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 چکیده

است.  ینظام یفرمانده گردد،یو حرکت به جلو سازمان م ییمسلح که موجب کارا یروهایعنصرِ ن ترین مهم

آن  یجوهره اصل ت،یریاز علم، هنر و تجربه است که عالوه بر مد یبیو ترک یتخصص ایحرفه ،ینظام یفرمانده

 ینوع نیهمچن دهد؛یخود قرار م تیو هدا تیرا تحت وال بران فرمانداده و فکر، دل و جسم  لیتشک یرا رهبر

 تیو ترب تیمجاهدت، هدا ،یارگزجهت خدمت یاز جانب خداوند، مردم و نظام اسالم امانتی و جانبهاداره همه

 نیبرتر دار امانت ،یو آمادگ رتیحق و عدل و دفع باطل و ستم است که با بص یتحت فرمان، اقامه یروهاین

اخالص و  یتجلّ ،یفرمانده الگوی عنوانبه یرفتار علو ،ی. در نظام اسالمباشدینظام م هایآرمان و ها ارزش

مسلح  یروهایعلم و عمل در ن شتریهر چه ب یدر تعال یو سع رناپذییکار خستگ ،یدست و پاک یصداقت، فداکار

است.  یرمسلح، ضرو یروهاین ینظام یفرمانده یع( برا) نیرالمؤمنیام رهیاز س ییداشتن الگو رو نیازا باشد؛یم

 هایآموزه ایآ»است که  سؤال نیدرصدد پاسخ به ا ،یراهبرد ینظام یفرمانده یمطالعه با هدف ارائه الگو نیا

اطالعات،  یو گردآور یسطح مطالعه، راهبرد«. رهنمون شود؟ ینظام یفرمانده یبه الگو تواندیع(، م) یعلامام 

آن  یایگو قیتحق جیمورد سنجش قرار گرفته است. نتا ،متن یمحتوا لیبا روش تحل بوده که ادبنی به روش داده

ارتباط،  ت،یهدا ،ی، شامل: رهبربُعد 61 یدارا ،یع( در سطح راهبرد) نیرالمؤمنیام ینظام یاست که فرمانده

و  میو تحک یریگیکنترل، نظارت، پ ،یابیارز ،یهماهنگ ،یزریبرنامه ،ینیگز ستهیشا ت،یریاقتدار، مد زش،یانگ

 ده،گردی استخراج البالغهاز نهج اینهیزم-موردی مطالعه روشکه به  مفهوم 919 یوستگیپ. از باشدیم تیتقو

 .اندابعاد را به دست داده نیا زنی هامؤلفه بترکی و گرفتهمؤلفه شکل 19

 ی.نظام فرماندهی مدل البالغه،نهج ،ع() یعلامام کلیدی:  یها واژه
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 قدمهم

فرماندهان  نیو عملکرد نخست شهیدر اند دیرا با ینظام یفرمانده قتیحق ،ینظام اسالمدر 

ع( قرار ) یعلص( و امام اسالم )بزرگوار  امبریجهان اسالم جُست که در رأس آنان پ یِنظام

مورد توجّه  ،یاسالم یجمهور خیدر تار ویژه بهمهم در ادوار گذشته،  نای که چناندارند؛ 

برگرفته  تیریمد های سرمشق نیو تدو نییقرار گرفته و تب تیریمتفکران علم مدو  شمندانیاند

 های عرصه یبرا نظیری بی های عبرت و ها درستوانسته است،  ،یو علو ینبو های اندیشهاز 

مدل  یطراح ق،یتحق نیدر ا کرد،یرو نیبر ا یمختلف اداره امور کشور داشته باشد. مبتن

عنوان انجام  نیبا ا یمؤثر قاتتحقی تاکنون که البالغه نهج های وزهآمبر اساس  ینظام یفرمانده

مقاله درصدد است  نیمورد توجّه قرار گرفته و ا یو مطالبه اساس ازین کی عنوان بهنشده است، 

 یع(، کاست) یعلامام  های آموزهبحث در  نیا یدکلی عوامل و ها مؤلفهتا با ارائه اصول، ابعاد، 

 برطرف کند. نموجود را در حد توا

 موضوع تیو اهم مسئله انیب

)ع(، از علی امام های آموزهبر  یمبتن ینظام یفرمانده های زیر مؤلفه و ها مؤلفهابعاد،  یاحصا

از:  عبارت استپژوهش  نیا یاصل مسئلهمهم،  نیاست و با توجّه به ا قیتحق یاساس های دغدغه

البالغه؛ لذا -)ع( در نهجعلی امام های آموزهبر اساس  ینظام یفرمانده یمدوّن نمودن الگو

 یدر نظام فرمانده یوفاق نظر جادیا توان میپژوهش را  نیبر انجام ا یت و ضرورت مبتنیاهم

 های برداری بهره واسطه به یعلم یسودمند ،نظامی دانش حوزه نظران- مسلح و صاحب یروهاین

 انیدانشجو یفکر تیدر هدا مدهآ دست به یمبان قیو پژوهش و تعم تیمراکز آموزش و ترب یآت

به  پاسخگویی منظور به ،ینظام یفرمانده ینمود. چنانچه الگو انیمسلح ب یروهایو هنرآموزان ن

 مسلح ارائه  یروهایدر حوزه ن یغرب یمسلح و دفع الگوها یروهاین یو رفتار یفکر یازهاین

 خواهد یرا در پ یرصه دفاعدر ع یماندگ عقبو  ها ناکامیو احتمال  پذیری آسیب تداوم نگردد،

 .داشت

 قیاهداف تحق

)ع( در علی امام های آموزهبر اساس  ینظام یفرمانده یالگو نیتدو ق،یتحق یاصل هدف

 از: اند عبارتآن  یو اهداف فرع باشد می البالغه نهج



 211/ … ینظام یفرمانده یراهبرد یابعاد و مولفه ها

 

 ینظام ی)ع( در حوزه فرماندهعلی امام اناتیب نییتب .6

 ینظام یفرمانده رامونی)ع( پعلی مورد نظر امام های فهزیر مؤل و ها مؤلفهاستخراج ابعاد،  .1

 البالغه نهجدر 

 قیسؤاالت تحق

 الگویی چه ،البالغه نهج)ع(در علی امام های آموزهبر اساس  ینظام ی: فرماندهیسؤال اصل

 دارد؟

 :یسؤاالت فرع

 ست؟یچ ینظام فرماندهی حوزه در البالغه نهج)ع( در یامام عل اناتیب .6

 ؟اند کدم ینظام یفرمانده رامونی)ع( پعلی مورد نظر امام های زیر مؤلفه و ها ؤلفهمابعاد،  .1

 یجامعه آمار

)ع( در علی امام اناتیب یموضوع یمطالعه و بررس ق،یتحق نیدر ا نکهیبه ا تیعنا با

از  یجامعه آمار نبنابرای است؛ بوده یبردار بهره و توجه مورد شمار تمام صورت به البالغه نهج

بر اساس  ،هیپا اطالعات افتنی یو جستجو برا قیمعنا که تحق نیبه ا ؛باشد می یاسناد نوع

آن  یثیشروح و منابع مرتبط از خانواده حد یو برخ انپای تا آغاز از البالغه نهج یبیتمطالعه تر

 مقاله نبوده است؛ بر سندگانیپرسشنامه مورد استفاده نو ایمصاحبه  رینظ یدانیبوده و لذا کار م

 نه اشخاص. باشد میاَسناد  یاساس، جامعه آمار نیا

 روش

بر منطق استقراء است.  یو مبتن دارشناسانهیپد یتیماه ،یفیک یکردیرو یمطالعه دارا نیا

اطالعات  یآن از گردآور یکل رسی و است البالغه نهجمتن  ق،یتحق یمنبع اصل نکهیبا توجه به ا

متن استفاده  یمحتوا لیاز روش تحل ،انجامد یمدل م یطراح تیدرنهاو  یآغاز و به خلق تئور

از  یکیاست که  Grounded Theory ادیبن روش، راهبرد داده نیا ی پشتوانه. ستا شده

 داده یبر استراتژ یمبتن قاتی. تحقرود یم شمار به یفیراهبردها در مطالعات ک نیتر-عیشا

 ،جیتدر بهالعـاتی شـروع و مط حوزه یک با که آن، اثبات سپس و تئوری ارائه اساس بر نه بنیـاد،

راهبرد،  نیا ،دیگر عبارت به؛ (39 ،6009 استراوس، و کربین) ؛گردند یمپذیرا  را مرتبط موارد

برگرفته از  یها مقولهو ساختن  یمنطق میبه مفاه دنیرس یمنظّم برا یپرداز دادهبر  یمبتن
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 ی نکته. دیرا ارائه نما یعلم اتنظری موجود، کمدار اساس بر و ها مقولهاست تا با اتّکا بر  میمفاه

مقاله حاضر  ی هیفرضلذا  ،شود میکشف  قیتحق ریدر مس هیفرض قات،یتحق نیدر ا آنکه، گرید

 .گردد یممدل ارائه  یبا طراح یپس از خلق تئور زین

رف ح از ،ها خطبهاست که در ارجاع به  یا گونه به زنی البالغه نهجبه  قیتحق دهی ارجاع روش

. شود می استفاده «ح»حرف  از ،ها حکمت به ارجاع در و «ن»حرف  از ،ها نامه به ارجاع در ؛«خ»

 یها شیف ی خالصهو  یطراح یجدول ،ینظام یاز ابعاد فرمانده کیهر  نییپس از تب ن،یهمچن

 است. اندهیمربوطه نما یاسناد منابع و ها مؤلفه م،یمفاه ثیبُعد را از ح هرمربوط 

 قیحقت نهیشیپ

 کرد،یرو کیاست؛  ذکر قابل یکل کردیپنج رو ق،یتحق نیا یمطالعات ی نهیشیپبه  راجع

 مورد ،البالغه نهج تی)ع( با محورعلی را از منظر امام یفرماندهان نظام وهیاست که ش یمطالعات

 دگاهیاز د یفرماندهان نظام یسبک رهبر»مقاله حوزه،  نیا در که اند داده قرار مطالعه

. است ( منتشر کرده6909)ع( )نحسی امام جامع دانشگاه را« البالغه نهج( در ع)نیمؤمنرالیام

 دگاهینبرد از د دانیدر م یصحنه و فرمانده تیریمد های ویژگیدوم، به مطالعه  کردروی

 امام دگاهیجنگ از د یفرمانده تیریمد»مقاله ان،می آن از که است )ع( پرداختهنیرالمؤمنیام

است که  ییها قیتحق گر،ید کردروی. است شده چاپ( 6913) اسی میشم هیدر نشر« )ع(علی

به  یو نکات سهی)ع( مقاعلی را با اصول جنگ مورد نظر امام یاصول جنگ موجود در کتب نظام

 منتشرشده ،«البالغه نهجو نقد اصول جنگ در  یبررس»مقاله  نهیزم نای در که اند افزودهبحث 

 کیاست که  ییها قیتحقچهارم،  کردیاست. رو توجه قابل( 6910) ینظام تیرمدی فصلنامه در

مقاله  ان،می آن از که اند داده قرار توجّه مورد البالغه نهج دگاهیرا از د ینظام خاصموضوع 

. است ( چاپ نموده6901) یدفاع استیس مجلۀ را «البالغه نهجدر  یراهبرد نظام یواکاو»

)ع( علی امام یو حکمران تیریمد ی شیوه رامونیپ یتیریپنجم، مطالعات مد کردروی باالخره

آن حضرت را مورد توجه  ینظام یاز اصول فرمانده یبخش ای یبرخ ،ضمنی صورت بهاست که 

بر اساس  یدر حکومت علو رانیمد یپرور نیجانش یالگو نتبیی» مقاله مانند ؛اند قرار داده

 .است دهرسی چاپ به( 6903) البالغه نهجکه در پژوهشنامه « البالغه نهج

است: نخست آنکه  یدر چند محور اساس نیشیپ قاتیحاضر با تحق قیتحق نیادیفرق بن اما

 البالغه نهجع( را از سراسر ) یعل امام ینظام یمرتبط با فرمانده یِنظام یها مؤلفه قیتحق نیا
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و  دهی سازمان یمنطق یمیمفاه لذی را شده استخراجاطالعات  نکهای دوم. است نموده استخراج

منظم  ی)ع( را در ساختارعلی امام ینظام یو فرمانده لیتشک ییها مؤلفه م،یفاهم ریاز تنظ

و ارائه  یبحث را در قالب مدل، نمادساز یاصل یها مؤلفه و ابعاد سوم، و است کرده یمعرف

 .است نموده

 قیتحق اتیو ادب میمفاه

و در ادامه  فیتعر یو اصطالح یواز نظر لغ یاصل میمفاه اختصار به ق،یبخش از تحق نیا در

 گردد:-یم حیو تشر نییتب قیتحق اتیادب

 الگو

است و  Pattern یسیاصطالح انگل ای Modelیفرانسو ۀمعادل واژ یدر زبان فارس الگو،

 ی)گ ؛روند یم کار به یمعن کیالگو و مدل[ در واژه ]دو  نای شناسان، از نظر اکثر جامعه یحت

 (.11، 6930 روشه،

 یفیمانند آنکه در تعر؛ کار رفته است به یمتعدد یالگو در معان ،یاصطالح فیتعر در اما

 نی)سور ؛باشد می یاز جهان واقع شده سادهو  ینظر شیمدل، نما ای؛ الگو شده گفتهساده از الگو 

 است که از آن الهام گرفته یا مدل، طرح و نمونه ای الگو: اند گفته نکهیا ای(. 13: 6911و تانکارد، 

 میترس ها آن نیکه در آن عناصر و روابط ب شود یاز آن برداشته م یا نسخه ایو  شود یم یرویو پ

 (.11، 6930 روشه، ی)گ شود؛ یم فیو تعر

 ۀلیوس به ،یمعمار ۀدر عرص آنچهاست؛ مانند  یساز هیشب یبه معن یگرید یدر معنا الگو،

 ۀدر حوز شتریکه ب-گرید یفیخره در تعرو باال شود میو ماکت انجام  شنیمیان ،یبعد سه ریتصاو

 شهیدستگاه اند یبه معنا ،و ... معمول است شناسی جامعه ،یشناس معرفتمانند  یعلوم انسان

 دنیشیاز اند یا نحوه ای دنیشیاند یبرا یدستگاه یطرّاح یبه معنا ،یساز مدلاست و 

 (.6910کار و همکاران، -)نقره ؛باشد می

تر فهماندن  تر کردن و آسان ساده یو عبارت است از کوشش برااساس، کارکرد الگ نیا بر

استفاده از الگو به درک بهتر  ،دیگر عبارت به؛  آن و وارد کردن نظم در آن میتنظ قیاز طر تیواقع

