
 

 

 

 یجهاد یحكمران

 (یحكمران یهااز منظر آموزه یمانیسل رۀ سرداریل سیبر تحل ی)درآمد

 1نانییمز یمهد

 دهیچك

ام در كالم مق یمانیسردار سل یتیو شخص یشخصۀ ریكه از سبك و س یفاتیتوص، ق حاضریتحق 

ۀ عرص تازه در یعنوان بحثبه یحكمران یهاشده را از منظر آموزه ارائه (یالعال)مدظلهیمعظم رهبر

 ییالگو و ییزات آن را شناسایازات و تماین هدف كه امتیل نموده با ایتحل یامور عمومۀ ادار

ستفاده شده ا یفیك یل محتوایروش تحلن راستا از ید. در ایم نمایها ترسافتهی یبر مبنا یمقدمات

كد  27داد تع یمانیسردار سلۀ انات منتشرشده درباریشمار از بتمام یآمارۀ ل نمونیو پس از تحل

كل گرفت كه ش یو اجتماع یدر دو بعد فرد ییهاتا مقولهیگروه از آنها برآمد و نها 5استخراج كه 

دهد یها نشان مافتهیشدند.  ین نظرییتب« یجهاد یحكمران» یمقام انتزاع با نظام مفهوم در

و  یناز جهت مبا، عام آن یت مفهوم جهاد در معنایت و مركزیبا محور یجهاد یحكمران یالگو

شده یرفمع یگر الگوهایگاه جهاد و مجاهدت حكمران در آن از دیو جا یمفهوم اثربخش، خاستگاه

 گردد.یآن محسوب م یادشده جزء ماهوی یهاز بوده و شاخصیمتما، یبوم یالگوها یحت
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 مقدمه

، یاسیناظر بر آن چون علوم س یهاجامعه و دانش یعمومۀ ادارۀ د در عرصیتازه و نوپد یمفهوم 1یحكمران

طرح و ، در حال توسعه یو در نسبت با كشورها یبانك جهان یهااستیت است كه با سیریاقتصاد و مد

و  یكیدئولوژیاقتضائات ا، ادشدهی. خاستگاه (36ص. ، 1397، دفامیو توح ی)رضائ دا كردیپ یاژهیبسط و

 ییهاها و مقاومتجاد كرد مخالفتیكه ا یان و هوادارانیرا برجسته كرده و در كنار حام یحكمران یارزش

 یهاتیو ظرف یجاد شد و آن استفاده از توان نظریا یهم به حكمران یاانهیكرد میخت. رویز برانگیرا ن

 یت اقتضائات و مالحظات بومیابا رع یاجتماع یو زندگ یعمل یهاكاربست در حوزه ین بحث برایا یعلم

 بوده است.  یو داخل

 یرهاكشو یآموزش یهاآن در نظام یریو جاگ ییایجهت جغرافبه یحكمرانۀ ندیرشد فزا، در حال حاضر

با  همراه  (1396، ید بهشتیشه ی)مدرسه حكمران یو دانشگاه یژه در سطوح آموزش عالیومختلف به

كار گرفته هل آنها بیحل مسا ین مفهوم در آنها طرح شده و برایكه ا یو مطالعات یعلم یهاش حوزهیافزا

و حل  یریشگیپ یبرا یكه حكمران یاهینها داعید مهمتر از ایو شا یآموزش عال یشده مانند حكمران

رقابل ین مفهوم را غیدارد ا یو مل یطیمحستیمانند مشكالت ز یجهان یل بزرگ و فرابخشیمسا

، بكاررفته یهانموده است. با تمام تالش یو نظر یتوجه و كاوش علمۀ ستیشا یو حت یپوشچشم

ن یات ایاز ادب یادانست. بخش عمده« شدن»و « نیتكو»در حال  یتوان هنوز مفهومیرا م« یحكمران»

ا ی.« ه شده..یارا یاریبس یهافیتعر  یاز حكمران»شود كه: یآغاز م ینینچنیا ییهابا گزاره، بحث

اند در ا كردهمعن یحكمران یا ناكارآمدیها را به ضعف ن گزارهیو غالبا ا« مبهم است.. یمفهوم یحكمران»

از و یتواند امتین است میكه در حال تكو یمفهوم یگفته براشیت پیرسد وضعینظر مكه بهیحال

وناگون گ یانشو د یمعرفت یهابومستیآن با ز یقوت شمرده شده و بلكه بر توان انعطاف و سازگارنقطه

 داللت داشته باشد. 

