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مدیریت عمومی مبتنی بر نهجالبالغه
(مورد مطالعه :نامة )35
علینقیامیری

دانشیار ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت3101/80/80 :؛ تاریخ پذیرش)3101/31/31 :

چکیده
هرگونه تالش در اصالح علوم موجود و عرضة آنها به دین ،بیتوجه به مبانی اصیل اسالمی ،لزومأ نمیتواند به تولید علم دینیی منهییی
شود .پرهیز از انفعال و اسهفادة بیینه از همة امکانات و فرصتها در پیمودن درست فرایند تولید علوم انسانی -اسالمی و بهویژه مدیریت،
مسهلزم طراحی الگویی جامع برای مدیریت اسالمی و نسبتدادن آن به اسالم و منابع اصیل آن از طریقی منطقی و روشمند اسیت .ایین
تحقیق بر آن است تا با کاوش در نیجالبالغه و بهویژه فرمان تاریخی امام علی (ع) به مالک اشهر ،به طراحی الگیوی میدیریت عمیومی،
اقدام کند .این تحقیق مبهنی بر تحلیل محهوا است و در فرایند تحقیق به  3188مفیوم 088 ،شاخص 00 ،مؤلفیه 30 ،مقولیه و در نیاییت،
به الگوی پنجبعدی شامل ارکان ،ابعاد ،روشها ،ماهیت و انواع منجر شده است.

کلیدواژگان
ابعاد ،ارکان ،روش ،ماهیت ،مدیریت عمومی.

 رایانامة نویسندهanamiri@ut.ac.ir :
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مقدمه
مدیریت در نظام اسالمی ،مبتنی بر فرهنگ و ارزشهاي اسالمی است که ياهادهکهرد ارزشهها و
نظری هاي اسالم و جلوة عانی یهافت آ هها ،راهاهاري متناسه

و هناهنهگ بها ایه ارزشهها را

میطلبد ،ک نامش «مدیریت اسالمی» است .از ای زاوی اهناهت و رهرورم مهدیریت اسهالمی و
تباا آ  ،ب اندازة ررورم و اهنات ياادهشد فرهنگ اسالم اسهت و نيهی آ  ،به م نهاي عهدم
اماا تحقق عانی اسالم و فرهنگ آ است.
بیان مسئله
امروزه در راستاي ررورم تحول در علوم انسانی -اسالمی ،ب ویژه موروع طراحهی نقشهة جهام
تحقق مدیریت اسالمی ،افراد حقاقی و حقوقی مختليی ،جهت يرکرد ای خأل حاهاتی ،احسها
وظاي میکنند و ب ای امر اهتنام داشت اند .در رأ
م ظ ل در قال

ایه مهه  ،مقهام م ظه رهبهري و تتکاهدام

رهننودهاي راهبردي قرار دارد .يرهاز از اني ال و استيادة بهان از هنة اماانام و

فرصتها در يانود درست فرایند تولاد علوم انسانی -اسالمی و ب ویژه مدیریت ،مستلزم طراحی
الگویی جام براي مدیریت اسالمی و نسبتداد آ ب اسالم و مناب اصال آ از طریقی منطقی و
روشنند است.
قط اً در ایه راسهتا ،مهدیریت از دیهد اه نهه البالغه  ،مهیتوانهد راه شهاي اعنهال مهدیریت
ارزشمحور ،در سازما ها و نهادههاي ونها و باشهد (رهناري ،9531 ،ص .)3یاهی از فوهول
درخشا نه البالغ ک مانند مباحث دیگر آ رنگ جاودانگی خورده و ابدي شده است ،نامهة 35
یا فرما تاریخی امام علی (ع) ب یار وفادار و صحابی بزر وارش مالک اشتر نخ ی اسهت (فارهل
لنارانی،9531 ،

ص.)73

ای تحقاق بر آ است در حد وس محقق و در مطال اي موردي ،در یاهی از منهاب اصهال و
يرمایة اسالمی ی نی نه البالغ  ،ب ویژه فرما تاریخی امام علی (ع) ب مالک اشتر ،کاوش کرده و با
رویاردي مدیریتی الگوي مدیریت عنومی در اسالم را طراحی کنند.
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متون نظری تحقیق
نگاهی کلی به پیام امام علی (ع)
گسترة موضوعی

«کلنام امارالنؤمنا (ع) ،از قدی تری ایام با دو امتااز هنراه بوده است و با ای دو امتااز شهناخت
شده است :یای فواحت و بالغت و دیگري چندجانب بهود و یها چندب هديبهود  .و دربهارهاش
يت اند« :فوق کالم النخلوق و دو الخالق»! (مطهري،9531 ،

