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Abstract  

The main goal of the present study was to demonstrate and adapt the concept of " the divine 

intelligent power" in Alawites doctrine, with respect to Nahj al-Balagha. 

The research method was descriptive-analytical. Primarily, the concept of intelligent power 

under four different titles including leadership, hard power, soft power and integration 

ability has been demonstrated. After that, its realization in Alawites government via 

charisma, progress, emotional intelligence, environmental intelligence and social and 
political intelligence was debated. 

Afterwards, the reason behind superiority of "Alawites intelligent power" according to four 

principles was argued. The principles include the superior power, leading nature of power, 

gracious viewpoint toward citizens, and denial of conceding in power. 
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 چکیده

البالغه بود. روش پژوهش  های علوی با تمرکز بر نهج در آموزه« قدرت هوشمند متعالی»هدف پژوهش حاضر تبیین و تطبیق مفهوم 
ق، به های قدرت هوشمند در چهار عنوان رهبری، قدرت سخت، قدرت نرم و توانایی تلفی تحلیلی بوده و بعد از تبیین مولفه-توصیفی

جویی، هوش احساسی، هوش محیطی، هوش اجتماعی، هوش  شواهد تحقق آن در حکومت علوی در عناوینی چون کاریزمایی، ترقی
بر اساس چهار اصلِ توجه به قدرت برتر، امانت بودن « قدرت هوشمند علوی»سیاسی پرداخته شده است. همچنین چرایی متعالی بودن 

 گری در قدرت مورد بحث قرار گرفته است. نفی اباحه قدرت، نگاه رحمانی به شهروندان،
 

 البالغه، الگوهای حکمرانی، رهبری کاریزماتیک. قدرت هوشمند، حکومت علوی، نهج های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

سیاستمداران در طول تاریخ به دنبال یافتن مدل حکمرانی موفق و مطلوب، از الگوهای 

ی آنان در رسیدن به اهداف خود و برآورده کردن مطالبات اند، اما ناکام مختلفی پیروی کرده

های جایگزین و جدید سوق داده است. یکی  شهروندان، آنان را به تکاپو و تالش برای ارائه مدل

در ارتباط با رهبران سیاسی و « قدرت هوشمند»از الگوهای نوین در مفاهیم سیاسی، مفهوم 

های سیاسی و  ندان و همچنین در مواجهه با بحرانمدیریت آنان بر جوامع در رابطه با شهرو

 اجتماعی است. 

رو با اعتقاد به وجود الگوی حکمرانی موفق و مطلوب در سیاست علوی، به  پژوهش پیش

هایی را  های علوی برآمده و اساسا ریشه و بنیان چنین برداشت تبیین و تطبیق مفهوم فوق در آموزه

ن اینکه رویکرد اتخاذ شده در این پژوهش کالمی نبوده، بیند. ضم در مدل حکمرانی علوی می

بلکه با رویکرد سیاسی و مدیریتی انجام شده است. از این رو، قداست امام معصوم و برتری او از 

 جمیع جهات در این پژوهش محفوظ بوده و هدف تنزل دادن جایگاه آنان نبوده است.

ول منابع آن، تعریف این واژه را برای پیچیدگی، گستردگی، متغیر بودن ماهیت قدرت و تح

نظران مباحث سیاسی دشوار نموده است. از این رو هر تعریفی از این واژه با موارد نقض و  صاحب

کند.  ناپذیر می شود که امکان تعریف جامع و مانع را نسبت به آن امکان تضادهایی مواجه می

باشد، همه به آن مربوط  نند آب و هوا میقدرت از جهاتی ما»در این باره می نویسد:  1جوزف نای

ترین  فهمند ... قدرت در عمومی کنند، اما فقط عده کمی آن را می هستند و در مورد آن صحبت می

سطح یعنی توانایی بدست آوردن نتایجی که شخص خواهان آن است ... . لغتنامه قدرت را توانایی 

(. 83الف: ص1831)نای، « کند ج دلخواه معنا میگذاری در رفتار دیگران جهت رسیدن به نتای تاثیر

وارد مباحث « قدرت هوشمند»در نتیجه تطور و تحول در مقوله قدرت واژه جدیدی را با عنوان 

نظران این عرصه کرده است که پژوهش حاضر به تبیین مفهومی این واژه و بررسی ارتباط  صاحب

                                                        

1. Joseph Nye 
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پنج ساله علوی الگوی مناسبی برای تبیین پردازد، زیرا حکومت  آن با رهبری و حکومت علوی می

و اجرای قدرت هوشمند در مدیریت جهان امروز است. با مطالعه تاریخ و حوادث دوران کوتاه 

توان با اصل قرار دادن آنها در مدیریت  یابیم که می هایی دست می حکومت علوی به شاخص

دان رسیده یا در تالش برای رسیدن پیچیده جهان امروز، نقش آفرین بود، زیرا آنچه جهان امروز ب

به آن است در مدت کوتاه حکومت امیرالمومنین)ع( به مرحله بروز رسیده و الگوی کامال پویایی 

حکومت بر »باشد. قدرت از منظر امیرالمومنین)ع( همان  ها می برای جهت دادن به حرکت انسان

گیرد که هیچ قدرت  دینی شکل میهای پوال است که از ناحیه آن اراده« ها و تسخیر قلوب قلب

ها از منظر امیرمومنان)ع( آنقدر  تواند به مقابله با آن برخیزد. نیروی درونی انسان سختی نمی

 ها را درهم شکند و بر هر زر و زور و تزویری تواند قوی و اثرگذار باشد که تمامی قدرت می

 فائق آید.

