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مؤلفه های مدیریت جهادی در سیره فرماندهی شهید حسن باقری
باقر

سلیمانی1

تاریخ دریافت2922/27/26 :
تاریخ پ یتش2922/27/23 :

چکیده
مدیتیت گهادی ،حتکت ،تالش و مبارزهای است که با انگیزه الهی ،توأم با درایت و تدبیت ،با عزمی راسخ و
مجاهدانه بتای رهایی از چالشها و مشکالت (درونی و بیتونی در رشد و توسعه همهگانبه کشور صورت میگیتد.
در دوران دفاع مقدس ،حماسههای بینظیت و ماندگار دیده شد و مقام معظم رهبتی بارها از آن به ع)وان الگوی
مدیتیت گهادی مسثت بتای حل مشکالت کشور نام بتدهاند.
این پژوهش با رویکتد تحلیلی -توصیفی و با تلفیقی از م)ابع اس)ادی و کتابخانهای  ،تجتبه میدانی (مشاهده
مشارکتی و مصاحبه عمین با هدف تعیین «مشخصهها و مسلفههای مدیتیت گهادی در سیته فتماندهی شهید حسن
باقتی» به رشته تحتیت درآمده است.
یافتهها و نتای ،تحقین :با بترسی کتابخانهای در زندگی)امه ،سخ)تانیها ،یادداشتها و وصیتنامه شهید حسن باقتی ،
چهار شااصه مدیتیت گهادی با ع)اوین و مشخصههای اگتماعی -فته)گی ،اعتقادی -ااالقی ،تفکتی -بی)شی و
میدانی  -عملیاتی ش)اسایی شدند و در نهایت نتیجه گتفته شد که در شتایال ک)ونی و در مقابله با گ)

هیبتیدی و

همهگانبه دشمن در مسیت تحقن گام دوم انقالب اسالمی ،با ش)اسایی این مسلفهها میتوانیم بتای به حقیقت پیوستن
دستاوردهای مجاهدانه بیش از چهار دهه دفاع مقدس قدمی بتداریم.

کلید واژهها :گهاد ،فتماندهی ،مدیتیت گهادی ،شهید حسن باقتی ،دفاع مقدس.

 -2مدرس و عضو هیئتعلمی دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
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 -2مقدمه
یکی از موضوعهای مهم در مدیتیت هت گامعه که بایستی به آن توگه ویژه داشت ،روش
مدیتیت گامعه بتاساس فته)

 ،اصول و ارزشهای حاکم بت آن است (نظتی و همکاران:2336 ،

 . 2گمهوری اسالمی با توگه به ماهیت نظام استکبارستیز اود ،همواره با توائهها و اباثتهای
بینالمللی مستکبتان و بتای کشورهای وابسته م)طقه روبهرو است؛ از همین رو سبک و الگوی
مدیتیتی مورد نیاز این نظام باید بتواند بت چالشهای م)طقهای و بینالمللی همان)د معماری تحتیم-
های فل،ک))ده و گتوههای نیابتی تتوریستی م)طقه غلبه ک)د .عملکتد مدیتان عالی کشور ،هت
زمان که در عمل (و نه فقال شعار م)طبن بت آرمانهای انقالب و عقالنیت دی)ی بوده ،توانسته است
ضمن فائنآمدن بت مشکالت و توائهها ،با گامعه اود نیز به اوبی ارتباب بتقتار ک)د و اعتماد
عمومی حاکمیت و متدم را در وضعیت م)اسبی قتار دهد (محمد ظاهتی. 27:2333 ،
در ایتان اسالمی ،سبکهای مختلف مدیتیت از دیتباز مورد توگه قتار گتفته است .سبک
گدید مدیتیت که با رویکتدهای رای ،مدیتیت ،تفاوتهای اساسی دارد (تفاوت در پیشفتضها
و مبانی فکتی و عقیدتی مدیتیت گهادی 2است .به ع)وان الگوی مدیتیتی بتآمده از بطن انقالب
اسالمی که مبت)ی بت ارزشها و آرمانهای ایتانی -اسالمی از یکسو و از سوی دیگت در پیوند با
علم و دانش روز هست ،همواره مدنظت

امام اام)های (مدظله العالی

بوده است .مفهوم مدیتیت گهادی،

مفهومی گامع است که در بتگیتنده مبانی و اصول اولیه و اساسی مدیتیت در مکتب اسالم است و
مسیت و روند حتکت مدیتان در گامعه اسالمی را مشخص کتده و میتواند راهگشای مشکالت
گامعه و در راستای تحقن چشمانداز گمهوری اسالمی ایتان باشد.
گامعه اسالمی ایتان از پیتوزی انقالب و به ویژه در دوران هشت سال دفاع مقدس و بعد از
آن ،فتماندهان و مدیتان الیقی به اود دیده است که همواره سعی در اگتای اصول فتماندهی و
مدیتیت اسالمی در گامعه داشتهاند و مدیتیت گهادی به ع)وان الگو و مظهت بتای آنان قلمداد
میشده است .تدوین مکتب اینگونه فتماندهان و مدیتان اهمیت به سزایی دارد و باع
الگوگیتی دیگت فتماندهان و مدیتان در بهکارگیتی مفهوم مدیتیت گهادی در سبک زندگی
سازمانی اواهد شد .با توگه به ای)که واژه گهاد بهاور مکتّر در قتآن کتیم آمده است ،سبب
1- Jihadi management
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میشود تا با تالش و آگاهی بیشتتی ،اتاحیها و بتنامهریزیهای تتبیتی را به اینسو بکشانیم.
مدیتیت گهادی به ع)وان سبکی بومی از مدیتیت ،با ریشهداشتن در مبانی دی)ی ،در مواگهه
با مسائل و حل آنها به شیوههای گهادگونه عمل کتده و همین امت باع

موفقیت آن در

عتصههای مختلف شده است .این سبک و شیوه مدیتیت را میتوان نقطه قوت انقالب اسالمی
دانست ،سبک و شیوهای که در مکتب فتماندهان دفاع مقدس بهویژه در سبک فتماندهی و
مدیتیت شهید حسن باقتی (که بتاواسته از ارزشهای اسالمی -انقالبی است گایگاه ویژهای
دارد .مدیتیتی که یک مکتب فکتی است؛ که فتد با انتخاب و آگاهی در مسیت دستیابی به یک
هدف متعالی و در مقابل دشمن ،حتکتی مجاهدانه میک)د و بتای رسیدن به مقصد اود ،نهایت
فکت و تالش اود را به کار میب)دد .مدیتیتی که با ویژگیهای مع)ویت ،رضایت الهی،
انعطافپ یتی 2و نوگتایی 2مشخص میشود.
اگت مدیتیت گهادی یا همان کار و تالش ،با نیت الهی و مبت)ی بت علم و درایت حاکم باشد،
نه ت)ها باع

ارتقای فهمپ یتی مدیتان راهبتدی نظام مقدس گمهوری اسالمی ایتان در

بهکارگیتی هتچه بیشتت اندیشهها ،آراء ،نظتات و ...امامین انقالب میشود ،بلکه باع

باالرفتن

روحیه ،انگیزه ،نشاب و تالش مضاعف شده و نوعی میانبت بتای مدیتان ،بهم)ظور گبتان
کوتاهیهای گ شته اواهد بود.
پژوهش حاضت به دنبال آن است به مطالعه ویژگیهای شخصیتی و فعالیتهای شهید حسن
باقتی که سابقه علمی و دانشگاهی داشته و از فتماندهان نخبه در گ)

تحمیلی بود ،بپتدازد و با

توگه به ای)که شهید باقتی گزء فتماندهان بتگسته و تیثیتگ ار بوده و در ش)اسایی و تتبیت
فتماندهان اولیه سپاه و دفاع مقدس نیز نقش پترنگی داشت)د؛ ل ا مسئله اصلی پژوهش حاضت ضمن
تبیین مسلفههای مدیتیت گهادی ،سیته مدیتیتی و فتماندهی این شهید بزرگوار را بتاساس سبک
فتماندهی و مدیتیت گهادی معتفی نماید.