ص.) 3

نامة  ،35بخشی از نه البالغ و از جنل نام ههاي حاهومتی امهام علهی (ع) در زمانهة مسهائل
مدیریتی و ادارة امور است ک باش از  9111سال از صدور آ می ذرد .در ایه نامه  ،حقهایقی از
مياها مربوط ب مدیریت و کايات آ مطرح شده است ک قر ها ب د بشر توانست ب

وش ههایی

از آ يی ببرد .ای نام طوالنىتری و يرمحتواتری نام هاى نه البالغ است ک آیها کشهوردارى
را از هنة جهام بررسى کرده و اصولى يایدار ک هر ز کهن ننىشهود در آ ترسها شهده اسهت
(ماارم شارازي و هناارا  ،9533 ،ص.)513
نامة  35نه البالغ  ،حاوي مباحث فنی و تخووی ارزشنندي است ک ب دههها رشهتة علنهی
موطلح ارتباط يادا می کند و درک درست و عناق آ به علهوم و فنهو و رشهت ههاي تخووهی
بسااري از م ارف و علوم انسهانی و غارانسهانی ناهاز دارد و از ایه رو ،زبها خهاص خهودش را
میطلبد و شاوههاي تحقاق مربوط ب هنا رشت ها را الزم دارد (شاروانی ،9531 ،ص ،)3علیرغ
تالشهاي فراوا دانشنندا مختلف در ای زمان  ،در راستاي تيسار ای نامه از زاویهة مهدیریت،
هنوز ه جاي کار بساار است.
گسترة تاریخی

آنچ امام علی (ع) در نامة  35ب مالک اشتر فرمودهاند ،ا رچ ب ظاهر براي مالک و ب عنوا والی
مور ارائ شده است ،م نا و ميهوم نهيت در کلنام امام (ع) ب ون اي است که عهالوه بهر شهت
صدور خاص آ براي مالک و مسائل ادارة مور ،در واق میتواند بهراي ههر سهطحی از مهدیریت
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اع از حاومت ،سازما  ،خانواده و فرد ،کاربرد داشت باشد .لذا در مجنوع ،مهیتهوا

يهت :ایه

فرما مبارک ،طرق مدیریت هنة انسا ها ،در هنة شرایط و موق اتهها و هنهة دورا هها را ارائه
مینناید» (ج يري،9537 ،

ص.)913

مطابقت با نیازها و مقتضیات

نامة  35نه البالغ ک در واق فرما حاومتی مور ب مالک است ،در کنار نامة امام علهی (ع) به
اهالی مور ،ک در آ خبر ورود مالک را داده و ناز نام ب محندب ابابار حهاک موهر ،که از وي
خواست است حاومت را ب مالک بسپارد و خود ب يایتخت برود ،قابل تباا و تيسار است؛ اما در
ای نوشت ب طور عنده بر نامة  35تتکاد شده است.
در واق  ،آنچ در نامة امام و خطاب ب مالک باها شهده اسهت ،دکتهری زنهد ی زمامهدارا و
توج ب اب اد مختلف روحی ،فاري و رفتاري آ هاست .ب عبارم دیگر ،کالم امام (ع) « يت هاى
حاانى ناست ک دور از غوغاى زند ى و فارغ از واق اتها و مسائل ونا ونى ک در یک جام
منا است ،مطرح باشد ،مىنشاند و م ارف اسالمى را باا مىکند؛ بلا سخنا انسانى است که
بار مسئولات ادارة یک جام ة عظا را بر دوش خود احسا

مىکند و داناى دی و بوار ب هنهة

م ارف اسالمى و قرآنى است و با دلى ماالمال از م رفت و روحى بزرگ و در مقامى يرمسهئولات،
با مردم روب رو مىشود ،با آ ها حرف مىزند ،و ب سؤاالم و استيهامام آ ها ياسخ مىدهد؛ او با
وشت و يوست خود مشاالم مردم را درک کرده و از مور زمامداري دلسوز و مهربها شههر،
مالک را ب شاوههاي هدایت و رهبري امت آ اه میکند .امارالنؤمنا علا السهالم به عنهوا یهک
حاک اسالمى حرف مىزند و با جام ه اى که تحهت اشهراف و حاومهت خهود اوسهت ،سهخ
مى وید» (خامن اي.)9515 ،
« سخ او مطابق با ناازهاست و چازى را ک نااز قط ى آ مرحل از تاریخ اسالم طل

مىکند،

مى وید» (خامن اي.)9511 ،
«حضرم على علا السالم با امر حاومت در ار بوده و در ای کتهاب شهریف به عنهوا یهک
حاک و کسى ک با ادارة کشور اسالمى  -ب هنة مشاالم و موابتها و دردسهرهایش– روبه رو
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ونا و ای مسئل رساد ى کرده ،سخ

بوده و ب جوان

يت است .توج ب ای امهر بهراى مها

ک در شرایطى مشاب شرایط امارالنؤمنا علهى علاه السهالم قهرار داریه  ،بسهى آموزنهده اسهت»
(خامن اي.)9511 ،
روح حاکم بر نامه :مدیریت امور عمومی

