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 In order to enable the application of the ijtihad method in 
the humanities, this article explores the leadership style 
in Islamic management, using Islamic teachings and 
based on ijtihad analysis. 
Findings of this study show that ijtihad method is a 
combined method that is related to the combined 
knowledge of management from the branches of humanities 
and the method of Islamic leadership as one of the subjects 
of humanities in the field of ijtihad method can be analyzed. 
Considering the ijtihad method in Islamic teachings, there 
are two categories of propositions, in both of which there is 
a part of Quranic propositions and a part of narrative 
propositions. 
Some of the first category statements directly depict the 
ruler or leader's relationship with followers and how they 
interact with them; However, some of these statements are 
general speeches that can be applied to the style of absolute 
softness; Therefore, it can be said that this category of 
propositions implies softness and absolute friendliness, and 
the second category of Qur'anic and narrative propositions 
emphasizes the mixing of softness with intensity of action; 
According to these two categories of propositions, 
according to the principles of jurisprudence and 
jurisprudence in the ijtihad method, it is possible to be in 
the position of a combination of propositions wherever a 
group of propositions (arguments) imply an absolute 
subject, at the same time a group Other propositions imply 
the same subject, carried absolute propositions to the 
constraint; What is more, according to the rule of "the 
plural is important, the first possibility of my plan", the 
arguments that are absolute can be carried on, so it can be 
inferred that in the leadership style, both flexibility and 
intensity of action are necessary; Hence, the result of ijtihad 
analysis is that leadership in Islamic management is a 
mixture of "maximum flexibility and minimum intensity." 
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چکیده  اطالعات مقاله 

یابی کاربسـت روش اجتهـادی در علـوم انسـانی بـه مـورد این نوشتار در مسیر امکان
های اسالمی و براسـاس  کاوی شیوه رهبری در مدیریت اسالمی، با استفاده از آموزه

روش اجتهـادی  دهد که این تحقیق نشان می های  پردازد. یافته تحلیل اجتهادی می
هـای علـوم انسـانی رابطـه  روشی ترکیبی است که با دانش ترکیبی مدیریت از شـاخه

عنوان یکی از موضوعات علوم انسانی در دایـره روش  دارد و شیوه رهبری اسالمی به
  اجتهادی قابل تحلیل است. 

هـای اسـالمی، دو دسـته گـزاره  روش اجتهـادی در آمـوزه براین، با عنایـت بـه افزون
هــای قرآنــی و بخشــی از  شــود کــه در هــر دو دســته، بخشــی از گــزاره شــاهده مــیم

های دسته اول مسـتقیمًا رابطـه حـاکم یـا  های روایی وجود دارد؛ برخی از گزاره گزاره
ای از  کشـد. بـاوجوداین، دسـته رهبر را با پیروان و نحوۀ تعامل با آنان را به تصویر می

شان، سبک نـرمش مطلـق  توان از اطالق که میهستند  ها خطابات عامی  این گزاره 
  را اصطیاد نمود.

ها بر نرمش و رفق مطلـق داللـت دارد و  این دسته از گزاره توان گفت که  رو، می ازاین
هـای قرآنــی و روایـی بــر اخــتالط نـرمش بــا شـدت عمــل تأکیــد  دسـته دوم از گــزاره

اصـولی و فقهـی در روش  هـا طبـق قواعـد این دو دسته از گـزاره کنند؛ با توجه به  می
ای) بـر  ها (ادلـه ای از گزاره ها هر جا دسته توان در مقام جمع بین گزاره اجتهادی می
هـا  ای دیگر از گـزاره طور مطلق داللت داشته باشند، در عین حال دسته موضوعی به

های مطلق را بـر مقیـد حمـل کـرد؛  طور مقید داللت کنند، گزاره بر همان موضوع به
ای کـه مطلـق اسـت را  ادلـه» الطرح الجمع مهما امکن اولی من«ه طبق قاعده اینک چه 
توان استنباط کرد که در سبک رهبری هـم  توان حمل بر مقید کرد، در نتیجه می می

رو، نتیجـه تحلیـل اجتهـادی آن اسـت کـه  نرمش و هم شدت عمل الزم است؛ ازاین
 است.» و شدت حداقلی نرمش حداکثری«ای از  آمیزه رهبری در مدیریت اسالمی

   
  ٢/١٢/١٣٩٩دریافت: تاریخ 
  ۵/٣/١۴٠٠ پذیرش:تاریخ 
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  مقدمه. ١

در تحلیل اجتهادی موضوعات و مسائل علوم انسانی اسالمی (از 
ــری در مــدیریت)، رویکــرد جملــه هــای  موضــوعات حــوزۀ رهب

ـــی،  ـــود دارد (اعراف ـــی وج ـــی از ۵: ۴٩، ش١٣٨۵مختلف ) یک
هـای  این رویکـرد، نظریـه رویکردها رویکرد پاالیشی است که در 

های توصیفی و تجـویزی بـر معـارف دینـی عرضـه  و گزاره علمی 
 گیـری از شود و چنانچه در جایی تعارضی مشاهده شد با بهـره می
سان به علـم  های خاص اصولی، آن تعارض حل شده و بدین شیوه

  یابیم. دینی پاالیش شده توسط دین دست می
یکی دیگر از رویکردها، رویکرد ارزشی و هدفی است کـه بـا 

دسـت  به بر گفتمان علمی  ها و اهداف اسالمی  حاکم کردن ارزش
ه آید. یکی دیگر از رویکردها رویکـرد مبنـامحور اسـت کـه بـ می

ــیش ــات، پ ــی مفروض ــال بررس ــرض دنب ــد  ف ــانی همانن ــا و مب ه
شناسـی اسـت. رویکـرد  شناسـی و انسـان شناسی، معرفت هستی

پـذیری علـم و  دنبـال خـدمت در تولید علـم دینـی بـه استخدامی 
محور اسـت؛  فناوری از دین است؛ رویکرد دیگر، رویکـرد تـدین

ست؛ »ادنااقتص«این رویکرد مبتنی بر نظریه شهید صدر در کتاب  
داند که به فرد یا جامعـه متـدینان تعلـق  می وی علم دینی را علمی 

  ق)؛١۴١١داشته باشد (شهیدصدر، 
ایـن  گرایی است. قائلین به آن، بر رویکرد دیگر، رویکرد شمول

باورند که باید روش و قلمرو دین را دربردارنده روش و قلمرو علوم 
کید مـیتجربی و عقلی و شهودی دانست. رویکرد ترک کنـد  یبی تأ

ماننـد رهبـری در   پـردازی در یـک موضـوع علمـی که برای نظریه
های متعدد بسیط اسـتفاده  زمان باید از روش مدیریت اسالمی هم

این رویکرد روش اجتهادی در کنار روش عقلی و تجربی  کرد. در 
گیرد. ذکر این نکته الزم اسـت کـه رویکردهـای اخیـر در  قرار می

به یکی از موارد و یا ترکیبـی از دو یـا  اسالمی −نیحوزه علوم انسا
  گردد.  چند رویکرد برمی

در روش ترکیبی ممکن اسـت از ترکیـب پاالیشـی، تهـذیبی و 
عقلی و یا از ترکیب امضایی و تأسیسـی اسـتفاده شـود. در حـوزه 

تـوان از روش  طـور خـاص مـی طور عـام و رهبـری بـه مدیریت به
ایـن روش در  اجتهادی ترکیبـی اسـتفاده نمـود. امکـان کاربسـت 

مطالعات مختلف با رویکردهای مختلف قابل تحلیل است. یکی 
اسـت کـه در   های مطالعاتی، رهبری در مدیریت اسالمی از زمینه

ایـن روش   شـود. در عنوان مطالعه موردی انجام می این پژوهش به 
جهت اتصال آن با منبع و سرچشمه وحـی بررسی مؤلفه رهبری به 

نامطلوب منجـر  بوده و بدون الهام و الگوگیری از آن به سرانجامی 
). ٢، خالبالغـه نهجشده و تالش در مسیری انحرافی خواهد بود (

های  منظور درک و استخراج از منابع و سرچشمه بدیهی است که به
منابع دینی بـا  با توجه به وحیانی، بررسی و تحلیل رهبری اسالمی 

ای اجتهادی مسـیری مطمـئن در دسـتیابی بـه دسـتاوردهای  شیوه
  در حوزه دینی است.  علمی
  

  .بیان مسئله  ٢

در مباحـث مختلـف   عنوان یک نوآوری علمـی روش اجتهادی به
شـود کـه در آن  با ابتناء به مبانی توحیدی قلمداد می  علوم اسالمی

  ). در٩/١٢/١٣٧٩ای،  الزم اسـت (خامنـه و جرأت علمـی  قدرت 
هـای اخبـاری و انشـایی  ها براسـاس گـزاره این روش، تحلیل داده

محـوری در آن قابـل  ایـن مسـئله، آموزه شود. با توجه به  انجام می
هـا در موضـوعات و مسـائل  این آموزه رؤیت است؛ زیرا با تحلیل 

دسـت یافـت. یکـی از  تـوان بـه نـوآوری علمـی علوم انسانی، می
عنـوان  علوم انسانی مدیریت است که رهبـری در آن بـههای  شاخه
شود. در تحلیل حوزه رهبـری در علـوم  ای اساسی تلقی می وظیفه

ــه ــرب نظری ــه انســانی در غ ــاوتی همچــون نظری ــای متف ــای  ه ه
های رهبـری  خصوصیات رهبری، رفتار رهبری و اقتضایی و نظریه

زاری، عضو، خدمتگ−کاریزماتیک، اسنادی، تبادلی، مراوده رهبر
گرا مطرح شده است کـه براسـاس  معنوی، بصیر، اخالقی و تحول

