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مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی در نهجالبالغه
با تأکید بر سرمایه انسانی
علینقی لزگی ،9محمد صافحیان ،*2رسول محمدجعفری
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چکیده
دنیای کنونی دنیای توسعه در پیوند با ناامنیها است .برای تحقق امنیت و تأمین نیازهای توسعهای در
آینده ی جامعه ،حضور هوشیارانه و مؤثر نیروهای مسلح در عرصههای گوناگون ،به ویژه در حوزه دفاعی نیازی
ضروری است .لذا قائم نمودن سازمان نیروهای مسلح بر مبنای تعالیم رفتار علوی ،در جهت اداره امور از اهمیت
باالیی برخوردار است .امام علی(ع) که در تلقّی صحیح دینی پس از پیامبر اکرم(ص) بزرگترین مفسّر قرآن و معارف
دینی به شمار میرود ،در نهجالبالغه بیانات ارزندهای در تبیین مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت
نظامی با تأکید بر سرمایه انسانی ،با محوریت آموزههای اصیل قرآن و سنّت وجود دارد که شناسایی آنها مورد
توجه ن ویسندگان پژوهش حاضر قرارگرفته است .لذا این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی بهمنظور
بازشناسی جایگاه حقیقی مؤلفههای آمادگی دفاعی در نهجالبالغه ،به شناسایی و تحلیل این مؤلفههای پرداخته
است .به این ترتیب با مطالعه سطر به سطر کتاب نهجالبالغه  911کد مفهومی کشف و با ترکیب مفاهیم مرتبط،
در نهایت  91مؤلفه تشکیل و سپس این مؤلفه ها از نظر فراوانی و درصد فراوانی نسبی و تجمعی مفاهیم
تشکیلدهنده آنها مورد محاسبه قرار گرفت که در نتیجه در مؤلفههای سرمایه انسانی « تقوا» با فراوانی 9501
درصد بیشترین فراوانی را نسبت به سایر مؤلفهها به خود اختصاص داده و بارزترین ویژگی فرماندهان و مدیران
نظامی از نظر فراوانی در کالم حضرت علی(علیهالسالم) است و مؤلفه «انتقادپذیری» با فراوانی  209درصد از کمترین
فراوانی برخوردار بودهاند.
واژههای کلیدی :امیرالمؤمنین علی(ع)  ،آمادگی دفاعی ،نهجالبالغه ،فرماندهی ،سرمایه انسانی.

 .9دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب ،مدرس دانشگاه افسری امام
علی(ع) ،تهران ،ایران؛ a.lezgi@yahoo.com
 .2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب ،تهران ،ایران *( ،نویسنده مسئول)؛
m_safahian@azad.ac.ir
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استادیار دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
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مقدمه
درک صحیح اندیشههای دفاعی امام علی(ع) یکی از اولویتهای اساسی در نیروهای مسلح
کشور محسوب میشود ،مقام معظم رهبری میفرماید ،آمادگی دفاعی برای هر مسلمانی الزم
است ،مسلمان آن نیست که بنشیند تا خطر او را غافلگیر کند ،بلکه بهحکم قرآن که فرمود:
« وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّۀٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ»(انفال )15:خود
را از پیش برای مقابله با خطرات در حد اعالی توان آماده کند ،ما بهخصوص به خاطر
تهدیدهایی که جمهوری اسالمی ایران همواره پیرامون خود داشته و امروزه هم دارد و در آینده
نیز وجود خواهد داشت ،باید این حکم « وَأَعِدُّوا » را به معنای دقیق کلمه بفهمیم و عمل
کنیم ،از لحاظ نظامی در درجه اول ارتش و سپاه و سپس آحاد مردم باید آمادگی داشته
باشند؛(کمالی و خیراندیش.)95 :9311 ،
از سوی دیگر درک صحیح اندیشههای فرماندهی ،مدیریتی و رهبری نظامی امیرالمؤمنین
علی(ع) در حوزه دفاع ،یکی از اولویتهای اساسی در فرماندهی نیروهای مسلح کشور محسوب
میشود و اشاعه و سخن گفتن از افکار و اندیشههای نظامی ایشان در افزایش سطح ایمان و
آگاهی ،بصیرت و دشمنشناسی نقش اساسی بر عهده دارد و باعث تحکیم و توسعهی اقتدار
نظامی و استقامت در دفاع از ارزشهای اصیل اسالمی میگردد و بهعنوان یک نیاز مبرم در
حال و آینده ،همواره مدنظر فرماندهان و صاحبنظران عرصه دفاع قرار دارد؛(عبدی.)5 :9315 ،
ازآنجاکه اندیشهی فرماندهی و رهبری نظامی امام علی(ع) در حوزه دفاعی ،برگرفته از آموزه
های قرآن کریم و تعالیم پیامبر اکرم(ص) و همچنین حاصل بینشها و کوششهای ایشان در
دفاع از اسالم و ارزش های اسالمی و استقرار حکومت عدل بوده و قابلیت بهکارگیری در همه
دوران و نسلهای آینده را دارا میباشد؛ (ر.ک :فقهی زاده و لزگی ،)3 :9313 ،این پژوهش در
پی آن است تا مؤلفه های آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی از منظر نهجالبالغه با
تأکید بر سرمایه انسانی را کشف و استخراج کند.
بیان مسئله
دلیل و منطق پرداختن به الگوهای جدید مدیریت این است که الگوهای موجود کارآیی الزم
و کافی در اداره جوامع ،سازمانها و ارگانها را ندارند .لذا ،در جمهوری اسالمی ایران ،الگوهای
نوینی ارائه شده است .از این میان ،الگوی مدیریت جهادی که توسط مقام معظم رهبری مطرح
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شده است ،گواهی بر این تحوالت است.
لذا از آنجا که اندیشهی فرماندهی ،مدیریت و رهبری نظامی امام علی(ع) در مبحث آمادگی
دفاعی ،برگرفته از آموزههای قرآن کریم و تعالیم حضرت محمد(ص) و همچنین حاصل بینش و
کوشش آن حضرت در دفاع از اسالم و ارزشهای واالی اسالمی و برپایی حکومتی بر پایه
عدالت است ،این پژوهش بر آن است تا با استخراج الگوی آمادگی دفاعی در نهجالبالغه با تأکید
بر سرمایه های انسانی به پر کردن این شکاف مدیریتی بپردازد و گامی هر چند کوچک در
جهت پر کردن این خأل در حوزۀ مدیریت نظامی بردارد و به این سؤال پاسخ دهد که:
«مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی در نهجالبالغه با تأکید بر سرمایههای
انسانی کدماند؟» .که ،درصورت یافتن مؤلفههای کارآمد و تأثیرگذار در حوزه آمادگی دفاعی در
نهجالبالغه با تأکید بر سرمایه انسانی ،تحقیق حاضر میتواند در اثربخشی عینی و عملی
آموزههای دفاعی امام علی(ع) مبتنی بر سرمایههای انسانی ،در پیشبرد اهداف نیروهای مسلح
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،نقشی تأثیرگذار و قابلتوجه ایفا نماید.
تعاریف نظری تحقیق
در این قسمت واژههای تخصصی مقاله بهطور خالصه تعریف میگردند.
 .1دفاع
 .1-1تعریف لغوی دفاع
واژۀ «دفاع» ،از ریشۀ «دَفَعَ» در زبان عربی گرفتهشده و به معنای «از کسی حمایت کردن،
بدی و آزاری را از خود یا دیگری دور کردن ،وطن و ناموس و حقوق خود را از دستبرد دشمن
حفظ کردن» (فرهنگ عمید :9312 ،ج )525 :9آمده است.
 .2-1تعریف آمادگی دفاعی
«آمادگی دفاعی» دفاع عبارت از تکلیف و حقوقی است که از سوی خداوند به عنوان مالک و
قانونگذار مطرح شده است .شخص از این حق برخوردار است که برای پیشگیری از
آسیبهایی که اعتقاد و مال و جان و آبروی وی را تهدید میکند دفاع و حمایت کند ،و از یک
نظر تکلیفی است که نمیتواند از آن عدول نماید .بنابراین ،همواره سخن از حق دفاع از جان،
مال و عرض به میان میآید و بهعنوان تکلیف از وی خواسته شده تا آنها را از هرگونه آسیب
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در امان نگه دارد و محافظت نماید و در برابر متجاوز بایستد و از آنها حمایت کند(سلطانی،
.)21 :9312
از منظر فرماندهی معظم کل قوا امام خامنهای ،آمادگی دفاعی برای آحاد مسلمین و ملت
ایران الزم و ضروری است ،و با توجه به آموزههای قرآن در این خصوص 9هر مسلمانی مکلف
است خود را در باالترین حد ممکن آماده کند ،بهویژه با توجه به تهدیدهایی که همیشه
پیرامون ایران اسالمی وجود داشته و دارد ،این آمادگی دفاعی از اهمیت بیشتری برخوردار
است(ر ک :کمالی .)1-99 :9311
 .2تعریف فرماندهی
 .1-2تعریف لغوی
لغت فرماندهی به معنای مقام و منصب هر فرمانده نظامی ،حاکم بودن ،فرمانده بودن،
فرماندهی داشتن ،فرمان راندن است(دهخدا ،9331 ،ج .)913 :31
 .2-2تعریف اصطالحی
واژه فرماندهی از ریشه فرمان گرفتهشده که به معنای حکم و امر است و فرمانده به کسی
گفته میشود که حکم و فرمان میدهد و امر میکند ،مانند لفظ سردار ،امیر؛ و در اصطالح
نظامی افسری است که یک یا چند واحد نظامی تحت فرمان وی باشد(رشید زاده ،9315 ،ج:9
.)91
فرماندهی مجموعه اختیاراتی است که یک فرد به سبب شغل ،درجه و مسئولیتی که دارد
در راستای انجام مأموریتهای محوله به کار میگیرد ،او مسئول اداره کارکنان واحد خود بوده و
تنها مقامی است که در قبال اعمالی که واحد او انجام یا از انجام آن سرباز میزند مسئول
است(.آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح :9311 ،ماده)1
فرماندهی نظامی مثل مدیریتهای غیر نظامی نیست .در فرماندهی نظامی ،رهبری وجود
د ارد .جوهر فرماندهی نظامی رهبری است .فرماندهی نظامی فقط به ابالغ آییننامهها و دستور

