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دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

قدرت رنم
سال ششن شواره پاًسدهن ،پاییس و زهستاى 1395

دکترین و اهداف هدیریت جهادی از دیدگاه هقام هعظن رهبری (هدظلهالعالی)
*1

حسن هرادی

سیذ حسن فیروز آبادی

2

چکیذه
تأویذٞبی ٔىشس اص ػٛی ٔمبْ ِٔٔٓ سٞجشی ثش ٔذیشیت خٟبدی ث ٝخٟت تطمك اٞذاف  ٚآسٔبٖٞبی
خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ كٛست ٌشفت ٝاػت ،و ٝثٕٞ ٝیٗ خبًش ٘یبصٔٙذ ثشسػی ٔجبضث ٔختّف دس صٔیٝٙ
ٔذیشیت خٟبدی ٞؼتیٓٔ .ؼئّٔ ٝب دس ایٗ ٔمبِ ٝتذٚیٗ دوتشیٗ  ٚتجییٗ اٞذاف اٍِٛی ساٞجشدی ٔذیشیت
خٟبدی اص دیذٌبٔ ٜمبْ ِٔٔٓ سٞجشی (ٔذُّٝأِبِی) ٔیثبؿذ .دس ایٗ صٔی ٝٙتدشثیبت ٔٛفك  ٚوبسآٔذ
ٌشاٖثٟبیی پغ اص ا٘مالة ثشای ٓجٛس اص زبِؾٞب  ٚثطشاٖٞب ٚخٛد داسد .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝثطثٞبی
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی دس ساثٌ ٝثب ٔذیشیت خٟبدی ٔیبٖ كبضتِ٘شاٖ دس خشیبٖ اػت ،تذٚیٗ  ٚتجییٗ دوتشیٗ ٚ
اٞذاف آٖ یه هشٚست ثٙیبدی اػتٞ .ذف تطمیك اسائ ٝاثٔبد ٔ ٚؤِفٞٝبی دوتشیٗ  ٚاٞذاف ٔذیشیت
خٟبدی ثش اػبع ا٘ذیـٚ ٝالیت اػت  ٚثًٛ ٝس ٔـخق ث ٝایٗ ػؤاَ پبػخ دادٔ ٜیؿٛد و ،ٝدوتشیٗ ٚ
اٞذاف ٔذیشیت خٟبدی ثش اػبع ا٘ذیـٚ ٝالیت زیؼت؟ ،سٚؽ ثىبس ٌشفت ٝؿذ ٜدس ایٗ پظٞٚؾٌٔ ،بِٔبت
اػٙبدی ث ٝسٚؽ تطّیُ ٔطتٛا اػت .اػٙبد ٔٛسد اػتفبدٙٔ ٜبثْ ٔشتجي ثب ٔٛه ّٛتطمیك ٔیثبؿذ  ٚدس پبیبٖ
اثٔبد ٔ ٚؤِفٞٝبی دوتشیٗ ٔذیشیت خٟبدی دس دیذٌب ِٝ ِٓٔٔ ٜاػتخشاج ٌشدیذ.
 .1دا٘ـدٛی دوتشی أٙیت ّٔی دا٘ـٍبٓ ٜبِی دفبّ ّٔیٛ٘ .یؼٙذٔ ٜؼئ.َٛ
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 .2اػتبد ٓ ٚوٞ ٛیئتّٕٓی دا٘ـٍبٓ ٜبِی دفبّ ّٔی.

وّیذٚاط: ٜاٍِٛی ساٞجشدی ،اٞذافٔ ،ذیشیت ،سٞجشیٔ ،ذیشیت خٟبدی.

 .1هقذهه:
ا٘ؼبٖ ٕ٘یتٛا٘ذ ثٌٝ٘ٛ ٝای ٘بٔٛصٕٞ ٚ ٖٚسٚ ٖٛكّٝای ٘ب ٕٞشً٘ دس خٟبٖ ٞؼتی ص٘ذٌی وٙذ .ا ٚثٝ
ٕٞبٖ ا٘ذاص ٜو ٝاص ِ٘بْ ،تـىیالت ٔ ٚذیشیت فبكّٔ ٝیٌیشد ثب ؿىؼت ٘ ٚبوبٔی س ٚث ٝس ٚخٛاٞذ ؿذ ٚ
ٔطى ْٛث ٝفٙبػت( .آیت اهلل ٔىبسْ ؿیشاصی )21 ٚ 1370:20،اص دیذٌب ٜاػالْٔ ،ذیشیت ٔطٛس كالش خبٔٔٝ

اسصؿی ٌشفت ٚ ٝدسن هشٚسیبت ٘ ٚیبصٞبی خبٔٔ ٝتٛأْ ثب سٚش ٔٔٛٙی ،دیٙی  ٚؿٔٛس ا٘مالثی ٔٛسد ِ٘ش ٚ
ُٕٓ ٔذیشاٖ لشاس ٌیشد (آسٔٙـــذ ٚرثیطی ًبسی .)17 ٚ 18 :1388 ،ضوشت أبْ خٕیٙی (سٔ )ٜیفشٔبیذ:
صضٕبت خٟبد دس ػشاػش ایشاٖ زـٍٕیش ٛٔ ٚسد تلذیك ٔ ٕٝٞب ثٛد ٜاػت (كطیفٛ٘ ٝس )189 :18 ،دسثبسٜ
فشٔ ٚ ًٙٞذیشیت خٟبدی ػؤاَٞبی ٔتٔذدی ٚخٛد داسد وٞ ٝش یه اص ایٗ ػؤاَٞب ٔیتٛا٘ذ ٔٛهّٛ
پظٞٚؾ ّٕٓی ثبؿذ (سختثیٍی.)98:1388،
اص ٔذیشیت خٟبدی تدشثٞٝبی ٔٛفك فٛقأِبدٜای دس ٓجٛس اص ثطشاٖٞب ٚخٛد داسد ِ ٚزا ٔذیشیت
خٟبدی اص تٛاٖ فٛقأِبدٜای ثشای پیؾثشد أٛس خٟت ٘یُ ث ٝاٞذاف ِ٘بْ اػالٔی  ٚخبٔٔ ٝثشخٛسداس اػت.
تأویذٞبی ٔىشس اص ػٛی ٔمبْ ِٔٔٓ سٞجشی ثش ٔذیشیت خٟبدی ثشای تطمك اٞذاف  ٚآسٔبٖٞبی ج.ا.ا اػت
٘ ٚیبصٔٙذ ثشسػی ٔجبضث ٔختّف دس صٔیٔ ٝٙذیشیت خٟبدی ٞؼتیٓ .تذٚیٗ دوتشیٗ  ٚاٞذاف ٔذیشیت
خٟبدی ثش اػبع ا٘ذیـٔ ٝمبْ ِٔٔٓ سٞجشی دغذغ ٝایٗ پظٞٚؾ ث ٝؿٕبس ٔیآیذ.

ضرورت این تحقیق:
تجییٗ  ٚتذٚیٗ دوتشیٗ  ٚاٞذاف ٔذیشیت خٟبدی ،استمبی فٟٓپزیشی ٔذیشاٖ ساٞجشدی ِ٘بْ ٔمذع
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الیطُٕ ٞزا أِّٓ اال ا ُٞاِجلش ٚاِلجش ٚأِّٓ ثٕٛالْ اِطك .پشزٓ ٔذیشیت  ٚفشٔب٘ذٞی سا ثذٚؽ ٕ٘یوـذ
ٍٔش وؼی و ٝكبضت ثلیشت ٔ ٚمبٔٚت ٚآٌب ٜثٛٔ ٝاهْ ٔٚؼبئُ ضك ثبؿذ (ٟ٘حاِجالغ ٝخٌج.)172 ٝ
پذیذٔ ٜذیشیت یىی اص ٟٔٓتشیٗ فٔبِیتٞب دس ص٘ذٌی ثـش اػت .یىی اص ٓٛأُ تأثیشٌزاس ثش اختالف
ّٕٓىشد ػبصٔبٖ  ٚدػتٍبٜٞبی ٔختّف دس ؿیٔ ٜٛذیشیتی آٖ دػتٍبٜٞبػت (فیشٚص آثبدی.)15 :1390 ،
پغ اص پیشٚصی ؿىٕٙٞٛذ ا٘مالة اػالٔی ایشاٖ ،ثبفشٔبٖ أبْ خٕیٙی (س ٚ )ٜدس ساػتبی ػبصٔب٘ذٞی
ضٕبیت  ٚسػیذٌی ث ٝأٛس ٔطشٔٚبٖ وـٛس ،ثب تـىیُ ٟ٘بدٞبیی ،ػجىی اص ٔذیشیت ٌزاسد ٜؿذ ؤ ٝجٙبی
آٖ سا ِ٘بْ اسصؿی اػالٔی تـىیُ ٔیدٞذ .ایٗ ٘ ّٛاص ٔذیشیت ثبٓث ؿذ تب سٚؽٞبی ّٕٓی ٔذیشاٖ ثبس
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 ٚأب٘ت  ٚتىّیف ٔالصْ ؿبیؼتٍی اػت .اػالْ دس ضٛصٔ ّٓٓ ٜذیشیت ،سٕٛٙٞدٞبی ٔذیشیتی داسد (٘می
پٛس فش .)103 :1370 ،لشآٖ ٔیفشٔبیذ :آٖ اهلل یبٔشوٓ اٖ تٛد ٚاالٔب٘بت اِی اّٟٞبٕٞ .ب٘ب خذا٘ٚذ ث ٝؿٕب
فشٔبٖ ٔیدٞذ و ٝأب٘تٞب سا ث ٝكبضجب٘ؾ ثبصٌشدا٘یذ (ػٛس٘ ٜؼبء :آی .)58 ٝضوشت ّٓی (ّ) ٔیفشٔبیذ:
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ج.ا.ا دس ثىبسٌیشی ٞشز ٝثیـتش ا٘ذیـٞٝب ،آساِ٘ ،شات ،سٕٛٙٞدٞب  ٚتذاثیش ِٚیفمی( ٝضوشت أبْ خٕیٙی
(س ٚ )ٜضوشت أبْ خبٔٝٙای «ٔذُّٝأِبِی»)  ٚلب٘ ٖٛاػبػی سا دس ثشداسد .اكٔ ٚ َٛجب٘ی ِ٘شی ضبكُ اص
162
٘تبیح ٌٔبِٔبت اوتـبفی آٖٔ ،یتٛا٘ذ هٕٗ تأثیش ثش دغذغٞٝبی ٔٛخٛد ،غٙبی ػبیش پظٞٚؾٞب دس صٔیٝٙ
دو فصلناهم علمی – ژپوهشی ٔذیشیت سا افضایؾ دٞذ .داؿتٗ دوتشیٗ  ٚاٞذاف ٔذیشیت خٟبدی و ٝاصخّٕٙٓ ٝبكش دخیُ دس فشآیٙذ
پشٚسؽ ٔذیشیت خٟبدی اػت ،ثؼتش تشثیت  ٚصٔی ٝٙسؿذ ٔذیشاٖ اسصؿی  ٚالیك سا فشأ ٓٞیوٙذ.
مطالعات
ٞذف تطمیك اسائ ٝاثٔبد ٔ ٚؤِفٞٝبی دوتشیٗ  ٚاٞذاف ٔذیشیت خٟبدی ثش اػبع ا٘ذیـٚ ٝالیت اػت.
ػؤاَ آٖ ایٗ اػت و ،ٝاثٔبد ٔ ٚؤِفٞٝبی دوتشیٗ  ٚاٞذاف ٔذیشیت خٟبدی ثش اػبع ا٘ذیـٚ ٝالیت
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زیؼت؟
دس ایٗ پظٞٚؾٌٔ ،بِٔبت اػٙبدی ث ٝسٚؽ تطّیُ ٔطتٛا اػت .اػٙبد ٔٛسد اػتفبدٙٔ ٜبثْ ٔشتجي ثب
ٔٛه ّٛتطمیك اػت .خبٔٔ ٝآٔبسی پظٞٚؾ ٘یض ؿبُٔ وّیٙٔ ٝبثْ ٔٛخٛد ٔ ٚشتجي لبثُدػتشع دس دٚسٜ
سٞجشی ٔمبْ ِٔٔٓ سٞجشی «ٔذُّٝأِبِی» اػت .ثشای ٌشدآٚسی دادٜٞب اص سٚؽ وتبثخب٘ٝای ّٕٓی-
تخللی اػتفبد ٜؿذ  ٚدس ٌشدآٚسی دادٜٞبی تطمیك اص ٌٔبِٔبت اػٙبدی اػتفبدٌ ٜشدیذ .لّٕش ٚتطمیك
دٚس ٜسٞجشی ٔمبْ ِٔٔٓ سٞجشی پغ اص ا٘مالة ٔیثبؿذٔ .طتٛای ثیب٘بت ضوشت آیت اهلل إِِٔی خبٔٝٙای
(ٔذُّٝأِبِی) اص ٘یٕ ٝد 1368 ْٚتب ا 1395 َٚدس خلٛف ٔذیشیت خٟبدی ٔمِٝٛثٙذی  ٚدس لبِت ٚاضذٞب
ثب ٔطٛسثٙذی ٔٙبػت اػتخشاج  ٚػبصٔبٖدٞی  ٚدس تٔبُٔ یىذیٍش ،تٌجیك  ٚتشویت  ٚتدضی ٚ ٝتطّیُ
ٌشدیذ ٜاػت  ٚدس ٟ٘بیت ثش اػبع تطّیُ ٔطتٛای ٚاضذٞبی ٔمٛالت فٛق ،دوتشیٗ  ٚاٞذاف اػتخشاج
ؿذ ٜاػت.
ِ٘ش ث ٝایٙى ٝفشهی ٝضذع آٌبٞب٘ٔ ٝطمك دس پبػخ ث ٝػؤاَٞب ،تطمیك ٔیثبؿذ  ٚثب تٛخ ٝث ّٛ٘ ٝاٞذاف
 ٚػظاَٞب  ٚثب ٓٙبیت ث ٝایٗ و ٝتطمیك ضبهش ث ٝد٘جبَ اسائ ٝدوتشیٗ  ٚاٞذاف ٔذیشیت خٟبدی ثب سٚؽ
تطّیُ ٔطتٛا اػت ،ایٗ پظٞٚؾ فبلذ فشهیٔ ٝیثبؿذ.
پیـیٔ ٝٙؼئّ ٝثشسػی ؿذ ،و ٝدس ساثٌ ٝثب دوتشیٗ  ٚاٞذاف اٍِٛی ساٞجشدی ٔذیشیت خٟبدی پیـیٝٙای
یبفت ٘ـذ.

 .2هبانی نظری
 2.1هفاهین واصطالحات
 2.1.1دکترین
دس فشِ ًٙٞغت فبسػی «دوتشیٗ» ثٔٔ ٝب٘ی ِ٘شی ،ٝا٘ذیـ ،ٝفىش ،آٔٛصٔ ،ٜؼّهٓ ،میذ ،ٜسأی ،آییٗ،
ا٘ذیـ ...ٚ ٝآٔذ ٜاػت (ٔٔیٗ« .)1544 :1383 ،اص ثیٗ ٔٔب٘ی ِغٛی دوتشیٗ ،زٟبس ٔٔٙبی اك َٛثٙیبدیٗ،

ثبٚسٞب ،خٌٛى سإٙٞب  ٚزبسزٛةٞبی ِ٘شی ،وبسوشد سٚؿٗتشی داسد» (ثشٚتی ٕٞ ٚىبساٖ.)27 :1389 ،
دوتشیٗ دسِغت ث ٝاك ،َٛاكٓ َٛمیذ ،ٜتّٔیٓ ،آٔٛصٔ ،ٜىتت  ٚضتی ػیبػت تشخٕ ٝؿذ ٚ ٜدس
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اكٌالش ضذالُ دس زٟبس ٔٔٙب تٔشیف ٌٔ ٚشش ؿذ ٜاػت )1( :اك ٚ َٛلٛآذ ٞش یه اصؿبخٞٝبی ّٓٚ ْٛ
یب ٔیبٖ پیشٚاٖ یه آییٗٛٔ ،سد تلذیك  ٚآتمبد ثبؿذٔ )2( ،دٕٝٓٛای اصٓمبیذ و ٝدػتٍبٞی اصِ٘شیٞٝبی دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
دیٙی  ٚفّؼفی یب ػیبػی سا تـىیُ دٞذٔ )3( ،دٕٓ ّٛمبیذی و ٝدس ثبة تٛخی ،ٝثیبٖ  ٚتفؼیش لٛآذی اص
مطالعات
ًشف ّٕٓبی فٗ اُٟبس ؿذ ٜاػت  )4( ٚاك َٛیه فّؼفِ٘ ،ٝبْ فىشی یب ػیبػت ٚخئـی» (آلبثخـی ٚ
افـبسیساد.)171 :1387،
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خذٔ )1( َٚؤِفٞٝبی ٔٛسد تأویذ دس تٔشیف دوتشیٗ

خي ٔـیٔ ،جٙبی
ُٕٓ

دالٚسی113 :1378 ،

2

لٛآذ ثٙیبدی ٞذایت وٙٙذّٕٓ ٜیبت
دس پـتیجب٘ی اص ػیبػتٞبی ػٌٛش
ٔختّف

لٛآذ ٞذایت وٙٙذٜ
ّٕٓیبت

وبِیٙض491 :1388 ،

3

زٟبس ٔٔٙبی اك َٛثٙیبدیٗ ،ثبٚسٞب،
خٌٛى سإٙٞب  ٚزبسزٛةٞبی
ِ٘شی وبسوشد سٚؿٗتشی داسد»

اك َٛثٙیبدیٗ،
ثبٚسٞب ،خٌٛى
سإٙٞب ٚ
زبسزٛةٞبی ِ٘شی

ثشٚتی ٕٞ ٚىبساٖ27 :1389 ،

4

ٔدٕٓ ّٛمبیذی و ٝدس ثبة تٛخی،ٝ
ثیبٖ  ٚتفؼیش لٛآذی اص ّٕٓبی فٗ
اُٟبس ؿذ ٜاػت

ٔدٕٓ ّٛمبیذ

1

آلبثخـی  ٚافـبسیساد،
171 :1387

 2.1.2هذف
ٟٔٓتشیٗ ٔشضّ ٝدس فشآیٙذ ثش٘بٔٝسیضی خبْٔ تٔییٗ  ٚتذٚیٗ اٞذاف آیٙذ ٜػبصٔبٖ اػت .تٔییٗ ٞذف
ؿبُٔ دسن  ٚتـخیق كطیص ٔأٔٛسیتٞب ٔ ٚمبكذ ػبصٔبٖ  ٚثیبٖ آٖٞب اػت .ثشای دسن ٔأٔٛسیت ٚ
ٔمبكذ ػبصٔبٖ ثبیذ ساثٌ ٝآٖ ثب خبٔٔ ٚ ٝدِیُ ٚخٛدی آٖ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌیشد (اِٛا٘ی.)63 :1393 ،
ٞذف ٘تید ٝیب پبیب٘ی اػت و ٝوٛؿؾٞب سا ث ٝػٕت خٛد ٞذایت ٔیوٙذ .دس ایٗ تٔشیف٘ ،تید ٝیب پبیبٖ

حسي هرادی و هوکار

آٔٛص ،ٜػیبػتٔ ،ىتت ،آییٗ
ٚاك ٚ َٛلٛآذ پزیشفت ٝؿذ ٜفشد یب
خبِٔٔ٘ .ٝبْ فىشی ،خي ٔـی
ٚفّؼفٝای ؤ ٝجٙبی ُٕٓ لشاسٌیشد.