 گرفته است که برخی از آنها عبارتند از:ای پیرامون قدرت صورت  های گسترده تاکنون پژوهش

ای پیرامون  ، اثر جوزف نای. در این کتاب مباحث گسترده«رهبری و قدرت هوشمند»  ـ کتاب

قدرت هوشمند مطرح شده است و اساسا پیوند رهبری و قدرت هوشمند مساله اصلی در این 

بری گذاشته و مفهوم کتاب بوده که مهارت و قدرت ترکیب قدرت نرم و سخت را بر عهده ره

 قدرت هوشمند را به خوبی شرح داده است.

در مقطع « البالغه شناسی قدرت از دیدگاه امام علی)ع( با تأکید بر نهج آسیب»نامه  ـ پایان

های قدرت همچون کبر، خودکامگی،  کارشناسی ارشد، اثر نعمتی. تمرکز این پژوهش بر آسیب

البالغه مانند توجه به  ه برخی از نقاط قدرت متعالی در نهجاستبداد وغیره بوده و از همین مجرا ب

های قدرت پرداخته شده،  های دفع و رفع آسیب قدرت برتر اشاره شده است و در نهایت به روش

 سخنی به میان نیامده است.« قدرت هوشمند»اما از 

این مقاله از اثر ایزدی و محمدی. در « تولید قدرت نرم در گفتمان انقالب اسالمی»ـ مقاله 

تحول مفهومی قدرت سخن به میان آمده و از قدرت نرم و قدرت هوشمند متعالی سخن گفته 

داند. هرچند مفهوم  شده است و گفتمان انقالب اسالمی را موجد و واجد مفهوم جدید قدرت می
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 جدید قدرت را از منظر حکومت علوی مورد بررسی قرار نداده است.

، اثر قربانی شیخ نشین، «حول نوین قدرت در عصر جهانی شدنقدرت هوشمند؛ ت»ـ مقاله 

زاده. تمرکز این مقاله بر تحول مفهوم قدرت از قدرت سخت و نرم به قدرت  کرمی و عباس

ای به قدرت هوشمند علوی ندارد. بلکه اصل مساله را مورد  هوشمند است، اما هیچ گونه اشاره

 داند. ا در عصر جدید در قدرت هوشمند میها ر کاوش قرار داده و عامل موفقیت حکومت

زاده. در این  قدرت هوشمند جمهوری اسالمی ایران و انقالبات خاورمیانه، اثر کبریایی»ـ مقاله 

های ژئوپولیتیک، نظامی و دفاعی قدرت  های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مزیت مقاله به مزیت

ایران در تحوالت منطقه خاورمیانه با  هوشمند جمهوری اسالمی ایران پرداخته شده و قابلیت

 گیری از قدرت هوشمند مورد بررسی قرار گرفته است.  بهره

قدرت سخت، قدرت نرم، قدرت هوشمند، اثر ویلسون. مقاله اصیل و مناسبی در باب »ـ مقاله 

قدرت هوشمند است و به تبیین قدرت هوشمند در ابعاد مفهومی، نهادی، سیاسی، نظامی وغیره 

 خته است. پردا

( مبدع نظریه قدرت نرم و استاد دانشگاه 1831) ـ دیدگاه: گفتگوی اینترنتی با جوزف نای

هایی درباره قدرت هوشمند پاسخ داده شده و امکان استفاده از  هاروارد. در این گفتگو به پرسش

ت، اما قدرت هوشمند در کشورهایی مانند چین، روسیه، ترکیه و ایران مورد بحث قرار گرفته اس

 موضوع پژوهش حاضر مورد پرسش نبوده است.

های قدرت هوشمند در  آنچه در پژوهش حاضر مد نظر قرار گرفته است، یافتن ریشه

است که وجه تمایز این پژوهش با تحقیقات « البالغه نهج»های علوی، به ویژه در کتاب  آموزه

 باشد. گذشته می

شود که به اختالف و تنوع آراء در تفسیر  اهمیت پژوهش از مفهوم قدرت هنگامی روشن می

دقیق از قدرت سیاسی واقف شویم و ناکارآمدی الگوهای گذشته را مرور کنیم. در چنین فضایی 

اندیشمندان به دنبال ایده و طرحی نو در مدیریت کالن جامعه خواهند بود که در لسان برخی از 

شود. طرحی که سیاستمداران در طول  میتعبیر « قدرت هوشمند»اندیشمندان و سیاستمداران به 
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های دینی، به ویژه در مدل  اند. در حالی که در آموزه سالیان متمادی با تجربه به آن نائل شده

های  طور عینی تحقق یافته است، اما غفلت سیاستمداران اسالمی از سرمایه حکومت علوی، به

تعویق انداخته است. در نتیجه ضرورت  درونی خویش، بکارگیری آن را در اداره جوامع اسالمی به