.9

سوره انفال :آیه 15
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نمیپردازد ،بلکه مجموعه تحت فرماندهی خود را رهبری میکند ،یعنی فکر و جان و دل آنها
را مثل جسم آنها هدایت میکند(.خامنهای)9359/51/5 :
 .3تعریف سرمایه انسانی
سرمایه انسانی داراییای است شامل دانش و مهارتهای یک فرد که سازمانها میتوانند آن
را برای دستیابی به اهدافشان به خدمت بگیرد .سرمایه انسانی از آنجهت دارای اهمیت است
که برای دستیابی به هر چیزی در یک سازمان به سطحی از دانش و مهارتهای انسانی نیاز
است .در دنیای امروزی ،نیروی انسانی کارآمد شاخص عمدۀ برتری یک سازمان نسبت به
سازمان دیگر است .به گونهای که وجود نیروهای انسانی توانمند سبب افزایش چشمگیر عملکرد
سازمان و نیز دستیابی به اهداف فردی خواهد شد(.فاضل) 151 :9311 ،
امام علی(ع) به عنوان تنها امامی که بعد از پیامبر اکرم(ص) در عصر خود در گستره وسیعی از
بالد اسالمی حکومت نمودند ،تالش خود را در رشد و نمو جامعه ،نه در درآمدهای کالن و
تجهیزات مدرن آن زمان و  ،...بلکه در رشد سرمایه انسانی متمرکز نمودند و معتقد بودند که با
رشد و تعالی سرمایه انسانی ،جامعهای پویا و توسعهیافته در همه زمینهها ایجاد خواهد شد .در
دنیای امروزی نیز ،نیروی انسانی کارآمد شاخص عمدۀ برتری یک سازمان نسبت به
سازمانهای دیگر است .بهگونهای که وجود نیروهای انسانی توانمند سبب افزایش چشمگیر
عملکرد سازمان و نیز دستیابی به اهداف فردی خواهد شد؛(فاضل.) 151 :9311 ،
پیشینه تحقیق
تا کنون پژوهش های گوناگونی با موضوعاتی مشابه این تحقیق انجام شده است و محققین
مطالب گوناگونی با رویکردهای متفاوت در این باره ارائه نمودهاند که با بررسی برخی از این
پژوهشها ،جایگاه پژوهش حاضر روشن میشود؛ از این میان پنج پژوهش که پیوستگی
موضوعی نسبتاً بیشتری با موضوع پژوهش حاضر داشته را در غالب جدول ذیل معرفی و وجه
تمایز آنها با این پژوهش بیان خواهد شد.
ر

عنوان مقاله

سال

نویسنده

نتیجه

9

الگوی توسعه
آمادگی دفاعی
نیروهای مسلح

9311

روزبه کمالی و
مهدی خیراندیش

به بیان نقش نیروهای مسلح در دفاع از امنیت
پرداخته و آرمانهای جمهوری اسالمی را به عنوان
شرایط علّی و هشت مؤلفه برای آمادگی دفاعی و
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چهار راهبرد برای ارتقاء این آمادگی دفاعی معرفی
کرده که پیامد آن ایفای نقش مؤثر نیروهای مسلح
به عنوان مظهر اقتدار ملی است.

2

آمادگی دفاعی و
افزایش توان رزمی
نیروهای مسلح از
دیدگاه مقام معظم
رهبری

9319

3

بررسی و نقد اصول
جنگ در نهجالبالغه

9351

1

نظام جامع مدیریت
راهبردی دفاعی–
امنیتی (نظامی)

9351

5

فن و هنر
جنگآوری از نظر
امام علی(ع)

9311

محمد خطیبی و
حمیدرضا کردی

بیان میکند که؛ پایههای اساسی و
زیرساختهای نظری الزم برای آمادگی دفاعی و
افزایش توان رزمی نیروهای مسلح عبارتاند از؛
حفظ و پاسداری از استقالل ،ظلمستیزی ،احیای
ارزش های الهی و آمادگی دفاعی مبتنی بر آیات و
روایات.

حبیباهلل رسولی

بعد از بیان اصول جنگهای رایج عصر حاضر،
(ع)
آنها را با اصول جنگ از دیدگاه امیرالمؤمنین
مقایسه نموده و نتیجه گرفته که آن حضرت عالوه
بر اصول جنگهای رایج عصر حاضر ،اصول ؛
ایمان ،اخالص ،دعا و اخالق را نیز مورد تأکید قرار
دادهاند.

محمدباقر دانش
آشتیانی

پس از نگاهی اجمالی به سیر تحوالت مدیریت
در یک قرن اخیر ،با تأکید بر تفکر استراتژیک،
مدیریت استراتژیک دفاعی – امنیتی را به بحث و
بررسی گذارده است.

اصغر قائدان

به بررسی آداب جنگ ،آموزش اصول رزم،
روابط نظامیان با مردم ،اصول انتخاب موضع لشگر،
آمادگی جنگی از نگاه امیرالمؤمنین علی(ع) پرداخته
است.

افزون بر پژوهش های یادشده ،تحقیقات دیگری نیز متناظر با موضوع این پژوهش انجام
شده است که بارزترین آنها ،مجموعه مقاالتی است که با عناوین مختلف از جهت محتوا و
واژگان در نخستین همایش «فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمؤمنین علی(ع)» در تابستان
 9315در دانشگاه افسری امام علی(ع) ارائه گردید.
اما تفاوت پژوهش حاضر با پژوهشهای گذشته در آن است که در این تحقیق ،با جستاری
کتاب نهجالبالغه از ابتدا تا پایان ،مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی با تأکید
بر سرمایههای انسانی استخراج و به روش کدگذاری مفهومی ،مفاهیم اصلی بحث مشخص و از
همین مفاهیم ،مقولههای پایهای از منظر نهجالبالغه شکلگرفتهاند .بر این اساس خرد مایه
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تحقیق حاضر ارائه یک نظریه مستقل با عنوان بُعد سرمایههای انسانی در نهجالبالغه میباشد
که این نظریه ،غیر از سایر دیدگاههایی است که به صورت آمیخته یا مختلط به موضوع
پرداختهاند.
روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوۀ جمعآوری ،کتابخانهای میباشد .همچنین،
تجزیه و تحلیل داده ها ،به روش تحلیل محتوای کیفی بوده است .تحلیل محتوای کیفی را
میتوان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی دادههای متنی از طریق فرایندهای
طبقهبندی نظاممند ،کدبندی و تمسازی یا طراحی الگوهای شناخته شده دانست .همچنین
یکی از ویژگیهای بنیادین پژوهشهای کیفی نظریهپردازی بهجای آزمون است .با تحلیل کیفی
میتوان یک رویکرد تجربی ،روششناسانه و کنترلشده مرحله به مرحله را با رعایت عناصر
مورد مطالعه در نظر گرفت .تحلیل محتوای کیفی به محققان اجازه میدهد اصالت و حقیقت
دادهها را بهگونه ذهنی ،ولی با روش علمی تفسیر کنند(.ایمان و نوشادی.)9315 ،
 .4یافتههای تحقیق
در این پژوهش در مرحله شناسایی دادههای اولیه از راهبرد پژوهش کیفی و روش تحلیل
محتوا استفاده شده .به گونهای که در گام اول با مطالعه ترتیبی نهجالبالغه ،دادههای مرتبط با
سرمایههای انسانی در آمادگی دفاعی در قالب فیشهای اولیه جمعآوری و در گام دوم از
اطالعات گردآوری شده ،مفاهیم بحث استخراج میشوند ،سپس در گام سوم با کدگذاری
مفهومی ،مفاهیمی که در معنا مشترک و نزدیک به هم هستند دستهبندی و بر این اساس
مؤلفههای اصلی پژوهش مشخص خواهد شد ،در گام چهارم با اندازهگیری کمّی مؤلفهها از
جهت تخصیصپذیری مفاهیم مشترک به خود ،با کمک نرمافزار  ،spssمقایسه و سرانجام
مؤلفه هایی که بیشترین و کمترین مفاهیم را به خود اختصاص دادهاند در نموداری که نرمافزار
مربوطه ارائه مینماید ،مشخص و نظریۀ نهایی پژوهش ارائه میگردد.
 .1-4درایت
با توجه به اهمیت سرمایه انسانی ،از شروط اساسی مدیریت نظامی درایت و خردمندی
است و فرمانده نمیتواند بدون دریافت های صحیح از امور گوناگون و فهم عمیق از مسائل و
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خردورزی ،مجموعه تحت امر را به نیکویی اداره کند .بدون تشخیص درست مسائل و دریافت
خردمندانه امور ،یک فرمانده نمیتواند به تصمیم درست دست یابد و پرچم سرافرازی یک
یگان نظامی را به اهتزاز درآورد.
امام علی(ع) به درایت در امور سفارش کرده و فرموده است« :اعْقِلُوا الْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ
رِعَایَۀٍ لَا عَقْلَ رِوَایَۀٍ فَإِنَّ رُوَاۀَ الْعِلْمِ کَثِیرٌ وَ رُعَاتَهُ قَلِیلٌ »(حکمت  )15چون خبری را شنیدید آن
را نیک بفهمید و در آن بیندیشید ،نه اینکه بشنوید و نقل کنید ،زیرا نقلکنندگان علم بسیارند
ولی اندیشه کنندگان در آن اندکاند« .وَ أَبْلَغُ فِی عَوَاقِبِ الْأُمُورِ نَظَرا»(نهجالبالغه ،نامه  )53و در
بین آنان کسانی که ژرفاندیشی و عاقبت نگری آنها از همه افزونتر است را انتخاب کن .
جدول شمارۀ  :1فراوانی مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی با تأکید بر
بُعد

