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الگوی اسالمی ـ ایرانی مدیریت و رهبری براساس شیوه مدیریت و رهبری
امام خمینی (ره) ،مقام معظم رهبری (مدظله) و فرماندهان دفاع مقدس
مهدی ایمانی حسنلوئی
تاريخ دريافت5831/51/51 :
تاريخ پذيرش5831/15/81 :

چکیده

هدف تحقیق بررسی شیوهها و ویژگیهای مدیریت و فرماندهی در جمهوری اسالممی ایالرا بالرای معرفالی
مدیریت و رهبری بال عنالوا اگوالوی اسالممی ایرانالی مالدیریت و رهبالری اسالت .روش پالژوه  ،تحلیال
اسنادی است ک از طریق مطاگع فرامین و بیانات و سبکهالای مالدیری ی رتالرت امالا (ره) و مقالا معمال
رهبری(مدظل ) و اسناد و مدارک نمون هایی از فرماندها دورا دفاع مقدس ب بررسی موضالوع پردات ال
شده است .در این پژوه

شیوه و اگووی جدید مدیریت و رهبری ک براساس شرایط و موفقیالت کوالور

و جامع و جها بینی اسالممی بال دسالت همالده اسالت معرفالی شالد کال دره اگوالوی اسالممی و ایرانالی و
دس اوردهای بومی و تجربیات فرماندهی دفاع مقدس گحاظ شده ک براساس نیت درونالی ،رف الار فالردی و
رف ار گروهی و سازمانی شناسایی شده است .در اگوو و سبک مدیریت رهبری امالا تمینالی ،مقالا معمال
رهبری و فرماندها دفاع مقدس ،تداوند ،محور و اسالاس همال تالمشهالا و کوشال هاسالت .مطالابق ایالن
سبک ،موفقیت مدیریت و رهبری در هم شرایط و موقعی ها ،بس وی بال میالنا توجال و اهمی الی دارد کال
رهبر و مدیر نسبت ب تداوند مبذول میدارد .در سالبک مالدیریت و رهبالری امالا و رهبالری و فرمانالدها
برتی ویژگیهای شخصی ی ،رف الاری و هنجالاری دیالده مالیشالود کال تنهالا در اگوالوی مالدیریت و رهبالری
اسممی ایرانی تعریف پذیر اسالت و دیوالر رهبالرا از جملال رهبالرا مالادی ،فاقالد هنهالا هسال ند .از ایالنرو،
مدلهای موجود در نورش سن ی و رف اری از تحلی ه ناتوانند.
کلید واژهها :مدیریت ،رهبری ،دفاع مقدس ،اگووی اسممی ایرانی ،جها بینی اسممی ،مدیریت بومی.

ال اس ادیار دانوواه هزاد اسممی وارد نقده

m_imani34@yahoo.com
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مقدمه

پیورفت و ادام ریات هر جامعال اى مرهالو نالوهورى افالراد ه جامعال و شالىوفایع در عر ال هالاى
مخ لف اق صادی ،اج ماعی ،فرهنوی ،سیاسی ،نمامع و ...است.
نواهع ب دس اوردهاى بور و سالیر زنالدگع او روى کالره تالاکی ،درک ایالن واقعیالت را برار الع
امىانپذیر معسازد و موخص معشود جوامعع ک در این زمین تمش و کوش

بیوال رى کالردهانالد،

نسبت ب دیور جوامع از پیورفت و تىامال فرهنوالع و تمالدنع به الرى برتالوردار بالودهانالد .تالاکنو
تعاریف م عددى از مفاهی نوهورى ارائال شالده کال هالر کالدا از دیالدگاه تا الع بالوده و محصالول
پارادای (چارچوب نورشی) منحصر ب فردى است .پدر عل مدیریت نوین (پی ر دراکر) نوهورى را
تغییرى تعبیر کرده است ک جنب جدیدى از عملىرد را تلق مالعکنالد .رابینالن مالعگویالد :نالوهورى،
فرایند گرف ن فىری تمق و تبدی ه ب محصول یا تالدمت مفیالد یالا روش مالؤثر عملیالاتی اسالت.
زمانع ک مدیرا در مورد تغییر سازمانهاى تود حبت ب میا معهورند و اعالم مالعکننالد کال در
جهت تمق ر کرد سازما تود تمش معکنند ،منمورشا هما نوهورى است.
اگر تاریخچ نوهورى در کارهای نمامع را از گذش تاکنو مالورد بررسالع قالرار دهالی  ،م وجال
تواهی شد ک نوهورى در جنوها نقوع کلیدى را ایفا کرده است .ارتوهایع در سطح دنیا بالودهانالد
ک ب رغ اینى دشمنانوا از فناورى نمامع بسیار قوى برتوردار بوده و برتری فناوران داش اند بالا
نوهورى و تمقیت نیروهاى انسانع و تغییر قواعد توانس اند بر دشمنا تود فائق شوند و ن یج نبالرد
را ب نفع تود رق بننند .نمون بارز این واقعیت را معتوا در جنوهاى پیامبر گرامالع اسالم (ص) بالا
مورکا مانند غنوه بدر و غنوه تندق مواهده کرد و نمون هاى م عدد دیورى را در جنوهاى طالول
تاریخ جها یافالت .بالعشالک در طالول دورا هوالت سالال دفالاع مقالدس و مقابلال دگیرانال نیروهالاى
جمهورى اسممع ایرا با نیروهاى م جاوز عراقع نین با توج ب مسائ بیناگمللع ه زما و رمایالت
هم جانب تعدادى از کوورهاى قدرتمند جها از عراق و وقالوع انقالمب اسالممع در ایالرا و همالاده
نبود نیروهاى نمامع کوورما  ،نوهورى و تمقیالت فرمانالدها و نیروهالاى نمالامع تحالت رهبالرى
هوشمندان رهبر کبیر انقمب اسممی ،اما تمینی(ره) بود ک زمین هاى پیروزى و موفقیت مق دران
هنا را در عملیاتهاى م عدد فراه کرد .در ه دورا  ،نیروهاى جمهورى اسممع ایرا با توکال بال
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تداوند ،اع ماد ب نفس قوی و برتوردارى از قدرت تجنی و تحلی و تصمی گیرى تود ،توانسال ند
در زمین هاى سازماندهی ،فرماندهی ،اطمعات رزمی ،طرح مالانور ،تاک یالک و ...نالوهورى و اب ىالار
عم داش باشند و امىا تحرکات نمالامع بالا هالر مقیالاس را در منالاطق مخ لالف جغرافیالایع کوالور
امىانپذیر کنند .از طرفی بررسی شیوه مدیریت مسئوال نما جمهوری اسممی ایرا نین نوهوریهای
قاب توجهی ارائ میکند؛ پس میتوا از دس اوردهای مدیریت و فرماندهی دورا دفالاع مقالدس و
مسئوال در جهت بومیسازی مدیریت و رهبری اس فاده کرد.
بیان مسئله؛ اهمیت و ضرورت پژوهش

در سند چو انداز ایرا  ، 141مجموع ای از هرمانها و ارزشها نهف است ک تحقق و براورد هنهالا
نیازمند عبور داد این ارزشالها از سالات ارها و سالازمانهایی اسالت کال

الرفا بالا مالدیری ی برگرف ال از

فرهنگ و باور ملی و اسممی ممىن میشالود .ررکالت بال سالمت تحقالق اهالداف سالند چوال انالداز
نیازمند عن ملی ،همادهسازی ذهنی و روانی ،فراه سازی سازمانها و بنواههای کار امد اسالت و ایالن
اهداف جن با زمین سازی مدیریت کارامد امىانپذیر نیست.
مالالدیریت جنالالگ ،نمونالال موفالالق مالالدیریت و نوالالان توانمنالالدیهای فرزنالالدا ایالالن دیالالار اسالالت .شالالاید
سادهترین کار این باشد ک از کنار این تجرب موفالق برار الی بوالذری و ه را بال رسالاب معجالنه و
وقایع تارقاگعادهای بوذاری ک از دست هموا تارج بوده است.
تحرکاتی ک سعی میکنند چنین اگقائاتی را از مدیریت جنگ بال ذهالن جامعال تحمیال کننالد در
واقع در جهت انىار درتوان رین تجربیات مدیری ی جامع توی

قد برمیدارند در راگی کال ایالن

تجرب موفق هنوز ه این توانایی را دارد ک در مسیر توسع امروز کوور ب کار گرف شود.
ساگهاست ک در روزه علو انسانی از جملال در رشال مالدیریت ،اسال فاده از مىاتالر ،نمریالات و
اگووهای غربی در بسیاری از کوورهای شرق بویژه در کوالورهای اسالممی و نیالن ایالرا رایال شالده
است؛ این در راگی است ک اکثر قریر ب اتفاق کوورهای هدف ،ک از هنها بال عنالوا کوالورهای
در رال توسع نا برده میشود بالویژه کوالور مالا ،دارای ه چنالا پوال وان عمالی فىالری ،فرهنوالی،
علمی هس ند ک با پژوهوها و مقایس هدفمند ،علمی و محققان نمری ها و اگووهالای نمریال پالردازا
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غربی با داش ها و منابع بی نمیالر ایرانالی الال اسالممی مالیتالوا دو واقعیالت پنهالا را هشالىار و اثبالات
کرد :یىی اینى مبنای توگید و ارائ بسیاری از نمریات سودمند و مقبول اندیومندا غرب در روزه
علو انسانی ،از جمل دان

مدیریت برگرف از منابع غنی فىری ،فرهنوالی ،اتمقالی و دینالی ایالرا

اسممی است .دیور اینى بسیاری از نمریات از طریق تطبیق ماهوی هنها با اندیو های ناب اسالممی
ال ایرانی قاب نقد  ،ا مح و بازنوری است.
توسع دان

مدیریت در ایرا بعد از انقمب اسممی تحت تأثیر دو مقوگ ا لی بوده است :اول،

تحوالت بنیادین در تمامی روزهها از جمل سیاست ،اق صاد و فرهنگ مب نالی بالر همالوزههالای ا الی
انقمب اسممی بر توسع دان

مدیریت در دو سالطح نمالری و کالاربردی تالأثیرات قابال ممرمال ای

داش است .در روزه کاربردی ارائ اگووهای مدیری ی مب نی بالر همالوزههالای اسالممی ،ن الای بسالیار
شورف و بیبدیلی را ایجاد کرد .دو  ،شرایط محیطالی ماننالد جنالگ تحمیلالی هوالت سالاگ و دورا
سازندگی نین در بروز برتی رویىردها در روزه مالدیریت کوالور بسالیار تأثیرگالذار بالوده اسالت؛ بال
عنوا مثال ب