شناسان و  شود که بدانیم آنچه امروز جامعه تر می و اهمیت پژوهش حاضر هنگامی روشن

های علوی دارد که در دوره  های اسالمی به ویژه آموزه اند، ریشه در آموزه سیاستمداران بدان رسیده

هایی و در قالب کتاب  ها و نامه طبهمختصری از تاریخ به اجرا درآمده است و مستندات آن در خ

 گردآوری شده است.« البالغه نهج»

 چارچوب نظری

های آن، به بیان شواهد قدرت  در ادامه نوشتار بعد از تعریف قدرت هوشمند و ذکر مولفه

 پردازیم. های علوی می هوشمند علوی و تطبیق آن با آموزه

 های آن قدرت هوشمند و مولفه .1

، قدرت سخت و نرم دو واژه متداولی است که در «قدرت هوشمند»واژه قبل از بکارگیری 

ادبیات اندیشمندان سیاسی وجود داشته و دارد. قدرت سخت معنای روشنی دارد و آن تمرکز بر 

هایی چون تشویق، تهدید، تنبیه، رشوه، تحریم اقتصادی، استخدام،  زور و فشار است که با روش

پاداش، دستور و اجبار، قتل، اعدام، شکنجه، جنگ وغیره انجام اخراج و تنزل مقام، ترفیع و 

زادگان ایتالیایی این گونه گفت: اینکه  به شاه 1بیش از چهارده قرن پیش نیکولو ماکیاولی»گیرد.  می

(. در 81ص الف:1831)نای، « مردم از شما بترسند مهمتر است از اینکه شما را دوست داشته باشند

جدیدی با عنوان قدرت نرم توسط جوزف نای ابداع شد و وارد ادبیات کنار قدرت سخت واژه 

قدرت نرم عبارت است از »نویسد:  اندیشمندان سیاسی گردید. ایشان در تعریف این واژه می

توانایی کسب مطلوب از طریق جاذبه نه از طریق اجبار یا تطمیع. قدرت نرم از جذابیت فرهنگ، 

                                                        

1. Nicolo Machiavelli 
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های ما از نظر دیگران  شود. وقتی سیاست یک کشور ناشی می های های سیاسی و سیاست آل ایده

یابد ... وقتی بتوانی دیگران را وادار کنی  مشروع و مورد قبول باشد، قدرت نرم ما افزایش می

خواهی، در این صورت مجبور نخواهی بود  هایت را بپذیرند، و آنچه را بخواهند که تو می آل ایده

)نای، « د، پول زیادی صرف اجرای سیاست هویج و چماق کنیدجهت کردن آنها با خو برای هم

و « تهدید و فشار»بر « قدرت سخت»شود که تمرکز  (. با این بیان روشن می32-38ص الف:1831

 قرار دارد.« ها و الهام بخشی جذب و انقالب درونی در انسان»بر « قدرت نرم»تمرکز 

به وجود آمده « قدرت نرم»و « ت سختقدر»قدرت هوشمند با تطور مفهوم قدرت از تلفیق 

است، یعنی هنگامی که یک فرد یا یک حکومت بخواهد از هر دو اهرم قدرت سخت و قدرت نرم 

نامند.  می« قدرت هوشمند»با مهارت و هنرمندی تمام و هوشمندانه استفاده کند، این توانمندی را 

قدرت سخت و نرم در یک  توانایی ترکیب»نویسد:  جوزف نای در تعریف قدرت هوشمند می

توان دریافت  می« رهبری و قدرت هوشمند»با مطالعه کتاب «. راهبرد موثر، قدرت هوشمند است

 که قدرت هوشمند چهار مولفه اساسی دارد: رهبری، قدرت سخت، قدرت نرم، توانایی تلفیق.

مند فراست و بینی که نیاز توانایی تلفیق قدرت سخت و نرم در شرایط متفاوت و غیرقابل پیش

های پیرامونی و بسیج کردن پیروان در یک جهت  اشراف بر شرایط محیطی و تحلیل صحیح جریان

تعبیر کرد. از این « قدرت هوشمند»توان از آن به  طلبد که می مشخص است، هنر و مهارتی را می

یرا یگانه معنا و غیرقابل تصور است، ز بدون داشتن مولفه رهبری اساسا بی« قدرت هوشمند»رو، 

قدرت »فردی که قدرت تلفیق بین قدرت سخت و نرم را دارد رهبری بوده و بدون آن ارکان 

« رهبری»و « قدرت هوشمند»باشد، لذا، تفکیک بین  های آن لرزان می متزلزل و پایه« هوشمند

 ناپذیر است. امکان

 شواهد قدرت هوشمند متعالی علوی .2

رابطه آن با رهبری به بررسی این مفهوم در حکومت های قدرت هوشمند و  با شناخت مولفه

پردازیم. سوال اساسی این است که آیا امیرالمومنین)ع( از قدرت هوشمند در دوران  علوی می

های قدرت هوشمند در مدیریت جامعه اسالمی در مدت  حکومت خود برخوردار بود؟ آیا مولفه
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وجه تفاوت قدرت « هوشمندقدرت »مختصر حکومت علوی وجود داشت؟ در صورت وجود 

قدرت « متعالی بودن»هوشمند علوی با قدرت هوشمند مورد نظر اندیشمندان سیاسی چیست؟ سرّ 

 هوشمند علوی کدام در چیست؟

در دوران حکومت علوی، مرور حوادث تاریخی « قدرت هوشمند» برای اثبات اصل وجود 

ها و  زمان و کیفیت مدیریت جریان عصر ایشان و فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن

همچنین توجه به شخصیت امیرالمومنین)ع( به عنوان یک رهبر و چهره کاریزما ضروری است. 