مؤلفه

سرمایه انسانی

درایت

سرمایه انسانی همراه با نمایش گزارهها
مفهوم

گزاره

خبری را شنیدید
آن را نیک بفهمید
و در آن بیندشید

چون خبری را شنیدید آن را نیک بفهمید و در آن بیندشید ،نه این که
بشنوید و نقل کنید ،زیرا نقلکنندگان علم بسیارند ولی اندیشه
کنندگان در آن اندکاند(حکمت )15

انتخاب افرادی که
ژرفاندیش و
عاقبتنگر هستند

و در بین آنان کسانی که ژرفاندیشی و عاقبتنگری آنها از همه
افزونتر است را انتخاب کن (نامه )53

آگاهی امام(ع) به
امور

آگاه باشید که شیطان حزب خود را جمع کرده ،و سواره و پیادههاى
لشکر خود را فراخوانده است امّا من آگاهى الزم به امور را دارم (خطبه
)95

درایت داشتن در
امور

خطبه  ،11خطبه  ،991نامه  ،91نامه  ،31نامه  ،53حکمت 15

 .2-4آیندهنگری
«آیندهنگری» یکی از شرایط مدیریت خردمندانه و منطقی است و مدیریت بدون توجه به
این نکته مهم نمیتواند سازمان را به سرمنزل مقصود برساند ،قبل از اقدام به هر کار باید
جوانب و زوایای مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته و پیامدهای احتمالی آن پیشبینی شود.
مدیرانی که قبل از اقدامهای عملی ،با آیندهنگری زوایای مختلف مسئله را بررسی کرده و
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امکانات و مقدمات الزم را پیشبینی میکنند ،تصمیمهای استوارتری میگیرند و میزان
موفقیت و اثربخشی خود را افزایش میدهند (خدمتی و دیگران.) 35 :9359 ،
امام علی(ع) یکی از خصوصیاتی که باید در انتخاب مدیران و فرماندهان مد نظر قرار گیرد را
آیندهنگری میداند«وَ أَبْلَغُ فِی عَوَاقِبِ الْأُمُورِ نَظَرا»( نامه  )53کسى را انتخاب کن که از دیگران
بیشتر به آینده مىنگرد .و نیز در فرازی دیگر آیندگان را به عبرت گرفتن از گذشتگان سفارش
میکند« فَانْظُرُوا إِلَى مَا صَارُوا إِلَیْهِ فِی آخِرِ أُمُورِهِمْ حِینَ وَقَعَتِ الْفُرْقَۀُ» ( خطبه  )912به
سرانجام و آینده تلخ گذشتگان بنگرید که چگونه وحدت آنان به تفرقه و جدایی مبدل شد.
حضرت درباره مسیر حرکت انسان در آینده میفرماید«إِنَّ لَکُمْ نِهَایَۀً فَانْتَهُوا إِلَى نِهَایَتِکُمْ وَ إِنَّ
لَکُمْ عَلَماً فَاهْتَدُوا بِعَلَمِکُم» (نهجالبالغه ،خطبه  )911همانا برای شما آیندهای است پس به
سوی آینده خود بروید ،و برای شما پرچمهای هدایتی است پس به وسیله آن هدایت شوید.
جدول شمارۀ  :2فراوانی مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی با تأکید بر
بُعد

مؤلفه

سرمایه انسانی

آیندهنگری

سرمایه انسانی همراه با نمایش گزارهها
مفهوم

گزاره

آیندهنگری آیندهنگری

عمل صالح عمل صالح ،آیندهنگری آیندهنگری(خطبه
)911

انتخاب کسی که بیشتر به
آینده فکر میکند

کسى را انتخاب کن که از دیگران بیشتر به آینده
مىنگرد(نامه )53

نگاه به گذشته برای
استفاده در آینده

به سرانجام و آینده تلخ گذشتگان بنگرید که چگونه
وحدت آنان به تفرقه و جدایی مبدل شد(خطبه )912

آیندهنگری در امور

خطبه  ،911خطبه  ،1خطبه  ،25خطبه  ،25خطبه
 ،931خطبه  ،935خطبه  ،955خطبه  ،911خطبه ،911
خطبه 911

 .3-4انتقادپذیری
زمانی که زمینه مناسب برای پیدایش روحیه نقدپذیری فراهمشده ،بستر بروز اندیشههای
خالق و نوآوری نیز فراهم است ِ.امام علی(ع) در پایان جنگ جمل خطاب به یاران خود
میفرمایند«فَأَعِینُونِی بِمُنَاصَحَۀٍ خَلِیَّۀٍ مِنَ الْغِشِّ سَلِیمَۀٍ مِنَ الرَّیْب»(نهجالبالغه ،خطبه )995پس
مرا با خیرخواهی خالصانه و سالم از هرگونه شک و تردید یاری کنید .خودکامگی و خودرأیی،
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چشم فرماندهان را از کاستیهای شخصی و سازمانی میپوشاند و آنان با این خصیصه
نمیتوانند امور را آن طور که هست ببیند و درک و تحلیل کنند؛ چنانکه امام علی(ع)
میفرمایند « لَا تَظُنُّوا بِی اسْتِثْقَالًا فِی حَقٍّ قِیلَ لِی وَ لَا الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِی فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ
الْحَقَّ أَنْ یُقَالَ لَهُ أَوِ الْعَ دْلَ أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهِ کَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَیْهِ فَلَا تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَۀٍ بِحَقٍّ أَوْ
مَشُورَۀٍ بِعَدْل»(نهجالبالغه ،خطبه  )291مرا چنان مپندارید که دربارهی حقی که به من گفته
شود احساس سنگینی میکنم ،یا دربند آنم که مرا بزرگ شمارید ،چه هر کس که از حقی که
به او گفته یا عدالتی که به او عرضه شود احساس سنگینی کند ،عمل کردن به آنها برای او
سنگینتر است ،بنابراین از گفتن سخن حق ،با اظهارنظر عادالنه خودداری نکنید.
طبق سخنان امام افرادی که تحمل انتقاد دیگران را ندارند از نظر اسالمی برای رهبری
مطلوب نیستند.
جدول شمارۀ  :3فراوانی مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی با تأکید بر
بُعد

مؤلفه

سرمایه انسانی

انتقاد پذیری

سرمایه انسانی همراه با نمایش گزارهها
مفهوم

گزاره

انتقادپذیری باالترین
مقام اجرایی و
مذهبی جامعه

پس مرا با خیرخواهی خالصانه و سالم از هرگونه شک و تردید یاری
کنید(خطبه )995

از گفتن سخن حق،
با اظهار نظر عادالنه
خودداری نکنید

مرا چنان مپندارید که دربارهی حقی که به من گفته شود احساس
سنگینی میکنم ،یا در بند آنم که مرا بزرگ شمارید ،چه هر کس که
از حقی که به او گفته یا عدالتی که به او عرضه شود احساس
سنگینی کند ،عمل کردن به آنها برای او سنگینتر است ،بنابراین از
گفتن سخن حق ،با اظهار نظر عادالنه خودداری نکنید(خطبه )291
(ع)

پاسخگو بودن به
انتقادات زیرمجموعه

مردى از اهالی عراق بلند شد و نامهاى به دست امام(ع) داد و امام
آن را مطالعه مىفرمود ،گفته شد ،مسائلی در آن بود که مىبایست
جواب مىداد(خطبه )1

 .4-4رعایت عدالت
با تحقق عدالت انگیزهی خدمت در یگان نظامی بهدرستی فراهم میشود .تحقق عدالت نیز
جز با فرماندهی عدالتپیشه و دادگر میسر نمیشود .امام علی(علیهالسالم) در مقام تبیین جایگاه
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عدالت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا ارزش عدالت برتر است یا بخشش؟ فرمودهاند که
ارزش عدالت بیشتر است؛ زیرا عدالت هر چیزی را در جای خود مینهد و بخشش آن را از جای
خود خارج می سازد ،عدالت تدبیر عمومی مردم است و بخشش ،گروه خاصی را شامل میشود:
«وَ سُئِلَ(ع) أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْعَدْلُ أَوِ الْجُودُ فَقَالَ(ع) الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الْجُودُ یُخْرِجُهَا مِنْ
جِهَتِهَا وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا »(حکمت .)131
جدول شمارۀ  :4فراوانی مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی با تأکید بر
بُعد