-619، 6910 ،یاست. )ر. ک: توسل اتریگو هیو معموالً، الگو از اصل نظر کند میکمک  هینظر

611) 



 6900 بهار، 6، شمارۀ بیستمسال مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 211

 

 پردازان هینظر یبرخ از نگاه ینظام یفرمانده

 یکیرا  ینظام یو رهبر یباستان، فرمانده نیچ ینظام پرداز هینظرو  ستیتزو، استراتژ سون

موجب  ینظام یفرمانده های ویژگی. از نظر او صفات و داند یمدر جنگ  یادیاز پنج عامل بن

 ت،ی، انسانانصاف ،یخردمند ت،یاز: اقتدار و آمر اند عبارتصفات  نی. اشود میارتش  تیتبع

حاذق و زبردست را  ستیفرمانده و استراتژ نی. سون تزو، همچنگیری سختت و یشجاعت و جد

وا دارد و شهرها را بدون  میبه تسل ینظام یریکه بتواند لشکر دشمن را بدون درگ داند می یکس

 (.61-66: 6901 ،یتصرف کند؛ )ازغند یزیجنگ و خونر

که به فرماندهان  شد می گرفته کار به« استراتوس» اصالح یفرمانده نظام یگذشته برا در

از  یپاسدار تیکه مسئول شد میاطالق  ینظام های هنگفرماندهان  ای یکشور -یلشکر

 (.33دولت را بر عهده داشتند؛ )همان،  ای لهیخانواده، قب

 ایبه تجر ت،موقعی رتبه، از آمده دست بهاقتدار  ایقدرت  ،یبر آن است که فرمانده زین لدریفا

 برای ها مهارتدانش،  ،یشخص های ویژگیهنر، شناخت  یتخصص شخص مسئول است؛ رهبر

علم، کاربرد فراوان  تیریاست؛ مد تیموفق یبرا گرانیبه رفتار د دنیو الهام بخش یرگذاریتأث

شود؛  فیتعر ریتوسط فرمول ز تواند می یبه هدف است. فرمانده یابیستد یالزم برا

 (..Fielder, 1966: 63) ت؛یرید+ م ی=رهبریفرمانده

و  ایاغلب پو یفرمانده اتیعمل یها طیقائل است که مح نیهمچن ،ینظام پرداز نظریه نیا

 ک،یفرماندهان[ هستند. در سطوح استراتژ سوی ازگرانه ] اقدامات قاطع و مداخله ازمندین

از بروز جنگ  نانیاطم یرا برا یاسیس یحت ای یفشار عموم تواند میاغلب  یمشکالت بحران

قبل از مداخله موفق الزم است.  یکیتاکت ای یاتیعمل های محدودیت، حال باایناعمال کند. 

 یبرا یاتیو ح یدیعنصر کل ی. فرماندهکند میصحبت  یدرباره فرمانده زین ینظام نیدکتر

 ان،یم نیاست. ... در ا یریصلح و درگ تیدر هر دو موقع ینظام اتیعمل تیاز موفق نانیاطم

الزم است و  ینظام یروهایو کنترل ن یهماهنگ ت،یهدا ،یزیر برنامه یاقتدار فرمانده برا

 (.60 -19را گسترش دهد؛ )همان،  یمنابع توان نظام تواند می
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 ینظام تیدر امن ینظام یفرمانده گاهیجا

 یرویبه ن ازیخود ن یارض تیو تمام تیحفظ استقالل، امن یبرا یحـکـومـت و دولت هـر

حفظ حکومت،  یبرا ربازیاز د یدارد. جـوامـع انسان یافته سازمانمـقـتـدر و  ،یح قـومسل

. اند بوده ینظام یرویاز فـراهم نمودن ن ریخود ناگز تیامن تأمینو  یارض تیاستقالل و تمام

 یدر پرتو قدرت و توان نظام زین یو خارج یهر کشور و دولت اعم از داخل تیامن و استقالل

کـه در داخـل کـشـور بـا نـقـض  یکسان ای ی. مقابله با مهاجمان خارجرددگ می تأمین

. شود میحل ن یجز با توان نظام ،کنند میرا مـخـتـل  یاجـتـمـاعـ ـتیامـنـ ،ـنیقـوانـ

مسلح خود را در  یروهاین دهی سازمانو  لیمنظور تشک نیبد تلفمخ یکشورها رو ازاین

 نهادهای و ها سازمان ـلیو بـا تـشـکـ کنند می یطراح یو داخل یخارج یدفع خطرها یراستا

حوزه، مجله  رسانی اطالع گاهی)پا ؛آورند درمیخاص، افراد کارآمد و توانا را به استخدام  ینظام

 (.66شماره ، 6911حصون، بهار 

و ضمانت  کننده نیتأم عنوان بهمسلح  یروهاین هیو اساس و پا نیرکن رک گر،ید یسو از

کشورها،  یو اجتماع یاسیس یو بقا حدودوثغوراز  انتیص یبرا ینظام یروهاین تیبخش امن

 یفرماندهان عال داری( در دیالعال مدظله)یاست؛ چنانکه مقام معظم رهبر «ینظام یفرمانده»

 یروهایدر ن آنچهاست. همه  یفرمانده شان یاصلمسلح اساساً محور  یروهاین» کشور فرمودند:

است، بدون نظام  یو چه آنچه انسان یدارند، چه آنچه ماد یبرندگ و ییو کارآ تأثیرمسلح 

 نیرا به هم یستون فرمانده نیکم اثر است. ا اریبس ای اثر یبو پوچ،  چیه قتیدر حق یفرمانده

 (.1شماره ، 6919همان، ) ؛«مستحکم و ثابت کرد اریمسلح بس یروهایدر ن دیجهت با

 ینظام یفرمانده یو مفهوم شناس خچهیتار

 از. اند نکاستهاز آن  یزیچ یاست و تمدن و دموکراس خیتار داریاز عناصر پا یکی جنگ

مدوّن دارد، کمتر از سه قرن آن بدون جنگ  خیتاکنون که انسان تار شیقرن پ 93 حدود

و  خیتار یشگیهم قتیجنگ حق نیبنابرا(. 16، 6916 ،یو رستم یاست؛ )جمال شده یسپر

امر جنگ در  متولی عنوان به یفرماندهان نظام ان،یم نی. در استموقّت ا تیوضع کیصلح تنها 

 .اند بودهبرخوردار  یبرجسته و محور یگاهیاز جا خیطول تار

 (Military command)یدر لغت، برگردان فارس ینظام یفرمانده ز،ین یلحاظ مفهوم به
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فرمانده  فیهم در تعر نزیکال یکشنریاست. د یو )القیادۀ العسکریۀ( در زبان عرب نیدر زبان الت

.است یسازمان نظام ای ینظام اتیافسر مسئول عمل ،ینوشته است: فرمانده نظام ینظام
6

 

 آنکه، مانند است؛ شده ارائه« ینظام یفرمانده»از  یمتعدد فیتعار ،ینولوژیاز نگاه ترم امّا

 قیا از طرآن ر توان میدانسته کـه  یرا، هـنر ینظامـ ی(، فرماندهـ6933گارئت ) سی جان

که مستلزم  یو تجربه آموخـت، کسـب کـرد و توسعه داد؛ هنر یریکارگ بهمطالعه، مشاهده، 

 باشد می یفرماندهـ شده شناختهاصـول  یریکارگ بهشـناخت و  ،یتیشخص یکوین لیرشد خصا

 .سازد یممحوله موفـق  تیمأمورو فرمانده را در انجام 

[ را محور اصلی قدرت نظامی و ینظامماندهی ]فر(، 63، 9، 6913) دزادهیرش نکهیا ای

تا در مسندی قرار گیرد و  شده داده فردی به قانونی طور به که داند یممجموعه اختیاراتی 

 را تحقّق بخشد. اش یسازمان تیمأمور

به شکل  یاصول و فنون فرمانده یریکارگ بهبا  دی(، فرمانده با6933گارئت ) دگاهید از

 ردستزی افراد ،ها دستورالعملو  ها نامه نییآ ،ها فرماندامـات، دسـتورات، اق قیمناسب و از طـر

خود را مورد  یفرمانده توضعی مستمر طور به دی. فرمانده بادینمـا ـتیو هدا یخود را رهبر

 را برطرف سازد. صیقرار دهد، قدرت و توان خود را محاسبه کند و نقا یابیارز

فرموده  رادیواال ا یزمامدار، کالم تیدوم در باب اهم فهیخل به یا هیتوصدر  ز،ی)ع( نیعل امام

 یحیدر معنا، فرمانده به نخ تسب میتعم نیهست که با لحاظ ا زین یبه فرمانده یکه قابل تسرّ

ها، آن را از هم -مهره ینیبرخوردار باشد تا سنگ یاز استحکام کاف دیکه با شود می هیتشب

 :دیفرما یمچنانکه  گسلد؛ن

خَرَزُ وَ انُ الْقَیِّمِ بِالْأَمْرِ مَکَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ یَجْمَعُهُ وَ یَضُمُّهُ فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ الْمَکَ وَ»

 (611؛ )خ «ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ یَجْتَمِعْ بِحَذَافِیرِهِ أَبَدا

ها را به هم  مهره است که اى که زمام امور را در دست دارد، چون جایگاه رشته یکس جایگاه

ها پراکنده شود و از میان  فراهم آرد و برخى را ضمیمه برخى دیگر دارد. اگر رشته بِبُرد، مهره

 فراهم نیاید. یتمام بهرود و دیگر 

                                                                                                                                       

 .1 www.collinsdictionary.com 
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 یسطحِ مطالعه، به آن دسته مطالب کیدر دو سطح قابل مطالعه است؛  ینظام یفرمانده

 ن،یدکتر ایاست که شامل اصول راهنما  لیمسلح دخ یروهایکه در اداره امور ن پردازد یم

که در اجرا  ردیگ یدر برممطالعه، آن دسته امور را  گریو سطحِ د گردد میو اهداف  ها استیس

 نیگردند. بر ا تأمینمحقق و اهداف  ها استیستا  رندیقرار گ مدنظر قدم به قدمو  وستهیپ دیبا

در حدِّ  ،طلبد می یا جداگانه مجال آن، به پرداختن که مقاله به سطح اول مطالعه نیاساس، در ا

 های زیر مؤلفه و ها مؤلفهدر سطح دوم، ابعاد،  یاداره امور اکتفا ول یاصل یها مؤلفه فیارائه تعر

 اساس خواهد بود. نیبر هم زین ییو ارائه مدل غا گردد میاحصا و ارائه  ینظام یرماندهف

 یمنظا یاداره امور در فرمانده یمبان

 ینظام نیدکتر

 است،یس ده،یاصول، عق ن،ییمکتب، آ یبه معان Doctrina ینیدر لغت، از واژه الت نیدکتر

 جهت در ها برنامهو  ها استیساز  یبانیاقدام در پشت کننده تیهداآمده است که  هیآموزه و نظر

 یو منطق حیصح گیری تصمیمو  اتیلزم درک مقتضمست ها آن بردن کار اهداف بوده و به تأمین

 ،احمدی) است؛ آمده دادن متعلی و دادن درس یبه معنا یونانیدر زبان  نی. دکترباشد می

6906 ،9.) 

است که  نیادیو قواعد بن یاز اصول کل یا مجموعه ،ینظام یفرمانده نِیمنظور از دکتر امّا

 ،ها طرح تیاصول، با هدا نی. اکند میرا مشخّص  ینظام یتحقّق فرمانده یبرا یهاد یها هینظر

راهنمای کلی طراحان ملی و » ،ینظام یدر حوزه فرمانده یاهداف اساس نتعیی و ها برنامه

ها و کاربرد قدرت نظامی در ابعاد داخلی و خارجی، در زمان  ریزی کشور در طرح جراییمدیران ا

 و فعلبال تهدیدات ،ها ملتصلح و جنگ بوده و با توجه به سیر تطور اندیشه و تاریخچه نظامی 

 و ژئواستراتژیک و ژئوپولتیک موقعیت و المللی  بین ای، منطقه سرزمینی، شرایط ،ها آن بالقوه

 و تهیه ملی، اهداف  و منافع ،ها آرمانو پشتیبانی و حمایت از  یامنیتی سرزمین ایه حوزه

 (.6901 ،یراهبرد قاتیو تحق یع ملدفا پژوهشگاه و دانشگاه پورتال) ؛«.شود یم تدوین

 گذاری استسی

آن،  نیو معادل الت افتهی راههم  یاست که به زبان فارس یعرب یا واژهدر اصل،  استیس

Politics  .نیالت ۀمعادل واژ زین گذاری سیاستاست Policy making یاست و به معنا 
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 تی؛ )سا«هدف مشخص کیبه  دنیرس یراهکار برا کی در مورد یریگ میتصم ندیفرا»

 .باشد می( 6903 ،یفرهنگستان فارس

 کی وسیله بهاست که  یناظر بر مجموعه اقدامات هدفمند ،گذاری سیاستاصطالح  امّا

 ؛شود میموضوع خاص دنبال  ایمشکل  کیدر مواجهه با  گرانیاز باز یا مجموعه ای گریباز

 (.13، 6911 ان،ی)اشتر

ل راهنما، اصو ،ها یمشخط و  ی مجموعهناظر بر  ز،ین ینظام یدر فرمانده گذاری سیاست

 ینظام یاست که در حوزه فرمانده ییها هیرورهنمودها، مقررات و  ،ها تیاولو دها،یو نبا دهایبا

 ،ها روشاقدامات و » نیشده است. ا بیو تصو نییبه اهداف، تع یابیدست یبرا ابزاری عنوان به

 اتّخاذ ها عده یروابط و مناسبات رهبر کردن نهیو به طیمثبت در شرا یرگذاریتأث منظور به

 (.99، 6909 ،ی؛ )دلشادتهران.«شود می

 گذاری هدف

در اصطالح، و  Setting Goal ای Targeting نیالت ی در لغت، معادل واژه گذاری هدف

، واحد سازمانی و یا گروه وکار کسبفرایندی رسمی است که طی آن مقاصد و اهدافی که برای »

 افرادی همراهی به است ممکن مقاصد، و اهداف این تحقق. شود کاری در نظر داریم، تعریف می

 ؛«.باشد داشته نیاز سازمان دیگر یها بخشمانند همکاران و یا مدیران ارشد  د،واح از بیرون

 (.61، 6909 ،سلطانی)

 وجود به ها آنتحقّق  یسازمان برا کیاست که  یسازمان تیغا نییعمل تع ،گذاری هدف

که  یمطلوب یها تیغا نییاز تع عبارت است ق،یتحق نیدر ا گذاری هدف از منظور و است آمده