كند: یجاد میك فرصت ایاز و یك نی، یحكمران یفعل یژگیعنوان دو وبه« یریپذانعطاف»و « نیتكو»

( ییالگو، یمفهوم، ی)نظرییش بار معنایافزا یتر براگسترده یهاشتر و بحثیب یهابه پژوهش ازین

ۀ ن حوزیل و تكامل ایتكم یگر كشورها براید یهاتیظرف یداسازیمشاركت و هو فرصتو  یحكمران

 یه دارد. جمهورین مفهوم امكان ارایكه در چارچوب ا یاتازه یا الگوهایها دهیتازه و طرح ا یمعرفت

، یمكتب یدوقطبۀ در دور یكیدئولوژیجهت اكم بهدست، یانقالب اسالم یروزیپ یران كه در پیا یاسالم

تواند و یم، ن دستیاز ا ییهاد در فرصتیا  مطرح و مستقر نمارا طرح و تالش نموده آن ر یراه سوم

ن یش از تكویتر داشته باشد تا پمؤثرشتر و یب ید حضوریبناچار با، خود یها و اهداف متعالجهت آرمانبه

د كه با یل و متعادل نمایتعد، ت خودیوضع یتنها آنها را برانه، یمانند حكمران یمیمفاه یافتگیو ساخت

                                                           
1 Governance 
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، ن راستاید. در اینما یده و متعالیبخش یآنها را تعال، خود یوحبه یمتك ینظام و دستگاه معرفتكمك 

اند شده« آموز صد مدرسمساله یابه غمزه»باشد كه  یاز حكمران ییتواند توجه به الگوهایها ماز راه یكی

 باشد.یم یاتازه ز ویمتما یاجتماع یهاهیها و نظرگر فلسفهانینماد و نما، آنها یو زندگ

 ان مسألهیب

 یاز سو« مكتب»ك یعنوان ت كه بهیك شخص و شخصیعنوان نه به« یمانیقاسم سل»ۀ و مطالب یمعرف

وند با بحث حاضر یپهمۀ بر چند نكت (27/10/1398، های نماز جمعهانات در خطبهی)ب یمقام معظم رهبر

 ید و معرفیو تول یعلم یبلكه استحقاق مطالعه و بررست و یقابل یمانینكه سردار سلیداللت دارد از جمله ا

د محدود یشان تنها نبایا یتیشخص یهاجنبهۀ نكه در مطالعیكامل و جامع را دارند و ا یك نظام فكری

 یپردازهینظرۀ ستیسته و بایز شایاو ن یو زندگ یگر فكرید یهاشد بلكه ساحت یو جهاد یتیبه وجه امن

توان یم، ین امر مهمیتحقق چن یرا دارند. برا یتیكرد و ظرفین رویچن، كاتبكه مكتب و مچناناست هم

ها را كنار افتهیده و یموضوع را كاو یاز هر مفهوم و ارزش یخال یبا ذهن یعنیداشت  یسیتاس یكردیرو

كمك به، ییامضا یكردیا با روینمود  یبنده صورتیا نظرینظام ، تا آنها را به صورت مكتبیده و نهایهم چ

هم به  یاندازا چشمی یاند مطلبدهیگران دیدن آنچه دیضمن د، موجود یو مفهوم ینظر یهاچارچوب

، كرد دوم ارجح است چرا كه هدفیرو، بحث حاضر یاز خود را دارد اما برایامت، كردیآن افزود. هر رو

الزم  یهاهیمادست یسازو آماده یا چارچوب نظریك الگو یسته به یزۀ ك تجربیل یل و سپس تبدیتحل

 یاثربخش یبرا، ت جدا و مستقل خودیكه بتواند ضمن حفظ ماه یاگونهك مكتب است بهیبرساخت  یبرا

