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 چکیده
ها و تغییرات سریع و فزایندۀ ملّی و ها، عدم قطعیتها، تنوع، پویاییها، پیچیدگیآشفتگی

سازد ها را وادار میی امروز، سازمانهای زندگیِ دنیاها، بازارها و کیفیتالمللی در فناوریبین

هایشان داشته باشند. گیریتا در جستجوی رهبرانی باشند که کمترین اشتباهات را در تصمیم

های درست را اتخاذ کنند و رفتارهای شده و با وسواسی خاص، تصمیمرهبرانی که حساب

های عصر براین، سازمانکار گیرند. بنامناسب و درستی را برای هدایت و رهبری پیروان به

به هدایت و « 3خردمندانه و حکیمانه»حاضر باید در جستجوی رهبرانی باشند که به صورت 

ۀ نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی پردازند. این مقاله، با دیدی متفاوت، به ارائرهبری می

این «. المیارائۀ نظریۀ رهبری حکیمانۀ اس»پردازد. گزارۀ اصلی این مقاله عبارت است از  می

نظریه  ترکیبی از رویکردهای عقالئی، مذهبی، اخالقی و ارزشی به رهبری است و عرصۀ 

آورد. این ای را برای بررسی، مطالعه و پژوهش در رهبری و توسعۀ آن فراهم میگسترده

های شخصیتی رهبر، بر پرداختن به رفتار و ویژگی نظریه، با تأکید بر حکمت رهبر، عالوه

 سازد.العۀ ماهیت و وجود رهبری را نیز ممکن میزمینۀ مط
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 و طرح مسئله مقدمه
ثبات و رقابتی عصر حاضر نیازمند ها در محیط بسیار پیچیده، نامطمئن، آشفته، بیرهبری سازمان

ان باید قادر باشند تا در است. رهبر کاربرد بیش از یک سبک یا یک رفتار ویژۀ رهبری

های متفاوت و بر مبنای شرایط و اقتضائات، اقدام به هدایت و رهبری نمایند. رهبری را  موقعیت

گیرد. اگر در مواجهه با هر یک از  باید فرایند و چارچوبی دانست که رهبری در آن شکل می

های بحرانی، حال تغییر، وضعیت ثبات و درهای بیهای گوناگون )از قبیل: موقعیتموقعیت

مراتبی و معمول های سلسلههای رقابتی و تخاصمی، موقعیتهای سیاسی، موقعیتموقعیت

سازمانی و ...(، بخواهیم از یک سبک و رفتار رهبری متناسب با آن موقعیت استفاده کنیم، درون

معنی کنیم، که عملی بی یا باید برای هر موقعیتی یک رهبر با یک سبک رهبری مناسب استخدام

نمایاند، یا اینکه سبک رهبریِ رهبر فعلی را تغییر داده یا بهبود ببخشیم تا و غیر عقالیی می

مناسب وضعیت موجود باشد؛ حال آنکه این اقدام نیز بسیار دشوار است، چرا که تغییر سبک 

رهبری تمام عیار »یک  رهبری، کاری بسیار دشوار و تا حدودی ناممکن است. بنابراین، نیازمند

های درستی بزند. حال آنکه، بسیاری از رهبران ها و تصمیمهستیم که دست به اقدام« 1نقصو بی

ها نیستند. بنابراین، تالش شده است تا با ارائۀ رهبری ها و کیفیتواجد همۀ این صالحیت

کیمانه مبتنی بر های حاضر را برطرف کرد. رهبری ححکیمانۀ اسالمی، ضعف موجود در نظریه

های درستی را اخذ کارگیری حکمت، تصمیم ویژگی حکمتِ رهبر است. یعنی فرد رهبر، با به

 دهد.های مختلف از خود نشان میکرده و رفتارهای درستی را در موقعیت

یروهرایی اسرت کره تغییررات و     هرا و ن قطعیرت هرا، عردم  عصر حاضرر سرشرار از پیچیردگی   

شروند. بره عقیردۀ ماکسرلی ایرن      ماعی را در سرتاسر دنیا موجرب مری  های سازمانی و اجت پویایی

های بنیادی چهارگانۀ وجرود انسران از   گرایی است که عرصهواقعیت نیازمند رهبری جامع و گل

 ( قلرب )عواطرف و احساسرات( و   3عقالنی(؛ -( ذهن )تفکر منطقی2( جسم )فیزیکی(؛ 1قبیل: 

  (.Moxley, 2000)د کن( روح و روان را با یکدیگر ترکیب می4

ها اهمیت دارد. در های رهبری، بیش از هر زمان دیگری برای سازمانتوسعۀ رهبران و ظرفیت

های مختلف در چالش با ارائۀ نوعی رهبری اثربخش صنایع انتفاعی و غیر انتفاعی، رهبران به روش

منظور دستیابی سازمان  های درست، تعیین مسیر درست بههستند. رهبران باید آمادگی اتخاذ تصمیم

 (.Murphy and Johnson, 2011: 459)به موفقیت و اجتناب از اشتباهات اخالقی را داشته باشند  

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. Full range and Sound Leadership 
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 باشند می یکدیگر از متأثر و شده تنیده هم در عمیقاً حکمت و رهبری تاریخی، لحاظ از

(Solansky, 2014: 39) کارگزاران یزن و رهبری و مدیریت اندیشمندان و پردازان نظریه و 

 حکمت فلسفۀ ، (Ardelt, 2003 & 2004) حکم به نسبت را رشدی به رو عالیق سازمانی

(Baltes and Staudinger, 2000; Hughes, 2001; Eflin, 2003; Baltes and Kunzmann, 

2004; Osbeck and Robinson, 2005)، حکمت شناسی روان (Baltes and Kunzmann, 2003 

& 2004; Kunzmann and Baltes, 2005، حکمت  فرهنگی مبانی(Takahashi and Overton, 

اخالقیات  و حکمت ،(Staudinger, Dorner and Mickler, 2005)شخصیت  و حکمت ،(2005

(Kupperman, 2005)، عمومی  خطمشی و حکمت(Etheredge, 2005)، دولت درک و حکمت 

 ها سازمان در آن ارزیابی و حکمت اربردک ،(Raadschelders, 2008)دولتی  امور ادارۀ و

(Srivastva and Cooperrider, 1998; Bierly, Kessler, and Christensen, 2000; Brown and 

Starkey, 2000; Korac-Kakabadse, Korac-Kakabadse, & Kouzmin, 2001; Kriger & 

Malan,1993; Whittington, Pitts, Kageler, & Goodwin, 2005; Izak, 2013: 108-115)، و 

 ,Boal & Hooijberg, 2000; Kriger & Seng) رهبری و مدیریت اثربخشی در حکمت نقش نیز

2005; Nonaka, & Toyama, 2007: 731-394; McKenna, Rooney and Boal, 2009: 177-

190; Nonaka and Takeuchi, 2011; Yang, 2011; Greaves, Zacher, McKenna, & 

Rooney, 2014: 335-358; Zacher, Pearce, Rooney, & McKenna, 2014: 171-187; 

Intezari & Pauleen, 2014: 393-404; Solansky, 2014: 39-51; Nonaka et al., 2014; Ma 

and Tsui, 2015)  دهند می نشان را. 

 از خود،  کتاب در انگلیسی، معاصر علم فیلسوف ماکسول، نیکوالس حکمت، اهمیت در
 حکمت سمت به باید که کند می تصریح ،علم های روش و هدفها در انقالبی: حکمت تا انشد

 برای نیازی عنوان به را حکمت سمت به دانش از حرکت او  .(Maxwell, 1984) کرد حرکت

 بسیار های بودجه صرف به نسبت انتقاد با وی (Maxwell, 2007). کند می مطرح علمی انقالب

 است معتقد وی. است حکمت فقدان از ناشی علم مشکالت که است مدعی نظامی، مسائل برای

 به منجر تواند می حکمت فقدان اما است، آورده وجود به بیشماری منافع کنونی علم اگرچه که

 Maxwell, 1984, 2007) شود ها انسان مرگ و ها مصیبت

 بینری جهران  ناشری از  توجه اندک بره موضروع حکمرت در دوران کنرونی،     هاییکی از علت

هرای مبتنری برر    دیردگاه  بینیجهان این دانشمندان است. بر اندیشۀ حاکم حکمتِ فاقد و سکوالر

گیرنرد و ایرن   شود نادیده می دین و مذهب را تنها به دلیل اینکه از طرف  سکوالرها پذیرفته نمی

 آن گرر دی علرت . اسرت  را برای جامعۀ علمی و بشری به ارمغان آورده ویرانی و موضوع مصیبت

بسریاری از   .کننرد  مری  طرد را ندارند ما حواس در ریشه که دانشی هر جدید دانشمندان که است
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های نوین کره خرارا از محردودۀ آگراهی و     اعضای جامعۀ علمی در سراسر دنیا نسبت به دانش

-بیننرد مری  کنند. آنها آنچه را که مری های جدید را رد میدانش آنهاست، مقاومت کرده و دیدگاه

 اسرتممار  علمری،  کارهرای  در اخالقی مسائل گرفتن نادیده اند.ها بیگانهیرند و نسبت به نادیدهپذ

توجهی به اخالقیات در سیاسرت  بی بشر و بنیادین هایدغدغه از غفلت انسانی، جوامع و طبیعت

 .است حکمت فراموشیِ دلیل به و مدیریت

مورد ابتدا و انتهای خلقرت نبروده    های مهم انسان درعلم محض قادر به پاسخگوئی به سؤال

و درنهایت، قادر به تعیین و ترسیم مسیر درست و حقیقری زنردگی بشرریت نیرز نخواهرد برود؛       

العمل نشان داده عکس 1برخی از دانشمندان، مانند آلبِرت اینشتین، نسبت به علم فارغ از حکمت

هرای  تند ترا آزمرایش سرالح   های خود خواسر و از ساختن بمب اتم ابراز ندامت کرده و از دولت

 های کشتار جمعی را از بین ببرند. ای را متوقف کنند و تولیدات فکری برای ساختن سالحهسته

 های پژوهش هدف و سؤال

با توجه به مطالب گفته شده، هدف اصلی این تحقیق، ارائۀ نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی است 

است. در این مسیر،  ، سازمان و مجموعهترین عنصر در هدایت و رهبری هر جامعهکه مهم

های موجود رهبری که عمدتاً غربی هستند را مورد نقد کرده، نقاط قوت و ضعف آنها را نظریه

های برجستۀ ویژه حکمت اسالمی، ویژگیهای حکمت، بهبررسی کرده و با عنایت به ویژگی

اس، در این تحقیق برآنیم تا به سؤاالت ایم. بر این اسهایی برشمردهرهبر حکیم را در قالب بیانیه

 ذیل پاسخ دهیم:

تواند به عنوان یک فراینرد مرورد توجره    آیا رهبری یک سبک یا یک روش است، یا اینکه می .1

 قرار گیرد؟

های موجود رهبری برای انسان ارزشی ابزاری متصورند یا اینکره بررای او ارزشری    آیا نظریه .2

 اند؟غائی قائل

د رهبری با فطرت و روحیات انسران سرازگار بروده و رفتراری معنروی،      های موجوآیا نظریه .3

دانند و سعادت دنیروی و اخرروی او را ترأمین    کریمانه، حکیمانه و اخالقی را مطلوب او می

 کنند؟می

 توان نقشی را برای حکمت در نظر گرفت؟آیا در نظریۀ رهبری، می .4

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. Wisdom-free Science 
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 طرح نمود؟توان رهبری حکیمانه را به عنوان یک نظریه مآیا می .5

 اند؟ های برجستۀ رهبر حکیم کدامها و کیفیتویژگی .6

های موجود و مشهور رهبری را بیان کررده و بررسری خرواهیم    در این مقاله، برخی از نظریه

کرد. سپس، نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی را به عنوان فرایند، الگرو و چرارچوب رهبرری تمرام     

های اصلی رهبرری حکیمانرۀ اسرالمی را تبیرین     ها و کیفیتینمائیم. در ادامه، ویژگعیار ارائه می

خواهیم نمود. در نهایت، مراحل عمدۀ فراینردی را ارائره خرواهیم داد کره رهبرری حکیمانره برا        

 پردازد.استفاده از آن به هدایت و رهبری سازمان و جامعه می

 شناسی تحقیقروش
ی و مشاهدات و ادراکات رهبرهای نظریهمربوط به  یاتادب مندمرور نظام یقتحقاین روش 

مند، در مرور نظام .شودیم نظریه ۀمنجر به ارائ یت،است که در نها نویسندگان از رهبری مطلوب

شوند. با تفاوت قائل های مشخصی تحلیل میهای مطالعات منحصر به فرد متعدد با رویهیافته

مند ادکینسون و معتقدند که مرور نظاممند، ه و مرور نظام 1تحلیل -شدن میان فنون داستانی، فرا

اشاره به رویکردهایی دارد که به گردآوری اسناد و شواهد در دسترس مرتبط با سؤال تحقیق 

دهند، پیش از اینکه با مالحظات پرداخته، آن را بر اساس تفوق علمی مورد ارزیابی قرار می

های ؛ و اغلب درگیر با قضاوتتر محروم شودآینده ترکیب شود یا از فرایندهای مرور رسمی

مند در بر گیرندۀ پنج گام اصلی . مرور نظام(Hodgkinson& Ford, 2014 )چندین داور است

( کارهای تحقیقاتی مرتبط را 2دهد، های تحقیق را شکل می( ابتدا سؤال1است که در آن محقق 

( 5کند و ا خالصه می( شواهد ر4کند، ( کیفیت مطالعات را ارزیابی می3کند، شناسایی می

. هوپ و هیل در مقالۀ (Kitchenham et al, 2009& Khan et al, 2003)کند ها را تفسیر می یافته