 ،ها یزیر برنامه ،ها یهماهنگ یابینموده و به ارز تیرا هدا ینظام یحوزه فرمانده یها تیفعال

اثربخش کمک  یا وهیش به ها آن یها تیفعالدر کارکنان و کنترل  زهیانگ جادیا ،ها یده سازمان

 .کند می

 ینظام یابعاد فرمانده

 تیو معنو مانیدانست که از ا یقدرت توان میرا  یفرمانده تیاسالم، ماه ینید اتیادب در

بزرگ و  یفیتکل یادا یبرا یاز جانب خداوند، مردم و نظام اسالم یامانت ،گیرد میسرچشمه 

تحت فرمان، اقامه حق و عدل، دفع  یروهاین تیو ترب تیهدا ،یگزار خدمتدر جهت  نیسنگ
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 ها ارزش نیبرتر دار امانت ،یو آمادگ ینید رتیکه با بص داریپا یا مبارزهو  هدتباطل و ظلم، مجا

آن در دو  نیتر مهماست که  یاساس یها نقش یدارا ،ینظام ینظام است. فرمانده یها آرمان و

 ،ینظام یفرمانده گردی ابعاد که مورد توجه قرار گرفته «تیریمد»و  «یرهبر» نِیادیبُعد بن

 ،«یزیر برنامه» ،«دهی سازمان»، «اقتدار» ،«زشیانگ»، «اطارتب» ،«تیهدا»همچون 

با  کنیل ؛روند یمدو بُعد به شمار  نیبر ا یلیذ ،«یابیارز»و « نظارت»، «کنترل» ،«یهماهنگ»

 اعمالکه  ادشدهیابعاد  یاز تمام یمختصر فیارتباط، در ادامه، جداگانه تعار نیاز ا نیغمض ع

از  هرکدام لیارائه و در ذ رد،یپذمی تحقّق ها آنبر اساس  ک،یاستراتژدر سطح  ینظام یفرمانده

 ی، در قالب جدولالبالغه نهج های آموزه اساس بر آن یاصل های شاخص و ها مؤلفهابعاد،  نیا

 عنوان به ،البالغه نهجاز  یو اطالعات نظام ها داده یستیجداگانه ذکر خواهد شد. امّا قبل از آن با

مطالعه ارائه و  یا هیپا میمفاه ق،ینخست از راهبرد تحق درگاهتا  یورگردآ قیتحق ینظر مبانی

بخش با مبنا قرار دادن راهبرد  نیآن کشف گردد. لذا در ا یها مؤلفهابعاد و  ،یبعد یها گامدر 

استخراج و به روش  یا کتابخانه بامطالعه که البالغه نهجاز  فهم قابل یاطالعات نظام اد،یداده بن

مقاله  وستیاطالعات، پ یکه به خاطر حجم باال یاست، در جدول شده یگردآور ،یبردار-شیف

 ها آن یبا توجه به تناظر موضوع ز،ین دهیاطالعات کشف گرد نیکه از ا یمیارائه و مفاه ده،یگرد

، ها آنمتناظر بر  میو مفاه یبوده است. ضمناً، کشف اطالعات نظام شده یگردآوربا اطالعات 

 کدگذاری صورت به که است بوده البالغه نهج ینظام های دادهاز  نیمحقق و ادراک همحاصل ف

 ی مقاله وستیجدول پ ن،یبنابرا؛ اند دهیگرداستقصا و در جدول موصوف درج  ،یباز مفهوم

 ،البالغه نهجاست که با تتبّع در سراسر  ینظام میاطالعات و مفاه ی شبکهحاضر، ناظر بر 

 .اند شده یمفهوم لی، تحلو سپس یدآورگر ،نظامی اطالعات

 ن،یرالمؤمنیام ینظام یفرمانده های شاخص و ها مؤلفهباال، ابعاد،  حیبه توض تیعنا با

 :گردند یمارائه  لذی شرح به ،البالغه نهج های آموزه)ع(، بر اساس یحضرت عل

 یرهبر

 «دتقیالا»و  یسنگلیا نبادر ز  «to lead» ی واژه دلمعا ،یرسفا نبادر ز «یهبرر» ی واژه

است که « نفوذ» ی واژه تکدر  ،ینظام یدر فرمانده یشالوده قدرت رهبر .تسا عربی نبادر ز

و  ی)ر.ک: اسکندر ؛کند می انیآنان نما جیو بس روهایبر ن تأثیررا در  یهنر رهبر

 (.6909همکاران،
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سالمت  ،یرا شش عامل سالمت معنو ینظام یدر رهبر مؤثرعوامل  ،نیمحققاز  یبرخ

 یدی؛ )خورشاند دانسته یعموم ییو توانا یبلوغ ییتوانا ،یرهبر ییتوانا ،یتخصص ییتوانا ،یروان

سالمت،  ی مؤلفهدر چهار  توان میشش عامل مذکور را  ،رسد یم( اما به نظر 6906 ،یو قربان

 احصا نمود. تیعقالن وقدرت، عدالت 

 افتیو ... «یول» ،«یوال» ،«ریأم» ،«ۀإمام»، «امام»مانند  چندی واژگان ،البالغه نهجدر  

 یکه تقارب مفهوم یواژه مناسب یول ندینما یمرا به ذهن متبادر  یکه مفهوم رهبر شود می

مفهوم در  نیا است که «ۀإمام»داشته باشد، واژه  ینظام یدر فرمانده یبه بحث رهبر یشتریب

باال  ی شده ادی ی اه مؤلفهاز  یروشن است؛ ضمن آنکه برخ اریاز امام)ع( بس ریز فیرکالم ش

 یکه دارا یسخن، کس نیکالم ارزشمند قابل فهم است؛ چه، در ا نیاز ا ینظام یرهبر یبرا زین

 یرهبر ی ستهیو ناتوان در اقامه سنّت باشد، شا یشگیچهار صفت مذموم، بُخل، جهل، جفاپ

 :اند قدرتعدالت و  ت،یمقابل سالمت نفس، عقالن ی نقطه زیصفات ن نیادانسته نشده و 

 امامت و یابد والیت مسلمانان، احکام و ها متیغننیست بخیل بر ناموس و جان و  سزاوار

تا به نادانى خویش مسلمانان را  نادان نه. گردد حریص ها آن یها مال در تا شود دار عهده را آنان

 به تا مال تقسیم در عدالت یببه گمراهى برد و نه ستمکار تا به ستم عطاى آنان را ببرد و نه 

 حقوق تا ستاند رشوت  کردن حکم خاطر به که آن نه و سازد محروم را مردمى و ببخشد مردمى

را ضایع سازد و امّت را به هالکت  سنّت که آن نه و نرساند باید چنانکه را آن و کند پایمال را

 (.696خ . )دراندازد

 لبالغها نهجدر  رهبری بُعد اسناد و ها شاخص ،ها مؤلفه: 2 شمارۀ جدول

ی
رهبر

 

 اسناد هاشاخص ها مؤلفه

 سالمت

پارساپروری، پیکاربا نفس، امین پروری، پاکدامنی، راهبری به 

مستقیم، عزت نفی و تکریم روح خود، ترک غیبت، نفی صراط

ظاهرسازی، نفی ستایشگری، ترس و مراقبت از دو رویان، دوری 

هنگی در قول و المال، هماء و بیت خیانت به فَیاز عیبجویان، نفی

 فعل، پرهیز از درندگی، نفی خود خداپنداری،

، 3، ن13، خ9ن

، 96، ن196،خ13ن

و 161،  خ161، خ116ح

، 39، ن13، ن39ن

 ،39، ن39، ن61، خ19ن



 211/ … ینظام یفرمانده یراهبرد یابعاد و مولفه ها

 

 قدرت

نفوذ، قدرت بسیج، اعتماد به نفس، مجاهدپروری،شهامت، پرورش 

نفس، نترسیدن ازجنگ، نهراسیدن ازدشمن، استواری دربرابر 

روح یقین، بخشش  با کارهای بزرگآور، انجامن، دلیر ورزمدشم

انسانی، کظم غیض، نترسیدن  خاطیان یا از سر برادری یا نگاه

 ازمرگ، نفوذ کالم،

13،ن611،خ661،خ66خ

،خ3،خ611،خ631،خ

،39،ن613،ح39،ن116

 ،33، ن3، خ39ن

 عدالت

 مساوات در تسهیم، برخورد عادالنه با فرودستان، واداشتن به

طلبی، نفی درشتی و عدالت، نفی ستم، نفی زورگویی، نفی قدرت

 شخصی،کیشان، عدم گزینش فرماندهان با میلستم به غیرهم

131،ح39،ن610،خ33خ

، 39،ن39،ن116،ح

 ،39، ن60ن

 عقالنیت

تحذیر از اوهام و خرافه، دانایی و داناپروری، مشورت نکردن با 

دار به اُمرا، مراقب دین بخیل، ترسو و آزمند، آموزش تصمیم شور

-تنگنمایان، نادم نشدن از عفو و شاد نبودن ازکیفر، دورکردن

 بینی،  خویی و خود بزرگ

، 39، ن09، خ30خ

، 39، ن39، ن916ح

 ،39ن

 

 تیهدا

به  «یهد» یعرب ی شهیرو مصدر باب فعالۀ از  Guidance  نیمعادل واژه الت ت،یهدا

 ۀُالهدای»: است آن آورده یچنانکه صاحب مفردات، در معناو لطافت است؛  ینرم ،یآرام یمعنا

 یداللت بر لطف دارد و در معنا ت،یهدا ،یعنی(: 193ق، 6113 ،ی)راغب اصفهان ؛«داللۀٌ بالطفِ

و قد  قۀیاالمور الدق یو عن تعاط فۀیبالّطافۀ و الّطف عن الحرکۀ الخف عبَرُیُ»است:  فتهگ زیلطف ن

و  ی(: از لطافت و لطف، در حرکات سر319ّ)همان،  ؛«درکه الحاسۀبالّطائف عمّا التُ عبَریُ

 .شود می ریکه از درک حواس خارج است، تعب یو گاه در امور قیو دق فیامور ظر آمدوشد

و لطافت  یآرام بهو دقّت و  باظرافت دیامر با نیکه ا دیآ یبرمچنان  تیهدا یلغو یمعنا از

 شود. محقق ح،صری طور به ایت و سخ یامرونهنه آنکه با  رد،یانجام پذ

که  باشد می میکردن به صراط مستق ییراهنما یبه معنا ،ینید های آموزهدر  تیهدا اما

 عوامل عنوان بهدارد و عوامل آن، عقل و فطرت  یمیو تعل یقیتوف ،یعیتشر ،ینیاقسام تکو

 نیتر کاملو  آسمانی تبکُ خاتم عنوان به میقرآن کر ویژه به ،یآسمان یها کتابو  اءیو انب درونی

 عنوان به نیامامان معصوم و عالمان د ،یو دستبرد بشر فتحری هرگونه از ها آن نیتر مصونو 

: دیفرما یماشاره و  تیمختلف هدا یها راه)ع( به ی. چنانکه امام علباشد می یرونبی عوامل
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دایت در اختیار حقیقت به شما نشان داده شده است اگر چشم بینا داشته باشید و وسایل ه»

 ؛«باشید و صداى حق در گوش شماست، اگر گوش شنوا داشته باشید ریپذ تیهداشماست، اگر 

 (.633)ح 

 البالغه نهجدر  تهدای بُعد اسناد و ها شاخص ،ها مؤلفه: 1 شمارۀ جدول

ت
هدای

 

 اسناد هاشاخص ها مؤلفه

 تکوینی

 )فطری(

ها، ر بهترین وقتحق بینی باطنی، انجام عبادات واجب و مستحب د

و عدل، تولیت  حق دنیشنها، توجه به سرزنشبی حق بهعمل 

 واسطه امور مهم، بی

، 39، ن633ح ،11خ

 ،39، ن161، خ01خ

 تشریعی

 )وحیانی(

تعلیم قرآن وگشودن باب حجت، پیروی از کتاب توجه به کتاب، 

های قرآنی، تعالیم نبوی، وحی تسدیدی، تبیین ، اتکا بر آموزهسنت

 دین، سفارش به نماز به وقت،ارجمندی اصول و فروع

، 193، خ619خ

، 669، خ39نامه

 ،13و ن600خ

 توفیقی
حق شناسی، ارجاع شبهات به محکمات قرآن و سنت، دادگری و اقامه 

 سنن حسنه،

، 39، نامه13خو61خ

 ،611خ

 تعلیمی

فرهیخته پروری، اخالق اسالمی، یادآوری صفات مجاهدان، واداشتن 

از نبرد، قبل به حق، هدایت  خیر و پرهیز دادن از شر، واداشتن به

هدایت فرماندهان لشکر، تبیین حقوق و تکالیف نظامی، تحذیر از 

پیروی نفس و طول اَمل، سفارش به تقوا، سفارش به شکرگزاری خدا، 

تبیین حقیقت دنیا، توجه دادن به ذخیره آخرت و توبه پیش از مرگ،  

های مهم نظامی برای قوای ر به اُمرا، تبیین تصمیمآموزش تصمیم شو

 المال،ء و بیت خیانت به فَینظامی، نفی

، 616، خ11،خ11خ

، 613خ

91،خ31،ن61،ن1خ

، 39و ن11، خ

و 19، خ11خ

، 11، خ11،خ611خ

، 613، خ916ح

 ،19نامه

 ارتباط

 یبه معن ،«ربط»آن،  یثالث ی شهیرو مصدر باب افتعال است که  یعرب یا واژه ارتباط،

 Communis شهیاز ر Communicationآن،  نیاست.   معادل الت یوستگیو پ یوابستگ

 .کرد ترجمه فکر اشتراک و تفاهم به را آن توان یم شه،یر نیکه با توجه به مفهوم ا باشد می

 رندهیگ کیفرستنده فعّال و  کیاست که الزمه آن فقط  یارتباط، مفهوم یواقع مفهوم

 زیاست، ن یطرز رفتار اوّل ردهندهییتغرا که  یدوّم Feed back ایبلکه بازخورد  ست،ین یانفعال

نفع در روند ارتباط است؛ ذی افراد تمام فعّال شرکت مستلزم ،تر مهمو از آن  آورد یم حساب به

 (.6901. ک: دانشنامه رشد، ر)
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از آن  شیپ یچند یاه مؤلفهکه  شود میآنگاه محقق  ،یدر روابط و تعامل انسان موثّر ارتباط

 است؛ بزرگ خداوند با ها انسان، اصالح ارتباط باره دراین مؤلفه نیتر مهم که باشد شکل گرفته

 سانانسان با مردم را متوقف بر اصالح ارتباط ان نی)ع(، اصالح ارتباط بعلی امام که یطور به

