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چکیده
تحقق اهداف متمایز و متعالي انقالب اسالمي در راستای رشد و كمال آحاد جامعه و بسط عدالت ،منوط به استفاده از الگوی
مدیریتي متناسب با آن است .چنین الگویي برخاسته از مباني منحصر به فردی است كه با مباني ماده بنیاد فكری و تمدني غرب
در تعارض است .الگوی مدیریتي و سازماني مطلوب برای مدل تمدني در افق انقالب اسالمي ،مبتني بر ارزشهای الهي است
كه مصداق بارز آن در مدیریت جهادی شهید سلیماني نمود پیدا كرده است .در برههای كه دستاوردهای انقالب اسالمي در
گذر از گام اول به گام دوم ميباشد ،شهادت معجزهگونه سردار قاسم سلیماني نقطه عطفي است برای نشان دادن برجستهترین
قله دستاوردهای انساني و معنوی چهل سال اول انقالب اسالمي ،انساني كه تا باالترین سطوح قابل تصور توانسته طي طریق
كند .از این رو الزم است در برنامهریزی تربیتي برای گام دوم ،به سه مؤلفه مطرح شده در بیانات مقام معظم رهبری نسبت به
این شهید عزیز كه ایشان را تربیت یافتهی «اسالم» و «مكتب امام خمیني» معرفي كردند تكیه كنیم .پس باید دید «مكتب
سلیماني» چیست؟ به این منظور جهت شناسایي اصول و مباني و مولفههای مدیریت جهادی مبتني بر مكتب شهید سلیماني از
روش فراتركیب ،كه یكي از انواع پژوهشهای فرامطالعه است ،استفاده شد .در قدم بعد با بررسي اولیه این پژوهشها بر اساس
شاخصهای معین  36مورد از آنها انتخاب شد كه مستقیم به بررسي ویژگیهای مدیران جهادی پرداخته بود .در ادامه با شیوه
شناسه گذاری كیفي بر اساس روش فراتركیب شناسههای اولیه از دل پژوهشهای منتخب استخراج و در ذیل 134مفهوم ،دسته
بندی شد .پژوهشگران پس از مقوله بندی این مفاهیم به  16ویژگي معرف مدیر جهادی مبتني بر مكتب شهید سلیماني دست
یافتند :توجه به خدا و اخالص در عمل ،دین مداری ،اخالق مداری ،بصیرت و نبوغ نظامي ،تصمیم گیری بر مبنای خرد و
فرامرزی بودن ،شایسته ساالری ،سعه صدر ،مردمي بودن ،عملگرا یودن ،شجاع ،متعهد ،والیت مداری ،نظم و قانونگرایي،
شهادت طلبي ،روحیه سلحشوری و سنجیدگي و تدبیر در امور.
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مقدمه
مدیریت ميتواند در اشكال گوناگوني خود را نشان بدهد اما زماني ميتواند دستاورد های بزرگ مورد انتظار كشور را تحقق بخشد كه
این مدیریت با صبغه جهادی همراه باشد .مدیریت جهادی به عنوان یک الگوی مدیریتي و راهكاری برای عبور از بن بستها و مشكالت
پیش روی سازمانها و جهان اسالم است كه در كانون توجّه مقام معظم رهبری در چند سال اخیر بوده است .هم چنین تداوم الهام بخشي
انقالب اسالمي و الگو شدن آن برای سایر ملتها و تقویت پیشاهنگي حركت جهاني اسالم با محوریت جمهوری اسالمي به عنوان ام
القرای اسالم نیازمند فرهنگ و مدیریت جهادی است .در واقع «مدیریت جهادی» در منظومه فكری رهبر معظم انقالب نه یک شعار كه
هویت اصلي مدیریت نظام است .مقام معظم رهبری در تبیین این مفهوم بیان ميكند» :اگر مدیریت جهادی یا همان كار و تالش با نیت
الهي و مبتني بر علم و درایت حاكم باشد ،مشكالت كشور در شرایط كنوني فشارهای خباثت آمیز قدرتهای جهاني و در شرایط دیگر،
قابل حل است و كشور حركت رو به جلو را ادامه خواهد داد «1.ایشان مدیریت جهادی را نوعي روحیه و فرهنگ مبارزه جویي وكنش
گری آگاهانه ،معنا و تفسیر ميكنند ،معنایي كه در فرهنگ اسالمي -ملي كشور مصداقهای فراواني دارد .شهید سلیماني نمونه و مصداق
همان نسلي بود كه هم رهبرش در صدر و هم فرمانده جبهه های جنگش تنها راه نجات را چنگ زدن به ریسمان الهي ميدانستند .جهاد و
مبارزه طي چهار دهه از شهید سلیماني ،نابودگر داعش را ساخت ،چهرهای محبوب كه روز تشییعاش در ایران یوماهلل شد .مردی كه به
نظر ميرسد مجموعه ای از صفات او را تا این حد ممتاز كرده بود و حاال وقت آن است نه به عنوان یک فرد بلكه فراتر از آن ،منش این
پاسدار را مرور كنیم .او راهي را انتخاب كرد كه نتیجهاش شد جهاد و شهادت و این بدرقه با عظمت و بعد تلنگری برای مرور یک
مكتب .رهبر معظم انقالب اسالمي ایران فرمودند» :سردار عزیز شهید ما را با چشم یک مكتب ،یک راه ،یک مدرسه درسآموز ،با این
چشم نگاه كنیم آن وقت اهمیت قضیه روشن خواهد شد« .
نكته ای كه بایستي بدان اشاره نمود این است كه شهید سلیماني تنها یک الگو در عرصه نظامي و جنگاوری نبود بلكه او برای همه
كارگزاران و دستاندركاران اداره بخش های مختلف كشور و برای آحاد ملت عزیز ایران مخصوص ًا جوانان برومند این سرزمین یک
الگوی جامع اخالقي ،فكری ،معرفتي ،معنوی و نمونهای برجسته از مدیریت جهادی است.
از سوی دیگر عاشقانههای سردار با معبود خویش در وصیتنامه سراسر عبرت و حكمت كه با توصیههای این شهید واالمقام به رهروان و
دوستدارانشان برای حفظ و حراست از اركان جمهوری اسالمي مزین شده است ،مانیفستي بي نظیر از اعتقادورزی به انقالب اسالمي به
دست ميدهد ،شیوه و طرز سلوكي كه غل وغش در ادعای حامیان نظام و كشور را با بیشترین وضوح نمایان ميكند و وفاداران به آن را
معرفي مينماید .در مكتب شهید سلیماني ،دفاع از جمهوری اسالمي مترادف با دفاع از بیت اهلل الحرام و قرآن است و خالي كردن جبهه
نظام به آسیب دیدن آرمانها و ارزشها منتهي ميشود چرا كه مدل اسالم انقالب ي و اسالم سیاسي بیشترین تهدید را برای منافع استكبار
و نظام سلطه دارد.
با داشتن چنین روحیهای و چنین ویژگيهایي مطمئناً مسیر حركت به سمت آیندهای روشن و امیدبخش بسیار دقیقتر و سریعتر طي
خواهد شد .هر قدر به او و سیره معنوی و فكری و فضائل اخالقي و نوع مدیریتش كه مدیریتي جهادی با نگرشي انقالبي بوده است
نزدیک تر شویم به تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقالب نزدیكتر شدهایم .بر این اساس هدف پژوهش حاضر این است تا با ساماندهي

 . 1بیانات مقام معظم رهبری در دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمي شهر تهران 1392 ،

یافتههای پژوهشهای این حوزه به شیوه ای نوین بر اساس اصول روش فراتركیب به شناسایي مباني و اصول مدیر جهادی مبتني بر مكتب
سلیماني مبادرت ورزد .لذا سوال اصلي پژوهش این است اصول و مباني و مولفههای مدیر جهادی مبتني برمكتب سلیماني كدام است؟

مبانی نظری پژوهش
مدیریت جهادی
از دیدگاه اسالم ،مدیریت محور صالح جامعه و امانت و مالزم شایستگي است .اسالم در حوزه علم مدیریت ،رهنمودهای
مدیریتي دارد كه با توجه به اصل آخرت گرایي و اصل عدم تقدم بر خدا و رسول خدا از حیث نیت و اندیشه در حوزه هدف
گذاری و برنامه ریزی و اصل قسط و عدل در طول اصل آخرت گرایي و نمود عدالت واقعي در حوزه برنامه ریزی با جامع
نگری به انسان و نیازهای مادی و معنوی ارزش تلقي ميگردند به طور خالصه ميتوان تأثیر اسالم را به حوزه مدیریت چنین
برشمرد كه دین مبین اسالم از منظر نگرش اعتقادی ،روحیه اخالقي و ضوابط رفتاری و نحوه نگرش در مباني مدیریتي موثر
است(.پالوج و همكاران )1386 ،مدیریت جهادی هنر توانستن است كه با ظهور پدیده انقالب اسالمي در ایران شكل گرفت .این
رویكرد دارای دو مؤلفه اصلي زیر ميباشد:
الف(مدیریت :مدیریت فرایند به كارگیری مؤثر و كارآمد منابع مادی و انساني در برنامه ریزی سازماندهي بسیج منابع و امكانات
هدایت و كنترل است كه برای دستیابي به اهداف سازماني و بر اساس نظام ارزشي مورد قبول صورت ميگیرد( .رضائیان)1393 ،
ب (جهاد :در قرآن كریم گاهي بحث از قتال شده است مانند آیه واجب شدن نبرد با مشركین كه ميفرماید «كُتِبَ عَلَیكُم الْقِتال»1

و گاهي بحث جهاد مطرح گردیده استَ « :و جاهِدوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِها ِد ِه» 2واژه قتال فقط به معنای مقابله نظامي و درگیری با
دشمن است ولي واژه جهاد به معنای هرگونه كوشش در راه خدا و تالش برای انجام نیكيها است و قتال شعبه ای از جهاد است.
با توجه به تعاریفي كه به صورت خاص از دو واژه جهاد و مدیریت ارائه شد ميتوان گفت مدیریت جهادی یعني علم و هنر
رهبری و كنترل فعالیتهای دسته جمعي ،مبتني بر مبارزه در تمامي عرصههای علمي ،سیاسي ،اقتصادی ،فرهنگي و  ...جهت نیل
به اهداف راهبردی و كالن یک سیستم و رفع موانعي كه در رسیدن به آن وجود دارد .مدیریت جهادی در واقع سبكي برخاسته
از تفكر بومي و متناسب با مقتضیات فرهنگي و اجتماعي ایران است .از ویژگيهای این مدیریت خدمت با نیت الهي ،خستگي
ناپذیری ،استقامت در كار ،انعطاف پذیری ،سرعت عمل ،ابتكار و خالقیت ،مدیرپروری ،شجاعت ،مسئولیت پذیری همراه با
اخالص و فروتني است( .مشایخي و همكاران)1388 ،
فرهنگ جهادی
قرآن كریم مفهوم جهاد را به عرصههای مختلف حیات بشری تعمیم داده و به گونه ای ،فرهنگ جهادی را مطرح ساخته است .با
توجه به آیۀ  78سوره مباركۀ حج و سیاق آن ميتوان برخي از شاخصهای فرهنگ جهادی را استخراج كرد .طبق نظر عالمه طباطبایي،
سیاق این آیه از  67سوره مباركۀ حج آغاز شده و به آخرین آیۀ این سوره آیۀ  78ختم ميشود(.پیری و نعمتي )1393،ارائه تعریفي
جامع و مانع كه در برگیرنده تمام شاخصه ها و معیارهای مترتب بر فرهنگ جهادی باشد ،كار راحتي نیست و شاید نتوان به چنین
 . 1سوره بقره آیه 216
 . 2سوره حج آیه 78