  تدوین و ارائه شده است.  های مهمی  مطالعات مدل
های حاکم بر  این الگوها با توجه به مبانی و پارادایم  هر یک از

وجـوداین، خـأل اصـلی  علوم انسانی سکوالر مطرح شده است. با
با عنایت به مبانی توحیدی در علوم انسانی   ای اسالمی فقدان شیوه

ایـن مقالـه نگارنـده درصـدد   در حوزه رهبری اسـت. در اسالمی 
(اجتهادی) در حوزه رهبری در   ای اسالمی بررسی و کنکاش شیوه

تواند به اسـتخراج شـیوه رهبـری در  مدیریت اسالمی است که می
یـابی روش  امکاناین مهم،  بینجامد. با توجه به  های اسالمی  آموزه

بـا تمرکـز بـر مطالعـه مـوردی  اجتهادی در علوم انسانی اسـالمی 
رهبری در مدیریت اسالمی دغدغه و مسئله اصلی در این پژوهش 

هـای اسـالمی  است و غرض، نیل به نتایج علمی در واکاوی گزاره
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کارگیری ادله اجتهادی و فقاهتی با استفاده از اصول و قواعد به
 های متخصصان اسالمیگیری از یافتهفقهی و بهره

 مروری بر ادبیات تحقیق

تنقیح موضوع، تعیین حدود و ثغور موضوع با توجه به 
در نزد عرف عام یا خاص (متخصصین) گستره مفهومی

با طرح پرسش پژوهش عرضه موضوع فرعی به منابع اسالمی

اخذ پاسخ پرسش پژوهشی به صورت تأسیسی یا
عیاترجوع به واق امضایی و ساخت مدل نظری انتزاعی

ساخت مدل تجربی انضمامی

درباره رهبری است. بنابراین سؤال پـژوهش ایـن خواهـد بـود کـه  
بـا اسـتفاده از روش اجتهـادی  یت اسـالمی شیوه رهبری در مـدیر

  چگونه است؟ 
  

  . روش تحقیق ٣

  . نوع و استراتژی پژوهش١−٣

ــه براســاس نتیجــه  ــژوهش نظــری اســت ک ــک پ ــق ی ــن تحقی ای
ای و براسـاس هـدف و معناسـازی کیفـی اسـت.  توسعه−بنیادی

گیـری از  منظـور بهـره استراتژی تحقیق براساس تحقیق مبنایی و به
 استفاده حداکثری از کتاب الهی مبتنی است.منابع براساس 

  
  . روش گردآوری اطالعات ٢−٣

ای و  در این پژوهش، برای گردآوری اطالعـات از روش کتابخانـه
آوری اطالعات مربوطـه  سان، جمع شود. بدین اسنادی استفاده می

هـا  از منابع اسالمی با مراجعه مستقیم و غیرمسـتقیم انجـام و داده
ــا  شــود. در  اســتخراج مــی ــژوهش گــردآوری اطالعــات ب ــن پ ای

گیرد که پس  های اسالمی صورت می برداری از کتب و نوشته فیش
بنـدی آنهـا، بـرای هـر موضـوعی،  آوری اطالعات و طبقه از جمع

سان،  شود. بدین متنی انتخاب و در تأیید آن، متونی دیگر آورده می
قیـق های متعددی از موضوع اصلی و موضـوعات فرعـی تح فیش

 شوند.  بندی می آماده و طبقه

  
  . شیوه تجزیه و تحلیل اطالعات ٣−٣

دسـت آمـده روشـی  هـای بـه تکنیک یا فـن تجزیـه و تحلیـل داده
دسـت  های به منطقی است؛ چه اینکه، برای تحلیل داده−تحلیلی

شـود کـه  های دینی از روش اجتهادی بهره گرفته مـی آمده از گزاره
توانـد بـه  دربـردارد. البتـه ایـن روش مـیتحلیل متون اسـالمی را 

صورت مستقیم یا غیرمستقیم بـا مراجعـه بـه اسـتنتاجات علمـی 
  متخصصان متون اسالمی صورت پذیرد. 

  
  . متدلوژی اجتهادی۴−٣

ای کـه نخبگـان علمـی  متدلوژی اجتهادی عبارت اسـت از شـیوه
کوشش علمی خود را براسـاس منـابع معتبـر، بـا ابـزار الزم بـرای 

کـه  ای گونه کنند؛ به های دینی استفاده می اف و استخراج آموزهاکتش

از اعتبار (حجیت یا صرفًا منجزیت و معذریت) برخـوردار باشـد 
ــی ــور و حســنی،  (عل ــه ۶٠: ١٣٨٩پ ــف شــامل هم ــن تعری ). ای
تـوان  شود. بـاوجوداین، مـی های اجتهادی در حوزه دین می روش

می برای اکتشـاف و ای علمی که دانشمند اسال برحسب نیاز، شیوه
های دینی در یک حوزه خاص از علوم انسانی مانند  استخراج آموزه

شناسی، اقتصاد و...  شناسی، جامعه مدیریت و علوم رفتاری، روان
برد اجتهاد خاص آن حیطـه نامیـد و بـرای مثـال آن را  کار می را به

  شناختی و غیره نام گذاشت. اجتهاد مدیریتی، اجتهاد روان
  
  مراحل روش اجتهادی محدود. ۵−٣

تواند مشـتمل بـر مراحـل مختلفـی  روش اجتهادی در تعبیری می
باشد که در نمودار زیر به تصـویر کشـیده شـده اسـت (شـفیعی، 

١٣٩۶ :٢٠:(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
سازی را در این الگو در تقریری دیگر  شاید بتوان فرایند نظریه

  )١٣٩٢صورت نمودار زیر به تصویر کشید (بستان،  به
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گفتـه وجـود دارد، ولـی  اگرچه در روش اجتهادی مراحل پیش
شود. بـرای  ها عملیاتی نمی لزومًا در اجرا در برخی موارد همه گام

مثال در روش اجتهـادی مـورد نظـر کـه مـا آن را روش اجتهـادی 
سـندی بـه دلیـل منـابع مـتقن صـورت  نامیم، بررسی محدود می

توانـد اجتهـاد  گیرد و یا اگر دانشجو و محققی کـه خـود نمـی نمی
نماید، ولی بخواهد از روش اجتهادی استفاده نماید، با مراجعه به 

کنـد.  هـای اجتهـاد رفـع یـد می نظرات متخصصان از برخی گـام
صــورت غیرمســتقیم بــا مراجعــه بــه رهــاورد  بــاوجوداین، وی بــه

گرفتــه و اجتهــاد   تاجی متخصصــان از روش اجتهــادی بهــرهاســتن
  برد. کار می محدود را به

  
  . مفاهیم و مبانی نظری ۴

برای تبیین بهتر موضوع الزم است که مفاهیم و ادبیـات مـرتبط بـا 
  موضوع بررسی شود. 

  
  . مفهوم اجتهاد١−۴

اجتهـاد در عـرف و «نویسـد:  محقق حلی در تعریف اجتهاد مـی
فقیهان به معنای بـذل جهـد و تـالش در کشـف احکـام اصطالح 

). ١٨٠: ١۴٠٣(محقـق حلـی، » شرعی از ادّله و منابع شرع است

نویسد که اجتهاد به معنای تحصـیل  مرحوم خویی در تعریفی می
بالفعل حجت (منجز یا معذر) بر حکـم شـرعی اسـت (خـویی، 

  ).١٠: ٣، ج١۴٠٩
عــرف اال الصــحیح ان ی«نویســد:  در جــای دیگــر چنــین مــی

االحکام الشـرعیه او  جتهادبا ستفراغ الوسع فی تحصیل الحجه علی
: ٣ق، ج١۴٠٩(خـویی، » الوصـول الیهـا تعیین الوطیفه عند عدم

کارگیری همه تـوان در  ). تعریف درست اجتهاد این است: به۴٣٧
دست آوردن حجت بر احکام شرعی یا تعیـین وظیفـه در  جهت به

ــه آن؛  ــه ایــن ازصــورت دسترســی نداشــتن ب معنــای  رو اجتهــاد ب
کار گرفتن غایت سعی و تـالش بـرای تحصـیل  الوسع یا به استفراغ

). برخی نیز بـر ٨: ١ ، ج١۴٠٩ظن به حکم شرعی است (خویی، 
هـای اسـالم در مسـائل فرعـی  این باورند که توان شناخت دیدگاه 

ــابع اســالمی را اجتهــاد  مــورد نیــاز جامعــه از راه پــژوهش در من
  ). ١۶تا:  (مشکینی، بی گویند می

  
  . جایگاه روش اجتهادی در علوم انسانی اسالمی٢−۴

های فلسفی سکوالر نقـش  در تدوین علوم انسانی سکوالر، پارادایم
گرایـی،  گرایـی، تجربـه ها مشتمل بر عقـل حیاتی دارند. این پارادایم

فلسفه استعالیی، پوزیتیویسـم، اگزیستانسیالیسـم، پدیدارشناسـی، 
شــناختی در  شــناختی و انســان تحلیلــی و... اســت. ارزشفلســفه 

هـا تحلیـل  ایـن مقولـه پارادایم فلسفی قرار دارد و توصیف انسان در 
هـا  ایـن پـارادایم شود و مکاتب رفتاری و اجتمـاعی سـکوالر از  می

شناسـی  روش مراتـب پـارادایمی گیـرد و در ایـن سلسـله نشأت مـی
بیینـی، تفسـیری، انتقـادی، سکوالر وجـود دارد کـه در آن از روش ت