 ح) ؛«النَّاسِ بَینَ وَ بَینَهُ مَا اللَّهُ أَصْلَحَ لَّهِال بَینَ وَ بَینَهُ مَا أَصْلَحَ مَنْ» :است و فرموده یمعرّف باخدا

 کسى که میان خود و خدا را اصالح کند، خداوند میان او و مردم را اصالح خواهد کرد.(: 10

 البالغه نهج در ارتباط بُعد اسناد و ها شاخص ،ها مؤلفه: 1 شمارۀ جدول

                                                
               

ط
ارتبا

 

 اسناد هاشاخص ها مؤلفه

 ارتباط

 باخدا

و امید، یاری خدا بادل  خشم یخدامحورخدا،  درهرحال

و دست و زبان، توحید و ضایع نکردن سنت، خشم و 

والیت خدا،  غضب فقط برای خدا، فرماندهی در طول

ستیز باخدا، خداترس و خداترسان، نمازگزاردن با عدم 

 د توان مردم،مردم درح

، 39، ن699، ح11خ

، 39، ن13، ن19ن

 ،39، ن199، خ39ن

 ارتباط

 با فرادستان

پذیری، وفاداری، شهامت و شجاعت، خیرخواهی، فرمان

بردباری، راستگویی، خوشرویی، مصاحبت با فرهیختگان، 

 پرهیز ازکینه،

، 39، ن31، ن61خ

 ،39، ن39ن

 ارتباط

 بافرودستان

حسادت، تغافل مثبت، دورکردن  ایجاد وحدت، تحذیر از

، گوارا و منع با عذر، پرهیز از منتچینان، عطایسخن

بزرگنمایی و خُلف وعده؛ امین، صریح و باصداقت، تکریم، 

 مواسات، امر به معروف و نهی ازمنکر، راستگویی، صراحت

با زیردستان، مهرورزی به زیردستان، پرهیز از درندگی، 

اندهان برکنارشده، شکیبایی در خوشرویی، دلجویی از فرم

برابر نافرمانان، مدارا، درآمیختن نرمی با درشتی در رفتار، 

تحمّل درشتی و نااستواری زیردستان، نصیحت مستمر، 

ایجاد وحدت، تحذیرازحسادت، تغافل مثبت، دورکردن 

دری و گوارا و منع با عذر، نفی پردهچینان، عطایسخن

خواص،  ه مردم بر رضایتعیبجویی، ترجیح خشنودی عامّ

مشورت نکردن با بخیل، ترسو و آزمند، آموزش تصمیم 

خیانت به شور به اُمرا، بازداشتن سربازان از آزار مردم، نفی

-المال، مؤاخذه خائنین به بیت المال، پیوستنء و بیت فَی

، 39، ن19، خ613خ

، 39، ن39، ن39ن

، 931، ح13، ن91خ

، 39، ن39، ن61خ

، 11، ن31، ن39ن

، 11، ن61، ن163خ

، 613، خ93، خ39ن

، 39ن، 39، ن13خ

و 199، خ39ن

، 39، ن39، ن39ن

، 19، ن19، ن916ح

، 39، ن39، ن19ن

، 39، ن39، ن39ن

 ،39، ن39، ن39ن
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 زشیانگ

، «تحریک»بوده و به معنای  «ختنیانگیزیدن و انگ»انگیزش، اسم مصدر از ،یلغت فارس در

، Motivationچون  یواژگان ن،ی( و در الت633، 6916 ن،یو...است؛ )مع« تحریض»، «ترغیب»

stimulation ، provocation  ...ثبت شده است. زش،یانگ ی واژه برای معادل عنوان بهو 

توان  ( و می991، 6919 ف،یبه علت و چرایی رفتار اشاره دارد؛ )س زش،یدر اصطالح، انگ اما

(. 910نمود؛ )همان،  فیتار، تعررف دارنده نگهو  کننده تیهدادهنده،  رویآن را، عامل ن

رفتن نگه  شیدر حال پ ،دارد یوام رفتن شیپ بهانگیزش چیزی است که فرد را  ،گرید انیب به

 (.919، 6913 ن،یرفت؛ )اسالو دیکه به کجا با کند می نییو تع دارد یم

تار در رف یرگذاریتأثقادر به  یادیفرض هستند که عوامل ز نیبر ا یزشیمعاصر انگ های مدل

 یشغل، الگو تیماه ،یاجتماع تأثیراتنظام پاداش،  تیعوامل شامل اهم نی. اباشند یانسان م

و مهروژان،  محمد زاده) کار است؛ طیکارکنان و ادراک خود از مح های ارزشو  ازین ،یرهبر

 و تیریمد یبرا یا بالقوه دهیفا زش،یاز انگ شده ارائه یها یتئوراز  کی(. هر 613 - 611، 6933

 گر نشان ،ها هینظر نیبکار برد؛ چه، شباهت ا یقیمدل تلف کی در را ها آن توان میدارد و  یرهبر

راستان و پارسایان، مصاحبت با فرهیختگان، اختصاص به

ت کارکنان، بدون حضور بخشی از وقت خود به مالقا

نگهبانان، پنهان نشدن مفرط از زیردستان، توجه به 

-پدرانه قضاوت فرودستان، مهرورزی به زیردستان، 

 نگریستن، پرهیز ازکینه،

 ارتباط

 با دشمنان

وفای به عهد، ترجیح صلح بر جنگ، دعا پیش از جنگ و 

چو به خداوند، غران چون رعد خروشان سپردن داوری

حجت بادشمن، دفاعی، اتمامسیل در حین نبرد، جنگ 

های نابجای دشمن، اعالم قدرت خ درخور به خواستهپاس

برترنظامی در پاسخ تهدیدنظامی دشمن، حمالت پیاپی 

های پیشین به دشمن، در جنگ، یادآوری توانمندی

گوشزد کردن اشتباه دشمن و عواقب آن، دعوت دشمن 

به بازگشت از دغلکاری و فریب، رحم به دشمنان گمراه، 

، دشنام ندادن به دشمن، عدم پرهیز از ریختن خون ناروا

 اعتماد به دشمن درحال صلح،

، 63، ن39، ن39ن

، 61، ن61، ن0ن

، 611، خ11، ن31ن

، 91، ن90، ن0ن

، 39،ن161خ

 ،39،ن191خ
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افراد باشد؛ )جهت  یازهاین یاست که جوابگو یکار طیمح کی جادیدر ا ر،یرهبر و مد فهوظی

 (.6913 ،یر. ک: نجف ها یتئور نیبا ا ییآشنا

 یعضو آدم نیتر بیعجو آن را  یان معرفانس یزشانگی عضو عنوان به)ع( قلب را علی امام

 یها زشیانگو چگونه  دهیمتفاوت و متضاد در آن جمع گرد یها کششکه چگونه  کند می یتلقّ

 (.691حکمت  ،البالغه نهج)ر.ک:  ؛گیرد میمختلف در آن شکل 

از آن ارائه شده  یاریبس تنوعبلکه تعدّد و  ستیمؤلفه ن کیمنحصر در  زش،یخود انگ امّا

 ،یرونیب ،یدرون ی مؤلفهرا در چهار  زشیانگ طورکلی به توان می ق،یتحق نیکه از نگاه ا است

 نیا رامونپی البالغه نهجاز  یقیمصاد رینمود که در ز بندی طبقه( دهیچیپ) یمعنوو  یاجتماع

 :گردد میارائه  ینظام کردیبا رو یزشیانگ یها مؤلفه

 البالغه نهجدر  زشنگیا بُعد اسناد و ها شاخص ،ها مؤلفه: 1جدول 

ش
انگیز

 

ش
انگیز

 

 

 اسناد هاشاخص ها مؤلفه

 درونی

تحریض، تشجیع، ترس و تهدید، سرزنش و تحریض به مورد، 

، تقویت روحیه حماسی، توبیخ سستی ییافزا همتقویت اخوّت و 

 مردم، یتیحم یبو 

، 619، خ13خ

 ،619، خ611خ

 بیرونی

 ()تشویقی

، تشویق و تقدیر، وعده بهشت به رفع نیازهای مادّی و معیشتی

میان عموم، زحمت، مالک  جنیروها، تسهیم اموال مازاد بر مخار

جایگاه، فرق گذاردن میان نیک و بد، مهرورزی به  پاداش نه

ضعیف، تهییج، تحریض و زیردستان، توجه ویژه به کارکنان 

ایجاد انگیزه جهادی، ارج نهادن فرمانبران، پرداخت حقوق 

 هییج روحیۀ رزمندگی در آنان،بموقع، ت

، 611، خ39ن

، 39، ن39ن

، 39، ن39ن

، 13، خ91خ

، 39، ن10ن

 ،10خ

 اجتماعی

عدالت بر امور، دفاع از مظلوم، صبانت از اموال مردم، 

پرهیزازستم، کوتاه کردن دست بستگان از اموال و امتیازات 

-نهویژه حکومتی، پرهیز از ویژه پروری، زحمت، مالک پاداش

گاه، توجه به قضاوت فرودستان، مهرورزی به زیردستان، جای

مهرورزی به زیردستان، بی توجه نبودن به کارکنان نیازمند به 

گران، ستایش از ، تقدیر یاریتر مهمبهانه پرداختن به کارهای 

، به پای کارآوردن مرئوسانمجاهدت مردم، توجه به خدمات 

فرماندهان کل برای افراد متنفذ، تکریم بزرگان، تبیین گزینش 

 مردم

، 11، خ63ن

، 39و م 111خ

، 39، ن111خ

، 39، ن39ن

، 39، ن39ن

، 39، ن39ن

، 91،ن1ن

، 19،ن39ن

 ،91،ن911ح
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 اقتدار

توانمند شدن،  یبه معنا ،یفارس های هنگو در فر Authority نیبرگردان واژه الت اقتدار،

 ،یمعان نیبه هم کینزد ییدر معنا زین یو ... و در معاجم عرب ییقدرت، توانا افتن،ی ییتوانا

 ( آمده است.361 ط،یقدرت داشتن)معجم الوس یعنی

مورد اطاعت  یمقتض طیدر شرا که داند می یو مقبول یاقتدار را قدرت مشروع قانون ه،یریبش

نهفته است که آن را از  یو استدالل هیو قائل است؛ در اقتدار توج ردیقرار گ یبردار فرمانو 

ه گفت رو ازاین. کند می یرفتنیموضوع قدرت پذ یو برا سازد یخارج م انیشکل قدرت عر

ندارد. قدرت پدر در خانواده از  یرونیکنندگان خصلت ب تیو تبع روانیپ یبرا اقتدارکه  شود یم

 (.13، 6919 ه،یریاست؛ )بش یرفتنیو پذ هیقابل توج یمختلف لیبه دال راینوع اقتدار است، ز

اعمال  یمستتر در قدرت، به معن یبار منف چراکهاقتدار با قدرت تفاوت دارد،  ن،یبنابرا

 یجز خود فرد ندارد و به معن یبه کس یاما اقتدار ارتباط؛ است گرانیرت و سلطه بر دقد

کنترل کردن و  یاست. فرد مقتدر در پ شیخو یاکتساب ایو  یذات یها یتوانمندفرد با  ستنیز

و  جادیاسالم خود و  یو زندگ شینبوده و تنها در راه رشد و کمال خو گرانید براعمال سلطه 

خود به  یها توان ایاثبات خود  ی. او در پکند میتالش  گرانیسالم و برابر با د ادامه روابط

 .ستین زین گرانید

 ،ها نیسرزماصالح  ،یاله اتیدر جهت اقامه آ دیاقتدار با ز،ی)ع( ننیرالمؤمنیام دگاهید از

 یدازبران ی، براکالم کیو در  یاله ی شده عیضاحدود  یو اجرا دگانیستمد یبرا ینآفری تیامن

 ز،یو ناچ ریحق یایبه دن دنیرغبت در قدرت و رس ینه برا د؛یباطل و برآمدن حق به کار آ

 :دارد یمعرضه  یتعال یبارواال به درگاه  یچنانکه در کالم

 زیناچ یایآنچه از ما رفت نه به خاطر رغبت در قدرت بود و نه از دن یدان یمتو  ایخدا

و اصالح را در  میکه بود بنشان ییجا بهرا  نید یها نشانه میخواست یم. بلکه ادتیخواستن ز

 اجرا ات مانده عیو حدود ضا دیفراهم آ یمنیرا ا ات دهیستمدتا بندگان  میظاهر گردان تیشهرها

 (696خ . )گردد

 معنوی

یادآوری قیامت، آخرت گرایی، فرماندهی دینی، یادآوری مرگ 

و جهنم، گذشتن از دنیا برای آخرت، اندوه و شادی برای 

 یکی به خدا و خلق،آخرت، استفاده از دنیا برای نزد

و 611، خ16خ

، 199، خ13ن

 ،39، ن11ن
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 یدشمن از تعدّ یبازدارندگ تیظرف یکه دارا داند می یاقتدار را قدرت نیحضرت، همچن آن

مردم و غلبه دشمنان بر شهر و  یخوار هیرا ما یاقتدار نین چنو تجاوز باشد، چنانکه نداشت

 :دیفرما یمو  داند میآنان  ارید

شان نکوشیدند، جز که جامه خوارى بر آنان  خدا سوگند با مردمى در آستانه خانه به

از شما خود را براى جهاد آماده نساخت و از خوارمایگى، هر کس کار را  کی چیهپوشیدند. امّا 

تا آنکه از هر سو بر شما تاخت آوردند و شهرها را یکى پس از دیگرى  ن دیگرى انداختبه گرد

 (.13خ از دستتان برون کردند. )

 شـود  یگفته مـ  یاقتدار به قدرت»که  دیآ یبرم نیچن ادشدهی های دیدگاهو  فیمجموع تعار از

 (.6909 ،یو غالم یجانی)الر ؛«برخوردار باشد تیو حقان تیکه از مشروع

 

 البالغه نهج در اقتدار بُعد اسناد و ها شاخص ،ها مؤلفه: 1 شمارۀ دولج

اقتدار
 

 

 اسناد هاشاخص ها مؤلفه

 معرفتی اقتدار

-، پرهیز از بدعتپذیری مسئولیتعلم و بصیرت، 

 یاتکاسنن نیک، ایمان و  ندادن رییتغگذاری، 

یاری خداوند،  بر هیتکبه خدا، باور به یاری خدا، 

 باطل دشمن، تغایتبل نییتب

، 9، خ639خ

، 39، ن39ن

،خ631،خ19خ

 601،ح161

 معنوی اقتدار

اخالص برای خدا، باور به امداد الهی، برگزاری 

ترین، صبر ناتوان قدر بهنماز جماعت و اطاله نماز 

 در برابر ناخرسندی و حسادت اطرافیان،

، 30، ن13خ

 ،610، خ31ن

انگیزشی و  اقتدار

 روانی

فه و اطراف برای غائله جم دوری تهیه نیرو از کو

امید به خدا،  مردم، ماالمال ازاز ارتشا وتعرض به

دشمن، هایهای قوای خودی و پستیذکرشرافت

به یاوه گویی دشمن،  بسیج مردم، پاسخ محکم

عدم سستی و مدارا در مبارزه با مخالفان حق، 

 سست نمایی دشمن،

، 619، خ113خ

، 11، خ11، ن6ن

 ،61خ
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 و  انسانی اقتدار

 تجهیزاتی

مهارخشم و تندی با یادآوری رجوع به خدا، 

انجام امور روزانه، اطالع مستمر از اوضاع نیروها، 

عمل گرایی، مدارا، بیان نقاط ضعف دشمن، 

دادن دشمن از بسیج مردم، تهدیددشمن، بیم

عواقب جنگ، بیان برتری و افتخارات خود در 

ا ذکر بسرایی دشمن، تهدیددشمنپاسخ یاوه

 جنگ، فراری دادن مهاجمین،عواقب 

، 39، ن39ن

، 633، خ39ن

،6،ن616،خ61ن

، 11، ن69،ن0ن

 ،91، ن91خ

 تیریمد

است. با در نظر گرفتن  یسیدر زبان انگل  Management ی واژه یبرگردان فارس ت،یریمد

 تگرداندن، مباشر بردن، شیاز پ کردن، سرپرستی کردن،-ضبط کردن، چون اداره ییمعناها

کنترل و  ت،یریمستتر در مد یمعنا نیتر یاصل، شده گرفته manageواژه  از که ،... و کردن

در  ویژه بههر سازمان،  تِیرمدی در که البالغه نهج تأکیدمورد  یها مؤلفه از اداره امور است.