ورت طبیعی در موقعی ی ک بحث سازندگی ،اوگویت اول برنام ریالنی کوالور قالرار

میگیرد ،رویىردهای مهندسی در روزه مدیریت ،بروز بیو ری مییابد.
با توج ب عمق و ژرفای نامحدود منابع در دس رس ال اما م أسفان مهجور و مغفول ما ال بویژه منالابع
هسمانی همچو قره کری و نه اگبمغ اما علی(ع) ،زوایای مخ لف زندگی اج ماعی ،سازمانی،
فرهنوی ،سیاسی میتواند با بهره گیالری از شالى و مح الوای غنالی هنهالا ضالمن برتالورداری از عطالر
معنویت ،سمت و سویی م فاوت ب تود بویرد و با ررکت در مسیری روشن ب تعالاگی و رسال واری
انسا منجر شود.
برای محقق شد این امر نیاز است تا با همت جهادگون اندیومندا و پژوهوالورا رالوزههالای
مخ لف بویژه در روزه علو انسانی و مخصو ا علال مالدیریت ،کال نیالاز روز جامعال و سالازمانهای
ماست ،شاهد زدود غبار غربت و مملومیت از چهره بی بدی فرهنگ و دین و دان

تود باشالی و

براساس دس اوردهای غنی دفاع مقدس بالویژه در عر ال مالدیریت و فرمانالدهی و رهبالری رتالرت
اما (ره) و مقا معم رهبری ب ارائ اگووی مدیریت و فرماندهی اسممی ال ایرانی بپردازی .
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اهداف پژوهش

هدف ا لی تحقیق ارائ اگووی مدیریت اسممی ایرانی براساس مبانی اسممی ال ایرانی است.
اهداف فرعی

ال شناتت ویژگیهای مدیریت و فرماندهی دفاع مقدس
ال شناتت ویژگیهای مدیریت و رهبری از دیدگاه اما تمینی(ره) و مقا معم رهبری(مدظل )
ال ارائ اگووی مدیریت و رهبری اسممی ال ایرانی
سؤاالت پژوهش

ال مدیریت و فرماندهی دفاع مقدس چ ویژگیهایی دارد؟
ال مدیریت و رهبری در دیدگاه و سیره اما تمینی و رهبری چ ویژگیهایی دارد؟
ال اگووی مدیریت و رهبری اسممی ال ایرانی چیست؟
روش پژوهش

روش پژوه  ،تحلیال اسالنادی اسالت کال از طریالق مطاگعال فرمانهالا و بیانالات و سالبىهای مالدیری ی
رترت اما (ره) و مقا معم رهبری(مدظلال ) و اسالناد و مالدارک نمونال هالایی از فرمانالدها دورا
مقدس ب بررسی موضوع پردات است.
پیشینه پژوهش
تحقیقات در داخل کشور

ال علی باقری کبورق در پژوهوی تحت عنوا «مبانی جنالگ و اسال راتژی» در فصال پالنج ضالمن
پردات ن ب هرای اربنمرا نمامی ،شم ای از شرح رال و ویژگیهای فرماندها مالوفقی هال چالو
سو تنو ،نالاپلئو بناپالارت ،ژنالرال فالو موگ ىال  ،کموزویال س و ژومینالی را بیالا  ،و دربالارو عوامال
موفقیت این سردارا بحث و چنین ن یجال گیالری کالرده اسالت کال عالموه بالر تخصالص ،ویژگیهالایی
همچو توج ب روابط انسانی در فرماندهی ،هموا و همراه سرباز بالود در موالىمت و پیوالقدمی
در قبول تطر ،عوام ا لی موفقیت در فرماندهی و مدیریت است (باقری کبورق.)224 : 734 ،
 2ال «مالالدیریت و فرمانالالدهی در اسالالم » توسالالط نا الالر مىالالار شالالیرازی بال جس ال جو در الالفات و
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ویژگیهای مدیرا و فرماندها از دید قره مجید و روایات معصومین(ع) میپالردازد و در پایالا بال
عنوا ن یج پژوه

چهارده ویژگی عمده برای فرماندها ذکر میکند ک عبالارت اسالت از :ایمالا

ب هدف ،عل و قدرت ،امانت و درس ىاری ،داقت و راس ی ،رسالن سالابق  ،وراثالت الاگح ،سالع
در ،دگسوزی و عوق ب کار ،تجرب و هزمودگی ،شجاعت ،قاطعیالت ،عالداگت و دادگالری ،پایوالاه
مردمی و پایبند بود ب ا ول و ضوابط (مىار شیرازی.) 731 ،
 7ال دو پژوه

دیور تحت عناوین «اتمق مدیریت» (واثقی ) 737 ،و «ویژگیهالای مالدیری ی در

جامع اسممی» هر کدا ب اس خراج فات و ویژگیهای مالدیر در جامعال اسالممی پردات ال انالد کال
کم ر جنب پژوهوی دارد و بیو ر ب نوارش این فات و توضیح و گس رش ه با توج بال هیالات و
روایالالات دیالالن اسالالم مربالالو مالالیشالالود .تقالالوا و پرهینگالالاری و از تانالالدا شایس ال بالالود  ،مهم الالرین
ویژگیهای مورد نمر این دو محقق برای مدیر اسممی است (کبیری.) 731 ،
 1ال اگووی نما مدیریت دینی
هیتاهلل جوادی هملی ،اگوویی را در روزه مدیریت کم با عنالوا اگوالوی نمالا مالدیریت دینالی
ارائ کردهاند .ایوا س عنوا نما فاعلی ،نما غایی تاص و نما داتلالی مخصالوص را بال عنالوا
س زیر نما مدیریت دینی مطرح میکنند و ب تقسی بندی هنها میپردازند .از نمر ایوالا  ،زیالر نمالا
داتلی مخصوص انسا شام س بخ

است :اوالً ،روح مقَوِّ انسانیت است .ثانیاً ،روح ابدی اسالت

و ثاگثاً ،انسا ترکیبی از روح و جس است .ایوا  ،س الی باالیی نما داتلی مخصوص را بالا توجال
ب ابدیّت و مقومیت روح تقسی بندی کردهاند.
بر اساس این روزه ،چو روح ابدی است ،انسا نیالن ابالدی اسالت و مبالدس انسالا تداسالت و گالذا
انسا نین ابدی است؛ اما ازگی نیست .ارزش انسا  ،ناشی از روح ملىوتی اوست؛ بنابراین در ترکیر
بین روح و جس  ،روح ارزشمند است (رضائیا .)14 : 71 ،
 5ال اگووی ناری مقدس
اوج نمریات در روزه علو انسانی ال اسممی در محور مدیریت ،شاید مدل ناری مقالدس مررالو
شاههبادی است .ایوا در اب دای ک اب شریف «شذرات اگمعارف» ،کال یالک دوره کامال مالدیریت
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است ،عل ممرض جوامع اسالممی را چهالار عامال غالرور ،یالأس ،اضالطراب و نداشال ن بیالتاگمالال و
علتاگعل ه را جه ب مرا اسممی میدانند .ایوالا مالرد اسالممی را شالام دو بخال

رىومالت

مطلق فقی و رفظ ات صالاص رىومالت مطلالق قرهنالی مالیداننالد و جهال بال مالرا اسالم را موجالر
محرومیت از سعادت دینی و عل ب ه را باعث شفای دور و دس یابی ب همت متاعف میدانند.
اگر عل ب مرا اسم در جامع ایجاد شود ،جامع مبرّی و مننه از تفرق  ،ناامیدی ،قناعالت بال اسالم
انفرادی و منع از واجر اگهی تواهد بود (شاههبادی.)5 : 743 ،
تحقیقات در خارج کشور

از بین پژوهوهای تارج کوور ال ک نوارنده ب هنها دس رسی داش است ال میتوا ب س مالورد ،کال
توسط نویسندگا و امیرا ارتوهای عربی ب نوارش درهمده است ب این شرح اشاره کرد:
ال االداره اگعسىری فی رروب اگرسول محمد(ص) (وتر ،) 731 ،این اثر ،رساگ دک الرای ژنالرال
ضاهر وتر (ژنرال برجس ارت

سوری ک پس از طی دورههای علو نمالامی بال رشال تالاریخ روی

هورد و مدرک دک رای تود را با ارائ این پژوه

از دانوواه قدیس یوسالف گبنالا گرف ال اسالت).

است ک دربارو شیوه فرماندهی پیامبر اسم (ص) بحث کرده است .وی چنین ن یج گیالری مالیکنالد
ک ب منمور موفقیت در فرماندهی ،فرمانده باید اتمقیالات م تالاد را همنمالا در تالود جمالع کنالد؛
یعنی در عین نرمخویی با سربازا تود ،مهابت را برای دشمن ب نمای

گذارد.

 2ال اگرسول اگعربی و فن اگحرب ،توسط مصالطفی طالمس ،یىالی دیوالر از امیالرا ارتوالهای عربالی
نواش شده است .وی عمدتاً ب بررسی شیوهها و فنو جنوی پیامبر اسالم (ص) مالیپالردازد؛ امالا بال
مناسبت ،ب

فات الز برای فرمانده ه اشاره میکند (طمس.) 133 ،

 7ال سرتیپ یاسین سوید از رجالال نمالامی سالوری در رسالاگ تالود تحالت عنالوا «اگفالن اگعسالىری
االسممی ،ا وگ و مصادره» سعی کرده است ا ول و مبانی هنر جنگ را در اسم بررسالی کنالد .او
در زمین فرماندهی ب این ن یج میرسالد کال فرمانالدهی موفالق اسالت کال « :مالردی جنوجالو از میالا
سخ یدیدگا  ،مجربا و اه نمر و موورت باشد؛ از سخ ی و شىست ن رسالد و بال سالبر مهربالانی
نسبت ب سربازا  ،نند ایوا دارای مقا و مننگت باشد و( » ...سوید.) 141 ،
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هما گون ک ممرم شد ،تأکید هر س پژوهوالور بالر رعایالت ا الول روابالط انسالانی در شالیوه
فرماندهی پیامبر اسم (ص) بسیار برجس است.
مدیریت و رهبری در دوران دفاع مقدس
نکتههای مدیریتی شهید احمد کاظمی

