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درآموزههاینظامیگنجوی 

مؤلفههایرهبریتحوّلآفرین
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بهمن نزهت

چکیده
امروزه «رهبری» مهمترین نقش را در پیشبُرد اهداف سازمان ایفا میکند .موفقیت هرر سرازمانی در
گرو داشتن رهبران تحوّلآفرین است؛ از سوی دیگر ،بخش قابلمالحظهای از آموزههرای اخالقری
و حکمی مرتبط با اصول مدیریت و رهبری در آثار ارزشمند ادبری نگاشرته شردهاسرت .پرژوهش
حاضر ضمن بررسی منظومههای شرفنامه ،اقبالنامه و هفتپیکر ترال

مریکنرد بره ایرن پرسرش

اصلی پاسخ دهد« :مؤلفههای رهبری تحوّلآفرین در آموزههای نظامی گنجوی کداماند؟» این مقاله
به رو

کیفی و با «راهبرد دادهبنیاد» انجام شدهاست .در این رو

بدون هیچگونره پریشفرضری،

دادههای کیفی مرتبط گردآوری و دستهبندی شد .سپس برا مقایسره و سرنجش دادههرا و مفراهیم،
مؤلفههای رهبری تحوّلآفرین ترسیم شد .در پایان این فراینرد ،پایرههرای اصرلی نظریرۀ «رهبرری
تحوّلآفرین از دیدگاه نظامی گنجوی» شاملِ  43مفهوم در قالب  7مؤلفه ازقبیرلِ مردیریت دانرش،
مدیریت ارتباطات ،مدیریت انگیز  ،انعطافپرییری ،مردیریت مشرارکتی ،مردیریت راهبرردی و
مدیریت اجرایی طراحی و تنظیم شد.
واژههای کلیدی :ادبیات ،رهبری تحوّلآفرین ،نظامی گنجوی.
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 -1مقدمه
رشد و توسعۀ سازمانها در گرو بهکارگیری صحیح و مؤثر تمامی منابع ،امکانات و نیروی انسانی
است .بدونشک ،در میان منابع انسانی هر سازمان« ،رهبری» مهمترین نقش را ایفا میکند .رهبران،
نقش حسّاسی در پیشبرد اهداف سازمانها دارند؛ بنابراین باید دارای ویژگیها و مهارتهای
خاصی باشند« .رهبران با نقش پیامبرگونۀ خویش ،نمونهای از یک الگوی کامل و قابلدرک برای
رفتار و عملکرد سایر کارکنان محسوب میشوند» (میرکمالی.)178 :1378 ،
کارکردهای ادبیات در جنبههای گوناگون زندگی سبب شدهاست که در مطالعات میانرشرتهای
به ارتباط ادبیات با سایر علوم توجه بیشتری شود .یکی از این مباحث ،تبیرین مؤلفرههرای رهبرری
است .اندیشمندان و نظریهپردازان گوناگون ،ابعاد رهبری تحوّلآفرین را به شکلهای متعددی بیان
کردهاند .نکتۀ اساسی اینجاست که بسیاری از این مؤلفهها و شاخصها ،در آموزهها و اندیشههرای
اندیشمندان ایرانی مطرح شدهاست.
بزرگان شعر و ادب فارسی ،راه و رسمی را به ما آموختهانرد ترا بتروانیم در پرترو آن ،زنردگی
بهتری داشتهباشیم؛ بدین معنا که سالها پیش در سرودههای حکیم نظامی گنجوی ،مسائل امروزی
به زبان ادبی و در عین حال ساده بیان شدهاست .نظامی گنجوی حکیمری اسرت آگراه بره مسرائل
اجتماعی و اخالقی که با نگاهی ژرف ،سرنخهای زیرادی پیرامرون مسرائل بشرر بره انسران نشران
میدهد« .نظامی گنجوی در نگر

غالب ،بیشتر به شاعری تغزلی و پیررو مکترب غنرایی شرهرت

یافتهاست؛ اما واکاوی دقیق آثار وی ،حقیقتی دیگرگونه را از سیمای واقعری نظرامی بررای انسران
امروز بازگو میکند .کالم خردگرایانه و حکیمانها  ،تصویری جامعاالطراف از نظامی بره نمرایش
میگیارد؛ ازاینروست که عموم آموزههای وی جنبههای جهانی به خود گرفته و پیرامی نرو بررای
انسان امروز به ارمغان آوردهاست» (قبادی.)57 :1391 ،
امروزه نگریستن به ادبیات تنها از منظر زیباشرناختی ،نگرر ِ سرطحی و سرادهانگارانره تلقری
میشود .یکی از حلقه های مغفولمانده در این خصوص ،بازآفرینی مترون کهرن ادبری و برقرراری
ارتباط میان ادبیات با سایر علوم است؛ بهعبارتدیگر ،آثار ادبی میتواند منبع الهام باشد؛ بهگونهای
که میتوان با مطالعه و واکاوی در برخی از مفاهیم ،نظریههای جدیدی خلق کرد .بنابراین در ایرن
مقاله قصد داریم تا برای متنهای کهن ،طرحی نو ترسیم کنیم؛ یعنی با مررور آمروزههرای ادبری و
خلق گزارههای کاربردی ،ابعاد رهبری تحوّلآفرین را در آموزههای نظامی بررسی کنیم.
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 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
در سازمانهایی که آزادی عمل نیست و با سرختگیرریهرای بریمنطرق و افراطری تمرامی امرور
تحتسلطۀ شخص یا گروه خاصی قرار دارد ،فشار و سلطۀ بریشازحرد ،مرانع رشرد و شرکوفایی
استعدادها میشود .در اینگونه سازمانها ،کارکنان ناچارند برای دفاع از خود یا پیداکردن راه فرار،
به دروغگویی ،چاپلوسی ،ریاکاری ،رفتارهای منافقانه و دور زدن قانون متوسل شوند .با توجره بره
اهمیت نقشِ رهبری در پیشبُرد اهداف سازمانی ،مسألۀ اصلی اینجاست که بسیاری از نظریرههرا و
دانشهای انتزاعی نتوانسته است راهگشای چالشهرا و مشرکالت موجرود در سرازمانهرا باشرد.
درسآموزی از شاخصها و آموزههای ادبی تأثیر بسزایی در رشد و تعرالی انسران و متعاقرب آن،
پیشرفتِ جوامع دارد؛ ازاینرو به بررسی این مسأله میپردازیم که آیا شناسایی مؤلفههرای رهبرری
تحوّلآفرین در آثار کهن ادبی ،برای تعالی نیروی انسانی و پیشرفتِ سازمان مؤثر اسرت؟ بنرابراین
پرسش اصلی پژوهش بهصورت زیر ارائه شدهاست« :مؤلفههای رهبری تحوّلآفرین در آموزههرای
نظامی گنجوی کداماند؟»
با توجه به پژوهشهرایی کره در راسرتای پیونردِ ادبیرات برا سرایر علروم در حروزۀ مطالعرات
میانرشتهای تدوین شدهاست ،توجه به ایرنگونره رویکردهرا در تمرامی سرازمانهرا و مؤسسرات
احساس میشود؛ در این راستا پرسشهای فرعی پژوهش به شرح زیر است:
 -1مفاهیم مرتبط با موضوع رهبری تحوّلآفرین براساس اندیشههای نظامی گنجوی کداماند؟
 -2گزارههای حکمی (قضایا) مستخرج از این مؤلفهها کداماند؟
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
هدف غایی این پژوهش ،شناسایی مؤلفههای رهبری تحوّلآفرین در آمروزههرای نظرامی گنجروی
است؛ ازاینرو با مطالعه در اندیشههای ارزشمند این شاعر و بهرهگیرری از گنجینرۀ ادب فارسری،
شاخصها و مفاهیم مرتبط ،استخراج و طبقهبندی شد .بهخردمتگررفتن ادبیرات در سرایر علروم،
کاربردیکردن آثار ادبی با توجه به نیازهای عصر حاضر ،تزریقِ روحیه و نشراط در جمرعِ نیرروی
انسانی ،برقراری اتحاد و همبستگی سازمانی ،توسعۀ نگر ِ مسرئوالن و انعکراس گفترار و رفترار
درست در تمامی شئون زندگی ،ازجمله اهداف فرعی در این مقاله است.
در چند دهۀ اخیر ،جریان جدی و گستردهای درخصوص بازآفرینی متون کهن ادبی ایجاد شده
است؛ این رویکرد درحال گستر

