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چکیده
آشفتگیها ،پیچیدگیها ،تنوع ،پویاییها ،عدم قطعیتها و تغییرات سریع و فزایندۀ ملّی و
بینالمللی در فناوریها ،بازارها و کیفیتهای زندگیِ دنیای امروز ،سازمانها را وادار میسازد
تا در جستجوی رهبرانی باشند که کمترین اشتباهات را در تصمیمگیریهایشان داشته باشند.
رهبرانی که حسابشده و با وسواسی خاص ،تصمیمهای درست را اتخاذ کنند و رفتارهای
مناسب و درستی را برای هدایت و رهبری پیروان بهکار گیرند .بنابراین ،سازمانهای عصر
حاضر باید در جستجوی رهبرانی باشند که به صورت «خردمندانه و حکیمانه »3به هدایت و
رهبری میپردازند .این مقاله ،با دیدی متفاوت ،به ارائۀ نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی
میپردازد .گزارۀ اصلی این مقاله عبارت است از «ارائۀ نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی» .این
نظریه ترکیبی از رویکردهای عقالئی ،مذهبی ،اخالقی و ارزشی به رهبری است و عرصۀ
گستردهای را برای بررسی ،مطالعه و پژوهش در رهبری و توسعۀ آن فراهم میآورد .این
نظریه ،با تأکید بر حکمت رهبر ،عالوهبر پرداختن به رفتار و ویژگیهای شخصیتی رهبر،
زمینۀ مطالعۀ ماهیت و وجود رهبری را نیز ممکن میسازد.
واژگان کلیدی :رهبری ،نظریۀ رهبری ،حکمت ،رهبری حکیمانۀ اسالمی
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مقدمه و طرح مسئله
رهبری سازمانها در محیط بسیار پیچیده ،نامطمئن ،آشفته ،بیثبات و رقابتی عصر حاضر نیازمند
کاربرد بیش از یک سبک یا یک رفتار ویژۀ رهبری است .رهبران باید قادر باشند تا در
موقعیت های متفاوت و بر مبنای شرایط و اقتضائات ،اقدام به هدایت و رهبری نمایند .رهبری را
باید فرایند و چارچوبی دانست که رهبری در آن شکل میگیرد .اگر در مواجهه با هر یک از
موقعیتهای گوناگون (از قبیل :موقعیتهای بیثبات و در حال تغییر ،وضعیتهای بحرانی،
موقعیتهای سیاسی ،موقعیتهای رقابتی و تخاصمی ،موقعیتهای سلسلهمراتبی و معمول
درونسازمانی و  ،)...بخواهیم از یک سبک و رفتار رهبری متناسب با آن موقعیت استفاده کنیم،
یا باید برای هر موقعیتی یک رهبر با یک سبک رهبری مناسب استخدام کنیم ،که عملی بیمعنی
و غیر عقالیی مینمایاند ،یا اینکه سبک رهبریِ رهبر فعلی را تغییر داده یا بهبود ببخشیم تا
مناسب وضعیت موجود باشد؛ حال آنکه این اقدام نیز بسیار دشوار است ،چرا که تغییر سبک
رهبری ،کاری بسیار دشوار و تا حدودی ناممکن است .بنابراین ،نیازمند یک «رهبری تمام عیار
و بینقص »1هستیم که دست به اقدامها و تصمیمهای درستی بزند .حال آنکه ،بسیاری از رهبران
واجد همۀ این صالحیتها و کیفیتها نیستند .بنابراین ،تالش شده است تا با ارائۀ رهبری
حکیمانۀ اسالمی ،ضعف موجود در نظریههای حاضر را برطرف کرد .رهبری حکیمانه مبتنی بر
ویژگی حکمتِ رهبر است .یعنی فرد رهبر ،با بهکارگیری حکمت ،تصمیمهای درستی را اخذ
کرده و رفتارهای درستی را در موقعیتهای مختلف از خود نشان میدهد.
عصر حاضرر سرشرار از پیچیردگیهرا ،عردمقطعیرتهرا و نیروهرایی اسرت کره تغییررات و
پویاییهای سازمانی و اجتماعی را در سرتاسر دنیا موجرب مریشروند .بره عقیردۀ ماکسرلی ایرن
واقعیت نیازمند رهبری جامع و گلگرایی است که عرصههای بنیادی چهارگانۀ وجرود انسران از
قبیل )1 :جسم (فیزیکی)؛  )2ذهن (تفکر منطقی-عقالنی)؛  )3قلرب (عواطرف و احساسرات) و
 )4روح و روان را با یکدیگر ترکیب میکند (.)Moxley, 2000
توسعۀ رهبران و ظرفیتهای رهبری ،بیش از هر زمان دیگری برای سازمانها اهمیت دارد .در
صنایع انتفاعی و غیر انتفاعی ،رهبران به روشهای مختلف در چالش با ارائۀ نوعی رهبری اثربخش
هستند .رهبران باید آمادگی اتخاذ تصمیمهای درست ،تعیین مسیر درست به منظور دستیابی سازمان
به موفقیت و اجتناب از اشتباهات اخالقی را داشته باشند (.)Murphy and Johnson, 2011: 459
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Full range and Sound Leadership
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از لحاظ تاریخی ،رهبری و حکمت عمیقاً در هم تنیده شده و متأثر از یکدیگر میباشند
) (Solansky, 2014: 39و نظریهپردازان و اندیشمندان مدیریت و رهبری و نیز کارگزاران
سازمانی عالیق رو به رشدی را نسبت به حکم ) ، (Ardelt, 2003 & 2004فلسفۀ حکمت
(Baltes and Staudinger, 2000; Hughes, 2001; Eflin, 2003; Baltes and Kunzmann,
) ،2004; Osbeck and Robinson, 2005روانشناسی حکمت (Baltes and Kunzmann, 2003

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

(Takahashi and Overton,

) ،2005حکمت و شخصیت ) ،(Staudinger, Dorner and Mickler, 2005حکمت و اخالقیات
) ،(Kupperman, 2005حکمت و خطمشی عمومی ) ،(Etheredge, 2005حکمت و درک دولت
و ادارۀ امور دولتی ) ،(Raadschelders, 2008کاربرد حکمت و ارزیابی آن در سازمانها
(Srivastva and Cooperrider, 1998; Bierly, Kessler, and Christensen, 2000; Brown and
& Starkey, 2000; Korac-Kakabadse, Korac-Kakabadse, & Kouzmin, 2001; Kriger
) ،Malan,1993; Whittington, Pitts, Kageler, & Goodwin, 2005; Izak, 2013: 108-115و

نیز نقش حکمت در

اثربخشی مدیریت و رهبری (Boal & Hooijberg, 2000; Kriger & Seng,

2005; Nonaka, & Toyama, 2007: 731-394; McKenna, Rooney and Boal, 2009: 177& 190; Nonaka and Takeuchi, 2011; Yang, 2011; Greaves, Zacher, McKenna,
;Rooney, 2014: 335-358; Zacher, Pearce, Rooney, & McKenna, 2014: 171-187
Intezari & Pauleen, 2014: 393-404; Solansky, 2014: 39-51; Nonaka et al., 2014; Ma
) and Tsui, 2015را نشان میدهند.

در اهمیت حکمت ،نیکوالس ماکسول ،فیلسوف علم معاصر انگلیسی ،در کتاب خود ،از
دانش تا حکمت :انقالبی در هدفها و روشهای علم ،تصریح میکند که باید به سمت حکمت
حرکت کرد  (Maxwell, 1984).او حرکت از دانش به سمت حکمت را به عنوان نیازی برای
انقالب علمی مطرح میکند ) .(Maxwell, 2007وی با انتقاد نسبت به صرف بودجههای بسیار
برای مسائل نظامی ،مدعی است که مشکالت علم ناشی از فقدان حکمت است .وی معتقد است
که اگرچه علم کنونی منافع بیشماری به وجود آورده است ،اما فقدان حکمت میتواند منجر به
مصیبتها و مرگ انسانها

شود(Maxwell, 1984, 2007

یکی از علتهای توجه اندک بره موضروع حکمرت در دوران کنرونی ،ناشری از جهرانبینری
سکوالر و فاقد حکمتِ حاکم بر اندیشۀ دانشمندان است .این جهانبینی دیردگاههرای مبتنری برر
دین و مذهب را تنها به دلیل اینکه از طرف سکوالرها پذیرفته نمیشود نادیده میگیرنرد و ایرن
موضوع مصیبت و ویرانی را برای جامعۀ علمی و بشری به ارمغان آورده اسرت .علرت دیگرر آن
است که دانشمندان جدید هر دانشی که ریشه در حواس ما ندارند را طرد مری کننرد .بسریاری از
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اعضای جامعۀ علمی در سراسر دنیا نسبت به دانشهای نوین کره خرارا از محردودۀ آگراهی و
دانش آنهاست ،مقاومت کرده و دیدگاههای جدید را رد میکنند .آنها آنچه را که مریبیننرد مری-
پذیرند و نسبت به نادیدهها بیگانهاند .نادیده گرفتن مسائل اخالقی در کارهرای علمری ،اسرتممار
طبیعت و جوامع انسانی ،غفلت از دغدغههای بنیادین بشر و بیتوجهی به اخالقیات در سیاسرت
و مدیریت به دلیل فراموشیِ حکمت است.
علم محض قادر به پاسخگوئی به سؤالهای مهم انسان در مورد ابتدا و انتهای خلقرت نبروده
و درنهایت ،قادر به تعیین و ترسیم مسیر درست و حقیقری زنردگی بشرریت نیرز نخواهرد برود؛
برخی از دانشمندان ،مانند آلبِرت اینشتین ،نسبت به علم فارغ از حکمت 1عکسالعمل نشان داده
و از ساختن بمب اتم ابراز ندامت کرده و از دولتهای خود خواسرتند ترا آزمرایش سرالحهرای
هستهای را متوقف کنند و تولیدات فکری برای ساختن سالحهای کشتار جمعی را از بین ببرند.

هدف و سؤالهای پژوهش
با توجه به مطالب گفته شده ،هدف اصلی این تحقیق ،ارائۀ نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی است
که مهمترین عنصر در هدایت و رهبری هر جامعه ،سازمان و مجموعه است .در این مسیر،
نظریه های موجود رهبری که عمدتاً غربی هستند را مورد نقد کرده ،نقاط قوت و ضعف آنها را
بررسی کرده و با عنایت به ویژگیهای حکمت ،بهویژه حکمت اسالمی ،ویژگیهای برجستۀ
رهبر حکیم را در قالب بیانیههایی برشمردهایم .بر این اساس ،در این تحقیق برآنیم تا به سؤاالت
ذیل پاسخ دهیم:
 .1آیا رهبری یک سبک یا یک روش است ،یا اینکه میتواند به عنوان یک فراینرد مرورد توجره
قرار گیرد؟
 .2آیا نظریههای موجود رهبری برای انسان ارزشی ابزاری متصورند یا اینکره بررای او ارزشری
غائی قائلاند؟
 .3آیا نظریههای موجود رهبری با فطرت و روحیات انسران سرازگار بروده و رفتراری معنروی،
کریمانه ،حکیمانه و اخالقی را مطلوب او میدانند و سعادت دنیروی و اخرروی او را ترأمین
میکنند؟
 .4آیا در نظریۀ رهبری ،میتوان نقشی را برای حکمت در نظر گرفت؟
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Wisdom-free Science
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 .5آیا میتوان رهبری حکیمانه را به عنوان یک نظریه مطرح نمود؟
 .6ویژگیها و کیفیتهای برجستۀ رهبر حکیم کداماند؟
در این مقاله ،برخی از نظریههای موجود و مشهور رهبری را بیان کررده و بررسری خرواهیم
کرد .سپس ،نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی را به عنوان فرایند ،الگرو و چرارچوب رهبرری تمرام
عیار ارائه مینمائیم .در ادامه ،ویژگیها و کیفیتهای اصلی رهبرری حکیمانرۀ اسرالمی را تبیرین
خواهیم نمود .در نهایت ،مراحل عمدۀ فراینردی را ارائره خرواهیم داد کره رهبرری حکیمانره برا
استفاده از آن به هدایت و رهبری سازمان و جامعه میپردازد.