ها را در كم مقاومتا دستیدا كند یها را پگر مكتبیامكان تعامل و تبادل با د، شبرد مقاصد و اهدافیو پ

 د.  یخود كمتر نما یشناخت و معرف

فراهم  یمانیسردار سل یل وجه مكتبیتحل یبرا یحكمران یهاتیاز ظرف یگربهره امكان، ن مبنایبر ا

شود. یم یبندز قابل صورتید طرح نمود نیا بایتوان یكه م ییهاپرسش، ن بحثید و در چارچوب ایآیم

 چون: ییهاپرسش

 دارد؟ك مكتب را یدر سطح  یت معرفیتوان و ظرف ییهابر اساس چه شاخص یمانیسردار سل (1

را  یات حكمرانیبر اساس ادب ینظر یل و واكاویتا چه اندازه امكان تحل یمانیمكتب سردار سل (2

 دارد؟ 

 كدام است؟ یمانیل مكتب سردار سلیتحل یبرا یحكمران یهاها و ناسازهسازه (3

 دارد؟ ییهایژگیست و چه ویچ یمانیمكتب سردار سل یهاو خاستگاه یمناش (4

 كدام است؟ یمانیدر مكتب سردار سل یحكمران یهامؤلفه (5

 ت داشت؟یموضوع یمانیسردار سل یدر مكتب حكمران ییچه سازوكارها و ابزارها (6

 چه بود؟ یمانیدر مكتب سردار سل یاز حكمرانیاالمتها و جهات مابهیژگیو (7
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 كدام است؟ یمانیمكتب سردار سل یبرا یسازها و الزامات گفتمانوهیش (8

 و.... (9

ها نبوده و پرسش یامكان پرداختن به تمام، بحث حاضر یو اقتضا یقیبه چارچوب تحقعتاً با توجه یطب

كه  ییهاپرسش هفتم و تفاوت، یگذارح و ارزشیبدون ترج، ین رویم به همینش هستیر از گزیناگز

سازد مورد توجه و یز میها جدا و متماگر نمونهیاز د یرا در چارچوب حكمران یمانیسردار سل یحكمران

 رد.یگیقرار م یرسبر

 قیات تحقیادب

 یچارچوب نظر

كاربست  ین را برایمحقق یژگین ویدارد. هم یات پرباریادب، خوب یحكمران، گریر دیو به تعب یحكمران

. گذاردیآنان م یش رویپ یمختلف یاندازهاتوانمند نموده و چشم، گوناگون یهاآن در حوزه

عنوان دولت به یكند: حكمرانیز میرا از هم متما یاز حكمران یی( ده تفاوت معنا69: 1999)1مانیكو

عنوان به یخوب؛ حكمران ین؛ حكمرانینو یت دولتیریعنوان مدبه ی؛ حكمرانیشركت یكوچك؛ حكمران

عنوان كنترل؛ به یده؛ حكمرانخودسامان یهاعنوان شبكهبه ی؛ حكمرانیك اجتماعیبرنتیدولت سا

؛ یگران اقتصادیا بازیت اقتصاد یعنوان حاكمبه ی؛ حكمرانیالمللنیبۀ ویعنوان سبك و شبه یحكمران

تواند یم یلیا سطوح مسایند تنوع قلمروها و موضوعات یها برآن تفاوتی. ایت حكمرانیو قابل یحكمران

 ن مفهومیها از اشتراك نظر در افیتعر یبه آنها شده است. گوناگون ییدار پاسخگوعهده یباشد كه حكمران

 ییتوان شناسایز میك به هم نیا نزدیهمانند  یهادگاهیها و دیهم نظر، ات موجودینكاسته بلكه در ادب

از  یكیتوان یامور را مۀ ند اداریدر فرآ یتیرحاكمیغ یهاا نقش گروهیش مشاركت یافزا، نمونه یكرد. برا

شامل مشاركت ، یدمكراس یهادهین ایتراست. ساده یآن دمكراس ینظرۀ ن مشتركات دانست كه پشتوانیا

به  ی.  نگاه(48: 1397، لی)ه شودیشان ما جوامعیها كردن سازمانم شهروندان در ادارهیمستق