تعریفي هم دست یافت ،اما رسیدن به مقصود و ارائۀ بیاني گویا از این فرهنگ ،با اتكا به معیارها و ویژگي های مورد انتظار از كار
جهادی ،كه خود نمود روحیه و فرهنگ جهادی است ،امكان پذیر است .فرهنگ جهادی همان فرهنگ تحول و آینده ساز است كه
به دنبال تحول در وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب ،در مقابله با حافظان وضع موجود كه به یک معنا ضد تحول و ضد
انقالبند ،قرار مي گیرد .فرهنگ جهادی یک مفهوم كلي است كه از جمله مصادیق آن ،دین محوری ،والیت مداری ،ایﺜار و از
خودگذشتگي ،مردم گرایي ،ارزش مداری ،انعطاف پذیری ،خودباوری ،پویایي و مأموریت پذیری است .عناصرشاكلۀ این فرهنگ
عبارتند از :ایمان ،معنویت ،آرمان گرایي و داشتن اهداف بلند و مقدس ،زیر پا نهادن فرهنگ مادی و مادی گرایي و در نتیجه ،خدمت
به مردم ،جوشش و تحرك ذاتي .بنابراین ،فرهنگ جهادی فرهنگي است توأم با انضباط ،دانش محوری،آرمان گرایي و روحیۀ
خدمت به دیگران( .مودی وهمكاران )1386 ،این فرهنگ در نقاط عطف تاریخي ،از جمله دوران سازندگي و دفاع مقدس ،در قالب
بروز خالقیتها و ابتكارات در خور ،شاهكارهای عظیمي را خلق كرد كه باعث حیرت سایر كشورها ،به خصوص ابرقدرتهای معاند
شد .آنﭽه در این میان اهمیت دارد معیار ارزشي این فرهنگ به تفكر والیي ،دشمن ستیزی ،عملگرایي ،محوریت اخالق و ایمان
اسالمي ،ساده زیستي و بي پیرایگي ،مشاركت پذیری ،تفكر در تصمیم گیری ،ارتباط شبكه ای ،انگیزه و پویایي افراد و گروههای
درگیر است(.كالنتر مهرجردی  )1394،درحقیقت ،ميتوان گفت كه فرهنگ جهادی همان فرهنگ دین و مكتب اسالم است و جهاد
فرهنگ خدا باوران ،فرهنگ والیت و امامت و خالصه ،فرهنگ محمد و علي و فرزندان پاكشان است و باید توجه داشت كه در
تحلیلها و بررسيها هرگز نباید فرهنگ جهادی را از فرهنگ سالم ناب محمدی جدا نمود(.ایروان)1377 ،
مکتب شهید سلیمانی ،قله دستاوردهای معنوی و انسانی انقالب اسالمی
اصوالً تعلیم و تربیت اسالمي دو حوزه ارزشهای شخصي و ارزشهای اجتماعي را در برميگیرد و چه بسا دومین حوزه مهمتر باشد.
بر این اساس باید به مؤلفههای اصلي مكتب امام (ره) كه بر همین نگاه استوار است ،بازگشت ،مكتبي كه در آن عرفان ،فقه ،فلسفه و
سیاست و حتي مبارزه با ظلم و جهاد یک جا جمع ميشود .اسالم فقط به ارزشهای شخصي و تجربههای معنوی فرد تقلیل نميیابد،
بلكه نظام ارزشهای اجتماعياش مورد توجه است.
شهید سلیماني به عنوان شاگرد این مكتب توانست جامع ارزش های اخالق فردی و اجتماعي باشد و این امر اهمیت بسیار زیادی دارد،
چون این وجه امتیاز دینداری انقالبي از دینداری عافیتطلبانه و انقالبيگری سكوالر است .ایشان نمونه موفقي از جمع بین معنویت
دیني و جامعه گرایي ارائه كرده ،عرفان را با سیاست و مبارزه گره زده است و در مقام عمل آن را در حوزه نظامي نیز اعمال ميكند.
رهبر انقالب حاج قاسم را «سرباز بدون مرز» 1معرفي كردند ،ایدهی «جهانوطني» كه آن را مي توان در اندیشه امام خمیني و رهبری
دید .شهادت شهید سلیماني نشان داد كه قلمرو اثر او از ایران و حتي جهان شیعه و اسالم فراتر رفته است .به فرموده رهبری او و دیگر
سربازان انقالب اسالمي هرجایي كه امر مقدسي در خطر است و یا ظلمي صورت ميگیرد ،وارد ميشوند یعنيگستره حضور ما هر
جایي است كه ارزشهای كلیدی قداست و عدالت به خطر بیافتد.
این بیان رهبر معظم انقالب ما را دعوت ميكند كه در گستره جهاني فكر كنیم و طراحيها و برنامهریزیهای تربیتي را به این سو
بكشانیم .زماني سقف فكر ما طرح بحث اتحادیه بیناالدیاني بود ،اما اكنون حتي فراتر از ادیان ،به برنامهریزی تربیتي برای جهان
دعوت ميشویم.
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باید بدانیم كه شهادت سردار سلیماني سوخت حركت اجتماعي ماست و نشاط و تحرك را به دنبال باید داشته باشد ،نه افسردگي
اجتماعي و نه سرخوشي .اشک های سرازیر شده برای ایشان نشان از دلبستگي مردم به اوست كه فرصتي را برای آغاز این حركت با
نشاط فراهم ميكند .این اشکها و سوختنها ،نه فقط سوخت حركت موشکهای ماست كه سوخت تحرك و نشاط جامعه ما برای
تحقق عدالت و پرورش چنین كساني است .لذا برنامهریزی تربیتي در گام دوم انقالب باید به دنبال شناسایي چگونگي محقق ساختن
مكتب امام(ره) ،با رویكرد سلیماني یعني «جهاد بدون مرز» 1باشد.
پیشینه پژوهش
در خصوص تبیین مؤلفههای عملكردی مدیریت جهادی نیز مقاالتي نیز نگارش شده است كه در ادامه مهم ترین آنها ارائه خواهد
شد .صادقى و قاسمى ( )1388مؤلفههای مدیریت جهادی را به شرح زیر تبیین نمودند -1 :ارزش گرایي -2نوآورى و خالقیت-3
روحیه جهادی  -4رسالت و مأموریت  -5انطباق پذیرى -6كارمدارى -7سازگارى
حاجى احمدى و حاجى میررحیمى( )1388شاخصهاى فرهنگ و مدیریت جهادى را در چهارگروه درگیر شدن در كار و مأموریت،
انطباق و انعطاف پذیری ،بیان كردند.
بوداقي و شادی( )1393مهم ترین ابعاد مدیریت جهادی را به شرح زیر ارائه نمودند -1 :بعد ساختاری دارای مؤلفههایي نظیر مدیریت
برای خدا ،مدیریت والیتي ،انعطاف پذیری ساختار و تشكیالت متناسب با شرایط و مقتضیات -2 .بعد رفتاری دارای مؤلفههایي نظیر
خودباوری ،پركاری ،تحول آفریني ،پویایي ،سخت كوشي و سرعت عمل در كارها  -3بعد زمینه ای دارای مؤلفههایي نظیر مشاركت
پذیری ،قناعت ،نهادینه كردن اخالق و ارزشهای دیني در محیط كار و اهمیت دادن به بیت المال.
محمدى ( )1388بیان ميكند كه در مدیریت جهادی بیشتر بعد معنوی مورد تأكید قرار ميگیرند در این بعد بر روی دو محور اساسي
یعني  .1محور اندیشه ،بینشها و عقاید  .2محور ارزشها ،مكارم و اخالقیات نسبت به بعد مادی آن تأكید زیادتری شده است كه
عقیده به خدا ،معاد و عقیده به وحي یكي از شعارهای مهم مدیریت جهادی در حوزه جامعه اسالمي به طور عام و در حوزه مدیریت
جهادی به طور خاص است و امانت داری ،قناعت و ساده زیستي ،وفاداری و والیت مداری ،سرعت و صداقت ،مشاوره و مشاركت
پذیری ،همدلي و روحیه اجتماعي ،آینده و آخرت نگری و كار برای رضای خدا ،تقدم منافع عمومي بر منافع شخصي ،ایجاد روابط
صمیمانه ،پیشگامي در كارها ،گذشت و نوع دوستي از تار و پودهای دیگر فرهنگ یک جامعه نظام اسالمي و در محیط كار جهادی
است.
موحد( )1386مهمترین ویژگيهای مدیریت جهادی را  .1مدیریت برای خدا  .2مدیریت والیتي .3انعطاف پذیری .4مدیریت تحول
آفرین و پویا  ..5خودباوری  .6توجه به نیروی انساني كارآمد .7سخت كوشي  .8مدیریت مشاركت پذیر .9توجه به ارزشهای اخالقي
و دیني .10قناعت و اهمیت به بیت المال بیان ميكند.
پژوهش فرهي بوزنجاني و همكارانش( )1389با عنوان الگوی توسعه و تعالي مدیران و فرماندهان سپاه از منظر مقام معظم رهبری
صورت گرفت .مهمترین ویژگیهای فرماندهان و مدیران سپاه از میان بیانات معظم له استخراج و هفت عامل تحكیم مباني اعتقادی
معرفتي ،التزام به اعمال عبادی رفتاری ،باال بردن دانش ،افزایش سطح مهارتها ،توان افزایي تواناییها ،گسترش و تعمیق بینش و بصیرت
و كسب آمادگيهای همه جانبه به عنوان راهبردهای تحقیق معرفي شده است.
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پژوهش رضوان خواه و فاضلي دهكردی ( )1390با عنوان احصا و بررسي مباني ،اصول و روشهای كار و تالش جهادی از منظر قرآن
كریم به منظور واكاوی و تبیین ابعاد مختلف كار و تالش جهادی انجام پذیرفته است .یافتههای این تحقیق بیان میكند كه مهمترین
مباني و اصول كار و تالش جهادی از دیدگاه قرآن كریم عبارت است از  :تقویت شخصیت اجتماعي ،پیشرفت اقتصادی و استقالل
اقتصادی.
پژوهش عباسي و همكاران با عنوان مطالعه اكتشافي آیین رهبری فرماندهان شهید انجام شده است .طبق نتایج این پژوهش(،میل به
آسودگي) كانون رهبری فرماندهان شهید است (منظور از میل به آسودگي اصطالح اطمینان قلبي از دیدگاه اسالمي است) این مقوله
از الزامات و راهبردهای معیني مﺜل اعتقادات و باورها ،جهاد نرم ،بصیرت ،جهاد سخت ،انفاق و شهادت طلبي سرچشمه ميگیرد.
پژوهشگران پیامد این بحث را«رهبری شاهد» نامیده و در نهایت با استنباط از مستندات تحقیق ،چهار گزاره حكمي پژوهش را تنظیم
كرده اند( .عباسي و همكاران)1390 ،
پژوهش حجازی فر( )1394با عنوان چیستي و مؤلفههای مدیریت جهادی به منظور كشف مهمترین مولفههای مدیریت جهادی انجام
شده است .نتایج تحقیق شامل برنامه ریزی و هدفگذاری ،ارتباطات ،سازماندهي ،رهبری ،نظام ارزشي ،تصمیم گیری ،كنترل ،توجه
به رشد و توانمندسازی منابع و امكانات ،خالقیت و نوآوری و انگیزه .
پژوهش عیدی وتوكلي( )1395با عتوان ابعاد و مؤلفههای مدیریت جهادی در پرتو آموزههای نهج البالغه انجام شده است .یافتههای
این تحقیق مهمترین مباني و اصول مدیریت جهادی از دیدگاه نهج البالغه را قرب الهي ،توكل ،آینده نگری و دور اندیشي ،واقع
گرایي ،عقالنیت و خردورزی ،اشاعه وحدت ،مدیریت راهبردی سرمایه انساني ،مدیریت راهبردی علم  ،خودارزیابي و بهبود مستمر
و در نظر گرفتن مدیریت به عنوان آزمایش بیان مي كند.
پژوهش قرباني زاده وهمكاران( )1394با عنوان مؤلفههای سبک مدیریت جهادی با استفاده از تحلیل محتوا انجام شده است .نتایج
این تحقیق بیان میكند ویژگيهای مستخرجه به دو دسته عام و خاص تقسیم ميشوند :ویژگیهای عام سبک مدیریت جهادی
شامل(مسئولیت پذیری و تعهد فردی و اجتماعي ،عقالنیت و خردورزی ،مشاركت و كار گروهي ،رویكرد راهبردی و آینده نگری،
رویكرد كلي نگری و انعطاف پذیری ،توجه به علم و خالقیت پذیری ،نظارت و كنترل و خودارزیابي ،تعارض سازنده ،بهره وری و
بهینه سازی ،ارتباطات صمیمي ،توانمندیهای فردی و مدیریت منابع انساني) و ویژگيهای خاص شامل ویژگيهای
فردی(خدامحوری ،تقوامحوری ،دین مداری ،تواضع و فروتني ،خوش رویي ،وقار و متانت ،ساده زیستي و قناعت ،پیشگامي در
خودشناسي ،تالش خستگي ناپذیر  ،امر به معروف و نهي از منكر ،پرهیز از منفعت طلبي اعتقاد به اصل) و رویكرد ساختاری -ارزشي
شامل (تمركز اعمال بر تقرب الهي ،مسئولیت در برابر خدا ،كار به عنوان ادای تكلیف ،قداست سازمان ،تقوا ،عدالت محوری ،تكلیف
گرایي ،الگو بودن) ،رویكرد ارتباطات باز بر مبنای اسالم(خدمت به مردم در جهت رضای خدا ،عیب پوشي ،صمیمیت ،مردم نوازی،
سعه صدر ،روحیه ایﺜارگری ،مدارا و همراهي با مردم ،صداقت در رفتار و گفتار ،بخشش و عفو ،در دسترس بودن) ،اولویت دادن به
مسائل ارزشي و معنوی(عبادت تلقي كردن كار ،عبادت دانستن خدمت به مردم ،ارزش محوری ،جهاد با نفس ،تعالي گرایي ،استفاده
از نیروهای متعهد و متخصص ،توجه به مسائل معنوی) ،توجه به مباني اسالمي و انقالبي(تعهد نسبت به انقالب ،استقالل طلبي و آزادی
خواهي ،والیت محوری ،توجه به آرمانهای انقالب اسالمي ،حفاظت و صیانت از دستاوردهای انقالب ،تلفیق شعور دیني و آینده
نگری ،توجه به خودكفایي) ،در بعد نظارت وكنترل ارزشي(خودكنترلي بر مبنای نظارت الهي ،ارزیابي و ارزشیابي الهي ،سخت
گیری و سازش ناپذیری در برخورد با تخلفات).

