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چکیده
نیروهای مسلح هر کشور در حفظ امنیت و خنثی نمودن تهدیدات بالفعل و بالقوه دشمنان ،نقشی حیاتی برعهدده -
داشته و فرماند هان نظامی در هدایت و اثربخشی این نیروها ،از جایگاهی ویژه برخوردارند که برای پیشبرد اهداف
نظامی ،متناسب با باورها و ارزشهای ملی مکتبی خود ،مؤلفههای روشی خاصی به کارمیگیرند و مسدلل اصدلی
پژوهش حاضر ،استخراج و ارائ این مؤلفهها از نهجالبالغه بوده است .بندابراین ،هددف اساسدی پدژوهش ،کشد
مؤلفههای روشی مدیریت نظامی نهجالبالغه بهمنظور تسرّی معارف علوی در متون آموزشدی نظدامی و نهادینده-
کردن این آموزهها در روح و جان آحاد نیروهای مسلح کشور و عملیاتیکردن آنها میباشدد .روش انجدام کدار از
نوع تحلیل مضمون بوده بهگونهایکه ابتدا با مطالعهی متن نهجالبالغه ،اطالعات مرتبط با مدیریت نظامی ،فیش-
برداری و سپس بهصورت مفهومی کدگذاریشدهاند .به این ترتیب 112 ،کد مفهومی کش و بدا ترکیدب مفداهی
ه مضمون 11 ،مؤلف امر به معروف و نهی از منکر ،مشورت با افراد متخصص ،برنامهریزی ،سازماندهیهدفمندد،
ایجادوافزایش انگیزه ،چارهاندیشی ،ارزیابی ،مدارا همراه با قاطعیت ،دلسوزی و مهربانی ،حقمداری و قانونگرایدی،
ترغیب بهکار ،پرهیز از جنگافدروزی ،تشدویق و تنبیده بدهموقد ،،رسدیدگی بده مشدکالت اقتصدادی زیردسدتان،
عذرپذیری ،جاذبه ودافعه ،رفتار نیک با فرمانبران تشکیل و در نهایت ،با محاسبهی کمّدی مؤلفدههدا بدا ندرمافدزار
 ،spssاز جهت فراوانی مفاهی  ،درصد فراوانی نسبی و درصد فراوانی تجمعی کدهای مفهومی تشکیل دهندۀ آن-
ها ،این نتائج حاصلگردید :مؤلف امر به معروف و نهدی از منکدر بدا فراواندی  12/5درصدد ،بیشدترین فراواندی و
مؤلفههای مدارا همراه با قاطعیت ،ارزیابی و ارزشیابی و چارهاندیشی در حوادث ،با فراواندی  2.1درصدد ،کمتدرین
فراوانی را دارابودهاند.
کلید واژهها :امام علی(ع) ،نهجالبالغه ،مؤلفههای روشی ،مدیریت نظامی ،فرماندهی.

 .1دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث و مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)
 .2استادیار گروه معارف دانشگاه افسری امام علی(ع)
* :نویسنده مسئول
ج

Email: a.lezgi@yahoo.com
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مؤلفههای روشی مدیریت نظامی در نهجالبالغه

لزگی و جعفری

 .1مقدمه
درک صحیح اندیشههای مدیریتی و رهبری نظامی امام علی(ع) یکی از اولویتهای اساسدی در نیروهدای
مسلح کشور محسوب میشود و اشاعه اندیشههای مدیریتی-نظامی امام معصوم در افزایش سطح ایمدان،
آگاهی ،بصیرت و دشمن شناسی آحاد نیروهای مسدلح نقشدی اساسدی داشدته و موجدب تحکدی و توسدع
اقتدارنظامی و معنویت و استقامت در دفاع از ارزشهای اصیلاسالمی میشود .از نگداهی دیگدر ،مددیریت
نظامی رکن اساسی و پای کار فرماندهی است که محوراصلی نیروهای مسلح بدهشدمار مدیرود؛ بدر ایدن
اساس ،توجه اصلی پژوهش حاضر کش مؤلفههای روشی مدیریت نظامی در نهجالبالغده بدوده اسدت تدا
مقدمهای برای بومیسازی و الگوپردازی سبک مدیریت و فرماندهی نظامی-اسدالمی در نیروهدای مسدلّح
کشور باشد.
منطق پرداختن به الگوهای نوین مدیریت ،آن است که الگوهای موجود کارآیی چندانی در اداره جوام،،
سازمانها و ادارات ندارند؛ (ر.ک :ناظمی اردکانی .)111/1811 :بده همدین دلیدل ،در فرهندگ غدرب و در
انقالب اسالمی ،الگوهای نوینی ارائه شده است .از این میان ،رفتار شهروندی سازمانی که بدا مؤلفدههدای
جوانمردی سازمانی و نوعدوستی در فرهنگ غرب رواج یافته؛ مانند آنچه که آدام اسمیت رفتار شهروندی
را در  5حیط وجدان کاری ،نزاکت ،نوعدوستی ،جوانمردی و آداب اجتماعی بیدانکدرد؛ (ر.ک :دهقاندان و
همکاران )108/1831 :و الگوی مدیریت جهادی که توسط مقام معظ رهبری در جمهوری اسالمی ایران
مطرحشدهاست؛ (ر.ک :ترکزاده و همکاران )1/1831 :گواهی بر این تحوالت است.
 .1-1بیان مسئله

بر اساس آنچه که در باال گفته شد ،ارائه الگوی مدیریت نظامی اسالم نیز در ابعاد مختل آن بدهدلیدل
ناکارامدی مدیریت نظامی اکنون دنیای غرب و برخی کشورهای منطقه ،بدهمنظدور اشداعه یدک فرهندگ
نظامی مبتنی بر ارزشهای انسانی و الهی ضرورت دارد .چراکه در جوام ،انسانی ،کارامدی نظامی دولتها
آنگاه معنای حقیقی پیدا میکند که نیروی نظامیشان ،دست کد در جهدت حفدظ و توسدع ارزشهدای
انسانی بهکار گرفتهشود؛ لیکن در حال حاضر ،دخالت نظامی گستردۀ غرب و برخی کشدورهای منطقده در
منازعات جهانی و تنشآفرینی در جهان در صدر سیاستهای راهبردی آنها مشاهده میشدود و سیاسدت
تغییر رژی های مستقل سیاسی جهان و دخالت در امور دیگر کشورها -که در اغلب موارد به دخالت نظامی
نیز میانجامد ،به اصلیترین کاربرد مدیریت نظامی غرب و کشورهای سلطهگر منطقه بددل شددهاسدت و
همین امر ،دلیل ناکارامدی مدیریت نظامی غرب و کشدورهایی نظیدر رژید جعلدی و اشدغالگر اسدرائیل و
عربستان سعودی است.
بنابراین ،از آنجا که اندیشهی فرماندهی ،مدیریت و رهبری نظدامی امدام(ع) برگرفتده از تعدالی پیدامبر
اکرم(ص) و آموزههای قرآن کری و همچنین حاصل بینشها و کوشدشهدای امدام علدی(ع) در دفداع از
اسالم و ارزشهای اسالمی و استقرار حکومتی بر پای عدالتگستری بوده است ،مسئله اصلی این پژوهش
آن است که با استخراج الگوی مدیریت روشی نهجالبالغه در امور نظامی ،گامی هر چند کوچک در جهدت
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همسو کردن مدیریت نظامی نیروهای مسلح کشور با این الگوی مطلوب و ارزشمند بردارد .بر ایدن اسداس
سؤالهای اصلی و فرعی پژوهش حاضر به شرح زیر است:
سؤال اصلی :مؤلفههای رَوشی مدیریت نظامی در نهجالبالغه کدامند؟
سؤالهای فرعی

 -1کدامیک از مؤلفههای روشی مدیریت نظامی نهجالبالغه از اهمیت بیشتری برخوردارند؟
 -2مؤلفههای روشی مدیریت نظامی در نهجالبالغه ،چه الگویی دارد؟
 .2-1پیشینۀ پژوهش

در تمامی کشورهای دنیا ،براساس شاخصهدا ،ارزشهدا ،باورهدا ،اهدداف و راهبردهدا ،مددلهدای خداص
مدیریت نظامی طراحی میشود؛ مانند مدل مدیریت نظامی مؤلفهها و شداخصهدای فرمانددهی و کنتدرل
سازمان رزم در جنگهای آینده» که براساس نگاه به آیندۀ نظام دفاعی جمهوری اسالمی ایدران ترسدی -
شدهاست؛ (ر .ک :عزیزی .)1831 ،یا اینکه لیدل هارت ،تئوری «ایجداد راهبدرد برتدری بده جدای راهبدرد
پیروزی در جنگ و بر ه زدن انسجام دشمن» ،کارل فون کالزویتس ،نظریده «انهددام دشدمن بدهطدور
مطلددق یددا قددرار دادن دشددمن در وضددعیتی کدده قددادر بدده ادامدده جنددگ نباشددد» و هددانس دلبددراک،
راهبددرد«فرسددایش را در برابددر راهبددرد انهددددام کالزویدددتس» مطدددرحکدددردهاسدت؛ (حیددری و
عبدی)13 :1831 ،
امّا مدیریت نظامی برآمده از آموزههای علوی که این مقاله در صدد استخراج مؤلفههدای روشدی آن از
نهجالبالغه بودهاست ،نه براساس نابودی دشمن ،بلکه تا سرحد امکدان مبتندی بدر صدلحگرایدی و هددایت
دشمن و جلوگیری هرچه بیشتر از گسترش جندگ و خدونریزی از نیروهدای خدودی و دشدمن اسدت کده
چارچوب آن ،در ادام مقاله طی جداولی مطرح و مؤلفههای آن ارائهمیشود.
در خصوص پیشین مطالعاتی پژوهش نیز بایدد گفدت؛ جسدتاری در پدژوهشهدای گذشدته ،نشدانداد،
پژوهشهایی با عناوینی نظیر عنوان این مقاله انجامشده است که اغلب بهصورت آمیخته یا مزجی بودهاند
و بررسی اجمالی برخی از این پژوهشها ،جایگاه مطالعه حاضر را روشن میکندد؛ لدذا از آن میدان ،شدش
پژوهش که پیوستگی موضوعی بیشتری با مقال حاضر داشتهاند ،در جدول ذیل معرفدی تدا بددی ،بدودن و
بارزترین تفاوت این پژوهش با پژوهشهای گذشته مشخصشود که عبارتِ از محدودکردن سطح مطالعده
به کش و تبیین مؤلفههای بُعد رَوشی مدیریتنظامی در نهجالبالغه بوده و خردمای آن ،ارائه یک نظریده
مستقل با عنوان«بُعد رَوشی مدیریت نظامی در نهجالبالغه»میباشد؛ هرچند بدهدلیدل اشدتراک در مبدانی،
نقاط مشترکی در میان آنها دیده میشود.
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مؤلفههای روشی مدیریت نظامی در نهجالبالغه