همانطور که اشاره شد پیوند قدرت هوشمند با رهبری، پیوند ناگسستنی است. از این رو اثبات 

ی قدرت هوشمند را تأمین رهبری امیرالمومنین)ع( در جامعه آن روز دنیای اسالم مولفه کلید

کند. تاریخ گواه این حقیقت است که هرچند بعد از رحلت پیامبر اسالم)ص( امور جامعه  می

اسالمی طبق روال طبیعی خود پیش نرفت، اما رهبری امیرالمومنین)ع( به عنوان یگانه شخصیتی که 

رد و کشتی به حرکت توانست بعد از نبی مکرم اسالم)ص( زمام امور مسلمین را بر عهده گی می

درآمده اسالم را به سر منزل مقصود برساند، علی)ع( بود. این حقیقت شواهد فراوانی دارد که از 

هر دو جناح طرفدار امیرالمومنین)ع( و جناح مخالف مورد اعتراف قرار گرفته است. تعبیر به 

البالغه از زبان  ( که در دو جای کتاب نهج112و  13ق: ص1111)سید رضی، « القطب من الرحا»

امیرمومنان)ع( صادر شده، خود گواه روشنی بر عینیت یافتن پتانسیل رهبری در شخصیت علی)ع( 

البالغه، آگاهی خلیفه اول از جایگاه امیرالمومنین)ع(  است. جالب اینجا است که در خطبه سوم نهج

این مطلب تصریح شده است. به « وانه لیعلم»و مهارت رهبری مورد توجه قرار گرفته و با تعبیر به 

به بیان شهید صدر، خلفای ثالثه کامال آگاهانه به غصب خالفت پرداختند و عمر خلیفه دوم 

مسلمانان گفت: پیامبر)ص( خواست علی)ع( را متولی امور مسلمانان کند، اما من مانع این کار 

 (. 312ق: ص1183شدم، به خاطر مراعات اسالم و مصلحت اسالم )صدر، 

البالغه در مقام بیان توانمندی و هوشمندی  ابی الحدید در شرح خویش بر نهجابن 

به خاطر شواهد فراوانی که »نویسد:  های دوران خویش می امیرالمومنین)ع( در مدیریت بحران

اند، زیرا کسی که  وجود دارد، متکلمان بر حسن سیاست و صحت تدبیر علی)ع( استدالل کرده
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ها دشمنان را شکست  آراء پراکنده و لشگری نافرمان و سرکش و با همان مواجه باشد با مردمی با

دهد و فرماندهان آنان را به قتل رساند، هیچ کس در تراز او نخواهد بود. اگر اهل انصاف در 

سیاست علی)ع( با شرایط دوران حکومت ایشان تأمل و تدبر کنند، به خاطر دشواری و سختی 

هند دید، زیرا مردم در آن روز دو دسته شده بودند و برخی به کفر کار، آن را در حد معجزه خوا

ها، اگر به همین مقدار از سیاست ایشان بسنده  رغم همه گرفتاری کردند و علی حضرت تصریح می

ترین فرد نسبت به سیاست و اداره  ترین و عالم ترین، حاذق کنیم، برای داللت بر اینکه ایشان آگاه

 (.11-18، ص 1ق: ج1813، ی است )ابن ابی الحدیدامور جامعه بود، کاف

 . علی)ع( رهبری کاریزماتیک2-1

کاریزما در کاربرد متداول، قدرت ویژه یک شخص برای القای حس شیدایی و وفاداری است. 

رهبران کاریزماتیک اغلب افرادی مطمئن به خود، با ایمان مستحکم، انرژی زیاد، با شور و شوقی 

کنند و توانایی دستکاری نمادهای قدرت و موفقیت برای ایجاد جذابیت  ل میکه به دیگران منتق

ای یونانی معادل  آید و واژه شوند ... کاریزما از زبان مذهبی می احساسی برای پیروان توصیف می

 (.113ب: ص 1831است )نای، « موهبت جذابیت»یا « موهبت مقدس»

گویند  پردازان می وان یا در موقعیت؛ برخی از نظریهدر اینکه کاریزما در فرد ریشه دارد یا در پیر

در هر سه. ... احتمال دارد نیاز به رهبر کاریزما در شرایط بحران افزایش یابد ... رهبران 

کاریزماتیک در ارتباطات، بصیرت، اطمینان، سرمشق بودن و مدیریت تصوراتی که به وجود 

 (.133 –113ب: ص1831آورند، ماهر هستند )نای،  می

توان دریافت که امیرالمومنین)ع(  با عنایت به توصیفی که از کاریزما بودن رهبران بیان شد، می

در شرایط بحرانی آن روز دنیای اسالم یگانه شخصیت کاریزماتیک بود که از یک طرف دارای 

ای چون شجاعت، ایمان، اطمینان،  جاذبه شخصیتی و از طرف دیگر دارای اوصاف برجسته

ها را به  مدیر و مدبر وغیره بود که در فضای بحرانی آن روز همه دل ،بصیرت، اسوه استحکام،

سوی خود متوجه ساخت و با تراکم جمعیت باال، با ایشان جهت اداره نظام اسالمی بیعت شد. 

