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چکیده
هدف :اين پژوهش با هدف بررسي و تحليل چهار ويژگي رهبري اصيل در قرآن بر اساس
داللتهاي داستان حضرت موسي(ع) انجام شده است .روش :در اين پژوهش با بهرهگيري از
امكانات و ابزار كتابخانهاي ،با روش تطبيقي -تحليلي ،چهار ويژگي خودآگاهي ،پردازش
متوازن ،وجدان دروني و شفافيت رابطه در سبك رهبري اصيل و سبك رهبري حضرت
موسي(ع) بررسي شد .یافتهها :فرضية تحقيق مبني بر قابليت شايستگي و بايستگي سبك رهبري
حضرت موسي(ع) حول محور تحليل چهار ويژگي مذكور براي عصر حاضر ،به اثبات رسيد.
نتیجهگیری :سبك رهبري اصيل در رهبري حضرت موسي(ع) نسبت به سبك رهبري اصيل از
ديدگاه متفكران غربي ،بر اصول و مباني چندگانهاي استوار است كه عالوه بر جامعيت ،قابليت
اجرا و كاربردي شدن نيز دارد.
واژگان کلیدی :رهبري اصيل ،خودآگاهي ،پردازش متوازن ،وجدان دروني ،شفافيت رابطه.

 دريافت مقاله 99/1۲/19 :؛ تصويب نهايي.00/04/۲۲ :
 .1دانشجوی دكتری ،گروه الهيات دانشگاه پيام نور .تهران ،ايران(نويسنده مسئول) .نشاني :اي ران ،تهران ،بلوار ارتش ،بلوار نيوروی زمينوي ،دانشوگاه پيوام
نور.نمابرEmail: Zahra.bidaki@pnu.ac.ir / 0۲184۲3410۲ :
 .۲دانشيار گروه معارف اسالمي ،دانشگاه پيام نور .قم ،ايران.
 .3استاديار الهيات و معارف اسالمي ،دانشگاه پيام نور .ساری ،ايران.
 .4دانشيار گروه فلسفه و كالم اسالمي ،دانشگاه پيام نور .تهران ،ايران.
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الف) مقدمه
رهبران و حاكمان جامعه ،در هدايت يا گمراهي مردم نقش كليدي دارند .گسترش زندگي اجتماعي و شكلگيري
نهادهاي مختلف و پيشرفت فزايندۀ انسان در عرصههاي مختلف علمي ،اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و ،...اهميت و ضرورت
سبك مديريت و رهبري راهبردي را بيش از پيش روشن ميسازد.
از ديدگاه جهانبيني توحيدي ،خداوند نخستين مدير و مد ّبر جهان هستي است و هستي را با عاليترين و زيباترين وجه
آفرينش ،در خدمت هدايت و رهبري و كمال انسان مقرر فرمود و شاخصههايي را به صراحت يا به اشارت ،بيان و پيامبران
بزرگ الهي و اولياي خود را با بهترين و كاملترين ابزار و برنامة مدوّن جامع و ج ّذاب كه متناسب با فطرت و طبيعت
حقيقي انسان است ،در ابعاد گوناگون مادي و معنوي با معيار عدالت مجهز فرمود؛ زيرا رهبران الهي ،امانتدار امانت الهي و
امين مردماند و همواره بر مدار و ميزان و حدود الهي گام برميدارند و تحت هيچ شرايطي از معيار الهي عدول نميكنند و
نه تنها قدرت مديريت را ابزار اجراي منويات و تصميمگيريهاي شخصي و صرف ًا مادي نميشمارند ،بلكه ماموريت خود را
به سمت سعادت جامعه به بهترين نحو ممكن ادا ميكنند؛ يعني آن را وسيلهاي براي انجام تكليف و گسترش عدالت و
حفظ نظم و رضا و قرب الهي ميدانند و همواره خدا را حاضر و ناظر بر عملكردها ميبينند.
در ارتباط با سبك رهبري به طور اعم و رهبري حضرت موسي(ع) به طور اخص ،از ديدگاه قرآن ،نوشتارها و مقاالت
معدودي تأليف و تدوين شده است .در برخي تحقيقات مرتبط با اين موضوع كه پيشتر صورت گرفته ،يا به طور مستقل به
موضوع داستان حضرت موسي(ع) در ابعاد مختلف آن پرداخته شده يا صرف ًا به موضوع مديريت و رهبري عنايت شده
است؛ اما تاكنون پژوهشي با موضوع بررسي و تحليل ويژگيهاي رهبري اصيل در قرآن بر اساس داللتهاي داستان حضرت
موسي(ع) با سبك تطبيقي -تحليلي انجام نشده كه در اين پژوهش به اين مهم اهتمام ورزيده شده است.
ب) مباني نظری پژوهش
 .1رهبری اصیل
امام علي(ع) ،حكومت و رهبري و وجوب امامت را در رديف واجباتي چون :ايمان به توحيد ،نماز ،زكات ،روزه ،حج،
جهاد ،امر به معروف و نهي از منكر ،قصاص و حدود برشمرده و «امامت» را براي سازمان يافتن امور امت و «فرمانبرداري از
امام» را براي بزرگداشت مقام رهبري واجب كردهاند(نهجالبالغه ،حكمت  .)487 :252به طور كلي در انديشة اسالمي ،جامعه بدون
والي و سرپرستي كه كارهاي آن را هماهنگ سازد و قوانين فردي و اجتماعي را تنظيم و اجرا كند ،قوام و دوام نخواهد
يافت(جوادي آملي .)27 :1367 ،هدف از رهبري و فرماندهي ،هدايت زيردستان براي بهتر فهميدن هدفهاي سازمان و برانگيختن
آنان به كار و فعاليت مؤثر است .از اين رو ،وظيفة هدايت و رهبري ايجاب ميكند كه مديران همواره با زيردستان خود در
كنش و رابطة متقابل قرار گيرند .رهبري گرچه مفهومي ساده است ،اما روشهاي آن پيچيده و مشكل است(.عالقهبند)127 :1389 ،

