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بررسي شيوه رهبري از منظر احادیث و کتب الهي
علي رستگار
کارشناس ارشد مدیریت بازرگاني
رشيد خضري
کارشناس ارشد مدیریت علوم بانکي
عبدالرسول کریمي یزدي
دانشجوي دکتري مدیریت بازرگاني
چکيده:
این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که رهبري از نقطه نظر اسالم چگونه است و دیگاه حضرت علي (ع) به رهبري
چيست؟آموزه هاي اسالمي مربوط به موضوع رهبري بر اساس روش کتابخانه اي در جمع آوري اطالعات و با استفاده از روش
توصيفي – تحليلي  ،جمع آوري  ،توصيف و تحليل مي شود.ابتدا شيوه هاي رهبري از دیدگاه اسالم و غرب مقایسه شده و
سپس مفهوم رهبري از دیدگاه اسالم و شيوه رهبري حضرت علي (ع) بررسي و تشریح گردید .با توجه به اینکه اسالم بر جنبه
معنوي و کرامات انسان توجه وی ژه اي دارد لذا فرق این تحقيق بر این اساس که در اسالم به رهبري به عنوان رهبري کریمانه
توجه مي شود .اگر براي انسان ،نوعي کرامت ذاتي قایل باشيم ،نحوة رهبري و تعامل با او کریمانه خواهد بود و اگر او را لئيم و
پست تصور کنيم ،شيوة رهبري مستبدانه و خوارکننده است .فرضيه این تحقيق آن است که شيوة رهبري در مدیریت اسالمي
کریمانه است؛ زیرا بر کرامت ذاتي انسان ها استوار است .این شيوه مستفاد از کالم موالي متقيان حضرت علي(ع) است که
ميفرمایند « :واخلط الشدة بضغث من اللين و ارفق ماکان الرفق ارفق و اعتزم بالشدة حين تغني عنك اال الشدة ».رهبر باید
نرمش حداکثري را با شدت حداقلي در س ازمان ترکيب کند و در مواجهه با افراد ،تا حد امکان نرمش و مدارا نشان دهد و در
هنگام ضرورت ،شدت عمل نشان دهد .مواضع شدت عمل را مي توان خيانت ،سرپيچي از فرمان و مانند آن دانست .هریك از
مؤلّفههاي رهبري ،خود داراي شاخصها و مراتبي است .استفاده از شيوة رهبري نيازمند مبادي و مقدّماتي است که مهمترین
آنها داشتن سعة صدر است .چنانچه این شيوه با انگيزة جلب رضاي الهي انجام شود ،ميتوان آن را «رهبري معنوي» نيز ناميد.
این شيوه رهبري بر دیگر وظایف مدیریت نيز تأثيرگذار است.
واژگان کليدي:تئوري ها و مدل هاي رهبري ،سبك رهبري در اسالم ،رهبري – مدیریت ،رهبري کریمانه
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مقدمه:
امروزه در سازمانها با منابع عالي سرمایه اي و انسانهاي محدودي مواجه هستند که به کارگيري این منابع در راستاي اهداف
سازمان نقش مدیریت است که در حقيقت مدیریت اثربخش تضمين کننده پویایي سازمان مي باشد چرا که رهبري یکي از
مفاهيم گسترده در حوزه مدیریت است که از سویي یکي از وظایف مدیریت و از سوي دیگر مفهومي وسيع تر از مدیریت محسوب
شده و مي توان گفت ،رهبري جوهره مدیریت به شمار مي رود .مدیریت و رهبري وابسته به ویژگي ها و مشخصه هاي مجموعه
تحت نظارت ،تعيين و اجرا مي گردد.
بر این اساس دین اسالم که به عنوان یکي از ادیان و بزرگترین دین الهي محسوب مي شود دیدگاه ویژه اي به انسان داشته که
این دیدگاه که قطعا نظام و سبك رهبري را متأثر خواهد نمود و این دیدگاه تفاوت شگرفي با دیدگاه مادي و غربي به انسان
دارد.
یکي از مهمت رین مولفه هاي بوجود آورنده این مشکالت دیدگاه مدیران غربي مي باشد که فقط بدنبال کسب منافع بيشتر بدون
در نظرگرفتن مسائل اجتماعي و اخالقي هستند در همين زمان با توجه به گسترش شبکه هاي ارتباط جمعي و آشنایي سایر
ملل با دین اسالم  ،بویژه اصول اوليه و بنيادین این دین باعث جذب و گسترش روز افزون اسالم بعنوان یك دین جامع و
دربرگيرنده همه مسائل اجتماعي در اقصي نقاط جهان گردیده است و در حال حاضر یکي از مهمترین موضوعاتي که ذهن
اندیشمندان و پژوهشگران بدان معطوف گردیده مدیریت از دیدگاه اسالم مي باشد.
تعریف مسئله تحقيق
با تعریفي که از «رهبري» ارائه شد ،جاي این پرسش وجود دارد که در مدیریت اسالمي ،سبك رهبري چگونه است؟ آیا در
مدیریت اسالمي ،رهبري در حوزة صفات رهبري قرار ميگيرد یا محدودة رفتار؟ و چنانچه در حوزة رفتار باشد آیا اطالق دارد یا
اقتضایي است؟ آنچه در این نوشتار به عنوان هدف پژوهش موردنظر است ،دستیابي به سبك رهبري در مدیریت اسالمي با
استفاده از سيرة علوي است.
اهداف تحقيق
در این تحقيق به برجسته نمودن جنبه هاي مختلف رهبري مدیریتي از دیدگاه اسالمي پرداخته خواهد شد .در این زمينه
مطالعات اندکي وجود دارد و به ندرت به رهبري از دیدگاه اسالمي پرداخته شده است .
اهداف خاص تحقيق شامل:
-1ارائه مفاهيم رهبري از دیدگاه اسالم و غرب
-2تشخيص بين رهبري اسالمي وغربي
 -4بررسي سبك هاي رهبري به ویژه تئوري شبکه مدیریت و پيوستار رهبري از نقطه نظراسالم
 -5تشریح ویژگي ها و اصول رهبري از دیدگاه اسالم از منظر قرآن کریم ،حضرت علي(ع) و نهج البالغه
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روش تحقيق
روش تحقيق در این مقاله ،روش «کتابخانهاي» و مبتني بر توصيف و تحليل آموزههاي دیني ،به ویژه فرمایش حضرت علي(ع)،
ل (مباني) است .با استفاده از
است .در این روش ،از شيوة «استقراء» استفاده شده و سير تحقيق از جزء (گزارههاي دیني) به ک ّ
این شيوه ،مباني رهبري کامالً مشخص ميشود ،ضمن آنکه گزارههاي دیني (فرمایش حضرت امير(ع)) نيز تحليل محتوایي
مي شود تا ظرایف و جزئيات بيشتري براي محقق کشف گردد .این روش در واقع ،یك شيوة اجتهادي است که محصول آن،
گزارههاي «توصيفي تجویزي» خواهد بود و با علم فقه ،که داراي گزارههاي «تجویزي» و در محدودة احکام خمسه است ،متفاوت
خواهد بود و برخي از مقدّمات اجتهاد از قبيل بررسي دقيق سند و وضعيت رجال حدیث در آن موردنظر نيست.
نکتة دیگر آنکه ،گ رچه در سير بحث از شيوة رهبري ،از بنا به مبنا دست ميیابيم ،اما در نگارش ،ابتدا مباني ،به ویژه مباني
انسانشناسي ،مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد تا ترتيب از مبنا به بنا رعایت شده باشد .عالوه بر این ،مبادي رهبري نيز به
اجمال مورد بحث قرار ميگيرد .منظور از «مبادي» ویژگيهاي الزم براي اعمال این شيوه از رهبري است ،.ابتدا پاسخ به سؤال
را از متن سنّت ،یعني سخنان و سيرة حضرت علي(ع) دریافت کرده و سپس مباني و مبادي آن را استخراج نموده است.
تاریخچه رهبري
نخستتتين پژوهش درباره رهبري ،در ستتال 4091م .منتشتتر شتتد و مهمترین رویکردهاي اوليه آن ،در طول جنگ جهاني اول
بهوقوع پيوستتت( .همان) در فاصتتله ميان جنگهاي جهاني اول و دوم ،بيشتتترین توجه ،به صتتفات رهبري و شتتيوههاي رفتاري
رهبري بود ،به گونهاي که افراد با استتتفاده از آن ،به رهبري دستتت ميیافتند .ستتير تکاملي این نظریهپردازيها شتتامل هفت
رویکرد است.
 .4رویکرد سنتي (صفات مشخصه رهبري)؛
 .2رویکرد رفتار رهبري؛
 .3رویکرد موقعيتي و اقتضایي؛
 .1رویکرد جستوجوي جانشين براي رهبري؛
 .5رویکرد برداشت یادگيري اجتماعي؛
 .6رویکرد ویژگيهاي فردي؛
 .7رویکرد رهبري اصيل.
 .1رویکرد سنتي (صفات مشخصه رهبري)
کهن ترین شيوه تفکر در زمينه ميزان اثربخش بودن رهبري ،رویکردهاي صفات شخ صي ا ست( .ا ستونر و همکاران4333 ،؛
حقيقي و همکاران4332 ،؛ رابينز4335 ،؛ رضائيان4370 ،؛ ساعتچي و عزیزپور پوبي4331 ،؛ لوتانز4371 ،؛ باس4000 1،م.).
دانشمندان این حوزه در پي یافتن صفات یا مشخصههایي بودند که موجبات رهبري شخص را فراهم ميکند ،ولي این صفات یا
مشتتخصتتههاي رهبري در نهایت به حدي رستتيد که طبقهبندي آنها مشتتکل شتتد .همچنين در دنياي واقع نيز رهبران
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موفقي دیده شتتدند که تمام صتتفات پيشتتنهاد شتتده را نداشتتتند .در نتيجه ،این امر با ناکامي روبهرو گشتتت .بنابراین ،در دهه
4019م .تحقيقات درباره شناخت سبك و روش رهبري آغاز گردید.
 .2رویکرد رفتار رهبري
در رویکرد رفتار رهبري ،پرستتش استتاستتي این بود که آیا ستتبك رهبري خاصتتي وجود دارد تا بتواند اثر بيشتتتري بر گروهها و
سازمانهاي تحت نظر خود داشته باشد؟ فلسفه اساسي این طرز تفکر آن است که رهبري و سرپرستي «ذاتي نيست ،بلکه تا
حد زیادي اکتستتابي استتت» و به یقين آموزش ،در افزایش توانایي ستترپرستتتان و مدیران مؤثر خواهد بود (همان)عمدهترین
مطالعاتي که در این حوزه انجام گرفته ا ست ،عبارتند از :دان شگاه آیووا ،مطالعات دان شگاه مي شيگان ،پيو ستار رهبري ،مطالعات
دانشگاه ایالتي اوهایو و سبك سنج مدیریت( .همان)
 .3رویکرد موقعيتي و اقتضایي
رویکرد اقتضایي ،رویکردي است که اساس فکري آن ،بر این محور استوار است که اصوالً جستوجوي بهترین راه براي رهبري
که در همه موارد بتوان آن را به کار گرفت ،امري محال و نشتتدني استتت( .همان) ازاینرو ،در این دوره محققان بر تالش خود
جهت شناخت رهبري افزودند که نتيجه کو شش آنها ،نظریههاي موقعيت و اقت ضایي ا ست .در این نظریهها ،متغيرهاي دیگري
نيز افزون بر ویژگيهاي شخ صي رهبر ا ضافه مي شود که بر سبك رهبر تأثير ميگذارد .این ویژگيها عبارتند از :ویژگيهاي
فردي کارکنان ،ویژگيهاي گروه و ساختار گروه ،بخش یا سازمان (ر ضائيان )302 :4370 ،که همه با تعامل یکدیگر بر سبك
رهبري اثر ميگذارند.
مهمترین نظریههاي اقتضایي و موقعيتي به این قرار است :پيوستار رهبري ،مدل نظریه رهبري وضعيتي ،مدل اقتضایي (سبك
ت ساختار ت توان) ،نظریه سبك مدیریت سه بعدي رهبري اقتضایي فيدلر ،نظریه منبع شناختي و نظریه رهبري مسير ت هدف.
(البته برخي از اندی شمندان ،نظریه م سير تتتت هدف را از مجموعه نظریههاي رویکرد اقت ضایي و موقعيتي جدا ميکنند( .لوتانز،
( .)4371استتتونر و همکاران4333 ،؛ حقيقي و همکاران4332 ،؛ رابينز4335 ،؛ رضتتائيان4370 ،؛ ستتاعتچي و عزیزپور پوبي،
4331؛ لوتانز4371 ،؛ باس4000 ،م).
 .4جستو جوي جانشين براي رهبري
نظریههاي رهبري ارائه شتتده نتوانستتتند آنچنانکه ادعا ميشتتد ،رضتتایت جوامع علمي و ستتازماني را برآورده ستتازند (لوتانز،
 ،)4371ولي آنچه مشتتخص استتت این نظریهها بر کل شتتخصتتيت یا تماميت رفتار مدیریت تمرکز دارند و عدم توفيق آنها در
دستيابي به این کليت ،اعتبار آنها را زیر سؤال برده است( .باس4000 ،م).
نظریه جانشين براي رهبري بيان ميدارد که ميتوان سازمان را بدون نياز به رهبر ،به وسيله جانشينهاي رهبري هدایت کرد.
این جانشينها عبارتند از :ویژگيهاي زیردستان ،شغل و ویژگيهاي سازمان( .لوتانز)4371 ،
 . 5نظریه برداشت یادگيري اجتماعي
این نظریه به دنبال مدل مفهوميِ جامع رفتار ستتازماني بود تا دید تك بعدي نظریههاي دیگر را اصتتالک کند .این مدل بر نقش
رفتار رهبر و ارتباطات مداوم و متقابل ميان کل متغيرها تمرکز دارد( .همان)
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 .6رویکرد ویژگيهاي فردي (باس1111 ،م).
توفيق نيافتن رویکردهاي معرفي شتتده در ارائه راه حلي کامل در اثربخشتتي رهبري یا به عبارت دیگر ،رهبري اثربخش ،توجه
اندیشتتتمندان را بار دیگر به ویژگي هاي فردي رهبري جلب کرد( .باس4000 ،م ).مجموعه نظریه هاي ویژگي فردي شتتتامل
نظریههاي رهبري تحولآفرین ،کاریزماتيك ،معنوي و خدمتگزار است که اینك به شرک اجمالي هر کدام ميپردازیم.
الف) نظریه رهبري تحولآفرین
نظریه رهبري تحولآفرین ،نخ ستين بار در سال 4073م .بهو سيله جيمز برنز مطرک شد .برنز «نظریه رهبري تحولآفرین» را
بهعنوان فرایندي اخالقي مطرک ساخت که از آن طریق ،رهروان و پيروان به سطوک عاليتر منزلت خواهند ر سيد ( .ساعتچي و
عزیزپور پوبي )5 :4331 ،رهبران تحولآفرین ،صاحب بين شي ه ستند که از طریق آن ،دیگران را براي انجام کارهاي ا ستثنایي
و روشتتتنتر و آیندهاي مطلوب به جنگ و جدال و تالش وا ميدارند( .ستتتاعتچي و عزیزپور پوبي5 :4331 ،؛ آووليو:2995 2،
339؛ ليدن 3و همکاران )433 :2992 ،ویژگي بارز رهبري تحولآفرین ،ویژگي مراودهاي و کاریزماتيك استتتت (ستتتاعتچي و
عزیزپور پوبي6 :4331 ،؛ آووليو320 :2995 ،؛ تور 4و اوفوري ،)669 :2997 5،بهگونهاي که ذهن و احستتاستتات افراد را با هم
یکپارچه ميسازد( .تور و اوفوري)669 :2997 ،
ب) نظریه رهبري کاریزماتيك
رهبر کاریز مات يك ،با اعت قادات و رف تار منحصتتتر به فرد خود ،تأثيرات اجت ماعي عميق و گستتتتردهاي بر دیگران مي گذارد.
(ستتيرانيان 6و بالي51 :2993 7،؛ ستتاستتيك )224 :2995 8،کاریزماتيك ،از ارزشها ،رفتار و ویژگيهاي فردي رهبر ،ویژگي
پيروان ،بافت و برخي عوامل دیگر ،نشئت ميگيرد( .ساسيك )222 :2995 ،از ویژگيهاي رهبري کاریزماتيك ،اعتماد به نفس
باال ،ت سلط بر او ضاع ،دا شتن عقيدهاي را سخ ن سبت به اعتقادات و ارزشها ،پار سایي و عدالت ا ست ( .سا سيك)222 :2995 ،
تمایالت رفتار رهبر کاریزماتيك شتامل ایجاد انگيزه براي عملکرد جمعي و تفستير استت (همان223 :؛ استتپيرز 9و الرنس:2992 10،
 )316و رفتار او به گونهاي است که در نهایت به الگویي براي پيروان خود تبدیل ميشود( .ساسيك)223 :2995 ،
ج) نظریه رهبري معنوي
رهبري معنوي شتتتامل ارزش ها ،عقاید و رفتارهایي استتتت که ذاتاً به خود فرد و دیگران انگيزه ميدهد( .براون 11و