روششناسی تحقیق
روش این تحقیق مرور نظاممند ادبیات مربوط به نظریههای رهبری و مشاهدات و ادراکات
نویسندگان از رهبری مطلوب است که در نهایت ،منجر به ارائۀ نظریه میشود .در مرور نظاممند،
یافتههای مطالعات منحصر به فرد متعدد با رویههای مشخصی تحلیل میشوند .با تفاوت قائل
شدن میان فنون داستانی ،فرا -تحلیل 1و مرور نظاممند ،هادکینسون و معتقدند که مرور نظاممند
اشاره به رویکردهایی دارد که به گردآوری اسناد و شواهد در دسترس مرتبط با سؤال تحقیق
پرداخته ،آن را بر اساس تفوق علمی مورد ارزیابی قرار میدهند ،پیش از اینکه با مالحظات
آینده ترکیب شود یا از فرایندهای مرور رسمیتر محروم شود؛ و اغلب درگیر با قضاوتهای
چندین داور است) .( Hodgkinson& Ford, 2014مرور نظاممند در بر گیرندۀ پنج گام اصلی
است که در آن محقق  )1ابتدا سؤالهای تحقیق را شکل میدهد )2 ،کارهای تحقیقاتی مرتبط را
شناسایی میکند )3 ،کیفیت مطالعات را ارزیابی میکند )4 ،شواهد را خالصه میکند و )5
یافتهها را تفسیر میکند ) .(Kitchenham et al, 2009& Khan et al, 2003هوپ و هیل در مقالۀ
خود از روش مرور نظاممند ادبیات استفاده کردند .مؤلفین کار را با طرح سؤال آغاز کردند و
سپس ،از طریق مرور اجمالی نظاممند بینشهای بدیهی حاصل از ادبیات ،به سؤالها پاسخ دادند.
آنها بدنۀ اصلی مقاله و پاسخ به سؤالها را در قالب بیانیههایی 2شکل دادند (

Hupe & Hill,

 .)2007: 279-299در واقع ،روش استفاده شده در این مقاله شباهت بسیاری به نظریۀ دادهبنیاد

3

دارد؛ رویکردی که هم در تحقیقات کیفی و هم در تحقیقات کمی مورد استفاده قرار میگیرد و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Narrative, Meta-Analytic, and Systematic Reviews Techniques
2. Statements
3. Grounded Theory
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هدف آن ارائۀ نظریه و دیدگاهی است که مبتنی بر شواهد 1است .این رویکرد ،روشی برای
کشف نظریهای جدید است که در آن محقق پدیدههای متفاوت را برای یافتن شباهتهای میان
آنها بررسی میکند (نیومن)31 :2007 ،2؛ این نظریه ،نظریهای دادهبنیاد است ،چراکه محققین با
بررسی و رصد سخنرانیها ،رفتارها و تصمیمهای اتخاذشدۀ امام خمینی (رضواناهلل علیه) و مقام
معظم رهبری (دامظله) به عنوان امام و رهبر امّت اسالمی تحت عنوان والیت فقیه و همچنین
مطالعۀ روایات و داستانهای تاریخی و مطالعۀ تصمیمهای انبیا و ائمۀ معصومین (سالماهلل-
علیهما) در متون دینی ،کیفیتها و خصیصههای ارزشمندی را که برخواسته از ویژگی حکمت
است را تبیین نمودهاند .در این تحقیق ،مؤلفین با بررسی و مرور ادبیات مربوط به رهبری ،داده-
های مربوطه را گردآوری نمودند ،آن را مورد نقد و بررسی قرار داده و با استفاده از بیانیههایی
که کیفیتهای برجستۀ رهبر حکیم را تبیین میکنند ،نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی را ارائه
نمودهاند.
در این مقاله ،برخی از نظریههای موجود و مشهور رهبری را بیان کرده و مورد بررسی قررار
خواهیم داد .سپس ،نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی را به عنوان یرک فرآینرد ،یرک الگرو و یرک
چارچوب رهبری تمام عیار ارائه مینمائیم .در ادامه ،ویژگریهرا و کیفیرتهرای اصرلی رهبرری
حکیمانهی اسالمی را تبیین خواهیم نمود .در نهایت ،مراحل عمدهی فرآینردی را ارائره خرواهیم
داد که رهبری حکیمانه با استفاده از آن به هدایت و رهبری سازمان و جامعه میپردازد.

پیشینه و چارچوب نظری تحقیق
نظریههای رهبری
رهبری یکی از عنوانهایی است که در علوم اجتماعی بسیار مورد بحث و گفتگو قرار گرفته
است ( )DeRue et al., 2011: 7و اگرچه هزاران سال است که موضوع رهبری مورد توجه قرار
دارد ،اما پژوهش علمی در این عرصه ،تنها در قرن بیستم آغاز شده است .ادبیات رهبری را
میتوان به نظریههای صفات ،نظریههای رفتاری ،نظریههای اقتضائی و حتی جایگزینهای
رهبری تقسیم نمود .ادبیات رهبری بسیار پُر حجم است ،از اینرو ،به روشهای متعددی
نظریههای رهبری را مورد مطالعه و معرفی قرار میدهیم )1 :نظریۀ صفات (که بر ویژگیهای
شخصیتی رهبر از قبیل :جاهطلبی و انرژی ،میل به رهبری ،صداقت و راستی ،اعتماد به نفس،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Faithful to the evidence
2. Neuman
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هوشیاری و داشتن اطالعات و دانش مربوطه تکیه دارد) ()Robbins, 2003a: 130-141؛ )2
نظریۀ رفتاری (که رفتارهای برخی از رهبران معروف را مورد بررسی قرار میدهند ،مانند
طرفداری از کارمند یا رابطهمداری و طرفداری از تولید یا وظیفهمداری) ()Stogdill, 1974؛ )3
نظریۀ اقتضائی (که بر عوامل موقعیتی و اثر آن بر اثربخشی رهبری تمرکز میکند و اینکه
موقعیت نیز نقشی حیاتی در تعیین رهبر و اثربخشی آن ایفا میکند و برای کارآ بودن ،رهبران
باید در موقعیتهای مختلف به طور متفاوتی رفتار نمایند

( ;House, 1996; Judge et al., 2002

)765–780؛  )4جایگزینهای رهبری ()Kerr and Jermier, 1978؛  )5شناسایی مجموعهای از
ویژگیهای رهبری که یکبار دیگر مورد توجه قرار گرفته است ،مانند :نظریههای رهبری فرهمند
( ،)Conger and Kanungo, 1988رهبری تعاملی و تحولگرا (

;Bass, 1990, 1999 & 2000

 ،)Bass and Riggio, 2006; Avolio and Bass, 1999رهبری خدمتگذار (،)Greenleaf, 1977
و نظریۀ ابر رهبر یا رهبری عالی ()Manz and Sims, 1986 & 2001؛ اساس این خط فکری این
است که رهبری بیشتر نوعی شیوه است و کمتر به ماهیت رهبری توجه میکند (

Robbins,

)2003a: 130-141; Buelens et al., 2011: 618-627؛  )6اخیراً نیز توجه نظریهپردازن رهبری به
محیط و شرایط کار معطوف شده و نظریۀ رهبری معنوی را با تأکید بر معنویت در محیط کار
( ،)Fry, 2003; Fry, 2005; Fry et al., 2005; Fry et al., 2011و نیز  )7نظریههای متعالی
رهبری از قبیل :رهبری اصیل و قابل اعتماد( 1الگوهای ممبت رهبری) (

Avolio and Gardner,

 ،)2005رهبری اخالقی ( ،)Brown and Treviño, 2006: 596−616اصول حکمت به عنوان
مبنایی فرا -نظری برای ارزیابی رهبری ( )McKenna, Rooney and Boal, 2009: 177-190و
قابلیتهای رهبر خردمند ( )Nonaka and Takeuchi, 2011را ارائه نمودهاند.

رهبر خردمند (حکیم)
رهبر خردمند را نوناکا و تاکئوچی معرفی کردند .آنها شش قابلیت را برای رهبر خردمند بر
شمردند )1 :رهبران خردمند تنها زمانی تصمیمگیری میکنند که تعیین کنند چه چیزی برای
سازمان یا جامعه خوب است .رهبر خردمند آرمانگراست و آنچه را که از نظر او برای شرکت و
جامعه درست و خوب است ،انجام خواهد داد؛  )2آنها به سرعت ماهیت هر موقعیت یا مسئله
را میفهمند و به صورت شهودی ماهیت و مفهوم کارکنان ،اشیا و رویدادها را درک میکنند.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Authentic leadership
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رهبر خردمند فیلسوفی است که ماهیت مسئله را درک میکند و از مشاهدات تصادفی ،نتیجه-
گیریهای کلی انجام میدهد؛  )3به طور مستمر ،مفاهیم مشترک رسمی و نیز غیر رسمی را برای
مدیران و کارکنان ایجاد میکنند تا از طریق تعامالتشان معنی و مفهوم جدیدی را بسازند .استاد
هنرمندی است که موضوعهای کلیدی را در لحظه درک میکند و بیدرنگ نسبت به آنها اقدام
میکند؛  )4آنها میدانند که چگونه از استعارهها و داستانها برای تبدیل تجربههای واقعیشان به
دانش ضمنیِ افراد و گروهها استفاده کنند .رهبر خردمند داستانسرایی است که از استعارهها،
داستانها و سخنرانیها استفاده میکند؛  )5آنها قدرت سیاسی را برای گرد هم آوردن افرادی که
هدفهای متعارض دارند بهکار میبرند تا در آنها برای اقدام ،انگیزه ایجاد کنند .سیاستمداری
است که میتواند مردم را نسبت به یک اقدام برانگیزاند و  )6آنها توسعۀ خِرَد عملی و کاربردی
را از طریق کارآموزی و مربیگری در کارکنان ،به ویژه در کارکنان خط مقدم ،ترغیب میکنند.
معلمی با ارزشهای خوب و اصول قوی است که دیگران از او یاد میگیرند (

Nonaka and

.)Takeuchi, 2011
کایپا و راجو در کتاب از هوشمند تا حکیم :عمل و رهبری به وسیلۀ حکمرت ،معتقدنرد کره
برای شروع کار یک رهبر حکیم ،رهبر باید دنیا را به گونهای متقاوت ببیند ،به این منظور ،شرش
روش را پیشنهاد میکند )1 :رهبر باید از محدودیتهایش آگاه بوده و فراتر از آنها گام برردارد؛ )2
باید از خطر ،شدت و وحشت بیاموزد؛  )3با الهامبخشی از گفتار و کتابها عمل کند؛  )4باید از
منطقۀ آرام و بیدغدغۀ خود خارا شود؛  )5باید عینکهرای کهنره را از چشرم دور سراخته و از
عینکهرای ترازه بررای دیردن اسرتفاده کنرد و  )6ارتباطرات غیرمررتبط را پیگیرری نمایرد و در
جستجوی مجاورتهای اتفاقی باشد (.)Kaipa & Radjou, 2013; Rao, 2014
با تکیه بر تجربیات و دانش در زمینۀ رهبری ،اِدمونسون معتقد است که حکمت امری حیاتی
برای رهبری خوب است .وی  7ویژگی را برای رهبر حکیم بیان میکند )1 :رهبر حکریم زمران
را کاالیی سودمند دانسته ،و با صبر و حوصله در تصمیمهای خود ،قضاوتهای درستی را انجام
میدهد؛  )2رهبر حکیم ارزش باالیی را برای صداقت در نظر میگیرد .آنها اخالقی رفتار میکند،
و معتقدند که اعتبار و شهرت بهسختی حاصل میشوند و باید با آن به عنوان طال رفتار کررد؛ )3
رهبران حکیم با بصیرت رهبری میکنند و ارزش تصویر بزرگ را درک میکنند؛  )4رهبر حکریم
خطرپذیر بوده و نوآوری را ترغیب میکند .اگر مسیر پیشررفتی وجرود نداشرته باشرد ،احسراس
رعب و وحشت میکند؛  )5رهبر حکیم مجاهدتی آشکار داشته ،و سرسختانه با نامالیمتهرا در
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ستیز است؛  )6رهبر حکیم اندیشمندی راهبردی اسرت و معتقرد اسرت کره بردون برنامرهریرزی
مناسب ،هیچ رؤیایی به واقعیت نخواهد پیوست .آنها از سیستمها و سراختارهای سرالم اسرتفاده
میکنند ،و  ) 7رهبر حکیم خالصانه و بردون ریرا افرراد را دوسرت دارد ،آنهرا را عناصرر کلیردی
سازمان و تیم دانسته و توانمند میسازد .آنها کارکنان را به عنوان بزرگترین دارایی در نظرر مری-
گیرند (.)Edmondson, 2015
تغییرات سریع ،پیچیدگیها ،عدم قطعیتها و بیثباتیهای روزافزون دنیای امروز ،سازمانهرا
را وادار میسازد تا در جستجوی رهبرانی باشند که کمترین اشتباهات را در تصمیمگیریهایشران
داشته باشند .رهبرانی که حسابشده و با وسواسی خاص ،تصمیمهای درست را اتخراذ کننرد و
اقدامات درستی را در موقعیتهای متفاوت انجام دهند .اشتباه محاسرباتی در تصرمیمگیرریهرا،
صدمات و خسارتهای جبرانناپذیری را ایجاد میکنند که (با سرعت فزایندۀ ایجاد تغییررات در
دنیای امروز) تقریباً غیر قابل جبران هستند .شیوهها و رفتارهرای مناسرب و درسرتی کره رهبرران
برای هدایت و رهبری پیروان به کار میگیرند ،اثرات بسیاری بر موفقیرت و ناکرامی سرازمانهرا
دارند .عدم توانایی رهبران در ایجاد انگیزش و تقویت آن در کارکنان ،موجب هدر رفتن انررژی
کارکنان میشود؛ نا امیدی ،بیانگیزگی ،نارضایتی ،عردم وفراداری و تعهرد و کراهش عملکررد و
اثربخشی کارکنان و در نتیجه کاهش عملکرد و اثربخشی سازمان را موجب خواهد شد .بنابراین،
سازمان های عصرر حاضرر بایرد در جسرتجوی رهبرانری باشرند کره بره صرورت «خردمندانره و
حکیمانه »1به هدایت و رهبری میپردازند .از اینرو ،در بخش یافتههای تحقیق ،با تبیرین مفهروم
حکمت و با استناد به شواهد تاریخی و دینی ،همچنین ادبیات نظری مربوط بره مفهروم رهبرری،
نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی را تشریح میکنیم.