است و میتوان گفت ،ادبیات زمینۀ علمی بینرشتهای است که
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میتوان در آن به بنمایههایی در همۀ جزئیات زندگی دستیافت .ادبیات به ما میآموزد کره پریش
از مدیریت بر دیگران باید مدیریت بر خویشتن را بیاموزیم .ادبیات درک بهتری از زنردگی بره مرا
میدهد؛ بنابراین بهرهگیری از آموزههای نظامی گنجوی بهدلیل بهرهمندی وی از معارف اسالمی و
حکمت ایرانی ،میتواند پیامهای ارزشمندی برای انسانها به ارمغان آورد.
 -1-3روش تفصیلی تحقیق
برخی از اندیشمندان معتقدند که متنهای ادبی کاربردی نیست .گروهی ،ادبیات را متعلقبه حروزۀ
ذوق و احساس میدانند؛ اما دلیل اصلی کاهش کیفیت تحقیقات ادبری ،ناآشرنایی پژوهشرگران برا
شیوههای جدید تحقیق است .تمامی این عوامل ،وظیفۀ ادبیرات و آثرار ادبری را در حرد تفرریح و
سرگرمی کاهش دادهاست .با توجه به ماهیّت و پیچیدگی علوم انسانی ،استفاده از رو های کمّری
پرسشنامهای نمی تواند پاسخگوی تمامی نیازهای مؤسسات و سرازمانهرا باشرد و الزم اسرت بره
شیوههای تحلیل کیفی دادهها بیشتر توجه شود؛ ازاینرو این مقاله بره رو ِ «نظریرۀ دادهبنیراد» یرا
تئوری دادهمحور انجام میشود.
راهبرد پژوهشی «نظریۀ دادهبنیاد» روشی نظاممند و کیفی بررای خلرقِ نظریرهای اسرت کره در
سطحی گسترده به تبیین فرایند کنشِ متقابل موضوعی با هویّت مشخص میپرردازد» (دانراییفررد،
 .)17 :1383نظریۀ دادهبنیاد یکی از راهبردهای اجرای پژوهشهای کیفی است کره در سرال 1976
توسط «گالسر و استراوس» مطرح شدهاست .در این رو  ،نظریهها بهطور مستقیم از میان دادههرا
استخراج میشود .ویژگی اصلی نظریۀ دادهبنیاد ،تأکید بر بررسی دقیرقِ دادههرای جمرعآوریشرده
بدون هیچگونه تعصب و جانبداری است« .در این رو

بررای گرردآوری اطالعرات دربرارۀ یرک

پدیده ،از شیوههای کیفی استفاده میشود و بهجای تعریف مسأله برر مبنرای ادبیرات تحقیرق و در
قالب متغیّرهای مستقل و وابسته ،تنها سؤال اصلی تحقیق مطرح میشود» (داناییفرد.)86 :1383 ،
این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی است؛ زیرا میتوان از نتایج آن الگوبرداری کرد و بهعنروان
شاخصها و ابعاد رهبری مطلوب در دوران کنونی بهره جست .از آنجا کره هردف ایرن پرژوهش،
شناسایی مؤلفههای رهبری تحوّلآفرین از دیدگاه نظامی گنجوی است ،راهبررد «نظریرۀ دادهبنیراد»
انتخاب شد تا با این مطلوب سازگاری داشتهباشد .چون پایۀ اصلی نظریرهسرازی ،داشرتن مفراهیم
است؛ بنابراین باید سازوکاری فراهم شود تا مفاهیم مرتبط را بتوان شناسایی کرد.
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در مرحلۀ نخست ،دادههای کیفی استخراج شد .راهنمای ما در گردآوری دادهها ،منظومرههرای
اسکندرنامه و هفت پیکر نظامی گنجوی است .منظومرۀ «اسرکندرنامه» در دو بخرش شررفنامره و
اقبالنامه تصنیف شدهاست .شرفنامه ،اسکندر را قهرمانی پیروزمند و جهانگشا تصویر مریکنرد و
اقبالنامه (خردنامه) از اسکندر چهرهای پیامبرگونه ،حکیم و رهبر ترسیم میکند .نکتهای که دربارۀ
شخصیتِ اسکندر الزم به یادآوریست اینکه ،اندیشۀ انسانی حکم میکند ،آنچره شایسرته اسرت از
همۀ افراد بیاموزیم؛ بنابراین کسی که فقط به ملت ایران تعلق دارد ،نباید گرامی داشتهشود؛ بلکه از
هر شخصی که سخن حکیمانهای بگوید یا کار نیکرو و خداپسرندانه انجرام دهرد مریتروان نکترۀ
جدیدی آموخت و عبرت گرفت.
منظومۀ «هفتپیکر» نیز دربرارۀ مراجراجوییهرای بهررام پرنجم ساسرانی (بهررامگرور) اسرت.
داستانهای آن تمثیلی از تمام راز و رمزهای زندگی است «که خواننده را برهطرور نامحسروس بره
اقلیم وجدان و عدالت انسانی میکشد» (زرینکوب« .)167 :1372 ،نظامی در هفتپیکر ،برهدنبرال
یک پادشاه آرمانی با خصایص برجستۀ انسانی است و از همۀ عناصر درجهت رشد و تعرالی ایرن
پادشاه آرمانی بهره میبرد» (غنیپور ملکشاه.)99 :1394 ،
باتوجه به وسعتِ دامنۀ موضوع ،برحسبِ شمول و کاملبودن مفهوم مروردنظر ،یرک یرا چنرد
نمونه از متن انتخاب شد .در مرحلۀ دوم ،ابیات مرتبط کُدگیاری شد .با مقایسۀ کدها ،چند کُد که
به یک جنبۀ مشترک اشاره داشت ،عنوان یک مفهوم به خود گرفت؛ سپس بررای مروارد مشرابه در
هر زمینه ،مؤلفههرای مشرترکی تعریرف شرد .در پایران برمبنرای ارتبراط میران مفراهیم مروردنظر،
گزارههایی استخراج شد.برای پیبردن به پایایی و اعتبرار رو

