
ــالت برانگيخته شدند تا با مديريت  پيامبران به رس
خود استعدادهای معنوی و نيروهای بالقوة انسان ها را در 

جهت رشد و كمال هدايت كنند.
امام علـی)ع( در خطبة اول نهج البالغه می فرمايد: 
ــدند تا ذخاير و  ــن دليل مبعوث ش ــای الهی به اي »انبي
زمينه های وجود انسان را استخراج و او را در فضای سالم 
بر مركب عقل و انديشه سوار كنند و به سعادت رهنمون 

شوند«.
ــان ها در جوامع  ــه در تاريخ زندگی انس مطالع
گوناگون نشان می دهد هيچ  گروه و ملتی را نمی  توان 

يافت كه در زندگی موفق و پايدار باشند، مگر به 
وجود مدير و سرپرستی كه امور مادی و 
معنوی آنان را مديريت كند. جنگ های 
زيادی هم كه در طول تاريخ بشر بر سر 
ــته،  برای  مديريت جامعه به وقوع پيوس

ــتی نبوده، بلكه به  نفی مديريت و سرپرس
اين جهت بوده كه هر گروه يا جناحی خود 
را برای مديريت و رهبری جامعه شايسته تر 

می دانسته است. جنگ های گروه های 
مختلف انسان ها برای تصدی منصب 
ــر  ــگ و رقابت بر س ــت، جن مديري
ــر اصل  ــت نه بر س معيارها بوده اس
مديريت؛ چرا كه اصل مديريت اصلی 

طبيعی در زندگی اجتماعی است.
ــة  173  ــی)ع( در خطب ــرت عل حض

می فرمايند: »پرچم مديريت را بايد به كسی 
ــت و آگاه به  ــه دارای بصيرت، مقاوم ك

ــائل است سپرد؛ چرا  مواضع و مس
كه هدف مديريت در جامعه،  مانند 
ــازمانی، تعالی و رشد جامعه  هر س

است.

ــه را اجرای حق  ــدف از ادارة  امور جامع علی)ع( ه
ــان،  ــن مديريت را خدمت می داند. ازنظر ايش و همچني
ــئوليتی سنگين، همراه با خدمتی  مديريت به عنوان مس
ــت را برای  ــود و مدير هرگز مديري ــيع طرح می ش وس

حاكميت خويش نمی خواهد.
مدير بايد مديريت را برای خدمت بخواهد. چنانكه 
ــوبگران  امام علی)ع( به هنگام آمادگی برای جنگ با آش
بصره فرمودند. عبـداهلل بن عباس می گويد: »در منزلی 
ــر امير المؤمنين)ع(،  در  ــك بصره به نام »ذی قار« ب نزدي
ــدم.  ــارة خويش را می دوخت،  وارد ش حالی كه كفش پ
متوجه من شد و گفت: قيمت اين كفش چقدر است؟ 
در پاسخ آن حضرت عرض كردم: اين كفش كهنة  
ــی ندارد. او فرمود: به خدا سوگند  وصله دار ارزش
اين كفش كهنة پروصله در نزد من از حكومت بر 
شما محبوب تر است، ولی من كه اين حكومت را 
پذيرفته ام،  به خاطر اين است كه حقی را ثابت كنم 
و باطلی را از ميان بردارم«. )نهج البالغه،  خطبة 33(.
يكی از مشكالت امروز مديران، جدايی از مردم 
است. گاهی مدير مدرسة  ما از وضعيت زندگی 
ــدارد. هرگاه  ــكاران معلم خود اطالعی ن هم
مقام و جايگاه مديريت به صورت حصاری بين 
ــی بزرگ دامن گير  ــر و مردم درآمد، آفت مدي
سازمان خواهد شد. در ديدگاه مديريتی امام 
علی)ع( به مدير اجازة ايجاد چنين حصاری داده 
نمی شود و با توصيه های مكرر و مراقبت های ايمانی 
و اخالقی سعی بر اين است كه مدير را خدمتگزاری 
ــازمان قرار دهد و رابطة نزديك  برای افراد و س
مدير با افراد سازمان و افراد سازمان با مدير 
به عنوان يك »حق« و »وظيفه« مدنظر 
ــی)ع( در خطبة 34  ــرار گيرد. امام عل ق
نهج البالغه اين رابطة متقابل را به زيبايی 
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ترسيم كرده اند: 
ــما حقی و شما را بر من حقی  »ای مردم، مرا بر ش
ــت كه از نصيحت و  ــما بر من آن اس ــت، اما حق ش اس
ــما دريغ نورزم و حقوق شما را  خيرخواهی نسبت به ش
ــما را تحت تعليم قرار  ــما بپردازم و ش از بيت المال به ش
ــد و تربيتتان كنم تا به  ــم تا در جهل و نادانی نماني ده
ــما  ــت يابيد. و اما حقی كه من بر ش دانش و آگاهی دس
دارم اين است كه در بيعت و تعهد خويش وفادار باشيد 
و خيرخواهی و دوستی را در آشكار و نهان نسبت به من 
از دست ندهيد و چون شما را برای كاری خواندم اجابت 