پژوهش نعمتي و پیرعلي( )1393با عنوان مؤلفههای مدیریت جهادی از منظر قرآن كریم انجام شده است .نتایج این تحقیق نشان
میدهد مهمترین شاخصههای جهاد بذل طاقت برای رسیدن به مطلوب با مؤلفههای عقل ،تقوا ،اسوه مداری ،والیت مداری و اعتصام
و توكل به خدا است.
پایاننامه علي اصغرزاده رومیاني( )1394با عنوان تحلیل سیستمي سبک مدیریت جهادی نشان میدهد كه دو دسته از ویژگیها برای
سبک مدیریت جهادی متصور است ،دسته اول ویژگیهای عام است كه ویژگیهای مشترك این سبک مدیریت با سایر مكاتب و
سبكهای نوین امروزی ميباشد .مؤلفههای خاص این پژوهش عبارتند از تمایالت و ویژگیهای فردی رویكرد ارتباطاتي باز و اولویت
دادن به مسائل معنوی و ارزشي.
روش پژوهش
یكي از روشهایي كه به منظور بررسي ،تركیب ،تحلیل و تفسیر پژوهشهای گذشته در چند سال گذشته معرفي شده
فرامطالعه1است .فرامطالعه ،تجزیه و تحلیلي عمیق از نتایج پژوهشي در حوزه ای خاص است .به طوركلي ميتوان گفت كه
فرامطالعه شامل چهار روش زیرمجموعه اصلي است :فرا تحلیل 2:تحلیل كمي یافتههای تحقیقات گذشته ،فرا روش 3:تحلیل
روشناسي تحقیقات گذشته ،فرا نظریه 4:تحلیل نظریههای پژوهشهای گذشته و فرا تركیب 5:تحلیل كیفي یافتههای پژوهشهای
فبلي(بنچ ودی )491 :20106،فراتركیب نوعي مطالعه كیفي است كه اطالعات و یافتههای مطالعات كیفي دیگر را با موضوع
مرتبط و مشابه بررسي ميكند .در نتیجه ،نمونه مورد نظر برای فراتركیب از مطالعات كیفي منتخب و بر اساس ارتباط آنها با
سؤال پژوهش تشكیل ميشود( .سهرابي و همكاران )1390،فراتركیب با فراهم كردن نگرشي نظام مند برای پژوهشگران از
طریق تركیب پژوهشهای كیفي مختلف به كشف موضوعها و استعارههای جدید و اساسي ميپردازد و با این روش ،دانش
جاری را ارتقا ميدهد و دید جامع و گسترده ای را نسبت به مسائل به وجود ميآورد .فراتركیب مستلزم این است كه پژوهشگر
بازنگری دقیق و عمیقي انجام دهد و یافتههای پژوهشهای كیفي مرتبط را تركیب كند(زیمر )20067،در این پژوهش از روش
فراتركیب مطابق با الگوی سندلوسكي و باروس )2007(8كه یكي از انواع پژوهشهای فرامطالعه است استفاده شد.
یافتههای پژوهش
حاصل بررسیها دستیابي به  614شناسه بود كه در این میان پس از پاالیش مفاهیم ،پژوهشگر به مفهوم دست یافت كه
این مفاهیم در 16محور گسترده شد .این  16محور عبارت است از :توجه به خدا و اخالص در عمل ،دین مداری ،اخالق
مداری ،بصیرت و نبوغ نظامي ،تصمیم گیری بر مبنای خرد و فرامرزی بودن ،شایسته ساالری ،سعه صدر ،مردمي بودن ،
عملگرا یودن ،شجاع ،متعهد ،والیت مداری ،نظم و قانونگرایي ،شهادت طلبي ،روحیه سلحشوری و سنجیدگي و تدبیر در
امور.
 -1توجه به خدا و اخالص در عمل

1. Meta - study
2. Meta - analysis
3. Meta - method
4. Meta - theory
5. Meta - synthesis
6. Bench and Day
7. Zimmer
8.Sandelowski and Barros

توكل به خدای متعال از جمله نشانههای جامعه ایماني مي باشد .در جامعه اسالمي ،مؤمنین بر اساس وعدههای الهي ،تمام
كارهای فردی واجتماعي خود را با توكل به خدا آغاز كرده و حمایت الهي را برای خود كافي ميدانند ،چرا كه قرآن كریم
ال»1
ميفرماید« :وَ تَوَ َكّل َعلَي اللّ ِه َو َكفَي بِال ّلهِ وَكی ً

اگر ميخواهی د جامعه ای عزت مدار داشته باشند ،باید در كارهای خود ،خدا را در نظرداشته و به او توكل كنند.به همین
جهت ،رهبر معظم انقالب ،توكل و اعتماد به امداد الهي را از جمله ویژگيهای مدیریت و كار جهادی دانسته و ميفرمایند«:در
همه كارها توكل به خدای متعال و استمداد از كمک الهي كنیم ،به كمک های الهي اعتماد كنیم.وقتي شما ازخــدای متعال
كمک ميخواهید،راهها به سوی شمــا بــاز ميشود»2.

با محور قرار گرفتن خداوند یكتا در كارهای مختلف جامعه ،سازمان ،خانواده و افراد ،نقش و جایگاه نظارتهای بیروني
كمتر و از این طریق سالمت بهتر و راحت تر كارها تضمین ميشود .زماني كه كارها طبق رضایت حق و تعهد و مسئولیت
الهي انجام شود در كنار به كارگیری شیوههای علمي و متناسب با وضعیت روز جامعه ،بین افراد و منافع آنها هیچ اختالفي
پیش نخواهد آمد ،زیرا همه طبق نظر و رضایت خداوند عمل ،و در این راه همه به یک دستور و فرمان تمكین ميكنند و همه
به دنبال تحقق نظر یک وجود هستند؛ در نتیجه خدامحوری به افزایش اثربخشي و كارایي فعالیتهای مختلف سازمان منجر
ميشود( .كاظمي )1381،خداوند ميفرمایدَ ...« .:و َمنْ َیتَوَ َّك ْل َعلَي اللَّ ِه فَهُ َو َح ْسبُ ُه (3»...طالق...«)3/و هر كي به خدا توكل
كند همو وی را بسنده است و .» ....اخالص نیز به معنای خالص كردن ،پاك گردانیدن و برگزیدن است و مقصود از آن در
اخالص فرهنگ اسالمي ،پاك كردن ن ّیت از غیر خدا و انجام دادن عمل برای خدا است .اخالص در فقه چنین معني مي شود
كه مكلّف در عمل عبادی خود جز قصد قربت و عبود ّیت برای پروردگار ،هیچ انگیزة دیگری نداشته باشد .در واقع وقتي
س ِإلَّا
ت ا ْل ِج َّن َو الْ ِإ ْن َ
یک مدیر فرد مخلصي باشد ،بندگي خدا را در هر حالي انجام مي دهد و طبق آیه شریف« َو ما خَ َل ْق ُ
لِ َی ْع ُبدُو ِن» 4هدف خلق خودش را جز عبودیت خدا نمي داند و در نتیجه وقتي هدف خود را یافت تمام تالش خود را برای
نزدیک شدن به خالق خود انجام مي دهد و همه ی كارهایش با قصد تقرب صورت مي گیرد .در اینجا دو هدف بزرگ
وجود دارد.اولین هدف الهي یعني زندگي را به معنای عبودیت و بندگي خدا بدانیم و دومین هدف هموار كردن راه عبودیت
و بندگي .چنین افرادی با نگاه بندگي خدا و تقرب به درگاه حق ،نتیجه كارشان را هم رضای خدا قرار مي دهد و خروجي
اش كار برای خدا مي شود.
تعبد و معنویت سردار سلیماني قابل ستایش یود .او عالوه بر انجام واجبات عبادی به مستحبات نیز توجه ویژهای داشت .از هر
فرصتي برای تالوت آیات قرآن و دعا و مناجات بهره ميجست .مقید به تهجد و نماز شب بود .گریهها و راز و نیازهای او
در دل شب به روشني تصویری از یک عارف واصل به دست ميدهد عرفان و حماسه هرچند دو رفتار متفاوت ميباشند اما
وقتي عرفان ،وصول به حقیقت از طریق شریعت و حماسه از جنس جهاد في سبیل اهلل باشد جانمایه آنها یكي ميشود .به
یاد بیاوریم دوران دفاع مقدس را كه رزمندگان عزیز ما در اوج داشتن روحیه جنگندگي و سلحشوری و رزم و ستیز با
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دشمنان ،سنگرهای خویش را به نیایشگاه هایي بس نوراني و معنوی تبدیل نموده بودند كه در آن عاشقانه به ذكر و دعا و
مناجات و راز و نیاز با حضرت حق جل و علي مي پرداختند گویي آنان عرفایي بودند كه در طریق سیر و سلوك معنوی،
منزل به منزل ره پیمودهاند.حاج قاسم از جنس همان بﭽهها بود .همرزم شهید سلیماني عمق و لطافت فكری شهید سلیماني را
از ویژگيهای برجسته ایشان برشمرد و آنها را ثمره اخالص وی عنوان كرد و گفت :حاج قاسم سلیماني به واسطه توكل به
خدا و اخالص ،با وجود بحرانهای متعدد ،آرامشي خاص داشت و برای آنها تدبیر ميكرد  .او به شدت از ریا و خودنمایي
پرهیز ميكرد .بود و نمود او یكي بود ،آنگونه مينمود كه بود .ظاهر بيآالیش و مؤمنانه او خبر از اخالص و باطن پاكش
ميداد ،مصداق آیه شریفه «...سِیمَاهُمْ فِي ُوجُو ِههِمْ ِمنْ أَ َثرِ ال ُّسجُودِ 1»...بود در طریق اخالص ثابتقدم بود .هیچ گاه به دنبال
مطرح نمودن خود نبود و آنﭽنان به غنای درون رسیده بود كه مستغني از ذرهای جلوهگری بیروني شده بود.
جدول  -1زیر مقوالت توجه به خدا و اخالص در عمل
كسب رضای خدا(پالوج و نقي پور ،)1386،خدا محوری (خلقاني و ابراهیم پور ،)1386 ،اخالص در عمل(حسیني ،)1386 ،پرهیز از
خودمحوری(موسسه فرهنگي ایمان جهادی ،)1390،تعبد و خدا ترسي(حجازی فر ،)1394،توكل به خدا (اسحاقي ،)1393،كمال جویي(بابایي طال تپه،

توجه به
خدا و
اخالص

 ،)1394حق مداری (بابایي طال تپه  ،)1394،جهان بیني توحیدی (صمدی ،)1386 ،برای خدا و در راه او قیام كردن(حسیني ،)1386 ،بندگي و اطاعت
پذیری(اسحاقي ،)1393 ،پرهیز ازذلت (سلطاني ،)1393،پستي در نزد خداوند(سلطاني ،)1393،نزدیكي و ارتباط عمیق با خدا و یاری از او در همه
كارها (الماسي ،)1386،خلوص در كارها و كیفي كردن آن(فیروزآیادی ،)1393 ،مدیریت یرای خدا (یوداقي و شادی  ،)1393،عقیده به خدا
(محمدی )1388،كار یرای رضای خدا(محمدی ،)1388،مدیریت برای خدا(موحد ،)1386 ،تقوا(نعمتي پیر علي ،)1393،توكل به خدا(نعمتي پیر علي،

در عمل  ،)1393تقرب الهي(عبدی وتوكلي ،)1395 ،توكل به خدا(عبدی و توكلي  ،)1395،خدامحوری (قرباني زاده وهمكاران ،)1395 ،تقوا محوری ( قرباني

زاده و همكاران ،)1395 ،دین محوری(قرباني زاده و همكاران ،)1395 ،مسئولیت در برابر خدا(قرباني زاده وهمكاران ،)1395 ،عقیده به خدا(محمدی،
)1388