کرار و نترایج حاصرل از پرژوهش،

مفاهیم استخراجشده در قالب پرسشنامه ،بین شش نفر از مدرسان ( 3نفر در حوزۀ ادبیات و  3نفر
در حوزۀ مدیریت و رهبری) توزیع شد .از آنها خواستیم تا ارتباط میان مفاهیم یادشده را با ابعراد
رهبری تحوّلآفرین در دوران معاصر ارزیابی کننرد .نترایج بیرانگر آن برود کره میران دیردگاههرای
صاحبنظران درخصوص موضوع با نتایج بهدستآمده ،ارتباط وجود دارد؛ ازایرنرو مریتروان بره
یافتههای حاصل از این بررسی اطمینان کرد.
 -1-4پیشینة تحقیق
ظهور اصطالح «رهبری تحوّلآفرین» بهعنوان نگر ِ مهمی به رهبری در اندیشههای «جیمرز مرک
گرگور» ( )1978مطرح شد .وی نقش رهبری و پیروی را به هم متصل میدانرد« .برنرز» در کتراب
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خود بهنام «رهبری» ،اصطالحات رهبری تبادلی و تحوّلآفرین را وضع میکند (مظلومی و دیگران،
 .)36 :1392این اصطالح در سالهای بعدی توسط «بس» ( )1985رواج بیشتری مرییابرد .ازنظرر
وی« ،رهبرِ تحوّلآفرین» به فردی اطالق میشود کره پیرروان را توانمنرد سرازد و بره آنهرا بررای
عملکرد فراتر از انتظارشان انگیزه میدهد.
بررسیها نشان میدهد ،بهرغم پژوهشهای وسیعِ حوزۀ مطالعات میانرشتهای ،به موضوع
مدیریت و رهبری در متون ادبی توجه کمتری شدهاست .در ادامه بهطور خالصه به چند اثر که در
قالب کتاب ،پایاننامه و مقاله در این باره نگاشته شدهاست( ،بهترتیب سال چاپ) اشاره میشود:
« -1نقش ادب در عرصۀ مدیریت و رهبری» ،امیری ( :)1371نویسنده با تکیهبر گنجینۀ ادبیات،
قصد دارد در روابط خشک و بیعاطفۀ انسانی تحولی ایجاد کند .وی بهکارگیری درست و بهینه
از زبان را رمز اصلی پیروزی در سازمانها میداند.
« -2سیاست و جهانداری در اندیشۀ نظامی گنجوی» ،رجایی ( :)1371نویسنده برای اینکه بتواند
«منطق بازسازیشدهای» بر اندیشۀ نظامی حاکم کند ،کوشیده است بدون هیچ پیشفرضی به مقام
گردآوری اهتمام ورزد و اجازه دهد تا اگر نظریهای وجود دارد ،خود چهره بنماید.
« -3روانشناسی مدیریت در آثار ادبی» ،سرندی و علیمحمدی ( :)1376نویسرنده ضرمن تطبیرق
نظریههای چهار شخصیت ادبی ایران (عطار ،نظامالملک ،نظامی و نصراهلل منشی) برا اندیشرههرای
هانری فایول (نظریرهپررداز فرانسروی) نتیجره مریگیررد کره گنجینرههرای ادب فارسری در ذهرن
اندیشمندانِ غربی تأثیر زیادی داشتهاست.
« -4گنجینۀ حکمت در آثار نظامی گنجوی» ،ثروت ( :)1378این کتاب مستخرج از رسالۀ دکترری
نویسنده است .در فصل اول کتاب شخصریت نظرامی گنجروی برهطرور دقیرق معرفری شرده و در
فصلهای بعدی ،موضوع حکمت در آثار شاعر بررسی شدهاست .نویسنده تعبیرها و توصیفهرای
نظامی را با ذکر نمونههایی در شاخه های حکمت ،تهرییب اخرالق ،تردبیر منرزل ،سیاسرت مُردن
توصیف و تبیین کردهاست.
« -5راه و رسم فرمانروایی در اندیشۀ نظامی گنجوی» ،فاضرلی ( :)1381در ایرن کتراب بره مبرانی
آیین حکمرانی از دیدگاه نظامی اشاره شدهاست .نویسنده معتقرد اسرت کره ایرن آیرین حکمرانری
دارای شرایط ،اهداف و اصرولی اسرت کره هرر حکمرران بایرد بردان ملترزم باشرد ترا حکرومتش
مشروعیت ،مقبولیت و مداومت داشتهباشد.
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« -6بررسی جایگاه مردیریت در مترون ادب فارسری» ،پاشرایی و عرادلزاده ( :)1391ایرن کتراب
مستخرج از پایاننامۀ کارشناسیارشد نویسندۀ اول بودهاست که منطبقبا اصول مدیریت و براساس
نگر

شاعران و نویسندگان ادب فارسی ،وظایف و رهیافتهایی برای مدیران تبیین کردهاست.

« -7نگاهی به عناصر مدیریت در اسکندر نامۀ نظامی گنجوی» ،اظهری ( :)1394نویسرنده در ایرن
مقاله با برشمردن برخی از شاخصها و صفات اخالقی رهبران نظیر :عردالت ،بخشرندگی ،عفرو و
گیشت ،هو

سرشار ،قدرت جسمانی و ...مصرادیقی را بررای هرر یرک از مروارد فروق از مرتن

شرفنامه و اقبالنامه ذکر میکند و نشان می دهرد کره شراعرانی چرون نظرامی دارای افکرار بلنرد
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی بهویژه مدیریتی بودهاند.
 -2تجزیهوتحلیل دادهها
 -2-1کُدگذاری باز
در مرحلۀ نخست ،برای داده های تحقیق کُدهای مناسبی اختصاص دادیم .ایرن کُردها را در قالرب
مفاهیمی دستهبندی و برای هر یک از آنها توضیحی جامع ارائه کردیم:
الف) مدیریت ارتباطات
 -1برقراری ارتباط با مردم :نظامی گنجوی معتقد است که آموختن مهارت ارتباط برا مرردم رمرز
پیروزی یک رهبر توانمند است .اسکندر با برقراری ارتباط مؤثر ،زمینۀ ایجاد اعتمراد متقابرل را در
میان مردم بهدست میآورد.
بهههه مهههردم در میهههز اگهههر مردمهههی

کههه بهها دمههی خهه گر اسههت دمههی
(نظامی)33 :1392 ،

چههه دیدنهههد شهههه را ر یّهههتنههه از

ز بیههههههههداد دارا گشههههههههادند راز

ز خلهههق نننهههان بهههرد پی نهههد را

وانیابههههد خداونههههد را

کههههه سهه ه

(همان)236 :

 -2هنر خ ب گ شکردن :داشتن این توانایی و مهارت ،کلید ارتباط مؤثر و باعث افزایش تبرادل
اطالعات است .این مهارت ،فعالیتی ذهنی و تحلیلی است؛ بههمیندلیل بخش اصلی گو دادن در
مغز اتفاق میافتد .این مهارت به رهبران کمک میکند تا سخنان نادرست و غیرمنطقی را بهراحتری
نپییرند.
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شههه از هرچههه ر ههت شههکار و نهفههت

سدن گه ش مهی کهرد و چیهزی نگفهت

در ن مانهههده کهههاین پهههرد نیلگههه ن

چههه شههز بههازی از پههرده رد بههرون
(همان)467 :

و گههر بهه دی او یهه
نی شههنده یهه

تنههه یهههادگیر

سههههدنگ ی را برگشههههادی ضههههمیر

تههن کههه بدههرد بهه د

ز نهههابدردان بهاههههر از هههد بههه د
(نظامی)57 :1393 ،

چههه نقهههد سهههدن در یهههار ورد

همهههه محهههز حکمهههت بهههه کهههار ورد

سههدن نشههن د کههان نباشههد درسههت

نگیهههرد پذیر اهههة خههه یش سسهههت
(نظامی)370 :1392 ،

 -3لحن و شی

مناسز گفاار :از نشانههای شخصیت هر فرد ،شیوۀ گفتار و لحن کرالم اوسرت.

نظامی معتقد است که باید متناسب با درک و فهم افرراد سرخن گفرت .همچنرین نررم و سرنجیده
سخنگفتن و برخورداری از کالم شیرین و دلنشین موجب ازمیانرفتن کینه و کدورتها میشود.
سههههکندر ،جهانههههدار دارا شههههکن

برا روخههت چهه ن شههمن از ن انجمههن

نگهههاه بههها ههههر گرانمایههههای

سههدن گفههت بههر قههدر هههر پایهههای

پههه

(همان)229 :
سهههکندر جهانهههدار گیاهههی نههه رد

چهه دیههد نننههان مههردی زاد مههرد

ن ازشهههههههگری را بهههههههدو راه داد

بهههه نزدیههه

تدهههاش وطنگهههاه داد

بپرسهههههیدش اول بهههههه واز نهههههرم

بههه شههیرین زبههانی دلههش کههرد گههرم
(همان)274 :

سهههدن تههها ته ه انی بهههه زرم گه ه ی

کههه تهها مسههامن گههردد زرم جهه ی

سهههدن گفهههان نهههرم رزانگیسهههت

درشههههای نمهههه دن ز دی انگیسههههت
(نظامی)161 :1393 ،

ب) مدیریت دانش
 -1گماشان وزیران دانا :نظامی گنجوی معتقد است که ثبات و شکوهمندی هر حکمرانی بهعلت
کمکگرفتن و پندپییری از رأی وزیران و خردمندان است.
وزیهههری چنهههین شههههریاری چنهههان

جهههان چهه ن نگیههرد قههراری چنههان

همهههه کهههار شهههاهان گیاهههی نکههه ه

ز رای وزیههههران پههههذیرد شههههک ه...