اطاعت »(، 13)نامه  ؛«نظم و انضباط»به  توان میسخت مورد توجه است،  ،ینظام های سازمان

)نامه  ؛«هیو تنب قیتشو» (،13حکمت ؛ )«و مشورتمفاهمه »(، 13خطبه و  39)نامه  ؛«مافوق از

 یمعنا در( و ... اشاره نمود.639)خطبه  ؛«یساالر شایستههمان(، ) ؛«ارباختو  شیآزما»(، 39

بر  یو انسان یمؤثّر و کارآمد منابع مادّ یریکارگ بهرا  تیریمد یبرخ ز،ین یاصطالح ای یفنّ

 جیبس ،دهی سازمان ،یزیر برنامه قطری از که اند دانسته شده رفتهیپذ ینظام ارزش کی یامبن

 ؛گیرد میصورت  شده تعیینبه اهداف  یابی دست یبرا اتیو کنترل عمل تیمنابع و امکانات، هدا

 ارائه البالغه نهجابعاد به استناد  نیاز ا یهای شاخص ل،ی( که در جدول ذ69، 6931 ان،ی)رضائ

راجع  اجمال به ینکات ت،یریدر مد دهی سازمان تیاز آن با توجه به اهم شیکه البته پ گردد می

 گردد: یم اشاره ینظام یدر امر فرمانده تیریمؤلفه از دانش مد نیبه ا

 جادیا معنای به یاست که در زبان فارس Organizing نیالتترجمه واژه  ،دهی سازمان

 مجموعه در جهت تحقّق اهداف آن است. کی زاتیو تجه افراد انیدر م یو سازوار یهماهنگ

 یکار یها افراد و گروه انیم کار میتقسآن با  یکه ط داند یم یندیرا فرا دهی سازمان ان،یرضائ

 یبرخ (.139، 6911 ان،ی)رضائ شود؛ یکسب اهداف تالش م برای ،ها آن انیم یهماهنگ جادیو ا

است که  یکسان صیاجرا شود، تشخ دیاست که با یفیشامل وظا دهی سازمان»؛ اند قائل گرید

 ایگزارش دهند  دیاست که با یکسان نییو تع فیوظا یبند گروه یاجرا کنند، چگونگ دیبا
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ذومراتب است که  یندیفرا ،دهی سازمان ن،یبنابرا؛ (631، 6919 ،یضی)ف ؛«رندیگزارش بگ

 (.139، 6911 ان،یاست؛ )رضائ ریز مرحلهشامل سه  کم دست

 یضرور های فعالیتکارها و  فیو تعر یطراح. 6

 شده فیتعر یسازمان یها مشاغل و منصب برحسب ها تیفعال یبند دسته. 1

 کسب اهداف مشترک یبرا ،یسازمان یها مشاغل و منصب انیرابطه م یبرقرار. 9

سازمان است، چنانکه  یاز اعضا کیهر  فیوظا نییتع ،دهی سازمان قیمصاد از

 :دیفرما-یبه فرزندش، امام حسن)ع( م)ع( نیرالمؤمنیام

در صورت ] یبتوانکن تا  نییتع ژهیو یو کارمندان[ خود، کارخدمتکاران ]از  کیهر یبرا

 گر،یکدی دیو وانهادن کارها را به ام یتیمسئول یب نهیکار، زم نیچه، ا ؛ی[ بازخواستش کنیکاهل

 (96ن . )دینما یم ینف

 البالغه نهجدر  تیرمدی بُعد اسناد و ها خصشا ،ها مؤلفه: 1 شمارۀ جدول

ت
مدیری

 

 اسناد هاشاخص ها مؤلفه

ریزیبرنامه  

نمودن  اثر بیروی مالی، انجام امور روزانه، میانه

تهدیدها، اختبار از سوابق و امتحان پیش از انتخاب 

فرماندهان و مدیران، توجه به روحیات خصم در 

 مذاکره،

، 11، خ39، ن16ن

 ،96، خ39ن

 

 

 

 

دهی سازمان  

 

ارزش  تبیین» مانندها طراحی و تعریف فعالیت

جهاد، خنثی کردن تبلیغات روانی دشمن، کشاندن 

 «نبرد به منطقه دشمن

و فرامین توجه به» همچونها بندی فعالیتدسته

 «، اقشاگری خدعه دشمن،مراتب سلسله

توجه به » ماننددادن مشاغل و مناصب ارتباط

حفظ جانشینان اصلح، ، توجه بهصنعت و بازرگانی

 «لزوم وجود قضات و معاونان اداری

هدایت دشمن، هدایت اهل » مانندتعیین اهداف 

-خنثی) یگرها به مردم، روشننیرنگبغی، معرفی

کردن تبلیغ منفی دشمن(، تبیین فریب دشمن، 

 «آگاه کردن مردم از ماهیت دشمن

 ،1، خ11، خ13خ

، 39ن ،631، خ39ن

، 191خ ،193خ

، 91، خ613خ

ون11،خ611،خ6ن

11، 
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 یساالر شایسته

 ،یساالر ستهیشااست.  Meritocracy یساالر شایسته نش،یدر گز یل اساساز اصو یکی

 ونگ،ی) ؛سازد یمتوانمند مهیا  و نخبه افراد مدیریت و رهبرى برای را شرایط که است نظامی

 تنهایی به ،یبرجسته فرد لیاز خصائل و فضا یبرخوردار ،ساالر شایستهنظام  کی(. در 6031

هم در کنار آن باشد. تعهّد و تخصص همراه با عشق  یتوان کار دیبلکه با ست،ین نشیمحور گز

 زین ای حرفه تیصالح ،یفرد تیعالوه بر صالح ن،یبنابرا؛ است نشیگز یاصل اریو عالقه، مع

 یرا برا یهای شاخص)ع(، یامام عل نکه،یدارد. مضافاً به ا تیموضوع ستگانیشا نشیگز یبرا

قرار  خانوادگی و اصالت یندی تیصالح ی مؤلفهدو  لیاست که ذ شتهدا انیفرماندهان ب نشیگز

 :دیفرما یم یچنانکه در فرمان خود به مالک در خصوص انتخاب فرماندهان نظام ؛گیرند می

[ بگمار که خیرخواهى وى براى خدا و رسول او و یسپاهیان خود کسى را ]به فرمانده از

اش برتر، که دیر به خشم آید و زود به  و بردبارى تر پاکامام خود بیشتر دانى و دامن او را 

که درشتى او را بر  کس آنبرآید.  دستان یقوپذیرفتن پوزش گراید، بر ناتوانان رحمت آرد و با 

آنان که گوهرى نیک دارند، از خاندانى پارسایند و از  ،ناتوانى وى را بر جاى ننشاند و نی انگیزاند

ران و بخشندگان و جوانمردان، که اینان بزرگوارى را آو سابقتى نیکو برخوردار. پس دلیران و رزم

 (39)ن  ؛اند گردآوردهرا  ها یکینو   در خود فراهم کرده

بسیج منابع و 

 امکانات

تهیه نیرو از کوفه و اطراف برای خاموش کردن 

 غائله جمل،

 

،ص 6936دینوری،

بالذری،  ،693

، 1ق، ج 6113

و  611-613صص: 

193-191. 

ق، 6190طبری، 

 133-399، 1ج

هدایت و 

کنترل 

 عملیات

 آموزش اصول انسانی جنگ، آموزش تصمیم شور

امور مهم، بازداشتن  واسطهبه اُمرا، تولیت بی

سربازان از آزار مردم، اطالع مستمر از اوضاع 

از قبل نیروها، گرفتن فرصت ازدشمن، هدایت 

های جنگی، ها و تکنیکنبرد، آموزش تاکتیک

 آموزش فنون جنگ،

، 39، ن916، ح61ن

، 1، ن39، ن19ن

 ،61، ن66، ن61ن
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 :اند فرموده گرید یجا در

آنان  نِیمردم بر اداره آن و داناتر نِیتواناتر ،یمردم به امر رهبر نیمردم! سزاوارتر یا

 (.639)خ  خدا در فهم مسائل است؛ فرمان به

را دارد.  یو رهبر تیوال یستگیشا د،یبرآ یدرست بهکه از عهده امور  کس آن: دیفرما یم زین و

 (330ح ، ق 6193 ،ی)آمد

 در انتخاب فرمانده ارشد فرموده است: ای

مالک اشتر پسر حارث را بر شما و سپاهیانى که در فرمان شماست، امیر کردم. گفته او  من،

ا چون زره و سپر نگهبان خود کنید که مالک را نه سستى را بشنوید و از وى فرمان برید! او ر

)ن  و نه کندى کند آنجا که شتاب باید و نه شتاب گیرد آنجا که کندى شاید. است و نه لغزش

69) 

 :دیفرما یم اریآن د یریام یبه مردم مصر راجع به انتخاب مالک برا نیهمچن

ام خوف، خواب به چشم راه شما فرستادم که به هنگ سوی بهاز بندگان خدا را  یکی

 تر سوزندهدر ساعات ترس، از دشمن هراس ندارد و نسبت به بدکاران از شعله آتش  ،دهد مین

 (.91)ن  است؛

انتخاب  ی)ع( برایمورد نظر امام عل های شاخصو  یاصل یها مؤلفه توان می نیبنابرا

 ارائه نمود: ریرا به شرح جدول ز ستگانیشا

 البالغه نهجدر  یساالر شایسته بُعد اسناد و ها شاخص ،اه مؤلفه: 1 شمارۀ جدول

سته
شای

 
ساالر

 ی

 اسناد هاشاخص ها مؤلفه

صالحیت 

 فردی

، متانت، یدامن پاکشرافت، نجابت، ورع، شجاعت، دلسوزی، 

آرامش، عذرپذیری، مهربانی، حسن سابقه، دالوری، 

انتخاب مدیران ، و متعادلبخشندگی و بلندنظری، مستحکم 

فرمانده، یارسپاهیان و بخشنده به ا برای امور، برترین توان

، نیتر دامن پاکآور، سخی، جوانمرد، آنان، دلیر، رزم

گر بر ناتوانان و قاطع بر  پذیرترین، رحمتبردبارترین عذر

 دستان یقو

، 69، ن91،ن39ن

، 39، ن39، ن39ن

 39، ن39ن

 ،39، ن39، ن39نخدا  فرمان بهناترینِ آنان تواناترینِ مردم بر اداره امور و دا تیصالح
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 هیبر پامعیار و وقدرت تخصصی، نفی گزینش بیدانش یا حرفه

ترین، کم خطاترین و ،  مقاومنیبرتر نشیگز، یگمان خوش

 صبورترین افسران برای بازرسی و قضایی،

صالحیت 

 دینی

فرمان پذیری، خیرخواهی به خدا و رسول و امام برحق، 

انتخاب ، گزینش دستیاران صالح، ها یتنددار مقابل خویشتن

 فرمانده عنوان بهافسر  نیتر رخواهیخ

آمدی، ، 639خ

ق، 6193

 39،ن39،ن39،ن330ح

اصالت 

 خانوادگی

توجه به صالح،  یها خانواده، از یدار شهیراصل و نسب و 

، جوانمرد با اصل و سابقه یو خانوادگفردی  تجربه وسرآمدی

 نیکو،

 ،39، ن39ن ،39ن

 یزری برنامه

و  رتدبی و ها هدف دنیشاندی شیو از پ دندی شی، از پplanning ای یزری برنامه

است که  یا وستهیپمنظّم و  گزاری هدف ندیفرا ای ؛هاست آنبه  دنیرس یبرا یشیاند چاره

از  یسازمان ییدر جهت تحقّق اهداف غا زاتیمطلوب افراد و تجه تیهدا یسازمان، برا رانیمد

 :اند گفتهآن  فیدر تعر ین اساس، برخی. بر انندیب یم شیپ

خود را دارد  ژهیو یها تیاست و خصوص یاجتماع ینیع دهیپد ینوع ،یزیر برنامه

مشخص باشد، بلکه  یابتدا و انتها کی یکه دارا ستیفرد ن منحصربه دادیرو کی، حال درعین

به اهداف است. در  ندیو درصدد رس راتییکننده تغ و منعکس یمستمر و دائم ندیفرا کی

و  ستین اتیامکان ادامه ح ق،یدق یها یزیر برنامه بدون ،یامروز دهیچیپ های سازمان

 ها آنمواجهه با  وهیش ینیب شیو پ یآت یدهایها و تهد از فرصت یمستلزم آگاه ،یزیر برنامه

ارائه  یفیرتعا یزیر برنامه یگوناگون برا یایاز زوا ز،ین انیرضائ (.39، 6913 ،یاست؛ )محمد

 است: ریز قرار به ها آناز  ینموده که برخ

 و ساختن راه وصول به آن افتنیهدف،  نییتع. 6

 ردیانجام گ دیبا ییکارها چه نکهیدر مورد ا یریگ میتصم. 1

 دنیکه رس یلیها و وسا و ساختن راه افتنیو  ندهیمطلوب در آ تیوضع یو طراح تجسّم. 9

 به آن را فراهم کند

 ریی، تغشده فیتعر شیکه از پ یا وهیش یرا بر مبنا یموضوع ای یئیکه ش یاتیعمل یطراح. 1