تاكنون سبكهاي مديريتي و رهبري زيادي از سوي نظريهپردازان علم مديريت ارائه شده است .اعتبار ،استحكام ،تداوم
و مقبوليت اجتماعي نظريهها و فرضيهها در عرصههاي مختلف ،بستگي به علمي بودن ،جامع بودن ،صحيح و دقيق بودن،
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كارايي و ضمانت اجرايي داشتن آنها دارد .هنگامي كه نظريهها كارايي يا اثربخشي خود را از دست داده و ضمانت اجرايي
نداشته باشند ،استحكام و اعتبار و مقبوليت اجتماعي و اعتماد مردمي را از دست ميدهند .بسياري از نظريههاي علم مديريت
و رهبري نيز دستخوش عدم كارايي و استحكام و اعتبار الزم شده و ظرفيت رفع نيازهاي مادي و روحي انسان را نداشتهاند؛
از اين رو ،محققان غربي و شرقي همة تالش خود را به كار بستند تا محدوديتها و نواقص نظريههاي پيشين را كه بيتوجه به
بعد معنوي و الهي انسان مطرح شده بود ،رفع كنند؛ تا اينكه در سالهاي اخير ،نظرية رهبري اصيل را كه معطوف به
ويژگيهاي روحي و معنوي رهبر شده بود ،مطرح كردند.
نظرية رهبري اصيل براي نخستين بار سال  2004ميالدي از سوي مؤسسة رهبري گالوپ از دانشگاه نبراسكا-
لينكولن(با ويژگيهاي خودآگاهي ،وجدان درون ،پردازش متوازن و شفافيت رابطه) مطرح شد .آووليو و همكاران
معتقدند تمايز اصلي اين نظريه با ديگر نظريههاي اخير در زمينة رهبري ،اين است كه نظرية رهبري اصيل كليتراست و بر
سازهاي ريشهاي(رهبري مثبت) تمركز دارد و به قول فراي ،از انديشمندان حوزۀ علم مديريت ،رهبري اصيل در بيشتر موارد
منظور خود را با عمل نه با حرف و در قالب اصول ،ارزشها و اخالقيات به ديگران منتقل ميكند؛ در حالي كه براي مثال،
رهبر كاريزماتيك با سخنوري و لفاظي به دنبال تأثيرگذاري و متقاعد كردن ديگران است .البته نظريههاي رهبري معنوي و
خدمتگزار نيز هرچند آشكارا يا به اشاره ،نقش خود كنترلي و خودآگاهي رهبري را همانند نظرية رهبري اصيل عنوان
ميكنند ،ولي در سطح مباحث نظري باقي ماندهاند و پشتوانة پژوهشهاي ميداني ندارند .از اين رو ،نتيجة تالشهاي
انديشمندان غربي و شرقي به نظرية رهبري اصيل انجاميد(.داناييفرد و مؤمني)6 :1388 ،

رفتارهاي مثبت و اصيل رهبر از طريق رفتارهايش به عنوان يك كيفيت پايدار از سوي پيروان درک ميشود و با ايجاد
چنين اعتمادي ،آنها را در يافتن ارزشها ،ارزشها  ،باورها و معناي زندگي هدايت ميكنند و اهداف را در راستاي ارزشها
تعيين ساخته و به طور كلي نسبت به فرد غير اصيل ،بيشتر به اصول اخالقي پايبند است(.آلگرا و ليپس ويرسما)2012 1،

 .2شاخصههای چهارگانة رهبر در نظریة رهبری اصیل
خودآگاهي؛ مهمترين ركن رهبري اصيل است .رهبران اصيل نسبت به ضعفها و توانمنديها ،احساسات و افكار خود
آگاهاند .در اين مفهوم ،ارزشها و شناخت شخصي نسبت به هويت ،هيجانات ،انگيزهها و اهداف و عناصر كليدي،
خودآگاهي محسوب ميشود .خودآگاهي به رهبران كمك ميكند تا انرژي ،فعاليتها و منابع را به طور هدفمند براي توسعة
بيشتر خود به كار برند و رهنمودهايي نيز براي اثربخشي بيشتر كاركنان در زمينة بهبود ،توانمندسازي و دادن اختيار به آنها
ارائه ميكندو اين خودآگاهي رهبران سبب ميشود كه در مسير رشد و توسعة شخصي قرار گرفته ،از بازخوردهاي
كاركنان در سازمان استقبال كنند.
پردازش متوازن(متعادل)؛ پردازش متوازن به عنوان تحليل تمام اطالعات مرتبط با موضوع پيش از تصميمگيري
تعريف شده است .رهبران اصيل قادرند تمام اطالعات پيرامون خود را تحليل كنند .در واقع؛ اين مورد به پردازش همزمان
1. Algera & Lips-Wiersma
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نگرشها و كيفيتهاي مثبت و منفي و قضاوت عادالنة پيرامون آنها اشاره دارد .اين ويژگي رهبران اصيل به آنان كمك
ميكند از پيشداوري و تعصب و قضاوتهاي نسنجيده پرهيز كنند و ديدگاه واقعبينانهاي در ارزيابيهاي خود اعمال كنند.
اين ويژگي به ايجاد عدالت و اعتماد در سازمان نيز كمك ميكند .از نظر ديد دامس و چنگ ،)2012(1رهبري كه به طور
فعال در جستجوي بازخورد ،به خصوص بازخورد منفي از افرادي است كه هيچ تعهدي به وي ندارند ،احتماالً حس
قويتري به كار خود و روابط خود با مافوق ،همكاران و پيروانش دارد .بدين ترتيب ،پردازش متعادل ،كليد رشد و توسعة
رهبري اصيل است(.سيدنقوي و كاهه)5 :1393 ،

وجدان دروني؛ رهبران اصيل از يك نقطة مرجع دروني براي اخالق خود ،احساسي از درست و غلط يا آنچه برخي
به آن شاخص اخالقي ميگويند ،برخوردارند(سايس؛ نقل از :قانعنيا .)2 :1394 ،وجدان دروني ،فرايندي است كه در آن ،رهبران
اصيل ارزشهاي خود را با ن ّيات و اقدامات خود هماهنگ ميسازند؛ به طوري كه بين نتايج به دست آمده ،تطابق و
هماهنگي ايجاد شود .رهبران اصيل هميشه رفتار خود را با شاخصهاي اخالقي خود مقايسه و ارزيابي ميكنند تا بتوانند
حداكثر تطابق را حفظ كنند .زماني كه رهبران در نشان دادن معيارهاي باالي اخالقي در زندگي و كار خود با شكست
روبهرو ميشوند ،احتمال فساد پيروان آنها در گروهها ،سازمانها و جوامع بيشتر ميشود(.ژو 2و همكاران)817 :2011 ،