، م اشتراكاتیتواند ضمن ترسیعنوان شده م 2در منابع مختلف یحكمران یمعرف یكه برا ییهاشاخص

 انجام شده است. 1جدول شماره  ن مهم دریف را آسان سازد. این تعریا تدویگذار به انتخاب 

 هادگاهیاز د یها در برخشاخصهیۀ برپا یل حكمرانیتحل (1جدول 

 یبانك جهان منبع
 یو اجتماع یون اقتصادیسیكم

 هیانوسیا و اقیملل متحد در آس

كافمن و 

 همكاران

برنامه توسعه 

 سازمان ملل

                                                           
1 -Kooiman 

ان ؤ زارع پور, ی؛ علو1394، هیو صدر ی؛ درز1387ی، زاده ثانیو عل ی؛ الوان1388ی، و نفر ینمونه ن.ك. به: جاسب یبرا - 2

1396. 
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سال 

 انتشار اثر
2005 2004 2002 1997 

ای هشاخص

 نییتع

 یبراشده 

 یحكمران

 1ت قانونیحاكم ت قانونیحاكم ت قانونیحاكم ت قانونیحاكم

 2تیشفاف * تیشفاف *

حق اظهارنظر 

 3ییو پاسخگو
 ییپاسخگو، یریپذتیمسئول

 یآزاد

 یشهروندان برا

اظهار نظر و 

پاسخگوبودن 

 دولتمردان

، 4یریپذتیمسئول

 5ییپاسخگو

 6مشاركت * ، مشاركت *

و  ییكارا

دولت  یاثربخش

در انجام 

 ف محولهیوظا

 دولت یكارآمد یو اثربخش ییكارا
و  یاثربخش

 ، 7ییكارآ

 ، 8یمداراجماع * یمحوراجماع *

 عدالت * ریعادالنه و فراگ *

و  یاسیثبات س

 9عدم خشونت
 * یاسیس یثباتیب *

 یبارمال

مقررات: 

 یمقررات اضاف

 یهانهیو هز

 آن

* 
ن یت قوانیفیك

 یمیتنظ
* 

                                                           
1 - Rule of Law 

2 - Transparency 

3 - Voice and Accountability 

4 - Responsiveness 

5 - Accountability 

6 - Participation 

7 - Effectiveness and Efficiency 

8 - Consensus Orientation 

9 - Political Instability and Violence 
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 * كنترل فساد * كنترل فساد

* * * 
دگاه ید

 1كیاستراتژ

است  یدارحكومت یندهایفرآ یتمام یحكمران»ن نوع كه: یاز ا ییهافیتعر، هان شاخصیدر چارچوب ا

لمرو إعمال ا قی یررسمیا غی یسازمان رسم، لهیقب، كند؛ بر خانوادهیا شبكه اجراء میبازار ، كه دولت

( 2013)بویر،  شودیافته إعمال میا زبان جوامع سازمانیقدرت ، هنجارها، نیقوان یشود و با اجرایم

 یو متن شود و در بافت یریگادشده اگر مفهومی یهاشاخص، نكهیابد. مهمتر اییل شده و مفهوم میتكم

خود  یكیدئولوژیل شود بار ایتحل، راولیجهان غ یت كشورهایمطالعات توسعه با محور یعنیكه طرح شد 

 ییهاژهیاروكت و حفظ یآن را با رعا یسازیو بوم یل و اصالح مفهومیتعد یهارا بهتر نشان داده و ضرورت

 د.ینماید مید و تاكییف شده تایتعر یحكمران یكه برا

نجام شده و ا یو اسالم یرانیاعم از ا یداخل یهاها و انباشتهر و متناسب با داشتهیاخۀ ن مهم در دهیا

با  یحكمران یهاهیات و نظریا ادبین الگوها یجاد نموده است. در انتخاب عنوان ایرا ا یقابل توجهات یادب

 یحكمران» یكل د بتوان آنها را تحت عنوانیاستفاده شده اما شا یر متفاوتیاز تعاب ینیو د یكرد بومیرو