شهههاه و محمهه د و ن شهههیروان

کههه بردنههد گهه ی از همههه خسههروان

ملهه
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پههههذیرای پنههههد وزیههههران شههههدند
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کهههه از جملهههة دورگیهههران شهههدند
(نظامی)93 :1392 ،

 -2کسز اخبار و اطال ات :نظامی معتقد است ،رمز پیروزی رهبر ،آگاهی از همۀ امور و کسرب
اطالعات درست و دقیق است .کنجکاوی و پرسشگری ازجمله صفات رهبران امروزی اسرت کره
آسیبپییری مدیران و رهبران در محیط کار را کاهش داده و آنان را بره اهرداف سرازمان نزدیرک
میسازد.
هههدایی شهههنیدندی از کهه ه سهههدت

بههر نسههان کههه بهه دی نمهه دار بدههت

بفرمههه د شهههه تههها یکهههی ه شهههمند

خبهههر بهههاز پرسهههد ز کههه ه بلنهههد
(همان)144 :

چهههه نیکههه ماا یسهههت کهههار گهی

کهههزین نقهههد هههال مبهههادا تههههی

ز هههال کسهههی سهههر بهههر رد بلنهههد

کهههه در کهههار هههال به ه د ه شهههمند
(همان)162 :

بههه رخنههده شههحلی کههه رمهه د شههاه

کمربنهههههههدم و سهههههههرنپین ز راه

ولههی شههاه بایههد کههه در کههار خهه یش

پهههوهش نمایههد بههه مقههدار خهه یش
(همان)266 :

 -3پرسشگری :نظامی معتقد است که معلومات رهبر به دانش مدیریت منحصر نیسرت .معلومرات
عمومی نیز میتواند نگر های وی را تعمیرق دهرد .او همچنرین معتقرد اسرت کره در براب هرر
موضوعی باید از دانندگان متخصص آن پرسوجو کرد.
نههههه ازاد زنگهههههه را بازجسهههههت

طلههز کههرد و زنگههار از یینههه شسههت

بپرسهههید کهههای پیهههر سهههال زمهههای

کنههده سههرت سههایه بههر پشههت پههای

بسهههی سهههالهههها در جههههان زیسهههای

ز کهههار جههههان بهههیخبهههر نیسهههای

چهه دیههدی کههه دارا جفاپیشههه گشههت

گنههاهی نههه بهها مههن بههد اندیشههه گشههت

از نجههها کهههه راز جههههان داشهههای

نصهههیحت چهههرا زو نههههان داشهههای
(همان)229 :

چهه شَههه دیههد کههان یادگههار کیههان

خبهههر دارد از کهههار سههه د و زیهههان

و بههد کههارزارش ره اسههت

نبرد زمهههای اسهههت و کار گهههه اسهههت

بههه نیهه

بپرسهههید کهههان چیسهههت در کهههارزار

کههه از بهههر پیههروزی یههد بههه کههار
(همان)231 :
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بههه ابههرو راخههی در مههد بههه کههار
کههه تهها کههی بهه د رازههها در نهفههت
(نظامی)121 :1393 ،

 -4تجربهههانههدوزی :یکرری از مهررمترررین ابزارهررای رهبررران در زمینررۀ مرردیریت دانررش ،مفهرروم
تجربهاندوزی است .نظامی در منظومۀ شررفنامره اشراره مریکنرد کره اسرکندر پرس از مشراهدۀ
سرنوشت دارا ،عاقبت و پایان کار

را در ذهن مجسّم کرد.

سهههکندر بهههدان شهههاه هههر نههههاد

شههههبانگاه بگریسههههت تهههها بامههههداد

در او دیههد و بههر خ یشههان ن حههه کههرد

کههه او را همههان زهههر بایسههت خهه رد
(نظامی)220 :1392 ،

 -5باری بینی و نکاهسنجی :نظامی گنجوی معتقد است که برخرورداری از ایرن صرفت موجرب
میشود که رهبر بتواند در کار

دقیقتر و موشکافانهتر عمل کند.

ز هههر دانشههی کهه بهه د در قیهها

وز او گهههردد اندیشهههه م نهههیشهههنا

همهههه سههههاله شهههههزاد تیزهههه ش

بهههجههز لهه را ره نههدادی بههه گهه ش

بهههه باریههه بینهههی چههه بشهههاا ای

دریهههها ای

سههههدنهههههای باریهههه

(نظامی)86 :1392 ،

ج) مدیریت راهبردی
 -1حفظ زت و کرامت :نظامی معتقد اسرت کره یکری از رو هرای کسرب عرزت و بزرگری،
گرامیداشت نام بزرگان و رفتار محترمانه با آنان است .وی همچنین معتقد است که رهبران برزر
برای هر شخص به اندازۀ شأن و مقامش اعتبار و ارز

قائل هستند.

دال تههها بزرگه هی نیهههاری بهههه دسهههت

بههه جهههای بزرگههان نشهههاید نشسهههت

بزرگیهههت بایهههد در ایهههن دسهههار

بهههه یهههاد بزرگهههان بهههر ور نفههه
(همان)38 :

سههههپه را بههههه انههههدازه ده پایگههههاه

مهههده بیشهههار مهههالی از خهههرج راه

بهههه باریههه بینهههی چههه بشهههاا ای

دریهههها ای

سههههدنهههههای باریهههه

(نظامی)147 :1393 ،
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 -2ت جه به نقش ت لی وتربیت :نظامی معتقد است که تعلیموتربیرت درجهرت آگراهی و رهرایی
انسان از جهل و نادانی بسیار مؤثر است و موجب رشد انسانها میشود .بدونشک رشد انسانهرا،
بالندگی سازمان و جامعه را درپی خواهد داشت.
نشهههاندش بهههه دانهههش در مههه خان

کههه گهه هر شهه د سههن

نق مهههاج  ،نکههه خردمنهههد بههه د

ارسهه ه ی دانههههاش رزنههههد بهه ه د

بهههه م زگهههاری بهههرو رنههه بهههرد

بیهههام خاش ننهههه ناههه ان شهههمرد

و رای

مله ه زاده را دیهههد بهههر گهههن پهههای

چهه اسههااد دانهها بههه رهنهه

بهههه ت لهههی او بیشهههار بُهههرد رنههه

از ا ههروخان

کههه خه شدل کنههد مههرد را پهها

گههن

(نظههامی)86 :1392 ،

 -3گزینش درست :نظامی معتقرد اسرت کره دقرت و حساسریت در گرزینش افرراد بررای انجرام
مأموریتهای مختلف ،ازجمله وظایف یک رهبر موفق و کاردان است.
و رای

کههه یههین ن خههدمت رد بهههجههای

گههزین کههرد مههردی بههه رهنهه

گزیهههد از غنیمهههت طرایهههف بسهههی

کهههز نسهههان نبینهههد طرایهههف کسههی
(همان)138 :

 -4ارائة پاسخ درست و من قی :فرستادۀ دارا (پادشاه ایران) کیسرۀ کنجردی را بره نشران تعرداد
سپاهیان در جلوی اسکندر میریزد؛ او نیز دستور میدهد تا مرغرانی را آوردنرد و در یرک لحظره
تمامی کنجدها را خوردند .نظامی معتقد است که با تدبیر درست و بدون شتابزدگی میتوان بررای
هر سؤال ،پاسخی درست و برای هر مشکل ،راهحلی مناسب یافت.
ج ابیسهههت گفاههها دریهههن رهنمههه ن