 -2دین مداری
انسان در برابر دین مسئولیت دارد و باید وظیفه خود را انجام دهد .دفاع از آرمانهای آن گوهر ارزنده كه پیامبر اسالم(ص) برای آن فدا
شد برای هر انسان آرمان طلبي ،بزرگترین آرزو است.
حفظ دین و دفاع از آن در برابر خطرها و آفات و تحریفات ،وظیفه زنان و مردان متعهد و مسئولیتپذیر و بویژه مدیران جامعه دیني
است .حضرت علي(ع) در اینباره ميفرمایند«:نگهبانان دین الهي كساني هستند كه:
الف :دین را اقامه ميكنند « .قیام در راه خدا برای اجرای دستورات دین را انجام ميدهند».
ب  :دین را یاری ميكنند« .برای حفظ دین از كید و مكر و شر دشمنان سر از پا نمي شناسند».
ج  :از تمام جوانب دین دفاع ميكنند« .اصول و فروع دین را با تمام اجزا و اركانش مورد دفاع و حمایت قرار ميدهند(».سلطاني:1393،
 241و)242
شهید سلیماني حقیقت زندگي دنیوی را عمیقاً شناخته بود و از سطح به عمق رفته بود و دنیا را از ورای ظواهرش ميدید .او نیک دریافته
بود كه دنیا با همه جاذبههایش ،با همه زرق و برقش ،با همه لذتهایش ،با همه چرب و شیرینش ،ناپایدار و گذراست .او به خوبي
متوجه این حقیقت شده بود كه دنیا گذرگاه است و آخرت منزلگاه .نگاه او به دنیا از باال به پایین بود اما درك این معنا باعث نگردید
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كه ره به تفریط برده و گوشه انزوا اختیار كند و صرف ًا به عبادت رهبانیتگونه بپردازد بلكه او دقیقاً به این حدیث شریف نبوی(ص) كه
فرمود« :الجهاد رهبانیه االسالم» عمل نمود.
او مصداق این جمله امیرمؤمنان(ع)بود كه« َحمَلُوا بَصَائِرَهُ ْم َعلَى أَ ْسیَافِه ْم» 1جنگاوران متقي از روی بصیرت شمشیر ميزنند .ورود در
هنگامههای پرخوف و خطر و در معركههای سنگین جهاد في سبیل اهلل برای او حكم عبادت و رهبانیت (از جنسي كه پیامبر اعظم(ص)
آن را مورد تأكید قرار داده) داشت .نگاه او به دنیا و فاني بودن آن ،رفتار او را به گونهای شكل داده بود كه گویي از اهل دنیا نبود او
پیوسته احساس ميكرد كه در این دنیا مسافری است كه دیر یا زود بایستي به جهان آخرت شتافت .او دنیا را به عنوان یک مجاز ناپایدار
و آخرت را به عنوان حقیقتي ماندگار یافته بود .او عمیقاً به این آیه باور داشت كه « :وَ لَلْآخِرَةُ َخیْرٌ َلکَ مِ َن الْأُولى «2او آخرتگرا بود
و بدین لحاظ عبد صالح خدا و بنده مبارك او گردید« .مرد آخر بین مبارك بندهای است .او با زیباترین رنگ هستي پوشش یافته بود
كه همانا رنگ الهي است «صِبْغَ َۀ اللَّهِ وَمَ ْن أَحْ َسنُ ِمنَ اللَّ ِه ِصبْغَ ًۀ» 3و این حاصل شناخت دقیق او نسبت به فلسفه خلقت و عظمت خالق و
پرهیز از دنیازدگي و توجه به آخرت بود .او خواستههای خود را در مسیر خواسته خداوند تعریف كرده بود.
جدول  -2زیر مقوالت دین مداری
الگو پذیری از حضرت امیر(ع)(حسیني ،)1386 ،خودسازی و جهاد با نفس(جهاد اكبر)(زواره ،)1386 ،وابسته نبودن به
دنیا و نعمتهای آن(الماسي ،)1386 ،پرهیز از اسراف(رضوان خواه و فاضلي دهكردی ،)1390،رعایت تقوا(اسحاقي)1393 ،
دین
مداری

خوف و رجا(اسحاقي ،)1393 ،قناعت(موحد ،)1386 ،خویشتن داری (اسحاقي  ،)1393،دوری كردن از خودنمایي و ریا
كاری(سلطاني ،)1393،پایبندی به فرایض و مستحبات(فیروز آبادی ،)1393 ،استوار سازی پایههای اسالم ناب (فیروز
آبادی ،)1393 ،عمل به اسالم(جمعي از محققین ،) 1392 ،به یاد داشتن مرگ و سوال و محاسبه الهي(موسسه فرهنگي قدر
والیت ،)1393،درك صحیح از مباني دیني(جمعي از محققین،)1392 ،عدالت محوری(جمعي از محققین ،)1392 ،پرهیز
از مادی گرایي(موسسه فرهنگي ایمان جهادی ،)1390،دین محوری(قرباني زاده وهمكاران ،)1395 ،ارزش گرایي(صادقي
و قاسمي ،)1388 ،آینده و آخرت نگری(محمدی ،)1388 ،توجه به ارزشهای اخالقي و دیني (موحد  ،)1386،نهادینه
كردن اخالق و ارزشهای دیني(بوداقي و شادی ،)1393 ،خود ارزیابي(عبدی و توكلي ،)1395 ،دین مداری(قرباني زاده و
همكاران ،)1394 ،پیشگامي در خودشناسي(قرباني زاده و همكاران،)1394 ،ارزش محوری(قرباني زاده و همكاران،
،)1394آخرت گرا (محمدی)1388 ،

 -3اخالق مداری
س ُحسْناً( 4» ...بقره... «)83/با مردم به زباني خوش سخن بگویید » ....همﭽنین
خداوند در آیه شریفه ميفرمایدَ ... « :و قُولُوا لِل َنّا ِ
ض هَ ْونًا وَ ِإذَا خَا َطبَهُ ُم ا ْلجَا ِهلُو َن قَالُوا سَلَامًا» 5...
در آیه دیگر ميفرماید ...« :وَ ِعبَادُ ال َّر ْح َم ِن ا َّلذِی َن َی ْمشُو َن عَلَى ا ْلأَ ْر ِ
(فرقان ...«)63/و بندگان خداوند بخشنده آنانند كه بر زمین فروتنانه گام یرمي دارند و هرگاه نادانان ،ایشان را مورد خطاب
قرار دهند ،پاسخي نرم گویند .»..امروز اگر ميخواهیم حكومت ما به معنای حقیقي كلمه اسالمي باشد ،بدون مالحظه باید
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در همین راه حركت كنیم .همه باید سعي شان این باشد كه برای كارها و پیشبرد اهدافشان از روش سالم و اخالقي استفاده
كنند .استفاده از این روش ممكن است در جایي ناكامي و دردسرهایي را هم به لحاظ كسب قدرت به وجود آورد؛ اما در
عین حال این بیان كننده این است كه از نظر اسالم و از نظر امیرالمؤمنین ،استناد به روشهای غیر اخالقي به هیچ وجه صحیح
نیست(.بانكي پورفرد و رفیعي .)331 :1393،حضرت رسول اكرم صلي اهلل علیه واله ميفرماید« :یه راستي ،تواضع بر بزرگي
شخص فروتن ميافزاید.
جدول  -3زیر مقوالت اخالق مداری
مدیریت انساني و اخالقي(ایرواني وشیخي ،) 1386،دعوت به وسیله عمل و رفتار خوش(موسسه فرهنگي ایمان
جهادی ،)1390،انصاف(نصر اصفهاني ،شائمي برزكي وبهرامیان  ،)1392،صداقت(نصر اصفهاني،شائمي برزكي و
اخالق

بهرامیان  ،)1392،دلسوزی (بانكي پور فرد و رفیعي ،)1393 ،طرد سخن چین( فتح اهلل بیاتي و خواجه زاده دزفولي

مداری

 ،)1392،طرد چاپلوس( فتح اهلل بیاتي و خواجه زاده دزفولي ،)1392،سخاوت (اسحاقي ،)1393 ،پرهیز از حرص( رضوان
خواه و فاضلي دهكردی ،)1390،نهادینه كردن اخالق و ارزش دیني (بوداقي و شادی ،)1393 ،اخالقیات (محمدی،
،)1388توجه به ارزشهای اخالقي و دیني (موحد ،)1386،تواضع و فروتني (قرباني زاده و همكاران ،)1394،خوش رویي
(قرباني زاده و همكاران)1394 ،

 -4بصیرت و نبوغ نظامي
ب صیرت ،بینشي برآمده از شناخت صحیح و دقیق ،همراه با ایمان و باور یقیني است به شرط اینكه هیجانها ،غرایز حیواني و
وسوسههای نفساني و شیطاني در آن اثری نداشته باشد و مصداق حق را درست تشخیص دهد .اهمیت و ضرورت بصیرت را
در گذر از فتنهها باید جست و جو كرد .هدف از بصیرت ،عمق بخشیدن به شناختها ،راسخ كردن ایمانها ،مهاركردن
خواهشهای نفساني و تشخیص مصداق حق برای تحقق بخشیدن به آرمان همه انسانها یعني برپایي حكومت عدل گستر است
.براین اساس ،مؤلفههای بصیرت عبارت است از :شناخت یقیني ،ایمان و باور قلبي ،مهار گرایشهای منفي و تشخیص مصداق
حق(.برهان» )1390،در زندگي پیﭽیده اجتماعي امروز ،بدون بصیرت نمي شود حركت كرد .جوانها باید فكركنند ،بیندیشند،
بصیرت خودشان را افزایش بدهند .معلمان روحاني ،متعهدان موجود در جامعه ما از اهل سواد و فرهنگ از دانشگاهي
حوزوی ،باید به مسئله بصیرت اهمیت بدهند .بصیرت در هدف ،بصیرت در وسیله ،بصیرت درشناخت دشمن ،بصیرت در
شناخت موانع راه ،بصیرت در شناخت راههای جلوگیری از موانع و برداشتن این موانع ،این بصیرتها الزم است .بصیرت
یعني اینكه بدانید چه میخواهید تا بدانید چه باید با خودتان داشته باشید .«1طبیعي است ،جامعه ای كه نتواند دشمن خود را
بشناسد و از تهدیدهای او اطالع پیدا كند ،نمي تواند برای مقابله با او برنامه ریزی صحیحي داشته و سیاست دفاعي مناسبي
اتخاذ كند .به همین جهت ،دشمن شناسي در رهنمودهای رهبری ،جایگاه ویژه ای داشته و ایشان یكي از شاخصههای مدیریت
جهادی را دشمن شناسي ميدانند؛ «باید دشمن را شناخت ،دشمني او را باید فهمید ،نقشه او را باید تشخیص داد ،این شد
حركت جهادی و مدیریت دستگاه ،چه مدیریت دانشگاه ،چه مدیریت وزارت ،چه مدیریت هر بخشي از بخشهای گوناگون
این عرصه عظیم ،خواهد شد مدیریت جهادی».2
 . 1بیانات مقام معظم رهبری در دیدار عمومي مردم نوشهر و چالوس1388،
 . 2بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اساتید دانشگاه1393/4/11 ،

در این خصوص سردار سلیماني از بصیرت و نبوغ نظامي خاصي برخوردار بود .او مسلط به دانش رزم بود .و برای كسب این
دانش و مهارت دقیق و حساس ،به گونه ای كاربردی و نه صرف ًا نظری ،بایستي در میدان نبرد ،حضوری مستمر داشت و آرام
آرام با زوایای مختلف و پیﭽیدگيهای فراوان آن آشنا شد .او دستكم ،سه میدان عمده رزم را آزموده بود :میدان دفاع
مقدس ،میدان مبارزه با اشرار مسلح و سرانجام میدان مبارزه در عرصه فرامرزی و منطقهای در عراق و سوریه (در مقابل جریان
سفاك داعش با همه پشتیبانيهایي كه از سوی قدرتهای استكباری از آن صورت ميگرفت) و نیز در هر نقطه دیگری از
منطقه كه حضور او ضرورت ميیافت.
جدول  -4زیر مقوالت بصیرت و نبوغ نظامي
بصیرت(بابایي طالتپه ،)1394 ،راه شناسي(بابایي طالتپه،)1394 ،جبهه شناسي (بابایي طالتپه ،)1394 ،جریان
بصیرت و نبوغ
نظامي

شناسي(بابایي طالتپه،)1394 ،واقع بیني(بابایي تپه ،)1394 ،ضعف نشان ندادن به دشمن(جمعي از محققین،
 ،)1392ظلم ستیزی (عبدی ،)1390،دشمن شناسي(عبدی ،)1390،هشیاری(بانكي پور فرد و رفیعي)1393،
،آینده نگری و دوراندیشي(عبدی وتوكلي ،)1395 ،عقالنیت و خردورزی (قرباني زاده و همكاران،
،)1394آینده نگری(محمدی)1388 ،