مؤلفه

سرمایه انسانی

رعایت عدالت

سرمایه انسانی همراه با نمایش گزارهها
مفهوم

گزاره

طالب عدالت بودن

در عدالت گشایش براى عموم است ،و آن کس که عدالت بر او
گران آید ،تحمّل ستم براى او سختتر است(خطبه )95

دقت در تقسیم
بیتالمال

اگر این اموال بیتالمال از خودم بود به گونهاى مساوى در میان
مردم تقسیم مىکردم تا چه رسد که جزو اموال خداست آگاه
باشید بخشیدن مال به آنها که استحقاق ندارند ،زیادهروی و
اصراف است(خطبه )921

عدالت از
شاخصهای رهبر و
ولی جامعه

سزاوار نیست  ...کسى که در تقسیم بیتالمال عدالت ندارد ،والیت
و رهبرى یابد زیرا در اموال و ثروت آنان حیفومیل
مىکند(نهجالبالغه ،خطبه )939

رعایت عدالت در
جامعه

حکمت  ،131خطبه  ،931خطبه  ،291خطبه  ،221نامه  ،5نامه
 ،53حکمت  ،911حکمت  ،225حکمت 111

 .1-4شجاعت
شجاعت یکی از صفات مهم برای مدیران است تا بتوانند از حق دفاع نمایند و علیه خالف و
ناحقی مبارزه کنند .امام علی(ع) در نامه  53نهجالبالغه خطاب به مالک اشتر میفرمایند« ثُمَّ
اَلصِق بِذَوی… الشّجاعَه» (قوچانی )931 :9311 ،سپس به اهل شجاعت بپیوند[و از میان آنان
کسانی را به عنوان کارگزاران خود برگزین] .همچنین در مورد شجاعت میفرمایند« :جُبِلَتِ
الشَّجاعَۀُ عَلى ثَالثِ طَبائِعَ ،لِکُلِ واحِدَۀٍ مِنهُنَ فَضیلَۀٌ لَیسَت لِلخرى :اَلسَّخاءُ بِالنَّفسِ وَالنَفَۀُ مِنَ
الذُّلِّ وَطَلَبُ الذِّکرِ ( »...بحرانى اصفهانى9193 ،ق ،ج .)111 : 25شجاعت بر سه خصلت سرشته
شده که هر یک از آنها فضیلتى دارد که دیگرى فاقد آن است :ازخودگذشتگی ،تن ندادن به
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خوارى و ذلت و نامجویی.
جدول شمارۀ  :1فراوانی مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی با تأکید بر
بُعد

مؤلفه

سرمایه انسانی

شجاعت

سرمایه انسانی همراه با نمایش گزارهها
مفهوم

گزاره

شجاعت ،از خصایص
کارگزاران

به اهل شجاعت بپیوندد و آنها را بهعنوان کارگزار انتخاب
نماید(نامه )53

برخورد شجاعانهی
رهبر جامعه با ناکثین

همانا من به کتاب خدا و فرمانش درباره ناکثین خشنودم .امّا
اگر از آن سرباز زدند با شمشیر تیز پاسخ آنها را خواهم داد،
که براى درمان باطل و یارى دادن حق کافى است(خطبه )22

شجاعت در برخور با
دشمنان دین و
جامعه

به خدا سوگند از پاى ننشینم و قبل از آنکه دشمن فرصت
یابد با شمشیر آب دیده چنان ضربهاى بر پیکر او وارد سازم
که ریزههاى استخوان سرش را بپراکند ،و بازوها و قدمهایش
جدا گردد(خطبه )31

شجاعت در برخورد
با دشمن

خطبه  ، 11خطبه  ،923خطبه  ،921خطبه  ،915خطبه
 ،911نامه  ،31نامه ( 53دومرتبه) ،نامه 12

 .1-4سخاوت
سخاوت عامل محبوبیت فرماندهان در قلب سربازان است و قهراً موجب پیشرفت و موفقیت
فرمانده در کار و مأموریتهای محوله خواهد بود .درعینحال ،باید توجه داشت که این صفت
فقط در مسائل مالی خالصه نمیشود و سخاوت در کار ،اخالق ،همکاری و اندیشه را هم در
برمیگیرد .چنانکه آن حضرت سخاوت و گشادهدستی را از معیارهای انتخاب مدیران دانستهاند
« وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْوَالِی عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْکَامِ وَ إِمَامَۀِ
الْمُسْلِمِینَ الْبَخِیلُ فَتَکُونَ فِی أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُه»(خطبه )939شما دانستید که سزاوار نیست بخیل
بر ناموس و جان و غنیمت ها و [اجرای] احکام دین و پیشوایی مسلمانان ،رهبری یابد تا در
اموال آنها حریص گردد ،چنانکه دربیانی دیگر از ایشان نقلشده است «:ثُم الصِق بِذَوی…
السَّخا» (نامه .)53
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جدول شمارۀ  :1فراوانی مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی با تأکید بر
بُعد

مؤلفه

سرمایه انسانی

سخاوت

سرمایه انسانی همراه با نمایش گزارهها
مفهوم

گزاره

انتخاب افراد سخاوتمند
به والیت و رهبری
جامعه

همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و
غنیمتهای مسلمین و ...والیت و رهبری یابد ،و امامت مسلمین را
عهدهدار شود ،تا در اموال آنها حریص گردد (خطبه )939

انتخاب افراد سخاوتمند
بهعنوان مدیر و کارگزار

انسانهای سخاوتمند را بهعنوان مدیران و کارگزاران خود انتخاب
کن(نامه )53

عدم مشورت با افراد
بخیل

به مالک اشتر :بخیل را در مشورت کردن دخالت نده ،که تو را از
نیکوکارى باز مىدارد ،و از تنگدستى مىترساند(نامه )53

انتخاب افراد سخاوتمند
و مشورت با آنها

خطبه  ،21خطبه  ،912نامه  ،39حکمت  ،35حکمت  ،53حکمت
 ،935حکمت  ،299حکمت  ،225حکمت  ،211حکمت 315

 .1-4تقوا
تقوا امتثال اوامر حق تعالی و اجتناب از نواهی او و از تجلیات ایمان و از لوازمات اصلی
مناسبات صحیح انسانی است .تقوا حالت مراقبت و نگهداری از خود میباشد و در اثر آن انسان
از افتادن در ورطههای خطرناک گناه نجات مییابد .در مسیر زندگی انسان همواره سختیها و
دشواریهایی نمایان می شود ،و این تنها تقوای الهی است که انسان را در برابر سختیها مقاوم
میسازد(.صدرالدین شیرازی ،9353 ،ج)111 :1
امام علی(ع) اولین دستور خود را به مالک به تقوا و پرهیزکاری اختصاص میدهد و
میفرماید « :هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ مَالِکَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِی عَهْدِهِ إِلَیْهِ
حِینَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَایَۀَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَۀَ بِلَادِهَا أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ
إِیْثَارِ طَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِی کِتَابِهِ مِنْ فَرَائِضِهِ وَ سُنَنِه» (نامه  .)53امام علی(ع) درباره رعایت
تقوا میفرماید" و أُوصِیکُمَا وَ جَمِیعَ وَلَدِی وَ أَهْلِی وَ مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی بِتَقْوَى اللَّه (»....خطبه )11
سفارش میکنم شما را و تمام فرزندانم و خانوادهام و هر کس که این نوشته به دستش میرسد
به رعایت تقوای الهی.
خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید« :وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً»( طالق )2 :و هر
کس از خدا پروا کند[ ،خدا] براى او راه بیرونشدنى قرار مىدهد .فرماندهان یگانهای نظامی
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بنابر وظیفهای که بر دوش دارند با عنایت به مأموریتهای محوله سختیها و تنگناهای زیادی
پیش رو دارند ،لذا هر اندازه درجه تقوای آنها بیشتر باشد ،استوارتر و موفقتر خواهند بود.
جدول شمارۀ  :1فراوانی مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی با تأکید بر
بُعد

مؤلفه

سرمایه انسانی

تقوا

سرمایه انسانی همراه با نمایش گزارهها
مفهوم

گزاره

سفارش فرزندان و همه
جامعه به رعایت تقوا

سفارش میکنم شما را و تمام فرزندانم و خانوادهام و هر کس
که این نوشته به دستش میرسد به رعایت تقوا الهی(خطبه
)11

تقوا عامل جلوگیری از
سقوط در شبهات

تقوا و خویشتنداری او را از سقوط در شبهات نگه
مىدارد(خطبه )91

تقوا عامل ورود به
بهشت

تقوا ،چونان مرکبهاى فرمانبرداری هستند که سواران خود
را ،عنان بر دست ،وارد بهشت جاویدان مىکنند(خطبه )91

رعایت تقوای الهی

خطبه  ،91خطبه  ،23خطبه  ،21خطبه  ،53خطبه ،999
خطبه  ،991خطبه  ،932خطبه  ،951خطبه  ،911خطبه
 ،913خطبه  ،952خطبه  ،953خطبه .955