مند ادبیات استفاده کردند. مؤلفین کار را با طرح سؤال آغاز کردند و خود از روش مرور نظام

ها پاسخ دادند. ت، به سؤالهای بدیهی حاصل از ادبیامند بینشسپس، از طریق مرور اجمالی نظام

 ,Hupe & Hillشکل دادند ) 2هاییها را در قالب بیانیهآنها بدنۀ اصلی مقاله و پاسخ به سؤال

 3بنیاد(. در واقع، روش استفاده شده در این مقاله شباهت بسیاری به نظریۀ داده 279-299 :2007

گیرد و ی مورد استفاده قرار میدارد؛ رویکردی که هم در تحقیقات کیفی و هم در تحقیقات کم

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. Narrative, Meta-Analytic, and Systematic Reviews Techniques 

2. Statements 

3. Grounded Theory 
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است. این رویکرد، روشی برای  1هدف آن ارائۀ نظریه و دیدگاهی است که مبتنی بر شواهد

های میان های متفاوت را برای یافتن شباهتای جدید است که در آن محقق پدیدهکشف نظریه

یاد است، چراکه محققین با بنای داده(؛ این نظریه، نظریه31: 2007، 2کند )نیومنآنها بررسی می

اهلل علیه( و مقام های اتخاذشدۀ امام خمینی )رضوانها، رفتارها و تصمیمبررسی و رصد سخنرانی

ظله( به عنوان امام و رهبر امّت اسالمی تحت عنوان والیت فقیه و همچنین معظم رهبری )دام

-اهللو ائمۀ معصومین )سالم های انبیاهای تاریخی و مطالعۀ تصمیممطالعۀ روایات و داستان

های ارزشمندی را که برخواسته از ویژگی حکمت ها و خصیصه علیهما( در متون دینی، کیفیت

-اند. در این تحقیق، مؤلفین با بررسی و مرور ادبیات مربوط به رهبری، دادهاست را تبیین نموده

هایی اده و با استفاده از بیانیههای مربوطه را گردآوری نمودند، آن را مورد نقد و بررسی قرار د

کنند، نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی را ارائه های برجستۀ رهبر حکیم را تبیین میکه کیفیت

 اند. نموده

های موجود و مشهور رهبری را بیان کرده و مورد بررسی قررار  در این مقاله، برخی از نظریه

را به عنوان یرک فرآینرد، یرک الگرو و یرک      خواهیم داد. سپس، نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی 

هرای اصرلی رهبرری    هرا و کیفیرت  نمائیم. در ادامه، ویژگری چارچوب رهبری تمام عیار ارائه می

ی فرآینردی را ارائره خرواهیم    ی اسالمی را تبیین خواهیم نمود. در نهایت، مراحل عمدهحکیمانه

  پردازد.ری سازمان و جامعه میداد که رهبری حکیمانه با استفاده از آن به هدایت و رهب

 پیشینه و چارچوب نظری تحقیق

 های رهبرینظریه

هایی است که در علوم اجتماعی بسیار مورد بحث و گفتگو قرار گرفته رهبری یکی از عنوان

( و اگرچه هزاران سال است که موضوع رهبری مورد توجه قرار DeRue et al., 2011: 7است )

غاز شده است. ادبیات رهبری را در این عرصه، تنها در قرن بیستم آدارد، اما پژوهش علمی 

های های اقتضائی و حتی جایگزینهای رفتاری، نظریههای صفات، نظریهتوان به نظریه می

های متعددی رو، به روشرهبری تقسیم نمود. ادبیات رهبری بسیار پُر حجم است، از این

های ( نظریۀ صفات )که بر ویژگی1دهیم: رفی قرار میهای رهبری را مورد مطالعه و مع نظریه

طلبی و انرژی، میل به رهبری، صداقت و راستی، اعتماد به نفس، شخصیتی رهبر از قبیل: جاه

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. Faithful to the evidence  
2. Neuman 
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( 2(؛ Robbins, 2003a: 130-141هوشیاری و داشتن اطالعات و دانش مربوطه تکیه دارد( )

دهند، مانند ف را مورد بررسی قرار مینظریۀ رفتاری )که رفتارهای برخی از رهبران معرو

( 3(؛ Stogdill, 1974مداری( )مداری و طرفداری از تولید یا وظیفهطرفداری از کارمند یا رابطه

کند و اینکه نظریۀ اقتضائی )که بر عوامل موقعیتی و اثر آن بر اثربخشی رهبری تمرکز می

کند و برای کارآ بودن، رهبران ایفا میموقعیت نیز نقشی حیاتی در تعیین رهبر و اثربخشی آن 

 ;House, 1996; Judge et al., 2002های مختلف به طور متفاوتی رفتار نمایند )باید در موقعیت

ای از ( شناسایی مجموعه5(؛ Kerr and Jermier, 1978های رهبری )( جایگزین4(؛ 780–765

مند های رهبری فرهاست، مانند: نظریه بار دیگر مورد توجه قرار گرفته های رهبری که یکویژگی

(Conger and Kanungo, 1988رهبری تعاملی و تحول ،)( گراBass, 1990, 1999 & 2000; 

Bass and Riggio, 2006; Avolio and Bass, 1999رهبری خدمت ،)( گذارGreenleaf, 1977 ،)

؛ اساس این خط فکری این (Manz and Sims, 1986 & 2001و نظریۀ ابر رهبر یا رهبری عالی )

 ,Robbinsکند )است که رهبری بیشتر نوعی شیوه است و کمتر به ماهیت رهبری توجه می

2003a: 130-141; Buelens et al., 2011: 618-627 پردازن رهبری به ( اخیراً نیز توجه نظریه6(؛

ت در محیط کار محیط و شرایط کار معطوف شده و نظریۀ رهبری معنوی را با تأکید بر معنوی

(Fry, 2003; Fry, 2005; Fry et al., 2005; Fry et al., 2011 و نیز ،)های متعالی ( نظریه7

 ,Avolio and Gardner)الگوهای ممبت رهبری( ) 1رهبری از قبیل: رهبری اصیل و قابل اعتماد

ن (، اصول حکمت به عنواBrown and Treviño, 2006: 596−616(، رهبری اخالقی )2005

( و McKenna, Rooney and Boal, 2009: 177-190نظری برای ارزیابی رهبری ) -مبنایی فرا

 اند.( را ارائه نمودهNonaka and Takeuchi, 2011های رهبر خردمند )قابلیت

 رهبر خردمند )حکیم(

رهبر خردمند را نوناکا و تاکئوچی معرفی کردند. آنها شش قابلیت را برای رهبر خردمند بر 

کنند که تعیین کنند چه چیزی برای گیری می( رهبران خردمند تنها زمانی تصمیم1مردند: ش

گراست و آنچه را که از نظر او برای شرکت و سازمان یا جامعه خوب است. رهبر خردمند آرمان

( آنها به سرعت ماهیت هر موقعیت یا مسئله 2جامعه درست و خوب است، انجام خواهد داد؛ 

کنند. و به صورت شهودی ماهیت و مفهوم کارکنان، اشیا و رویدادها را درک می فهمندرا می

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. Authentic leadership 
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-کند و از مشاهدات تصادفی، نتیجهرهبر خردمند فیلسوفی است که ماهیت مسئله را درک می

( به طور مستمر، مفاهیم مشترک رسمی و نیز غیر رسمی را برای 3دهد؛ های کلی انجام میگیری

کنند تا از طریق تعامالتشان معنی و مفهوم جدیدی را بسازند. استاد جاد میمدیران و کارکنان ای

درنگ نسبت به آنها اقدام کند و بیهای کلیدی را در لحظه درک می هنرمندی است که موضوع

شان به های واقعیها برای تبدیل تجربهها و داستاندانند که چگونه از استعاره( آنها می4کند؛ می

ها، سرایی است که از استعارهها استفاده کنند. رهبر خردمند داستانافراد و گروه دانش ضمنیِ

( آنها قدرت سیاسی را برای گرد هم آوردن افرادی که 5کند؛ ها استفاده میها و سخنرانیداستان

 مداریبرند تا در آنها برای اقدام، انگیزه ایجاد کنند. سیاستکار می های متعارض دارند بههدف

( آنها توسعۀ خِرَد عملی و کاربردی 6تواند مردم را نسبت به یک اقدام برانگیزاند و است که می

کنند. گری در کارکنان، به ویژه در کارکنان خط مقدم، ترغیب میرا از طریق کارآموزی و مربی

 Nonaka andگیرند )های خوب و اصول قوی است که دیگران از او یاد میمعلمی با ارزش

Takeuchi, 2011.) 

، معتقدنرد کره   از هوشمند تا حکیم: عمل و رهبری به وسیلۀ حکمرت کایپا و راجو در کتاب 

ای متقاوت ببیند، به این منظور، شرش  برای شروع کار یک رهبر حکیم، رهبر باید دنیا را به گونه

( 2ا گام برردارد؛  ( رهبر باید از محدودیتهایش آگاه بوده و فراتر از آنه1کند: روش را پیشنهاد می

( باید از 4ها عمل کند؛ بخشی از گفتار و کتاب ( با الهام3باید از خطر، شدت و وحشت بیاموزد؛ 

هرای کهنره را از چشرم دور سراخته و از     ( باید عینک5دغدغۀ خود خارا شود؛ منطقۀ آرام و بی

ی نمایرد و در  ( ارتباطرات غیرمررتبط را پیگیرر   6هرای ترازه بررای دیردن اسرتفاده کنرد و       عینک

 (. Kaipa & Radjou, 2013; Rao, 2014های اتفاقی باشد )جستجوی مجاورت

با تکیه بر تجربیات و دانش در زمینۀ رهبری، اِدمونسون معتقد است که حکمت امری حیاتی 

( رهبر حکریم زمران   1کند: ویژگی را برای رهبر حکیم بیان می 7برای  رهبری خوب است. وی 

های درستی را انجام های خود، قضاوتد دانسته، و با صبر و حوصله در تصمیمرا کاالیی سودمن

کند، گیرد. آنها اخالقی رفتار می( رهبر حکیم ارزش باالیی را برای صداقت در نظر می2دهد؛ می

( 3شوند و باید با آن به عنوان طال رفتار کررد؛  سختی حاصل میو معتقدند که اعتبار و شهرت به

( رهبر حکریم  4کنند؛ کنند و ارزش تصویر بزرگ را درک مییم با بصیرت رهبری میرهبران حک

کند. اگر مسیر پیشررفتی وجرود نداشرته باشرد، احسراس      خطرپذیر بوده و نوآوری را ترغیب می

هرا در  ( رهبر حکیم مجاهدتی آشکار داشته، و سرسختانه با نامالیمت5کند؛ رعب و وحشت می
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ریرزی  م اندیشمندی راهبردی اسرت و معتقرد اسرت کره بردون برنامره      ( رهبر حکی6ستیز است؛ 

ها و سراختارهای سرالم اسرتفاده    مناسب، هیچ رؤیایی به واقعیت نخواهد پیوست. آنها از سیستم

( رهبر حکیم خالصانه و بردون ریرا افرراد را دوسرت دارد، آنهرا را عناصرر کلیردی        7کنند، و می

-سازد. آنها کارکنان را به عنوان بزرگترین دارایی در نظرر مری  سازمان و تیم دانسته و توانمند می

 (.Edmondson, 2015گیرند )

هرا  های روزافزون دنیای امروز، سازمانثباتیها و بیها، عدم قطعیتتغییرات سریع، پیچیدگی

هایشران  گیریسازد تا در جستجوی رهبرانی باشند که کمترین اشتباهات را در تصمیمرا وادار می

های درست را اتخراذ کننرد و   شده و با وسواسی خاص، تصمیماشته باشند. رهبرانی که حسابد

هرا،  گیرری های متفاوت انجام دهند. اشتباه محاسرباتی در تصرمیم  اقدامات درستی را در موقعیت

کنند که )با سرعت فزایندۀ ایجاد تغییررات در  ناپذیری را ایجاد میهای جبرانصدمات و خسارت

ها و رفتارهرای مناسرب و درسرتی کره رهبرران      امروز( تقریباً غیر قابل جبران هستند. شیوهدنیای 

هرا  گیرند، اثرات بسیاری بر موفقیرت و ناکرامی سرازمان   برای هدایت و رهبری پیروان به کار می

دارند. عدم توانایی رهبران در ایجاد انگیزش و تقویت آن در کارکنان، موجب هدر رفتن انررژی  

انگیزگی، نارضایتی، عردم وفراداری و تعهرد و کراهش عملکررد و       شود؛ نا امیدی، بین میکارکنا

اثربخشی کارکنان و در نتیجه کاهش عملکرد و اثربخشی سازمان را موجب خواهد شد. بنابراین، 

خردمندانره و  »های عصرر حاضرر بایرد در جسرتجوی رهبرانری باشرند کره بره صرورت          سازمان

های تحقیق، با تبیرین مفهروم   رو، در بخش یافتهپردازند. از اینهبری میبه هدایت و ر« 1حکیمانه

حکمت و با استناد به شواهد تاریخی و دینی، همچنین ادبیات نظری مربوط بره مفهروم رهبرری،    

 کنیم.نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی را تشریح می

 های تحقیقیافته

 اسالمی حکیمانۀرهبری  ۀنظری در مسیر

ها و مبانی نظری رهبری حکیمانۀ اسالمی و مفهوم حکمت را مؤلفین ریشه در این بخش،

پردازد. نظریۀ رهبری حکیمانۀ می کنند. این مقاله، با دیدی متفاوت، به ارائۀ این نظریهتشریح می

گفته )رهبری های رهبری پیشهای ممبت نظریهای پویاست که تمامی جنبهاسالمی، نظریه

عنوی، رهبری اخالقی، رهبری فرهمند، رهبری اصیل و قابل اعتماد، گذار، رهبری مخدمت

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. Insightful and Wisely 
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گذارد. البته، این های منفی آنها را کنار مینماید و جنبهآفرین، و ...( را ترکیب میرهبری تحول