تروینو12،

 )550 :2996ا ساس این نظریه ،هوش معنوي ا ست و از ا صليترین عنا صر آن ،ع شق ا ست( .براون و تروینو ،2996 ،گار سيا ت

2.Avolio
3.Liden
4.Toor
5 .Ofori
6.Seyranian
7 .Bligh
8.Sosik
9.Spears
10 .Lawrence
11 .brown
12 .Trevino
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مورالز 13و همکاران ) 2993 ،همچنين افراد با رهبري معنوي ،به عضتتتویت ،تعهد و فرهنگي توفيق مي یابند که نوعي بقاي
معنوي براي آنان بههمراه ميآورد( .براون و تروینو550 :2996 ،؛ گارستتيا تتتتتت مورالز و همکاران30 :2993 ،؛ تور و اوفوري،
 ) 665 :2997در واقع ،رهبري معنوي غایت ایمان ،اخالق و رویکردهاي رهبري مبتني بر ارزش ها استتتت( .براون و تروینو،
550 :2996؛ تور و اوفوري)665 :2997 ،
به بيان دیگر ،مي توان رهبري معنوي را این چنين توصتتتيف کرد که رهبري معنوي زماني ری ميدهد که فرد در موقعيت
رهبر مظهر ارزشهاي معنوي همانند صداقت ،را ستگویي ،قابليت اعتماد و تح سين شده با شد( .براون و تروینو500 :2996 ،؛
گارسيا ت مورالز و همکاران33 :2993 ،؛ تور و اوفوري)657 :2997 ،
د) نظریه رهبري خدمتگزار
رهبري خدمتگزار نشاندهنده تأثيرگذاري ایدهآل و انگيزش در رهبري تحولآفرین است و عينيت آن در محيط اجتماعي است.
(استتپيرز و الرنس ) 131 :2992 ،رهبران خدمتگزار الگویي نمونه براي پيروان خود و دیگر افراد هستتتند .آنان پيروان خود را
مشتاقانه و تشویق ميکنند تا براي تغيير موقعيت فعلي بکوشند( .ریو )131 :2995 14،رهبران خدمتگزار ،روابط بسيار عميق و
محکمي با کارکنان دارند و بهخوبي آنها را یاري ميرستتتانند تا استتتتعدادهاي بالقوه خود را کشتتتف کنند( .ریو462 :2995 ،؛
ا سپيرز و الرنس )136 :2992 ،این رهبران همانند ح ضرت م سيح  ،بودا و امثال آنان ه ستند ،اگر م شکلي براي کارکنان شان
پيش آید ،همدرد و شنونده خوبي براي ای شان ه ستند و در نهایت ،خود را متعهد به رشد افراد ميدانند( .اسپيرز و الرنس:2992 ،
)131
 .7نظریه رهبري اصيل
نظریه رهبري اصيل براي نخستين بار در سال 2991م .از سوي مؤسسه رهبري گالوپ 15از دانشگاه نبراسکا تتت لينکولن مطرک
شد .تمایز ا صلي این نظریه با دیگر نظریههاي اخير در زمينه رهبري این ا ست که تئوري رهبري ا صيل کليتر ا ست و بر سازة
ریشتتهاي 16تمرکز دارد( .آووليو و همکاران )323 :2995 ،منظور از ستتازة ریشتتهاي ،پایهاي استتت که رهبري مثبت را شتتکل
ميدهد( .همان)
تئوري رهبري اصيل ،بر خود کنترلي (خود نظمي) و خودآگاهي رهبر و پيروان ،سرمایه مثبت روان شناسي و نقش تعدیلگر
مثبت ستتتازماني تمرکز دارد( .آووليو و همکاران320 :2995 ،؛ فراي 17و همکاران150 :2993 ،؛ استتتپارو)124 :2995 18،
رهبري اصتتيل الزاماً تحولآفرین نيستتت .رهبري اصتتيل در بيشتتتر موارد منظور خود را با عمل ،نه با حرف و در قالب اصتتول،
ارزشها و اخالقيات به دیگران منتقل ميکند( ،فراي و همکاران )169 :2993 ،درحاليکه بهطور مثال رهبري کاریزماتيك ،با
سخنوري و لفاظي به دنبال تأثيرگذاري و متقاعد کردن دیگران است( .آووليو و همکاران320 :2995 ،؛ براون و تروینو:2996 ،
)169

13.Garcia - Morales
14.Reave
15 .Galup
16. root construct
17.Fry
18 .Sparrowe
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ازاینرو ،ميتوان گفت نتيجه تالش هاي اندیشمندان غربي و شرقي تا به امروز ،به تئوري رهبري اصيل انجاميده است؛ این
تئوري همه تالش خود را به کار گرفته تا نواقص نظریههاي دورههاي پيشين را برطرف سازد .بنابراین ،تئوري رهبري را ميتوان
جامعترین و کاملترین نظریهاي دانست که مطرک شده است .طرک تئوريهاي رویکرد ویژگيهاي فردي ،توجه اندیشمندان را
به ویژگيهاي روحي و معنوي رهبر معطوف داشت ،به گونه اي که پس از آن ،اندیشمندان در تئوريسازي خود ،به معنویت و
روحانيت توجه کردند .ازاینرو ،تالشهاي اندیشمندان براي بيان اهميت معنویت و ویژگيهاي انساني در رهبري ،سبب خلق
تئوريهاي رهبري همچون تئوريهاي رهبري معنوي ،تحولآفرین و کاریزماتيك شد .اندیشمندان اميد داشتند که با
کوششهاي خود بتوانند با توجه به ویژگيهاي الهي و معنوي رهبري ،تئوريهایي را خلق کنند که مشکالت و نواقص تئوريهاي
پيشين را برطرف سازد.
تئوريهاي قبلي دستورالعملهاي خود را بدون توجه به ذات معنوي و الهي انسان ارائه کردهاند .این تالشها ارزشمند ،اما ناکافي
بود؛ زیرا تئوريهاي خلق شده ،در طول سالها مورد نقد قرار گرفتند و بعضاً نيز در حد یك نظریه باقي ماندند .در نهایت ،هنوز
تئوري رهبري جامع و کامل که رضایت علمي کاربران را برآورده سازد ،خلق نشده است.
پس ميتوان گفت نقص تئوري هاي مطرک شده که مبتني بر نظریات و ذهنيات بشر است و نيز درک نياز به معنویت و حضور
ویژگيهاي الهي و انساني در تئوريهاي رهبري ،آمادگي جامعه علمي و اندیشمندان را براي روي آوردن به مکتبهاي الهي
نشان ميدهد .ازاینرو ،ارائه تئوريها از جمله تئوريهاي رهبري از دیدگاه مکتبهاي الهي ،ضروري به نظر ميرسد .حال این
پرسش مطرک ميشود که آیا مباني اسالمي ميتواند مأخذ توليد تئوري رهبري باشد؟
مفهوم مدیریت
مدیریت به شکلهاي مختلف و متفاوت در طول تاریخ وجود داشته و به صور گوناگون زمينه پایداري و دوام و قوام تمدنها و
حکومتها را فراهم ساخته است با پيشرفت علم و افزایش آگاهي بشر در استفاده از امکانات و توانایيهاي خود تأثير مدیریت در
پيشرفت بشر نيز فزو ني یافت و همراه با آن نظریه هاي مختلف و متفاوتي که از منظرهاي گوناگون به انسان نگاه مي کردند نيز
ارائه گردید به نظر این جانب وجه مشترک تمامي این نظریه ها هدف گرا بودن و توجه به نتيجه کار است و در این راستا انسان
نيز گاه همسنگ ابزار مورد توجه قرار گرفته و گاه به آن در سطوک باالتر توجه شده است
مي دانيم که به تعداد اندیشمندان مدیریت  ،از این مفهوم تعریف داریم استعاره " مدیریت " جنگلي است از تئوریها بيانگر
همين نکته است مثال ال دفت مدیریت را فرآیند به کارگيري موثر و کارآمد از منابع مادي و انساني به منظور نيل به اهداف
تعریف کرده سایمون مدیریت را فرآیند تصميم گيري ميداند.و پيتر دراکر هم مدیریت را توانایي کارکردن به وسيله و با دیگران
مي داند
مفهوم رهبري
تعریفهاي متعددي از رهبري ارائه شده ،اما هيچکدام مورد پذیرش عام قرار نگرفته است .رالف استاگ دیل 2در تحقيقي که در
خصوص نظریه هاي رهبري انجام داد ،به این نتيجه رسيد که به تعداد افرادي که ميخواستند تعریفي از رهبري ارائه دهند،
3

تعریف براي رهبري وجود دارد.

جيمز استونر و ادوارد فریمن ،دو تن از صاحبنظران و نویسندگان معروف مدیریت« ،رهبري» را اینگونه تعریف کردهاند« :رهبري
عبارت است از :فرایند هدایت و اِعمال نفوذ بر فعاليتهاي کاري اعضاي گروه».
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هرولد کونتز5،سيریل اودانل 6،و هينز و یهریخ« 7رهبري» را با نفوذ برابر ميدانند و معتقدند« :رهبري هنر یا فرایند نفوذ بر مردم
است ،به گونهاي که از روي ميل و اشتياق در جهت دستیابي به هدفهاي گروه تالش کند».

3

مورهد و گریفين نيز در تعریف «رهبري» آوردهاند« :رهبري به عنوان یك فرایند ،عبارت است از :قدرت استفاده از نفوذِ بدون
اجبار براي هدایت و هماهنگ کردن فعاليتهاي اعضاي گروه به منظور دستیابي بههدف».