 (.01، 6911ان،یبدهد؛ )رضائ
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 امام که یطور به ده،یگرد یتلق نگری آینده ینوع ،یاسالم اتیاز منظر روا ،یزیر برنامه

شمند به ارز یا موعظهمعنا اشاره داشته است؛ چنانکه در  نیبه ا ،یمتعدد اتی)ع( در رواعلی

بوده و در  شیکه دوراند ندیرا برگز یکارگزاران، افراد نشیمالک اشتر سفارش نموده در گز

مسلمانان  از (.39ن ) ؛«وَ تَوَخَّ مِنْهُمْ ... أَبْلَغُ فِی عَوَاقِبِ الْأُمُورِ نَظَراً» :ناترندیب ،یشیاند عاقبت

 نیتر عاقل ،یگرید یحضرت در جا آن است. تر افزونکه ... عاقبت نگریشان  نیرا برگز یکسان

اساس  یبرخ (.9913ح ، ق 6193 ،یآمد دانسته است؛ )ر.ک: ها آن نیتر شیدوراندمردمان را، 

 ؛اند کرده یزیر هیپاو اهداف  یاستراتژ ت،مأموری ،انداز چشم ی مؤلفهرا بر چهار  یزیر برنامه

 جدول در البالغه نهجلفه از چهار مؤ نیا برای ها شاخص ی( که بعض6906و همکاران،  احمدی)

 شده است: هینما رزی

 البالغه نهجدر  یزیر برنامه بُعد اسناد و ها شاخص ،ها مؤلفه: 1 شمارۀ جدول

برنامه
 

ی
ریز

 

 اسناد هاشاخص ها مؤلفه

 انداز چشم

وعدل، نفی ، رعایت حقکیو نزد دور یبراحق التزام به

از  گذاری ستم، خرسندینقض عهد، پرهیز از بنیان

 شهادت، شناساندن دشمن، حفظ و تعظیم شعائر دینی،

، 199، خ39، ن39ن

، 631، خ39ن

 ،139،ح199خ

 مأموریت

فرماندهی برای دفع باطل و اقامه حق، مواجهه با دشمن 

خواهی دشمن،  زیاده دفع هوشمندانهمطابق خواست مردم، 

 کسب اطالعات دقیق از دشمن، فرونشاندن فتنه،

، 63، ن191، خ99خ

 ،09، خ616خ

 استراتژی

هرچند با  رفتن، راه راست خدا یبندگ فرماندهی بر پایه

تعداد اندک، رفع بهانه جنگ، روشنگری برای دشمن و 

، صلح گرایی، عفو عمومی پس از از خودها رفع تهمت

، یاله ریمسپیروزی، نصیحت دشمن، کسب پیروزی از 

، استواری در پیمان دشمن، تجلیل از مجاهدان شهید

 منطقه دشمن، نبرد بهکشاندن ، روشنگری برای دشمن

، 613،خ69،ن196،خ39ن

، 10، ن39ن

، 611، خ11و69،99ن

، 1، ن161و93، ن199خ

 ،1خ

 اهداف

 کردن اثر یبها و تالش برای دفع جنگ، زدودن شبهه

و تفاخر، یادآوری مواضع  شایعات، جلوگیری از فتنه

و دات دشمن اطالعاتی به معاهنادرست دشمن، اشراف 

، فاش کردن ماهیت و مقاصد دشمن، گزارش یآمادگ

 کفایتی دشمن،جنایات دشمن، اعالم بی

، 3، ن3خ ،99، خ31ن

، 161،خ93، ن11، خ11خ

 ،69ن
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 یهماهنگ

امور در  شرفتیپ ی الزمهو  یسیدر زبان انگل Coordinationواژه معادل  ،یهماهنگ

 مختلف است. های سازمان

و  یساختار های مزیمکاناز  یا مجموعه یهماهنگ»آورده است که  یفیربا ارائه تع انیرضائ

کسب اهداف  لیتسه یبرا گریکدیهر سازمان با  یمرتبط ساختن اجزا یاست که برا یانسان

 (.6911 ان،ی)رضائ ؛«شود می یطراح

خواهد آن  یامور و گاه نابود سستی موجب ،و اختالف در هر سازمان و جامعه یناهماهنگ

از تفرقه  زیو پره یهماهنگ جادیبر ا یمبن ی، دستوراتدرمجموع)ع(، نیرالمؤمنیذا ام؛ لبود

 :رود یم اشاره ها آناز  یا پاره به که اند داده

 یکى را دینتان استوار یها گره که خواهد و نماید مى آسان شما به را خود یها راهشیطان 

 او وسوسه و دمدمه از پس. بیفزاید تان پراکندگى بر هماهنگى یجا به و بگشاید دیگرى از پس

ر گوش کشانید و به د و کنید قبول است شما خیرخواه که را کس آن نصیحت و برگردانید روى

 (616)خ نمانید.  بار انیزتا  -ذیریدجان بپ

گوید و همان دعوى را بر دیگرى  دعوى نزد یکى از آنان برند و او رأى خود را در آن مى

شوند و نزد امامى که آنان  پوید. پس قاضیان فراهم مى خالف وى راه مىکنند و او به  عرضه مى

شمارد. حالى که خداى آنان یکى است،  روند. او رأى همه را صواب مى را قضاوت داده مى

خدا گفته است به خالف  -این خالف براى چیست -و کتابشان یکى است پیامبرشان یکى است

اند...  اند یا آنان را از مخالفت نهى فرموده و نافرمانى او کرده یکدیگر روند و آنان فرمان خدا برده

 (639ش ، ق 6193،ی)آمد ؛«الْزَمُوا الْجَمَاعَۀَ وَ اجْتَنِبُوا الْفُرْقَۀَ»فرموده است:  نکهیا ای( 61)خ 

 .دیکن یدور ییو از جدا دیجماعت باش همراه

است که  یانواع یلح، دارامس یروهایدر سازمان ن ازجملهدر هر سازمان  یهماهنگ اما

 ی. هماهنگیافق یو هماهنگ یعمود یهماهنگ ،یرونیب یهماهنگ ،یدرون یاز: هماهنگ اند عبارت

 انیم یهماهنگ ؛یعنی ،یرونیب ی. هماهنگستمیس کی یواحدها نیب یهماهنگ ؛یعنی ،یدرون

 رندهیبرگدر ،یعمود یاو. هماهنگ تیمرتبط با کار و مأمور یرامونیپ طیسازمان با مح کی

در سطوح مختلف قرار دارند؛  یسازمان مراتب سلسلهاست که در نظام  ییواحدها نیب یهماهنگ
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 یها رده انیم یعبارت است از هماهنگ ،یافق یاما هماهنگ؛ (6913و محمودزاده،  ی)اعراب

مشترک باشد  ی، هدفها آن ییو نها ییاست هدف غا زمکه ال یمواز تیمأمور یو دارا سطح هم

 هماهنگ داشته باشند. یمساع کیتشربه آن هدف مشترک  دنیرس یواحدها برا یگو هم

 البالغه نهجدر  هماهنگی بُعد اسناد و ها شاخص ،ها مؤلفه: 1 شمارۀ جدول

 یابیارز

 نیالت( و واژه معادل 6936،600به معنی تعیین ارزش چیزی؛)معین، یدر فارس ،یابیارز

evaluation ر د رانیمد فیاز وظا یکی نکهیبا توجه به ا ،یاصطالح فیاست. در تعر

امور و تالش  شرفتیمداومِ روند پ یبررس ،ینظام های یگانمختلف و فرماندهان در  های سازمان

 مجموعه یور بهره شافزای منظور به یسازمان زاتیتجه یو بهساز یانسان یرویدر جهت بهبود ن

 زانیم وسته،پی طور بهالزم است  ،یامر نیتحقّق چن برای لذا ؛هاست هدف تر مطلوب تحقق و

 ت،یریدر مد یندیفرا نیچن سازمان خود را بسنجند. زاتیکارکنان و تجه ییو توانا ییکارا

آن را داوری و قضاوت ارزشی و تخمین ارزش کمّی و کیفی  ینام دارد؛ چنانکه برخ یابیارز

 ؛اند دانسته معین معیار و مالک لهیوس به ها آن بندی رتبهچیزها و  ایعملکرد افراد 

 (6919بهارستان،)

 یو فرماندهان در حکومت اسالم رانیمد یبرا یا ژهیو ها فرماندربردارنده  هم البالغه نهج

 :است مالک اشتر آمده یتیریسازمان تحت امرشان است، چنانکه در عهدنامه مد یابیجهت ارز

ی
هماهنگ

 

 اسناد هاشاخص ها مؤلفه

 درونی
-، توجه بهلشکرها یامراواداشتن فرماندهان به اطاعت خود و 

 ،مراتب و سلسلهفرامین 
 ،39ن ،39ن

 بیرونی
خود، تکریم مردم و  تیو حقانتبیین منصفانه اولویت 

 های نادرست،برچیدن سنت
 ،93، ح661خ

 عمودی

، مشورت با فرماندهان، مشورت نکردن با بخیل، ترسو و آزمند

با بینی به زیردستان، گزینش کاردانان برای مذاکره خوش

 نده کل،از فرما یبر فرمانبه  دعوت فرماندهان، دشمن

، 39ن

، 39،ن39ن

 ،69، ن191خ

 افقی
ارجاع مشکالت و شبهات به محکمات قرآن و سنت 

 پیامبر)ص(،
 ،39ن
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کم کند و  یکه نکوکار و بدکردار در نزدت یکسان باشند، که آن رغبتِ نکوکار را در نیک مبادا

خود  بر عهدهدار باش که او  وادار نماید؛ درباره هر یک از آنان، آن را عهده یا به بدبدکردار ر

 (39نامه گرفت. )

 طور به زیآن است که در گرماگرم جنگ ن یکی حضرت، های آموزهاز  ز،ین روهاین یابیارز در

احساس  ،یدیدر بازد نینبرد صف یاز روزها یکیدر چنانکه ؛نمود یم دیبازد روهایاز ن مستمر

 مشاهده نمود، لذا به آنان فرمود: انیاز سپاه یدر چهره برخ ییترس را گو

 (11خ ) ؛«دیخود ساز یو آرامش را لباس رو دیخود قرار ده نیریاز حق را لباس ز ترس»

که قبل از حرکت  گونه آن ،نمود یم ژهیامام)ع(، توجه و ز،ین یادوات جنگ یابیخصوص ارز در

سفارش و سپس سفارش و سپس  یابزار جنگ هینخست به ته انینهروان به لشکر سوی به

 سازوبرگپس » قاطع است دانست و فرمود: میتصم جهیرا مرهون صبر و مقاومت که نت یروزیپ

 باالگرفتهو برق آن  شده روشنجنگ را فراهم آورید و لوازم آن را آماده سازید که آتش آن 

 (.11؛ )خ «کشاند یمیروزی است، صبر را شعارِ خود کنید، زیرا صبر به پ

 البالغه نهجدر  یابارزی بُعد اسناد و ها شاخص ،ها مؤلفه: 21 شمارۀ جدول

 

ی
ارزیاب

 

 اسناد هاشاخص ها مؤلفه

ارزیابی از 

 خود

دستور به اشعث بن غیث، حاکم آذربایجان و فرمان به 

 عثمان بن حنیف برای ارزیابی عملکرد خودشان و ...
 و...13، ن3ن

 بیارزیا

 فرماندهان
 ،16، ن39ن تدبیر،فرق گذاردن میان نیک و بد، توبیخ فرماندهان بی

ارزیابی عِدّه 

 وعُدّه

بازدید نیروها در هنگام نبرد، فرمان دادن به تهیه 

متناسب جنگی، دور کردن ترس و پیشه  سازوبرگ

 کردن صبر

 11،خ11خ

ارزیابی 

 دشمن

یز از کسب اطالعات، عدم غفلت درزمان صلح، پره

ن در دشم ییو تواناپذیر، توجه به روحیه پیمان تأویل

صدور دشمن،  از غافل نبودندشمن، مذاکره، برآورد 

 ، معرفی ماهیت دشمن،تحرک دشمن تناسب به دستور

، 39، ن39ن

، 66، خ33ن

، 99، ن199خ

 ،619خ
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 کنترل

 ،یوارس»آن را  ن،یاست و مع یدر زبان فارس واردشده نی، از واژگان التControlکنترل 

با واژه  شتربی عرب، لسان در امّا. است ( معنا کرده6916،111ن،ی)مع ؛«شیو تفت یبازرس

 ؛«اإِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیبً» آمده است: میدارد؛ چنانکه در قرآن کر ییترادف معنا« مراقبت»

 (6. )نساء/کند میشما را کنترل  ،یعنیقطعاً خداوند، مراقب شماست؛ 

به اهداف استاندارد،  دنیاست در جهت رس یتالش منظّم کنترل،» ت،یریدر علم مد لکن

و  شده تعیین شیاز پ یبا استانداردها یواقع یاجزا سهیبازخورد اطالعات، مقا ستمیس یطراح

حداکثر  دربرگیرندهکه  ییبر روند اجرا ها آنو سنجش ارزش  یانحرافات احتمال نییسرانجام، تع

 (.111، 6911 ان،ی)رضائ ؛«ستا ییکارا

 البالغه نهج در کنترل بُعد اسناد و ها شاخص ،ها مؤلفه: 22 شمارۀ جدول

کنترل
 

 

 اسناد هاشاخص ها مؤلفه

 نفسکنترل 

 خودمهاری()

تحذیر از مُثله کردن دشمن، نفی خودشیفتگی، پاسداری 

 شان،و ستر عیوب مردم
 ،630، خ39،ن13ن

کنترل فرماندهان و 

 رانمدی

بر فرماندهان، مراقبت از فرماندهان و  ها چشم گماردن

 آموزش به آنان،
 ،11، ن19ن

کنترل افراد تحت 

 امر

عمومی، بازداشتن مسئولین از عدم تصرف در اموال

اموال عمومی به خویشان خود، کنترل زیردستان بخشش

 در همه امور، مراقبت و قاطعیت در برابر خائنان،

، 39، ن19،ن39ن

 ،39ن

کنترل مستمر 

 هابرنامه
 ،39ن ،بندی طبقهدر امور دارای  ژهیو بهدقت در امور اداری 

 نظارت

با تأمل و دقّت آورده است؛  یزینظارت بر چ یو به معنا« نَظَرَ» شهیاز ر نظارت را دهخدا،

 .است Supervision آن، واژه نیو معادل الت (6933/11/313)دهخدا/

و  ریدارد و البته محدود به مد یا ژهیو گاهینظارت جا ز،نی لبالغها نهج یتیریمد اتیادب در