 -5تصمیم گیری بر مبنای خرد و فرامرزی بودن :
جوهره و ماهیت همه فعالیتهای هرمجموعه به تصمیم گیری بر ميگردد .ستون و عمود خیمه مدیریت ،تصمیم گیری است.
بعد از مشاهدههای الزم و بررسیها نوبت به عزم و اراده بر انجام دادن كار است(.سلطاني )1393،پس هر تصمیمي باید از
ک كانَ
صرَ َو الفُؤا َد كُ ُّل أُول ِئ َ
ک بِ ِه عِلمٌ إِنَّالسَّم َع َو ال َب َ
س َل َ
ف ما لَی َ
اطالعات و تحقیقات مستخرج باشد »:ال تَق ُ
عَنه ُمَسئولًا(«1اسراء»)36/از آنﭽه آگاهي نداری پیروی مكن چرا كه گوش و چشم و دل ،همه مسئولند( «.بابایي
طالتپه )1394،مدیریت جهادی ،مبارزه با مشكالت و موانع از روی علم و آگاهي ،جهت رفع اصولي این مشكالت و موانع
ميباشد .لذا یكي از اصول اساسي این مدیریت ،علم و درایت است؛ «اگر مدیریت جهادی یا همان كار و تالش با نیت الهي
و مبتني بر علم و درایت حاكم باشد ،مشكالت كشور ،در شرایط كنونيِ فشارهای خباثت آمیز قدرتهای جهاني و در شرایط
دیگر ،قابل حل است و كشور حركت رو به جلو را ادامه خواهد داد.«2
فرماندهي بر سپاه قدس نیز فرصتي را برای حاج قاسم فراهم نمود تا تجربیات جدیدی كسب كند .او در این دوران نه تنها با
زوایای مختلف جریان مقاومت در منطقه آشنا گردید بلكه به لحاظ هوشمندی و توان فرماندهي و مدیریتي كه از آن برخوردار
بود به سرعت توانست در این عرصه كارساز و تأثیرگذار گردد .جنگ  33روزه در لبنان و آشنایي با جریان مقاومت در
فلسطین ،تراز فرماندهي او را باال برد و وقتي جریان ضد انساني داعش كه بنا به اعتراف سردمداران جنایتكار امریكا ساخته و
پرداخته دست آنها بود چهره پلید خود را در عراق و سوریه نشان داد ،اوج درخشش سردار ما نیز در مقابله میداني با این
جریان سراسر پلیدی و پلشتي و سرانجام برچیده شدن آن نشان داده شد.
پدیده ای مبارك به نام مدافعان حرم كه هسته مركزی آن دالورمردان ایراني بودند شكل گرفت و سرانجام در كمال بهت و
ناباوری تحلیلگران نظامي و سی اسي جهان ،سردار سرفراز ما كه عزم خویش را برای پاك كردن منطقه از لوث وجود خبیث

 . 1سوره اسراء آیه36
 . 2بیانات مقام معظم رهبری در دیدار شهردار و اعضای شورای شهر تهران1392 /10/23 ،

داعش جزم كرده بود ،خبر از نابودی حكومت داعش و پایان یافتن سیطره آن بر منطقه داد .امروز نه تنها امنیت منطقه ،بلكه
امنیت جهان مرهون مجاهدتها و تالشهای خستگيناپذیر آن استراتژیست بزرگ جهاني یعني سردار سلیماني است .
جدول  -5زیر مقوالت تصمیم گیری بر مبنای خرد و فرامرزی بودن
تصمیم

تصمیم سازی و تصمیم گیری اقناعي(حجازی فر ،)1394 ،پشتیباني تحقیقاتي تصمیم گیریها (بابایي طالتپه،

گیری بر

 ،)1394تجزیه و تحلیل محیطي(بابایي طالتپه ،)1394 ،شناخت موقعیتها و شرایط(بانكي پور فرد و رفیعي،

مبنای خرد

 ،)1393فرابخشي و منطقه ای بودن (صمدی، )1386 ،سرعت در تصمیم گیری و اجرای سریع كارها(مودی ،نصر

و فرامرزی

اصفهاني وهاللي ،)1386 ،عقالنیت و خردورزی(عبدی وتوكلي،)1395 ،مدیریت راهبردی (عبدی وتوكلي،

بودن

 ،)1395رویكرد راهبردی(قرباني زاده و همكاران)1394 ،

 -6شایسته ساالری
ازآنجا كه نیروی انساني هر سازماني متشكل از مدیران و كارمندان است و به وسیله كارمندان دستورهای مدیر به اجرا در
ميآید ،اگر كاركنان افراد شایسته ای نباشند و صالحیت و لیاقت و عهد و ایمان كافي را نداشته باشند ،هرچند دستورهای
مدیر ،سنجیده و بموقع و بجا و همراه باقاطعیت صادر شود ،نتیجه مطلوبي به دست نمي آید ،لذا مدیر جهادی عالوه بر اینكه
خود فردی شایسته است در انتخاب كاركنان و انتصابات سازماني نیز این شاخص را باید مدنظر قرار دهد .پس باید به نكاتي
از قبیل ضابطه گرایي در گزینش ،اصالت خانوادگي ،آزمون برای گزینش و ارتقا و انتصابات توجه كند(.طیب )1379 ،حال
دانسته میشود كه انتخاب شایسته از سوی مدیر و نیز شایستگي مدیر ،جزو جدایي ناپذیر ویژگیهای هر مدیر جهادی است.
شهید سلیماني در این خصوص از ورود به حاشیهها در هر زمینهای دوری مي جست اهل افراط و تفریط نبود فراجناحي بود
و نگاهش به جریانات مختلف سیاسي به مﺜابه افراد یک خانواده با سالیق متفاوت بود كلیت جامعه ایراني را یک خانواده
ميدانست بینش او همگرایانه و تالش او هم افزایانه بود برای او وحدت و انسجام ملي به غایت مهم بود و به لحاظ اینكه بینشي
وسیع و جامعنگر داشت بیشتر بر شایستگیهای افراد و شخصیتها و مجموعهها تأكید مينمود تا بر وجوه ناقض آنها .در عین
حال او مشي انقالبي را پیشه ساخته و استمرار آن را كام ًال ضروری ميدانست.
جدول  -6شایسته ساالری
انتخاب كاركنان بر اساس شایستگي(بابایي طالتپه ،)1394 ،سالمت و اصالت اطرافیان و خانواده(اسحاقي ،)1393،وزانت
سیاسي و وجهه اجتماعي(بانكي پور فرد و رفیعي ،)1393 ،حساسیت نسبت به گزینشها و توجه به متعهدان و
متخصصان(موسسه فرهنگي قدر والیت ،)1393 ،تجربه كاری(فتح اهلل بیاتي و خواجه زاده دزفولي ،)1392،حسن
سابقه(فتح اهلل بیاتي و خواجه زاده دزفولي  ،)1392،قابل اعتماد بودن(جاجرمي زاده ،خورسند رحیم زاده و منصوری،
 ،)1386درگیر شدن در كار (حاجي احمدی و حاجي میر رحیمي ،)1388 ،كار مدار (صادقي و قاسمي ،))1388 ،سخت
شایسته

كوشي و سرعت عمل در كارها(بوداقي و شادی ،)1393 ،اهمیت دادن به بیت المال(بوداقي و شادی،)1393 ،

ساالری

امانتداری(محمدی ،)1388 ،صداقت(محمدی ،)1388 ،همدلي و روحیه اجتماعي(محمدی ،)1388 ،تقدم منلفع عمومي
بر منافع شخصي(محمدی ،)1388 ،پیشگامي در كارها(محمدی ،)1388 ،سخت كوشي (موحد ،)1386،توجه به نیروی
انساني كارامد (موحد ،)1386،مسئولیت پذیری و تعهد فردی و اجتماعي(قرباني زاده و همكاران ،)1394 ،توجه به
توانمندیهای فردی(قرباني زاده و همكاران ،)1394،پرهیز از منفعت طلبي(قرباني زاده و همكاران ،)1394 ،عدالت
محوری (قرباني زاده و همكاران ،)1394،صداقت در رفتار و گفتار (قرباني زاده و همكاران ،)1394 ،سخت گیری و
سازش ناپذیری در برخورد با تخلفات (قرباني زاده و همكاران ،)1394 ،مدیریت قناعت (موحد ،)1386 ،مسئولیت

پذیری(موحد ،)1386 ،باور به توانایي و بكار گیری همه ظرفیتها(سلطاني ،)1386 ،تالش خستگي ناپذیر (قرباني زاده
و همكاران)1394 ،

 -7سعه صدر
خداوند ميفرمایدَ ....« :و ا ْص ِبرُوا إِ َّن اللَّ َه مَ َع الصَّابِری َن( »1انفال....« )46/و شكیبا باشید كه خداوند با شكیبایلن است » .همﭽنین
ب
ضرَّاءِ وَالْكَا ِظمِی َن الْ َغ ْیظَ وَا ْلعَافِینَ َعنِ النَّاسِ وَاللَّهُ ُی ِح ُّ
در آیه  134سوره آل عمران ميفرماید « :ا َّلذِینَ ُینْ ِفقُو َن فِي السَّ َرّا ِء وَال َّ
ا ْل ُم ْحسِنِین «»2پرهیزگاران ،همان كساني هستند كه فرو خورندگان خشم و درگذرندگان از مردمند و خداوند نیكوكاران را
دوست ميدارد» .در وصف اهمیت سعه صدر بهتر است به این كالم مقام معظم رهبری مراجعه كنیم« :سعه صدر و تحمل
مخالف» ازجمله شاخصههایي است جزو پایههای اصولگرایي است .گاهي انسان از حرفي كه ميزنند ،ناراحت هم ميشود،
حرص هم ميخورد ،گاهي به خدا هم شكایت ميكند كه خدایا ! تو كه ميبیني واقع قضیه چیست و چقدر با چیزی كه اینها
میگویند ،فاصله دارد ،اما درعین حال ،انسان بایستي حلم به خرج دهد .حلم یعني ظرفیت و تحمل صدای مخالف را داشتند3».

پیامبر اسالم ميفرماید :نیرومند با كشتي شناخته نمي شود .همانا پیروز كسي است كه هنگام خشم ،خوبشتن دار است.
سعه صدر سردار سلیماني نیز زبانزد خاص و عام بود .ایشان در عین صالبت ،آرام و پر طمأنینه بودند .سكینه قلبي او متأثر از
این بود كه پیوسته به یاد خداوند تبارك و تعالي بود و همواره خود را در محضر ربوبي ميدانست .در جای خود قاطع بودند
اما با كسي درشتي نميكردند .مركز ثقل وگرانیگاه شخصیت ایشان در درون شان بود نه در برون ،لذا با نوسانات بیروني،
ثبات درون ایشان دچار تغییر و تزلزل نميشد.
جدول  -7زیر مقوالت سعه صدر
سعه
صدر

شرح صدر(بابایي طالتپه ،)1394 ،صبر و شكیبایي(بابایي طالتپه ،)1394،بردباری (اسحاقي ،)1393 ،تحمل مشكالت و
سختيها(فیروز آبادی ،)1393 ،مداومت و پایداری(جمعي از محققین ،)1392 ،سعه صدر(قرباني زاده و همكاران ،)1394 ،بخشش
وعفو(قرباني زاده و همكاران ،)1394،بذل طاقت(نعمتي و پیرعلي)1393 ،

 -8مردمي بودن
هرگاه مدیر بخشي از وقت خود را به مالقات و ارتباط مستقیم با كاركنان اختصاص دهد ،متضمن دو فایده بزرگ خواهد بود:
الف)مدیر از این طریق ميتواند از نیازها و مشكالت و گرفتاریهای كاركنان خود آگاه شود و برای حل آنها در حد توان اقدام
كند و بدین وسیله انگیزه و روحیه كاركنان را برای تالش و كوشش بیشتر تقویت كند .ب) مدیر عالوه بر آشنایي با مشكالت
كاركنان ،ميتواند بدین وسیله از مشكالت سازمان نیز آگاهي یابد و با اقدام برای حل و فصل آنها ،موفقیت و پیشرفت سازمان
را تضمین كند .از سوی دیگر اتكای به مردم در وظایف و تقویت مشاركت و حضور مردمي ،روشها و ساختارهای اجرایي
داوطلبانه و توجه به اولویت دهي به نیازهای جامعه ،هم چنین پیوند عاطفي و اعتقاد متقابل مردم و توسعه تقویت ارتباطات مردمي
از جمله ویژگیهایي است كه باعث ایجاد پایگاه مردمي نزد مردم میشود و مدیر را در مسیر دستیابي به اهداف سازماني مددرسان
است (.اسحاقي)135 :1393 ،

 . 1سوره انفال آیه 46
 . 2سوره آل عمران آیه 134
 . 3بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور واعضای هیات دولت1385،

شاه بیت سخنان حضرت امام خمیني(ره) از همان روزهای اول انقالب و پیرو آن بیانات مقام معظم رهبری این بوده و هست كه
پیشرفت و سازندگي در كشور ،بدون مشاركت مردم امكان پذیر نمي باشد .به این علت ،یكي از اصول اولیه و ویژگيهای
اساسي مدیریت جهادی ،مشاركت و حضور مردمي و به تعبیر رهبر معظم انقالب ،عزم ملي ميباشد« ،آنﭽه برای بنای زندگي و
سازندگي آینده مورد انتظار است ،بدون مشاركت مردم تحقّق پذیر نیست .بدون حضور مردم كار پیش نخواهد رفت و مقصود
تحقّق پیدا نخواهد كرد .مردم در گروههای گوناگون مردمي با اراده و عزم راسخ ملّي ميتوانند نقش آفریني كنند .مسئولین هم
برای اینكه بتوانند كار را به درستي پیش ببرند احتیاج به پشتیباني مردم دارند .آنها هم بایستي با توكّل به خدای متعال و با
استمداد از توفیقات و تأییدات الهي و كمک مردمي مجاهدانه وارد میدان عمل بشوند1».

