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  بررسی جایگاه رهبري در گلستان سعدي
  

  1دکتر پروانه عادل زاده
  

  چکیده
دهنده به حکومت و اداره یک سازمان ترین موضوعات جهتخاستگاه مدیریت و رهبري از مهم

کننده که انسان از چه مجرایی گام در میدان اداره امور بگذارد و به رهبري پردازد، نقش تعییناین. است
ها و رفتار و سلوك مدیریتی و حکومتی اعم از بخشایش، گیريتصمیم. یت و حکومت دارددر مدیر

نوع . ها از مدیریت و حکومت استها و دریافتداري و بلندنظري به شدت متاثر از تلقیخردمندي، امانت
اگر . هدددریافت زمامداران از خود در جایگاه مدیریتی، آنان را به انواع روابط و مناسبات سوق می

دریافت شود کارکردها » تحکم«باشد، ولی چنانچه می» دارانهامانت«باشد کارکردها، » امانت«ها، دریافت
 ،ادبیات فرماندهی و رهبري از جایگاه بندگی خدا و پاسداشت ادبیات لطیف و انسانی. خواهد بود» آمرانه«

چنانچه . شودحکیم حکومت نیز منجر میدر عین اقتدار و توانایی در مدیریت به حفظ سلسله مراتب و ت
در این مقاله . قانونی و هرج و مرج، گزیري نیستي نابسامانی تباه گردد، از بیها در چرخهدستورالعمل

الدین سعدي شیرازي در گلستان در خصوص اصل رهبري مورد  المتکلّمین، شیخ مصلح هاي افصحدیدگاه
  .بررسی و مداقه قرار گرفته است

  
   رهبري، مدیریت، گلستان، سعدي، حکومت:کلیدي ايه واژه

  

                                                           
 )adelzadeh@iaut.ac.ir(ایران، گروه زبان و ادبیات فارسی، تبریز،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز، استادیار -1

 » بهره وريمدیریت«
  1392زمستان  _27 شماره _م هفتسال 

  199 - 207 ص ص
  28/11/92: تاریخ دریافت مقاله

 06/05/92: تاریخ پذیرش نهایی مقاله
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  مقدمه
توانند خود را با این هایی می سازمانپیش آیدتحوالت، اساسی و بنیادي هرگاه 

مدیران و رهبري کارآمد، «شرایط تطبیق دهند و به اصطالح در گود باقی بمانند که 
در طول ). 2، 1391مکاران، تابلی و ه( »اندازي بلند مدت داشته باشندتغییرگرا یا چشم

تاریخ ثابت شده است که موفقیت یا شکست در کلیه امور تا حدود زیادي به رهبري آن 
 ها داردانگیز بر عملکرد و رفتار انسانشود و پدیده رهبري تأثیر شگفتامور مربوط می

  ). 166، 1390کردنائیج، (
 فرآیندي اساسی در رهبري که یکی از پنج وظیفه اصلی مدیریت است به عنوان

-عنوان هدایت و هماهنگنقش پر اهمیت رهبر در سازمان به. هر سازمان مطرح است
کند که رهبر بر عملکرد گروهی  فعالیت مربوط به گروه، این نکته را گوشزد میةکنند

 شودتأثیر بسزایی دارد و به عنوان یک رکن اساسی در پیشبرد اهداف سازمان مطرح می
  ). 2، 1387ور، پسلک و آتش(

رهبري به عنوان توانایی نفوذ در دیگران براي دستیابی به اهداف سازمانی مطرح 
 تواند از دو سبک اصلی رفتاري، گرایش به وظیفهدر این راستا فرد رهبر می. شودمی

فیلدر پیشنهاد . مدد گیرد)گراییرابطه( و گرایش به روابط متقابل میان افراد) گراییوظیفه(
وي عنصر . د که از لحاظ کارایی، سبک رهبر باید با مقتضیات موقعیتی انطباق یابدکنمی

نکته مهم این است که رهبري ). همان منبع( دانداساسی رهبري را اعمال نفوذ می
 کارآمد منوط بر این است که فرد شایسته در زمان مقتضی و در مکان مناسب قرار بگیرد

  ).1377میچل، (
 موضوعی است که از دیرباز نظر محققان و عموم مردم را به به طور کلی رهبري