0

تعاریف دیگري نيز با اختالفات جزئي تقریباً مشابه تعاریف مزبور وجود دارد که نقطة مشترک آنها این است که رهبري فرایند
نفوذ و تأثيرگذاري بر افراد است؛ اما در اینکه این نفوذ و تأثيرگذاري حتماً باید بدون اِعمال زور و بهصورت مشتاقانه باشد یا نه،
اختالفنظر وجود دارد.
تفاوت رهبري با مدیریت
اگر چه بعضي از افراد رهبري و مدیریت را مترادف هم مي دانند اما به اعتقاد بعضي باید بين آنها تفاوت قائل شد.از یك سو عده
اي بر این باورند که رهبري یك جنبه مهم از مدیریت است و توانایي رهبري موثر یك از شروط مدیریت اثربخش است(الواني
 ) 4332،از سوي دیگر عده اي معتقدند که رهبري در اصل نسبت به مدیریت مفهوم وسيعتري دارد.مدیریت نوع خاصي از
رهبري محسوب ميشود که در آن کسب هدفهاي سازماني بر سایر اهداف الویت دارد.اختالف اساسي ميان این دو مفهوم از کلمه
سازمان بر ميخيزد.رهبري زماني صورت ميگيرد که فردي به هر دليل مي کوشد بر رفتار فرد یا گروهي اثر بگذارد.این امر مي
تواند براي نيل به اهداف خود فرد یا دیگران بوده و یا اهداف سازمان نيز سازگار یا ناسازگار باشد(رضایيان ) 4333،
خالصه اي از تفاوت بين رهبري و مدیریت در جدول زیر بيان شده است:
ویژگي هاي مدیران

ویژگي هاي رهبران

انتصابي هستند

از درون گروه ظهور مي کنند

سلسله مراتبي هستند

سلسله مراتبي وجود ندارد

اهداف سازماني الویت دارند

اهداف پيروان مورد نظر است

نگهداري مي کند

بهبود مي بخشد بر افراد تمرکز دارد

به کارایي توجه بيشتري دارد

به اثربخشي توجه بيشتري دارد

ترجيح مي دهند با افراد کار کنند

با کارهاي فکري سروکار دارند

مدلهاي رهبري
 -1زنجيره رفتار

رهبري19

 -2مدل مشروط فيدلر
 -3نظریه مسير –
 -4مدل

هدف20

شرطي21

 -5مدل سه بعدي

اثربخشي22

Tanenbaum&Schmit
House&Mitchel
21
Vroom&Yeten
22
P.Hersey&K.H.Blanchard
19
20
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 -1زنجيره رفتار

رهبري23

زنجيره رفتار رهبري در این مدل به دو دسته تقسيم ميشود .
الف  .روش دموکراتيك :اول  :رهبر به زیردست اجازهمي دهد درچارجوب تعيين شده توسط رهبر حرکت کند-.دوم :رهبر حدود
را شرک ميدهد و از گروهها ميخواهد تا تصميم بگيرند.
ب .روش اقتدارطلبانه :اول  :رهبر ایدههایي را مطرک و دعوت به پرسش ميکند .دوم :رهبر تصميم را ميقبوالند  .سوم :رهبر
تصميم ميگيرد و آن را اعالم ميکند.
 -2مدل مشروط فيدلر
در این مدل سه متغير مهم مساعد یا نامساعد بودن موقعيت موجود را براي رهبران تعيين ميکنند که عبارتند از :
الف  -مناسبات شخصي رهبر با اعضا گروه تحت عنوان رابطه رهبر-عضو
ب  -ميزان ساختار اوليه کار تعيين شده براي گروه
ج  -قدرت و اقتداري که مقام به آنها ميدهد.
 -3نظریه مسير-

هدف24

براساس این نظریه،تاثير بخشي رهبران بدليل نفوذ آنان بر انگيزش زیردستان ،توانایي عملکرد موثر و رضایت خاطر آنان است.
انتخاب نام مسير هدف بدليل توجه عمده بر تاثير گذاري رهبر بر تصور زیردستان از هدفهاي کاري ،هدفهاي شخصي و مسير
رسيدن آنها به هدف است .این نظریه اعتقاد دارد که رفتار رهبري به حدي ایجاد انگيزه مي کندیا راضي کننده است که ميل
رسيدن به هدف را در زیردست باال ميبرد و مسيرها برا براي حرکت به اهداف روشن ميکند.
 -4مدل

شرطي25

این دو محقق معتقدند که " سهم فعاليتهاي یك رهبر در اثربخشي سازمان بدون درنظر گرفتن ماهيت موقعيتي که در آن رفتار
واقع ميشود نمي تواند تعيين گردد ".لذا چيزي تحت عنوان بهترین روش وجود ندارد و رهبران موفق کساني هستند که بتوانند
شيوههاي رهبري خود را با شرایط الزم با توجه به محيط پيراموني تطبيق دهند.
 -5مدل اثربخشي

رهبري26

منظور از اثر بخشي رهبري اینست که چقدر گروه زیر دست رهبر وظيفه خود را خوب به انجام برسانند.تعامل گرایش انگيزشي
رهبر و موقعيت او ،اثر بخشي را تعيين مي کند .آموزش و تجربه رهبري به عنوان راهي براي ایجاد موقعيت مناسب رهبري و
اثربخش بودن آن است.آموزش رهبري همان تجربه رهبري است که از نظر زمان فشرده شده است  ،آموزش باعث تسریع در
بدست آوردن تجربه مي شود و باعث مي شود با سرعت بيشتري به حداکثر عملکرد خود برسد(.فيدلر )1332
 -6مدل اوج عملکرد

27

Tanenbaum&Schmit
House&Mitchel
25
Vroom&Yetten
26
Hersey&Blanchard
27
SOAR
23
24
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مقاومت یك سازمان در مقابل کوشش یك رهبر براي اعمال تغييرات .کوشش نافذ رهبر به تنهایي کافي نيست و سازمان را در
دستيابي به هدف یاري نمي رساند بلکه جهت دستيابي به اهداف ،عالوه بر تالش رهبر ،به کشش یك تصور جذاب نيازمندیم.
 -3مدل از تصور تا

نتيجه28

نقش امروزي رهبر ،تسهيل رابط بودن ميان تصور و نتيجه است .رهبران امروز باید تصور را به نتيجه پيوند زنند.
سبك رهبري

29

طریقي که رهبر ،از نفوذش براي کسب اهداف استفاده مي کند سبك رهبري مي نامند.به بيان دیگر نحوه استفاده رهبر از قدرت
و نفوذ را " سبك رهبري " گویند .سبك رهبري اساسا شيوه نگرش مدیر نسبت به نقش خود و کارکنان است.
تفاوتهاي رهبري غربي و رهبري اسالمي
ردیف

موارد

رهبري غربي

رهبري اسالمي

4

اهداف

حل مسئله توسط گروه بدون ارجاع به استنباطات الهي

پيگيري رضایت خدا در حل مسائل با کمك تيم

2

مشارکت کنندگان

رهبران رسمي و غير رسمي و به ندرت اعضاي عادي

خدا  ،رسول  ،رهبر و پيروان

3

ماهيت

رهبري داراي محدودیتهاي قانوني و موقعيتي است و توسعه

رهبر توکل مي کند و این توکل باید به مشارکت کنندگان

اعتماد دو جانبه مورد نظر وي نيست .

انتقال یابد
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روش شناسي

5

خصيصه (ویزگي )

6

تصميم گيري

7

محدودیتهاي رهبر

رهبران رهبري مي کنند و دنبال حل و فصل نيستند

3

محدودیتهاي پيروان

پيروان معموال نقش انفعالي دارند

0

سبك رهبري

مقتدر ،اجازه وجود دموکراسي در حد الزم

49

سبك پيروان

جلسات ،کنفرانس ،مطالعه ،گزارشات و دستورات
کالسه بندي شده
دانش دنيوي  ،مهارت  ،ارزش هاي تجویزي سازمان

مشورت با پيروان به خصوص با افراد داراي دانش مرتبط
دانش اسالم  ،قضاوت فردي  ،عدالت و شایستگي

ارجاع به قوانين تجاري بدون ارجاع به قوانين و منابع الهي رهبران باید به خدا توکل کنند و بعد از مشورت تصميم بگيرند

پاسخگویي به رهبر که مستلزم همکاري و رایزني با رهبر است
ولي نه پذیرش مسئوليت جزئي  ،هم رهبر و هم پيروان عمدتا
به سازمان پاسخگو هستند

رهبران دنبال حل و فصل هستند
تابعين نقش فعالي دارند و در توصيه و هشداردادن به رهبر در
رابطه با پيامدهاي خط مشي و اقدام دخيل هستند
ترکيبي ازسبك هاي اقتدار گرایانه و دموکراتيك
پاسخگویي به رهبر که مستلزم همکاري و رایزني با رهبر است
و پذیرش مسئوليتهاي محدود براي اقدام

مقایسه دیدگاه غرب و اسالم به انسان
همانگونه که بيان شد ،شيوة رهبري با نوع انسانشناسي ارتباط وثيقي دارد و دیدگاه به انسان تعيين کننده شيوه رهبري خواهد
بود بر این اساس مروري بر دیدگاه غرب و اسالم به انسان خواهيم نمود.
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الف) شيوة رهبري و نگاه ابزاري به انسان(دیدگاه غرب)
بر اساس مباني انسان شناسي اسالم و با توجه به اینکه عالم هستي براي تکامل انسان آفریده شده و انسان عصارة هستي و داراي
شرافت و کرامت ذاتي است که باید از استعدادهاي خود براي نيل به سعادت بهرهمند شود ،چنين انساني نميتواند همچون
ابزاري در نظام سرمایه داري ،فداي افزایش سودآوري شود .از این منظر ،نگاه استثماري به انسان ممنوع است و اساس کارمداري
و کارمندمداري در نظریههاي رفتاري ،قابل پذیرش نيست ،حتي دررفتار کارمندمدارانه نيز نوع نگرش به انسان ،برخاسته از
ال سودجویانه است؛ به او به عنوان ابزاري براي رسيدن به سودآوري بيشتر و
جهانبيني مادي ،و انگيزة به کارگيري اش کام ً
افزایش بهرهوري نگاه ميشود .این نگرش ،که عمدتاً محصول مکتب «روابط انساني» یا نئوکالسيكهاست ،توجه بيشتر به انسان
(نيازها ،انگيزهها ،روحيات و احساسات او) را عاملي براي افزایش بازدهي تلقّي ميکند.
ب) رهبري از دیدگاه اسالم
شيوة رهبري در مدیریت اسالمي متأثر از مباني نظري ،به ویژه انسانشناسي ،است .اگر براي انسان ،نوعي کرامت ذاتي قایل
باشيم ،نحوة رهبري و تعامل با او کریمانه خواهد بود و اگر او را لئيم و پست تصور کنيم ،شيوة رهبري ،مستبدانه و خوارکننده
است .پيش از هر چيز ،باید دیدگاه خود را نسبت به انسان مشخص کنيم .بنابراین ،باید سؤال کنيم که جایگاه انسان در نظام
هستي چگونه است؟ آیا انسان موجودي با ارزش و داراي شرافت است ،یا موجودي پست و حقير است؟
در پاسخ به این پرسش که ارزش ،منزلت و جایگاه آدمي در نظام هستي چيست ،باید سراغ قرآن کریم برویم و دیدگاه قرآن را
جویا شویم:
انسان در قرآن
واژة «انسان»  65بار و کلمة «بشر»  37بار و واژة «بنيآدم»  7بار در قرآن کریم ذکر شده است .افزون بر آن ،یك سوره به نام
«انسان» نام گذاري شده که حاکي از نهایت اهتمام قرآن به انسان است .آیات الهي ،انسان را برتر از دیگر موجودات (انعام،)465 :
خليفة خدا روي زمين و داراي باالترین ظرفيتها و قابليتهاي علمي و آشنا به همة حقایق هستي (بقره ،)33-34 :برخوردار از
فطرتي خدا آشنا (اعراف ،)472 :بهرهمند از عنصري ملکوتي و الهي در سرشت خود و آراسته با روک خداوند (سجده ،)0 :موجودي
آزاد ،مستقل ،انتخابگر ،امانتدار خداوند در روي زمين(احزاب ،)72 :بهرهمند از وجدان اخالقي و مُلهَم به خير و شر ،داراي قدرت
درک زشتيها و زیبایيها (شمس ،)0-3 :مسلط بر طبيعت و زمين و آسمان (بقره ،)20 :و برخوردار از شرافت و کرامت ذاتي
(اسراء )79 :معرفي ميکند.
قرآن کریم در کنار این ستایشها و تجليلها از انسان ،بدترین مذمّتها و نکوهشها را نيز دربارة انسان دارد .براساس برخي از
آیات ،انسان دوستدار مال دنيا (عادیات ،)3 :حيلهگر (یونس ،)24 :طغيانگر (علق ،)7-6 :ناسپاس و ستمگر (ابراهيم ،)31 :جدال
پيشه (کهف ،)51 :مایوس (اسراء ،)33 :بخيل (اسراء ،)499 :ضعيف (نساء ،)23 :حریص (معارج ،)40 :شتابگر (اسراء ،)44 :تابع
هوا و هوس (قيامت ،)5 :خودبين و فخرفروش (یونس )42 :معرفي ميشود.
روشن است که دستهاي از آیات ،انسان را «کریم» و دستهاي دیگر او را لئيم معرفي ميکند .دربارة این دو دسته آیات به ظاهر
متعارض ،تحليلهاي گوناگوني از سوي صاحبنظران ارائه شده است که به دليل اختصار ،از ذکر همة آنها خودداري ميشود.
کثيري از صاحبنظران ویژگيهاي مثبت را مربوط به جنبة الهي و بُعد معنوي انسان ،و ویژگيهاي منفي را مربوط به طبيعت و
بُعد مادي او دانستهاند و به این صورت ،مسئلة تعارض را حل کردهاند .آیةاللّه جوادي آملي ،با استفاده از آموزههاي تفسيري
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عالمه طباطبایي ،معتقد اس ت تکوین و پيدایش انسان در بردارنده دو دسته از عناصر است؛ عناصر فطرتي که دربردارنده
ویژگي هاي الهي و معنوي انسان است و اوصاف مثبت براي همين بخش از انسان قابل تطبيق است .عناصر طبيعي که ناشي از
طبيعت انسان و دربردارنده غرایز انساني و ویژگيهاي مادي اوست .همين بخش از وجود انسان موجب ميشود انسانها همدیگر
49

را استثمار کنند و به تسخير هم درآورند و ویژگيهاي منفي براي این بخش از وجود انسان قابل تطبيق است.