 .1-4تخصص گرایی
شرط تحقق اداره حکیمانه یگانهای نظامی ،تخصص همراه با تعهد است و در غیر این
صورت مدیریت به سردرگمی ،جهالت و ضاللت خواهد انجامید .انسان فاقد تخصص و تعهد،
پیوسته در افراط و تفریط بسر میبرد و مدیریتی نامتعادل عرضه میکند و همهی امور را
دستخوش آشفتگی و تزلزل مینماید(.دلشاد تهرانی .)935 :9311 ،چنانکه امام علی(ع)
فرمودهاند« :لَا تَرَى الْجَاهِلَ إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطاً »(حکمت  )15جاهل را نمیبینی اال اینکه در
افراط است یا در تفریط .همچنین حضرت میفرمایند«لَا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْوَالِی عَلَى الْفُرُوجِ وَ
الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْکَامِ وَ إِمَامَۀِ الْمُسْلِمِینَ  ...الْجَاهِلُ فَیُضِلَّهُمْ بِجَهْلِه»(نهجالبالغه ،خطبه
 )939سزاوار نیست که نادان زمامدار ناموس و جان و غنیمتها و احکام مسلمانان گردد تا به
نادانی خویش آنان را به گمراهی برد .از همین رو اتّصاف به علم و معرفت در تمام مراتب
زمامداری از شروط اساسی است و سزاوارترین مردم به ادارهی امور عالمترین آنان است.
چنانکه امام علی(ع) بهصراحت بیان کردهاند«إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ
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بِأَمْرِ اللَّه» (خطبه  )913ای مردم ،سزاوارترین مردمان به خالفت قویترین آنان بدان و
داناترینشان به فرامین خداوند است.
جدول شمارۀ  :1فراوانی مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی با تأکید بر
بُعد

مؤلفه

سرمایه انسانی

تخصصگرایی

سرمایه انسانی همراه با نمایش گزارهها
مفهوم

گزاره

تخصص در میدان نبرد
برای هدایت رزمندگان

بر شما گران نیاید ،گریختنى که پسازآن بازگشتنى باشد ،یا
واپس نشستنى که از پى آن حملهاى بود .حقّ شمشیرهاتان را ادا
کنید و پهلوهاى دشمن را بر خاک هالک آورید .همواره آزمند آن
باشید که نیزههایتان تنها را بشکافد و ضربتهایتان سخت و
کشنده باشد .آوازها را در سینهها حبس کنید ،که این سکوت
سستى را از مرد جنگجو دور مىکند(نهجالبالغه ،نامه )91

تخصص در ایجاد
روحیه تهور در
رزمندگان

اینها بدون حمالتى پیدرپی که حملهها در هوا نسیم ایجاد نکند،
بدون شمشیر زدنى که کاسهى سرها را نشکافد بدون حملهاى که
استخوانها را نرم نکند ،بدون حملهاى که دست و پاها را ریزریز
نکند آنان عقبنشینی نمىکنند(خطبه )923

تخصص استفاده از
هرچیز در جا و مکان
خودش

چهبسا ،سخنى که از حملهاى کارسازتر افتد(حکمت )355

تخصصگرایی در امور

خطبه  ،925خطبه  ،951خطبه ،939خطبه ،913خطبه،11
خطبه ،59خطبه ،921نامه ،21حکمت  ،59حکمت15

 .1-4مشورت
یکی از بهترین راههایی که یک فرمانده میتواند در سربازان تحت امر خود جهت انجام
بهتر مأموریت های محوله ایجاد انگیزه و عالقه نماید ،مشورت با آنان و شریک قرار دادن آنها
در تصمیمگیریها می باشد؛ فرماندهی که اهل مشورت کردن باشد از درخشش افکار همه
افرادش بهرهمند میگیرد و مسیر نیل به اهداف سازمان را سریعتر طی میکند ،با اینکه پیامبر
اکرم(ص) و امام علی(ع) با اتصال به علم و قدرت الیزال الهی خود میتوانستند بهترین تصمیمات
را بگیرند اما مشاوره آنان در مسائل مهم و حیاتی نوعی درس و سرمشق عملی برای فرماندهان
و مدیران جامعه اسالمی است که از مشاوره غفلت نکنند و بدانند که از تالقی افکار افق کار
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نورانی و روشن میگردد.
امام علی(ع) در عهدنامۀ مالک اشتر به او چنین نوشته است « بخیل را در مشورت خود
دخالت مده زیرا که تو را از احسان منصرف میکند و از نیازمندی میترساند و نیز با اشخاص
ترسو مشورت مکن زیرا در کارها روحیهات را تضعیف میکنند .همچنین حریص را به مشاورت
نگیر که با ستمگری ،حرص را در نظرت زینت میدهد .پس همانا بخل و ترس و حرص ،غرایز و
تمایالت مختلفی اند که از بدگمانی به خدا سرچشمه میگیرند» در سفارشهای امام علی(ع)
بهترین مشاوران اشخاص امین و مجّرب ،خردمند و دوراندیش معرفی شدهاند( .دلشاد تهرانی،
 .)259-211 :9311همچنین امام علی(ع) درباره نوع انسانها و نوع تفکراتی که بایستی با آنها
مشورت شود ،میفرماید « :اِذَا احتَجتَ اِلَى المَشوَرَۀِ فى اَمرٍ قَد طَرَاَ عَلَیکَ فَاستَبدِهِ بِبِدایَۀِ الشُّبّانِ،
فَاِنَّهُم اَحَدُّ اَذهانا وَ اَسرَعُ حَدسا ،ثُمَّ رُدَّ هُ بَعدَ ذالِکَ اِلى رَىِ الکُهولِ وَ الشُیوخِ لِیَستَعقِبوهُ وَ
یُحسِنُوا ،اَلختیارَ لَهُ ،فَاِنَّ تَجرِبَتَهُم اَکثَر»( ابن ابى الحدید9151 ،ق ،ج ) 331 : 25هرگاه به
مشورت نیازمند شدى ،نخست به جوانان مراجعه نما ،زیرا آنان ذهنى تیزتر و حدسى سریعتر
دارند .سپس نتیجه آن را به نظر میانساالن و پیران برسان تا پیگیرى نموده ،عاقبت آن را
بسنجند و راه بهتر را انتخاب کنند ،چراکه تجربه آنان بیشتر است(همان ،ج .)331 :25
جدول شمارۀ  :1فراوانی مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی با تأکید بر
بُعد

مؤلفه

سرمایه انسانی

مشورت

سرمایه انسانی همراه با نمایش گزارهها
مفهوم

گزاره

مشورت با رجال و
شخصیّتها عامل
بهرهمندی از عقول آنها

کسی که با رجال و شخصیّتها ،مشورت کند ،خود را در عقول
آنان سهیم کرده و از نظر آنان بهره میبرد (حکمت )919

عدم خودداری از مشورت
واقعبینانه

تصور نکنید اگر حقی گفته شود برای من سنگین میآید یا من
خواهان بزرگداشت خود هستم  ...پس از حقگویی و مشورت
واقعبینانه ،خودداری نکنید (خطبه )291

عدم مشورت با افرادی که
رأی آنها سست و
تصمیم آنها ناپایدار است

در امور سیاسى کشور از مشورت با زنان بپرهیز ،که رأى آنان زود
سست مىشود ،و تصمیم آنان ناپایدار است(نامه )39

مشورت کردن در امور

نامه  ،55حکمت  ،51حکمت  ،993حکمت  ،919حکمت ،913
حکمت  ،299حکمت 329
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 .11-4برنامهریزی هدفمند
برنامهریزی عبارت است از :تبیین تواناییها ،نارساییها  ،محدودیتها و موانع ،موقعیتها،
فرصت ها و تصمیم گرفتن برای اینکه چه کاری ،در کجا ،در چه مدت ،چگونه و توسط چه
کسانی انجام شود .برنامهریزی بهمثابه مسیری است که مبدأ و مقصد مشخصی دارد.
برنامهریزی دقیق و همهجانبهنگر ،باعث میشود که برای هر کاری زمانی در نظر گرفته
شود ،هیچ کاری از قلم نیفتد و کارها در زمان مقرر و مناسب خود انجام گیرند و این امر به
وسیله برنامهریزی میسر میگردد .پیامبر اکرم(ص) فرمود« الْأُمُورُ مَرْهُونَۀٌ بِأَوْقَاتِهَا» (ابن أبی
جمهور9155 ،ق  ،ج )213 : 9هر کاری در گروِ زمان خودش است .از طرف دیگر اگر فرصت
داشتی و کارها را با برنامهریزی در زمانش انجام ندادی دچار حزن و اندوه میشوید.
انسان مؤمن باید برای ساعات عمرش برنامهریزی داشته باشد؛ امام علی(ع) فرمود « :لِلْمُؤْمِنِ
ثَلَاثُ سَاعَاتٍ فَسَاعَۀٌ یُنَاجِی فِیهَا رَبَّهُ وَ سَاعَۀٌ یَرُمُّ مَعَاشَهُ وَ سَاعَۀٌ یُخَلِّی بَیْنَ نَفْسِهِ وَ بَیْنَ لَذَّتِهَا فِیمَا
یَحِلُّ وَ یَجْمُل»(حکمت  ) 315سزاوار است مؤمن را سه زمان باشد زمانی که در آن با
پروردگارش راز و نیاز کند و زمانی که هزینههای زندگی را تأمین کند و زمانی را به خوشیهای
حالل و زیبا اختصاص دهد .در اسالم به این جهت برنامهریزی را ضروری و الزم دانستهاند که
انسان چند صباحی کوتاه بیشتر در این دنیای فانی نیست و فرصت برای رسیدن به اهداف
بسیار اندک است لذا امام علی(ع) فرمود«الْفُرْصَۀُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَاب»(حکمت )29زمان و فرصت
همچون ابر در حال گذر است.
جدول شمارۀ  :11فراوانی مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی با تأکید بر
بُعد