شاید علت جذابیت گسترده رهبري این ). 118، 1385امیرکبیري، ( خود جلب کرده است
  . باشد که رهبري، فرآیندي بسیار اسرارآمیز است که در زندگی همه افراد وجود دارد

ها، بدانند بر اساس چه ویژگیاند تا در اکثر موارد، دانشمندان علوم رفتاري کوشیده
هایی از موقعیت، توان رهبر در تأثیر بر ها منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبهتوانایی

 شیخ مصلح). 2، 1382، 1یوکل( توان تعیین کردپیروان و تحقق اهداف گروهی را می
 یک مند قرن هفتم هجري قمري، نیز در دو کتاب گلستانالدین سعدي شیرازي، اندیشه 

تنها از نظر لفظ  اسلوب او نه . دهد دوره حکمت عملی و مدیریت عمومی را تعلیم می
                                                           

1.Yukl, G 
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مندان در باب حکمت پیش از سعدي نیز برخی از اندیشه. بلکه از نظر معنا نیز تازگی دارد
حکمت عملی در  .اند سرایی کرده هاي علمی سخن عملی و تقسیمات آن با استدالل

هاي جمهوریت، نوامیس، سیاست  ن و ارسطو با نگارش کتابیونان بیشتر توسط افالطو
سینا کتاب  ي ابن گفته شده است که تا زمانه. و اخالق نیکوماخُس مدون گردید

کم به طور کامل به دست فیلسوفان اسالمی نرسیده بود، ولی از  ارسطو دست» سیاست«
سینا از وجود این  نکم شخص اب شد که دست استفاده می» العقلیه العلوم اقسام «ۀرسال

  .کتاب آگاه و بر محتوایش مطلع بوده است
 که جزء منابع این -الرحمه، را در گلستان  هنر استادي و شخصیت سعدي، علیه

مایه نبود دو ثلث از  حجم و بزرگ باید یافت و اگر این کتاب کوچک-مقاله است 
اي عظیم و  چنین ذخیرهبود و شاید نثر فارسی از  شخصیت و مقام رفیع شیخ ناپیدا می

مراد سعدي آن بوده است که کتابی اخالقی و اجتماعی و مدیریتی . ماند پربها محروم می
تألیف کند که خواننده را از حیث معنی در پیچ و تاب زهد خشک و اندرزهاي صوري و 
اصول علم اخالق نیفکند و به سبب بحث در تربیت عمومی زمان که پرهیز از دنیا و 

چنین از حیث لفظ و اسلوب انشا هم. نقطاع بوده است، موجب نفرت طباع نشودترك و ا
، گرد مکررات اشد و از این جهت هم تازگی داشتهنیز با انشاي قدیم فرق داشته ب

را » جاحظ« انشاي ة شیو او به بیانی دیگر.  ببنددپیشینیان نگردیده و صنعتی نو به کار
 کرده و زیر را با بم و شیرین را با  هماهنگدیگر یکیعنی مطالب را با. به کار بسته است

اي که رفع خستگی از خواننده کند، به  شور جمع آورده و هر چند صفحه، بذله و لطیفه
سیرت پادشاهان و آداب ایشان را با اخالق درویشان به هم بسته،  . کار برده است

عشق و جوانی خستگی ، سپس در استبا فواید خاموشی فراهم آوردهفضیلت قناعت را 
 سرگرمی خوانندگان شده و آن باب را با ضعف و پیري به هم ۀوار، وسیل گرفته و جاحظ

ي تعلیم و تربیت باشد قرار داده و در  انداخته است و در خاتمه، موضوع عمده را که شیوه
ضمن آن باب داستان جدال سعدي با مدعی را که از شاهکارهاي وي و داستانی دنیایی 

.  آن زمانه است، ایراد فرموده استزه، به خالف طامات و زهدیات خشک و متداولو تا
باقی سخنان سعدي، سخنان پراکنده و نصایح و کالم جامع و ادب اخالقی و اجتماعی را 

به هر حال پی بردن به . گانه فوت شد، در این باب گرد آورده است که از ابواب هفت
 آثار وي ۀالق عملی هنگامی ممکن است که همترین مرد مدیریت و اخافکار بزرگ