 قابل گزارش است.  2مربوط به شرح جدول شماره  یهاتالش یبندنمود. جمع یمعرف« یاسالم

 یرانیقات ایدر مطالعات و تحق یاسالم یحكمران یهاشاخص (2جدول 

ب
صاح

نظر/
 

ب
صاح

نظران
 

)حس
نی

 ی
ش و  

ق(تا
واث

 

)درز
 ی

و صدر
ی

ه(
 

)بردبار
 ،

ضراب
 ی

زاده و صالح
(ی

 

)جمش
دی

(ی
 

)بامر
، ی

منشاد
 ی

و اسالم
(ی

 

)م
ی

راحمد
 ی

و 

یم
راحمد

(ی
)درخشه و  
 

موسو
ن ی

ا(ی
 

 1397 1397 1396 1396 1394 1394 1393 سال نشر
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ش
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 یحكمران

خوب و ارائه 

 یحكمران

سته: یشا

و  یبررس

های شاخص

ن دو از یا

دگاه ید

نیمؤرالمیام

 یعل ن
 السالمهیعل

 ینگرش

 یارشتهانیم

 یبه حكمران

نه یخوب؛ زم

 یمندساز

 یحكمران

خوب در قرآن 

 و نهج البالغه

 یالگوارائه 

 یحكمران

 خدامدار

است برتر از یس

 یحكومت: مبان

 یستیو چ

خوب  یحكمران

شه یدر اند

عالمه  یاسیس

 صدر

است یس

و فنون  یعمل

امام  یحكمران

)ع(: یعل

مطالعه 

 یمورد

مندحكومت

در  ی

 یهانامه

 البالغهنهج

گاه یجا

دانش 

 یاسیس

و 

ت یریمد

در علوم 

حكمران

 ی

های مؤلفه

 یحكمران

سته در یشا

ره یس

 یحكومت

امبر یپ

 اسالم)ص(

                                                           
1 - Strategic Vision 
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خاب
ن انت

عنوا
 ی

 یحكمران

 ستهیشا

 یحكمران

 حیصح

 یحكمران

 خدامدار
 كین یحكمران

 یحكمران

 مطلوب

حكمران

 صالح ی

 یحكمران

 ستهیشا

ص
شاخ

ها
 ی

مورد ت
كأ

دی
 

 ییگوپاسخ
صدا و 

 ییگوپاسخ

 تیمسئول

و  یریپذ

 ییگوپاسخ

 یمحورمردم

و  یی)پاسخگو

(ییجومشاركت

 تی؛ مسئول

 یریپذ

 ییگوپاسخ * *

 یقانون مدار
ت یحاكم

 قانون

ت یحاكم

 قانون
عت یه بر شریتك

 یاله

و  یمحور)قانون

 (یسازشفاف

به عهد  یوفا

 مانیو پ
 ییگراقانون *

 * تیشفاف

صراحت و 

در  یروشن

اهداف؛ 

ت یشفاف

 یاطالعات

 تیشفاف * *

و  ییكارآ

 یاثربخش

 یاثربخش

 دولت

و  یاثربخش

 دولت ییكارآ

 محورامانت

و  ی)اثربخش

 (ییكارآ

 یاثربخش * *

مبارزه با 

 فساد
 كنترل فساد

كنترل و 

نظارت بر 

رمجموعه؛ یز

 مبارزه با فساد

* 
كنترل و 

 نظارت
 یزیفسادست *

* 

اعتقاد 

حكمرانان به 

 خداوند

 * * * * یخدامحور

* 

توجه 

حكمرانان به 

 یاده سازیپ

سنت 

یعلاهللی)صلامبریپ

 اله(ه و

* 
 یریپذاسوه

 یمتعال
 رفق و مدارا * *

 * * مان و تقوایا * * داشتن تقوا *

* * 
 یآزاد تأمین

 مشروع مردم
* * * * 

 مشاركت * *
 ییگراوحدت

 (یمحور)اجماع

دمكرات بودن 

حكمران؛ 

ز از یپره

استبداد؛ 

جلب افكار 

 یعموم

* 
طلبمشاركت

 ی
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* * 

 یعدالت خواه

و عدالت 

 یگستر

* 
حقوق ت یرعا

 مردم
 یمحورعدالت *

* * 
ساالرستهیشا

 ی
* 

 یبندمیتقس

اقشار 

بر  یاجتماع

اساس كار و 

 تیمسئول

* * 

 * * * * یاسیثبات س * *

 * * * * كاهش فقر * *

 * * * * یداریدوام و پا * *

 * * * * اهتمام به علم * *

* * * * 

ز از یپره

 یریگمیتصم

در هنگام 

 خشم

* * 

* * * * 
رشد  *

 یجمع
* 

 یمبتن یا حكمرانی یاسالم یپردازان در چارچوب حكمرانهیمورد توجه نظر یهاشاخص، لیدر مقام تحل

