بسنده میشود.
جدول شماره  -2تعاریف رهبری
ردیف

نویسنده

1

الوانی

2

شهید مطهری

تعریف

رهبری نفوذ بر مرهوسان از یرین برقراری ارتباط با آنان در تحقن اهلدا) سلازمان
است (اسکندری.)1388 ،
رهبری فن بهتر بسیج کردن و سامان دادن و بهتر سازمان دادن و بهتر کنتلرل کلردن
نیروهای انسانی و به کار بردن آنهاست (اسکندری.)1388 ،
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3

رابینز

4

کونتز

ردیف

نویسنده

1

هنری مینتزبرگ

2

هنری فایول

3

علی عالقهبند

رهبری ،توانایی در اعمال نفوذ یا اهرگزاردن بر یک گروه در جهت تلرمین هلد)ها
است (اسکندری.)1388 ،
رهبری عموماً به عنوان هنر ترهیر و یا جریان ترهیرگ اری بر ملردم اسلت بله گونلهای
که آنها بتوانند با تمایلل در جهلت اهلدا) گروهلی کوشلز نماینلد (اسلکندری،
.)1388

جدول شماره  -3تعاریف مدیریت
تعریف

مدیریت را با مسئولیت یک مجموعه همارز میداند و میگویلد :ملدیر بله تعریلف
مللن ،کسللی اسللت کلله مسللئولیت کللل یللک سللازمان یللا بخللز تفکیکشللده و
قابلتشخیصی از سازمان بر عهدهی اوست (مدیریت عمومی دکتر الوانی).
مدیریت عبلاری اسلت از عللم هنلر متشلکل و هماهنلگ کلردن رهبلری و کنتلرل
فعالیتهای دسته جمعی به منظلور رسلیدن بله مطللوب یلا حلداک ر کلارآیی اسلت
(مدیریت عمومی دکتر الوانی).
کسی را مدیر معرفی میکند که بتوانلد در محلیا کلار خلود بله اقتضلای موقعیلت
اصول و یافتههای علمی و مهاریهای فنی را هنرمندانه و با رعایت موازین اخالقلی
به کار بندد و مشکالی را حل کند و هدفی را تحقن بخشد (اصول مدیریت).
کلار مللدیر آن اسللت کلله محلیا خلارجی و داخللی سللازمان را آن چنللان آمللاده و
نگهداری کند که افراد در آن محیا بتوانند کار گروهلی انجلام دهنلد و در تحقلن
4

دکتر منوچهر

هد)های سازمان نقز ملؤهر و سلازندهای داشلته باشلند .بله عبلاری دیگلر ،ملدیر

کیا

مسئول است که با دست زدن به اقدامای مؤهر همکاری و کمک افراد را در تحقلن
هد)های گروهی برای اعضای گروه امکانپ یر سلازد (تئلوری هلای ملدیریت و
مدل سازمان).

همانگونه که در تعاریف رهبری مالحظه میشود ،مهمترین نکته در رهبری ،جهت دادن و
نفوذ بر اعضای سازمان است؛ بنابراین رهبری ،مستلزم نفوذ کردن و ترهیر گ اردن بر افراد است و
مدیر در نقز رهبر کسی است که بتواند بر افراد تحت سرپرستی خود ناف و مؤهر باشد و به
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عباری دیگر مرهوسان نفوذ و قدری او را برای اجرای کار بپ یرند (حسین سیف.)1393 ،
سبک رهبری
سبک رهبری الگوی رفتاری است که شخص هنگامی که سعی دارد بر فعالیت دیگران نفوذ
کند از خود نشان میدهد؛ آن گونه که به چشم دیگران بیاید .گاهی سبک رهبری با شخصیت
رهبر یکسان شمرده میشود و آن را تعبیر و تفسیری میدانند که دیگران از رفتارهای نسبتاً پایدار
رهبر دارند (رضاییان)188 :1383 ،
سبک رهبری ،الگوهای رفتاری است که رهبران در فرایند نفوذ و هدایت کارکنان مطلوب
شمارند و ایفا کنند (کنتز.)1972 ،1
سبک رهبری مدیران بر عملکرد زیردستان و باال بردن عملکرد سازمان مؤهر است؛ بنابراین
پرداختن به آن حاهز اهمیت است.