كنيد و آن گاه كه فرمانتان دادم اطاعت كنيد«.
يكی از راه های اين پيوند )ارتباط اثربخش بين مدير 
و همكاران( آگاهی از وضعيت زندگی، مسائل و مشكالت 
معلمان در محيط مدرسه است و دومين راه نيز فرصتی 
ــان در ابعاد  ــی رفتارهای مدير از ديد معلم ــرای ارزياب ب

گوناگون مديريتی است.
ــت كه مديران ما گاهی هم به اين جنبه  چه زيباس
ــخگوی  از ارتباط با همكاران خود فكر كنند كه بايد پاس
ــند! ما در بدنة  مديريتی  رفتارهای خود با همكاران باش
خود عادت كرده ايم كه فقط پاسخگوی مديران باالدست 
باشيم و اين را از معلمانمان دريغ كرده ايم كه زمينه های 
ــد و ارتقای آن ها را  ــخگويی به رفتارهای خود و رش پاس

فراهم سازيم.
ــس می فرمايند:  ــبة نف امام علی)ع( در باب محاس
»هركس از نفس خود حساب كشی كند )محاسبة  نفس(:

1. به عيب های خود آگاهی پيدا می كند؛
2. به كم كاری های خود احاطه می يابد؛

3. می كوشد از كم كاری رها شود.
4. عيب های خود را اصالح می كند.

ــت كه گاهی از منش و  پس بر ما الزم و ضروری اس
روش مديريتی خويش محاسبة  نفس داشته باشيم.
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ــرايط عادی هستيم، همه را دور برمان  وقتی در ش
ــاس می كنيم. با هم هستيم، دور هم هستيم، سر  احس
يك سفره می نشينيم، به سفر می رويم، به يكديگر تلفن 
می زنيم، پيامك می فرستيم، به منزل يكديگر می رويم، 
مهمانی می دهيم، مهمانی می رويم، در سر كالس، محل 
ــات و كنفرانس ها كنار هم هستيم و خالصه  كار، جلس
ــتيم و احساس تنهايی نمی كنيم. به همديگر  تنها نيس

كمك می كنيم و از هم كمك می گيريم.
ــاير مثال هايی  چنانچه اين هايی كه مثال زدم و س
از اين قبيل را »تنها نبودن« تصور كنيم در اشتباهيم. 

ــد كه صبح روز پنجشنبه ای،  ماجرا از آنجا آغاز ش
ــن درد به تدريج  ــم درد گرفت و اي ــاره پهلوی چپ يكب
ــتم  ــديد كه هيچ كاری نمی توانس ــد. آن قدر ش زياد ش
ــتم فكر كنم. فرياد می زدم  انجام دهم؛ حتی نمی توانس
ــم دورم بودند و  ــاال و پايين می پريدم. همة نزديكان و ب
دوست داشتند برايم كاری بكنند اما به واقع همه كاری 
می كردند جز اينكه دردم را مداوا كنند! من بودم و دردم 
ــر؛ تنهای تنها. اين درد نتيجة عارضة بدن خودم  و الغي
بود و بايد آن را می كشيدم. قابل انتقال به غير هم نبود و 
هيچ كس ديگری جز خودم را نمی توانستم متهم كنم و 
مسبب درد بدانم. در آن لحظات سخت بود كه به خوبی 
فهميدم زمانی كه مرا وارد قبر می كنند، خودم هستم و 
اعمالم، يعنی چه! و اينكه به واقع به رغم خواستة افراد، 
ــس كاری برنمی آيد، يعنی چه! آنجا بود كه از  از هيچ ك
ته قلبم داد می زدم: خدايا مرا ببخش، خدايا غلط كردم! 
ــن درس ها قباًل نيز به من داده  ــی  بود. از اي درس  خوب

شده بود ولی هيچ وقت آن را  چنين فرا نگرفته بودم.
ــت،  ــور كه درد نتيجة عارضة بدن من اس همان ط
ــار قبر هم نتيجة اعمال من خواهد بود. اگر اعمالم  فش
ــكن پزشك عمل خواهد كرد  خوب باشد به مثابه مس

و گرنه من می مانم و اعمال بدم و عذاب الهی!
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لحظه ای که 
از هیچ کس 

کاری برنمی آید!