یافتههای تحقیق
در مسیر نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی
در این بخش ،مؤلفین ریشهها و مبانی نظری رهبری حکیمانۀ اسالمی و مفهوم حکمت را
تشریح میکنند .این مقاله ،با دیدی متفاوت ،به ارائۀ این نظریه میپردازد .نظریۀ رهبری حکیمانۀ
اسالمی ،نظریهای پویاست که تمامی جنبههای ممبت نظریههای رهبری پیشگفته (رهبری
خدمتگذار ،رهبری معنوی ،رهبری اخالقی ،رهبری فرهمند ،رهبری اصیل و قابل اعتماد،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Insightful and Wisely
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رهبری تحولآفرین ،و  )...را ترکیب مینماید و جنبههای منفی آنها را کنار میگذارد .البته ،این
نظریه تنها آمیزهای از نظریههای موجود رهبری نیست ،بلکه از لحاظ مفهومی متمایزتر از
آنهاست و از لحاظ ادراکی نیز کمتر گیجکننده است .درواقع ترکیبی از رویکردهای عقالئی،
مذهبی ،اخالقی و ارزشی به رهبری 1است.
از نظر ما« ،رهبری عبارت است از توانایی فررد در نفروذ ،ایجراد انگیرزه ،و هردایت افرراد و
گروهها در مسیر دستیابی به هدفها )1 ».یکی از تواناییهای رهبر ،نفروذ در دیگرران اسرت؛ بره
گونهای که افراد تحت تأثیر شخصیت ،ویژگیها ،ارزشها و رفتارهای رهبرری قررار گیرنرد؛ )2
ایجاد انگیزه ،یکی دیگر از تواناییهای رهبر است؛ پس از نفوذ بر افراد ،رهبر باید قادر باشد تا با
استفاده از ابزارهای مناسب ،آنها را برانگیزاند ،و  )3پس از اعمال نفوذ و برانگیزاندن افراد ،رهبر
بایستی توانایی هدایت و رهبری مجموعۀ تحت رهبری خود را در راستای دستیابی به هردفهرا
داشته باشد .با این تعریف از رهبری ،نظریۀ رهبری حکیمانه ،نظریهای عمومی نسبت به رهبرری
را مطرح میکند که مختص محیط سرازمانی نیسرت ،بلکره رهبرری هرر مجموعرهای (خرانواده،
اجتماعهای انسانی ،گروه ،تیم ،سازمان ،و جامعه) را ممکن میسازد.
در سازمانها و جوامع مذهبی ،به ویژه اسالمی ،نظریۀ رهبری حکیمانه به طور کامل قابلیرت
اجرا داشته و عملی است ،اما در جوامع غیر اسالمی ،تا حد امکان (با توجه به اصول ،ارزشها و
هنجارهای ملّی و مذهبی جوامع) عملی خواهد بود .این نظریه مریترواد بنیران فکرری و عملری
سازمانها و جوامع را دستخوش تحوالت اساسی و انقالبی نماید.
پیشینۀ نظریۀ رهبری حکیمانه به آغاز خلقت بر میگردد ،از جایی کره نخسرتین گرروههرا و
اجتماعهای انسانی شروع به پیدایش کرده و پیامبران و رسوالن الهی بره هردایت و رهبرری ایرن
اجتماعهای انسانی پرداختند؛ پس از آنها ،امامان معصوم (علیهماالسالم) عهدهدار رهبرری جامعره
شدند و در نهایت ،در جوامع امروزی ،در عصر غیبت ،خبرگان دینری و مرذهبی ،ماننرد آیرتاهلل
بروجردی (ره) ،امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) برا عنروان «والیرت مطلقرۀ
فقیه» ،هدایت و رهبری جامعه را در دست گرفتند.
مقام معظم رهبری در خصوص شکلگیری انقالب اسالمی و شخصیت حضرت امام خمینی
(ره) ،با اشاره به رهبری حکیمانۀ ایشان میفرمایند« :رهبرری حکریم ،پرقردرت ،برا اراده و عرزم
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Inclusive of the rational-and religious-and ethics-and values-based approaches to leadership
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راسخ و نافذ در همۀ دلها ،در میان مردم به وجود آمد و وارد میدان شد ،ملت هرم تجربره پیردا
کرده بودند ،لذا انقالب اسالمی شکل گرفت» (فروزنده دهکردی و جوکار.)202 :1389 ،

حکمت
در رهبری حکیمانۀ اسالمی ،رهبر با بهرهگیری از حکمت اقدام به رهبری مینماید .بنابراین ،به
طور مختصر ،به واژۀ «حکمت »1میپردازیم.
بالتِز و کونزمَن معتقدند که «حکمرت اوا کمرال انسران اسرت» (

Baltes and Kunzmann,

 )2003: 131-133و آن را میتوان از روشهای مشروع متعددی توصیف کررده و مرورد مطالعره
قرار داد )1 :فلسفۀ غرب حکمت را نظریهای تحلیلی از دانش تخصصی ،قضاوت و مشرورت در
مورد مسائل مختلف و بیثبات زندگی مورد توجه قرار میدهد و  )2سنتهای غیرسکوالر (غیرر
مادی) فلسفی آسیا که حکمت را آنچنان مورد توجه قرار میدهد کره از طریرق افرراد حکریم یرا
پیامدهای آنها معرفی میشود (.)Baltes and Kunzmann, 2004: 290-299
یکی از تعاریف ممکن حکمت مرتبط با تعریف ارسطو است ،یعنی « بینشی کلی و قضراوت
درست نسبت به یک موضوع یا موقعیت از طریق درک پدیدۀ علت و معلولی»

( Beekun, 2012:

 .)1005از نظر ما ،واژۀ حکمت برگردان واژۀ عربی ( )hikmahو بره معنری «رسریدن بره حرق و
حقیقت از طریق عقل و علم است؛ حکمت از تقوا نشئت میگیرد ».عالمه طباطبایى میفرماینرد:
حکمت بنا نوع است یعنى نوعى از محکم کارى یا کار محکمى که سُستى و رخنرهاى در آن راه
ندارد و غالباً در معلومات عقلى واقعى که ابداً قابل بطالن و کذب نیسرتند اسرتعمال مرىشرود.2
همچنین فرموده اند :منظور از حکمتى که در قرآن بهکار رفته ،مجموعۀ علوم و معارفى است کره
انسان را به حقیقت رهنمون مىکند؛ به طورى که هیچ شک و ابهامى در آن نماند .زیرا مجموعره
عقاید و آموزههایى که قرآن بیانگر آنهاست ،همه با مقتضاى فطرت بشر همسو است و مقتضرای
فطرت ،آن بخش از علم و عمل را شامل مىشود که کمال واقعى و سعادت حقیقرى او را ترأمین
بکند .3پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله فرمودند« :هر کس چهل صربح خرود را مخصروص خردا
بکند ،چشمههاى حکمت از قلب وى بر زبانش جارى مىشود»( 4عابدینی مطلق.)328 :1393 ،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Wisdom

 .2المیزان فی تفسیر القرآن ،جلد  ،3ص 395
 .3المیزان فی تفسیر القرآن ،جلد  ،12ص 571
 .4نهج الفصاحه ،ح 2824
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در مورد نحوۀ تکاملی حکمت ،میتوان گفت :حکمت حاصل فراینردی تکراملی اسرت کره از
تبدیل دادهها به اطالعات (توصیف :چه چیزی؟) آغراز مریشرود ،در تبردیل اطالعرات بره دانرش
(آموزش :چگونگی؟) پیگیری میشود ،در انتقال از دانش به درک و فهم (توجیره :چرایری؟) ادامره
میباید و به تبدیل درک و فهم به حکمت (بهترین کار چیست؟) ختم میشود .فرایند تبدیل داده تا
درک و فهم ،همراستا با تعریف پیتر دراکر از کارایی است؛ «یعنی انجام درست کارها» که فراینردی
گذشتهنگر بوده و بر دانش و مهندسی (اینکه چه کاری انجرام شرده اسرت؟) ،تأکیرد دارد (خراکی،
 .)37-44 :1392حکمت نیز همراستا با تعریف پیتر دراکر از اثربخشی است؛ «یعنی انجرام کارهرای
درست»  )Drucker, 2002: 2-3; Drucker, 2008: 23که فرایندی آیندهنگر اسرت و برر بصریرت و
طراحی (چه کاری میتواند و باید انجام شود؟) تکیه میکند (خاکی.)37-44 :1392 ،
در واقع ،کسبِ حکمت نیازمند طی شدن فرایند تکاملی فوق نخواهد بود و همیشره نیازمنرد
اطالعات ،دانش و تجربۀ فرد نیست؛ بلکه ممکن است نیازمند سازوکارهای دیگری باشرد و بره
یکباره و در کوتاهمدت شکل گیرد؛ اما همواره نیازمند بنیانی درست و تحرولی انقالبری در فررد
است؛ یعنی هر فردی قادر نیست تا بدون خودسازی درست ،به مردارا عالیرۀ حکمرت کره بره
معنای تشخیص حق و چیزهای درست و نیز اقدام درست است ،دست یابد .حضررت علری (ع)
میفرمایند« :کسى که میان خود و خدا را اصالح کند ،خداوند میان او و مردم را اصالح خواهرد
کرد و کسى که امور آخرت را اصالح کند ،خدا امور دنیاى او را اصالح خواهد کرد و کسى کره
از درون جان ،واعظى دارد ،خدا را بر او حافظى است»( نهجالبالغه ،حکمت .)89
فرد حکیم نسبت به محدود بودن دانش خودآگاه بوده و میداند چیزهایی وجرود دارد کره او
نمیداند ،بنابراین ،میکوشد تا دانش خود را گسرترش دهرد؛ از ایرنرو ،حکریم از دانرش کرافی
برخوردار خواهد شد(حسینی1390 ،؛ خاکی .)37-44 :1392 ،سوالنسکی تأکید میکند که ترس
از نادانی ،ضرورتی برای حکمت است .وی معتقد است رهبران حکیم از نادانی وحشرت دارنرد،
درحالیکه رهبران نادان بیپروا هستند ) .)Solansky, 2014: 39دانش از شیوههرای گونراگونی از
قبیل آموزش رسمی ،خودآموزی ،گذر عمر و تجربه ...کسب مریشرود و نیازمنرد تحصریالت و
درجههای علمی متداول نبوده و لزومی ندارد که فرد حکریم« ،دانشرمند» و «فیلسروف» خوانرده
شود؛ دانش حکیم ،دانش کاربردی و عملی و همراه با کردار است ،بنابراین ،ابزاری اسرت بررای
سنجش موقعیتهای پیچیده و متفاوت ،قضاوت در مورد آنهرا ،تصرمیمگیرری و نهایرت عمرل؛
حکیم هم از دانش کاربردی به حد کفایت برخوردار است و میتواند از پس زندگی خود برآیرد
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و هم میتواند این دانش را به کردار درآورد و به عبارتی «عالِم عامِل» است؛ عقالنیت فرد حکیم
او را به سمت ایجاد وضعیتی هدایت مینماید که در آن وضرعیت ،دسرت کرم مزاحمتری بررای
دیگران ایجاد نکند و به زیان آنها عمل نکند ،چرا که این اقدام به نفع او نیز خواهد برود؛ حکریم
به موجودات غیر انسانی نیز توجه دارد و خوب زیستن خود را به بهای زیان رساندن به زنردگی
آنها نمیپسندد؛ حکیم خود را جزئی از نظم کلی هستی میداند که همۀ اجزای آن بههم پیوسرته
هستند و هستی برای او معنیدار است .معنویت الزمهی حکمت نیست ،اما برا حکمرت سرازگار
است و به خوبی زمینۀ معنویت را فراهم میآورد؛ حکیم میتواند دیندار نیز باشد ،به شرطی کره
دینداری او با توصیفات پیشگفتۀ حکمت ناسازگار نباشد .این شرط بررآوردهشردنی اسرت ،امرا
واضح است که هرگونه دینداری با زندگی حکیمانه سازگار نیست .بنابراین ،مریتروان سرخن از
«حکمت دینی» به میان آورد ،حکمتی که از دینداری حکیم رنگ گرفتره باشرد (حسرینی1390 ،؛
خاکی)37-44 :1392 ،؛ از اینرو ،این نظریۀ رهبری را «نظریۀ رهبرری حکیمانرۀ اسرالمی» نرام-
گذاری کردهایم.

نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی

1

مفاهیم نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی متفاوت از مفاهیم موجود رهبری است که مبنای غربی و
غیر اسالمی دارند .مفاهیمی از قبیل :معنویت ،مذهب ،صداقت ،غایتگرائی ،الهامبخشی ،ارزش
و ضد ارزش ،فرهمندی و اعتقاد به کرامت ،کمال و سعادت انسانی و سایر مفاهیم اسالمی مانند
این ،متفاوت از آن چیزی است که در اندیشۀ غرب وجود دارد .درک و فهم نظریۀ رهبری
حکیمانه ،نیازمند درک و شعوری اسالمی و دینی است و خیلی با اندیشۀ مادیگرایانهی (این
جهانی) غربی 2قابل فهم نخواهد بود.
در مفهوم اسالمی ،رهبری عبارت است از «ایجاد تغییر و تحرول در جامعرۀ مسرلمین ،بررای
رسیدن به جامعۀ ربانی» (ایزدپناه.)9 :1379 ،
در نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی ،رهبر دارای ایمان ،باورها و اعتقرادات (ملکرات نفسرانی)
مذهبی است .این باورها و اعتقادات ،مبنای رفتارهرا (یرا سربکهرای) رهبرری هسرتند .رهبرری
حکیمانه برخاسته از هوشمندی ،خردمندی و حکمت شخص رهبر است .اساس حکمتِ رهبری
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
)1. Islamic Wisely Leadership Theory (IWLT
2. Western Secularist Thought
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و رهبری حکیمانۀ اسالمی 1بر پایۀ «راستی و درستی رهبری» استوار است؛ یعنی مبتنی بر باورها،
ارزشها ،نیّات ،گفتار ،کردار و رفتار راست و درست رهبر است.
رهبری حکیمانۀ اسالمی بر اصول عزّت ،حکمت و مصلحت 2بنیان نهاده شده اسرت؛ یعنری
رهبری حکیمانه در تعامل سازنده برا جهران (ماننرد سرایر جوامرع ،سرازمانهرا ،مرردم و محریط
پیرامونی) ،ارتباطی عزّتمندانه و عزّتمدارانه ،حکیمانره و مصرلحتگرایانره دارد .در تصرمیم-
گیریها باید مصلحت را در نظر داشت؛ مصلحت از عقل تبعیت میکند .عقل یعنی اینکه نفع و
ضرر را تشخیص داد ،نفع اکمریت را شناخت و در جهت آن اقدام کرد.
رهبری حکیمانۀ اسالمی انسانگراست؛ انسانگرائی به معنرای کمرال معنروی و کمرال الهری
(سعادت) انسان (با توجه به ارزشهای معنوی و الهی انسانی) .رهبری حکیمانۀ اسرالمی کمرالی
را برای فرد ،سازمان و جامعه مدّنظر قرار میدهد که معنوی و الهی است؛ و در راستای معرفرت
و عبودیت خداوند است .در این نظریه ،آن چیزی کره رهبرر در جسرتجوی آن اسرت ،سرعادت
انسان (کارکنان) است؛ و عالوهبر آخرت ،کیفیت زندگی مادی انسان را نیز در بر میگیرد؛ که در
راستای معرفت و عبودیت خداوند باشد .در اندیشۀ غربی ،انسان دارای ارزش ابزاری اسرت؛ بره
این معنی که انسان ابزاری است در دست مدیریت ،برای دستیابی به هدفها و توسعۀ سرازمان
و جامعه .درحالیکه در اسالم ،کرامت ،کمال و سعادت انسان ،دارای ارزشی نهایی و غایی است.
همانگونه که مقام معظم رهبری میفرمایند« :مهمترین مسئولیت این جامعره [اسرالمی ایرن
است که انسانها بتوانند در سایهسار چنین اجتماعی ،چنین حکومتی ،چنرین فضرائی ،بره کمرال
معنوی و کمال الهی برسند؛ که انسانها به عبودیت برسند  ...بنابراین ،جامعهای که بره عبودیرت
خدا میرسد ،یعنی به معرفت کامل خدا میرسد ،تخلق به اخالقاهلل پیدا میکند؛ این ،آن نهایرت
کمال انسانی است .بنابراین ،هدف نهائی ،آن است؛ و هدف قبل از آن ،ایجاد جامعرهی اسرالمی
است ،که هدف بسیار بزرگ و بسیار واالئی است.»3
در این بخش ،مؤلفهها و کیفیتهای کلیدی رهبری حکیمانۀ اسالمی را بر اساس دیدگاهمران
شناسایی و مورد بررسی قرار میدهیم و در قالب بیانیههایی مطرح میکنریم کره ایرن کیفیرتهرا
عبارتاند از:
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Leader Wisdom and Islamic Wisely Leadership

 .2مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع ضررر .و بره معنرای خیرر ،صرالح و منفعرت تفسریر شرده اسرت
(رحمانی.)96 :1385 ،
 .3بیانات مقام معظم رهبری (حفظهاهلل) در دیدار دانشجویان کرمانشاه.1390/07/24 ،
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 )1رهبری حکیمانه رهبری همهجانبه و جامعاالضداد اسرت؛ یعنری رهبرر حکریم فقرط رهبرری
اخالقی ،روحانی یا معنوی نیست ،بلکه از لحاظ جنبههای سیاسی ،اقتصادی ،علمی ،فرهنگی
و اجتماعی نیز به عنوان رهبر مطرح است .رهبر حکیم ماننرد حضررت علری (ع) شخصریتی
جامعاالضداد دارد؛ دارای جاذبه و دافعه است ،به موقع جذب میکند و به موقع دفع میکند.
این کیفیتها شخصیت رهبران حکیم را در «شخصیت /انسران کامرل »1پیکربنردی مریکنرد.
رهبران حکیم افرادی هستند که علم ،اخالق و عرفان را در هم مریآمیزنرد و برر اسراس آن،
میاندیشند و رفتار میکنند .رهبران حکیم بره دلیرل دارا برودن صرفاتی از قبیرل :اخالقیرات،
صداقت ،پاکدامنی ،امانت ،راستی و درستی ،مناعت و تعالی معنوی و سرایر صرفات برارز و
آشکار برجستهتر از سایر افراد هستند .البته ،این کیفیتهای عرالی و برجسرته بره آسرانی بره
وسیلۀ افراد عادی قابل شناسائی و ارزیابی نیستند.
 )2رهبر حکیم قاضیای عادل و منصف است؛ یعنی حاکمیت روح عردالت برر اندیشرۀ رهبرری
حکیمانه .روح عدالت حاکم بر اندیشۀ رهبری حکیمانه است .اگر کسی به اوا تعادل برسد،
میتواند حاکمیت عدالت بر اندیشه و احساس را داشته باشد و اگرر کسری برا رهبرر حکریم
ارتباط اندکی داشته باشد ،تعادل فوقالعادهی روح آنها را مالحظه خواهد کررد .ایرن تعرادل
موجب میشود تا رهبر حکیم هر نظری که میدهد درستترین نظر باشد .رهبر حکیم عادل
است و به واسطۀ تسلط عدالت بر اعضا ،جوارح و عقالنیت رهبرری حکیمانره ،هیچگراه در
مقام قضاوت تحت تأثیر احساسات قرار نمیگیرد.
 )3رهبری حکیمانه مبتنی بر رهبری بیدارگرانه است که حسّ ِ حقیقتجوئی و حقیقرتطلبری را
در افراد بیدار میکند؛ یکی از روشهای مورد اسرتفادهی رهبرر حکریم ،بیردار کرردن حرسّ
ِحقیقتجوئی 2در افراد و به ویژه ،در کارکنان و پیروان است .برر خرالف تحمیرل حقیقرت،
رهبر حکیم آگاهیهای الزم را به پیروان میدهد ،آنها را ترغیب میکند ترا بردون واسرطه و
بدون اینکه تحتِ تأثیر دیگران قرار بگیرند ،حقیقت را جستجو کنند ،بازگشتی به خود داشته
باشند و خویشتن را بشناسند .در این نقش ،رهبری حکیمانه بیدارگر و آگراهیدهنرده اسرت.
یکی از ویژگی های رهبری حکیمانۀ اسالمی ،شناسائی و توسعۀ انگیزۀ درونفردی در پیروان
است .این انگیزه منبعث از غایتگرائی (آخرتگرائی) است؛ یعنی اعتقاد به خداوند ،معراد و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Perfect One
2. The Sense of Quest for Truth
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قیامت ،و انتظار اینکه اجر و پاداشی که در آخرت نصیب آنها میشود بسیار بهتر و براالتر از
پاداشهای سازمانی و دنیوی است و نیز در مقابل رفتارهای ناشایست و نابهنجار بازخواست
میشوند و به شدت مجازات خواهند شد .وظیفۀ رهبری حکیمانره شناسرائی و توسرعۀ ایرن
نوع انگیزش است .ایجاد معنویت در محیط کار ،تا حدودی به این امر کمک میکند.
 )4رهبر حکیم بابصیرت ،تحلیلگر و نظریهپردازی چیرهدست است؛ در این مفهوم ،رهبر حکریم
رهبری زمانشناس است .یک از ویژگیهای رهبری حکیمانۀ اسالمی داشتن نگاهی کالن بره
مسائل و توان تحلیل درست ،دقیق و عمیق مسائل و رویدادها است ،به گونهای کره بتوانرد
گذشته و آیندۀ تاریخ را به هم پیوند بزند و بتواند نقش پیروان را در زمان حال ترسیم کنرد.
رهبری حکیمانه نسبت به مسائل و رویدادها بصیرت (بینشی عمیرق) دارد ،عمرق مسرائل و
رویدادها را درک میکند و این بصیرت را در دیگران نیز ایجاد میکنرد .تیلرور و همکراران
( )2011معتقدند که افراد حکیم ،نه تنها به لحاظ شایستگی و کمال فردی مورد توجره قررار
میگیرند ،بلکه بصیرتهایشان را نیز به دیگران انتقال میدهرد (.)Taylor et al., 2011: 130
بصیرت 1به معنی «بینش» است .بصیرت به معنای ژرفنگری و کسب شناخت و آگاهی الزم
از روی دادها و مسرائل اسرت .بصریرت عبرارت اسرت از توانرایی رهبرر در درک ،تفسریر و
شناخت صحیح محیط ،رویدادها ،حوادث و مسائل؛ بصیرت یعنی «عمل بره هنگرام» .مقرام
معظم رهبری در مورد بصیرت میفرمایند« :ایرن بصریرتى کره در حروادث الزم اسرت و در
روایات و در کلمات امیرالمؤمنین هم روى آن تکیه و تأکید شده ،به معنراى ایرن اسرت کره
انسان در حوادثى که پیرامون او میگذرد و در حوادثى که پیشروى اوسرت و بره او ارتبراط
پیدا میکند ،تدبّر کند ،سعى کند از حوادث به شکل عامیانه و سطحى عبور نکنرد؛ بره تعبیرر
امیرالمؤمنین ،اعتبار کند ،فکر کند و بر اساس این فکر ،اعتبار کند .یعنرى برا تردبر مسرائل را
بسنجد ،با این سنجش ،بصیرت پیدا کند.
 )5رهبر حکیم یرک آینردهنگرر قدرتمنرد و یرک استراتژیسرت تواناسرت؛ حضررت علری ( ع)
میفرمایند« :دور اندیشی 2سرمایه است .»3و «آنکه به استقبال آینده می رود ،بیناترین اسرت و
آنکه به آینده پشت میکند ،سرانجام سرگردان می ماند» .رهبری حکیمانه رهبری راهبرردی و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Insight or Visionary
2. Visionary Skill