مؤلفه

سرمایه انسانی

برنامهریزی هدفمند

سرمایه انسانی همراه با نمایش گزارهها
مفهوم

گزاره

برنامهریزی دقیق
برای همه اوقات
زندگی

سزاوار است مؤمن را سه زمان باشد زمانی که در آن با پروردگارش
راز و نیاز کند و زمانی که هزینههای زندگی را تأمین کند و زمانی را
به خوشیهای حالل و زیبا اختصاص دهد (حکمت )315

نیاز به برنامهریزی
جهت از دست
ندادن فرصتها

زمان و فرصت همچون ابر در حال گذر است (حکمت )29
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برنامهریزی برای
زندگی بهتر
مجموعه تحت امر

حق شما بر من ،آنکه از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیتالمال را
میان شما عادالنه تقسیم کنم ،و شما را آموزش دهم تا بیسواد و
نادان نمانید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگى را بدانید(خطبه
)31

برنامهریزی برای
کار و زندگی

خطبه  ،33خطبه  ،921خطبه  ،939نامه 92

 .11-4سازماندهی مناسب
سازماندهی از نبوغ فرماندهی است و با تمرین و کسب مهارت در امور تصمیمگیری و
برنامهریزی این خصلت دستیافتنی است .فرمانده نباید همواره با تکیه به نبوغ خود یکهتازی و
میدانداری کند بلکه همراه با سازماندهی مناسب از کارکنان تابعه خویش بهرهگیری نماید.
یک سازماندهی خوب محصول هنرمندانه یک فرمانده است که با برنامهریزی دقیق و
تصمیمگیری بهموقع حاصل میشود(.رشیدزاده.)951 :9315،
امام علی(ع) در عهدنامه معروف مالک اشتر جامعه را به طبقات اجتماعی مختلف تقسیم
کرده و هر یک از آنها را براساس نوع کار و چگونگی مسئولیتشان دستهبندی نموده و با بیان
روشن ،وظایف و تأثیری که بر دیگر قشرها میگذارند و تأثری را که از دیگر قشرها میپذیرند،
تحت سازمانی مستقل گرد آورده است و به نماینده خود در مصر تأکید میکند تا منزلت و
جایگاه هر سازمانی را بشناسد و بهای مناسب را در جهت حفظ و تقویت آن بپردازد«وَ اعْلَمْ أَنَّ
الرَّعِیَّۀَ طَبَقَاتٌ لَا یَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ وَ لَا غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ فَمِنْهَا جُنُودُ اللَّهِ وَ مِنْهَا کُتَّابُ
الْعَامَّۀِ وَ الْخَاصَّۀِ وَ مِنْهَا قُضَاۀُ الْعَدْل (»...نامه  )53بدان که توده مردم به دستههایی تقسیم
شدهاند و کار هیچ دسته ای جز به دسته دیگر راست نیاید و هیچ گروهی از گروه دیگر بینیاز
نیست گروهی از آنان سپاهیان خدایند و پارهای دبیران رازدار ،برخی دادرسان که باید عدالت را
برپای دارند.
چنانچه میبینیم امام علی(ع) جامعه را بهعنوان یک سیستم قلمداد نموده است که متشکل
از قسمتهای مختلف است و این اجزاء و قسمتها با یکدیگر در تعامل میباشند .سپس وظایف
هر یک از گروهها و دستهها را معرفی مینماید .چنانچه مالحظه میگردد ،امام تمامی گروهها و
اقشار جامعه را به عنوان سیستمهایی میداند که با یکدیگر در تعامل میباشند ،بر یکدیگر تأثیر
میگذارند و از یکدیگر تأثیر میپذیرند.
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جدول شمارۀ  :11فراوانی مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی با تأکید بر
بُعد

مؤلفه

سرمایه انسانی

سازماندهی مناسب

سرمایه انسانی همراه با نمایش گزارهها
مفهوم

گزاره

سازماندهی جامعه به
گروهها و دستهها جهت
مدیریت بهتر و
کارآمدتر

بدان که توده مردم به دستههایی تقسیم شدهاند و کار هیچ
دستهای جز به دسته دیگر راست نیاید و هیچ گروهی از گروه دیگر
بینیاز نیست گروهی از آنان سپاهیان خدایند و پارهای دبیران
رازدار ،برخی دادرسان که باید عدالت را برپای دارند و( ...نامه )53

سازماندهی رزمندگان
و مردم در شرایط
بحرانی و سخت جنگی

چونان محور آسیاب ،جامعه را به گردش در آور ،و با کمک مردم،
جنگ را اداره کن ،زیرا اگر تو از این سرزمین بیرون شوى ،مخالفان
عرب از هر سو تو را رها کرده و پیمان مىشکنند ،چنانکه حفظ
مرزهاى داخل که پشت سر مىگذارى مهمتر از آن باشد که در
پیش روى خواهى داشت(خطبه )911

سازماندهی در حین
نبرد با دشمن

هر جا دشمن را مشاهده کردى در میان لشکرت بایست ،نه چنان
به دشمن نزدیک شو که چونان جنگ افروزان باشى ،و نه آنقدر
دور باش که پندارند از نبرد مىهراسى(نامه )92

ایجاد سازماندهی
مناسب

نامه  ،99خطبه 15

 .12-4ایجاد انگیزه
انگیزه دلیل انجام رفتار انسان است و این انگیزه است که در نیروها فرمانبری ،عشق و
محبت ،تحرک ،همت بلند ،پیگیری و پشتکار ،خالقیت ،فداکاری و رقابت در خدمت گذاری
ایجاد می کند .یک فرمانده باید در جهت احیای حق و تحقق عدالت از ابزارها و امکانات و
اختیارات و تاکتیک های خود برای تقویت انگیزه افراد تحت امر استفاده مستمر نماید .انگیزش
عملی است پویا و رابطهای است میان آرزوها ،نیازها ،خواستهها که باعث احساس و رفتارهای
خوب و تحرک در زیردستان میشود و آنان را وادار میدارد که رفتارهای هدفمند و جهتدار را
پیشه خود سازند.
اشتیاق و انگیزه در انجام امور باعث استمرار و کیفیت انجام کار خواهد شد امام علی(ع) در
مورد اشتیاق و انگیزه در انجام کار فرمودهاند« قلیلٌ مدومٌ عَلَیهِ خَیرٌ مِن کَـثیرٍ مَلُولٍ
مِنه»(حکمت )111کار اندکی که با اشتیاق تداوم یابد بهتر است از کار فراوانی که انسان از آن
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خسته شود .شجاعت و دلیری فرمانده در ایجاد انگیزه و تهور در سربازان بسیار حائز اهمیت
است .امام علی(ع) و اصحابشان ،در بسیج و تهییج سپاهیان و ایجاد پایداری در آنان ،اشعار و
سرودههایی مُهیّج و شورانگیز قرائت میکردند .این اشعار ،عالوه بر جنبه تهییج و برانگیختگی،
بیانگر ماهیّت دشمن حقانیت آن حضرت و یارانشان نیز بود .یکی از نبردهایی که در آن ،اشعار
زیادی از سوی هواداران امام علی(ع) سروده شد ،نبرد جمل بود .از جمله شعرای مشهور ،میتوان
به عبدالرحمن بن جعیل ،ابوالهیثم بن التّیهان ،زیاد بن لبید انصاری ،زهیر بن قیس اشاره کرد.
(سپهر ،9351 ،ج.)935 :3
جدول شمارۀ  :12فراوانی مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی با تأکید بر
بُعد

مؤلفه

سرمایه انسانی

ایجاد انگیزه

سرمایه انسانی همراه با نمایش گزارهها
مفهوم

گزاره

داشتن انگیزه مستمر
جهت به ثمر رساندن
امور

کار اندکی که با اشتیاق تداوم یابد بهتر است از کار فراوانی که
انسان از آن خسته شود(حکمت )111

ایجاد انگیزه در
سربازان برای نبرد با
دشمن

شامیان با بستن آب شما را به پیکار دعوت کردند .اکنون بر سر دو
راهى قرار دارید :یا به ذلّت و خوارى بر جاى خود بنشینید ،و یا
شمشیرها را از خون آنها سیراب سازید تا از آب سیراب شوید.
پس بدانید که مرگ در زندگى توأم با شکست ،و زندگى جاویدان
در مرگ پیروزمندانه شماست(خطبه )59

ایجاد انگیزه در
سربازان برای نبرد با
حمایت از مردم در
برابر دشمن

کجایند آزاد مردانى که به حمایت مردم خویش برخیزند کجایند
غیور مردانى که به هنگام نزول بال و مشکالت مبارزه مىکنند هان
مردم ننگ و عار پشت سر شما ،و بهشت در پیش روى
شماست(خطبه )919

