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Abstract 

Jihadi management is a movement, effort and struggle that is carried out with divine 

motivation, combined with tact and prudence, with a firm and militant determination 

to get rid of challenges and problems (internal and external) in the comprehensive 

growth and development of the country. During the sacred defense, unique and 

lasting epics were seen and the Supreme Leader has repeatedly mentioned it as an 

effective model of jihadist management to solve the country's problems. 

 This research has been written with an analytical-descriptive approach and with a 

combination of documentary and library sources, field experience (participatory 

observation) and in-depth interview with the aim of determining "characteristics and 

components of jihadi management in the life of Martyr Hassan Bagheri". 

Findings and Results: By examining the library in the biography, lectures, notes and 

will of Martyr Hassan Bagheri, four characteristics of jihadi management with the 

titles and characteristics of socio-cultural, belief-moral, thought-vision and field- 

operational were identified. Finally, it has been concluded that in the current 

situation and in the face of the hybrid and all-out war of the enemy on the way to 

prove the  second step of the Islamic Revolution, by identifying these components, 

we can take a step to realize the mujahedeen achievements of more than four 

decades of sacred defense. 

Keywords:  Jihad, Command, Jihadi Management, Martyr Hassan Bagheri, Sacred 
 Defense. 
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 مقدمه -2
 روشکه بایستی به آن توگه ویژه داشت،  گامعه هتمهم در مدیتیت  هایموضوعیکی از 

: 2336، حاکم بت آن است )نظتی و همکاران هایارزشو  اصولمدیتیت گامعه بتاساس فته( ، 

های ا و اباثتههمواره با توائه ،می با توگه به ماهیت نظام استکبارستیز اودالگمهوری اس . 2

رو است؛ از همین رو سبک و الگوی المللی مستکبتان و بتای کشورهای وابسته م(طقه روبهینب

-المللی همان(د معماری تحتیمای و بینهای م(طقهنیاز این نظام باید بتواند بت چالش مدیتیتی مورد

هت  ،دیتان عالی کشورهای نیابتی تتوریستی م(طقه غلبه ک(د. عملکتد مک((ده و گتوههای فل،

نیت دی(ی بوده، توانسته است الب و عقالهای انقم(طبن بت آرمان  فقال شعار و نه)در عمل  که زمان

اوبی ارتباب بتقتار ک(د و اعتماد  با گامعه اود نیز به ،هات و توائهالآمدن بت مشکضمن فائن

  .27:2333ی، )محمد ظاهت دهدعمومی حاکمیت و متدم را در وضعیت م(اسبی قتار 

سبک  .مختلف مدیتیت از دیتباز مورد توگه قتار گتفته است هایسبک ،میالدر ایتان اس

 هافتضپیش)تفاوت در  دارداساسی  هایتفاوت ،گدید مدیتیت که با رویکتدهای رای، مدیتیت

ب البه ع(وان الگوی مدیتیتی بتآمده از بطن انق .است 2مدیتیت گهادی و مبانی فکتی و عقیدتی 

می از یکسو و از سوی دیگت در پیوند با الاس -ایتانی هایآرمانو  هاارزشمی که مبت(ی بت الاس

مدیتیت گهادی،  مفهومبوده است.  مدظله العالی ) ایاام(ههمواره مدنظت امام  ،ستهعلم و دانش روز 

م است و الاس مبانی و اصول اولیه و اساسی مدیتیت در مکتب در بتگیتندهمفهومی گامع است که 

ت الگشای مشکراه تواندمیمی را مشخص کتده و المسیت و روند حتکت مدیتان در گامعه اس

 می ایتان باشد.الگمهوری اس اندازچشمگامعه و در راستای تحقن 

 از ویژه در دوران هشت سال دفاع مقدس و بعد ب و بهالمی ایتان از پیتوزی انقالگامعه اس

به اود دیده است که همواره سعی در اگتای اصول فتماندهی و  الیقی آن، فتماندهان و مدیتان

ع(وان الگو و مظهت بتای آنان قلمداد  و مدیتیت گهادی به اندداشتهمی در گامعه المدیتیت اس

فتماندهان و مدیتان اهمیت به سزایی دارد و باع   گونهاینتدوین مکتب  .است شدهمی

مفهوم مدیتیت گهادی در سبک زندگی  کارگیتیبهتان در گیتی دیگت فتماندهان و مدیالگو

مکتّر در قتآن کتیم آمده است، سبب  اوربهسازمانی اواهد شد. با توگه به ای(که واژه گهاد 

 

2  - Jihadi management 
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 بکشانیم. سواینهای تتبیتی را به ریزیها و بتنامهاتاحی ،ش و آگاهی بیشتتیالتا با ت شودمی

داشتن در مبانی دی(ی، در مواگهه از مدیتیت، با ریشه مدیتیت گهادی به ع(وان سبکی بومی

های گهادگونه عمل کتده و همین امت باع  موفقیت آن در هها به شیوبا مسائل و حل آن

می الب اسالنقطه قوت انق توانمیمختلف شده است. این سبک و شیوه مدیتیت را  هایعتصه

ویژه در سبک فتماندهی و مقدس به فتماندهان دفاعکه در مکتب  ایشیوهو  سبکدانست، 

 ایویژهگایگاه   ی استالبانق -میالاس هایارزشکه بتاواسته از ) مدیتیت شهید حسن باقتی

یابی به یک که فتد با انتخاب و آگاهی در مسیت دست ؛دارد. مدیتیتی که یک مکتب فکتی است

سیدن به مقصد اود، نهایت و بتای ر ک(دمی ههدف متعالی و در مقابل دشمن، حتکتی مجاهدان

مع(ویت، رضایت الهی،  هایویژگی. مدیتیتی که با ب(ددمیش اود را به کار الفکت و ت

 .شودمیمشخص  2و نوگتایی 2پ یتیانعطاف

با نیت الهی و مبت(ی بت علم و درایت حاکم باشد،  ،شالاگت مدیتیت گهادی یا همان کار و ت

می ایتان در التان راهبتدی نظام مقدس گمهوری اسمدی پ یتیفهمت(ها باع  ارتقای  نه

رفتن االبلکه باع  ب، شودب میالو... امامین انق نظتات، ءآرا، هااندیشههتچه بیشتت  کارگیتیبه

گبتان  م(ظوربهمیانبت بتای مدیتان،  نوعی وش مضاعف شده الو ت روحیه، انگیزه، نشاب

 .اواهد بود گ شته هایکوتاهی

شهید حسن  هایفعالیتشخصیتی و  هایویژگیبه مطالعه ه دنبال آن است بپژوهش حاضت 

 با و بپتدازد ،و از فتماندهان نخبه در گ(  تحمیلی بود هعلمی و دانشگاهی داشت سابقهباقتی که 

و در ش(اسایی و تتبیت  هبود تیثیتگ اربه ای(که شهید باقتی گزء فتماندهان بتگسته و  توگه

ضمن  ه و دفاع مقدس نیز نقش پترنگی داشت(د؛ ل ا مسئله اصلی پژوهش حاضتفتماندهان اولیه سپا

بتاساس سبک  سیته مدیتیتی و فتماندهی این شهید بزرگوار را های مدیتیت گهادی،تبیین مسلفه

  فتماندهی و مدیتیت گهادی معتفی نماید.

 

 
 

2  - flexibility 9 
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 سوال اصلی تحقیق -1

 هایی می باشد؟ل چه مولفهمدیتیت گهادی در سیته فتماندهی شهید حسن باقتی شام

 روش تحقیق  -2

. 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 

و سیته فتماندهی شهید حسن بتی م(ظور ش(اسایی سبک ره مضمون مبت(ی است؛ در این پژوهش به

ها و با متاگعه به ها بت اساس روش بترسی م(ابع موگود در کتابخانه، گتدآوری دادهباقتی

 .، صورت پ یتفتو مقاالت متتبال با این شهید بزرگوارها زندگی(امه، سخ(تانی

ست که از پتکاربتدتتین روشها  «2تحلیل مضمون»های کیفی، های تحلیل دادهدر بین روش

مطتح شده است. محقن در « های کیفیروش ش(اات، تحلیل و گزارش الگوهای داده»ع(وان به

ش(اسی تحلیلی ها و الگویابی دروندادهای و بتوندادهای به س(خب(دی دادهوسیله ابقهاین روش به

-ای مت(یههای مشاهدها و دادههای مت(ی، مصاحبههای مختلف اعم از دادهک(د. دادهدست پیدا می

در حوزه   .2229 2فتیا و گلیسون)شده میتواند با روش تحلیل مضمون مورد بترسی قتار گیتد 

ع(وان را به "قابلیت اعتماد"،گوبا و لی(کلن مفهوم  2362های کیفی، در دهه اعتمادپ یتی پژوهش

ای ابزار کیفیهای کمی مطتح کتدند تا با چ(ین گایگزی(ی بتای مفهوم روایی و پایایی در پژوهش

قابلیت اعتبار، » دقت علمی در پژوهش کیفی مورد ارزیابی قتار گیتد. این مفهوم از چهار ع(صت

بدین م(ظور   . 2366داناییفتد و مظفتی، )تشکیل میشود « قابلیت انتقال، قابلیت اتکا و قابلیت تییید

تحلیل مستمت که به بتای افزایش حساسیت پژوهشگتان، از پژوهشگت دیگت استفاده شد و با 

ش شد التت کتد، تب(دی و تحلیل نهایی را م(سجمشد، ابقههایی م(جت میها و سسالحدس

م(ظور ها باشد. همچ(ین بهها از دادهتتین بتداشتآمده تا حد ممکن، دقیندستهای بهمضمون

-یی از درون دادهش شد با ظهور فکتهاالم(دانه، در گ ر زمان اگتای پژوهش، تتیمین تفکت نظتیه

هایی که پیش از این گتدآوری شده ممیزی پژوهشی های گدید بازتییید شد؛ دادهها که در داده

 ها، گدولم(ظور اامی(ان از صحت تحلیلها بطور مستمت بازبی(ی شد. همچ(ین بهداده .شود
 

2  - Theme Analysis  
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اوبی داشت(د  آش(ایی حسن باقتیهای نهایی، به سه نفت از صاحب(ظتانی که با سبک شهید مضمون

 .ارائه شد و اصالحات مدنظت ایشان نیز اعمال شد

 پیشینه پژوهش -3

های تحقیقات، مطالعات و پژوهش و گام دوم انقالب اسالمی، در حوزه محور مقاومت

به اهمیت و دام(ه پژوهشی، موضوع دارای اهمیت مطالعاتی توگه  بازیادی صورت گتفته است. 