2- flexibility 4
2- Modernity
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 -1سوال اصلی تحقیق
مدیتیت گهادی در سیته فتماندهی شهید حسن باقتی شامل چه مولفههایی می باشد؟
 -2روش تحقیق
یکی از راههای دستیابی به ش)اات علمی در عالم ماده ،استفاده از روشش)اسی صحیح است.
باتوگه به سسال و هدف پژوهش ،این تحقین از نوع اکتشافی و با رویکتد کیفی ،بت راهبتد تحلیل
مضمون مبت)ی است؛ در این پژوهش به م)ظور ش)اسایی سبک رهبتی و سیته فتماندهی شهید حسن
باقتی ،گتدآوری دادهها بت اساس روش بترسی م)ابع موگود در کتابخانهها و با متاگعه به
زندگی)امه ،سخ)تانیها و مقاالت متتبال با این شهید بزرگوار ،صورت پ یتفت.
در بین روشهای تحلیل دادههای کیفی« ،تحلیل مضمون »2از پتکاربتدتتین روشهاست که
بهع)وان «روش ش)اات ،تحلیل و گزارش الگوهای دادههای کیفی» مطتح شده است .محقن در
این روش بهوسیله ابقهب)دی دادهها و الگویابی دروندادهای و بتوندادهای به س)خش)اسی تحلیلی
دست پیدا میک)د .دادههای مختلف اعم از دادههای مت)ی ،مصاحبهها و دادههای مشاهدهای مت)ی-
شده میتواند با روش تحلیل مضمون مورد بترسی قتار گیتد (فتیا و گلیسون . 2229 2در حوزه
اعتمادپ یتی پژوهشهای کیفی ،در دهه ، 2362گوبا و لی)کلن مفهوم "قابلیت اعتماد "را بهع)وان
گایگزی)ی بتای مفهوم روایی و پایایی در پژوهشهای کمی مطتح کتدند تا با چ)ین ابزار کیفیای
دقت علمی در پژوهش کیفی مورد ارزیابی قتار گیتد .این مفهوم از چهار ع)صت« قابلیت اعتبار،
قابلیت انتقال ،قابلیت اتکا و قابلیت تییید» تشکیل میشود (داناییفتد و مظفتی .2366 ،بدین م)ظور
بتای افزایش حساسیت پژوهشگتان ،از پژوهشگت دیگت استفاده شد و با تحلیل مستمت که به
حدسها و سسالهایی م)جت میشد ،ابقهب)دی و تحلیل نهایی را م)سجمتت کتد ،تالش شد
مضمونهای بهدستآمده تا حد ممکن ،دقینتتین بتداشتها از دادهها باشد .همچ)ین بهم)ظور
تیمین تفکت نظتیهم)دانه ،در گ ر زمان اگتای پژوهش ،تالش شد با ظهور فکتهایی از درون داده-
ها که در دادههای گدید بازتییید شد؛ دادههایی که پیش از این گتدآوری شده ممیزی پژوهشی
شود .دادهها بطور مستمت بازبی)ی شد .همچ)ین بهم)ظور اامی)ان از صحت تحلیلها ،گدول
1- Theme Analysis
2- Frith & Gleeson
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مضمونهای نهایی ،به سه نفت از صاحب)ظتانی که با سبک شهید حسن باقتی آش)ایی اوبی داشت)د
ارائه شد و اصالحات مدنظت ایشان نیز اعمال شد.
 -3پیشینه پژوهش
در حوزه محور مقاومت و گام دوم انقالب اسالمی ،تحقیقات ،مطالعات و پژوهشهای
زیادی صورت گتفته است .با توگه به اهمیت و دام)ه پژوهشی ،موضوع دارای اهمیت مطالعاتی
گدید نیز است .در ذیل بهصورت موگز به چ)د مقاله علمی  -پژوهشی داالی و اارگی در این
حوزه اشاره میشود:
 احمدی و محمدی ( 2333در پژوهش اود با ع)وان مدل مدیتیت گهادی مبت)ی بت
سیته فتماندهان دفاع مقدس (مورد مطالعه :شهید حسین اتازی  ،به این نتیجه رسیدند
که سبک مدیتیت گهادی شهید اتازی ،سه شااص ویژگیهای شخصیتی،
ویژگیهای مدیتیتی و ویژگیهای رهبتی ارائه میک)د که با استفاده از آن ،میتوان
گام مهمی در مسیت اتاحی الگوهای بومی و تحقن تمدن اسالمی بتداشت.
 محمدظاهتی ( 2333در پژوهشی تحت ع)وان :ارائه الگوی مدیتیتی در تتاز انقالب
بتای مدیتان عالی گمهوری اسالمی ایتان مبت)ی بت سبک مدیتیتی شهید سپهبد قاسم
سلیمانی ابتدا با بهتهگیتی از تحلیل مضمون مصاحبهها ،فیلمها و دادههای مت)ی متتبال
با شهید 99 ،مضمون پایه 26 ،مضمون سازمانده)ده و  7مضمون فتاگیت تحت ع)اوین
مشی سیاسی ،مشی اقتصادی ،مبانی اعتقادی ،زمی)ههای فتدی ،زمی)ههای شغلی و مشی
فته)گی استختا و سپا با استفاده از رویکتد سااتاری تفسیتی نسبت به سطحب)دی
اقدام کتد که مبانی اعتقادی به ع)وان اثتگ ارتتین مضمون در سطح چهارم ،زمی)ههای
فتدی در سطح سوم ،مشیهای سیاسی ،فته)گی و اقتصادی در سطح دوم و زمی)ه
شغلی به ع)وان اثتپ یتتتین مضمون در سطح اول قتار گتفت.
 عارفی و کشاورز ( 2336در پژوهشی به بترسی «ویژگیهای شخصیتی و فعالیتهای
شهید حسن باقتی در دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس» پتداات)د .یافتههای تحقین
حاکی از آن است که شهید حسن باقتی دارای ویژگیهایی مهم در زمی)ههای مختلف
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شخصیتی و انقالبی است .از گمله ویژگیهای شخصیتی ،ااالص ،نماز اول وقت،
شجاعت و دلیتی ،روحیه گهادی ،سادهزیستی و  ...است .در حوزه فعالیتهای انقالبی
ایشان در دوره شکلگیتی انقالب ،میتوان به فعالیت در دانشگاه ،فعالیت انقالبی در
دوره ادمت ستبازی ،فتار از پادگان رژیم وقت ،عضویت در روزنامه گمهوری و
عضویت ااالعات سپاه اشاره نمود .همچ)ین در دوره دفاع مقدس ،ایشان فتماندهی
عملیات شکست محاصته سوس)گتد ،امام مهدی ،ثامناالئمه ،اتینالقدس ،ت بیت ت)گه
چزابه ،فتحالمبین ،بیتالمقدس ،رمضان ،مسلم بن عقیل و محتم را بت عهده داشته و در
میموریتهای محوله با موفقیت عمل نموده است.
 ضماه)ی و حجتگشت ( 2339در مقاله اود به «اتاحی و تبیین الگوی فتماندهی و
رهبتی شهید حسن باقتی» پتداات)د .بتاساس یافتههای تحقین ،ع)اصت اصلی الگوی
فتماندهی شهید حسن باقتی استختا و الگوی رهبتی آن شهید واالمقام اتاحی شد.
این الگو دارای پ) ،مسلفهی اصلی :ادامحوری ،حکمتورزی ،مهتورزی ،صالبت و
دشمنش)اسی است .روابال میان پ) ،مسلفهی الگوی فتماندهی شهید حسن باقتی نشان
میدهد که مسلفهی مهتورزی با مسلفهی صالبت دارای ارتباب دوسویه و تیثیتگ اری
متقابل؛ ولی ارتباب سایت مسلفهها یک سویه است .با توگه به الگوی به دست آمده باید
گفت که مسلفهی «ادامحوری» که در سطح چهارم قتار دارد ،دارای بیشتتین
تیثیتگ اری بت سایت مسلفهها است و همچ)ین مسلفههای مهتورزی و صالبت که در
سطح اول قتار دارند ،بیشتتین تیثیت را از سایت مسلفهها میپ یتند.
 یوسفی و اکبتی ( 2337در پژوهشی به «تبیین بایدهای مدیتان سیاسی مبت)ی بت رهیافت
مدیتیت گهادی» پتداات)د .یافتهها نشان میدهد تتبیت مدیتان سیاسی به ع)وان یکی
از راهبتدهای کلیدی در استحکامبخشی به ساات درونی قدرت معتفی و با استفاده از
الگوی مدیتیت گهادی ،بایدهای هت مدیت سیاسی تبیین و در نهایت این بایدها در دو
دسته اعتقادی و عملیاتی ارائه شد.
 کیانیزاده و گلش)ی ( 2335در پژوهشی با ع)وان ویژگیهای شخصیتی سیاستگزاران
مبت)ی بت مدیتیت گهادی ،پا از بترسی ویژگیهای شخصیتی به مسلفههایی مان)د
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روحیه ای ارگتی ،کار و تالش مضاعف ،مسئولیتپ یتی ،شایستهساالری و وگدان
کاری ،شجاعت و قااعیت در کارها ،اودباوری ،از گ)ا متدم بودن ،ق)اعت،
سادهزیستی و حسن الن رسیدند.
 حجازیفت ( 2339در پژوهشی« ،چیستی و مسلفههای مدیتیت گهادی» را مورد بترسی
قتار داد .نتای ،این تحقین با توگه به وظایف و موضوعات متتبال با علم مدیتیت در
یازده بخش موضوعب)دی شده است؛ بتنامهریزی و هدفگ اری ،ارتبااات،
سازماندهی ،رهبتی ،نظام ارزشی ،تصمیمگیتی ،ک)تتل ،توگه به رشد و توانم)دسازی
م)ابع و امکانات ،االقیت و نوآوری و انگیزه.
 -0چارچوب نظری تحقیق
 -1-5جهاد :گهاد در لغت از ریشه «گد و گهد» به مع)ای مشقت و زحمت و همچ)ین به
مع)ای توان و ااقت است (راغب اصفهانی . 22 :2363 ،اصل کلمه گهاد از گهده (به فتح گیم و
ضم آن است و به مع)ای تالش توأم با رن ،و زحمت است (قتشی . 32 :2363 ،گهاد مصدر باب
مفاعله و به مع)ی بسیار تالشکتدن است و نیز اسم است به مع)ی گ)

 .گ)

را از آن گهت

گهاد گوی)د که تالش توأم با رن ،است .مقام معظم رهبتی میفتماید« :گهاد یع)ی حتکت انسان
در میدان حتکت و مبارزه با مانعها و مانعتتاشها و احساس تکلیف و تعهد .یک ملت وقتی معتقد
به گهاد شد ،در همه میدانها پیشتو است .گهاد فقال تف)

به دست گتفتن نیست؛ گهاد این است

که انسان اود را همیشه در میدان حتکت و مبارزه با مانعها و مانعتتاشها بی)د ،احساس تکلیف
ک)د ،احساس تعهد ک)د ،این میشود گهاد ،گهاد اسالمی این است .گهاد گاهی با گان است،
گاهی با مال است ،گاهی با فکت است ،گاهی با دادن شعار است ،گاهی با حضور در ایابان است،
گاهی با حضور در پای ص)دوق رأی است ،این میشود گهاد فی سبیل اهلل و این است که یک
ملت را رشد میدهد ،اتاوت میدهد ،تازگی میدهد ،امید میدهد و یک ملت پیش میرود
(بیانات مقام معظم رهبتی. 63/6/27 ،
گهاد از گمله مفاهیم و آموزههایی است که به دلیل عمومیت و گستتدگی آن از حی
متاتب و موضوعات متعلن به آن ،به انواع مختلفی تقسیم میشود که عبارت)د از:
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 از حی

موضوع تعلن گهاد :گهاد نظامی ،گهاد سیاسی ،گهاد علمی ،گهاد اقتصادی و

...
 از حی

وگوب بت افتاد :به دو دسته واگب عی)ی و کفایی تقسیم میشود .در صورتی

که افتاد به تعداد مورد نیاز بتای انجام گهاد مهیا و حاضت باش)د ،نسبت به بقیه افتاد
واگب کفایی و در غیت این صورت ،واگب عی)ی بت همگان اواهد بود.
 از حی

ابزار مورد استفاده در مقابله با دشمن :به گهاد با دست ،گهاد زبانی و گهاد قلبی

تقسیم میشود.
 از حی

ماهیت نبتد :جهاد اکبر (گهاد با نفا یا دشمن درونی که الزمه گهاد اصغت

است  ،جهاد اصغر (گهاد بیتونی با دشمن در میدان گ)

نظامی  ،جهاد کبیر

(ایستادگی و عدم تبعیت و اااعت از دشمن و کافتان .
 -2-5مدیریت :ضتورت تغییتات محیطی و تابعیت مبانی فکتی و ارزشی از آنها ایجاب
میک)د که مدیتان بهصورت مستمت ،عوامل محیطی را در نظت گتفته و انعطاف الزم را در سازمان
بتنامههای اود ایجاد نمای)د .مدیتیت «ه)ت انجامدادن امور بهوسیله دیگتان با هماه)