بیعتی مختارانه، آزادانه و در مالء عام تا هیچ تردیدی برای کسی باقی نماند. حضرتش در توصیف 
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دستم را باز کردید و من بستم، آن را کشیدید، ولى من جمع کردم، آنگاه »فرماید:  میروز بیعت 

شوند بر من هجوم آوردید، تا جایى که  همچون شتران تشنه به وقتى که به آبشخورهایشان وارد مى

بند کفش پاره شد، و عبا از دوش افتاد، و ضعیف زیر پا ماند، و مردم به خاطر بیعتشان با من 

هاى لرزان،  ن خوشحال شدند که کودکان هم از این معنى به وجد آمدند، و پیران ناتوان با گامآنچنا

« نقاب براى تماشاى این منظره روى آوردند و بیماران با مشقّت فراوان، و دختران نو رسیده بى

 (.821ق: ص1111)سید رضی، 

 جو کننده و ترقی . علی)ع( رهبری دگرگون2-2

پردازان رهبری آن را  بودن شخصیت کاریزمایی در اداره یک جامعه، نظریهبا توجه به ناکافی 

کننده پیروان خود را  اند. رهبران دگرگون پیوند داده« کننده بودن دگرگون»تری یعنی  با مفهوم وسیع

برند و از تعارض و بحران برای پرورش آگاهی پیروان خود و دگرگون  کنند، باال می نیرومند می

کنند که به خاطر اهداف  کننده پیروان را ترغیب می کنند. رهبران دگرگون ستفاده میکردن آنها ا

سازد .... . کاریزما در معنای  واالتر گروه از منافع شخصی خود بگذرند که این متن رابطه را می

کننده بیشتر به قدرت  کننده است .... رهبران دگرگون کشش شخصی تنها بخشی از رهبری دگرگون

بخشی و منافع جمعی تمرکز دارند، بر خالف رهبران تراکنشی که بیشتر بر قدرت سخت  هامنرم ال

 (. 133-131ص ب:1831تهدید و پاداش متمرکزند )نای، 

جو بود. او ناراضی به وضعیت موجود  کننده و ترقی آری امیرالمومنین)ع( سیاستمداری دگرگون

ها  گاه هایم در این لغزش اگر قدم»ود. لذا، فرمود: و خواهان تغییرات اساسی در اداره نظام اسالمی ب

آنچه »( یا اینکه فرمود: 238ق: ص1111)سید رضی، « استوار بماند، چیزهایى را تغییر خواهم داد

ق: 1111)سید رضی، « را شما )از روى جهل( منکر آن هستید، ما را قدرت تغییر آن هست

 (.311ص

نگام بیعت مردم درباره تغییرات اساسی در آینده فرمود: ایشان در اولین سخنرانی در مدینه به ه

اى که  شوید، چون دانه سوگند به خدایى که پیامبر)ص( را به حق مبعوث کرد، سخت آزمایش مى»

در غربال ریزند، یا غذایى که در دیگ گذارند، به هم خواهید ریخت، زیر و رو خواهید شد، تا 
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اى در اسالم داشتند، و تاکنون منزوى بودند، بر  رود، آنان که سابقه آنکه پایین به باال، و باال به پایین

ق: 1111)سید رضی، « زده خواهند شد آیند، و آنها که به ناحق، پیشى گرفتند، عقب سر کار مى

 (.21ص

 . علی )ع( رهبری دارای قدرت تلفیق 2-3

ویت دادن به قدرت ایشان قدرت سخت و نرم را در کنار هم به صورت تلفیقی با تمرکز و اول

ها و یافتن راه  گرفت و همواره تالش او بر عدم خونریزی، بلکه بر هدایت انسان نرم به کار می

های  بود و هنگامی که نسخه« بخشی سبک الهام»صواب بود. لذا، سبک اول در مدیریت علوی 

چیده شده و شد، نسخه نهایی پی بخش علوی بر برخی قلوب مرده و قساوت یافته کارگر نمی شفا

آخرین مرحله در « سبک تراکنشی»رو  شد. از این داغ نهادن و جنگ بعد از شروع دشمن آغاز می

فرایند مدیریتی و راهبردهای نظامی ایشان بود. ایشان در بیان ترتیب اولویت خویش در مدیریت 

ق: 1111رضی، )سید « ای نباشد، آخرین درمان، داغ نهادن است و اگر چاره»فرماید:  ها می بحران

 (.318ص

 . علی)ع( رهبری دارای هوش محیطی2-4

ها را با  کند تاکتیک هوش محیطی یک مهارت تشخیصی شهودی بوده که به رهبر کمک می

اهداف هماهنگ کند تا در شرایط متغیر، راهبردهای هوشمندی ارائه دهد ... . رهبران دارای هوش 