در این ميان ،برخي انسان را داراي دو هویت دانستهاند :یکي هویت واقعي و دیگري غيرواقعي .ویژگيهاي مثبت را مربوط به
خود واقعي دانستهاند .برخي نيز ضمن پذیرش آیات مربوط به ویژگيهاي مثبت انسان ،بهتبيين و توجيه آیات مربوط به
ویژگيهاي منفي پرداختهاند 44.بنابراین ،ویژگيهاي منفي انسان توجيه ميشود و ویژگيهاي مثبت براي انسان باقي ميماند.
بر این اساس ،انسان با ویژگيهاي مثبت و داراي کرامت تعریف ميشود.
چنانچه دیدگاه اول را مالک قرار دهيم و براي انسان دو بُعد قایل شویم و ویژگيهاي مثبت را مربوط به هویت واقعي انسان (بُعد
روحي و معنوي او) تلقّي کنيم ،در این صورت ،به دليل آنکه اصالت انسان به همين بُعد روحي و معنوي انسان است ،کرامت
انسان بر جنبة لئامت او ترجيح دارد .از این دیدگاه نيز انسان موجودي شرور و بد ذات نخواهد بود .نتيجه آنکه انسان اصالت ًا
داراي ویژگي هاي مثبت و به عبارت دیگر ،کرامت ذاتي و تکویني است و لئامت ذاتي ندارد .در صورتي که انسان به حال خود
رها شود و تربيت و تزکية نفس هم در کار نباشد به سوي لئامت حرکت خواهد کرد .بنابراین ،لئامت امري اکتسابي است از سوي
دیگر ،کرامت او ،که با ویژگيهاي مثبت در انسان متبلور ميشود ،تنها به کرامت ذاتي و تکویني محدود نميشود ،بلکه عالوه بر
آن ،کرامت اکتسابي نيز براي انسانها در سایة تقوا و تزکية نفس حاصل ميگردد.
رهبري اسالمي
حضرت محمد (ص) مي فرماید که رهبر جامعه (سازمان ،انجمن  ،ملت )در واقعخدمتگزارشان است  .از این رو رهبر باید در
تجارت خدمتکار دیگران باشد و براي حرکت رو به جلو آنها قدم بردارد .
تاليب حشام[ )1991( ]2به ب يان برخي از ویژگيهاي رهبري اسالمي مي پردازد که در رهبري مدیریتي سازمان قابليت کاربرد
دارند ]8[ .
)1تابعيت (وفاداري) :رهبر مدیریتي اسالم وفادار به اهلل است .
) 2اهداف جهاني اسالم  :دورنماي اهداف سازماني براي یك رهبر اسالمي به منافع گروهي خاص محدود نمي شود بلکه اهداف
اسالمي گسترده تري را در بر مي گيرد .
 ) 3پيوستگي و مطابقت با شریعت و روش اسالمي :رهبر باید با دستورات اسالمي تطابق داشته باشد  .او باید سازمان را در امتداد
اصول شریعت به پيش براند و رفتار وي باید مطابق با رویه اسالمي باشد .
 )4رهبري اسالمي به خداوند توکل مي کند  .او از این توکل همراه با باالترین درجات مسئوليت لذت مي برد .خداوند مي فرماید
آنهایي که اگر ما به انها قدرت دادیم  ،بر روي زمين  ،نماز را بر پاداشتند زکات پرداختند سفارش به حق کردند و از گناه دوري
کردند  ،و خداوند به پایان امور آگاه است  ( .سوره حج)
چنين به نظر مي رسد که نظر اسالم با توجه به آیات و روایات و احادیثي که پيرامون شخصيت رهبران آمده است  ،و اهميتي
که این امر براي انسان دارد ،همان نظریه غالب امروزي در بحثهاي رهبري در سطح جهاني یعني نظریه هاي عمومي رهبري و
یا اهميت شخصيت روحاني رهبر و اهميت دادن به پيروان است .
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به طور کلي از نظر اسالم  ،رفتار طبيعي انسان را باید طبيعي و با رفتار هدایت کرد  ،و یا براي معضالت و نارسایيهاي رفتاري
انسان باید از راه حل هاي انساني ( رفتاري) استفاده کرد  .راه حل هایي که آبات الهي و احادیث و روایات اسالمي سرشار آز
آنهاست .
ویژگي هاي رهبر:
در این بخش به ویژگي هاي رهبر از دیدگاه اسالم ،قرآن و حضرت علي(ع) مي پردازیم.

 )1ویژگيهاي اساسي یك رهبر در دیدگاه اسالمي
رهبران مدیریتي باید با منابع انساني از طریق تيم سازي و ایجاد روحيه تيمي کار کنند  .در حقيقت توسعه یك تيم و روحيهي
تيمي در یك سازمان کاري دشوار است  .مگر اینکه رهبر دارایمهارتهاي متعددي باشد و با مسائل بسياري از مدیریت منابع
انساني روبرو مي شود .
مردیت[ ]3و همکاران ( ، ) 2222به بيان مهارتهاي مدیریت پروژه مرتبط با ارتباطات  ،سازمان  ،تيم سازي  ،رهبري  ،و تکنولوژي
پرداخته است .
رهبر اسالم باید از دو مهارت اصلي برخوردار باشد -1 :شخصيت اسالمي و شایستگي رفتاري  -2دانش حرفهاي  /اسالمي
سایر ویژگي هاي مورد نياز براي رهبري مدیریتي در زیر ذکر شده است:
سایر مهارتهاي رهبري اسالمي
مهارت

نکات کليدي

1

مهارتهاي تيم سازي

 -4دلسوزي  -2انگيزش  -3اتحاد  -1روحيه کار تيمي

2

شایستگي رهبري

3

شایستگي اخالقي

4

مهارتهاي ارتباطي

5

ظرفيت سازماندهي

 -4برنامه ریزي  -2هدف گذاري  -3تعيين استاندارد  -6تحليل  -7تسریع

6

مهارتهاي مواجه شدن

 -4انعطاف  -2خالقيت  -3صبور  -1مصر  -5دانش نوین و معاصر

 -4ایجاد یك نمونه  -2چشم انداز  -3پرتوان و پر انرژي
اختيار
 -4عقبه اخالقي

 -5مثبت اندیش

 -6عملگرا

 -2بيطرف و بيغرض  -3عدل و انصاف  -1منطقي

 -4گوش دادن  -2ارسال کننده  -3ترغيب کننده  -1متقاعد کننده -5
صریح

 )2ویژگي هاي رهبر از منظر قرآن
.1ایمان به هدف و مکتب:آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيهِ مِنْ رَبِّهِ[بقره.]285/
.2استقامت:فَاسْتَقِمْ کما أُمِرْتَ[هود.]112/
.3همراه با مستضعفان:وَ اصْبِرْ نَفْسَك مَعَ الَّذِینَ یدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِي[کهف.]28/

www.SID.ir

 -1تفویض

13

 -6منظم

Archive of SID

.4قاطعيت در اصول:لَکمْ دِینُک ْم وَ لِي دِینِ[کافرون.]6/
.5مصالحه در مسائل جزئي:فَبِما َرحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ[آل عمران.]159/
.6تواضع:وَ اخْفِضْ جَناحَك لِلْمُومِنِينَ[حجر.]88/
.3سوز:عَزِیزٌ عَلَيهِ ما عَنِتُّمْ[توبه.]128/
.8سعه صدر:أَ لَمْ نَشْرَکْ لَك صَدْرَک[انشراک.]1/
.9عدالت:ال ینالُ عَ ْهدِي الظّالِمِينَ[بقره.]124/
.12تربيت و تعليم:یزَکيهِمْ وَ یعَلِّ ُمهُمُ الْکتابَ وَ الْحِکمَةَ[جمعه.]2/
.11پيشگام بودن:وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَکونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ[زمر.]12/
.12سادگي:أَ هذَا الَّذِي بَعَثَ اللّهُ رَسُوالً[فرقان.]41/
.13برداشتن قيد و بندها و خرافات:وَ یضَعُ عَنْهُ ْم إِصْرَهُمْ َو الْأَغْاللَ الَّتِي کانَتْ عَلَيهِمْ[اعراف.]153/

 )3ویژگيهاي رهبري از نقطه نظر حضرت علي(ع):
ویژگيهاي رهبر،نامه  33امام خطاب به مالك اشتر نخعي دانست که به دليل طویل بودن نامه موارد به صورت خالصه آورده
ميشود:
1ت داشتن تقوي وترس از خدا؛
2ت مقدم داشتن طاعت خد ابر دیگر کارها؛
3ت پيروي از قرآن؛
4ت غلبه برهوي وهوس ونفس اماره؛
5ت خویشتن داري؛
6ت برحذر بودن از نخوت و تکبر؛
7ت عدالت در امور؛
8ت دوري از عيب جویان و عيب جویي؛
9ت دوري از کينه جویي؛
11ت عدم مشورت ودوستي باسخن چين؛
11ت عدم مشورت با بخيل،ترس و حریص؛
12ت پيوند و دوستي با پارسایان و راستگویان؛
13ت بحث وگفتگو با دانشمندان و حکما؛
14ت رجوع وتوکل و استرداد از خودو رسول به هنگام مشکل؛
15ت برحذ ربودن ازعجب و غرورو داشتن سعه صدر؛
16ت برقراري عدالت واحقاق حق و شکيبایي وصبر در مقابل مشکالت ناشي ازآن؛
17ت وفاي به عهد؛
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18ت حذر از خيانت درپيمان؛
19ت برحذ ربودن از منتگذاري بر دیگران؛
21ت پرهيز از شتاب و عجله درامور؛
21ت پرهيز سستي درامور در موعدانجام آنها؛
22ت خویشتن داري درهنگام خشم؛
23ت جلوگيري از بروز قهر و غضب؛
24ت برحذربودن از زخم زبان زدن؛
البته امام علي(ع) درنامه شماره  56به «تشریح بنهاتي» و یا نامه شماره  73به معاویه به ویژگي هاي یك رهبر عادل پرداخته
است که به دليل جامعيت نامه امام(ع)به مالك اشتر که سایر ویژگيهاي بيان شده در نامه هایدیگر را نيز تحت پوشش قرارميدهد
از ارائه آن نامه ها خودداري شده است.
مهارتهاي رهبر در رفتار بازیردستان،همکاران و فرادستان :برخالف نظریه هاي کالسيك که ویژگيهاي ذاتي را در توفيق رهبري
موثر ميدانستند،اخيراً بر چگونگي رفتار رهبري تاکيد شده است،یعني رهبري موفقيت آميز به رفتار مناسب،مهارتها و عملکرد
رهبر بستگي دارد (پاریزي و ساسان گهر 1379 ،ص.) 422
کاتز )  ( 1955مهارتهاي مورد نياز مدیران را به  3گروه –  1مهارتهاي فني –  2مهارتهاي انساني و –  3مهارتهاي ادراکي
طبقه بندي کرده است .مهارت به توانایيهاي قابل پرورش شخص که در عملکرد و ایفاي وظایف منعکس ميشود،اشاره دارد .
بنابراین منظور از مهارت،توانایي به کار بردن موثردانش و تجربه شخصي است( :عالقه بند) 1377،
توصيه هاي موال علي عليه السالم به مالك اشتر در زمينه رهبري
 -1در رفتار نسبت به دیگران خود را ميزان قرار ده.
 -2به جاي آنکه نفس بر تو حکم راند ،پيوسته فرمان رواي نفس خویش باش.
 -3با جاذبه لطف و محبت مهر خود را در دل ها بنشان.
 -4با کارگزاران خویش بر آیين ظلم و تجاوز و به نيت انقام جویي رفتار مکن.
 -5هرگز از مرز انصاف و مروت عدول مکن.
 -6در مراعات جانب حق انصاف ميانه رو باش.
 -7از عيب جویي و پرده برداشتن از نقایص همکاران بپرهيز.
 -8در برابر مسائلي که طرک آن در نظرت ناصواب آید ،تجاهل ورز.
 -9از مشورت با بخيل و ترسو در تصميم گيري ها بر حذر باش.
 -11با راستگویان پرهيزگار ،همنشين باشد تا ضوابط اخالق محفوظ بماند.
 -11از بدبيني نسبت به اعضا و سخت گيري هاي بي مورد احتراز کن.
 -12با دانش مندان ،خردمندان و پرهيزگاران بياميز.
 -13بکوش تا حقوق هر فرد و گروهي را که بر ذمه داري بجاي آوري.
 -14مصاحبت با خانواده هاي شریف را مغتنم دار.
 -15به بهانه انجام کارهاي بزرگ ،از ایفاي تعهد نسبت به کارهاي خرد سستي مورز.
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 -16ارزش هر کار را دقيقاً بشناس ،بي آنکه تابع حب و بغض شده باشي.
 -17براي داوري ميان افراد تحت قلمرو خویش کساني را بر گزین که از براي خداي حکم کنند و از بازگشت به حق نهراسند.
 -18ميل شخصي خویش را در انتخاب افراد براي اداره امور ضابطه قرار مده.
 -19در انتخاب دبير و منشي که نامه هاي گوناگون ترا تهيه و تنظيم مي کنند دقت و تأمل بسيار کن.
 -21کارگردانان و کارگزاراني را در مصادر امور بگذار که لياقت و کفایت الزم داشته باشند.
 -21صنعت گران و متخصصان را گرامي دار و خالقيت و ابتکار تشویقشان نماي.
 -22به دليل استغراق در مشاغل ،از رسيدگي به احوال کارگزاران درمانده و نيازمند غافل مشو.
 -23همواره در تشکيل جلسات عمومي و مشاوره با کارکنان خویش اهتمام نماي.
 -24هرگز کار امروز خویش را به فردا ميفکن و بهترین وقت خود را به خداي خود اختصاص ده.
 -25بترس از آنکه حواشي و اطرافيان ،خویشان و نزدیکان تو دست ستم از آستين بدر آرند و کين و نخوت فروشند.
 -26در مبارزه با دشمن هرگز صلح شارفت مندانه را فرومگذار.
 -27از ریختن خون هاي ناحق سخت بپرهيز و پاسدارن حکومت را از ارتکاب این مصيبت بزرگ بر حذر دار.
 -28از اعجاب و خودپسندي سخت بپرهيز و بر آن مباش که پيوسته ترا بستایند یا در قبال ایفاي وظایف بر مردم منت نهي.
 -29از شتاب زدگي بدورباش و هر کاري را به موقع انجام ده و حقوق مردم را ضایع مگردان.
 -31بکوش تا مضامين این فرمان را دقيقاً انجام دهي و رسالت خطير خویش را در برابر خالق ایفا کني.
نقش رهبري و مدیریت از دیدگاه اسالم
طبق پژوهش رابرت گرینليف) ، ( 1977بنيانگذار رهبري مدرن،پاسداري وخدمتگزاري دو نقش اساسي هستند که رهبري در
اسالم برعهده دارد .اسالم در هر دو مقام به قدرت موثر درجامعه توجه خاصي ميکند .این قدرت براساس ویژگيهایي بنيان شده
است:
4ت قدرت مشروع؛
2ت قدرت سپاسگر؛
3ت قدرت متخصص؛
1ت قدرت فرهمند.
رهبرجامعه اسالمي با توسل به اینگونه قدرت درچارچوب اصول اخالقي به هدایت جامعه ميپردازد و از آنجا که این رهبري ریشه
در اعتقادات و باورهاي دیني مسلمانان دارد ،درسوره انبياء آیه  73,اصول اخالقي نيز برمبناي همين باورها تعریف ميشود (
1977و ما آنانرا پيشواي مردم ساختيم تا خلق را به امر ما هدایت کند و هر کار نيکو » :ميخوانيم» را به خصوص اقامه نماز و
اداي زکات را به آنها وحي کردیم و آنها هم به عبادت ما با توجه به این اعتقاد رهبر مسلمان باید به دستور خدا و پيامبرش با
رعایت اخالق «.پرداختند اسالمي به هدایت جامعه اسالمي مشغول شود .اخالق اسالمي داراي چهار مرحله معنوي است
:ایمان،اسالم ،تقوا و احسان.
سيرة نظري حضرت علي(ع) در رهبري
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سيرة نظري حضرت علي(ع) در رهبري ،حاوي دستورالعملهایي مبتني بر انسانشناسي قرآن است .آن حضرت به یکي از
ضِِغثٍ 42مِنَ الّلين ،و ارفق ماکان الرفق اَرفق ،و اعتزم بالشّدّة حين التغني
کارگزاران خود چنين فرمان ميدهد« :و اخلُطِ الشِّدّة ب ِ
عنك اال الشّدّة»؛  43شدت عمل را با گونه اي از نرمش مخلوط کن و تا آنجا که رفق و مدارا کارساز است مدارا کن و در جایي که
چارهاي جز شدت عمل نداري ،تصميم به شدت عمل بگير.
حضرت در این عبارت ،تکليف کارگزار خود را در تعامل با زیردستان مشخص ميسازد و براي نحوة رهبري او ،استفاده از دو
مقولة «نرمش» و «شدت عمل» را توصيه ميکند.