سازی و

استفاده صحیح از م)ابع انسانی و مادی در گهت تحقن اهداف است» (علیآبادی. 92 :2335 ،
آیتاهلل شهید مطهتی تعتیف مدیتیت را فن بهتت بسی،کتدن و ساماندادن و ک)تتل نیتوهای
انسانی و به کار بتدن آنها به شمار میآورد و م)ظور از مدیتیت اسالمی را در گهت تعالیدادن
گمع و فتد از بُعد مادی و مع)وی بهسوی واقع میداند.
ایجاد سطحی از بع ت در انسانها ،سازمانها و گوامع بهم)ظور شکوفاسازی و به فعلیترسانی
استعدادهای بالقوه آنان و بسی ،و تمتکز آنها و نیز ظتفیتهای مادی موگود بتای گهاد در راه
آرمانهای الهی یک سازمان یا گامعه در یک فضای والیی با بهتهگیتی از راههای نو و با الهام از
هدایت اداوند .به عبارتی مختصت می توان گفت :شکوفاسازی ،بسی ،و تمتکز استعدادها بتای نیل
به فالح فتدی ،سازمانی و اگتماعی (بابایی االتپه. 227 :2339،
 -3-5فرماندهی :فتماندهی یکی از ارکان اصلی و گزء الی)فک نیتوهای مسلح بوده و
بتای موفقیت در انجام میموریتها و حصول پیتوزی در نیتوهای نظامی بایستی فتماندهانی الین،
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مدیت و مدبت در کلیه سطوح این نیتوها وگود داشته باشد (محمدیفت. 2369 ،
ضتورت و اهمیت فتماندهی بسیار آشکار است و با ع)ایت به رسالت نیتوهای مسلح،
فتماندهی و رهبتی در این ارگان مقدس به م)زله روح و قلب سازمان تلقی میشود و هت گا ضعف
یا کمبودی باشد ،بت اثت سوء فتماندهی و رهبتی م)اسب است (اورشیدی . 2365 ،در مقابل،
فتماندهی کارا و اثتبخش قادر است از مجتای توسعه ایمان ،انضباب ،آموزش و فته)

سازمانی،

انگیزه متئوسین اود را بتانگیخته و رسیدن به مقصود را تسهیل نماید (رشیدزاده. 2363 ،
در فتماندهی ،رهبتی وگود دارد؛ گوهت فتماندهی ،رهبتی است .فتماندهی نظامی فقال به
ابالغ آییننامه و دستورالعمل نمیپتدازد ،بلکه مجموعهی تحت فتماندهی اود را رهبتی
میک)د،یع)ی فکت و گان و دل آنها را با هم مان)د گسم آنها هدایت مینماید (مقام معظم رهبتی،
. 2362/6/6
 -0-5مدیریت جهادی :مدیتیت گهادی را میتوان عمل ،فتاگتد ،پیامد یا حالتی
دانست که بتای تعالی انسانها پدید میآید و این به مع)ی رشد ،متحولکتدن ،استفاده از
فتصتها ،بتتتیبخشیدن یا باالبتدن امور انسانی است .مدیتیت گهادی در حکم الگوی مطلوب
مدیتیتی بتای نظام اسالمی است؛ الگویی که توان الزم تحقن اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی
را دارد و واگد آن تواناییها و ارزشهایی است که از هت نظام مدیتیتی کارآمد اسالمی انتظار
میرود .بتای مفهوم مدیتیت گهادی تعاریف متعددی از سوی صاحبنظتان ارائه شده است که
در زیت به بتای از مهمتتین این تعاریف پتدااته میشود:
 نکته بسیار مهمی که باید به آن توگه داشت این است که مدیتیت گهادی ،اشتتاکاتی را بامدیتیت غتبی دارد ،اما در هدف و در نوع حتکتها با آن متفاوت است .پا نمیتوان به دالیلی
غیت معتبت ،اصول علمی اثباتشده مدیتیت را نفی کتد ،بلکه باید با دلیلی علمی و متقن و مطابن
گهانبی)ی اسالمی آن را نفی کتد (رحمانی. 2366 ،
 مدیتیت گهادی فتاگتد بکارگیتی کارا و مسثت م)ابع انسانی و مادی بتگتفته از مبانی و اصولو مبت)ی بت ارزشهای پ یتفتهشده ،با محوریت انسان کمالگتا که در فتای)دی متشکل از ع)اصت
سااتار ،رفتار و زمی)ه ،موگب پدیدارشدن پیامدهای مورد انتظار و گ ر از موانع و مشکالت،
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شکوفایی فتد و گامعه و تحقن آرمانها مبت)ی بت واقعیت ،در سه بخش فتد ،سازمان و گامعه
میگتدد.
 مدیتیت گهادی مجموعهای از فعالیتهای به همپیوسته ،تعاملی و مستمت مبت)ی بت ارزشها ومبانی معتفتی اسالم نسبت به انسان و گامعه است که آرماناواه ،واقعیتگتا ،دارای اعتمادبهنفا،
چابک ،کمالگتا و اودک)تتل ،االق و نوآور ،تتبیتک))ده و رشدده)ده و دارای بصیتت است
(رشیدی اقدم و همکاران. 36 :2333 ،
 رهبت معظم انقالب اسالمی در تعتیف مدیتیت گهادی میفتمای)د :مدیتیت گهادی یع)ی کار،تالش ،با ادا حسابکتدن ،به علم تکیهکتدن ،به درایت و تدبیت تکیهکتدن .اگت اینها محقن
شود ،کارها پیش میرود .کشور نیز همیناور قابل ادارهشدن است .ما معتقدیم کشور را نیز
میتوان اینگونه اداره کتد .با کار گهادی میشود اداره کتد؛ نه فقال بتای ما که در بتههای از
زمان قتار گتفتیم که فشارها و تهدیدها و تعصبهای اباثتآلود قدرتهای غتب و ااغوت بت ما
زیاد است؛ در همه شتایال همیناور است .در شتایال گ)

و صلح ،در شتایال گشایش و سختی

و انواع شتایال اینگور است .اگت انسان با این روحیه وارد شود ،کارها پیش میرود (بیانات در
دیدار با شهتدار و اعضای شورای اسالمی شهت تهتان. 32/22/23 ،
 -5-5سبک مدیریت جهادی :بدون تتدید ،اسالم به مسئله حکومت (مدیتیت به
ع)وان یک هدف نمینگتد ،بلکه آن را یک وسیله بتای تحقنبخشیدن به اهداف عالی م هب
میشمارد .در یک بترسی کلی ،چهار هدف عمده بیش از همه گلب توگه میک)د که نه ت)ها
حکومت مدیتیت اسالمی ،بلکه مدیتیتهایی که از آن نشیت میگیتد نیز باید در مسیت این چهار
هدف گام بتدارند :آگاهیبخشیدن به انسانها؛ تتبیت مع)وی و احیای ارزشهای ااالقی؛ اقامه
قسال و عدل به صورت اود گوش و بتااسته از متن گامعه؛ آزادی انسانها از زنجیتهای اسارت
(مکارم شیتازی. 29 :2367 ،
 -6-5ویژگیهای سبک مدیریت جهادی
 همسوسازی اهداف سازمان ،مدیتیت و کارک)ان بهم)ظور دستیابی به هدفی عالی
به نام قتب الهی؛
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 فته)

سازمانی شامل عقالنیت و مع)ویت ،االقیت و نوآوری همتاه با اطتپ یتی

و شهامت؛

 رقابتپ یتی همتاه با رعایت ااالق حتفهای ،تالش پیوسته همتاه با ای ار و از
اودگ شتگی و غیته؛

 سااتار تشکیالتی ایدئولوژیک و میموریتمدار ،حداقل تمتکزگتایی و
دیوانساالری اداری ،شایستهساالری مبت)ی بت پایب)دی به ارزشها ،انگیزه کاری و
توانایی علمی و ف)ی بسی ،م)ابع انسانی؛

 انگیزههای کاری مبت)ی بت تیمین نیازهای سطح عالی همچون اودشکوفایی ،عزت
نفا  ،نیاز اگتماعی و حا ادای تکلیف در مقابل اداوند؛

 نظارت و ک)تتل با رویکتد اودک)تتلی و نظارت همگانی که مبت)ی بت امتبهمعتوف
و نهی از م)کت نهادی)ه میشود؛

 مشارکت گهادی فتاگیت و متدمیکتدن فعالیتهای عمومی بهم)ظور بهکارگیتی
ظتفیتهای فکتی و مادی تمام سطوح اگتماعی بتای حل مسائل گامعه و رویارویی
با تهدیدات بیتونی و آفتهای درونی (قتبانیزاده و همکاران. 2339 ،
 -7-5پیوند مدیریت جهادی با انقالب اسالمی و دفاع مقدس
مدیتیت گهادی مقولهای است همزاد انقالب اسالمی که آثار مبارک آن در فتازهایی از
دوران دفاع مقدس و اصوصاً نهاد گهاد سازندگی ظهور و بتوز پیدا کتده است؛ فتای)دی که از
ویژگیهای بتگستهی آن ادای تکلیف و همراستایی با ارادهی الهی در گهت تشکیل ،حفظ و
تحکیم پایههای حکومتی بتآمده از اسالم ناب محمدی
است گتانس)