دکتریي و اهداف هدیریت جهادی از دیدگاه هقام هعظن رهبری (هدظلهالعالی)

سدیف

تٔشیف

ٔؤِفٛٔ ٝسد تبویذ

٘ـب٘ی

یه ٚالٔیت اػت ،و ٝوٛؿؾٞب ثشای وؼت آٖ ث ٝوبس ٌشفتٔ ٝیؿٛد (ضؼٗ ثیٍی .)221 :1390 ،اٞذاف
 ٚساٞجشد ػبصٔبٖ ٔـخق وٙٙذ ٜدأ ٝٙفٔبِیتٞب  ٚساثٌٝای اػت و ٝػبصٔبٖ ثب وبسوٙبٖٔ ،ـتشیبٖ  ٚسلجبی
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خٛد داسد (دفتٞ .)31 :1393،ذفٌزاسی ٓجبست اػت اص ثیبٖ ٘تبیح ٔٛسد ا٘تِبس (ؿبُٔ وبس ٔـخق ٚ
دو فصلناهم علمی – ژپوهشی لبثُ ا٘ذاصٌٜیشی) دس ٔطذٚد ٜصٔب٘ی خبف  ٚثب ٞضیٝٙای ٔٔیِٗٛٙٔ ،س اص ٞذفٌزاسی ،تفىیه
ٔأٔٛسیتٞب یب اٞذاف دٚس ثشد ث ٝاٞذاف وٕی  ٚویفی وٛتبٔ ٜذت اػت و ٝثشای یه ٚاضذ  ٚػشا٘دبْ
مطالعات
یه فشد ؿبغُ لبثُ اخشا ثبؿذ (سهبییبٖ.)102 :1393 ،
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خذٔ )2( َٚؤِفٞٝبی ٔٛسد تأویذ دس تٔشیف اٞذاف
سدیف

1

2
3

4

5

تٔشیف

ٔؤِفٛٔ ٝسد تبویذ

ٔـخقوٙٙذ ٜدأٝٙ
اٞذاف  ٚساٞجشد ػبصٔبٖ ٔـخق وٙٙذٜ
فٔبِیتٞب  ٚساثٌٝ
دأ ٝٙفٔبِیتٞب  ٚساثٌٝای اػت وٝ
ػبصٔبٖ ثب وبسوٙبٖٔ ،ـتشیبٖ  ٚسلجبی خٛد ػبصٔبٖ ثب وبسوٙبٖ،
ٔـتشیبٖ  ٚسلجب
داسد
ثیبٖ ٘تبیح ٔٛسد ا٘تِبس دس ٔطذٚد ٜصٔب٘ی
خبف  ٚثب ٞضیٝٙای ٔٔیٗ
٘تیدٟ٘ ٝبیی فٔبِیتٞبی ثش٘بٔ ٝسیضی ؿذٜ
اػت.
ٞذفٞب اػبع تٔییٗ فٔبِیتٞبیی ٞؼتٙذ
و ٝثبیذ ا٘دبْ ثٍیشد  ٚث ٝایدبد هٛاثٌی
و ٝثشای اسصیبثی وٕی  ٚویفی فٔبِیتٞب
الصْ اػت ،وٕه ٔیوٙٙذ.
ٟٔٓتشیٗ ٔشضّ ٝدس فشایٙذ ثش٘بٔٝسیضی
خبْٔ تٔییٗ  ٚتذٚیٗ اٞذاف آیٙذٜ
ػبصٔبٖ اػت .تٔییٗ ٞذف ؿبُٔ دسن ٚ
تـخیق كطیص ٔأٔٛسیتٞب ٔ ٚمبكذ
ػبصٔبٖ  ٚثیبٖ آٖٞب اػت .ثشای دسن
ٔأٔٛسیت ٔ ٚمبكذ ػبصٔبٖ ثبیذ ساثٌ ٝآٖ
ثب خبٔٔ ٚ ٝدِیُ ٚخٛدی آٖ ٔٛسد ثشسػی
لشاس ٌیشد.

٘تبیح ٔٛسد ا٘تِبس،
صٔبٖٞ ،ضیٝٙ
٘تیدٝ

اػبع تٔییٗ فٔبِیت،
هٛاثي

دسن  ٚتـخیق
كطیص ٔأٔٛسیتٞب ٚ
ٔمبكذ ػبصٔبٖ

٘ـب٘ی
دفت،
31 :1393
سهبییبٖ،
112 :1393
ضؼٗ ثیٍی،
221 :1390
وشیٓ صاد،ٜ
101 :1382

اِٛا٘ی،
63 :1393

 2.1.3هفهوم هذیریت

1

كبضتِ٘شاٖ ثشای ٔذیشیت تٔبسیف ٌ٘ٛبٌ٘ٛی سا اسائ ٝوشدٜا٘ذ« :فبِت» آٖسا «ٙٞش ا٘دبْ دادٖ وبس ثٝ
ٚػیّ ٝدیٍشاٖ» تٔشیف ٔیوٙذ (اػت٘ٛشٚفشیٕٗ« .)16 :1375،فٛسػتش» فشاٌشد تجذیُ اًالٓبت ث ُٕٓ ٝسا
ع
هش
لم
ف
ل
ص
ٔذیشیت ٔی٘بٔذ« .داّ٘ی» ٔذیشیت سا فشاٌشد ٕٞبًٙٞػبصی فٔبِیت فشدی ٌ ٚشٞٚی دس خٟت ٞذفٞبی دو ناهم ی – ژپو ی
ٌشٞٚی ٔیدا٘ذ« .و٘ٛتض» « ٚاٚسائُ» آٖسا هبٔٗ ٕٞبٍٙٞی وٛؿؾٞبی فشدی ثشای دػتیبثی ثٞ ٝذفٞبی
مطالعات
ٌشٞٚی تٔشیف ُٚ ٚیف ٝثٙیبدی ٔذیشاٖ سا ث ٝایدبد ٔطیٌی ٔؤثش ثشای افشادی و ٝدس ٌشٜٞٚبی سػٕی
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اثشثخؾ  ٚوبسآٔذ ٞذفٞبی آٖ سا ٔذیشیت ٔی٘بٔٙذ« .اػت٘ٛش» « ٚفشیٕٗ» ٔذیشیت سا فشاٌشد ثش٘بٔٝسیضی،
ػبصٔبٖدٞی ،سٞجشی ِ٘ ٚبست وبس آوبی ػبصٔبٖ  ٚاػتفبد ٜاص ٙٔ ٕٝٞبثْ ٔٛخٛد ػبصٔب٘ی ثشای تطمك
ٞذفٞبی ٔٛسد ِ٘ش ػبصٔبٖ تٔشیف ٔیوٙٙذ (اػت٘ٛش  ٚفشیٕٗ.)17 :1375 ،
ا٘ذیـٕٙذاٖ أٛس سفتبسی ثشای ٔذیشیت ،تٔشیفٞبی ٔتٔذدی ثیبٖ وشدٜا٘ذ .ثشخی آٖ سا ٔدٕٝٓٛای اص
فٔبِیتٞب (ؿبُٔ ثش٘بٔٝسیضی ،تلٕیٌٓیشی ،ػبصٔبٖدٞی ،سٞجشی  ٚوٙتشَ) ثش سٚی ٔٙبثْ ػبصٔبٖ (ا٘ؼب٘ی،
ٔبِی ،فیضیىی  ٚاًالٓبت) ثبٞذف ٘یُ ثٔ ٝمبكذ ػبصٔبٖ وبسآٔذ  ٚاثشثخؾ دا٘ؼتٝا٘ذ (سهبییبٖ:1383 ،
ٓ .)18ذٜای دیٍش تٔشیف صیش سا ثیبٖ داؿتٝا٘ذ« :فشآیٙذ ثش٘بٔٝسیضی ،ػبصٔبٖدٞی ،سٞجشی  ٚوٙتشَ ٚ
اػتفبد ٜثٟی ٝٙاص ٔٙبثْ ثِٛٙٔ ٝس ا٘دبْ اٞذاف ّٕٓىشدیٔ ،ذیشیت ٘بٔیذٔ ٜیؿٛد)Schermerhorn, :20
2
 .)2002خب٘ٓ ٔبسی پبسوش فبِت ٔذیشیت سا ٙٞش ا٘دبْ وبسٞب ثٚٝػیّ ٝدیٍشاٖ ٔیدا٘ذ (Freeman, 1992: 6
 (Stoner &.دس ػٌص ثبالتشٔ ،ذیشیت ثبیذ ثتٛا٘ذ ٘یشٞٚب سا ٓاللٙٔٝذ ث ٝوبس وٙذ (Fiedler & Garia,
) .1983دس ّٓ ْٛسفتبسیٔ ،ذیشیتٙٞ ،ش یب دا٘ؾ ا٘دبْ وبس ثب ٔشدْ یب اص سأ ٜشدْ اػت٘ .ىت ٝلبثُ تٛخ ٝدس
تٔشیفٞبی فٛق ،ا٘دبْ وبس  ٚفٔبِیت اص سا٘ ٜیشٚی ا٘ؼب٘ی اػت ؤ ٝیتٛاٖ ثب ثش٘بٔٝسیضی ،ػبصٔبٖدٞی،
ٞذایت  ٚوٙتشَ ،آٖسا ا٘دبْ داد.
دس یه خْٕثٙذی خبْٔ ٔیتٛاٖ ٌفتٔ :ذیشیت فشاٌشد ث ٝوبسٌیشی ٔؤثش  ٚوبسآٔذ ٔٙبثْ ٔبدی ٚ
ا٘ؼب٘ی ثش ٔجٙبی یه ِ٘بْ اسصؿی پزیشفت ٝؿذ ٜاػت و ٝاص ًشیك ثش٘بٔٝسیضی ،ػبصٔبٖدٞی ،ثؼیح ٔٙبثْ ٚ
أىب٘بتٞ ،ذایت  ٚوٙتشَ ّٕٓیبت ثشای دػتیبثی ث ٝاٞذاف تٔییٗؿذ ،ٜكٛست ٔیٌیشد .ایٗ تٔشیف ،پٙح
٘ىت ٝاػبػی ریُ سا و ٝصیشثٙبی ٔفبٞیٓ وّی ٔذیشیت دس ضٛصٜٞبی ِ٘شیٝپشداصی  ٚوبسثشد ٞؼتٙذ دس
ثشداسد:
ٔذیشیت یه فشاٌشد اػت.
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ػبصٔبٖ فٔبِیت ٔیوٙٙذ ،دا٘ؼتٝا٘ذ (و٘ٛتضٚاٚداُ٘« .)34 :137،وبػت ٚسص٘ ٚضدٚیه» ٔذیشیت سا
ٕٞبًٙٞػبصی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ٔ ٚبدی دس خٟت تطمك اٞذاف ٔیخٛا٘ٙذٌ« .شیفیٗ» فشاٌشد تلٕیٌٓیشی ٚ
ثش٘بٔٝسیضی ،ػبصٔبٖدٞی ،سٞجشی  ٚوٙتشَ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘یٔ ،بِیٔ ،بدی  ٚاًالٓبت ػبصٔبٖ ثِٛٙٔ ٝس تطمك
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ٔذیشیت ثش ٞذایت تـىیالت ا٘ؼب٘ی دالِت داسد.
ٔذیشیت ٔؤثش ثش ٔجٙبی تلٕیٓ ٌیشی ٔٙبػت  ٚدػتیبثی ث٘ ٝتیدٌّٛٔ ٝة اػت.
ٔذیشیت وبسأ ،توٕٗ تخلیق ٔ ٚلشف ٔذثشا٘ٙٔ ٝبثْ اػت.
ٔذیشیت ثش فٔبِیتٞبی ٞذفداس ،تٕشوض داسد (سهبییبٖ.)1380 ،
 2.1.4رهبری
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سٞجشی اص خّٕ ٝایٗ ٔمٛالت پیسیذ ٚ ٜدس ٓیٗ ضبَ پش إٞیت اػت و ٝتذلیك ٔف ٚ ْٟٛتٔشیف آٖ ثؼیبس
هشٚسی اػتٔ .طممبٖ دس ٔمبْ تٔشیف اص پذیذ ٜسٞجشی دس آغبص ث ٝؿٙبػبیی ٚاط ٜسٞجشی  ٚزٍٍ٘ٛی
پیذایؾ آٖ پشداختٝا٘ذِ .غت٘بٔ ٝآوؼفٛسد ،1پیشأ ٖٛپیذایؾ  ٚث ٝوبسٌیشی ایٗ ٚاط ٜدس صثبٖ اٍّ٘یؼی

ٔی٘ٛیؼذ :پیذایؾ ٚاط ٜسٞجش ،2و ٝسٞجشی اص آٖ ٔـتك ؿذ ٜاػت ث ٝػبَٞبی ٔ 1300یالدی ثش ٔیٌشدد .أب
ٚاط ٜسٞجشی و ٝاِطبلی٘ ٝؼجتبً خذیذی ث ٝصثبٖ اٍّ٘یؼی اػت ،دس ً َٛد ٚػذ ٜاخیش وبسثشد یبفت ٝاػت
(.(oxford, 1933
پظٞٚـٍشاٖ ٕٔٔٛالً سٞجشی سا ثش پبی ٝدیذٌب ٜؿخلی خٛد  ٚاص خٙجٝای و ٝثیـتش ٔٛسد ٓالل ٝآٖٞب ثٛدٜ
اػت تٔشیف وشدٜا٘ذ .تمشیجبً ث ٝتٔذاد وؼب٘ی و ٝوٛؿیذٜا٘ذ تب ایٗ ٔف ْٟٛسا تٔشیف وٙٙذ ،ثشای سٞجشی
تٔشیف ٚخٛد داسد .ثب ایٗ ٔ ،ٕٝٞـبثٟتٞبی وبفی دس ٔیبٖ ایٗ تٔشیفٞب یبفت ٔیؿٛد تب ثٔ ٝب اخبص ٜدٞذ
یه ًشش ًجم ٝثٙذی اِٚی ٝاص ایٗ تٔبسیف اسائٕ٘ ٝبییٓٛٙٓ .اٖٞبی صیش ثشای ًجم ٝثٙذی ایٗ تٔبسیف،
ػشفلُٞبی ٔٙبػجی تّمی ٔیٌشد٘ذ.
3

 سٞجشی ثٛٙٓ ٝاٖ وب٘ ٖٛفشآیٙذٞبی ٌشٜٚ4
 سٞجشی ثٙٔ ٝضِ ٝؿخلیت  ٚآثبس آٖ5
 سٞجشی ثٙٔٔ ٝبی ٙٞش ث ٝتٕىیٗ ٚاداؿتٗ دیٍشاٖ6
 سٞجشی ثٛٙٓ ٝاٖ إٓبَ ٘فٛر7
سٞجشی ثٙٔٔ ٝبی ُٕٓ یب سفتبس (سٞجش)8
سٞجشی ثٙٔٔ ٝی ٘ٓٛی ٔتمبٓذ ػبصی.Oxford English Dictionary
2
.Leader
1

3

. Leadership as focus of group processes
. Leadership as personality and its effects
5
. Leadership as the art of inducing compliance
6
. Leadership as the exercise of influence
7
. Leadership as act or behavior
8
. Leadership as a form of persuasion
4

1

سٞجشی ثٙٔ ٝضِ ٝساثٌ ٝلذستسٞجشی ثٙٔ ٝضِ ٝاثضاس سػیذٖ ثٞ ٝذف3
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سٞجشی ثٔ ٝف ْٟٛتأثیش ٘بؿی اص تٔبُٔ4
سٞجشی ثٙٔ ٝضِ٘ ٝمـی ٔتٕبیضدو فصلناهم علمی – ژپوهشی
5
سٞجشی ثٙٔٔ ٝی آغبص یه ػبختبس6
مطالعات
سٞجشی تشویجی اص ٓٙبكش (ٓبثذی خٔفشی.)1371 ،ثشسػی تٔبسیف ٔتٔذد ٔ ٚتٓٛٙی و ٝاص ػٛی كبضتِ٘شاٖ دس صٔی ٝٙسٞجشی اسائ ٝؿذ ٜاػت ٘ـبٖ ٔی
2

1

. Leadership as a power relation
. Leadership as an instrument of goal achievement
3
. Leadership as an emerging effect of interaction
4
. Leadership as a differentiated role
5
.Leadership as the initiation of structure
6
. Leadership as a combination of elements
2
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تبثٔی اص ایٗ ٔتغیشٞب اػت :سٞجش ،پیشٛٔ ٚ ٚلٔیت (ٞشػی؛ ثال٘سبسد.)1378 ،
ٔذیشیت ثب سٞجشی تفبٚت ٔبٛٞی داسد .دس سٚیىشد ػٙتی سٞجشی یىی اص ُٚبیف ٔذیشیت تّمی ٔیؿٛد
ِٚی دس سٚیىشد ٘ٛیٗ سٞجشی فشآیٙذی ٔتٕبیض  ٚداسای ٘مبى افتشاق ٔبٛٞی ثب ٔذیشیت اػت .وبس اكّی
ٔذیشیت ایٗ اػت و ٝثشای آیٙذ ٜؿشوت زـٓ ا٘ذاص ٌّٔٛثی داؿت ٝثبؿذ  ٚػبصٔبٖ سا ث ٝػٛی زٙبٖ
آیٙذٜای پیؾ ثجشد .زٙیٗ ضبِت یب ٔؼئّٝای ٔشثٛى ث ٝثش٘بٔ ٝسیضی  ٚػبصٔب٘ذٞی اػتِٚ .ی ٕ٘یتٛاٖ ثٝ
كٛست لٌٔی اثشاص داؿت وٚ ٝخٛد یه ثش٘بٔ ٝاػتشاتظیه ٔٔم ٚ َٛػبختبس ػبصٔب٘ی ٔٙبػت ٔیتٛا٘ذ
تأٔیٗ ٞذفٞبی ػبصٔبٖ سا توٕیٗ ٕ٘بیذ .ثشای خبٔ ُٕٓ ٝپٛؿب٘یذٖ ث ٝتلٕیٕبت  ٚضفَ آٖٞبٔ ،ذیش ثبیذ
ایٗ آٔبدٌی سا داؿت ٝثبؿذ تب وؼب٘ی سا و ٝایٗ ثش٘بٔٞٝب سا اخشا ٔیوٙٙذ  ٚدس دس ٖٚػبختبس ػبصٔب٘ی ث ٝوبس
ٔـغٞ َٛؼتٙذ تـٛیك  ٚتأییذ وٙذ .ایٗ ُٚیفٔ ٝذیشیت و ٝثٛٔ ٝخت آٖ وبسوٙبٖ سا دس خٟت تأٔیٗ
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ٞذ و ٝتٔشیفٞبی سٞجشی ٕٔٔٛالً دس ایٗ ٚخٔ ٝـتشن ٞؼتٙذ و :ٝسٞجشی پذیذٜای ٌشٞٚی اػت وٝ
ٔتوٕٗ تٔبُٔ ٔیبٖ د٘ ٚفش یب ثیـتش اػت .افض ٖٚثش ایٗ ،ثیـتش تٔبسیف سٞجشی ٔٔٙىغ وٙٙذ ٜایٗ پیؾ فشم
اػت و ٝسٞجشی ٔتوٕٗ فشآ یٙذ ٘فٛد اػت .ثب ٚخٛد ایٗ ،تٔبسیف سٞجشی اص ػ ٝخٙجٌ٘ٛ ٝبٌ ٖٛثب ٓٞ
تفبٚت داس٘ذ.
اِف – ز ٝوؼی إٓبَ ٘فٛر ٔیوٙذ؟
ة – ٞذف اص تالؽ ثشای إٓبَ ٘فٛر زیؼت؟
ج – ؿیٜٛای و ٝثذاٖ ًشیك ایٗ ٘فٛر إٓبَ ٔیٌشدد ،وذاْ اػت؟
ٍ٘بٞی ث ٝتٔبسیف سٞجشی و ٝث ٝثشخی اص آٖٞب اؿبس ٜؿذ ،ثیبٍ٘ش ایٗ اػت و ٝثؼیبسی اص كبضتِ٘شاٖ
ٔذیشیت تٛافك داس٘ذ و ٝسٞجشی ٓجبست اػت اص :فشآیٙذ ٘فٛر دس فٔبِیتٞبی فشد یب ٌش ٜٚثِٛٙٔ ٝس وٛؿؾ
ثشای سػیذٖ ثٞ ٝذفی دس ٔٛلٔیتی ٔـخق .اص ایٗ تٔشیف سٞجشی ث ٝایٗ ٘تیدٔ ٝیسػیٓ و ٝفشآیٙذ سٞجشی
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ٞذفٞبی ػبصٔب٘ی ػٛق ٔیدٞذ ،سٞجشی ػبصٔبٖ ٔی٘بٔٙذ (اػت٘ٛش  ٚفشیٕٗ.)754 :1379 ،
تٛا٘بیی سٞجشی ثٌٝ٘ٛ ٝای اثش ثخؾ ،یىی اص وّیذٞبی وبسآٔذ ثٛدٖ ٔذیش اػتٓ .ال ٜٚثش ایٗ سٞجشی
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ٔؼتّضْ ٘فٛر وشدٖ  ٚتأثیش ٌزاسدٖ ثش افشاد اػت (ٓالل ٝثٙذ .)31 :1376 ،سٞجشی ٕٓذُٚ ٜیفٔ ٝذیشیت
دو فصلناهم علمی – ژپوهشی اػت أب تٕبْ وبس ا٘ ٚیؼتٔ .ذیشاٖ ّٔ ضْ ث ٝثش٘بٔ ٝسیضی  ٚػبصٔب٘ذٞی ٞؼتٙذِ ،ىٗ ٘مؾ اػبػی یه سٞجش
اثش ٌزاسی ثش دیٍشاٖ اػت ث٘ ٝطٛی وٞ ٝذفٞبی اص پیؾ تٔییٗ ؿذ ٜسا ٔـتبلب٘ ٝد٘جبَ وٙٙذ.
مطالعات
سٞجشاٖ اغّت ثش وُ ػبصٔبٖ ،اػتشاتظیٞب  ٚثش٘بٔٞٝبی ثّٙذ ٔذت تٛخ ٝداس٘ذ  ٚدس دس ٖٚػبصٔبٖ
٘مؾٞبی ٕٟٔی و ٝثبس اسصؿی داس٘ذ ثش ٟٓذٔ ٜیٌیش٘ذ .دس ٔمبثُ ٔذیشاٖ ثیـتش ثش ثش٘بٔٞٝبی وٛتبٔ ٜذت یب
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ٔیبٖ ٔذت  ٚوبسٞبی سٚصٔش ٜو ٝلبثُ پیؾ ثیٙی اػت ،تٛخ ٝداس٘ذ  ٚثیـتش ثش اخشای ثٟتش ُٚبیف ٔـخق
تأویذ داس٘ذٕٛٔٔ .الً ٔذیشاٖ ػٔی ٔیوٙٙذ وبسٞبی خٛد سا ثب وبسایی ٞش ز ٝثٟتش ا٘دبْ دٙٞذ ٛٔ ٚخت
اسصؽ افضٚد ٜدس ػبصٔبٖ ؿ٘ٛذ ِٚی تٛخ ٝا٘ذوی ث ٝدٚسٕ٘بی آیٙذ ٜػبصٔبٖ داس٘ذ.
خذٔ )3( َٚمبیؼ ٝسٞجشی ٔ ٚذیشیت
سٞجشی ثب ایدبد تغییش ػشٚوبس داسد (سٞجشاٖ ثبٓث
ایدبد تغییش ٔیؿ٘ٛذ)