شفافیت رابطه؛ مستلزم ارائة يك خود واقعي از طريق بيان واضح و شفاف ارزشها ،هيجانات ،انگيزه و اهداف خود
است .تسهيل شفاف اين اطالعات باعث تقويت اعتماد ميان پيروان به رهبران ميشود .در واقع؛ رهبران اصيل در رابطه با
ديگران تظاهر نميكنند و ظاهر و باطن آنان يكي است .شفافيت رابطة رهبران اصيل باعث ميشود به شكل بهتري بتوانند
سرماية اجتماعي را در سازمان خلق كنند و امكان پيشبينيپذيري خود را براي پيروان فراهم ميسازند(.قانعنيا)1394 ،

به طور كلي ،يكي از شرايط ضروري براي داشتن شفافيت در روابط ،عملكرد يكپارچة فرد در در تمام جنبههاي
زندگي است .دانشمندان معتقدند در صورتي كه رهبر در موقعيتهاي متفاوت ،نقابهاي متفاوتي را بپذيرد ،هرگز اصيل
نخواهد بود(.فارمانزيك)82 :2010 3،

 .3پیامدهای رهبری اصیل در جامعه
رهبري اصيل به عنوان يك الگوي رفتاري ،از ظرفيتهاي روانشناختي مثبت و جوّ اخالقي مثبت سازماني منتج ميشود
و موجبات پرورش خودآگاهي ،جنبههاي اخالقي دروني ،پردازش متعادل اطالعات و شفافيت روابط را در كار با پيروان
فراهم ميسازد(والومبا 4و همكاران .)2011 ،پيروان الگوي رهبري اصيل معتقدند ويژگيها و زمينههاي مثبتي كه هم در شخص
رهبر و هم در سازمان وجود دارد ،نوعي وحدت رويّة عملي را باعث ميشود.

1. Diddams & Chang
2. Zhu
3. Furmanczyk
4. Walumbwa
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آلگرا و ليپس ويرسما( )2012بر اين باورندكه رفتارهاي مثبت و اصيل رهبر از طريق رفتارهايش به عنوان يك كيفيت پايدار
از سوي پيروان درک ميشود و با ايجاد چنين اعتمادي ،آنها را در يافتن ارزشها ،باورها و معناي زندگي هدايت ميكنند.
اعتماد ،كاهش استرس ،افزايش انگيزههاي دروني ،سرمايههاي روانشناختي(تابآوري) ،بهزيستي و نشاط دروني،
ارتقاي رفتار شهروندي و نوآوري ،از ديگر پيامدهاي مثبت رهبري اصيلاند .اما نظرية رهبري اصيل داراي ابهامات و نقاط
ضعفي است و نقدهايي بر آن شده است؛ از جمله :عملگرايانه بودن بحث اصالت و عدم اشاره به ارزشهايي مشخص؛ نگاه
ايستا به جاي نگاه پويا؛ عدم مفهومسازي و هماهنگي دربارۀ تأثيرپذيري مثبت از محيط و ابهام در مفهوم «افراد و نزديكان»
در بروز شفافيت(علوي .)2 :1395 ،در ديدگاه رهبري اصيل ،تنها بر ارزشهاي شخصي و دروني رهبر تأكيد ميشود و اين به
نسبيت اخالق و خودگرايي اخالقي منجر ميشود .مشكل ديگر رهبري اصيل به تلقي آنها از اخالق برميگردد .آنها بر
اخالقي خودگروانه تأكيد ميكنند؛ حال آنكه اخالق اصيل ،ديگرگروانه است نه خودگروانه؛ يعني تأكيد رهبري اصيل بر
اخالق خودگروانه ،پارادوكس(تناقض) اين بحث است.
 .4رهبری الهي
مباني و اساس رهبري الهي بر پاية توحيد و خدامحوري ،عدل و عدالتورزي ،نبوت و خليفهاللهي ،امامت و رهبري انسان
كامل و معاد و آخرتگرايي استوار است و هدف غايي ،تكامل انساني و خداگونگي انسان است(صبغهاهلل و من أحسن من أهلل
صبغه) .همچنين هدف در مديريت و رهبري الهي ،قرب الهي و حركت در اين مسير بر اساس عدل الهي(قامت السماوات
واالرض بالعدل) است كه هم اهداف فردي و هم اهداف اجتماعي ،هم اهداف مادي و هم اهداف معنوي تأمين ميشود .سوم،
عدالتمحوري از اهداف مهم مديريت اسالمي است كه نه تنها به عنوان هدف متعالي دنبال ميشود ،بلكه در مدير بايد تجلي
يابد .بر اين اساس ،ساير ارزشها جنبة وسيله و مقدمهاي دارند براي ارزشهاي عدالت و احسان كه مهمترين ارزشهاي
اجتماعياند(مصباح يزدي .)140 :1376 ،هدف مدير در نظام ارزشي اسالم ،رشد و تعالي انسان و سازمان در راستاي رضايت الهي
است .بدون شك در اين نگاه ،حداكثر بهرهوري در سازمان را حفظ ارزشها به دنبال دارد .هدف مدير از انجام كار ،كمال و
قرب الياهلل است .اولويت با كاري است كه براي هدف مفيدتر است .مدير صرفاً به نفع شخصي خود نميانديشد ،بلكه هدف،
انتفاع مجموعة انسانهاست كه در مسير حق قرار دارند .در نظر گرفتن منافع نسل آتي ،مصالح عمومي ،دورانديشي در تصميم،
ديد بلندمدت و راهبردي ،نقشي است كه مدير در نظام ارزشي اسالم ايفا ميكند(.فروزنده دهكردي و جوكار)53-52 :1388 ،