در این  و اارگی داالی پژوهشی -موگز به چ(د مقاله علمی  صورتبهست. در ذیل اگدید نیز 

 شود:میحوزه اشاره 

  در پژوهش اود با ع(وان مدل مدیتیت گهادی مبت(ی بت   2333)احمدی و محمدی

، به این نتیجه رسیدند  مطالعه: شهید حسین اتازی مورد)سیته فتماندهان دفاع مقدس 

شخصیتی،  هایویژگیص که سبک مدیتیت گهادی شهید اتازی، سه شاا

 توانمیکه با استفاده از آن،  ک(دمیرهبتی ارائه  هایویژگیمدیتیتی و  هایویژگی

 بتداشت.اسالمی گام مهمی در مسیت اتاحی الگوهای بومی و تحقن تمدن 

  ب الارائه الگوی مدیتیتی در تتاز انق: در پژوهشی تحت ع(وان  2333)محمدظاهتی

می ایتان مبت(ی بت سبک مدیتیتی شهید سپهبد قاسم الی اسبتای مدیتان عالی گمهور

مت(ی متتبال  هایدادهو  هافیلم، هامصاحبه مضموناز تحلیل  گیتیبهتهسلیمانی ابتدا با 

مضمون فتاگیت تحت ع(اوین  7ده(ده و سازمان مضمون 26مضمون پایه،  99با شهید، 

شغلی و مشی  هایزمی(هفتدی،  یهازمی(همشی سیاسی، مشی اقتصادی، مبانی اعتقادی، 

 ب(دیسطحفته(گی استختا  و سپا با استفاده از رویکتد سااتاری تفسیتی نسبت به 

 هایزمی(هبه ع(وان اثتگ ارتتین مضمون در سطح چهارم،  اعتقادیاقدام کتد که مبانی 

سیاسی، فته(گی و اقتصادی در سطح دوم و زمی(ه  هایمشیفتدی در سطح سوم، 

 .گتفتع(وان اثتپ یتتتین مضمون در سطح اول قتار  شغلی به

 های های شخصیتی و فعالیتویژگی»  در پژوهشی به بترسی 2336) عارفی و کشاورز

تحقین  هایپتداات(د. یافته« شهید حسن باقتی در دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس

مختلف  هایی(هزممهم در  هاییویژگیحاکی از آن است که شهید حسن باقتی دارای 
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شخصیتی، ااالص، نماز اول وقت،  هایویژگیشخصیتی و انقالبی است. از گمله 

انقالبی  هایفعالیتزیستی و ... است. در حوزه شجاعت و دلیتی، روحیه گهادی، ساده

به فعالیت در دانشگاه، فعالیت انقالبی در  توانمیانقالب،  گیتیشکلایشان در دوره 

فتار از پادگان رژیم وقت، عضویت در روزنامه گمهوری و  دوره ادمت ستبازی،

عضویت ااالعات سپاه اشاره نمود. همچ(ین در دوره دفاع مقدس، ایشان فتماندهی 

، ت بیت ت(گه القدساتین االئمه،ثامنعملیات شکست محاصته سوس(گتد، امام مهدی، 

را بت عهده داشته و در  محتم و، رمضان، مسلم بن عقیل المقدسبیتالمبین، چزابه، فتح

 .محوله با موفقیت عمل نموده است هایمیموریت

 اتاحی و تبیین الگوی فتماندهی و »  در مقاله اود به 2339) ضماه(ی و حجتگشت

تحقین، ع(اصت اصلی الگوی  هاییافتهبتاساس پتداات(د. « رهبتی شهید حسن باقتی

آن شهید واالمقام اتاحی شد. رهبتی ی فتماندهی شهید حسن باقتی استختا  و الگو

مهتورزی، صالبت و  ورزی،تاصلی: ادامحوری، حکم یمسلفهاین الگو دارای پ(، 

الگوی فتماندهی شهید حسن باقتی نشان  یمسلفهروابال میان پ(،  .است ش(اسیدشمن

 تیثیتگ اریو  هصالبت دارای ارتباب دوسوی یمسلفهی با زی مهتورکه مسلفه دهدمی

به دست آمده باید  یبا توگه به الگو .یک سویه است هامسلفهولی ارتباب سایت  ؛متقابل

دارای بیشتتین  ،قتار دارد چهارمکه در سطح  «ادامحوری» یمسلفهگفت که 

و صالبت که در  مهتورزی هایمسلفهاست و همچ(ین  هامسلفهبت سایت  تیثیتگ اری

 پ یتند.می هامسلفه سطح اول قتار دارند، بیشتتین تیثیت را از سایت

  تبیین بایدهای مدیتان سیاسی مبت(ی بت رهیافت » بهدر پژوهشی   2337) اکبتییوسفی و

تتبیت مدیتان سیاسی به ع(وان یکی  دهدها نشان میپتداات(د. یافته« مدیتیت گهادی

به ساات درونی قدرت معتفی و با استفاده از  بخشیاستحکاماز راهبتدهای کلیدی در 

در نهایت این بایدها در دو  وهت مدیت سیاسی تبیین  بایدهایی مدیتیت گهادی، الگو

 دسته اعتقادی و عملیاتی ارائه شد.

 شخصیتی سیاستگزاران  هایویژگی پژوهشی با ع(وان   در2335) گلش(یزاده و کیانی

مان(د  هاییمسلفهشخصیتی به  هایویژگیاز بترسی  پامبت(ی بت مدیتیت گهادی، 
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و وگدان  ساالریشایسته، پ یتیمسئولیتش مضاعف، تال ای ارگتی، کار و روحیه

، ق(اعتمتدم بودن،  گ(ا از، اودباوریو قااعیت در کارها،  شجاعتکاری، 

 زیستی و حسن الن رسیدند.ساده

 را مورد بترسی « مدیتیت گهادی هایمسلفهو  چیستی» ،در پژوهشی  2339) فتحجازی

حقین با توگه به وظایف و موضوعات متتبال با علم مدیتیت در نتای، این ت قتار داد.

گ اری، ارتبااات، ریزی و هدفشده است؛ بتنامه ب(دیموضوعیازده بخش 

، ک(تتل، توگه به رشد و توانم(دسازی گیتیتصمیم، نظام ارزشی، رهبتی، دهیسازمان

 .و نوآوری و انگیزه االقیتم(ابع و امکانات، 

 چارچوب نظری تحقیق -0

به مع(ای مشقت و زحمت و همچ(ین به « گد و گهد»گهاد در لغت از ریشه  جهاد: -5-1 

اصل کلمه گهاد از گهده )به فتح گیم و  . 22: 2363مع(ای توان و ااقت است )راغب اصفهانی، 

 . گهاد مصدر باب 32: 2363)قتشی،  استضم آن  است و به مع(ای تالش توأم با رن، و زحمت 

گ(  را از آن گهت  .و نیز اسم است به مع(ی گ(  استکتدن ع(ی بسیار تالشمفاعله و به م

گهاد یع(ی حتکت انسان : »فتمایدمیگهاد گوی(د که تالش توأم با رن، است. مقام معظم رهبتی 

و احساس تکلیف و تعهد. یک ملت وقتی معتقد  هاتتاشو مانع هامانعدر میدان حتکت و مبارزه با 

پیشتو است. گهاد فقال تف(  به دست گتفتن نیست؛ گهاد این است  هامیدانهمه  در ،به گهاد شد

بی(د، احساس تکلیف  هاتتاشو مانع هامانعحتکت و مبارزه با  که انسان اود را همیشه در میدان

شود گهاد، گهاد اسالمی این است. گهاد گاهی با گان است، ک(د، احساس تعهد ک(د، این می

گاهی با حضور در ایابان است،  ،اهی با دادن شعار است، گ، گاهی با فکت استگاهی با مال است

شود گهاد فی سبیل اهلل و این است که یک گاهی با حضور در پای ص(دوق رأی است، این می

 رودمیو یک ملت پیش  دهدمی، امید دهدمی، تازگی دهدمی، اتاوت دهدمیملت را رشد 

  .27/6/63 )بیانات مقام معظم رهبتی،

است که به دلیل عمومیت و گستتدگی آن از حی   هاییآموزهگهاد از گمله مفاهیم و 

 شود که عبارت(د از:متاتب و موضوعات متعلن به آن، به انواع مختلفی تقسیم می
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 گهاد اقتصادی و  گهاد نظامی، گهاد سیاسی، گهاد علمی، :از حی  موضوع تعلن گهاد

... 

 در صورتی  شود.به دو دسته واگب عی(ی و کفایی تقسیم می :از حی  وگوب بت افتاد

که افتاد به تعداد مورد نیاز بتای انجام گهاد مهیا و حاضت باش(د، نسبت به بقیه افتاد 

 همگان اواهد بود. واگب کفایی و در غیت این صورت، واگب عی(ی بت

 و گهاد قلبی  زبانیهاد به گهاد با دست، گ :از حی  ابزار مورد استفاده در مقابله با دشمن

 .شودتقسیم می

  یا دشمن درونی که الزمه گهاد اصغت  گهاد با نفا) ربجهاد اک نبتد:از حی  ماهیت

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

 از دشمن و کافتان .ایستادگی و عدم تبعیت و اااعت )

ها ایجاب حیطی و تابعیت مبانی فکتی و ارزشی از آنضتورت تغییتات م مدیریت: -5-2

صورت مستمت، عوامل محیطی را در نظت گتفته و انعطاف الزم را در سازمان ک(د که مدیتان بهمی

سازی و وسیله دیگتان با هماه( دادن امور بهه(ت انجام»های اود ایجاد نمای(د. مدیتیت بتنامه

 . 92: 2335 آبادی،)علی «مادی در گهت تحقن اهداف استاستفاده صحیح از م(ابع انسانی و 

دادن و ک(تتل نیتوهای کتدن و ساماناهلل شهید مطهتی تعتیف مدیتیت را فن بهتت بسی،آیت

دادن آورد و م(ظور از مدیتیت اسالمی را در گهت تعالیها به شمار میانسانی و به کار بتدن آن

 داند.سوی واقع میگمع و فتد از بُعد مادی و مع(وی به

رسانی م(ظور شکوفاسازی و به فعلیتها و گوامع بهها، سازمانایجاد سطحی از بع ت در انسان

های مادی موگود بتای گهاد در راه ها و نیز ظتفیتاستعدادهای بالقوه آنان و بسی، و تمتکز آن

های نو و با الهام از از راه گیتیهای الهی یک سازمان یا گامعه در یک فضای والیی با بهتهآرمان