در مورد نه البالغ و ب خووص نامة  35امام علی (ع) ،خوشبختان ياشانة نسبتاً قوي از تحقاقام
وجود دارد ک شامل کتابهاي مختلف ،يایا نام ها و يهژوهشههاي مت هددي اسهت ،به ویهژه در
راستاي رویارد مدیریتی ب ای نام  ،کتابهاي ارزشنندي چاپ شده است ک مستقاناً به ناهام
مدیریتی نام اشاره کردهاند و ب طور غارمستقا ه ب جرأم میتوا

يت اکثر کتابهایی ک به

مدیریت اسالمی يرداخت اند ،ب نوعی در مباحث خود ،از محتواي ای نامة شریف بهره رفت اند.
هر کس اندک توجهی ب نامة  35داشت و در آ تتمل کرده است ،از جنل هنة شارحا آ  ،در
یک مورد متيق القولند و آ اینا روح حاک بر نام  ،مدیریت عنهومی و راهگشها بهراي حاهام و
مدیرا جام

در سطوح عالی است و در عا حال ،براي هنة سطوح دیگر مهدیریتی ناهز ،مبهانی،

اصول ،روشها ،سااستها و اخالق حاومتی و مدیریتی را فرو ذار نارده است (دلشهاد تهرانهی،
 ،9511ص.)95
شأن نزول

یای از مسائل بساار مهنی ک در نامة  35باید ب آ دقت شود و در درک بهتهر آ نقهش بسهزایی
ایيا میکند ،توج ب شت نزول آ است .بدی م نا ک باید با نظر به تهاریخ و يشهت سر ذاشهت
اعوار و قرو  ،خود را ب کوف و سالهاي  53هجري ،دورا زمامداري امام علی (ع) و م اررها
با حاومت آ حضرم ،ب ویژه دشننا داخلی و ماهات آ ها ،ب محتواي نام نگریست و مالحظ
کرد ک در چ شرایطی نام نگارش شده است و ا ر مالک در هنگام متموریت ب زمامهداري موهر
ای نام را دریافت میکند ،مور در چ ور ی قرار دارد؟ چرا محنهدب ابهابار از عههدة ادارة آ
دیار برننیآید؟ چرا از مالک چنا انتظاري است؟
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ماهیت منطقی نامه

از آنجا ک مجنوعة اسالم ،نظامی است هناهنگ ک هنة اجزاي آ در تباا هنهدیگر نقشهی تهام
دارند و با آ ها انسجام چشنگاري مالحظ میشهود ،ایه هنهاهنگی را به صهورتی آشهاار در
تکتک فرازهاي نامة امام (ع) ه میتوا مشاهده کرد ،بهدی م نها که ا رچه مهت نامه  ،کهالم
م ووم (ع) و حجت است ،با ای هن  ،امام در باانی م جزه ون هر فرازي را ک مطرح کهردهانهد،
هر دستوري را ک دادهاند ،هر امري و یا نهای فرمودهاند ،هر سيارشی کردهانهد ،بالفاصهل بها باها
استداللی منطقی و یا اشاره ب آثار ،نتای و ياامدهاي حاصل از اجرا و یها عهدم اجهراي آ  ،علهل،
حانتها و فلسية حاک بر آ را تحلال کردهاند و توجاهی اقناعکننده بر آ اقام و يذیرش آ را
تسهال کردهاند (علیاکبري ،9531 ،ص.)753
سؤالهای تحقیق
سؤال اصلي :الگوي مدیریت عنومی حاک بر نامة امام علی (ع) ب مالک اشتر چگون است؟
سؤالهای فرعی

سؤالهاي فرعی تحقاق ب شرح زیر است:
 شاخصها ،مؤلي ها ،اب اد و مقول هاي اصلی الگوي مدیریت عنومی حاک بر نامة امام علهی(ع) ب مالک اشتر کدامند؟
 ارتباط مقول هاي اصلی الگوي مدیریت عنومی در نامة  35نه البالغ چگون است؟روش تحقیق
جهتگیری و رویکرد پژوهش

از آنجا ک هدف يژوهش حارر کشف الگوي مدیریت عنومی حاک بر نامة  35امام علهی (ع) در
نه البالغ است ،از حاث ماهات کار و نتاج اي ک در يی دارد ،تحقاقی بناادي است .زیرا جایگاه
آ در فرایند عل  ،در قو

ص ود عل و ب عبارتی ،در تولاد عل قرار دارد ،ی نی در صدد ارتقاي
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سطح مطال ام موجود و ارائة نقطة عطيی در ای مسار است .البت نتای مترت
کاربردي باشد .بر ای مبنا ،اوالً يژوهشی اکتشافی است و در صدد کس