ایجاد انگیزه جهت
پیشبرد اهداف

خطبه  ،921خطبه  ،955نامه 91

 .13-4قانونگرایی و حقمداری
فرمانده بهعنوان باالترین مقام سازمان در درجه اول باید خود حقگرا ،مطیع قانون و مجری
عدالت باشد و در مرحله بعد کارگزاراناش را از افرادی انتخاب کند که عالوه برآگاهی کامل از
حق و باطل ،قانونمدار و حقگرا و وظیفهشناس باشند زیرا شرط اول قانونمندی شناخت
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قوانین و بعد ایمان و تعهد برای اجرای قانون میباشد ،در غیر این صورت سازمان دچار افول،
سردرگمی و فساد اداری خواهد شد.
خداوند خطاب به داود(ع) میفرماید«:یَا دَاوُودُ إنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَۀً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّه» (.ص )21 :ای داود من تو را در روی زمین
خلیفه قرار دادم ،پس در میان مردم به حق داوری کن و پیروی هوای نفس نباش که تو را از
راه خدا گمراه میکند .از این آیه فهمیده میشود که یکی از شرایط اصلی رهبری در سازمان
این است که به عدالت و قانون مداری پایبند باشد .همچنین امام علی(ع) درباره اصرار بر اجرای
قانون اینچنین میفرماید«وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ اإلِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِی
الْعَدْلِ سَعَۀً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَق»(خطبه  )95به خدا سوگند ،بیتالمال
تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلى آن باز مىگردانم ،گر چه با آن ازدواج کرده ،یا
کنیزانى خریده باشند ،زیرا در عدالت ،گشایش براى عموم است ،و آن کس که عدالت بر او
گران آید ،تحمّل ستم براى او سختتر است .امام علی(علیهالسالم) در مباحث نظری و فلسفی در
باب حق میفرمایند« فَالْحَقُ أَوْسَعُ الْأَشْیَاءِ فِی التَّوَاصُفِ وَ أَضْیَقُهَا فِی التَّنَاصُف»(خطبه )291
حق گستردهتر از آن است که وصفش کنند ولی به هنگام عمل تنگنایی بیمانند دارد.
جدول شمارۀ  :13فراوانی مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی با تأکید بر
بُعد

مؤلفه

سرمایه انسانی

قانونگرایی و حقمداری

سرمایه انسانی همراه با نمایش گزارهها
مفهوم

گزاره

آنچه میگویم به عهده
میگیرم و خود به آن
پایبندم

آنچه میگویم به عهده میگیرم ،و خود به آن پایبندم ،کسى که
عبرتها براى او آشکار شود و از عذاب آن پند گیرد ،تقوا و
خویشتنداری او را از سقوط در شبهات نگه مىدارد (خطبه )91

حقمدار عمل کردن با
وجود سختیهای آن

حق گستردهتر از آن است که وصفش کنند ولی به هنگام عمل
تنگنایی بیمانند دارد (خطبه )291

با کمک شما پشت
کنندگان به حق را
مىکوبم و به راه مىآورم

با کمک شما پشت کنندگان به حق را مىکوبم و به راه مىآورم،
و فرمانبرداری استقبالکنندگان را امیدوارم( خطبه )991

قانونگرا بودن و حقمدار
عمل کردن

خطبه  ،911نامه  ،25نامه  ،11نامه 53
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 .14-4عدم اصرار بر جنگ (برقراری صلح و دوستی)
فرمانده باید به تکتک سربازان خود بیاموزد که اسالم دین تجاوز به هیچ کشوری نبوده و
نیست و هدف تشکیل نیروهای مسلح و ارتش در یک نظام الهی ایجاد امنیت و افزایش قدرت
بازدارندگی در خارج مرزهای جغرافیایی است تا دشمنان نسبت به جان و مال و ناموس مردم
به طمع نیافتند و حتی در صورت بروز جنگ ارتش اسالمی با تأسی به امام علی(ع) آغازگر
جنگ نیست .امام علی(ع) به معقل بن قیس هنگامیکه او را به صفین میفرستاد فرمود «لَا
تُقَاتِلَنَّ إِلَّا مَنْ قَاتَلَکَ  ...فَإِذَا لَقِیتَ الْعَدُوَّ فَقِفْ مِنْ أَصْحَابِکَ وَسَطاً وَ لَا تَدْنُ مِنَ الْقَوْمِ دُنُوَّ مَنْ یُرِیدُ
أَنْ یُنْشِبَ الْحَرْبَ وَ لَا تَبَاعَدْ عَنْهُمْ تَبَاعُدَ مَنْ یَهَابُ الْبَأْسَ حَتَّى یَأْتِیَکَ أَمْرِی وَ لَا یَحْمِلَنَّکُمُ
شَنَآنُهُمْ عَلَى قِتَالِهِمْ قَبْلَ دُعَائِهِمْ وَ الْإِعْذَارِ إِلَیْهِم»( نامه  )92جز با کسی که با تو سر جنگ دارد،
پیکار مکن  ...هرگاه دشمن را دیدی جایگاهت را در قلب لشکریانت قرار ده ،نه آنقدر به دشمن
نزدیک شو چون کسی که میخواهد آتش جنگ را روشن کند و نه آنقدر از دشمن دور شو
چون کسی که از جنگ میترسد تا فرمان من برسد ،و مبادا با آنان قبل از آنکه آنها را به
صلح دعوت کنید و عذر خود را تمام گردانید وارد جنگ شوید.
جدول شمارۀ  :14فراوانی مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی با تأکید بر
بُعد

مؤلفه

سرمایه انسانی

عدم ورود به جنگ

سرمایه انسانی همراه با نمایش گزارهها
مفهوم

گزاره

عدم تمایل
امام(علیهالسالم) به
شروع جنگ با سپاه شام

مهیّا شدن من براى جنگ با شامیان ،در حالى است که جریر را
به رسالت به طرف آنان فرستادهام ،بستن راه صلح و بازداشتن
شامیان از راه خیر است ،اگر آن را انتخاب کنند(خطبه )13

عدم تمایل
امام(علیهالسالم) به
شروع جنگ با سپاه
ناکثین

همانا ناکثین عهدشکن به جهت نارضایتى از حکومت من به
یکدیگر پیوستند ،و من تا آنجا که براى وحدت اجتماعى شما
احساس خطر نکنم صبر خواهم کرد(خطبه )911

با دشمن جنگ را آغاز
نکنید تا آنها شروع
کنند ،زیرا به حمد اللّه
حجّت با شماست

با دشمن جنگ را آغاز نکنید تا آنها شروع کنند ،زیرا به حمد
اللّه حجّت با شماست ،و آغازگر جنگ نبودنتان ،تا آنکه دشمن
به جنگ روى آورد ،حجّت دیگر بر حقّانیت شما خواهد بود(نامه
)91

صلحطلب بودن و عدم
شروع به جنگ

نامه  ،92خطبه  ،55نامه  ،53حکمت 233
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 .11-4تشویق و تنبیه
تشویق و قدردانی از کارکنان کوشا و خدوم و نیز تنبیه و مجازات کارمندان کاهل و شرور،
از مختصات مهم یک نظام اداری به سامان است که در حکومت  5ساله امام علی(ع) تبلور
ویژهای داشت ،بهخصوص آنکه رهبری و مدیریت امام علی(ع) بهعنوان نمونهای علمی و تجربه
شده جایگاه خاصی در مدیریت اسالمی دارد و اندیشه و سیره حکومتی ایشان الگوی مناسبی
برای دولتمردان و مسئوالن نظام اسالمی است.
قرآن کتاب هدایت انسانها و کتاب انسانسازی است ،و در آن از روش تبشیر و انذار برای
تکامل بخشیدن انسانها و تزکیه و ارشاد آنها بسیار استفاده شده است و به همین جهت
خداوند یکی از اهداف رسالت انبیا را نوید دادن و بیم دادن قرار داده و فرموده است«فَبَعَثَ اللَّهُ
النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرین»( بقره  )293 :پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیمدهنده
برانگیخت .امام علی(ع) خطاب به مالک اشتر میفرماید «وَ لَا یَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِیءُ عِنْدَکَ
بِمَنْزِلَۀٍ سَوَاء»( نامه  )53نیکوکار و بدکار در نزد تو نباید یکسان باشند زیرا «فَإِنَّ فِی ذَلِکَ
تَزْهِیداً لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ فِی الْإِحْسَانِ وَ تَدْرِیباً لِأَهْلِ الْإِسَاءَۀِ عَلَى الْإِسَاءَۀ»(نامه  )53این کار باعث
میشود که نیکوکاران نسبت به نیکی کردن بیرغبت شوند و ترک نیکی بکنند و بدکاران را به
بدی کردن وادارد ،و آنها به تداوم عمل زشت خود تشویق میشوند و آن را مستمراً انجام
میدهند .از منظر امام علی(ع) بین مجازا ت برادر دینی با شخص بیگانه تفاوت وجود دارد و نحوه
برخورد با برادر ایمانی باید کریمانه و با احترام باشد «عَاتِبْ أَخَاکَ بِالْإِحْسَانِ إِلَیْهِ وَ ارْدُدْ شَرَّهُ
بِالْإِنْعَامِ عَلَیْه» (حکمت  ) 955برادرت را با نیکی کردن سرزنش کن و شرش را با بخشش به او
بازگردان.