سبک رهبری

اثرمی

روحیه زیردستان

گذارد
زیردستان و عملکرد سازمان

اثرمی

عملکللللرد

گذارد

نمودار شماره  :1اهمیت رهبری (وبر 2و همکاران)211 :1985 ،
رهبری نظامی عفرماندهی)
رهبر با به کارگیری اصول و فنون رهبری در شکلهای مناس

آن م ل اقدامای ،دستورها،

دستورالعملها و تدابیر ،زیردستان را در سازمانهای نظامی برای تحقن اهدا) معین ،هدایت و
راهنمایی میکند (اسکندری.)1388 ،
هد) نهایی رهبری نظامی ایجاد و نگهداری سازمان رزمی است که با وفاداری و اشتیاق و

1- Koontz
2- Webber
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عالقه ،مرموریت تعیینشده و قابل دستیابی را حتی در صوری نبودن دستورهای الزم برای اجرای
کار به فرجام رساند (عالیی.)31 :1373 ،
رهبری در عرصه نظامی در عصر حاضر به فرماندهی تعبیر میشود .فرمانده نظامی در واقع
عالوه بر رهبری سازمان ،مدیریت میدان عملیای را هم بر عهده دارد .او هم در عرصه استراتژی و
هم در عرصه تاکتیک ،نقز کلیدی و اصلی را ایفا میکند .تدوین استراتژی را به تنهایی یا با نظر
شورایی از مستشاران انجام میدهد و در نهایت آن را به اجرا در میآورد که در حیطه مدیریت
عملیای قرار میگیرد .نقز رهبر نظامی در واحدهای رزمی ،نقز هدایت و ایجاد انگیزه برای
اجرای مرموریتهای مهم است؛ به گونهای که از همه امکانای مادی و معنوی برای تحقن اهدا)
سازمانی استفاده میکند .آییننامه ابالغی ارتز جمهوری اسالمی ایران فرماندهی را اینگونه
تعریف میکند:
«فرماندهی اختیاری است که به یک فرد نظامی بر حس

درجه یا ش ل و مسلئولیتی کله دارد

واگ ار میشود تا نسبت به زیردستان خود اعمال کند» (دستور زرمی.)2 :1354 ،
فرمانده یک فرد نظامی است در نیروهای مسلح که نسبت به زیردستان خود اعمال فرماندهی
می نماید و فرماندهی عباری است از اختیاری است که یک فرد نظامی به سب

درجه یا ش ل و

مسئولیتی که دارد در راستای انجام مرموریتهای محوله به کار میگیرد .در این راستا فرمانده یک
شخصیت حقیقی است ،در صورتی که فرماندهی یک شخصیت حقوقی است (فرماندهی و ستاد،
.)19 :1398
رابطه فرماندهی و مدیریت با رهبری
رهبری فرایندی است که ضمن آن مدیر میکوشد تا با نفوذ بر کارکنان ،آنان را به انجام
دادن وظایف خود برانگیزد؛ به عباری دیگر ،رهبری نفوذ در دیگران از یرین برقراری ارتباط با
آنان برای تحقن اهدا) سازمان است .اصوالً رهبری را نفوذ در دیگران میدانند؛ بدین معنی که
پیروان به دلخواه و نه از روی اجبار از رهبر ایاعت میکنند .از این تعریف چنین بر میآید که
فرایند رهبری تابعی از رهبر ،پیرو و سایر مت یرهای موقعیت است؛ یعنی)( L= f(L; f; sهرسی و
بالنچارد 63 :1387 ،و .)64
)L (leadership) = f (leader, follower, situation
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آنچه آشکارا فرماندهی نظامی را از مدیریت متمایز میکند ،اختیارای منحصربهفرد
فرماندهان نظامی در متوسل شدن به نیروی قهریه در مقیا

بزرگ ،مجبورکردن زیردستان برای

کارهای آسی زننده و قدری عفو کردن در دادگاه نظامی است؛ اما از جهای دیگر وظایف مشابه
بسیاری است؛ م الً از فرماندهان و مدیران نه تنها انتظار میرود که رهبری کنند ،بلکه باید خوب
رهبری کنند (اسکندری.)1388 ،
بنابراین رهبری و فرماندهی با مدیریت به عنوان یکی از وظایف عمده و اصلی آنها به شمار
میآید که در نمودار شماره  2آمده است.
فرماندهی و مدیریت
رهبری