بر تحقاق میتوانهد

فه اولا اي از یک يدیده

است؛ ثانااً تحقاقی توصايی و در صدد فراه کرد شرح کامل و زارشی از ویژ یهاي آ اسهت؛
و ثالثاً ،يژوهشی تباانی و در يی نشا داد عناصر یا عوامل ایجهاد مورهوع اسهت (بلااهی،9533 ،
ص.)919
روش کار بدی ون است ک ابتدا مت با دقت کافی مطال
میشود .سپس ،با مراج

و از لحاظ مورهوعی دسهت بنهدي

ب متو مختلف و م تبر ،آ ها را تباها کهردهانهد و رهن طهی فراینهد

تحقاق ،شاخصها ،مؤلي ها ،اب اد و در نهایت ،الگو طراحی شده است .روش جن آوري اطالعام
ه مراج

ب متو و مت يژوهشی ،کتابخان اي و در مواردي مطال ام اسهنادي و مهوردي اسهت.

راهبرد ای تحقاق در کشف الگوي مدیریت عنومی حاک بر نامة  35امام علی (ع) در نه البالغ ،
مبتنی بر تحلال محتوا است.
قابلیت اعتبار و اعتماد پژوهش
قابلیت اعتبار روش

محققا تحقاقام کايی هنگامی ک از روایی تحقاق صحبت میکنند ،م نهوالً به وا هههایی ماننهد
«باوريذیري» « ،9قابل دفاع» 7و «امانتداري» 5اشاره میکنند (فقاههی و علاهزاده ،9531 ،ص ،)99بها
يذیرش ای م اارها ب عنوا شاخصهاي تحقاق کايی ،تحقاق حارر ب دلال نقهل دادههها (عها
مت نام ) از اسناد م تبر ،شاخص «امانتداري» و انتساب دادهها ب منب وحی و م وهوما (ع) ههر
دو شاخص «باوريذیري» و «قابل دفاع بود » را در حد بساار باال دارد .در عا حال فراینهد کشهف
مياها ناز مبتنی بر فرایندي منطقی ت قا

شده است .عالوه بهر ایه  ،نسهبت به تناسه

منطقهی

1. Plausible
2. Defensible
3. Rustworthiness
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دست بندي موروعی ياشنهادي در الی هاي مختلف ،در صورم لزوم از نظر خبر ها بههره رفته
شده است.
قابلیت اعتماد روش

قابلات اعتناد ،باا کنندة يایداري و تشاب نتای اندازه اهري در دورهههاي مختلهف زمهانی اسهت.
قابلات اعتناد در تحقاق کايی ،نسبت ب روایی کنتر مورد مناقش بوده اسهت .از آنجها که روایهی
بدو يایایی ننیتواند وجود داشت باشد ،نشا داد اولی براي اثبام دومهی کهافی اسهت« .مناهزي
تحقاق» 9میتواند روشی خوب براي بهبود قابلاهت اطنانها باشهد و آ عبهارم اسهت از بررسهی
فرایند و محوول تحقاق توسط داورا  7براي ت اا ساز اري 5آ ها .ب دلال بهرهمنهدي مسهتنر از
نظر خبر ا حوزوي و دانشگاهی در هنة مراحل و فرایندهاي ای تحقاق ،تهالش شهده اسهت تها
يایایی مورد انتظار براي آ تضنا و برآورده شود.
تعیین دادهها

دادهها در ای يژوهش ،مت نامة  35در نه البالغ است و ای نام بهر اسها

قواعهد ميههومی یها

ادبی از طرف مؤليا و شارحا مختلف ب بخشهاي ونا ونی تقسا شده ک هر بخش با عنهوا
یک «فراز» م روف است .آنچ در ای تحقاق مالک دست بندي مت ب فرازهها قهرار رفته اسهت،
ترجن و شرح نه البالغة فاضاالسالم است ک مبتنی بر آ نامة  35ب  11فراز تقسا شده اسهت
(فاضاالسالم ،9513 ،ص.)119-9135
تقطیع دادهها

از آنجا ک هر فراز از نامة امام علی (ع) ،طوري اسهت که از لحهاظ محتهوا ،مورهوعی خهاص را
من اس میکند ،براي تحلال دقاقتر و سهلتر آ  ،قسنتهاي مختلف هر فراز ب طور تقطا شهده،
1. Inquiry Audit
2. Reviewers
3. Consistency
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مطرح و با کد ذاري آ ها ،زمان براي مطال ة بهتر آ ها فراه شده است .بر ای اسا
نناد  Fو فرازهاي  9تا  11ب ترتا  ،با  F9تا