موضوع و چگونگی متعادل کردن آنچه مطلوب های متفاوت دخیل در یک  محیطی تنش بین ارزش

بوده، با آنچه میسر است را درک می کنند. هوش محیطی نیازمند بکارگیری جریان رویدادها برای 

گیرنده بودن کافی نیست. فهم محیط  سازی یک راهبرد است ... . بدون هوش محیطی تصمیم پیاده

 (.113-112ص ب:1831برای رهبری اثربخش حیاتی است )نای، 

شناس بود. ایشان رنگارنگی  امیرالمومنین)ع( دارای هوش محیطی بود، یعنی زمان و زمینه

کرد و به  فضای عصر خویش و غبارآلود بودن آسمان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را درک می

اى  رهایم کنید و غیر مرا بخواهید، زیرا ما با حادثه»فرمود:  تعبیری فضاشناس خوبی بود و می

ها بر آن  ها بر آن استوار، و عقل اى که دل ها و رنگ ها است، حادثه هستیم که آن را چهرهروبرو 
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ماند. آفاق حقیقت را ابر سیاه گرفته، و راه مستقیم دگرگون و ناشناخته شده است )سید  پایدار نمى

 (. 182ق: ص1111رضی، 

 . علی)ع( رهبری واجد هوش احساسی 2-5

، انضباط و استعداد همدلی است که به رهبران این امکان را هوش احساسی همان تسلط برخود

دهد که عالیق خود را به دیگران منتقل و آنها را جذب کنند ... . هوش احساسی دو مولفه  می

کند  اصلی دارد: تسلط بر خود و برقراری رابطه با دیگران ... . هوش احساسی به رهبران کمک می

های مختلف مدیریت کنند ... . مدیران ارشد و روسای  ر محیطکاریزما یا جاذبه شخصی خود را د

هایی را ارسال  جمهوری که زیر نگاه دقیق دیگران قرار دارند چه بدانند و چه ندانند، همیشه پیام

 ب:1831شود )نای،  هایی را شامل می کنند، هوش احساسی آگاهی و کنترل چنین پیام می

 (.111-183ص 

ن توان تنظیم گفتارها و رفتارها در مواجهه با دیگران و تناسب هوش احساسی در واقع هما

تواند گفتارها، رفتارها، حرکات و سکنات خود  آنها با هر فرد یا گروه خاص است. طبیعتا کسی می

کننده هیجانات و احساسات خود  ها تنظیم کند که دارای تسلط بر نفس و کنترل را نسبت به انسان

 باشد.

خشم، شدّت، غضب، »فرماید:  ناظر به همین موضوع است آنجا که می 28ه بیان علوی در نام

سرکشى، قدرت و تیزى زبانت را در اختیار گیر، و از تمام این امور به باز داشتن خود از شتاب در 

انتقام، و تأخیر انداختن حمله و سطوت، خود را حفظ کن، تا خشمت آرام گردد و عنان اختیارت 

 . را مالک شوى

 . علی)ع( رهبری دارای مهارت ارتباطات )هوش اجتماعی(2-6

رهبران واجد قدرت هوشمند از توانایی ارتباط باالیی برخوردارند. ارتباطات کالمی و غیر 

تواند در تولید قدرت نرم کمک شایانی کند. همانطور که ارتباطات کالمی از جمله  کالمی می

ها داشته باشد،  تواند تاثیر فراوانی در جذب انسان خطابه و گفتگوهای پیرامونی و درون گروهی می

زیستی، زهد و سبک زندگی یا ارائه الگوهای معروف و مقبول  ارتباطات غیرکالمی از جمله ساده
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ها تاثیر بسزایی داشته و باعث افزایش قدرت نرم شود )نای،  تواند در جذب انسان جامعه می

 (.112 -113ب: ص1831

های کالمی به ویژه خطابه رقیبی نداشت. تاریخ شاهد  اشتن مهارتامیرالمومنین)ع( در د

های توحیدی، اخالقی، نظامی و حماسی است و پیرامون  آوری علی)ع( در عرصه خطابه نام

زیستی( نیز امیرالمومنین)ع( زبانزد خاص و عام است. در  های غیرکالمی)مانند زهد و ساده ارتباط

آگاه باش، امام »خوانیم که فرمود:  ه خطاب به عثمان بن حنیف میالبالغ نهج 12این باره در نامه 

شما از تمام دنیایش به دو جامه کهنه، و از خوراکش به دو قرص نان قناعت نموده. معلومتان باد 

که شما تن دادن به چنین روشى را قدرت ندارید، ولى مرا با ورع و کوشش در عبادت، و پاکدامنى 

خدا قسم من از دنیاى شما طالیى نیندوخته، و از غنائم فراوان آن  و درستى یارى کنید. به

 «.ام ام جامه کهنه دیگرى آماده نکرده اى برنداشته، و عوض این جامه کهنه ذخیره

 انداز  . علی)ع( رهبری واجد چشم2-7

های رهبران برای کمک به ایجاد اهداف مشترک است. معموال  انداز یکی از راه چشم

انداز هدایت  کنند ... . بدون چشم دهند و تغییر را ترغیب می تصویری از آینده ارائه می اندازها چشم

انداز موفق باید برای محافل مختلف پیروان و  دیگران به تغییر دشوار است .... . یک چشم