(ص

بوده است .مدیتیت گهادی ،یادگاری

از دوران دفاع و حماسه که در آن ،تهیه و تجهیز ستمایههای انسانی و مادی و

بتنامهریزی فعالیتها و انجام اقدامات ،همه در فضایی بتگتفته از آموزههای اصیل دی)ی صورت
میگتفته است و مهمتتین ویژگی آن ،ذوب ارادهی انسان در ارادهی الهی بوده و البته نماد این
امتزا عاشقانه ،فتمانبتی آگاهانه از ولی امت یا ولیفقیه زمان است .ل ا از مسلفههای مدیتیت
گهادی ،عقل و عشن است؛ به عبارتی مدیتیت گهادی با بهتهگیتی از ابزار علم و ف)اوری و
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همگهت با ارادهی الهی و بتاساس نقشهی الهی ،به تمشیت امور میپتدازد (عظیمی و حدائن،
. 2366
 -8-5مدیر جهادی :مدیت گهادی کسی است که با اتکا به ارزشهای الهی اسالمی نسبت
به کارها مبادرت میورزد؛ به عبارت دیگت مدیت گهادی ،گهادی اقدام میک)د .اقدام گهادی به
مع)ای استهنشدن در مقابل سختیها و موانع ،ایمان به مسیت و حتکت بتاساس فکت و م)طن است
(بیانات مقام معظم رهبتی در گمع نخبگان و مدالآوران بسیجی دانشگاه ص)عتی شتیف. 2335 ،
 -7-5ویژگیهای مدیریت جهادی
 ارائه ادمات بیم)ت و عاشقانه؛ توگه به مشارکت متدمی در انجام امور؛ بهتهگیتی حداک تی از امکانات موگود تحت ااتیار در گهت انجام میموریتهایمحوله ،بدون گله و شکایت؛
 اعتماد متقابل به اعضاء و نیتوهای متدمی؛ گسستن قیدوب)دهای اداری و تشتیفات متبوب به نظام اداری؛ بیتوگهی به امور مادی؛ انجام امور به ع)وان تکلیف و تلقی کار به ع)وان عبادت؛ تصمیمگیتی و تصمیمسازی در مدیتیت گهادی با رویکتد همه با هم؛ در قاموس گهاد ،مشکالت و ت)گ)اها گایگاهی ندارد؛ گهاد مصداق تالش بتای رسیدن به هدف است (باقتی و همکاران. 222 :2333 ، -12-5سه خصوصیت منحصربهفرد حسن باقری
حسن باقتی یکی از فتماندهانی بود که در پی تحول در شیوهی نبتد بودند و توانست)د آن را
گامبهگام به متحلهی اگتا درآورند .شهید حا قاسم سلیمانی دربارهی وی چ)ین گفته است:
«حسن واقعاً یک رهبت بود .تعبیتم این است که او بهشتیِ گ)

بود؛ یع)ی همان نقشی که متحوم

بهشتی بتای انقالب و امام داشت ،حسن باقتی همان نقش را بتای گ)
همهی فتماندهان قدیمی گ)

و گبهه داشت .قطعاً

نظتشان این است که اگت حسن زنده میماند ،در وضعیت گ)
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قطعاً تیثیت داشت .او پتورشده)دهی همهی ما بود».
پا از تفحص در گفتارها ،مشاهده میشود فتماندهانی که با وی در ارتباب بودهاند ،از سه
م)ظت سلوک فتدی ،فتماندهی بت نیتوها و قدرت تفکت نظامی ،او را ستایش کتدهاند:
 .2او فتماندهی در میدان گ)

را با تعهد و اعتقاد دی)ی در هم آمیخت و توانست یکی از

فتماندهان صاحب سبک در نبتدها باشد .با توگه به پیشی)های که در قسمتهای بعدی به
آن اشاره میشود ،او اودسازی انقالبی را از سالهای قبل از پیتوزی انقالب اسالمی آغاز
کتد .این اودسازی و تتبیت درونی ،موگب شد تا بتواند از تزکیهی روح در ارائهی
شیوههای الهی در فتماندهی بهته گوید .او بتاساس آمیزههای دی)ی که انقالب اسالمی
ایتان آن را متبلور ساات ،فتماندهی کتد .این نوع فتماندهی موگب شد که حتکات و
ک)د.

راه و روش اود را با مبانی دی)ی هماه)

 .2قدرت تفکت و اتاحی و ارائهی شیوههای نو در نبتد و همچ)ین قدرت تجزیهوتحلیل
قوای اودی و دشمن ،از مشخصههای او بتشمتده شده است .شهید مهدی زینالدین در
اینباره چ)ین گفته است« :از گهت قدرت فکتی ،قدرتی داشت که میتوانست همهی
مسائل را تجزیهوتحلیل و بتای آنها بتنامهریزی ک)د که در توان کسی نبود .این ذهن
االق و روشن او بود که ایلی از اتحهای گدیدی را که به فکت دیگتان نمیرسید،
مطتح میکتد».
حسن باقتی از کسانی بود که با قدرت باال در تجزیهوتحلیل ،شیوهی نبتد را بتاساس
واقعیات پیش رو تعیین میکتد؛ آنچ)ان که سه ماه پا از آغاز گ)

و در او ناامیدی

فتماندهان نظامی نوشت« :باید به اود گتئت داد که این نوع گ)گیدن به درد نمیاورد و
الزم است که استتاتژی این گ)

عوض شود»( .دستنوشتهها شیوههای نوین گ)گی که

بتاساس مقدورات و با حضور داوالبان گ)گی پیریزی شد ،توانست روند گ)

را از

حالت رکود اار ک)د و عملیات پیتوزم)د بعدی بتاساس این شیوهها اتاحی و اگتا شد.
او از ارکان تغییت شیوهی نبتد با دشمن بود.
 .3در بترسی و ش)اات فتماندهان گ)

هشتساله ،عمدتاً به دو گتوه بت میاوریم .یک

گتوه در صح)ههای ستادی و اتاحی نبتد ه)تنمایی کتدهاند .این گتوه در قتارگاهها
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حضور داشت)د و کمتت در میان متدم عادی ش)ااته شدهاند .به همین دلیل ،با ای)که در
دوران پا از گ)

نام فتماندهان شهید بسیار بتده شده ،اما نام این گتوه کمتت به میان

آمده است .از سوی دیگت ،عدهای در صح)هی نبتد توان رهبتی نمایانی داشت)د .این
فتماندهان ،بهااات ای)که با نیتوهای متدمی ارتباب زیادی داشت)د و همچ)ین به دلیل
شجاعت ،صمیمیت با نیتوهای تحت امت ،بتاورداری از روحیهی دی)ی و متدمی و
قابلیتهای فتماندهی در صح)هی گ)

 ،ش)ااتهشده هست)د.

قیافه و اندام الغت او چ)ان بود که در نگاه اول ،کسی تصور نمیکتد بتواند در صح)هی
گ)

 ،قااعانه فتمان بتاند؛ اما نشان داد که در کشاکش نبتد ،صتیحتتین و قااعانهتتین تصمیمها

را گتفته که حتی بتای نزدیکتتین کسان او نیز غیتم)تظته بوده است؛ بهاوریکه ستدار محمد
باقتی روایت میک)د« :در متحلهی دوم عملیات رمضان ،بتای یکی از گتدانهای عملک))ده،
حادثهای پیش آمد .آن گتدان در محاصتهی دشمن قتار گتفته بود .در قتارگاه نصت ،حسن بیسیم
ردهی گتدان را هم گوش میکتد .احساس کتد یکی از گتدانها زیادی پیش رفته و ممکن است
به محاصته بیفتد .به فتماندهی یگانش ت کت داد .همیناور هم شد و گتدان به محاصته افتاد.
شتوع کتد به صحبت با فتماندهی تیپ و پتسید :اآلن کجا هستی؟ گفت که در مقت تیپ هستم.
گفت :باید بتوی از موانع عبور ک)ی ،وارد صح)هی نبتد شوی و این گتدان را از محاصته نجات
دهی و تا اودت نتوی ،این اتفاق نمیافتد .این گتدان متوگه نیست و اگت بگویی در محاصته
است ،ممکن است دستپاچه شود و وضع را اتابتت ک)د .آن فتمانده تیپ استدالل آورد که نیازی
نیست من بتوم و دارم توپخانه را هماه)
حداقل دو سال بود شبانهروز در گ)

میک)م ،کار دارم و ...بتای من عجیب بود ،به کسی که
با هم بودند و همدیگت را اوب میش)اات)د ،حکم کتد:

اگت همین اآلن از س)گتت راه نیفتی و به سمت اال نتوی و این گتدان را نجات ندهی ،با تو
بتاورد میک)م .من اآلن میآیم آنجا ،تو نباید در س)گتت باشی؛ یا میروی در محاصته و بههمتاه
گتدان شهید میشوی یا ای)که آنها را از محاصته نجات میدهی .گتدانِ محاصتهشده در آن
اتف و فتماندهی تیپ زنده و سالم در این اتف ،بتای من قابل پ یتش نیست .آنچ)ان بتاورد
کتد که در س)گت فتماندهی قتارگاه نصت ،همه رنگشان پتید».
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 -5سبک فرماندهی و ویژگیهای شخصیتی شهید حسن باقری با رویکرد
مدیریت جهادی
 -1-5اعتقادی اخالقی
 -1-1-5اخالص :شهید باقتی فتمانده مخلصی بود که زندگی و گانش را وقف دفاع
از اسالم کتده بود و با ای)که تازه ازدوا کتده و فتزند چ)د ماههای داشت ،گبهه را تتگیح میداد.
در واقع ،این شهید مخلص تمامی امور اعم از زندگی ،ازدوا و دفاع را در ارتباب با ادا می-
دیدند .رفتار انسانی شهید باقتی اوری بود که میتوانست با تمامی گتوههای س)ی ارتباب بتقتار
ک)د (رشید. 23 :2369 ،
حسن باقتی :ما که بتامون کیفیت کار و چگونگی کار که نباید مطتح باشه .ما دو تا مالک
داریم که یکی ااالص در عمله ،دوم تدبیت در عمله ،اگه این دو تا باشه ،کارها اثت داره و اگه
نباشه میاواد تیپ االشکن باشه ،نمیدونم هت چی میاواد باشه ،مالک که ای)ا نیست .نیتو
مییاد اب میاد و دو ماه میمونه اب به نتیجه نمیرسه ،چه بک)یم؟ مگه گ)
مگه ماهاییم که اگه ش)اسایی بک)یم ،اگه بح
کسی تو این گ)
گ)

دست ماهاست!