توان گفت: شکوفاسازی، بسی، و تمتکز استعدادها بتای نیل هدایت اداوند. به عبارتی مختصت می

  .227:  2339به فالح فتدی، سازمانی و اگتماعی )بابایی االتپه،

فتماندهی یکی از ارکان اصلی و گزء الی(فک نیتوهای مسلح بوده و  فرماندهی: -5-3

ها و حصول پیتوزی در نیتوهای نظامی بایستی فتماندهانی الین، وفقیت در انجام میموریتبتای م
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  .2369فت، محمدی) مدیت و مدبت در کلیه سطوح این نیتوها وگود داشته باشد

 ،ضتورت و اهمیت فتماندهی بسیار آشکار است و با ع(ایت به رسالت نیتوهای مسلح

ضعف شود و هت گا دس به م(زله روح و قلب سازمان تلقی میتی در این ارگان مقهبفتماندهی و ر

 ،در مقابل . 2365فتماندهی و رهبتی م(اسب است )اورشیدی،  ءباشد، بت اثت سو یا کمبودی

فتماندهی کارا و اثتبخش قادر است از مجتای توسعه ایمان، انضباب، آموزش و فته(  سازمانی، 

  .2363)رشیدزاده،  نمایددن به مقصود را تسهیل انگیزه متئوسین اود را بتانگیخته و رسی

فقال به  نظامی یفتماندهی، رهبتی است. فتمانده دارد؛ گوهت فتماندهی، رهبتی وگود در

 ی تحت فتماندهی اود را رهبتیپتدازد، بلکه مجموعهو دستورالعمل نمی نامهابالغ آیین

)مقام معظم رهبتی،  نمایدمی ها هدایتسم آنها را با هم مان(د گیع(ی فکت و گان و دل آنک(د،می

6/6/2362.  

حالتی  یا عمل، فتاگتد، پیامد توانمیرا  مدیتیت گهادی: مدیریت جهادی -5-0

کتدن، استفاده از و این به مع(ی رشد، متحول آیدمیپدید  هاانساندانست که بتای تعالی 

ت. مدیتیت گهادی در حکم الگوی مطلوب بتدن امور انسانی اسبخشیدن یا باال، بتتتیهافتصت

انقالب اسالمی  هایآرمانمدیتیتی بتای نظام اسالمی است؛ الگویی که توان الزم تحقن اهداف و 

اسالمی انتظار  کارآمداست که از هت نظام مدیتیتی  هاییارزشو  هاتواناییرا دارد و واگد آن 

ارائه شده است که  نظتانصاحباز سوی بتای مفهوم مدیتیت گهادی تعاریف متعددی  رود.می

 :شوداین تعاریف پتدااته می تتینمهماز بتای در زیت به 

نکته بسیار مهمی که باید به آن توگه داشت این است که مدیتیت گهادی، اشتتاکاتی را با  -

به دالیلی  تواننمیبا آن متفاوت است. پا  هاحتکتاما در هدف و در نوع  ،مدیتیت غتبی دارد

نفی کتد، بلکه باید با دلیلی علمی و متقن و مطابن  مدیتیت را شدهاثباتغیت معتبت، اصول علمی 

 . 2366)رحمانی،  کتداسالمی آن را نفی  بی(یگهان

و اصول  یبتگتفته از مبان یو ماد یم(ابع انسان مسثتو  اکار یتیفتاگتد بکارگ یگهاد تیتیمد -

 ع(اصتمتشکل از  ی(دیکه در فتا گتاکمالانسان  تیمحور ، باشدهپ یتفته هایارزشبت  یو مبت(

مورد انتظار و گ ر از موانع و مشکالت،  پیامدهایشدن داریموگب پد (ه،ی، رفتار و زمسااتار
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در سه بخش فتد، سازمان و گامعه  ت،یبت واقع یمبت( هاآرمانفتد و گامعه و تحقن  ییشکوفا

 .گتددمی

و  هاارزشبت  یو مستمت مبت( یتعامل ،پیوستههم به هایعالیتفاز  ایمجموعه یگهاد تیتیمد -

، نفااعتمادبه ی، داراگتاواقعیت اواه،آرماناسالم نسبت به انسان و گامعه است که  یمعتفت یمبان

 است تتیبص یده(ده و داراو رشد ک((دهتتبیتو اودک(تتل، االق و نوآور،  گتاکمالچابک، 

  .36: 2333 اقدم و همکاران، یدی)رش

مدیتیت گهادی یع(ی کار، فتمای(د: میرهبت معظم انقالب اسالمی در تعتیف مدیتیت گهادی  -

محقن  هااینکتدن. اگت کتدن، به درایت و تدبیت تکیهکتدن، به علم تکیهتالش، با ادا حساب

را نیز شدن است. ما معتقدیم کشور قابل اداره اورهمین. کشور نیز رودمیکارها پیش  ،شود

از  ایبتههشود اداره کتد؛ نه فقال بتای ما که در اداره کتد. با کار گهادی می گونهاین توانمی

غتب و ااغوت بت ما  هایقدرتآلود اباثت هایتعصبزمان قتار گتفتیم که فشارها و تهدیدها و 

و سختی است. در شتایال گ(  و صلح، در شتایال گشایش  اورهمینزیاد است؛ در همه شتایال 

 در بیانات) رودمیکارها پیش  ،است. اگت انسان با این روحیه وارد شود گوراینو انواع شتایال 

  .23/22/32دیدار با شهتدار و اعضای شورای اسالمی شهت تهتان، 

  به تیتیاسالم به مسئله حکومت )مد د،یتتد بدونی: جهاد تیریمد سبک -5-5

م هب  یبه اهداف عال دنیبخشتحقن یبتا لهیوس کی، بلکه آن را نگتدنمیهدف  کیع(وان 

که نه ت(ها  ک(دمیاز همه گلب توگه  شیچهار هدف عمده ب ی،کل یبترس کی. در شماردمی

چهار  نیا تیدر مس دیبا زین گیتدمیت یکه از آن نش هاییمدیتیتبلکه  ،یاسالم تیتیحکومت مد

اقامه  ؛یااالق هایارزش یایو اح یمع(و تی؛ تتبهاانسانبه  دنیبخشیهدف گام بتدارند: آگاه

اسارت  یتهایاز زنج هاانسان یقسال و عدل به صورت اود گوش و بتااسته از متن گامعه؛ آزاد

  .29: 2367 ،یتازی)مکارم ش

 یجهاد تیریسبک مد هایویژگی -5-6

 یعال یبه هدف یابیدست م(ظوربهو کارک(ان  تیتیاهداف سازمان، مد همسوسازی 

 ی؛ام قتب الهبه ن
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 اطتپ یتیهمتاه با  نوآوریو  تیاالق ت،یو مع(و تیشامل عقالن یفته(  سازمان 

 ؛و شهامت

 و از   اریهمتاه با ا وستهیتالش پ ،ایحتفهااالق  تیهمتاه با رعا پ یتیرقابت

 ؛تهیو غ یاودگ شتگ

 و  تمتکزگتاییمدار، حداقل تیو میمور کیدئولوژیا یالتیتشک سااتار

و  یکار زهی، انگهاارزشبه  یب(دیبت پا یمبت( ساالریشایسته ی،ادار ریساالدیوان

 ی؛م(ابع انسان ،یبس یو ف( یعلم ییتوانا

 عزت  ،ییهمچون اودشکوفا یسطح عال یازهاین نیبت تیم یمبت( یکار هایانگیزه

 ؛در مقابل اداوند فیتکل یو حا ادا یاگتماع ازینفا ، ن

 معتوفامتبهبت  یکه مبت( یو نظارت همگان (تتلیاودک کتدینظارت و ک(تتل با رو 

 ؛شودمی (هیاز م(کت نهاد یو نه

 کارگیتیبه م(ظوربه یعموم هایفعالیتکتدن یو متدم تیفتاگ یمشارکت گهاد 

 ییارویحل مسائل گامعه و رو یبتا یتمام سطوح اگتماع یو ماد یفکت هایظتفیت

 . 2339زاده و همکاران، یقتبان) یدرون هایآفتو  یتونیب داتیبا تهد

 پیوند مدیریت جهادی با انقالب اسالمی و دفاع مقدس -5-7

الب اسالمی که آثار مبارک آن در فتازهایی از انق همزاد است ایمدیتیت گهادی مقوله 

است؛ فتای(دی که از  کتده دایدوران دفاع مقدس و اصوصاً نهاد گهاد سازندگی ظهور و بتوز پ

الهی در گهت تشکیل، حفظ و  یاراده با ییراستای آن ادای تکلیف و همههای بتگستویژگی

 یادگاری ،یگهاد تیتیبوده است. مد)ص  حکومتی بتآمده از اسالم ناب محمدی  یهاهیتحکیم پا

و  یو ماد یانسان یهاهیستما زیو تجه هیس(  از دوران دفاع و حماسه که در آن، تهاست گتان

صورت  ی(ید لیاص یهابتگتفته از آموزه ییو انجام اقدامات، همه در فضا اهتیفعال یزیربتنامه

 نیبوده و البته نماد ا یاله یانسان در اراده یآن، ذوب اراده یژگیو نیتتاست و مهم گتفتهیم

مدیتیت  یهازمان است. ل ا از مسلفه هیفقیول ایامت  یآگاهانه از ول یبتامتزا  عاشقانه، فتمان

و  یاز ابزار علم و ف(اور یتیگبا بهته یگهاد تیتیمد یبه عبارت ؛عقل و عشن استگهادی، 
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)عظیمی و حدائن،  پتدازدیامور م تیبه تمش ،یاله یو بتاساس نقشه یاله یاراده با گهتمه

2366.  