لزگی و جعفری

جدول  :1برخی پژوهشهای مرتبط با مقالۀ حاضر
نویسندگان
اصغر قائدان
()1813

موضوع
فن و هنر جنگ اوری
از نظر امام علی(ع)

2

مسعود
احمدخانی
()1813

الگوسازی رفتار مدیران با
توجه به نامههای حضرت
امیرالمرمنین(ع) در نهجالبالغه

8

محمدباقر دانش
آشتیانی ()1811

نظام جام ،مدیریت راهبردی
دفاعی – امنیتی (نظامی)

نتایج
نگارنده به بررسی آداب جنگ ،آموزش اصول رزم ،روابط نظامیان با مردم،
اصول انتخاب موض ،لشگر ،آمادگی جنگی از نگاه امام علی(ع) میپردازد.
نویسنده درصدد مقایسه بین الگوهای رفتاری دانشمدان غربی با الگوی
ارائه شده توسط امام علی(ع) برآمده و نتیجه میگیرد که الگوی امام(ع)
کرامت انسانی را در نظر دارد؛ اما الگوهای غربی به انسان توجه میکنند تا
بتوانند هر چه بیشتر از او در جهت تلمین مناف ،خود استفاده کنند.
نویسنده پس از نگاهی کوتاه به سیر تحوالت مدیریت در قرن گذشته ،با
تلکید بر تفکر استراتژیک ،مدیریت استراتژیک دفاعی – امنیتی را به بحث
گذارده است.

ردیف

1

سیدعلی سیادت
و مرضیه
مختاریپور
()1811

بررسی ویژگیهای مدیران و
مه ترین راهکارهای اجرایی
ایجاد انگیزه و کارایی در
کارمندان
از دیدگاه امام علی(ع)

نویسندگان ،مهمترین ویژگیهای مدیران را از نگاه امام علی(ع) بررسی
نموده و سپس مهمترین راهکارهای اجرایی ایجاد انگیزه مانند مشورت،
عدالت و رفق را از دیدگاه آن حضرت را بیان مینمایند.

5

مصطفی
دلشادتهرانی و
رضا جعفری
()1831

مقال علمی پژوهشی
«واکاوی راهبرد نظامی
در نهجالبالغه»

در این مقاله ،مؤلفههای«تقبیح جنگ و صلحگرایی ،حقطلبی ،عدالت-
خواهی ،فرهیخته پروری و امنیت بخشی ،وحدت مداری و آرمانگرایی،
راهبرد استفاده از دشمن علیه دشمن (استراتژی معکوس) و  ...بهعنوان
مؤلفههای راهبرد نظامی نهجالبالغه معرفی شده است.

1

فتحاهلل
رشیدزاده و
رضاجعفری
()1833

مقال علمی پژوهشی«طراحی
مدل راهبردی فرماندهی
نظامی براساس آموزههای -
امیرالمؤمنین ،امام علی(ع) ،در
نهجالبالغه»

در این مقاله ،فرماندهی نظامی امیرالمؤمنین(ع) در سطح راهبردی ،مبتنی
بر11بُعد ،شامل :رهبری ،هدایت ،ارتباط ،انگیزش ،اقتدار ،مدیریت،
شایستهگزینی ،برنامهریزی ،هماهنگی ،ارزیابی ،کنترل ،نظارت ،پیگیری و
تحکی و تقویت ارائه و در قالب الگو معرفی شده است.

1

 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش
در خصوص اهمیت این پژوهش که روش مدیریتی نظامی امام علی(ع) را واکاوی مینماید ،میتوان به
شناسایی ابعاد مدیریت نظامی مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه و واکاوی مفهوم آن در آموزههدای علدوی و
نیز به گسترش دانش نظری این حوزه در جهت ترسی الگوی مناسب مدیریت نظامی اشاره نمود.
همچنین درضرورت این پژوهش ،به طراحی شیوۀ مدیریت نظامی براساس آموزههای امدام علدی(ع) و
تالش در جهت فراه آوردن مقدمات الزم برای رسیدن بده گفتمدان مشدترک دیندی در زمینده مددیریت
نظامی باید اشاره کرد .همچنین کمک به برنامهریزان و سیاستگذاران نظامی در جهت دستیابی به شدیوه
مدیریت نظامی -اسالمی بهمنظور رسیدن به نیروهای مسلح آرمانی ،از دیگر وجدوه ضدرورت انجدام ایدن
پژوهش است.
 .2بحث
مفاهی کلیدی پژوهش ،مدیریتنظامی ،فرماندهی و مؤلفههایروشی است که بهدلیل روشنبودن و پرهیز
از اطال بحث ،از تعری آنها صرفنظرمیشود .لکن با توجه به نوع گردآوری دادهها که فیشبرداری بوده
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و کدهای مفهومی شکلدهندۀ مؤلفههای پژوهش نیز ،از همین دادهها بهگون انتزاعی و تفسیر متن،
استنباطشدهاند ،لذا پیش از ارائ یافتهها ،برخی دادهها یا اطالعات اولی مربوط به هر مؤلفه در ذیل آن
ذکرمیشوند:
 .1-2مشورت با افراد متخصص

یکی از بهترین راههایی که فرمانده میتواند در کارکنان تحت امر خود جهت انجدام بهتدر ملموریدتهدای
محوله ایجاد انگیزه و عالقه کند ،مشورت با آنان و شرکتدادن آنها در تصمی گیری امور اسدت .مشدورت،
احترام به آراء و افکار آنان است .مشورت ،بهویدژه بدا کارکندان متعهدد و متخصدص ،مایده بهدرهمنددی از
توانمندی و تجارب خرد جمعی و مایهی پیشبرد صحیح امور است .در صدر اسالم پیامبر اکرم(ص) و امدام
علی(ع) ،هر چند با اتّصال به عالَ غیب و بهدرهمنددی از علد افاضدهای الهدی ،قدادر بده اتخداذ بهتدرین
تصمیمات در امور جاری دینی و حکومتی بودند ،امّا مشاوره آنان در مسائل مه و حیداتی ،ندوعی درس و
سرمشق عملی برای فرماندهان و مدیران است که از مشورت غفلت نکنند و بدانند که از تالقی افکار ،افق
کار نورانی و روشنتر میشود.
ي
ي
اارََ ََاِْاعْقُ ُوِل ََاا» (حکمدت )111/کسدی
بر این اساس است که امام علی(ع)میفرمایندَ «:منْْ َش َاوَر ِّ
ْالر َجاا َْْ َش َ
که با رجال و شخصیّتها ،مشورت کند ،خود را در عقول آنان سهی کرده و از نظر آنان بهره میبرد .و در
ي
اَْ
کالم دیگری درباره نوع انسانها و نوع تفکراتی که بایستی با آنها مشورتشود ،مدیفرمایندد «:اذَاْاحتَج َ
ي
بد يهْبيبيداي يْةْ ُّ ي ي
يكَِْاست ي
اكْايلاىْ
ْر َّهُْبَذا َدْذالي َ
شَِريةِْىْاَم ٍرْقَدْطََراَ َ
ْقلَ َ َ
ااْوْاَس َار ُ َ
َ
ْحدسااَّ َُّْ،ام ُ
الشبّانَِْ،انَّا َُمْاَ َحدُّْاَذهان َ
ال َ
َىْالم َ
ذوبِهُْوْي ي
يِخْلييست ي
ي
ي
حسنُِاَِْ،يا َّنْتَجا يربَاتَا َُمْاََََار» (ابنابىالحدید1101 ،ق )881/20 :هرگداه بده
ْوْال ُ
ش ي َ َ
َ ُ
َرىْال ُكَِ َ

مشورت نیازمند شدى ،نخست به جوانان مراجعه نما ،زیرا آنان ذهنى تیزتر و حدسى سری،تردارندد .سدپس
آن را به نظر میانساالن و پیران برسان تا پیگیرى نموده ،عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب کنندد،
چرا که تجربه آنان بیشتر است.
 .2-2امر به معروف و نهی از منکر

یکی دیگر از مؤلفههای مه مدیریت نظامی ،اصل«امر به معدروف و نهدی از منکدر اسدت» .در فرهندگ
اسالم ،افراد سرنشینان یک کشتی هستند که چنانچه یکنفر بخواهد دیواره کشتی را سوراخ کند ،همگدی
وظیفه دارند که مان ،او شوند وگرنه همه آنها غرق خواهندشد .لذا فرمانددهان وظیفده دارندد؛ بدا اجدرای
درست و کامل فریض امر به معروف و نهی از منکر ،در پویایی مجموعههای تحت امر کوشیده و با رفتدار
ي
ينْبياال َمذ ُرو يْ
و روش خود؛ الگویی شایسته بر این معنا باشند .لذا امام علدی(ع) مدیفرمایندد« :ل ََذ َانْاللَّا َْامما ير َ
يي
ي
ي
ينْبيا يْ» (خطبه )123/لعنت خدا بر آنان که به معدروف فرمداندهندد ،و
ين َ
ينْلَ ُ َ
ْقا ينْال ُمن َكا يرْال َذاامل َ
ْ،وْالنَّاه َ
التَّا يرَ َ
خود آن را واگذارند ،و از منکر بازدارند و خود آن را به جا آرند .همچندین حضدرت مدیفرمایندد« :إي َّنْاْلَم َارْ
يي
ي
ي
ي
ْسب َحانَ » (خطبه )151/امر به معدروف و نهدی از منکدر ،دو
ْوْالناََّ َع َ
ْق ينْال ُمن َك يرْلَ ُخلَُوانْمنْ ُخلُ يقْاللَّ ُ
بال َمذ ُرو َ
خصلت و صفت از صفات الهی است .و همچنین درباره لزوم امر به معروف و نهی از منکر و عاقبدت عددم
ي
ىْقلَاي ُكم ي
ي
ْش َار ُارَُمَّ َُّْ،امْتَادقُِ َنْ
ْق ينْال ُمن َك يْرَِْايُا َِلَّ َ
ْوالناََّ َع َ
اجرای آن در جامعه میفرمایند «:الَْتَاتا ُرَُِاْاالم َرْبال َمذ ُرو َ
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ابْلَ ُكامْ» (نامه )11/امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بدهای شدما بدر شدما مسدلط
َِالَْيُستَ َج ُ
میشوند؛ آنگاه هر چه خدا را بخوانید جواب ندهد.
 .3-2برنامهریزی مناسب