 .3غررالحکم :حدیث 15
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آیندهنگرانه است که از طریق خالقیت و خطرپذیری ،با بهکرارگیری چشرمانرداز ،ارزشهرا،
فرهنگ و جوّ ِسازمانی ،ساختارها ،نظامها و راهبردها و نیز با توجه به مسائل آینده میکوشد
تا سازمان و جامعه را در راستای آیندۀ بهتر و باکیفیتتر دگرگون و متحرول سرازد .یکری از
عوامل موفقیت رهبران ،داشتن تفکری راهبردی است.
 )6رهبری حکیمانه مبتنی بر آرمانگرائی واقعگرایانه 1است؛ رهبری حکیمانه مبتنی بر دیردگاهی
آرمانگرایانه و آرمانخواهانه است .در این دیدگاه ،رهبری با فراست ،در صدد تعیین و تبیین
آرمانها و خواستهای بلندپروازانه ،هم برای سازمان و هم برای اعضای آن سازمان بر مری-
آید .رهبر حکیم ،پیشرفت و عدالت را به عنوان دو پارامتر اصلی آرمانگرائی مطرح میکنرد.
او پیشرفتی را مورد توجه قرار میدهد که محور اصلی آن ،عدالت و هویرتخرواهی اسرت.
یک پیشرفت عدالتمحوری که در آن ،ضمن حفظ ارزشها ،اعتالی معنوی انسانها ،اهمیت
واالی عقالنیت در اتخاذ تصرمیم هرا و اهمیرت محروری کارکنران (مرردم) ،برر دسرتیابی بره
کارآمدی بیشتر در پیشبرد روندها و هدفهای سازمان و جامعره تأکیرد مریشرود .رهبرری
حکیمانه نوک قلّههای بلند را هدف قرار داده و پیروان را تشویق و ترغیب مرینمایرد ترا در
راستای دستیابی به این آرمانها ،مقتدرانه و امیدوارانه دست به اقدام و مجاهدت بزنند.
 )7رهبری حکیمانه یک رهبری توانمندساز است؛ رهبری حکیمانه به پیروان خود اعتمراد دارد و
از طریق واگذاری اختیار و مسئولیت و مشارکت دادن در تصمیمگیرریهرا ،آنهرا را توانمنرد
میسازد .رهبران حکیم از طریق توانمندسازی ،بهترین ظرفیتهای پیروان را بیرون میکشند.
رهبری حکیمانه به بلوغ کارکنان و ارتقای آن کمک میکند .رهبری حکیمانۀ اسالمی نگرران
ارتقای پتانسیلها ،ظرفیتها و کیفیتهای پیروان است .رهبر حکیم ،عالقرهمنرد بره ارتقرای
معنوی ،روحی ،فکری ،هوشمندی و خردمندی ،اجتماعی و حرفهای پیرروان اسرت .یکری از
هنرهای رهبری حکیمانه ،تربیت پیروان بزرگی است که در آینده ،رهبران بزرگی میشوند.
 )8رهبری حکیمانه عبارت است از رهبری صادقانه؛ صداقت به معنای «راستی و درستی »2است.
به این معنی که رهبر در باورها و اعتقادات ،پندار (نیّت و اندیشره) ،گفترار و کرردار (رفترار)
خود صداقت دارد .بر خالف اندیشۀ غربی ،که دیدگاهی ابزاری نسبت بره انسران (کارکنران)
دارد( که محصول فلسفۀ اصالت نفع بوده و جایگاه انسان را تا حد پستترین موجودات هم
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Realistic Idealism
2. Soundness and Rightness
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تنزّل میدهد) ،در دیدگاه رهبری حکیمانۀ اسالمی ،انسان (کارکنران) دارای ارزشری غرایی و
نهایی است .به دلیل حکمت ،بصیرت ،خیرخواهی و صداقت رهبرر ،رهبرر حکریم از چنران
اعتبار ،احترام و جایگاهی نزد پیروان خود برخوردار است که پیروان حاضرند جانشران را در
راه دستیابی به هدفها فدا کنند (اقدام به فداکاری ،ایمارگری و جانبرازی مریکننرد) .ایرن
رفتار پیروان در نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی از این واقعیت نشرئت مریگیررد کره پیرروان
حسّ ِحقیقی رهبر را درک میکنند و بر این باورنرد کره «رهبرر راه دسرتیرابی بره کمرال و
سعادت حقیقی را به آنها نشان میدهد» .اما در نظریههای رهبری موجرود ،کره غالبراً غربری
هستند ،رهبر به دنبال مسخ کردن کارکنان بوده و سپس در صدد استعمار و اسرتممار آنهرا برر
میآید که در بلندمدت این نقش بازی کردن آشکار میشود.
 )9رهبر حکیم هنرمندی است که به مهندسی و معماری فرهنگی 1میپردازد؛ رهبران خردمنرد و
حکیم ،به شکلی هوشمندانه و حکیمانه ،دست به خلق واژگان و عبارتهای جدیردی مری-
زنند و آنها را به فرهنگ لغات سازمان یا جامعه میافزایند .با بیان این واژگران و عبرارتهرا،
آنها مفهومی گسترده و فرهنگی عظیم را در قالب واژه یا عبارتی کوتراه پایرهریرزی و تبیرین
میکنند .رهبری حکیمانه با بیان این واژههای جدید ،توجه پیروان را به سمت موضوع مهمی
جلب مینماید .پس از آن ،پیروان به تفسیر و تعبیر این واژگان و عبارتهرا و نیّرت رهبرر از
طرح آن میپردازند .پس از مدتی ،پس از اینکه دیدگاههای( درست و نادرست) متعددی در
مورد این واژگان مطرح شد ،رهبر در جلسات متعدد به تشریح و تبیین کامل این واژهها می-
پردازد؛ بدفهمیها و کژفهمیها را اصالح میکند و شاخصهها ،معیارها و ویژگیهای مفهروم
جدید را به وضوح بیان میکند؛ و پیروان را ترغیب میکند تا در راسرتای آن فعالیرت کننرد.
رهبری حکیمانه با استعمال واژهها و عبارتهای حکیمانه ،مفاهیم جدید و ویژهای را مطررح
می کند که با استفاده از آن ،بر پیرروان اثرر گذاشرته و بسریج و عرزم عمرومی را در راسرتای
دستیابی به این مفاهیم و هدفهای مورد نظر ایجاد میکند .در واقرع« ،رهبرری حکیمانره برا
واژهسازیهای متناسب ،منظومهای مفهومی با ظرفیتهای جدید ایجاد میکند.
 )10رهبری حکیمانه مبتنی بر رهبری کریمانه است؛ رهبری حکیمانه از سبک کریمانه برای رهبری
استفاده میکند .مبنای این سبک از رهبری ،کرامت ذاتی انسان است .بهررهگیرری از قاطعیرت و
شجاعت توأم با نرمش در ارتباط با پیروان از اهمیت بسیاری برخوردار اسرت .همرانگونره کره
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. The wise leader is a craftsman who addresses to cultural engineering and architecturing.
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امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) میفرمایند ...« :بنابراین از خداوند در اموری که بررای ترو مهرم
است یاری بجوی و سختی و قاطعیت را با نرمش و انعطاف در هم بیامیز؛ تا جایی کره نررمش
کارساز است ،نرمش کن و در مواردی که جز سختگیری و قاطعیت کارساز نیست ،مصمم و برا
قدرت دست بکار شو  .»1 ...آقاپیروز ( )1390معتقد است که اگر نوعی کرامرت ذاتری را بررای
انسان قائل باشیم ،نحوۀ رهبری و تعامل با او کریمانه خواهرد برود و اگرر او را پَسرت بردانیم،
شیوۀ رهبری ،استبدادی و خوارکننده خواهد بود .وی معتقد است که نرمش و شردت عمرل از
ویژگیهای بارز رهبری کریمانه میباشند؛ این دو ویژگی در دو طرف پیوستار قرار میگیرنرد و
رهبر باید در محدودهی نرمش عمل نماید و در صورت ناچاری جهت خود را به سرمت نقطرۀ
مقابل (شدت عمل) تغییر داده و آن را مبنا قرار دهد .چنانچه اِعمال نرمش (مدارا) و نیز شردت
عمل ،به منظور انجام تکالیف الهی با انگیزۀ الهی باشد ،رهبر میتواند توفیق بیشتری در نفوذ بر
پیروان داشته باشد (آقا پیروز.)91-116 :1390 ،
 )11رهبر حکیم عامل وحدت است؛ یکی دیگر از ویژگیهای رهبری حکیمانه ،وحردتبخشری
و حفظ انسجام درونی میان اجزا ،عناصر و بخشهای گونراگون مجموعرهی تحرتِ رهبرری
است .رهبری حکیمانه با هنرمندی و ایجاد الگوهای ذهنی ،گروهها و افرادی که دیدگاههرا و
نظرات متضادی با یکدیگر دارند را گرد هم مریآورد ،2میران آنهرا بره عنروان کرل ،انسرجام،
وحدت و همدلی ایجاد میکند و راهنمایی جهت نگررش ،تصرمیم و رفترار ارائره مریکنرد.
عالوهبر این ،میان افراد همفکری که متعهد به دستیابی به رسالت الهی و بسترسرازی بررای
رشد و تعالی سازمان هستند ،انسجام و وحدت رویه ایجاد میکنرد .شرومِیکِر و همکرارانش
معتقدند که این ویژگی رهبر نیازمند معاضدتی فعال است .موفقیت در وحدتبخشی نیازمند
ارتباطاتی کنشگرایانره ،اعتمادسرازی و تعهرد همیشرگی دارد (.)Schoemaker et al., 2013
رهبر حکیم قادر است تا هویتی جمعی اجتماعی 3را ایجاد کند .دِی و همکرارانش معتقدنرد
فرایندهای رهبری قادر است تا نیازها ،هدفها و پیامدهای مورد انتظار افراد را همسو نمایرد
که این همسوسازی یکی از وظیفههای اصلی رهبری اسرت؛ در نتیجره ،تعریرف از خرود بره
عنوان «من» ،دستِ کم به تعریفی به نسبت جمعی ،یعنی «ما» تبدیل مریشرود .کارکنران ،بره
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1نهجالبالغه :نامۀ 46
2. the power of bring together people
3. Collective Social Identity

 182فصلنامه نظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1394

جای مجموعهای مستقل از هویتهای منحصر به فرد ،خودشان را در شرایط جمعری تصرور
میکنند و نیازهای گروهی و تیمی ،هدفهای فردی ،و پیامردهای مرورد انتظرار گروهری را
شناسایی میکنند (.) Day et al., 2004: 860
 )12رهبری حکیمانه مبتنی بر تکلیفمداری و مسئولیتپذیری است؛ هر سازمان و مردیریتی برر
مبنای تکالیفی بنا شده که اغلب تعهدات اخالقی ای را بر می انگیزد و رهبر بایرد مبنرای کرار
خود را بر این تعهدات استوار سازد که سبب رسیدن به اهداف مریشرود .امرام خمینری (ره)
همیشه میفرمود« :ما مأمور به تکلیف هستیم ،نه نتیجه ».برای رهبران حکیم ،عمل به تکلیف
یک اصل است .در واقع ،عمل به تکلیف ،وطیفهای الهی است .اگرچره بره ظراهر برر نتیجره
تأکید نمیشود؛ اما از آنجائیکه تکلیفمداری با نیّت خدایی همراه اسرت ،بره خرودی خرود
نتیجه است ،چرا که صِررف عمرل بره تکلیرف ،رضرایت الهری را بره همرراه دارد .خداونرد
میفرمایند« :ای اهل ایمان ،شما اگر خدا را یاری کنید ،خدا هم شما را (همه جا) یاری کنرد
و ثابت قدم گرداند »1و نیز میفرمایند «اگر شما را خدا یاری کند ،محال است کسی بر شرما
غالب آید و اگر به خواری واگذارد آن کیست که بتواند بعد از آن شما را یاری کند؟ و اهرل
ایمان تنها به خدا باید اعتماد کنند.»2
فروزنده دهکردی و جوکار معتقدند یک سازمان تکلیفگرا دارای کارکنانی با انگیزه ،فداکار
و عالقهمند است که با رضایت درونی به وظایف عمل میکنند؛ خدمت به مردم را وظیفرۀ خرود
میدانند؛ عاشقانه خدمت میکنند؛ از سازمان و اموال عمومی حفاظرت مریکننرد؛ اصرالت را بره
رفتار انسانی و اخالقی میدهند و از ابزارهای مطلوب و شرعی بررای دسرتیرابی بره هردفهرا
استفاده میکنند .همچنین ،تکلیفگرایی میان هدفهای فردی و سازمانی انسجام و وحردت رویره
ایجاد میکند؛ تعارضها را به حداقل میرساند؛ افراد را خرود -کنتررل مریکنرد؛ تحمرل و حرل
مسائل و مشکالت را برای افراد سازمان آسان میکند؛ برای انجرام رسرالتهرای الهری و فرراهم
آوردن بستر رشد و تعالی سازمان ،افراد همفکرر را گررد هرم مریآورد و اثربخشری سرازمانی را
افزایش میدهد (فروزنده دهکردی و جوکار.)216-217 :1389 ،
 )13رهبر حکیم هم خود را میشناسد و هم دشرمن /رقیرب خرود را مریشناسرد؛ خودشناسری،
دشمنشناسی و رقیبشناسی 3از ویژگیهای بارز رهبری حکیمانه است .رهبر حکیم میداند
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1سورۀ محمد :آیۀ 7
 .2سورۀ آل عمران :آیۀ 160
3. Self-awareness, Enemy-awareness and Competitor-awareness
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وضعیت و موقعیت گذشتۀ وی چه بوده ،از وضعیت و موقعیت حاضرر و فعلری خرود آگراه
است و مقصد نهایی خود را نیز میدانرد؛ بنرابراین ،هیچگراه دچرار گمراهری ،سرردرگمی و
آشفتگی نخواهد شد .خودشناسی آنقدر دارای اهمیت است که مقدم برر خداشناسری گرفتره
شده است .خودشناسی عبارت است از «آگاهی و شناخت انسان بره هسرتی و وجرود خرود؛
استعدادها و تواناییهایی که واجد آنهاست؛ جایگاهی که در هستی دارد و نسبت او برا مبردأ
هستی» که او را مهیای دستیابی به مدارا عالیۀ اخالقی و عرفانی میکنرد .بردیهی اسرت کره
هرچه انسان تالش بیشتری در این راه نشان دهد ،رتبه و درجهاش بلندتر خواهد بود.
روثاشتاین و بورک معتقدند اجماع رو به رشدی در میان اندیشرمندان رهبرری وجرود دارد
که خودشناسی (خودآگاهی) مبنای توسعۀ رهبری است و در نتیجه ،محرور ترالشهرای خرود-
مدیریتی است .خودشناسی بنیانی را برای خویشتننگری ،گزینش ،تعیین اولویت ،تغییر و توسعه
پیریزی میکند ( .)Rothstein and Burke 2010: 5آوُلیو و گاردنِر معتقدند خودشناسری زمرانی
روی میدهد که افراد از وجود خود و از آن بستری که وجود در درون آن بنا میشود آگاه باشند
که در طول زمان آنها در آن بستر فعالیت میکنند .خودشناسی نقطهای نهایی نیست ،بلکه فراینرد
پدیداری است که به طور مستمر برای درک استعدادها ،نقراط قروت ،درک هردف ،ارزشهرای،
باورها و خواستههای محوری حاصل میشود .خودشناسی مسرتلزم آگراهی اساسری و بنیرادی از
دانش ،تجربه و قابلیتهای فرد است (  .)Avolio and Gardner, 2005: 324یکی از ویژگیهای
برجستۀ رهبری حکیمانه دشمنشناسی است؛ در محیط سازمانی ،این خصیصۀ مهم ،هم با عنوان
دشمنشناسی (هنگامی است که رقبای شرکت یا سازمان در صدد آسیبرسانی و نرابودی آن برر
میآیند) و هم با عنوان رقیبشناسی (هنگامی اسرت کره سرازمانهرا و شررکتهرای متعردد در
عرصههای مشترکی مشغول به فعالیت و رقابت سالم هستند) مطرح مریشرود .رهبرر حکریم برا
استفاده از بینش و بصیرت خود به خوبی مسرائل ،رویردادها و رفتارهرای دشرمنان (در محیطری
تخاصمی) و رقبا (در محیطی رقابتی) را شناسایی و درک میکند.
2

 )14پیشبینیپذیری 1رهبری حکیمانه مبتنی بر حقجویی (حرقطلبری) و حرقمرداری اوسرت ؛
نیروی محرک و برانگیزاننده و جهتدهندۀ رهبری حکیمانه ،انگیرزههرای فرردی و گروهری
نیست ،بلکه آرمانهای حقخواهانه ،حقجویانه و ارزشهای انسانی رهبری است که جهت-
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Predictability
2. The Quest for Truth
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دهنده است .از اینرو ،همۀ تالشهای رهبر مبتنی بر حق و آرمانهرای حرقجرویی و حرق-
خواهی است .بنابراین ،اگر رهبری بر سر دوراهی قرار گیرد که یک طرف آن حق باشرد ،بره
طور قطع ،حق را بر میگزیند .رفتارهای رهبری حکیمانۀ اسالمی را میتوان پیشبینری کررد.
از آنجاییکه انسانهای مؤمن از حق تبعیت میکنند و اجازۀ عدول از اخالقیات و دین را بره
خود نمیدهند و اسیر بیعدالتی ،سیاستبازی ،دورویری ،نفراق ،دروغ و نیرنرگ نمریشروند
پیشبینیپذیر هستند .آنها در باورها ،اعتقادات ،پندارها ،اندیشرههرا ،نیّرات ،گفترار ،کرردار و
اعمال و رفتار خود ثبات دارند؛ از اینرو ،پیشبینیپذیر هسرتند .پریشبینریپرذیری یکری از
محصوالت و یکی از نتایج صداقت ،صراحت و روشنی و حسنِ نیّت در انجام کارها (تمرام
امور زندگی) است.
1