می نسبت الالهی اسهای ارزشکسی است که با اتکا به  مدیت گهادی :مدیر جهادی -5-8

گهادی به  اقدام. ک(دمیگهادی اقدام  عبارت دیگت مدیت گهادی، به؛ ورزدمیرت مباد به کارها

ایمان به مسیت و حتکت بتاساس فکت و م(طن است  ،ها و موانعنشدن در مقابل سختیمع(ای استه

  .2335 بسیجی دانشگاه ص(عتی شتیف، آورانمدالمقام معظم رهبتی در گمع نخبگان و  )بیانات

 مدیریت جهادی هایویژگی -5-7

 ؛و عاشقانه م(تبیارائه ادمات  -

 ؛وگه به مشارکت متدمی در انجام امورت -

 هایمیموریتحداک تی از امکانات موگود تحت ااتیار در گهت انجام  گیتیبهته -

 ؛بدون گله و شکایت ،محوله

 متدمی؛ اعتماد متقابل به اعضاء و نیتوهای -

 ؛ه نظام اداریاداری و تشتیفات متبوب ب قیدوب(دهایگسستن  -

 توگهی به امور مادی؛بی -

 ؛انجام امور به ع(وان تکلیف و تلقی کار به ع(وان عبادت -

 هم؛در مدیتیت گهادی با رویکتد همه با سازی تصمیم و گیتیتصمیم -

 ؛ت و ت(گ(اها گایگاهی نداردالمشک ،ر قاموس گهادد -

  .222: 2333 باقتی و همکاران،) ش بتای رسیدن به هدف استالمصداق ت گهاد -

 یحسن باقر فردمنحصربه تیسه خصوص -5-12

نبتد بودند و توانست(د آن را  یوهیتحول در ش یبود که در پ یاز فتماندهان یکی یباقت حسن

گفته است:  نیچ( یو یدرباره یمانیحا  قاسم سلشهید اگتا درآورند.  یمتحله گام بهبهگام

که متحوم  یهمان نقش یع(یگ(  بود؛  یِت که او بهشتاس نیا تمیرهبت بود. تعب کیحسن واقعاً »

گ(  و گبهه داشت. قطعاً  یهمان نقش را بتا یانقالب و امام داشت، حسن باقت یبتا یبهشت

گ(   تیدر وضع ماند،یاست که اگت حسن زنده م نیگ(  نظتشان ا یمیفتماندهان قد یهمه
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 .«ما بود یهمه یده(دهداشت. او پتورش تیقطعاً تیث

اند، از سه در ارتباب بوده یکه با و یفتماندهان شودیاز تفحص در گفتارها، مشاهده م پا

 اند:کتده شیاو را ستا ،یو قدرت تفکت نظام توهایبت ن یفتمانده ،یم(ظت سلوک فتد

از  یکیو توانست  ختیدر هم آم ی(یگ(  را با تعهد و اعتقاد د دانیدر م ی. او فتمانده2

به  یبعد یهاکه در قسمت یا(هیشیپدر نبتدها باشد. با توگه به  سبک صاحبفتماندهان 

آغاز  یانقالب اسالم یتوزیقبل از پ یهارا از سال یانقالب یاو اودساز شود،یآن اشاره م

 یروح در ارائه یهیموگب شد تا بتواند از تزک ،یدرون تیو تتب یسازاود نیکتد. ا

 یکه انقالب اسالم ی(ید یهازهی. او بتاساس آمدیگوبهته  یدر فتمانده یاله یهاوهیش

موگب شد که حتکات و  ینوع فتمانده نیکتد. ا یآن را متبلور ساات، فتمانده تانیا

 .(دهماه(  ک ی(ید یروش اود را با مبان و راه

 لیوتحلهیقدرت تجز نینو در نبتد و همچ( یهاوهیش یو ارائه ی. قدرت تفکت و اتاح2

در  نیالدنیز یمهد دیاو بتشمتده شده است. شه یهادشمن، از مشخصه و یاود یقوا

 یهمه توانستیداشت که م یقدرت ،یاز گهت قدرت فکت»گفته است:  نیچ( بارهنیا

ذهن  نینبود. ا یک(د که در توان کس یزیرها بتنامهآن یو بتا لیوتحلهیمسائل را تجز

 د،یرسینم گتانیفکت د را که به یدیگد یهااز اتح یلیاالق و روشن او بود که ا

 .«کتدیمطتح م

نبتد را بتاساس  یوهیش ل،یوتحلهیبود که با قدرت باال در تجز یاز کسان یباقت حسن

 یدیکه سه ماه پا از آغاز گ(  و در او  ناام چ(انآن کتد؛یم نییرو تع شیپ اتیواقع

و  اوردیدرد نمبه  دنیگ(گ نوع نیا داد که اود گتئتبه  دیبا»نوشت:  یفتماندهان نظام

که  یگ(گ نینو یهاوهیها  شنوشته)دست .«شود عوض گ(  نیا یاستتاتژ هک است الزم

شد، توانست روند گ(  را از  یزیریپ یبتاساس مقدورات و با حضور داوالبان گ(گ

و اگتا شد.  یتاحا هاوهیش نیبتاساس ا یبعد توزم(دیپ اتیحالت رکود اار  ک(د و عمل

 بود. شمننبتد با د یوهیش تییاو از ارکان تغ

 کی. میاوریم ساله، عمدتاً به دو گتوه بتو ش(اات فتماندهان گ(  هشت ی. در بترس3

ها گتوه در قتارگاه نیاند. اکتده یینبتد ه(تنما یو اتاح یستاد یهاگتوه در صح(ه
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در  (کهیبا ا ل،یدل نیهم اند. بهته شدهش(اا یمتدم عاد انیحضور داشت(د و کمتت در م

 انیمگتوه کمتت به  نیبتده شده، اما نام ا اریبس دیشه تماندهاندوران پا از گ(  نام ف

 نیداشت(د. ا یانینما ینبتد توان رهبت یدر صح(ه یاعده گت،ید یآمده است. از سو

 لیدل به نی(د و همچ(داشت یادیارتباب ز یمتدم یتوهایبا ن (کهیااات افتماندهان، به

و  یو متدم ی(ید یهیاز روح یدارتحت امت، بتاور یتوهایبا ن تیمیشجاعت، صم

 شده هست(د.گ( ، ش(ااته یدر صح(ه یفتمانده یهاتیقابل

 یبتواند در صح(ه کتدیتصور نم یو اندام الغت او چ(ان بود که در نگاه اول، کس افهیق

 هامیتصم نیتتو قااعانه نیتتحیشان داد که در کشاکش نبتد، صتاما ن ؛قااعانه فتمان بتاند ،گ( 

 دستدار محم کهیاوربوده است؛ به تم(تظتهیغ زیکسان او ن نیتتکینزد یبتا یرا گتفته که حت

ک((ده، عمل یهااز گتدان یکی یرمضان، بتا اتیدوم عمل یدر متحله: »ک(دیم تیروا یباقت

 میسیدشمن قتار گتفته بود. در قتارگاه نصت، حسن ب یدر محاصته آمد. آن گتدان شیپ یاحادثه

رفته و ممکن است  شیپ یادیها زاز گتدان یکی. احساس کتد کتدیگتدان را هم گوش م یرده

محاصته افتاد.  هم شد و گتدان به اورنیت کت داد. هم گانشی یفتمانده. به فتدیمحاصته ببه 

هستم.  پیگفت که در مقت ت ؟ی: اآلن کجا هستدیو پتس پیت یاندهصحبت با فتمشتوع کتد به 

گتدان را از محاصته نجات  نیو ا ینبتد شو یوارد صح(ه ،یاز موانع عبور ک( یبتو دیگفت: با

در محاصته  ییو اگت بگو ستیگتدان متوگه ن نی. اافتدیاتفاق نم نیا ،یو تا اودت نتو یهد

 یازیاستدالل آورد که ن پیتت ک(د. آن فتمانده تضع را اتاباست، ممکن است دستپاچه شود و و

که  یبود، به کس بیمن عج یکار دارم و... بتا ک(م،یمن بتوم و دارم توپخانه را هماه(  م ستین

حکم کتد:  ش(اات(د،یرا اوب م گتیروز در گ(  با هم بودند و همددو سال بود شبانه داقلح

با تو  ،یگتدان را نجات نده نیو ا یسمت اال نتوو به  یفتیاآلن از س(گتت راه ن نیاگت هم

همتاه در محاصته و به یرویم ای ؛یدر س(گتت باش دیآنجا، تو نبا میآی. من اآلن مک(میبتاورد م

شده در آن . گتدانِ محاصتهیدهیها را از محاصته نجات مآن (کهیا ای یشویم دیگتدان شه

چ(ان بتاورد . آنستین تشیمن قابل پ  یاتف، بتا نیسالم در ازنده و  پیت یاتف و فتمانده

 .«دیقتارگاه نصت، همه رنگشان پت یکتد که در س(گت فتمانده
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های شخصیتی شهید حسن باقری با رویکرد سبک فرماندهی و ویژگی -5

 مدیریت جهادی

 اعتقادی اخالقی -5-1

 دفاع وقف را گانش و زندگی که بود مخلصی فتمانده باقتی شهیداخالص:  -5-1-1

. دادمیداشت، گبهه را تتگیح  ایماههازدوا  کتده و فتزند چ(د  هتاز ای(که با و بود کتده اسالم از

-میدر واقع، این شهید مخلص تمامی امور اعم از زندگی، ازدوا  و دفاع را در ارتباب با ادا 

 بتقتار ارتباب س(ی هایهگتو تمامی با توانستمی که بود اوری باقتی شهید انسانی رفتار دیدند.

 . 23: 2369 رشید،) ک(د

حسن باقتی: ما که بتامون کیفیت کار و چگونگی کار که نباید مطتح باشه. ما دو تا مالک 

کارها اثت داره و اگه  ،داریم که یکی ااالص در عمله، دوم تدبیت در عمله، اگه این دو تا باشه

مالک که ای(ا نیست. نیتو  ،اواد باشهت چی میدونم هشکن باشه، نمیاواد تیپ االنباشه می

رسه، چه بک(یم؟ مگه گ(  دست ماهاست! مونه اب به نتیجه نمییاد اب میاد و دو ماه میمی

مگه ماهاییم که اگه ش(اسایی بک(یم، اگه بح  اتح بک(یم، اتح در میاد از توش؟ به واهلل اگه 

گیم استتاتژی شی(یم، می، چه بی تجتبه. ما گاه میکسی تو این گ(  تیثیت داشته باشه. چه با تجتبه

 مون در یک چیز دیگه و اینگیم استتاتژی گ( مون در بصته است، دو ماه بعد میگ( 

شه که گاهاست که صتیحاً معلوم می بته! و اینبی(یم انقالب رو داره ادا پیش میگاهاست که می

ارتشِ، نه قضایا اودش  مسئولئول سپاهِ و نه دست انقالب نه دست شورای عالی دفاعِ، نه دست مس

ره؛ ادا یه توفیقی داده اسم شماها تو دفتتش ثبت شده، باید وایستیم تو این داره پیش می

رود؟ اونش که دیگه دست ماها که نیستش! ما تشکیالت کار بک(یم، حاال تشکیالت به کجا می

مون هم باید گمع ب کار بک(یم، البته حواسمکلفیم که با رعایت موازین شتعی توی این چهارچو

 ه.باش

شهید باقتی به نماز اول وقت  :بیتاه(نماز اول وقت و توک( بر خدا و  -5-1-2

باید پیاده شویم و نماز بخوانیم.  گفتمی رسیدمیکه اگت بین راه، وقت نماز  دادمیاهمیت  قدرآن