فرمانده جهت تحقق اهداف ،با برنامهریزی حرکت میکند و برنامهریزی ،بخش مهمدی از وظدای و روش
فرماندهی است؛ فرمانده ،با تجزیه و تحلیل وضیعت ،به آینده میاندیشد ،هدفسازیکرده و با برنامهریدزی
دقیق و مناسب ،اقدام به طراحی نحوه تحقّق اهداف در چارچوب زمانی مشخص میکند.
ي ي
افَِْس َ ي ي
ااق ٍ
ااقةُْيَا ُارُّْ
ْس َ
ْس َ
ْو َ
بدین جهت است که امدام علدی(ع) فرمودندد« :لل ُماْم ينََّْ َاال ُ َ
ااْربَّا ُ َ
ااقةُْيُانَااجعِْ َيَ َ
َ
اقةُْيُ َخلِّعْبَاي َنْنَاف يس ي َْوْبَاي َنْل ََّذتي ََاِْي َيماْيَ يح ُّل َْوْيَج ُمل» (حکمت )830/سزاوار است مؤمن را سه زمدان
ْس َ
ْو َ
َم َذا َش ُ َ
باشد؛ زمانیکه در آن با پروردگارش راز و نیاز کند و زمانیکه هزینههای زندگی را تلمین کندد و زمدانی را
صاةُْ
به خوشیهای حالل و زیبا اختصاص دهد .همچنین ،برای برنامهریزی مفید از فرصتها فرمودند« :ال ُفر َ
ْالس َحاب» (حکمت:)21/زمان و فرصت همچون ابر در حال گذر است.
ْم َّر َّ
تَ ُم ُّر َ
 .4-2سازماندهی هدفمند

یک سازماندهی خوب ،محصول هنرمندی یک فرمانده است که با برنامهریزی دقیق و تصمی گیدری بده-
موق ،حاصل میشود .بهعبارتدیگر ،از توانمندیهای مدیر یا فرمانده نظامی ،هنر او در سازماندهی اسدت.
فرمانده موفق کسی است که با بهترین سازماندهی از عناصر موجود و تحت امر خود ،بهترین نتیجه را به-
دست آورَد (رشیدزاده.)103 :1830 ،
امام علی(ع) در عهدنامه معروف مالک اشتر ،جامعه را به طبقات اجتماعی مختل تقسی و هر یدک از
آنها را براساس نوع کار و چگونگی مسئولیتشان دستهبندی کردهاست و بدا بیدان روشدن ،وظدای اقشدار
مختل و تلثیر و تلثّر آنها بر یکدیگر را ،تحت سازمانی مستقل گرد آورده و به نماینده خود تلکید میکند
تا منزلت و جایگاه هر سازمانی را بشناسد و بهای مناسب را در جهت حفظ و تقویدت آن بپدردازدَ « :وْاقلَامْ
اوَِْ يمناَاااْجناِ ْاللَّا ي ي
وْو َْال ي
ي
َْنَااىْبيباذ ي
ي
أ َّ
ْوْ
َن َّ
ْالر يقيَّاةَْطَبَا َوا ُ
ااف َْالْيَُالُ ُ ْبَاذ ُ
اْقاانْبَاذ ٍ َ ُ ُ ُ
ض َاَ َ
ْوْمنا ََااْ َُتَّا ُ
َ
اابْال َذ َّامااة َ
َ
ضا َاَاْإيَّالْبابَاذ ٍ َ
ال َخ َّ ي
ضاةُْال َذد ( »...نامه )58/بدان که توده مردم به دسدتههدایی تقسدی شددهاندد و کدار هدی
ْو يْمنا ََاْقُ َ
اصة َ

دستهای جز به دسته دیگر راست نیاید و هی گروهی از گروه دیگر بینیاز نیست گروهی از آنان سدپاهیان
خدایند و پارهای دبیران رازدار ،برخی دادرسان که باید عدالت را برپای دارند و  . ...چنانچه میبیندی ؛ امدام
علی(ع) ،جامعه را به عنوان یک سیست قلمداد کرده است که متشکل از قسمتهای مختلد اسدت و بدا
یکدیگر در تعامل میباشند.
 .5-2ایجاد و افزایش انگیزه

یکی از عمدهترین مسائل هر یگان نظامی ،کارآیی و بهرهوری یکایک کارکندان اسدت کده در ایدن راسدتا
فرمانده باید با ایجاد انگیزههای مناسب و تامین آنها به آن نایلشود .در نیروهای مسلح ،ایجاد انگیدزه در
سربازان اساساً بر محور اعتقادات و احکام الهی است و همواره میباید با داشتن بینش دینی ،در پی ایجداد

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال هشتم ،شماره سی و دوم ،زمستان 9911

011

انگیزه بود؛ سربازانی که از انگیزه باالتری برخوردار باشدند ،در میددان رزم ،بسدیار بهتدر و بیشدتر خواهندد
جنگید و در میدان عمل تلثیرگذارترند.
ي
ي
ْملُاٍِ ْ
الْمادوُ َ
ْقلَيا ْ َخي ُارْمانْ َرااَي ٍر َ
لذا امام علی(ع) در مورد اشتیاق و انگیزه در انجام کار میفرمایندد« :قلي ُ
يمنا »( :حکمت )111؛ کار اندکی که با اشتیاق تداوم یابد ،بهتر است از کار فراوانی که انسدان از آن خسدته
شود .همچنین امام(ع) و اصحابشان ،در بسیج و تهییج سپاهیان و ایجاد پایداری در آنان ،اشعار و سدروده-
هایی مُهیّج و شورانگیز قرائت میکردند .این اشعار ،عالوه بر جنبه تهیدیج و برانگیختگدی ،بیدانگر ماهیّدت
دشمن حقانیت آن حضرت و یارانشان نیز بود؛(سپهر :1851 ،ج.)185/8
 .6-2چارهاندیشی در حوادث

فرمانده در حوادث و پیشامدهای ناگهانی باید همچون یک طبیب ماهر و قاط ،با کمک مشاورانش جهدت
حل و رف ،موان ،و مشکالت دست بهکار شود .،فرمانده نظامی در ارتش اسالم ،بهترین اهرم ،یعنی توکّدل
ْقلَاىْاللَّا يْ
ْمانْيَاتَا َََِّال َ
بر خدا را در چارهاندیشی امور در دست دارد؛ همچنانکه قرآن کری فرمدوده اسدتَ « :و َ
ْحسبُ » (طالق )8/هر کس بر خدا اعتمادکند او براى وى بس است.
َِا َُ َِ َ
امام علی(ع) به فرماندههان خود توصیه میکند که در بحبوح جنگ ،آن هنگام که روبدهروی دشدمن
ي
ْو َْالْتَا ُاُ ْ
ص آرایی کردهاند بایستی چگونه باشند و در میدان جنگ چگونه چارهاندیشی کنند «تَا ُاُو ُ ْالجبَاا ُ َ

ي
ضْقَدم ي
يي ي
ْوْاقلَامْأ َّ
َنْالنَُّ َارْ
كْتيدِْيعْاْلَر ي َ َ َ
ْجم ُج َمتَ َ
َقو َ
ْوَُْاوَّْبَ َ
ُ ير َكْأَق َ
كْار ْبيبَ َ
َّْقلَىْنَاجذ َكْأَق يرْاللَّ َ ُ
ُا َر َك َ
ُىْال َواِ َ
ي ي ي ي
ْساب َحانَُْ» (خطبه )11/اگر کوهها از جای کنده شوند تو ثابت و استوار باش ،دندانهایت را به ه
منْقندْاللَّ ُ

بفشار ،کاسه سرت را به خدا عاریت ده ،پای بر زمین میخکوب کن ،به صفوف پایانی لشکر دشمن بنگر ،از
فراوانی دشمن چش بپوش و بدان که پیروزی از سوی خدای سبحان است.

 .7-2ارزیابی و

ارزشیابی1

فرمانده در یگان خود مسؤ ول ارزیابی و ارزشیابی بدرای سدنجش و هددایت رفتارهدا و نیدز تعیدین میدزان
پیشرفت موفقیتهاست .ارزیابی و ارزشیابی افراد و سازمان ،اهداف و برنامهها را تحت پوشش قرارمیدهدد
و یک فرمانده وظیفه دارد در فاصلههای زمانی مشخص و منظ برای اهداف و برنامههای در حدال اجدرا،
نیروهای تحت فرمان و فرایندهای سازمانی خود را مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار دهد.
امیرالمؤمنین(ع) ،بر کنترل دائمی همه کسانی که به هر نحوی به کاری گماشته شدهاند ،سفارش کرده
و تلکیدکردهاند؛ عالوهبر آنکه مدیر ،خود باید ناظر اعمال آنان باشد ،کار آنها را نیز کنترل و مواظبت کند
تا مبادا با سوء استفاده از قدرتی که به آنها داده است ،به رعیت ست کنند .همچنین ،باید گروهدی را بدرای
بازرسی همیشگی آنها بگمارد تا همواره او را در جریان شیوه عملکرد آنان قرار دهندد .امدام در قسدمتی از
عهدنام مالک ،خصوصیات الزم را جهت انتخاب این بازرسان ،چنین فرمدودهاندد« :وْاباذ ي
اِْالذُيُاِ َن يْمانْأَه يالْ
َ َ
ي
ِّ ي
ْقلَي يَم» (نامه)58/؛ برآنها بازرسان و کنترلکنندگانی بگمار که به تو وفادار و راستگو باشند.
ْوْال ََِِاء َ
الُدق َ
 .1ارزیابی ،میزان و مقدار پیشرفت کارهای انجامشده را نشانمیدهد و ارزشیابی ،کیفیت و سالمت را تعیینمیکند و به ما میگوید که این رفتار و
عملکرد مفید است یا مضر.
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 .8-2مدارا همراه با قاطعیت