 )15رهبران حکیم افرادی انقالبی ،تحولگررا و پیشررفتگررا هسرتند؛ رهبرر حکریم ،متظراهر،
محافظهکار و عافیتطلب نیست؛ بلکه نسبت به وضعیت موجرود ابرراز نارضرایتی مریکنرد،
نسبت به آنچه که وجود دارد معترض بوده و به دنبال بهبود وضعیت است .رهبرران حکریم،
افرادی سیاسی هستند ،اما سیاستزده و سیاسیکار نیستند و حرف را صریح و صادقانه مری-
گویند و به آن عمل میکنند؛ یعنی اینگونه نیست که کلمهای را بگویند و معنرای دیگرری را
اراده کنند .آنها افرادی انقالبی هستند؛ انقالبی به این معنی که پیوسته تغییرر و تحرول ایجراد
میکنند؛ تغییر و تحولی که در جهت بهبود و پیشرفت باشرد و کیفیرتهرا را افرزایش دهرد.
رهبران حکیم افرادی شجاع و جسور 2هستند ،در تصرمیمگیرری و اقردام قاطعیرت دارنرد و
نسبت به تصمیمها و رفتارهای نادرست و متضاد با منافع جامعه سازشناپذیرند .رهبر حکیم
اعتقاد راسخ به هدف و ارادۀ قوی دارند ،اعتماد به نفس 3همرا ه با آرامش خاطر اسرت .ایرن
اطمینان خاطر و شجاعت نه تنها در شناسایی نقاط قوت و فرصتها و در تصمیمگیریها به
رهبر کمک میکند ،بلکه به پیروان و یاران نیز انتقال مییابد.
5

 )16رهبران حکیم بیانی رسا و کالمی نافذ 4دارند و نصیحتگر و موعظرهگرر هسرتند؛ رهبرری
حکیمانه بیانی رسا و کالمی نافذ دارد .نافذ بودن بیان رهبر از خودسرازی و صرداقت رهبرر
نشئت میگیرد؛ راز نفوذ کالم و اثرگذاری بیان رهبری حکیمانه در خلروص رهبرری 6نهفتره
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Revolutionary, Transformational and Progressive Leaders
2. Courageousness
3. Strong-Willed, Self-confidence
4. Impressive Lanquage
5. Preachership

 .6به این معنی که «از کوزه همان برون تراود که در اوست».
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است .کالم رهبر بیش از آنکه از نظر معنی و مفهوم لفظی اثرگذار باشداز نظر نماد بیشرترین
تأثیر را بر پیروان میگذارد .جدای از بیان احساسات و ایدهآلها ،برای اثرگذاری بر پیرروان،
رهبری حکیمانه مستلزم مجموعهای از فنون هنرمندانۀ سخنورانهای (در قالرب بیران آیرات و
روایات ،اشعار و داستانهای تاریخی و حماسی) است؛ محتوای نمرادین پیرام رهبرری اثرری
ژرف در پیروان میگذارد.
 )17رهبری حکیمانه مبتنی بر مرجعیت و الگو بودن رهبر است؛ رهبران حکیم از طریق رفتار یرا
سرمشق قرار گرفتن به رهبری مجموعۀ تحتِ هدایت خود میپردازند .جان پی .کاتر معتقرد
است که یکی از قویترین راههای برقراری ارتباط برای رهبرری و هردایت افرراد ،از طریرق
رفتار انجام میگیرد .مشاهدۀ رفتار رهبر بسیار اثرگذارتر از بیان صدها داستان است .کاتر این
نوع رهبری را «رهبری از طریق سرمشق »1نامگذاری مریکنرد .هنگرامی کره کارکنران شراهد
رفتارهایی از سوی رهبری باشند کره در تنراقض برا چشرمانرداز باشرد ،مجموعرۀ کراملی از
پرسشهای دردسرآفرین را در مورد اعتبار و تمایل به نقش بازی کردن رهبر مطرح مریکنرد
) .)Kotter, 1996: 95-96در این نوع رهبری ،رهبری شایان تقلید 2اسرت و پیرروان از رهبرر
تقلید میکنند .در آموزش از طریق مُریدی ،فرد مُرید برای مدت نسبتاً طوالنی در کنرار مرراد
خود کسب فیض میکند و از نزدیک شاهد گفتارها و ،به ویژه ،کردار و رفتار او میشرود .از
اینرو ،بیش از آنکه اثرگذاری و تربیت از طریق گفتار انجام گیررد ،از طریرق رفترار رهبرر و
مشاهدۀ رفتار از سوی مرید او صورت میگیرد .در این مفهوم؛ پیرو مریکوشرد ترا از رهبرر
الگوبرداری کند .کوزِز و پوزنِر معتقدند که رهبر شایستۀ تقلید ،پنج فعالیت زیر را انجام می-
دهد )1 :الگوی رفتاری است؛  )2چشمانداز مشرترکی را الهرام مریبخشرد؛  )3برا فراینرد در
چالش است؛  )4دیگران را برای اقدام توانمند میسازد و  )5قلب (عواطف و احساسرات) را
تقویت میکند (.)Kouzes and Posner, 2007: 14
 )18رهبریِ حکیمانه مبتنی بر تصمیمها و رفتارهرای سرنجیده ،عالمانره و دانرشمدارانره اسرت؛
رهبران حکیم بر این باورند کره کارهرا و اقردامات و تصرمیمات بایرد حکیمانره ،عالمانره و
دانشمدارانه باشند ،بر اساس برهان و استدالل بوده و محکم باشرد و مبنتری برر مشرورت و
شور با صاحبان حکمت ،خررد و علرم باشرد« .سرنجیده کرار کرردن یکری از شاخصرههرای
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Leading through Behavior or Leadership by Example
2. Exemplary Leadership

 186فصلنامه نظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1394

حکیمانگی است ،یعنی پیش از انجام هر کار و بیران هرر سرخنی بایرد جوانرب آنهرا خروب
سنجیده بشود .»1به همین جهت ،مقام معظم رهبری تأکید میکنند در نظام اسالمی ،حکیمانه
بودن کارها به این معناست که نباید از روی احساسات و بدون توجه به منافع و شرایط الزم
و بهرههایی که ما باید از رابطه با دنیا بگیریم ،حرکت کنیم .2همچنین ،در شاخصههای حکیم
بودن به این نکته هم اشاره دارند که انسان حکیم انسرانی اسرت کره نره در جرایی کره بایرد
شتابزدگی نکند ،شتابزدگی میکند؛ نه آنجاهایی که بایرد برا سررعت حرکرت کنرد ،کوتراهی
میکند.3
 )19رهبر حکیم رهبر بحران است (صمدیمیرارکالئی و صرمدیمیرارکالئی .)1394 ،بره دلیرل
داشتن سعۀ صدر ،رهبران حکیم به عنوان رهبران بحران نیز مطرح هسرتند .شررح صردر یرا
سعۀ صدر عبارت است از ظرفیت فکری و روحی و به عبارت دیگر ،گنجایش انسران بررای
ادراکات و احساساتی است که بر او وارد میگردد و در مقابل ضیق صدر است که به معنرای
کمظرفیتی و عدم گنجرایش الزم نسربت بره واردات فکرری و روحری مریباشرد (محمردی
ریشهری .)11 :1367 ،سعۀ صدر به رهبران کمک میکند تا بر بحرانهای روانری ،فکرری و
روحی غلبه کرده و در بحرانیترین شرایط ،تمرکز خرود را حفرظ کررده و از لحراظ روانری
باثبات باشند .این ویژگی ،در بحرانهای گوناگون یاریگر رهبرر اسرت .برر خرالف رهبرری
فرهمند که گوش شنوا ندارد و نسبت به انتقادها ناراحت میشود ،سعۀ صردر رهبرر حکریم،
بیانگر ظرفیت باالی رهبری نسبت انتقادها و نامالیمات است.
 )20رهبر حکیم الهامبخش 4است و بر قلبهرا رهبرری مریکنرد5؛ الهرامبخشری یکری از اسررار
موفقیت رهبری حکیمانه در هدایت و رهبری افراد است .امرروزه رهبرر از طریرق پراداش و
تنبیه بر کارکنان اثر نمیگذارد ،بلکه به آنها الهام میبخشد؛ یعنی انگیرزۀ درونری در کارکنران
ایجاد میکند ،تا به سطوح باالیی از تعهد ،موفقیت و نوآوری دست یابند .این الهامبخشی در
سایۀ صداقت و شفافیت رهبر و کسب و گسترش اعتمراد موجرود در روابرط میران رهبرر و
پیروان ایجاد میشود .به منظور الهامبخشی ،رهبری حکیمانه محیط را سرشار از هردفهرای
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1بیانات مقام معظم رهبری (حفظهاهلل) در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام.1368/11/09 ،
 .2بیانات مقام معظم رهبری (حفظهاهلل) در دیدار اعضای هیئت دولت.1384/07/17 ،
 .3بیانات مقام معظم رهبری (حفظهاهلل) در دیدار فرماندهان سپاه.1369/06/29 ،
4. Inspiring leader
5. Leading on Hearts
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درست و معنیدار و ارزشهای فرهنگی و اخالقری ایجراد مریکنرد کره بره جرای سرلطه و
حاکمیت قوانین و مقررات ،فرهنگ و ارزشهای محیط راهبر فعالیرتهرای پیرروان هسرتند.
الهامبخشی موجب می شود تا کارکنان (و به طرور کرل پیرروان) بردون اجبرار و بره صرورت
داوطلبانه به اقداماتی در جهت نیل به هدفهای درست دست بزنند .کانگر معتقد اسرت کره
الهامبخشی رهبر بر کارکنان از چند طریق ممکن است )1 :پیکربندی مأموریت سازمان حول
هدفهای درونی مبتنی بر ارزشها و باورهایی کره از لحراظ فرهنگری معرانی ممبتری بررای
سازمان دارند؛  )2تشریح هدفهای سازمانی و یکپارچه کرردن ارزشهرای ممبرت از طریرق
استفاده از داستانها برای بیان ارزشهای هدایتکننده در عمل؛  )3یادآوری و برجسته کردن
باورهای کلیدی در زمران پیکربنردی شررح مأموریرت سرازمان؛  )4بکرارگیری شرباهتهرا،
استعارهها و داستانها در زمان سخنرانی؛  )5اسرتفاده از فنرون سرخنورانه در زمران برقرراری
ارتباط با مخاطبان؛  )6بیان و آشکار کردن احساسات در زمان سرخنرانی؛  )7داشرتن میزانری
تخصص در زمان صحبت کردن برای تقویت باورپذیری کارکنان نسبت به گوینده و سرخنان
او و  )8رعایت اخالقیات (عدم سواستفاده از مهارتهرای زبرانی) ).)Conger, 1991: 31-45
رهبران حکیم بر قلبها رهبری میکنند .بالنچارد معتقد است برای رهبری بر قلبهرا بایرد:
 )1ارزشها را انتخاب کرد؛  )2برای تعالی و کمال هدفگذاری کرد؛  )3صرداقت و راسرتی
را حفظ کرد؛  )4برای ایجاد تغییر ،شجاعت و جسارت پیدا کرد و  )5به سایرین کمک کررد
تا به پتانسیلهایشان نائل شوند (.)Blanchard, 2007

مراحل عمدۀ فرایند رهبری حکیمانۀ اسالمی
فرایند رهبری حکیمانۀ اسالمی ،فرایندی است که طی آن رهبر حکیم به هدایت و رهبری می-
پردازد .این فرایند از مراحل متعدد و متسلسلی تشکیل میشود که آغاز و پایان خاصی ندارد و
هر مرحله میتواند به طور مستمر فعال باشد و این امکان وجود دارد که برخی از این مراحل به
صورت همزمان به اجرا درآیند (شکل شمارۀ .)1
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حکم ت و بصیرت
ک مال گرائ ی و سعاد ت