چهه روغههن کههه از کنجههد یههد بههرون

اگههر لشههکر از کنجههد انگیدههت شههاه

مههرا مههرج کنجههد خهه ر مههد سههپاه

نگهههه قفیهههزی سهههپندان خهههرد

بههه پههاداش کنجههد بههه قا ههد سههپرد

پهه

(همان)161 :
چههه تههدبیر باشههد در ایههن رسهه و راه

کهههزو کهههار بهههر مههها نگهههردد تبهههاه

بهههه اندیشهههة خه ه ب و رای ه ه اب

پدیههد وریههد ایههن سههدن را جهه اب
(همان)165 :

جهانههدار ازیههن داوریهههای سههدت

نگهههداشههت پاسههخ بههه نیههروی بدههت

سهههدن بهههر بدیههههه نیایهههد ه ه اب

بههه وقههت خهه دش داد بایههد جهه اب
(همان)316 :
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 -5شایساهساالری :نظامی معتقد است که رهبران توانمند و موفق باید متناسب با میزان لیاقت هر
شخص به آنها شغل اعطا شود .ایشان راه حل شایستهساالری را نسپردن کارهرای مهرم بره افرراد
ناالیق و گماشتن هر شخص در حرفه و شغل اصلی خویش میداند؛ چرا که این اقدام جوّ رقرابتی
را در سازمان تقویت میکند و زمینۀ تحقّق اهداف سازمان را فراهم میسازد.
چهه بههدگ هران را قهه ی کههرد دسههت

جهان بین که چ ن گه هرش را شکسهت

سَهههریر بزرگهههان بهههه خُهههردان سهههپرد

بب هین تهها سههرانجام چ ه ن گشههت خُههرد

گرانمایگهههههان را در رد شکسهههههت

رومایگهههان را کنهههد چیهههرهدسهههت

خرابهههی در مهههد بهههه ههههر پیشههههای

باهههر زیهههن کجههها باشهههد اندیشههههای
(همان)236 :

کههه هههر پیشهههور پیشههة خهه د کنههد

جههز ایههن گرچههه نیکههی کنههد ،بههد کنههد

کشهههاورز بهههر گهههاو بنهههدد لُبهههاد

ز گهههاو هن و گهههاو ج یهههد مهههراد

سهههپاهی بهههه یهههین خههه د ره بهههرد

همههان شهههری از شههحل خهه د نگههذرد

نگیههرد کسههی جههز پههی کههار خهه یش

همههان پیشهههة ا ههلی رد بهههه پههیش
(همان)237 :

بههر راسههاه بزمههی از نههای و نهه ش

بههه ل فههی کههه بیننههده را بُههرد ههه ش

نشههههاندند شایسههههاگان را ز پههههای

بههه قههدر هنههر هههر یکههی جُسههت جههای
(همان)256 :

 -6قاط یت :نظامی معتقد است که قاطعیت در ارائۀ پاسخ و نترسیدن از گفتن جواب منفی یکری
از صفات رهبران موفق است؛ همچنین از دیگر صفات رهبران تحروّلآفررین ،قاطعیرت در مقابرل
بدکاران و خیانتکاران است تا در سایۀ این امر ،زیردستان احساس آرامش و امنیت کنند.
گههر بههه خ ه ن گههردن بد ه اهی سههفت

بیشههار زیههن سههدن ندهه اه گفههت

این سدن گفت و رخهت بهر خهر بسهت

رزوی مهههههرا در انهههههدر بسهههههت
(نظامی)151 :1395 ،

گفهههت :ههههرن نچنهههان سهههرا رازد

روزگهههارش چنهههین سهههر انهههدازد

از خیاناگریسههههههههت بههههههههدنامی

وز بههههدی هسههههت بدسههههرانجامی

ظهههالمی کانننههههان نمایهههد شههه ر

هههادالنش چنهههین کننهههد بهههه گههه ر
(همان)346 :
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 -7کلینگری :نظامی معتقد است که رهبران تحوّلآفرین ضمن اینکه تمرامی کارهرا را از پایره و
اساس بهدرستی انجام میدهند ،نگر
چهه ن نمانههد اسهها

وسیعی نسبتبه مسائل گوناگون دارند.

کههار درسههت

از امه هین رخنهههه بهههاز بایهههد جسهههت

تهها بگ یههد کههه ایههن خراب هی چیسههت

ا ههل و بنیههاد ایههن خرابههی کیسههت

چهه ن بههه شهههر مههد از گماشههاگان

خ اسههههت مشههههروت بازداشههههاگان
(نظامی)329 :1393 ،

چشهههمهای را بهههه ق هههرهای مفهههروش

کههاین همههه ن هیش دارد ،ن همههه ن ه ش

رزو بهههه خههه د در بنهههد

همهههه سهههاله بهههه خرمههی مههیخنهههد

در یههه

(همان)170 :

د) مدیریت مشارکای
 -1اتحاد و همبساگی :نظامی گنجوی معتقد است که اتحاد و همدلی ،رمز ماندگاری جامعه و
استمرار و تداوم حکمرانی پادشاهان است.
رسهههااد تههها لشهههکر از ههههر دیهههار

روانههههه شهههه د بههههر در شهههههریار

ز مصههههر و ز ا رنجههههه و روم و رو

شههد راسههاه لشههکری چهه ن ههرو

چههه انبههه ه شهههد لشهههکر بیکهههران

هههدد خ اسهههت از نهههام نهههام وران
(نظامی)164 :1392 ،

بزرگهههان لشهههکر همهههه گهههرد شهههاه

نشسهههاند چه ه ن اخاهههران گهههرد مهههاه

قههدرخان ز چههین ،گ رخههان از خُههاَن

از مهههداین ،ولیهههد از یمهههن

دَپهههی

(همان)433 :

 -2مش رت با اندیشمندان :نظامی گنجوی معتقد است ،برای حرکت در مسیر درست و پیشرفت
در امور باید از تدبیر و نظر بزرگان و اندیشمندان بهره برد.
همهههان دولاه هی کارجمنهههدی گر هههت

ز رای بلنهههههدان بلنهههههدی گر هههههت

چ خه اهی کهه بهر مهه رسهانی سهریر

ازیههههن نردبههههان باشههههدت نههههاگزیر
(همان)87 :

چهه شههد سههاخاه کههار لشههکر تمههام

یکههی انجمههن سههاخت بیههرود و جههام

نشسههههههههاند بیههههههههدارمحزان روم

نههرم کردنههد مهه م

بههه مهههر ملهه

(همان)164 :
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 -3پرهیز از غرور و خ درایی :نظرامی گنجروی معتقرد اسرت ،غررور و خودخرواهی فرمرانروا
اطرافیان را ناامید و دلسرد میکند و موجب میشود که هیچکدام از بزرگان و دانایان تمایلی بررای
مشورتکردن و راهنمایی حکمران نداشتهباشند .همچنین اشاره میکند که پند و اندرز در دل افراد
خودخواه تأثیر ندارد.
ز پیهههههههران روشهههههههندل رایزن

بر راسهههت پنههههان یکهههی انجمهههن

ز ههههر کهههاردانی بهههه رای درسهههت

در ن داوری چهههههارهای بازجُسهههههت

کههه بههدخ اه را چهه ن در رد شکسههت

بههد چههر را چهه ن کنههد بههاز بسههت

چههارهای

ندهه ردش غمههی هههی غمدهه ارهای

چه دانسههاه ب دنهد که سهرکش اسههت

بههه سه زندگی گههرم چه ن تههش اسههت

درنیههارد بههه گهه ش

دران کهههار ب دنهههد یکسهههر خمههه ش

نکههردش در ن کههار کهه
سههدنهههای کهه

(نظامی)171 :1392 ،
چهههه دارا دران داوری رای جسههههت

دل رایههههزن بهههه د در رای سسههههت

نشههد رهنمهه ن

نم دنههد رایههش بههه شمشههیر و خهه ن

سهه ی شههای کهه

(همان)209 :
بسهی پنههد گفهت ایههن جههاندیههده پیههر

نشهههد در دل کینههههور جهههایگیهههر

بسههی شههمن روشههن کههه دودی نداشههت

نمههه دم بهههه دارا و سههه دی نداشهههت
(همان)230 :