شهید سلیماني نیز عاشق مردمش بود به همین لحاظ مردم عاشق او بودند .او پدر مهربان یتیمان بود و ملجا دردمندان و پناهگاه
محرومان .او عمیقاً بر این باور بود كه مردم ولينعمت ما هستند و این انقالب و نظام حاصل تالش آنان و متعلق به آنان است
پیوسته بر این امر تأكید مي كرد كه ما مدیون و وامدار این مردم عزیز هستیم و خدمت به آنان را بایستي یک افتخار بزرگ بدانیم
در حوادث گوناگون در میان مردم حضور ميیافت و به یاریآنها ميشتافت خاطره شیرین حضور او در میانسیلزدگان در
اوایل سال جاری هیچگاه فراموش نميشود.
جدول  -8زیر مقوالت مردمي بودن
پرهیز از مردم گریزی(سلطاني ،) 1393 ،پرهیز از منت گذاری و بد زباني نسبت به مردم(سلطاني ،)1393 ،انتظارقدرداني و تشكر
نداشتن(سلطاني ،)1393 ،پرهیز از اعمال قدرت نسبت به ارباب رجوع(سلطاني ،)1393 ،نوعدوستي(نصر اصفهاني ،شائمي برزكي و
بهرامیان ،)1392،گسترش سرمایه اجتماعي(خلقاني و ابراهیم پور،)1386 ،وفاق و همدلي با یكدیگر (شعباني و تاج آبادی،)1386،
مردمي

توجه به نقش مردم(شعباني و تاج آبادی ،)1386،مردم محوری (لیاقتي،)1386 ،تعامل و ارتباطات موثر(جاجرمي زاده ،خورسند،

بودن

رحیم زاده و منصوری ،)1386 ،زنده نگهداشتن روحیه خدمتگزاری و عشق خدمت به مردم(زواره،)1386 ،كار گروهي و مشاركت
اجتماعي(اسحاقي،)1393 ،برتری خواست مردم بر خود (شیخي )1386 ،مردم نوازی(قرباني زاده و همكاران ،)1394 ،مدارا و همراهي
با مردم(قرباني زاده و همكاران ،)1394 ،عبادت دانستن خدمت به مردم( ،قرباني زاده و همكاران ، )1394 ،رضایت از خدمت به
مردم(موحد ،)1386 ،نوع دوستي (محمدی)1388 ،

 -9عملگرا بودن
عملگرا یودن در كشور ما تحت تأثیر دو عامل است كه یكي انگیزههای معنوی است و دیگری تحت تأثیر رفتارها ،تصمیمات،
برنامهها و نهایتاً عملكرد قوی و یا ضعیف نظام اجرایي كشور است .در زمینه انگیزههای معنوی باید گفت كه جامعه ای كه
دارای باورهای دیني در انجام دادن وظایف اجتماعي خویش است ،نه تنها جامعه خود را از میرایي ميرهاند ،بلكه این جامعه
با باورهای دیني خود موجبات رشد و توسعه اقتصادی و سیاسي كشور را فراهم ميآورد(.نصراهلل نیا ،مداحي و رحماني
زاده )1393،بيشک سرعت عمل یكي از ویژگي های ضروری هر فرمانده نظامي است .اما ماهیت كارزاری كه شهید سلیماني در آن
وارد شده بود به گونهای بود كه بایستي چون صاعقه بر سر دشمن فرود مي آمد .مكالمه مسئولین منطقه با او و خبر نزدیک شدن داعش
به آنان و استمداد جستن از او و حضور برق آسایش در میانه میدان در كمترین زمان ممكن و شكستن محاصرهای كه حلقه آن توسط
داعش دمادم تنگ تر مي شد تنها یكي از خاطرات ماندگاری است كه مسئولین منطقه از آن با شگفتي یاد ميكنند .دبیر ستاد راهبری
دهه پنجم انقالب شورای عالي انقالب فرهنگي به شخصیت قاسم سلیماني اشاره كرده و مي گوید در دنیا كمتر استراتژیسستي وجود
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دارد كه خود نیز فرمانده نظامي شود .یكي از ویژگيهای اصلي شخصیت قاسم سلیماني این است كه او اگر چه یک استراتژیست است
اما در میدان عمل نیز ورود پیدا ميكند.
جدول  -9زیر مقوالت عملگرا یودن
پافشاری در رسیدن به اهداف(فیروز آبادی ،)1393 ،جلوگیری از موازی كاری (جمعي از محققین ،)1392 ،اعتماد به
هدف(سلطاني ،)1386،اثربخشي فعالیتها (جاجرمي زاده ،خورسند ،رحیم زاده و منصوری ،)1386 ،اثربخشي و هدفگرایي
عملگرا (شكوری ،)1386 ،پیگیری اهداف بلند مدت(فیروز آبادی ،)1393،عمل در كارها(موحد،)1386 ،یهره وری(حاجي
یودن

احمدی و حاجي میررحیمي ،)1388 ،سختكوشي وپركاری(بوداقي و شادی ،)1393،پیشگامي دركارها(محمدی،)1388 ،
سخت كوشي(موحد )1386،سخت كوشي و پر كاری (موحد  ،)1386،سرعت عمل دركارها(موحد ،)1386 ،مسئولیت
پذیری و تعهد فردی و اجتماعي (قرباني زاده و همكاران،)1394 ،تالش خستگي ناپذیر(قرباني زاده و همكاران)1394 ،

 -10شجاع
ت اللَّ ِه وَ َیخْشَوْنَ ُه وَلَا َیخْ َشوْ َن أَحَدًا إِلَّا اللَّ َه وَ َكفَى بِاللَّ ِه
خداوند در سوره مباركه احزاب ميفرماید « :الَّذِی َن ُیبَلِّغُو َن ِرسَالَا ِ
حَسِیبًا»(1احزاب«)39/كساني كهپیامهای خدا را ابالغ ميكنندوازاوميترسند و از هیچ كس جز خدا بیم ندادند».
یكي از ابزارهایي كه مدیران جهادی شدیداً به آن نیازمند هستند ،شجاع بودن و داشتن اعتماد به نفس است .اگر مدیر به اندوختههای
علمي و تجربي و ارزشهایي اعتماد نداشته باشد كه به آنها پایبند است به طور طبیعي در تصمیم گیریهای او اثر ميگذارد و او را شخصي
متزلزل بار ميآورد .تصمیم گیری و یا كارهای دیگری كه مدیران انجام ميدهند ،تحت تأثیر ارزشها و مباني فكری آنها قرار دارد.
مدیر متزلزل به كسي اطالق ميشود كه استقامت و پایداری در رأی و دستوری ندارد كه داده است و این ناشي از نبودن اعتمادبه نفس
كافي در فرد است(.بابایي طال تپه )1394،حضرت رسول اكرم ميفرماید« :شجاعترین مردم كساني هستند كه بر تمایالت نفساني خود
پیروز شوند و آنها را مطیع و مسخر منطق عقل خویشتن سازند».
مقام معظم رهبری فرمودند« :خودباوری یكي از عالمتهای جامعه زنده و فعا ل است .جامعه ای كه خودباوری دارد با نشاط و پویاست.
با شور و حرارت وصف ناشدني به هدف خود باور دارد و هر لحظه برای رسیدن به آن در حال كوشش بوده و با موانع و دشمنيها
مبارزه مي كند .چنین جامعه ای مسئولیت پذیر است و از تقلید منفي و كوركورانه دوری ميكند .افراد در این جامعه ،از ویژگيهای
مﺜبت و منفي خود ،آگاهي دارند و در فكر و عمل ،استقالل خود را حفظ ميكنند .بر این اساس ،مقام معظم رهبری ،خودباوری و
اعتماد به نفس را یكي از ویژگيها و عوامل مهم در مدیریت جهادی بر ميشمارند« :عامل مهم مدیریت جهادی عبارت است از
خودباوری و اعتماد به نفس و اعتماد به كمک الهي»2.

شجاعت مصداق بارز شهید سلیماني بود .او مردی نستوه و خستگيناپذیر بود ،از هیچ مشكلي نهراسید و هیﭽگاه دچار رخوت و سستي
و ركود نشد ،به غایت ساعي و تالشگر بود و به آسایش خویش نمياندیشید .علیرغم اینكه در چند عملیات مجروح شد اما همﭽنان
بر بازگشت به جبهه پای ميفشرد و در كوتاهترین زمان ممكن به خطوط مقدم عملیاتي باز ميگشت .برای كسي كه عمر پر بركت
خویش را در جنگ و جهاد گذرانده باشد شاید توجیه در پیش گرفتن یک زندگي آرام و بي دغدغه كامالً پذیرفتني باشد .اما روح
بيقرار او از راحتي و آسایش گریزان بود و او ميخواست تا پایان عمر و تا آخرین نفس سختكوشانه و مجاهدانه به پیش رود.
جدول  -10زیر مقوالت شجاع
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پرهیز از تبدیل شدن اعتماد به نفس به خود برتربیني (سلطاني  ،)1386،پرهیز از عجله كاری و شتابزدگي(سلطاني،)1386،
خود باوری (موحد ،)1386 ،اعتماد به نفس(بابایي طالتپه ،)1394 ،اطمینان به موفقیت (سلطاني ،)1386،خودباوری(بوداقي
شجاع و شادی ،)1393 ،خودباوری (محمدی ،)1388 ،حفاظت و صیانت از دستاوردهای انقالب(قربانيزاده و همكاران،)1394 ،
جهاد با نفس(قرباني زاده و همكاران ،)1394،قاطعیت(بانكي پورفرد و رفیعي ،)1393 ،شجاعت(دانیالي وموسوی ،) 1386،
شهامت(دانیالي وموسوی ،)1386 ،خطرپذیری (ایرواني وشیخي)1386،

 -11متعهد
مقام معظم رهبری در طرح كلي اندیشه اسالمي در قرآن در باب تعهد چنین سخن رانده اند « :نفع طلبان به مسئولیتهاى ایمانى
به چشم یک تعهد الزم االجرا نگاه نمى كنند ،بلكه تا آنجا به این تعهدات پایبندند كه با منافع شخصى و تجاوزكارانه آنان
سازگار باشد و در غیر این صورت با بي اعتنایي و القیدى آن را به كنارى مى نهند  .فرهنگ قرآن به صراحت ،این گونه
افراد را (كه شاید مایه اى از ایمان قلبى براى روزهاى پریشانى نیز در گوشه دل ذخیره كرده اند) بي ایمان اعالم مى كند و
سعادت و رستگارى و پیروزى و برترى را كه نویدهاى خدا به مؤمنان است ،مخصوص آن كساني مى داند كه در همه حال
و به هر صورت ،پایبند و متعهد در برابر تكلیفهاى دین مى باشند( ».مقام معظم رهبری )1388،تأثیرات منطقهای و جهاني سردار
سلیماني نیز تنها به لحاظ قدرت فرماندهي و اقدامات نظامي وی نبوده است ،ایشان با توجه به تعهدی كه نسبت به انفالب و آرمانهایش داشت هر
جا كه ضرورت مي بافت ،در تراز یک دیپلمات كاركشته و برجسته ظاهر ميگشت .جذبه و جذابیتش از یک سو و تسلطش به فنون مذاكره در
عرصه دیپلماسي از سوی دیگر به او قدرت تأثیرگذاری فوقالعادهای در این میدان داد ه بود این ویژگي مكمل فرماندهي نظامي او بود .آنگاه كه
الزم بود از قدرت سخت بهره مي جست و در وقت مقتضي خویش از قدرت نرم .او فرزند انقالب بود و دلبسته و مروج گفتمان آن .او به روشني
ميدید كه انقالب به مﺜابه درختي تناور ،پیوسته رشد كرده و شاخ و برگ آن فزوني یافته و به سوی ملتهای عدالتخواه جهان امتداد ميیابد.
جدول  -11زیر مقوالت متعهد
تعهد(پالوج و نقي پور ،)1386 ،مسئولیت پذیری(مودی ،نصر اصفهاني و هاللي ،)1386 ،امانتداری (محمدی ،)1388،وجدان
متعهد