ال راج ارمد هزادگیتواه و تسلی ناشدنی بود.
یىی از هف های مدیری ی ،سىو مدیرا است .مدیر وق ی بخواهد مجموع را ه طور ک هسالت
رفظ کند ،دیور جایی برای افىالار نالو ،پیوالرفت و تحالول بالاقی نمالیمانالد .سالردار کالاظمی در هالر
مجموع ای ک وارد میشد ب تحول فىر میکرد.
سردار کاظمی ب من میگفت" :میرو شده پادگا وگیعصر را میفروش پول برایالت مالیهور ؛
فقط تو برو سمری ک جنگ ما با دشمن را نام قار میکند ،بساز" .ن یج ه طرز تفىر هال اینىال
م موفالق سالات اسالت .ه هال از
امروز نیروی هوایی سپاه اوگین هلالی کالوپ ر تالک سرنوالین را کالام ً
طراری تا توگید.
در بخ

هواپیمای بدو سرنوین س مدل هواپیما سات است کال هالر کالدام

نوهوری جدیدی است .در پخ

در محالیط رز ،

پدافند موشک زمین ب هوا ،ساماندهی پدافند موشىی ،سامان های

هوشمندی طراری و سات شده است و هم اینها ثمالره مالدیریت شالهید کالاظمی اسالت؛ ثمالره روح
هزادگیتواه و تسلی نودنی او .اینگون فىر کالرد تمقیالت مالیتواهالد و اگب ال جالرست؛ ه هال
جرس تی ک از یک اع قالاد مقالدس سرچوالم بویالرد و در وجالودت یقینالی شالده باشالد .تنهالا ققنالوس
میتواند در دامن هتوفوا مسىن کند؛ گذا مدیر باید هزاده باشد؛ جرست داشال باشالد و بال زنالدگی
عادی تن در ندهد.
ال شهید کاظمی ،کارها را از ک ب جنء طبق بندی میکرد.
نى بعدی سیس می فىر کرد سردار کاظمی بالود .اگب ال نال در بعالد انسالانی کال در بعالد روشالی.
ارمد کاظم ی با ورودش بال نیالروی هالوایی ،سالازمانهای عالریو و طویال را جمالع کالرد و سیسال ،
شات ای شد .شات های پویای علمی و عملیاتی ،شات ای کار کرد عموه بالر نمال و زمالین نمانالد
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کارها ،باعث پردات ن جنئیتر ب مسائ و ایجاد تمقیت در کار مالیشالود .اگب ال بال ایالن شالر کال
هدمهای مجموع  ،تودشا را ه شات ای نىنند .یعنی در عین رفالظ کلیالت وجودشالا و فرامالوش
نىرد ابعاد مخ لف روروا  ،کارهایوا را منم انجا دهند؛ درست مث تود شالهید کالاظمی کال
کارها را از ک ب جنء طبق بندی میکرد و افراد را در ریرت کارهالای تلمبالار شالده نمالیگذاشالت؛
پس مدیر باید عموه بر کلینوری با ذهنی منم ب واند جنئیات را ترسی کند.
ال پا ب پای مجموع  ،تىنیىی و فنی فىر میکرد.
در مورد تخصصی فىر کرد ه بسیار تأکید میکرد .بر مسائ فنی تسلط داشالت .بال پژوهوالها
مع قد بود و تودش سعی میکرد پا ب پای مجموع  ،تىنیىی و فنی فىر کند .با اینىال تلبالا نبالود،
هم از او میپرسیدند کجا تلبانی را یاد گرف اسالت .فىالر نىنیالد غلالو مالیکالن چالو تالود روی
مسائ فنی و علمی اراط دار ب شما میگوی ک برای این هم تسلط عجیر است .برای مالن کال
هیچ برای بچ های فنی و تخصصی ه مبهوتکننده بود .میگفت ه اس راتژیک بود ه تاک یىی؛
ه نمری پرداز ه مرد عم و ن یج اینها میشد فىالر جالامع و مالدیریت جالامع .بنالابراین مالدیر بایالد
ب واند با م خصصها همفىری کند.
ال توانمندی هم را وارد کار میکرد.
سردار کاظمی فىر نمیکرد این چپی است ،این راس ی .از توا هم اس فاده میکالرد؛ توانمنالدی
در داشت؛ درست مث هنچال یالک شالیع بایالد

هم را وارد کار میکرد؛ در برتورد با هدمها سع

باشد .مدیر شیع ک دیور جای تود دارد؛ پس مدیر باید ب وانالد تالوا نیروهالای

را ببینالد؛ بالا نوالاه

کریمان نواهوا کند و از هنها به رین اس فاده را بىند.
ال راج ارمد ب تحرک ،ررکت ب جلو و توسع هدفویری شده اع قاد داشت.
سردار کاظمی جوانورا بود .ب نیروهای جوا اع قاد داشت و ب تمقیت و انرژی زیاد هنها بالرای
ایجاد تحول میدا میداد .همیو تأکید داشت ک فرماندها باید جوا باشند .میگفت ما میرویال
وگی باید سیس می ب جا بوذاری ک توان

برای ایجاد تحالول زیالاد باشالد و ایالن از عهالده جوان رهالا

برمیهید .هر فرماندهی از ترس توبیخ ه ک شده؛ از ترس اینى نىند سیس اش باه کند و بازتورد
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عملیاتی او هبروی فرمانده را ببرد ،میرود سراغ باتجرب ها .وگی سردار کاظمی نمر دیوالری داشالت؛
چو ب تحرک ،ررکت ب جلو و توسع هدفویری شده اع قالاد داشالت و مالیگفالت مالدیر بایالد بال
نیروی جوان

میدا بدهد.

ال سردار کاظمی همیو با اطمعات تودش تصمی میگرفت.
چینی ک نباید از قل بیف د این است کال سالردار کالاظمی همیوال بالا اطمعالات تالودش تصالمی
میگرفت؛ ن ب ررفهای ب دست همده از این و ه  .او اع قاد داشت هدمی ک مسالئوگیت دارد بالرود
تودش موقعیت را گمس کنالد؛ تطرهالا و سالخ ی هالای کالار را ببینالد و بعالد بالا توجال بال گنارشالها و
اطمعات دیورا تصمی بویرد .میگفت این بچال هالای مالرد دسالت مالا امان نالد؛ مالیرفالت تحقیالق
میکرد؛ سیس ها را چک میکرد جنء ب جنء طرررینی و برنام رینی میکرد و ن یج اینها میشد
مدیری ی حیح و مدبری ک اه بازی تورد نیست.
مدیریت راج ارمد ،کن رل از راه دور و ویدئو کنفرانسی نبود .شالاهد مثاگهالای

را هال برایمالا

میهورد؛ مثم در ف ح ترموهر جایی ک برای ما فا ل پیروزی و شىست ب اندازه مو باریک بالود و
ه قدر تودما و تجهیناتما تس بودی ک نفسی باقی نمانده بود و یک اش باه میتوانسالت از پالا
در بیاوردما  ،سردار کاظمی یک بلد تواست تا در تیابانها گ نوود .تالودش رفالت و وضالعیت را
دید و ن یج اش شد تصمی درست .ترموالهر را تالدا هزاد کالرد ه هال بال دسالت همالین بچال هالای
مخلص و اگب بصیر؛ پس مدیر باید در م ن ماجرا باشد؛ وسط معرک  ،ن بیالرو گالود و بعالد تصالمی
بویرد.
ال رنگ ارمد رنگ تدایی بود.
در یىی از عملیاتها ک علی منافقین بود ،قرار میشود منطق ای را بالا موشالک هالدف قالرار دهالی .
من ،موشىها را هماده کرده بود  ،سالوتت زنالده بالا سیسال برنامال ریالنی شالده؛ موشالىها هال از ه
موشىهای مدر نقط زنی بود .ایوا از عمق عراق تماس گرفالت کال مقالد همالادهای؟ گفال  :بلال .
گفت« :موشالىها چقالدر مالیارزد؟» گفال  :مالیتالواهی بخالری؟! گفالت« :بوالو چقالدر مالیارزنالد؟»
تیلی بعید است شما فرماندهی وسط عملیاتگیر بیاوری کال ایالن قالدر بالا رسالاب و مدبرانال عمال
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کند .هر کسی دوست دارد اگر کارش تما است تیر تمص را بنند و بیاید با ایالن موفقیالت عىالس
بیورد ،وگی سردار کالاظمی در کالورا عملیالات ،بیالتاگمالال و رضالای تالدا را در نمالر مالیگرفالت.
میدانید چرا؟ چو موالی

امیراگمؤمنین(ع) بود ک وق ی مالیتواسالت کالار دشالمن را تمالا کنالد،

کمی بر کرد نىند هوای نفس ،ر ی کمی ،غاگر باشد و بعد برای رضای تدا قربةً اگی اهلل دشمن
را نابود کرد.
هم این ویژگیها را ک گف ی  ،شاید ک و بی

با شرح و تفصی بوالود تالوی ک ابهالای مالدیری ی

پیدا کرد .هر چند در بررسی رف ارهای مدیرانی چو شهید کاظمی این فات را بال

الورت بالومی

برای ما ترسی میکند و فىر میکن بعتی از این دک رینها با ظراف های تالاص عملیالاتی کردنوالا
را باید در نوع ایدئوگوژی و رف ارهای چنین مدیرا موفقی پیدا کرد اما هیچ کجا نمالینویسالند مالدیر
باید برای رضای تدا کار کند .نمینویسند مدیر باید گروه را طوری رهبری کند ک سر تالط باشالد
و هترش ه طوری رهبری کند ک هم یادشا باشد ک بنده تدا هس ند .اما فىر میکن شاه کلید
موفقیت مدیریت شهید کاظمی درست همین نقطال باشالد؛ رنالگ تالدایی او (اندیوالىده مالدیریت و
دفاع مقدس.) 71 ،
مدیریت و رهبری شهید صیاد شیرازی

ش

بخ

من

فرماندهی ،تصمی گیالری ،طرارالی و برنامال ریالنی ،سالازماندهی ،ایجالاد انویالنه و

اب ىار شهید یاد شیرازی در جنگ ب عنوا نمون هورده میشود:
منش فرماندهی

شهید یاد شیرازی از من

فرماندهی چندین تعریف ارائ مالیکالرد؛ امالا تعریفالی کال بیوال ر بال ه

پایبند بود و بر اساس ه اقدا میکرد چنین بود« :ه قسمت از اتمق اسممی ک بالرای فرمانالدها
در دورا مسئو گیت فرمانالدهی و م ناسالر بالا سالطوح فرمانالدهی هنالا عمال بال ه پسالندیده و گالاه
ضروری است» .بر این اساس این شهید بنرگوار ب علمای اتمق و بنرگا م خلق ب اتمق اسممی
و منابع م قن و مع بر بویژه ارادیالث مربالو بال سالیره زنالدگی پیالامبر اسالم (ص) و ائمال معصالومین
علیه اگسم بویژه در مورد ه بخ