مدرنیسم بهره گرفته شـده و سـرانجام بـه تولیـد علـوم انسـانی  پست
  ).  ١٣٩٠شود (خسروپناه،  سکوالر منجر می

  های فلسفی سکوالر و بـه طورکه مشخص است پارادایم همان
های سکوالر در تولید علوم انسانی سـکوالر نقـش  دنبال آن روش

در تولیـد و بازسـازی علـوم انسـانی توانـد  ایـن فراینـد مـی دارند. 
ــالمی ــش  اس ــله نق ــق سلس ــن منط ــا ای ــد. ب ــی کن ــب  آفرین مرات
توانـد در برگیرنـده نظـام فلسـفی  سازی علوم انسـانی مـی اسالمی

شناختی باشد. در نظام ارزشـی  اسالمی، نظام ارزشی، نظام انسان
اسالم، نظام حقوقی، فقهی، اخالقی، عرفانی قرار دارد و در نظـام 
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شناختی، انسان اجتماعی، سیاسی، تربیتـی، اقتصـادی و...  انسان
شناختی اسـالم یـا هرمنوتیـک  این فرایند نظام روش قرار دارد و در 

اجتهادی با شرایطی خاص توان توصـیف انسـان را بـه پژوهشـگر 
کنـد  های علـوم انسـانی را تولیـد مـی دهد و بدین طریق نظریه می

  ).١٣٩٠(خسروپناه، 
تهادی تکنیک و ابزاری مهم برای معرفـت اسـت این روش اج

نقـش حیـاتی دارد.   که در تدوین و بازسازی علوم انسانی اسالمی
صورت بسـیط یـا مرکـب در تولیـد  تواند به این روش می کاربست 

منظـور  . باوجوداین، بـهمورد توجه قرار گیرد علوم انسانی اسالمی 
برهان مبتنی هایی همچون روش استداللی یا  کسب معرفت، روش

بر عقل ،روش تجربی و حسی، روش شهودی یا تجربـه درونـی و 
: ١٣٩٨روش شرعی یا وحیانی وجود دارنـد (پیـروز و همکـاران، 

تعقلـی، اسـتقرایی و −). در کتب منطقـی از سـه روش قیاسـی١٣
های بسـیط بـرای کشـف  برند. این سه روش، روش تمثیلی نام می
هـای ترکیبـی نیـز  کنار آنها روشتوان در  باشند؛ اّما می معرفت می

های دیگـر  های ترکیبی، ماهیتی مستقل از روش داشت. البته روش
  های بسیط هستند.  ندارند و متضمن روش

تعقلـی، −عنوان مثال، از ترکیب روش استقرا با روش قیاسی به
ــین از ترکیــب دو شــیو روش تجربــی حاصــل مــی  ۀ شــود. همچن

روش ترکیبـی عقلـی دسـت  توان به یـک می» ترکیب«و » تحلیل«
. بـا توجـه بـه ایـن )٧١−٧٠: ١٣٨٩پـور و حسـنی،  یافت (علـی

تواند روشی ترکیبی باشد که در تولیـد و  مسئله، روش اجتهادی می
ایـن  ایفای نقش کند و درنتیجـه در   بازسازی علوم انسانی اسالمی

های اخباری و انشایی استفاده  روش در حوزه علوم انسانی از گزاره
صـورت توصـیفی موضـوعات و مسـائل مختلـف در آن  و بهشده 

های متون دینـی (اخبـاری یـا  شود. با توجه به تنوع گزاره مطرح می
گیری از آنها در مباحثی که صرفًا جنبـه نظـری دارنـد  انشایی) بهره

مشروط به اعتبار سـندی آنهـا نیسـت؛ اّمـا در مباحـث ارزشـی و 
ند حجیت و اعتبار سندی ا ها که به مقام عمل مرتبط سیاستگذاری

هـا در  ها الزم است احراز شود؛ زیرا استفاده معرفتی از گزاره گزاره
مواردی موجه است که استناد مضامین به دین قطعی بوده یا با ظن 

  ).٣۵٣: ١٣٧٧معتبر اثبات شده باشد (جوادی آملی، 
هـای متـون دینـی در مباحـث  گیری از گـزاره این، بهره باوجود
هـای  هـای اخبـاری نیسـت و از گـزاره منحصر به گزارهشناختاری 

انشایی بر پایه قاعده تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی 
ها و حکایـت از  توان بین مفاد گزاره و برحسب نوع ارتباطی که می

واقعیات عینی برقرار کرد در علوم انسـانی (اجتمـاعی و رفتـاری) 
  ).٢۴: ١٣٩۶سود جست (شفیعی، 

  
  رابطه روش ترکیبی اجتهادی با دانش ترکیبی مدیریت .٣−۴

توان به دو نوع بسیط و ترکیبی  را می» روش«که اشاره شد   همچنان
های بسـیط  تقسیم کرد. اجتهاد نیز روشی ترکیبی است که از روش

توان اجتهاد را به مثابه فراینـدی ترکیبـی از  رو می برد؛ ازاین بهره می
از سوی دیگر دانش مدیریت دانشی  شناختی در نظر گرفت. روش

: ٢٠٠٢هاست (گریزری،  ترکیبی است؛ زیرا سنتزی از دیگر رشته
١۵−١۶ .(  

ایـن  ای است؛ ولـی  این، مدیریت یک رشته چند زمینه باوجود
). ١٧ای دفن شده باشد (همان:  بدان معنا نیست که مدیریت رشته

دی بـودن آن شود، جنبـه کـاربر این رشته مهم ارزیابی می آنچه در 
ای از مفـاهیم،  ایـن نکتـه، مـدیریت مجموعـه  است. با توجـه بـه

طـور وسـیع بـرای هـر سـازمانی  هاست که بـه ها و تکنیک مهارت
). در رویکـرد مــدیریت نـوین، بــه هنــر ٢۶کـاربرد دارد (همــان: 

شود کـه بـا مفهـوم رهبـری تالئـم دارد  کارکردن با دیگران گفته می
ای از دانـش ترکیبـی  ال رهبری شاخه). در عین ح١٩٩٢(استونر، 

  مدیریت است که با روش ترکیبی اجتهادی قابل پاالیش است. 
  

  . ادبیات رهبری ۴−۴

اصوًال رهبری یکی از وظایف مـدیریت اسـت. رهبـری بـه دنبـال 
تغییر است و مدیریت حفظ مؤثر و کارآمد ترتیبات سازمانی است 

هـریس و  دی) در تحقیقـات ١٢٣، ص١٣٩٨(پیروز وهمکـاران (
ــد ــدیریت تمــایز وجــود دارد؛ ٢٠٠١( 1هدفیل ــری و م ــین رهب ) ب

هـا و پیشـرفت  هـایی همچـون ارزش که در رهبری مؤلفه ای گونه به
آنچـه از . گیرد که الزمه رهبری آموزشی است افراد مدنظر قرار می

آید آن است که نفـوذ نقطـه اشـتراک در  دست می به  ادبیات علمی
  تعاریف رهبری است.

) معتقد اسـت کـه تعریـف رهبـری اختیـاری و ٢٠٠٢یوکل (
                                                           
1. Day, Harris & Hadfield. 
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تعاریف، نفـوذ  ذهنی است. باوجود این، عنصر اساسی در تمامی 
این باور اسـت کـه  )بر ٢٠٠٠( 1»واسربرگ«یا تأثیرگذاری است. 

هـای مهـم  نقش اصلی رهبـر، متحـد کـردن افـراد پیرامـون ارزش
ری تأثیر بر کارها و این امر، منظور از رهب سازمان است. با توجه به 

اعمال دیگران در رسیدن به نتایج مطلوب اسـت. رهبـری هنـر یـا 
کـه از روی میـل و اشـتیاق در  طوری فرایند نفوذ بر مردم اسـت بـه

های گروه تالش کننـد (کـونتز و دیگـران،  جهت دستیابی به هدف
عنـوان یـک فراینـد، عبـارت اسـت از  رهبری بـه). «٣٩٧: ١٩٩٠

نفوِذ بدون اجبار، برای هدایت و هماهنگ کردن قدرت استفاده از 
(مورهـد و » منظور دستیابی به هدف های اعضای گروه، به فعالیت

  ).٣٣۴: ٢٠٠١گریفین، 
در   گفته عنصـر مهـم در ادبیـات علمـی با توجه به مطالب پیش

رهبری نفوذ و تأثیرگذاری است. مفهوم رهبری در اسـالم بـا مفهـوم 
متمایز است. واژه معادل رهبر و رهبـری، علمی در ادبیات کالسیک 

امام و امامت است. واژه امـام در کتـب لغـت تعبیـر بـه شـاقول یـا 
گیرند تا دیوار راست  ریسمان کار شده است که بّنایان با آن اندازه می

اصفهانی، ذیل واژه). امام راهنمایی است که مسـافران در  آید (راغب
). در ٩۶صـدوق:  نـد (شـیخکن تاریکی شب در پی او راه را طی مـی

هایی همچون هدایت نیروها به جای نفـوذ  های اسالمی بر واژه گزاره
؛ ۴٣تأکید و وظیفه رهبر تبشیر و انذار دانسـته شـده اسـت (مـریم، 

  ).۵۶؛ کهف، ۴٨؛ انعام، ۵۶؛ فرقان، ١١٩بقره، 
ای است کـه مرواریـدها  رهبر و امام رشته در تعبیر امام علی

ــار همــدی ــا هــم یکســان مــیرا در کن کنــد  گر قــرار داده و آنهــا را ب
). شهید مطهری در تعریـف رهبـری اسـالمی ١۴۶، خالبالغه نهج(