ابتناي شيوة رهبري بر مباني انسانشناسي
بر اساس مبناي انسانشناسي اسالم و با توجه به کرامت ذاتي انسانها ،در برخورد با چنين موجودي ،ممکن نيست اصل بر شدت
عمل و اعمال خشونت باشد ،بلکه الزم است اصل بر رأفت ،نرمش و مدارا براي راهبري و هدایت سازماني افراد باشد .توضيح آنکه
ت همانگونه که گذشت ت اسالم براي ماهيت انسان دو نوع ویژگي یا گرایش مثبت و منفي قایل است؛ او ميتواند موجودي فراتر
و یا فروتر گردد .انسان بين اوج و حضيض نميتواند تنها با نرمش و مدارا مواجه شود و نميتواند فقط در چنبرة خشونت و شدت
عمل واقع گردد ،بلکه نوسان در ميان این دو طيف ضروري است .منتهي به دليل آنکه اصالت در انسان روک الهي اوست و
ویژگيهاي مثبت و گرایشهاي عالي مربوط به همين بخش از وجود آدمي است ،بنابراین ،کرامت ذاتي انسان بر دنائت او ترجيح
دارد .همين امر موجب مي گردد اصل غالب در برخورد با چنين موجودي بر کرامت و رحمت و به بياني روشنتر ،نرمش باشد.
اما همين انسان با توجه به اختياري که خداي متعال به او داده است ،ميتواند در جهت کسب دنائت ،رفتارهایي از خود بروز
دهد و با انجام معاصي و کسب آلودگيها ،شخصيت ثانوي خود را شکل دهد .ازاینرو ،ساده اندیشي است که تنها یك نسخة
رفتاري در مواجهه با او پيچيده شود و در همة موارد ،با او به نرمش و رفق برخورد شود ،بلکه در موارد لزوم ،نباید از شدت عمل،
تنبيه و تندي نسبت به او غفلت نکرد؛ چراکه استمرار رفتار نرم و مُداراتي ،موجب سوءاستفاده و در نهایت ،عدم تحقق اهداف
خواهد شد.
با توجه به ابتناي این شيوة رهبري بر انسانشناسي اسالم ،که براي انسان کرامت ذاتي قایل است ،این سبك را «رهبري کریمانه»
ميناميم .رهبري کریمانه بر کرامت ذاتي انسانها استوار است و در برخورد با افراد ،نرمش را اصل اوّلي ميداند و عدول از نرمش
را جز در موارد ضرور ،مجاز نميشمارد؛ همانگونه که خداي متعال نيز در راهبري انسانها هم از تبشير و هم انذار استفاده
ميکند .البته رحمت خدا بر غضبش پيشي دارد و سيرة انبياي و اوليا نيز چنين بوده و آنان هرگز گوهر وجودي انسان را تحقير
نکردهاند ،بلکه با کرامت با او برخورد نمودهاند.
اهميت رهبري در اسالم
در نظام الهي اسالم ،نقش ویژه اي براي رهبري جامعه تعيين شده است .رهبر نه تنها نقش مدیریتي جامعه را به عهده دارد،
بلکه نقش هاي دیگري نيز با توجه به موقعيت ممتاز خویش به عهده دارد که از جمله الگو بودن است.همين اسوه و الگوبرداري
مردم از رهبري است که زمينه اعتماد به نفس و سکون و آرامش اجتماعي را فراهم مي آورد؛ زیرا مردم هرگاه دیگري مهم
خویش یعني رهبر را در چنان سکون و آرامشي الهي بيابند ،به طور طبيعي آرام مي شوند و تشویش ها و اضطراب ها از ميان
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مي رود .خداوند به صراحت درباره این نقش رهبري در جامعه انساني مي فرماید :ان صالتك سکن لهم ،نماز و نيایش تو براي
مردم مایه آرامش است.از آن جایي که جامعه همواره به علل دروني و عوامل بيروني ،گرفتار آزمون ها و فتنه هاي الهي است تا
هر کسي ذات و سرشت خویش نشان دهد ،نيازمند معيار حقي است که مردم برپایه آن حق را بشناسند و در کوران فتنه ها و
آشوب ها ،راه درست خویش را بيابند .این جاست که در نظام الهي نه تنها مفاهيمي به شکل کلي بيان مي شود تا به عنوان
معيار و ميزان سنجش قرار گيرند ،بلکه در هر دوره و عصري ،انسان هاي کامل به عنوان معيار و ميزان سنجش حق از باطل و
راه از چاه معرفي مي شوند .این جاست که در روایات معتبر از لزوم معرفت و شناخت امام به عينه سخن به ميان آمده است تا
مردم با شناخت امام زمان خویش ،از گمراهي راه و از باطل دور شوند.
والیت فقيه در جامعه امروز ،همان معيار واقعي و انسان کاملي است که مي تواند به عنوان معيار سنجش قرار گيرد ،زیرا به سبب
این که داراي شرایط رهبري چون مخالفت با هواي نفس و اطاعت از موال و مقتداي بشر ،صاحب زمان(عج) و حافظ دین و ملت
اسالم است ،بهترین شخص براي مدیریت و الگوبرداري انسان مي باشد .در کوران فتنه ها و آشوب هاست که هر کسي در پي
معياري است تا بتواند برپایه آن ،حق را از باطل بازشناسد .در این جاست که نقش مهم و کليدي رهبري خود را نشان مي دهد.