از زندگی هنا ک ب کارهای نمامی مربو مالیشالد ،مراجعال
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میکرد .ایوا در محتالر بنرگالانی چالو رتالرات هیالات عمالا بهاءاگالدینی ،موالىینی ،الدوقی،
دس غیر و رترت اما تمینی(ره) راضر میشد و در زمینال اتالمق اسالممی درس مالیگرفالت .بالا
عنایت ب تعاریف ،من

و شخصیت شهید یاد شیرازی ب نوعی است کال او را فالردی منتالبط ،بالا

برنام  ،هدفمند ،پرکار ،دارای شئونا اتمقی ،م ین ،م قی و مع قد ب قیود اسممی معرفالی مالیکنالد.
شیوه زندگی این فرمانده بر اساس یادداش های شخصی و هثار وی تقریباً قابال بازسالازی اسالت .ایالن
یادداش ها گویای پرکاری این فرمانده دورا دفاع مقدس نین هست ب گون ای کال بال گالواهی یالارا
نندیک وی در زما جنگ ،اغلر اوقالات اسال رارت او در تالودرو یالا هواپیمالا بالود و بقیال وقالت او
رف جلسات طراری عملیاتها ،هماهنوی ،بازدیالدها ،پیویالری کارهالا ،هالدایت و کن الرل نیروهالا و
غیره میشده است (رسینیا .)72 : 743 ،برای ترسالی اینىال شالهید الیاد شالیرازی از نمالر انتالباطی
چوون شخصیت و منوی داش است ،مطاگر بسالیاری وجالود دارد وگالی ذکالر چنالد نى ال مالیتوانالد
گویای ادعای پیووف باشد :اول اینى او فردی شیک پوش بود و هراس وی وضع ظالاهر را در همال
موقعیتها رعایت میکرد .دیوری وقت شناسی ،بموقع و بهنوا بود وی ک هالر دو از ویژگیهالای
برجس شخصیت نمامی وی بوده است .سو اینى وی مطابق هییننام انتباطی فردی مطیع دسال ور
مافوق بود و ر ی در وضعی ی ک تود نمر مخاگف داشت ،دس ور ردههای مافوق را بالا طیالر تالاطر
اجرا میکرد و مهم ر اینى اطاعت از والیت فقی را برای تود تىلیالف شالرعی مالیپنداشالت .ایوالا
ذوب شده در والیت فقی بودند و اف خارشا بود در رکاب مقا معم رهبالری و شالهادت در ایالن
راه بود (انباردارا .)2 : 74 ،
تصمیمگیری

هنچ شخصیت شهید یاد شیرازی را برجس تر مالیکنالد ،شالناتت او از موقعیالت اشالغال بخوالی از
کوور توسط دشمن ،روریّات مرد و مسئوال در ه وضعیت تاص ،امىانات و تواناییهای تودی
و نهای اً اقدامات و تصمی گیریهای او در راگت جنگ تحمیلی است .وی در این موقعیت تصمیماتی
میگرفت و اجرا میکرد ک تعیینکننده و در نوع تود ک نمیر بود؛ نمونۀ ه تالدابیر و تصالمیماتی
است ک او پس از ان صاب ب فرماندهی نیروی زمینی گرفالت و باعالث شالد جنالگ از راگالت رکالود
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تارج شود .وی با این اقدامات ،راگت تهاجمی ب نیروهای مساللح و نیروهالای تحالت امالر تالود داد.
هنچ تاریخ جنگ و دفاع مقدس شاهد است اینى با ان خاب راگت جدید در طالول مالدت کوتالاهی
(رداکثر هوت ماه) با عملیاتهای طریق اگقدس ،فال ح اگمبالین و بیالت اگمقالدس بالی

از  14در الد از

مناطق اشغاگی توزس ا  ،توسط رزمندگا اسم هزاد شد ک شاتص رین این تصمیمات ،ایجاد ساز
و کاری برای همىالاری بالین ارتال

و سالپاه و در ات یالار گذاشال ن امىانالات ارتال

بالرای همالوزش،

سازماندهی و وارد کرد نیروهای مردمی در قاگر بسی و تحت فرماندهی سپاه پاسدارا در جنالگ
بود .از ویژگیهای دیور شخصی ی وی این بود ک در فرایند تصمی گیری بویژه در موقعیالت بحالرا ،
هرگن بدو موورت با فرماندها  ،کارشناسا و مواورا تود تصمیمی نمالیگرفالت .از ویژگیهالای
دیوالالر ایوالالا  ،مالالدیریت بحالالرا  ،فرمانالالدهی بالالر الالحن هالالای جنالالگ و تطرپالالذیری او در فراینالالد
تصمی گیری است (اکبری.) 4 : 743 ،
طراحی و برنامهریزی

شهید یاد شیرازی ،مدیر موفق را فردی می دانست کال از قالدرت برنامال ریالنی بهالره کالافی داشال
باشد .این شهید بنرگوار شرایط برنام رینی را بدینگون ترسی میکند (نوروزی:)55 : 745 ،
ال برنام  ،باید دقیق و از نمر کمّی و کیفی کامم روشن باشد.
 2ال برنام باید از هرگون ابها وکلیگویی تاگی ،و تماماً جنب عملی و عینی داش باشد.
 7ال در برنام رینی میباید براورد نیروی انسانی ،هنین ها ،ابنار ،وسالائ و دیوالر منالابع مالورد نیالاز
دقیقا محاسب شود.
 1ال در برنام رینی باید همیو محلی برای روادث پی بینینوالده در نمرگرف ال شالود؛ بال عنالوا
مثال ،یادداش ها و دست نوش های وی از برنام رینیهای روزانال او بالرای زنالدگی فالردی و سالازمانی
رىایت میکند .شایس است گف شود ک این برنام رینی ،ک بسیار دقیق بود و دقیق های زندگی
روزان را در کن رل تود دارد ،کاممً با هموزشهای نمامی دانوىده افسری (برنام سین) منطبق اسالت
ک تا پایا عمر شهید اس مرار داش است .مهم ر اینى این یادداشال ها نوالا مالیدهالد کال وی بالرای
ورود ب هر برنام ای ،قبمً فىر ،و پی

فرضهایی را در ذهالن تالود مالرور مالیکنالد .ایوالا بالرای 21
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ساعت شبان روز برنام داشت .در زما جنگ این مسئل نمود پیدا مالیکالرد بال

الورتی کال ایوالا

ساعات روز را تقسی بندی کرده بود؛ مثم برای نماز ،تعقیبات نماز ،دعا ،ورزش ،بحان  ،تمالاس بالا
افراد ،تجلی از افراد ،تذکر ب افراد و دیور کارها برنام داشت و سالاعات موخصالی را تعیالین کالرده
بود ( یاد شیرازی3 : 74 ،

تا .)231

سازماندهی

شهید یاد شیرازی ،هدف سازماندهی را تقسی کار در هر مجموع ب گون ای میدانست ک :
هیچ کاری بدو مسئول نماند و در عین رال از تالدات و تتالاد مسالئوگی ها ،جلالوگیری بال عمال
هید.
هر کاری ب افرادی ک دقیقًا از عهده ه بر میهیند ،سپرده شود.
ک افراد ب

ورت مجموع ای کامم منسج عم کنند بال طالوری کال کالار هالر یالک ،مىمال

دیوری باشد.
سلسل مراتر در تقسی کار باید مدّ نمر قرار گیرد و رعایت شود.
تما افراد از طریق سلسل مراتر با مدیریت یا فرماندهی در ارتبا باشند.
این فرمانده شجاع دفاع مقدس ،نیروی م ناسر با هر مالأموری ی را در جالای تالود قالرار مالیداد و
برای هر مأموری ی ،سازما تعریف میکرد .وی بعد از اینى در ده مهالر سالال  734بال فرمانالدهی
نیروی زمینی منصوب شد ،یىی از اوگین کارهایی ک انجا داد این بود ک افراد را م ناسر با هالدفی
ک دنبال میکردند در منا ر گوناگو قرار داد .ایوا این کار را در سالطوح میالانی و عالاگی انجالا
داد و برای گیاقت ،اس عداد ،تخصص و تعهد افراد اهمیت فوقاگعاده قائ بود .وی همالواره از عنا الر
شایس ن تنها اس فاده کرد بلى ب معنی واقعی کلم افراد م عهد و م خصص را ید کالرد (رسالینیا،
 12 : 744تا .)42
ایجاد انگیزه و ابتکار

شهید یاد شیرازی ب فرماندها و افراد زیالر دسالت تالود اع مالاد ،و تالدمات هنهالا را ارزشالوذاری
میکرد و مووق هنها بود .وی عموه بر توویقهای مادی برای ایجاد انوینه از راهىارهای معنوی نیالن
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بهره میگرفت؛ ب عنوا مثال؛ افراد تحت امرش را ب دیدار با علما و رورانیو سرشناس ،رتالرت
اما (ره) و ب سفرهای زیارتی اعنا میکرد ک این کار باعث ایجاد انوینه در افراد ،و باعث میشالد
تا هنها از تما ظرفی وا برای کارها اس فاده کنند .ایوا گاهی در موقعیت سخت عملیاتی با رتور
تود در تطرناک رین مح و مأموریت ،انوینه از دست رف و یا تتعیف شده رزمندگا را تقویالت
و متاعف میکرد.
شهید یاد شیرازی ،جنگ را مردمی میدانست و میگفت تا مرد نباشند ،نمالیتالوا در جنالگ
موفق شد .یىی از مهم رین اب ىارات ایوا این بود ک از هم امىانات اس فاده کرد تا مالرد ب واننالد
با سازماندهی وارد جبه های جنگ شوند (رسینی.)3 : 741 ،
بنابراین میتوا ن یج گیری کرد:
شهید یاد شیرازی و ارمدکاظمی نمون ای از فرمانده موفق و مى بی و والی مدار هسال ند .اینالا در
مسئوگی هایوا ب مفاهی توشخویی ،مهربانی ،گذشت ،مواوره در تصمی گیری و تالمش در جهالت
تونودی و اع ماد ب تدا عم میکردند و تربیت قرهنی را در زندگی پیو تالود سالات بودنالد؛ از
جمل هی  51سوره عمرا (فَبِما رَرْمَۀٍ مِنَ اگلَّ ِ گِنْتَ گَهُ ْ وَ گَوْ کُنْالتَ فَماالا غَلالیظَ اگْقَلْالرِ الَنْفَتمالوا مِالنْ
رَوْگِکَ فَاعْفُ عَنْهُ ْ وَ اسْ َغْفِرْ گَهُ ْ وَ شاوِرْهُ ْ فِی اگْأَمْرِ فَالِِذا عَنَمْالتَ فَ َوَکَّال ْ عَلَالع اگلَّال ِ َِّ َّ اگلَّال َ یُحِالر
اگْمُ َوَکِّلین :پس ب [برکت] ررمت اگهی با هنالا نرمخالو [و پرمهالر] شالدی و اگالر تنالدتو و سالخ دل
بودی ،قطعا از پیرامو تو پراکنده میشالدند؛ پالس از هنالا درگالذر و برایوالا همالرزش بخالواه و در
کار[ها] با هنا موورت کن و چو تصمی گرف ی بر تدا توک کن؛ زیرا تداوند توکال کننالدگا
را دوست میدارد) را من

و روش تود برگنیده بود.