هـا و  نویسند رهبری عبارت است از بسیج کـردن نیـروی انسـان می
: ٣، ج١٣٨٠بـرداری صـحیح از نیروهـای انسـانی (مطهـری،  بهره
عنوان نقطـه  ن بهاین تعابیر الگو و پیشوا و مقتدا بود ). در تمامی ٣١۴

مشترک است و وظیفه امام راهنمایی و هدایت است و رهبری فراینـد 
) که در آن تبشیر و انذار ٧٣هدایت نیروها به امر الهی است (انبیاء، 

شـود کـه امامـت و  های دینی استفاده مـی گیرد. از گزاره صورت می
وط هـا مربـ رهبری ناظر به اجرا بوده و به تشکیالت و اجـرای برنامـه

  ).  ۴٩۵شود (مکارم شیرازی:  می
                                                           
1. Wasserberg. 

هـا در سـطوح  بدیهی اسـت کـه تشـکیالت و اجـرای برنامـه
مختلف سـازمانی معنـادار بـوده و مشـتمل بـر سـبک رهبـری در 
سطوح مختلـف اسـت. بـرای سـبک رهبـری در دانـش مـدیریت 

هسـتند  های فراوانی ارائه شده است که بخشی از آنها قدیمی نظریه
هـای رفتـار رهبـری و  خصوصیات رهبری، نظریههای  مانند نظریه

) بخشی دیگر در طبقـه ٢٠١۵های اقتضایی (رابینز وجاج ،  نظریه
گیرند. در نظریه سنتی بـه صـفات توجـه  های جدید قرار می نظریه

گیـرد؛ ولـی در  شده و خصوصیات رهبری مورد ارزیابی قـرار مـی
د و در شـو نحـوه رفتـار رهبـران توجـه مـی های رفتـاری بـه  نظریه
های اقتضایی، شرایط و اقتضائات محیطی تعیین کننده سـبک  نظریه

هـای  های نوین برگشـت رهبـری بـه ویژگـی رهبری است و در مدل
هـایی از رهبـری  توان به مدل این خصوص می شخصی است که در 

)، ٣٩۶اشاره کرد. رهبری اسنادی، رهبری تبـادلی (گـرین و هـاگو: 
)، رهبری تحـولی (رابـرت ٣٨٩: ١٩٩٣رهبری کاریزماتیک (رابینز، 

ــری ــوری،  و گ ــرمرهورن، ٢: ٢٠٠٣گ ــری ٣٢٧: ١٩٩٧؛ ش )، رهب
 )، رهبری اخالقـی٢٩٣: ٢٠٠۵(فرای،  خدمتگزار و رهبری معنوی

) از جملـه ٢٠: ١٣٧٧نـوس،  (نی ) رهبری بصیر۶٧: ٢٠٠٣(تری، 
  .های نوین در رهبری است مدل

  
  . موردکاوی شیوه رهبری با روش اجتهادی ۵

اینکه بتوان تحلیل اجتهادی را در رهبری نشـان   این بخش برای در 
گیری از روش  های مرتبط با شیوه رهبری بررسی و با بهره داد، آموزه

ایـن اسـت کـه شـیوه  رو، پرسش  این شوند. از اجتهادی تحلیل می
چگونه است؟ و به عبارت دیگـر، از  های اسالمی  رهبری در گزاره

ایـن   تـوان اصـطیاد کـرد؟ در ای مـی چه شـیوه های اسالمی  آموزه
هـا وجـود دارد کـه در ادامـه بـه آنهـا  خصوص دو دسـته از آمـوزه

  شود. پرداخته می
  
  های مرتبط با نرمش و رفق مطلق . دسته اول: آموزه١−۵

آیات و روایات زیادی اسـت کـه در ادامـه بـه  این دسته مشتمل بر 
  گیرد.  صورت می بندی برخی از آنها اشاره شده و سپس جمع

نَ اهللاِ لِنتَ ل«گزاره اول:  ةٍ مِّ َ محْ بِمـَا رَ يظَ ـَفَ لـِ ظّـاً غَ نـتَ فَ لَـوْ كُ مْ وَ هُ
ــ رْ لَ فِ ــتَغْ اسْ مْ وَ ــنْهُ فُ عَ ـــاعْ ــکَ فَ لِ وْ ــنْ حَ واْ مِ ضُّ ـــانفَ ــبِ لَ لْ مْ ـالْقَ  »هُ

)؛ به واسطه رحمت الهی است که با مردم نرمخو ١۵٩عمران،  (آل
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ــدخو و  ــر تن ــدی و اگ ــده  ســختش ــت پراکن ــودی، از اطراف دل ب
  شدند؛ پس آنان را ببخش و برایشان استغفار کن. می

این گزاره مربوط به جنگ احد است که به پیـامبر دسـتور داده  
شود با وجود خطای مردم نحوۀ برخورد با آنـان نـرمش و رفـق  می

  مطلق باشد. 
ـنَ «گزاره دوم  بَعَـکَ مِ نِ اتَّ ـمَ ـکَ لـِ نَاحَ ـضْ جَ فِ اخْ نِنيَ  وَ مِ ؤْ » الْــمُ

  هایت را برای پیروان مؤمن بگستران.  )؛ بال٢١۵(شعراء، 
این گزاره قرآنی نیز نرمش مطلـق تـوأم بـا تواضـع اصـطیاد  از 
  شود.  می

نِنيَ « گزاره سوم سِ حْ حْ إِنَّ اهللاَ يُـحــِبُّ الْــمُ فَ اصْ مْ وَ نْهُ فُ عَ ـاعْ » فَ
از آنها درگذر و کار  شکنی نیروها) تو خاطر پیمان )؛ (به١٣(مائده، 

ایـن گـزاره   بدشان را عفو کن که خدا نیکوکاران را دوسـت دارد. از
  شود.  قرآنی عفو، بخشش و نرمش استفاده می

ىٰ «گزاره چهارم  شَ رُ أَوْ يَــخْ كَّ تَذَ هُ يَ لَّ الً لَّيِّناً لَّعَ وْ قُوالَ لَهُ قَ (طـه، » فَ
بگویید شاید ای موسی و هارون) با فرعون با نرمش سخن  ( )؛۴۴

ایـن گـزاره  از خواب غفلت بیدار و متذکر شود یا از خـدا بترسـد. 
  کند. نرمش را در تعامل با دیگران یادآوری می

ـإِنَّ اهللاَ «گزاره پنجم  ءٍ فَ وَ ن سُ واْ عَ فُ عْ وهُ أَوْ تَ فُ اً أَوْ تُـخْ ريْ واْ خَ بْدُ إِن تُ
يراً  دِ اً قَ وّ فُ انَ عَ آشکارا یـا پنهـانی  اگر درباره خلق)؛ ١۴٩(نساء،  »كَ

یـد، خـدا همیشـه از بـدی هـا  نیکی کنید یا از بدی دیگـران درگذر
این گزاره عفو و گذشـت را در  . »درگذرد با آنکه در انتقام تواناست

  کند.  های دیگران توصیه می مقابل بدی
نِ الْـ«گزاره ششم  ضْ عَ رِ أَعْ فِ وَ رْ الْعُ رْ بـِ أْمُ وَ وَ فْ ذِ الْعَ لِنيَ ـخُ اهِ » جَ

یقه عفو و بخشش پـیش گیـر و بـه  ؛)١٩٩(اعراف،  ای رسول! طر
ایـن گـزاره قرآنـی  نیکوکاری امر کن و از مردم نادان روی گردان. از 

  شود. عفو و بخشش در تعامل با مردم استفاده می
هِ «گزاره هفتم  رِ أَمْ ـأْتِیَ اهللاُ بـِ تَّـٰى يَ واْ حَ حُ ـفَ اصْ واْ وَ فُ ـاعْ (بقـره، » فَ

رسید، عفـو کـرده و مـدارا کنیـد تـا   ما ستمیپس اگر بر ش ؛)١٠٩
این گزاره گذشت و مدارا در تعامل بـا دیگـران  فرمان خدا برسد. از 

  شود.  استفاده می
ــتم  ــزاره هش ــاسِ «گ ــنِ النَّ ــافِنيَ عَ الْعَ ــيْظَ وَ نيَ الْغَ ــاظِمِ الْكَ » وَ

با تقوایان خشـم خـود را فرونشـانند و از بـدی ؛ )١٣۴عمران،  آل(
این گزاره قرآنی یکی از صفات با تقوایـان کظـم  در  درگذرند.مردم 

  های مردم بیان شده است.  غیظ و عفو و گذشت از بدی

ناً «گزاره نهم  سْ ولُواْ لِلنَّاسِ حُ قُ )؛ و به زبان خوش ٨٣(بقره، » وَ
ایـن گـزاره قرآنـی خداونـد از   و نیکو با مردم تکلم کنید. براسـاس

گفتار باشـند  که در تعامل با مردم خوش گیرد اسرائیل میثاق می بنی
  و نیک عمل کنند.
ونَ «گــزاره دهــم  ــرُ فِ غْ ــمْ يَ ــبُواْ هُ ضِ ــا غَ ا مَ إِذَ  ؛)٣٧(شــوری، » وَ

این   بخشند. در مؤمنان چون بر کسی خشم و غضب کنند بر او می
گزاره قرآنی خداوند از جملـه صـفات مؤمنـان را بخشـش هنگـام 

  داند.  خشم می
امـاً «گزاره یازدهم  واْ كِرَ ـرُّ وِ مَ غْ ـاللَّ واْ بـِ رُّ ا مَ إِذَ )؛ ٧٢(فرقـان، » وَ

هر گاه به عمل لغـوی بگذرنـد، بزرگوارانـه از آن درگذرنـد. مؤمنان 
کننــده را بــه گذشــت  ایــن گــزاره قرآنــی مؤمنــان توبــه خداونــد در 

  کند.  بزرگوارانه در قبال عمل و سخن لغو دیگران توصیف می
فَعْ « گزاره دوازدهم ــا ادْ لَـمُ بِمَ ـنُ أَعْ ـيِّئَةَ نَحْ ـنُ السَّ سَ ـیَ أَحْ الَّتِی هِ بـِ

ونَ  فُ های امت را به آنچه  ای رسول تو آزار و بدی؛ )٩۶مؤمنون، (» يَصِ
  دانیم. نیکوتر است دفع کن (ببخش) ما جزای گفتار آنان را بهتر می

این گزاره قرآنی رسول خـدا دسـتور دارد کـه در قبـال   براساس
  مدارا و عفو نماید و دفع بدی به نیکی کند. های امت اذیت

َمن َلم َیِلن ِلَمن ُدوَنُه َلم َیَنل : «گزاره سیزدهم، حضرت علی
)؛ هــر کــس بــه زیردســتانش ٩٠٠۶، ح١٣٣٧(آمــدی، » حاَجَتــُه 

 نرمش نداشته باشد به هدفش نخواهد رسید. 