اتح بک)یم ،اتح در میاد از توش؟ به واهلل اگه

تیثیت داشته باشه .چه با تجتبه ،چه بی تجتبه .ما گاه میشی)یم ،میگیم استتاتژی

مون در بصته است ،دو ماه بعد میگیم استتاتژی گ)

مون در یک چیز دیگه و این

گاهاست که میبی)یم انقالب رو داره ادا پیش میبته! و این گاهاست که صتیحاً معلوم میشه که
انقالب نه دست شورای عالی دفاعِ ،نه دست مسئول سپاهِ و نه دست مسئول ارتشِ ،نه قضایا اودش
داره پیش میره؛ ادا یه توفیقی داده اسم شماها تو دفتتش ثبت شده ،باید وایستیم تو این
تشکیالت کار بک)یم ،حاال تشکیالت به کجا میرود؟ اونش که دیگه دست ماها که نیستش! ما
مکلفیم که با رعایت موازین شتعی توی این چهارچوب کار بک)یم ،البته حواسمون هم باید گمع
باشه.
 -2-1-5نماز اول وقت و توک) بر خدا و اه)بیت :شهید باقتی به نماز اول وقت
آنقدر اهمیت میداد که اگت بین راه ،وقت نماز میرسید میگفت باید پیاده شویم و نماز بخوانیم.
گوش و چشم و قلب و زبان و تمام اعضاء و گوارح او گویی در ادمت اسالم بود ،به دعا و قتآن
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ایلی عالقه داشت و نماز شبهایی که میاواند آنچ)ان با اضوع و اشوع بود که گاهی از
شدت گتیه بی حال میشد (استویراد 73 :2333 ،۔  . 72تقوا از نگاه شهید باقتی ،نه ت)ها یک
امتیاز ،بلکه همه چیز یک انسان به حساب میآمد .او تقوا را وسیلهای بتای ش)اات حنتعالی
میدانست و به همین دلیل در مسیت تقوا هیچ سستی و کوتاهی را به اودش نمیبخشید (معاونت
تبلیغات و عملیات ستاد کل نیتوهای مسلح. 27 :2369 ،
از صفات بارز شهید باقتی توکل عمیقش به ادا بود .هت کاری را حقیقتاً با توکل بت ادا
شتوع میکتد و به این دلیل نیز گوابش را االصانه میگتفت .همچ)ین عالقه عجیبی به اهلبیت
(علیه السالم

فاامه

داشت و این به اوبی محتز بود .اصوصاً به امام زمان

(سالم اهلل علیها

(عجل اهللتعالی فتگه الشتیف

و حضتت

(معاونت متکز فته)گی سپاه . 57 :2377 ،شهید باقتی در ای دوران کوتاه

فتماندهی اش ،ادبیاتی را به مباح
این تحول ،روا فته)

دفاعی وارد کتد که تا پیش از آن هتگز سابقه نداشت و نتیجه

علوی و عاشورایی در میدانهای نبتد بود (عالمیان. 2 6 :2332 ،

ستدار علی فضلی :اصوصیات ااالقی شهید حسن باقتی زی)تی بتای رزم)دگان عزیز
اسالم بود .با همه آن حجم کاری که بود ،موقع نماز ،وقت را به نماز میداد ،موقع فتائض وقت را
به همان فتیضه ااص اودش ااتصاص میداد.
 -3-1-5تکلیفگرایی :شهید حسن باقتی بتاساس تکلیف شتعی عمل میکتد و با
توگه به دیدگاهها و دستورات امام

(ره

پشتوانه مجاهدات و شهادتالبی و پاکبازی اویش را

حجت شتعی میدانست .شهید باقتی در این باره یک شااص را مطتح میک)د :اگت استه شدیم،
باید ببی)یم کجای کار اشکال دارد ،وگتنه کار بتای ادا استگی ندارد ،ل تبخش است .شهید
باقتی هتچ)د بتای پیتوزی ،ست از پای نمیش)اسد و با تدبیت و تالش ،مسیت دستیابی به آن را دنبال
میک))د ،اما یک تکلیف گتا است (ستمدی. 33 :2332 ،
شهید باقتی به کارکتدن در سپاه از زاویه انتخاب یک شغل و استخدام نگاه نمیکتد ،بلکه
از زاویه تکلیف و رسالت مینگتیست .او از آن دسته افتادی بود که پشت میز نمینشست و بیشتت
فعالیتهایش در بیتون از واحد ااالعات سپاه بود .کارش در صح)ه بود ،گزارشهای میدانی تهیه
میکتد ،بعضی از ابتهای مهم را پیگیتی میکتد و به سازمان گزارش میداد (رضایی. 3 :2332 ،
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 -0-1-5مربیگری :ستلشکت شهید حا

قاسم سلیمانی در اصوص اقدامات

کادرسازی و متبیگتی ایشان میگوی)د:
حسن باقتی هم از نظت فکتی بسیار اوب و پخته بود و هم به نظت میرسید و بعد از آن هم
به من ثابت شد که آدم شجاع و گسوری است و هم ای)که با بچهها یک صمیمیت ویژهای داشت.
به اتیقی ،کاشف همه بچه های فتمانده لشکت قدیمی شهید حسن باقتی بود بدون است )اء ،غیت از
یکی دو نفتی که در گبهههای مختلف مسسولیت داشت)د ،عموماً شهید [حسن] باقتی کاشف آنها
بود و کسانی که مسئول گبهههای مختلف بودند ،ایشان آنها را به سازمان رزم سپاه آورد.
 -2-5اجتماعی و فرهنگی
 -1-2-5احساس مسئولیت :ستتیپ پاسدار شهید سوداگت ،در مورد احساس مسئولیت
شهید باقتی میگوید:
قتار بود یکی از بتادران را بتای مسئولیتی به قتارگاه نجف بفتست)د و ایلیها ،بهاصوص
بتادر رشید و دیگتان ،با او صحبت کتده بودند و او قانع نشده بود .من و آن بتادر با هم رفتیم به
اانه شهید باقتی .او آنچ)ان صحبت کتد که انگار واقعاً در دنیا هتچه س)گی)ی و بار هست ،بت
دوش ماست و ما رسالت داریم و باید در حد توان اودمان کوشش ک)یم .همین حتفهای او این
بتادر را راضی کتد که مسئولیت را با گان و دل بپ یتد (معاونت تبلیغات و عملیات ستاد کل
نیتوهای مسلح. 27 :2369 ،
 -2-2-5سادهزیستی و صرفهجویی :زندگی و مادیات در نظتش بیارزش بود و
زهد و سادهزیستن نسبت به مقام اود را از موالیش علی

(ع

آمواته بود .در اانه او از تجمالت

ابتی نبود ،دوستانش به او میگفت)د الاقل یک قالی یا موکت در اانهات پهن کن ،تا اگت مهمان
به اانهات آمد کمی راحت باشد و پا از اصتار فتاوان دوستانش بتای پ یتایی مهمانان ،یک
موکت تهیه میک)د (معاونت تبلیغات و عملیات ستاد کل نیتوهای مسلح. 25 :2369 ،
 -3-2-5مردمیبودن :ستلشگت محسن رضایی ،فتمانده وقت سپاه در مورد روحیه
متدمی ایشان میگوی)د :روحیات حسن باقتی یک روحیات کامالً متدمی بود .با ای)که یک آدم
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م)ضبطی بود و ارتش و رکن دو ارتش را اوب میفهمید ،سازمان رکن دو ارتش را میش)اات،
ولی ایلی از متدم استفاده میکتد ،یع)ی در کار ااالعاتی به متدم ایلی اعتقاد داشت.
 -3-5میدانی -عملیاتی
 -1-3-5شجاعت و دلیری :شهید باقتی با شجاعت و گسارتی که داشت در م)اان پت
اطت صح)ه نبتد ،آنجا که هت لحظه انسان به شهادت دعوت میشود حاضت بود و از نزدیک گ)
را بترسی میکتد .در لحظات حساس ،با حضور در ک)ار رزم)دگان راه)مایی الزم را ارائه میداد.
روحیه شجاع او بتای اثبات روحیههای ضعیف و احیاناً متزلزل ،بسیار مفید بود .شجاعت و
تصمیمگیتی او ناشی از اعتماد و توکل به نیتوی الیزال الهی و توسل به گایگاه وحی و ائمه هدی
(علیها سالم

بود .او در گتیان رزم با کفار و دشم)ان ادا ،همتاه تدبیت و تالش بیدریغ شبانهروزیاش

لحظهای از یاد اداوند غفلت نورزید (معاونت متکز فته)گی سپاه. 96 :2377 ،
 -2-3-5روحیه جهادی :شهید باقتی در اتاحی عملیات ،بسیار االق و مبتکت بود.
وقتی در گلسات ارتش و سپاه صحبت میکتد ،همه را تعجب وا میداشت .همرزمانش او را به
ع)وان صاحبنظتتتین افتاد در بین اودشان میش)اات)د .شبها تا نیمههای شب بیدار بود و
اتحهای موفقیتآمیزی را بتای عملیات بتنامهریزی میکتد .قدرت تفکت ،اتاحی و ارائه
شیوههای نو در نبتد و همچ)ین قدرت تجزیهوتحلیل قوای اودی و دشمن از مشخصههای او
بتشمتده شده است .از گهت قدرت فکتی ،قدرتی داشت که میتوانست همه مسائل را
تجزیهوتحلیل و بتای آنها بتنامهریزی ک)د که در توان کسی نبود (دهقان . 23 :2332 ،هتگاه
نقشه و اتحی را ارائه مینمود ،به غیت از آن اتح ،چ)د اتح دیگت هم مت)اسب با تغییت امکانات،
پیش)هاد میکتد .م الً سه نوع اتح را به صورتهای مختلف در یک گلسه ارائه میکتد که
هتکدام میتوانست ستنوشت عملیات و میموریت قتارگاه را بهگونهای تعیین ک)د (معاونت
تبلیغات و عملیات ستاد کل نیتوهای مسلح. 25 :2369 ،
او اهمیت فوقالعادهای بتای ااالعات عملیات قائل بود و عقیده داشت که مهمتتین بخش
موفقیت ما متبوب به ااالعات صحیح از دشمن است .او را میتوان مسسا ااالعات عملیات در
سپاه دانست .او سعی میکتد ااالعات الزم را از پشت گبهه دشمن و از توان آنها کسب ک)د و
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روی آن ایلی حساب میکتد و با توگه به این آگاهیها بود که به ااالعات گالبی از کلیه
سازمانهای رزمی عتاق دست مییافت)د (معاونت متکز فته)گی سیاه. 32 – 33 :2377 ،
 -3-3-5اقدامات تشکیالتی :شهید باقتی به محض ورود به اهواز ،در پی یافتن
گمشده گ)

بود .او گمشده گ)

را در ش)اات عمین و گمعآوری ااالعات از دشمن دید.