F11

هر فراز بها

نامگذاري شدهاند .هر فراز بست ب حج خود،

ب قسنتهایی تقسا شده و ای قسنتها حداقل ب دو ،و حداکثر ب  93قسهنت فرعهی تقسها
شدهاند .در مجنوع ،نام ب  117قسنت فرعی تبدیل و هر یک ب صهورم  Fijننهایش داده شهده
است ک در آ  iشنارة فراز و از  9تا  11و  jقسنتهاي مختلف یک فراز است که در ههر فهراز
عدد خاصی را ب خود اختواص داده است و متغاري است ک به تناسه  ،اعهداد یهک تها  93را
شامل میشود.
تحلیل دادهها
تعیین مفاهیم

در ای مرحل  ،ب د از تبهدیل مهت نامه به  117قسهنت و بها درنظر هرفت رویاهرد مهدیریتی و
ب کار اري دو روش لغتکاوي و م ناکاوي ب طورترکابی ،هر قسنت مورد مطال

دقاق قرار رفت

و مياها مدیریتی نهيت در آ ها استخراج شده است .در ای مرحل  ،بارها و بارها دادهههاي مهورد
نظر مرور شده و از زوایاي ونا و مورد دقت قرار رفت است ،زیرا ای مرحله و نتهای آ  ،در
واق  ،زیربناي تحقاق و ت قا

هدف بوده ،لذا مستلزم تنرکز باشتر بوده است .ب دلال اهنات زیاد

ای نتای در فرایند ساخت مدل و الگو ،صبر و حوصل و مرور چندبارة فرازهها ،فرصهت و زمانهة
شناسایی و کشف مياها را فراه کرد.
در ای مرحل  ،ب هر یک از اجزا عنوا و برچسبی داده شد که اصهطالحاً به آ «کهد» يته
میشود .ای کدها بر مبناي ارتباطشا با فرازهاي نود ان  ،احوا شدند.
اعتبارسنجی مفاهیم حاصلشده

يس از دستاابی ب مياها  ،براي افزایش روایی تحقاق 91 ،درصد فرازها و کهدهاي اسهتخراجشهده
ب طورتوادفی انتخاب ،و در يرسشهنام اي در اختاهار  93نيهر از خبر ها حهوزوي و آشهنایا بها
نه البالغ قرار رفت.
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در بررسیهاي انجام رفت نسبت ب ياسخهاي خبر ا  ،مشخص شد که حهدود  13درصهد از
ياسخگویا م تقد بودند میتوا کدهاي باشتري را ب ناام اصلی باا شده اختواص داد و موارد
مت ددي را ه باا کرده بودند .لذا مجدداً ناام اصلی با دقت بررسی و ت داد دیگري به کهدهاي
اولا اراف شد .در بازنگري نهایی و بررسی دقاقتر ناام اصلی مربوط ب فرازها ،ت داد کهدها به
 9711مورد رساد.
تعیین شاخصها و مؤلفهها

ب د از شناسایی مياها  ،شاخصهاي مدیریتی منب ث از نامة امام علی (ع) شناسایی شدند .در ایه
مرحل کدها با ه مقایس و کدهاي مشاب  ،بر اسا

روش مقایسة مهداوم ،دسهت بنهدي شهدند ،و

کدهایی ک اهنات باشتري داشتند ،یا قابلات ترکا

با ه را نداشتند و اشباع شده ،یا ایناه فقهط

یکبار باا شدهاند ،ب عنوا یک شاخص در نظر رفت شدند .ت هداد شهاخصههاي حاصهل 311
شاخص است ک زمان ساز استخراج مؤلي هاي نودون ان شدند.
تعیین مقولهها

يس از مقایسة مداوم مؤلي ها در مرحلة قبل ،مقول هاي مدل ظاهر شدند .جهدول  9مهن اسکننهدة
ای مقول ها است .در ای جدول  Diنناد مربوط ب مقول است ک در آ  Dم هرف مقوله  i ،مبها
ت داد مقول و اعداد  9تا 93را ب خود اختواص داده است:
جدول  .1مقولههای تحقیق

ردیف

نماد مقولهها ()E

مؤلفههای مربوطه

9

D9

 B9و B7

قوای

7

D7

 B5تا B3

قوانا

5

D5

 B1تا B1

قواعد

1

D1

 B91و B99

خدا رایی

3

D3

 B97تا B91

خودمدیریتی

1

D1

 B93تا B93

مردم رایی

3

D3

 B93تا

B71

مقولهها

روشهاي ایجابی
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جدول  .1مقولههای تحقیق