َادَرُک الناس لحاجِتـه، ذو : «گزاره چهاردهم، حضرت علی
ترین افراد در رسیدن بـه  )؛ موفق٣٣٢۵(همان، ح » الُمَترفقالعقل 
 باشند. هایشان، خردمندان مداراکننده می خواسته

َمن کاَن َرفیقـًا فـی َامـِره نـاَل : «گزاره پانزدهم، امام صادق
یُد ِمَن الناس هر کس در کـار خـویش  ؛)١٢٧: ٢(کلینی، ج» ماُیر

 رسد. می نرم و مالیم باشد به هرچه از مردم بخواهد

ـَق : «گزاره شانزدهم، حضرت علی فِق ُوفِّ » َمن عاَمـَل بـِالِرّ
  )؛ هر که با مالیمت عمل کند، موفق شود.١۵٨: ٢(آمدی، ج

ایـاک و الغضـب فانـه  سع الناس بوجهک ...و«گزاره هفدهم، 
ای باز با مردم  )؛ با چهره٧۶، نامهالبالغه نهج» (طیره من الشیطان

  رفتار کن و از خشم بپرهیز که نشانه شیطان است. 
توان گفت که برخی از آنها مسـتقیمًا  ها می بندی گزاره در دسته

هـای اول، دوم،  ناظر به رهبری و شـیوه رهبـری اسـت ماننـد گزاره
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لکـن برخـی از «هفدهم؛ و دوازدهم ، هفتمچهارم، ششم،  ،سوم
که اختصاص به رهبری ندارنـد و از  هستند ها خطابات عامی گزاره

شود که در تعامل با مردم بایسته اسـت کـه  اطالق آنها استفاده می
مدارا و نرمش به عمل آید. در هر صورت مدارا و نرمش از تمـامی 

شـود. ناگفتـه نمانـد کـه درمـورد  گفته استفاده مـی های پیش گزاره 
وهشگر بایـد های قرآنی، بررسی سندی الزم نیست و تنها پژ آموزه

ایـن تصـویر، از   آنها بپـردازد. بـا به بررسی مؤدا و داللت مفهومی
شــود کــه آنهــا دارای  هــای یادشــده اســتفاده مــی فحــوای آمــوزه

  اند که بر مطلق نرمش داللت دارند.  مضامینی
) در بررسـی ١۵٩،  عمـران برای مثال در مـورد آمـوزه اول (آل

شـود  داللت دارد، گفته مـیاینکه مؤدای آیه بر چه چیزی  داللی و 

که نزول آیه مورد نظر بعد از واقعه جنگ احـد بـوده اسـت. وقتـی 
با نیروها مشورت کرد و براسـاس نظـر آنـان عمـل  رسول خدا

و تخطی آنـان ضـربات  نمود، با پیروی نکردن نیروها از پیامبر
وجوداین، خداوند به پیامبر  سنگینی بر نیروهای اسالم وارد شد، با

دهد که با نیروها نرمش داشته و به آنها شخصیت داده و  ر میدستو
این روش الفـت و   اینکه  در امور با آنان مشورت و رایزنی کند؛ چه

این استدالل، قـرآن سـیره پیـامبر را در مشـاوره   آورد. با محبت می
دانـد (طباطبـایی،  تأیید کرده و انـس و الفـت را برگرفتـه از آن مـی

ها با مضامین مرتبط در جـدول زیـر  ین آموزها ). ۵۶: ۴، ج١٣۶۴
  اند: به نمایش در آمده

  

مربوط به مدارا و نرمش در رهبری اسالمی

 مضمون گزاره متن گزاره اسالمی شماره گزاره

عمران،  گزاره اول: (آل
١۵٩( 

نَ اهللاِ لِنتَ لَ « ةٍ مِّ َ محْ بِامَ رَ لِيظَـفَ ظّاً غَ نتَ فَ لَوْ كُ مْ وَ رْ لَ هُ فِ تَغْ اسْ مْ وَ نْهُ فُ عَ ـاعْ لِکَ فَ وْ نْ حَ واْ مِ ضُّ لْبِ لَـانفَ مْـالْقَ به واسطه »هُ
شدند. پس آنان را  دل بودی از اطرافت پراکنده می رحمت الهی است که با مردم نرمخو شدی و اگر تندخو و سخت

ببخش و برایشان استغفار کن.
 رفق و نرمش با نیروها

نِنيَ« )٢١۵گزاره دوم: (شعراء،  مِ ؤْ نَ الْـمُ بَعَکَ مِ کَ ملَِنِ اتَّ نَاحَ ضْ جَ فِ اخْ  نرمش در برابر نیروهاهایت را برای پیروان مؤمن بگستران.بال»وَ

  )١٣(مائده،  گزاره سوم:
نِنيَ« سِ حْ ِبُّ الْـمُ حْ إِنَّ اهللاَ حيُ فَ اصْ مْ وَ نْهُ فُ عَ ـاعْ گذر و کار بدشان را عفو کن شکنی نیروها) تو از آنها در خاطر پیمانبه«»فَ

 ».که خدا نیکوکاران را دوست دارد
عفو و بخشش و نرمش با 

  نیروها

  )؛۴۴گزاره چهارم: (طه، 
ٰى« ْشَ رُ أَوْ خيَ كَّ تَذَ هُ يَ لَّ الً لَّيِّناً لَّعَ وْ والَ لَهُ قَ قُ ای موسی و هارون) با فرعون با نرمش سخن بگویید شاید از خواب غفلت » «(فَ

 ».متذکر شود یا از خدا بترسدبیدار و
  نرمش در تعامل با دیگران

  )١۴٩گزاره پنجم: (نساء، 
يراً « دِ اً قَ وّ فُ انَ عَ إِنَّ اهللاَ كَ ءٍ فَ وَ ن سُ واْ عَ فُ وهُ أَوْ تَعْ فُ ْ اً أَوْ ختُ ريْ واْ خَ بْدُ اگر درباره خلق آشکارا یا پنهانی نیکی کنید یا از «»إِن تُ

  ».ها درگذرد با آنکه در انتقام تواناسته از بدیبدی دیگران درگذرید خدا همیش
عفو و گذشت در مقابل 

  های دیگران بدی

  )١٩٩گزاره ششم: (اعراف، 
لِنيَ« اهِ نِ اجلَْ ضْ عَ رِ أَعْ فِ وَ رْ الْعُ رْ بـِ أْمُ وَ وَ فْ ذِ الْعَ گیر و به نیکوکاری امر کن و از  ای رسول طریقه عفو و بخشش پیش»«خُ

 ».مردم نادان روی گردان
عفو و بخشش در مقبل 

  های دیگران بدی

هِ «  )؛١٠٩(بقره، گزاره هفتم:  رِ أْتِیَ اهللاُ بِأَمْ تَّٰى يَ واْ حَ حُ فَ اصْ واْ وَ فُ ـاعْ عفو و گذشت در تعامل با   ».رسید عفو کرده و مدارا کنید تا فرمان خدا برسد پس اگر بر شما ستمی « »فَ
  دیگران

عمران،  آل(گزاره هشتم: 
١٣۴(  

نِ النَّاسِ« افِنيَ عَ الْعَ يْظَ وَ نيَ الْغَ اظِمِ الْكَ این گزاره قرآنی یکی  ؛ در متقین خشم خود را فرو نشانند و از بدی مردم درگذرند»وَ
  های مردم بیان گردیده است.از صفات متقین کظم غیظ و عفو گذشت از بدی

فرونشاندن خشم در مقابل 
  بدی دیگران

ناً «  )٨٣گزاره نهم: (بقره،  سْ ولُواْ لِلنَّاسِ حُ قُ گفتاری در تعامل با  خوش  ».و به زبان خوش و نیکو با مردم تکلم کنید« »وَ
  دیگران

ونَ«  )؛٣٧گزاره دهم: (شوری،  رُ فِ غْ مْ يَ بُواْ هُ ضِ ا غَ ا مَ إِذَ   عفو و بخشش دیگران ».بخشند مؤمنان چون بر کسی خشم و غضب کنند بر او می«»وَ

اماً «  )٧٢(فرقان، گزاره یازدهم:  واْ كِرَ رُّ وِ مَ غْ اللَّ واْ بـِ رُّ ا مَ إِذَ برخورد بزرگوارانه با گفتار و   ».هرگاه به عمل لغوی بگذرند بزرگوارانه از آن درگذرندمؤمنان «»وَ
  عمل لغوی دیگران