اهميت رهبري از نظر قرآن و نهج البالغه
اهميت فوق العاده رهبري بر سه اصل مبتني است .اصل اول مربوط است به اهميت انسان و ذخائر و نيروهائي که در او نهفته
است که معموال خود به آنها توجه ندارد .در اسالم به مسئله متوجه کردن انسان به خود ،به عظمت و شرافت خود و نيروهاي
عظيمي که در او است توجه شده است.
قرآن مجيد ميگوید :وقتي که انسان را خواستيم بيافرینيم فرشتگان را امر کردیم که به این موجود سجده کنند .ميگوید انسان
بر فرشتگان در تعليم اسماء الهي پيشي گرفت ،ميگوید آنچه در زمين است براي انسان آفریده شده است« " :و خلق لکم ما في
االرض جميعا ،بقره« ،»29/سخر لکم ما في السموات و االرض؛ آنچه در آسمانها و زمين است مسخر شما گردانيد .جاثيه»13/؛
اي بشر در تو چيزهاست ،تو خيال نکن مشتي آب و خاک هستي .خودت را با موجودات دیگر مقایسه نکن .اصل دوم مربوط
است به تفاوت انسان و حيوان ،انسان با اینکه از جنس حيوان است از نظر مجهز بودن به غرائز با حيوان تفاوت دارد :یعني ضعيف
تر از حيوان است.
حيوانات به یك سلسله غرایز مجهز هستند و نياز چنداني به رهبري از خارج ندارند ،زیرا غریزه کارش راهنمائي و رهبري بصورت
خودکار است .مورچه به سلسل ه غرایزي مجهز است که بطور خودکار و اتوماتيك وي را در زندگي رهبري ميکند.
اميرالمؤمنين علي عليهالسالم در یکي از خطبه هاي نهج البالغه موضوع مجهز بودن مورچه را به غرایز زندگي بيان و تشریح
مي کند .سایر حشرات نيز بدین منوال هستند .انسان با اینکه از نظر نيروها مجهزترین موجودات است و اگر بنا بود با غریزه
رهبري شود ميبایست صد برابر حيوانات مجهز به غرایز باشد ،در عين حال از نظر غرایزي که او را از داخل خود هدایت و رهبري
کنند ،فقيرترین و ناتوانترین موجود است .لهذا به رهبري ،مدیریت و هدایت از خارج نياز دارد.
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این همان اصلي است که مبنا و فلسفه بعثت انبياء است .و هنگامي که فلسفه بعثت انبياء را مورد بحث قرار ميدهيم متکي به
اصل نياز بشر به راهنمائي و رهبري هست .یعني بشر موجودي است مجهز به ذخائر و منابع قدرت بيشمار و در عين حال ،در
ذات خود فوق العاده بيخبر و سرگردان و خود از ذخائر و منابع وجود خود ،نا آگاه ،نه ميداند که چه دارد و نه ميداند که چگونه
آنها را رهبري کند و مورد بهره برداري قرار دهد .لهذا نيازمند است که رهبري گردد ،راه به او نشان داده شود و نيروهایش سامان
یابد و سازمان پيدا کند .باید او را آزاد کرد و به حرکت آورد.
اصل سوم مربوط به قوانين خاص زندگي بشر است .یك سلسله اصول بر رفتار انسان حکومت ميکند که اگر کسي بخواهد بر
بشر مدیریت داشته باشد و وي را رهبري کند جز از راه شناخت قوانيني که بر حيات و بر روال زندگي بشر حاکم است ،ميسر
نيست .پس بشر موجودي است که به یك سلسله نيروها مجهز است و به هدایت و رهبري و به پيشوا و پيشوائي نيازمند است.
موجودي است که رهبري و به حرکت در آوردن و بهره برداري از نيروهاي وي تابع یك سلسله قوانين بسيار دقيق و ظریف است
که شناخت آن قوانين کليد راه نفوذ در دلها و مسلط شدن بر انسانها است.
از دیدگاه نهج البالغه مدیر با «رهبري » خود به تعالي انسانها کمك مي کند و با هدایت خود انسان را به سعادت مي¬کشاند.
مهمترین وجه تمایز بين رهبري رایج در مکاتب امروزي و رهبري مورد نظر در مدیریت از دیدگاه نهج البالغه رسالت و مسئوليت
مدیر در تعالي انسان است (طهماسبي.)1333 ،
اصول رهبري اسالمي
قرآن و سنت و دستورالعمل هاي قانوني  ،اجتماعي و معنوي  ،سياسي  ،مدیریتي  ،اقتصادي  ،مربوط به تمدنهاي بشري ،مذهبي
و قانوني ارائه مي دهند که ميتواند راهنماي رهبران جهت هدایت اثربخش سازمان باشد،در متون اسالمي دو نقش اصلي براي
رهبران وجود دارد :
 -4رهبري خدمت دهنده
 -2رهبري محافظ
هشت جزء از اصول رهبري اسالمي
 -4رهبري در اسالم ریشه در عقاید دارد
 -2رهبران باید یك پنداره آرمان براي سازمان تعيين کنند
 -3رهبران باید ارتباط هایي برقرارکنند تا با تشکيل گروههایي با بيشترین توان براي تحقق آرمانهاي سازمان و دست یابي به
اهداف تالش کنند
 -1رهبران در آفرینش و حفظ فرهنگ سازماني نقش اصلي دارند
 -5رهبران بر پيشرفت کارکنان نظارت و کنتترل دارند
 -6رهبران باید فضایي براي پذیرش انتقادها و حتي دعوت به انتقاد فراهم آورند
 -7رهبران باید آغازگر باشند تغييرات را به منظور دستيابي به اهداف معين هدایت و کنترل کنند
 -3رهبران اثربخش باید اعتقاد ،اعتماد و توکل داشته باشند
انواع رهبري از دیدگاه قرآن
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قرآن عوامل مختلفي را براي سعادت و خوشبختي بشر بيان مي کند که از جمله مهمترین آنها رهبري و مدیریت جامعه است.
خداوند بيان مي کند ک ه هم هدایت و هدایتگري بوسيله رهبر معنا پيدا مي کند و هم گمراهي و عدم هدایت .پيامبران الهي به
عنوان انسان کامل و نماد امام و رهبر هدایتگر از طرف خداوند براي هدایت انسان ها مبعوث مي شدند .از طرف دیگر فرمانروایان
و حاکمان ظالم به عنوان رهبران گمراهي و مخالفان حق و حقيقت معرفي شده اند .در قرآن کریم به مبحث رهبري و مدیریت
جامعه در دو بعد الهي و طاغوتي آن بسيار اشاره شده که از جمله آنها در آیات زیر کلمه امام براي رهبران و امامان الهي و کساني
که پيروان خود را به سمت سعادت و خوشبختي راهنمایي مي کنند به کار رفته است:
(و جعلناهم أئمه یهدون بأمرنا) (انبياء )73 /
(ما آنها را پيشوایان هدایتگر به امر خودمان قرار دادیم).
(و نيرید أن نمن علي الذین استضعفوا في األرض و نجعلهم أئمه و نجعلهم الوارثين)
(قصص )5 /
(و مي خواهيم بر مستضعفين زمين منت بگذاریم و آنها را رهبران و وارثان قرار دهيم).
(و الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره أعين و اعلنا للمتقين أماماً) (فرقان )74 /
(و کسانکيه مي گویند خدایا به ما همسراني و فرزنداني عطا کن که روشني چم ما باشد و ما را براي پرهيزکاران پيشوا و و رهبر
قرار بده).
این در حالي ا ست که در آیات زیر کلمه امام براي رهبران گمراهي و کساني که پيروان خود را به سوي جهنم مي کشانند به کار
برده شده:
(و جعلنا هم أئمه یدعون إلي النار) (قصص )41 /
(و ما آنان را پيشوایاني قرار دادیم که پيروان خود را به سوي آتش فرا مي خوانند).
(فقاتلوا أئمه الکفر أنهم ال ایمان لهم لعلهم ینتهون) (توبه )12 /
(پس پيشوایان کفر را بکشيد که آنها ایمان ندارند ،شاید از اعمال زشت خود دست بشکند).
رهبري از دیدگاه حضرت علي (ع) :اختالط یا انفکاک نرمش و شدت عمل
با دقت در کالم حضرت ،که فرمودند «واخلط الشدة بضغث من اللين» ،دو برداشت ميتوان ارائه نمود:
برداشت اول :طبق این برداشت ،اختالط نرمش و شدت عمل در سازمان ضروري است و مدیران باید در سازمان ،شدت عمل
اندک را با نرمش زیاد ت با هم ت داشته باشند .اما دربارة افراد باید نرمش حداکثري نشان داد و این اصل است و اگر این اصل
کارساز نبود نوبت به شدت عمل ميرسد ،با این توضيح که سخن حضرت که ميفرماید« :شدت عمل را با دستهاي از نرمش
مخلوط کن»  ،به معناي اجتماع آنها در تعامل رهبر با افراد نيست ،بلکه به معناي آن است که همواره و هميشه نرمش در سازمان
مطلوب نيست ،بلکه در مواري نيز شدت عمل الزم است .کالم حضرت ضمن اصل قرار دادن نرمش ،ناظر به نفي نرمش در همة
حاالت و زمان هاست ،نه آنکه بخواهد اجتماع آنها را براي تك تك افراد بيان کند .شاهد بر این مطلب ،فراز بعدي کالم حضرت
است که ميفرمایند« :وارفُق ما کان الرِّفقُ اَرفَق وَ اعتَزِم بالشِّدّة حين التُغني عَنكَ الّا الشِّدّة ».بر اساس این برداشت ،نميتوان
نرمش و شدت را در یك پيوستار قرار داد ،بلکه این دو به عنوان مؤلفههاي رهبري مورد توجه قرار ميگيرد.
برداشت دوم :طبق این برداشت ،نرمش حداکثري با شدت عمل حداقلي ترکيب ميشود و رهبر در تعامل خود با کارکنان ،باید
به گونه اي رفتار کند که در عين نرمش زیاد ،قدري هم شدت عمل داشته باشد ،نه آنکه اصل بر نرمش محض باشد و شدت
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عملي در کار باشد ،بلکه در متن نرمش ،باید شدت هم داشته باشد؛ چراکه نرمش محض چه بسا موجب سوءاستفادة کارکنان
شود .اگر آنها نسبت به مدیر خود خاطري آسوده د اشته باشند و او را در اوج نرمش مالحظه کنند ،در انجام کارها جدیت الزم
نخواهند داشت .شدت عمل اندک همراه با نرمش ،ميتواند کمي نگراني ایجاد کند و در جهت اهداف ،موجب تحریك افراد شود
و موجب گردد که کارکنان از خود اهتمام بيشتري نشان دهند .طبق این برداشت ،رفتار رهبر با افراد باید ترکيبي از نرمش و
شدت باشد ،منتهي شدت عمل سهمي اندک و ناچيز دارد ،اگرچه حتي در شرایط معمولي نيز اعمال آن الزم است ،و سهم
نرمش باید بسيار زیاد باشد ،ولي اگر شرایط تغيير یافت و معلوم شد که نرمش حداکثري به انضمام شدت عمل حداقلي تدبير
مناسبي ن يست و تأثيري در هدایت سازماني افراد ندارد و وضعيت به گونهاي است که چارهاي جز شدت عمل وجود ندارد ،در
این صورت ،باید از شدت عمل حداکثري و محض استفاده کرد .بر اساس این برداشت ،دو نوع شدت عمل وجود دارد :یکي شدت
عمل حداقلي و دیگري شدت عمل حداکثري یا محض ،و رهبر ميان این دو در نوسان رفتار ميکند.
اما واژة «رفق» در «وارفق ما کان الرفق ارفق» نيز در این ميان نقش بازدارندگي ایفا ميکند و تا حد امکان ،اجازة استفاده از
شدت عمل حداکثري و محض نميدهد و به تحمّل و مدارا توصيه ميکند .باید با رفق و مدارا کار را پيش برد و نگذاشت شدت
محض جاري شود.
الزم به ذکر است که دو برداشت باال با مبناي پيشين در انسان شناسي سازگار است و در هر دو ،نرمش حداکثري ،که مطابق با
کرامت ذاتي انسان است ،توصيه ميشود .اما بر اساس برداشت دوم ،ميتوان نرمش و شدت عمل را در دو طرف یك پيوستار به
تصویر ک شيد و ادعا کرد که رهبر باید در محدودة نرمش و نزدیك به انتهاي پيوستار (نرمش محض) عمل نماید و در صورت
ناچاري به سمت نقطة مقابل (شدت عمل) جهتگيري کند و آن را مبنا قرار دهد.
این شيوة رفتاري اختصاص به رهبري در مدیریت ندارد ،بلکه عقال در تعامالت خود نيز چنين عمل ميکنند ،حتي رئيس عقالي
عالم ت یعني خداوند حکيم ت نيز در برخورد با مردم ،هم لطف و رحمت و محبت دارد و هم شدت ،تندي و عذاب .از یكسو،
دربارة خودش ميفرماید( :کتب علي نفسه الرحمة) (انعام)42 :؛ رحمت را بر خود واجب کرده است .و از سوي دیگر ،ميفرماید:
(انَّ عذابي لَشَدید) (ابراهيم)7 :؛ عذاب من شدید است.
آنچه اهميت دارد این است که لطف ،رحمت و محبت او بر شدت و عذابش تقدم دارد و این یکي از سنتهاي ثابت الهي است؛
چنانچه در دعاي مأثور ،خطاب به خداوند متعال عرض ميکنيم« :یا من سبقَت رحمتُه غضَبه»؛  41اي کسي که رحمت و لطف
او ،بر شدت و غضب او پيشي گرفته است.
این شيوة رفتاري از سوي خداوندِ خالق انسان ،که به تمام زوایاي وجودي او آگاه است ،حاکي از آن است که این شيوة رفتاري
ال هماهنگ است.
با حقيقت و ماهيت انسان کام ً
عنصر «اقتضا» در رهبري کریمانه
رهبري کریمانه را ميتوان اقتضایي دانست؛ زیرا بسته به شرایط و موقعيتها ،سبك رهبري مشخص ميشود؛ اما این اقتضا،
مشکالت نظریههاي اقتضایي را ندارد .براي نمونه ،در نظریة بالنچارد ،براي اندازهگيري بلوغ افراد زیر مجموعه ،ابزار تشخيص و
اندازهگيري مفيدي وجود ندارد 45.در نظریة فيدلر نيز تعریف متغيرها مبهم و غيرواضح است .در نظریة رابرت هاوس ،فرایند
نظریه پيچيده است و نيز انتظارها و ارزشهاي افراد زیرمجموعه اندازهگيري نشده و تعریف روشني از متغيرها و روابط سببي
آنها ارائه نشده است .اما در رهبري کریمانه ،مشکل ابزار سنجش و ابهام و پيچيدگي در فرایند رهبري وجود ندارد؛ اقتضا روي
افراد است ،نه نظام و به یك معنا ،فراسازماني است؛ یعني دربارة همة افراد ،در هر موقعيت شغلي و در هر سازماني که باشند،
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صادق است و سازمان نقشي در تعيين شيوه (نرمش و شدت) ندارد ،بلکه این افراد هستند که مشخص ميکنند چگونه باید با
آنها برخورد نمود ،در هر موقعيت و جایگاهي که باشند؛ در مشاغل باال و سطوک عالي باشند و یا در مشاغل عملياتي و پایينتر.
از این نظر ،این سبك را ميتوان با توجه به مبناي انسانشناسي آن ،جهانشمول فرض کرد.
مؤلّفههاي رهبري کریمانه
همانگونه که گذشت ،با توجه به سيرة اميرالمومنين حضرت علي(ع) و بر اساس مبناي انسانشناسي در اسالم ،ميتوان رهبري
کریمانه را داراي دو مؤلّفة اصل ي دانست که یکي نسبت به دیگري اصل و با ميزان حداکثري و دیگري فرع و معموالً حداقلي
است .اکنون در خصوص هریك از این دو مؤلّفه ،توضيحات ذیل تقدیم ميگردد:
الف :نرمش و رفق
در معناي «رفق» گفته شده که «رفق» (به کسر) ،ضدّ «عُنف» و به معناي مدارا و مالیمت است و «رفيق» را نيز به مالحظة
46

مدارا و مالیمت« ،رفيق» ميگویند.

همچنين «رفق» را به تعامل از روي لطف و نرمش هم معنا کردهاند که در مقابل آن ،واژه «عُنف» قرار دارد .عُنف به معناي
خشونت و شدت است .در زبان فارسي ،رفق را به سازگاري و نرمخویي تعبير ميکنند.