كاری(اسحقاقي ،)1393 ،عمل به تكلیف(ایرواني و شیخي )1386،سوء استفاده نكردن از مقام(اسحاقي ،)1393 ،تقدس
هدف (سلطاني )1386،مسئولیت پذیری (موحد ،)1386،تعهد فردی و اجتماعي(قرباني زاده و همكاران ،)1394 ،تعهد نسبت
به انقالب (قرباني زاده و همكاران،)1394 ،سخت كوشي(موحد)1386 ،

 -12والیت مداری
یک مدیر جهادی باید والیت مدار بوده ونشاط و امید و روحیه انقالبي داشته باشد ،نسبت به ارزشهای انقالب وفادار باشد تا
بتواند راههایي را بشكافد كه به نظر به بن بست ميرسد و به پیش برود .وی در راستای محرومیت زدایي با بهره گیری از
پایگاههای مردمي تالش كند و در تحقق شعارهای انقالب از هیچ كوششي دریغ نكند( .اسحاقي )1393،سردار سلیماني به
غایت والیتمدار بود و به رهبر و مقتدای خویش عشق ميورزید .نگاه او به عنوان یک افسر رشید لشكر اسالم به وليامر مسلمین و
فرماندهي معظم كل قوا تنها از حیث رعایت سلسله مراتب نظامي نبود بلكه نگاهي بس فراتر داشت و از جنبه اعتقادی بدین امر مي-
نگریست سخن او ،نگاه او ،تصمیمات ،فعالیت ها و اعمال او همه تعقیب كننده خط والیت بود .بيجهت نیست كه عبارت مالک اشتر
والیت در وصف او به كار برده ميشود.
جدول  -12زیر مقوالت والیت مداری
والیت
مداری

اتكا به عزم ملي برای محرومیت زدایي(سلطاني ،)1386،اتكا به حركت خود جوش مردمي (موسسه فرهنگي ایمان
جهادی ،)1390،توجه به ریزشها و رویشهای انقالب (موسسه فرهنگي ایمان جهادی ،)1390،توجه به ریزشها و
رویشهای انقالب(موسسه فرهنگي ایمان جهادی ،) 1390،حمایت از مستضعفین(بانكي پور فرد و رفیعي ،)1393،

د نبال كردن جدی شعارها(جمعي از محققین ،) 1392 ،اصل تامین نیاز آحاد جامعه(ایرواني و شیخي،)1386 ،
پذیرش كارهای بزرگ و مهم (مودی ،نصر اصفهاني وهاللي ،)1386،استكبار ستیزی(اسحاقي ،)1393 ،معتقد به
نظام و وفادار به ارزشهای انقالب (اسحاقي ،)1393 ،انجام ندادن كارهای خ الف مصلحت نظام اسالمي(زواره،
 ،)1388والیت محور(میر ،)1386 ،آرمان خواهي (لیاقتي ،)1386 ،باور به رهبری (سلطاني  ،)1386،مدیریت
والیتي(موحد ،)1386،والیت مداری(نعمتي و پیر علي ، )1393 ،والیت مداری (محمدی ،)1388 ،والیت
محوری(قرباني زاده و همكاران)1394 ،

 -13نظم و قانونگرایي
مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت زیاد قانونگرایي چنین فرموده اند « :من ميخواهم عرض كنم كه تا لحظه آخر به این
شعار تمسک كنید و بدانید كه قانونگرایي كار سختي هم هست ،اما با وجود سختيهایش در كوتاه مدت و بلندمدت ،فوایدش
از بي قانوني بهتر است .وقتي كه انسان سوار اتومبیل است و ميخواهد به منزل برسد ،ممكن است از راه میانبر ،ورود ممنوعي
مسیر خود را انتخاب كند .اگر شما از این راه رفتید و به منزل رسیدید به نظرتان فایده نقدی وجود دارد ،اما خطراتي كه در
این راه هست به مراتب غیر قابل مقایسه با آن سود است .تمام قوانین همین طورند .از قانون اساسي گرفته تا قوانین عادی كه
در مجلس شورای اسالمي تصویب ميشود»1.
خود نفس انضباط ،منضبط بودن ،منتظم بودن ،ارزش است .امیرالمؤمنین (علیه السالم ) به فرزندانش وصیت ميكند« :اوصیكُم
بِ َتقْ َوی اللّه وَ نَظ ِم َامْرِكُم» «،شما را به پرهیزكاری و نظم در كارها سفارش ميكنم» .رهبر معظم امقالب مي فرماید« :دركارتان
نظم داشته باشید ،اگر این آهنگ درست نظم از بین رفت ،ناهنجاری به وجود ميآید ،در همه جا همین جور است .نظم است
كه زمینه برای موفقیت فراهم ميكند2».شهید سلیماني نیز ذهني نظم یا فته داشت ،دقیق و منضبط بود ،در جلسات به موقع
حضور ميیافت ،گاه برای شركت در جلسهای مهم از دمشق به تهران مي آمد و پس از شركت در آن مستقیم ًا به فرودگاه
ميرفت و عازم دمشق ميشد ،ایشان بسیار دقیق و وظیفهشناس بود.
جدول  -13زیر مقوالت نظم و قانونگرایي
نظم(حسیني،)1386،خودانتقادی(الماسي،)1386،قانونمداری(اسحاقي،)1393،حفظ بیت المال و حقوق جامعه
نظم و
قانونگرایي

(فیروزآبادی ،)1393 ،عدم اتصال به كانونهای قدرت و ثروت (اسحاقي  ،)1393،انجام ندادن كارهای خالف قانون
و مقررات(زواره،)1388،توجه به بیت المال (شعباني و تاج آبادی ،)1386،جلوگیری از فساد و (زواره ،)1388،نظم
(حسیني،) 1386،ادای تكلیف (قرباني زاده و همكاران ،)1394 ،عدالت محوری (قرباني زاده و همكاران،)1394 ،
سختگیری و سازش ناپذیری در برخورد با تخلفات(قرباني زاده و همكاران)1394 ،

 -14شهادت طلبي
فرهنگ ایﺜار و شهادت مقوله ای رفتاری است كه در زبان قرآن به معنای دیگری را بر خود مقدم داشتن آمده است « ...وَ
یُؤْثِرُو َن عَلي أَ ْن ُفسِهِ ْم وَ لَوْ كانَ بِهِ ْم خَصاصَ ٌۀ( 3» ...حشر  ...« )9/و آنان ایﺜار ميكنند و ترجیح ميدهند دیگران را بر خودشان،
گرچه خود آنها نیازمند باشند» ایﺜار گونههای مختلفي دارد ،گاه با فدا كردن جان صورت ميگیرد ،گاه با دادن مال تحقق

 . 1بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت1376،
 . 2بیانات مقام معظم رهبری در دیدار بسیجیان استان كرمانشاه1390،
 . 3سوره حشر آیه 9

ميیابد ،زماني هم با هزینه كردن اعتبار و آبرو صورت ميگیرد و البته برخي اوقات هم ميتواند تركیبي از اینها باشد( .بابایي
طالتپه)1394،
سردار سلیماني شیفته شهادت بود او در داغ فراق یاران همرزمش ميسوخت و در نجوا شبانهاش پیوسته از حضرت حق طلب
شهادت مي نمود .او از مغز استخوان و بندندان و با ذره ذره وجودش خواهان شهادت بود ،او با شهدا سخن ميگفت و از
آنان ملتمسانه مي خواست كه او را به سوی خویش بركشند و به بزم معنوی خود فراخوانند .بزرگترین آرزوی او كه هیﭽگاه
در آن سستي و كاستي پدید نیامد ،همانا شهادت بود و سرانجام به این آرزو كه به دست شقيترین انسان روزگار به شهادت
برسد ،رسید.
جدول  -14زیر مقوالت شهادت طلبي
شهادت
طلبي

جوانمردی (عبدی ،)1390 ،شهادت طلبي(فرهي بوزنجاني ،محمدی و حصیرچي ،)1389 ،ایﺜار و از خود گذشتگي
(فیروزآبادی ،)1393،توسعه فرهنگ ایﺜار و فداكاری (فیروز آبادی  ،)1393گذشت (محمدی ،)1388 ،روحیه ایﺜارگری
(قرباني زاده و همكاران)1394 ،

 -15روحیه سلحشوری
مدیر مسلمان نباید فرصت طلبي پیشه كند و حق ندارد كار خود را با فریب و خدعه پیش ببرد ،ولي موظف است كه بیشتر مجاهده
ورزد و نیز بیش از دیگران تالش كند تا مجبور نشود به دلیل ضعف و حقارت نفس به بي اخالقي متوسل شود(پورعزت)1393،
در حكمت  363نهج البالغه روایت شده است كه شتاب كردن بیش از توانایي بر كار و سستي كردن پس از به دست آوردن فرصت
از بیخردی است(.شریف الرضي )1379،
حضرت علي (ع) ميفرماید « :اَل َّش َرفُ بِال ِهمَمِ العالیهِ ال بِالرِّ َممِ البالیه» «،1شرافت به همتهای بلند است ،نه به (تفاخر به گذشتگان) و
استخوانهای پوسیده آنان» .بنابراین هر فرد یا جامعه ای به اندازه تالش و همتي كه از خود نشان ميدهد به قلههای رفیع شرافت و
موفقیت ،دست خواهد یافت .قطع ًا كارهای بزرگ در هر جامعه  ،نتیجه همت واال و عالي و به تعبیر مقام معظم رهبری همت جهادی
افراد در جامعه خواهد بود .البته این همت عالي ،اگر با نیت خالص ،جهت خدمت رساني به جامعه و برادران دیني باشد ،ارزشمند
خواهد بود .مقام معظم رهبری ،مسئولیت پذیری به نیت خدمت به مصالح كشور را بزرگترین كار جهادی مينامند و مي فرمایند« :این
مسئولیتها اگر به طور جدی ،به دور از انگیزهها ی شخصي ،به دور از هر چیزی جز انگیزه خدمت به مصالح كشور انجام بگیرد،
بزرگترین كار جهادی است،كار جهادی یعني این انگیزههای گوناگون را نباید دخالت داد ،اولویتها را باید نگاه كرد2».

در این خصوص باید اذعان داشت كه سردارسلیماني روحیه سلحشوری و جنگندگي باالیي داشت .او در جنگها عالوه بر
هدایت مقاطع مختلف عملیاتي از طریق استقرار در قرارگاهها ،در نهایت شجاعت و بيباكي در خطوط مقدم حضور ميیافت.
او عاری از هرگونه ترسي در مواجهه با دشمن در معركه ها و میادین نبرد بود او این جمالت امیرمؤمنان حضرت علي(ع)را با
ک ارْ ِم
ض َق َد َم َ
ک ِتدْ فِي الْ َأ ْر ِ
ك أَعِ ِر ال َّلهَ ُج ْم ُجمَ َت َ
ض عَلَى نَاجِ ِذ َ
همه وجود دنبال مينمود كه فرمود « :تَزُولُ الْ ِجبَا ُل وَ لَا تَ ُز ْل َع َّ
ص َركَ وَ ا ْعلَمْ َأنَّ ال َّنصْرَ ِمنْ ِعنْ ِد اللَّهِ سُ ْبحَانَ ُه» «،3اگر كوهها متزلزل شود تو تكان مخور ،دندانهایت
ص ِركَ أَ ْقصَى الْ َقوْمِ وَ ُغضَّ بَ َ
بِ َب َ

 . 1تصنیف غرر الحكم و دررالكلم ،حدیث10273
 . 2بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمي
 . 3خطبه  11نهج البالغه

را به هم بفشار و جمجمه خویش را به خدا عاریت ده ،قدم ها یت را بر زمین میخكوب كن و نگاهت به آخر لشگر دشمن
باشد ،چشمت را فرو گیرو مرعوب نفرات و تجهیزات دشمن مشو و بدان كه نصرت و پیروزی از سوی خداوند سبحان است».
همانا كه سردار سلیماني اینچنین بود .او در میانه میدان نبرد حضور ميیافت و شجاعانه ميجنگید .اینچنین حضوری نتیجهای
بس مؤثر داشت و باعث ميگردیدكه انگیزه و توان و تحرك نیروی رزم مضاعف گردد .فرماندهي و رشادت بي نظیر او
موجب شد كه برای اولین بار نشان ذوالفقار را كه باالترین نشان نظامي كشور است از سوی فرماندهي معظم كل قوا دریافت
نماید
جدول  -15زیر مقوالت روحیه سلحشوری
با انگیزه(شكوری ،)1386،نشاط و سرزندگي دركار (قائد علي و مشرف جوادی ،)1393 ،وجود روحیه جواني
روحیه

(محمدی ،)1388،پرهیز از ركود و درجا زدن و بي تحركي (سلطاني  ،)1393،پركاری و سخت كوشي(موحد،)1386،