بُعد

مؤلفه

سرمایه انسانی

تشویق و تنبیه

جدول شمارۀ  :11فراوانی مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی با تأکید بر
سرمایه انسانی همراه با نمایش گزارهها
مفهوم
عدم تساوی افراد خوب و بد
نزد فرماندهان و مدیران
تشویق و تنبیه در موقع
مناسب و تأثیرگذار

گزاره
نیکوکار و بدکار در نزد تو نباید یکسان باشند (نامه )53
این کار(تشویق و تنبیه بیمورد) باعث میشود که
نیکوکاران نسبت به نیکی کردن بیرغبت شوند و ترک نیکی
بکنند و بدکاران را به بدی کردن وادارد(نامه )53
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تشویق و تنبیه به اندازه و در
حد معقول
تشویق و تنبیه در موقع
مناسب و بهاندازه کافی

ستایش بیش از حد چاپلوسی و کمتر از آنچه الزم است
درماندگی یا حسادت است (حکمت )311
حکمت  ،955خطبه  ،25خطبه  ،53نامه 95

 .11-4رسیدگی به مشکالت مالی و اقتصادی زیردستان
رفع فقر و محرومیت و رسیدگی به وضع معیشتی کارکنان زیر مجموعه و فراهم آوردن
زمینههای مساعد و مناسب برای تحقق رفاه نسبی بهطوریکه کارکنان دغدغههای فکری و
تشویشهای روحی و نگرانیهای فرسایش دهنده نداشته باشند یکی از اهداف مهم فرماندهان
در نظام اسالمی به شمار میرود .این هدف مهم در کنار سایر اهداف فرماندهان همچون باال
بردن توان رزمی و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح مورد توجه خاص آنان باید قرار بگیرد و
افق و چشمانداز روشن و امیدوارکننده و اطمینان بخشی برای همه کارکنان سازمان در همه
ردهها به وجود آورد.
همه آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسئولین کشور ما است که روزی فقر و تهیدستی از
جامعه ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور از «رفاه» در زندگی مادی و
معنوی برخوردار باشند .خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما
پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایهدارها گردد و اغنیا و
ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند .معاذاهلل که این با سیره و روش انبیا و
امیرالمؤمنین و ائمه معصومین(ع) سازگار نیست(خمینی ،9351 ،ج .)319 :25
امام علی(ع) درباره توجه به محرومان میفرماید«اللَّهَ اللَّهَ فِی الطَّبَقَۀِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِینَ لَا
حِیلَۀَ لَهُم»( نامه )53خدای را ،خدای را ،در خصوص طبقه پایین جامعه ،آن کسانی که دردشان
را هیچ چارهای نیست ،امام علی(ع) درباره رفع فقر در حکومت خودشان میفرماید«مَا أَصْبَحَ
بِالْکُوفَۀِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِماً إِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَۀً لَیَأْکُلُ الْبُرَّ وَ یَجْلِسُ فِی الظِّلِّ وَ یَشْرَبُ مِنْ مَاءِ
الْفُرَاتِ»(مجلسی9153 ،ق ،ج  )321 : 15کسی در کوفه نیست که در رفاه بسر نبرد ،حتی
پایینترین افراد نان گندم میخورند و سر پناه دارند و از آب فرات میآشامند.

مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی در نهجالبالغه … 131 /
جدول شمارۀ  :11فراوانی مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی با تأکید بر
بُعد

مؤلفه

سرمایه انسانی

رسیدگی به مشکالت مالی و اقتصادی زیردستان

سرمایه انسانی همراه با نمایش گزارهها
مفهوم

گزاره

رسیدگی به مشکالت
معیشتی طبقه پایین
جامعه

خدای را ،خدای را ،در خصوص طبقه پایین جامعه ،آن کسانی
که دردشان را هیچ چارهای نیست(نامه )53

رساندن سهمهاى
بیتالمال به طبقات
ضعیف مردم

همانا بر امام واجب نیست جز آنچه را که خدا امر فرماید ،و
آن  ....رساندن سهمهاى بیتالمال به طبقات مردم
است(خطبه )955

برگزیدهترین فرماندهان
سپاه تو ،کسى باشد که از
امکانات مالى خود بیشتر
در اختیارشان گذارد

به مالک اشتر :برگزیدهترین فرماندهان سپاه تو ،کسى باشد
که از همه بیشتر به سربازان کمک رساند ،و از امکانات مالى
خود بیشتر در اختیارشان گذارد ،بهاندازهای که خانوادههایشان
در پشت جبهه ،و خودشان در آسایش کامل باشند(نامه )53

رسیدگی به مشکالت
معیشتی کارکنان و
خانوادههای آنها

خطبه  ،31نامه  ،53نامه 15

در انجام تحقیق پس از مطالعهی متن نهجالبالغه ،دادههای مرتبط با آمادگی دفاعی
فرماندهان و مدیران نظامی با تأکید بر سرمایه انسانی فیشبرداری و سپس به صورت مفهومی
کدگذاری شدهاند .به این ترتیب 911 ،کد مفهومی کشف و با ترکیب مفاهیم مرتبط ،شبکهی
 91گانهای از مؤلفهها تشکیل و در نهایت ،محاسبهی کمّی مؤلفهها از جهت فراوانی ،درصد
فراوانی نسبی و درصد فراوانی تجمعیِ کدهای مفهومی تشکیلدهنده ،نتایج جدول( )91و
نمودار میلهای( )9-9حاصل گردید .از تجزیه و تحلیل مؤلفههای مذکور ،میتوان به این نتیجه
رسید که مهمترین تأکید امیرالمؤمنین علی(ع) ،در خصوص مؤلفههای سرمایه انسانی به
فرماندهان و مدیران نظامی که کار دفاع از حدود کشور اسالمی را به عهده دارند «تقوا،
آیندهنگری ،تخصص گرایی ،شجاعت و سخاوت» است و سایر مؤلفهها از نگاه آن حضرت به
ترتیب اهمیت عبارتاند از؛ رعایت عدالت ،مشورت ،درایت ،برنامهریزی هدفمند ،قانونگرایی و
حق مداری ،عدم ورود به جنگ ،تشویق و تنبیه ،ایجاد انگیزه ،رسیدگی به مشکالت اقتصادی
زیردستان ،سازماندهی مناسب و انتقاد پذیری.
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جدول شمارۀ  :11فراوانی نسبی و مطلق فراوانی مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و
مدیریت نظامی با تأکید بر سرمایه انسانی
ردیف

مؤلفه

فراوانی

درصد فراوانی نسبی

درصد فراوانی تجمعی

.9

درایت

1

109

109

.2

آیندهنگری

93

505

9101

.3

انتقادپذیری

3

209

91

.1

رعایت عدالت

92

502

2502

.5

شجاعت

93

505

31

.1

سخاوت

93

505

1205

.1

تقوا

91

9501

5301

.5

تخصصگرایی

93

505

1205

.1

مشورت

95

105

1103

.95

برنامهریزی هدفمند

1

105

1109

.99

سازماندهی مناسب

5

301

1105

.92

ایجاد انگیزه

1

109

5901

.93

قانونگرایی و حقمداری

1

105

5103

.91

عدم اصرار بر جنگ

1

105

1909

.95

تشویق و تنبیه

1

105

1501

.91

رسیدگی به مشکالت
اقتصادی زیردستان

1

109

جمع

141

% 111

11101
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18
16
14
12
10
8
6
4

فراوانی

2
0

رسیدگی به مشکالت اقتصادی

تشویق و تنبیه

عدم ورود به جنگ

قانونگرایی و حق مداری

ایجاد انگیزه

سازماندهی مناسب

برنامه ریزی هدفمند

مشورت

تخصص گرایی

تقوا

سخاوت

شجاعت

رعایت عدالت

انتقاد پذیری

آینده نگری

درایت

نمودار شمارۀ  :1فراوانی نسبی و مطلق مؤلفههای آمادگی دفاعی در نهجالبالغه با تأکید بر سرمایه

نتیجهگیری
در این مقاله ،مؤلفههای آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی در نهجالبالغه با تأکید
بر سرمایه انسانی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت ،در مجموع  911گزاره مرتبط با  91مؤلفه
شناسایی و تبیین شد؛ و با واردکردن دادهها به نرمافزار  ،Spssمؤلفهها بر اساس فراوانی با
معیار درصد تنظیم گردیدهاند.
در تحقیق حاضر پس از شناسایی این مؤلفهها که مبتنی بر آموزههای نهجالبالغه بوده و
واکاوی مفهوم آن در آموزههای علوی بهمنظور گسترش دانش نظری این حوزه در جهت ترسیم
الگوی مناسب فرماندهی و مدیریت نظامی ،با تأکید بر سرمایه انسانی؛ «تقوا» در فرمایشات
امیرالمؤمنین علی(ع) با  91بار تکرار و فراوانی  9501درصد بیشترین فراوانی را نسبت به سایر
مؤلفهها به خود اختصاص داده و در رتبه یکم قرار گرفته است و چهار مؤلفه «آیندهنگری»،
«تخصص گرایی»« ،شجاعت» و «سخاوت» با 93بار تکرار و فراوانی  505درصد ،دومین ویژگی
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فرماندهی و مدیریت نظامی از نظر فراوانی است؛ همچنین مؤلفه «رعایت عدالت» با  92بار
تکرار و فراوانی  502درصد سومین ویژگی بارز فرماندهی و مدیریت نظامی بهشمار میرود و در
این رتبهبندی سایر مؤلفهها بهترتیب درصد فراوانی عبارتاند از؛ مشورت ،درایت ،برنامهریزی
هدفمند ،قانونگرایی و حق مداری ،عدم ورود به جنگ ،تشویق و تنبیه ،ایجاد انگیزه ،رسیدگی
بهمشکالت اقتصادی زیردستان ،سازماندهی مناسب و انتقادپذیری که در رتبه آخر ویژگیهای
سرمایه انسانی قرار گرفت .که الگوی غایی این تحلیل با عنایت بهترتیب مستخرج از نرمافزار
 spssبهشرح ترتیبی باال به پایین بهشکل نمودار ذیل ارائه میگردد.

تقوا
آیندهنگری
تخصصگرایی
شجاعت
سخاوت
رعایت عدالت
مشورت
درایت
برنامهریزی هدفمند
قانونگرایی
حقمداری
عدم ورود به جنگ
تشویق و تنبیه
ایجاد انگیزه
رسیدگی به مشکالت اقتصادی
زیردستان
سازماندهی مناسب
انتقاد پذیری
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تأکید بر سرمایه انسانی
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