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مدیریت جهادی؛ واژه های به اندازه یک خط و به معنای کتابها

هذیشیت جِادی یک تشًاهَ سّصهشٍ ًیغت تلکَ تشًاهَ ای ُذف داس ّ سیؾَ ای اعت ،هذیشیتی کَ خغتگی
ًذاسدّ ،لت ّ صهاى ّ دة الٌفظ ًذاسد  .هذیشیتی کَ ُوت هضاػف ّ کاس هضاػفی سا هی خْاُذ ّ یک تشًاهَ
جاهغ افالح الگْی هقشف سا هی علثذ.
پشعتاسی سا عالِا دس کٌاس ّاژٍ ُای صیثا ّ همذط ؽٌیذٍ این ّ دیذٍ این  ،پشعتاسی سا عالِا تا تشتشیي ّ تَ
تِتشیي ّاژٍ ُا هؼٌا ،هؼٌی ّ ُْیت تخؾیذٍ اًذ .
ًگاٍ ػویك ّ ژسف تَ پشعتاسی ًگاٍ تَ ؽغل ّ کاس ،دشفَ ّ پیؾَ ًیغتً .گاٍ تَ پشعتاسی ًگاٍ تَ سعالتی اعت
کَ پشعتاسی ّ پشعتاساى داسًذ .پشعتاسی دشفَ ًیغت ،پشعتاسی سعالت اعت .ؽایذ دظ چٌیي ًگاُی اعت
کَ عالِا ُوکاساى عفیذپْػ ،هْ عفیذ ؽذٍ هشا ُوچٌاى اعتْاس ،هذکن ّ هذجْب ًگَ داؽتَ اعت .تا ایي
همذهَ دشف دلی سا تَ ُوذالى خْد تَ خقْؿ ًخثگاى ،تضسگاى ّ پشچوذاساى دشفَ پشعتاسی تمذین هی ًواین.
ُوَ عالَ عاصهاى ًظام پشعتاسی تالػ ًوْدٍ اعت تا تؼییي ّ تذّیي ؽؼاس عال اعتشاتژی عاالًَ خْد سا
هؾخـ کٌذ ّ دس ایي ساعتا پشعتاساى عؼی کشدٍ اًذ لذهِای ُش چٌذ کْچک اها هْثش دس ایي ساٍ تشداسًذ.اها
اهغال تا اػالم ؽؼاس عال عاصهاى ّ عخٌاى ّصیي ّ تش جغتَ سُثش فشصاًَ اًمالب ّ همام ػظوای ّالیت گْیا
ایي هْضْع تا ُش عال تفاّتی داسد تَ اًذاصٍ فشعٌگ ُا .
ّاژٍ ُای تَ اًذاصٍ یک کلوَ ّ تَ ّعؼت تیکشاى ُا ّ ،اژٍ ُای تَ اًذاصٍ یک خظ ّ تَ هؼٌای کتاتِا .سؽذ ،تْعؼَ
ّ تالٌذگی دشفَ همذط پشعتاسی تَ ػْاهل هختلفی تغتگی داسد .اها تْجَ ّ ًگاٍ تَ ّاژٍ ُای ًِفتَ دس ؽؼاس
عال  39دشف ُای عٌگیي تشی سا تَ ارُاى هتقْس هی ًوایذ.
هذیشیت تذت لفظ ّ دس هؼٌای ّاژٍ ّ کلوَ،ػثاست اعت اص ػلن ّ ٌُش تکاسگیشی دیگشاى .تَ تؼثیشی دیگش هذیشیت
چیضی تَ جض اؽتشاک اعالػات ًاؽی اص استثاعات ًیغت .تَ تؼثیش ایي دمیش هذیشیت ؽجاػت دس تقوین گیشی
،جغاست دس تفْیض اختیاس ّ دسایت دس پاعخگْیی اعت .
اها ّلتی ّاژٍ هذیشیتی کٌاس جِاد لشاس هی گیشد ّ لالثی جذیذ تذت ػٌْاى «هذیشیت جِادی» ؽکل هی گیشد ،
ایي تاس هؼٌای ّاژٍ هذیشیت اص یک هؼٌای هذذّد ،تَ یک سعالت هثغْط تثذیل هی گشدد.
هذیشیت جِادی سّدیَ خذهت تَ هشدم هی علثذ تَ هؼٌای تْاًاییً .یت خذایی هی خْاُذ تَ هؼٌای اخالؿ ّ
پؾتْاًَ ػلوی هی خْاُذ تَ هؼٌای داًایی .
اها داؽتي ایي ّیژگی ُا پیؼ ًیاصُائی ُن داسد ُوچْى اػتماد تَ یاسی خذا ( تْکلت ػلی اهلل)  ،ؽایغتَ
عاالسی ّ ؽایغتَ پشّسی ،هشدهی تْدى ّ هشدهی دیذى ،خْدعاصی ّ تْجَ تَ ًفظ ،اهیذ تَ آیٌذٍ( ُش کظ
خذا داسد تي تغت ًذاسد ) ًگاٍ تَ هْضْػات پیشاهْى اص جٌثَ ُای هختلف تا ًگاُی ػویك تش ّ ّاالتش .