به دعا و قتآن  ،گویی در ادمت اسالم بود گوش و چشم و قلب و زبان و تمام اعضاء و گوارح او
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با اضوع و اشوع بود که گاهی از  چ(انآن اواندمیکه  هاییشبایلی عالقه داشت و نماز 

تقوا از نگاه شهید باقتی، نه ت(ها یک .  72 ۔ 73: 2333 ،ادراستوی)شد شدت گتیه بی حال می

 تعالیحنای بتای ش(اات قوا را وسیله. او تآمدمیبلکه همه چیز یک انسان به حساب  ،امتیاز

)معاونت  بخشیدسستی و کوتاهی را به اودش نمی هیچو به همین دلیل در مسیت تقوا  دانستمی

 . 27: 2369تبلیغات و عملیات ستاد کل نیتوهای مسلح، 

با توکل بت ادا  حقیقتاًهت کاری را  .به ادا بود شکل عمیقواز صفات بارز شهید باقتی ت

بیت اهل. همچ(ین عالقه عجیبی به گتفتمیش را االصانه باین دلیل نیز گوا هو ب کتدمیشتوع 
و حضتت  تعالی فتگه الشتیف )عجل اهلل به امام زمان اصوصاًداشت و این به اوبی محتز بود.  )علیه السالم 

ی دوران کوتاه شهید باقتی در ا . 57: 2377 ،)معاونت متکز فته(گی سپاه سالم اهلل علیها ) فاامه

 نتیجهاش، ادبیاتی را به مباح  دفاعی وارد کتد که تا پیش از آن هتگز سابقه نداشت و فتماندهی

 . 2 6: 2332بود )عالمیان،  نبتد هایمیدانروا  فته(  علوی و عاشورایی در  ،این تحول

اصوصیات ااالقی شهید حسن باقتی زی(تی بتای رزم(دگان عزیز : ستدار علی فضلی

داد، موقع فتائض وقت را وقت را به نماز می ،موقع نماز ،سالم بود. با همه آن حجم کاری که بودا

 داد.به همان فتیضه ااص اودش ااتصاص می

 و با کتدمیشهید حسن باقتی بتاساس تکلیف شتعی عمل  :گراییتکلیف -5-1-3

اویش را  بازیپاکو  البیتشهادپشتوانه مجاهدات و  )ره امام ها و دستورات توگه به دیدگاه

 ،: اگت استه شدیمک(دمی. شهید باقتی در این باره یک شااص را مطتح دانستمیحجت شتعی 

است. شهید  بخشل تکار بتای ادا استگی ندارد،  وگتنه ،باید ببی(یم کجای کار اشکال دارد

یت دستیابی به آن را دنبال ش(اسد و با تدبیت و تالش، مسباقتی هتچ(د بتای پیتوزی، ست از پای نمی

 . 33: 2332ست )ستمدی، ا ، اما یک تکلیف گتاک((دمی

، بلکه کتدنمیکتدن در سپاه از زاویه انتخاب یک شغل و استخدام نگاه شهید باقتی به کار

و بیشتت  نشستنمی. او از آن دسته افتادی بود که پشت میز نگتیستمیاز زاویه تکلیف و رسالت 

میدانی تهیه  هایگزارش ،در بیتون از واحد ااالعات سپاه بود. کارش در صح(ه بود هایشفعالیت

  .3: 2332 )رضایی، دادمیو به سازمان گزارش  کتدمیبعضی از ابتهای مهم را پیگیتی  کتد،می
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در اصوص اقدامات  قاسم سلیمانی شهید حا  ستلشکت: گریمربی -5-1-0

 (د:گویکادرسازی و متبیگتی ایشان می

رسید و بعد از آن هم بود و هم به نظت می حسن باقتی هم از نظت فکتی بسیار اوب و پخته

ای داشت. هها یک صمیمیت ویژبه من ثابت شد که آدم شجاع و گسوری است و هم ای(که با بچه

های فتمانده لشکت قدیمی شهید حسن باقتی بود بدون است (اء، غیت از کاشف همه بچه ،به اتیقی

ها های مختلف مسسولیت داشت(د، عموماً شهید ]حسن[ باقتی کاشف آنیکی دو نفتی که در گبهه

 ها را به سازمان رزم سپاه آورد.ایشان آن ،های مختلف بودندبود و کسانی که مسئول گبهه

 اجتماعی و فرهنگی -5-2

سوداگت، در مورد احساس مسئولیت  شهید ستتیپ پاسدار :احساس مسئولیت -5-2-1

 :گویدمیید باقتی شه

اصوص به، هاایلیقتار بود یکی از بتادران را بتای مسئولیتی به قتارگاه نجف بفتست(د و 

بتادر رشید و دیگتان، با او صحبت کتده بودند و او قانع نشده بود. من و آن بتادر با هم رفتیم به 

چه س(گی(ی و بار هست، بت در دنیا هت واقعاًصحبت کتد که انگار  چ(انآناانه شهید باقتی. او 

او این  هایحتفدوش ماست و ما رسالت داریم و باید در حد توان اودمان کوشش ک(یم. همین 

بتادر را راضی کتد که مسئولیت را با گان و دل بپ یتد )معاونت تبلیغات و عملیات ستاد کل 

 . 27: 2369 ،نیتوهای مسلح

بود و  ارزشبیدیات در نظتش زندگی و ما: جوییصرفه و زیستیساده -5-2-2

آمواته بود. در اانه او از تجمالت  )ع  زیستن نسبت به مقام اود را از موالیش علیزهد و ساده

تا اگت مهمان  ،ات پهن کنالاقل یک قالی یا موکت در اانه گفت(دمیابتی نبود، دوستانش به او 

تانش بتای پ یتایی مهمانان، یک تار فتاوان دوسصآمد کمی راحت باشد و پا از ا اتاانهبه 

 . 25 :2369معاونت تبلیغات و عملیات ستاد کل نیتوهای مسلح، )ک(د موکت تهیه می

ستلشگت محسن رضایی، فتمانده وقت سپاه در مورد روحیه  بودن:مردمی -5-2-3

 با ای(که یک آدم .روحیات حسن باقتی یک روحیات کامالً متدمی بودگوی(د: متدمی ایشان می
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 ،ش(ااتفهمید، سازمان رکن دو ارتش را میم(ضبطی بود و ارتش و رکن دو ارتش را اوب می

 یع(ی در کار ااالعاتی به متدم ایلی اعتقاد داشت. ،کتدولی ایلی از متدم استفاده می

 عملیاتی -میدانی -5-3

شهید باقتی با شجاعت و گسارتی که داشت در م(اان پت  :شجاعت و دلیری -5-3-1

شود حاضت بود و از نزدیک گ(  آنجا که هت لحظه انسان به شهادت دعوت می ،ه نبتداطت صح(

. دادمیرزم(دگان راه(مایی الزم را ارائه  ک(اربا حضور در  ،کتد. در لحظات حساسرا بترسی می

متزلزل، بسیار مفید بود. شجاعت و  احیاناً ضعیف و  هایروحیهروحیه شجاع او بتای اثبات 

او ناشی از اعتماد و توکل به نیتوی الیزال الهی و توسل به گایگاه وحی و ائمه هدی  گیتیتصمیم
 اشروزیشبانه دریغبیهمتاه تدبیت و تالش  ،بود. او در گتیان رزم با کفار و دشم(ان ادا )علیها سالم 

 . 96: 2377از یاد اداوند غفلت نورزید )معاونت متکز فته(گی سپاه،  ایلحظه

بود.  االق و مبتکتبسیار  ،شهید باقتی در اتاحی عملیات :یه جهادیروح -5-3-2

او را به  رزمانشهم. داشتوا میهمه را تعجب  کتد،میوقتی در گلسات ارتش و سپاه صحبت 

شب بیدار بود و  هاینیمهتا  هاشب. ش(اات(دمیاودشان  نظتتتین افتاد در بینع(وان صاحب

قدرت تفکت، اتاحی و ارائه  .کتدمی ریزیبتنامهعملیات  را بتای آمیزیموفقیت هایاتح

او  هایمشخصهقوای اودی و دشمن از  وتحلیلتجزیهد و همچ(ین قدرت نبتو در ن هایشیوه

همه مسائل را  توانستمیبتشمتده شده است. از گهت قدرت فکتی، قدرتی داشت که 

هتگاه  . 23: 2332ن کسی نبود )دهقان، ریزی ک(د که در تواها بتنامهو بتای آن وتحلیلتجزیه

، به غیت از آن اتح، چ(د اتح دیگت هم مت(اسب با تغییت امکانات، نمودمینقشه و اتحی را ارائه 

که  کتدمیمختلف در یک گلسه ارائه  هایصورتسه نوع اتح را به  م الًکتد. پیش(هاد می

تعیین ک(د )معاونت  ایگونهبها توانست ستنوشت عملیات و میموریت قتارگاه رمی هتکدام

 . 25: 2369تبلیغات و عملیات ستاد کل نیتوهای مسلح، 

بخش  تتینمهمل بود و عقیده داشت که ئبتای ااالعات عملیات قا ایالعادهفوقاو اهمیت 

مسسا ااالعات عملیات در  توانمیموفقیت ما متبوب به ااالعات صحیح از دشمن است. او را 

ها کسب ک(د و ااالعات الزم را از پشت گبهه دشمن و از توان آن کتدمیاو سعی سپاه دانست. 
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بود که به ااالعات گالبی از کلیه  هاآگاهیو با توگه به این  کتدمیروی آن ایلی حساب 

  .32 – 33: 2377)معاونت متکز فته(گی سیاه،  یافت(دمیرزمی عتاق دست  هایسازمان

شهید باقتی به محض ورود به اهواز، در پی یافتن  اقدامات تشکیالتی: -5-3-3

ااالعات از دشمن دید.  آوریگمعو  گمشده گ(  بود. او گمشده گ(  را در ش(اات عمین

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

آگاهی موگب ستدرگمی فتماندهان، ها وگود نداشت. همین ناحمله، مقدار پیشتوی و اهداف آن

 . 29: 2363مسئولین و متدم شده بود )دهقان، 

که بتای آن قائل بود، بسیار  ایویژهتفکت شهید باقتی درباره واحد ااالعات و نقش 

و معمار اصلی واحد ااالعات به شکل پویا و نوین آن بود،  گ ارب(یاناهمیت دارد. ایشان که 

نقاب عطف زیادی در  -که رکن اساسی سازمان رزم است - ابزارقین این د کارگیتیبهتوانست با 