  .گنجدبادقت مورد بررسی قرار گیرد که در مجال این مقاله نمی
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  ابزار و روش
-لۀ تحقیق از نوع توصیفیأمساین پژوهش از نظر شیوة نگرش و پرداختن به

در این پژوهش محقق عالوه بر تصویرسازي آنچه که هست به تشریح . باشدتحلیلی می
منظور تبیین به. پردازدله و ابعاد آن میأن دالیل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسو تبیی

گاه استداللی محکم، از طریق جستجو چنین به منظور ارضاي تکیهو توجیه دالیل و هم
ها و قضایاي کلی موجود دربارة آن در ادبیات و مباحث نظري تحقیق و تدوین گزاره

له تحقیق أمحقق از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسدر این پژوهش . فراهم شده است
 . گیري پرداخته استهاي کلی مربوط ارتباط داده و به نتیجهرا با گزاره

هاي این پژوهش این است که محقق دخالتی در موقعیت، وضعیت و از ویژگی
د ها را دستکاري یا کنترل نکرده و صرفاً آنچه را وجود دارنقش متغیرها نداشته و آن

چنین، با استفاده از این تحقیق هم. تبیین کرده، به توصیف و تشریح آن پرداخته است
ها را به موارد مشابه تعمیم توان این ویژگیهاي کلی حاصل نمود؛ و میتوان شناختمی

  .داد و یک قضیۀ کلی ارائه نمود
  هایافته

. »طاعت ملوكاند، نه رعیت از بهر  ملوك از بهر پاس رعیت«سعدي معتقد است 
  :بنابراین حاکمان باید فرصت را در خدمت به مردم غنیمت شمارند

  پادشـــاه پاســـبان درویـــش اســـت«
  گوســـپند از بـــراي چوپـــان نیـــست

  

  گرچــه رامــش بــه فــرّ دولــت اوســت  
ــراي خــدمت اوســت  ــان ب   بلکــه چوپ

  

  دریاب کنون که نعمتت هست به دست  
  »رود دست به دست کاین دولت و ملک می

  )124-123، 1374سعدي،         (               

  

ک فرماندهسربر« لِ لک مباد آن م ي فرمــانبردار کــه خــدا را نبــود بنــده    م«  
  )530همان منبع، (                         
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ي مشحون از کلمات و جمالت حکیمانه است که در هاي سعدنوشته: بخشایش
جاي جاي این حکایات بر سبیل تمثیل . زیر عنوان حکمت و موعظه آورده شده است

  :داري را با کمال فصاحت بیان فرموده استیک دوره اصول ملک
 کرم آن است که عفو کنی و گر نتوانی تو نیزش دشنام ده! اي پسر: هارون گفت«

  .قام از حد درگذرد که آن گاه ظلم از طرف تو باشد و دعوي از قبل خصمنه چندان که انت
  نه مرد است آن بـه نزدیـک خردمنـد         
  بلی مرد آن کس است از روي تحقیق

  
ــنام  « ــتخویی داد دشـ ــی را زشـ   یکـ

ــی  ــم کــه خــواهی گفــتن آن ــر ز آن   بت
  

ــد       ــار جوی ــان پیک ــل دم ــا پی ــه ب   ک
  »که چون خشم آیدش باطـل نگویـد       

  )131همان منبع،        (                   
  فرجـام تحمل کرد و گفـت اي خـوب       

  »که دانم عیب من چـون مـن نـدانی       
  )320همان ،   (                              

به اعتقاد سعدي، جاه و مقامی باالتر از مقام عرفان و : ارج نهادن به عرفان
ت و حکومت نیست، پندارند مقامی باالتر از مقام صدار درویشی نیست و آنان که می

  :دهد وي، ما را چنین اندرز می. اند سخت در اشتباه
پرسید . زخیکی از صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی در دو«

! که موجب درجات این چیست و سبب درکات آنچه، مردم به خالف این همی پنداشتند
ندا آمد که این پادشاه به ارادت درویشان به بهشت اندر است و آن پارسا به تقرب 

  .پادشاهان در دوزخ
میرِ اَ لی بابِ الْ فقیرُ ع قیرِ و بِئْس الْ فَ لی بابِ الْ میرُ ع اَ   نِعم الْ

  به چه کار آید و مسحی و مرقـع        دلقت  
  حاجت به کاله برکی داشـتنت نیـست       

  