ٔذیشیت ثشای ثشخٛسد ثب پیسیذٌیٞبػت (ٔذیشاٖ ٔٛخت
ثجبت ٔیؿ٘ٛذ)

سٞجشی ثشلشاسی یه ساثٌ٘ ٝفٛری  ٚاٍ٘یضؿی اػت

ٔذیشیت ثشلشاسی یه ساثٌ ٝالتذاسٌشایب٘ ٝاػت

سٞجشاٖ وبسٞبی دسػت ا٘دبْ ٔیدٙٞذ

ٔذیشاٖ وبسٞب سا دسػت ا٘دبْ ٔیدٙٞذ

سٞجشاٖ اص ًشیك ایدبد زـٓ ا٘ذاص ٘ؼجت ث ٝآیٙذٜ

ٔذیشاٖ دػت ث ٝثش٘بٔ ٝسیضیٞبی سػٕی ً ٚشاضی

خٟت سا ٔـخق ٔیوٙٙذ

ػبختبسٞبی ػبصٔب٘ی خـه ٔیص٘ٙذ

سٞجشاٖ ٍ٘شؽ ؿخلی  ٚفٔبَ ٘ؼجت ثٞ ٝذفٞب
داس٘ذ

ٔذیشاٖ ٍ٘شؽ غیش ؿخلی -اٌش ٍ٘ٛییٓ ا٘فٔبِی٘ -ؼجت ثٝ
ٞذفٞب داس٘ذ

سٞجشاٖ ٔیتٛا٘ٙذ ٞذفٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی داؿت ٝثبؿٙذ

دس ٔذیشیت اِٛٚیت ثب ٞذفٞبی ػبصٔب٘ی اػت

سٞجشاٖ ثً ٝشیك اثتىبسی  ٚاِمبیی ثب وبسوٙبٖ ٔشتجي
ٔیؿ٘ٛذ

ٔذیشاٖ ثب افشاد اص ًشیك ٘مـی و ٝدس تٛاِی سخذادٞب یب
فشایٙذ تلٕیٓ ٌیشی ایفب ٔیوٙٙذ ٔشتجي ٔیؿ٘ٛذ.

دس سٞجشی ػّؼّٔ ٝشاتت ٌٔشش ٘یؼتٞ .ش وغ
ثتٛا٘ذ ثش تلٕیٓ ٌیشی دیٍشی اثش ثٍزاسد ا ٚسٞجش
اػت  ٚآ٘ى ٝاثش پزیشفت ،ٝپیشٔ ٚطؼٛة ٔیؿٛد

ِٚی دس ٔذیشیت ػّؼّٔ ٝشاتت ٌٔشش اػت  ٚاثضاسٞبی ٘فٛر
ثًٛ ٝس ػّؼّٔ ٝشاتجی دس اختیبس ٔذیشاٖ لشاس دادٔ ٜیؿٛد.

دس سٞجشی ٓوٛیت هشٚست ٘ذاسد .سٞجش ٔیتٛا٘ذ
فشدی خبسج اص ػبصٔبٖ ثبؿذ  ٚثش افشاد ػبصٔبٖ ٘فٛر
داؿت ٝثبؿذ

أب دس ٔذیشیت ٓوٛیت ؿشى اػت

(سهبئیبٖ)1383 ،
 ٓٞاو ٖٛٙاغّت وبسؿٙبػبٖ ثش ایٗ ثبٚس٘ذ و ٝثیـتش ػبصٔبٖٞب وٕتش ٞذایت ؿذٜا٘ذ  ٚثیؾ اص ضذ
ٔذیشیت ٔیؿ٘ٛذ  ٚپیـٟٙبد ٔیوٙٙذ و ٝثبیذ تٕشوض ثیـتشی ثش ایدبد سٞجشی دس ػبصٔبٖٞب ثـٛد ،صیشا

ٔؼئٛالٖ أشٚصی ػبصٔبٖ ٞب ثیؾ اص ا٘ذاص ٜثش ضفَ خذا َٚصٔبٖ ثٙذی ٓ ٚذْ ٓذ َٚاص ثٛدخ ٝتأویذ داس٘ذ ٚ
تالؽ ٔیوٙٙذ وبسی سا و ٝسٚص لجُ كٛست پزیشفت ٝا٘ذوی ثٟجٛد ثخـٙذ (سهبئیبٖ.)1383 ،
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"ثٙیغ" ٔٔتمذ اػت و ٝثشای ثمب دس لشٖ ثیؼت  ٚیىٓ ٔب ٘یبصٔٙذ ٘ؼُ خذیذی اص سٞجشاٖ ٞؼتیٓ (٘ٝ
ٔذیشاٖ) .تٕبیض ثیٗ ایٗ د ٟٓٔ ٚاػت .سٞجشاٖ ثش ٔطیي آؿفتٔ ،ٝج ٚ ٟٓثی ثجبت غّجٔ ٝیوٙٙذ  ٚاٌش وبسث ٝدو فصلناهم علمی – ژپوهشی
آٖٞب ٚاٌزاس ؿٛد لٌٔبً آؿٛة سا فش ٚخٛاٙٞذ ٘ـب٘ذ ،دس كٛستی و ٝاغّت ٔذیشاٖ تؼّیٓ ٔیؿ٘ٛذ.
)(Bennis, 1989:7

 2.1.5جهاد

ٔدبٞذتیٓ .اِجتٔ ٝیذاٖ زٙیٗ خٟبدی ٚػیْتش ٔ ٚیذاٖداساٖ آٖ سخبَ ػیبػی ّٕٓ ٚی  ٚفشٍٙٞی ٙٞ ٚشیا٘ذ
وٕٛٞ ٝاس ٜثبیذ آٔبد ٜدفبّ اص اػالْ ثبؿٙذ»(أبْ خبٔٝٙای ٔذ ُّ ٝأِبِی  .)68/4/4كذقِ دس ٔٛاهْ ،خٟبد
اػت .أیشإِؤٔٙیٗ (ّ) ٔیفشٔبیٙذ؛ خٟبد زٟبس ؿٔج ٝداسد  :20أش ثٔٔ ٝشٚف ٟ٘ی اص ٔٙىش  ٚساػتٍٛیی ٚ
كذالت دس ٔٛاهْ دسػت ٕٞیٗ ٔٔٙبیی و ٝأشٚص ٔب دس ٔٛهٌْیشی ٔٔٙب ٔیوٙیٓ یٔٙی ا٘ؼبٖ دس ٔٛاهْ

حسي هرادی و هوکار

و ٝدس آٖ ،تالؽ  ٚوٛؿؾ ثبؿذ  ٚؿشى دٔٚؾ ایٗو ،ٝدس ٔمبثُ دؿٕٗ كٛست ٌیشد (أبْ خبٔٝٙای
ٔذُّ ٝأِبِی  .)75/3/20خٟبد ٔخلٛف دؿٕٙبٖ خبسخی ٘یؼت .خٛدیٞب ٕٔىٗ اػت دس یه ِ٘بْ ثش اثش
خؼتٍی ،ثش اثش اؿتجب ٜدس ف ٟٓسا ٜدسػت ،ثش اثش ٔغّٛة اضؼبػبت ٘فؼب٘ی ؿذٖ  ٚثش اثش ٍ٘ب ٜوشدٖ ثٝ
خّٜٞٛبی ٔبدی  ٚثضسي اٍ٘بؿتٗ آٖٞب؛ ٘بٌٟبٖ دس دس ٖٚدزبس آفتصدٌی ؿ٘ٛذ .ایٗ اِجت ٝخٌشؽ ثیـتش اص
خٌش اِٚی اػت (دؿٕٗ خبسخی) .ایٗ د ّٛ٘ ٚدؿٕٗ آفت ثش٘ٚی  ٚآفت دس٘ٚی ثشای ٞش ِ٘بٔی ثشای ٞش
تـىیالتی  ٚثشای ٞش پذیذٜای ٚخٛد داسد .اػالْ ثشای ٔمبثّ ٝثب ٞش د ٚآفت ٓالج ٔٔیٗ وشد ٚ ٜخٟبد سا
ٌزاؿت ٝاػت .خٟبد ٔخلٛف دؿٕٙبٖ خبسخی ٘یؼت« .خبٞذ اِىفبس  ٚإِٙبفمیٗ»ٙٔ .بفك خٛدؽ سا دس
دسِ٘ ٖٚبْ لشاس ٔیدٞذِ .زا ثب  ٕٝٞایٗٞب ثبیذ خٟبد وشد .خٟبد ثشای دؿٕٙی اػت ؤ ٝیخٛاٞذ اص سٚی
ثیآتمبدی  ٚدؿٕٙی ثب ِ٘بْ ث ٝآٖ ٞد ْٛثیبٚسد (أبْ خبٔٝٙای ٔذُّ ٝأِبِی .)1371/11/6
«دفبّ اص اػالْ ث ٝدفبّ اص ٔی ٟٗاػالٔی ختٓ ٕ٘یؿٛدٔ .ب دس ٔ ٕٝٞشصٞبی اػالْ ثب وفش آٔبد ٜدفبّ ٚ
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اص ٔفبٞیٕی و ٝدس ٔف ْٟٛؿٙبػی ٔٛسد تٛخ ٝاػت ٔف ْٟٛخٟبد ٔیثبؿذ .یىی اص ٘ىبت ثشخؼت ٝدس
فش ًٙٞاػالٔی ،ؤ ٝلذاق ٞبی ثبسصؽ ،ثیـتش دس تبسیخ كذس اػالْ  ٚوٕتش دس ً َٛصٔبٖ دیذٔ ٜیؿٛد،
فش ًٙٞسصٔٙذٌی  ٚخٟبد اػت .خٟبد  ٓٞفمي ثٙٔٔ ٝبی ضوٛس دس ٔیذاٖ خ٘ ًٙیؼت؛ صیشا ٞش ٌٝ٘ٛ
تالؽ دس ٔمبثّ ٝثب دؿٕٗٔ ،ی تٛا٘ذ خٟبد تّمّی ؿٛد .اِجت ٝثٔوی ٕٔىٗ اػت وبسی ا٘دبْ دٙٞذ  ٚصضٕت ٓٞ
ثىـٙذ  ٚاص آٖ ،تٔجیش ث ٝخٟبد وٙٙذ .أب ایٗ تٔجیش ،دسػت ٘یؼت .ز ٖٛیه ؿشى خٟبد ،ایٗ اػت و ٝدس
ٔمبثّ ٝثب دؿٕٗ ثبؿذ .ایٗ ٔمبثّ ،ٝیه ٚلت دس ٔیذاٖ خٔ ًِٙؼّّطب٘ ٝاػت و ٝخٟبد سصٔی ٘بْ داسد؛ یه
ٚلت دس ٔیذاٖ ػیبػت اػت و ٝخٟبد ػیبػی ٘بٔیذٔ ٜیؿٛد؛ یه ٚلت  ٓٞدس ٔیذاٖ ٔؼبئُ فشٍٙٞی اػت
و ٝث ٝخٟبد فشٍٙٞی تٔجیش ٔی ؿٛد  ٚیه ٚلت دس ٔیذاٖ ػبص٘ذٌی اػت و ٝث ٝآٖ خٟبد ػبص٘ذٌی اًالق
ٔیٌشدد .اِجت ٝخٟبد ،ثب ٓٛٙاٖٞبی دیٍش  ٚدس ٔیذاٖٞبی دیٍش ٞ ٓٞؼت .پغ ،ؿشى ا َِّٚخٟبد ایٗ اػت

مطالعات

ػیبػی ٚاختٕبٓی كذالت داؿت ٝثبؿذ .ثٙبثشایٗ كذق دس ٔٛاهْ خٛدؽ خٟبد اػتَِٙٔ« .بِْٕٔؤِْٔٙیَٗ سِخبٌَ
كٓذٓلُٛا ٔب ٓبٓٞذٔٚا آََِّّّٓ ٓٝی( ِٝاضضاة )23،ث ٝآٖ ٔٔٙبػت»( .أبْ خبٔٝٙای ٔذُّ ٝأِبِی  )83/8/20خذایی اص
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خشیبٖ فؼك خٟبد اػت .یىی دیٍش اص ؿٔجٞٝبی خٟبد ٚؿٙئبٖ اِفبػمیٗ (وبفی ،خّذ  )50 :2اػت یٔٙی خذا
دو فصلناهم علمی – ژپوهشی ؿذٖ اص خشیبٖ فؼك  ٚوفش .ایٗسا ٔٗ ٔخلٛكبً ث ٝؿٕب ٔیٌٛیٓ ایٗسا  ٕٝٞتٛخ ٝداؿت ٝثبؿیذ .ثبیذ ضؼبة
ؿٕب اص ایٗ خشیبٖ خذا ثبؿذ ثب آٖ ٔخّٛى ٘ـٛد ْٗٓٔ ٓٚ ..ؿَِٙئَ اِْفَبػِمِیَٗ غَوِتٓ َِِّّ ْٗٓٔ ٓٚ ِٝغَوِتٓ َِِّّ ِٝغَوِتٓ أَِّّٝ
مطالعات
َِ 23 ٝؿٕب ث ٝخبًش خذا خـٓ ثٍیشیذ خذا  ٓٞث ٝخبًش ؿٕب خـٓ ٔیٌیشد (أبْ خبٔٝٙای ٔذُّ ٝأِبِی
.)83/8/20
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ا٘ؼبٖ اٌش یه تالؿی ٔیوٙذِٚ ،ی دؿٕٙی دس ٔمبثُ ا٘ ٚیؼت ،ایٗ خٟبد ٘یؼت .أب یه ٚلت ؿٕب
ٔی خٛاٞیذ یه تالؿی سا ا٘دبْ دٞیذ و ٝث ٝخلٛف یه دؿٕٙی ػی ٝٙث ٝػی ٝٙؿٕب ایؼتبد ٜاػت ،ایٗ
ٔیؿٛد خٟبدٕٔ .ىٗ اػت یه ٚلت ایٗ خٟبد ث ٝؿىُ لتبَ ثبؿذٕٔ .ىٗ اػت خٟبد ٔبِی ثبؿذٕٔ ،ىٗ
اػت خٟبد ّٕٓی ثبؿذٕٔ ،ىٗ اػت خٟبد فٙی ثبؿذ ٕٝٞ ،ایٗٞب خٟبد اػت ،ا٘ٛاّ  ٚالؼبْ خٟبد ٔ ٚجبسصٜ
اػت (فیشٚصآثبدی.)1390 ،
ضوشت أبْ خبٔٝٙای (ٔذُّ ٝأِبِی) ٔیفشٔبیذ :خٟبد یٔٙی ٔجبسصٜ؛ دس ٔجبسص ،ٜد ٚزیض ،ضتٕبً الصْ
اػت :یىی ایٗو ٝدس آٖ ،خذ  ٚخٟذ  ٚتطشوی ثبؿذ ....د ْٚایٗو ،ٝدس ٔمبثّؾ دؿٕٙی ثبؿذ (أبْ
خبٔٝٙای ٔذ ُّ ٝأِبِی  .)75/3/20اٌش  ٕٝٞایٗٞب دس ٔمبثُ دؿٕٗ خذا  ٚدؿٕٗ ّٓی ِؼبٖاهلل ِ ٚؼبٖ سػِٝٛ
 ٚاِٚیبئّٓ ٝی ٟٓاِؼالْ ثبؿذٔ ،یؿٛد خٟبد فی ػجیُ اهلل (أبْ خبٔٝٙای ٔذ ُّ ٝأِبِی دسع خبسج فمٝ
.)1373/6/20
خٟبد یٔٙی ٔجبسص ٜثب دؿٕٗ ،ثٙبثشایٗ كشفبً ث ٝخٟبد ِ٘بٔی اًالق ٕ٘یؿٛد؛ ثّى ٝالؼبْ دیٍشی اص ٔجبسصٜ
ٔب٘ٙذ ٔجبسصّٕٓ ٜی ،فشٍٙٞی ،ػیبػی ،التلبدی ،آؿىبس  ٚپٟٙبٖ سا ٘یض ؿبُٔ ٔیؿٛد .أبْ خبٔٝٙای ٔذ ُّٝ
أِبِی ( .)86/04/25خٟبد ،فمي ٔخلٛف ٔیذاٖ خ٘ ًٙیؼت (أبْ خبٔٝٙای ٔذ ُّ ٝأِبِی .)85/05/17
 2.1.6هذیریت جهادی
ٔذیشیت خٟبدی ثشٌشفت ٝاص ٔذیشیت اػالٔی  ٚثب ٞذف لشة ث ٝخذا  ٚخذٔت ث ٝثٙذٌبٖ اٌٚ ٚشأی
داؿتٗ ٔشدْ اػت اص اٞذاف ایٗ ٔذیشیت ا٘دبْ وبس ث ٝؿیٙٔ ٜٛبػت  ٚاسصؿٕٙذ  ٚوؼت سهبی خذا
ٔی ثبؿذ تب سهبیت دس٘ٚی ثشای فشد ایدبد ؿٛد دس ایٗ ؿیٔ ٜٛذیشیت ،اخش ٔٔٛٙی لجُ اص پبداؽ د٘یٛی
ٔذِ٘ش ثٛد ٚ ٜتٟٔذ اص ٔطٛسیتشیٗ ٔؤِفٞٝبی آٖ اػت خّت ٔـبسوت اص ًشیك تمٛیت خبٔٔٔ ٝذ٘ی
ثٙیبٖٞبی اختٕبٓی  ٚدسن ؿشایي ٔطیٌی  ٚخّت آتٕبد ٕٓٔٛی ضبكُ ٔیؿٛد ٔذیشیت خٟبدی اص ًشیك
ؿٙبخت  ٚث ٝفُٔ سػب٘ذٖ ُشفیت ٞبی ٟ٘فت ٚ ٝپـتیجب٘ی ٟ٘بدی ثش ٔجٙبی ٔطٛسیت خبٔٔ ٝسٚػتبیی دس فشآیٙذ
تلیٌٓیشی ،ثؼتشٞبی ٔـبسوت آٖٞب دس ٓشك ٝاختٕبٓی  ٚالتلبدی سا فشا ٓٞآٚسد ٜاػت ،هٕٗ ایٗوٝ
تمٛیت ثبٚسٞب  ٚآٔٛصٜٞبی دیٙی  ٚآتٕبد ٕٓٔٛی ثٟ٘ ٝبد خٟبد ػبص٘ذٌی ث ٝایٗ ٞذف وٕه ٕ٘ٛد