نمودار شماره  :2رابطه بین مدیریت و رهبری (حسین سیف)1393 ،
روش تحقیق
تحقین از نظر هد) ،تلفیقی از رولهای کاربردی  -توسعهای ،پیمایشی (توصیفی) و
استراتژی نظریهپردازی داده بنیاد است .از نظر رول ،کیفی و از تحلیل مضمون پیروی میکند.
ایالعای مورد نیاز در این تحقین با رول کتابخانهای با استفاده از ابزارهای فیزبرداری،
کتابهای علمی و تخصصی ،مقاالی علمی و پژوهشی جمع آوری شده است.
یافتههای تحقیق عتجزیه و تحلیل)
محقن با مراجعه به ترجمه و شرح نهجالبالغه (خطبهها ،نامهها و حکمتها) ،نکای کلیدی و
دادهها را در قال
ترکی

مضامین مرتبا با بحث مدیریت و فرماندهی و رهبری نظامی ،استخراج و با

مضامین مرتبا نزدیک به هم ،مفاهیم کلیتری را تدوین ،سپا با ترکی

مقولههای تحقین را تدوین کرده است.
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فرایند اشباع در استخراج مفاهیم
همانگونه که در جداول مشاهده میشود ،تمامی مضامین قبالً در خطبهها یا نامهها و یا
حکمتها و یا هر سه بخز وجود داشته است؛ به عباری دیگر هیچ مضمون جدیدی از حکمتها
به دست نیامد و این خود دلیل مستندی است که سخنان حکمتآمیز از متن نامهها و یا خطبههای
امیرالمؤمنین گرفته شده است؛ بدین ترتی
میتواند بر اسا

موضوع اشباع مفاهیم و کفایت نظری اهبای شد .محقن

مضامین استخراج شده از سه بخز نهجالبالغه (خطبه ،نامه و حکمتها)

مفهومسازی کند و وارد مرحله دوم تحقین یعنی کدگ اری محوری شود.
تبدیل مفاهیم تحقیق به مقولهها
در این مرحله از یرین مقایسه هر مفهوم با مفاهیم دیگر ،محورهای مشترکی یافت میشود
که عنوان مقوله به خود میگیرد .عنوانهایی که برای مقولهها تعیین میشود ،انتزاعیتر از مفاهیمی
است که مجموعه آن مقوله را تشکیل میدهد؛ زیرا این عناوین میتواند مفاهیم را حول محور
خود جمع کند .محقن در انتخاب عنوانها ،تالل کرده است تا آنها ،بیشترین ارتباط و همخوانی
را با شاخصهایی داشته باشد که نمایانگر آن مقوله است .عامل دیگری که در انتخاب عنوان مقوله
نقز دارد ،شناخت حیطههای مشترک و هم سنخ یک موضوع است؛ یعنی سعی محقن این بود تا
مفاهیمی را تحت عنوان مقولهای خان ساماندهی کند که تجمیع منطقی آنها میتواند با رویکرد
سیستمی ،یک جزء مرتبا با موضوع کلی را تبیین و تعریف کند (بهمن سیف .)1393 ،جدول
شماره  4چگونگی ساخت مقولههای فرعی از مفاهیم و تعداد مضامین پشتیبانیکننده آن را نشان
میدهد.
جدول شماره  -4تبدیل مفاهیم به مقولههای فرعی
تعداد

مقولههای

تکرار

فرعی

ردیف

مفاهیم

1

بندگی خدا

15

2

مناجای با خدا

33

3

امیدواری به مدد الهی

11
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4

صراحت در گفتار

10

5

صداقت در رفتار

3

6

ای ار و شهادییلبی

12

7

رفتار متواضعانه

7

8

ساده زیستی

15

9

اعتدال در رفتار

6

10

پرهیز از رفتار ناشایست

7

11

مبارزه با اسرا) و تب یر

8

12

پایبندی به پیمان

8

13

مراقبت از نفا (خودسازی)