ب(ی صدر  -وقت  گمهوررئیاایجادشده در ذهن  تابویها، شکستن گ(  ایجاد ک(د که رأس آن

 . 252: 2332بود )ستمدی،  -

یکی دیگت از کارهای شهید باقتی در  :تشکیل واحد آرشیو و بایگانی سیاسی و فته(گی

واحد آرشیو و بایگانی گ(  بود که اهمیت این مسئله در این  اندازیراهتحمیلی  ابتدای گ( 

. اولین قدم در ای(باره توسال شهید باقتی بتداشته شد و هم او اوردمیبتهه از زمان بیشتت به چشم 

مسائل گ(  را به روی کاغ  آورده و تدوین ک(د و اصتار داشت که  کتدمیبود که سعی 

اود را روی کاغ  بیاورند  هایگزارشو  هااتحاید همان(د بتادران ارتش، بتادران سپاه ب

اد حفظ و (در قالب اس ،شده ش(اساییتا به وسیله کارش(اسان امت  ، 72: 2369)مخدومی شتبیانی، 

 .نگهداری شوند

اه را از کارآمدتتین رکن دوم نظامی پس ،شهید باقتی ستانجام با تالش مخلصانه توانست

گوی سبقت را در این راه از تمام نظامیان  ک(د واست در م(طقه بتاوردار  ااالعاتواحد  که همان

که دشم(ان را وادار کتد که به دقت و ستعت و  اوری؛ بهربوده بود ایم(طقهکارکشته داالی و 

بودن ااالعات نظامی نیتوهای سپاه اعتتاف ک((د. آراستگی شهید باقتی به ذوق ستشار، گامع

شخصی و  هایتجتبهگیتی از و تیزهوشی باع  شد که بعد از مدت کوتاهی با بهته تیزبی(ی
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انجام بدهد و  فتدیم(حصتبهمختلف، کارهای  هایزمی(ه، در رسیدمیکه به او  ایپتاک(دهنظتهای 

و  نویسیگزارشبه آن توگه نکتده بود. تیکید بت  کاهیچک(د که تا آن زمان  گ اریپایه

و تحلیل مکتوب از  ب(دیگمعااالعات دشمن،  نگارشااالعاتی،  هایبترسی نگهداری سوابن

  .22: 2363)دهقان،  گتدیدمیبایگانی  شدهب(دیابقه صورتبهو  رمزگ اری ،وقایع و حوادث

 هایلحظهبت کسی پوشیده نیست که سپاه پاسداران از اولین  دهی:سازمان -5-3-0

از دست بزند.  تشکیالتی و رزمی ریزیبتنامهو  دهیازمانس گیتی هتگز مهلت نیافت که بهشکل

م ل شهید باقتی بود که  نظیتبیوگود ستدارانی  ،هایی که اداوند بت ما گ اشتهم(ت تتینبزرگ

از کمتتین امکانات، از  کارگیتیبهو محتومیت، توانست با  تتینحساسدر آن روزهای 

ت استفاده ک(د )معاونت تبلیغات و عملیات ستاد کل بسیجیان بهت العادهفوقزرهی  هایتوانایی

  .92: 2369نیتوهای مسلح، 

سازمان عملیات رزمی پیاده دانست. وی در  گ ارانپایهیکی از  توانمیشهید باقتی را 

 تتینگزئیکه در  ایگونهبهنقش زیادی داشت.  هاگتدانو  هاگتوهانو تتکیب  دهیسازمان

ضد  اندازموشک هایقبضهانفتادی، تعداد  هایسالحمی شامل: تعداد مسائل سازمان عملیات رز

و  اندازپارهام هایقبضه)رزمی و پشتیبانی  تعداد  هادستهها و نوع و گتوهان هارستهتانک، تعداد 

م به دنبال این بود که در گ(  با چه سازمانی و با چه تتکیبی و با چه ئ... نیز دقت داشت. دا

 . 223: 2332 ،را به نحو احسن اگتا ک(یم )ستمدی میموریتبهتت بج(گیم و  نیمتوامیکیفیتی 

پا از آنکه شهید باقتی واحد ااالعات عملیات را  ،گ(وب اتدر معاونت ستاد عملی

رشد ک(د و  هازمی(هتوانست در بسیاری از  اشذاتید، به دلیل لیاقت و استعداد اشکل د

ل قبمتعددی را ت هایعملیاتدر  ک((دهعملهی نیتوهای بزرگی از گمله فتماند هایمسئولیت

متعدد کوچک و محدود نظامی را  هایعملیاتآمادگی  کامالًنماید. وی در اوایل گ(  نیز 

به ع(وان یکی از معاونین ستاد عملیات گ(وب انتخاب شد و  53به همین دلیل در دی ماه  ؛داشت

، نقش بسزایی «قوافتمانده کل »، «امام مهدی»« شکست محاصته سوس(گتد»در فتماندهی عملیات 

 . 29: 2377داشت )معاونت متکز فته(گی سپاه: 
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های در دفتتچه یادداشتهای یک فرمانده از نگاه شهید باقری: ویژگی -5-3-5

ک((د، در آذرماه همان سال تکمیل می 23که دو ماه بعد در  2372مهتماه  22این شهید به تاریخ 

 دارند:تمانده عملیات بیان میمورد اصوصیات ف

 ادا؛ عالقه، ایمان و توکل بت -2

 استعداد روحی، هوشی و گسمی؛ -2

 پشتکار و ثبات قدم و ااالق نیکو؛ -3

 دهی؛مدیتیت و سازمان -9

 آش(ایی با محیال و سابقه کار آموزشی؛ -5

 آرامش ااات و اامی(ان قلب؛ -7

 شجاعت و گسارت حضور در اال مقدم؛ -6

 د ماندن تا پایان گ(  در گبهه؛تعه -6

 داشتن حداقل تجتبه نظامی و عملیاتی.-3
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 تفکر بینشی -5-0

 نینو در نبتد و همچ( یهاوهیو ارائه ش یقدرت تفکت و اتاح تفکر راهبردی: -5-0-1

 یمهد» دیاو بتشمتده شده است. شه یهاو دشمن، از مشخصه یاود یقوا وتحلیلتجزیهقدرت 

همه  توانستمیداشت که  یقدرت ،یاز گهت قدرت فکت»گفته است:  نیباره چ((یدر ا «الدینزین

ذهن االق و  نینبود. ا یک(د که در توان کس ریزیبتنامهها آن یو بتا وتحلیلتجزیهمسائل را 

 «.کتدمیمطتح  ،رسیدنمی گتانیرا که به فکت د یدیگد هایاتحاز  یلیروشن او بود که ا

نبتد را بتاساس  وهیش ،وتحلیلتجزیهبود که با قدرت باال در  یاز کسان یباقت حسن

 یدیکه سه ماه پا از آغاز گ(  و در او  ناام چ(انآن؛ کتدمی نییتع رو شیپ اتیواقع

و الزم  اوردنمیبه درد  دنینوع گ(گ نیداد که ا گتئتبه اود  دیبا»نوشت:  یفتماندهان نظام

که بتاساس  یگ(گ نینو یهاوهی  شهانوشتهدست) .«گ(  عوض شود نیا یاست که استتاتژ

شد، توانست روند گ(  را از حالت رکود اار   ریزیپی یمقدورات و با حضور داوالبان گ(گ

نبتد  وهیش تییو اگتا شد. او از ارکان تغ یاتاح هاشیوه نیبتاساس ا یبعد توزم(دیپ اتیک(د و عمل

 با دشمن بود.

 یتوین بیاز تتت یکس ،کشور در گ(  گیتیغافل الیدر شتا شناسی:دشمن -5-0-2

که ضعف بزرگ و مهلک  افتیدر بدو ورود در یباقت دینداشت. شه یمتجاوز آگاه گانی

بالفاصله  ،درک درست نیرفتار و اهداف دشمن است. او با ا تماهی از ااالعات فقدان ها،گبهه

 هایدشمن کتد و گتوه نیدق ییش(اسا هداد. شتوع ب لیاوزستان را تشک اتیواحد ااالعات عمل

 محمدحسین دیشه تینظ یاو کسان .را به همه محورها فتستاد یمحل یتوهایمتشکل از ن ییش(اسا

و ... را به ع(وان مسئوالن ااالعات  یتقو دیحم ،یتیاحمد فتوزنده، احمد ام ،ینامدار محمد

  .22: 2332 ان،یم)عال اواستمیها گزارش روزانه کتد و از آن نییمحورها تع اتیعمل

 یو تشکت به بترس تیاز همان آغاز ورود به صح(ه دفاع مقدس، با تقد یباقت دیشه

دفاع و دفع دشمن  شبتدیپ یبتا یقابل دستتس راهکارهای ضعف، و قوت نقاب ها،ضتورت

 ایکم و  زمانمدتنداشت، توانست در  درازمدت اندوزیتجتبه یبتا یفتصت (کهیپتداات. با ا

 دی. نام شهاوردیبه وگود ب یدر سااتار و رفتار نظام تحولی چ(انآن ها،مکانات و کمکحداقل ا
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 یو ارکان اساس یاتیح ینهادها ادآوریاورده است،  وندیبه همان اندازه که با دفاع مقدس پ یباقت

 یتوهایستاد کل ن اتیو عمل غاتیاز گمله واحد ااالعات است )معاونت تبل ینظام التیتشک

  .32: 2369مسلح، 

حسن باقتی بود. وگود  ،تتین فتماندهقویگوی(د: ستلشگت صفوی در مورد ایشان می

های ها از دیگت عوامل پیتوزی بود. لیاقت و ویژگیفتماندهان رشید، الین و قااع در عملیات

گ ار مان(د دشمن، زمین، گو و فتماندهی چون شهید ]حسن[ باقتی که تسلال زیادی بت عوامل تیثیت

 ها داشت.تیثیتی گدی بت عملیات ،نیتوهای اودی داشت

پتدازی و در اصوص روحیه ایده حسن تهتانی مقدمشهید  پردازی:ایده -5-0-3

 گوی(د:نبوغ فکتی ایشان می

در واقع دفاع از  ،اواهیم مطتح ک(یمآفتی(ی حسن باقتی که ما در بخش گ(  میتحول
 مانده است. مغفولعقالنیت گ(  است که 

عقل حسن  .عقل ایشان بود ،اولین ویژگی بتگسته حسن باقتی: ستدار عبدالمحمد رئوفی
بود و در همه ابعاد آدم عجیبی بود. ایشان عقل بسیار بسیار بزرگی  س(شباقتی ایلی بیشتت از قد و 