(ٔغشثی.)179 :1386،
ٔذیشیت خٟبدی فشآیٙذی اػت و ٝاص ٚیظٌیٞبی ثشخؼت ٝآٖ ادای تىّیف ٓٞ ٚساػتبیی ثب اساد ٜاِٟی
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دس خٟت تـىیُ ،ضفَ  ٚتطىیٓ پبیٞٝبی ضىٔٛتی ثشآٔذ ٜاص اػالْ ٘بة ٔطٕذی (كّیاهلل ّٓیٚ ٝآِ )ٝثٛدٜ
اػتٔ .ذیشیت خٟبدی ،یبدٌبسی اػت ٌشاٖػ ًٙاص دٚساٖ دفبّ  ٚضٕبػ ،ٝو ٝدس آٖ تٟی ٚ ٝتدٟیض دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
ػشٔبیٞٝبی ا٘ؼب٘ی ٔ ٚبدی  ٚثش٘بٔٝسیضی فٔبِیتٞب  ٚا٘دبْ الذأبت ٕٝٞ ،دس فوبیی ثشٌشفت ٝاص آٔٛصٜٞبی
مطالعات
اكیُ دیٙی كٛست ٔیٌشفت ٝاػت؛ وٟٓٔ ٝتشیٗ ٚیظٌی آٖ رٚة اساد ٜا٘ؼبٖ دس اساد ٜاِٟی ثٛد ٚ ٜاِجتٝ
ٕ٘بد ایٗ أتضاج ٓبؿمب٘ ،ٝفشٔب٘جشی آٌبٞب٘ ٝاص ِٚی أش یب ِٚی فمی ٝصٔبٖ اػت .اص ٔؤِفٞٝبی وّیذی ٔذیشیت

دس ایٗخب آ٘س ٝثٛٙٓٝاٖ ٔوٕ٘ٛی وّی ٔٛسد تٛافك فٔبِیٗ ایٗ ٓشك ٝاػت ،ثیبٖ ٔیؿٛد  ٚدس ادأ،ٝ
ٔؤِفٞٝبی ٔتٕبیضوٙٙذٜی ایٗ ٘ٔ ّٛذیشیت اص ػبیش ا٘ٛاّ ٔذیشیت ،ؿشش دادٔ ٜیؿٛد تب ثذیٗ تشتیت ،ایٗ
ٔفٔ ْٟٛـخق ٌشدد
ٔذیشیت خٟبدی ثب ثٟشٌٜیشی اص اثضاس ّٓٓ  ٚفٙبٚسی ٓٞ ٚخٟت ثب اساد ٜاِٟی  ٚثشاػبع ٘مـ ٝاِٟی ،ثٝ
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٘لشت اِٟی لشیٗ اػت  ٚسٞجش ِ٘بْ اػالٔی ٕٛٞاسٔ ٜیتٛا٘ٙذ اص ایٗ س ٚیىشد ثشای ُٕٓ خٟبدی  ٚالتذاس
آفشیٗ خبٔٔ ٝاػالٔی ثٟشٌ ٜیش٘ذِ .زا تٛخ ٝدادٖ ث ٝآسٔبٖٞب  ٚخّك ٔفبٞیٓ خذیذ دس ایٗ ٔیبٖ ٔیتٛا٘ذ ثٝ
آفشیٙؾ افكٞبی سٚؿٗ ثیا٘دبٔذ .ثٕٞ ٝیٗ ػجت ٙٞش خّك ا٘ذیـ ُٕٓ ٚ ٝخٟبدی سا ٔیتٛاٖ ٟٔٓتشیٗ
ٚیظٌی فشٍٙٞی ٌفتٕب٘ی  ٚاص اػبػیتشیٗ ٔؤِفٞٝبی تٕبیض ساٞجشدٞب  ٚثش٘بٔٝسیضیٞبی اخشایی ِ٘بْ اػالٔی
٘ؼجت ث ٝػبیش ِ٘بْٞب دا٘ؼت .ایٗ ثشداؿت اص ٔذیشیت خٟبدی ثٔ ٝثبث ٝتٕشوض ،تدٕیْٞ ،ذایت  ٚآصادػبصی
تٛاٖ فىشی ،آتمبدی ّٕٓ ٚی خبٔٔ ٝتّمی ٔیؿٛد و٘ ٝـبٍ٘ش ٘یت ُٕٓ ٔ ٚذیشیت خٟبدی اػت
(فیشٚصآثبدیِ .)20ٚ19،1390،زا فشٔ ٚ ًٙٞذیشیت خٟبدی ٕٞضاد ا٘مالة اػالٔی اػت  ٚدس آغبص ا٘مالة
اػالٔی ،سٚضی ٚ ٝسهبیتخبًش ٔٙبػجی ٘لیت خٛا٘بٖ ا٘مالثی  ٚافشادی وشد (ٟٔذی ًبِت.)144:1388،
ٔفٔ ْٟٛذیشیت خٟبدی ٘یض ٔب٘ٙذ ٔف ْٟٛفش ًٙٞخٟبدی ،زٙب٘س ٝدسخٛس ایٗ وّیذ ٚاط ٜثبؿذ ،دس
ٔدبْٔ ّٕٓی ٌٔشش ٘ـذ ٜاػت  ٚدس ٔٙبثْ دا٘ـٍبٞی ،تٔشیف خبْٔ ٔٔ ٚیٙی ثیٗ ا٘ذیـٕٙذاٖ ٘ذاسدِ ،یىٗ
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خٟبدیٓ ،مُ ٓ ٚـك اػت .ثٓ ٝجبستی ٔذیشیت خٟبدی ثب ثٟشٌٜیشی اص اثضاس ّٓٓ  ٚفٙبٚسی  ٓٞ ٚخٟت ثب
اساد ٜاِٟی  ٚثش اػبع ٘مـ ٝاِٟی ث ٝتٕـیت أٛس ٔیپشداصد.
ٔذیشیت خٟبدی ٔمِٝٛای اػت ٕٞضاد ا٘مالة اػالٔی و ٝآثبس ٔجبسن آٖ دس فشاصٞبیی اص دٚساٖ دفبّ
ٔمذع  ٚخلٛكبً ٟ٘بد خٟبدػبص٘ذٌی ُٟٛس  ٚثشٚص وشد ٜاػت (ِٓیٕی  ٚسفیْٔ .)1386،ذیشیت خٟبدی
ثشٌشفت ٝاص ٔذیشیت اػالٔی  ٚثب ٞذف لشة ث ٝخذا  ٚخذٔت ث ٝثٙذٌبٖ اٌ ٚ ٚشأی داؿتٗ ٔشدْ ٔیثبؿذ،
اص اٞذاف ایٗ ٘ٔ ّٛذیشیت ا٘دبْ وبس ث ٝؿیٙٔ ٜٛبػت  ٚاسصؿٕٙذ  ٚوؼت سهبی خذا ٔیثبؿذ (پبِٛذ ٚ
٘می پٛسفش.)1386،
دس تفبٚت ٔذیشیت خٟبدی ٔ ٚذیشیت والػیه ٌفت ٝؿذ ٜؤ ٝذیشیت خٟبدی ثٙٔٔ ٝی خٟؾ ویفی
دس ّٕٓىشد ػٌٛش ّٔی  ٚػبصٔب٘ی ثشای ٘یُ ثٞ ٝذف اػت .دػت ٝثٙذی ٓٛأُ التذاس پیـشفت ّٔی وـٛس
دس ا٘ذیـ ٝػیبػی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ثب اتلبَ  ٚاستجبى ٔٔٛٙی تالؽٞب ثب تٛفیك خٛیی  ٚآسصٚی

قدرت رنم

تٕـیت أٛس ٔیپشداصد .پیشٚصی ا٘مالة اػالٔی ایشاٖ ،تدبسة دٚساٖ دفبّ ٔمذع  ٚػبص٘ذٌی سٚػتبٞب ٚ
كذٞب ٔٛفمیت ّٕٓی ّٕٓ ٚی دیٍش دس ػٌص وـٛس  ٚضتی پیشٚصی ٔمبٔٚت ضضةاهلل ِجٙبٖ دس ثشاثش سطیٓ تب
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د٘ذاٖ ٔؼّص كٟی٘ٛیؼتی ٕٝٞ ،ثیبٍ٘ش وبسآٔذی ٔذیشیت خٟبدی دس ٓشكٞٝبی ػٍٙیٗ  ٚپیسیذ ٜاػت
دو فصلناهم علمی – ژپوهشی (ِٓیٕی  ٚضذائك.)1388 ،
تٔشیف خذیذ اص ٔذیشیت ٔتٙبػت ثب ا٘مالة اػالٔی ایدبد ػٌطی اص ثٔثت دس ا٘ؼبٖٞب ،ػبصٔبٖٞب ٚ
مطالعات
خٛأْ ثِٛٙٔ ٝس ؿىٛفبػبصی  ٚث ٝفّٔیتسػب٘ی اػتٔذادٞبی ثبِم ٜٛآ٘بٖ  ٚثؼیح  ٚتٕشوض آٖٞب ٘ ٚیض
ُشفیتٞبی ٔبدی ٔٛخٛد ثشای خٟبد دس سا ٜآسٔبٖٞبی اِٟی یه ػبصٔبٖ یب خبٔٔ ٝدس یه فوبی ٚالئی ثب

قدرت رنم
سال ششن شواره پاًسدهن ،پاییس و زهستاى 1395

ثٟشٌٜیشی اص ساٟٞبی ٘٘ ٚ ٛشفتٙٔ ٝىـف اص اِٟبْ ٞ ٚذایت خذا٘ٚذ (اضٕذیبٖ)1393 ،
ٔذیشیت خٟبدی فشاٌشد ث ٝوبسٌیشی ٔظثش  ٚوبسآٔذ ٔٙبثْ ٔبدی  ٚا٘ؼب٘ی ثب سٚضی ٚ ٝسٚؽ خٟبدی ثش
ٔجٙبی ِ٘بْ اسصؿی اػالْ ٘بة ٔطٕذی (ف) اػت و ٝاص ًشیك ثش٘بٔ ٝسیضی ،ػبصٔب٘ذٞی ،ثؼیح ٔٙبثْ ٚ
أىب٘بتٞ ،ذایت  ٚوٙتشَ ّٕٓیبت ثشای دػتیبثی ث ٝاٞذاف تٔییٗ ؿذ ،ٜكٛست ٔیٌیشد.
 2.2نظریههای رهبری
دیذٌبٜٞبی ٔتٔذد دس ضبَ ثٚ ٝخٛد آٔذٖ ٞؼتٙذ و ٝثیٙؾ ثیـتشی دس فشآیٙذ سٞجشی ایدبد ٔیوٙذ .دس
ایٗ تئٛسیٞب تٛخ ٝث ٝخلٛكیبت ؿخلی سٞجش تأویذ  ٚاص سٚیىشد ٔثجت ٍ٘شیؼت ٝؿذ ٜاػت .خذیذتشیٗ
تئٛسیٞبی سٞجشی دس ایٗ سٚیىشد ٓجبست اػت اص دیذٌب ٜخبیٍضیٗٞبی سٞجشی ،سٞجشی وبسیضٔبتیه،
سٞجشی اِٟبْ ثخؾ ،سٞجشی ثلیش ،سٞجشی تجبدٌَشا ،سٞجشی تطٌَٛشا  ٚسٞجشی اخاللی .دس ایٗخب
ِ٘شیٞٝبیی و ٝث ٝثشخی ٚیظٌیٞبیی تٛخ ٝداس٘ذ و ٝثٚ ٝیظٌیٞبی ٔذیشیت خٟبدی ٘ضدیه اػت سا
تٛهیص ٔیدٞیٓ:
 2.2.1رهبری الهام بخش
تأویذ اكّی ِ٘شی ٝسٞجشی اِٟبْ ثخؾ ثشای ایدبد استجبى ٔظثش اص ًشیك ثیب٘بت سٞجش اػت .ثٌٝ٘ٛ ٝای وٝ
سٞجش اِٟبْ ثخؾ ثب ثیب٘بت خٛد ؿٛس  ٚرٚق سا دس ٔیبٖ صیشدػتبٖ ثشای وبس ٌشٞٚی ایدبد ٔیوٙذ  ٚآٖٞب سا
٘ؼجت ث ٝتٛا٘بیی  ٚتٛفیك دس ا٘دبْ تىبِیفؿبٖ  ٚدػتیبثی ث ٝاٞذاف تٔییٗ ؿذٌٕٔ ٜئٗ ٔیػبصد .ثٙبثشایٗ
ٔی تٛاٖ ٌفت سٞجشی اِٟبْ ثخؾ ،تٛا٘بیی سٞجش ثشای خّك یه پیبْ ٔٛخض ثش ٔجٙبی ادسان سٞجش اص ؿشایي ٚ
ثیبٖ آٖ اػت ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝتٟٔذ  ٚآتٕبد پیشٚاٖ سا ثشای سػیذٖ ث ٝآٖ اٞذاف ایدبد وٙذ ث ٝكٛستی وٝ
تالؽ فضایٙذ ٜافشاد سا ثشای دػتیبثی ث ٝآٖ اٞذاف دس پی داؿت ٝثبؿذ (ثبلشی.)1374،
 2.2.2رهبری بصیر

٘یبص ث ٝسٞجشی ٔؤثش دس ػٌص ػبصٔب٘ی آؿىبس  ٚخذی اػت .سٞجشاٖ ٔؤثش آ٘بٖا٘ذ و ٝوبسٞبی خٛة
ا٘دبْ ٔیدٙٞذٔ" .بسؿبَ ػبؿىیٗ "1اص ایٗ سٞجشاٖ ثب ٓٛٙاٖ سٞجش ثلیش 2یبد وشد ٚ ٜتئٛسی خٛد سا ِ٘شیٝ
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سٞجشی ثلیش ٘بْ ٟ٘بد ٜاػت .دس ایٗ ِ٘شی ،ٝسٞجشٚ ،هٔیت  ٚسفتبس ٚی ثًٛ ٝس تٔبّٔی ٔٛسد ثشسػی لشاس
ٔیٌیشد .سٞجشی ثلیش داسای ػ ٝخضء اػبػی 3اػت:
دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
اٚالً سٞجشاٖ ثلیش داسای ٚیظٌیٞبی ؿخلیتی الصْ ٟٔ ٚبستٞبی ؿٙبختی  ٚپیؾ دسآٔذٞبیی ثشای
مطالعات
ٚسٚد ث ٝفٔبِیت ایدبد یه ثیٙؾ ٞؼتٙذ.
4
ایٗ ٘یبصٞبی اِٚیٓ ٝجبستا٘ذ اص٘ :یبص سٞجش ث ٝلذست  ٚتٕبیُ ث ٝاػتفبد ٜاص آٖ ثشای تٛإ٘ٙذػبصی دیٍشاٖ
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اثشاص ثلیشت اص ًشیك سفتبس ٘ ٝثیبٖ؛
تٛهیص ثلیشت ثشای دیٍشاٖ؛
ٌؼتشؽ ثلیشت؛
تٕٔیك ثلیشت (اصٌّی.)1373،
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ثشای إٓبَ ثلیشتٟٔ .بستٞبی ؿٙبختی 5ثش ػٌص سؿذؿٙبختی 6سٞجش دالِت داسد  ٚثشای تٛػٔ٘ ٝفغ
ثلیشت الصْ اػت.
7
دٔٚیٗ ٓبُٔ سٞجشی ثب ثلیشت و ٝثشای سٞجشاٖ هشٚسی اػت دسن اثٔبد صٔیٝٙای وّیذی ثلیشت
ػبصٔب ٘ی اػتٛٓ .أّی و ٝثبیذ دس یه ثلیشت دس ِ٘ش ٌشفت ٝؿ٘ٛذ تب آٖ ثلیشت ػبصٔبٖ سا ث ٝػٕت
آیٙذٜاؽ ٞذایت وٙذ ایٗ خٙجٞٝبی ٔ ٟٓث٘ ٝمؾٞبی خبكی ٔشثٛى ٔیؿٛد و ٝفش ًٙٞػبصٔب٘ی سا تٔشیف
ٔیوٙذ.
ػٔٛیٗ ٓبُٔ دس سٞجشی ثلیش تٛا٘بیی سٞجش ثشای تذٚیٗ  ٚتجییٗ ثلیشت اػت .ایٗ ثٙٔٔ ٝبی ا٘تمبَ
ثلیشت ث ٝآوبی ػبصٔبٖ ث ٝؿیٜٞٛبیی اػت و ٝاِضاْ آٚس ثبؿذ تب آٖٞب سا ٚاداس ػبصد و ٝثلیشت سٞجش سا
وبٔالً ثپزیش٘ذ ٛٔ ٚخجبت تطمك آٖسا فشا ٓٞآٚس٘ذ.
"خیىبع" 8زٟبس ٟٔبست ادساوی ثشای سٞجش ثلیش ٓٛٙاٖ وشد ٜاػت:

قدرت رنم

 2.2.3نظریه رشذ و هذیریت رحوانی
ٔذیشیت ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ،خبیٍبٕٟٔ ٜی دس ٔىبتت ٔذیشیتی وؼت وشد ٜاػت .دس ایٗ ٔذیشیت ،آ٘س ٝثبیذ
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اداس ٜؿٛد ،ا٘ؼبٖٞب ٞؼتٙذ و ٝسوٗ اكّی ٞش ػبصٔبٖ ث ٝؿٕبس ٔیس٘ٚذِ٘ .شی ٝاػالْ دس ایٗ ثبسِ٘« ،ٜشیٝ
ف علم هش
دو صلناهم ی – ژپو ی سؿذ» اػت و ٝؿبُٔ ا٘ؼبٖ ٛٔ ٚادٞ ،ش دٔ ٚیؿٛد؛ یٔٙی سؿذ ا٘ؼب٘ی  ٚػبصٔب٘ی سا ثب  ٓٞدس ِ٘ش ٔیٌیشد.
ایٗ ِ٘شی ٝسا ٘خؼتیٗ ثبس ،اػتبد ؿٟیذ ٌٟٔشی دس ثیؾ اص یه د ٝٞپیؾ اص ا٘مالة ،دس د ٚػخٙشا٘ی ٔ ٚمبِٝ
مطالعات
«ٔذیشیت  ٚسٞجشی» « ٚسؿذ» ٓشه ٝوشد  ٚثب ایٗ وبس ،پیؾلشا َٚثطث ٔذیشیت اػالٔی ٓ ٚشه ٝوٙٙذٜ