  هاي نکوهیـده بـري دار       خود را ز عمل     
  »صفت باش و کـاله تتـري دار      درویش

  )171همان ، (                            
مند ادب فارسی، حاکمان را این اندیشه: گراییهاي نفسانی و مادييامبارزه با هو

    دارد و حلم و وفاداري را از و تابعیت هواهاي نفسانی بر حذر میگرایی از مادي
کند حاکم باید وفاداري را با اهل و یاران شمارد و تاکید میهاي حاکم خردمند میویژگی
  :کار بنددخود به
  هر که با اهل خود وفـا نکنـد        «
  

  »روي و دولتمنـــدنـــشود دوســـت  
  ) 453همان ،     (                       
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  ».علم حلم و زاهد بی پادشاه بی«: داند سعدي دو کس را دشمن ملک و دین می
  ) 645، همان(                                                                              

  
اي باشد که به ملک  ها و سیاست حاکم باید به گونهها، روشوي معتقد است رویه

  :او طمع نکنند
  وي خود در طماع باز نتوان کرد      به ر «

ــاز    ــشنگان حج ــه ت ــد ک ــس نبین   ک
ــشمه  ــا چ ــر کج ــیرین  ه ــود ش   اي ب

  

  چو باز شد به درشتی فراز نتوان کرد         
ــد  ــرد آینـ ــور گـ ــر آب شـ ــه سـ   بـ
ــد   ــرد آین ــور گ ــرغ و م ــردم و م   »م

  )192همان منبع،(                          
جانبه به آحاد مردم  اه همهسعدي معتقد است حاکم باید نگ: الگو برداري از بزرگان

 مرتبط با هم کار آنان را در تمامی ابعاد به ۀصورت یک مجموعو رعیت داشته باشد و به
  :گوید رو می سامان کند از این

ــی« ــد   بن ــک پیکرن ــضاي ی   آدم اع
ــار  ــه درد آورد روزگ ــضوي ب ــو ع   چ

  غمــی تــو کــز محنــت دیگــران بــی
  

ــد    ــک گوهرن ــرینش ز ی ــه در آف   ک
ــضوها را نما  ــر عـ ــرار دگـ ــد قـ   نـ

ــی   ــد آدم ــت نهن ــه نام ــشاید ک   »ن
  )80-79همان منبع،                    (

  

ي امور، شکلی و نگرش وي به همه: کرداري و خردمنديگفتاري، راستراست
داري را الزام ستاید، امانتگفتاري را میشمارد و راستظاهري نیست، دروغ را ناپسند می
  :دانددیدگاهی و رفتاري براي حاکم می

الْعافینَ اي خداوند، همی: محضر گفتیکی از وزراي نیک« ظَ وی کاظِمینَ الْغَ الْ گوید و
نِ النّاسِ ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت وزیر دیگر، که ضد او بود گفت. ع :

این، ملک را . ابناي جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن
مرا آن دروغ : ملک روي از این سخن درهم کشید و گفت. ا گفتدشنام داد و ناسز

تر آمد از این راست که تو گفتی، که آن را روي در مصلحتی بود و بناي این بر  پسندیده
  ).177همان منبع، (»انگیز دروغی مصلحت، به که راستی فتنه: اند خبثی و خردمندان گفته

باري . ر و دیگر برادرانش بلند و خوبروياي را شنیدم که کوتاه بود و حقی زاده ملک«
پسر به فراست و استبصار به جاي آورد و . کردپدر به کراهت و استحقار در او نظر می

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  بررسی جایگاه رهبري در گلستان سعدي
   

 

205

. اي پدر، کوتاه خردمند به که نادان بلند نه هرچه به قامت مهتر، به قیمت بهتر: گفت
فیلُ جیفَۀٌ الْ ظیفَۀٌ و   ).179همان منبع، (»اَلشّاةُ نَ

از ملوك عجم، حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده یکی را «
اش، به جهان برفتند و از بود و جور و اذیت آغاز نهاده، تا به جایی که خلق از مکاید ظلم

چون رعیت کم شد، ارتفاع والیت نقصان پذیرفت و . کربت جورش، راه غربت گرفتند
  .خزینه تهی ماند و دشمنان زور آوردند