ديگر آنكه ،بر اساس نظام ارزشي توحيدي ،مسئوليت رهبري ،امانت و آزمايشي از سوي ربّالعالمين است؛ لذا و مدير
و رهبر ،مسئوليتش را امانت خطير الهي ميداند و سعي ميكند تمام ابزار و لوازم و امكانات و تالش خود را در مسير تكامل
انسانها به كار بندد؛ در صورتي كه در مديريت غير الهي ،ارزشها بر اساس حداكثر سود ،منافع شخصي ،منافع گروهي و...
سنجيده ميشود .همچنين وسيله در مديريت ،حقوق و ضوابط و احكام اسالمي است و نه حقوق و ضوابط بشرساخته و
متغ ّير فردي يا گروهي(اسالمبولچي اسالمي .)53 :1387 ،بنابر اين ،در رهبري الهي ،هدف وسيله را توجيه نميكند و نميتوان براي
رسيدن به هدف از هر وسيلهاي استفاده كرد .اما در رهبري مادي ،از هر وسيلهاي براي رسيدن به هدف استفاده ميشود .در
جامعة توحيدي و رهبري الهي ،رقابت و تبليغات(نيز مانند حكمِ وسيله) بر اساس و در مسير اصول ،ارزشها و احكام الهي و
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با ضوابط صحيح و مشخص صورت ميگيرد؛ در صورتي كه در نظام مديريت و رهبري غربي ،در مسير رقابت و تبليغات،
مانعي براي دروغ ،درخواستهاي نابجا و غيره وجود ندارد و از هرگونه محدوديت دروني آزاد است و براي تأثيرگذاري،
مجاز به استفاده از هر روشي براي رسيدن به هدف مدّ نظر است.
رهبران الهي تربيتيافتة مكتب توحيدي ،در مبحث كنترل و نظارت ،در درجة اول خداوند را ناظر بر احوال ميدانند و
دوم ،كنترل و نظارت بيش از آنكه بيروني و با قدرت قوۀ قضاييه اعمال شود؛ دروني است و بر اساس وجدان ،تقوا و
محاسبه و مراقبه و كنترل هواهاي نفساني ودفع وسوسه شيطاني انجام ميپذيرد(.فروزنده دهكردي و ماليي)16 :1388 ،

ج) روش پژوهش
تحقيق حاضر از نظر هدف ،كاربردي و از نظر ماهيت و روش ،تطبيقي -تحليلي است .جمعآوري اطالعات به شيوۀ
كتابخانهاي(كتب از جمله قرآن كريم ،نهجالبالغه و ...همچنين مقاالت معتبر ،اينترنت و كنفرانسها ) انجام شد و سعي شد
فرضية تحقيق ،قابليت شايستگي و بايستگي سبك رهبري حضرت موسي(ع) حول محور تحليل چهار ويژگي خودآگاهي،
پردازش متوازن ،وجدان دروني و شفافيت بررسي شود.
د) یافتهها
 .1شاخصههای فرایند رهبری اصیل در رهبری حضرت موسي(ع)
حضرت موسي(ع) به عنوان رهبري الهي با شاخصهها و ويژگيهايي خاص ،موفق شد به شكلي نظاممند ،عمليات و مراحلي را
براي رسيدن به هدفي مشخص در ارتباط با مخاطبانش ،اعم از قوم بنياسرائيل ،فرعون و پيروانش ،با بهرهمند بودن از رحمت
خاص الهي در سه جبهة زور(فرعون) ،زر(قارون) و تزوير(هارون و و سامري) طراحي و اجرا كند و به مجاهدت و هدايت
بپردازد؛ به اين معني كه «رهبري ،انجام و هدايت وظايفي است براي پياده كردن ارزشهاي متعالي انسانها»(عابد جعفري و قليپور:1380 ،

 .)159در نتيجه ،وروديهاي خارجي را به خروجيهاي هدفمند تبديل كرد كه فرايندش همانا جامعة توحيدي است؛ وجود
ويژگيهايي كه فقط در رهبري اصيل و الهي ميتواند انگيزهها و عملكردهاي ناپسند را به انگيزههايي پسنديده تبديل كند.
خودآگاهي؛ حضرت موسي(ع) در جامعهاي كه به تعبير قرآن كريم« ،سياهي مطلق»(ابراهيم )5 :آن را فراگرفته بود ،به
پيامبري و رهبري جامعة خويش مبعوث و مأمور شد(قصص .)30-31 :از يك سو ،خداوند او را براي موفقيت در نيل به هدف
عظيم ،به ابزار و امكانات الزم مانند علم و حكمت(قصص ،)14 :قدرت ،معجزه و ،...مجهز فرمود و از سوي ديگر ،اتكاي او
فقط به قدرت بيپايان خداوند بود و نسبت به توانمنديها و ضعفهاي خويش آگاهي داشت؛ بنابر اين ،نيازها و
درخواستهايش را مانند شرح صدر و داشتن وزير ،فقط از درگاه خداوند طلب ميكرد تا رسالت خويش را در خصوص
اقشار مختلف جامعه به وجه احسن به انجام رساند(قصص .)14-36 :حضرت موسي(ع) بعد از رسالت ،در اولين مأموريت
مكلّف شد تا به سوي فرعون كه طغيان كرده بود برود(طه .)24 :بنابر اين ،همين كه به رسالت الهي مأمور شد ،با ياري خواستن
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از خداوند و ارزيابي مهارتهاي خود ،چهار خواسته را از خداوند طلب كرد و «دعاهاي آن حضرت براي آن نبود كه كار بر
او آسان شود ،بلكه براي موفقيت بيشتر در نيل به هدف بود»(.جوادي آملي)233-234 :1389 ،

سعة صدر(رب اشرح لي صدري) ،شرایط آماده(و يسرلي امري) ،بیان روان(وأحلل عقده من لساني) و داشتن

وزیر(وأجعل لي وزيرا)؛ در تفسير كبير فخر رازي آمده است« :چون حضرت موسي(ع) به مسائل متعدد عبادي ،سياسي،
انقالبي ،اجتماعي ،اخالقي ،فردي و جمعي مأمور شده بود و طبع ًا پرداختن و توجه الزم به هر كدام ،انسان را از ساير امور
غافل ميسازد ،لذا سعة صدر در رسيدن به همة اين موارد كامالً ضرورت دارد»(.قرائتي)336 :1387 ،

«بهترين كار و راه براي هدايت مردم ،تبليغ است و تبليغ نيازمند زبان رسا ،خوب سخن گفتن و گفتار خوب داشتن است.
حضرت موسي(ع) به خداوند عرض كرد من سخن خوب دارم ،اما خوب حرف زدن مقدورم نيست .عقده اي كه در زبان من
است نميگذارد خوب سخن بگويم .پس برادرم را كه از من فصيحتر است ،كمك من قرار بده»(.جوادي آملي)234 :1389 ،