شجاعت ،تهجد ،تعبد ،ایمالا و اتالمص ،او را بال مرتبال ای رسالانده بالود کال در تصالمی گیریهالا
مقررات ،معادالت و فرموگهایی را ک ب عنوا نمری های علمی و نمامی جنگ مطالرح بالود بالا بنیالا
«وَاگَّالالذِینَ جَاهَالدُوا فِینَالالا گَنَهْالدِیَنَّهُ ْ سُالالبُلَنَا وََِّ َّ اگلَّال َ گَمَالعَ اگْمُحْسِالنِینَ» بالال کالالار مالالیگرفالالت و از ورود بال
حن های تطرناک تصمی گیری درنگ نمیکرد .گویی تعهد و تقوی و ایما ب غیر ب مصالداق
هی شریف «ا ت قواهلل یجع گى فرقاناً» ب او معرف ی شالهودی بخوالیده بالود .شالاید همالین تفالاوت و
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تماین او با دیور فرماندها و کارشناسا نمامی باعث بعتی ات مف نمرها میشالد .اگب ال انتالبا و
نم نمامی همیو این شىاف را پر میکرد و مانع از بی انتباطی و اجرا نود دسال ور مالیشالد .چال
بسا اگر روح ایمانی ه شهید عنین نبود ،سرنوشت جنگ ب گون ای دیور رق میتورد .مور ن این
است ک تداوند در قره میفرماید َّ َِّ :اگَّذِینَ قَاگُوا رَبنَا اگلَّ ُ ثُال اسْال َقَامُوا تَ َنَالنَّلُ عَلَالیْهِ ُ اگْمَلَائِىَالۀُ سَگَّالا
تَخَافُوا وَگَا تَحْنَنُوا وَسَبْوِرُوا بِاگْجَنَّۀِ اگَّ ِی کُن ُ ْ تُوعَالدُو َ (فصاللت( )74/در رقیقالت کسالانی کال گف نالد
پروردگار ما تداست سپس ایس ادگی کردند ،فرش وا بر هنا فرود میهیند [و میگویند] ها بالی
مدارید و غمین مباشید و ب بهو ی ک وعده یاف بودید شاد باشید) .او ب هیالات قالره و ارادیالث و
روایات پیامبر گرامی اسم (ص) و ائم معصومین علیه اگسم سخت اع قاد داشت و ننول ممئىال
در موقعیتهای مقاومت را یقینی میدانست و همیو در بیانات و اس دالگهای عملیاتی ب هیات اگهی
تمسک میجست و ب هنها اس ناد میکرد ب نوعی ک گویا از هنها تغذی میکنالد و نوالا رورالی و
ریات میگیرد .ایوا مع قد بود ک هیچ کممی در اسم بی رىمالت نیسالت (اسالدی.)11 : 741 ،
وی ضمن ار را ب رعایت ا ول علمی در کارها ،فرماندهی تىلیالف محالور بالود و مالیگفالت :مالن
یک سرباز کوچک اسم هس ؛ بنابراین سبک فرماندهی و مدیریت شهید یاد شیرازی با ترکیالر
ویژگیهای فردی و سازمانی وی ،ک راوی سجایای اتمقالی و دینالی بال همالراه علال و دانال
میتواند نمونۀ اگووی فرماندهی و مدیریت در عر

بالود،

نمامی باشد (رسینی)3 : 741 ،؛ مالدیری ی کال

ن در اومانیس ریو داش باشد و ن از ما به را ه را برای نم داد ب سامان جهانی تالود و بالرای
اس ثمار انسانها چیده باشند .مدیری ی ک در ه هر انسا اب دا بنده تداست و بعد قسم ی از مجموع
تدایی؛ ن یک جنء ک بدو اینى بداند چ میکند باید وظایف

را انجالا دهالد .مالدیری ی کال در

ه عبد تدا بود دیور شعار نیست؛ رس است و زندگی برای جهانی دیور را زیر سالؤال نمالیبالرد.
ما بسیار شنیدهای ک باید پای علو انسانی از نو بنا شود و ب جای اسال فاده از دک الرینهالای وارداتالی
باید ب سراغ هویت تودما بروی  .بسیار شنیدهای شیخ بهالاییهالا و شالیخ طوسالیهالا جالور دیوالری
مدیریت میکردهاند؛ حیح و دقیق و کارا.
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مدیریت و رهبری در سیره امام خمینی(ره)
مبانی نظری

ال هس ی شناسی :از دید اما (س) مبدس هس ی تداست ...« :ما مع قدی ک تاگق و هفریننده جهالا و
هم عواگ وجود و انسا  ،تنها ذات مقدس تدای تعاگی است ک از هم رقایق مطلالع اسالت و قالادر
بر هم چین است و ماگک هم چین» (اما تمینی ، 745 ،ج  .)743 :5در روایت هس یشناسالان امالا
تمینی(س) هم موجودات در نما هفرین

از نمالر رالدوث و بقالا بال منوالأ هسال ی ،یعنالی تداونالد

وابس هس ند و هم چین تجلی اگهی است.
از دیدگاه اما (س) هم مفاهی  ،نوان ها و علو در همنوینی با «تورید» ،هویالت مالییابالد و معنالا
پیدا میکند؛ ب عبارت دیور ،ایوا میکوشند از قلّ تورید ،اندیو سیاسی توی

را سازماندهی و

فلسف سیاسی گف ما انقمب اسممی را نوالا دهنالد .ایوالا از دیالدگاه توریالدی بال تعریالف و بالاز
تعریف مفاهی و اگووهای روابط اج ماعی ،سیاسی ،اق صادی ،انسانی ،تارجی ،نفی شخصپرسال ی،
نفالالی گالالذتپرسالال ی ،ظلالال سالال ینی ،اسالال بدادزدایی ،ررّیالالت و هزادی ،مسالالاوات و برابالالری ،قالالانو و
قانونوذاری و ...میپردازند (اما تمینی ، 745 ،ج .)22 :2
 2ال انسانوناسی :از دیدگاه اما تمینی(ره) ،انسا موجودی چند سار ی است کال بالاگفطره رو بال
کمال مطلق در ررکت است و در این سیر ،ه فرد بر جامع تأثیر میگذارد و ه جامع بر فالرد؛ بال
عبارتی ،تعاملی میا فرد و جامع برقرار است .ایوا انسا را «عصالاره همال تلقالت» (امالا تمینالی،
 ، 745ج  )2 4 :7میدانند و موضوع عل انبیا را نین «انسا » قلمداد میکنند (اما تمینالی ، 745 ،ج
.)721 :4
 7ال جامع شناسی :اما تمینی(س) جامع و نما اج ماعی را با باز توگید مفاهی  ،نهادها و نقوهای
جامع شناسی با رویىرد دینی ب جامع و نورش جامع شناسان بال دیالن در طالول نمالا هسال ی فالر
میکنند و مع قدند ک تداوند با فرس اد پیامبرا اگهی ،اهداف و مقا د جامع و زندگی اج مالاعی
را موخص کرده و در ات یار بور قرار داده است و هنا را ارر رق در سیاست و هدایت جوامالع
و افراد می داند و اطاعت از اوامالر هنالا را واجالر شالمرده اسالت (امالا تمینالی ، 745 ،ج  141 :3و
.)441
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مبانی عملی

ال راهبرد نر افنار فرهنوی ال سیاسی :اما تمینی(س) برتمف هنا ک در پی ان خاب راهبردهالای
مه سختافنار نمامی هس ند (مث جنب های مارکسیس ی در زما شاه) ،راهبرد نر افنار فرهنوی ال
سیاسی را در مدیریت تحوالت بر میگنینند .ایوا براساس راهبرد فرهنوی ال سیاسالی و بالا تىیال بالر
باورهای دینی و مذهبی جامع ایرا ب تعریف و باز تعریف نهادها ،مقوالت ،مراسال هالا و مؤسسالات
فرهنوی پردات ند و کار ویژههای تازهای را برای هنها نوا دادنالد کال هزادسالازی قالدرت و انالرژی
باگقوه و فعال شد هنها را در عر
ه چنین در عر

کن

پیىار سیاسی موجر شد.

انقمبی از هر هویت و نوان نوش اری ،گف اری ،رف الاری و روانوالنات ی

اما  ،شىلی از قدرت دیده میشد .عرفا  ،سىوت ،قل  ،هجرت ،تصویر و نواه ،هموی نماد و نمود
چهره دیوری از قدرت نر افناری درونی و مس ق ایوا بود؛ نال قالدرت سالخت افالناری ،وابسال و
بیرونی .اما تمینی در دورا رهبری نما جمهوری اسممی نین راهبرد فرهنوی ال سیاسالی را در بُعالد
داتلی و بیناگمللی ادام داد و ه را مبنای عم و جه ویریها قرار داد .بر همین اساس نین در تبیالین،
تعلی و تبلیغ اسم ناب محمدی(ص) بر رسالاگت روزویالا و دانوالواهیا تأکیالد مالیکردنالد (امالا
تمینی ، 745 ،ج  .) 15 :2و از هم مخاگفا فىری و سیاسی و ر ی از دشالمنا مالیتواسال ند در
اسم و نما اسممی تأم کنند و ب هغوش اسم و نما اسممی باز گردند (اما تمینالی ، 745 ،ج
 142 :2و .)31
 2ال تىلیف گرایی :اما تمینی(س) با توج ب بنیادهای نمری تود ،تىلیفگرایی را بال منطالق و
سیره انبیا و معصومین(ع) ،اما علالی(ع) و امالا رسالین(ع) معطالوف دانسال  ،و بالر همالین اسالاس در
تمامی مرار جنب

و جمهوری اسممی ،رف ارهای سیاسی تود و جامع را بر مبنای تىلیف اگهالی،

شرعی ،وجدانی ،اج ماعی ،ملی و قانونی رهبالری کالردهانالد؛ بال عبالارتی ،ایوالا بال ادای تىلیالف و
وظیف میاندیویدند؛ شىست ،پیروزی ،ریات و شهادت را در راه تدا ،پیروزی میدانس ند.
«خدا محوری» و «تکلیفگرایی» دو عنصر اساسی در مدیریت تحوالت