قدرت رنم

ِ٘شی ٝاػالٔی ثشای آٖ ؿذ (لٛأی.)89 :1383 ،
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 2.2.4هبانی هذیریت رحوانی
خبرث ٝسضٕت :ثشای ٘یُ ث ٝػٔبدتٓ ،ال ٜٚثش خشیبٖ إٓبَ ٌ ٚبْٞبیی و ٝخٛد ا٘ؼبٖ ثشٔیداسد ،یه
خشیبٖ دیٍشی ٘یض ٕٞیـ ٝدس خٟبٖ اػت  ٚآٖ ،خشیبٖ ػبثم ٝسضٕت پشٚسدٌبس اػت .دس ٔت ٖٛدیٙی آٔذٜ
اػت و« ٝیب ٔٗ ػجمت سضٕت ٝغوج »ٝدس ِ٘بْ ٞؼتی ،اكبِت اص آِٖ سضٕت  ٚػٔبدت  ٚسػتٍبسی اػت ٚ
وفشٞب  ٚفؼكٞب  ٚؿشٚسٓ ،بسهی  ٚغیشاكیُ ٔیثبؿٙذ ٕٛٞ ٚاس ٜآ٘س ٝوٓ ٝبسهی اػت ،ث ٝػججت خبرثٝ
سضٕت تب ضذی ؤٕ ٝىٗ اػت ،ثشًشف ٔیٌشددٚ .خٛد أذادٞبی غیجی  ٚتأییذات سضٕب٘ی ،یىی اص
ؿٛاٞذ غّج ٝسضٕت ثش غوت اػت.
ٔغفشت پشٚسدٌبس  ٚصایُ ػبختٗ ٓٛاسم ٌٙب ،ٜیىی دیٍش اص ؿٛاٞذ تؼّي سأفت ٟٔ ٚشثب٘ی  ٚسضٕت
ا ٚثش غوت  ٚلٟش أ ٚیثبؿذ.
اكُ تٌٟیش :دس ِ٘بْ ٞؼتی ،یىی اص خّٜٞٛبی سضٕت اِٟیٕٛ٘ ،د تٌٟیش اػت.
اكُ ػالٔت :اص ؿٛاٞذ غّج ٝسضٕت ثش غوت دسِ٘بْ ٞؼتی ،ایٗ اػت وٕٛٞ ٝاس ٜدس خٟبٖ ،اكبِت اص
آِٖ ػالٔت  ٚكطت اػت ٔ ٚشمٞب  ٚثیٕبسیٞب اػتثٙبیی  ٚاتفبلبتیا٘ذ.
دس ػشؿت ٞش ٔٛخٛدی ،و ٝاص ٔؼیش اكّی خٛد ٔٙطشف ٌشدیذ ٜاػت ،وــی ٚخٛد داسد و ٝا ٚسا ثٝ
ػٛی ضبِت اِٚی ٝثشٔی ٌشدا٘ذٕٞ .یـ ٝدس خٟبٖ ٘یشٚی ٌشیض اص ا٘طشاف  ٚتٛخ ٝث ٝػالٔت  ٚكطت
ضىٓفشٔب اػت .ایٗ ٞب ؿٛاٞذی اص زیشٌی سضٕت ثش غوت اػتٚ .خٛد ٔغفشت ٘یض اص ٕٞیٗ اكُ ٘بؿی
ٔیؿٛد.
سضٕت ٓبْ :اكُ ٔغفشت ،یه پذیذ ٜاػتثٙبیی ٘یؼت ،یه فشٔ َٛوّی اػت و ٝاص غّج ٝسضٕت دس
ِ٘بْ ٞؼتی ٘تید ٝؿذ ٜاػت .اص ایٗخب دا٘ؼتٔ ٝیؿٛد ؤ ٝغفشت اِٟی ٓبْ اػتٛٔ ٕٝٞ .خٛدات سا دس
ضذٚد أىبٖ  ٚلبثّیت آٖٞب فشأی ٌیشد  ٚایٗ اكُ دس فٛص ث ٝػٔبدت ٘ ٚدبت اص ٓزاة ،ثشای ٕٝٞ
سػتٍبساٖ ٔؤثش اػت .ثذیٗ خٟت لشآٖ وشیٓ ٔیفشٔبیذ ٗٔ[ :یلشف ٓ ٝٙیٔٛئز فمذ سضٕ]ٝ؛ ٞش وغ دس
آٖ س ٚص اص ٓزاة خذا ٘دبت یبثذٔ ،ـٕ َٛسضٕت خذا لشاس ٌشفت ٝاػت؛ یٔٙی اٌش سضٕت ٘جبؿذٓ ،زاة اص
اضذی ثشداؿتٕ٘ ٝیؿٛد.

أىبٖ ٘ذاسد ٞیر یه اص خشیبٖٞبی سضٕت پشٚسدٌبس ،ثذِ٘ ٖٚبْ ا٘دبْ ٌیشد .ثٕٞ ٝیٗ دِیُٔ ،غفشت
پشٚسدٌبس ثبیذ اص ًشیك ٘فٛع اص اسٚاش ثضسي ا٘جیب  ٚاِٚیب ثٌٙ ٝبٜوبساٖ ثشػذ .ایٗ ،الصِٔ٘ ٝبْ داؿتٗ خٟبٖ
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اػت .ثٕٞ ٝبٖ دِیّی و ٝسضٕت ٚی ،ثذٚ ٖٚاػٌ ٝا٘دبْ ٕ٘یٌیشد ٔ ٕٝٞ ٚشدْ اص خب٘ت خذا ث٘ ٝجٛت
ثشاٍ٘یختٕ٘ ٝیؿ٘ٛذٞ ،یر سضٕت دیٍش ٘یض ثذٚ ٖٚاػٌٚ ٝالْ ٕ٘یؿٛد (ٓذَ اِٟیٔ ،شتوی ٌٟٔشی .)97 :دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
پشداصؽ ٔذیشیت سضٕب٘ی ثشاػبع آ٘س ٝاص ٓجبست اػتبد ؿٟیذ ٌٟٔشی ثشٔیآیذ:
مطالعات
اٞ ،َٚؼتی داسای ِ٘بْ اػت (ًِٛی یب ٓشهی).
د ،ْٚاداسِ٘ ٜبْ ٞؼتی ثب خذاػت.

ٔذیشیت ٔٙبثْ ا٘ؼب٘یٓ ،جبست اػت اص ٔشاضُ ٓوٛیبثی ،ا٘تخبة ،ا٘تلبة ،آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ،اٍ٘یضؽ
 ٚتـٛیك  ٚتٙجی ٚ ٝتأٔیٗ سٚضی  ٚخؼٕی ا٘ؼبٖٞبی ػبصٔبٖ .ایٗ ٔشاضُ ،داسای لٛآذ  ٚاكِٛی اػت وٝ
دس ّٓٓ ٔذیشیت ،ث ٝآٖ پشداخت ٝؿذ ٜاػت؛ أب ایٙى ٝخذا٘ٚذ ز ٝلٛآذی ثشای ٌضیٙؾ سٞجشاٖ ٔ ٚذیشاٖ ٚ
وبسٌضاساٖ داسد ،ث ٝخٛثی  ٚسٚؿٙی اص آیبت لشآٖ لبثُ اػتٙتبج اػتٔ ،ثالً خذا٘ٚذ ٔیفشٔبیذٔ[ :ب وٙت
ٔتخز إِوّیٗ ٓوذا]؛ یٔٙی ٔٗ ٌٕشاٞبٖ سا ثٛٙٓ ٝاٖ ٓو ٚ ٛوبسٌضاس ا٘تخبة ٕ٘یو .ٓٙاص ایٗ آی ،ٝایٗ
لبٓذ ٜاػتخشاج ٔیؿٛد وٌٕ ٝشاٞبٖ ٔ ٚوّیٗ ٘جبیذ ٌضیٙؾ ؿ٘ٛذ.
دس خبی دیٍش ٔیفشٔبیذ ٚ[ :ال تٌیٔٛا أش إِفؼذیٗ اِزیٗ یفؼذ ٖٚفی االسم  ٚالیلّط]ٖٛ؛ اٚأش
ٔؼشفبٖ ٔ ٚفؼذاٖ سا اًبٓت ٘ىٙیذ .ث ٝثیبٖ دیٍشٔ ،ذیشاٖ ٘جبیذ ا ُٞفؼبد  ٚاػشاف ثبؿٙذ.
 ٚدسثبس ٜاٍ٘یضؽ ٔیفشٔبیذ[ :لُ ِٔجبدی اِزیٗ اػشفٛا ّٓی ا٘فؼ ٟٓال تمٌٛٙا ٔٗ سضٕ ٝاهلل] .لبٓذٜای وٝ
اص ایٗ آی ٝاػتخشاج ٔی ؿٛد ،ایٗ اػت وٞ ٝش وبسٌضاس ٔ ٚذیشی و ٝخٌب وشد٘ ،جبیذ ٘بأیذ ؿٛد ،ثّى ٝساٜ
خجشاٖ ثشای ا ٚثبص اػت.
ٔ ٟٓایٗ اػت و ٕٝٞ ٝلٛآذ ٔذیشیت خذا٘ٚذیٔ ،جتٙی ثش اكُ سضٕت ٞؼتٙذ .ثذیٗس٘ ،ٚبْ ایٗ
ٔذیشیت  ٚایٗ ِ٘شی« ،ٝپبسادایٓ ٔذیشیت سضٕب٘ی» خٛاٞذ ثٛدً .جك اكُ سضٕت.
  ٕٝٞخٛثٙذٍٔ ،ش ایٙى ٝاثجبت ؿٛد و ٝثذ ٞؼتٙذ (ثشائت).ٓ -یتٞب پٛؿب٘ذ ٚ ٜثخـیذٔ ٜیؿٛد (ٔغفشت).

حسي هرادی و هوکار

چگونگی کشف و تبیین اصول هذیریت رحوانی

دکتریي و اهداف هدیریت جهادی از دیدگاه هقام هعظن رهبری (هدظلهالعالی)

ػ ،ْٛدس ِ٘بْ ٞؼتی ،اكبِت اص آِٖ سضٕت اػت.
زٟبسْٞ ،یر یه اص خشیبٖٞبی سضٕت پشٚسدٌبس ،ثذِ٘ ٖٚبْ  ٚلب٘ ٖٛا٘دبْ ٕ٘یٌیشد.
پٙدٓ ،سضٕت خذا ثش غوت ا ٚػجمت داسد.
ؿـٓ ،اك َٛػالٔت ،تٌٟیشٔ ،غفشتٚ ،ضی  ،...ٚفشّ ثش اكُ سضٕت ٘ ٚبؿی اص آٖ اػت.
ٞفتٓ ،اك َٛیبد ؿذ ٜثبالٔ ،لبدیك افشاد سضٕت ٞؼتٙذ ٞ ٚشوذاْ ،یه سضٕت ٔطؼٛة ٔیؿ٘ٛذ.
ٞـتٓ ،ایٗ سضٕتٞب ثذٚ ٖٚاػٌ ٝث ٝا٘ؼبٖ ٕ٘یسػٙذ (لٛأی ،كٕلبْ اِذیٗ.)97،98 :1383،

قدرت رنم

  ٕٝٞث ٝا٘ذاص ٜاػتطمبلـبٖ اص تالؽ خٛیؾ ثٟشٔ ٜیٌیش٘ذ (ٓذاِت  ٚاضؼبٖ). آثشٚی افشادٔ ،طفٍ٘ ٍٛب ٜداؿتٔ ٝیؿٛد (وشأت).176
  ٕٝٞاص ضمٛق ٔؼبٚی ثشخٛسداس٘ذ (ٔؼبٚات) (لٛأی ،كٕلبْ اِذیٗ.)100،101 :1383،ز ٝثؼب ٞش دِ٘ ٚشی« ٝسؿذ» « ٚسضٕت» ،دس ایٗ آی ٝلشآٖ خْٕ ؿذ ٜثبؿٙذ[ :سثٙب آتٙب ٔٗ ِذ٘ه سضٕٚ ٝ
دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
ٞیی ِٙب ٔٗ أش٘ب سؿذاً]؛ پشٚسدٌبسا! ٔب سا اص ػٛی خٛدت سضٕتی ٌٓب وٗ  ٚسا ٜسؿذ ٘ ٚدبت سا ثشایٕبٖ
مطالعات
فشا ٓٞػبص (لٛأی ،كٕلبْ اِذیٗ.)102 :1383،

قدرت رنم
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 .3تجسیه و تحلیل و تحلیل یافتههای تحقیق
 3.1تحلیل دادهها و اطالعات جوعآوری شذه
ثشای ا٘دبْ ٔ ٌبِٔ ٝدس ضٛصٔ ٜذیشیت اثتذا الذاْ ث ٝیه ٔف ْٟٛؿٙبػی وبُٔ ٌشدیذ  ٚپغ اص ٔـبٚس ٜثب
كبضت ِ٘شاٖ  ٚاػبتیذ ضٛص ٜادثیبت ٕٞ ٚسٙیٗ ٌٔبِٔٔ ٝمذٔبتی دس ثیب٘بت ضوشت أبْ خبٔٝٙای (داْ
ُّ ٝأِبِی)ٞ ،ـت ٔفٚ ْٟٛوّیذ ٚاطٔ ٜذیشیت ،سٞجشی ،فشٔب٘ذٞی ،ثش٘بٔ ٝسیضی ،ػبصٔب٘ذٞیٞ ،ذایت
ِ٘ٚبست (ّٔٚطمبت آٖٞب ،وّٕبت ٔشوت ،افضٚدٜٞب  )...ٚثشای پٛیؾ ٌ ٚشدآٚسی ا٘تخبة ٌشدیذ.
ٚاطٌب٘ی و ٝدس فشٔبیـبت ضوشت أبْ خبٔٝٙای (داْ ُّٝأِبِی) ٌبٞب ثب یىذیٍش  ٚیب ٔٓٞف ٚ ْٟٛث ٝخبی
ٕٞذیٍش ث ٝوبس سفت ٝاػت  ٚاص ٍٕٞی آٖٞب اص ٔفٔ ْٟٛذیشیت ٔٛسد ِ٘ش تطمیك ٔؼتفبد ٔیٌشدد .هٕٗ
ایٙى ٝاضؼبع ؿذ ایٗ ٘ ٝتٟٙب ٔفّٔٚ ْٟٛطمبت آٖٞب ثّى ٝوّیت ٔٛه ّٛسا پبػخٍ ٛثٛد ٚ ٜوّیذ ٚاطٟٓٔ ٜ
 ٚتأثیشٌضاس دیٍشی ٚخٛد ٘ذاسد .ػپغ ٙٔ ٕٝٞبثْ ٔىتٛة  ٚوتت لبثُ دػتشع اص آثبس ضوشت أبْ
خبٔٝٙای (داْ ُّٝأِبِی)  ٓٞثلٛست ٓیٙی  ٓٞ ٚثب اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاسٞبی ضذیث ٚالیت ،تطّیُ ٔٛٙیبت،
ٔٛسد ٌٔبِٔ ٚ ٝثشسػی لشاس ٌشفتٚ ٕٝٞ ٚ ٝاطٌبٖ ٔٛسد ِ٘ش ٌشدآٚسی ٌشدیذ.
اص آ٘دبیی ؤ ٝجٙبی ثشسػی ،خْٕ آٚسی  ٚتدضی ٚ ٝتطّیُ ایٗ پظٞٚؾ پبساٌشاف ثٛد ،دس اثتذا ضذٚد
یه ٞضاس  ٚكذ یبفت )1123( ٝدس لبِت  550پبساٌشاف اص ٔفبٞیٓ ٔٛسد ِ٘ش ّٔ ٚطمبت آٖٞب ٌشدآٚسی
ٌشدیذ( .خٟبد ّٔ ٚطمبت آٖ  165ثبس دس  86پبساٌشاف ،خٟذ ّٔ ٚطمبت آٖ  69ثبس دس لبِت  24پبساٌشاف،
ٔجبسصّٔ ٚ ٜطمبت  161ثبس دس  98پبساٌشاف ،تالؽ دس ثشاثش دؿٕٗ  123ثبس دس  74پبساٌشاف ،وٛؿؾ دس
ثشاثش دؿٕٗ  32ثبس دس  18پبساٌشاف ،آٔبدٌی دس ثشاثش دؿٕٗ  149ثبس دس  79پبساٌشاف ،ا٘مالثی  173ثبس دس
 84پبساٌشاف ،ثؼیدی  220ثبس دس  63پبساٌشاف روش ؿذ).
ضذٚد ػٞ ٝضاس  ٚپب٘لذ ٔٛسد ( )3544دس لبِت  1243پبساٌشاف اص ٔفبٞیٓ ٔٛسد ِ٘ش ّٔ ٚطمبت آٟ٘ب
ٌشدآٚسی ٌشدیذٔ( .ذیشیت ّٔ ٚطمبت  829ثبس دس  346پبساٌشاف ،سٞجشی  625ثبس دس  200پبساٌشاف،
فشٔب٘ذٞی  219ثبس دس  132پبساٌشاف ،ثش٘بٔ ٝسیضی  366ثبس دس  159پبساٌشافٞ ،ذایت  404ثبس دس 195
پبساٌشاف ،ػبصٔب٘ذٞی  66ثبس دس  26پبساٌشافٕٞ ،بٍٙٞی  50ثبس دس  34پبساٌشاف ،اخشا  168ثبس دس 62

پبساٌشاف ِ٘ ٚبست  ٚوٙتشَ  117ثبس دس  39پبساٌشاف روش ؿذ.
دس ادأ ٝپغ اص تطّیُ ویفی ٌٔ ٚبِٔ ٝدلیك ٔتٗ ٔ ٚطتٛای اػتخشاج ؿذ ٜالذاْ ث ٝاػتخشاج ٌضاسٜٞب ٚ
177
تٓٞبی داسای ثبس اسصؽ ٔفٟٔٛی (ضزف ٔٛاسد تىشاسی ،ضزف ٔٛاسد ٔ ٚت ٖٛغیش ٔشتجي ثب ٔفٛٔ ْٟٛسد
ِ٘ش) ٌشدیذ.
دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
دس ٟ٘بیت دس ثخؾ ٔف ْٟٛخٟبدی  364دادٙٔ ٜبػت ٔتٗ دس  138پبساٌشاف دس ٌ 55ضاس ٜوذ ثٙذی
مطالعات
ٌشدیذ (خٟبد ّٔ ٚطمبت آٖ  65ثبس دس  20پبساٌشاف ،خٟذ ّٔ ٚطمبت آٖ  8ثبس دس لبِت  8پبساٌشاف،
ٔجبسصّٔ ٚ ٜطمبت  73ثبس دس  22پبساٌشاف ،تالؽ دس ثشاثش دؿٕٗ  35ثبس دس  20پبساٌشاف ،وٛؿؾ دس

ثیب٘بت أبْ خبٔٝٙای (داْ ُّ ٝأِبِی) آٚسد ٜؿذ ٜاػت.