هم  که یطور بهگسترده است؛  ینبوده بلکه دامنه نظارت، بس هم فرودست آنفرمانده نسبت به 

بحث را در چهار  نیشمول ا رهیدا توان میرا شامل است و  یرونیو هم نظارت ب ینظارت درون

احصا نمود  «ینظارت درون»و  «ینظارت سازمان» ،«یمردم نظارت»، «خداوند نظارت» ی گونه
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 :گردد می ذکر ،البالغه نهجدر  ینظارت یها گونه نیازا قیمصاد یکه برخ

 یاله نظارت

در برابر  یانتیو خود ص یدار شتنیخو یعنی ،یاله تقوای به را ها انسان)ع(، نیرالمؤمنیام

گردد؛  تیرعا ها آن درباره یموده که حدود الهسفارش ن واناتحی و ها بقعه یبندگان و بالد و حت

 چنانکه فرموده است:

در حقّ شهرهاى او و بندگانش، که شما مسئولید حتّى از  دیکن شهیخدا را پ یپروا

 را آن دیدید خیرى اگر مکنید نافرمانى را او و برید فرمان را خدا. چهارپایان و ها نیسرزم

 (613خطبه ) بتابید؛ آن از روى دیدید شرّى اگر و دریابید

 یمردم نظارت

که از نظارت و قضاوت مردم در مورد خود غافل  کند می هیرا توص ی)ع(، اشتر نخعیعل امام

 زیمردم ن ،ییگو یمو  یده یمنظر  یقبل انوالی درباره تو که گونه همان قطعاً: دیفرما یمنماند و 

نوع نظارت  نیا ی)ع( برا امام (.39نامه . )ندیگو یمو سخن  دهند میکار تو، نظر  ی درباره

خود را در آن  تشکای و حال عرض مردم، که بود بنا کرده «القصص تبی» عنوان به یا خانه

/ 63/ ق 6931/ دیالحد یاب )ابن نمود؛ یم یدگیو رس خواند می را ها آنو امام، شخصاً  انداختند یم

31) 

 یسازمان نظارت

 هیتوص م،یرمستقیو نظارت غ مینظارت مستق هدو گونرا به  یع(، نظارت سازمانامام )

و نظارت بر  ردگی عهده از امور مهم را شخصاً به یا پارهنظارت بر  ر،یمد که یا گونه به ؛دینما یم

که مدیر در  یآن حضرت، نظارت ن،یبنابرا؛ گذارد وا ینظارت یها سامانهامور را، به  ی هیبق

چه، اگر مدیر به کارهای فرعی و  ؛کند مین هیوصرا، ت دیمسائل سازمان، ورود نما نیتر یجزئ

 ؛ماند یم غافل هستند، امور یها شهیر منزلۀ جزئی مشغول شود، از کارهای اصلی و کلی که به

به  که کسی (991، 6919 ،یمی)حک ؛«مَنِ اشْتَغَلَ بِغَیْرِ الْمُهِمِّ ضَیَّعَ األَهَمَّ» :دیفرما یم چنانکه

وجود  ینظارت سازمان یالزم برا سازوکار دیبا امّا .دنمای تباه را تر هممپردازد، کار  مهم ریغکار 

 یدر کارها پس :دیفرما یمبه مالک  بر کارگزارانع( درباره نظارت امام )داشته باشد، چنانکه 

در کارشان،  ینهان یو وفا را بر آنان مراقب ساز، که بازرس یکن و ارباب راست یکارگزارانت وارس



 212/ … ینظام یفرمانده یراهبرد یابعاد و مولفه ها

 

 (39نامه . )سازد یبا مردمان وادار م یو نرم یدار انتامآنان را به 

 ینکن که باید بر آنان مأموران مخف فراموش»در عهدنامه مالک آورده است:  یگرید یجا در

تا  یشده باشند، بگمار را که در میان مردم بدین صفات شناخته یگو حقاز مردمان امین و 

و آنان مطمئن باشند که تو زحمات و  تو بنویسند یآنان را برا یها یفداکارزحمات و 

و مناسب با میزان  یدار رو باید مقدار رنج هر یک را در نظ یدان یآنان را م یها یفداکار

 )همان(. «.نمایی رفتار آنان با شانیها یفداکارزحمات و 

ن دارد؛ راآن حضرت بر کارگزا یکه نشان از نظارت دائم شود می دهید عباراتی البالغه نهج در

عَنکَ: در مورد شما به  یَّال یرُق ا؛یاست،  دهیتو به من گزارش رس در موردعَنْک:  یبَلغن»انند م

 همهو « اطالع داد. نیعنکَ: فرستاده من درباره تو چن یرسول یبلَّغن ا؛یاست،  دهیمن خبر رس

 داشته است. ژهیاهتمام و ،یستمی)ع(، به نظارت سیآن است که امام عل دیمؤ ها این

غافل بود،  دینبا« االهمّ یاالهمّ ف»اصل آن است که از  ،یآخِر در بحث نظارت سازمان نکته

 یفرمانده، نباید تمام توان شخص کیاو محدود است؛ لذا  یچراکه استعداد انسان و ظرفیت ذهن

انّ » ع( آمده است:امام )از  یا هیتوصاساس، در  نی. بر ادیخود را، صرف امور جزئی نما یو ذهن

تو برای همه  اندیشۀ (69011ق، ش 6193 ،ی)آمد ؛«الیتسع لکل شیء ففرغه للمهم کرای

 برای مطالب مهم فارغ بدار. آن راکارها گنجایش ندارد، پس 

اعمال  انجام (93ح ) ؛«بالفرائض اضرت اذا بالنوافل القربه» :است فرموده البالغه نهجدر  ای

 اوند نخواهد بود.مستحبی که به واجبات زیان بزند، موجب تقرب خد

 یخودکنترل ای یدرون نظارت

نموده که همان  تأکیدو کنترل خود،  یگوناگون بر نظارت درون ی)ع(، در فرازهایعل امام

 یچنانکه در کالم ؛گردد می یانگریو تجاوز و گناه و عص یانسان از تعد یموجب، نگهدار روین

 واال فرموده است:

 یها طوقبدان سویم کشند در  سو نیانم بیدار و از خدا، اگر شب را روى اشتر خار ما به

، بر یکى از بندگان میدرآدارم تا روز رستاخیز بر خدا و رسول )ص(  تر خوشآهنین گرفتار، 

ستمکار، یا اندک چیزى را گرفته باشم به ناسزاوار. چگونه بر کسى ستم کنم به خاطر نفسى که 

 (111خ نش در خاک دراز و فراوان. )فرسودگى شتابان است و زمان ماند وبه کهنگى 
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به  هاست آسمانرا با آنچه زیر  میاقل هفت: به خدا، اگر فرماید می یگریدر کالم ارزشمند د ای

اى به ناروا بربایم، چنین نخواهم  تا خدا را نافرمانى نمایم و پوست جوى را از مورچه من دهند

 دخاید و طعمه خو ان ملخ که آن را مىدنیاى شما نزد من خوارتر است از برگى در ده ؛ وکرد

بریم به خدا از خفتن  با نعمتى که نپاید و لذتى که به سر آید پناه مى کار چهنماید. على را  مى

 خواهیم. )همان( و از او یارى مى ها لغزشعقل و زشتى 

اشاره و  ییایدن یها کششاز  یدور یبه حاکم بصره، به کنترل نفس خود برا یا نامهدر  و

ترین روزهاست در  پرورانم تا در روزى که پربیم نفس خود را با پرهیزگارى مى من رموده است:ف

 قیمصاد افتنی یبرا البالغه در نهج (13ن هاى لغزشگاه پایدار ماند. ) امان آمدن تواند و بر کرانه

و  انیدو ... بهره گرفت؛ )محمو ونیتفقد، تعاهد، تحافظ، ع چون ییها دواژهیکلاز  دینظارت با

 (.6901همکاران،

 البالغه نهجارت در نظ بُعد اسناد و ها شاخص ،ها مؤلفه: 21 شمارۀ جدول

ت
نظار

 

 

 اسناد هاشاخص ها مؤلفه

 13ن تحذیر از مُثله کردن دشمن نظارت الهی

 39ن نظارت مردم بر زمامداران نظارت مردمی

 نظارت سازمانی
 ریزمجلل، نظارت بر امور  محافل از پرهیز

 دارنمایان، مراقب دینسردستان

، 39، ن13ن

 ،39ن

نظارت درونی یا 

 خودکنترلی

غفلت،  از و ستیز، حذرپرهیز از شتاب، سستی 

پرهیز از اعطای رجوع به خدا، مهارخشم با یاد 

 امتیاز به خویشان و نزدیکان

، 39،ن39،ن39ن

 ،39ن

 یریگیپ

نقاط قوت و ضعف  یاست. چه، بررس تیریو مد یاز ارکان مهم فرمانده یکیامور،  یریگیپ

افراد  یستیآن با های شاخص تیو رعا یابیاست. پس از ارز یامور سازمان یریگیامور، در گِرو پ

 یروهایکار را از ن زهیو انگ لیم ق،یعدم تشو رایز رند؛یقرار بگ قیو تشو ییمورد شناسا ستهیشا

 قیکه امام)ع(، تشو طور هماناست؛  انیخاط هیباعث تنب قی. تشوگیرد می ستهیو شا لفعّا

مبادا که نکوکار و »: فرماید میخطاکاران برشمرده و  قیتشو منزله بهرا  کوکارانینکردن ن

 یکم کند و بدکردار را به بد یبدکردار در نزدت یکسان باشند، که آن رغبتِ نکوکار را در نیک

 (39ن ) ؛«ه او برعهده خود گرفتدار باش ک درباره هر یک از آنان، آن را عهده ؛وادار نماید
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 البالغه نهجدر  یریگیاسناد بُعد پ و ها شاخص ،ها مؤلفه: 21 شمارۀ جدول
ی

پیگیر
 

 
 اسناد هاشاخص ها مؤلفه

 10خ عتاب به زیردستان سست عنصر، پیگیری فردی

 39ن رسیدگی به طبقات ضعیف دور از مرکز حکومت، پیگیری سیستمی

 پیگیری پنهان

دن چشمانی بر مدیران و فرماندهان زیردست و گمار

 مانند عزل) آنانناتوان و عزل  و مؤاخذه افراد سست

 منذربن جارود(

، 39ن

 36ن

پیگیری آشکار 

 )مردمی(

بررسی به امور زیردستان، تشویق نیکان و سرزنش و 

 تنبیه خاطیان و مساوی ندانستن این دو گروه
 39ن

 

 تیو تقو میتحک

 . لذاشود یم یسازمان فیانجام وظا یآنان در راستا تیگزاران کوشا، سبب تقواز کار یقدردان

یاد کن و پیوسته تشویقشان نما و  ی: آنان را به نیکویشود می ادآوریبه مالک  باره دراینع( امام )

نیک آنان، دلیرشان را ]به  یاند برشمار؛ زیرا یاد کردن کارها که انجام داده یمهم یکارها

[ ترغیب  ]به کار و تالش یرا به خواست خدا کار ماندهت بیشتر[ برانگیزاند و از کوشش و حرک

 (39ن نماید؛ )

داشت  ژهیو تأکیدرزم  دانیدر م یو روح یجسم یروین تیو تقو یراجع به آمادگ زین

ثابت بمان.  شیخو یکنده شوند تو در جا جای از ها کوه اگر :فرمود چنانکه به فرزندش

آخر کن. به  خکوبیم نیرا برزم تیها قدم را به خداوند سپار. سرت رهم فشار.را ب تیها دندان

از  یروزیپ که آنفرو پوش و بد شانیرهایآنان و برق شمش یاز فراوان دهیدشمن بنگر و د سپاه

 (66)خ  سبحان است. یخدا یسو

 :ودفرم یمدر دستشان  یرهایاستحکام جنگاوران و تسلط آنان بر شمش ی)ع(، برایعل امام

 رونیاز ب شیرا در غالف، پ رهایشمش (:13)خ  ؛«اغمادها قبل سلها یف وفیقلقلوا الس و»

در  ژهیو های آموزشحفاظت از سپاه  یزره پوشان برا یحضرت برا آن .دیبجنبان دنیکش

( و 611خ بدون زره در پناه آنان حفظ گردند؛ ) یروهایو ن داد یمسپاه ارائه  یجلودار

به  نیهمچن همان() ؛نمود یمآنان ارائه  یو روح یروان یقوا تیتقو یراب یمعنو های آموزش

اسالم سفارش  یروهایتمرکز آتش جنگ و فرصت فکر ندادن به دشمن را به ن ای یاپیضربات پ
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 و به یکیتاکت ینینش عقب و موقع به یشرویپ ازجملهمختلف،  یفنون جنگ ز،ین )همان( ؛کرد یم

 (.61)نامه  ؛فرمود یم هیتوص خود در جنگ ارانی به را مورد

 یراهبرد یاز ابعاد فرمانده تیو تقو میبُعد تحک یها مؤلفهاز  گرید یبرخ لیجدول ذ در

 :گردد می)ع( ارائه یامام عل

 البالغه نهجدر  تیو تقو متحکی بُعد اسناد و ها شاخص ،ها مؤلفه: 21 شمارۀ جدول

ت
تحکیم و تقوی

 

 

 اسناد هاشاخص ها مؤلفه

 تیتقوو تحکیم 

شخصی 

)اعتقادی، 

فکری، نظامی، 

 اخالقی(

، نفی چاپلوسی و ییرو و گشادهنشر فروتنی 

-تولیت بی، حسادت، آموزش تصمیم شور به اُمرا

و  نافرمان نیروهای خیتوبواسطه امور مهم، 

برانگیختن شجاعت و توان آنان، حکم بر اساس 

 یقین،

،ح11ون13ن

 ،916،ح913

،خ91،خ39ن

119 

ویت تحکیم و تق

 قوا

 های بزرگ و امرای شهید، توجهبزرگداشت اسوه

از نیاز کردنشان بازرسی و قضایی و بی به

دیگران، برخورد با نافرمانان، نکوهش نافرمانان، 

تبیین آثار نافرمانی، تحریض و تشجیغ قوای 

نیازی از نافرمانان، تهدید به ، بیعنصر سست

بازرسی و  یبه داورمجازات نافرمانان، توجه ویژه 

نیاز کردن آنان از دیگران،  و بی ییافسر قضا

 تخفیف  و تحقیر دشمن،

، 1،خ39،ن119ح

، 13خ

وخ03،خ13خ

، 10، م1، ن619

 ،69، خ39ن

تحکیم و تقویت 

 مرزها

و  آسا برقتمرکز آتش روی دشمن، حمله 

نشینی نمودن تهدید دشمن، عقب اثر بیکوبنده، 

بر  وسگماردن جاستاکتیکی در وقت لزوم، 

 دشمن،

،خ61،ن611خ

 ،91، ن61،ن11

تحکیم و تقویت 

 تجهیزات

های زره برای حفظ جان نیروها، تکمیل قسمت

 جلودار شدن زره داران

و  66،13،611خ

 39و61ن

 قیتحق یو مدل مفهوم ییغا یها افتهیبحث و 

 ابعاد رب ،البالغه نهجدر  ینظام یگذشت، اساس فرمانده یقبل یها بخشدر  آنچهتوجه به  با