ردیف

نماد مقولهها ()E

مؤلفههای مربوطه

مقولهها

3

D3

 B73تا

B59

روشهاي سلبی

1

D1

 B57تا

B19

ویژ یهاي مدیرا

91

D91

 B17تا

B33

وظایف مدیرا

99

D99

 B31تا

B11

مدیریت طبقام اجتناعی

97

D97

 B19تا

B13

مدیریت امور نظامی

95

D95

 B13تا

B39

مدیریت امور قضایی

91

D91

 B37تا

B31

مدیریت امور دولتی

93

D93

 B33تا

B39

مدیریت امور اقتوادي

91

D91

 B37تا

B33

مدیریت امور امناتی و اطالعاتی

93

D93

 B31تا

B17

مدیریت امور بازر انی و صن تی

93

D93

 B15تا

B13

مدیریت امور مستض يا

تعیین محورها

در ادامة تحلال کدها ،محورهاي مدل ظاهر شدند .با توج ب محورهاي يدیدارشده و نگاهی جام
ب آ ها ،توویر غنیتري از آ ها حاصل شد .سترد ی و ارتباط سلسل وار دادهها و در عا حهال
تنوع و يراکند ی آ ها ،باعث شد يس از بازة زمهانی نسهبت ًا طهوالنی و طهی مشهاوره بها خبر ها ،
محورها در ين مورد زیر خالص شوند:
الف) ارکا اداره
ب) اب اد اداره
ج) روشهاي اداره
د) ماهات اداره
ه) انواع اداره
جدول  7من اسکنندة ای محورهاست .در ای جدول  Ciنناد مربوط ب محورهاسهت که در
آ  Cم رف محور ،و  iمبا ت داد محورهاست ک اعداد  9تا  3را ب خود اختواص داده است:
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جدول  .2محورهای مدیریت عمومی

محورها

مقولههای مرتبط

نماد محورها

ردیف

ارکا اداره

 D5تاD9

C9

9

اب اد اداره

 D1تاD1

C7

7

روشهاي اداره

 D3تا

D3

C5

5

ماهات اداره

 D91تا

D1

C1

1

انواع اداره

 D93تا

D99

C3

3

یافتههای تحقیق
الگوی مدیریت امور عمومی

در واق  ،محورهاي حاصل از مرحلة قبل و اب اد مربوط ب آ ها ب سا اجزاي يراکندة یک ساسهت
بودند ک الزم بود روابط با آ ها مشخص شود و نقش ،جایگاه و عنلارد هر یهک م ها شهود.
ارتباط محورهاي ب دستآمده و مقول هاي آ ها را میتوا ب صورم زیر ترسا کرد.
قوانین

خودمدیریتي

مدیریت طبقات اجتماعي

سلبي

ویژگيها

مدیریت امور نظامي
مدیریت امور قضایي

قواعد

مدیریت امور کارگزاران

مردمگرایي

مدیریت امور مالي

قوائم

خداگرایي

مدیریت امور اطالعاتي و امنیتي

ایجابي
وظایف

ارکان

ابعاد

روشها

مدیریت امور بازرگاني و صنعتي

ماهیت

شکل  .1الگوی مدیریت عمومی مبتنی بر نامه  35نهجالبالغه

مدیریت امور مستضعفین

انواع
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ب دلال سترد ی مياها مدیریتی برخاست از کالم وحهی ونهة امهام علهی (ع) ،ایه الگهو در
حقاقت ،محوول مدلهاي فراوا اصلی و فرعی است ک هر یک خود ،جایگاهی خاص دارنهد و
تباا و تشریح آ ها ناازمند مباحثی مستقل است .در اینجا فقط ب توراح اجنالی محورهها اشهاره
میشود:
توضیح اجمالی محورهای اصلی در الگوی مدیریت عمومی
ارکان اداره

منظور از ارکا  ،مباحث بناادی و زیرساختی در حاومت ،مهدیریت و ادارة امهور عنهومی اسهت،
ب طوري ک نقش قوامبخش نسبت ب آ دارند و با تغاار آ ها ،کايات امور در ایه حهوزه ،تغااهر
میکند (دلشاد تهرانی ،9511 ،ص .)91در واقه  ،مهیتهوا ارکها را شهامل اصهول مورهوع  ،یها
ياشفرضهایی دانست ک در شال اري عل نقش اساسی ایيا میکنند .ارکا مدیریت ،بهر مبنهاي
نامة  ،35شامل قوائ (مبانی) ،قوانا  ،و قواعد (اصول) است.
ابعاد اداره