بنیانهای فىری اما در مدیریت تحوالت س ده اتیر بر دو ا

08

«ک اب» و «سالنت» اسال وار بالود .از

الگوی اسالمی ـ ایرانی مدیریت و رهبری بر اساس شیوه مدیریت و رهبری امام خمینی(ره)... ،

این رو ایوا در مدیریت تحوالت جهالا و ایالرا بالا تأسالی بال ایالن دو ا ال مهال بالر مبنالای «تالدا
محوری» و «تىلیفگرایی» ،تحوالت را مدیریت مالیکالرد .ایالن دو ویژگالی ،کال بال نالوعی عوامال
راهبرد رهبری ایوا نین ب شمار میهید ،در جای جای عم سیاسی و کالم سیاسالی ایوالا نمالودار
بود .بر همین اساس بود ک اتىا بر منابع اق صادی و نمالامی در جهالت مالدیریت و رهبالری تحالوالت
جها و ایرا را مردود میدانس ند (عاگمیا .) 712 ،
در مجموع بر اساس سبک و سیره مدیری ی اما تمینی و ه چینی ک از حیف ایوا برداشت
میشود ،ویژگیهای شخصی ی و رف اری و سازمانی ایوا ب طور تم

ب این قرار است:

تدامحوری ،شناتت تىلیف اگهی ،دان  ،توک  ،تقوا ،تهذیر نفس ،عطوفت و مهربانی ،هوش
و دقت و تفىر ،اع مادسازی ،مردمی بود  ،سادهزیس ی ،دگسوزی ،محبالت ،موالورت و تالدبیر ،تالرد
جمعی ،توویق و ترغیر ،شایس ساالری ،تناسر قول و فع  ،جلوگیری و کوف انحرافات ک ایالن
ویژگیها در فرماندها دفاع مقدس نین دیده میشد.
مدیریت و رهبری از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله)

در این قسمت ،دیدگاه مقا معم رهبری از زاوی مدیریت بسیجی ،ک یک سبک مدیریت بومی و
بینمیر است ،مورد توج قرار میگیرد:
مدیریت بسیجی را میتوا امروزه از جمل سبىهای مدیری ی ب شمار هورد ک تالاکنو موفقیالت
بسیاری برای کوور ب دنبال داش است ب گون ای ک در وضعیت نامطلوب امروز ،اندیوال مالدیریت
بسیجی راهی میانبر برای دور زد تحریمها ،جبرا عقر ماندگیها و ه چنین تسالریع رشالد و تعالاگی
جامع ب سوی جامع م مد اسممی است .مقا معم رهبری مدظل اگعاگی نین میفرمایند:
" اگر هرکدا از دسال واه هالای گونالاگو کوالور روریال بسالیجی پیالدا کننالد ،توفیقاتوالا بیوال ر
میشود .روری بسیجی یک روری ای است ک اگر در هر نقط ای و در هر قوری ب وجالود بیایالد در
هنجا فعاگیت و نوا و ررکت و ریات را متاعف و چند برابر میکنالد؛ ایالن معنالای بسالی اسالت”
(تامن ای .) 741 ،برای اینى شناتت بیو ری نسبت ب این مفهو پیالدا کنالی بال گحالاظ هالدفی کال
دنبال میکند ،ه چنین ب گحاظ نیروی انسانی و دسال اوردهای ه بالا اسال فاده از بیانالات مقالا معمال
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رهبری مدظل اگعاگی تبیین میشود:
بسی  ،نهاد مردمی است ک مب نی بر هدف ویژهای تأسیس شالده اسالت .در تو الیفاتی کال رهبالر
معم انقمب نین از بسی و بسیجی ارائ کردهاند ،هدفمداری از مقوالتی است ک بارها مورد تأکیالد
معم گ قرار گرف است .ه چنین در بیانات ایوا برتی موارد نین ب طور تالاص بال عنالوا اهالداف
بسی بیا شده است ک ب هنها اشاره میشود:
ال تدمت رسانی ب مرد  :یىی از مقوالت مهمی ک بارها مورد تأکید قرار گرف  ،بحالث تالدمت
رسانی ب مرد است؛ تعابیری چو "بسیجی عاشق تدمت ب مرد است" از تعابیری است ک بارهالا
در بیانات همده است .نواه تاص بسیجی ب تدمت ک ه را عبادت میداند ،سبر میشود تالدمت
ب مرد را سرگور زندگی قرار دهد.
ال سات ن کوور ،امت اسم و جامع بوریت :از هنجا ک تفىالر بسالیجی بال مالرز تا الی محالدود
نمیشود و ک گس ره عاگ اسم و عاگ بوریت را در بر میگیرد ،فرد بسیجی نواه کال گرایانال ای
ب جها و موىمت ه دارد و تمش

را ن تنها برای رفع موىمت کوور و عاگ اسم بلى بالرای

برطرف کرد موىمت عاگ بوریت معطوف میسازد.
ال هرمانهای نما اسممی :نما جمهوری اسممی از هغاز تأسیس ،هرمانهایی را برای تود ترسالی ،
و جه ویری ررکت تود را برای دس یابی ب ه هرمانها ترسی کرده است .فرهنگ و تفىر بسالیجی
نین هرمانی جن هرمانهای نما اسممی را م صور نمیشالود؛ هرمانهالایی چالو عالداگت جهالانی ،اللح
جهانی ،جامع م مد اسممی و ...از هرمانهای نما اسممی است ک در تفىر و فرهنگ بسیجی نیالن
همین هرمانها مورد توقع است.
از عوام کلیدی موفقیت نهاد بسی  ،داش ن نیروی انسانی بالا ویژگیهالای تا الی اسالت کال طبالق
بیانات مقا معم رهبری مدظل اگعاگی ب این شرح است:
ال همادگی همیووی :نیروی بسیجی فارغ از اینى در چ جایواهی تعلی دیده و چ تخصصالی را
فراگرف است ،همواره در همادگی ب سر میبرد .امروزه هماده نوهداش ن نیالروی انسالانی بال منمالور
رُسن اجرای کار از مبارث مه و ب روز سازمانهاست؛ رال اینى نیروهای نهاد بسی این همالادگی
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را همواره در تود رفظ میکنند تا در مواقع مورد نیاز ب کار بندند .مقا معم رهبری ایالن ویژگالی
را بارها ب عنوا یىی از ویژگیهای ا لی بسیجیا بیا کردهاند.
ال توا و دان

کار :بر کسی پوشیده نیست ک برای تمامی کارها ب دان

است و بدو ه دان

و تجرب  ،ه امر ب شىست میانجامد .یاف ن دان

و تجربال مناسالر نیالاز
و تجرب کاری ب

َالرف

وقت زیادی نیاز دارد؛ اما اهمیت ه ه قدر زیاد است ک سازمانها و نهادها زما و هنین زیالادی را
بر تود تحمی میکنند تا نیروهای کارکو و هموزش دیالده تربیالت کننالد .نهالاد بسالی بال اق تالای
تحرک و پویایی و گس ردگی ه  ،مملو از نیروهای کاردا و کارشناس و هموزش دیالده اسالت کال
میتوا در مقاطع مخ لف از این نیروها ب منمور پیوبرد اهداف کوور بهره برد.
ال تخصص چند بعدی (محدود نبود در عر

تاص) :امالروزه در سالازمانها بال علالت تخصصالی

شد هموزشها ،نیروهایی تربیت میشوند ک تنها مالیتواننالد در ریطال و یالا عر ال تا الی فعاگیالت
کنند .این امر سبر میشود ک هنین نیروی انسانی بسیار افنای

یابد؛ چرا ک برای هالر کالاری بایالد

نیروی تاص ه فعاگیت تربیت شود .این تخصصگرایی جنئی سبر بروز تخصصگراییهالای کلالی
نین شده است؛ بدین معنا ک افراد کمی یافت میشوند ک در تمامی عر ال هالای سیاسالی ،فرهنوالی،
اج ماعی کارامد باشند .گنو بهرهگیری از نیروهای جامع و چنالد تخصصال از مبالارثی اسالت کال در
سازمانها و نهادها از ه ب فراوانی سخن ب میا مالیهیالد .در هالر کوالوری بحرانهالا و مسالائلی پالی
میهید ک ب رتور هنی و گس رده نیروهای زیادی نیاز است کال کوالورها معمالوالً در ایالن مقالاطع
رساس از نیروهای ارت

اس فاده میکنند .اما نیروهای نمامی نین مانند دیور افراد ،تخصص تا الی

دارند و امىا اجرای درست مأموریالت غیالر تخصصالی تالود را ندارنالد .نیالروی بسالی از هنجالا کال
همالادگی دائمالی دارد و در بررال هالالای مخ لالف ،تالوا و دانال
میتواند این نق

الز را نیالالن بال دسالت هورده اسالالت،

را بخوبی ایفا کند؛ بدین معنا ک هر جا کوور نیاز هنی ب رتالور نیالروی وسالیع و

کارامد داشت ،این نیروی بسیجی است ک میتواند در هر عر ای رتور ب ه رساند.
ال انوینه و اش یاق زیاد کار و نوا کاری :نع ی شد کارها و راک شد روال اداری افراطالی
در سازمانهای امروزی در دراز مدت سبر از بالین رفال ن انویالنه و نوالا کالاری در افالراد مالیشالود.
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وجود نوا کاری و اش یاق ب کار ه قدر در افنای
سازمانها هنین زیالادی را بال منمالور افالنای

کالارایی و اثربخوالی کارهالا مالؤثر اسالت کال

اشال یاق و انویالنه کالاری کارکنالا تالود تحالت عنالوا

رفاهیات هنین میکنند .یىی دیور از ویژگیهای نیروهای بسیجی ،زیاد بود انویالنه و اشال یاق کالار
است ک با به ر کار کرد و افنای

بهرهوری ارتبا مس قیمی دارد.

