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 )ع(مدیریت رفتار سازمانی از دیدگاه امام علی کتاب 
 سید مهدی رحیمی

 مقدمه

حمد وسپاس خدایی را که به من ارزانی داشت که توانستم اولین کتاب مدیریت رفتار سازمانی را از منظر امام علی )ع( را به رشته 

های مدیریت رفتاری جدید توسط دانشمندان علم البالغه و مقایسه آن با نظریهنهجیاورم. کتاب فوق، الهام گرفته از تحریر در ب

ی های آموزشی و حتی مفید برای همهها، محیطهای مدرن امروزی، دانشگاهباشد. جای خالی این کتاب در سازمانمدیریت می

البالغه آن شدم تا تکلیفی که بر گردن دارم را ادا نمایم. نتوانستم ببینم که دانشمندان غربی از نهج ها را احساس نمودم و برانسان

اندازد، و هرروز ر سیمای فروغش نمیی فراموشی بکنند و کالم امام به نام آنها تمام شود، کتابی که گذشت زمان پردهاستفاده می

ام البالغه و یا بالعکس نبودهگاه به دنبال تحمیل مدیریت رفتار به نهجدر این راه، هیچ شود.ی جدید بیشتر حس مینیاز آن در زمانه

تواند اتفاقی باشد.میباشد و این نهای علم مدیریت، برگرفته از کالم امام )ع( میاما در ادامه خواهید که اکثر نظریه در ضمن   

ر گرفته و تشکر نمودند که متن نامه را در صورت لزوم همراه خواهم شود که کتاب مذکور مورد مطالعه حضرت آقا قرایادآور می

 آورد.

دارند.این کتاب تقدیم به تمام افرادی که در راه اعتالی کشورم گام بر می  

انضباطاصل   

شرمر هون1 نیز در مورد انضباط مینویسد: »انضباط نوعی از کنترل است که بر رفتار از طریق هشدار و تنبیه به وجود آید، در 

. در پذیردتر باشد، تنبیه بیشتر صورت میتنبیهات با توجه به رفتار کارکنان در نوسان است. هر چه رفتاری مخربانضباط تصاعدی، 

شود یعنی وقتی بخاری داغ است به آن نباید دست زد، در غیر این صورت دست این مورد هم قاعده انضباطی بخاری داغ اجرا می

سوزاند. تنبیه حتماً وجود ی است مانند بخاری داغ که دست بزنند سریع دست را میسوزد. در این جا تنبیه به صورت فورشما می

شود. این تنبیه برای پا گذاشتن روی مقررات سازمان است و به اقدامات فرد بر داند که اگر از آن تخطی کند تنبیه میدارد و فرد می

(1393)ایران نژاد، «. گردد و نه شخصیت اومی  

م علی )ع( و سیستم انضباطی آهن گداختهی اماآهن گداخته  

خواهد تا به او بدهم. کودکانش را با موهای به خدا سوگند برادرم عقیل را در نهایت تهیدستی دیدم که یک من از گندم شما را می»

غبارآلود و رنگهای تیره از فقر دیدم چنان که گویی رخسارشان را با نیل2 سیاه کرده بودند. عقیل چند بار نزد من آمد و خواستهاش 

فروشم و از روش خود کناره دادم، چندان که او پنداشت که دینم را به او میرا برایم مکرر باز گفت و من همچنان به او گوش می

                                                           
1 Tohn R. Schermer horn  
 نیل، ماده ای است که با آن رنگ می کنند.  - 2
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م او نزدیک ساختم تا از آن پند گیرد. دهم. در این هنگام آهن پاره ای را در آتش گداختم و به جسی او تن میگیرم و به خواستهمی

عقیل همانند بیماری از حرارت آن فریاد برآورد و ناله کرد و نزدیک بود از آن آهن گداخته بسوزد. به او گفتم ای عقیل! مادران 

کشی، اما مرا به سوی می زنی و فریادای که انسانی آن را به شوخی گداخته ناله میداغدار بر تو گریه کنند، آیا تو از گرمای آهن پاره

ی دوزخ ناله زنی و من از آتش سوزندهکشانی که خدای جبار به خشم خود افروخته است؟ تو از این درد اندک ناله میآتشی می

«نزدم؟  

 

-گداخته میاز جمله قوانینی که در انضباط وجود دارد قانون آهن »نویسند: دوالن و شولر در مورد رهنمود هایی درباره انضباط می

باشد. وقتی کسی آهن گداخته را لمس انضباط مییه لمس کردن آهن داغ برای فرد بیباشد. اجرا نمودن انضباط در این مورد شب

ی علت و معلولی برایش وجود شود و تردیدی در رابطهدرنگ ایجاد میدهد. سوختگی بیکند، واکنش فوری از خود نشان میمی

دهد. فرد از مقررات سازمان آگاهی دارد و اند اگر آهن گداخته را لمس کند چه رخ میدی است اکنون او میندارد هشدار کامالً کاف

ای میان اجرا و شود. فاصلهی رفتار کامالً مشخص است قوانین مشخص است و پا را فراتر از آن نهادن موجب تنبیه میمحدوده

شود. )پس باید سریع اقدام شود(. هدف این شود اثر قانون آهن گداخته کم می ای بین آن ایجادتخلف باید سریع باشد و اگر وقفه

باشد و نه خود او. هدف انضباط، اصالح رفتار ناپسند کارکنان است نه به صورت تنبیه، اگر قانون اصالح رفتار نا شایست فرد می

د به صورت گام به گام جلو رفت و به موقعیت بستگی های انضباط را بایآید. اقدامای ضروری به شمار میچه در مواردی، وسیله

.(1377)طوسی و صائبی،  «ی بعد کتبی، تعلیق و حتی اخراجدارد. یعنی به صورت اخطار شفاه  
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