18

14

ترکید بر ایاعت آگاهانه

20

15

اهتمام به حیطهبندی ایالعای

7

16

وقتشناسی

8

17

اصالحگری

35

18

معاشری با نیکان

5

19

مشوری اهربخز با خبرگان

8

20

دوری از افراد ناباب

12

21

بیان و ادای حقوق افراد

12

اهتمام به گسترل سنتهای

7

22

مه ب

منضبا

مصلح

حسنه

23

بصیریمندی

15

24

آیندهنگری

12

25

داشتن سعه صدر

20

26

تکلیفگرایی

12

27

پاسخگویی و رفع سوء ظن

34
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28

توجیه و تفهیم وظایف

16

29

روشنگری و اقناع زیردستان

48

30

توجیه اعتقادی رزمندگان

12

31

دعوی به صبر و استقامت

12

32

عبریگیری

18

33

خیرخواهی برای فرماندهان

12

34

ترکید بر وحدی و برادری

10

35

ارزیابی عملکرد افراد

3

36

مراقبت از فرماندهان خودی

14

37

معنویتافزایی

28

38

ارتباط نزدیک با زیردستان

4

39

تکریم رزمندگان

3

40

مهربانی با زیردستان

12

41

سرزنز افراد ناالین

23

42

هشدار به فرماندهان خطاکار

20

43

مجازای خیانتکاران

13

44

دادن پادال منصفانه

4

45

معرفی و تجلیل شایستگان

28

46

تشوین رزمندگان

21

47

انتصاب شایستگان

11

48

عدالت با زیردستان

4

49

ترمین نیازهای رزمندگان

3

50

توجه به توان و ظرفیت افراد

11

51

توجیه مردم (اعتمادسازی)

33

52

مالیفت با مردم

27
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53

خیرخواهی برای مردم

15

54

تشوین مردم به جهاد

12

55

توبیخ مردم نافرمان

11

56

عدالت با مردم

21

57

کمک به مردم نیازمند

8

58

مراقبت از نزدیکان

6

مراقبت

59

مجازای نزدیکان خاهن

4

سختگیری

60

صراحت با دشمن

41

ایجاد تر

61

33

در دشمن

62

هوشیاری در برابر دشمن

10

63

تهدید دشمن

12

64

افشای دشمن

35

65

مقابله با دشمن

12

66

جوانمردی در جنگ

13

67
68
69

کس

رضایت و پادال الهی

16

رضایت خدا

2

پیروزی و افتخار

3

جل
کس

خیرخواهی
همراهسازی

عدالتورزی

بازدارندگی

مقابله

موفقیت

تبدیل مفاهیم فرعی به مفاهیم اصلی تحقیق
اگر به مقولههای به دست آمده دقت گردد ،مشخص میگردد که بعضی از آنها به مخایبین
خاصی م ل دشمنان و یا زیردستان اختصان داشته و برخی ،ویژگیهای عام فرمانده را بیان کرده
است؛ فل ا چنانچه از این دیدگاه مقولههای به دست آمده را دستهبندی کنیم ،مقولههای اصلی زیر
به دست میآید.
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جدول شماره  -5تبدیل مقولههای فرعی به مقولههای اصلی
ردیف

مقولههای

مقوله اصلی

فرعی

1

ایمان

ویژگی اعتقادی فرمانده

2

مه ب

ویژگی شخصیتی فرمانده

3

منضبا

4

مصلح

5

مبصر

6

توجیه

7

تربیت

8

تکریم

9

تنبیه

10

تشوین

11

توجه

12

اعتمادسازی

13

همراهسازی

14

خیرخواهی

15

عدالتورزی

16

مراقبت

17

سختگیری

18

اصالحگری

19

بازدارندگی

20

مقابله

21

سبک تعامل با زیردستان (هدایت دلسوزانه)

سبک تعامل با مردم (مراعای برادرانه)

سبک تعامل با نزدیکان (مراقبت دلسوزانه)

سبک تعامل با دشمنان (مبارزه جوانمردانه)