ال تعهد کاری :یىی از مواردی ک در نیروهای بسیجی بسیار و در رد اعم یافت مالیشالود ،تعهالد
کاری است .هما طور ک در بخ

ادبیات نمری گف شالد ،ریوال کالارافرینی نیالن در تعهالد کالاری

است .در سازمانها و نهادهای امروزی ،افراد کم ر ب ررف یالا الارر ررفال وفالادار مالیماننالد و بال
محو اینى موقعیت شغلی به ر برایوا پی

هید ،ررف قبلی را رها میکنند؛ اما نیالروی بسالیجی بالا

توج ب اینى ب دگی انوینههای اگهی و هرمانی اسم و انقمب ب عر

فعاگیت قد گذارده است،

مینا زیادی از تعهد کاری دارد.
ال نواه تدمتگون ب کار :افراد معموالً در هر کاری ک قرار میگیرنالد بال دیالده گالذرا کالار و
کسر درامد ب کار نواه میکنند؛ رال اینى نیروی بسیجی ب کارها ن ب عنوا کار بلى بال عنالوا
تدمت ب مرد ب ه نمر میکند و این نواه سبر میشود تا با ارباب رجوع برتورد مناسالبی داشال
باشد .ه چنین نواه تدم وون سبر میشود فرد تعهد زیادی نسبت ب کار داش باشد؛ چالرا کال ه
کار را نعمت اگهی قلمداد میکند.
ال مسئوگیتپذیری :تعهد کاری ،نوان هایی دارد ک یىی از هنها ،مسئوگیتپذیری اسالت .افالراد در
سازمانها و در کارها باید مسئوگیتپذیر باشند و از زیر بار مسئوگیت کاری تالود شالان تالاگی نىننالد.
اینگون است ک جریا کارها طبق روال سازماندهیشده پی

تواهد رفت .مسئوگیتپذیری نیالن از

ویژگیهایی است ک در نیروهای بسیجی در رد اعم یافت میشود.
ال اه مجاهدت بود و پرهین از رفاهزدگی :مجاهدت عنصری است کال در سالازمانهای امالروزی
تعریف نوده است؛ چرا ک نواه ب کار در سازمانها نواهی درامدی است؛ بال عبالارت دیوالر در هالر
سازما هرگن کارمند اینگون فىر نمیکند ک کاری ک در رال اجرای ه است ،یک قد جامع
را ب سمت اهداف م عاگی و ررکت ب سمت انسانیت و جامع اتمقی پی
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ک نواه نیروی بسیجی ب کار نواهی است ک یک مبارز دارد .او اینگون فىر مالیکنالد کال کالاری
ک موغول ه است ،جامع را ب سمت اهداف م عاگی پی

تواهد برد یا تیر .ایالنگونال اسالت کال

نواه او ب کار نواه عبادتوون میشود و همواره در دد اجرای به ر کارها است.
ال روری تمقیت :ماند بر سر یک کار تأثیراتی دارد ک یىی از هنها بویژه اگالر فالرد ه کالار را
دوست نداش باشد و ب اجبار بر سر ه کار باشد از بین رفال ن روریال تمقیالت فالرد اسالت .روریال
تمقیت و اب ىار یىی از گرانبهاترین دانوها و سرمای های سازمانی است .نیروی بسیجی با توجال بال
تنالالوع عر الال هالالای رتالالور و انویالالنههالالای زیالالاد ،روریالال تمقیالالت و اب ىالالار بسالالیار زیالالادی دارد.
نهاد بسی طبق بیانات مقا معم رهبری مدظل اگعاگی ،دس اوردها و برکاتی ب این ورت دارد:
ال ر موىمت و رونق بخوید ب جامع
اعتا و نیروها ب دگی رتور مس مر تود در جامع و با شور امید و ایما تود ،کوالور و جامعال
را از طریق ر موىمت پی

رو رونق میبخوند و تاریخ را هبرومند میسازند.

ال عنت و عممت بخوید ب جامع
مقا معم رهبری مدظل اگعاگی ،بسی را سرمای ای عمی و ذی قیمت برای جامع میداننالد کال
ه را بدو تردید ب برترین قل های عنت و عممت میرساند.
ال سوق داد مرد ب معنویت و دین
بسیجیا ب دگی ایما و معنویت تود ،اگوویی برای مردما جامعال هسال ند و بالا تبلیالغ و فعاگیالت
تود در سطح جامع  ،مرد را ب معنویت و دین و هرمانهای انقالمب سالوق مالیدهنالد (تانمحمالدی،
.) 712
ارائه الگو

با بررسی شیوه مدیریت و فرماندهی رترت اما تمینی(ره) ،رهبالری و فرمانالدها دفالاع مقالدس و
پیوین پژوه

میتوا اگووی ذی را ارائ نمود.
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الگوی اسالمی ایرانی مدیریت و رهبری
مدیریت و رهبری بسیجی
نیت درونی

رف ار فردی

رف ار گروهی ال سازمانی

تودسازی فردی راالت معنوی

تصو یات فردی

مالالرد داری ،اغ نالالا فر الالت ،افالالق دیالالد،
هتالالالالالرتورایالالالالالی ،تفىالالالالالر راهبالالالالالرد،
تىلیفگرایی ،ایما ب هدف ،ثبات قد

تقلید از ارىا دین ،قره و سنت

برنام رینی و نم  ،ساده زیس ی

تدامحوری و تداباوری

قناعت و زهد ،عد توریفات

و قاطعیت ،مقاومت و پایداری ،نمالارت،

ایما ب تدا

عطوفالالالت و مهربالالالانی ،دگسالالالوزی،

کن رل و هدایت کارها ،رعایت قالانو و

تالاطر ،مطاگعال و پرکالالاری،

سلسل مراتر ،شایس ساالری ،قاطعیالت

در ،جالرست و

در تصالالالمی گیالالالری ،تنبیالالال و توالالالویق،

توک

هرامال

اتمص

هوش و دقت ،سع

تقوی و تودکن رگی

شالالالالجاعت ،تواضالالالالع و فروتنالالالالی،

محاسب و تهذیر نفس

تدم وناری ب مرد

داقت ،عداگت ،بصالیرت ،رعایالت

قصد قربت

ار را م قاب  ،اع ماد ب نفس ،عنت

دعا و نیای

نفس ،گذشت و اغما

نمودار  :الگوی اسالمی ایرانی مدیریت و رهبری

در اگوو و سبک مدیریت رهبری اما تمینالی ،مقالا معمال رهبالری و فرمانالدها دفالاع مقالدس،
تداوند ،محور و اساس هم تمشها و کوش هاست .مطابق این سبک ،موفقیت مدیریت و رهبالری
در هم وضعیتها و موقعیت ها ،ب مینا توج و اهمی الی بسال وی دارد کال رهبالر و مالدیر نسالبت بال
تداوند مبذول میدارد .در سبک مدیریت و رهبری اما و رهبالری و فرمانالدها برتالی ویژگیهالای
شخصی ی ،رف اری و هنجاری دیده میشود ک تنها در اگووی مالدیریت و رهبالری اسالممی ال ایرانالی
تعریفپذیر است و دیور رهبرا از جملال رهبالرا مالادی ،فاقالد هنهالا هسال ند .از ایالنرو ،اگوالوهالای
موجود در نورش سن ی و رف اری از تحلی ه ناتوا است.
در بسیاری از نمری های مدیریت و رهبری ب انسانها ذاتاً توج نمیشود ،بلى توج ب انسالانها بال
دگی افنای

کارایی و بهرهوری است .در اگووی اسممی ال ایرانی مدیریت رهبری ،افنای
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و در ن یج افنای

رفاه و برتورداری کارکنا  ،وسیل تىام  ،رشد و بلوغ فىری ،انسانی و اتمقی

کارکنا است .ب انسا  ،دید بلند مدت و عاقبتاندی

اگقا میکند؛ اما نمری های موجالود ،دیالدگاه

کوتاه مدتی را ب انسا اگقا میکند ک رداکثر برد ه از نمر زمانی از چندین سالال فراتالر نمالیرود.
در این اگوو ه ب مبدس هفرین

و ه ب غایت و مقصد ه  ،توج جدی میشود؛ اما در نمریال هالای

موجود ،فقالط منالابع هنالی و کوتالاه مالدت در نمالر گرف ال مالیشالود .در نمریال هالای اوگیال  ،الفات و
ویژگیهای شخصی ی رهبر ،در نمری های رف اری رف الار رهبالر و در نمریال هالای اق تالایی موقعیالت و
شرایط ،اساس بحث و مطاگعات بود؛ اما در اگووی اسممی ایرانی مدیریت و رهبالری در کنالار توجال
ب دیور عوام « ،تدا» در کانو توج و تأکید قرار میگیرد .ب نمر میرسد ک مدلها و نمری هالای
موجود ،هر کدا جنب یا جنب هایی از مدیریت و رهبری اسممی ایرانی را ب تصویر میکود؛ با ایالن
رال ب دگی چند بعدی بود شخصیت و رهبری در این اگوو ب ترسی تما زوایای رهبری مدیریت
قادر نیست؛ ب عبارت دیور هر کدا از اگووهای سن ی ،رف اری و اق تایی فقط یک بعالد یالا ابعالادی
از رهبری مدیریت اسممی ایرانی را در بر میگیرد؛ چراک اگووهای مالدیریت و رهبالری معمالوالً در
بس ر وجودی مادی تفسیر شده ،مدیرا و رهبرانی را بررسی میکند کال اندیوال هالای تالاگص دینالی
ندارند و یا در ه اگووها از جنب های دینی اندیومندا غفلت شده و فقط ب ابعاد مالادی توجال شالده
است .اگر کسی بخواهد در مورد شیوه رهبری رهبرانی همچو اما تمینی مطاگع کند ،الز اسالت
ب اندیو دینی و ب تعبیری ابعاد معنوی و اگهی هنها نین توج کند و اساساً ایالن نالوع رهبالرا اگهالی را
باید در بس ر دینی و معنوی و با اگها از اندیو دینی بررسی کرد .مالدیریت و رهبالری رتالرت امالا
تمینی ،رهبری و فرماندها دفاع مقدس در سطوح فردی و اج ماعی بال عنالوا یالک اگوالوی پالی
روی مدیرا است .هنجا ک اما در مسائ اج ماعی و مالدیریت و رهبالری سیاسالی موفالق شالدند بال
دگی تودسازی فردی ایوا بود؛ گذا بر هر مدیری در فرهنالگ اسالممی اسالت اب الدا از تالود شالروع
کند تا پس از تودسازی ،شایس رهبری و مدیریت در جامع و سازما شود (فروزنده و همىالارا ،
.)214 : 71
توسع مفهو «کار و فعاگیّت داوطلبان » در قاگر توىی نهالاد فراگیالر و بسالیار تأثیرگالذار «بسالی »
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یىی از دسال اوردهای منحصالر بال فالرد مالدیری ی در کوالور اسالت .سالازمانی کال اگرچال بسالیاری از
ویژگیهای سات ارهای سازمانی رای در دنیا (مانند سلسالل مراتالر سالازمانی ،فرمانالدهی و مالدیریت
وارد ،تقسی کار ،ریط نمارت ،برنام ریالنی و )...را دارا اسالت بالا ایالن نالوع سالات ارهای سالازمانی
تفاوتهای بنیادین ،منحصر ب فرد ،بیبدی و مم ازی دارد.
اگووهای انوینشی در این سات ار سازمانی بی