نیتوهای دشمن از محورهای مختلف در حال پیشتوی بودند و اابار گامع و دقیقی از چگونگی
حمله ،مقدار پیشتوی و اهداف آنها وگود نداشت .همین ناآگاهی موگب ستدرگمی فتماندهان،
مسئولین و متدم شده بود (دهقان. 29 :2363 ،
تفکت شهید باقتی درباره واحد ااالعات و نقش ویژهای که بتای آن قائل بود ،بسیار
اهمیت دارد .ایشان که ب)یانگ ار و معمار اصلی واحد ااالعات به شکل پویا و نوین آن بود،
توانست با بهکارگیتی دقین این ابزار  -که رکن اساسی سازمان رزم است -نقاب عطف زیادی در
گ)

ایجاد ک)د که رأس آنها ،شکستن تابوی ایجادشده در ذهن رئیاگمهور وقت  -ب)ی صدر

 بود (ستمدی. 252 :2332 ،تشکیل واحد آرشیو و بایگانی سیاسی و فته)گی :یکی دیگت از کارهای شهید باقتی در
ابتدای گ)

تحمیلی راهاندازی واحد آرشیو و بایگانی گ)

بود که اهمیت این مسئله در این

بتهه از زمان بیشتت به چشم میاورد .اولین قدم در ای)باره توسال شهید باقتی بتداشته شد و هم او
بود که سعی میکتد مسائل گ)

را به روی کاغ آورده و تدوین ک)د و اصتار داشت که

بتادران سپاه باید همان)د بتادران ارتش ،اتحها و گزارشهای اود را روی کاغ بیاورند
(مخدومی شتبیانی ، 72 :2369 ،تا به وسیله کارش)اسان امت ش)اسایی شده ،در قالب اس)اد حفظ و
نگهداری شوند.
شهید باقتی ستانجام با تالش مخلصانه توانست ،سپاه را از کارآمدتتین رکن دوم نظامی
که همان واحد ااالعات است در م)طقه بتاوردار ک)د و گوی سبقت را در این راه از تمام نظامیان
کارکشته داالی و م)طقهای ربوده بود؛ بهاوری که دشم)ان را وادار کتد که به دقت و ستعت و
گامع بودن ااالعات نظامی نیتوهای سپاه اعتتاف ک))د .آراستگی شهید باقتی به ذوق ستشار،
تیزبی)ی و تیزهوشی باع

شد که بعد از مدت کوتاهی با بهتهگیتی از تجتبههای شخصی و
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نظتهای پتاک)دهای که به او میرسید ،در زمی)ههای مختلف ،کارهای م)حصتبهفتدی انجام بدهد و
پایهگ اری ک)د که تا آن زمان هیچکا به آن توگه نکتده بود .تیکید بت گزارشنویسی و
نگهداری سوابن بترسیهای ااالعاتی ،نگارش ااالعات دشمن ،گمعب)دی و تحلیل مکتوب از
وقایع و حوادث ،رمزگ اری و بهصورت ابقهب)دیشده بایگانی میگتدید (دهقان. 22 :2363 ،
 -0-3-5سازماندهی :بت کسی پوشیده نیست که سپاه پاسداران از اولین لحظههای
شکلگیتی هتگز مهلت نیافت که به سازماندهی و بتنامهریزی تشکیالتی و رزمی دست بزند .از
بزرگتتین م)تهایی که اداوند بت ما گ اشته ،وگود ستدارانی بینظیت م ل شهید باقتی بود که
در آن روزهای حساستتین و محتومیت ،توانست با بهکارگیتی از کمتتین امکانات ،از
تواناییهای زرهی فوقالعاده بسیجیان بهتت استفاده ک)د (معاونت تبلیغات و عملیات ستاد کل
نیتوهای مسلح. 92 :2369 ،
شهید باقتی را میتوان یکی از پایهگ اران سازمان عملیات رزمی پیاده دانست .وی در
سازماندهی و تتکیب گتوهانها و گتدانها نقش زیادی داشت .بهگونهای که در گزئیتتین
مسائل سازمان عملیات رزمی شامل :تعداد سالحهای انفتادی ،تعداد قبضههای موشکانداز ضد
تانک ،تعداد رستهها و گتوهانها و نوع دستهها (رزمی و پشتیبانی تعداد قبضههای امپارهانداز و
 ...نیز دقت داشت .دائم به دنبال این بود که در گ)

با چه سازمانی و با چه تتکیبی و با چه

کیفیتی میتوانیم بهتت بج)گیم و میموریت را به نحو احسن اگتا ک)یم (ستمدی. 223 :2332 ،
در معاونت ستاد عملیات گ)وب ،پا از آنکه شهید باقتی واحد ااالعات عملیات را
شکل داد ،به دلیل لیاقت و استعداد ذاتیاش توانست در بسیاری از زمی)هها رشد ک)د و
مسئولیتهای بزرگی از گمله فتماندهی نیتوهای عملک))ده در عملیاتهای متعددی را تقبل
نماید .وی در اوایل گ)

نیز کامالً آمادگی عملیاتهای متعدد کوچک و محدود نظامی را

داشت؛ به همین دلیل در دی ماه  53به ع)وان یکی از معاونین ستاد عملیات گ)وب انتخاب شد و
در فتماندهی عملیات «شکست محاصته سوس)گتد» «امام مهدی»« ،فتمانده کل قوا» ،نقش بسزایی
داشت (معاونت متکز فته)گی سپاه. 29 :2377 :
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 -5-3-5ویژگیهای یک فرمانده از نگاه شهید باقری :در دفتتچه یادداشتهای
این شهید به تاریخ  22مهتماه  2372که دو ماه بعد در  23آذرماه همان سال تکمیل میک))د ،در
مورد اصوصیات فتمانده عملیات بیان میدارند:
 -2عالقه ،ایمان و توکل بت ادا؛
 -2استعداد روحی ،هوشی و گسمی؛
 -3پشتکار و ثبات قدم و ااالق نیکو؛
 -9مدیتیت و سازماندهی؛
 -5آش)ایی با محیال و سابقه کار آموزشی؛
 -7آرامش ااات و اامی)ان قلب؛
 -6شجاعت و گسارت حضور در اال مقدم؛
 -6تعهد ماندن تا پایان گ)

در گبهه؛

-3داشتن حداقل تجتبه نظامی و عملیاتی.
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 -0-5تفکر بینشی
 -1-0-5تفکر راهبردی :قدرت تفکت و اتاحی و ارائه شیوههای نو در نبتد و همچ)ین
قدرت تجزیهوتحلیل قوای اودی و دشمن ،از مشخصههای او بتشمتده شده است .شهید «مهدی
زینالدین» در ای)باره چ)ین گفته است« :از گهت قدرت فکتی ،قدرتی داشت که میتوانست همه
مسائل را تجزیهوتحلیل و بتای آنها بتنامهریزی ک)د که در توان کسی نبود .این ذهن االق و
روشن او بود که ایلی از اتحهای گدیدی را که به فکت دیگتان نمیرسید ،مطتح میکتد».
حسن باقتی از کسانی بود که با قدرت باال در تجزیهوتحلیل ،شیوه نبتد را بتاساس
واقعیات پیش رو تعیین میکتد؛ آنچ)ان که سه ماه پا از آغاز گ)

و در او ناامیدی

فتماندهان نظامی نوشت« :باید به اود گتئت داد که این نوع گ)گیدن به درد نمیاورد و الزم
است که استتاتژی این گ)

عوض شود»( .دستنوشتهها شیوههای نوین گ)گی که بتاساس

مقدورات و با حضور داوالبان گ)گی پیریزی شد ،توانست روند گ)

را از حالت رکود اار

ک)د و عملیات پیتوزم)د بعدی بتاساس این شیوهها اتاحی و اگتا شد .او از ارکان تغییت شیوه نبتد
با دشمن بود.
 -2-0-5دشمنشناسی :در شتایال غافلگیتی کشور در گ)

 ،کسی از تتتیب نیتوی

یگان متجاوز آگاهی نداشت .شهید باقتی در بدو ورود دریافت که ضعف بزرگ و مهلک
گبههها ،فقدان ااالعات از ماهیت رفتار و اهداف دشمن است .او با این درک درست ،بالفاصله
واحد ااالعات عملیات اوزستان را تشکیل داد .شتوع به ش)اسایی دقین دشمن کتد و گتوههای
ش)اسایی متشکل از نیتوهای محلی را به همه محورها فتستاد .او کسانی نظیت شهید محمدحسین
نامدار محمدی ،احمد فتوزنده ،احمد امیتی ،حمید تقوی و  ...را به ع)وان مسئوالن ااالعات
عملیات محورها تعیین کتد و از آنها گزارش روزانه میاواست (عالمیان. 22 :2332 ،
شهید باقتی از همان آغاز ورود به صح)ه دفاع مقدس ،با تقدیت و تشکت به بترسی
ضتورتها ،نقاب قوت و ضعف ،راهکارهای قابل دستتسی بتای پیشبتد دفاع و دفع دشمن
پتداات .با ای)که فتصتی بتای تجتبهاندوزی درازمدت نداشت ،توانست در مدتزمان کم و یا
حداقل امکانات و کمکها ،آنچ)ان تحولی در سااتار و رفتار نظامی به وگود بیاورد .نام شهید
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باقتی به همان اندازه که با دفاع مقدس پیوند اورده است ،یادآور نهادهای حیاتی و ارکان اساسی
تشکیالت نظامی از گمله واحد ااالعات است (معاونت تبلیغات و عملیات ستاد کل نیتوهای
مسلح. 32 :2369 ،
ستلشگت صفوی در مورد ایشان میگوی)د :قویتتین فتمانده ،حسن باقتی بود .وگود
فتماندهان رشید ،الین و قااع در عملیاتها از دیگت عوامل پیتوزی بود .لیاقت و ویژگیهای
فتماندهی چون شهید [حسن] باقتی که تسلال زیادی بت عوامل تیثیتگ ار مان)د دشمن ،زمین ،گو و
نیتوهای اودی داشت ،تیثیتی گدی بت عملیاتها داشت.
 -3-0-5ایدهپردازی :شهید حسن تهتانی مقدم در اصوص روحیه ایدهپتدازی و
نبوغ فکتی ایشان میگوی)د:
تحولآفتی)ی حسن باقتی که ما در بخش گ)
عقالنیت گ)

میاواهیم مطتح ک)یم ،در واقع دفاع از

است که مغفول مانده است.