 (.121-112ب: ص1831کنندگان جذاب باشد )نای،  شرکت

رغم همه مشکالت پیش روی  ایشان علیهنگامی که بیعت با امیرالمومنین)ع( شکل گرفت، 

جامعه اسالمی، آینده روشنی را برای آنان ترسیم کرد و با تکیه بر اصولی چون مردم ساالری، 

های مسلمانان  گرایی و مانند آن روزنه امیدی را در دل مداری، مهرورزی، آزادی، صلح عدالت، حق

اف مشترک گام بردارد. از این رو مردم هم ایجاد کرد تا در سایه آن با حمایت پیروان به سوی اهد

با آگاهی از شخصیت علی)ع( و عزم جزم ایشان به حمایت او پرداختند و برای تحقق اهداف 

های بلندی برداشتند. هرچند این اصالحات و تغییرات اساسی با موانع  متعالی ارائه شده گام

های خود کوتاه نیامد،  گاه از ارزش چهای داخلی مواجه شد، اما علی)ع( هی فراوانی از جمله جنگ

 اندازی پویا و متعالی است. ای درخشان و چشم دانست که مسیر انتخاب شده دارای آینده زیرا می
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 . علی)ع( رهبری دارای هوش سیاسی2-8

از زبان و نوشتار سیاستمداران و اندیشمندان سیاسی بیان « هوش سیاسی»آنچه در تفسیر 

گری و مانند آن که در  کاری و سلطه زورگویی، ارعاب، فریب، دغلشود، چیزی نیست جز  می

حقیقت سیاست مستکبران و ظالمان عالم است که از بدو تاریخ تاکنون سیاست را به سیاست 

مدارترین فرد کسی است که توان  اند. از این زاویه سیاست جویانه تفسیر کرده ظالمانه و برتری

داشته باشد و در حقیقت آنچه در معنای هوش سیاسی گفته فریب و نیرنگ و زورگویی بیشتری 

 شود، یک سیاست شیطانی است که انسانیت و شرف آدمی در آن جایی ندارد. می

ای نو بخشید و تفسیری نوین ارائه داد و  را چهره« هوش سیاسی»از این رو امیرالمومنین)ع( 

بازان  شوند، حقه ای متوسل می هر وسیله ها به آنانی را که برای رسیدن به قدرت و سیطره بر انسان

روزگار نامید و از اساس کار آنان را ناصواب دانست. ایشان در پاسخ به اتهاماتی که از ناحیه 

تر از من نیست، ولى  به خدا قسم معاویه زیرک»شد، فرمودند:  دوستان و دشمنان خویش مطرح می

ترین مردمان بودم،  ر نکوهیده نبود، من از زیرککند، و اگر غدر و مک ورزد و گناه مى او خیانت مى

ولى هر نیرنگى معصیت است، و هر معصیتى نوعى کفر است، و هر نیرنگ بازى را در قیامت 

 (.813ق: ص1111)سید رضی، « شود اى است که به آن شناخته مى نشانه

 . سرّ متعالی بودن قدرت هوشمند علوی2-9

ها  لمومنین)ع( در مدیریت جامعه اسالمی در اوج بحراناز آنچه تاکنون گذشت هوشمندی امیرا

هایی  شود. اما اینکه رمز و راز متعالی بودن این قدرت چیست و تعالی آن بر چه بنیان روشن می

های قدرت در مدیریت و سیاست علوی روشن خواهد  استوار است با ذکر چهار مبنای اساسی پایه

 شد.

 . اصل توجه به قدرت برتر9-2-1

اصل توجه »علوی در مدیریت نظام اسالمی است، « قدرت هوشمند متعالی»ه پایه و اساس آنچ

است. این اصل پایه و اساس اصول آتی است. کانون تمرکز و استواری سایر اصول « به قدرت برتر

قدرت هوشمند »های  بر همین یک اصل بوده و اگر این اصل را برداریم گویا زیربنای همه شاخص
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شود تا حاکم قدرت خود و تمام  ایم. توجه به قدرت برتر باعث می وی را برداشتهعل« متعالی

ماسوای قدرت برتر را ناچیز و کوچک بشمارد و تنها برای همان قدرت اعلی سر فرود آورد. 

بینى و کبر به وجود  هرگاه حکومت براى تو خودبزرگ»نگارد:  حضرت امیر)ع( در این باره می

ت خداوند که فوق توست و قدرتى که بر تو دارد و تو را بر خودت آن آورد، به بزرگى سلطن

نشاند، و تندى و شدت را از تو  قدرت و توانایى نیست، نظر کن، که این نظر کبر و غرورت را مى

گرداند. از برابر داشتن خود با عظمت حق، و از  دارد، و عقل از دست رفته را به تو بازمى بازمى

خداوند بر حذر باش، که حضرت او هر گردنکشى را خوار، و هر متکبرى را  تشبّه خود با جبروت

 (.132ق: ص1111کند )سید رضی،  ارزش و پست مى بى

 . امانت بودن قدرت9-2-2

نگاه امانی به قدرت و اینکه قدرت، نعمت و فرصتی است که برای ابتالی صاحب قدرت قرار 

واگذار شود و هرگونه خدشه و معیوب ساختن آن داده شده است و این امانت اعطایی باید سالم 