قاطعیت و پرهیز از شک و تردید از لوازم اصلی موفقیدت فرماندده نظدامی اسدت ،پدس از بررسدی جواندب
مختل قضیه و مشورت با صاحبنظران ،قاطعیت در اجرای تصمی و اجرای آن ضدرورت دارد .دو دلدی و
عدمقاطعیت فرمانده باعث میشود که تردید و ابهام و سردرگمی در همه سرایت کدرده و کارهدا در زمدان
مناسب به انجام نرسد .قاطعیت به معنای اجرای مناسب و به موق ،قانون و بهرهگیری از قدرت مشروع در
جهت اجرای عدالت و مدارا به معنی سعه صدر و تحملآرای دیگران است (حسینی.)10 :1810 ،
امام علی(ع) از شک و تردید بیمورد نهی کرده و میفرماید« :عل خود را به جهل و یقدین خدویش را
به شک تبدیلنکنید ،وقتی دانستید عملکنید و زمانی که یقدین کردیدد ،اقددام نماییدد»؛ (حکمدت.)211/
همچنین در موارد مختل امام علی(ع) کارگزاران خود را به سازش و مدارا با مدردم و گذشدت از تخلفدات
ْالرِاق»؛ (محمددی ریشدهری/1815 ،ح
جزیی آنان سفارش کرده و مدی فرماینددَ « :رأ ُْ
اس ياةْاساتيذ َما ُ ِّ
سْ ِّ
السيَ َ
.)3013
 .9-2دلسوزی و مهربانی

یکی از ویژگیهای بارز یک فرمانده حامی و دلسوز فرمانبران بودن است ،در وقت گرفتاری با دلسوزی و
مهربانی دست آنان را بگیرد .شایسته است فرمانده نظامی نسبت به ضعیفان مهربان و دلسوز بوده و
بر آن باشد که گرفتاری هایشان را مرتف ،سازد و با قدرتمندان قاطعانه برخورد کند و با استقامت و
بدون انعطاف و تحت ضابطه ای خواسته های آنان را درنظر بگیرد.
لذا امام علی(ع) در نامه  58به مالک اشتر می فرمایند «:پس برای کا رهدای مهد و کلیددی از
سپاهان و لشگریان خود کسی را انتخاب نما که نسبت به ضعیفان مهربدان و بامحبدت باشدد و در
مقابل زورمندان سخت گیری و استقامت داشته باشد ».؛ (قوچانی ) 181 :1811 ،و نیز میفرمایندَِ« :يإ َّنْ
ْالر يقيَّة» (نامه )58/مهر و محبدت
ْقي ينْال َُِال ية َ
ْم َِ يَّة َّ
ْقلَي يَمْيَاذ يط ُ
ْوْإي َّْنْأَِ َ
ْقلَي َ
َقط َف َ
ض َلْقُا َّرية َ
فْقُالُِبَا َُم َ
ك َ
ِر َ
ْْْ...ظُ َُ ُ
كَ
تو نسبت به افراد زیر دستت ،دلهای آنها را متوجه تو میکند.
 .11-2حقمداری و قانونگرایی

فرمانده بهعنوان باالترین مقام سازمان ،ابتدا باید خود حقگرا ،مطی ،قانون و مُصرِّ بر اجدرای آن و مجدری
عدالت باشد و در وهل بعد ،کارگزارانش را از افرادی انتخابکند که عالوهبر آگاهی کامل از حدق و باطدل،
قانونمدار و وظیفهشناس باشند زیرا شرط اول قانونمندی شناخت قوانین و بعد ایمان و تعهد برای اجرای
قانون میباشد (لزگی.)33 :1832 ،
امام علی(ع) در باره محوریت قانون در عمل میفرمایند « يذ َّمتيعْبيماْأَقُِ ُ ي
ايم» (خطبه)11/
َْ يق ُْ
ْوْأَنَاْبيا ي َ
ْرهينَةُ َ
َ
َ
آنچه میگوی به عهده میگیرم ،و خود به آن پاىبندم .همچنین درباره اصرار بر اجرای قدانون ایدنچندین
ي
میفرمایند «وْاللَّ يْلَِوجدتُ ْقَدْتُاُِّوجْبي يْالنِّساءْوْملي َ ي
ااقْ َقلَيا يْال َذاد ُ ْ
ا َْ
ْمانْ َ
ْو َ
كْبي ْا يإل َماءُْل ََر َ تُا َُ َفيإ َّنِْعْال َذد ي َ
َ َُ ُ
ََ ُ ُ َ
ْس َاذة َ
َ
َِال َجُِر َقلَي يْأَايَق» (خطبه )15/به خدا سوگند ،بیتالمال تاراج شده را هر کجا که بیاب بده صداحبان اصدلى
آن باز مىگردان  ،گر چه با آنازدواج کرده ،یا کنیزانى خریده باشند ،زیرا در عددالت ،گشدایش بدراى عمدوم
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است ،و آن کسکه عدالت بر او گران آید ،تحمّل ست براى او سختتدر اسدت و نیدز در مباحدث نظدری و
ي
فلسفی در باب حق میفرمایند «َِالح ُْقْأَوس ْعْاْلَشي ياءِْيعْالتاَِّا ُ ي
اصاف» (خطبه )211/حق
ْوْأَايَا ُو ََاِْاعْالتاَّنَ ُ
َ َُ َ
صف َ
َ
گستردهتر از آن است که وصفشکنند ولی بههنگام عمل تنگنایی بیمانند دارد.
 .11-2ترغیب به کار

یکی از ویژگیهای فرمانده مومن ،پرکاری است و از کارهای اندک خود خشنود نمیشوند ،کار بسیار خدود
را زیاد نمیشمارد و همواره نسبت به نفس خود بدبین و از کارنامده عمدل خدود رضدایت کامدل را نددارد؛
فرمانده مؤمن نه تنها اهل شعار نبوده ،کار زیاد خود را ک میبیند و وظدای خدود را بده دیگدران محدول
نمینماید.
َِّايَاةَْ»
َِّايَاةَْالنا َ
الَُّْا َّامْالنا َ
الْال َذ َما َ
امددام علددی(ع) کددار در دنیددا را مددورد تاکیددد قددرار داده مددیفرماین دد« :ال َذ َما َ
(خطبه )111/عمل عمل ،پس از آن هدف هدف.
در نگاه امام(ع) عمل باید بیش از سخن و شعار و باشد و تا زمانی که بدین علد و عمدل تقدارن پدیدد
نیاید ،مطلوب حاصل نخواهدشد ،لذا فرمودند« :ال يذلامْموارو ُنْبيالذم يالَِْمانْ َقليام َ ي
افْبيال َذ َم يالَِْايإنْ
ْوْال يذل ُامْيَاَتي ُ
ال َ
ََ َ
َ
َُ ُ
ْقم َ
ْقن » (حکمت )811/دانش را با کردار پیوندی تنگاتنگ است پس هر آنکه چیزی آموخت،
ْوْإيَّالْارتَ َح َل َ
أَ
َجابَ ُ َ
باید به کارش گیرد؛ چه ،دانش ،کردار را فرا میخواند و اگر پاسخی نیابد ،میکوچد.
 .12-2پرهیز از جنگافروزی

فرمانده باید به فرمانبران خود بیاموزد که اسالم دین تجاوز به هی کشوری نبوده و نیست و هدف تشکیل
نیروهای مسلح و ارتش در یک نظام الهی ،ایجاد امنیت و افزایش قددرت بازدارنددگی در خدارج مرزهدای
جغرافیایی است تا دشمنان نسبت به جان و مال و ناموس مردم ،به طم ،نیافتند و حتّدی در صدورت بدروز
جنگ ،ارتش اسالمی ،با تلسی به امام علی(ع) ،آغازگر جنگ نیست (لزگی.)101 :1832 ،
ي
ي
اكَِْْ...اإذَاْ
ْمانْقَاتَالَ َ
امام(ع) به معقل بن قیس ،هنگامیکه او را به صفین میفرستاد فرمودَ « :الْتُا َوااتلَ َّنْإيَّال َ

ي
ي
ي ي
ي
ْقانا َُمْتَابَاقُا َدْ
احابي َ
ل يَو َ
اقاد َ
ْو َْالْتَابَ َ
ْمانْيُ يريا ُدْأَنْيُانشا َْ ال َحار َ
ْو َْالْتَاد ُنْم َانْال َواِ ْ ُنُا َّاِ َ
يَْال َذ ُد َّوَِْوفْمنْأَص َ
بَ
ْو َساطا َ
كَ
ْقلَىْقيتَالي يَمْقَابلْ ُ َقااِي يَمْ َو ي
ْاإلقا َذا يرْإيلَاي يَم» (نامه)12/جدز
ْحتَّىْيَأتييَ َ
يْو َْالْيَح يملَنَّ ُك ُمْ َشنَآناُ َُم َ
َمنْيَا ََ ُ
س َ
كْأَم ير َ
ابْالبَأ َ
َ

با کسی که با تو سر جنگ دارد ،پیکار مکن  ...هرگاه دشدمن را دیددی جایگاهدت را در قلدب لشدکریانت
قرارده ،نه آن قدر به دشمن نزدیک شو چون کسی که میخواهد آتش جنگ را روشن کند و نه آنقددر از
دشمن دور شو ،چون کسی که از جنگ میترسد تا فرمان من برسد و مبادا با آنان قبل از آن کده آنهدا را
به صلح دعوت کنید و عذر خود را تمام گردانید وارد جنگ شوید.
 .13-2تشویق و تنبیه به موقع و به مورد

در یک یگان نظامی ،قدردانی از نیکوکاران و مجازات متخلفان ،امری ضروری و بایسته اسدت ،فرمانددهی
که رفتار شایسته افراد را نادیده انگارد و از اعمال زشت سدربازان چشد بپوشدد .درواقد ،میدان امانتددار و
خیانتکار ،مساوات برقرار کرده و این برابری ،انگیزه نیککردار را سست میکند و رغبدت بددکردار را مدی-
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لزگی و جعفری