ستدار عبدالمحمد رئوفی :اولین ویژگی بتگسته حسن باقتی ،عقل ایشان بود .عقل حسن
باقتی ایلی بیشتت از قد و س)ش بود و در همه ابعاد آدم عجیبی بود .ایشان عقل بسیار بسیار بزرگی
نسبت به سن و قدش داشت و عجیب هم م)طقی فکت میکتد؛ یع)ی ایناور نبود که بگوید اال و
بال این کار بشود و اودش هم بداند این کار چ)د درصد هم شدنی نیست .یع)ی وقتی به این
میرسید که این کار عقالنی و عملی است ،حاال یا آن گ)به عقالنی و یا آن گ)به عاشقی ،یع)ی در
ایلی از گاها میگفت این تکلیف است.
 -0-0-5توانایی ح) مسئله :شهید مهدی باکتی در مورد ویژگی شهید باقتی اظهار
میدارند:
یک از اصوصیات حسن این بود که زمانی که با ایشان کار میکتدیم ،دقین بود .در همه
شتایال ،آن دقت عمل و دقینبودن در مسائل را داشت؛ چه در فشار کارها ،چه در استگیها ،چه
در عتصه کمبود زمان ،چه بعد از ای)که عملیاتها انجام میشد و در همه حال دقّت عمل داشت.
ایلی به مسائل دقین بود و این از اصوصیات ویژهاش بود.
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 -6یافتههای پژوهش
در این پژوهش هماناور که پیش از این نوشته شد ،با استفاده از روش تحلیل مضمون،
ش)اسهگ اری های توصیفی و تفسیتی انجام شد که در ادامه نمونهای از ش)اسهگ اری توصیفی و
سپا گدول ش)اسهگ اری تفسیتی ارائه میشود :تحلیل مضمونهای پایه با ش)اسهگ اری توصیفی
ابتدا دادههای گمعآوریشده بترسی و مطالعه شد .آنگاه ای ش)اسهگ اری اولیه ،نکات کلیدی و
قابل توگه فقال در موضوع رهبتی شهید حسن باقتی ذیل ع)وان مضمونهای پایه مشخص شد.
این گملههای نورانی ،ظتفیتهای فتاوانی بتای است)باب کار عمین در حوزههای مختلف سیته
فتماندهی و سبک زندگی شهید بزرگوار را دارد که پژوهشهای مختلف بهقدر وسع اود میتواند
از آن بهته گیتد .در گدول شماره  2نمونه ش)اسهگ اری اولیه مشاهده میشود.
گدول  :2نمونهای از مضمونهای بتگتفته از زندگی)امه ،یادداشتها و سیته فتمااندهی
منبع

دادهها

مهدی

از گهت قدرت فکتی ،قدرتی داشت که میتوانست همهی مسائل را

شهید

تجزیهوتحلیل و بتای آنها بتنامهریزی ک)د که در توان کسی نبود .این ذهن

زینالدین

مضمون پایه
تفکت بی)شی
توانایی حل مسئله

االق و روشن او بود که ایلی از اتحهای گدیدی را که به فکت دیگتان
نمیرسید ،مطتح میکتد
باید به اود گتئت داد که این نوع گ)گیدن به درد نمیاورد و الزم است
که استتاتژی این گ)

عوض شود.

دستنوشته

شجاعت

شهید

ایدهپتدازی

اگت همین اآلن از س)گتت راه نیفتی و به سمت اال نتوی و این گتدان را

شهید

حسن

قااعیت

نجات ندهی ،با تو بتاورد میک)م .من اآلن میآیم آنجا ،تو نباید در س)گتت

باقتی اطاب

شجاعت

باشی؛ یا میروی در محاصته و بههمتاه گتدان شهید میشوی یا ای)که آنها

به

یک

را از محاصته نجات میدهی .گتدانِ محاصتهشده در آن اتف و فتماندهی

فتمانده گتدان

حضور در م)اان
اطت

تیپ زنده و سالم در این اتف ،بتای من قابل پ یتش نیست .آنچ)ان بتاورد
کتد که در س)گت فتماندهی قتارگاه نصت ،همه رنگشان پتید
در واقع ،این شهید مخلص تمامی امور اعم از زندگی ،ازدوا و دفاع را در

غالمعلی رشید

ارتباب با ادا میدیدند رفتار انسانی شهید باقتی اوری بود که می توانست با

ااالص
اعتقاد

تمامی گتوههای س)ی ارتباب بتقتار ک)د.
ما که بتامون کیفیت کار و چگونگی کار که نباید مطتح باشه .ما دو تا
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ااالص
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اعتقاد

مالک داریم که یکی ااالص در عمله ،دوم تدبیت در عمله

باقتی

گوش و چشم و قلب و زبان و تمام اعضاء و گوارح او گویی در ادمت

استوی راد

تدبیت
اعتقادی

اسالم بود به دعا و قتآن ایلی عالقه داشت و نماز شب هایی که می اواند

ااالقی

آن چ)ان با اضوع و اشوع بود که گاهی از شدت گتیه بی حال میشد

تهجد

اصوصیات ااالقی شهید حسن باقتی زی)تی بتای رزم)دگان عزیز اسالم بود.

ااالقی

علی فضلی

نماز اول وقت

با همه آن حجم کاری که بود موقع نماز وقت را به نماز میداد ،موقع فتائض
وقت را به همان فتیضه ااص اودش ااتصاص میداد.
شهید باقتی هتچ)د بتای پیتوزی ،ست از پای نمیش)اسد و با تدبیت و تالش،

تکلیف گتایی

ستمدی

تدبیت

مسیت دستیابی به آن را دنبال می ک))د ،اما یک تکلیف گتاست
حسن باقتی هم از نظت فکتی بسیار اوب و پخته بود و هم به نظت میرسید و

شهید

حا

متبیگتی

بعد از آن هم به من ثابت ش د که آدم شجاع و گسوری است و هم اینکه با

قاسم سلیمانی

شجاعت

بچهها یک صمیمیت ویژهای داشت .به اتیقی کاشف همه بچههای فتمانده

کادر سازی

لشکت قدیمی شهید حسن باقتی بود

سازماندهی

روحیات حسن باقتی یک روحیات کامالً متدمی بود با اینکه یک آدم

محسن رضایی

م)ضبطی بود و ارتش و رکن دو ارتش را اوب میفهمید ،سازمان رکن دو

متدمی بودن
تفکت راهبتدی

ارتش را میش)اات ولی ایلی از متدم استفاده میکتد یع)ی در کار
ااالعاتی به متدم ایلی اعتقاد داشت.
هتگاه نقشه و اتحی را ارائه می نمود ،به غیت از آن اتح ،چ)د اتح دیگت

معاونت

روحیه گهادی

هم مت)اسب با تغییت امکانات ،پیش)هاد میکتد .م ال سه نوع اتح را به صورت

تبلیغات

و

تدبیت در عملیات

های مختلف در یک گلسه ارائه می کتد که هت کدام میتوانست ستنوشت

عملیات ستاد

توانایی حل مسئله

عملیات و میموریت قتارگاه را به گونه ای تعیین ک)د.

کل نیتوهای
مسلح

او گمشده گ)

را در ش)اات عمین و گمع آوری ااالعات از دشمن دید.

دهقان

میدانی و عملیاتی

نیتوهای دشمن از محورهای مختلف در حال پیشتوی بودند و اابار گامع و

دشمن ش)اسی

دقیقی از چگونگی حمله ،مقدار پیشتوی و اهداف آنها وگود نداشت .همین

ااالعات

ناآگاهی موگب ستدرگمی فتماندهان ،مسئولین و متدم شده بود
قوی تتین فتمانده حسن باقتی بود .وگود فتماندهان رشید ،الین و قااع در
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عملیاتها از دیگت عوامل پیتوزی بود .لیاقت و ویژگیهای فتماندهی چون

شجاعت

صفوی

شهید [حسن] باقتی که تسلال زیادی بت عوامل تیثیتگ ار مان)د دشمن ،زمین،

تدبیت

گو و نیتوهای اودی داشت تیثیتی گدی بت عملیاتها داشت.

ااالعات

تحولآفتی)ی حسن باقتی که ما در بخش گ)
واقع دفاع از عقالنیت گ)

میاواهیم مطتح ک)یم در

شهید

حسن

اهتانیمقدم

است که مقفول مانده است.

ایده پتدازی
عقالنیت

شناسهگذاری تفسیری و جمعبندی مضمونها
با تحلیل و متور مضمونهای پایه و ابقهب)دی آنها ،مضمونهای سازمانده)ده مشخص شد .در
متحله بعد با تحلیل و متور آنها ،مضمونهای فتاگیت مشخص شد که به صورت االصه در قالب
گدول شماره  2ارائه میشود
گدول . 3شکلگیتی مضمونهای فتاگیت از مضمونهای سازمانده)ده و مضمونهای پایه
مضمون پایه

مضمون سازمان

مضمون

دهنده

فراگیر

عمل به تکلیف الهی ،گدیت در کار

تکلیف گتایی

ایمان به امدادهای الهی ،باور به امداد غیبی ،توکل باال،

توکل بتادا

اداباوری ،اعتقاد به وعدههای ادا ،حسن ظن نسبت به ادا
تقوا و اودک)تتلی ،ته یب نفا ،اودسازی ،پاکدام)ی
زهد ،دوری از تجمالت،
مطیع محض حضتت امام

صتفه گویی
(ره

 ،رعایت سلسله متاتب

اعتقادی اخالقی

والیت مداری

فتماندهی،
نگاه پدرانه ،متبیگتی ،ارتباب نزدیک با نیتوها ،گلب

متبیگتی

مشارکت پیتوان ،متقاعدسازی ،تتبیت افتاد ،روشنکتدن
افقها ،اعتماد کتدن به پیتوان
متدم دوستی ،از گ)ا متدم بودن ،بتاورد صمیمی ،ادمت

متدمی بودن

االصانه به متدم ،عشقورزی به متدم ،ساده زیستی

اجنماعی و

بیتعلقی به دنیا ،شهادت البی ،شهتت گتیزی ،سادهزیستی،
دوری از تشتیفات
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استگیناپ یتی ،کار زیاد ،استقامت زیاد ،بل)دهمتی ،تالش

مسئولیت پ یتی

فتاوان ،پشتکار زیاد
نتتسی ،حضور در عمن م)ط قه دشمن ،دلیتی ،شهامت،

شجاعت

صالبت شخصیت
استگیناپ یتی ،کار زیاد ،استقامت زیاد ،بل)دهمتی ،تالش

روحیه گهادی

فتاوان ،پشتکار زیاد
تقسیم کار ،تشکیل ااالعات گ)

 ،بایگانی و ابقه ب)دی

سازماندهی و معماری سازمان ،بتنامه ریزی و اتح ریزی
حضور میدانی زیاد از ابتدای گ)