اور نبود که بگوید اال و یع(ی این ؛کتدداشت و عجیب هم م(طقی فکت می قدشنسبت به سن و 
یع(ی وقتی به این  .ن کار بشود و اودش هم بداند این کار چ(د درصد هم شدنی نیستبال ای

یع(ی در  ،حاال یا آن گ(به عقالنی و یا آن گ(به عاشقی ،رسید که این کار عقالنی و عملی استمی
 گفت این تکلیف است.ایلی از گاها می

ید باقتی اظهار در مورد ویژگی شه شهید مهدی باکتیتوانایی ح( مسئله:  -5-0-0

 دارند:می

دقین بود. در همه  ،کتدیمحسن این بود که زمانی که با ایشان کار می اصوصیاتیک از 

ها، چه چه در فشار کارها، چه در استگی ؛بودن در مسائل را داشتآن دقت عمل و دقین ،شتایال

 .ال دقّت عمل داشتشد و در همه حها انجام میدر عتصه کمبود زمان، چه بعد از ای(که عملیات

 اش بود.ایلی به مسائل دقین بود و این از اصوصیات ویژه
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 های پژوهشیافته -6
اور که پیش از این نوشته شد، با استفاده از روش تحلیل مضمون، در این پژوهش همان

گ اری توصیفی و ای از ش(اسههای توصیفی و تفسیتی انجام شد که در ادامه نمونهگ اریش(اسه

گ اری توصیفی های پایه با ش(اسهتحلیل مضمون :گ اری تفسیتی ارائه میشودگدول ش(اسهسپا 

کلیدی و  گ اری اولیه، نکاتشده بترسی و مطالعه شد. آنگاه ای ش(اسهآوریهای گمعابتدا داده

های پایه مشخص شد. ذیل ع(وان مضمون حسن باقتیقابل توگه فقال در موضوع رهبتی شهید 

سیته های مختلف های فتاوانی بتای است(باب کار عمین در حوزهای نورانی، ظتفیتهاین گمله

قدر وسع اود میتواند های مختلف بهو سبک زندگی شهید بزرگوار را دارد که پژوهش فتماندهی

 .گ اری اولیه مشاهده میشودنمونه ش(اسه 2از آن بهته گیتد. در گدول شماره 

 سیته فتمااندهیای بتگتفته از زندگی(امه، یادداشتها و های از مضموننمونه: 2گدول 

 مضمون پایه منبع هاداده
مسائل را  یهمه توانستیداشت که م یقدرت ،یاز گهت قدرت فکت

ذهن  نینبود. ا یک(د که در توان کس یزیربتنامه هاآن یو بتا لیوتحلهیتجز

 گتانیفکت د هرا که ب یدیگد یهااز اتح یلیاالق و روشن او بود که ا

 کتدیمطتح م د،یرسینم

شهید مهدی 

 الدینزین

 تفکت بی(شی

 توانایی حل مسئله

 است و الزم اوردیدرد نمبه  دنیگ(گ نوع نیا داد که اود گتئتبه  دیبا

 شود. عوض گ(  نیا یاستتاتژ هک

نوشته دست

 شهید

 شجاعت

 پتدازیایده

گتدان را  نیو ا یسمت اال نتوو به  یفتیاآلن از س(گتت راه ن نیاگت هم

در س(گتت  دیآنجا، تو نبا میآی. من اآلن مک(میبا تو بتاورد م ،ینجات نده

ها آن (کهیا ای یشویم دیهمتاه گتدان شهدر محاصته و به یرویم ای ؛یباش

 یشده در آن اتف و فتمانده. گتدانِ محاصتهیدهیرا از محاصته نجات م

چ(ان بتاورد . آنستین تشیمن قابل پ  یاتف، بتا نیسالم در ا زنده و پیت

 دیقتارگاه نصت، همه رنگشان پت یکتد که در س(گت فتمانده

شهید حسن 

باقتی اطاب 

به یک  

 فتمانده گتدان

 قااعیت

 شجاعت

حضور در م(اان 

 اطت

در واقع، این شهید مخلص تمامی امور اعم از زندگی، ازدوا  و دفاع را در 

 با توانست می که بود اوری باقتی شهید انسانی رفتار دیدندمیاب با ادا ارتب

 .ک(د بتقتار ارتباب س(ی هایگتوه تمامی

 ااالص غالمعلی رشید

 اعتقاد

 ااالصن شهید حسما که بتامون کیفیت کار و چگونگی کار که نباید مطتح باشه. ما دو تا 
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 اعتقاد باقتی مالک داریم که یکی ااالص در عمله، دوم تدبیت در عمله

 تدبیت

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

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

 شدآن چ(ان با اضوع و اشوع بود که گاهی از شدت گتیه بی حال می

 اعتقادی استوی راد

 ااالقی

 تهجد

القی شهید حسن باقتی زی(تی بتای رزم(دگان عزیز اسالم بود. اصوصیات اا

داد، موقع فتائض با همه آن حجم کاری که بود موقع نماز وقت را به نماز می

 .دادوقت را به همان فتیضه ااص اودش ااتصاص می

 ااالقی علی فضلی

 نماز اول وقت

تدبیت و تالش، ش(اسد و با شهید باقتی هتچ(د بتای پیتوزی، ست از پای نمی

 مسیت دستیابی به آن را دنبال می ک((د، اما یک تکلیف گتاست

 تکلیف گتایی ستمدی

 تدبیت

رسید و بود و هم به نظت می حسن باقتی هم از نظت فکتی بسیار اوب و پخته

که با بعد از آن هم به من ثابت شد که آدم شجاع و گسوری است و هم این

های فتمانده داشت. به اتیقی کاشف همه بچهای هها یک صمیمیت ویژبچه

 لشکت قدیمی شهید حسن باقتی بود

شهید حا  

 قاسم سلیمانی

 متبیگتی

 شجاعت

 کادر سازی

 سازماندهی

که یک آدم روحیات حسن باقتی یک روحیات کامالً متدمی بود با این

فهمید، سازمان رکن دو م(ضبطی بود و ارتش و رکن دو ارتش را اوب می

کتد یع(ی در کار ش(اات ولی ایلی از متدم استفاده میرا میارتش 

 .ااالعاتی به متدم ایلی اعتقاد داشت

 

 متدمی بودن محسن رضایی

 تفکت راهبتدی

هتگاه نقشه و اتحی را ارائه می نمود، به غیت از آن اتح، چ(د اتح دیگت 

ا به صورت کتد. م ال سه نوع اتح رهم مت(اسب با تغییت امکانات، پیش(هاد می

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

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

معاونت 

تبلیغات و 

عملیات ستاد 

کل نیتوهای 

 مسلح

 روحیه گهادی

 تدبیت در عملیات

 توانایی حل مسئله

العات از دشمن دید. و گمع آوری اا او گمشده گ(  را در ش(اات عمین

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

 میدانی و عملیاتی دهقان

 دشمن ش(اسی

 ااالعات

 عملیاتیستلشگت فتمانده حسن باقتی بود. وگود فتماندهان رشید، الین و قااع در  تتینقوی
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های فتماندهی چون ها از دیگت عوامل پیتوزی بود. لیاقت و ویژگیعملیات

گ ار مان(د دشمن، زمین، شهید ]حسن[ باقتی که تسلال زیادی بت عوامل تیثیت

 .ها داشتگو و نیتوهای اودی داشت تیثیتی گدی بت عملیات

 شجاعت صفوی

 تدبیت

 ااالعات

اواهیم مطتح ک(یم در آفتی(ی حسن باقتی که ما در بخش گ(  میتحول

 .واقع دفاع از عقالنیت گ(  است که مقفول مانده است

 

شهید حسن 

 مقدماهتانی

 ایده پتدازی

 عقالنیت

 

 ها بندی مضمونگذاری تفسیری و جمعشناسه

های سازمانده(ده مشخص شد. در ب(دی آنها، مضمونایه و ابقههای پبا تحلیل و متور مضمون

صه در قالب الهای فتاگیت مشخص شد که به صورت امتحله بعد با تحلیل و متور آنها، مضمون

 شودمی ارائه 2گدول شماره 

 های پایهده(ده و مضمونهای سازمانهای فتاگیت از مضمونگیتی مضمون.شکل 3گدول 

ن سازمان مضمو مضمون پایه

 دهنده

مضمون 

 فراگیر
 تکلیف گتایی عمل به تکلیف الهی، گدیت در کار

 اعتقادی اخالقی

، االایمان به امدادهای الهی، باور به امداد غیبی، توکل ب

های ادا، حسن ظن نسبت به ادا اداباوری، اعتقاد به وعده

 تقوا و اودک(تتلی، ته یب نفا، اودسازی، پاکدام(ی

 توکل بتادا

 صتفه گویی زهد، دوری از تجمالت، 

، رعایت سلسله متاتب  )ره مطیع محض حضتت امام 

 فتماندهی،

 والیت مداری

گاه پدرانه، متبیگتی، ارتباب نزدیک با نیتوها، گلب ن

کتدن مشارکت پیتوان، متقاعدسازی، تتبیت افتاد، روشن

 افقها، اعتماد کتدن به پیتوان

 متبیگتی

گ(ا متدم بودن، بتاورد صمیمی، ادمت دوستی، از  تدمم

 زیستی االصانه به متدم، عشقورزی به متدم، ساده

 متدمی بودن

اجنماعی و 

، زیستیگتیزی، ساده البی، شهتت تعلقی به دنیا، شهادتبی فرهنگی

 دوری از تشتیفات

 ساده زیستی
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ش الناپ یتی، کار زیاد، استقامت زیاد، بل(دهمتی، تاستگی

 کار زیادفتاوان، پشت

 مسئولیت پ یتی

نتتسی، حضور در عمن م(طقه دشمن، دلیتی، شهامت، 

 صالبت شخصیت

 شجاعت

 میدانی عملیاتی

ش الناپ یتی، کار زیاد، استقامت زیاد، بل(دهمتی، تاستگی

 فتاوان، پشتکار زیاد

 روحیه گهادی

 کار تشکیالتی تقسیم کار، تشکیل ااالعات گ( ، بایگانی و ابقه ب(دی

 قدرت سازماندهی سازماندهی و معماری سازمان، بتنامه ریزی و اتح ریزی

 حضور مستمت در گبهه حضور میدانی زیاد از ابتدای گ(  تا شهادت

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

 اطتها، گتأت زیاد، شهامت

 حضور در م(اان اطت

تکار ، تدبیت قوی، ، ادراک ف(ی، ابباالدانش تخصصی 

 شایستگی مدیتیتی، ذکاوت

 تفکت راهبتدی

 تفکر بینشی

تیزبی(ی، ش(اات زمانه، فهم تقابل حن و باال، قدرت تحلیل 

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

 گدید

 توانایی حل مسئله

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

 گدیدسازی  توان ظتفیت
 دشمن ش(اسی

 ایده پتدازه االقیت، تیزبی(ی، تفکت انتقادی

های ده(ده و مضمون های سازمانگتفته، شکل ذیل از مضمون گ اری صورتاتوگه به ش(اسهب

 :فتاگیت حاصل می شود
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 یمدل مفهومی پژوهش: سبک فرماندهی شهید حسن باقری براساس مدیریت جهاد