های موجود رهبری نیست، بلکه از لحاظ مفهومی متمایزتر از ای از نظریهنظریه تنها آمیزه

کننده است. درواقع ترکیبی از رویکردهای عقالئی، اکی نیز کمتر گیجآنهاست و از لحاظ ادر

 است. 1مذهبی، اخالقی و ارزشی به رهبری

رهبری عبارت است از توانایی فررد در نفروذ، ایجراد انگیرزه، و هردایت افرراد و       »از نظر ما، 

گرران اسرت؛ بره    های رهبر، نفروذ در دی ( یکی از توانایی1« ها.ها در مسیر دستیابی به هدفگروه

( 2ها و رفتارهای رهبرری قررار گیرنرد؛    ها، ارزشای که افراد تحت تأثیر شخصیت، ویژگیگونه

های رهبر است؛ پس از نفوذ بر افراد، رهبر باید قادر باشد تا با ایجاد انگیزه، یکی دیگر از توانایی

نفوذ و برانگیزاندن افراد، رهبر ( پس از اعمال 3استفاده از ابزارهای مناسب، آنها را برانگیزاند، و 

هرا  بایستی توانایی هدایت و رهبری مجموعۀ تحت رهبری خود را در راستای دستیابی به هردف 

ای عمومی نسبت به رهبرری  داشته باشد. با این تعریف از رهبری، نظریۀ رهبری حکیمانه، نظریه

ای )خرانواده،  وعره کند که مختص محیط سرازمانی نیسرت، بلکره رهبرری هرر مجم     را مطرح می

 سازد.های انسانی، گروه، تیم، سازمان، و جامعه( را ممکن میاجتماع

ها و جوامع مذهبی، به ویژه اسالمی، نظریۀ رهبری حکیمانه به طور کامل قابلیرت  در سازمان

ها و اجرا داشته و عملی است، اما در جوامع غیر اسالمی، تا حد امکان )با توجه به اصول، ارزش

ترواد بنیران فکرری و عملری     رهای ملّی و مذهبی جوامع( عملی خواهد بود. این نظریه مری هنجا

 ها و جوامع را دستخوش تحوالت اساسی و انقالبی نماید.سازمان

هرا و  گردد، از جایی کره نخسرتین گرروه   پیشینۀ نظریۀ رهبری حکیمانه به آغاز خلقت بر می

یامبران و رسوالن الهی بره هردایت و رهبرری ایرن     های انسانی شروع به پیدایش کرده و پاجتماع

دار رهبرری جامعره   های انسانی پرداختند؛ پس از آنها، امامان معصوم )علیهماالسالم( عهدهاجتماع

اهلل شدند و در نهایت، در جوامع امروزی، در عصر غیبت، خبرگان دینری و مرذهبی، ماننرد آیرت    

والیرت مطلقرۀ   »العالی( برا عنروان   رهبری )مدظله بروجردی )ره(، امام خمینی )ره( و مقام معظم

 ، هدایت و رهبری جامعه را در دست گرفتند.«فقیه

گیری انقالب اسالمی و شخصیت حضرت امام خمینی مقام معظم رهبری در خصوص شکل

رهبرری حکریم، پرقردرت، برا اراده و عرزم      »فرمایند: )ره(، با اشاره به رهبری حکیمانۀ ایشان می

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. Inclusive of the rational-and religious-and ethics-and values-based approaches to leadership 
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ها، در میان مردم به وجود آمد و وارد میدان شد، ملت هرم تجربره پیردا    ذ در همۀ دلراسخ و ناف

 (.202: 1389و جوکار،  دهکردی)فروزنده « کرده بودند، لذا انقالب اسالمی شکل گرفت

 حکمت

نماید. بنابراین، به گیری از حکمت اقدام به رهبری میدر رهبری حکیمانۀ اسالمی، رهبر با بهره

 پردازیم.می« 1حکمت»، به واژۀ طور مختصر

 ,Baltes and Kunzmann« )حکمرت اوا کمرال انسران اسرت    »بالتِز و کونزمَن  معتقدند که 

های مشروع متعددی توصیف کررده و مرورد مطالعره    توان از روش( و آن را می131-133 :2003

مشرورت در   ای تحلیلی از دانش تخصصی، قضاوت و( فلسفۀ غرب حکمت را نظریه1قرار داد: 

های غیرسکوالر )غیرر   ( سنت2دهد و ثبات زندگی مورد توجه قرار میمورد مسائل مختلف و بی

دهد کره از طریرق افرراد حکریم یرا      مادی( فلسفی آسیا که حکمت را آنچنان مورد توجه قرار می

 (.Baltes and Kunzmann, 2004: 290-299شود )پیامدهای آنها معرفی می

بینشی کلی و قضراوت  » کن حکمت مرتبط با تعریف ارسطو است، یعنی یکی از تعاریف مم

 :Beekun, 2012« )درست نسبت به یک موضوع یا موقعیت از طریق درک پدیدۀ علت و معلولی

رسریدن بره حرق و    »( و بره معنری   hikmah(. از نظر ما، واژۀ حکمت برگردان واژۀ عربی )1005

: فرماینرد میعالمه طباطبایى « گیرد. قوا نشئت میحقیقت از طریق عقل و علم است؛ حکمت از ت

اى در آن راه  ستى و رخنره حکمت بنا نوع است یعنى نوعى از محکم کارى یا کار محکمى که سُ

 .2شرود  قابل بطالن و کذب نیسرتند اسرتعمال مرى    در معلومات عقلى واقعى که ابداً ندارد و غالباً

علوم و معارفى است کره   ۀکار رفته، مجموع رآن بهاند: منظور از حکمتى که در ق همچنین فرموده

د؛ به طورى که هیچ شک و ابهامى در آن نماند. زیرا مجموعره  کن انسان را به حقیقت رهنمون مى

ی هایى که قرآن بیانگر آنهاست، همه با مقتضاى فطرت بشر همسو است و مقتضرا  عقاید و آموزه

کمال واقعى و سعادت حقیقرى او را ترأمین    شود که فطرت، آن بخش از علم و عمل را شامل مى

خردا   مخصروص خرود را   صربح هر کس چهل : »پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله فرمودند. 3بکند

 (.328: 1393)عابدینی مطلق،  4«شوداز قلب وى بر زبانش جارى مىحکمت هاى چشمه ،کندب

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. Wisdom 

 395، ص 3. المیزان فی تفسیر القرآن، جلد  2

 571، ص 12. المیزان فی تفسیر القرآن، جلد  3

 2824 ح الفصاحه، نهج . 4
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تکراملی اسرت کره از    توان گفت: حکمت حاصل فراینردی  در مورد نحوۀ تکاملی حکمت، می

شرود، در تبردیل اطالعرات بره دانرش      ها به اطالعات )توصیف: چه چیزی؟( آغراز مری  تبدیل داده

شود، در انتقال از دانش به درک و فهم )توجیره: چرایری؟( ادامره    )آموزش: چگونگی؟( پیگیری می

د تبدیل داده تا شود. فراینباید و به تبدیل درک و فهم به حکمت )بهترین کار چیست؟( ختم میمی

که فراینردی  « یعنی انجام درست کارها»راستا با تعریف پیتر دراکر از کارایی است؛ درک و فهم، هم

نگر بوده و بر دانش و مهندسی )اینکه چه کاری انجرام شرده اسرت؟(، تأکیرد دارد )خراکی،      گذشته

یعنی انجرام کارهرای   »؛ راستا با تعریف پیتر دراکر از اثربخشی است(. حکمت نیز هم44-37: 1392

نگر اسرت و برر بصریرت و    ( که فرایندی آیندهDrucker, 2002: 2-3; Drucker, 2008: 23« درست

 (.37-44: 1392کند )خاکی، تواند و باید انجام شود؟( تکیه میطراحی )چه کاری می

نرد  در واقع، کسبِ حکمت نیازمند طی شدن فرایند تکاملی فوق نخواهد بود و همیشره نیازم 

اطالعات، دانش و تجربۀ فرد نیست؛ بلکه ممکن است نیازمند سازوکارهای دیگری باشرد و بره   

مدت شکل گیرد؛ اما همواره نیازمند بنیانی درست و تحرولی انقالبری در فررد    باره و در کوتاهیک

است؛ یعنی هر فردی قادر نیست تا بدون خودسازی درست، به مردارا عالیرۀ حکمرت کره بره      

یص حق و چیزهای درست و نیز اقدام درست است، دست یابد. حضررت علری )ع(   معنای تشخ

 خواهرد  اصالح را مردم و او میان خداوند کند، اصالح خدا را و خود میان که کسى»فرمایند: می

 کره  کسى و کرد خواهد اصالح را او دنیاى امور خدا کند، اصالح را آخرت امور که کسى و کرد

 (.89البالغه، حکمت نهج«) است حافظى او بر را خدا د،دار واعظى جان، درون از

داند چیزهایی وجرود دارد کره او   فرد حکیم نسبت به محدود بودن دانش خودآگاه بوده و می

رو، حکریم از دانرش کرافی    کوشد تا دانش خود را گسرترش دهرد؛ از ایرن    داند، بنابراین، مینمی

کند که ترس (. سوالنسکی تأکید می37-44 :1392؛ خاکی، 1390برخوردار خواهد شد)حسینی، 

از نادانی، ضرورتی برای حکمت است. وی معتقد است رهبران حکیم از نادانی وحشرت دارنرد،   

هرای گونراگونی از   (. دانش از شیوه(Solansky, 2014: 39پروا هستند که رهبران نادان بی درحالی

شرود و نیازمنرد تحصریالت و    مری قبیل آموزش رسمی، خودآموزی، گذر عمر و تجربه... کسب 

خوانرده  « فیلسروف »و « دانشرمند »های علمی متداول نبوده و لزومی ندارد که فرد حکریم،  درجه

شود؛ دانش حکیم، دانش کاربردی و عملی و همراه با کردار است، بنابراین، ابزاری اسرت بررای   

و نهایرت عمرل؛    گیرری های پیچیده و متفاوت، قضاوت در مورد آنهرا، تصرمیم  سنجش موقعیت

تواند از پس زندگی خود برآیرد   حکیم هم از دانش کاربردی به حد کفایت برخوردار است و می
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است؛ عقالنیت فرد حکیم « عالِم عامِل»تواند این دانش را به کردار درآورد و به عبارتی و هم می

ی بررای  نماید که در آن وضرعیت، دسرت کرم مزاحمتر    او را به سمت ایجاد وضعیتی هدایت می

دیگران ایجاد نکند و به زیان آنها عمل نکند، چرا که این اقدام به نفع او نیز خواهد برود؛ حکریم   

به موجودات غیر انسانی نیز توجه دارد و خوب زیستن خود را به بهای زیان رساندن به زنردگی  

هم پیوسرته  داند که همۀ اجزای آن بهپسندد؛ حکیم خود را جزئی از نظم کلی هستی میآنها نمی

ی حکمت نیست، اما برا حکمرت سرازگار    دار است. معنویت الزمههستند و هستی برای او معنی

تواند دیندار نیز باشد، به شرطی کره  آورد؛ حکیم میاست و به خوبی زمینۀ معنویت را فراهم می

امرا  شردنی اسرت،   گفتۀ حکمت ناسازگار نباشد. این شرط بررآورده دینداری او با توصیفات پیش

تروان سرخن از   واضح است که هرگونه دینداری با زندگی حکیمانه سازگار نیست. بنابراین، مری 

؛ 1390به میان آورد، حکمتی که از دینداری حکیم رنگ گرفتره باشرد )حسرینی،    « حکمت دینی»

-نرام « نظریۀ رهبرری حکیمانرۀ اسرالمی   »رو، این نظریۀ رهبری را (؛ از این37-44: 1392خاکی، 

 ایم.ردهگذاری ک

 1اسالمی حکیمانۀرهبری  ۀنظری

مفاهیم نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی متفاوت از مفاهیم موجود رهبری است که مبنای غربی و 

بخشی، ارزش گرائی، الهامغیر اسالمی دارند. مفاهیمی از قبیل: معنویت، مذهب، صداقت، غایت

انسانی و سایر مفاهیم اسالمی مانند و ضد ارزش، فرهمندی و اعتقاد به کرامت، کمال و سعادت 

این، متفاوت از آن چیزی است که در اندیشۀ غرب وجود دارد. درک و فهم نظریۀ رهبری 

ی )این گرایانهحکیمانه، نیازمند درک و شعوری اسالمی و دینی است و خیلی با اندیشۀ مادی

 قابل فهم نخواهد بود. 2جهانی( غربی

ایجاد تغییر و تحرول در جامعرۀ مسرلمین، بررای     »ت است از سالمی، رهبری عباردر مفهوم ا

 (.9: 1379)ایزدپناه، « رسیدن به جامعۀ ربانی

در نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی، رهبر دارای ایمان، باورها و اعتقرادات )ملکرات نفسرانی(    

هرای( رهبرری هسرتند. رهبرری     مذهبی است. این باورها و اعتقادات، مبنای رفتارهرا )یرا سربک   

حکیمانه برخاسته از هوشمندی، خردمندی و حکمت شخص رهبر است. اساس حکمتِ رهبری 

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. Islamic Wisely Leadership Theory (IWLT) 

2. Western Secularist Thought 
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استوار است؛ یعنی مبتنی بر باورها، « راستی و درستی رهبری»بر پایۀ  1اسالمی و رهبری حکیمانۀ

 ها، نیّات، گفتار، کردار و رفتار راست و درست رهبر است.ارزش

بنیان نهاده شده اسرت؛ یعنری    2حکمت و مصلحت رهبری حکیمانۀ اسالمی بر اصول عزّت،

هرا، مرردم و محریط    رهبری حکیمانه در تعامل سازنده برا جهران )ماننرد سرایر جوامرع، سرازمان      

-گرایانره دارد. در تصرمیم  مدارانه، حکیمانره و مصرلحت  مندانه و عزّتپیرامونی(، ارتباطی عزّت

که نفع و کند. عقل یعنی اینبعیت میها باید مصلحت را در نظر داشت؛ مصلحت از عقل تگیری

 ضرر را تشخیص داد، نفع اکمریت را شناخت و در جهت آن اقدام کرد.