حساسی ت

ط لب ی
ذه ن متفکر و جستجوگر

ک یفی ت گرائ ی

دری اف ت مسائ ل و روی

بازخور دادن نتای ج تصمی م ها

داده ا

و اق دامات

تح لی ل گری

تأک ی د بر تک لیف م داری و

ادراک ی -شناخ ت ی

مسئولی ت پ ذیری

وجود رهبری حکیمانه
شناخ ت ماهی ت و باط ن مسائ ل

وح دت بخش ی و انسجا م

و روی داده ا

بخش ی
ج ل ب اعتماد پیروان و

آی ن ده نگری و دوران دیش ی

بصیرت بخش ی

ترسی م چش م ان داز و
آرم ان ها

فرهنگ سازی
اتخاذ تصمی م های درس ت و
صحی ح

بیان صری ح ه دف ها

شکل شمارۀ  1مراحل عمدۀ فرایند رهبری حکیمانۀ اسالمی

همانگونه که در شکل شمارۀ  1نشان داده شده است ،مراحل عمدۀ فرایند رهبری حکیمانره
عبارت است از )1 :وجود رهبری؛ هستۀ اصلی ،مهم و محرکِ فراینرد رهبرری حکیمانره ،وجرود
رهبری اسرت .وجرود رهبرری ،بررای شرخص رهبرر ،حکمرتآفررین و بصریرتبخرش اسرت؛
 )2حکمت و بصیرت؛ آغاز فرایند رهبری حکیمانه ،مبتنی بر حکمت و بصیرت رهبرری اسرت؛
یعنی رهبر حکیم بر مبنای حکمت و بصیرت اقدام به رهبری میکند؛  )3حساسریت؛ حکمرت و
بصیرت رهبری ،حساسیت را در رهبر ایجاد میکند .حساسیت رهبر به این معنی است که رهبرر
حکیم نسبت به مسائل ،رویدادها ،و پدیدهها پیرامونی بیتفاوت نیست؛ بلکه ،هر چیزی بررای او
بامعناست و چیز بیهوده و لغوی وجود ندارد؛  )4ذهن جستجوگر و متفکر؛ این حساسیت ،ذهرن
جستجوگر رهبر را بر میانگیزاند تا به تفکر در مورد پدیدهها بپردازد؛  )5ردیابی و کشف عالئرم
و هشدارها؛ ردیابی ،کشف عالئم و هشدارها و دریافت دادهها و اطالعات از رویدادها و مسائل
پیرامونی ،حاصل ذهن جستجوگر و متفکر است؛  )6تحلیلگری ادراکی /شرناختی؛ تحلیرلگرری
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ادراکی /شناختیِ دادهها و اطالعات پیرامونی رهبر حکیم از طریق عقل ،علم ،شرهود ،حکمرت و
عرفان رهبر انجام میگیرد؛  )7شناخت ،درک و فهم درست ماهیت و باطن رویدادها و مسائل؛ با
استفاده از تحلیلگری ادراکی /شناختی ،رهبرری حکریم تعریرف و درک درسرت و صرحیحی از
ماهیت و باطن رویدادها و مسائل به دست میدهد؛  )8آیندهنگرری و دوراندیشری؛ برا شرناخت،
درک و فهم درست ماهیت و باطن رویدادها و مسائل موجود ،رهبری حکریم نتیجره ،پیامردها و
آیندۀ مسائل و رویدادهای فعلی را پیشبینی میکند؛  )9ترسیم چشمانداز و آرمانگرائی؛ در ایرن
نقش ،رهبر حکیم یک استراتژیست است .رهبری حکیم آرمانها را بر اساس واقعیت و آینردهی
مورد انتظار و نیز امکانات و قابلیتهای موجود تدوین میکند؛  )10اتخاذ تصمیمهای درسرت و
صحیح؛ رهبر حکیم بر اساس واقعیتهای موجود ،آرمانهای تعیینشرده و آینردۀ مرورد انتظرار،
تصمیم میگیرد که چه اقدامی را انجام دهد؛  )11بیران صرریح هردفهرا؛ رهبرر حکریم ،بردون
سیاسیبازی و مخفیکاری ،و صریح و صادقانه به بیان هدفهرای مطلروب و متعرالی و راههرای
نائل آمدن به آنها میپردازد (هردفهرایی از قبیرل :عملکررد براال ،اثربخشری ،بهررهوری ،کسرب
رضایت ذینفعان درونی و بیرونی ،تعالی ،سعادت و کمرال انسران)؛  )12فرهنرگسرازی؛ رهبرر
حکیم معماری فرهنگی است .رهبری حکیمانره رهبرریای ارزشمردار و فرهنرگسراز اسرت و
فرهنگ عمومی را برای پیادهسازی تصمیمها و تأمین هدفها ایجاد میکند؛  )13جلب اعتمراد و
بصیرتبخشی /الهامبخشی؛ به منظور پیادهسازی تصمیم ،رهبر حکیم میکوشد تا از طریق انتقال
حقیقت به پیروان ،آنها را برانگیزاند و اعتماد و مشارکت حداکمری پیروان را جلب نماید .در این
نقش ،رهبری حکیم بیدارگر ،آگاهیدهنده و بصیرتدهنده است .به این منظرور ،رهبرری حکریم
ارتباطی مستقیم و بیواسطه با پیروان برقرار میکند؛  )14وحدتبخشی و انسجامبخشی؛ رهبری
حکیم ،انسجام و وحدت را عامل اصلی دستیرابی بره پیشررفت ،کمرال و سرعادت مریدانرد و
میکوشد تا با یکپارچهسازی وظایف ،رفتارها ،ارزشها ،هدفها و دلهای پیروان ،به این مهرم
دست یابد .رهبری حکیم در این نقش ،عامرل وحردت اسرت؛  )15تأکیرد برر تکلیرفمرداری و
مسئولیتپذیری؛ در مسیر چشمانداز و آرمانها ،رهبر حکیم بر تکلیفمداری و مسئولیتپرذیری
تمرکز میکند تا تصمیمها را به درستی پیرادهسرازی نمایرد؛  )16برازخور دادن نترایج اقردامات؛
رهبری حکیم میکوشد تا با بیان موفقیتها ،بیان موانع پیشرفت و راههای غلبه بر آنها ،از طریرق
حقگوئی و واقع گوئی بره برازخور دادن نترایج اقردامات و تصرمیمهرا اهتمرام ورزد .در مواقرع
ضروری ،رهبر به طور مستقیم و بدون واسطه ،مسائل را با مخاطبان و پیروان خود در میان مری-
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گذارد؛  )17کیفیتگرائی؛ از نظر رهبر حکیم ،هر روزِ فرد ،سازمان یا جامعه باید بهتر ،پرثمرتر و
باکیفیتتر از روز گذشته باشد (هم از لحاظ معنوی و هرم از لحراظ مرادی و کیفیرت زنردگی).
رهبر حکیم به بهبود مستمر کیفیت میاندیشرد .وی مریکوشرد ترا از طریرق مهندسری مجردد و
پیادهسازی برنامههای اصالحی ،مجموعهی تحتِ رهبری خود را به سمت کیفیت باالتر رهنمرون
نماید؛  )18کمالگرایی و سعادتطلبی؛ پس از تأمین هدفهرای سرطح پرایینترر ،رهبرر حکریم
تالش میکند تا هدفهای سطوح باالتر را تدوین نموده و سرانجام ،فرد ،سرازمان و جامعره بره
آرمانشهر و مدینۀ فاضلهای نائل گردد تا بره موجرب آن ،کمرال و سرعادت فرردی ،سرازمانی و
اجتماعی آنها تأمین شود.
الزم به ذکر است که تا مرحلۀ دهم ،یعنی «اتخراذ تصرمیمهرای درسرت و صرحیح» ،فراینرد
رهبری حکیمانه مربوط به شخص رهبر است؛ یعنی مربوط به کیفیرتهرا و قابلیرتهرای فرردیِ
خود رهبر است .اما در مراحل بعدی ،پیروان نیز نقش بهسزایی را ایفا میکنند.

بحث و نتیجهگیری
آشفتگیها ،نابسامانیها ،پیچیدگیها ،عدم قطعیتها و تغییرات سریع فناوریها ،بازارها و
کیفیتهای زندگی در دنیای امروز ،سازمانها را وادار میسازد تا در جستجوی رهبرانی باشند
که کمترین اشتباهات را در تصمیمگیریهایشان داشته باشند .رهبرانی که حسابشده و با
وسواس خاصی ،تصمیمهای درست را اتخاذ کنند و رفتارهای مناسب و درستی را برای هدایت
و رهبری پیروان بهکار گیرند .بنابراین ،سازمانهای عصر حاضر باید در جستجوی رهبرانی
باشند که به صورت «خردمندانه و حکیمانه» به هدایت و رهبری میپردازند.
در ادامۀ بحث به نتایج این تحقیق در زمینۀ نقد نظریههای موجود رهبری و گزارههای اصلی
به دست آمده اشاره می شود.

نقد نظریههای موجود رهبری
پژوهش رهبری با جستجوی ویژگیهای وراثتی آغاز شد که رهبر را از غیر رهبر متمایز میکرد
و به تبیین اثربخشی فرد به عنوان رهبر میپرداخت .پژوهشهای نخستین ،آغاز پارادایم صفات
رهبری بودند .مطالعات متعدد در این زمینه بر این باور بودند که ویژگیهای منحصر به فرد
رهبر از قبیل ویژگیهای جمعیتشناختی ،مهارتها ،تواناییها و صفات شخصیتی اثربخشی
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رهبری را پیشبینی میکنند .منتقدین پارادایم صفات رهبری ،اندیشمندان را به جستجویی فراتر
از صفات رهبری تهییج کردند تا چگونگی پیشبینی اثربخشی از طریق رفتارهای رهبری را مورد
مالحظه قرار دهند .این پژوهشها به ابتکار عمل و مراعات حال دیگران رهنمون گردید و
پارادایم رفتاری را پایهریزی کرد .تأثیر پارادایم رفتاری را میتوان در نظریۀ اقتضائی فِرِد فیدلر،
شبکۀ مدیریتی بلیک و موتون و رهبری تعاملی و تحولگرا (الگوی تمام عیار رهبری) مشاهده
کرد .برخی از پژوهشگران از ازدیاد و کمبود همبستگی و ترکیب نظریهها و ساختهای رهبری
گالیه میکنند .نخستین انتقاد این است که اندیشمندان و پژوهشگران رهبری بدون تالش برای
مقایسه و تطبیق درستی و اعتبار نظریههای موجود ،نظریههای جدید رهبری را خلق میکنند
( .)DeRue et al., 2011: 7-52در واقع ،هر یک از صاحبنظران جدید ،کار پییشینیان را مورد
انتقاد قرار داده و خود راه جدیدی را در پیش گرفته است .اگر این اقدامات در مسیر
پژوهشهای گذشته صورت بگیرد و عالوهبر نظرات و دیدگاههای جدید ،ترکیبی از کارهای
گذشته را به کار گیرد ،نتیجۀ بهتری به دست خواهد داد.
از طرفی ،نظریههای رهبری موجود در جوامعی نشو و نما یافتهاند که فرهنگ ارزشی غررب
بر آن جوامع مستولی یافته است .رابینز معتقد است که بیشتر نظریههای رهبری در ایاالت متحده
آمریکا ،به وسیلۀ آمریکاییها و با موضوعهای آمریکایی توسعه یافتهاند؛ به ایرن معنری کره ایرن
نظریهها گرایشی آمریکالیی دارند .این نظریهها به جای تأکید بر حقوق پیرروان ،برر مسرئولیت-
هایشان تمرکز میکنند؛ لذتگرایی 1را بر تعهد نسبت به وظیفه یا انگیزش نروعدوسرتانه تررجیح
میدهند؛ مرکزیت کار و ارزشگرایی دموکراتیک را مفرروض مریداننرد؛ و بره جرای معنویرت،
مذهب ،یا خرافات ،بر عقالنیت تأکید میکنند؛ این مفروضات کاربرد جهانی ندارند .برای ممرال،
در کشوری مانند هند که در آن تأکید فراوانی بر معنویت وجود دارد ،یا کشوری مانند ژاپرن کره
در آن بیشترین نگرانی کارکنان این است که بتوانند آبروی خود را حفظ کنند ،2یا کشوری ماننرد
چین که در آن اهانت آشکار به کارکنان مورد پذیرش نیست ،مفروضات فوق توجیهپذیر نیسرتند
(.)Robbins, 2003b: 99نظریررۀ رهبررری حکیمانررۀ اسررالمی پررا را از نگرراههررای تررکبعرردی،
سطحینگرانه و سادهانگارانه فراتر گذاشته و رهبری را حاصل فراینردی مریدانرد کره از فلسرفۀ
وجودی رهبر گرفته تا ماهیت ،ویژگیها و رفتارهای رهبری را در بر میگیرد و اقتضائات را نیرز
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. hedonism
2. save face
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پوشش میدهد .با ارائۀ نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی باید بگوئیم« :دیگر نباید بدون توجره بره
نظریههای موجود در مورد رهبری ،نظریهپردازی کررد و الگوهرای جدیردی از رهبرری را ارائره
کرد ».نظریهها و پارادایمها هرگز نمیمیرند ،بلکه تعدیل میشوند و توسرعه مرییابنرد .بنرابراین،
کنار زدن نظریههای گذشته ،کاری معقول نمینمایاند؛ بلکه باید آنها را حفظ کررد و نظریرههرا و
دیدگاههای جدید را بر مبنای آنها ارائه کرد .اما آنچیزی که بایرد توسرعه یابرد ،نظریرۀ رهبرری
حکیمانه است.
نظریههای جدید و در حال ظهور رهبری ،متعهد به پیشبرد درک از سه مبنای اصلی رهبرری
راهبرردی ،یعنرری ظرفیررت یرادگیری ،ظرفیررت تغییررر و حکمرت مرردیریتی هسررتند (