بر اسا

مطال ة دقاق شاخصها ،مؤلي ها و مقول هاي مندرج در فرمها امهام علهی (ع) به مالهک

اشتر ،س ب د اصلی وجود دارد ک در هنة فرازها ب نوعی میتوا آ ها را مالحظ کرد :زمامهدار-
مردم -خدا.
ب عبارم دیگر ،در هنة حاالم ،موروع مدیریت «مهردم» و آنچه بهراي مالهک ترسها شهده
است ،در واق  ،نظام مدیریت امور «مردم» است .امام علی (ع) قبل از ایناه به ماهاهت ،کاياهت و
چگونگی مدیریت امور مردم بپردازد ،دو عنوهر دیگهر ،ی نهی «خهود» و «خهدا» را طهوري مطهرح
میکند ک جاي ياي آ ها را در هنة اجزاي ای نظام مدیریتی میتوا مالحظ کرد.
ب عبارم دیگر ،زمامدار براي اینا بتواند مدیریتی مطلوب نسبت ب مردم داشت باشد ،باید در
چارچوب و فضایی مدیریت کند ک از نسبت با خود و خدا تب ات کند .بدی م نها که زمامهدار
زمانی میتواند دیگرا را مدیریت کند ک قبل از هر چاز بتواند خود را اداره کند.
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اما ناتة بساار اساسی آ است ک مدیریت بر خود و مهدیریت بهر مهردم ،بهیتوجه به نظهام
خدامحور و ميرورام هستیشناسی ،انسا شناسی ،م رفتشناسی و مردمشناسی آ اماا ندارد.
براي جریا تتثار ای ميرورام در کايات مهدیریت مهردم که وجه تنهایز اصهلی مهدیریت
اسالمی از مدیریتهاي دیگر را رق میزند ،زمامدار باید از یک طرف و ب طهور دائه نگهاهی به
درو خود داشت باشد و ب يتانسالهاي خویش را اداره کند ،تها اهلاهت و شایسهتگیههاي الزم را
براي توس ة مدیریت مردم در خود يرورش دهد ،و از طرف دیگر ،ای توس ة درونی را در ارتباط
با عال وجود و بارو از خود ،ی نی خداونهد قهرار داده و در فراینهدي مبتنهی بهر ارتبهاط درو و
بارو  ،آماد یهاي متناس

با آ را مبتنی بر تولی و والیت کس

کند .ب عبارم دیگهر ،مهدیریت

بر خویشت را بر مبناي ارتباط با خدا و تولی ب والیت و سريرستی او مقاد کند ،از طهرف دیگهر،
خود را الیق جریا والیت الهی و سرازیرشد بارش رحنت بر وجود خویش قرار دهد.
قط اً ثنرة ای ارتباط متقابل با خود و خدا ( تولی) وخدا و خود (والیت) ب عنوا ياراداینی
حاک  ،در هنة موق اتهها و موهادیق مهدیریت مهردم ،سهاري و جهاري خواههد بهود .شهال .7
من اسکنندة محورهاي مزبور است.

خدا

محورهای
والیت

تولي

حاکم بر
مدیریت امور

خود

شکل  .2ابعاد اصلی حاکم بر مدیریت امور

خلق
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ماهیت اداره

منظور از ماهات ،توج ب خووصاام ،ویژ یها و وظایف مدیرا و مسئوال و کارکنا است.
از جنل مسائل مه مدیریتی ک در فرما مالک ب چش میخهورد ،توجه ویهژه امهام (ع) به
خووصاام و ویژ یهایی است ک یک زمامدار ،یا مدبر باید واجد آ باشد تا بتوانهد به بهتهری
نحو از عهدة کاري ک قبول کرده است ،برآید .ب ای ویژ یها در طول نام و در فرازهاي مختلف
و ب اقتضاي موروع مورد بحث ( زینش ،ارزیابی ،نظهارم و جهز آ ) ،توجه شهده اسهت .ایه
خووصاام را میتوا شامل دو دستة کلی دانست :یای خووصاام عام و دیگري خاص .منظهور
از خووصاام عام ،آ دست از ویژ یهایی است ک صرفنظر از اینا فرد در چ يست و مقامی،
یا در چ سطحی و شغلی باشد ،مد نظر قرار می ارند و خووصاام خاص ،عبارماند از آ دست
از ویژ یهایی ک فرد براي انجامداد کاري ک بر عهده رفت است ،ب طور ویژه باید واجد آ هها
باشد.
عالوه بر ای  ،توج ب ماهات عنلاهرد مهدیریت و زمامهداري در سهطوح مختلهف ،به بهروز
وظایيی مشترک منجر شده است ک هر زمامدار در ت قا

اهداف ،ملزم به رعایهت آ هاسهت ،از

جنل ای وظایف عبارم اند از برنام ریزي ،تونا اهري ،سهازماندهی ،رهبهري ،مهدیریت منهاب
انسانی و کنترل ونظارم .در نامة  35نه البالغ  ،شواهدي ونا و وجود دارد که به نهوعی ،بهر
توج ب وظایف یادشده البت در چارچوب مبانی ،اصول و روشههاي مطهرحشهده و هناهنهگ بها
آ ها تتکاد میشود.
روشهای اداره

مه تری مطلبی ک در نامة  35نه البالغ امام علی (ع) بر آ تتکاد کهردهانهد و باشهتری تيهاوم
مدیریت اسالمی با مدیریتهاي دیگر در آ نهيت است ،مبهاحثی اسهت که مربهوط به روشهها،
سبکها و کايات مدیریت است.
منظور از روش ،راهحلهاي متغاري است ک ب تناس
مقتضاام ،مرات