گرائی به معنرای کمرال معنروی و کمرال الهری      گراست؛ انسانرهبری حکیمانۀ اسالمی انسان

ی های معنوی و الهی انسانی(. رهبری حکیمانۀ اسرالمی کمرال  )سعادت( انسان )با توجه به ارزش

دهد که معنوی و الهی است؛ و در راستای معرفرت  را برای فرد، سازمان و جامعه مدّنظر قرار می

و عبودیت خداوند است. در این نظریه، آن چیزی کره رهبرر در جسرتجوی آن اسرت، سرعادت      

گیرد؛ که در بر آخرت، کیفیت زندگی مادی انسان را نیز در بر می انسان )کارکنان( است؛ و عالوه

ای معرفت و عبودیت خداوند باشد. در اندیشۀ غربی، انسان دارای ارزش ابزاری اسرت؛ بره   راست

ها و توسعۀ سرازمان  یابی به هدفاین معنی که انسان ابزاری است در دست مدیریت، برای دست

 که در اسالم، کرامت، کمال و سعادت انسان، دارای ارزشی نهایی و غایی است. و جامعه. درحالی

ایرن   ]اسرالمی   ترین مسئولیت این جامعره همم»فرمایند: ه که مقام معظم رهبری میگونهمان

سار چنین اجتماعی، چنین حکومتی، چنرین فضرائی، بره کمرال      ها بتوانند در سایهاست که انسان

ای که بره عبودیرت    جامعه ،بنابراین ... ها به عبودیت برسندانسان که معنوی و کمال الهی برسند؛

کند؛ این، آن نهایرت  اهلل پیدا می رسد، تخلق به اخالق، یعنی به معرفت کامل خدا میرسدخدا می

ی اسرالمی   هدف نهائی، آن است؛ و هدف قبل از آن، ایجاد جامعره  ،کمال انسانی است. بنابراین

 «.3است، که هدف بسیار بزرگ و بسیار واالئی است

مران  مانۀ اسالمی را بر اساس دیدگاههای کلیدی رهبری حکیها و کیفیتدر این بخش، مؤلفه

هرا  کنریم کره ایرن کیفیرت    هایی مطرح میدهیم و در قالب بیانیهشناسایی و مورد بررسی قرار می

 اند از: عبارت

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. Leader Wisdom and Islamic Wisely Leadership 

ضررر. و بره معنرای خیرر، صرالح و منفعرت تفسریر شرده اسرت           دفع و منفعت جلب از است عبارت . مصلحت 2
 (.96: 1385)رحمانی، 

 .24/07/1390، در دیدار دانشجویان کرمانشاه (اهللحفظه) رهبری معظم مقام ات. بیان 3
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االضداد اسرت؛ یعنری رهبرر حکریم فقرط رهبرری       جانبه و جامع( رهبری حکیمانه رهبری همه1

های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی بهاخالقی، روحانی یا معنوی نیست، بلکه از لحاظ جن

و اجتماعی نیز به عنوان رهبر مطرح است. رهبر حکیم ماننرد حضررت علری )ع( شخصریتی     

کند. کند و به موقع دفع میاالضداد دارد؛ دارای جاذبه و دافعه است، به موقع جذب میجامع

کنرد.  ربنردی مری  پیک« 1شخصیت/ انسران کامرل  »ها شخصیت رهبران حکیم را در این کیفیت

آمیزنرد و برر اسراس آن،    رهبران حکیم افرادی هستند که علم، اخالق و عرفان را در هم مری 

کنند. رهبران حکیم بره دلیرل دارا برودن صرفاتی از قبیرل: اخالقیرات،       اندیشند و رفتار میمی

صداقت، پاکدامنی، امانت، راستی و درستی، مناعت و تعالی معنوی و سرایر صرفات برارز و    

های عرالی و برجسرته بره آسرانی بره      تر از سایر افراد هستند. البته، این کیفیتشکار برجستهآ

 وسیلۀ افراد عادی قابل شناسائی و ارزیابی نیستند.

ای عادل و منصف است؛ یعنی حاکمیت روح عردالت برر اندیشرۀ رهبرری     ( رهبر حکیم قاضی2

ست. اگر کسی به اوا تعادل برسد، حکیمانه. روح عدالت حاکم بر اندیشۀ رهبری حکیمانه ا

تواند حاکمیت عدالت بر اندیشه و احساس را داشته باشد و اگرر کسری برا رهبرر حکریم      می

ی روح آنها را مالحظه خواهد کررد. ایرن تعرادل    العادهارتباط اندکی داشته باشد، تعادل فوق

هبر حکیم عادل ترین نظر باشد. ردهد درستشود تا رهبر حکیم هر نظری که میموجب می

است و به واسطۀ تسلط عدالت بر اعضا، جوارح و عقالنیت رهبرری حکیمانره، هیچگراه در    

 گیرد.مقام قضاوت تحت تأثیر احساسات قرار نمی

طلبری را  جوئی و حقیقرت ( رهبری حکیمانه مبتنی بر رهبری بیدارگرانه است که حسّ ِ حقیقت3

ی رهبرر حکریم، بیردار کرردن حرسّ      ورد اسرتفاده های مکند؛ یکی از روش در افراد بیدار می

در افراد و به ویژه، در کارکنان و پیروان است. برر خرالف تحمیرل حقیقرت،      2جوئیِحقیقت

کند ترا بردون واسرطه و    دهد، آنها را ترغیب میهای الزم را به پیروان میرهبر حکیم آگاهی

جو کنند، بازگشتی به خود داشته بدون اینکه تحتِ تأثیر دیگران قرار بگیرند، حقیقت را جست

دهنرده اسرت.   باشند و خویشتن را بشناسند. در این نقش، رهبری حکیمانه بیدارگر و آگراهی 

فردی در پیروان های رهبری حکیمانۀ اسالمی، شناسائی و توسعۀ انگیزۀ درون یکی از ویژگی

د به خداوند، معراد و  گرائی( است؛ یعنی اعتقاگرائی )آخرتاست. این انگیزه منبعث از غایت

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. Perfect One 

2. The Sense of Quest for Truth 
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شود بسیار بهتر و براالتر از  قیامت، و انتظار اینکه اجر و پاداشی که در آخرت نصیب آنها می

های سازمانی و دنیوی است و نیز در مقابل رفتارهای ناشایست و نابهنجار بازخواست پاداش

عۀ ایرن  شوند و به شدت مجازات خواهند شد. وظیفۀ رهبری حکیمانره شناسرائی و توسر   می

 کند.نوع انگیزش است. ایجاد معنویت در محیط کار، تا حدودی به این امر کمک می

دست است؛ در این مفهوم، رهبر حکریم  پردازی چیرهگر و نظریه( رهبر حکیم بابصیرت، تحلیل4

های رهبری حکیمانۀ اسالمی داشتن نگاهی کالن بره  شناس است. یک از ویژگی رهبری زمان

ای کره بتوانرد   دادها است، به گونهتحلیل درست، دقیق و عمیق مسائل و رویمسائل و توان 

گذشته و آیندۀ تاریخ را به هم پیوند بزند و بتواند نقش پیروان را در زمان حال ترسیم کنرد.  

دادها بصیرت )بینشی عمیرق( دارد، عمرق مسرائل و    رهبری حکیمانه نسبت به مسائل و روی

کنرد. تیلرور و همکراران    این بصیرت را در دیگران نیز ایجاد می کند ودادها را درک میروی

( معتقدند که افراد حکیم، نه تنها به لحاظ شایستگی و کمال فردی مورد توجره قررار   2011)

(. Taylor et al., 2011: 130دهرد ) هایشان را نیز به دیگران انتقال میگیرند، بلکه بصیرتمی

نگری و کسب شناخت و آگاهی الزم رت به معنای ژرفاست. بصی« بینش»به معنی  1بصیرت

دادها و مسرائل اسرت. بصریرت عبرارت اسرت از توانرایی رهبرر در درک، تفسریر و         از روی

مقرام  «. عمل بره هنگرام  »دادها، حوادث و مسائل؛ بصیرت یعنی شناخت صحیح محیط، روی

الزم اسرت و در  ایرن بصریرتى کره در حروادث     »فرمایند: معظم رهبری در مورد بصیرت می

روایات و در کلمات امیرالمؤمنین هم روى آن تکیه و تأکید شده، به معنراى ایرن اسرت کره     

روى اوسرت و بره او ارتبراط    گذرد و در حوادثى که پیش انسان در حوادثى که پیرامون او می

 بره تعبیرر   ؛سعى کند از حوادث به شکل عامیانه و سطحى عبور نکنرد  ،ر کندکند، تدبّپیدا می

فکر کند و بر اساس این فکر، اعتبار کند. یعنرى برا تردبر مسرائل را      ،امیرالمؤمنین، اعتبار کند

 با این سنجش، بصیرت پیدا کند. ،بسنجد

( ع)  علری  نگرر قدرتمنرد و یرک استراتژیسرت تواناسرت؛ حضررت      ( رهبر حکیم یرک آینرده  5

 و اسرت  بیناترین رود، می یندهآ استقبال به آنکه»و «. 3است سرمایه 2اندیشی دور»فرمایند:  می

رهبری حکیمانه رهبری راهبرردی و  «. ماند می سرگردان سرانجام کند، می پشت آینده به آنکه

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. Insight or Visionary 

2. Visionary Skill 

 15 حدیث . غررالحکم: 3
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هرا،  انرداز، ارزش کرارگیری چشرم   نگرانه است که از طریق خالقیت و خطرپذیری، با بهآینده

کوشد به مسائل آینده میها و راهبردها و نیز با توجه فرهنگ و جوّ ِسازمانی، ساختارها، نظام

تر دگرگون و متحرول سرازد. یکری از    تا سازمان و جامعه را در راستای آیندۀ بهتر و باکیفیت

 عوامل موفقیت رهبران، داشتن تفکری راهبردی است.

است؛ رهبری حکیمانه مبتنی بر دیردگاهی   1گرایانهگرائی واقع( رهبری حکیمانه مبتنی بر آرمان6

خواهانه است. در این دیدگاه، رهبری با فراست، در صدد تعیین و تبیین آرمانگرایانه و آرمان

-های بلندپروازانه، هم برای سازمان و هم برای اعضای آن سازمان بر مری ها و خواستآرمان

کنرد.  گرائی مطرح میآید. رهبر حکیم، پیشرفت و عدالت را به عنوان دو پارامتر اصلی آرمان

خرواهی اسرت.   دهد که محور اصلی آن، عدالت و هویرت توجه قرار میاو پیشرفتی را مورد 

ها، اهمیت ها، اعتالی معنوی انسانمحوری که در آن، ضمن حفظ ارزشیک پیشرفت عدالت

هرا و اهمیرت محروری کارکنران )مرردم(، برر دسرتیابی بره         واالی عقالنیت در اتخاذ تصرمیم 

شرود. رهبرری   زمان و جامعره تأکیرد مری   های سا برد روندها و هدفکارآمدی بیشتر در پیش

نمایرد ترا در   های بلند را هدف قرار داده و پیروان را تشویق و ترغیب مری حکیمانه نوک قلّه

 ها، مقتدرانه و امیدوارانه دست به اقدام و مجاهدت بزنند.یابی به این آرمانراستای دست

به پیروان خود اعتمراد دارد و   ( رهبری حکیمانه یک رهبری توانمندساز است؛ رهبری حکیمانه7

هرا، آنهرا را توانمنرد    گیرری از طریق واگذاری اختیار و مسئولیت و مشارکت دادن در تصمیم

کشند. های پیروان را بیرون میسازد. رهبران حکیم از طریق توانمندسازی، بهترین ظرفیتمی

یمانۀ اسالمی نگرران  کند. رهبری حکرهبری حکیمانه به بلوغ کارکنان و ارتقای آن کمک می

منرد بره ارتقرای    های پیروان است. رهبر حکیم، عالقره ها و کیفیتها، ظرفیتارتقای پتانسیل

ای پیرروان اسرت. یکری از    معنوی، روحی، فکری، هوشمندی و خردمندی، اجتماعی و حرفه

  شوند.هنرهای رهبری حکیمانه، تربیت پیروان بزرگی است که در آینده، رهبران بزرگی می

است. « 2راستی و درستی»صداقت به معنای  است از رهبری صادقانه؛( رهبری حکیمانه عبارت 8

به این معنی که رهبر در باورها و اعتقادات، پندار )نیّت و اندیشره(، گفترار و کرردار )رفترار(     

خود صداقت دارد. بر خالف اندیشۀ غربی، که دیدگاهی ابزاری نسبت بره انسران )کارکنران(    

ترین موجودات هم که محصول فلسفۀ اصالت نفع بوده و جایگاه انسان را تا حد پستدارد) 

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. Realistic Idealism 

2. Soundness and Rightness 
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دهد(، در دیدگاه رهبری حکیمانۀ اسالمی، انسان )کارکنران( دارای ارزشری غرایی و    تنزّل می

نهایی است. به دلیل حکمت، بصیرت، خیرخواهی و صداقت رهبرر، رهبرر حکریم از چنران     

د پیروان خود برخوردار است که پیروان حاضرند جانشران را در  اعتبار، احترام و جایگاهی نز

کننرد(. ایرن   برازی مری  ها فدا کنند )اقدام به فداکاری، ایمارگری و جانیابی به هدفراه دست