افزاید .از سویی دیگر ،قددردانی از کارهدای ارزشدمند ،پیشدگامان را بده تدالش مضداع برمدیانگیدزد و
درماندگان و ناتوانان را به حرکت و رشد متمایل میکند.
ي ي
ٍ
ي
ْس َاِاء»
ْوْال ُمساعءُْقنا َد َكْبي َمن يُلَاة َ
امام علی(ع) خطاب بده مالدک اشدتر مدیفرماینددَ « :و َْالْيَ ُكاِنَ َّنْال ُمحس ُان َ
(نامه )58/نیکوکار و بدکار در نزد تدو نبایدد یکسدان باشدند ،زیدرا «َِايإ َّنِْياعْذَلي َ ي ي
ْاإلحس ي
اانِْياعْ
اكْتَاُهياداْْلَه يال ي َ
ي ي
ْقلَ ي
ْوْتَد يريبا يْْلَه يل ي
ىْاإل َس َاءة» (نامه .)58/این کار باعث مدیشدود کده نیکوکداران نسدبت بده
اء ية َ
اإلح َسان َ
ْاإل َس َ
نیکیکردن بیرغبت شوند و ترک نیکیکنند و بدکاران را به بدیکردن وادارد و آنها به تداوم عمل زشت
خود تشویق میشوند و آن را مستمراً انجام میدهند .همچنین امام علی(ع) در سدخنی حکیمانده ،افدراط و
اق ي
ْقا ين ي
ي
ْاالساتيح َو ي
ي ي ي ي
ْق ْاعْأَوْ
اير َ
تفریط در تشویق را نکوهش و میفرمایند« :الَاَّنَاءُْبيأََََا َرْم َنْاالستح َواق َ
ْملَا ُق َ
ْوْالتاَّوُ ُ
َح َساد»؛ (حکمت :) 811/ستایش بیش از حد چاپلوسی و کمتر از آنچده الزم اسدت درمانددگی یدا حسدادت
است.
 .14-2رسیدگی به مشکالت مالی کارکنان

رسیدگی به وض ،معیشتی فرمانبران و فراه آوردن زمینههای مساعد و مناسب برای تحقق رفداه نسدبی،
بهطوریکه دغدغههای فکری و تشویشهای روحی و نگرانیهای فرسایش دهنده نداشته باشند ،یکدی از
اهداف فرماندههان بهشمار میرود .این هدف ،باید درکنار سایر اهداف ،همانندد بداال بدردن تدوان رزمدی و
قدرت بازدارندگی ،مورد توجه قرار گیرد.
امام علی(ع) در نامه  58به مالک اشتر فرمودهاند« :آنگاه به حد وافی نیازمندیهای آنان را تدامینکدن!
این خود امکانمی دهد که در اصالح خویش بکوشند و از تصرف در اموالی که در اختیارشدان اسدت ،بدی-
نیازگردند؛ حجت را بر آنان تماممیکند ،تا عذری برای مخالفت با امر تو یا خیانت بده اماندت تدو نداشدته-
باشند؛ (احمدخانی.)11 :1813 ،
ي
ي
ي
ي
ي
َّ
ين َْالْحيلَاةَْل ََُام»
همچنین دربداره توجده بده محرومدان مدیفرمایدد« :اللَّا َْاللَّا َِْاعْالطَّبَا َواة ُّ
ْالسافلَىْم َانْالاذ َ
(نامه :)58/خدای را ،خدای را ،در خصوص طبقه پایین جامعه ،آن کسدانی کده دردشدان را هدی چدارهای
نیست و نیز درباره پرداخت مساوی و بدون تبعیض از بیتالمال به همه اقشار جامعه جهت ایجداد عددالت
ْاعْيذطالْبي َّ ي
اَْ َرمااْراا َنْرساِ ُ ي
اينْالنّااس»؛ (هاللدی1105 ،ق،
اقتصادی فرمود« :أَقطَي ُ
َُ
الساِية َ
ْوْلَامْأَج َذلَااْ ُولَاةْبَ َ
ج :)128/2همانطورکه پیامبر خدا(ص) بهطور مساوی تقسی کرد ،تقسی کردم تا امدوال (مانندد گدوی) در
بین ثروتمندان قرار نگیرد.
 .15-2گذشت و عذرپذیری

از زمره حقوقی که فرمانبران نسبت به فرماندهی خود دارند ،آن است که عذر آنها پذیرفته شود .فرماندده
بایستی با بزرگواری تا حد امکان ،خطای سرباز تحت امر خود را نادیده گرفته و با کرامدت و بزرگدواری از
کنار آن بگذرد چنانکه درهای توبه را خداوند گشوده و همواره از مردمان خواسته است که عذر تقصدیر بده
درگاه او برند و وعده دادهاست که از گناهان ایشان درگذرد«.قبول معذرت»در حقیقت گامی است در جهت
اینکه ناهنجاریها به هنجار تبدیل نشود.هرگاه پذیرش عدذر در جامعدهای فرهندگ غالدب شدود ،طبیعتداً
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معذرتخواهی در آن جامعه رواجمییابد و جامعهای که مردمان در آن اذعان بده خطدا کنندد،از لجبدازی و
اصرار بر خطا مصونمیماند (لزگی.)101 :1832 ،
آدمی همانگونه که انتظار دارد ،خداوند عذر او را بپذیرد ،باید خود عذرپذیر دیگران باشدد ،در ایدن بداره
...قنا َد ي
يك ي
اك يْمانْأ ي
ْوْ ََأَنَّا ُْذُوْنيذ َم ٍاةْ
ْحتَّاىْ ََأَنَّ َ
َخ َ
امام علی(ع) مدیفرمایدد« :اح يمالْنَاف َس َ
اكْلَا ُ َ
ْجرما ي َ
ْقلَاىْالذُاذ ير َ
ُ
ْقبا ُد َ
َقلَيك»؛ (نامه :)81/اگر برادرت گناهیکرد ،عذرش را بپذیر ،چنانکده گدویی تدو غدالم او هسدتی و او ولدی
ْصاا ي قاْْ
ُ ٍْ
نعمت توست .همچنین امام(ع) به فرزند خویش محمدبنحنفیه مدیفرمایندد« :اقابَالْْ يمانْْ ُمتَانَ ِّ
الْقُاذرا َ
ََا َْنْأَوْ ََ ي
َك َّ
اقة » (شیخ حر عاملی ،1103 ،ج  :)211 /12عذرخواهی معذرتخواه را بپذیر ،چده
اذباَِْاتَانَال َ
ْالشا َف َ
راست گوید و چه دروغ ،تا شفاعت رسول خدا(ص) شامل حال تو گردد.
 .16-2ایجاد جاذبه و دافعه

فرمانده باید مظهر دو نوع از صفات باشد ،رویّه مهر و رویّه قهر و الزم است ایدن دو صدفت در فرمانددهی
نمایان باشد .فرماندهانی که به دالیل مختل مثل سردی و تنددی رفتدار ،عددم سدازش و نداتوانی مهدار
احساسات خود باعث دلسردی و پراکندگی مجموعه تحت امر خود میشوند ،فرماندهان و رهبران شایسدته
و موفقی بهشمار نمیروند .قوه جاذبه فرمانده باید از نیروی دافعه او بیشتر باشد .امام علی(ع) مدیفرمایندد:
ي
اب ي ي
ْق ينْاَتيس ي
«أَق َج ُُْالن ي
ايَّ َع َْمنْظَيف َرْبي ي يْمنا َُم»؛ (حکمدت :)12/عداجزترین
ْمنْ َ
ْق َج َُ َ
ْمن َ
ْوْأَق َج ُُْمنْ ُ َ
َّاس َ
ْاإلخ َِان َ
َ
فرد کسی است که دریافتن دوست ،ناتوان باشد و از او ناتوانتر ،کسی است که دوستان بدهدسدت آورده را
ازدست بدهد؛ چنانکه نسبت بهضرورت برخورداری مدیران از جاذبه در مدیریت و رهبری خطاب به مالدک
ْالرحماةَْلي َّ ي ي
ْصانا َف ي
افْبي يَامَِْْ....ايإنَّا َُم ي
اكِْياعْ
انْإي َّمااْأَ ُ
ْوْاللُّط َ
خْلَ َ
اشتر فرمودهانددَ « :وْأَش ياذرْقَالبَ َ
لرقيَّ ْاة َوْال َم َحبَّاةَْل ََُام َ
اك َّ َ
َكِْيعْال َخلاق»(نهجالبالغه /نامه  )58قلب خود را از رحمت و محبدت و لطد  ،نسدبت بده
ْوْإي َّماْنَ يظ ُيرْل َ
الدِّي ين َ
ملّت ماالمال نما و با رعیت مهربان و دلسوز باش ،زیرا آنان دو گروه بیش نیستند؛ یا برادران دینی تواَندد و
یا همنوع تو در آفرینش .همچنین ،آن حضرت پس از طرح ضرورت برخورداری جاذبه انسانی بدهضدرورت
ض َّارك»؛
«دافعه» و ترک آفات دوستی پرداخته و فرمدودهاندد« :إييَّ َ
اكَِْايَ ُ
ُاا َ قَ َةْاْلَح َم ياقَِْيإنَّا ُْيُ يريا ُدْأَنْيَانا َف َذ َ
ْم َ
ْو ُ
ااك َ
(حکمت: )81/برحذر باش از دوستی با احمق ،که میخواهد به تو منفعت کند زیانمیرساند.
 .17-2رفتار نیک با فرمانبران

داشتن سربازانی با صفات و شخصیت مثبت برای رشد و تعالی یک یگان نظامی بسیار مه است امّا اینکه
فرماندههان چگونه رفتارمیکنند ه به همان اندازه مه است .در اثر اخالق خوب است که نیروهای خوب
جذب میشوند و نیروهای ناشایست نیز یا اصالح میشوند و یا دف،؛ در حالت عدادّی ،بشداّش بدودن کدار
سختی نیست؛ در نامالیمات است که اخالق حسنه زایل میشود .یک فرماندده بددخلق ،بده هنگدام بدروز
نامالیمات ،سربازان و همکاران خود را نیز دچار ناهنجاری میکند.
لر يقيَّ ياةْ
امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر هنگام انتخاب او به استانداری مصر میفرماینددَ « :وْاخ يفاوْلي َّ
ك ي
ْجانيبَاك»؛(همان /نامه  :)11برای رعیت بالَت را فرودآور و رویَ بگشا و
اح َ
ْوْأَلنْل ََُم َ
َجنَ َ
ْوج ََ َ َ
سطْل ََُم َ
كَ
ْوْاب ُ
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مؤلفههای روشی مدیریت نظامی در نهجالبالغه