شرایط ،اوراع و احوال ،زما و ماها ،

و موق ات ،براي دستاابی ب اهداف ،اتخاذ میشود .در واق  ،روشها برخاست از
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اصول ،و اصول ه برخاست از مبانیاند .در فرما امام علی (ع) ب مالک اشهتر ،بسهت به شهرایط
مختلف ،روشهاي ایجابی و سلبی مت ددي بحث شده است.
انواع اداره

ب د از ت اا ماهات مدیریت ،بر مبناي ماهات جام

و طبقهام مختلهف آ  ،موهادیقی مت هدد از

مدیریت شال می ارد ک امام (ع) با توج ب تنوع فرهنگی ،قومی و شغلی طبقام جام ه  ،بهراي
هر یک نوعی خاص از مدیریت را ترسا کردهاند .در ای بخش هه دو ب هد قابهل طهرح اسهت:
«جایگاه و ارتباط تقومی طبقام» و «مدیریتهاي خاص هر طبق و کايات آ ».
در ای بخش ،روهها و طبقام اجتناعی مختلف م رفی و اهنات و ارتبهاط آ هها در جام ه
بحث شد .عنده مباحث عبارماند از فلسية وجودي طبقام اجتناعی ،روهههاي اجتنهاعی مهه ،
حقوق روههاي اجتناعی ،جایگاه و ارتباط تقومی طبقام اجتنهاعی ،مهدیریت اقشهار اجتنهاعی،
مدیریت امور نظامی ،مدیریت قضام ،مدیریت امور دبارا (مدیریت اطالعاتی و امناتی) ،مهدیریت
مالی و مالااتی (مدیریت امور اقتوهادي) ،مهدیریت و نظهارم بهر کهار زارا (مهدیریت دولتهی)،
مدیریت بازر انی و صن تی ،و مدیریت امور مستض يا (مدیریت تتما اجتناعی).
خالصه و نتیجهگیری
با توج ب مرور اجنالی عهدنامة مالک اشتر ،مىتوا با صراحت يت :ای عهدنام دستورى است
جام براى کشوردارى .دستورى ک با ذشت حدود چهارده قهر کهامالً تهازه ،راهگشها ،زنهده و
بالنده است و ای واق اتى است ک هر انسها منوهيى به آ اعتهراف دارد .از ایه
عهدنام ه جنب هاى مادى و ه جنب هاى م نوى را ک بر اسها

ذشهت  ،ایه

اخهالق انسهانى و ارزشههاى

الهى است ،تتما میکند.
در ای مقال  ،مبتنی بر تحلال محتواي نامة  35نه البالغه  ،الگهوي مهدیریت عنهومی خاصهی
احوا شد ک در نهایت ،ب ين محور اصلی ارکا  ،اب اد ،ماهات ،روش و انواع منتهی شد .ارکا ب
م نی اصول موروع  ،یا ياشفرضهایی است ک در شال اري عله نقهش اساسهی دارنهد و بهر
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مبناي نامة  ،35شامل قوائ (مبانی) ،قوانا  ،و قواعد (اصول) است .اب اد ،عنورهاي ذاتی مدیریتند
و بر اسا

مطال ة شاخصها ،مؤلي ها و مقول هاي مندرج در فرما امام علی (ع) ب مالهک اشهتر،

س ب د اصلی وجود دارد ک در هنة فرازها جلوه رند :زمامهدار (خهود) -مهردم -خهدا .منظهور از
ماهات ،توج ب خووصاام و ویژ یها و ناز وظایف مدیرا و مسئوال و کارکنا است .منظهور
از روش ،راهحلهاي متغاري است ک ب تناس

شرایط ،براي دستاابی ب اهداف اتخاذ میشود .در

فرما امام علی (ع) ب مالک اشتر ،بست ب شرایط مختلهف ،روشههاي ایجهابی و سهلبی مت هددي
بحث شده است .و در نهایت ،بر مبناي ماهات جام

و طبقهام مختلهف آ  ،موهادیقی مت هدد از

مدیریت شال می ارد ک امام (ع) با توج ب تنوع فرهنگی ،قومی و شغلی طبقام جام  ،بهراي
هر یک نوعی خاص از مدیریت را ترسا کرده است .جدول  ،5ت داد مياها  ،شاخصها ،مؤلي ها،
مقول ها و محورهاي حاصل را نشا میدهد:
جدول .5تعداد مفاهیم ،شاخصها ،مقولهها و محورها

تعداد

کد

عنوان

ردیف

11

Fi

فرازهاي اصلی

9

117

Fij

فرازهاي فرعی

7

9711

Mi

مياها

5

311

Ai

شاخصها

1

11

Bi

مؤلي ها

3

93

Di

مقول ها

1

3

Ci

محورها

3
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