گیررد کره پیرروان    رفتار پیروان در نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی از این واقعیت نشرئت مری  

یرابی بره کمرال و    رهبرر راه دسرت  »این باورنرد کره    کنند و برحسّ ِحقیقی رهبر را درک می

های رهبری موجرود، کره غالبراً غربری     اما در نظریه«. دهدسعادت حقیقی را به آنها نشان می

هستند، رهبر به دنبال مسخ کردن کارکنان بوده و سپس در صدد استعمار و اسرتممار آنهرا برر    

 شود. آید که در بلندمدت این نقش بازی کردن آشکار میمی

پردازد؛ رهبران خردمنرد و  می 1( رهبر حکیم هنرمندی است که به مهندسی و معماری فرهنگی9

-های جدیردی مری  حکیم، به شکلی هوشمندانه و حکیمانه، دست به خلق واژگان و عبارت

هرا،  افزایند. با بیان این واژگران و عبرارت  زنند و آنها را به فرهنگ لغات سازمان یا جامعه می

ریرزی و تبیرین   هومی گسترده و فرهنگی عظیم را در قالب واژه یا عبارتی کوتراه پایره  آنها مف

های جدید، توجه پیروان را به سمت موضوع مهمی کنند. رهبری حکیمانه با بیان این واژهمی

هرا و نیّرت رهبرر از    نماید. پس از آن، پیروان به تفسیر و تعبیر این واژگان و عبارتجلب می

های) درست و نادرست( متعددی در که دیدگاهدازند. پس از مدتی، پس از اینپر طرح آن می

-ها میمورد این واژگان مطرح شد، رهبر در جلسات متعدد به تشریح و تبیین کامل این واژه

های مفهروم  ها، معیارها و ویژگیکند و شاخصهها را اصالح میها و کژفهمیپردازد؛ بدفهمی

کند تا در راسرتای آن فعالیرت کننرد.    کند؛ و پیروان را ترغیب میمیجدید را به وضوح بیان 

ای را مطررح  های حکیمانه، مفاهیم جدید و ویژهها و عبارترهبری حکیمانه با استعمال واژه

کند که با استفاده از آن، بر پیرروان اثرر گذاشرته و بسریج و عرزم عمرومی را در راسرتای         می

 برا  رهبرری حکیمانره  »کند. در واقرع،  ای مورد نظر ایجاد میهدستیابی به این مفاهیم و هدف

 .کند می ایجاد جدید های با ظرفیت مفهومی ایمتناسب، منظومه های سازی واژه

( رهبری حکیمانه مبتنی بر رهبری کریمانه است؛ رهبری حکیمانه از سبک کریمانه برای رهبری 10

قاطعیرت و  گیرری از  ذاتی انسان است. بهرره کند. مبنای این سبک از رهبری، کرامت  استفاده می

گونره کره   همران  توأم با نرمش در ارتباط با پیروان از اهمیت بسیاری برخوردار اسرت.  شجاعت

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. The wise leader is a craftsman who addresses to cultural engineering and architecturing. 
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بنابراین از خداوند در اموری که بررای ترو مهرم    »... فرمایند: امیرالمؤمنین حضرت علی )ع( می

تا جایی کره نررمش    ؛هم بیامیز دراست یاری بجوی و سختی و قاطعیت را با نرمش و انعطاف 

نرمش کن و در مواردی که جز سختگیری و قاطعیت کارساز نیست، مصمم و برا   کارساز است،

( معتقد است که اگر نوعی کرامرت ذاتری را بررای    1390آقاپیروز )«. 1 ... قدرت دست بکار شو

او را پَسرت بردانیم،    انسان قائل باشیم، نحوۀ رهبری و تعامل با او کریمانه خواهرد برود و اگرر   

شیوۀ رهبری، استبدادی و خوارکننده خواهد بود. وی معتقد است که نرمش و شردت عمرل از   

گیرنرد و  باشند؛ این دو ویژگی در دو طرف پیوستار قرار میهای بارز رهبری کریمانه میویژگی

نقطرۀ  ی نرمش عمل نماید و در صورت ناچاری جهت خود را به سرمت  رهبر باید در محدوده

مقابل )شدت عمل( تغییر داده و آن را مبنا قرار دهد. چنانچه اِعمال نرمش )مدارا( و نیز شردت  

تواند توفیق بیشتری در نفوذ بر عمل، به منظور انجام تکالیف الهی با انگیزۀ الهی باشد، رهبر می

 (.91-116: 1390پیروان داشته باشد )آقا پیروز، 

بخشری  های رهبری حکیمانه، وحردت یکی دیگر از ویژگی ( رهبر حکیم عامل وحدت است؛11

ی تحرتِ رهبرری   های گونراگون مجموعره  و حفظ انسجام درونی میان اجزا، عناصر و بخش

هرا و  ها و افرادی که دیدگاهاست. رهبری حکیمانه با هنرمندی و ایجاد الگوهای ذهنی، گروه

یران آنهرا بره عنروان کرل، انسرجام،       ، م2آوردنظرات متضادی با یکدیگر دارند را گرد هم مری 

کنرد.  کند و راهنمایی جهت نگررش، تصرمیم و رفترار ارائره مری     دلی ایجاد می وحدت و هم

یابی به رسالت الهی و بسترسرازی بررای   فکری که متعهد به دستبر این، میان افراد هم  عالوه

ر و همکرارانش  کنرد. شرومِیکِ  رشد و تعالی سازمان هستند، انسجام و وحدت رویه ایجاد می

بخشی نیازمند معتقدند که این ویژگی رهبر نیازمند معاضدتی فعال است. موفقیت در وحدت

(. Schoemaker et al., 2013گرایانره، اعتمادسرازی و تعهرد همیشرگی دارد )    ارتباطاتی کنش

را ایجاد کند. دِی و همکرارانش معتقدنرد    3رهبر حکیم قادر است تا هویتی جمعی اجتماعی

ها و پیامدهای مورد انتظار افراد را همسو نمایرد  یندهای رهبری قادر است تا نیازها، هدففرا

های اصلی رهبری اسرت؛ در نتیجره، تعریرف از خرود بره      که این همسوسازی یکی از وظیفه

شرود. کارکنران، بره    تبدیل مری « ما»، دستِ کم به تعریفی به نسبت جمعی، یعنی «من»عنوان 

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
 46 نامۀ: البالغه. نهج 1

2. the power of bring together people 

3. Collective Social Identity 
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های منحصر به فرد، خودشان را در شرایط جمعری تصرور   ل از هویتای مستقجای مجموعه

های فردی، و پیامردهای مرورد انتظرار گروهری را     کنند و نیازهای گروهی و تیمی، هدفمی

 (. Day et al., 2004: 860 کنند )شناسایی می

 برر   تیمردیری  و  سازمان پذیری است؛ هرمداری و مسئولیت( رهبری حکیمانه مبتنی بر تکلیف12

 کرار   مبنرای  بایرد  رهبر و انگیزد می بر را  ای تعهدات اخالقی  اغلب  که  شده بنا  تکالیفی  مبنای

شرود. امرام خمینری )ره(     مری   اهداف  به  رسیدن  سبب  که سازد تعهدات استوار  این بر را خود

مل به تکلیف برای رهبران حکیم، ع« ما مأمور به تکلیف هستیم، نه نتیجه.»فرمود: همیشه می

ای الهی است. اگرچره بره ظراهر برر نتیجره      یک اصل است. در واقع، عمل به تکلیف، وطیفه

مداری با نیّت خدایی همراه اسرت، بره خرودی خرود     که تکلیفشود؛ اما از آنجائیتأکید نمی

لهری را بره همرراه دارد. خداونرد     نتیجه است، چرا که صِررف عمرل بره تکلیرف، رضرایت ا     

 کنرد  یاری را )همه جا( شما هم خدا کنید، یاری را خدا اگر شما ایمان، اهل ای»فرمایند:  می

 شرما  بر کسی است محال کند، یاری خدا را شما اگر»فرمایند و نیز می« 1گرداند قدم ثابت و

 اهرل  و کند؟ یاری را شما آن از بعد بتواند که کیست آن واگذارد خواری به اگر و آید غالب

 «.2کنند اعتماد باید خدا به تنها ایمان

فروزنده دهکردی و جوکار  معتقدند یک سازمان تکلیفگرا دارای کارکنانی با انگیزه، فداکار  

کنند؛ خدمت به مردم را وظیفرۀ خرود   مند است که با رضایت درونی به وظایف عمل میو عالقه

؛ اصرالت را بره   کننرد کنند؛ از سازمان و اموال عمومی حفاظرت مری   دانند؛ عاشقانه خدمت میمی

هرا  یرابی بره هردف   دهند و از ابزارهای مطلوب و شرعی بررای دسرت  رفتار انسانی و اخالقی می

های فردی و سازمانی انسجام و وحردت رویره   کنند. همچنین، تکلیفگرایی میان هدفاستفاده می

و حرل  کنرد؛ تحمرل   کنتررل مری   -رساند؛ افراد را خرود ها را به حداقل میکند؛ تعارضایجاد می

هرای الهری و فرراهم    کند؛ برای انجرام رسرالت  مسائل و مشکالت را برای افراد سازمان آسان می

آورد و اثربخشری سرازمانی را   آوردن بستر رشد و تعالی سازمان، افراد همفکرر را گررد هرم مری    

 (.216-217: 1389دهد )فروزنده دهکردی و جوکار، افزایش می

 خودشناسری، شناسرد؛  د و هم دشرمن/ رقیرب خرود را مری    شناس( رهبر حکیم هم خود را می13

داند های بارز رهبری حکیمانه است. رهبر حکیم میاز ویژگی 3شناسیشناسی و رقیبدشمن

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
 7. سورۀ محمد: آیۀ  1
 160. سورۀ آل عمران: آیۀ  2

3. Self-awareness, Enemy-awareness and Competitor-awareness 
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وضعیت و موقعیت گذشتۀ وی چه بوده، از وضعیت و موقعیت حاضرر و فعلری خرود آگراه     

گمراهری، سرردرگمی و   دانرد؛ بنرابراین، هیچگراه دچرار     است و مقصد نهایی خود را نیز می

آشفتگی نخواهد شد. خودشناسی آنقدر دارای اهمیت است که مقدم برر خداشناسری گرفتره    

 وجرود خرود؛   و هسرتی  بره  انسان آگاهی و شناخت»عبارت است از  شده است. خودشناسی

 مبردأ  برا  نسبت او و هستی دارد در که جایگاهی که واجد آنهاست؛ هاییتوانایی و ها استعداد

 کره  اسرت  بردیهی . کنرد مهیای دستیابی به مدارا عالیۀ اخالقی و عرفانی می را او هک «هستی

 .بود خواهد بلندتر اش درجه و رتبه نشان دهد، راه تالش بیشتری در این انسان هرچه

اشتاین و بورک معتقدند اجماع رو به رشدی در میان اندیشرمندان رهبرری وجرود دارد    روث

 -هرای خرود  ی توسعۀ رهبری است و در نتیجه، محرور ترالش  که خودشناسی )خودآگاهی( مبنا

نگری، گزینش، تعیین اولویت، تغییر و توسعه مدیریتی است. خودشناسی بنیانی را برای خویشتن

آوُلیو و گاردنِر معتقدند خودشناسری زمرانی   (. Rothstein and Burke 2010: 5کند )ریزی میپی

شود آگاه باشند آن بستری که وجود در درون آن بنا می دهد که افراد از وجود خود و ازروی می

ای نهایی نیست، بلکه فراینرد  کنند. خودشناسی نقطهکه در طول زمان آنها در آن بستر فعالیت می

هرای،  پدیداری است که به طور مستمر برای درک استعدادها، نقراط قروت، درک هردف، ارزش   

ودشناسی مسرتلزم آگراهی اساسری و بنیرادی از     شود. خهای محوری حاصل میباورها و خواسته

های یکی از ویژگی(. Avolio and Gardner, 2005: 324است ) های فرد دانش، تجربه و قابلیت

شناسی است؛ در محیط سازمانی، این خصیصۀ مهم، هم با عنوان برجستۀ رهبری حکیمانه دشمن

رسانی و نرابودی آن برر   د آسیبشناسی )هنگامی است که رقبای شرکت یا سازمان در صددشمن

هرای متعردد در   هرا و شررکت  شناسی )هنگامی اسرت کره سرازمان   آیند( و هم با عنوان رقیبمی

شرود. رهبرر حکریم برا     های مشترکی مشغول به فعالیت و رقابت سالم هستند( مطرح مری عرصه

در محیطری  استفاده از بینش و بصیرت خود به خوبی مسرائل، رویردادها و رفتارهرای دشرمنان )    

 کند.تخاصمی( و رقبا )در محیطی رقابتی( را شناسایی و درک می

؛ 2مرداری اوسرت  طلبری( و حرق  جویی )حرق رهبری حکیمانه مبتنی بر حق 1پذیریبینی( پیش14

هرای فرردی و گروهری    دهندۀ رهبری حکیمانه، انگیرزه نیروی محرک و برانگیزاننده و جهت

-های انسانی رهبری است که جهتجویانه و ارزش حقخواهانه، های حقنیست، بلکه آرمان

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. Predictability 

2. The Quest for Truth 
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-جرویی و حرق  هرای حرق  های رهبر مبتنی بر حق و آرمانرو، همۀ تالشدهنده است. از این

خواهی است. بنابراین، اگر رهبری بر سر دوراهی قرار گیرد که یک طرف آن حق باشرد، بره   

بینری کررد.   توان پیشمی را میگزیند. رفتارهای رهبری حکیمانۀ اسالطور قطع، حق را بر می

کنند و اجازۀ عدول از اخالقیات و دین را بره  های مؤمن از حق تبعیت می که انساناز آنجایی

شروند  بازی، دورویری، نفراق، دروغ و نیرنرگ نمری    عدالتی، سیاستدهند و اسیر بیخود نمی

ا، نیّرات، گفترار، کرردار و    هر پذیر هستند. آنها در باورها، اعتقادات، پندارها، اندیشره بینیپیش

پرذیری یکری از   بینری پذیر هسرتند. پریش  بینیرو، پیشاعمال و رفتار خود ثبات دارند؛ از این

محصوالت و یکی از نتایج صداقت، صراحت و روشنی و حسنِ نیّت در انجام کارها )تمرام  

 امور زندگی( است.