 -4دوری از نابدردان :نظامی گنجوی معتقد است که فرمانروایان باید از همراهری و حضرور در
جمع افراد بیدانش و نادان دوری کنند تا سعادتمندی و سربلندی خویش را تضمین کنند.
کههه شههاها بههه دانههش دل بههاد دار

ز بهههیدانشهههان دور شههه یهههاد دار

دری را کهههه بنهههدش بههه د ناپدیهههد

ز دانهههها تهه ه ان بازجسههههان کلیههههد

بههههر دولاهههی کهههاوری در شهههمار

سهههج دی بکهههن پهههیش پروردگهههار
(همان)142 :

همسههایه شههد ،ن بدسههت

کهههه همسهههایة کههه ی نابدردسهههت

خههرد نیهه

چههه در کههه ی نهههابدردان دم زنهههی

بههههْ ار داسهههاان خهههرد کههه زنهههی
(همان)169 :
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هه) ان افپذیری
 -1کنارل خش و غضز :نظامی گنجوی معتقد است که یک رهبر پیروزمند در هنگرام خشرم و
ناراحتی هیچوقت تصمیمگیری نمیکند.
شهههد از گفاهههة رایهههزن خشهههمنان

بپینیههد چهه ن مههار بههر روی خههان

گههههره بههههرزد ابههههروی پی سههههاه را

گشهههاد از گهههره چشههه در بسهههاه را

درو دیهههد چههه ن اژدهههها در گههه زن

به چشهمی کهه دور ا اهد از سهن

وزن

کههه :در مههن چههه نههرم هنههی دیههدهای

کهههههه پههه ه الد او را پسهههههندیدهای
(همان)175 :

 -2پرهیز از غفلت و تنبلی :نظرامی گنجروی رمرز پیرروزی رهبرران را دوری از غفلرت و قردم
برداشتن در مسیر دانایی و آگاهی میداند.
بهههه بهههازی نینهههدوخا ههههی نهههام

بهههه غفلهههت نپهههرداخا ههههی گهههام

به هه هرجههها کهههه ر هههان بسه هینیدهام

سههههر از داد و دانههههش نپینیههههدهام

بههههر دولاهههی کهههاوری در شهههمار

سهههج دی بکهههن پهههیش پروردگهههار
(نظامی)244 :1393 ،

ای بسههها تیزطبههههن کاهههههلکههه ش

کهههه شهههد از کهههاهلی سهههفال هههروش

و ای بسههها کههه ردل کهههه از ت لهههی

گشههت قاضههیالقضههات هفههت اقلههی
(همان)53 :

 -3بیت جهی به ریاکاران :انسانهای بزر

به تظاهر و جلبِ نظر مردم نیازی ندارند .نظرامی برر

این باور است که رهبران نباید به تملق و چاپلوسی برخی افراد توجه کنند ،بلکه بایرد بره براطن و
سیرت افراد توجه کنند.
را تههه داری پههها

مههن کههه الحههق شههناخا بههه قیهها

کاههههل رهنههه

ندههههههههری زرق کیمیاسههههههههازان

نپههههههذیری ریههههههز طنههههههازان
(نظامی)32 :1395 ،

 -4بر و شکیبایی :نظامی گنجوی معتقد است ،فرمانروایان موفق حتی در پاسخدادن به سؤاالت
نیز صبور و شکیبا هستند؛ آنان شتابزده دستوری صادر نمیکنند؛ تصمیمی نمیگیرنرد و سرؤالی را
جواب نمیدهند.
بهههاز خههه د را بهههه هههد ت انهههایی

داد چههه ه ن زیرکهههههان شهههههکیبایی
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ب هههد از اندیشهههه بهههاز داد جههه اب
(همان)89 :

 -5اطا تپذیری و رمانبرداری :نظامی معتقد است که رعایت حرمت بزرگران و حفرک کرامرت
انسانها ،قدرت فرمانپییری را در آنها تقویت میکند.
شهههه کهههاردان مجلسهههی نههه نههههاد

سههران را طلههز کههرد و ابههرو گشههاد

چههه گ ییههد گفاهها دریههن بنههد کهه ه

کهههه ورد از اندیشهههه مههها را سههها ه

والیههههت گشههههایان گههههردن ههههراز

نشسهههاند و بردنهههد شهههه را نمهههاز

کههه مهها بنههدگان تهها کمههر بسههاهایهه

بهههدین روز یههه

روز ننشسهههاهایههه
(نظامی)318 :1392 ،

و) مدیریت اجرایی
 -1ملگرایی :نظامی معتقد است ،رهبران هوشمند و توانمند مریتواننرد اشرتباههرای دیگرران را
ازطریق رفتار متناسب با همان کار به آنان بفهمانند.
مهههرد بنههها کهههه ن نههه ازش دیهههد

و ههههدههههههای امیههههدوار شههههنید

گفههت :اگههر ز ننههه و ههده دادم شههاه

پهههیش از ایهههن شهههحل بهه دمی گهههاه

نقهههش ایهههن کارگهههاه چینهههی کهههار

بهاهههرن بسهههامی در ایهههن پرگهههار

بیشههههار بردمههههی در اینجهههها رنهه ه

تهها بههه مههن شههاه بههیش دادی گههن
(نظامی)61 :1395 ،

 -2ت هدپذیری :نظامی گنجوی معتقد است که خدمت کردن به مردم؛ گرهگشایی از مشکالت
مردم و احساس مسئولیت در برابر خدا و مردم از جمله مصداقهای اساسی تعهدپییری است.
کهه ش تهها خلههق را بهههکههار یههی

تههها بهههه خلقهههت جههههان بیهههارایی
(همان)40 :

هنههههر مهههه ز ،کههههز هنرمنههههدی

درگشههههایی کنههههی ،نههههه دربنههههدی
(همان)52 :

پاسههههدار دو حکهههه در دو سههههرای

ضههاب حکهه خلههق و حکهه خههدای

یهههزدان سهههاز

مهههیرسهههاند بهههه بنهههدگانش بهههاز

مهههیپهههذیرد ز هههی

(همان)27 :
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ز) مدیریت انگیزش
 -1حمایت از طرتهای جدید :رهبران بزر  ،نظرها و ایدههای کارکنان را محتررم مریشرمارند.
نظامی معتقد است ،این عامل موجب ارتقای انگیزه و پویایی در میان افراد میشود.
شه از نی

و بد هر چه رزانهه خ اسهت

جهاندیهههده دانههها بهههه نیه ه اخاهههری

به زور و به زر ی

بهه یه

کهرد راسهت

در مههههد بههههه تههههدبیر ههههن اگری
(نظامی)427 :1392 ،

 -2دالت و دادگری :نظامی معتقد است ،یکی از صفات رهبران خردمند ،دادگری آنهاست؛ زیرا
با این کار رضایتمندی خداوند نیز حاصل میشود .او همچنین یادآوری میکند که هر شخص را
متناسب با شیوۀ رفتار و میزان خطایش باید تنبیه کرد.
خردمنهههد را خههه بی از داد اوسهههت
کسی که بهدین مله

خرسهند نیسهت

پنهههاه خهههدا ایمهههن بهههاد اوسهههت
بهههه نزدیه ه

دانههها خردمنهههد نیسهههت
(همان)169 :

از تههه قههههر یهههد و ز مهههن تهههدبیر

ههههر کهههه گه ه ی گر انیسهههت ،بگیهههر

محاشههه را بهههه مهههال مهههالش کهههن

بههیدرم را بههه خهه ن سههگالش کههن

و بد ههر دو هسهت بهر ته حهالل

از بههدان جههان سههاان ،ز نیکههان مههال

نی

(همان)322 :