مؤمنون، (: گزاره دوازدهم
٩۶(  

نُ« يِّئَةَ نَحْ نُ السَّ سَ یَ أَحْ الَّتِی هِ عْ بـِ فَ ونَادْ فُ مُ بِامَ يَصِ لَ های امت را به آنچه نیکوتر است دفع کن ای رسول تو بدی«»أَعْ
  ».دانیم(ببخش) ما جزای گفتار آنان را بهتر می

  دفع بدی به خوبی

گزاره سیزدهم: (آمدی، 
 )٩٠٠۶، ح١٣٣٧

  »َمن َلم َیِلن ِلَمن ُدوَنُه َلم َیَنل حاَجَتهُ : «حضرت علی
 ش نداشته باشد به هدف نخواهد رسید.هرکس به زیردستانش نرم

دستیابی به هدف در گرو 
 نرمش با نیروها

گزاره چهاردهم: (همان، 
 )٣٣٢۵ص

  »َادَرُک الناس لحاجِته، ذو العقل الُمَترفق: «حضرت علی
 باشند. هایشان، خردمندان مداراکننده میترین افراد در رسیدن به خواستهموفق

 موفقیت در گرو مدارا است
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 مضمون گزاره متن گزاره اسالمی شماره گزاره
اصول گزاره پانزدهم: (

 )١٢٧، ص٢، جکافی
هر کس در کار خویش نرم و مالیم باشد به هرچه از »َمن کاَن َرفیقًا فی َامِره ناَل ماُیریُد ِمَن الناس: «امام صادق

رسد.مردم بخواهد می
مدارا باعث دستیابی به 

 اغراض
گزاره شانزدهم: 

َق َمن عاَمَل: «حضرت علی )١۵٨، ص٢، جغررالحکم( فِق ُوفِّ  مدارا عامل موفقیت هر که با مالیمت عمل کند موفق گردد.» بِالِرّ

، البالغه نهجگزاره هفدهم (
  )٧۶نامه 

ای باز با مردم برخورد کن و از خشم بپرهیز که با چهره» «ایاک و الغضب فانه طیره من الشیطانالناس بوجهک ...و سع«
 ».نشانه شیطان است

پرهیز از برخورد کریمانه و 
  خشم

   
های رفق و نرمش مطلق در نمودار زیر  مضامین مرتبط با آموزه

  آمده است:

  
  

  

شـود کـه رفـق و  های دسـته اول اسـتنباط مـی از تحلیل گزاره
ایـن   تواند رهبری را در هـدایت نیروهـا موفـق کنـد؛ بـا نرمش می

بـر رفـق و نـرمش  توصیف، اصل اولی در شیوه رهبـری اسـالمی 
هـای یادشـده، شـیوه  رو ،با توجه به ظهور گزاره مبتنی است؛ ازاین
  بر رفق و نرمش مبتنی بوده و اصل بر نرمش است.  رهبری اسالمی

  
های مرتبط با اختالط نرمش و شدت  . دسته دوم: آموزه٢−۵

  عمل 

شـدت  بر نـرمش بـهافزونشود که  ها دیده می این دسته از آموزه در 
ها اشـاره شـده سـپس  عمل نیز توجه شده است که در ادامه بـدان

  گیرد. بندی صورت می جمع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ونَ « گزاره اول لَمُ عْ فَ يَ وْ مٌ فَسَ الَ لْ سَ قُ مْ وَ نْهُ حْ عَ فَ (زخرف، » فَـاصْ
شان مأیوس هستی روی از آنهـا  ایمان  ای رسول! حاال که از ؛)٨٩

گاه می بگردان و بگو به   شوند.  سالمت که به زودی آ
  آید. خویی به دست می این گزاره قرآنی شدت عمل همراه با نرم  از

أَجْ «گزاره دوم  لَحَ فَ أَصْ ا وَ فَ نْ عَ مَ ا فَ هَ ثْلُ يِّئَةٌ مِّ يِّئَةٍ سَ اءُ سَ زَ جَ ـىلَ وَ هُ عَ رُ
و انتقام بدی مردم به مانند آن بدی رواسـت و  ؛)۴٠(شوری، » اهللاِ

باز اگر کسی عفو کند و بین خود و دیگران اصالح کند اجـر او بـر 
  خداست. 

شـود.  این گزاره قرآنی شدت و عفو و بخشش برداشت مـی از 
گفتـه در کنـار  های قرآنی پیش که مشخص است در گزاره  همچنان

  نرمش، شدت عمل قرار گرفته است. 

های  مضامین آموزه
نرمش  اسالمی

مطلق 
نرمش در پرتو 
رحمت الهی 

نرمش با مؤمنان 

نرمش با نیروها 

نرمش با دیگران 

گذشت از 
بدی های دیگران 

عفو دیگران 
فرونشاندن خشم  خوش گفتاری 

برخورد بزرگوارانه 

دفع بدی به خوبی 

دستیابی به 
خواسته با نرمش 

موفقیت در گرو 
عمل به رفق 

موفقیت عقالنی 
در گرو نرمش 

دستیابی به هدف 
در گرو نرمش 
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فـق «گزاره سوم  دَة ِبِضغٍث ِمَن اّللین َو ارُفق ما کـان الرِّ و اخُلِط الشِّ
دِة حین ال ُتغنی عَنَک إالَ  رَفق َو اعَتِزم ِبالشِّ

َ
َدَة...  أ ، البالغه نهج(» الشِّ

 ای از نرمش مخلوط کن و تـا آنجـا )؛ شدت عمل را با دسته۴۶نامه
ای جـز شـدت  که رفق کارساز است، مدارا کن و آنجا که هیچ چاره

 عمل نداری تصمیم به شدت عمل بگیر.

فَالِبس َلُهـم ِجلبابـًا ِمـَن اّللـین : «گزاره چهارم، حضرت علی
ّدة و داِول لهم َبیَن الَقسـَوة و الَرأَفـة و امـُزج َلُهـم  َتُشوُبه بَطَرٍف ِمَن الشِّ

، البالغـه نهج» (و االبعاد و االقصاء ان شاء الله بَین التقریب و االدناء
شّدت برای آنان بپـوش،   )؛ پس لباسی از نرمش همراه کمی١٩نامه 

با رفتاری میان شّدت و نرمش با آنها معامله کن، اعتدال را در رفتـار 
  الله.  شاء با آنان رعایت نما نه زیاد آنها را نزدیک کن و نه زیاد دور! ان

در کنـار  البالغـه نهجهای مستخرج از  د که گزارهشو یادآور می
کید بر شـدت   آیات الهی که از نظر سندی نیاز به بررسی ندارد، تأ

عنوان مؤید ذکر  های دیگری به عمل در کنار نرمش دارد. البته گزاره
 شود تا بدین صورت مستندات و ادله کامل شود. می

ْفُق «خطاب به کارگزار اهواز:  گزاره پنجم، امام صادق َو الرِّ
ٍة  ی، َو ُحْسُن اْلُمَعاَشَرِة َمَع ِلیٍن ِفی َغْیـِر َضـْعٍف، َو ِشـدَّ نِّ

َ
أ ِة َو التَّ ِعیَّ ِبالرَّ
)؛ مدارا و مالیمت با ١۵٠: ١٢ج١۴٠٣(حرعاملی،» ِفی َغْیِر ُعْنٍف 

مردم و خوشرفتاری با آنان همراه با نرمش در غیر موضع ضـعف و 
 ت عمل در غیر موضع زور داشته باش.شّد 

َمن َلم ُیصلُحُه ُحسُن الُمـداراة َاصـَلَحُه : «گزاره ششم قال علی
کسی که مدارا کردن اصالحش  ؛)١٠١٧(آمدی، ح» سوء الُمکافات

  ».نکند، مکافات کردن اصالحش کند
شود که در شیوه رهبری  های یادشده استفاده می از مفهوم آموزه

نرمش بسنده کرد؛ بلکه در کنار نرمش شایسته اسـت تنها نباید به 
شدت عمل نیز داشت و به اخـتالط نـرمش و شـدت  که نگاهی به

 ۴۶توجه کرد. برای مثال با دقـت در آمـوزه مـورد اسـتناد در نامـه 
دهـد  دستور می شود که حضرت علی مشاهده می البالغه نهج

ر کتـاب که شدت را با نرمش در هم آمیـز، در مـورد سـند نامـه د
گفته شده است کـه مخاطـب آن مالـک اشـتر  البالغه نهجمصادر 

از صـفین  کـه علـی افزاید: هنگامی است. صاحب مصادر می
بازگشت، مالک را به منطقه حکومتش به جزیره (مناطقی از عـراق 

) فرسـتاد و البلـدان معجـمر.ک: −بین دو رود دجله و فرات اسـت
اوضاع مصر دگرگون شد،  که مسئله حکمیت پایان یافت و هنگامی

بکـر بـه مصـر رود و  ابی به مالک دستور داد که به جای محمد ابن
، ١٣٩٠به وی داد (مکارم شـیرازی،  ۵٣این نامه را به ضمیمه نامه  

    1.)٢۴٧: ١٠ج
که در ذکر سندنامه اشاره شد، مخاطب در این نامـه  گونه همان

ودن او نیـز در مقام ست درظاهر مالک اشتر است و سخنان امام
تناسب با شخصیتی همچون مالک دارد. بررسی داللی مفاد نامـه 

این نامه از سه بخـش تشـکیل شـده  مؤید مدعای پژوهش است. 
در بخش اّول بـه مقـام واال و شخصـیت برجسـته  امام :است

این مأموریـت مهـم  کند تا او را برای پذیرش کارگزاِر خود اشاره می
اخـتالط شـدت بـا فروتنـی در برابـر آماده کند؛ در بخش دوم بـه 