رهبران الهي در هدايت و بسيج مردم و روحية دادن به نيروها و ارعاب و تضعيف روحية طاغوت ،بايد داراي زباني
گويا و سادهگو باشند كه نوعي كمال و در فهم و درک مردم ،اصلي مهم است و ديگر اينكه ،شرط موفقيت و رشد و
پيشرفت در امور آن است كه بايد از هر نيروي كمكي و مشاور و وزيري كه همفكر و همراه باشد و وسيلهاي كه شناخت
مردم را عميقتر كند ،بهره ببرد تا مردم ،حرف مب ّلغ و رهبر را خوب بفهمند و در نتيجه ،رهبر نيز از بازخوردهاي مثبت آن
استفاده كند و تعالي فردي و جمعي حاصل شود(.قرائتي)336-338 :1387 ،

حضرت موسي(ع) در جريان اصالح امور اجتماعي ،با تمام توان ميكوشيد و در كار اصالح خود چند اصل را مبناي
كار خويش قرار ميداد؛ از جمله :بر مبناي كتاب الهي و عبادت او عمل ميكرد(اعراف)170 :؛ در امور اصالحي و دعوت به
حق و در برابر منطق فرعوني كه ادعاي ربوبيت داشت ،با منطق نرم و رسا حركت ميكرد(طه)44 :؛ قرآن كريم ،پاسخ
حضرت موسي(ع) را در برابر فرعون كه ادعاي ربوبيت داشت ،در آيات  43تا  47سورۀ طه در قالب معجزه ،گفتار نرم،
دوري از ترس از غير خدا و معيّت خدا با موسي و هارون و هدايت فرعون همراه با معجزه بيان ميفرمايد.
پردازش متوازن( متعادل)؛ رهبران الهي قبل از اجراي تصميمات خود ،از پديدههاي شناختهشده و ناشناختة مرتبط با
موضوع ،كسب اطالعات و برهانخواهي ميكنند(طه )85 :و به تحليل آنها ميپردازند و به مواردي همچون انطباق با
شرايط وضعيتي(قصص ،)27 :توجه به مشكالت و سختيهاي مردم با توجه به محيط(قصص ،)23 :توانايي پيشبيني خطرات
بالقوّه(قصص ،)29 :توجه به محيط به عنوان منبع رفع نيازها(طه ،)10 :نقش مؤثر مشورت و همانديشي با بزرگان(طه99 :؛ شعرا،)14 :
مشاورو وزير(طه29-32 :؛ فرقان35 :؛ قصص34 :؛ اعراف ،)142 :انجام تصميم پس از فرونشاندن خشم(اعراف ،)154 :انتقال دانش الهي(اعراف:

 )154و ...توجه ميكنند تا از هر گونه پيشداوري و تعصب و قضاوتهاي نسنجيده و در نتيجه ،ازتصميمگيري عجوالنه و غير
واقعبينانه در ارزيابيهاي خود جلوگيري كنند؛ كه اين ويژگيها نيزدر ايجاد عدالت و اعتماد و انجام كار منطقي و
صحيح(مؤمن )42 :در بين مردم بسيار موثر است .عالوه بر اين ويژگيها ،بعضي از رهبران الهي از امدادهاي غيبي و وحي الهي
در كسب اطالعات براي مديريت بحرانهاي اجتماعي برخوردارند(.طه85 :؛ قصص)35 :
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حضرت موسي(ع) (به عنوان يكي از رهبران الهي) در هنگامة ميقات با خداوند ،از جانب خداوند آگاهي يافت كه
قومش در يكي از آزمونهاي الهي توسط سامري گمراه شدهاند .پس هنگامي كه موسي(ع) خشمگين به سوي قوم خود
بازگشت ،ابتدا قومش را ،سپس برادر و جانشيناش هارون(ع) را و در آخر ،شخص گمراهكنندۀ قوم؛ يعني سامري را مورد
خطاب و مؤاخذه قرار داد تا دربارۀ مسئله(انحراف اعتقادي پيشآمده) ،اطالعات الزم را كسب و برهانخواهي كند و به
تحليل و پردازش متوازن آنها بپردازد تا بتواند بهترين تصميم حكيمانه و عادالنه را به دور از خشم و احساسات ،در تنبيه و
مجازات و هدايت آنان اتخاذ كند(طه)85-98 :؛ مواردي همچون :انطباق با شرايط وضعيتي(حضرت موسي در جريان امر
ازدواجش با دختر حضرت شعيب ،پيمان و شرطي را مبني بر  8تا  10سال كار پذيرفت و()...قصص)27 :؛ توجه به مشكالت و
سختيهاي مردم با توجه به محيط(احقاق حق در رعايت نوبت و سيراب كردن گوسفندان دختران حضرت شعيب)(قصص:

)23؛ توانايي پيشبيني خطرات بالق ّوه(روان شدن به جانب كوه طور براي آوردن خبر يا آوردن شعلهاي از آتش براي گرم
كردن خانواده)(قصص)29 :؛ توجه به محيط به عنوان منبع رفع نيازها(آوردن شعلهاي از آتش يا پيدا كردن راهي به وسيلة
آتش)(طه)10 :؛ نقش مؤثر مشورت و همانديشي با بزرگان(كتاب الهي همواره اولين مشاور و هادي رهبران الهي است)(طه99 :؛