حسي هرادی و هوکار

اخشای  194ثبس دس  49پبساٌشافِ٘ ،بست  ٚوٙتشَ  127ثبس  38پبساٌشاف اػتخشاج ؿذ.
ػپغ دس ادأٌ 86 ٝضاس ٜثذػت آٔذ (ٔذیشیت ّٔ ٚطمبت آٖ ٌ 23ضاس ،ٜسٞجشی ّٔ ٚطمبت آٖ 12
ٌضاس ،ٜفشٔب٘ذٞی ّٔ ٚطمبت ٌ 9ضاس ،ٜثش٘بٔ ٝسیضی ٌ 11ضاسٞ ،ٜذایت ٌ 9ضاس ،ٜػبصٔب٘ذٞی ٌ 5ضاس،ٜ
ِ٘بست  ٚوٙتشَ ٌ 7ضاس.)ٜ
ػپغ دس ادأٌ 86 ٝضاس ٜثذػت آٔذ ٜدس ًجمبت  ٍٕٗٞدػتٝثٙذی ٌشدیذ٘ذ .دس دػت ٝثٙذی ٌضاسٜٞب،
اٌش ٌضاسٜای ٔؼتمالً ٔٔشف یه ٔٛه ّٛثٛد خٛد تطت ٓٛٙاٖ یه ٔؤِف ٝاًالق ٌشدیذ  ٚاٌش زٙذ ٌضاسٜ
تجییٗ وٙٙذ ٜیه ٔٛه ّٛثٛد٘ذ تطت ٓٛٙاٖ یه ٔؤِفٔ ٝؼتمُ آٔذ٘ذ  ٚوذٞبی ٞشیه اص ٌضاسٜٞبی
تـىیُ دٙٞذ ٜآٖ ٔؤِف ٝدس ٔمبثُ آٟ٘ب روش ٌشدیذ .ث ٝایٗ تشتیت ٌضاسٜٞبی ثذػت آٔذ ٜدس ٔطٛسٞبی ٘ٝ
ٌب٘ ٝساٞجشدی ٔٛسد ِ٘ش دػتٝثٙذی ٌشدیذ.
دس خذ َٚصیش فشاٚا٘ی یبفتٞٝبی ٔف ْٟٛخٟبد ٔ ٚفبٞیٓ ٓٞخب٘ٛدا ٜآٖ ثٕٞ ٝشا ٜتٔذاد پبساٌشاف دس

دکتریي و اهداف هدیریت جهادی از دیدگاه هقام هعظن رهبری (هدظلهالعالی)

ثشاثش دؿٕٗ  12ثبس دس  4پبساٌشاف ،تالؽ خؼتٍی ٘بپزیش  16ثبس دس  10پبساٌشاف ،آٔبدٌی دس ثشاثش دؿٕٗ
 75ثبس دس  24پبساٌشاف ،ا٘مالثی  46ثبس دس  23پبساٌشاف ،ثؼیدی  35ثبس  17پبساٌشاف).
ػپغ دس ادأٌ 31 ٝضاس ٜثذػت آٔذ( ٜخٟبد ّٔ ٚطمبت آٖ ٌ 20ضاس ،ٜخٟذ ّٔ ٚطمبت آٖ ٌ 1ضاس،ٜ
ٔجبسصّٔ ٚ ٜطمبت ٌ 10ضاس ،ٜتالؽ دس ثشاثش دؿٕٗ ٌ 6ضاس ،ٜوٛؿؾ دس ثشاثش دؿٕٗ ٌ 1ضاس ،ٜتالؽ
خؼتٍی ٘بپزیش ٌ 3ضاس ،ٜآٔبدٌی دس ثشاثش دؿٕٗ ٌ 7ضاس ،ٜا٘مالثی ٌ 8ضاس ٚ ٜثؼیدی ٌ 9ضاس ٜاػتخشاج
ؿذ).
دس ثخؾ ٔفٔ ْٟٛذیشیت  2151دادٙٔ ٜبػت دس ٔتٗ  788پبساٌشاف دس ٌ 86ضاس ٜوذثٙذی ٌشدیذ
(ٔذیشیت ّٔ ٚطمبت آٖ  264ثبس دس  138پبساٌشاف ،سٞجشی ّٔ ٚطمبت آٖ  846ثبس دس لبِت 251
پبساٌشاف ،فشٔب٘ذٞی ّٔ ٚطمبت  69ثبس دس  21پبساٌشاف ،ثش٘بٔ ٝسیضی  424ثبس دس  96پبساٌشافٞ ،ذایت
 325ثبس دس  89پبساٌشاف ،ػبصٔب٘ذٞی  47ثبس دس  38پبساٌشافٕٞ ،بٍٙٞی  153ثبس دس  68پبساٌشاف،

قدرت رنم

خذ َٚفشاٚا٘ی یبفتٞٝبی ٔف ْٟٛخٟبد ٔ ٚفبٞیٓ  ٓٞخب٘ٛدا ٜآٖ ثٕٞ ٝشا ٜتٔذاد پبساٌشاف دس ثیب٘بت
أبْ خبٔٝٙای (داْ ُّ ٝأِبِی)
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قدرت رنم

سدیف

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

دس خؼتدٛی اِٚیٝ

پغ اص تدضی ٚ ٝتطّیُ ویفی ٚ
ثشسػی اسصؽ ٔطتٛایی

ٌضاسٜٞبی ثذػت
آٔذ ٜپغ اص تطّیُ

سال ششن شواره پاًسدهن ،پاییس و زهستاى 1395

ٔوٕٖٛ

تٔذاد
فشاٚا٘ی

تٔذاد
پبساٌشافٞب

تٔذاد فشاٚا٘ی

تٔذاد پبساٌشاف

تٔذاد

1

خٟبد ّٔ ٚطمبت آٖ

165

86

65

20

20

2

خٟذ ّٔ ٚطمبت آٖ

69

24

8

8

1

3

ٔجبسصّٔ ٚ ٜطمبت آٖ

161

98

73

22

10

4

تالؽ دس ثشاثش دؿٕٗ

123

74

35

20

6

5

وٛؿؾ دس ثشاثش دؿٕٗ

32

18

12

4

1

6

تالؽ خؼتٍی ٘بپزیش ٚ
ّٔطمبت آٖ

41

34

16

10

3

7

آٔبدٌی ّٔ ٚطمبت

149

79

75

24

7

8

ا٘مالثی

173

84

46

23

8

9

ثؼیدی

220

63

35

17

9

تٔذاد وُ ٔوبٔیٗ خٟبد ٚ
ِ٘یشٞ ٜبی آٖ
خذ :4.2 َٚفشاٚا٘ی یبفتٞٝبی ٔف ْٟٛخٟبدی ٔ ٚفبٞیٓ  ٓٞخب٘ٛادٜٞبی آٖ ثٕٞ ٝشا ٜتٔذاد پبساٌشاف دس ثیب٘بت أبْ خبٔٝٙای
(داْ ُّٝأِبِی)ٙٔ ،جْ :ضؼٗ ٔشادی 1394
550

1123

138

364

55

دس خذ َٚصیش فشاٚا٘ی یبفتٞ ٝبی ٔفٔ ْٟٛذیشیت ٔ ٚفبٞیٓ  ٓٞخب٘ٛدا ٜآٖ ثٕٞ ٝشا ٜتٔذاد پبساٌشاف دس
ثیب٘بت أبْ خبٔٝٙای (داْ ُّ ٝأِبِی) آٚسد ٜؿذ ٜاػت.
خذ َٚفشاٚا٘ی یبفتٞٝبی ٔفبٞیٓ ٔذیشیت  ٓٞ ٚخب٘ٛادٜٞبی آٖ ثٕٞ ٝشا ٜتٔذاد پبساٌشاف دس ثیب٘بت
أبْ خبٔٝٙای (داْ ُّٝأِبِی)
سدیف

دس خؼتدٛی اِٚیٝ
ٔوٕٖٛ

تٔذاد

پغ اص تدضی ٚ ٝتطّیُ ویفی  ٚثشسػی

ٌضاسٜٞبی ثذػت آٔذٜ

اسصؽ ٔطتٛایی

پغ اص تطّیُ

تٔذاد پبساٌشافٞب

تٔذاد فشاٚا٘ی

تٔذاد پبساٌشاف

تٔذاد

1

ٔذیشیت

829

346

264

138

23

2

سٞجشی

625

200

846

251

12

3

فشٔب٘ذٞی

219

132

69

21

9

4

ثش٘بٔٝ
سیضی

366

159

424

96

11

فشاٚا٘ی

5

ٞذایت

404

195

325

89

9

6

ػبصٔب٘ذٞی

66

26

47

38

5

7

ٕٞبٍٙٞی

50

34

153

68

6

8

اخشا

168

62

194

49

9

117

39

127

38

7

ِ٘بست ٚ

9

وٙتشَ
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مطالعات

قدرت رنم

تٔذاد وُ ٔوبٔیٗ
ٔذیشیت ِ٘ ٚیشٜ

3544

1243

2151

86

788

ٞبی آٖ

دس خذ َٚصیش ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی ٔتٗٞبی ا٘تخبة ؿذ ٜاصآثبسٔ ،ىبتجبت ،ثیب٘بت یب پیبْٞبی ضوشت أبْ
خبٔٝٙای (داْ ُّٝأِبِی) ٔٚفبٞیٓ اػتخشاج ؿذ ٜاص آٖٞب آٚسد ٜؿذ ٜاػت.
ٕ٘ٔ ٝ٘ٛتٗٞب ٔ ٚفبٞیٓ اػتخشاج ؿذ ٜاص آثبسٔ ،ىبتجبت ،ثیب٘بت یب پیبْٞبی ضوشت أبْ خبٔٝٙای (داْ ُّ ٝأِبِی)

سدیف

تبسیخ ٔٙجْ

1

1369/6/29

2

1369/6/29

3

1388/12/06

4

1369/4/20

5

1370 /4/1

6

1368/4/14

ٔتٗ

ٔفْٟٛ

ضىٕت  ٚایٕبٖ ث ٝغیت ،ثیٙـی اػت

ثیٙؾ ٔجتٙی

ؤ ٝیتٛا٘ذ ضمبیك سا ٔبٚسای غـبی

ثشضىٕت ٚ

ٔبدی آٖ ثجیٙذ

ایٕبٖ ث ٝغیت

ثذثختی ثـش آٖ ٚلتی اػت وٕٝٞ ٝ
ضمیمت سا دس ٔـبٞذات ٔ ٚطؼٛػبت
خٛدؽ ٔطذٚد ٔ ٚطلٛس وٙذ

ثیٙؾ ٔٔٛٙی ٚ
ٔبدی

ِ٘بْ اػالٔی ثبیذ ٔجتٙی ثش ٙٞذػٚ ٝ

ٔجتٙی ثش ٙٞذػٝ

٘مـ ٝاِٟی دس خبٔٔ ٝثبؿذ

٘ ٚمـ ٝاِٟی

دػتٍب ٜاداسٜوٙٙذٔ ٚ ٜذیشیت ٚ
ضبوٕیت ،ثبیذ یه ِ٘بْ ٔٔٛٙی ٚ
اِٟی ثبؿذ

ِ٘بْ ٔٔٛٙی ٚ
اِٟی ٔذیشیت

ٓجٛدیت ثٚ ٝالیت  ٚضىٔٛت
آصٔبیؾ ٔیؿٛد(خبٔٔ ٝاػالٔی،

ٓجٛدیت ثٝ

خبٔٔ ٝأبٔت اػت ،یٔٙی أبْ دس سأع

ٚالیت

خٟت ٌیشی (ػّجی

تطّیُ

 ٚایدبثی)

تٛخیٟی

ایدبثی

ایدبثی

دوتشیٗ

دوتشیٗ

ایدبثی

دوتشیٗ

ایدبثی

دوتشیٗ

ایدبثی

دوتشیٗ

خبٔٔ ٝاػت.
ضبوٕیت اسصؿٟبی اِٟی ثش خبٔٔٚ ٝ

ضبوٕیت

ایدبثی

دوتشیٗ

حسي هرادی و هوکار

ُّ ٝأِبِی)ٙٔ ،جْ :ضؼٗ ٔشادی 1394

دکتریي و اهداف هدیریت جهادی از دیدگاه هقام هعظن رهبری (هدظلهالعالی)

خذ :4.2 َٚفشاٚا٘ی یبفتٞ ٝبی ٔفٔ ْٟٛذیشیت ٔ ٚفبٞیٓ  ٓٞخب٘ٛدا ٜآٖ ثٕٞ ٝشا ٜتٔذاد پبساٌشاف دس ثیب٘بت أبْ خبٔٝٙای (داْ
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7

1382/5/15

8

1384/5/12

مطالعات

قدرت رنم

٘فی ضىٔٛتٟبی ًبغٛتی

اسصؿٟبی اِٟی

ثبیذ آخشت سا دس  ٕٝٞتلٕیٌٓیشیٞب

آخشت

 ٚالذاْٞبی خٛد تأثیش ثذٞیٓ

ٔطٛسی

لذست اٌش ثب ٞذفِ خذٔت ثٔ ٝشدْ
ثبؿذٓ ،جبدت اػت
اسصؽٞب ثبیذ دس سٚؽٞب  ٓٞخٛدؿبٖ

سال ششن شواره پاًسدهن ،پاییس و زهستاى 1395

9

1379/12/26

10

1379/2/23

ثب تغییش سٚؽٞب ،اك َٛتغییش ٕ٘یوٙذ

11

1379/2/23

ثشپبی ٝاسصؽٞب خبٔٔ ٝثبیذ ضشوت وٙذ

12

20/3/1375

13

8/5/1378

14

3/2/1391

سا ٘ـبٖ دٙٞذ

ایدبثی

دوتشیٗ

ٓجبدت ثٛدٖ
ٞذفِ خذٔت

ایدبثی

ػیبػت

ثٔ ٝشدْ
ضوٛس
اسصؽٞب دس

ایدبثی

دوتشیٗ

سٚؽٞب
ثجبت دس اكَٛ
ثب تغییش
سٚؽٞب،
اسصؽ پبیٍی
ضشوت

ٔدٟضتشیٗ ػپبٜٞب  ٚاستؾٞب ٚ
یٍبٖٞبی ِ٘بٔی ،ثذٛٙٔٔ ٖٚیت ٚ

ػبصٔب٘ذٞی ثٝ

اخالف  ٚایٕبٖ ،وبسایی ٘ذاس٘ذٔ .ؤٔٗ

ٕٞشاٛٙٔٔ ٜیت

تشیٗ استؾٞب ،ثذ ٖٚػبصٔب٘ذٞی ٚ

 ٚاخالف ٚ

ثذٔ ٖٚذیشیت خٛة ،وبسایی ٘ذاس٘ذ.

ایٕبٖ

ایدبثی

ػیبػت

ایدبثی

ػیبػت

ایدبثی

ػیبػت

ٔذیشیت الصْ اػت.
تٌجیك ثب ایٗ

ػٔی وٙیذ خٛدتبٖ سا ثب ایٗ ٔٔیبسٞب
(اػالْ ،اسصؽٞب  ٚأبْ) تٌجیك دٞیذ.

ٔٔیبسٞب (اػالْ،

ّٔت ایٗ سا اص ؿٕب ٔیخٛاٞذ.

اسصؽٞب ٚ

ایدبثی

دوتشیٗ

أبْ)
ٚلتی خٟتٌیشی وّیت یه خبٔٔ،ٝ
یه ػبصٔبٖ ،یه ٔدٕ ٝٓٛغّي ثٛد،
تالؽٞبی فشدی ٞشز ٓٞ ٝدس آٖ
خبٔٔ ٝا٘ج ٜٛثبؿذ٘ ،تید ٝخٛدؽ سا
٘خٛاٞذ ثخـیذ .آٖ سٚص ایٙدٛسی
ثٛد… اٌش زٙب٘س ٝدس یه ِ٘بٔی ،دس
یه ٔدٕٝٓٛای ،دس یه وـٛسی،
دس یه خبٔٔٝای ،ضبوٕیت ِ٘ ٚبْ،

یىی ؿذٖ
خٟت ٌیشی
ٞبی افشاد ٚ
خٟت ٌیشی

ایدبثی

دوتشیٗ

ػبصٔبٖ

ِ٘بْ اِٟی اػتِ٘ ،بْ ٓبدال٘ ٝاػت،
15

 -وبسوضاساٖ ضىٔٛت اػالٔی اص

ٔذیشاٖ ایٕب٘ی

ِطبٍ ایٕب٘ی ثبیذ ث ٝػٕت ٕ٘ٚ ٝ٘ٛ

ثبیذ ث ٝػٕت

اٍِٛؿذٖ پیؾ ثشٚد یٔٙی ٕ٘ ٝ٘ٛیه

ٕ٘ٝ٘ٛ

ایدبثی

ػیبػت

ا٘ؼبٖ ٔؼّي ثش ٘فغ ٓ ٚبُٔ ثشای خذا
ثبػٙذ)14/9/1369( .
اخشای لبٖ٘ٞٛب ،دس كذالت ٚ
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پبوذأی ،دس تالؽ ٚ

18

26/12/1379

لشاس دادٖ ا٘ؼبٖٞبی ثشخؼت،ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٝ

قدرت رنم

دس ًشش وشدٖ ا٘ؼبٖٞبی فبػذ و ٝایٗ
صٔیٞٝٙب  ٓٞخض ثب ایٕبٖ ٔخّلب٘ ٝثٝ
خذا ثًٛ ٝس وبُٔ ٔیؼش ٘یؼت
یه ِ٘بْ ضىیٓ  ٚوبسآٔذ  ٚثخشد،
آٖ ِ٘بٔی اػت و ٝاص ٞشزیضی ث ٝلذس
ُشفیت  ٚكالضیت ا ،ٚدس سا ٜاٞذاف
ٓبِی اػتفبد ٜوٙذ  ٚآٖ سا دس خبی
خٛدؽ ث ٝوبس ثجشد

اػتفبد ٜث ٝلذس
ُشفیت ٚ
كالضیت ،دس
سا ٜاٞذاف

ایدبثی

ػیبػت

ٓبِی

دس اػالْ ،سٚؽٞب ثؼیبس ّٟٔٓا٘ذ؛
سٚؽٞب ٔثُ اسصؽٞب ٞؼتٙذ .دس اػالْ
ٕٞسٙبٖ و ٝاسصؽٞب ثؼیبس إٞیت
داس٘ذ ،سٚؽٞب  ٓٞإٞیت داس٘ذ ٚ

اسصؽٞب ثبیذ

أشٚص اٌش ٔیخٛاٞیٓ ضىٔٛت ٔب ثٝ
ٔٔٙبی ضمیمی وّٕ ٝاػالٔی ثبؿذ..... ،

دس سٚؽٞب ٓٞ
خٛدؿبٖ سا

ٔذیشاٖ ٔیب٘ی ٕٝٞ ٚ ٕٝٞ ،ثبیذ

ایدبثی

ػیبػت

٘ـبٖ دٙٞذ

ػٔیؿبٖ ایٗ ثبؿذ و ٝثشای وبسٞب ٚ
پیـجشد اٞذافـبٖ ،اص سٚؽ ػبِٓ ٚ
اخاللی اػتفبد ٜوٙٙذ.
ثبیذ سٚص ث ٝسٚص سٚؽٞبی غّي سا
اكالش وٙذ ٚ .یه لذْ خذیذ ثشداسد
19

23/2/1379

تب ثتٛا٘ذ ث٘ ٝتید ٝثشػذ ...لٛا٘یٗ ،تطَٛ
پیذا ٔیوٙذ  ٚثبیذ سٚصثٝسٚص ثٟتش ٚ

ثشٚصسػب٘ی
سٚؽٞب

ایدبثی

ػیبػت

وبّٔتش ؿٛد..
خذٔ ٕٝ٘ٛ٘ :4-1-1 َٚفبٞیٓ اػتخشاج ؿذ ٜاص آثبسٔ ،ىبتجبت ،ثیب٘بت یب پیبْٞبی ضوشت أبْ خبٔٝٙای (داْ ُّٝأِبِی)

حسي هرادی و هوکار

17

17/3/1368

ایدبثی

ػیبػت

مطالعات

دکتریي و اهداف هدیریت جهادی از دیدگاه هقام هعظن رهبری (هدظلهالعالی)
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1380/1/28

خؼتٍی٘بپزیشی ،دس ثٔ ٝیبٖ آٚسدٖ
اثتىبسٞبی خالق  ٚوبسػبص ،دس اٍِٛ
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دس ٌبْ د ْٚپغ اص اػتخشاج  ٚتدٕیْ ٔفبٞیٓ ٕٞؼبٖ ٍٕٞ ٚشأ ،فبٞیٓ اكّی ٔـخق ؿذ٘ذ و ٝدس
خذ )4-1-2( َٚصیش آٔذ ٜاػت.
ٕ٘ٔ ٝ٘ٛفبٞیٓ فشٓی ٔ ٚفبٞیٓ اكّی اػتخشاج ؿذ ٜاص آثبسٔ ،ىبتجبت ،ثیب٘بت یب پیبْٞبی ٚالیت فمیٝ