سلحشوری روحیه جهادی(صادقي وقاسمي  ،)1388،سخت كوشي و سرعت عمل(بوداقي و شادی،)1393 ،روحیه اجتماعي
(محمدی )1388 ،مدیریت تحول آفرین(موحد ،)1386 ،تحول آفریني (بوداقي و شادی ،)1393،استقالل طلبي و آزادی
خواهي(قرباني زاده و همكاران ،)1394 ،اعتقاد به استقالل و لزوم خودكفایي (قائد علي و مشرف جوادی)1393 ،

 -16سنجیدگي و تدبیر در امور
ب ا َّلذِینَ َیذْ ُكرُونَ اللَّهَ ِقیَامًا وَ ُقعُودًا
ض وَا ْختِلَافِ ال َّلیْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ ِلأُولِي الْ َأ ْلبَا ِ
خداوند ميفرمایدِ « :إنَّ فِي َخلْ ِق ال َّسمَاوَاتِ وَالْ َأ ْر ِ
ک فَ ِقنَا َعذَابَ النَّا ِر»( 1آل عمران190/
ت َهذَا بَا ِطلًا سُ ْبحَا َن َ
ض َربَّنَا مَا َخلَ ْق َ
وَ َعلَى ُجنُوبِ هِ ْم وَیَ َتفَ َّكرُونَ فِي َخلْ ِق ال َّسمَاوَاتِ وَالْ َأ ْر ِ
و « )191بي گمان ،در آفرینش آسمانها و زمین و پیاپي آمدن شب و روز ،نشانههایي برای خردمندان است .كساني كه
خداوند را ایستاده و نشسته و آرمیده بر پهلو یاد ميكنند و در آفرینش آسمانها و زمین مياندیشند ،پروردگارا اینها را بیهوده
نیافریده ای .پاك و منزهي تو .ما را از آتش دوزخ بازدار»
ممكن است فردی رموز و اسرار مدیریت را بداند اما مدیر نباشد ،مهارت الزم را نداشته باشد و نتواند با تدبیر در كارها ،میان
كردار و رفتار وحدت ایجاد كند و نیز توانایي الزم را برای هدایت نیروی انساني به سمت تحقق به اهداف كوتاه مدت و
بلندمدت سازمان نداشته باشد ،لذا مدیر مدبر ،باید با بهره گیری از تجربیات گذشتگان و اتكا به دانش و هوش سرشار خود
و با استفاده از واگذاری اختیار به نیروی انساني تحت امر خویش از هیچ تالشي برای دستیابي به اهداف سازمان دریغ نكند.
مقام معظم رهبری ،درباره نگاه نقادانه در عرصه فرهنگي ميفرمایند » :علما ،اساتید ،روشنفكران انقالبي ،هنرمندان و متعهد،
نگاه نقادانه خودشان را نسبت به اوضاع فرهنگي كشور همﭽنان داشته باشند و تذكر بدهند .البته من در مورد تذكرات ،معتقدم
باید با منطق محكم و بیان روشن ،نقطه نظرات صحیح را ارائه بدهند .بنده با تهمت زني و جنجال آفریني ،با تكفیر و متهم
كردن این و آن ،موافق نیستم .اعتقاد من این است كه مجموعه انقالبي كشور كه بحمداهلل تعداد بي شماری از آنها در بین
جوانها و صاحب نظران ،اساتید ،بزرگان و تحصیل كردههای ما حضور دارند ،مي توانند با منط ِق محكم وارد میدان بشوند،
نقّادی كنند ،نقاط ضعف و نقاط منفي را به رخ ما مسئولین بكشانند .گاهي ميشود كه مسئول ،متوجه نیست در متن جامعه
چه ميگذرد ،اما آن جوان در متن جامعه است ،او ميفهمد ،آن عزم ملّي و مدیریت جهادی كه عرض كردیم در زمینه

 . 1سوره آل عمران آیات 190و191

فرهنگ ،این است «1.تصمیمات شهید سلیماني نیز سنجیده و حساب شده بود و امور را با تدبیر دنبال ميكرد ذهني پردازشگر
داشت خوب ميشنید خوب تأمل و تفكر ميكرد و دقیق و بجا تصمیم ميگرفت و آنگاه خوب عمل ميكردرویه و رویكردی
حلالمسائلي در امورمختلف داشت به اصل بهرهوری كه بر دو پایه كارآمدی و اثر بخشي استوار است پایبند بود و از مشورت
دیگران بهره مي جست .به كار جمعي معتقد بود و بدان بها ميد اد .به اتقان در عمل توجه داشت در عین وظیفهگرا بودن
نتیجهگرا بود و به محصول و غایت كار مياندیشید.
جدول  -16زیر مقوالت سنجیدگي و تدبیر در امور
وحدت در اندیشه وعمل(مانند بنیان مرصوص) (شیخي ،)1386،جهت گیری اقتضای (خلقاني و ابراهیم پور،)1386،
نوآور(میر ،)1386،مهارت هدایت و رهبری (فرهي بورنجاني ،محمدی و حصیرچي ،)1389 ،عبرت ازگذشتگان (اسحاقي
سنجیدگي  ،) 1393،دانایي محوری و آموزشي (سلطاني ،)1393،واگذاری اختیار به نیروها و اعتماد به آنها در كارها (مودی ،نصر
و تدبیر در اصفهاني وهاللي ،)1386،انعطاف پذیری (اسحاقي ،)1393 ،مدیر پروری و بهسازی كاركنان(بابایي طالتپه ،)1394،تربیت
امور

جانشین(موسسه فرهنگي قدر والیت ،)1393 ،نوآوری و خالقیت (صادقي و قاسمي )1388،خطرپذیری(ایرواني و
شیخي،)1386،انطباق وانعطاف پذیری (حاجي احمدی و حاجي میررحیمي ،)1388 ،انعطاف پذیری (بوداقي و شادی،
 ،)1393پویایي(بوداقي و شادی ،)1393 ،شعور دیني(قرباني زاده و همكاران)1394 ،

 . 1بیانات مقام معظم رهبری درحرم رضوی(ع)1393/1/1

در پایان ميتوان گفت  36اثر پژوهشي در زمینه ویژگیهای مدیران جهادی شناسایي ،و با شناسه گذاری كیفي یافتههای آنها،
 16ویژگي اصلي معرف مدیر جهادی مبتني بر مكتب شهید سلیماني فراهم شد كه در قالب الگوی زیر ارائه شده است:
دین مداری

نظم و قانونگرایی

اخالق مداری

متعهد

تصمیم گیری بر
مبنای خرد
و فرامرزی بودن

روحیه
سلحشوری

شناسایی اصول و مبانی و
مولفههای مدیریت جهادی
مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی

بصیرت و نبوغ
نظامی

عملگرا یودن

سنجیدگی و
تدبیر در امور

شایسته
ساالری

شجاع

شهادت طلبی

توجه به خدا و
اخالص در عمل

مردمی بودن
سعه صدر

والیت مداری

شكل :1الگوی مباني و ویژگیهای مدیریت جهادی بر مبنای مكتب شهید سلیماني

نتیجه گیری و پیشنهادها
در این پژوهش اصول و مباني و مولفههای مدیریت جهادی مبتني بر مكتب شهید سلیماني به روش فراتركیب شناسایي شد .نتایج
پژوهش بیانگر این است كه كنش و رفتار مدیر جهادی در نظام معنایي ریشه دارد ،نظام معنایي كه با برچسب ویژگیهای جهادی قابل
تمایز است .این ویژگیهای جهادی به طور كلي همﭽون چتری بر باورها و كنشهای وی اثر مستقیم ميگذارد ،پس خدامحوری و دین
مداری در فعالیتهای وی نقشي محوری دارد .در نتیجه اخالق را سر لوحه رفتار خود قرار ميدهد .این مدیران سرشار از روحیه
ایﺜارگری هستند و در تحقق اهداف واالی خود از هیچ كوششي دریغ نمي كنند ،در رویارویي با مسائل و مشكالت مختلف سعه
صدر پیشه و بر مبنای خرد و تدبیر تصمیم گیری ،و والیي عمل ميكنند ،در راستای عمل والیت مداری خود ،حمایت از مستضعفان
و محرومیت زدایي را مد نظر قرار ميدهند .
مدیران جهادی متعهدند ،اما تعهد آنها چیزی فراتر از وجدان كاری است و تكلیف گرایانه است ،در انتخاب و چینش نیروی انساني
امانتداری و معیار ارزشي را سرلوحه قرار داده و منافع عمومي را بر منافع شخصي مرجح ميدانند و در نتیجه چنین انتخابي ،تحقق
عدالت اجتماعي را ممكن ميسازند ،از جنس مردمند و از این طریق است كه سرمایه اجتماعي خود را گسترش ميدهند ،با همكاران
خویش همدلند و كارها را با جهادگران خویش به صورت مشاركتي و گروهي انجام ميدهند.

مدیران جهادی شجاع بوده و در نتیجه با اطمینان قلبي به موفقیت به فعالیتها و كارها ميپردازند ،اما این اعتماد به نفس آنها موجب
غرور و خودبرتربیني ایشان نمي شود  .مدیران جهادی روحیه سلحشوری دارند و بسیار تالشگر هستند ،با انگیزه فراوان ،كار میكنند
و این انگیزه را به جهادگران تحت امر خویش نیز انتقال ميدهند ،ساختار پذیری و نظم در كارها را سرلوحه رفتار خویش قرار
ميدهند ،قانون را محور تعامل با افراد و گروهها قرار میدهند و از فعالیتهای مغایر با قانون پرهیز دارند .مدیران جهادی توانایي هدایت
و رهبری افراد را دارند و در كارها خالقیت پیشه ميكنند .این مدیران با تدبیر در كارها ،میان گفتار ،كردار و رفتار وحدت ایجاد
ميكنند و این وحدت بخشي را به سازمان و جهادگران تسری ميدهند و در نتیجه چنین عملكردی است كه از هیچ تالشي برای
دستیابي به اهداف دریغ نمي كنند  .اینها و ویژگيهای فراوان دیگری ،مؤلفههای شخصیت واالی سردار بزرگ انقالب شهید سلیماني را نشان
ميدهند .مؤلفههایي كه وقتي فراگرد هم ميآیند جامعیت یک شخصیت را به تصویر مي كشند و او را به عنوان یک مكتب و یک چراغ راه و
یک مدرسه درسآموز معرفي ميكنند .منظومه ای كه همه اجزای آن با یكدیگر همگون و هماهنگند ما در این شاكله شخصیتي ،تضاد و شک و
تردید و نوسان نميبینیم .او یک اسطوره است اما نه اسطورهای از عهد باستان بلكه اسطورهای پیش چشم ،ملموس و مربوط به جامعه كنوني ما،
الگویي عیني برای هر كسي كه بخواهد در مسیر كمال گام بردارد .او تالش كرده تا همه ظرفیت های وجودی خویش را شكوفا نماید و تصویری
از چهره یک انسان دوبعدی و نه تک ساحتي را در عصر كنوني به جامعه ما و جهانیان نشان دهد.

او یک بار دیگر و در امتداد خطي كه انسانهای خود ساخته كه هر یک چراغي بر افروختهاند و از حصار فردیت به در آمدهاند و به
جامعه خدمت نمودهاند چراغي پر فروغ بر افروخت .او یک بار دیگر عم ًال به ما نشان داد كه انسان دارای قابلیتهای فراواني است
كه در صورتي كه همت نماید ميتواند به خوبي آنها را شكوفا نماید .ابعاد شخصیتي او به گونهای است كه ميتواند الگوی هر انساني
در هر منصبي و هر موقعیتي باشد .نكتهای كه ذكر آن در اینجا ضروری مي باشد همانا تأثیر شهادت آن سردار سرفراز است دشمن
گمان مي كرد كه با شهادت رساندن سردار سلیماني و حذف ظاهری او به اهداف خویش دست ميیابد .در حالي كه باید گفت كه
« شهید سلیماني از سردار سلیماني كارسازتر است.
نكته ای كه در پایان بایستي بدان اشاره نمود این است كه شهید سلیماني تنها یک الگو در عرصه نظامي و جنگاوری نبود بلكه او برای
همه كارگزاران و دستاندركاران اداره بخشهای مختلف كشور و برای آح اد ملت عزیز ایران مخصوصاً جوانان برومند این سرزمین
یک الگوی جامع اخالقي ،فكری ،معرفتي ،معنوی و نمونهای برجسته از مدیریت جهادی است كه باید سرمشق قرار گیرد .در اینجا
باید به بیانیه راهبردی گام دوم انقالب كه سال گذشته و در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب كبیر اسالمي توسط رهبر حكیم و
آینده نگر انقالب صادر گردید اشاره نمود و اینكه برای تحقق اهداف و رویكردهای این بیانیه بایستي به مؤلفههای مكتب شهید سردار
سلیماني توجه داشت و آنها را در مقام عمل دنبال نمود.
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