باشد: بُعد  یبُعد اساسسه ید دارایبا، ر بهتریتعبتواند و بهیم یا اقتضائات بومی ینید یهان و آموزهیبر د

استنباط و استخراج  3ق آنها در جدول شماره یو مصادن سه بُعد ی. ایبُعد اجتماع، یبُعد سازمان، یفرد

 شده است.

 (ی)بومیاسالم یهادگاهیبر د یمبتن یهاپژوهش یهاافتهیۀ یبر پا یاسالم یابعاد حكمران (3جدول 

 ابعاد ینیات دیبرشمرده شده در ادب یهاشاخص

 ییگوپاسخ
صدا و 

 ییگوپاسخ

 یریپذتیمسئول

 ییگوو پاسخ

و  یی)پاسخگویمحورمردم

(؛ ییجومشاركت

 یریپذتیمسئول

 ییگوپاسخ * *

بعد سازمان
 ی

حكمران
 ی

الم
اس

قانون  ی

 یمدار
 ت قانونیحاكم ت قانونیحاكم

عت یه بر شریتك

و  یمحور)قانونیاله

 (یسازشفاف

به عهد  یوفا

 مانیو پ
 ییگراقانون *

 * تیشفاف

صراحت و 

در  یروشن

ت یاهداف؛ شفاف

 یطالعات

 تیشفاف * *

و  ییكارآ

 یاثربخش
 دولت یاثربخش

و  یاثربخش

 دولت ییكارآ

و  یمحور)اثربخشامانت

 (ییكارآ
 یاثربخش * *

مبارزه با 

 فساد
 كنترل فساد

كنترل و نظارت 

رمجموعه؛ یبر ز

 مبارزه با فساد

* 
كنترل و 

 نظارت
 یزیفسادست *



 1399بهار حکمرانی متعالی/ شماره یکم/                                                                  117 
 

* 
اعتقاد 

حكمرانان به 

 خداوند

 * * * * یخدامحور

بعد فرد
 ی

حكمران
 ی

الم
اس

 ی

* 

توجه 

حكمرانان به 

 یسازادهیپ

سنت 

ه یعلاهللیصل)امبریپ

 اله(و

 * * * یمتعال یریپذاسوه *

 * * مان و تقوایا * * داشتن تقوا *

* * * * 

ز از یپره

 یریگمیتصم

در هنگام 

 خشم

* * 

بعد اجتماع
 ی

حكمران
 ی

الم
اس

 ی

* * 
 یآزاد تأمین

 مشروع مردم
* * * * 

 (یمحور)اجماعییگراوحدت مشاركت * *

دمكرات بودن 

حكمران؛ 

ز از یپره

استبداد؛ 

جلب افكار 

 یعموم

 یطلبمشاركت *

* * 
و  یعدالت خواه

 یعدالت گستر
* 

ت حقوق یرعا

 مردم
 یمحورعدالت *

 * یساالرستهیشا * *

 یبندمیتقس

اقشار 

بر  یاجتماع

اساس كار و 

 تیمسئول

* * 

 * * * * یاسیثبات س * *
 * * * * كاهش فقر * *
 * * * * یداریدوام و پا * *
 * * * * اهتمام به علم * *

* * * * * 
رشد 

 یجمع
* 

 رفق و مدارا * * * * * *

 منبع: محقق

 یهاهیدهد مرتبط با الینشان م یر بومیبا غ یو بوم یكرد اسالمیبا رو یل در حكمرانین تحلیكه ا یزیتما