  ه فریادرس روز مصیبت خواهد    هر ک 
  ي حلقه به گوش ار ننوازي برود       بنده

  

  گو در ایام سالمت به جوانمردي کوش  
  »گوشبه حلقه شود بیگانه که لطف، کن لطف

  )69همان منبع،    (                             
اصل اخالق و سلوك آدمی از منظر سعدي، آزادي، بلندنظري، : بخشندگی
 سیاست ةچنین برقراري عدل و احسان، شالودهاست، همعدیل میلبخشندگی و ت

  .مملکت و حکومت است
خواندند در زوال مملکت ضحاك و باري به مجلس او در، کتاب شاهنامه همی«

هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ملک و : وزیر، ملک را پرسید. عهد فریدون
آن چنان که شنیدي خلقی به تعصب بر : حشم نداشت چگونه ملک بر او مقرر شد؟ گفت

اي ملک چون گرد آمدن خلق : او گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت گفت
  !کنی، مگر سر پادشاهی نداري موجب پادشاهی است، تو مر خلق را چرا پریشان می

پادشاه را کرم باید تا : موجب گرد آمدن سپاه و رعیت چیست؟ گفت: ملک گفت
  . و رحمت، تا در پناه دولتش ایمن نشینند و ترا این هر دو، نیستبدو گرد آیند

ــلطانی  ــشه، سـ ــور پیـ ــد جـ   نکنـ
  پادشــاهی کــه طــرح ظلــم افکنــد

  

  کـــه نیایـــد ز گـــرگ چوپـــانی     
ــک خــویش بکنــد  ــوار مل ــاي دی   »پ

  )همان منبع     (                        
ن ترا خداي شنیدم که فالن دشم: کسی مژده آورد پیش انوشیروان عادل، گفت«

  !هیچ شنیدي که مرا بگذاشت: گفت. عز و جل برداشت
  »که زندگانی مـا نیـز جـاودانی نیـست             اگر بمرد عدو جاي شادمانی نیست

  )134همان منبع، (                         
از لوازم استعداد پادشاهی اول نسبی ظاهر است که اگر «: اصل و نسب داشتن

  ).424همان منبع، (»وعی از نقصان آلوده باشدندارد، هرچ از او آید به ن
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پادشاهی کاري بزرگ است و به اوج معالی آن به بال همت عالی توان پرید «
اي است از  روي حسب است و اگر نسب نباشد، حسب خود مایهيالغیر، چه نسب پیرایه

  ).425همان منبع، (»اي از همه مستغنیهمه مغنی و پایه
 پادشاهی نیست واال حسب ذاتی وجودا و عدما مکمل مجرد نسب علت بزرگی و«

 ).426همان منبع، (»و منقص آن نتواند بود و فرع چنان آید که مفخر اصل را شاید

  گیريبحث و نتیجه
ترین بنیان در حکومت و هاي قرآنی، مهمسعدي به تبع آموزه يدر اندیشه

گر بر حاکم مستولی باشد پرواپیشگی ا.  خود با خداستۀمدیریت، اصالح نگرش و رابط
تسلط، تجبر «ها سعدي معتقد است اگر دریافت. کنددر مرزهاي اطاعت از خدا حرکت می

خواهد » گرانه، مستبدانه و خودکامانهسلطه«باشد، کارکردها به ترتیب » و خودکامگی
- گرانه، خدمتهدایت برعکس این موضوع نیز صادق است، پرواپیشگی کارکردهاي. بود

کید أها، تگذشته از مبنایی بودن این سفارش. دارانه و پاسدارانه در پی دارده، امانتگزاران
 ۀسعدي در این جا از آن روست که آدمی غالبا در جایگاه قدرت در معرض وسوس

 رهبري و ۀدر اندیش. کندکه به راحتی اقدامات خود را توجیه میمرزشکنی قرار دارد و این
تر و استوارتر باشد، راه و رشد ي به موازین اخالق، بیشحکومتی سعدي هرچه پایبند

داند و وفاداري با مند میسعدي نظام حاکم بر عالم را نظامی قانون .تعالی هموارتر است
کرداري و اصل و نسب داشتن اهل و یاران، الگوبرداري از بزرگان، راست گفتاري و راست

  .شماردورزانه و پایدار میهاي رهبري خردترین عوامل و شاخصهرا از مهم
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