شعرا)14 :؛ مشاور و وزير(برادرش هارون)(طه29-32 :؛ فرقان35 :؛ قصص34 :؛ اعراف)142 :؛ انجام تصميم پس از فرونشاندن خشم .هنگامي
كه خشم موسي(ع) فرونشست ،الواح(تورات) را برگرفت و (...اعراف.)154 :
انتقال دانش الهي و در نوشتههاي آن(تورات) ،هدايت و رحمتي بود براي كساني كه از پروردگار خويش ميترسند
(...اعراف )154 :و ...اين ويژگيها نيزدر ايجاد عدالت و اعتماد و انجام كار منطقي و صحيح(مؤمن )42 :در بين مردم بسيار مؤثر است.
وجدان دروني؛ رهبران الهي ،شاخص و مرجعيت اعتقادات ،اخالق و احكام و اعمالشان را فقط از درون شخص و بر
اساس احساسات و تفسير به رأي و آنچه از درستي يا نادرستي تشخيص ميدهند برنميشمارند ،بلكه شاخص مرجعيت
اعتقادي ،اخالقي و احكام و اعمال خويش را از ربّ و پروردگار خويش و كتاب الهي او اخذ ميكنند و همواره نيّات و
اقدامات خود را بر اساس ضابطهاي كه خداوند تشريع و تقنين فرموده است هماهنگ كرده و بر مبناي كتاب و ميزان الهي
مقايسه و ارزيابي ميكنند تا حداكثر تطابق و هماهنگي را بتوانند حفظ كنند.
«و در نوشتههاي آن(تورات) ،هدايت و رحمتي بود براي كساني كه از پروردگار خويش ميترسند»(اعراف« .)154 :و ياد
آوريد هنگامي را كه به موسي كتاب و وسيلة تشخيص(حق از باطل) داديم؛ شايد هدايت شويد»(بقره53 :؛ مؤمن« .)40 :و ما به
موسي كتاب آسماني داديم بعد از آنكه اقوام(گمراه) پيشين را هالک كرديم؛ كتابي كه براي مردم بصيرتآفرين بود و
ماية هدايت و رحمت؛ شايد متذكر شوند»(قصص« .)43 :و بر آنها(بنياسرائيل) در آن(تورات) مقرر داشتيم كه جان در مقابل
جان ،چشم در مقابل چشم ،بيني در برابر بيني ،گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان ،قصاص ميشود؛ و جراحات
نيز قصاص دارد و اگر كسي از قصاص ،در كفارۀ (گناهان) او محسوب ميشود ،و هر كس آنچه خدا نازل كرده حكم
نكند ،ستمكار است»(.مائده)45 :

بنابر اين ،در سبك رهبري الهي در رابطه با عنصر «پردازش متوازن» ،اين خطر وجود ندارد كه وقتي رهبران در نشان
دادن معيارهاي باالي اخالقي در زندگي و كار خود با شكست مواجه شوند ،احتمال فساد در گروههاي مختلف ،سازمانها و
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جوامع وجود داشته باشد .با عنايت به آيات پبشگفته دربارۀ داستان عصر حضرت موسي(ع) و مسائل و حوادث گوناگون
در زمينههاي مختلف ،درمييابيم كه خداوند ،هدايت حقيقي و پيروزي در امور مختلف دنيايي و اخروي را در شناخت و
پيروي از كتاب كه وسيلة تشخيص حق از باطل است ،معرفي ميكند؛ به طوري كه بيان و ارائة احكام كاربردي با اين
جامعيت و گستردگي و اتقان را در مديريتها و رهبريهاي مادي و غربي نميتوان مشاهده كرد.
شفافیت رابطه؛ رهبران الهي نه تنها داراي منشِ گفتگوي باز و شفافاند ،بلكه بسيار فراتر از آن گام برميدارند .به
عبارت ديگر؛ بعد ايماني آنها شامل حسن فردي ،رفتاري و گفتاري ميشود كه اين سبك و روش تعاملي آنان ،ريشه در
ارزشهاي الهي و بعد ايماني و معرفتي آنان دارد؛ يعني خود ،تربيتيافتة مكتب الهي بوده و نفس خويش را بر مبناي آن
پرورش دادهاند؛ پرورش و تربيتي كه بر اساس معرفت و حكمت ،تقوا و پرهيزكاري ،پرهيز از هواي نفس و نفاق و
دورويي ،نظم و انضباط ،اميدواري و شور و نشاط(نسبت به رحمت و فضل پروردگار) ،عبرتآموزي ،نظم و انضباط و...
استوار بوده و آنگاه(پس از تهذيب نفس و افاضة علم و حكمت) مأموريت يافتهاند به پرورش و هدايت و راهبري اجتماع
همت گمارند.
گفتگوي باز و شفاف و حسن رفتار ايشان ،نه تنها با پيروان(طه ،)87 :بلكه شامل حسن رفتار با

پروردگار(نهجالبالغه ،خطبه

)184؛ حسن رفتار با خانواده و همسايگان و دوستان(مؤمن )41 :و دشمنان(مؤمن)42 :؛ حسن رفتار با منابع طبيعي و محيط و
حيوانات و حسن رفتار با ديگر مخلوقات(جن و )...ميشود كه با حسن اظهار در گفتار و نوشتار و شيوۀ

اظهار(طه)27-28 :

عجين و همراه است .به عبارت ديگر؛ شفافيت گفتارشان بر مبناي انديشه و تعقّل(«چيزي را كه نميداني ،مگوي»(نهجالبالغه،