هذیشیت جِادی تشجیخ اُذاف گشٍّ ّ عاصهاى تش اهیال فشدی اعت .هذیشیت جِادی فؼالیتی فشاتش اص سّال ػادی ّ
هؼوْلی اعت .هذیشیت جِادی تقوین عاصی تَ جای تقوین گیشی ،آیٌذٍ ًگاسی تَ جای آیٌذٍ ًگشی اعت .
هذیشیت جِادی یک تشًاهَ سّصهشٍ ًیغت تلکَ تشًاهَ ای ُذف داس ّ سیؾَ ای اعت ،هذیشیتی کَ خغتگی
ًذاسدّ ،لت ّ صهاى ّ دة الٌفظ ًذاسد  .هذیشیتی کَ ُوت هضاػف ّ کاس هضاػفی سا هی خْاُذ ّ یک تشًاهَ
جاهغ افالح الگْی هقشف سا هی علثذ .
دس هذیشیت جِادی پشُیض اص ؽتاتضدگی ّ ػول گشایی یک افل جذی ّ اثثات ؽذٍ اعت .هذیشیت جِادی کن
تْلؼی ،تی ُیاُْئی ّ تکیَ تش توام ظشفیت ُای دسًّی اعت .دس هذیشیت جِادی ًگاٍ اّهاًیغتی ّ فشفًا
هٌفؼت گشایاًَ ّ هادی ًگشی جایگاُی ًذاسد .
دس اداهَ تایذ گفت هذیشیت جِادی یک هفِْم کلی اعت ّ تثذیل ایي هِن تَ فشٌُگ جِادی همْلَ ای اعت
کَ دس ایي هجال ًوی گٌجذ اها تایذ عؼی کٌین الفاظ ّ الماب صیثای هْسد اؽاسٍ دس کالم ّ تیاى ّ دس ػول ّ
تالیي کٌاس پشعتاس لشاس گیشد.
ّاژٍ دیگش دس ؽؼاس عال عاصهاى ًظام پشعتاسی سّدیَ اًمالتی اعت ّاژٍ ای کَ ُوضاد اًمالب هاعت .

دس ایي ساعتا تایذ عؼی کٌین تا تغییش چؾن اًذاص ّ اعتشاتژی اص تیواس ّ پشعتاس تَ جاهؼَ ،هشالثت ّ عالهتی
عاختاسُای جذیذی سا ؽکل دادٍ ّ ُوَ الیَ ُای ًظام عالهت ّ اجتواع سا تا خْد ُوشاٍ ّ ُوضاد ًوایین،
هغیش ّ هؼثشی جذیذ جِت تذْل دشفَ ای تاص ًوایین ّ تشای ایي تذْل ػظین ًیاص تَ تغییش دس دسّى خْد داسین .
تایذ اعویٌاى ّ یمیي دافل کٌین تایذ تذاًین ّ تذاًٌذ کَ تخؼ صیادی اص ًیاصُای دْصٍ عالهت تَ دعتاى ؽفا
تخؼ پشعتاساى هذاّا خْاُذ ؽذ ّ ایي هِن هذمك ًخْاُذ ؽذ هگش ایٌکَ تا سّدیَ اًمالتی ّ تالػ ػلوی ّ
ػولی آداد جاهؼَ ّ هشدم ها عؼن ؽیشیي عالهت سا تچؾٌذ ّ تایذ تاّس کٌٌذ کَ ؽوین عالهتی اص دعتاى
هِشتاى پشعتاساى گزس خْاُذ کشد .
پشعتاسی ًیض دس ایي هغیش ّ تشای تغییش فشٌُگ ػولکشدی ً ،یاص تَ سّدیَ اًمالتی اها خالقاًَ داسد سّدیَ ای کَ
سّصُای ًَ چٌذاى دّس دس عٌگش سؽادت ّ دلیشهشدی جثَِ ُا ّ دس کٌاس ؽِذا ّ ایثاسگشاى ،ػلن ّ ػول اًمالتی ّ
جِادی سا تَ هٌقَ ظِْس گزاؽت .
تغییش گفتواى جذی پشعتاسی ًیاص اهشّص هي ّ ؽوا ُوکاساى اعت .
تذْل ّ ادیای سعالت پشعتاسی ًیاص تَ پؾتْاًَ عاصی اهشّص هي ّ ؽوا داسد ًیاص تَ تاّسپزیشی ػوْهی هي ّ
ؽوا داسد .
عٌذ چؾن اًذاص تذْل پشعتاسی افْلی داسد تذت ػٌْاى جاهؼیت هشالثت پشعتاسی ،هؼٌْیت ،اخالق ّ دیٌذاسی،
ػمالًیت ّ ػلن هذْسی ،یکپاسچگی ًظام عالهت ،پیؾشفت ّ تؼالی اها تَ ًظش هی سعذ ایي عٌذ دّ تٌذ ّ افل
اعاعی داؽتَ تاؽذ :
سّدیَ اًمالتی ّ هذیشیت جِادی
دس هجالی دیگش اص ایي گفتواى خْد تاّسی ّ تغییش سّیکشد ّ تذْل فشٌُگ پشعتاسی تیؾتش خْاُین گفت .
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