لزگی و جعفری

پهلویت را نرمکن .همچنین ،خطاب به کارگزارانش که خراجگیر بودند ،فرمود« :پس با مددارا و انصداف بدا
مردم رفتار کنید و بر خواهشهاشان شکیبا باشید(».همان /نامه .)51
 .3روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و شیوۀ جم،آوری اطالعات آن ،کتابخانهای است .همچنین ،بهدلیل
اینکه در این پژوهش از هر دو رویکرد کیفی و کمّی استفادهمیشود ،از اصول پژوهش آمیخته اکتشافی
متوالی پیروی شده؛ (کرسول )21 :2008 ،و تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش نیز ،به روش تحلیل
مضمون کیفی ،بهعنوان روشی برای تفسیر ذهنی محتوایی دادههای متنی از طریق فرایندهای طبقهبندی
نظاممند ،کدبندی و ت سازی یا طراحی الگوهای شناخته شده بودهاست.
همچنین با توجه به اینکه یکی از ویژگیهای بنیادین پژوهشهای کیفی ،نظریهپردازی است و اینکه
روش تحلیل کیفی از تنوّع زیادی برخوردار است ،در این مقاله از روش مطالع موردی روش کیفی استفاده
شده که مبتنی بر نگاه به ژرفای یک موضوع و رسیدن به فهمی نسبتاً کامل از آن به روش جم،آوری
اطالعات و استنباط نظریه از اطالعات مزبور است .این نکته نیز قابل ذکر است که«با تحلیل کیفی می-
توان یک رویکرد تجربی ،روششناسانه و کنترلشده را مرحله به مرحله ،با رعایت عناصر مورد مطالعه در
نظر گرفت .تحلیل محتوای کیفی به پژوهشگر اجازه میدهد ،اصالت و حقیقت دادهها را بهگونه ذهنی،
ولی با روش علمی تفسیرکند؛ زیرا ،عینیت نتایج بهوسیله وجود یک فرایند کدبندی نظاممند تضمینمی-
شود؛ (ر .ک :ایمان و دیگران.)1830 ،
 .4یافتههای پژوهش
در فرایند دستیابی به یافتههای پژوهش ،در مرحله شناسایی گزارههای اولیه ،از راهبرد پژوهش کیفدی از
نوع موردی و در مرحل تحلیل بهمنظور کش مؤلفهها ،از روش تحلیل مضدمون اسدتفادهمدیشدود .روش
موردی ،یعنی تمرکز بر موضوعی خاصّ که با هددف کشد مؤلفدههدای روشدی مددیریت نظدامی ،تمدام
نهجالبالغه مطالعه شدهاست؛ بهگونهایکه در گام اول ،با مطالعه ترتیبی نهجالبالغده ،دادههدای مدرتبط بدا
مدیریت نظامی در قالب فیشهای اولیه جم،آوری و در گام دوم از اطالعات گردآوری شده ،مفاهی بحث
استخراجمیشوند؛ سپس در گام سوم ،با کدگذاری مفاهی و ترکیب و تللی آنها ،مفاهی ه معنا و نزدیک
به ه دستهبندی و بر این اساس مقولهها یا مؤلفههای اصلی پژوهش مشخص خواهدشد؛ در گام چهدارم،
با اندازهگیری کمّی مؤلفهها از جهت تخصیصپذیری مفاهی مشترک به خود ،بدا کمدک ندرمافدزار ،spss
مقایسه و سرانجام مؤلفههایی که بیشترین و کمترین مفاهی مدیریت نظدامی از نهدجالبالغده را بده خدود
اختصاصدادهاند در نموداری که نرم افزار مربوطه ارائهمیکند ،مشخص و بده ایدن ترتیدب ،نظرید نهدایی
پژوهش ارائهمیشود.
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بر این اساس ،با توجه به اینکه براساس فیشهای تهیه شده از دادههای متندی نهدجالبالغده و کشد
مفاهی از گزارههای متنی به روش استنباطی و سپس ترکیب و تللی مفاهی ه مضمون در قالب مؤلفه-
ها ،جدولی از هر مؤلفه برای این فرایند گام به گام-که همان گامهای روش تحلیل محتوای متن اسدت-
شکلگرفته ،لذا این فرایند که در حقیقت پاسخ به سؤال اصلی مقاله است ،به شرح جداول زیر است:
جدول  :2دادهها ،مفاهیم ،و مؤلفههای بُعد رَوشی مدیریت نظامی در نهجالبالغه

بُعد روشی مدیریت نظامی نهجالبالغه

امر به معروف و نهی از منکر مشورت با افراد متخصص

بُعد

مؤلفه

مفاهیم
مشورت با رجال و شخصیّتها
عدم خودداری از مشورت واق،
بینانه

گزارهها
کسی که با رجال و شخصیّتها ،مشورت کند ،خود را در عقول آنان سهی
کرده(حکمت)111/
تصور نکنید اگر حقی گفته شود برای من سنگین میآید ...پس از حقگویی و
مشورت واق،بینانه ،خودداری نکنید (خطبه)211/

پرهیز از مشورت با زنان در
امور سیاسى

در امور سیاسى کشور از مشورت با زنان بپرهیز ،رأى آنان زود سست مىشود
(نامه)81/

مشورت

نامه ،50 /حکمتهای118 ،111 ،118 ،51 /و 211
امر به معروف و نهی از منکر ،دو خصلت و صفت از صفات الهی است
(خطبه)151/
امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بدهای شما بر شما مسلط
میگردند (نامه)11/
خدا واجب کرد ...امر به معروف را براى اصالح کار همگان ،و نهى از منکر را
براى بازداشتن بیخردان (حکمتهای 815 ،252 /و  ،811خطبههای،115 /
111 ،151 ،1 ،105 ،123و ،201نامههای 81 /و)11

امر به معروف و نهی از منکر
عدم ترک امر به معروف و
نهی از منکر
لزوم امر به معروف و نهی از
منکر

جدول  :3دادهها ،مفاهیم ،و مؤلفههای بُعد رَوشی مدیریت نظامی در نهجالبالغه
بُعد

مؤلفه

مفاهیم

برنامه ریزی جهت استفاده از
فرصت ها
برنامه ریزی برای دنیا و آخرت
برنامهریزی
سازماندهی آحاد جامعه

سازماندهی هدفمند

بُعد روشی مدیریت نظامی نهجالبالغه

برنامهریزی مناسب

تقسی زمان برای برنامه ریزی بهتر

سازماندهی مردم در جنگ
سازماندهی در لشگر
سازماندهی فرمانبران

گزارهها
مؤمن را سه زمان باشد؛ زمانی که با پروردگارش راز و نیاز کند و زمانی که
هزینههای زندگی را تلمین کند و زمانی را به خوشیهای حالل اختصاص
دهد (حکمت)830/
زمان و فرصت همچون ابر در حال گذر است (حکمت)21/
حق شما بر من ،آن که از خیر خواهى شما دریغ نورزم و بیت المال را میان
شما عادالنه تقسی کن  ،و شما را آموزش ده تا بى سواد و نادان نمانید و
شما را تربیت کن تا راه و رس زندگى را بدانید (خطبه)81/
خطبههای 121 ،88/و نامه12/
توده مردم به دستههایی تقسی شدهاند؛ هی گروهی از گروه دیگر بی نیاز
نیست گروهی از آنان سپاهیان خدایند و پارهای دبیران رازدار ،برخی دادرسان
که باید عدالت را برپای دارند (نامه)58 /
چونان محور آسیاب ،جامعه را به گردش درآور ،و با کمک مردم ،جنگ را اداره
کن… ،حفظ مرزهاى داخل که پشت سر مىگذارى مه تر از آن باشد که در
پیش روى خواهى داشت (خطبه)111 /
در میان لشکرت بایست ،نه چنان به دشمن نزدیک شو که چونان جنگ
افروزان باشى ،و نه آنقدر دور باش که پندارند از نبرد مىهراسى (نامه)12 /
نامه ،11 /خطبه10 /
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لزگی و جعفری

مؤلفههای روشی مدیریت نظامی در نهجالبالغه

جدول  :4دادهها ،مفاهیم ،و مؤلفههای بُعد رَوشی مدیریت نظامی در نهجالبالغه
مفاهیم
ایجاد انگیزه برای تالش
ایجاد انگیزه در جنگ
ایجاد انگیزه در سختی ها
ایجاد انگیزه در فرمانبران
چارهاندیشی در فتنهها

ارزیابی و ارزشیابی

چارهاندیشی در
حوادث

بُعد روشی مدیریت نظامی نهجالبالغه

ایجاد و افزایش انگیزه

بُعد

مؤلفه

گزارهها
کار اندکی که با اشتیاق تداوم یابد بهتر است از کار فراوانی که انسان از آن خسته
شود (حکمت)111 /
شامیان با بستن آب شما را به پیکار دعوت کردند .اکنون بر سر دو راهى قرار
دارید :یا به ذلّت و خوارى بر جاى خود بنشینید ،و یا شمشیرها را از خون آنها
سیراب سازید تا از آب سیراب شوید(خطبه)51/
کجایند آزاد مردانى که به حمایت مردم خویش برخیزند کجایند غیور مردانى که
به هنگام نزول بال و مشکالت مبارزه مىکنند (خطبه)111/
خطبه 121 /و نامه11 /
امواج فتنهها را با کشتی نجاه در ه بشکنید (خطبه)5/
اگر کوهها از جای کنده شوند تو ثابت و استوار باش ،دندانهایت را به ه بفشار،
کاسه سرت را به خدا عاریت ده ،پای بر زمین میخکوب کن ،به صفوف پایانی
لشکر دشمن بنگر ،از فراوانی دشمن چش بپوش (نامه)15/
زنهار زنهار از دشمن خود پس از آشتى کردن ،زیرا گاهى دشمن نزدیک مىشود تا
غافلگیر کند ،پس دور اندیش باش (نامه)58/

چارهاندیشی در هنگام رزم
چارهاندیشی در هنگام صلح

بر آنها بازرسان و کنترل کنندگانی بگمار که به تو وفادار و راستگو باشند (نامه)58/

ارزیابی دولتمردان
ارزیابی و ارزشیابی فرمانداران
ارزیابی افراد تحت امر

به فرماندار بصره :همانا بد رفتارى تو را با قبیله بنى تمی و خشونت با آنها را به
من گزارش دادند ،سعى کن تا خوش بینى من نسبت به شما استوار باشد ،و نظرم
دگرگون نشود (نامه)11/
به مالک اشتر :در امور کارمندانت بیندیش ،و پس از آزمایش به کارشان بگمار
(نامه)58/