مطالعات

قدرت رنم

سدیف

سال ششن شواره پاًسدهن ،پاییس و زهستاى 1395

1

ٔفبٞیٓ فشٓی
 ػٔبدت ا٘ؼبٖ دس ؿٙبخت  ٚتٌجیك سفتبس خٛد ثب ٞذف ٔ ٚملذ خبِك ٚلٛا٘یٗ آفشیٙؾ  ٚػٙتٞبی اِٟی -،دیٗ ٔجٙبی اػتخشاج ٔؼبئُ -
ِ٘بٔبتِ اص ٘بضی ٝخذا  -پیبد ٜػبصی فم ٝاػالٔی  -ضىٔٛت  ٚفشٔب٘ذٞی

ٔفبٞیٓ اكّی

تٌجیك ثب ٔٔیبسٞبی اػالٔی

ٚػیّ ٝاخشای اضىبْاِٟی  -تذٚیٗ ٔمشسات اػالٔی ثشای اداسٜ
ضوٛس تٛاْ ٔبد( ٜایٕبٖ)  ٚكٛست (ؿشیٔت)(ٔبد« ٜایٕبٖ ث ٝخذا ٚ
غیت» ثب كٛست  ٚلبِت ٔمشسات  ٚؿشیٔت اػالٔی)  -اػتفبد ٜث ٝلذس
2

ُشفیت  ٚكالضیت ،دس سا ٜاٞذاف ٓبِی -ضوٛس اسصؽٞب دس سٚؽٞب

 -تدّی اسصؽٞبی اػالٔی دس

ضشوت ثشپبی ٝاسصؽٞبِ٘ -بْػبصی - -ضوٛسّٓٓ ،تمٛا  ٚدسایت

ٔذیشیت

دسهٛاثيِ٘ ،بٔبت  -ضشوت ثً ٝشف كالش ٛ٘ -ػبصی ِ٘بْ ثش ًجك
اك ٚ َٛثشٚصسػب٘ی سٚؽٞب -لٛا٘یٗ سػب ،ػبِٓ  ٚكطیص
خٟبد ؿٙبػی-تٛإ٘ٙذی تـخیق ضك اص ثبًُ ٓ-ذْ اؿتجب ٜخج ٟٝضكثب خج ٟٝثبًُ-ؿٙبخت خج ٟٝدس ٔمبًْ ٔختّف  -ا٘مالة اػالٔی ،تذاْٚ
3

خج ٟٝضك دس ٓلش ضبهش
 -تمبثُ دائٕی خج ٟٝضك  ٚثبًُ دس تٕبْ اثٔبد  ٚػٌٛش

خج ٟٝؿٙبػی خٟبدی  ٚتمبثُ دائٕی
ضك  ٚثبًُ

 ٓذْ خٛاص اختالى ٔشصٞبی د ٚخجٟٝ4
5

 -ؿٙبخت ٛٞؿٕٙذا٘ٓ ٚ ٝذْ غفّت ٘ؼجت ث ٝدؿٕٗ -ؿٙبخت ٔٛلٔیتٞب

ٛٞؿٕٙذی ِ ٚطِٝؿٙبػی ُٕٓ ٚ

 ٚؿشایي  -ضوٛس  ُٕٓ ٚثٛلت ،ثٍٟٙبْ  ٚدسػت ِ - -طِٝؿٙبػی

ثٍٟٙبْ

 -دؿٕٗؿٙبػی دس٘ٚی -.دؿٕٗؿٙبػی ثیش٘ٚی

دؿٕٗ ؿٙبػی

 اضؼبع ٔؼئِٛیت6

ٔ-ؼئِٛیت پزیشی

اضؼبع ٔؼئِٛیت ٔ ٚؼئِٛیت پزیشی ٚ

 -دِؼٛصی

پبػخٍٛیی

پبػخٍٛییـ پبیجٙذی ث ٝاك ٚ َٛاسصؽٞب دس ل ُٕٓ ٚ َٛـ ضفَ  ٚتذا ْٚاسصؽٞب ـ
خٌّٛیشی اص ٌشایؾٞبی ػىٛالسیؼتی ـ ٓذْ ضشوت د٘جبَ غشثیٞب -
7

پبیجٙذی ث ٝاػتمالَٓ ،ضت ّٔی  ٚاك َٛاػالٔی -پبیجٙذی ث ٝاسصؽٞب ـ
ؿٔبسٞبی ا٘مالة اك َٛاػبػی ثش٘بٔ ٝسیضی -اص ِطبٍ ایٕب٘ی ٕ٘ٚ ٝ٘ٛ

پبفـبسی ثش اك ٚ َٛپبیجٙذی ثٝ
اسصؽٞبی

اٍِ ٛـ آتضاص ث ٝاػالْ
8

-أبٔت ٔطٛسی ٚ ٚالیت پزیشی -خبٔٔ ٝاػالٔی ،خبٔٔ ٝأبٔت -

أبٔت ٔطٛسی ٚ ٚالیت پزیشی

اًبٓت ٔ ٚتبثٔت اص پیبٔجش  ٚأبْ -اػبعتشیٗ ٔؼئّ ٝدیٗٚ ،الیت اػت،
زٚ ٖٛالیت٘ ،ـب٘ ٚ ٝػبی ٝتٛضیذ اػت -
 خٟبد  ٚضشوت ث ٝػٕت ا٘مٌبّ اِی اهلل  -خٟبد فی ػجیُ اهلل اصخٛاف ٚالیت  -تالؽ یىی اص اك َٛاػالٔی اػت .ـ ػخت وٛؿی
9

ٚا٘دبْ وبسٞبی ثضسي ٔٚبٍ٘بس٘ -یتٞبی ثؼیبس خٛة  ٚتالؿٟبی  -دس
ثشاثش دؿٕٗ ثٛدٖ (دس ٍ٘ب ،ٜاضؼبع - ُٕٓ ٚسٓبیت زشخ ٝاِضأبت
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خٟبد فی ػجیُ اهلل (دس ٍ٘ب ،ٜاضؼبع ٚ
ُٕٓ)

خٟبد
10

سٚضی ٝا٘مالثی  ٚاػالٔی ٕٓیك
ایٕبٖ لبثّیت ػبص ضٕبیت خذا٘ٚذ اػت  -تِٛی  ٚتجشی
-فشآٞػبصی ٓذٓ ٚ ٜذ-ٜایٕبٖ  ٚثبٚس ٔٔ ٚشفت ؿشى ٔدبٞذت فی

12

ػجیُ اهلل  -لشاس ٌشفتٗ دس ضیٌٚ ٝالیت اِٟی -ساٞدٛیی ٔتىی ثٝ
ٔدبٞذت

ٔدبٞذت الصٔ ٝوؼت ٘لشت اِٟی

ٓذْ یبع  ٚإًیٙبٖ ث ٝضٕبیت اِٟی13
14
15

البٔ ٝضك  ٚلؼي ٓ ٚذَ  ٚپیـشفت  ٚأٙیت-تضوی ٝاخاللی ثشای یه

ٞذف البٔ ٝضك  ٚلؼي ٓ ٚذَ ٚ

وـٛس -اػتمشاس ٚالیت اِٟی دس ٘فغ ا٘ؼبٖ ػپغ دس ٔطیي ص٘ذٌی

پیـشفت  ٚأٙیت

ٞذف البٔ ٝضذٚد اِٟی  ٚآالی وّٕ ٝاهلل
خٟبد اوجش (خٟبد دس٘ٚی) خٟبد ثب ٘فغ -.خٟبد اكغش (دؿٕٗ ثیش٘ٚی) -خٟبد ٘شْ -خٟبد دفبٓی

ثب ٞذف البٔ ٝضذٚد اِٟی  ٚآالی
وّٕ ٝاهلل
خٟبد دس ٞش ٓشكٝای

ـ ّٓٓ ٚػیّ ٝسؿذ ـ خذٔت  ٚضوٛس دس ٔؼئِٛیت ٔؼتّضْ كالضیت

16

ّٕٓی– ثشخؼت ٝاصِطبٍ فىش٘ ،ّٓٓ ،ـبى ٚاثتىبس ـ ٍ٘بّٕٓ ٜی ،ثش٘بٔٝ
سیضی ٚاثتىبسـ ّٓٓ ٔالن ٔؼئٛالٖ -تطلیّىشد ٌّْٔٚ ٜـ تالؽ ثشای

ّٕٓی  ٚتخللی

پش وشدٖ خأل ّٕٓی
خذٔ ٕٝ٘ٛ٘ :4-1-1 َٚفبٞیٓ وّی اػتخشاج ؿذ ٜاص ٔفبٞیٓ آثبسٔ ،ىبتجبت ،ثیب٘بت یب پیبْٞبی ٚالیت فمیٝ

پغ اص اػتخشاج  ٚتدٕیْ ٔفبٞیٓ ٕٞؼبٖ ٍٕٞ ٚشأ ،فبٞیٓ اكّی ٔـخق ؿذ٘ذ  ٚدس ٌبْ ػ ْٛثب
تدٕیْ ٔمِٞٝٛبی ٕٞؼبٖ ٍٕٞ ٚشا ٌضاسٜٞب اػتخشاج ؿذ٘ذ و ٝدس خذ )4-1-2( َٚصیش آٔذ ٜاػت.
ٕ٘ٔ ٝ٘ٛمِٞٝٛب (ِٔٛفٞٝب) ٔ ٚفبٞیٓ اػتخشاج ؿذ ٜاص آثبسٔ ،ىبتجبت ،ثیب٘بت یب پیبْٞبی ٚالیت فمیٝ
سدیف

ٔفبٞیٓ اكّی

ٔمِٝٛ

1

ٔجتٙی ثشاػالْ ٘بة ٔطٕذی (ف)

ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ضىٕت ٓ ٚمال٘یت

قدرت رنم
حسي هرادی و هوکار

 -تجٔیث  ٚثشاٍ٘یختٍی  -تطلیُ ٘لشت اِٟی ثب اِتضاْ ث ٝاك َٛخٟبد -

ٔدبٞذت

مطالعات

دکتریي و اهداف هدیریت جهادی از دیدگاه هقام هعظن رهبری (هدظلهالعالی)

11

 -ـ ٕٞت خٟبدی -سٚضی ٝثؼیدی-ا٘مالثی-اػتىجبس ػتیضی  -داسا ثٛدٖ

سٚضی ٝخٟبدی
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مطالعات

قدرت رنم
سال ششن شواره پاًسدهن ،پاییس و زهستاى 1395

2

ٔٔٛٙیت ٓ ٚمال٘یت د ٚثٔٔذ اكّی دس ٔىتت خٟبدی أبْ (س)ٜ

ٔجتٙی ثشضىٕت ٓ ٚمال٘یت

3

ٔىتجی ٔ ٚشدٔی ثٛدٖ پبی ٝاسصؿٟبی اػالٔی  ٚا٘مالة ٔب

ٔجتٙی ثشضىٕت ٓ ٚمال٘یت

4

وشأت ا٘ؼبٖ  ٚا٘ؼبٖ ٔطٛسی اػالٔی

ٔجتٙی ثشضىٕت ٓ ٚمال٘یت

5

ثٟشٜٚسی لذست (لذست اثشثخؾ  ٚوبسآ)

ٔجتٙی ثشضىٕت ٓ ٚمال٘یت

6

ِ٘ٓ  ٚا٘وجبى ِ٘ ٚبْیبفتٍی

ٔجتٙی ثشضىٕت ٓ ٚمال٘یت

7

ٓجٛدیت ٔطٛسی ا٘ؼبٖ

ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ٔٔٛٙیت  ٚاخالق

8

ٚالیت ٔطٛسی

ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ٔٔٛٙیت  ٚاخالق

9

آخشت ًّجی

ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ٔٔٛٙیت  ٚاخالق

تمىش ٍ٘ ٚبٔٔ ٚ ٜشفت خٟبدی  ٚضكؿٙبػی  ٚثبًُؿٙبػی

ٔذیشیت ٔجتٙی ثش تمىش ٍ٘ ٚب ،ٜسٚضیٚ ٝ

(دؿٕٗؿٙبػی سیـٝای)

اضؼبع ،ضشوت  ُٕٓ ٚخٟبدی

10
11

ثلیشت خٟبدی  ٚخج ٟٝؿٙبػی  ٚدؿٕٗ ؿٙبػی

12

خٟبد ؿٙبػی  ٚتشثیت خٟبدی  ٚدؿٕٗػتیضی  ٚاػتىجبس ػتیضی

13

ػٔبدت د٘یبیی ،آخشتی فشدی  ٚخٕٔی

ٔذیشیت ٔجتٙی ثش تمىش ٍ٘ ٚب ،ٜسٚضیٚ ٝ
اضؼبع ،ضشوت  ُٕٓ ٚخٟبدی
ٔذیشیت ٔجتٙی ثش تمىش ٍ٘ ٚب ،ٜسٚضیٚ ٝ
اضؼبع ،ضشوت  ُٕٓ ٚخٟبدی
ِمبی اهلل ٞذف غبیی ٔذیشیت

14

ثشای اػالْ  ٚدیٗ  ٚالبٔ ٝضذٚد اِٟی

ٔذیشیت ثشای ضبوٕیت اػالْ

15

ثشای تٛضیذ  ٚآالی وّٕ ٝاهلل (تطلیُ ضبوٕیت اهلل ٌ ٚؼتشؽ
دیٗ خذا)

ٔذیشیت ثشای تط ،َٛتٔبِی  ٚتىبُٔ
ػبصٔب٘ی  ٚپیـشفت

16

البٔ ٝضك  ٚلؼي ٓ ٚذَ

ٔذیشیت ثشای تط ،َٛتٔبِی  ٚتىبُٔ
ػبصٔب٘ی  ٚپیـشفت

17

تضوی ٝاخاللی

ٔذیشیت ثشای تط ،َٛتٔبِی  ٚتىبُٔ
ػبصٔب٘ی  ٚپیـشفت

18

اػتمشاس ٚالیت اِٟی ٍِٛ ،ثٛدٖ

ٔذیشیت ثشای تط ،َٛتٔبِی  ٚتىبُٔ
ػبصٔب٘ی  ٚپیـشفت

19

اػتمالَ ٓ ٚضت ّٔی،

ٔذیشیت ثشای تط ،َٛتٔبِی  ٚتىبُٔ
ػبصٔب٘ی  ٚپیـشفت

20

دفبّ اص دِٚت اػالٔی،

ٔذیشیت ثشای تط ،َٛتٔبِی  ٚتىبُٔ
ػبصٔب٘ی  ٚپیـشفت

21

ٓمت ٘ـب٘ذٖ دؿٕٙبٖ اص كط،ٝٙ

ٔذیشیت ثشای تط ،َٛتٔبِی  ٚتىبُٔ
ػبصٔب٘ی  ٚپیـشفت

22

ثشخٛسداس اص ّٓٓ،

ٔذیشیت ثشای تط ،َٛتٔبِی  ٚتىبُٔ
ػبصٔب٘ی  ٚپیـشفت

23

دفبّ اص ّٔتٟبی ٔؼتؤفٔ ،جبسص ٜثب ُّٓ  ٚفؼبد  ٚتجٔین٘ ،دبت
ٔؼتؤفبٖ اص ُّٓ  ٚتجٔین

ٔذیشیت ثشای تط ،َٛتٔبِی  ٚتىبُٔ
ػبصٔب٘ی  ٚپیـشفت

24

ایدبد صٔی ٝٙثشای خٛدػبصی

ٔذیشیت ثشای تٔبِی  ٚتىبُٔ فشدی

25

ایدبد فشكت ثشای استمب ثٔ ٝشتجٔ ٝدبٞذاٖ

ٔذیشیت ثشای تٔبِی  ٚتىبُٔ فشدی

26

ایدبد صٔی ٝٙاثتال  ٚأتطبٖ اِٟی

ٔذیشیت ثشای تٔبِی  ٚتىبُٔ فشدی

27

ٓذاِتٔطٛسی دس خزة ،تذا ْٚخذٔت  ٚاستمبی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی.

ٔذیشیت ثشای ٓذاِت ٔطٛسی

28

ٓذاِت ٔطٛسی ،ؿفبفیت  ٚسٚصآٔذی دس تِٙیٓ  ٚتٙمیص لٛا٘یٗ ٚ
ٔمشسات اداسی

ٔذیشیت ثب ٓذاِت ٔطٛسی

29

ضفَ ضمٛق ٔشدْ

ٔذیشیت ثب ٓذاِت ٔطٛسی

30

سٚضیٛ٘ ٝآٚسی  ٚاثتىبس  ٚپٛیبیی ِ٘بْ اداسی

ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ّٓٓ ٟٔ ٚبست ٔطٛسی

دا٘ؾٌشایی  ٚؿبیؼتٝػبالسی ٔجتٙی ثش اخالق اػالٔی دس٘لت ٚ

ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ّٓٓ دا٘ؾ ٟٔ ٚبست

استمبی ٔذیشاٖ.

ٔطٛسی

31

ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ّٓٓ دا٘ؾ ٟٔ ٚبست

34

ایدبد صٔی ٝٙسؿذ ٔٔٛٙی  ٚاستمبی دا٘ؾ ،تخلق

ٔذیشیت ٔجتٙی ثش دیٗ ٔطٛسی

ثٟجٛد ٔٔیبسٞب  ٚسٚصآٔذی سٚؽٞبی ثِٛٙٔ ٝس خزة ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی

ٔذیشیت ثب ٔطٛسیت ٔٔیبسٞبی پیـشفت

تٛإ٘ٙذٔ ،تٟٔذ  ٚؿبیؼتٝ

 ٕٝٞخب٘جٝ

35

ٔذیشیت ثب ٔطٛسیت ٔٔیبسٞبی پیـشفت
36

 .وٍُ٘شیٕٞ ،ؼٛػبصیٕٞ ،بٍٙٞی  ٚتٔبُٔ اثشثخؾ

37

لبٍ٘٘ٛشاییٔ ،ؼئِٛیتپزیشی ،پبػخٍٛیی

38

ٔذیشیت ثب ٔطٛسیت ٔٔیبسٞبی پیـشفت
 ٕٝٞخب٘جٝ

وبسآٔذػبصی ٕٞ ٚبٍٙٞی ػبختبسٞب  ٚؿیٜٞٛبی ِ٘بست  ٚوٙتشَ ٚ

ٔذیشیت ثب ٔطٛسیت ٔٔیبسٞبی پیـشفت

ػالٔت ِ٘بْ اداسی

 ٕٝٞخب٘جٝ

ٟ٘بدیٝٙػبصی ٚخذاٖ وبسی ،ا٘وجبى اختٕبٓی ،فشًٙٞ
39

 ٕٝٞخب٘جٝ

خٛدوٙتشِی ،أب٘تداسی ،كشفٝخٛیی ،ػبد ٜصیؼتی  ٚضفَ
ثیتإِبَ.

ٔذیشیت ثب ٔطٛسیت ٔٔیبسٞبی پیـشفت
 ٕٝٞخب٘جٝ
ٔذیشیت ثب سٚضی ٝخذٔتٍزاسی  ٚسٚؽ

40

خذٔبتسػب٘ی ثشتشٛ٘ ،یٗ  ٚویفی  ٚاسائٌّٛٔ ٝة خذٔبت

41

اػتفبد ٜاص ُشفیتٞبی ٔشدٔی دس ِ٘بْ اداسی.