تا شهادت

کار تشکیالتی

میدانی عملیاتی

قدرت سازماندهی
حضور مستمت در گبهه

شجاعت زیاد ،اطتپ یتی زیاد ،تدبیت شجاعانه ،نتتسیدن از

حضور در م)اان اطت

اطتها ،گتأت زیاد ،شهامت
دانش تخصصی باال ،ادراک ف)ی ،ابتکار  ،تدبیت قوی،

تفکت راهبتدی

شایستگی مدیتیتی ،ذکاوت
تیزبی)ی ،ش)اات زمانه ،فهم تقابل حن و باال ،قدرت تحلیل

توانایی حل مسئله

محیال ،ظتفیت سازی ،ش)اات دشمن ،توان ظتفیت سازی

تفکر بینشی

گدید
فهم تقابل حن و باال ،قدرت تحلیل محیال ،ش)اات دشمن،

دشمن ش)اسی

توان ظتفیت سازی گدید
ایده پتدازه

االقیت ،تیزبی)ی ،تفکت انتقادی

باتوگه به ش)اسهگ اری صورت گتفته ،شکل ذیل از مضمونهای سازمان ده)ده و مضمونهای
فتاگیت حاصل می شود:
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مدل مفهومی پژوهش :سبک فرماندهی شهید حسن باقری براساس مدیریت جهادی

پدیده شگفتانگیز و معجزا الهی  -انسانی و موهبت الهامگونه که در سایه والیت و بتکت
گهاد و شهادت در گبههها شکل گتفت و ما آن را به تعبیت قتآنی در سوره مبارکة عصت،

تواصی2

مینامیم ،یک ایف مت)وع از رویکتدها و فعالیتهایی است که انواع انگیزههای رقابتی را به تعاون
و همکاری تبدیل نموده و این تعاون و همکاری را با تکیه بت مدیتیت گهادی در مسیت رشد و
بال)دگی و مهارتهای فتدی و گمعی ،تکامل داده و به کار میگیتد (رضایی ،به نقل از مزد
آبادی؛  . 1399مدیتیت گهادیِ شهید حسن باقتی  ،یکی از نمونههای موفّن مکتب مدیتیت
گهادی دفاع مقدس است که بیشتتین ویژگیهای م بت مدیتیت گهادی در آن هویدا است .شهید
حسن باقتی عالوه بت پیتوزی در صح)ههای گهاد نظامی که مستلزم اق)اع نیتوهای تحت امت و
ایجاد هماه)گی در گبهه اودی است ،در دوران انقالب اسالمی در ادمت ستبازی ایفای نقش
مسثتی داشت)د .با بترسی اثت متقابل شهید حسن باقتی و دفاع مقدس ،به نظت میرسد دفاع هشت
سالة ما ،تابلوی زیبایی از فتمایش پیامبت گتامی اسالم

(ص

است که فتمود« :کلکم راع و کلکم

مسئول عن رعیته»؛ ما به یکدیگت میآمواتیم و از یکدیگت یاد میگتفتیم؛ در حقیقت ،ما
یکدیگت را میسااتیم .اینچ)ین است که میگوییم شهید حسن باقتی ،هم تتبیت شدا دفاع مقدس
 -2و تواصوا بالحن و تواصوا بالصبت.
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و هم یکی از متبیان دفاع مقدس است .او در دفاع مقدس از اتفی ،ایفای نقش میک)د و از سوی
دیگت ،به اتاحی نقش میپتدازد (همان م)بع .
 -7نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان میدهد دارابودن صفای باان و مهتبانی و لطافت روحی در ک)ار
صالبت و حماسهسازی که شهید حسن باقتی در میدان گ)

نسبت به دشم)ان داشت ،تتکیب

زیبایی میآفتی)د .وقتی فتدی معتقد به گهاد شد ،در همهی میدانها پیشتو است .گهاد فقال تف)
به دست گتفتن نیست؛ مدیتیت گهادی این است که انسان اود را همیشه در میدان حتکت و
مبارزه با مانعها ببی)د و احساس تکلیف و تعهد ک)د .امتوزه ما به دنبال اوب انجام دادن کار اود
هستیم تا نتوان ایتادی بت آن وارد کتد؛ این اوب است اما بهتت آن است که وظیفه و تکلیف اود
را بش)اسیم و رضای اداوند را در امور ،در نظت بگیتیم .س)ت الهی آن است که اگت رابطه با
اداوند اصالح شود ،اداوند هم رابطه انسان را با متدم ،سازمان و محیال زندگی اصالح میک)د.
مطابن فتمایش مقام معظم رهبتی ،همت گهادی و مدیتیت گهادی را با حتکت عادی
نمیتوان پیش ببتیم؛ با حتکت عادی و احیاناً اوابآلوده و بی حساسیت نمیشود کارهای بزرگ
را انجام داد؛ یک همت گهادی الزم است ،تحتک گهادی و مدیتیت گهادی بتای انجام کارها
الزم است (مقام معظم رهبتی . 2332 ،با بترسی سیته شهید حسن باقتی به این نتیجه میتوان رسید
که ایشان نگاه ابزاری به مسائل نداشت)د و نتیجه آن میشد که نیتوهای تحت امت وی بدون هیچ
چشمداشتی تمام تالش اود را بتای تحقن اهداف مقدس به کار میبتدند .همچ)ین با چ)ین بی)شی،
نیتوها ه)گام تحقن اهداف مقدس ،احساس رضایتم)دی ،استغ)ا ،مفیدبودن ومسثتبودن میک))د که
باالتتین دستمزد بتای یک فتد ،یک مجموعه یا سازمان ،احساس اغ)ای درونی و بیتونی است.
ای)که انسان شاهد اثتگ اری اویش باشد ،ایلی ل تبخشتت از آن است که شبانهروز تالش ک)د،
اما این تالشها درک نشود و نهایتاً در یک رقابت باال ح ف شود .ل ا میتوان مشاهده نمود که
این رویکتد مدیتیتی دارای یک اصل محوری و ب)یادی است که آن تیکید تام بت مع)ویت و
ارزشهای ااالقی  -اسالمی و انسانی است .در واقع ،مدیتیت گهادی بدون مع)ویت وگود
نخواهد داشت .امتوزه با پیشتفتهای علم مدیتیت ،تیثیت مع)ویت بت شااصهای کارآمدی،
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کارایی ،سالم سازمانی ،ادمتدهی م)اسب ،بهتهوری ،تکتیم و  ...به اثبات رسیده است (بوداقی و
شادی. 2333 ،
یک مدیت مسلمان با بهتهگیتی از شااصهای مدیتیتی ش)اساییشده در سیته شهید حسن
باقتی که شامل مشخصههای اگتماعی  -فته)گی ،اعتقادی ااالقی ،تفکتی -بی)شی و میدانی
عملیاتی است ،میتواند به مدیتیت تعتیف تازهای ببخشد و مفهوم مدیتیت گهادی را به وگود
میآورد .از اینرو بتای سااتن گامعهای مبت)ی بت ارزشهای الهی و بدون داالت بیگانگان ،باید
مدیتان گهادی و با صفات مبت)ی بت ارزشهای انقالبی و گهادی داشته باشیم و با تکیه بت
تواناییهای این مدیتان ،بتوانیم مدیتیتهای مسثت و گهادی در نهادهای انقالبی ،ایجاد نماییم.
همانگونه که امام (ره فتمودند :فتحالفتوح انقالب اسالمی ،نه یک حادثهی نظامی که یک
حادثهی انسانی است؛ یع)ی پیدایش این گوانان ،الن این انسانهای نورانی ،بیتونآمدن فتشتگان
از دنیایی که گز اهتیمن در م)اان مختلف آن به چشم نمیاورد (ستمدی. 37 – 65 :2332 ،
امید است که مدیتان گامعه اسالمی نیز با الگو قتاردادن این شخصیت و بهتهگیتی از
شااصهای مدیتیت گهادی او ،نقشی فعاالنه و پیشگیتانه در مدیتیت اود ایفا ک))د تا گامعه
اسالمی روز به روز به گامعه مهدوی نزدیک و نزدیکتت شود و بتوانیم پتچم این انقالب را به
دست صاحب اصلی آن حضتت بقیهاهلل االعظم ارواح)الهالفدا بتسانیم.
 -8پیشنهادات
در پایان نیز بتاساس یافتههای پژوهش ،میتوان پیش)هادهایی را به شتح ذیل ارائه داد:
 -2هماناور که از متن بت میآید ،بتای کاربتدینمودن الگوی استختاگی میبایست هت
مدیت ،فتمانده و مسئول بهویژه در سطوح عالی نظام اسالمی گایگاه و سهم اود را از
این نوع سبک رهبتی پیدا ک)د .ل ا پیش)هاد میشود در ادامهی این مطالعه ،پژوهشهای
آتی به ستاغ استختا س)جههای حاصل از شااصهای مطتحشده در مدل بتوند تا
میزان تفاوت یا شباهت سایت مسئوالن نظام ،با سیته فتماندهان شهید دفاع مقدس به
اوبی درک و احساس شود و به نقاب قوت و ضعف نیز توگه شود.
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 -2گ)جاندن و تدریا ستفصل مهم سبک مدیتیتی و رهبتی فتماندهان دفاع مقدس در
دروس مدیتیت اسالمی دانشگاهی ،بهویژه در دانشگاههای نیتوهای مسلح و در
دورههای تتبیت و تعالی فتماندهان نظامی و انتظامی.
 -3استفاده و مدنظت قتاردادن شااصهای الگوی ارائهشده در سیستم گ ب ،استخدام و از
همه مهمتت استعدادپتوری مدیتان در عتصهی دولتی و فتماندهان در زمی)هی نظامی.
 -9تتوی ،و گفتمانسازی سیته فتماندهی و مدیتیتی فتماندهان دفاع مقدس در میان آحاد
گامعه بهگونهای که تحقن آن ابن شااصهایی که در الگو به آنها اشاره شده؛ به
صورت یک مطالبهی عمومی از مسئولین عالی در گمهوری اسالمی تبدیل شود که در
این رابطه ،بتگزاری سمی)ارها ،نشستهای علمی -تخصصی ،گلسات بح

و بترسی،

تشکیل کمیتههای تتوی ،مکتبی در محیالهای دانشگاهی و آموزشی پیش)هاد میشود.
 -5و در پایان با توگه به ای)که نظام اسالمی ایتان اک)ون در ابتدای گام دوم انقالب
قتارگتفته است ،تدوین س)د راهبتدی بهتهگیتی از تجتبیات دفاع مقدس و تبدیل آنها
به نظتیه بتای سایت عتصههای مدیتیتی کشور مان)د عتصهی دیپلماسی ،اقتصادی،
فته)گی و ...بهم)ظور اثتگ اری در همهی زمی)ههای مورد تیکید در متن بیانیه گام دوم از
پیش)هادهای مهم این پژوهش میتواند باشد.
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