Boal and

 .)Hooijberg, 2000: 529در اندیشههای جدید ،رهبر صرفاً متکی به جایگراه مشرروع و قرانونی
خود نیست .فرایند رهبری دیگر وابسته به مبادالت ارزشمند با دیگران بره منظرور اثرگرذاری برر
آنها نیست (مانند رهبری تعاملی) ،بلکه تأکید بر توانایی شخصریتی رهبرر و قردرت نفروذ او در
باورها ،ارزشها ،رفتارها و اعمال دیگران است (مانند رهبری تحولگررا) (صرمدیمیرارکالئی و
همکاران117-138 :1392 ،؛ صمدیمیارکالئی و همکاران .)499-519 :1395 ،عالوهبرر ارتقرای
انگیزش بیرونی ،آنها بر انگیزش درونی و حتی انگیزش درونفردی پیروان تأکید ویژهای دارنرد.
بنابراین ،الگوهای عقالیی رهبری بایستی با الگوهای فراعقالیی (یا الگوهرای مبتنری برر شرهود،
کاریزما و )...ترکیب شوند تا رهبری حکیمانۀ اسالمی را به وجود آورند.
این مقاله به سه گزارۀ اصلی پرداخته است که عبارتاند از:
گزارۀ  :1ارائۀ نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی .گزارۀ اصلی این مقاله این است که با دیردی
متفاوت ،به ارائۀ نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسالمی میپرردازد .ایرن نظریره نظریرهای پویاسرت کره
تمامی جنبههای ممبت نظریههای رهبری پیشگفته را ترکیب مرینمایرد .البتره ،ایرن نظریره تنهرا
ترکیبی از نظریههای موجود رهبری نیست ،بلکره از لحراظ مفهرومی متمرایزتر از آنهاسرت و از
لحاظ ادراکی کمتر گیج کننده اسرت .نظریرۀ رهبرری حکیمانرۀ اسرالمی ترکیبری از رویکردهرای
عقالئی ،مذهبی ،اخالقی و ارزشی به رهبری است که عرصۀ گستردهای را برای بررسی ،مطالعره
و پژوهش در رهبری و توسعۀ آن فراهم مریآورد .ایرن نظریره عرالوهبرر پررداختن بره رفترار و
ویژگیهای شخصیتی رهبر ،زمینۀ مطالعۀ ماهیت و وجود رهبری را نیز ممکن میسازد.
برخالف نظریههای رهبری موجود ،که بر یک رفتار ،شیوه یا بُعد رهبرری تمرکرز مریکننرد،
مانند نظریۀ رهبری تحولگرا که بر بُعد تحولگرایی رهبر تأکید میکند و به دلیل اینکه تنها ابرزار

در مسیر نظريۀ رهبري حكیمانۀ اسالمي 193

در اختیار آنها چکُش است ،الجرم ،همه چیز را میخ میبینند؛ نطریۀ رهبری حکیمانه جعبۀ ابرزار
کاملی را در اختیار رهبری قرار میدهد که به فراخور موقعیتها و شرایط متنوع ،از ابزار ویرژه و
متناسب با آن موقعیت و وضعیت استفاده میکند.
رهبران حکیم از سطوح مهارتهای ارتباطاتی باالیی برخوردارند و با پیروان خود به خروبی
ارتباط برقرار میکنند .رهبران حکیم هدفهای روشن و آشکاری را تبیین میکننرد کره عملکررد
عالی را در پی دارد؛ چرا که همۀ عملکردهای عالی با هدفهای واضح و آشکار آغاز میشروند.
در انتقال احساسات ،افکار و اندیشهها 1به پیروان و کارکنران ،رهبرران حکریم از توانرایی براالیی
برخوردارند .در زمان بحران ،رهبری حکیمانه مبتنی بر ارتباطات اثربخش (صرمدیمیرارکالئی و
صمدیمیارکالئی ،)1394 ،آگاهیبخشی ،حقیقتگویی و ارتباطرات بردون واسرطهای اسرت کره
رهبر با ذینفعان و ،به طور کل ،با مخاطبین خود برقرار مریکنرد .رهبرر حکریم قرادر اسرت ترا
تهدیدهای بالقوه را به فرصتهایی در راستای نیل به هدفهای عالیه تبدیل کند.
رهبران حکیم نسبت به نیازهای پیروان خود پاسخگو هستند؛ از اینرو ،پیروان نیز نسبت بره
عملکرد خود پاسخگو خواهند بود .رهبران حکیم نیازهای پیروان خود را توسعه میبخشند؛ چرا
که پایین نگهداشتن سطوح نیازهای پیروان در بلندمدت موجب میشود نیازهای موجود و سرطح
پایین آنها تأمین شود و نسبت به مشوق هرای معمرول برانگیختره نشروند .یکری از اقرداماتی کره
رهبران حکیم باید انجام دهند این است که از طریق گسترش نیازهای پیروان و تبیین مشوقهای
موردنیاز برای تأمین این نیازها از اشباع روانی و اشباع نیازهای پیروان جلوگیری کنند.
رهبری حکیمانه مبتنی بر تفکر و اندیشۀ رهبری است ،بنابراین ،رهبران حکریم اندیشرمندان
قاطعی هستند؛ آنها اندیشههای بزرگی در سر دارند؛ اقردامات بزرگری را انجرام مریدهنرد و بره
مقامهای عالیه دست مییابند .اندیشمندان قاطع به نتایج قاطعی نیز دست خواهند یافت ،چرا کره
آنها از مسائل نمیهراسند .ارزشها بسیار مورد توجه رهبران حکیم قرار دارند ،از اینرو ،زمرانی
را برای شناسایی ارزشهای محوری قرار میدهند.
رهبران حکیم از طریق ارائۀ اندیشهها و افکار جدید ،تبیین چشماندازها و افقهرای روشرن،
توانمندسازی (تفویض اختیار و مسئولیت) و از طریق بررانگیختن انگیرزۀ درونفرردی ،نیازهرای
پیروان را توسعه میبخشند.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Empathy
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گزارۀ  :2انگیزش درونفردی .یکی دیگر از گزارههای مهم در این مقاله ،طرح مفهروم «انگیرزش
درونفردی» است؛ انگیزش درونفردی مرتبط با ایمان ،باورها ،اعتقادات ،ارزشهرا و انتظرارات افرراد
است .ریشۀ این نوع از انگیزش در خودشناسی ،خداشناسی ،دشمنشناسی ،خداباوری و خردامحوری
پیروان قرار دارد .منشأ انگیزش درونفردی ،امیدواری و انتظار تحقق وعدههای الهری اسرت .هنگرامی
که کارکنان خدا را ناظر بر اعمال و رفتار خود بدانند ،معاد و روز محاسربۀ اعمرال توسرط خداونرد را
پذیرفته باشند ،خود را مسئول تمامی گفتار ،اعمرال و رفتارشران مریداننرد؛ از ایرنرو ،مریکوشرند ترا
بهترین ،دقیقترین و درستترین اعمال و رفتار را به نمایش بگذارند.
کارکنانی که از انگیزش درونفردی برخوردارند ،واجد کیفیتهای زیر هستند :خود -کنتررل
و خود -هدایتکننده هستند؛ احساسات و رفتارهای خود را کنترل و هدایت میکنند؛ تکلیفگرا
یا وظیفهگرا هستند (بدون اینکه از طریق یک نیروی بیرونفردی تحریک شوند یرا تحرت فشرار
قرار گیرند تا به تکالیف و وظایفشان عمل کنند ،از طریق ایمان و ارزشهای درونی و هدفهای
عالیِ خود برانگیخته میشوند) )1 :قبل از انجام عمل ،با خود شرط میکنند که کار را به درسرتی
انجام دهند؛  )2رفتارهای درستی را اعمرال مریکننرد؛ تصرمیمهرای درسرتی را اخرذ مریکننرد؛
میکوشند تا از انحرافات و نقصانهای حین عمل جلوگیری نماینرد؛  )3پیوسرته خرود را مرورد
ارزیابی قرار میدهند (که آیا به درستی عمل کردهاند یا خیر؟)؛ پرس از انجرام وظیفره ،عملکررد
خود را در زمینۀ خوبیها و بدی ها ،اطاعت و عصیان ،خداپرستی و هواپرسرتی بره دقرت مرورد
محاسبه قرارمیدهند؛  )4در صورت بروز انحراف در اعمال و رفتار ،یعنی پس تعیرین نقصران و
اهمالکاری در انجام وظیفه ،اقدامات جبرانی را به عمل میآورد ،یعنی خود را سرزنش میکننرد
و برای جبران این انحراف و اهمالکاری ،مجازاتی را برای نفس خود در نظر میگیرند .یکری از
ویژگیهای بارز انگیزش درونفردی این است که از طریق نامالیمات و دشواریهرای خرارا از
وجود فرد کاهش نمییابد.
گزارۀ  :3پیروان مطیع و فرمانبردار .آخرین گزارهای که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته
است ،توجه به نقش مهم و حیاتی پیروان در فرایند رهبری حکیمانره اسرت؛ یعنری پیروانری کره
نسبت به رهبرشان مطیع و فرمانبردارند .این اطاعت حاصل اعتماد متقابل میران رهبرر و پیرروان
است .رهبر و پیرو ،واژهها و مفاهیمی هستند که جداسازی آنها نره تنهرا در عمرل ،بلکره تصرور
جداسازی آنها نیز بسیار دشوار است .در تاریخ ،نمونههای متعددی وجود دارد کره نشراندهنردۀ
نقش تعیینکنندۀ پیروان بزرگ در پیروزی و موفقیت رهبران بزرگ است و بر عکس ،نمونههایی
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وجود دارد که نشاندهندۀ نقش رهبران بزرگ در هدایت و رهبری پیروان در راستای دستیرابی
به هدفهای عالی است.

استلزاماتی برای پژوهشهای بعدی و کاربردهای عملی
برای پژوهش
مبانی نظری و نمونههای عملی حکمت ،در دیدگاههای مختلف غربی و شرقی (فرهنگهای
آسیایی ،اروپایی ،آمریکایی و  ،)...در ادیان و مذاهب مختلف الهی (اسالم ،مسیحیت ،یهود و،)...
در شیوۀ عمل پیامبران الهی و نیز در دورههای تاریخی (از دوران ایران باستان ،مصر باستان،
چین ،یونان باستان ،تمدنهای سومر ،بابل ،آشور و ...تا دوران معاصر) و به ویژه ،در مدیریت و
رهبری سلطنت های گستردۀ جهانی ،مانند بزرگترین دولت جهانی ایران باستان ،از غنای بسیاری
برخوردارند که میتوان انواع گوناگونی از الگوهای رهبری حکیمانه را از آنها آموخت .از این-
رو ،پیشنهادها و توصیههایی به شرح ذیل ارائه میشود:
 )1به پژوهشگران پیشنهاد میشود تا مفهوم حکمت را در هر یک از این ابعاد مورد بررسی قرار
داده ،زوایای پنهان آن را آشکار نمایند و به عنوان الگوی اقتضای بومی ،به جامعۀ خاصی برا
مذهب و دین خاصی ارائه نمایند؛
 )2از طرفی ،به پژوهشگران سازمانی توصیه میشود تا بره کراربرد حکمرت و اثربخشری آن در
عرصۀ سازمانی پرداخته و نقش حکمت در اثربخشی مدیریت و رهبری را برجسته نمایند؛
 )3به پژوهشگران عرصۀ رهبری پیشنهاد میشود تا با اسرتفاده از کیفیرتهرای بیسرتگانهای کره
برای «رهبری حکیمانۀ اسالمی» ذکر شده ،به عنوان مقیاس سنجش رهبری حکیمانه اسرتفاده
کرده و رهبری را در گروهها ،تیمها ،سازمانها و حتی جوامع مختلرف ،مرورد ارزیرابی قررار
دهند.
 )4توصیه میشود تا با استفاده از مراحل عمدۀ هجدهگانه «فرایند رهبری حکیمانۀ اسرالمی» ،کره
ذکر آن در متن گذشت ،به بررسی فرایند رهبری حکیمانه در گروهها ،تیمهرا ،سرازمانهرا و
حتی جوامع بپردازند.
برای عمل
به منظور برونرفت از بحرانهای پیشِرو (بحرانهای روحی و اشباع روانی کارکنان،
سرخوردگی ،فرسودگی ،یأس و ناامیدی و ، )...پیشرفت و بالنگدی و ارتقای بلوغ پیروان ،کمال
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و سعادت حقیقی انسان ،و دستیابی به اثربخشی پیروان ،سازمانها و جوامع ،به مدیران و
رهبران سازمانها ،شرکتها و جوامع در سرتاسر دنیا توصیه میشود )1 :نظریۀ رهبری حکیمانۀ
اسالمی را سرلوحۀ اقدامات ،تصمیمگیریها ،رفتارها و هدایت و رهبری سازمان متبوع خود قرار
دهند و  )2از طریق ایجاد (یا کمک به ایجاد) انگیزش درونفردی در کارکنان ،پیروانی را تربیت
کنند که تحت تأثیر شرایط و بحرانهای روحی و روانی قرار نگیرند.
انگیزش درنفردی نیازمند برانگیختهشدن از بیرونِ فرد نیسرت ،بلکره منبعرث از هردفهرای
عالیِ درونفردی است .هدفهای عالیِ درونفردی مسلّم فرض شده و مشتمل بر تعالی ،کمال و
سعادت افراد است .ممکن است پیروان نسبت به هدفهای عالیِ درونفردی خود آگاهی نداشته
باشند ،اما به طور ضمنی در جستجوی تعالی ،کمال و سعادت باشند؛ از ایرنرو ،وظیفرۀ رهبرری
حکیمانه تعیین هدفهای درونفردی پیروان نیست ،بلکه رهبرری حکیمانره مریکوشرد ترا ایرن
هدفهای عالی را شناسایی ،رمزگشایی و آشکار نماید .شناسرایی ،رمزگشرایی و آشرکار کرردن
هدفهای درونفردی ،عامل اصلی در توسعه و تقویت انگیزۀ درونفردی است.
یکی از روشهای مورد استفادهی رهبر حکیم ،بیدار کردن حسّ ِحقیقتجوئی 1در افراد و به
ویژه ،در کارکنان و پیروان است .سپس ،رهبرری حیکمانره از طریرق هردایتگرری (نشران دادن
راههای دستیابی به این هردفهرا) و برقرراری ارتبراط اثرربخش برا پیرروان بره رهبرری آنهرا
میپردازد .رهبری حکیمانه از طریق حکمت و معنویت موجبات توسعۀ فردی و خودشرکوفایی

2

پیروان را فراهم میآورد.
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