هسرتند؛ رهبرر حکریم، متظراهر،      1گررا گررا و پیشررفت  ( رهبران حکیم افرادی انقالبی، تحول15

کنرد،  طلب نیست؛ بلکه نسبت به وضعیت موجرود ابرراز نارضرایتی مری     کار و عافیتمحافظه

نسبت به آنچه که وجود دارد معترض بوده و به دنبال بهبود وضعیت است. رهبرران حکریم،   

-انه مری کار نیستند و حرف را صریح و صادقزده و سیاسیافرادی سیاسی هستند، اما سیاست

ای را بگویند و معنرای دیگرری را   گونه نیست که کلمه کنند؛ یعنی اینگویند و به آن عمل می

اراده کنند. آنها افرادی انقالبی هستند؛ انقالبی به این معنی که پیوسته تغییرر و تحرول ایجراد    

. هرا را افرزایش دهرد   کنند؛ تغییر و تحولی که در جهت بهبود و پیشرفت باشرد و کیفیرت  می

گیرری و اقردام قاطعیرت دارنرد و     هستند، در تصرمیم  2رهبران حکیم افرادی شجاع و جسور

ناپذیرند. رهبر حکیم ها و رفتارهای نادرست و متضاد با منافع جامعه سازشنسبت به تصمیم

همرا ه با آرامش خاطر اسرت. ایرن    3اعتقاد راسخ به هدف و ارادۀ قوی دارند، اعتماد به نفس

ها به گیریها و در تصمیمو شجاعت نه تنها در شناسایی نقاط قوت و فرصت اطمینان خاطر

 یابد.کند، بلکه به پیروان و یاران نیز انتقال میرهبر کمک می

هسرتند؛ رهبرری    5گرر گر و موعظره دارند و نصیحت 4( رهبران حکیم بیانی رسا و کالمی نافذ16

دن بیان رهبر از خودسرازی و صرداقت رهبرر    حکیمانه  بیانی رسا و کالمی نافذ دارد. نافذ بو

نهفتره   6گیرد؛ راز نفوذ کالم و اثرگذاری بیان رهبری حکیمانه در خلروص رهبرری  نشئت می

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. Revolutionary, Transformational and Progressive Leaders 

2. Courageousness 
3. Strong-Willed, Self-confidence 

4. Impressive Lanquage 

5. Preachership 

 .«وستا در که تراود برون همان کوزه از» که معنی این . به 6
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است. کالم رهبر بیش از آنکه از نظر معنی و مفهوم لفظی اثرگذار باشداز نظر نماد بیشرترین  

ها، برای اثرگذاری بر پیرروان،  آلگذارد. جدای از بیان احساسات و ایدهتأثیر را بر پیروان می

ای )در قالرب بیران آیرات و    ای از فنون هنرمندانۀ سخنورانهرهبری حکیمانه مستلزم مجموعه

های تاریخی و حماسی( است؛ محتوای نمرادین پیرام رهبرری اثرری     روایات، اشعار و داستان

 گذارد.ژرف در پیروان می

و بودن رهبر است؛ رهبران حکیم از طریق رفتار یرا  ( رهبری حکیمانه مبتنی بر مرجعیت و الگ17

پردازند. جان پی. کاتر معتقرد  سرمشق قرار گرفتن به رهبری مجموعۀ تحتِ هدایت خود می

های برقراری ارتباط برای رهبرری و هردایت افرراد، از طریرق     ترین راهاست که یکی از قوی

رتر از بیان صدها داستان است. کاتر این گیرد. مشاهدۀ رفتار رهبر بسیار اثرگذارفتار انجام می

کنرد. هنگرامی کره کارکنران شراهد      گذاری مری نام« 1رهبری از طریق سرمشق»نوع رهبری را 

انرداز باشرد، مجموعرۀ کراملی از     رفتارهایی از سوی رهبری باشند کره در تنراقض برا چشرم    

کنرد  بر مطرح مری های دردسرآفرین را در مورد اعتبار و تمایل به نقش بازی کردن رهپرسش

Kotter, 1996: 95-96)اسرت و پیرروان از رهبرر     2(. در این نوع رهبری، رهبری شایان تقلید

کنند. در آموزش از طریق مُریدی، فرد مُرید برای مدت نسبتاً طوالنی در کنرار مرراد   تقلید می

شرود. از  کند و از نزدیک شاهد گفتارها و، به ویژه، کردار و رفتار او میخود کسب فیض می

رو، بیش از آنکه اثرگذاری و تربیت از طریق گفتار انجام گیررد، از طریرق رفترار رهبرر و     این

کوشرد ترا از رهبرر    گیرد. در این مفهوم؛ پیرو مری مشاهدۀ رفتار از سوی مرید او صورت می

-م میالگوبرداری کند. کوزِز و پوزنِر معتقدند که رهبر شایستۀ تقلید، پنج فعالیت زیر را انجا

( برا فراینرد در   3بخشرد؛   انداز مشرترکی را الهرام مری   ( چشم2( الگوی رفتاری است؛ 1دهد: 

( قلب )عواطف و احساسرات( را  5سازد و ( دیگران را برای اقدام توانمند می4چالش است؛ 

 (.Kouzes and Posner, 2007: 14کند )تقویت می

مدارانره اسرت؛   سرنجیده، عالمانره و دانرش    ها و رفتارهرای ( رهبریِ حکیمانه مبتنی بر تصمیم18

رهبران حکیم بر این باورند کره کارهرا و اقردامات و تصرمیمات بایرد حکیمانره، عالمانره و        

مدارانه باشند، بر اساس برهان و استدالل بوده و محکم باشرد و مبنتری برر مشرورت و     دانش

هرای   شاخصره سرنجیده کرار کرردن یکری از     »شور با صاحبان حکمت، خررد و علرم باشرد.    

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. Leading through Behavior or Leadership by Example 

2. Exemplary Leadership 
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حکیمانگی است، یعنی پیش از انجام هر کار و بیران هرر سرخنی بایرد جوانرب آنهرا خروب        

کنند در نظام اسالمی، حکیمانه  به همین جهت، مقام معظم رهبری تأکید می«. 1سنجیده بشود

بودن کارها به این معناست که نباید از روی احساسات و بدون توجه به منافع و شرایط الزم 

های حکیم . همچنین، در شاخصه2هایی که ما باید از رابطه با دنیا بگیریم، حرکت کنیم و بهره

انسرانی اسرت کره نره در جرایی کره بایرد          بودن به این نکته هم اشاره دارند که انسان حکیم

کند؛ نه آنجاهایی که بایرد برا سررعت حرکرت کنرد، کوتراهی        شتابزدگی نکند، شتابزدگی می

 .3کند می

(. بره دلیرل   1394میرارکالئی،  میرارکالئی و صرمدی  کیم رهبر بحران است )صمدی( رهبر ح19 

به عنوان رهبران بحران نیز مطرح هسرتند. شررح صردر یرا     رهبران حکیم سعۀ صدر، داشتن 

سعۀ صدر عبارت است از ظرفیت فکری و روحی و به عبارت دیگر، گنجایش انسران بررای   

گردد و در مقابل ضیق صدر است که به معنرای  یادراکات و احساساتی است که بر او وارد م

باشرد )محمردی   ظرفیتی و عدم گنجرایش الزم نسربت بره واردات فکرری و روحری مری      کم

های روانری، فکرری و   کند تا بر بحران(. سعۀ صدر به رهبران کمک می11: 1367شهری،  ری

لحراظ روانری    ترین شرایط، تمرکز خرود را حفرظ کررده و از   روحی غلبه کرده و در بحرانی

گر رهبرر اسرت. برر خرالف رهبرری      های گوناگون یاریباثبات باشند. این ویژگی، در بحران

شود، سعۀ صردر رهبرر حکریم،    فرهمند که گوش شنوا ندارد و نسبت به انتقادها ناراحت می

 بیانگر ظرفیت باالی رهبری نسبت انتقادها و نامالیمات است.  

بخشری یکری از اسررار    ؛ الهرام 5کنرد هرا رهبرری مری   بر قلباست و  4بخش( رهبر حکیم الهام20

موفقیت رهبری حکیمانه در هدایت و رهبری افراد است. امرروزه رهبرر از طریرق پراداش و     

بخشد؛ یعنی انگیرزۀ درونری در کارکنران    گذارد، بلکه به آنها الهام میتنبیه بر کارکنان اثر نمی

بخشی در موفقیت و نوآوری دست یابند. این الهامکند، تا به سطوح باالیی از تعهد، ایجاد می

سایۀ صداقت و شفافیت رهبر و کسب و گسترش اعتمراد موجرود در روابرط میران رهبرر و      

هرای  بخشی، رهبری حکیمانه محیط را سرشار از هردف شود. به منظور الهامپیروان ایجاد می

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
 .09/11/1368 نظام، کارگزاران و مسئوالن دیدار در (اهللحفظه) رهبری معظم مقام . بیانات 1

 .17/07/1384 دولت، هیئت اعضای دیدار در (اهللحفظه) رهبری معظم مقام . بیانات 2

 .29/06/1369 سپاه، فرماندهان دیدار در (اهللحفظه) رهبری معظم مقام . بیانات 3
4. Inspiring leader 

5. Leading on Hearts 
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ه بره جرای سرلطه و    کنرد کر  های فرهنگی و اخالقری ایجراد مری   دار و ارزشدرست و معنی

هرای پیرروان هسرتند.    های محیط راهبر فعالیرت حاکمیت قوانین و مقررات، فرهنگ و ارزش

شود تا کارکنان )و به طرور کرل پیرروان( بردون اجبرار و بره صرورت        بخشی موجب میالهام

های درست دست بزنند. کانگر معتقد اسرت کره   داوطلبانه به اقداماتی در جهت نیل به هدف

( پیکربندی مأموریت سازمان حول 1شی رهبر بر کارکنان از چند طریق ممکن است: بخالهام

ها و باورهایی کره از لحراظ فرهنگری معرانی ممبتری بررای       های درونی مبتنی بر ارزشهدف

هرای ممبرت از طریرق    های سازمانی و یکپارچه کرردن ارزش ( تشریح هدف2سازمان دارند؛ 

( یادآوری و برجسته کردن 3کننده در عمل؛ های هدایتارزشها برای بیان استفاده از داستان

هرا،  ( بکرارگیری شرباهت  4باورهای کلیدی در زمران پیکربنردی شررح مأموریرت سرازمان؛      

( اسرتفاده از فنرون سرخنورانه در زمران برقرراری      5ها در زمان سخنرانی؛ ها و داستاناستعاره

( داشرتن میزانری   7ات در زمان سرخنرانی؛  ( بیان و آشکار کردن احساس6ارتباط با مخاطبان؛ 

تخصص در زمان صحبت کردن برای تقویت باورپذیری کارکنان نسبت به گوینده و سرخنان  

 (.(Conger, 1991: 31-45هرای زبرانی(   ( رعایت اخالقیات )عدم سواستفاده از مهارت8او و 

هرا بایرد:   ری بر قلبکنند. بالنچارد معتقد است برای رهبها رهبری میرهبران حکیم بر قلب

( صرداقت و راسرتی   3گذاری کرد؛ ( برای تعالی و کمال هدف2ها را انتخاب کرد؛ ( ارزش1

( به سایرین کمک کررد  5( برای ایجاد تغییر، شجاعت و جسارت پیدا کرد و 4را حفظ کرد؛ 

 (.Blanchard, 2007هایشان نائل شوند )تا به پتانسیل

 نۀ اسالمیمراحل عمدۀ فرایند رهبری حکیما

-فرایند رهبری حکیمانۀ اسالمی، فرایندی است که طی آن رهبر حکیم به هدایت و رهبری می

شود که آغاز و پایان خاصی ندارد و پردازد. این فرایند از مراحل متعدد و متسلسلی تشکیل می

احل به تواند به طور مستمر فعال باشد و این امکان وجود دارد که برخی از این مرهر مرحله می

 (.1زمان به اجرا درآیند )شکل شمارۀ صورت هم
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حکمت و بصیرت

ت حساسی

ن متفکر و جستجوگر ذه

ل و روی ت مسائ اف دری

ا داده

ل گری تحلی

ی ت شناخ ی- ادراک

ل ن مسائ ت و باط ت ماهی شناخ

ا و روی داده

ی دیش ده نگری و دوران ن آی

داز و م ان م چش ترسی

ان ها آرم

م های درست و اتخاذ تصمی

ح صحی
دف ها ح ه بیان صری

فرهنگ سازی

ب اعتماد پیروان و ل ج

ی بصیرت بخش

م ی و انسجا دت بخش وح

ی بخش

داری و د بر تکلیف م ی تأک

ذیری ت پ مسئولی

م ها ج تصمی ای بازخور دادن نت

دامات و اق

ی ت گرائ یفی ک

ت ی و سعاد مال گرائ ک

ی لب ط

وجود رهبری حکیمانه

 
 مراحل عمدۀ فرایند رهبری حکیمانۀ اسالمی 1شکل شمارۀ 

نشان داده شده است، مراحل عمدۀ فرایند رهبری حکیمانره   1گونه که در شکل شمارۀ همان

، وجرود  ( وجود رهبری؛ هستۀ اصلی، مهم و محرکِ فراینرد رهبرری حکیمانره   1عبارت است از: 