توفین در

پیامدهای رفتار شایسته

فرماندهی
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مرحله بعدی ،کدگ اری محوری است .کدگ اری محوری ،سلسله رولهایی است که با آنها با
برقراری پیوند بین مقولههای اصلی ،به شیوه جدیدی ایالعای با یکدیگر ربا مییابند .این کار با
استفاده از یک الگو یا سرمشن صوری میگیرد که متضمن شرایا ،محتوا و راهبردهای کنز/
کنز متقابل و پیامدها است (محمدی.)1386 ،
مهمترین موضوع در این تحقین ،تعامالی فرمانده است که به عنوان مقوله محوری مطرح
شده است .همانگونه که در مدل مفهومی این تحقین آمده است ،ابتدا ویژگیهای شخصیتی و
ویژگی اعتقادی فرمانده ،مدیر و رهبر از دیدگاه امام علی (ع) آمده است که بایستی این فرمانده و
مدیر و رهبر با سبکی خان ،ابتدا با زیردستان و سپا با مردم و نزدیکان و دشمنان رفتار نماید .در
صورتی که یک فرمانده ،مدیر و رهبر بتواند توصیههای امام علی (ع) را در این خصون ،در
مجموعه خود به مرحله اجرا بگ ارد ،قطع به یقین مجموعه او پیشرفت خواهد کرد و وی در
فرماندهی و مدیریت و رهبری خود بر آن مجموعه توفین خواهد یافت .در صورتی که تمامی
مجموعهها و مدیریتها در هر جامعهای ،به چنین توصیههای گول فرا دهند ،جامعه آنها به حول
و قوه الهی ،به سمت پیشرفت و شکوفایی هرچه تمام تر پیز خواهد رفت.
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مدل مفهومی
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بحث و نتیجهگیری
انتخاب بهترین سبک رهبری برای فرماندهان به منظور نفوذ در افراد تحت فرماندهی و
وادارکردن آنها به وظایف سازمانی و یا جلوگیری از ارتکاب رفتار غیر مجاز با الگوگیری از
امیرالمؤمنین حضری علی (ع) بسیار مهم است که محور مطال

اصلی این مقاله است .از بررسی

نظریههای رهبری ،این نتیجه به دست میآید که توجه به صفای ،رفتار و موقعیت هیچ یک
نتوانسته است پاسخ دقیقی به سؤاالی رهبری بدهد.
این تحقین نشان میدهد که رفتار و سبک عملکرد حضری علی (ع) نسبت به افراد مختلف
بسیار متفاوی است .در اینجا ابتدا چند ویژگی شخصی فرمانده و رهبر ذکر گشته و گفته شده که
فرمانده یا رهبر ،برای تصدی این پست بایستی یک سری مشخصای و ویژگیها را دارا باشد و در
ضمن بایستی از ویژگیهای اعتقادی نیز برخوردار بوده تا در زمانهای بحرانی با توجه به عنایای
خداوند بتواند نیروهای خویز را راهبری نماید .بعد از برشمردن این ویژگیها و اعتقادای ،سبک
فرماندهی و مدیریت نیروها بایستی با یکدیگر متفاوی باشد؛ م الً فرمانده در برخورد با نیروهای
زیر دست خود بایستی یک سبک خیرخواهانه داشته باشد و با نهایت دلسوزی بتواند نیروها را
راهبری نماید .فرمانده در برخورد با مردم عادی بایستی سبک عدالتخواهانه داشته باشد و
مراعای حال همه مردم را در سبک رهبری خویز بنماید .در سبک رهبری با نزدیکان بایستی به
یور کامالً حسابشده متوجه آنها بوده و از آنها تا جایی که ممکن است در همه شرایا مراقبت
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.
در اینجا امام علی (ع) بیشترین ترکید خود را در مورد زیردستان دارد که بایستی توجه
ویژهای به آنها گردد که مترسفانه نمیدانیم چرا در ارگان های نظامی و مجموعههای امروزی،
چرا مسئولین امر نسبت به این موضوع بی توجه بوده و نسبت به آنها غفلت میورزند.
در نهایت خایرنشان میگردد که سبک فرماندهی و مدیریت امام علی (ع) مجموعهای از
رفتارهای شایسته است که برحس

موقعیت و متناس

با مقتضیای زمانه و با توجه به میزان فهم و

درک نیروهای زیر دست اعمال میگردد که ممکن است در جایی کامالً آمرانه بوده و در جای
دیگر مشارکتی باشد و در یک جا سبک فرماندهی و رهبری ،توجیهی باشد و در جای دیگر
دستوری و در یک جا سبک فرماندهی و رهبری ،دلسوزانه بوده و در جای دیگر جوانمردانه.
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