 ،ها مؤلفهابعاد و  نیمؤلفه است که ا 1ناظر بر  زیابعاد ن نیاز ا کیاستوار است که هر  ای گانه 61

به روش  شده یگردآور های داده ریو تنظ عتجمی از آمده دست به یمفهوم یکدها فتألی از
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توجه به  . اکنون بااند دهیگردحاصل  یاطالعات نظام رامونپی البالغه نهجاز سراسر  یاکتشاف

 مدل عنوان بهبحث است،  یاصل یها مؤلفهابعاد و  دربرگیرندهکه  ریجدول ز ن،یشیپ یها گفته

 :گردد میارائه  ق،یتحق مفهومی

 البالغه نهجدر  ینظام یفرمانده ی: مدل مفهوم21 شمارۀ جدول

 ردیف ابعاد ها مؤلفه

 1 رهبری سالمت، قدرت، عدالت، عقالنیت

 2 هدایت وحیانی(، توفیقی، تعلیمی) یعیتشرفطری(، ) ینیتکو

 3 ارتباط ارتباط با خدا، ارتباط با فرادستان، ارتباط با فرودستان، ارتباط با دشمنان

 4 انگیزش تشویقی(، اجتماعی، معنوی) یرونیبدرونی، 

 5 اقتدار روانی(، انسانی و تجهیزاتی) یزشیانگمعرفتی، معنوی، 

 6 مدیریت منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات ، بسیجدهی سازمان، یزیر برنامه

 7 یساالر شایسته ، صالحیت دینی، اصالت خانوادگیای حرفهصالحیت فردی، صالحیت 

 8 یزیر برنامه ، تعیین مأموریت، تعیین استراتژی، تعیین اهدافانداز چشمتعیین 

 9 هماهنگی درونی، بیرونی، عمودی، افقی

 11 ارزیابی فرماندهان ارشد، ارزیابی عِدِّه و عُدِّه، ارزیابی دشمن ارزیابی خود، ارزیابی

کنترل نفس، کنترل فرماندهان و مدیران، کنترل افراد تحت امر، کنترل 

 ها برنامهمستمر 
 11 کنترل

 12 نظارت خودکنترلی() یدروننظارت الهی، نظارت مردمی، نظارت سازمانی، نظارت 

ی، پیگیری پنهان، پیگیری آشکار یا پیگیری فردی، پیگیری سیستم

 مردمی
 13 پیگیری

 14 تحکیم و تقویت تقویت شخصی، تقویت قوا، تقویت مرزها، تقویت تجهیزات

 

 یریگ جهینت

 ی گانه چهاردهبر ابعاد  یمبتن ،ی)ع( در سطح راهبردیامام عل ینظام یمدل فرمانده

 ،یهماهنگ ،یزیر برنامه ،یساالر ستهشای ت،یریاقتدار، مد زش،یارتباط، انگ ت،یهدا ،یرهبر»

ابعاد، ناظر بر  نیاز ا کیاست که هر  «تیو تقو میو تحک یریگیکنترل، نظارت، پ ،یابیارز

در تراز  یفرمانده اسالم کیاز رفتار، منش و کنش  یهای شاخصناظر بر  زنی مؤلفه هر و ها مؤلفه
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 ن،یرالمؤمنیام ینظام یفرمانده ی، مدل راهبردجینتا نی)ع( است که بر اساس انیرالمؤمنیام

 یها مؤلفهباال و  ادشدهی ی گانه 61ابعاد  انگریکه نما البالغه-نهج های آموزه)ع(، مطابق یامام عل

ارائه  ریدر قالب نمودار ز قیتحق ییغا ی جهینت عنوان به ،باشد می ها آناز  کیمرتبط به هر 

 :گردد می

 

 

 البالغه نهج)ع( در یامام عل ینظام یهفرماند ی: مدل راهبرد2 شمارۀ نمودار
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 :منابعفهرست 

(. بیانات. دیدار با سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مناسبت سوم 6936ای، سیدعلی. )]امام[ خامنه

 شعبان.

 (. فرهنگ معین. تهران. نشر نی.6916). ________

 (. مدیریت رفتار سازمانی. تهران. سمت.6913). ________

 سمت. چاپ نوزدهم.  (. اصول مدیریت. تهران.6911). ________

  سمت. مبانی سازمان و مدیریت. تهران. .6911. ________

شمیم   مجله«.مدیریت فرماندهی جنگ از دیدگاه امام علی)ع(»مقاله (، 6913). ________

  .19شماره   یاس،

جایگاه نیروهای مسلح در نظام جمهوری ». مقاله66جله حصون. شماره(. م6911. )________

  «.اسالمی ایران

البالغه. تحقیق: محمد (. شرح نهجق 6931اهلل. )ابن ابی الحدید. عزالدین عبدالحمید بن هبه

 الکتب العربیه.اءابوالفضل ابراهیم. مصر: داراالحی

(. األئمۀ األربعۀ، بیروت، م 6013المروزی. )هالل الشیبانیبنحنبلمحمدبنحنبل. احمدبنابن

 دارالکتاب اللبنانی.

االصحاب. (. االستیعاب فی اسماءق 6931عبدالبر. یوسف بن عبداهلل محمد بن عبدالبر القرطبی. )ابن

 مصر. مطبعۀ مصطفی محمد.چاپ شده ذیل االصابۀ فی معرفۀ الصحابۀ. 

-(. درآمدی بر دکترین. تهران. مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین6906احمدی لفورکی، بهزاد. )

 المللی ابرار معاصر.

مفهومی ل حی مداطر»مقاله (. 6906کبریا و فقیه، علی، حامد و محمدباقر. )احمدی، فاضلی

ش فصلنامه راهبرد، تنی بر شایستگیها«. مب نسانیوی انیری یزربرنامهی مؤلفههاو عمومی شاخصها 

11. 

(. جنگ و صلح: بررسی مسائل نظامی و استراتژیک معاصر. تهران. 6901ازغندی، سید علیرضا. )

 سمت.

(. مبانی پژوهش کیفی. ترجمه: ابراهیم افشار. تهران: 6901استراوس و کربین. أَنسِلم و جولیت. )

 نشر نی. چاپ چهارم.

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/List
https://hawzah.net/fa/Magazine/List
https://hawzah.net/fa/Magazine/List
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 هیدگاد از نظامی نفرماندها یهبرر سبک (. مقاله6909مجتبی. )اسکندری و همکاران، 

 .6ره . شما11می. سال سالاهشی مدیریت وپژـفصلنامه علمیالبالغه. در نهج ع(لمؤمنین)امیرا

 شناسی تربیتی. ترجمۀ یحیی سید محمدی. تهران. نشر روان. روان (. 6913اسالوین، رابرت ایی. )

 عمومی ایران. تهران. نشر میزان. گذاری تسیاس(. 6911اشتریان، کیومرث. )

(. مفردات الفاظ القرآن. تحقیق: صفوان عدنان داوودی. قم: نشر طلیعۀ ق 6113االصفهانی، الراغب. )

 النور.

چالش مدیریت در منابع نیروی »مقاله (. 6913اعرابی و محمودزاده، سیدمحمد و سیدمجتبی. )

 .1/3شماره نشریه مدیریت. «. انسانی

(. سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل. تهران: 6939گهر، پرویز. )نژاد پاریزی، مهدی و ساسانانایر

 موسسه بانکداری ایران. چاپ دوم.

 (. غررالحکم و دررالکلم. بیروت: مؤسسه االعلمی للمطبوعات.ق 6193اآلمدی. عبدالواحد التمیمی. )

 .. نشر نگاه معاصر(. آموزش دانش سیاسی. تهران6919)  بشیریه، حسین.

(. انساب االشراف. تحقیق: سهیل زکار و ریاض زرکلی. بیروت: ق 6163بالذری، احمدبن یحیی. )

 دارالفکر.

مطالعه تطبیقی ارزشیابی در مدیریت اسالمی و مدیریت »(. مقاله 6919 زییپابهارستان، جلیل. )

 .1شماره . 61مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره «. متداول

(. سخنرانی امیر سرتیپ دادرس 6901/ 3/ 10ارتش جمهوری اسالمی ایران. ) رسانی اطالعپایگاه 

 درهمایش مسئوالن دفاتر ارتباط مردمی نیروهای مسلح.

های نظام فرماندهی در اسیتحس». مقاله1مجله حصون. شماره(. 6919حوزه. ) رسانی اطالعپایگاه 

 «.نیروهای مسلح در سخنان مقام معظم رهبری به هنگام ابالغ آیین نامه انضباطی

 (. دکترین نظامی.6901/ 3/ 11پورتال دانشگاه و پژوهشگاه دفاع ملی و تحقیقات راهبردی. )

 .6910. تهران. سمت. شناسی جامعههای  (. نظریه6910عباس. ) توسلی، غالم

(. تاریخ نظامی جهان و هنر جنگ. تهران. انتشارات 6916علی اصغر و رستمی محمود. ) جمالی،

 دانشگاه افسری امام علی )ع(.

 (، الحیات. قم. انتشارات اسالمی. چاپ سوم.6919حکیمی، محمدرضا. )

تا(. تهران. مکتبۀ نینوا خوارزمی، ابوالمؤید الموفق بن احمد معروف به أخطب خوارزمی. )بی

https://hawzah.net/fa/Magazine/List
https://hawzah.net/fa/Magazine/List
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 یثۀ.الحد

در رهبری و  مؤثر های شاخصعوامل و » یپژوهش(. مقاله 6906خورشیدی و قربانی، عباس و رضا. )

 .13ش فصلنامه مدیریت نظامی. «. مدیریت فرماندهان نیروی زمینی در آینده

 «.مدیریت ارتباطات»مقاله (. 6901/ 1/ 11دانشنامه رشد. )

«. البالغهواکاوی راهبرد نظامی در نهج»اله مق(. 6901دلشاد تهرانی. مصطفی و جعفری، رضا. )

 .09سیاست دفاعی. شماره  مجلهتهران. 

(. اخبار الطوال. ترجمه: محمود مهدوی دامغانی. تهران. ش 6936دنیوری. ابوحنیفه احمدبن داود. )

 نشرنی.

 (. لغتنامه. تهران. دانشگاه تهران.6933. )اکبر یعلدهخدا، 

پروری  تبیین الگوی جانشین»مقاله (. 6903ذاکری، محمد و اسدی، اسماعیل و لطفی، هادی. )

 .63البالغه. شماره پژوهشنامه نهج«. البالغه حکومت علوی بر اساس نهج مدیران در

تهران، فصلنامه «. البالغهبررسی و نقد اصول جنگ در نهج»مقاله (. 6910اهلل. ). حبیبرسولی

 .91مدیریت نظامی. شماره 

 ع(.علی ). منش و رفتار فرماندهی، تهران. انتشارات دانشگاه افسری امام 6913اهلل. حرشیدزاده، فت

فصلنامه دانش مدیریت. «. و هماهنگی در مدیریت دهی سازمان»مقاله (. 6911رضائیان، علی. )

 .1شماره 

 زاده. مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد. (. کنش اجتماعی. ترجمه: هما زنجانی6930روشه، گی. )

«. عدالت و اقتدار در سیره و گفتار امام علی)ع( »(. مقاله 6930یت حوزه. )مرداد و شهریور سا

 .00شماره 

های روزانه. تهران. آریانا. ای برای چالشحرفه یها حل راه گذاری هدف(. 6909سلطانی، مسعود. )

 چاپ سوم.

علیرضا دهقان. تهران.  های ارتباطات. ترجمه: (. نظریه6911سورین، ورنر و تانکارد، جیمز. )

 انتشارات دانشگاه تهران.

 .های مدیریت و سازمان. تهران. نگاه دانش(. نظریه6919سیدجوادین، سیدرضا. )

 شناسی پرورشی، تهران، نشر آگاه. روان (. 6919اکبر. ) سیف، علی

 ریزی.سایت برنامه«. کنترل مدیریت(. »6906صفرپور، شبنم. )

javascript:openHelp('http://journals.ihu.ac.ir/index.php/dpj/help')
http://rasekhoon.net/article/show/629183/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)-(2)/
http://rasekhoon.net/article/show/629183/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)-(2)/
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 . موسسه االعلمی للمطبوعات.روتیب تاریخ االمم و الملوک. ق(.6190الطبری. محمدبن جریر. )

 العربی.الغیب(. بیروت. دار احیاءالتراثمفاتیح) ریرالکبیالتفس(. ق 6119. )فخر رازی، محمد بن عمر

 .دانشگاه پیام نور (. مبانی سازمان و مدیریت. تهران. انتشارات6919فیضی، طاهره. )

 قرآن کریم

 .69(. هنر فرماندهی نظامی. تهران. فصلنامه تاریخ جنگ. ش 6933گارئت، جان سی )

رابطه اقتدار و مشروعیت در نظام سیاسی »(. مقاله 6909الریجانی، علی و غالمی، غالمرضا. )

 .61شماره ملل، البین تهران. فصلنامه مطالعه روابط«. اسالم

(. ق 6190) .جیبوری الدین؛ معروف به: متقی هندیالدین علی بن حسامالمتقی الهندی. عالء

 االقوال و االفعال. بیروت، نشرالرسالۀ.کنزالعمّال فی احادیث

 (. رفتار سازمانی. تهران: دانشگاه عالمه طباطبائی.6933محمدزاده، عباس و مهروژان، آرمن. )

نظارت و »(. مقاله پژوهشی6901د؛ ساجدی، علی محمد و فقیهی، طاهره بیگم. )محمودیان، حمی

 .6شماره نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال ششم.  .«کنترل از نگاه مدیریتی امام علی)ع(

 (. فرهنگ معین. تهران. انتشارات امیرکبیر.6939معین، محمد. )

 سایت راهکار مدیریت.«. ای انگیزشهبررسی نظریه»مقاله (. 6913نجفی، زهرا. )

 بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا. اقزار حدیث والیت.نرم

مدل سازی روشی مفید برای »مقالۀ  (.6910نقره کار و همکاران، عبدالحمید و دیگران. )

 .6سازی ایران. ش نشریۀ علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهر«. ایمیان رشته های پژوهش

 (. تهران. انتشارات علمی فرهنگی. چاپ هشتم.6931البالغه. ترجمۀ شهیدی. سیدجعفر. )نهج
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