 -3و ای به هد و پیمان :نظامی گنجوی معتقد است ،انسانی که عهد خود را با خدا محکم بسته
است ،پیمانش را با دیگران نیز نگه میدارد .این وفای به عهد ،مقبولیت او را تضمین میکند.
ملهه ه ن ط ایههههف بههههه رمههههان او

کمهههر بسهههاه بهههر ههههد و پیمهههان او

بهههه تشهههریف او سهههر راز مدنهههد

سههه ی کشههه ر خههه یش باز مدنهههد
(همان)522 :

شهههاه بههههرام کهههاین جه ه اب شهههنید

پاسهههدی دادشهههان چنانکهههه سهههزید

گفهههت :هههذر از شهههما روا نبههه د

اقهههل ن به ههْ کهههه بهههیو ههها نبه ه د
(نظامی)92 :1395 ،

 -4مردممداری :نظامی گنجوی بر این باور است که رهبران و حاکمان با مردمنوازی ،سایر افراد و
زیردستان را بهسوی خویش جیب میکنند؛ این امر باعث سربلندی و کسب عزت و احترام بررای
آنان میشود.
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سهههری کهههردن مهههردم از مردمیسهههت

وگرنههههه ،همههههه دمهههی دمیسههههت

همههههه مردمهه هی سههههر رازی کنههههد

سههر ن شههد کههه مههردمنهه ازی کنههد

دد و دام را شهههیر از ن اسهههت شهههاه

کههه مهمههاننهه از اسههت در ههیدگاه
(نظامی)148 :1392 ،

مردمهههههی کهههههرد در جههههههانداری

مردمهههههی بههههههْ ز مهههههردم زاری

خصههه را نیهههز چههه ن ادب کهههردی

ده بکشهههههای ،یکهههههی نیهههههازردی
(نظامی)102 :1395 ،

 -5مثبتاندیشی :نظامی معتقد است که افراد بداندیش همیشه افکار منفی را در ذهن خرود جمرع
میکنند و این عامل باعث تخریب روحیۀ آنان میشود .مثبرتاندیشری سرالمت روحری و روانری
رهبران را تضمین میکند و درنتیجه بر عملکرد اجرایی آنان نیز تأثیر میگیارد.
مبههههارن بهههه د ههههال ههههر زدن

نهههه بهههر ر زدن بلکهههه شهههه ر زدن

بلنهههههدی نمههه ه دن در ا کنهههههدگی

هههههراه شهههههدن در پراکنهههههدگی
(نظامی)269 :1392 ،

مههن و تهه ز ننههه در نهههان داریهه
بههههد مینههههدیش گفامههههت پیشههههی

بههه همههه کهه

ظههن نننههان داریهه

اقبههههت بههههد کنههههد بداندیشههههی
(نظامی)205 :1395 ،

 -6ا امادسازی :نظامی گنجوی معتقد است ،رهبران و فرمانروایران خردمنرد برا اعطرای پرادا ،
تشویق به موقع ،داشتن انصاف ،حمایت از زیردسرتان ،پوشریدهداشرتن اسررار و رازهرای مرردم و
راستی و صداقت اعتماد آنها را به خودشان جلب میکنند.
شهههاه رمه ه د تههها ز گه ه هر و گهههن

دسهههت خهههازن شههه د ج اهرسهههن
(نظامی)133 :1395 ،

کهههار مهههن جهههز درود و داد مبهههاد

هههر کههزین شههاد نیسههت ،شههاد مبههاد

چ ن شهه انصهاف خه یش کهرد پدیهد

سههجد شههکر کههرد هههر کههه شههنید
(همهههان)100 :

بکههن سارپ شههی کههه پ شههیدهایهه
نگههههدار نهههام

مههها در نهفهههت

بهههه رسه ه ایی که ه

نک شه هیدهایه ه

که خ اهی ت نیهز انهدرین خهان خفهت
(نظامی)184 :1393 ،

راسههت گفههان چهه در حههری خههدای

ههت از دسههت بههرد و رنهه از پههای
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تیهههر بهههر هههید راسهههت انهههدازی
(نظامی)190 :1395 ،

 -7ا ادال و میانهروی :نظامی گنجوی معتقد است ،نرمی و مهربانی به موقع و سنجیده ،پرهیز از
سختگیری بیش از حد در کارها و همچنین پرهیز از بخشش جاهالنه و سخاوت بیحساب ،از
جمله مصداقهای بارز اعتدال و از جمله صفات رهبران موفق است.
بههههاز گفاهههها :چههههرا ددی سههههازم

اول ن بههههْ کههههه بدهههردی سههههازم

گرچههههه ایرانیههههان خ هههها کردنههههد

کههههز دل زرم مهههها رههههها کردنههههد

در دل سداشههههان ندهههه اه دیههههد

نرمههی رم کههه نرمهههی اسههت کلیهههد
(نظامی)82 :1395 ،

هههر کههه در کههار سههدتگیههر شهه د

نظههه کهههارش خلهههلپهههذیر شههه د

در تصههههرف مبههههاش خردانههههدیش

تازیههههانی بههههزر

نایههههد پههههیش

مراتهههز نگههههدار تههها وقهههت کهههار

شهههمردن تههه انی یکهههی از هههههزار

کهه و بههیش کههاال چنههان برمسههن

کههه حمّ هال هههر سهها ت یههد بههه رن ه

(همان)223 :

(نظامی)27 :1393 ،

 -2-2کُدگذاری مح ری
در مرحلۀ دوم با مقایسۀ مفاهیم و یرافتن پیونردِ مشرترک میران آنهرا ،کُدگریاری محروری انجرام
میشود .گفتنی است که برخی از مفاهیم میتواند وجه مشترکی با مؤلفههای تعریفشدۀ دیگر نیز
داشتهباشد.
مؤلفهها

مفاهی

مدیریت ارتباطات

هنر خوب گو کردن ،داشتن ارتباط صمیمی با تمامی مردم ،لحن درست و مناسب گفتار.

مدیریت دانش
مدیریت راهبردی
مدیریت مشارکتی
انعطافپییری

گماشتن وزیران دانا ،کسب اطالعات و اخبار ،توجه به نقش آموز  ،پرسشگری درجهرت
دانشافزایی ،نپییرفتن سخن نادرست و غیرمنطقی ،باریکبینی و نکتهسنجی ،تجربهاندوزی.
حفک عزت و کرامت ،توجه به نقش تعلیم و تربیت ،کلینگرری ،گرزینش درسرت و دقیرق،
قاطعیت ،شایستهساالری ،دوری از نابخردان.
مشورت با اندیشمندان و بزرگان ،اتحاد و همبستگی ،پرهیز از غرور و خودخواهی.
صبر و شکیبایی ،کنترل خشم و غضرب ،پرهیرز از تنبلری و راحرتطلبری ،بریتروجهی بره
ریاکاران و افراد چاپلوس ،اطاعتپییری.
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ممارست در انجام کارها ،پیگیری مستمر امور ،پاسخگویی شایسته و هوشمندانه ،عملکردن
به وعدهها ،تعهد و مسئولیتپییری.
حمایتکردن از طرحها و ایدههای جدید ،مثبتاندیشی ،مردمداری ،ایجراد روحیره و امیرد،

مدیریت انگیز

اعتمادسازی ،حفک کرامت انسانها ،وفای به عهد و پیمان ،اعتردال و میانرهروی ،عردالت و
دادگری.