منظور گردد اما  یتواند در درون بعد اجتماعیز مین یبعد سازمان، است. در نگاه نخست یو اجتماع یفرد
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اسالم است  یشناختند نظام انسانیبرا، یستگین بایز شود. ایمتما یستین دو بعد بایا یكرد اسالمیبا رو

 یو حقوق یرسم یهات او را محدود به جنبهیمسئول دانسته و مسئول یكه انسان را در هر حال و محل

ه بسنده ین داعیا ید اجمالییتا یتنها برا« تهیرعكلكم راع و كلكم مسئول عن»ف یث شریداند. حدینم

زات یازات و متماید بر امتیدر مقام تاك یاسالم یحكمران ینظر یبنده شناخت و صورتین پایكند. بر ایم

 هر بُعد باشد. یهاو شاخص یو اجتماع یمتمركز بر ابعاد فرد یستیبا، آن

 روش 

 قیروش تحق

 یروش، ل محتوایتحل»ل محتوا انجام شده است. یبوده و با روش تحل یفیك، از جهت نوع، ق حاضریتحق

شده)بارز( ك متن ثبتی یهاكه در آن از مشخصه یت اجتماعیاطالعات در مورد واقع یآورجمع یاست برا

 ی: محمدبه نقل از 1983، مرتن«)شودیم یریگجهینت ربارز(ینشده)غك متن ثبتی یهادر مورد مشخصه

  (28: 1387، مهر

مراحل ، یافت استقرائی. در رهییو استقرا یاسیشود: قیافت انجام میبا دو ره یفیك یل محتوایروش تحل

كل  یكدبند، ین طرح كدبندییل؛ تعیف واحد تحلیها؛ تعرداده یسازن روش عبارتند از: آمادهیا ینوع

 ها.افتهیها و شده؛ گزارش روشیكدبند یهاها؛ استنتاج از دادهمقوله یهم ساز یابیمتن؛ ارز

 است: 1ر شماره یبه شرح تصو ییافت استقراین روش با رهیا یند اجرایفرآ

 
 (103، 2: ج1392، )محمدپور یفیك یل محتوایروش تحل یند اجرایفرآ (1شكل 

 هاداده یروش گردآور

در مورد سردار  (یالعال)مدظلهیكه مقام معظم رهبر یاناتیسخنان و ب، گفتهشیق پیروش تحق یدر راستا

 یژگیافتند: ویت یت و اولویارجح یانتخاب شدند چرا كه از جهات، لیعنوان واحد تحلداشتند به یمانیسل

بوده و در حد  یهرچند اندك و كل یمانیشان را در مورد سردار سلیانات ایها و بداده، فقاهت و عدالت

شان با یوند ایكرد؛ ارتباط و پیمعتبر و قابل استناد م یگریش از هر سند دیك اشارت بودند بیت با یكفا

از باب ، تینهاد وال یو حقوق یقیت حقیبه شخص یمانیو ارادت سردار سل یل شغلیدالبه یمانیسردار سل

سازد یم یمتجل یگریگفتار و رفتار دۀ نییآ ك را دریاز هر  یرخمید نیاگرچه شا« المومن مرآه المومن»

 تواند محل استناد و استشهاد باشد. یگر میرخ دتمامۀ ش از هر چهریز بیمه نین نیاما هم
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( www.khamenei.ir) یبه نشان یدفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبر یپس از جستجو در وبگاه رسم

و مورد مطالعه قرار  ییبودند شناسا یمانیاز سردار سل یفیتوصۀ رندیشان كه دربرگیم ایانات مستقیب

 هستند: 4ن مرحله به شرح جدول شماره یگرفت. موارد منتخب در ا

 

 هاداده یمنابع گردآور (4 جدول

 خیتار مدرك

 31/03/1395 بیانات در دیدار شاعران

 13/10/1398 شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه اوپیام تسلیت رهبر انقالب در پی 

 13/10/1398 بیانات در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

 18/10/1398 بیانات در دیدار مردم قم

 27/10/1397 های نماز جمعه تهرانخطبه

 پردازش اطالعات

كه  ییكدها، بحث یشد و بر اساس چارچوب نظر یخوانها چندبارهامیمتن پ، یبا توجه به روش انتخاب