جدول  :5دادهها ،مفاهیم ،و مؤلفههای بُعد رَوشی مدیریت نظامی در نهجالبالغه

بُعد روشی مدیریت نظامی نهجالبالغه

حقمداری و قا نونگرایی

دلسوزی و مهربانی

مدارا همراه با قاطعیت

بُعد

مؤلفه

مفاهیم
سختی و درشتی همراه
نرمی
سختگیری همراه با
مالطفت
درشتخویی و نرمی
دلسوزی برای آخرت
دلسوزی نسبت به
زیردستان
دلسوزی نسبت به مردم
دلسوزی برای فرمانبران
احترام به قانون و حق
سخت بودن اجرای حق
طرفداری از حق و افراد
قانونمند
حقمدار بودن و
قانونگرایی

گزارهها
سختی و درشتی را با مقداری نرمی بیامیز و مدارا و مهربانی کن ،هنگامی که مدارا
شایستهتر باشد و به سختی و درشتی بپرداز آنگاه که از تو جز سختگیری پیش نمیرود
(نامه)11/
اگر سوار کار مهار شتر سرکش را سخت بکشد ،و مرکب چموشى نافرمانى کند ،بینى او
پاره مىشود ،و اگر مهارش را رها کند ،چموشى کرده در پرتگاه سقوط قرار مىگیرد
(خطبه.)1/
به مالک اشتر :درشتخویى را با اندک نرمى بیامیز ،در آنجا که مدارا کردن بهتر است
مدارا کن ،و در جایى که جز با درشتى کار انجام نگیرد ،درشتى کن (نامههای 11/و .)13
از عبرتهاى سودمند پند پذیرید ،و از آیات روشنگر عبرت آموزید .و از آنچه با بیان رسا
شما را ترساندهاند ،بپرهیزید ،و از یاد آورىها و اندرزها سود ببرید ،آن چنان که گویا
چنگال مرگ در پیکر شما فرو رفته (خطبه)15/
مهر و محبت تو نسبت به افراد زیر دستت ،دلهای آنها را متوجه تو میکند (نامه)58/
مهر و محبت و نیکویی را نسبت به مردم در خانهی دل خویش زنده بدار (نامه )58
خطبههای 112 ،111 ،105 ،13/و نامههای 81/و 58
آنچه میگوی بهعهده میگیرم ،و خود به آن پاىبندم (خطبه)11/
حق گستردهتر از آن است که وصفش کنند ولی به هنگام عمل تنگنایی بیمانند دارد
(خطبه)211/
با کمک شما پشت کنندگان به حق را مىکوب و به راه مىآورم ،و فرمانبردارى استقبال
کنندگان را امیدوارم (خطبه)111/
نهجالبالغه :خطبه 113/و نامههای 58 ،25
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جدول  :6دادهها ،مفاهیم ،و مؤلفههای بُعد رَوشی مدیریت نظامی در نهجالبالغه

بُعد روشی مدیریت نظامی نهجالبالغه

تشویق و تنبیه به مورد
و به موقع

پرهیز از جنگ افروزی

ترغیب به کار

مقوله

مؤلفه

مفاهیم
تلکید بر عمل
تلفیق کار و دانش
کار و تالش برای فرمانبران
ترغیب به کار و تالش
تالش برای عدم ورود به جنگ با
شامیان
پرهیز از جنگ افروزی با ناکثین

پرهیز از جنگافروزی با دشمن
پرهیز از جنگافروزی
لزوم تشویق و تنبیه
عدمترک تشویق و تنبیه
تشویق به جا
تشویق و تنبیه

گزارهها
عمل عمل ،پس از آن هدف هدف ،نیز استقامت استقامت (خطبه)111 /
دانش را با کردار پیوندی تنگاتنگ است پس هر آنکه چیزی آموخت باید به
کارش گیرد (حکمت)811 /
بر توست؛ آن که نفس خویش را نگهبان باشى ،و به اندازه توان در امور
رعیّت تالش کنى (نامه)53 /
حکمت213 /
مهیّا شدن من براى جنگ با شامیان ،در حالى است که جریر را به
رسالت(جلوگیری از جنگ) به طرف آنان فرستادهام (خطبه)18 /
ناکثین عهد شکن به جهت نارضایتى از حکومت من به یکدیگر پیوستند ،و
من تا آنجا که براى وحدت اجتماعى شما احساس خطر نکن صبر خواه کرد
(خطبه)113 /
با دشمن جنگ را آغاز نکنید تا آنها شروع کنند ،زیرا بحمداللّه حجّت با
شماست ،و آغازگر جنگ نبودنتان ...حجّت دیگر بر حقّانیت شما خواهد بود
(نامه)11 /
نامه ، 58 /خطبه 55 /و حکمت288 /
نیکوکار و بدکار در نزد تو نباید یکسان باشند (نامه )58
این باعث می شود که نیکوکاران نسبت به نیکی کردن بی رغبت شوند...و
بدکاران را به بدی کردن وادارد (نامه)58 /
ستایش بیش از حد چاپلوسی و کمتر از آنچه الزم است درماندگی یا حسادت
است (حکمت)811 /
حکمت ،151 /خطبه 25 /و نامه10 /
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بُعد روشی مدیریت نظامی نهجالبالغه

ایجاد جاذبه و دافعه

رسیدگی به مشکالت مالی
گذشت و پوزش پذیری
زیردستان

بُعد

مؤلفه

مفاهیم
توجه به طبقات ضعی
رساندن بیتالمال به اقشار
ضعی
رسیدگی به معیشت
سربازان
رسیدگی به مشکالت مالی
عذر پذیری
عفو کردن
بخشش فرمانبران
پوزش پذیری
جاذبه در یافتن دوست
جذب مردم بهویژه اقشار
ضعی
دف ،انسان احمق

گزارهها
خدای را ،در خصوص طبقه پایین جامعه ،آنان که دردشان را هی چارهای نیست
(نامه)58 /
بر امام واجب نیست جز آنچه را که خدا امر فرماید ،و آن رساندن سه هاى بیتالمال
به طبقات مردم است (خطبه)105 /
برگزیدهترین فرماندهان سپاه تو ،کسى باشد که از همه بیشتر به سربازان کمک
رساند ،و از امکانات مالى خود بیشتر در اختیارشان گذارد (نامه)58 /
خطبه 81 /و نامه58 /
اگر برادرت گناهی کرد ،عذرش را بپذیر چنانکه گویی تو غالم او هستی و او ولی
نعمت توست (نامه)81 /
از نشانههاى پرهیزکاران این است که  ...ستمکار خود را عفو مىکند (خطبه)138 /
به ماک اشتر :اگر گناهى از آنان سر مىزند ...یا خواسته و ناخواسته ،اشتباهى مرتکب
مىگردند ،آنان را ببخشاى و بر آنان آسان گیر(نامه)58 /
حکمتهای211 ،20 ،11 /
عاجزترین فرد کسی است که دریافتن دوست ،ناتوان باشد و از او ناتوانتر کسی
است که دوستان به دست آورده را از دست بدهد (نهجالبالغه /حکمت .)12
قلب خود را از رحمت و محبت و لط  ،نسبت به ملت ماالمال نما و با رعیت مهربان
و دلسوز باش ،زیرا آنها دو گروه بیش نیستند یا برادران دینی تو هستند و یا
انسانهایی همچون شما( .نهجالبالغه /نامه .)58
بر حذر باش از دوستی با احمق ،که میخواهد به تو منفعت کند زیان میرساند
(نهجالبالغه /حکمت .)81
نهجالبالغه :حکمتهای 81 /و  ،238خطبههای 131 ،211 ،11 /و نامه 58
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جدول  :8دادهها ،مفاهیم ،و مؤلفههای بُعد رَوشی مدیریت نظامی در نهجالبالغه
بُعد روشی مدیریت نظامی نهج-
البالغه

رفتار نیک با فرمانبران

بُعد

مؤلفه

مفاهیم
خلق و خوى نیک
با مردم
رفتار نیک با رعیت
مدارا و انصاف با مردم
رفتار نیک

داده
با مردم چنان رفتار نمائید که اگر با خلق و خوى نیک و پسندیده از جهان
رفتید بر مزارتان بگریند و چون زنده هستید خواهان معاشرت با شما باشند و
همگان بر شما روى آورند؛ (نهجالبالغه ،حکمت )10
برای رعیت بالت را فرود آور و رویت را بگشا و پهلویت را نرم کن
(نهجالبالغه ،نامه )11
پس با مدارا و انصاف با مردم رفتار کنید و بر خواهشهاشان شکیبا باشید
(نهجالبالغه ،نامه )51
نهجالبالغه :نامههای 11 ،58 ،51 ،11 ،21 ،21 ،11 ،11 /و حکمتهای ،50
118

 .5نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،مؤلفههای روشی مددیریت نظدامی در نهدجالبالغده مدورد شناسدایی و تجزیدهوتحلیدل
قرارگرفت که در مجموع  112گزارهی مرتبط با  11مؤلفه در قالب مقولهی رَوشی کش و تبیینشددهاندد؛
بر این اساس ،با استخراج مؤلفههای هفدهگان بُعدد رَوشدی مددیریت نظدامی نهدجالبالغده کده عبدارتِ از
«مشورت با افراد متخصص ،امر به معروف و نهی از منکر ،برنامهریزی مناسب ،سازماندهی هدفمند ،ایجاد
و افزایش انگیزه ،چارهاندیشی در حوادث ،ارزیابی و ارزشیابی ،مدارا همراه با قاطعیت ،دلسوزی و مهربدانی،
حقمداری و قانونگرایی ،ترغیب به کار ،پرهیز از جنگافروزی ،تنبیده بدهمدورد و بدهموقد ،،رسدیدگی بده
مشکالت اقتصادی زیردستان ،گذشت و عذرپذیری ،ایجاد جاذبه و دافعه ،رفتار نیک با فرمدانبران» بودندد،
پاسخ سؤال اصلی پژوهش روشنمیشود.
در گام نهایی پژوهش نیز ،با توجه به میزان فراوانی اختصاص یافته از 112مفهوم مرتبط بدا مؤلفدههدا،
درج اهمیّت هر مؤلفه براساس تعداد مفاهی تشکیلدهندۀ آن به روش کمّی با نرمافزار  Spssمحاسدبه و
نتیج ارائه شده به وسیل این نرمافزار ،پاسخ دو سؤال فرعی پژوهش را مشخّصکرد که پاسخ این سؤال-
ها در قالب یک جدول و دو نمودار ارائه میشود.
 -ترتیب اهمیّت مؤلفههای روشی مدیریت نظامی نهجالبالغه