 

و بتکت  والیته که در سایه نگوانسانی و موهبت الهام -انگیز و معجزا الهی پدیده شگفت

 2یمبارکة عصت، تواص سورهی در نرا به تعبیت قتآ آن ماها شکل گتفت و گهاد و شهادت در گبهه
ه تعاون های رقابتی را باست که انواع انگیزه هایینامیم، یک ایف مت(وع از رویکتدها و فعالیتمی

بت مدیتیت گهادی در مسیت رشد و یه و همکاری تبدیل نموده و این تعاون و همکاری را با تک

رضایی، به نقل از مزد ) گیتدمیهای فتدی و گمعی، تکامل داده و به کار بال(دگی و مهارت

های موفّن مکتب مدیتیت ، یکی از نمونهشهید حسن باقتی مدیتیت گهادیِ  . 2333آبادی؛ 

شهید م بت مدیتیت گهادی در آن هویدا است.  هایویژگیادی دفاع مقدس است که بیشتتین گه

های گهاد نظامی که مستلزم اق(اع نیتوهای تحت امت و صح(ه وه بت پیتوزی درالع حسن باقتی

در دوران انقالب اسالمی در ادمت ستبازی ایفای نقش اودی است،  گبههایجاد هماه(گی در 

 رسد دفاع هشتو دفاع مقدس، به نظت می شهید حسن باقتیبا بترسی اثت متقابل  مسثتی داشت(د.

کلکم راع و کلکم »است که فتمود:  )ص گتامی اسالم سالة ما، تابلوی زیبایی از فتمایش پیامبت 

؛ در حقیقت، ما گتفتیممیو از یکدیگت یاد  آمواتیممی؛ ما به یکدیگت «مسئول عن رعیته

شدا دفاع مقدس  ، هم تتبیتشهید حسن باقتیاست که میگوییم  چ(یناینیم. سااتیکدیگت را می

 

 .و تواصوا بالحن و تواصوا بالصبت -2
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ک(د و از سوی او در دفاع مقدس از اتفی، ایفای نقش می و هم یکی از متبیان دفاع مقدس است.

  .)همان م(بع پتدازددیگت، به اتاحی نقش می

 گیرینتیجه -7

در ک(ار  یو لطافت روح یو مهتبان باان یبودن صفادارا دهدمیپژوهش نشان  نیا یهایافته

 بیگ(  نسبت به دشم(ان داشت، تتک دانیدر م شهید حسن باقتیکه  یسازصالبت و حماسه

است. گهاد فقال تف(   شتویپ هامیدان یهمهمعتقد به گهاد شد، در  یفتد ی. وقتآفتی(دمی ییبایز

حتکت و  دانیدر م شهیاست که انسان اود را هم نیا یگهاد تیتیمد ست؛ین تفتنبه دست گ

و تعهد ک(د. امتوزه ما به دنبال اوب انجام دادن کار اود  فیو احساس تکل (دیبب هامانعمبارزه با 

اود  فیو تکل فهیاوب است اما بهتت آن است که وظ نیبت آن وارد کتد؛ ا یتادیتا نتوان ا میهست

آن است که اگت رابطه با  یله. س(ت امیتیدر نظت بگ ،اداوند را در امور یو رضا میسرا بش(ا

 .ک(دمیاصالح  یزندگ الیاداوند اصالح شود، اداوند هم رابطه انسان را با متدم، سازمان و مح

 یرا با حتکت عاد یگهاد تیتیو مد یهمت گهاد ،یمقام معظم رهبت شیمطابن فتما

بزرگ  ید کارهاشونمی تیحساس یو ب آلودهاواب احیاناًو  یبا حتکت عاد م؛یببت شپی توانینم

انجام کارها  یبتا یگهاد تیتیو مد یالزم است، تحتک گهاد یهمت گهاد کیرا انجام داد؛ 

توان رسید با بترسی سیته شهید حسن باقتی به این نتیجه می . 2332 ،یرهبتمقام معظم )الزم است 

بدون هیچ وی  شد که نیتوهای تحت امتمیآن  نتیجه به مسائل نداشت(د و نگاه ابزاری که ایشان

بتدند. همچ(ین با چ(ین بی(شی، ش اود را بتای تحقن اهداف مقدس به کار میالتمام ت داشتیچشم

ک((د که بودن ومسثتبودن میاحساس رضایتم(دی، استغ(ا، مفید ،نیتوها ه(گام تحقن اهداف مقدس

 .بیتونی استیک فتد، یک مجموعه یا سازمان، احساس اغ(ای درونی و  بتای دستمزدتتین باال

 ،ش ک(دالت روزشبانهاز آن است که  تتبخشل تایلی  ،ای(که انسان شاهد اثتگ اری اویش باشد

مشاهده نمود که  توانمیل ا  ها درک نشود و نهایتاً در یک رقابت باال ح ف شود.الشاما این ت

مع(ویت و این رویکتد مدیتیتی دارای یک اصل محوری و ب(یادی است که آن تیکید تام بت 

 وگودواقع، مدیتیت گهادی بدون مع(ویت  ی و انسانی است. درالماس -قی الاا هایارزش

های کارآمدی، ت شااصب های علم مدیتیت، تیثیت مع(ویتداشت. امتوزه با پیشتفت نخواهد
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)بوداقی و  استبه اثبات رسیده  ... وری، تکتیم ودهی م(اسب، بهته، سالم سازمانی، ادمتکارایی

  .2333شادی، 

سیته شهید حسن در  شدهش(اسایی یتیتیمد هایشااصگیتی از مسلمان با بهته تیمد کی

 یدانیو م ی(شیب -یتفکت ،یااالق یاعتقاد ،یفته(گ - یاگتماع هایمشخصهکه شامل  باقتی

 درا به وگو یگهاد تیتیببخشد و مفهوم مد ایتازه فیتعت تیتیبه مد تواندمیاست،  یاتیعمل

 دیبا گانگان،یو بدون داالت ب یاله هایارزشبت  یمبت( ایگامعهسااتن  یبتا رواین. از آوردمی

بت  هیو با تک میداشته باش یو گهاد یانقالب هایارزشبت  یو با صفات مبت( یگهاد تانیمد

 .میینما جادیا ،یانقالب یدر نهادها یمسثت و گهاد هایمدیتیت میبتوان تان،یمد نیا هایتوانایی

 یک که نظامی یحادثه یک اسالمی، نه انقالب الفتوحفتح: فتمودند ره ) گونه که امامهمان

 فتشتگان آمدنبیتون نورانی، هایاین انسان الن گوانان، این پیدایش یع(ی است؛ انسانی یحادثه

 . 37 – 65: 2332 )ستمدی، اوردچشم نمی به آن مختلف م(اان در اهتیمن گز که دنیایی از

گیتی از دادن این شخصیت و بهتهمی نیز با الگو قتارالمید است که مدیتان گامعه اسا

در مدیتیت اود ایفا ک((د تا گامعه  پیشگیتانهو  فعاالنهاو، نقشی  گهادیمدیتیت  هایشااص

را به انقالب شود و بتوانیم پتچم این  تتنزدیکمی روز به روز به گامعه مهدوی نزدیک و الاس

 .بتسانیمارواح(الهالفدا  اهلل االعظمبقیه احب اصلی آن حضتتدست ص

 پیشنهادات -8

 د:پیش(هادهایی را به شتح ذیل ارائه دا توانمیهای پژوهش، در پایان نیز بتاساس یافته

بایست هت نمودن الگوی استختاگی میآید، بتای کاربتدیمی که از متن بت اورهمان -2

می گایگاه و سهم اود را از الدر سطوح عالی نظام اسویژه مدیت، فتمانده و مسئول به

 هایپژوهشی این مطالعه، در ادامه شودمیاین نوع سبک رهبتی پیدا ک(د. ل ا پیش(هاد 

شده در مدل بتوند تا های مطتحهای حاصل از شااصآتی به ستاغ استختا  س(جه

 به شهید دفاع مقدس سیته فتماندهانن نظام، با المیزان تفاوت یا شباهت سایت مسئو

 .اوبی درک و احساس شود و به نقاب قوت و ضعف نیز توگه شود
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در رهبتی فتماندهان دفاع مقدس گ(جاندن و تدریا ستفصل مهم سبک مدیتیتی و  -2

     و در  نیتوهای مسلحهای ویژه در دانشگاهمی دانشگاهی، بهالدروس مدیتیت اس

 .و انتظامی های تتبیت و تعالی فتماندهان نظامیدوره

شده در سیستم گ ب، استخدام و از های الگوی ارائهدادن شااصاستفاده و مدنظت قتار -3

 .ی نظامیی دولتی و فتماندهان در زمی(هپتوری مدیتان در عتصهاستعداد تتمهمهمه 

در میان آحاد  سیته فتماندهی و مدیتیتی فتماندهان دفاع مقدسسازی تتوی، و گفتمان -9

 به ؛شده ها اشارهکه در الگو به آن هاییشااصکه تحقن آن ابن  اینهگوبهگامعه 

می تبدیل شود که در الی عمومی از مسئولین عالی در گمهوری اسصورت یک مطالبه

تخصصی، گلسات بح  و بترسی،  -علمی هاینشستاین رابطه، بتگزاری سمی(ارها، 

 شود.میو آموزشی پیش(هاد های دانشگاهی های تتوی، مکتبی در محیالتشکیل کمیته

ب المی ایتان اک(ون در ابتدای گام دوم انقالو در پایان با توگه به ای(که نظام اس -5

ها گیتی از تجتبیات دفاع مقدس و تبدیل آنبهتهقتارگتفته است، تدوین س(د راهبتدی 

ی دیپلماسی، اقتصادی، های مدیتیتی کشور مان(د عتصهبتای سایت عتصه به نظتیه

های مورد تیکید در متن بیانیه گام دوم از ی زمی(هم(ظور اثتگ اری در همه(گی و... بهفته

 باشد. تواندمیپیش(هادهای مهم این پژوهش 
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