ضمانت را به دنبال دارد و آدمی باید در پیشگاه قدرت برتر پاسخگو باشد، چنین نگاهی نوع 

که نوع تعامل او با مردم را اصالح خواهد کرد.  عملکرد یک حاکم را تغییر خواهد داد، همچنان

در حفاظت صحیح از قدرت بسیج کند و از تواند حاکم را  توجه به اصل امانی بودن قدرت می

 2شود، پرهیز دهد. بیان علوی در نامه  هرگونه عملی که به زوال آن یا معیوب شدن آن منجر می

البالغه خطاب به اشعث بن قیس، صراحتا به این موضوع پرداخته و الزمه امانت بودن قدرت  نهج

ندارى براى تو وسیله آب و نان نبوده، بلکه همانا پست فرما»فرماید:  دارد و می را چنین بیان می

امانتى در گردن تو است، باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنى، تو حق ندارى نسبت به رعیّت 

 «. استبدادى ورزى، و بدون دستور به کار مهمّى اقدام نمایى

در سایه  قدرت امانت است و حاکم امین آنکه باید در مراقبت از قدرت و احقاق حقوق مردم

المال مسلمین، عرض، ناموس و حقوق  آن اهتمام کامل ورزد. لذا، در برابر اموال توده مردم و بیت

 حقه آنان مسئولیت کامل دارد.
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 ها . نگاه رحمتی، محبتی و هدایتی به انسان9-2-3

هایی واالتر است و  ای برای اهداف و آرمان در نگاه رحمانی و هدایتی، قدرت خود وسیله

ها فراهم کرد.  های باالتر باید از قدرت نردمانی برای کسب آن ارزش تا برای رسیدن به ارزشطبیع

ها به یکدیگر بوده که اساس و  افزایی و التیام و اتصال انسان جنس چنین رویکردی نرم و مایه هم

درت های پوالدینی است که هر ق ها و تحول درونی آنها است که ثمره آن اراده بنیان جذب انسان

های هر عصر و مصری را به توقف و ندامت خواهد  سختی را درهم خواهد شکست و طاغوت

 کشاند.

نویسد:  البالغه در تاسیس این نگاه خطاب به مالک اشتر می نهج 28امیرالمومنین)ع( در نامه 

مهربانى، محبت و لطف به رعیت را شعار قلب خود قرار ده، بر رعیت همچون حیوان درنده »

که خوردن آنان را غنیمت دانى، که رعیت بر دو گروهند: یا برادر دینى تو هستند، یا مباش 

 «.هایى مانند تو انسان

 گری در قدرت . نفی اباحه9-2-4

ای برای  آنچه در زمامداری دنیای قدیم و جدید مرسوم است، یعنی بکارگیری هر شیوه

ار، تهدید، قتل، ظلم، جنایت، حراست از قدرت و پیشبرد اهداف حاکم، با اعمالی چون فش

بیدادگری و تطمیع و مانند آن در مدل زمامداری علوی جایگاهی ندارد. هنگامی که پایه و اساس 

یک حکومت بر نفی هرگونه عمل نامشروع و غیرقانونی شکل گرفت، چنین قدرتی بنیان خود را 

التزام و پایبندی خود را به بر عنصری متعالی بنا نهاده است. امیرالمومنین)ع( در حکومت خویش 

( 138ق: ص1111)سید رضی، « اتامرنی ان اطلب النصر بالجور»این اصل اساسی با جمالتی مانند: 

( بیان نمود و در مرحله اجرا نیز همینگونه عمل 21)کهف:« و ما کنت متخذ المضلین عضدا»و 

ی از صحابه و محبان علی)ع( را کرد. التزام علوی به این اصل بنیادین تا آنجا بود که اعتراض برخ

نیز به همراه داشت. کلمات دُرَر بار علوی و عملکرد ایشان در دوران حکومت خلفای ثالث و 

کند و برای  دوران کوتاه حکومت خویش گویای این واقعیت است که هدف وسیله را توجیه نمی

با گناه و اقدام ناصواب  رسیدن به اهداف متعالی باید صرفا از مسیر حق و صحیح اقدام نموده و
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 (. 313 -311: ص1833نباید هدفی را دنبال کرد )ر.ک: دلشاد تهرانی، 

 گیری نتیجه

 حکومت علوی تجلی قدرت هوشمند متعالی بود زیرا:

های یک رهبر برجسته و توانمند در او  علی)ع( رهبر بود، فانوس راه بود و تمام ویژگیـ 

 فراهم بود. 

ها داده  و اصالت را به قدرت نرم یعنی جاذبه و انقالب درونی انسان دارای قدرت نرم بودـ 

 بود.

 دارای قدرت سخت بود و آخرین گزینه برای او اعمال قدرت سخت بود. ـ 

 علی)ع( هنر تلفیق قدرت نرم و سخت را به بهترین شکل داشت.ـ 

امانت بودن توجه به قدرت برتر، »های تعالی قدرت هوشمند علوی بر چهار رکن  پایهـ 

 بنا شده است. « گری در قدرت قدرت، نگاه رحمانی و مودتی و هدایتی به انسان، نفی اباحه
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