47
43

واژة «لين» نيز ،که در کالم حضرت آمده ،در معناي ضدخشونت و سرسختي به کار رفته است.
ب :شدت عمل

حد و مرز رفق تا کجاست؟ آیا در همه موارد و به صورت مطلق ،استفاده از این شيوه توصيه ميشود؟ آیا استفادة حداکثري از
نرمش ،در همة موارد موجب سوءاستفادة دیگران نميشود؟
در جواب باید گفت :استفاده از نرمش هيچگاه به صورت مطلق توصيه نميشود و نباید در همة موارد و موقعيتها مورد استفاده
قرار گيرد ،بلکه در نظر گرفتن شرایط و موقعيت ها ضروري است .اساساً تکریم انسان به این نيست که هميشه مورد لطف و
مرحمت واقع شود ،بلکه در مواردي به صالک او و یا مجموعة انساني است که با تندي و شدت با او برخورد شود .به عبارت دیگر،
رهبري کریمانه دو کفّه دارد که معموالً یکي از دیگري سنگينتر بوده و داراي رُجحان است و آن عبارت است از :نرمش حداکثري.
اما کفة دیگر آن ،شدت عمل است که در موارد ضروري و معموالً به ندرت از آن استفاده ميشود .این شيوه (شدت عمل) فرع بر
نرمش حداکثري بوده و استفاده از آن در مواقعي خاص ،متعين است .به بيان دیگر ،اصل اوّلي در برخوردها ،نرمش حداکثري
است و اجراي اصل نياز به دليل و تعيين موقعيت ندارد .اما شدت عمل فرع و خالف اصل است .بنابراین ،اعمال آن نياز به دليل
و تشخيص صحيح موقعيت دارد .باید موقعيتهاي شدت عمل به درستي شناسایي شود.
اصل در اسالم و سيرة معصومان عليهمالسالم رأفت و نرمش است .آنان با سختترین ،متعصّبترین ،و جاهلترین دشمنان نيز
مواجهي شدند ،اما همواره با رفق ،عفو ،گذشت و برخوردهاي مالیم و به کمك دليل و برهان و پند و اندرز و جدال نيکو و تحمل
تمام مشکالت ،عقل و روک و جان افراد را در جبهة فکري ،فرهنگي ،روحي و اخالقي ،تسخير ميکردند و در این زمينه ،خود نيز
با شخصيت معنوي و الهي خویش به عنوان الگوي شایستة انساني مطرک ميشدند.
مبادي عملي رهبري کریمانه
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منظور از «مبادي عملي» ،صفات و ویژگي هایي است که براي اعمال رهبري کریمانه الزم است .به نظر ميرسد که دو مقولة،
«رفتار» و «صفات» از یکدیگر جدا نيستند و نميتوان «رفتار» را بریده از «صفات» مورد توجه قرار داد .براي این مدعا دالیلي
ميتوان ذکر کرد؛ از جمله آیة شریفة قرآن که ميفرماید« :کلٌّ یعمَلُ عَلي شاکِلَتِهِ» (اسراء)31 :؛ هر کس بر اساس شاکله
(ویژگيهاي شخصيتي) خویش رفتار ميکند .به تعبير عاميانه« ،از کوزه همان تراود که در اوست».
با این بيان ،رفتارها منبعث از صفات شخصيتي است که فرد واجد آنهاست .این صفات در نهج البالغه به خوبي بيان شده است.
این صفات ،که از آن به عنوان «مبادي عملي رهبري کریمانه» یاد ميشود ،عمدتاً عبارتاند از :سعة صدر ،صداقت ،تقوا .آنچه از
همه مهمتر و به این سبك رهبري نزدیكتر است ،سعة صدر است؛ زیرا رهبر باید به گونهاي باشد که بتواند در مقابل زیردستان
خود ،نرمش نشان دهد؛ بر آنها حليم و با آنان رفيق باشد ،در لغزشها و سهوهاي آنان با بزرگواري برخورد کند ،آنان را با همة
تفاوتهاي شخصيتي در جهت اهداف تحمل نماید و با سليقهها و خصوصيات گوناگون آنها کنار بياید و خویشتنداري کند تا
جز در مواقع ضروري ،شدت نشان ندهد .این همه مستلزم وجود صفتي به نام سعة صدر است؛ همان ویژگي ارزشمندي که در
منابع اسالمي از آن به عنوان «ابزار ریاست» یاد شده است« :آلةُ الرّیاسَة سعةُ الصَّدر»؛  25سعة صدر یعني ظرفيت زیاد و آستانة
تحملپذیري باال .این یك نوع کمال روحي شمرده مي شود .بر این اساس ،وجود نوعي کمال در رهبر الزم است تا بتواند رفتار
مورد نظر را از خود بروز دهد .هر قدر این کمال از وسعت و عمق بيشتري برخوردار باشد دامنة نرمش نيز فرایتر خواهد بود و
رفتار مدیر داراي بُرد بيشتري جهت نيل به اهداف ميگردد.
عموميت سبك رهبري کریمانه
شاید برخي تصور نمایند که این سبك رهبري ،که حضرت به یکي از کارگزاران خود توصيه ميکنند ،مختص همان کارگزاري
است که مخاطَب حضرت قرار گرفته و یك دستورالعمل عمومي براي همة مدیران نيست ،یك نسخة خاص آنهم براي فردي
خاص است؛ پس تعميم و تجویز آن براي دیگر کارگزارن و مدیران منطقي نيست.
براي پاسخ ،الزم است روایات دیگري نيز در این باب مالحظه شود تا شبهة اختصاصي بودن این دستورالعمل برطرف گردد.
ن
ف مِ َ
حضرت علي(ع) در نامهاي خطاب به برخي دیگر از کارگزاران خود ميفرمایند« :فاَلبِس لَهُم جِلباب ًا ِمنَ الّلين تَشُوبُه بطَرَ ٍ
الشِّدّة و داوِل لهم بَينَ القَسوَة و الرَأفَة و امزُج لَهُم بين التقریب و االدناء و االبعاد و االقصاء ان شاء اهلل»؛  26پس لباسي از نرمش
همراه کمي شدت براي آنان بپوش ،با رفتاري ميانة شدت و نرمش با آنها معامله کن ،اعتدال را در رفتار با آنان رعایت نما ،نه
زیاد به آنها نزدیك شو و نه زیاد دور .انشاء اهلل.
در این حدیث ،چند نکته قابل توجه است :اول آنکه شدت عمل الزم است؛ زیرا حضرت ميفرمایند :بين شدت و نرمش با آنان
تعامل کن .از اینجا ،معلوم ميشود نه شدت محض و نه نرمش محض هيچکدام شيوة مناسبي نيست .دوم آنکه به کارگزار خود
توصيه مي کنند نه زیاد به مرئوسان نزدیك شود و نه خيلي از آنها فاصله بگيرد .شاید به این دليل که کارگزار اگر زیاد به
زیردستان نزدیك شود و ت در اصطالک ت زیردستان با کارگزار ،صميمي شوند ،در این صورت ،قدرت و هيمنة کارگزار نزد مرئوسان
کاهش ميیابد و هنگامي که قدرت کارگزار آسيب ببيند ،از نفوذش کاسته ميشود و در نتيجه فرمانش اطاعت نميشود.
همچنين فرمودند :زیاد از آنها دورنشو .این سخن شاید به این دليل باشد که زیردستان احساس بيگانگي ميکنند و انگيزة کافي
براي اطاعت و انجام کار نخواهند داشت و فقط از روي ترس فرمانبري ميکنند و اطاعتپذیري بدون اشتياق ،رهبري را از
اثربخشي خارج ميسازد.
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نکتة دیگر اینکه روایات چنين سبکي را در سطح رعيّت مطرک مي کنند .بر این اساس ،کارگزاران در مواجهه با مردم ،باید چنين
شيوهاي به کار گيرند .در واقع حوزة امارت کارگزاران ،کالن سازماني تلقّي ميشود که مدیریت کالن آن به اتخاذ چنين شيوهاي
توصيه ميشود .با این وصف ،چه دليلي بر تعميم این شيوه به سطح سازماني و مواجهة مدیر با زیردستان و عوامل سازماني وجود
دارد؟
در پاسخ ،باید گفت :اوالً ،چه دليلي بر اختصاص این سبك به سطح مردمي (و نوع تعامل کارگزار با رعيّت) وجود دارد؟ فرمایش
حضرت در اصطالک فقها ،اطالق دارد و همة سطوک رهبري را شامل ميشود .ثانياً ،به فرض آنکه بپذیریم این توصيه در تعامل
کارگزار با رعيّت صادر شده ،زیرا ظرف و شأن نزول آن ارتباط کارگزار با رعيّت است ،در این صورت ميتوان با الغاي خصوصيت،
این سبك رهبري را به سطح سازماني نيز تعميم داد .دليل این سرایت نيز مباني و مبادي پيشگفته در رهبري است؛ زیرا مباني،
به ویژه مباني انسانشناسي ،به برخي انسانها اختصاص ندارد .بنابراین ،سبك مبتني بر آن مباني نيز داراي عموميت است.
مواضع شدت عمل در رهبري کریمانه
یکي از سؤاالتي که براي این سبك از رهبري مطرک ميشود آن است که در چه مواردي خشونت و شدت عمل الزم است؟
پاسخ تفصيلي به این پرسش نياز به مجال بيشتري دارد ،اما پاسخ اجمالي را در سيرة علوي با ذکر حدیثي جستوجو ميکنيم.
مطابق این حدیث ،یکي از مواردي که اِعمال خشونت مصداق پيدا ميکند ،دستاندازي به بيتالمال است .براي نمونه ،حضرت
علي(ع) در نامهاي به زیادبن ابيه ،که جانشين فرماندارش ،عبداهللبن عباس در بصره بود ،چنين نوشتند« :و انّي اقسِم باهلل قَسَماً
صادق ًا لئن بَلغَني اَنَّك خُنتَ مِن فَيء المُسلمين شيئاً صغيراً او کبيراً الشُدَّنَ عَليك شِدَّ ًة تَ َدعُك قليلَ الوفر ثقيلَ الظهر ضئيلَ
االمر و السالم»؛  27صادقانه به خداوند سوگند یاد ميکنم ،اگر گزارش برسد که از غنایم و بيتالمال مسلمانان چيزي کم یا زیاد
به خيانت برداشتهاي آنچنان بر تو سخت ميگيرم که در زندگي کم بهره و بينوا و حقير و ضغيف شوي .والسالم.
به طور کلي ،در مواردي که زیردستان از فرامين مدیر سرپيچي مي کنند این تمرّد نشانة ظلم است و شدت عمل را از سوي
کارگزار طلب ميکند .در اینباره ،حضرت علي(ع) چنين ميفرمایند« :للظّالم من الرِّجال ثالثُ عَالماتٍ :یَظلم مَن فَوقَ ُه
بالمَعصية»...؛  23مردان ستمگر سه نشانه دارند :با نافرماني به مافوق خود ستم ميکنند....
سرپيچي از دستورات ،به ویژه در صورت تکرار و در موارد حساس ،موقعيت مناسبي براي شدت عمل است .از این نکته نيز نباید
غفلت کرد که شدت عمل متناسب با نوع خالف ،مراتبي دارد که ميتواند از نپذیرفتن مالقات خواهان تا مجازاتهاي شدید را
شامل شود.
قدرت و رهبري کریمانه
با مطالعة مبحث رهبري در کتابهاي اصول مدیریت و رفتار سازماني ،این مطلب آشکار ميگردد که صاحبنظران به دو شکل
وارد مبحث رهبري شده اند :یکي از راه بيان سبك رهبري و پاسخ به این سؤال که دليل موفقيت رهبران چيست؟ طبيعتاً براي
پاسخ به این سؤال ،نظریههاي متنوعي از خصوصيات رهبري تا نظریههاي رفتاري و اقتضایي از سوي نظریهپردازان این رشته
مطرک شده است .آنچه تاکنون در این نوشتار مورد بحث و بررسي قرار گرفته ،در محدودة تعيين سبك رهبري است .اما رهبري
از زاویة قدرت نيز بررسي و مطالعه شده است ،به این صورت که متناسب با تعریف رهبري به «توانایي نفوذ براي نيل به اهداف»،
قدرت نيز به صورتي مبسوط بحث و بررسي ميشود .توضيح آنکه مدیران براي نفوذ نياز به «قدرت» دارند ،و همين نياز به
قدرت ،آنها را به کسب قدرت فراميخواند ،وگرنه در اعمال نفوذ ناکام خواهند ماند.
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ارتباط ميان این دو شيوة ورود به مبحث رهبري ،قدري دشوار به نظر ميرسد ،هرچند عدهاي خواستهاند در برخي نظریههاي
سبك رهبري ،مقولة قدرت را به گونهاي مطرک نمایند که ارتباط مباحث حفظ شود ،اما دستکم ميتوان گفت که در همة
نظریه هاي مربوط به سبك رهبري ،به کارگيري این تدبير ،مناسب نيست .اما در سبك رهبري کریمانه ،که موضوع این تحقيق
است ،استفاده از قدرت براي نفوذ ،جاي تردید ندارد .تقریب ًا در همة روایاتي که در خصوص نرمش و رفق گذشت ،قدرت را
مي توان مالحظه کرد .البته این قدرت چيزي جز قدرت اخالق نيست که اگر درست از آن استفاده شود ،نفوذي به مراتب عميقتر
از قدرتهاي دیگر خواهد داشت .اثبات این مدعا نيز نياز به تحقيق جداگانهاي دارد .از همينجا ميتوان به اهميت اخالق در
سازمان پي برد و ادعا کرد که رهبري در مدیریت اسالمي از مقولة اخالق جدا نيست.
رهبري کریمانه سبكهاي مختلف رهبري
آن گونه که گذشت ،رهبري کریمانه مبتني بر کرامت ذاتي انسان است .این سبك در صورتي که با انگيزة الهي و جلب رضاي او
همراه باشد ،دو ویژگي دارد :یکي آنکه صاحب چنين سبکي را مستحق پاداش الهي ميگرداند؛ زیرا چنين رفتاري عبادت تلقّي
ميشود و مشمول ثواب الهي است ،و دوم آنکه ضریب نفوذ و اطاعتپذیري پيروان را افزایش مي دهد .این مدعا را آموزههاي
دیني اثبات ميکند .در حدیث قدسي آمده است« :عبدي اَطِعني حَتي اَجعَلَك مِثلي اَقُولُ لِلشِّيء کُن فَيکون و تَقُول لِلشِّيء کُن
فَيکُون»؛  20بنده من ،مرا اطاعت کن تا تو را مثل خود قرار دهم؛ من اراده ميکنم و بالفاصله محقق ميشود ،تو هم اراده کني
بالفاصله محقق شود.
بر این اساس ،خداوند اراده و فرمان بندهاي را که مطيع او باشد و عبادت و فرمانپذیري از خداوند را سرلوحة رفتارهاي خویش
قرار دهد ،نافذ ميگرداند .البته صرفنظر از اینکه در عالم تجربه ،استنتاج چنين امري مشکل باشد ،اما این واقعيت را نيز نميتوان
انکار کرد که بر اساس آموزههاي وحياني ،بندگي خدا ،ضریب نفوذ اراده را افزایش ميدهد.
رسولگرامي(ص) در روایتي ميفرمایند:
یك خصلت است که هر کس همواره داشته باشد ،دنيا و آخرت از او اطاعت ميکند و به بهشت دست ميیابد .سؤال شد :یا
رسولاللّه ،آن خصلت چيست؟ فرمودند :تقوا .هر که مي خواهد عزیزترین مردم باشد باید تقواي الهي پيشه کند .سپس این آیة
شریفه را تالوت کردند« :هر کس تقواي الهي پيشه کند خداوند متعال براي او گشایش قرار ميدهد و از جایي که گمان نميبرد،
برایش روزي ميرساند».