از هر چین بر پای انوینههالای اگهالی و غیالر مالادی

اس وار است؛ انوینههایی ک در سات ارهای سازمانی مادیورایان هیچ جایوالاهی بالرای هنالا م صالور
نیست .نمری های مدیری ی ک در عصر نع ی شد در دنیا مطرح شده ،بیو ر بر نواه مالادیگرایانال
اس وار بوده است .مى ر مدیریت علمی ک توسط «تیلور» پایال گالذاری شالد بالر ایالن فالر

اساسالی

اس وار است ک «انسا همانند ماشین است؛ بنابراین باید ب گون ای برنام رینی شود ک رداکثر بهالره
برداری از ه در راس ای منافع سازمانی ورت پذیرد ».در این اگووی مدیری ی ،عوام مادی ماننالد
رقوق و دس مند تنها عواملی ب شمار میرود ک میتواند در انسانها یا نیروی کار انوینه ایجاد کند؛
اگرچ این تفىر مدیری ی بعالدها توسالط دانوالمندا مخ لالف مالورد ان قالاد قالرار گرفالت و اگووهالای
مدیری ی دیوری ب عنوا جایونین برای ه مطرح شد.
نمری های جدید نین تفاوت مبنایی و اساسی ایجاد نىرد و رفاً ترکیر عوام انوینشالی ا المح
شد و افنو بر عوام مب نی بر نیازهای اوگی انسا  ،عوام بهداشال ی ،اج مالاعی و روانالی و ماننالد ه
ب این ترکیر اضاف گردید و بوریّت ب دگی پیروزی نواه مادیورایان هیچگاه ن وانست نواه ابناری
ب انسا و نیروی کار یا مس خدما را با تحول بنیادین روب رو سازد .اگرچ توج ب عام انسالانی بال
عنوا سرمای سازمانی در ساگهای اتیر در دس ور کار بسالیاری از سالازمانها قالرار گرف ال اسالت ،ایالن
سرمای فقط تا وق ی ارزش دارد ک ب واند برای بنواه اق صادی ،سود ایجاد کنالد؛ از ایالن رو در تمالا
ک ابهای علمی رسابداری نع ی در دنیا ،هنین دس مند ب عنوا هنین م غیالر تعریالف مالیشالود؛ بال
این معنی ک ب محو کاه

سطح توگید بمفا ل بخوی از نیروی کار اتراج میگالردد .در چنالین

فتایی ک تقریباً بر تما محیطهای فعاگیّت کسالر و کالاری ،اق صالادی و اج مالاعی و سالازمانی دنیالا
راک بوده و هست ،اگووی سالازمانی «بسالی » توسالط بنیانوالذار جمهالوری اسالممی ایالرا مطالرح و
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نهادین شد و اگرچ م أسفان کم ر در منابع علمالی دانال

مالدیریت در محافال دانوالواهی و علمالی

کوور مورد توج قرار گرف است در بس ر کاربردی ،ن ای معجنههسایی ایجاد کرد.
مدیریت هوت سال دفاع مقدس با تىی بر تفىر مدیری ی و سازمانی مب نالی بالر اگوالوی «بسالی » و
توىی وزارتخان ای برای توسع اق صادی تحت عنوا «جهاد سازندگی» مب نی بر تفىر جهالادی در
روزه اق صاد از جمل هثار و ن ای منحصر ب فرد این رویىرد نوین مدیری ی ب شمار میرود .ب رغال
گذشت بی

از  74سال از انقمب اسممی ،هنوز ه میلیونها انسا در قاگر سات ار سازمانی «بسی »

و بر مبنای ا

بنیادین «انوینههای اگهی و غیر مادی» موغول ارائ تدمات مخ لف ب جامع هس ند.

اگرچ در این نوش ار مجال تحلی تفصیلی اگووی مدیری ی «بسی » ب عنوا نمون ای از اگووهای
اسممی ایرانی وجود ندارد ،توج اجماگی ب نق

و جایواه ه در پیوبرد اهداف انقمب اسالممی و

پیورفت هم جانب کوور واقعیّتهای انىارناپذیری را نمایا میسازد:
اول ،ن ای و هثار این اگووی مدیری ی در روزه کاربردی بسیار وسیع است.
دو  ،این اگووی مدیری ی و سازمانی با اگووهای رای در دنیا تفاوتهای بنیادین دارد.
ب هر رال «بسی » و «تفىر بسیجی» یىی از نمون های تحول در روزه مدیری ی کوالورما بعالد از
انقمب اسممی ب شمار میرود ک با بررسی ابعاد ه میتوا جایواه دان

مدیریت را مالورد توجال

قرار داد .ب رغ اینى از دید کاربردی ،بعد از انقمب اسممی تحالوالت بنیالادین در رالوزه مالدیریت
ایجاد شد ،م أسفان در روزه مطاگعات نمری و هموزش عاگی ،سالمت و سالوی تحالوالت بال گونال ای
نبوده است ک ب واند موىمت این بخ

را ر کند .در مدیریت اسممی ،انسا محور است؛ یعنالی

سازما  ،شرکت و بنواه اق صادی در تدمت انسا است و بالرای تعالاگی مالادی و معنالوی او طرارالی
شده است؛ بدین سبر انسا در چارچوب ارزشهای اگهی در سازما تدمت میکنالد .نال بال عنالوا
وسیل در کنار دیور ماشینها و ابنارها (جلیلی.) 71 ،
جمعبندی و نتیجهگیری

اسم  ،دینی کام و در برگیرنده برنام جامعی درباره زندگی بوری اسالت و از مح الوای مفالاهی و
ا ول اسممی ،ک از منابع ا لی ه قاب اس نبا است نین این موضالوع بال وضالوح هشالىار اسالت و
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عملىرد پیامبر اسم و اماما شیع  ،نمون بارز این رویىرد و نورش اسم ب دیالن بال عنالوا برنامال
جامع زندگی انسانها است .از هنجا ک مفاهی پایال و ا اللی دانال

مالدیریت بالرای پیوالبرد زنالدگی

بوری در مسیر مطلوب ،اج نابناپذیر و ضروری است ،طبیعی است ک دین اسالم افالنو بالر ارائال
طرح و برنام برای زندگی انسا  ،راهىارهای تحقق این برنامال هالا (از جملال مبالانی و ا الول دانال
مدیریت ب عنوا مهم رین ابنار رسید ب اهداف برنام رینی) را نین ارائ کند.
بنابراین تردیدی نیست ک ویژگیهای مدیری ی مب نی بر مبانی و اگووهای اسممی از منابع اسالممی
بویژه قره و ارادیث ائم و دیور م و اسالممی قابال اسال خراج اسالت کال اگب ال تحقالق ه نیازمنالد
عنمی ملی بویژه در میا نخبوا و دانومندا جامع است.
از سویی دیور از برکات مه دفاع مقدس ،تقویت اع ماد ب نفس و تودباوری بوده است .مالا در
کورا دفاع مقدس ب این ن یج رسیدی ک باید تود را باور ،و با تىی بر توانمندیهای تود ال بالویژه
جوانا تداجو ال کوور را اداره کنی  .تأثیر این تودبالاوری ،بعالد از جنالگ در عر ال هالای مخ لالف
اج ماعی ،اق صادی و فناوریهای نوین دفاعی ،نمود فنایندهای داشت.
ب اع قاد اینجانر ،ده  14هجری شمسی فر ت طمیی بالرای توسالع دانال
تلقی میشود .دان

مالدیریت در ایالرا

مدیریت ه در سطح نمری و ه در سطح کاربرد در یک قر اتیالر در ایالرا

فراز و نویرهای زیادی ب تود دیده است .برگناری اوگین نوست اندیو های راهبالردی در رتالور
مقا معم رهبری در سال  741و تبیین برتی از ابعاد کم اگووی اسممی ایرانی پیوالرفت توسالط
ایوا  ،گا بسیار مهمی در راس ای فراه شد مقدمات تحرک مسالئوال و نخبوالا در ایالن زمینال
است و با توج ب جایواه دان
دان

مدیریت در اگووی پیورفت ،میتوا ان مار داشت بس رهای توسالع

مدیریت در ایرا در سطح کم در ساگهای پی

رو فراه شود.

طرح راهبرد مهندسی فرهنوی توسط مقا معم رهبری در اوای ده  744و فعاگیّ های شالورای
عاگی انقمب فرهنوی در راس ای تدوین نقو جامع مهندسی فرهنوی کوور نین میتواند نویالدبخ
ایجاد نورش هم جانبال و مب نالی بالر تفىالر سیسال می و مهندسالی و بالا محوریّالت فرهنالگ در رالوزه
پیورفت گردد .دان

مدیریت بی

از همال علالو در پیوالرفت کوالور تأثیرگالذار اسالت و رویىالرد
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فرهنوی نین ب گواه مطاگعات اندیومندا مخ لالف نقال

کلیالدی در پیوالرفت دانال

مالدیریت ایفالا

میکند .نورش فرهنوی ب مدیریت ،الزم تحقق اگوالوی بالومی (اسالممی ال ایرانالی) اسالت کال بنالابر
دالی یاد شده شرایط مورد نیاز برای ه فراه شده است .توسع کمّالی و کیفالی دانال

مالدیریت و

گس رش تعداد دان هموت وا این رش در سالطوح تحصالیمت عالاگی نیالن بالر امیالدواری نسالبت بال
چو انداز هینده افنوده است.
پیشنهادها

ال با توج ب اهمیت تمد سازی اسممی پیونهاد میشالود کال مراکالن همالوزش عالاگی و دسال واههالای
اجرایی در جهت تربیت و همادهسازی مدیرا اسممی ال ایرانی همت گمارنالد و مالدیریت و رهبالری
م ناسر با ه ایجادکنند و از تقلید اگووهایی ک با فرهنگ دینی وملی مالا همخالوانی ندارنالد ،دوری
گنینند.
ال پیونهاد مالیشالود بالرای رهالایی از موالىمت مالدیری ی و اجرایالی کوالور و بال منمالور مقابلال بالا
تحریمهای ناجوانمردان اس ىبار و اس عمار ب جای شیوههای وارداتی ب دس اوردهای دفاع مقالدس و
مدیریت رهبرا بنرگ کوورما اع ماد شود.
ال هماهنوی شیوههای مدیری ی با هموزههای قرهنی و دین مبالین اسالم تنهالا راه نجالات بحرانهالای
مدیری ی است؛ بنابراین اع ماد ب مدیریت جهادی و بسیجی راهووا تواهد بود.
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