نامه )3؛ «هنگام خشم و تيزي و حمله آوردن با دست و تيزي زبان ،بر خود مسلط باش»(همان :عهدنامه مالك اشتر)؛ «هرگاه عقل
كمال يابد ،سخنش نقصان پذيرد»(همان :كلمات قصار  ،))39درست و ماليم(«پرهيزكاران نيز در دنيا اهل فضيلتاند؛ گفتارشان
درست و نرم و از دشنام دور است») ،به دور از الفاظ زشت(كسي را با لقب زشت نخواند(حجرات ))11 :و بر اساس حقگويي
و پرهيز از دروغ است(نهجالبالغه ،خطبه .)239 :176
از سوي ديگر ،حضرت موسي(ع) به عنوان يكي از شاخصترين و سرآمدترين رهبران الهي ،در طول رسالت خويش
در تقابل با سه قدرت طغيانگر(فرعون كه مظهر قدرت و زور بود؛ قارون كه مظهر ثروت فساد و فتنة اقتصادي در جامعه بود
و سامري كه مظهر تزوير و دورويي و بدعت ديني و اغفال و فتنة فرهنگي بود) در مراحل مختلف و با شيوههاي متناسب،
نقش رهبري خويش را به بهترين وجه ايفا كرد و بهترين برخوردهاي تربيتي و رهبري را داشت كه نتيجة اين ويژگيها،
جذب سرمايههاي انساني و اجتماعي ،حس اعتماد در مردم و ايمان آوردن مردم و ساحران دربار فرعون وجذب
سرمايههاي انساني و اجتماعي بود.
 .2پیامدهای رهبری حضرت موسي(ع)
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حضرت موسي(ع) رسالت خويش را در جامعه بر اساس اصول و مباني اساسي مديريت الهي ،كه مستند به علم ،عقل و
وحي بوده و از ضمانت اجرايي الزم نيز برخوردار است ،رهبري كرد .عمل به اين اصول ،نه تنها ضعفها و نواقص نظرية
رهبري اصيل را ندارد ،بلكه پيامدها و آثار و بركات بسياري را به دنبال دارد .اين اصول 1عبارتند از:
اصل عدم تقدّم بر خدا و رسول(حجرات1 :؛ مائده)55-56 :؛ رعايت اين اصل ،پيامدهايي همچون :خشنودي خداوند و
بهرهگيري از الطاف و عنايت خاص خداوندي ،مصونيت از خطا در تصميمگيري ،سربلندي در آزمايشهاي الهي و نشاط
دروني را در پي دارد.
اصل تع ّبد و بندگي خداوند(يس61 :؛ قصص31 :؛ طه)22 :؛ مقدم شمردن اراده و خواست خداوند براراده و نظر خود ،تأكيد
بر كرامت و عزّت انساني ،مبنا قرار دادن حدود الهي و حركت بر مسير سعادت ،برخورداري از الطاف و عنايات خداوندي،
پرهيز از انحراف و تسليم نشدن در برابر وسوسههاي شيطاني ،پيوند خود با خدا و خلق و خوديابي ،برخي از پيامدهاي آن
است.
اصل وحدت و هماهنگي؛ به دنبال ايجاد وحدت و هماهنگي(مائده2 :؛ آل عمران )103 :و به رسميت شناختن تيرهها و
گروههاي مختلف قوم بنياسرائيل(طه )60 :و ايجاد وحدت بين آنان(يونس ،)87 :زمينه براي استفادۀ بهينه از همة امكانات و
سرمايهها ،تقويت روحية اخوّت و برادري ،جلوگيري از هرج و مرج ،ناكام كردن دشمن اصلي ،برقراري امنيت ،آرامش و
همدلي ،تأكيد بر اصول به جاي فروع فراهم ميشود.
اصل اعمال مدیریت بر اساس اعتدال و میانهروی(حديد25 :؛ بقره143 :؛ طه 44 :و )66؛ باعث مذموم شمردن افراط و
تفريط ،اعتدال و ميانهروي در امور ،تأكيد بر عدالت و آزادي مشروط ،امتناع از شكلگيري جامعة طبقاتي ،تقويت روابط
اجتماعي در تمام سطوح ،مسئوليت جامعه در مقابله با تهاجم بيگانگان ،تضمين امنيت فردي و اجتماعي و فراهم آوردن
بستر توسعة متوازن ميشود.
اصل اعمال مدیریت بر اساس اختیار(رعد11 :؛ انسان7 :؛ طه86 :؛ اعراف 151 :و )142؛ زمينه را براي مسئوليتپذيري ،مقبوليت و
مشروعيت مديريت ،توسعة آزاديهاي فردي و اجتماعي مشروع ،بر حذر داشتن مديران از اعمال خشونت و خودكامگي و
استبداد ،تأكيد بر رابطه و همسويي اختيار و مسئوليت ،رشد عقالنيت و نجات از سطحينگري ،تأكيد بر رابطة علت و معلول
در تبيين حوادث ،انتظام بخشيدن به امور و برچيدن بساط اوهامگرايي به وجود ميآورد.
اصل اعمال مدیریت بر اساس تم ّکن و بصیرت نیروها(بقره286 :؛ انعام76-80 :؛ طه29-30 :؛ اعراف 125 :و )142؛ تأكيد بر عنصر
شناخت و آگاهي در مدير ،متعادل بودن ميزان تكليف با ميزان بصيرت و آگاهي ،گزينش اصلح و مرتبط بودن مسئوليت با
تمكّن را ايجاد ميكند.

 .1اين اصول در آيات متعددی از قرآن كريم ذكر شده است كه به چند نمونه از آنها در هر اصل اشاره ميشود.
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اصل اعمال مدیریت بر اساس شایستگي(قصص34 :؛ آل عمران179 :؛ اعراف142 :؛ نمل13 :؛ طه)29-32 :؛ گزينش اصلح ،مرتبط
بودن مسئوليت با تمكّن ،استفادۀ بهينه از منابع انساني و مادي ،رقابت سازنده ،ايجاد بستر مناسب براي رشد و اعتال،
برخورداري از پشتوانة مردمي و جلب اعتماد آنان را به دنبال دارد.
اصل اعمال مدیریت بر اساس عدالت «ضابطه و قانون»(حديد25 :؛ بقره213 :؛ نساء129 ،29 :؛ طه)85-86 :؛ ثمرۀ پرهيز از
تبعيض و رعايت عدالت ،تصميمگيري بر اساس قانون(الهي) و پرهيز از سليقهگرايي ،افزايش قابليتهاي برنامهريزي در امور
مختلف ،تحكيم مباني نظم اجتماعي ،افزايش قابليتهاي مديران در آيندهنگري و برنامهريزي را به دنبال دارد.
اصل اعمال مدیریت بر اساس مشورت و توکل(آل عمران159 :؛ شوري38 :؛ طه29 :؛ فرقان35 ،30 :؛ غافر)44 :؛ پيامدهاي بهرهگيري
از توانمندي ديگران ،شكوفايي استعدادها و معرفت بيشتر ،تقويت روحية اعتماد ،خودباوري و مسئوليتپذيري ،كاهش
اضطراب و ناامني و نوميدي را دارد.
اصل آخرتگرایي در هدفگذاری و الگوهای آن(مؤمنون115 :؛ بقره260 :؛ انبياء7-8 :؛ طه)33-35 :؛ باعث به وجود آمدن
هدفمندي در زندگي ،تضمينكنندۀ ع ّزت و شرف و سعادت انسان ،مقاومت در برابر سختيها و مشكالت ،افزايش ظرفيت
برنامهريزي و در يك كالم :تبديل تهديدها و(تحريمها) به فرصتهاي ناب براي كمال و سعادت همهجانبة انسان(.همان-147 :

 )111ميشود.