 بخرش اسرت؛  آفررین و بصریرت  رهبری اسرت. وجرود رهبرری، بررای شرخص رهبرر، حکمرت       

( حکمت و بصیرت؛ آغاز فرایند رهبری حکیمانه، مبتنی بر حکمت و بصیرت رهبرری اسرت؛   2 

( حساسریت؛ حکمرت و   3کند؛ یعنی رهبر حکیم بر مبنای حکمت و بصیرت اقدام به رهبری می

کند. حساسیت رهبر به این معنی است که رهبرر  بر ایجاد میبصیرت رهبری، حساسیت را در ره

تفاوت نیست؛ بلکه، هر چیزی بررای او  ها پیرامونی بیحکیم نسبت به مسائل، رویدادها، و پدیده

( ذهن جستجوگر و متفکر؛ این حساسیت، ذهرن  4بامعناست و چیز بیهوده و لغوی وجود ندارد؛ 

( ردیابی و کشف عالئرم  5ها بپردازد؛ ه تفکر در مورد پدیدهانگیزاند تا بجستجوگر رهبر را بر می

ها و اطالعات از رویدادها و مسائل و هشدارها؛ ردیابی، کشف عالئم و هشدارها و دریافت داده

گرری  گری ادراکی/ شرناختی؛ تحلیرل  ( تحلیل6پیرامونی، حاصل ذهن جستجوگر و متفکر است؛ 
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رامونی رهبر حکیم از طریق عقل، علم، شرهود، حکمرت و   ها و اطالعات پیادراکی/ شناختیِ داده

( شناخت، درک و فهم درست ماهیت و باطن رویدادها و مسائل؛ با 7گیرد؛ عرفان رهبر انجام می

گری ادراکی/ شناختی، رهبرری حکریم تعریرف و درک درسرت و صرحیحی از      استفاده از تحلیل

نگرری و دوراندیشری؛ برا شرناخت،     آینده (8دهد؛ ماهیت و باطن رویدادها و مسائل به دست می

درک و فهم درست ماهیت و باطن رویدادها و مسائل موجود، رهبری حکریم نتیجره، پیامردها و    

گرائی؛ در ایرن  انداز و آرمان( ترسیم چشم9کند؛ بینی میآیندۀ مسائل و رویدادهای فعلی را پیش

ی ها را بر اساس واقعیت و آینرده نقش، رهبر حکیم یک استراتژیست است. رهبری حکیم آرمان

های درسرت و  ( اتخاذ تصمیم10کند؛ های موجود تدوین میمورد انتظار و نیز امکانات و قابلیت

شرده و آینردۀ مرورد انتظرار،     های تعیینهای موجود، آرمانصحیح؛ رهبر حکیم بر اساس واقعیت

هرا؛ رهبرر حکریم، بردون     دف( بیران صرریح هر   11گیرد که چه اقدامی را انجام دهد؛ تصمیم می

هرای  هرای مطلروب و متعرالی و راه   کاری، و صریح و صادقانه به بیان هدفبازی و مخفیسیاسی

وری، کسرب  هرایی از قبیرل: عملکررد براال، اثربخشری، بهرره      پردازد )هردف نائل آمدن به آنها می

سرازی؛ رهبرر   ( فرهنرگ 12نفعان درونی و بیرونی، تعالی، سعادت و کمرال انسران(؛   رضایت ذی

سراز اسرت و   مردار و فرهنرگ  ای ارزشحکیم معماری فرهنگی است. رهبری حکیمانره رهبرری  

( جلب اعتمراد و  13کند؛ ها ایجاد میها و تأمین هدفسازی تصمیمفرهنگ عمومی را برای پیاده

قال کوشد تا از طریق انتسازی تصمیم، رهبر حکیم میبخشی؛ به منظور پیادهبخشی/ الهامبصیرت

حقیقت به پیروان، آنها را برانگیزاند و اعتماد و مشارکت حداکمری پیروان را جلب نماید. در این 

دهنده است. به این منظرور، رهبرری حکریم    دهنده و بصیرتنقش، رهبری حکیم بیدارگر، آگاهی

هبری بخشی؛ ربخشی و انسجام( وحدت14کند؛ واسطه با پیروان برقرار میارتباطی مستقیم و بی

دانرد و  شررفت، کمرال و سرعادت مری    یرابی بره پی  حکیم، انسجام و وحدت را عامل اصلی دست

های پیروان، به این مهرم  ها و دلها، هدفسازی وظایف، رفتارها، ارزشپارچهکوشد تا با یک می

مرداری و  ( تأکیرد برر تکلیرف   15دست یابد. رهبری حکیم در این نقش، عامرل وحردت اسرت؛    

پرذیری  مداری و مسئولیتها، رهبر حکیم بر تکلیفانداز و آرمانی؛ در مسیر چشمپذیرمسئولیت

( برازخور دادن نترایج اقردامات؛    16سرازی نمایرد؛   ها را به درستی پیراده کند تا تصمیمتمرکز می

های غلبه بر آنها، از طریرق  ها، بیان موانع پیشرفت و راهکوشد تا با بیان موفقیترهبری حکیم می

هرا اهتمرام ورزد. در مواقرع    گوئی بره برازخور دادن نترایج اقردامات و تصرمیم      ئی و واقعگوحق

-ضروری، رهبر به طور مستقیم و بدون واسطه، مسائل را با مخاطبان و پیروان خود در میان مری 
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گرائی؛ از نظر رهبر حکیم، هر روزِ فرد، سازمان یا جامعه باید بهتر، پرثمرتر و ( کیفیت17گذارد؛ 

باشد )هم از لحاظ معنوی و هرم از لحراظ مرادی و کیفیرت زنردگی(.       تر از روز گذشتهیفیتباک

کوشرد ترا از طریرق مهندسری مجردد و      اندیشرد. وی مری  رهبر حکیم به بهبود مستمر کیفیت می

ی تحتِ رهبری خود را به سمت کیفیت باالتر رهنمرون  های اصالحی، مجموعهسازی برنامه پیاده

ترر، رهبرر حکریم    هرای سرطح پرایین   طلبی؛ پس از تأمین هدفگرایی و سعادت ( کمال18نماید؛ 

های سطوح باالتر را تدوین نموده و سرانجام، فرد، سرازمان و جامعره بره    کند تا هدفتالش می

ای نائل گردد تا بره موجرب آن، کمرال و سرعادت فرردی، سرازمانی و       شهر و مدینۀ فاضلهآرمان

 اجتماعی آنها تأمین شود.

، فراینرد  «هرای درسرت و صرحیح   اتخراذ تصرمیم  »زم به ذکر است که تا مرحلۀ دهم، یعنی ال

هرای فرردیِ   هرا و قابلیرت  رهبری حکیمانه مربوط به شخص رهبر است؛ یعنی مربوط به کیفیرت 

 کنند.سزایی را ایفا میخود رهبر است. اما در مراحل بعدی، پیروان نیز نقش به

 گیریبحث و نتیجه
ها، بازارها و اوریها و تغییرات سریع فنها، عدم قطعیتها، پیچیدگیابسامانیها، نآشفتگی

سازد تا در جستجوی رهبرانی باشند ها را وادار میهای زندگی در دنیای امروز، سازمانکیفیت

شده و با هایشان داشته باشند. رهبرانی که حساب گیریکه کمترین اشتباهات را در تصمیم

های درست را اتخاذ کنند و رفتارهای مناسب و درستی را برای هدایت میموسواس خاصی، تص

های عصر حاضر باید در جستجوی رهبرانی کار گیرند. بنابراین، سازمان و رهبری پیروان به

 پردازند. به هدایت و رهبری می« خردمندانه و حکیمانه»باشند که به صورت 

های اصلی  های موجود رهبری و گزاره ۀ نقد نظریهدر ادامۀ بحث به نتایج این تحقیق در زمین

 به دست آمده اشاره می شود.

 های موجود رهبرینقد نظریه

کرد های وراثتی آغاز شد که رهبر را از غیر رهبر متمایز میپژوهش رهبری با جستجوی ویژگی

دایم صفات های نخستین، آغاز پاراپرداخت. پژوهشو به تبیین اثربخشی فرد به عنوان رهبر می

های منحصر به فرد رهبری بودند. مطالعات متعدد در این زمینه بر این باور بودند که ویژگی

ها و صفات شخصیتی اثربخشی ها، تواناییشناختی، مهارتهای جمعیترهبر از قبیل ویژگی
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راتر کنند. منتقدین پارادایم صفات رهبری، اندیشمندان را به جستجویی فبینی میرهبری را پیش

بینی اثربخشی از طریق رفتارهای رهبری را مورد از صفات رهبری تهییج کردند تا چگونگی پیش

ها به ابتکار عمل و مراعات حال دیگران رهنمون گردید و مالحظه قرار دهند. این پژوهش

د فیدلر، توان در نظریۀ اقتضائی فِرِریزی کرد. تأثیر پارادایم رفتاری را میپارادایم رفتاری را پایه

گرا )الگوی تمام عیار رهبری( مشاهده شبکۀ مدیریتی بلیک و موتون و رهبری تعاملی و تحول

های رهبری ها و ساختکرد. برخی از پژوهشگران از ازدیاد و کمبود همبستگی و ترکیب نظریه

رای کنند. نخستین انتقاد این است که اندیشمندان و پژوهشگران رهبری بدون تالش بگالیه می

کنند های جدید رهبری را خلق میهای موجود، نظریهمقایسه و تطبیق درستی و اعتبار نظریه

(DeRue et al., 2011: 7-52در واقع، هر یک از صاحب .) نظران جدید، کار پییشینیان را مورد

. اگر این اقدامات در مسیر انتقاد قرار داده و خود راه جدیدی را در پیش گرفته است

های جدید، ترکیبی از کارهای بر نظرات و دیدگاه های گذشته صورت بگیرد و عالوه پژوهش

 گذشته را به کار گیرد، نتیجۀ بهتری به دست خواهد داد.

اند که فرهنگ ارزشی غررب  های رهبری موجود در جوامعی نشو و نما یافتهاز طرفی، نظریه

های رهبری در ایاالت متحده بیشتر نظریهبر آن جوامع مستولی یافته است. رابینز معتقد است که 

اند؛ به ایرن معنری کره ایرن     های آمریکایی توسعه یافتهها و با موضوع آمریکا، به وسیلۀ آمریکایی

-ها به جای تأکید بر حقوق پیرروان، برر مسرئولیت   ها گرایشی آمریکالیی دارند. این نظریهنظریه

دوسرتانه تررجیح   نسبت به وظیفه یا انگیزش نروع  را بر تعهد 1گراییکنند؛ لذتهایشان تمرکز می

داننرد؛ و بره جرای معنویرت،     گرایی دموکراتیک را مفرروض مری  دهند؛ مرکزیت کار و ارزشمی

کنند؛ این مفروضات کاربرد جهانی ندارند. برای ممرال،  مذهب، یا خرافات، بر عقالنیت تأکید می

نویت وجود دارد، یا کشوری مانند ژاپرن کره   در کشوری مانند هند که در آن تأکید فراوانی بر مع

، یا کشوری ماننرد  2در آن بیشترین نگرانی کارکنان این است که بتوانند آبروی خود را حفظ کنند

پذیر نیسرتند  چین که در آن اهانت آشکار به کارکنان مورد پذیرش نیست، مفروضات فوق توجیه

(Robbins, 2003b: 99 نظریررۀ رهبررری حکیمانررۀ اسررالمی.) بعرردی، هررای تررکپررا را از نگرراه

دانرد کره از فلسرفۀ    انگارانه فراتر گذاشته و رهبری را حاصل فراینردی مری  نگرانه و ساده سطحی

گیرد و اقتضائات را نیرز  ها و رفتارهای رهبری را در بر میوجودی رهبر گرفته تا ماهیت، ویژگی

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. hedonism 

2. save face 
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دیگر نباید بدون توجره بره   »گوئیم: دهد. با ارائۀ نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی باید بپوشش می

پردازی کررد و الگوهرای جدیردی از رهبرری را ارائره      های موجود در مورد رهبری، نظریهنظریه

یابنرد. بنرابراین،   شوند و توسرعه مری  میرند، بلکه تعدیل میها هرگز نمیها و پارادایمنظریه« کرد.

هرا و  بلکه باید آنها را حفظ کررد و نظریره  نمایاند؛ های گذشته، کاری معقول نمیکنار زدن نظریه

چیزی که بایرد توسرعه یابرد، نظریرۀ رهبرری      های جدید را بر مبنای آنها ارائه کرد. اما آندیدگاه

 حکیمانه است.