رویی و مالیمت با مردم و مدارا و سعه صدر توصیه  رعّیت و خوش
کند؛ در بخش سوم عدالت و مساوات در میان مردم را حتی در  می

هــای معمــولی بــه او گوشــزد و اشــاره و نگــاه و تحّیــت و تعــارف
فرماید مبادا زورمندان، طمـع در تبعـیض کننـد و ضـعیفان از  می
  .دالت مأیوس شوندع

اما بعد (از حمد و ثنـای الهـی) «فرماید:  این نامه می امام در 
به یقین تو از کسانی هستی که مـن بـرای برپاداشـتن دیـن از آنهـا 

وسـیله آنـان درهـم  گیرم و سرکشی و تکبر گنهکاران را به کمک می
. 2»کـنم های خطرناک را به کمک آنها حفظ می  شکنم و گلوگاه می

گروهی از افراد شجاع و دلیر  دهد که امام این سخنان نشان می
گانه یعنی  و صاحب معرفت را انتخاب کرده بود که در این امور سه

اقامه ارکان دین، درهم کوبیدن سرکشان تبهکـار و حفـظ مرزهـای 
خطرناک از آنان کمک بگیرد و مخاطب این نامه یعنی مالک اشتر 

خواهـد بفرمایـد: اگـر  مـی گویا امـامیکی از آنها بوده است. 
مأموریتی را که به تو برای تدبیر امور مصر و اقامه احکام دینـی در 
آنجا و جلوگیری از ظالمان و سرکشان و حفظ ثغور آنجـا در برابـر 

ام بـه موجـب  تهدیدهای لشـکر شـام و طرفـداران معاویـه سـپرده
و بـه راسـتی هایی است که در این امور از تو سراغ دارم  شایستگی

                                                           
هـالل ثقفـی در  انـد (ابـراهیم ابـن این نامه را پیش از سیدرضی نقل کرده . برخی ١

). طبـری تاریخو طبری در کتاب  االشرافالغارات و بالذری در انساب کتاب 
 کاملاثیر در کتاب  از جمله کسانی که بعد از سیدرضی به آن اشاره کرده، ابن

ایـن نامـه را مالـک اشـتر ذکـر  خود اسـت. از جملـه کسـانی کـه مخاطـب در
و طبری مورخ معروف در تـاریخ  ٧٩ص امالی،اند، مرحوم شیخ مفید در  کرده

   .است ٣٨ال در حوادث س ٧١، ص۴خود ج
ْسَتْظِهُر (٢

َ
ْن أ ا َبْعُد، َفِإنََّک ِممَّ مَّ

َ
ْقَمـُع (٢. أ

َ
یِن، َوأ ) ۴) ِبـِه َنْخـَوَة (٣) ِبِه َعَلی ِإَقاَمِة الـدِّ

ُسدُّ ِبِه َلَهاَة (
َ
ْغِر (۵اْالِثیِم، َوأ  اْلَمُخوِف. )۶) الثَّ
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او را در ایـن جملـه هـای  گونه بود کـه امـام مالک اشتر همین
  کوتاه و پرمعنا ستوده است. 

به دنبال این سخن، دستورات مهمـی را بـه  به هرحال امام
فرمایـد:  دهـد. نخسـت مـی مالک در زمینـه رفتـار بـا مـردم مـی

َک « َهمَّ
َ
ند در امـوری کـه ؛ بنابراین از خداو»َفاْسَتِعْن ِباللِه َعَلی َما أ

برای تو مهم است یاری بجوی. اشـاره بـه اینکـه خمیرمایـه همـه 
ها تکیه بر ذات پاک خـدا و یـاری جسـتن از اوسـت؛ در  موفقّیت

ــی ــد:  دســتور دوم م ــیِن «فرمای ــَن اللِّ ــْغث ِم َة ِبِض ــدَّ ــِط الشِّ ؛ »َواْخِل
آمیـز. اشـاره بـه اینکـه  گیری و شدت عمل را بـا نـرمش در سخت

توان با  اصوًال هیچ برنامه اجتماعی و شخصی را نمی کشورداری و
شّدت عمل و ُعنف به سامان رسانید؛ بلکه باید نرمش و شدت بـا 

گیرانه باشـد  های شدید و سخت هم آمیخته شود که اگر تنها برنامه
رسـد  شود و کار به جایی نمی موجب تنفر و گاه کینه و عداوت می
سـیاری از افـراد کـار خـود را و اگر تمام، نرمش و مالیمت باشد ب

شـود. ایـن همـان  گیرند و موجب سسـتی و فَشـل مـی جّدی نمی
ـرًا َو َنـذیراً «چیزی است که در برنامه پیامبران تحـت عنـوان  » ُمَبشِّ

آمده است و خداوند عالم در عین اینکه در جـای عفـو و رحمـت 
  الراحمین است، به هنگام مجازات اشدالمعاقبین است.  ارحم

ور سوم برای اینکه معلـوم شـود اصـل، ِرفـق اسـت یـا در دست
ِة ِحـیَن «فرماید:  شّدت می ـدَّ ْرَفَق، َواْعَتِزْم ِبالشِّ

َ
ْفُق أ َواْرُفْق َما َکاَن الرِّ

ةُ  دَّ ؛ مادام که مدارا کردن بهتـر اسـت مـدارا »َال ُتْغِنی َعْنَک ِإالَّ الشِّ
کنـد تصـمیم  نیاز نمی کن؛ اّما در آنجا که جز شدت عمل تو را بی

به این ترتیـب اصـل و اسـاس در مناسـبات میـان ». شّدت بگیر به
هـا رفــق و  حاکمّیـت (رهبــری) و مـردم، بلکــه در تمـام مــدیریت

مداراست؛ ولی اگر کسانی از مدارا کردن رهبـر و مـدیر خواسـتند 
  سوء استفاده کنند، جز برخورد شدید چیز دیگری کارساز نیست. 

َواْخِفـْض «فرماید:  ین دستور میدر چهارمین، پنجمین و ششم
ِلـْن َلُهـْم 

َ
ِة َجَناَحَک، َواْبُسْط َلُهْم َوْجَهـَک، َو أ ِعیَّ ؛ پـر و بالـت را »ِللرَّ

رو  برای مردم بگستران (و تواضع کن) و با چهره گشاده با آنان روبه
شو و در برابر آنان نـرم خـو و مالیـم بـاش. در هفتمـین و آخـرین 

ْظــَرِة َواْالَشــاَرِة َوآ«فرمایــد:  توصــیه مــی ْحَظــِة َوالنَّ ِس َبْیــَنُهْم ِفــی اللَّ
ـَعَفاُء ِمـْن  َس الضُّ

َ
ی َال َیْطَمَع اْلُعَظَماُء ِفی َحْیِفَک َوَال َیْیأ ِة، َحتَّ ِحیَّ َوالتَّ

َالُم  ؛ و مساوات را در میان آنها حتـی در مشـاهده و »َعْدِلَک، َوالسَّ
تحّیت و تعارفات رعایت نگاه کردن با گوشه چشم و اشاره کردن و 

کن تا زورمندان در نقض عدالت به نفع خودشان طمـع نورزنـد و 
ضعیفان از عدالت تو مأیوس نشوند. این دستور کـه هـم در مـورد 

در وظایف  القضاءزمامداران و مدیران جامعه آمده و هم در کتاب 
شود دستوری است شاید منحصـرًا در اسـالم کـه  قضات دیده می
اندار و زمامدار (رهبران) به هنگامی که ارباب رجـوع قاضی یا فرم
کنـد و  آیند، همه را با یک چشم بنگرد؛ اگـر احتـرام مـی نزد او می

گوید و پاسـخ سـالم  خیزد، برای همه برخیزد. اگر تحّیت می برمی
کند، با همه چنین باشد و حتی نبایـد بـه  را به صورت کامل ادا می

عضی دیگر با گوشه چشـم. ایـن بعضی با تمام چشم نگاه کند و ب
شود که همـه بداننـد جـایی کـه در ایـن امـور سـاده  امر سبب می

شود نباید انتظار داشت در امور مهم  مساوات و عدالت رعایت می
 ).١٢۶: ٢٠، ج١۴٢٩تبعیض واقع شود (خوئی، 

گفتـه سـند نامـه مشـکلی نـدارد و در   با توجه به مطالب پیش
این فراز از نامـه  ای دیگر نیز مضمون ه مجموع از نظر داللی آموزه

شود  ها استفاده می کنند. در هر صورت از این گزاره را تأیید می ۴۶
که در شیوه رهبری، اصل اولی مدارا کردن است؛ اّمـا در مـواردی 

هایی کـه شـیوه  نیز مکافات و تنبیه الزم است. در جدول زیر گزاره
کشـند بـا  صـویر مـیرهبری را در اختالط شدت عمل و مدارا به ت

  مضامین مرتبط نشان داده شده است. 
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  مربوط به اختالط رفق و نرمش با شدت در رهبری اسالمی

 اسالمیمضمون گزاره  متن گزاره اسالمی شماره گزاره

ْل َسَالٌم َفَسْوَف َیْعَلُموَن«  )؛٨٩(زخرف،  گزاره اول:
ُ
ایمانشان مأیوسی روی از آنها بگردان و بگو ای رسول حاال که از«»َفـاْصَفْح َعْنُهْم َوق

گاه میبه   شدت توأم با سالمت ».شوندسالمت که به زودی آ

َئٍة«  )؛۴٠گزاره دوم: (شوری،  ْجُرُه َعَلی اللِهَوَجَزاُء َسیِّ
َ
ْثُلَها َفَمْن َعَفا َوأْصَلَح َفأ َئٌة مِّ و انتقام بدی مردم به مانند آن بدی رواست و باز اگر کسی «»َسیِّ