 -3یا اههای پهوهش
در این مقاله ،ابیات منظومههای شرفنامه ،اقبالنامه و هفتپیکر مطالعه شد و برمبنای مصداقهای
مرتبط با موضوع «مدیریت و رهبری» ،مفاهیمی اسرتخراج شرد .پرس از شناسرایی و دسرتهبنردی
مفاهیم ،نظریۀ «رهبری تحوّلآفرین» شکل گرفت .بهطور خالصه ،مؤلفههای رهبری تحروّلآفررین
از دیدگاه نظامی گنجوی ،مجموعهای است شامل :مدیریت دانرش ،مردیریت مشرارکتی ،مردیریت
انگیز  ،مدیریت ارتباطات ،مدیریت راهبردی ،انعطافپییری و مردیریت اجرایری کره رهبرران و
حکمرانان می توانند با تلفیق آنها درجهت رشد و توانمندسازی پیروان خویش ،همچنین افرزایش
کارایی و ارتقای عملکرد نیروی انسانی سازمان گام بردارنرد .در بخرش پایرانی ،برر پایرۀ مفراهیم
گردآوریشده ،گزارههای زیر بهدست آمدهاست .این گزارهها از تلفیق چند مفهوم یرا بیران روابرط
چند متغیّر تشکیل شدهاست:
 -1نظامی معتقد است که رهبران باید در عین خوشبختی و خو بینی ،به رویدادها و موضروعات
نامطلوبی که ممکن است پیرامون آنها رخدهد ،بیندیشند.
 -2برقراری ارتباط مؤثر با تمامی افراد در تمرامی سرطوح الزم اسرت .اسرکندر برا مرردمنروازی،
بخشندگی و ارتباطات اجتماعی قوی ،همۀ افراد را با خرود همرراه کررد و در فرصرتِ مناسرب از
یاری آنها بهره جُست.
 -3باید در بهکارگیری رو

صحیحِ مدیریت و رهبری ،بره شررایط محیطری و جغرافیرایی توجره

داشت .اسکندر در ایران هر کسی را در شغل و مقام خود گماشت .وی ضعفها و نابسامانیهرای
دورۀ پادشاهی دارا را جبران کرد و با محبّت و دادگری ،دل مردم را بهدست آورد.
 -4اختالفاتِ فرهنگی و فردی در انتخاب شیوۀ مدیریت و رهبری مؤثر است .اسکندر در نبرد برا
سپاهیان زنگی ،متناسبِ خوی وحشیگری و خشونت خودشان ،مقابلهبهمثل کرد؛ ولی در نبررد برا
سپاهیان قفچاق پس از رایزنیهای بینتیجه ،با بزرگان مشورت و سپس چارهاندیشی کرد.

مؤلفههای رهبری تحوّلآفرین در آموزههای نظامی گنجوی

61

 -5غرورِ فرمانروا باعث دلسردی خردمنردان و ایجراد تفرقره در میران نیرروی انسرانی مریشرود؛
همان طور که بزرگان و مشاوران در شرایط حساس ،با آگاهی از خصوصیات رفتاری دارا (پادشراه
ایران) ،به راهنمایی پادشاه رغبتی نداشتند و همگی سکوت کردند.
 -6رهبران تحوّلآفرین در هر شرایط و در رویارویی با هر شخص یا گروهی درحال دانشافزایری
و بهروزرسانی معلومات خویش هستند .نظامی معتقد است که معلومات رهبر به دانرش مردیریتی
منحصر نمیشود .داشتن معلومات عمومی نیز میتواند نگر هرای وی را تغییرر دهرد .همچنرین
رهبران موفق نباید فقط به دانش و قدرت خود متکی باشند ،بلکه «خرردِ جمعری» رشرد و تعرالی
سازمان را بههمراه خواهد داشت.
 -7گاهی اوقات نیاز است یک یا چند مقام عالی رتبه را تنبیره کررد ترا درسِ عبرتری بررای سرایر
زیردستان باشد .نظامی گنجوی به همگی نیروهای تحتِامرر مریآمروزد کره دادگرری و برقرراری
عدالت ،برای دارندۀ درجه یا مقام باالتر مصونیّت ایجاد نمیکند.
 -8نظامی معتقد است ،در برخی شرایط خاص الزم است تا اشتباهات دیگرران را ازطریرق رفترار
متناسب با همان کار به آنان بفهمانیم.
 -9نظامی معتقد است ،باید هر کس را متناسب با عملکرد خود

و به میزان خطایی که از او سر

زدهاست تنبیه کرد.
 -10نظامی گنجوی معتقد است که رهبران و فرمانروایان خردمند برا اعطرای پرادا  ،تشرویق بره
موقع ،داشتن انصاف ،حمایت از زیردسرتان ،پوشریدهداشرتن اسررار و رازهرای مرردم و راسرتی و
صداقت ،اعتماد آنها را به خودشان جلب میکنند.
 -11نظرامی گنجوی معتقد است ،انسرانی که عهرد خود را با خدا محکم بسته باشرد ،برا دیگرران
نیز پیمانش را نگه میدارد .بدینگونه است کره وفررای بره عهرد ،اعتمراد و مقبولیرت او تضرمین
میشود.
 -12نظرامی گنجوی معتقد است که فرمانروایان موفق حتی در پاسخدادن به سرؤاالت هم شکیبررا
هستند؛ آنران شترابزده دستوری صررادر نمریکننرد ،تصرمیمی نمریگیرنرد و بره سررؤالی جرواب
نمیدهند.
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 -4نایجه
در این مقاله با استفاده از راهبرد نظریۀ دادهبنیاد ،دادههای مربوط بره جامعرۀ آمراری بررسری و برا
رو ِ کُدگیاری ،مفاهیم و مؤلفههای مرتبط استخراج و طبقهبندی شد .در پایان با مطالعۀ ابیرات و
شناسایی مفاهیم مرتبط ،تعداد  43مفهوم در قالب  7مؤلفه (مردیریت دانرش ،مردیریت مشرارکتی،
مدیریت انگیز  ،مدیریت ارتباطرات ،مردیریت راهبرردی ،انعطرافپرییری و مردیریت اجرایری)
گردآوری شد که در نمودار ذیل آمدهاست:

نم دار مؤلفههای رهبری تح ّل رین در م زههای نظامی گنج ی

مؤلفههای رهبری تحوّلآفرین در آموزههای نظامی گنجوی

63

 -5منابن
 -1اظهری ،بهروز؛ فرزانهفرد ،سرعید ،نگاهی به نا ر مدیریت در اسکندرنامة نظامی گنج ی،
کنفرانس بینالمللی مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشکدۀ علوم اجتمراعی دانشرگاه تهرران ،صرص
 ،1-16اسفند .1394
 -2امیری ،مجتبی ،نقش ادب در ر ة مهدیریت و رهبهری ،فصرلنامۀ دانرش مردیریت ،سرال
چهارم ،شمارۀ  ،16صص  ،29-37دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران :بهار .1371
 -3پاشایی ،کامران؛ عادلزاده ،پروانه ،بررسی جایگاه مهدیریت در ماه ن ادب ارسهی ،چراپ
اول ،تبریز :مولیعلی.1391 ،
 -4ثروت ،منصور ،گنجینة حکمت در ثار نظامی گنج ی ،چاپ دوم ،تهران :امیرکبیر.1378 ،
 -5داناییفرد ،حسن؛ الوانی ،سیدمهدی؛ آذر ،عادل ،روششناسی پهوهش کیفهی در مهدیریت،
چاپ اول ،تهران :صفار شرقی.1383 ،
 -6رجایی ،فرهنگ ،سیاست و جهانداری در اندیشة نظامی گنج ی ،فصلنامۀ فرهنرگ ،شرمارۀ
 ،10صص  ،179-190تهران :پاییز .1371
 -7زرّینکوب ،عبدالحسین ،پیر گنجه در جساج ی ناکجا باد ،تهران :سخن.1372 ،
 -8سرندی ،پرویز؛ علی محمدی ،ابوالفضل ،روانشناسی مدیریت در ثار ادبی ،نشریۀ دانشکده
ادبیات و علوم انسانی ،شمارۀ  ،164صص  ،107-144دانشگاه تبریز :پاییز .1376
 -9غنرریپررور ملکشرراه ،احمررد؛ محسررنی ،مرتضرری؛ حقیقرری ،مرضرریه ،نصههر شدصههیت و
شدصیت پردازی در منظ مة داساانی هفتپیکر نظامی ،پژوهشنامۀ ادب غنایی ،سال  ،13شمارۀ
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