(ساجدينيا)106 :1392 ،

هـ) نتیجهگیری
بر اساس آنچه گفته شد ،هدف اولية اين پژوهش ،تالش براي رفع نياز و تشنگي جوامع بشري در شناخت و به كارگيري
الگويي كارامد بود كه تأمينكنندۀ همة نيازهاي وجودي بشريت و پركنندۀ خأل مذكور باشد و با عنايت ويژه به برخي از
شاخصههاي رهبري اصيل الهي از منظر قرآن كريم و بر اساس داللتهاي حضرت موسي(ع) نسبت به يكي از آخرين
نظريههاي مطرحشده در زمينة سبك رهبري كارامد؛ يعني نظرية رهبري اصيل از ديدگاه متفكران غربي انجام پذيرفت.
نتايج حاصل از پژوهش ،كمال ،وااليي و اثربخشي سبك مديريت و رهبري الهي را بر اساس رهبري حضرت
موسي(ع) به اثبات رسانيد .آنچه به عنوان ويژگيها ،روشها ،ابزارها ،تكنيكها و وظايف مديريت و رهبري غرب(مانند
برنامهريزي ،سازماندهي ،هماهنگي ،كنترل ،نظارت و )...شناخته شده است ،نه تنها در نظام ارزشي الهي و رهبري توحيدي
كه نظامي فراگير ،عام و پوياست مورد توجه قرار دارد ،بلكه از جنبههاي ارزشي(عقيدتي ،اخالقي) و رفتاري(«فراگيري و
شمول ،برخورداري از ارتباط و انسجام كافي ،قابليت تبيين عقالني ،تبيين لذت و سود نامحدود ،حسن فعلي و فاعلي،
مراتب داشتن ارزشها»(مصباح يزدي ))20 :1383 ،نيز مورد توجه قرار ميگيرد كه كمتر مورد توجه نظريهپردازان غربي قرار گرفته
است و تأثيراتي در بخشهاي ديگر اجتماع مينهد كه ناشي از ارزشها و جهانبيني اصيل الهي است و قواي نباتي و حيواني،
به عنوان بستري براي رشد انساني و كمال معنوي و ابزارهايي براي ترويج شعائر الهي و وصول به سعادت دنيوي و اخروي،
تحت رهبري الهي(انسان كامل) قرار ميگيرند .البته چگونگي به كارگيري قابليتهاي پيروان و نيل به هدف و چگونگي
اعتال و ضرورت رشد معنوي ،از عوامل تعيينكننده و مهمياند كه بر هدف تقدّم دارند و نقش آنها در ميزان اثربخشي و
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رسيدن به اهداف متعالي بسيار مهم و تعيينكننده است و بديهي است كه اين سبك از رهبري ،حتي پس از مرگ رهبر هم
متوقف نشده و امتداد مييابد.
همچنين ميان رهبران و پيروان ،رابطة امر به معروف و نهي از منكر و رابطة اطاعت توأم با محبت و عمل برقرار بوده و
بر آن تأكيد شده است؛ به طوري كه نتايج و تأثيرات مثبت آنها را دراقبالِ پيروان و مردم در اطاعت از اوامر و نواهي الهي و
پيروي از رهبران الهي ميتوان مشاهده كرد؛ يعني يك جامعة زنده و پويا با مديراني كارامد و توانا ،رقابت سالم ،توسعة
حوزۀ موحدان ،تثبيت پايههاي حكومت و  ...و محصول آن دولتي مصلح و كارامد خواهد بود .از اين رو ،امروزه اقبال و
رويكرد مديريتهاي غربي را به روشهاي الهي مشاهده ميكنيم .بنابر اين ،از آنجا كه آيات الهي قيد زمان و مكان ندارد و
براي همة مردم نازل شدهاند ،ميتوان از آنها براي اصالح و تكميل نظريههاي مطرح در زمينة مديريت و رهبري بهرۀ وافر
برد و در مسير نهادينهسازي و عملياتي كردن فرهنگ قرآني در زمينههاي مختلف ،از جمله در زمينة رهبري ،با معرفي و
تبيين الگويي جامع و كامل همت گماشت و نتايج ثمربخش و سعادتآفرين آن را لمس كرد؛ به شرط آنكه شاهد عملياتي
كردن و تحقق ويژگيهاي مذكور باشيم.
پیشنهادها
روش تحقيق موضوعي در قرآن كريم و تطبيق ديدگاه الهي با ديدگاههاي ديگر ،سبكي جديد و ج ّذاب و در عين حال
كاربردي است .لذا شايسته است پژوهشهاي بيشتري با اين سياق ،در قرآن كريم در زمينههاي مختلف صورت پذيرد و در
محافل و مباحثات علمي ترويج شود.
موضوع ويژگيهاي رهبري اصيل در قرآن بر اساس داللتهاي داستان حضرت موسي(ع) هنوز به انجام شايستة خود
نرسيده؛ زيرا عنايت دوباره به هر فرهنگ و تمدن فراموششدهاي ،با موانعي روبهروست .از جملة اين موانع ميتوان به نفوذ
و احاطة فرهنگ غربي در جوامع اسالمي و عدم شناخت و آشنايي مديران و رهبران با توانمنديها و قابليتهاي مديريت
اسالمي اشاره كرد .بسيار بجاست كه ساير محققان در ابعاد مختلف آن پژوهش كنند و سؤاالت ديگر را با روشهاي
مختلف و با رويكردهاي متنوع پاسخگو باشند تا باور ضرورت رويكرد به منابع غني قرآني و عملي شدن آن براي مرتفع
شدن موانع و مشكالت ،به تمدني نوين در عصر جديد مبدّل شود.
قرآن كريم ،معجزۀ جاويد ،كامل و جامع و بحري بيانتها از معارف و آموزههاي خداشناسي ،هستيشناسي و
انسانشناسي براي همة عالميان است كه ضرورت تالش شايسته و بايستة حداكثري را در راه تحصيل و تبيين و ارائة آنها به
جامعة علمي ميطلبد .بديهي است كه عنايت بيشتر و دقيقتر در اينگونه پژوهشها تا حدود زيادي ميتواند اسوهاي مناسب
و كارامد(س ّنت عملي) براي رفع تمامي نيازهاي مختلف و بنيادين امروز جوامع در سبك مديريت و رهبري باشد.
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