  شدت و بخشش  ».عفو کند و بین خود و دیگران اصالح کند اجر او بر خداست

، البالغه نهجگزاره سوم: (
 )۴۶نامه

دَة ِبِضغٍث«... دِة حین ال ُتغنی عَنَک إالَ و اخُلِط الشِّ فق أرَفق َو اعَتِزم ِبالشِّ َدَة...  ِمَن اّللین َو ارُفق ما کان الرِّ شدت » الشِّ
ای جز شدت عمل  ای از نرمش مخلوط کن و تا آنجا که رفق کارساز است مدارا کن و آنجا که هیچ چاره عمل را با دسته

شدت عمل بگیر.نداری تصمیم به

با نرمش  اختالط شدت عمل
 و اولویت نرمش در رفتار

، البالغه نهجگزاره چهارم: (
 )١٩نامه 

ّدة و داِول لهم َبیَن الَقسَوة و الَرأَفة و امُزج َلُهم : «حضرت علی فَالِبس َلُهم ِجلبابًا ِمَن اّللین َتُشوُبه بَطَرٍف ِمَن الشِّ
شّدت برای آنان بپوش، با  پس لباسی از نرمش همراه کمی» بَین التقریب و االدناء و االبعاد و االقصاء ان شاء الله

رفتاری میان شّدت و نرمش با آنها معامله کن، اعتدال را در رفتار با آنان رعایت نما نه زیاد آنها را نزدیک کن و نه زیاد 
شاءالله.دور! ان

اعتدال در رفتار میان نرمش و 
 شدت عمل

گزاره پنجم: 
، ١٢، جالشیعه وسائل(

 )١۵٠ص

ٍة ِفی «خطاب به کارگزار اهواز،امام صادق ی، َو ُحْسُن اْلُمَعاَشَرِة َمَع ِلیٍن ِفی َغْیِر َضْعٍف، َو ِشدَّ نِّ
َ
أ ِة َو التَّ ِعیَّ ْفُق ِبالرَّ َو الرِّ

 ...مدارا و مالیمت با مردم و خوش برخوردی با آنان همراه با نرمش در غیر موضع ضعف و شّدت عمل در» َغْیِر ُعْنٍف 
غیر موضع زور داشته باش.

نرمش در غیر موضع ضعف و 
 شّدت عمل در غیر موضع زور

، غررالحکمگزاره ششم: (
 )١٠١٧ح

کسی که مدارا کردن اصالحش نکند مکافات »َمن َلم ُیصلُحُه ُحسُن الُمداراة َاصَلَحُه سوء الُمکافات: «قال علی
کردن اصالحش کند.

اصالح افراد در مرحله نخست 
 مدارا و سپس با مکافاتبا 

گفتـه، مضـامین مسـتخرج نـاظر بـر  های پـیش براساس آموزه
این مضامین در نمودار زیـر  اختالط شدت عمل با نرمش است که

  به تصویر کشیده شده است:
  

  

  مضامین مستخرج ناظر بر اختالط شدت عمل با نرمش

    

های  مضامین آموزه
اختالط نرمش و  اسالمی

شدت 
مکافات در کنار مدارا 

نرمش در غیرموضع 
ضعف و شدت در 

غیرموضع 

اعتدال در رفتار نرمشی و 
شدتی  اختالط با اولویت نرمش

شدت توام با سالمت 

شدت همراه بخشش 
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هـای دسـته دوم،  شـده از گـزاره با توجه به مضـامین استخراج
ای از  را گرفت که سبک رهبری اسـالمی، آمیـزهاین نتیجه  توان  می

منظور دستیابی به نتیجـه  این، به نرمش و شدت عمل است باوجود
بنـدی و تحلیـل  های دسته اول و دسـته دوم جمـع نهایی باید آموزه

  نهایی شوند. 
  

  های اسالمی . تحلیل نهایی آموزه٣−۵

هبـری را مـدارا و های دسته اول، شـیوه ر که گذشت آموزه همچنان 
هـای دسـته دوم شـیوه  کردند؛ اّمـا آمـوزه نرمش محض معرفی می

دانستند. سـؤال  رهبری را در اختالط میان نرمش و شدت عمل می
ها چه بایـد کـرد؟ آیـا  این است که با توجه به این دو دسته از گزاره 

سبک رهبری مبتنی بر نرمش محض اسـت یـا آمیختـه بـا شـّدت 
تحلیل اجتهادی و با استفاده از قواعد اصولی و  عمل؟ با عنایت به
طور مطلق  ای) بر موضوعی به ها (ادله ای از گزاره فقهی هرجا دسته

ها بر همان  ای دیگر از گزاره داللت داشته باشند، درعین حال دسته
های مطلق بر مقیـد حمـل  طور مقید داللت کنند، گزاره موضوع به

مهمـا امکـن اولـی مـن  الجمـع«اینکـه طبـق قاعـده  شوند؛ چه  می
توان حمل بـر مقیـد کـرد. در  ای که مطلق است را می ادله» الطرح

توان استنباط کرد که در سبک رهبری هـم نـرمش و هـم  نتیجه می
شدت عمل الزم است؛ اکنون که با تحلیلی اجتهادی دانسته شـد 

ای از نرمش و شّدت عمل است، ممکن اسـت  سبک رهبری آمیزه
رح شود که سهم هر یک از نـرمش و شـدت عمـل این پرسش مط 

  چقدر است؟ 
تـوان میـزان  های اسالمی یادشده مـی از تحلیل برخی از آموزه

 ۴۶نسبی هر کدام را تا حدودی مشخص کرد. برای مثال در نامـه 
واخُلـِط الشـّدَة «هـای دسـته دوم آمـده اسـت:  از گزاره البالغه نهج

مفهوم یک واحد شـدت و واژه  به» الشده«؛ واژه »بضغث ِمَن اّللیِن 
ای کـه مـوارد و مصـادیقی را در  به یک دسته یا مجموعه» ِضغث«

) عالمـه ١٣٧۵، و قرشـی ١٣٨٧فـارس برگرفته، داللت دارد (ابـن
» واخلـط الشـدة بضـغث مـن اللـین«مجلسی نیز در شـرح جملـه 

  نویسد: می
شود که تر و خشـک آن بـا  ای از علف گفته می ضغث به دسته

لطفـی نهفتـه  این تشبیه امـام علـی آمیخته شده باشد و در  هم
چیزی جز   این است که حاصل ترکیب خشونت با نرمی  است و آن

این تعبیر، گویا یک واحد شّدت عمل با یک  نخواهد بود. با   نرمی
شود؛ بنابراین سهم نرمش خیلـی بیشـتر  دسته از نرمش آمیخته می

ن، نرمش حداکثری و شـدت از شدت عمل خواهد بود. باوجودای
 ایـن ترکیـب نشـان حداقلی در ترکیب الزم است که در نمودار زیر

  داده شده است:

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  نمودار نرمش حداکثری و شدت حداقلی

شـیوه توان گفـت کـه  گیری از مطالب پیشین می در یک نتیجه
رهبری با تحلیلی اجتهادی از ادله و اصول و قواعد اسـتداللی بـر 

 ».داللت دارد» نرمش حداکثری و شدت حداقلی«

   گیری . نتیجه۶

در مباحث شناختاری علوم انسـانی سـکوالر بـه مبـانی فلسـفی، 
هـای مـرتبط  شـناختی توجـه و درنتیجـه از روش ارزشی و انسـان

شدت نرمش  رفق
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با توجه به مبانی معرفتی   اسالمی شود. در علوم انسانی استفاده می
این روش به صـورت  گشاست.  توحیدی کاربرد روش اجتهادی راه

تـوان مسـائل و  ترکیبی با دانش ترکیبی مـدیریت رابطـه دارد و مـی
موضـوعات آن را در دایــره روش اجتهــادی تحلیــل کــرد. یکــی از 
موضوعات مهم در دانش ترکیبی مدیریت، سبک رهبری است کـه 

های اخباری و انشایی متون دینی در قالب تحلیل اجتهادی  رهبا گزا
ایـن تحقیـق  توان به استخراج شیوه رهبری مبادرت کرد. نتـایج  می

هـای مـرتبط بـا  دهد کـه اوًال از تحلیـل اجتهـادی گـزاره نشان می
ایـن  آیـد.  رهبری (اخباری و انشایی)، شیوه رهبـری بـه دسـت می

مبتنــی اســت. » داقلینــرمش حــداکثری و شــدت حــ«شــیوه بــر 
شود که اصل  استفاده می های اسالمی  این، از تحلیل گزاره بر افزون

اولی در رهبری بر نرمش و مدارا بوده و در صورت ناچـاری، عـزم 
  شود.  به شدت عمل، جایگزین آن می

ایـن  تـوان براسـاس دسـتاوردهای  بر موارد یاد شده مـی افزون
ایفـا  نقـش اصـلی را  تحقیق بیان کرد که نرمش در رهبری اسالمی 

این مهم  عنوان راهکار ثانوی مطرح است.  کند و شدت عمل به می
کید قرار گرفته اسـت. برخـی از  در گزاره های قرآنی زیادی مورد تأ

های قرآنی خاص حاکم و رهبـری اسـت؛ اّمـا برخـی از  این گزاره 
مشتمل بر رهبران و غیـر رهبـران اسـت کـه از  ها عام بوده که گزاره

اینکه در شدت  توان نرمش را استنباط کرد. افزون بر اطالق آنها می
عمل بایسته است که جنبه احتیـاط را رعایـت کـرده و بـه محـض 

  متنبه شدن نیروهای انسانی از اعمال آن اهتراز کرد.
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