های جدید و در حال ظهور رهبری، متعهد به پیشبرد درک از سه مبنای اصلی رهبرری  نظریه

 Boal andییررر و حکمرت مرردیریتی هسررتند ) راهبرردی، یعنرری ظرفیررت یرادگیری، ظرفیررت تغ  

Hooijberg, 2000: 529 .)قرانونی و های جدید، رهبر صرفاً متکی به جایگراه مشرروع    در اندیشه 

منظرور اثرگرذاری برر    ه یند رهبری دیگر وابسته به مبادالت ارزشمند با دیگران بر انیست. فر خود

ی شخصریتی رهبرر و قردرت نفروذ او در     کید بر توانایأ، بلکه ت)مانند رهبری تعاملی( آنها نیست

میرارکالئی و  صرمدی گررا( ) )مانند رهبری تحول ها، رفتارها و اعمال دیگران استباورها، ارزش

برر ارتقرای   عالوه. (499-519: 1395میارکالئی و همکاران، صمدی؛ 117-138: 1392همکاران، 

 ای دارنرد. ی پیروان تأکید ویژهفردانگیزش بیرونی، آنها بر انگیزش درونی و حتی انگیزش درون

مبتنری برر شرهود،    یا الگوهرای  )فراعقالیی بنابراین، الگوهای عقالیی رهبری بایستی با الگوهای 

 .تا رهبری حکیمانۀ اسالمی را به وجود آورند کاریزما و...( ترکیب شوند

 اند از:این مقاله به سه گزارۀ اصلی پرداخته است که عبارت

. گزارۀ اصلی این مقاله این است که با دیردی  ریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی: ارائۀ نظ1گزارۀ 

ای پویاسرت کره   نظریره  پرردازد. ایرن نظریره   متفاوت، به ارائۀ نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی می

نمایرد. البتره، ایرن نظریره تنهرا      گفته را ترکیب مری های رهبری پیشهای ممبت نظریهتمامی جنبه

موجود رهبری نیست، بلکره از لحراظ مفهرومی متمرایزتر از آنهاسرت و از       هایترکیبی از نظریه

کننده اسرت. نظریرۀ رهبرری حکیمانرۀ اسرالمی ترکیبری از رویکردهرای        لحاظ ادراکی کمتر گیج

ای را برای بررسی، مطالعره  عقالئی، مذهبی، اخالقی و ارزشی به رهبری است که عرصۀ گسترده

برر پررداختن بره رفترار و     آورد. ایرن نظریره عرالوه   هم مری و پژوهش در رهبری و توسعۀ آن فرا

 سازد.های شخصیتی رهبر، زمینۀ مطالعۀ ماهیت و وجود رهبری را نیز ممکن میویژگی

کننرد،  های رهبری موجود، که بر یک رفتار، شیوه یا بُعد رهبرری تمرکرز مری   خالف نظریهبر

کند و به دلیل اینکه تنها ابرزار  رهبر تأکید میگرایی گرا که بر بُعد تحولمانند نظریۀ رهبری تحول
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بینند؛ نطریۀ رهبری حکیمانه جعبۀ ابرزار  در اختیار آنها چکُش است، الجرم، همه چیز را میخ می

ها و شرایط متنوع، از ابزار ویرژه و  دهد که به فراخور موقعیتکاملی را در اختیار رهبری قرار می

 کند.اده میمتناسب با آن موقعیت و وضعیت استف

های ارتباطاتی باالیی برخوردارند و با پیروان خود به خروبی  رهبران حکیم از سطوح مهارت

کننرد کره عملکررد    های روشن و آشکاری را تبیین میکنند. رهبران حکیم هدفارتباط برقرار می

شروند.  های واضح و آشکار آغاز میعالی را در پی دارد؛ چرا که همۀ عملکردهای عالی با هدف

به پیروان و کارکنران، رهبرران حکریم از توانرایی براالیی       1هادر انتقال احساسات، افکار و اندیشه

میرارکالئی و  برخوردارند. در زمان بحران، رهبری حکیمانه مبتنی بر ارتباطات اثربخش )صرمدی 

 ای اسرت کره  گویی و ارتباطرات بردون واسرطه   بخشی، حقیقت(، آگاهی1394میارکالئی، صمدی

کنرد. رهبرر حکریم قرادر اسرت ترا       نفعان و، به طور کل، با مخاطبین خود برقرار مری رهبر با ذی

 های عالیه تبدیل کند. هایی در راستای نیل به هدفتهدیدهای بالقوه را به فرصت

رو، پیروان نیز نسبت بره  رهبران حکیم نسبت به نیازهای پیروان خود پاسخگو هستند؛ از این

بخشند؛ چرا خگو خواهند بود. رهبران حکیم نیازهای پیروان خود را توسعه میعملکرد خود پاس

شود نیازهای موجود و سرطح  داشتن سطوح نیازهای پیروان در بلندمدت موجب میکه پایین نگه

هرای معمرول برانگیختره نشروند. یکری از اقرداماتی کره        پایین آنها تأمین شود و نسبت به مشوق

های دهند این است که از طریق گسترش نیازهای پیروان و تبیین مشوق رهبران حکیم باید انجام

 موردنیاز برای تأمین این نیازها از اشباع روانی و اشباع نیازهای پیروان جلوگیری کنند. 

رهبری حکیمانه مبتنی بر تفکر و اندیشۀ رهبری است، بنابراین، رهبران حکریم اندیشرمندان   

دهنرد و بره   زرگری را انجرام مری   بزرگی در سر دارند؛ اقردامات ب  هایقاطعی هستند؛ آنها اندیشه

یابند. اندیشمندان قاطع به نتایج قاطعی نیز دست خواهند یافت، چرا کره  های عالیه دست می مقام

رو، زمرانی  ها بسیار مورد توجه رهبران حکیم قرار دارند، از اینهراسند. ارزشآنها از مسائل نمی

 دهند.های محوری قرار میرا برای شناسایی ارزش

هرای روشرن،   اندازها و افقها و افکار جدید، تبیین چشمرهبران حکیم از طریق ارائۀ اندیشه

فرردی، نیازهرای   توانمندسازی )تفویض اختیار و مسئولیت( و از طریق بررانگیختن انگیرزۀ درون  

 بخشند.پیروان را توسعه می

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. Empathy 
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انگیرزش  »های مهم در این مقاله، طرح مفهروم  گزاره. یکی دیگر از فردی: انگیزش درون2گزارۀ 

هرا و انتظرارات افرراد    فردی مرتبط با ایمان، باورها، اعتقادات، ارزشاست؛ انگیزش درون« فردیدرون

شناسی، خداباوری و خردامحوری  است. ریشۀ این نوع از انگیزش در خودشناسی، خداشناسی، دشمن

های الهری اسرت. هنگرامی    فردی، امیدواری و انتظار تحقق وعدهپیروان قرار دارد. منشأ انگیزش درون

که کارکنان خدا را ناظر بر اعمال و رفتار خود بدانند، معاد و روز محاسربۀ اعمرال توسرط خداونرد را     

کوشرند ترا   رو، مری داننرد؛ از ایرن  پذیرفته باشند، خود را مسئول تمامی گفتار، اعمرال و رفتارشران مری   

 ترین اعمال و رفتار را به نمایش بگذارند.درست ترین وبهترین، دقیق

کنتررل   -های زیر هستند: خودفردی برخوردارند، واجد کیفیتکارکنانی که از انگیزش درون

گرا کنند؛ تکلیفکننده هستند؛ احساسات و رفتارهای خود را کنترل و هدایت میهدایت -و خود

فردی تحریک شوند یرا تحرت فشرار    روی بیرونگرا هستند )بدون اینکه از طریق یک نییا وظیفه

های های درونی و هدفقرار گیرند تا به تکالیف و وظایفشان عمل کنند، از طریق ایمان و ارزش

کنند که کار را به درسرتی  ( قبل از انجام عمل، با خود شرط می1شوند(: عالیِ خود برانگیخته می

کننرد؛   هرای درسرتی را اخرذ مری    یمننرد؛ تصرم  ک( رفتارهای درستی را اعمرال مری  2انجام دهند؛ 

( پیوسرته خرود را مرورد    3های حین عمل جلوگیری نماینرد؛  کوشند تا از انحرافات و نقصان می

 اند یا خیر؟(؛ پرس از انجرام وظیفره، عملکررد    دهند )که آیا به درستی عمل کردهارزیابی قرار می

 مرورد  بره دقرت   هواپرسرتی  و داپرستیخ عصیان، و اطاعت ها، بدی و هاخوبی زمینۀ در را خود

( در صورت بروز انحراف در اعمال و رفتار، یعنی پس تعیرین نقصران و   4دهند؛ قرارمی محاسبه

کننرد  می آورد، یعنی خود را سرزنشکاری در انجام وظیفه، اقدامات جبرانی را به عمل میاهمال

گیرند. یکری از   فس خود در نظر میرا برای ن کاری، مجازاتیبرای جبران این انحراف و اهمال و

هرای خرارا از   فردی این است که از طریق نامالیمات و دشواریهای بارز انگیزش درونویژگی

 یابد.وجود فرد کاهش نمی

ای که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته . آخرین گزارهبردار: پیروان مطیع و فرمان3گزارۀ 

روان در فرایند رهبری حکیمانره اسرت؛ یعنری پیروانری کره      است، توجه به نقش مهم و حیاتی پی

بردارند. این اطاعت حاصل اعتماد متقابل میران رهبرر و پیرروان    نسبت به رهبرشان مطیع و فرمان

ها و مفاهیمی هستند که جداسازی آنها نره تنهرا در عمرل، بلکره تصرور      است. رهبر و پیرو، واژه

دهنردۀ  های متعددی وجود دارد کره نشران  تاریخ، نمونه جداسازی آنها نیز بسیار دشوار است. در

هایی کنندۀ پیروان بزرگ در پیروزی و موفقیت رهبران بزرگ است و بر عکس، نمونهنقش تعیین
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یرابی  دهندۀ نقش رهبران بزرگ در هدایت و رهبری پیروان در راستای دستوجود دارد که نشان

 های عالی است.به هدف

 های بعدی و کاربردهای عملیوهشاستلزاماتی برای پژ

 برای پژوهش

های های مختلف غربی و شرقی )فرهنگهای عملی حکمت، در دیدگاهمبانی نظری و نمونه

...(، تلف الهی )اسالم، مسیحیت، یهود وآسیایی، اروپایی، آمریکایی و ...(، در ادیان و مذاهب مخ

یخی )از دوران ایران باستان، مصر باستان، های تاردر شیوۀ عمل پیامبران الهی و نیز در دوره

های سومر، بابل، آشور و... تا دوران معاصر( و به ویژه، در مدیریت و چین، یونان باستان، تمدن

های گستردۀ جهانی، مانند بزرگترین دولت جهانی ایران باستان، از غنای بسیاری رهبری سلطنت

-گوهای رهبری حکیمانه را از آنها آموخت. از اینتوان انواع گوناگونی از البرخوردارند که می

 شود:هایی به شرح ذیل ارائه میرو، پیشنهادها و توصیه

شود تا مفهوم حکمت را در هر یک از این ابعاد مورد بررسی قرار گران پیشنهاد می( به پژوهش1

امعۀ خاصی برا  داده، زوایای پنهان آن را آشکار نمایند و به عنوان الگوی اقتضای بومی، به ج

 مذهب و دین خاصی ارائه نمایند؛

شود تا بره کراربرد حکمرت و اثربخشری آن در     گران سازمانی توصیه می( از طرفی، به پژوهش2

 عرصۀ سازمانی پرداخته و نقش حکمت در اثربخشی مدیریت و رهبری را برجسته نمایند؛

ای کره  هرای بیسرتگانه  از کیفیرت  شود تا با اسرتفاده گران عرصۀ رهبری پیشنهاد می( به پژوهش3

ذکر شده، به عنوان مقیاس سنجش رهبری حکیمانه اسرتفاده  « رهبری حکیمانۀ اسالمی»برای 

ها و حتی جوامع مختلرف، مرورد ارزیرابی قررار     ها، سازمان ها، تیمکرده و رهبری را در گروه

 دهند.

، کره  «ند رهبری حکیمانۀ اسرالمی فرای»گانه شود تا با استفاده از مراحل عمدۀ هجده( توصیه می4

هرا و  هرا، سرازمان  ها، تیمذکر آن در متن گذشت، به بررسی فرایند رهبری حکیمانه در گروه

 حتی جوامع بپردازند.

 برای عمل

های روحی و اشباع روانی کارکنان، رو )بحران های پیشِرفت از بحرانبه منظور برون

، پیشرفت و بالنگدی و ارتقای بلوغ پیروان، کمال سرخوردگی، فرسودگی، یأس و ناامیدی و...(
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ها و جوامع، به مدیران و یابی به اثربخشی پیروان، سازمانو سعادت حقیقی انسان، و دست

( نظریۀ رهبری حکیمانۀ 1شود: ها و جوامع در سرتاسر دنیا توصیه میها، شرکترهبران سازمان

فتارها و هدایت و رهبری سازمان متبوع خود قرار ها، رگیریاسالمی را سرلوحۀ اقدامات، تصمیم

فردی در کارکنان، پیروانی را تربیت ( از طریق ایجاد )یا کمک به ایجاد( انگیزش درون2دهند و 

 های روحی و روانی قرار نگیرند.کنند که تحت تأثیر شرایط و بحران

هرای  ه منبعرث از هردف  شدن از بیرونِ فرد نیسرت، بلکر  فردی نیازمند برانگیختهانگیزش درن

فردی مسلّم فرض شده و مشتمل بر تعالی، کمال و های عالیِ درونفردی است. هدفعالیِ درون

فردی خود آگاهی نداشته های عالیِ درونسعادت افراد است. ممکن است پیروان نسبت به هدف

وظیفرۀ رهبرری   رو، باشند، اما به طور ضمنی در جستجوی تعالی، کمال و سعادت باشند؛ از ایرن 

کوشرد ترا ایرن    فردی پیروان نیست، بلکه رهبرری حکیمانره مری   های درونحکیمانه تعیین هدف

های عالی را شناسایی، رمزگشایی و آشکار نماید. شناسرایی، رمزگشرایی و آشرکار کرردن     هدف

 فردی است.فردی، عامل اصلی در توسعه و تقویت انگیزۀ درونهای درون هدف

در افراد و به  1جوئیی رهبر حکیم، بیدار کردن حسّ ِحقیقترد استفادههای مویکی از روش

گرری )نشران دادن   ز طریرق هردایت  ویژه، در کارکنان و پیروان است. سپس، رهبرری حیکمانره ا  

هرا  بره رهبرری آن   بخش برا پیرروان  هرا( و برقرراری ارتبراط اثرر    یابی به این هردف های دست راه

 2یق حکمت و معنویت موجبات توسعۀ فردی و خودشرکوفایی پردازد. رهبری حکیمانه از طر می

 آورد.پیروان را فراهم می
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