با مداقّه در ترتیب تقدّم و تلخّر ارائه شده از مؤلفهها توسط نرمافزار  ،spssجدول فراوانی زیر قابدل ترسدی
است و با ارائه این جدول ،پاسخ نخستین سؤال فرعی پژوهش نیز مبنی بر میزان درج اهمیدت هریدک از
مؤلفههای بهدستآمده مشخص میشود؛ چرا که سؤال مورد اشاره چندین اسدت :کددامیک از مؤلفدههدای
روشی مدیریت نظامی نهجالبالغه ،از اهمیت بیشتری برخوردارند؟
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شمای این محاسب کمّی نیز به شرح نمودار زیر بوده است:
16
14
12
10
8
6
4
فراوانی

2
0
رفتار نیک با فرمانبران

ایجاد جاذبه و دافعه

گذشت و عذر پذیری

رسیدگی به مشکالت مالی کارکنان

تشویق و تنبیه به مورد و به موق،

پرهیز از جنگ افروزی

ترغیب به کار

حقمداری و قا نونگرایی

دلسوزی و مهربانی

مدارا همراه با قاطعیت

ارزیابی و ارزشیابی

چارهاندیشی در حوادث

ایجاد و افزایش انگیزه

سازماندهی هدفمند

برنامه ریزی مناسب

امر به معروف و نهی از منکر

مشورت با افراد متخصص

نمودار  :1فراوانی نسبی مؤلفههای رَوشی

نتیج منطقی این محاسب کمّی آن است که مقول امر به معروف و نهی از منکر ،بر سایر مؤلفدههدا از
جهت تکرار و تلکید بیشتر ،تقدّم دارد و این خود نشانگر اهمیّت این مؤلفه بر سایر مؤلفههاست و به همین
جهت است که در آیات شریف قرآن و روایات معصومین(ع) ،بر این فریضد دیندی ،آن همده تلکیدد شدده
است؛ زیرا بقی احکام و دستورات دینی و آموزههای اخالقی و عملی اسالم ،که مؤلفههای مدیریت نظامی
در یک ارتش مکتبی نیز بایستی مُلهَ از آن باشد ،با این مقول اساسی و بنیادین برپا مدیشدوند .بندابراین،
اگر این مؤلف مه در یک یگان نظامی ،در رأس روش کاری یک فرماندده قرارگیدرد ،بقید مؤلفدههدا بدا
سهولت بیشتری مورد اقبال و پذیرش زیردسدتان قرارگرفتده و تحقّدق مدییابندد .بدا ایدن توضدیح ،مددل
مؤلفههای روشی مدیریت نظامی نهجالبالغه ،بهعنوان مدل و نظری غایی پدژوهش ،بدا نمدودار زیدر ارائده
میشود:
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امر به معروف و نهی از منکر

رفتار نیک با فرمانبران

جاذبه و دافعه

مشورت با افراد متخصص

دلسوزی با فرمانبران

برنامه ریزی مناسب
پرهیز از جنگ افروزی

حق مداری و قانون گرایی
تشویق و تنبیه به مورد و به موق،
سازماندهی هدفمند

گذشت و عذرپذیری

ایجاد و افزایش انگیزه

رسیدگی به مشکالت مالی کارکنان

مدارا همراه با قاطعیت

ارزیابی و ارزشیابی

چارهاندیشی در حوادث

نمودار  :2مدل مؤلفههای رَوشی مدیریت نظامی در نهجالبالغه

نتیج ضمنی دیگر پژوهش آن است که ارائد مؤلفدههدای روشدی مددیریت نظدامی براسداس تعدالی
نهجالبالغه ،میتواند در غنای علوم نظامی با تلثُّر از معارف دینی اثربخش بوده و گامی استکمالی در جهت
تسرّی آموزههای اسالمی به آموزشهای نظامی در مراکز آموزشی نیروهای مسلح کشور بده شدمار آیدد و
این امر به لحاظ ارزشی ،عالوه بر تقدّس بخشیدن به آموزشهای نظامی ،اقبال و پذیرش زیردستان را از
فرامین فرادستان و فرماندهان سهولت میبخشد.
 پیشنهادهای پژوهشبا عنایت به ارزیابی یافتهها و نتائج این پژوهش ،پیشنهادهای زیر در سه حوزه ارائه میشود:
الف) پیشنهادهای کاربردی
پیشنهادهای کاربردی :با توجه به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در صدر مؤلفههای روشی مددیریت
نظامی استنباط شده از نهجالبالغه در افق این پژوهش ،پیشنهاد میشدود :فرمانددهان و مددیران نظدامی،
مکانیزم های نظری و عملی الزم را برای عملیاتی کردن این مؤلفه در سدطوح مختلد نیروهدای مسدلح
کشور ایجاد کنند؛ مؤلفه های ارائه شده در این پژوهش ،به صورت بروشور تهیه و در معدر دیدد روزاند
فرماندهان و مدیران نظامی قرار گیرد و این مطالعه ،به صورت الگوی روشدی مددیریت نظدامی ،از طریدق
نشریه ،به معاونت آموزشی ستاد کل نیروهای مسلح و ستادهای ارتش جمهوری اسالمی ،سدپاه پاسدداران
انقالب اسالمی ،ناجا و پدافند ،با تلکید بر نشر آن ،ارسال شود.
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ب) پیشنهادهای عمومی
با توجه به اینکه مؤلفههای ارائه شده از الگوی روشی امیرالمؤمنین(ع) در حوزۀ مددیریت نظدامی ،قابلیدت
تعمی به سایر حوزههای مدیریتی کشور نیز دارد ،پیشنهاد میشود ،این مؤلفهها ،بهعندوان الگدوی روشدی
مدیریت ،به سایر حوزههای مدیریتی کشور ارسال شود.
ج) پیشنهادهای پژوهشی
ارزیابی یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که نیاز ادبیات غنی به آموزههدای مددیریتی معصدومین(ع) در
عرصههای مختل  ،بهویژه در زمین امور دفاعی و نظامی ،مقتضی انجام پژوهشهای متنوع و متعددی در
این زمینه است تا با نزدیک کردن هرچه بیشتر سطوح مدیریت و فرماندهی نیروهای مسلح بده الگوهدای
روشی و عملی آن ذوات مقدّسه ،زمین رشد و تعالی انسانی و اخالقی مدیران و فرماندهان نظدامی فدراه
شود که از باب نمونه ،پژوهش در زمین «چیستی الگوی نظری و عملی آینددهنگدری در جندگ براسداس
اندیشه و عملکرد نظامی امامعلی(ع)»« ،چگونگی الگوی هدایتمحوری در جنگهای نظامی با محوریدت
جنگهای امام علی(ع)»« ،مؤلفههای الگوپذیری از الگوهای معیار در حوزۀ فرماندهی و مدیریت نظامی با
تلکید بر آموزههای علوی» و  ...پیشنهاد میشود.
د) محدویت پژوهش
انجام پژوهش هایی نظیر پژوهش حاضر ،که از سویی ناظر بر یک بستر تاریخی خاصّ در گذشته بوده و از
سوی دیگر ،مستلزم اطالعات عینی از مسلل مورد مطالعه است ،دست ک با یک محدویت جدّی مواجه
است و آن محدودیت ،عبارتِ از این است که القای مطالب به مخاطبی که در زمان بروز رفتارهای
مضبوط و روایتشده حضور نداشته و موارد مشابه آن نیز در عصر حاضر وجود ندارد ،بسی دشوار است.
تشکر و قدردانی
در پایان از خداوند متعال که توفیق به فرجام رسیدن این پژوهش را مرحمت فرمود و از سردبیر فرهیخته
فصلنامه و نیز از داوران فهی و ژرفاندیش مقاله که با ظرافت نگاه و اهدای نظرات اصالحی عالمانه خود،
نقش چشمگیری در سامان یافتگی این پژوهش داشتهاند خاضعانه سپاس و قدردانی مینمایی .
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انسانی در نیروی انتظامی ،سال سوم ،ش .33-120 ،2
 رشیدزاده ،فتحاهلل و جعفری ،رضا« .)1833( .ابعاد و مؤلفههای راهبردی فرماندهی نظامی براساس آموزههایامیرالمؤمنین ،امام علی(ع) ،در نهجالبالغه» ،فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی ،سال بیست  ،ش
.121-110 ،1
 سپهر ،میرزامحمدتقی .)1851( .ناسخ التواریخ ،تهران ،کتابفروشی االسالمیّه. سیادت ،سیدعلی و مختاریپور ،مرضیه« .)1811( .بررسی ویژگیهای مدیران و مه ترین راهکارهای اجرایی درایجاد انگیزه و کارایی در کارکنان از دیدگاه امام علی(ع)» ،مجله علوم انسانی ،ش .21-11 ،11
 عزیزی ،محمد« .)1831( .مؤلفهها و شاخصهای فرماندهی و کنترل سازمان رزم در جنگهای آینده»،فصلنامۀ علمی پژوهشی مدیریت نظامی ،سال نوزده  ،شماره .11-105 ،1
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 قوچانی ،محمود .)1811( .فرمان حکومتی پیرامون مدیریت ،تهران :مرکز آموزشی مدیریت دولتی . کرسول ،جان دبلیو .)1835( .درآمدی بر پژوهش روشهای آمیخته ،مترجمان؛ راضیه اکبری و مرتضیاکبری ،تهران :انتشارات جامعه شناسان و روششناسان.
 لزگی ،علینقی .)1832( .شناسایی و تحلیل مؤلفههای مدیریت نظامی در نهجالبالغه ،پایاننامهکارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه شاهد.
 محمدی ریشهری ،محمد .)1815( ،ميُانْالحکم  ،ق  :داراحلدیث. ناظمی اردکانی ،مهدی« .)1811( .ویژگیهای نظام مدیریتدولتی در کشورهای درحال توسعه و ضرورتمهندسی فرهنگی آنها» ،پژوهشنامه علمی پژوهشی فرهنگی ،دوره سوم ،ش .115-115 ،5
 منابع عربی ابنابیالحدید ،عبدالحمید بن هبه اهلل .)1101( .شرح نهجالبالغه ،ق  ،کتابخانه عمومی آیتاهلل مرعشینجفی.
 العاملی ،شیخحر .)1103( .وساِلْالشيذ  ،ق  :انتشارات مؤسسه ال البیت علیهم السالم. -الهاللی ،سلی بن قیس .)1105( .سليمْبنْقيسْهاللل ،ق  :انتشارات اهلادی.