39

با عنایت به مطالب ذکرشده ،چنانچه اِعمال نرمش و رفق و نيز شدت عمل با انگيزة الهي و به منظور انجام تکليف الهي(تقوي)
باشد ،رهبر در نفوذ خود توفيق بيشتري خواهد داشت .چنين سبکي ميتواند عالوه بر کریمانه بودن ،معنوي و الهي نيز باشد.
سبكهاي رهبري کریمانه
ممکن است این سبك رهبري مورد اعتراض واقع شود :رهبري از یك سو ،محدود به نرمش و رفق ،و از سوي دیگر ،شدت عمل
ميشود و از جنبههاي فني رهبري غفلت ميشود؛ یعني به سبكهاي خاص رهبري ،که مورد توجه برخي صاحبنظران رهبري
است ت مانند سبك دستوري ،اقناعي ،مشورتي ،تفویضي و التفاتي ت نميشود .و اساس ًا آیا رهبري تنها به همين نرمش و شدت
محدود ميشود؟
در اینباره ،به اختصار ميتوان گفت:
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اوالً ،جایگاه واقعي این سبكها در مبحث تصميمگيري است نه رهبري؛ زیرا مدیر تصميم ميگيرد و آن را ابالغ ميکند (دستوري)
یا خود تصميم ميگيرد و کارکنان را متقاعد ميسازد (تقاعدي یا اقتاعي) یا پس از مشورت ،تصميم ميگيرد (مشورتي) و یا
اصل تصميمگيري را واگذار ميکند (تفویضي) .بنابراین ،جایگاه اصلي این سبكها ،مبحث تصميمگيري است ،نه رهبري.
ثانياً ،به فرض آنکه جایگاه این سبك ها در رهبري باشد ،شاید بتوان آنها را در این شيوة رهبري نيز به نوعي در نظر گرفت؛ به
این صورت که در طرف نرمش و رفق ،سبك هاي مشورتي ،تفویضي و متقاعدي ،و در طرف شدت عمل ،سبك دستوري قرار
گيرد .اما در نظریة «اقتضایي» بالنچارد (چرخة زندگي) ،این سبكها از حالت دستوري و آمرانه به تناسب کارمند نابالغ (کمتوان
و کمانگيزه) شروع و به تفویضي ختم مي شود و حالتي ارتقایي در آن وجود دارد که با افزایش توان و تمایل کارمند ،سبكها
تغيير ميکند و مدیران باید از سبكهاي دستوري شروع کنند و متناسب با توان و عالقه کارمندان ،سبك تفویضي پيش روند.
پس نقطة شروع ،کارمداري و بهکارگيري شيوة دستوري و آمرانه است.
ثالثاً ،اگر این سبكها یعني دستوري ،اقتاعي و مانند آن در رهبري موضوعيت دارند پس چرا در نظریههاي دیگر مانند رهبري
اسنادي ،کاریزماتيك ،و خدمتگزار از آنها غفلت شده است ،با اینکه برخي از آنها به عنوان نظریه مطرک شدهاند؟ در یك جمعبندي
کلي ،ميتوان این سبك رهبري را ،مَجمع صفات ،رفتار و نيز اقتضائات رفتار رهبري دانست.
در پاسخ به سؤال دوم ،که آیا رهبري به همين نرمش و شدت محدود ميشود یا جنبههاي دیگري نيز وجود دارد که در این
سبك مغفول مانده است ،ميتوان گفت:
اوالً ،این اشکال به همة نظریههاي رهبري وارد است؛ زیرا هر کدام ،محدود به یك یا چند جنبة رهبري است و جامعيت الزم را
ندارند و از همينروست که هر از گاهي ،نظریهاي جدید توليد و عرضه ميشود .اگر نظریة نسبتاً جامعي مطرک ميشد مجالي
براي نظریههاي جدیدتر فراهم نميآمد.
ثانياً ،گرچه سبك رهبري محدود به دو مؤلّفه است ،اما هریك داراي شاخصها و مراتبي است که این سبك را از بساطت خارج
ميسازد .براي مثال ،شاخصهایي از قبيل تفقّد و احترام دربارة نرمش مطرک ميشود که خود نيازمند بحث و بررسي است.
ثالثاً ،نوعي شيوع و غلبه از واژة «سبك» استنباط ميشود .بر این اساس ،جنبة غالب و شایع در این نظریه ،استفاده از نرمش
حداکثري و شدت حداقلي است ،اما به این دو محدود نميشود؛  34زیرا آنگونه که در مبحث رهبري گفته ميشود ،نفوذ مستند
به قدرت است و قدرت داراي انواعي است که عبارت است :فردي و سازماني .قدرت فردي نيز بر دو قسم است :تخصص و
مرجعيت .قدرت سازماني هم بر سه قسم است :قانوني ،پاداش ،و تنبيه .رهبر ممکن است در مواردي از قدرت تخصص استفاده
کند و به این طریق ،نفوذ کند ،یا با استفاده از قدرتهاي دیگر ،اعمال نفوذ نماید .اما این نوع بهکارگيري« ،سبك» خوانده
نميشود« .سبك» در جایي به کار مي رود که همراه با شيوع و فراواني و عادت باشد .در این شيوه ،استفاده از قدرت اخالق (که
منشأ این رهبري است) بيشترین کاربرد را در سازمان دارد و بر اساس منابع اسالمي ،تأثير آن به مراتب بيش از دیگر قدرتهاست.
در این صورت ،طرک این شيوة رهبري به عنوان سبك با دو «مولّفه» مذکور بدون اشکال است و نقصان پيشگفته را ندارد.
تأثير سبك رهبري کریمانه بر دیگر وظایف مدیریت
با توجه به رویکرد نظاممند به اجزا و وظایف مدیریت ،به طور طبيعي ،هنگامي که شيوة رهبري کریمانه و مبتني بر کرامت انسان
باشد ،دیگر وظایف نيز همچون برنامهریزي ،تصميمگيري و نظارت از آن متأثّر خواهند گردید و شيوههاي هریك متناسب با
رهبري کریمانه تفاوت خواهد کرد .با اتخاذ رهبري کریمانه ،تصميم گيريها نميتواند فردي و مستبدانه باشد .نيز الزم است در
برنامهریزيها ،مشارکت افراد جلب شود .در بخش نظارت ،نميتوان فشارهاي ناشي از بدبيني به دیگران را اعمال کرد .توجه به
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«کرامت» ،به انسانها شخصيتي مي بخشد که زمينة خودکنترلي را در خود فراهم نمایند .شخصيت قایل شدن براي افراد ،مستلزم
پرهيز از اِعمال کنترلهاي ش دید است .در مجموع ،تأثير این شيوة رهبري بر اجزاي دیگر مدیریت ،خود موضوعي است که
محتاج پژوهشي جداگانه است.
در خاتمه ،ذکر این نکته ضروري است که براي مشخص کردن اینکه دقيق ًا در کجا نرمش و رفق و در کجا شدت عمل الزم است،
باید بيشتر تحقيق کرد و بر اساس تحقيقات جامعتر ،باید مشخص نمود که شاخصهاي هریك از نرمش و رفق و نيز مراتب
شدت عمل چيست؟ با تحقيقاتي که در این زمينه صورت گرفته ،مشخص گردیده است که مؤلفة اصلي سبك رهبري کریمانه
(نرمش و رفق) داراي دو نوع شاخص ایجابي و سلبي است که هریك ،موارد متعددي را شامل ميشود .در جدول زیر ،تنها
شاخصهاي ایجابي نرمش آمده است:
مراتب شدت عمل

شاخصهاي نرمش و رفق
 .4مهرورزي (رحمت ،محبت و لطف)؛
.2تغافل و نادیده گرفتن لغزشها (خطاهاي
کوچك)؛

 .4تذکر و تنبّه به پايبندي به مقرّرات؛
 .2تهدید؛

.3مشورت؛

 .3برکناري؛

 .1عيبپوشي و طرد عيبجویان؛

 .1مجازات (درج در پرونده ،اخراج ،انفصال و

 .5احترام به افراد مسن باسابقه؛

مانند آن).

 .6تفقد نسبت به امور کارکنان؛
 .7نقدپذیري و ميدان اعتراض را گشودن.
عوامل مؤثر در ایفاي نقش رهبري
 .1باالتر بودن بهره هوشي نسبت به رهبري شوندگان؛

 .2ظرفيت پذیرش موفقيت و شکست با این توصيف که موفقيت ها باعث غرور بيش از حد و شکستها موجب دلسردي و یأس
نگردد؛
 .3وجود انگيزه هاي نهادي یا به عبارت دیگر خود انگيختن؛
 .4توانایي برقراري ارتباط با دیگران که از اهم عوامل موفقيت یك رهبر به شمار آمده است)2( .
در این باره ،نظریه نویسنده دیگري نقل مي شود که شش نوع خصوصيت را در مورد رهبران ذکر نموده است:
 .1خصوصيات ظاهري و فيزیکي ،مانند قد و سيما و حرکات دست؛
 .2زمينه هاي فرهنگي مانند تحصيالت و تجربيات؛
 .3هوش؛
 .4شخصيت مانند برونگرایي؛
 .5خصوصيات شغلي ،مانند پشتکار و تالش و ابداع و ابتکار؛
 .6خصوصيات اجتماعي ،مانند مرتبت اجتماعي و سياسي)3( .
در قرآن و روایات مطالب فراواني درباره موضوع مورد بحث وجود دارد که آن مطالب را مي توان به چند دسته تقسيم کرد:

www.SID.ir

27

Archive of SID

 . 1مطالبي که درباره صفات و ویژگيهاي ارزشي انسانها بيان شده و کاري به مورد خاص رهبران و مباحث رهبري ندارد .گر چه
آن صفات براي هر کس خوب و براي رهبران زیبنده تر خواهد بود ،اما طرک آن مطالب از محدوده مباحث مدیریت بيرون است،
مگر بعضي از موارد که مورد بحث قرار مي گيرد.
 . 2آیات و روایاتي که ویژگيهاي رهبران الهي ،مانند پيامبران و امامان  -عليهم صلوات اهلل -را مطرک مي کنند که استدالل به
آن مطالب در این بحث اشتباه به نظر مي رسد ،به غير از مواردي که خصوصيتي احساس نشود و بتوان از آن برداشتي عام براي
همه انسانها داشت.
. 3آیات و روایاتي که با صراحت ،مطابي درباره ویژگيهاي رهبران بيان مي کند و یا تطبيق آن با ویژگيهاي رهبران منطقي به
نظر مي رسد.
مسائلي که در این قسمت مطرک مي گردد از نوع قسم سوم مي باشد .یافتن روایات و آیاتي که داراي این ویژگي باشد ،کار دشوار
و مشکلي است و ادعاي این که همه آیات و روایات این مبحث پيدا شده و مطرک مي شود ،امري است بسيار مشکلتر و ادعایي
است بزرگ .تنها چيزي که مي توان گفت این است که تا حدودي به منابع مراجعه شده و مطالبي در خور فهم ناچيز نویسنده
جمع آوري گردیده و بيان مي شود.
نتيجه گيري
شيوه رهبري در مدیریت اسالمي کریمانه و مبتني بر کرامت ذاتي انسان هاست این شيوه که مستفاد از کالم موالي متقيان
حضرت علي(ع) است بيان مي کند که رهبر باید نرمش حداکثري را با شدّت عمل حداقلي ترکيب و در مواجهه با افراد تا حد
امکان نرمش و مدارا نماید و در مواقع ضرورت ،شدّت عمل از خود نشان دهد .این شيوه رهبري که جامع عناصري همچون
صفات ،رفتار و اقتضاء است ،نسبت به نظریه هاي غربي از جامعيت باالیي برخوردار است اعمال این شيوه نيازمند مبادي و صفاتي
در رهبر است که مهمترین آنها سعه صدر است (آلة الریاسة سعة الصدر) .به مدیران توصيه مي شود که ویژگي سعه صدر را در
خود افزایش داده و در صورتي که چنين ظرفيّتي در آنها وجود ندارد ،وارد این عرصه نشوند.اتخاذ چنين شيوه اي در رهبري،
اجزاء و عناصر مدیریت را تحت تأثير قرار مي دهد.
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