42

زبثهػبصیٔ ،تٙبػتػبصی ٌٙٔ ٚمی ػبصی

تـىیالت وبسآٔذ ٔ ٚؤثش

43

اٌ٘ٔبفپزیشی ثب سٚیىشد افضایؾ اثشثخـی

تـىیالت وبسآٔذ ٔ ٚؤثش

44

تٛخ ٝث ٝاثشثخـی  ٚوبسآیی دس فشآیٙذٞب  ٚسٚؿٟب

تـىیالت وبسآٔذ ٔ ٚؤثش

ٔـبسوت
ٔذیشیت ثب سٚضی ٝخذٔتٍزاسی  ٚسٚؽ
ٔـبسوت

خذٔ ٕٝ٘ٛ٘ :4-1-2 َٚمِٞٝٛب (ّٔفٞٝب) ٔ ٚفبٞیٓ اػتخشاج ؿذ ٜاص آثبسٔ ،ىبتجبت ،ثیب٘بت یب پیبْٞبی ٚالیت فمیٝ

مطالعات

قدرت رنم
حسي هرادی و هوکار

33

ضبوٕیت اسصؽٞبی اػالٔی  ٚسٓبیت وشأت ا٘ؼب٘ی

ٔذیشیت ٔجتٙی ثش دیٗ ٔطٛسی
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32

دا٘ؾ ثٙیبٖ وشدٖ ِ٘بْ اداسی

ٔطٛسی

185

دوتشیٗ  ٚاٞذاف ٔذیشیت خٟبدی
186
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ٔطٛسوالٖ

ٔؤِفٝ

صیش ِٔٛفٞٝب
ٔجٙب  ٚاػبع ثٛدٖ اػالْ ٘بة ٔطٕذی (ف)

مطالعات

ٔٔٛٙیت ٓ ٚمال٘یت

قدرت رنم

ضىٕت ٓ ٚمال٘یت
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ٔجتٙی ثشاػالْ ٘بة

ٔشدٔی ثٛدٖ
وشأت ا٘ؼبٖ  ٚا٘ؼبٖ ٔطٛسی اػالٔی
ثٟشٜٚسی لذست (لذست اثشثخؾ  ٚوبسا)
ِ٘ٓ  ٚا٘وجبى ِ٘ ٚبْیبفتٍی
ٓجٛدیت ٔطٛسی ا٘ؼبٖ

ٔٔٛٙی  ٚاخاللی

ٚالیت ٔطٛسی
آخشت ًّجی
تمىش ٍ٘ ٚبٔٔ ٚ ٜشفت خٟبدی  ٚضكؿٙبػی  ٚثبًُؿٙبػی

خٟبدی (تفىشٍ٘ ،ب ،ٜسٚضیٝ

(دؿٕٗؿٙبػی سیـٝای)

 ُٕٓٚخٟبدی)

ثلیشت خٟبدی  ٚخج ٟٝؿٙبػی  ٚدؿٕٗ ؿٙبػی
خٟبد ؿٙبػی  ٚتشثیت خٟبدی  ٚدؿٕٗػتیضی  ٚاػتىجبس ػتیضی

ٞذف غبیی ِمبء اهلل
ضبوٕیت اػالْ

ػٔبدت د٘یبیی ،آخشتی فشدی  ٚخٕٔی
ثشای اػالْ  ٚدیٗ  ٚالبٔ ٝضذٚد اِٟی
ثشای تٛضیذ  ٚآالی وّٕ ٝاهلل  ٚضبوٕیت اهلل ٌ ٚؼتشؽ دیٗ خذا
البٔ ٝضك  ٚلؼي ٓ ٚذَ
تضوی ٝاخاللی
اػتمشاس ٚالیت اِٟی ٍِٛ ،ثٛدٖ

اٞذاف  ٚآسٔبٖٞب

تطٚ َٛتٔبِی  ٚتىبُٔ

اػتمالَ ٓ ٚضت ّٔی،

پیـشفت  ٕٝٞخب٘ج ٝاختٕبٓی

دفبّ اص دِٚت اػالٔی،
ٓمت ٘ـب٘ذٖ دؿٕٙبٖ اص كط،ٝٙ
ثشخٛسداس اص ّٓٓ،
دفبّ اص ّٔتٞبی ٔؼتؤفٔ ،جبسص ٜثب ُّٓ  ٚفؼبد  ٚتجٔین٘ ،دبت
ٔؼتؤفبٖ اص ُّٓ  ٚتجٔین
ایدبد صٔی ٝٙثشای خٛدػبصی

تٔبِی  ٚتىبُٔ فشدی

ایدبد فشكت ثشای استمب ثٔ ٝشتجٔ ٝدبٞذاٖ
ایدبد صٔی ٝٙاثتال  ٚأتطبٖ اِٟی

نتیجه گیری
ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٔ ،ٝذیشیت خٟبدی دس ج.ا.ا اص ایٗ ُشفیت ثؼیبس ثبالثشخٛسداس اػت و ٝثٛٙٓ ٝاٖ
ٟٔٓتشیٗ سٚؽ ٔذیشیتی ثشای ضُ ٔـىالت وـٛسٓ ،جٛس اص زبِؾٞب ٚثطشاٖٞب سػیذٖ ث ٝاٚج  ٚپیـشفت
 ٕٝٞخب٘جٔ ،ٝطٛس ُٕٓ ٔذیشیتی وـٛس لشاس ٌشفت ٚ ٝوب٘ ٖٛتٕشوض ثخؾٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛدس فشآیٙذٞبی دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
ٔذیشیتی آٖسا پیبدٜػبصیّٕٓ ،یبتی ٕ٘بیٙذ  ٚدػتیبثی ث ٝآٖ ٘یبصٔٙذ ًی ٔشاضُ  ٚفشإٛ٘ ٓٞدٖ ؿشایي
مطالعات
ٌؼتشدٜای اػت.
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خٟبدی  ٚضكؿٙبػی  ٚثبًُؿٙبػی (دؿٕٗؿٙبػی سیـٝای) ،ثلیشت خٟبدی  ٚخج ٟٝؿٙبػی  ٚدؿٕٗ
ؿٙبػی خٟبد ؿٙبػی  ٚتشثیت خٟبدی  ٚدؿٕٗػتیضی  ٚاػتىجبس ػتیضی ٔیثبؿذ.
اثٔبد ٔ ٚؤِفٞٝبی اٞذاف ٔذیشیت خٟبدی دس ایٗ دیذٌبٓ ٜجبست اػت اص:
ِمبی اهلل ٞذف غبیی ٔذیشیت خٟبدی اػت و ٝػٔبدت د٘یبیی ،آخشتی فشدی  ٚخٕٔی سا دس پی داسد.
ضبوٕیت اهلل ٚاػالْ ٞذف ثٙیبدی ٔیثبؿذ و ٝدس ایٗ ساثٌ ٝالبٔ ٝضذٚد اِٟی  ٚآالی وّٕ ٝاهلل
(تطلیُ ضبوٕیت اهلل ٌ ٚؼتشؽ دیٗ خذا) ٔٛسد تٛخٔ ٝیثبؿذ.
تط ،َٛتٔبِی  ٚتىبُٔ  ٚپیـشفت  ٕٝٞخب٘ج ٝخبٔٔٞ ٝذف اختٕبٓی ٔذیشیت خٟبدی اػت و ٝدس آٖ ثٝ
البٔ ٝضك  ٚلؼي ٓ ٚذَ ،تضوی ٝاخاللی ،اػتمشاس ٚالیت اِٟی ،اٍِ ٛثٛدٖ ،اػتمالَ ٓ ٚضت ّٔی ،دفبّ اص
دِٚت اػالٔیٓ ،مت ٘ـب٘ذٖ دؿٕٙبٖ اص كط ،ٝٙثشخٛسداسی اص ّٓٓ ،دفبّ اص ّٔتٞبی ٔؼتؤفٔ ،جبسص ٜثب
ُّٓ  ٚفؼبد  ٚتجٔین٘ ،دبت ٔؼتؤفبٖ اص ُّٓ  ٚتجٔین د٘جبَ ٔیؿٛد.
تٔبِی  ٚتىبُٔ افشاد ٞذف فشدی ٔذیشیت خٟبدی اػت و ٝث ٝایدبد صٔی ٝٙثشای خٛدػبصی ،ایدبد
فشكت ثشای استمب ثٔ ٝشتجٔ ٝدبٞذاٖ  ٚایدبد صٔی ٝٙاثتال  ٚأتطبٖ اِٟی دس ِ٘ش اػت

حسي هرادی و هوکار

ٔؤِفٞٝبی ثٔذ ضىیٕب٘ٓ ٚ ٝمال٘ی ایٗ دوتشیٗ ٓجبست اص ٔجٙب  ٚاػبع ثٛدٖ اػالْ ٘بة ٔطٕذی (كّی
اهلل ّٓیٚ ٝاِٛٙٔٔ ،)ٝیت ٓ ٚمال٘یتٔ ،ىتجی ٔ ٚشدٔی ثٛدٖ د ٚپبی ٝاسصؽٞبی اػالٔی  ٚا٘مالة ،وشأت
ا٘ؼبٖ  ٚا٘ؼبٖ ٔطٛسی اػالٔی ،ثٟشٜٚسػبصی ُشفیتٞبی لذست ٔبدی ٛٙٔٔ ٚی ٚ ِٓ٘ ،ا٘وجبى ٚ
ِ٘بْیبفتٍی اػت.
ٔؤِفٞ ٝبی ثٔذ ٔٔٛٙی  ٚاخاللی آٖ ٓجبست اص ٓجٛدیت ٔطٛسی ا٘ؼبٖ ٚ ٚالیت ٔطٛسی آخشت ًّجی
ٔیثبؿذ.
ٔؤِفٞ ٝبی ثٔذ تفىش ٍ٘ ٚب ،ٜسٚضی ٚ ٝاضؼبع ،ضشوت  ُٕٓ ٚخٟبدی ٓجبست اص تفىش ٍ٘ ٚبٔٔ ٚ ٜشفت

دکتریي و اهداف هدیریت جهادی از دیدگاه هقام هعظن رهبری (هدظلهالعالی)

ثب ٌٔبِٔٙٔ ٝبثْ ٔشثٌٔ ،ًٝٛبِت دساستجبى ثب اثٔبد ٔ ٚؤِفٞٝبی دوتشیٗ  ٚاٞذاف ٔذیشیت خٟبدی اص
دیذٌب ٜضوشت أبْ خبٔٝٙای (ٔذُّٝأِبِی) اػتخشاج ؿذ.
اثٔبد ٔ ٚؤِفٞٝبی دوتشیٗ ٔذیشیت خٟبدی دس ایٗ دیذٌبٓ ٜجبست اػت اص:

قدرت رنم

هنابع
188
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مطالعات

قدرت رنم

 لشآٖ وشیٓ ٟ٘حاِجالغ ،)1386( ٝتشخٕٔ :ٝطٕذ دؿتیٔ ،ـٟذ :آئیٗ تشثیت ،زبح د.ْٚ أبْ خٕیٙی (س ،)1382( )ٜكطیفٛ٘ ٝس ،خّذٞبی ٌ 22ب٘ ،ٝتٟشاٖ :دفتش ضفَ ٘ ٚـش آثبس أبْ (س،)ٜزبح ػ.ْٛ
 -أبْ خبٔٝٙای ،ػیذ ّٓی (ٔذُّ ،)1389( )ٝضذیث ٚالیت (ِٛش فـشدٔ ٜدٕ ٝٓٛسٕٛٙٞدٞبی
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سٞجش ِٔٔٓ ا٘مالة اػالٔی ضوشت آیت اهلل إِِٔی خبٔٝٙای) ،تٟشاٖٛٔ :ػؼ ٝپظٞٚـی فشٍٙٞی ا٘مالة
اػالٔی.
 آسٔٙـــذ ٚرثیطی ًبسی ( ،)1388ثشسػی ػجه ٔذیشیت خٟبدی  ٚػبیش ػجهٞبی ٔذیشیتیٔدٕٔ ٝٓٛمبالت دٔٚیٗ ٕٞبیؾ ّٔی فشٔ ٚ ًٙٞذیشیت خٟبدی  ،تٟشاٖ ٚ :صاست خٟبد وـبٚسصی .
 آلبثخـیّٓ ،ی  ٚافـبسیساد ٔی« ،)1387( ٛٙفش ّْٛٓ ًٙٞػیبػی» ،تٟشاٖ٘ :ـش زبپبس. اػت٘ٛش ،خیٕض  ٚفشیٕٗ ،ادٚاسد (ٔ ،)1379ذیشیت .تشخّٕٓ ٝی پبسػبییبٖ  ٚػیذ ٔطٕذ آشاثی،تٟشاٖ :دفتش پظٞٚؾٞبی فشٍٙٞی ،خّذ د.ْٚ
 اػت٘ٛش ،خیٕض ٚفشیٕٗ ،ادٚاسد (ٔ ،)1375ذیشیت .تشخٕ :ٝپبسػبئیبّٖٓ ،ی  ٚآشاثیٔ ،طٕذ،تٟشأٖ :ؤػؼٌٔ ٝبِٔبت  ٚپظٞٚؾٞبی ثبصسٌب٘ی ،زبح ا ،َٚخّذ ا.َٚ
 اِٛا٘یٟٔ ،ذی (ٔ« ،)1393ذیشیت ٕٓٔٛی» .تٟشاٖ٘ :ـش ٘ی. اضٕذیٔ ،ؼٔٛد (ٔ ،)1388ذیشیت اػالٔی (اكٔ ،َٛجب٘یٔ ،فبٞیٓ  ٚاٍِٞٛب) .زبح زٟبسْ. اثشاٞیٕی فشٓ ،جذاِدٛاد (ٔ ،)1386جب٘ی آتمبدی فشٔ ٚ ًٙٞذیشیت خٟبدی .اِٚیٗ ٕٞبیؾ ّٔیفشٔ ٚ ًٙٞذیشیت خٟبدی.
 ثبلشی٘ ،بكش (ثٟبس ٔ ،)1374مذٔٝای ثش ِ٘شی ٝسٞجشی اِٟبْ ثخؾ .فلّٙبٔٔ ٝلجبش ،ػبَ  4ؿٕبسٜ.13
 پبِٛذ٘ ٚ ْ ،می پٛسفشّ ،خیشاٖ (٘« ،)1386مؾ ٔذیشیت خٟبدی دس تٛػٔ ٝسٚػتبیی ٚخٛدوفبیی ٔطلٛالت وـبٚسصی»ٔ .دٕٔ ٝٓٛمبالت اِٚیٗ ٕٞبیؾ ّٔی فشٔ ٚ ًٙٞذیشیت خٟبدی
(خّذ د ،)ْٚدفتش خذٔبت تىِٛٛٙطی آٔٛصؿی.
 ثشٚتیٔ ،طؼٗ ّٓ ،ِّْٛٔ ٚی (« ،)1391سإٙٞبی تذٚیٗ دوتشیٗ» ،تٟشاٖ ،دثیشخب٘ٞ ٝیئت ٓبِیتدذیذ ِ٘ش دس آئیٗ٘بٔٞٝبی ٘یشٞٚبی ٔؼّص ػتبد وُ ٖ.ْ.
 ضؼٗثیٍی ،اثشاٞیٓ (ٔ« ،)1390ذیشیت ساٞجشدی» .تٟشاٖ :ػبصٔبٖ ٌٔبِٔ ٚ ٝتٛػٔ ّْٛٓ ٝا٘ؼب٘ی. سختثیٍی ( ،)1388وثشات ٌشایی سٚؽ ؿٙبختی دس ٌٔبِٔٝی فشٔ ٚ ًٙٞذیشیت خٟبدیٔدٕٔ ٝٓٛمبالت دٔٚیٗ ٕٞبیؾ ّٔی فشٔ ٚ ًٙٞذیشیت خٟبدی.
 -سهبییبّٖٓ ،ی (« ،)1393اكٔ َٛذیشیت» ،تٟشاٖ :ا٘تـبسات ػٕت.

 سهبییبّٖٓ ،ی (ٔ ،)1380جب٘ی ػبصٔبٖ ٔذیشیت .ػبصٔبٖ ٌٔبِٔ ٚ ٝتذٚیٗ وتت ّٓ ْٛا٘ؼب٘یدا٘ـٍبٜٞب (ػٕت).
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 دالٚسی ،سهب (« ،)1378فشِ ًٙٞغبت  ٚاكٌالضبت ّٓ ْٛػیبػی  ٚسٚاثي ثیٗ إُِّ» .تٟشاٖ:مطالعات
ا٘تـبسات دالٚسی.
 -دفت ،سیسبسد (ٔ« ،)1393جب٘ی تئٛسی ً ٚشاضی ػبصٔبٖ» .تشخّٕٓ ٝی سهبئیبٖ  ٚػیذٔطٕذ

 ٞشػی ،ثبَ  ٚثال٘سبسد ،وٙت (ٔ« ،)1393ذیشیت سفتبس ػبصٔب٘ی» ،تشخّٕٓ ٝی ٓالل ٝثٙذ ،تٟشاٖ:أیش وجیش.
 ٞشػی ،ح  ٚثال٘سبسد ،ن (ٔ ،)1383ذیشیت سفتبس ػبصٔب٘ی :وبسثشد ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی .تٟشاٖ:ا٘تـبسات أیش وجیش.

حسي هرادی و هوکار

 فیشٚصآثبدی ػیذ ضؼٗ ( ،)1390اص خٟبد تب خٟبد ،ا٘تـبسات دا٘ـٍب ٜدفبّ ّٔی. و٘ٛتشٞ ،بسِٚذ؛ اٚداُ٘ ،ػیشیُ ٚ ٚیٟشیخٞ ،بیٙتغ (« ،)1388اكٔ َٛذیشیت» .تشخٕٔ ٝطٕذّٓیًٛػی ،تٟشاٖٛٔ :ػؼٓ ٝبِی آٔٛصؽ  ٚپظٞٚؾ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی.
 وبِیٙض ،خبٖ (« ،)1388اػتشاتظی ثضسي؛ اك ٚ َٛسٚیٞٝب» .تشخٕ ٝوٛسٚؽ ثبیٙذس ،تٟشأٖ ،ؤػؼٝزبح  ٚا٘تـبسات ٚصاست أٛس خبسخ.ٝ
 ٘مؾ فشٔ ٚ ًٙٞذیشیت خٟبدی دستمٛیت  ٚتٛػٔ ٝػشٔبیٞٝبی اختٕبٓی ٔ ٚـبسوت ٔشدٔی.1386
 ٔىبسْ ؿیشاصی٘ ،بكش (ٔ )1370ذیشیت  ٚفشٔب٘ذٞی دس اػالْ .لٓٞ :ذف ،زبح ٞـتٓ. ٞشػی ،پب ٚ َٚثال٘سبسد ،وٙت (ٔ ،)1378ذیشیت سفتبس ػبصٔب٘ی ،تشخٕ :ٝلبػٓ وجیشی ،ا٘تـبساتخٟبد دا٘ـٍبٞی.

دکتریي و اهداف هدیریت جهادی از دیدگاه هقام هعظن رهبری (هدظلهالعالی)

آشاثی ،تٟشاٖ :دفتش پظٞٚؾٞبی فشٍٙٞی.
 كّیجب ،خٕیُ (« ،)1393فش ًٙٞفّؼفی» .تشخٕٛٙٔ ٝزٟش كب٘ٔی دسٜثیذی ،تٟشاٖ :ا٘تـبساتضىٕت.
 ًبِت ،)1388( ْ ،فشٔ ٚ ًٙٞذیشیت خٟبدی اص پیذایؾ تب تّٔیكٔ .دٕٔ ٝٓٛمبالت ثشٌضیذٜدٔٚیٗ ٕٞبیؾ ّٔی فشٔ ٚ ًٙٞذیشیت خٟبدی ،وشج٘ :ـش آٔٛصؽ وـبٚسصی.
 ِٓیٕیّٓ ،ی اوجش  ٚضذائكٔ ،طٕذسفیْ (خشدادٔب ،)1386 ٜآیٙذ ٜپظٞٚی اص ٍ٘ب ٜاػالْ -پیؾ٘یبص ٔذیشیت خٟبدی.
 ٓالل ٝثٙذّٓ ،ی (ٔ ،)1376مذٔبت ٔذیشیت آٔٛصؿی .تٟشاٖ٘ :ـش سٚاٖ. لٛأی ،كٕلبْ اِذیٗ (ٔ ،)1383ذیشیت اص ِٔٙش وتبة  ٚػٙت .تٟشاٖ :دثیش خب٘ٔ ٝدّغ خجشٌبٖسٞجشی ،زبح د.ْٚ
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