 27درج شد. تعداد  یبودند استخراج و در جدول یانیزِ سردار سلمیممتاز و متما یهایژگیوۀ رندیدر برگ

به جامعه بودند  یا نمونه و مدلِ قابل معرفیك الگو یعنوان به یمانیت سردار سلیكد كه مرتبط با شخص

انتخاب  یداشته باشند برا یارشاد یژگیبوده و و یمتنِ طرح آنها كه خطابانات و یاق بیاستخراج شد. س

ت و مالحظه قرار ی( مورد رعایو شخص یفیو نه صرفا توص یو عموم یوجه اجتماع یمناسب)دارا یكدها

 یند انتزاع صورت گرفت تا نظام مفهومیشده و سپس فرا یبندمقوله دسته 2گروه و  5گرفت. كدها در 

ت یهو« یجهاد یحكمران»م خود را نشان داد كه با عنوان ینظام از مفاه، ن مرحلهیشود. در ان ییآنها تب

 باشد.یم 5ها در جدول شماره ها و مقولهگروه، دا كرده است. شرح كدهایپ ینظر

 شدهانتزاع یها و نظام مفهوممقوله، هاگروه، كدها (5 جدول

 مقوله هاگروه كدها

نظام 

 یمفهوم

 شدهانتزاع

و  یبهره مند، ت شده اسالم و مكتب امامیترب، عتیالتزام به شر

، تیجامع، امام)ره( یاسیره سیتوجه به س، یاسیاز مكتب س یبرخودار

 ، هار حوزهیت اصول در سایرعا

 ییمبناگرا

 یابعاد فرد
 یحكمران

شجاعت در چارچوب ، زه و عملیتداوم در انگ، یتقدم جهاد درون  یجهاد 

، ییپروایب، ییز از خودنمایپره، از تظاهر یاخالص و دور، تیعقالن

 دهیان سنجیزبان و ب، شهادت یبرا اقیشوق و اشت، شهادت یآرزو

تقدم جهاد 

 اكبر

http://www.khamenei.ir/
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 ینسانارتباطات فراا، تالش با اخالص و شجاعانه، تیو عامل یگرتالش

 ، تیبا وال
 مجاهدت

 یتمام یریو بكارگ ییشناسا، یكنشهم، یتوانمندساز، یرفاقتۀ شبك

 یفرهنگ یشناسدشمن، منابع موجود

 یسازشبكه

ابعاد  یمانیا

 یاثرگذار، ییگراجهینت، یاثرپخش، خانواده یاعضا یبر و همراه تأثیر یاجتماع

 یالمللنیدر سطوح ب

 یاثربخش

 محوربركت

 هاافتهین ییتب

شده از هیفات ارایك است چرا كه توصیبه جهاد و مجاهدت نزد یمانیسردار سل یحكمران یات الگویادب

بوده  یو جهاد یدفاع، جامعه یها و اذهان عمومكه داشتند عمدتا در رسانه یگاهیز نقش و جایشان و نیا

دهد یخود را نشان م یمانیت سردار سلیشخص و شخص ین مرحله از معرفیكه در ا یین رو الگوهایاز ا

و  یادشده در دو بعد فردی یكند. الگویدا میپ یخوانهم، نهیبا آن بافت و زم یهیو بد یعیبه صورت طب

ن یبرخودار است. ا یمتفاوت یهااست از شاخص یاسالم یحكمران یاز الگوهایاالمتكه مابه یاجتماع

 یستیبا، نهین جهت بجز الزام بافت و زمیبوده و به هم یمانیسردار سل یتواند اختصاصیها متفاوت

 یحكمران»رسد ینظر مآن انتخاب نمود. به یجدا برا یازات هم عنوانیو امت اتین خصوصیمتناسب با ا

ح دهد. یرا توض یمانیت سردار سلیشخص و شخص یتواند وجه حكمرانیاست كه م ییالگو، «یجهاد

 ر است:ین الگو به شرح زیا یهاابعاد و شاخص

 یبُعد فرد

 ییمبناگرا

ل یآنها را تشك یسازگفتمان یو محور یدارند كه كانون و دال مركز ییا مبناهایمكاتب هر كدام مبنا 

ت آنها را یت و ماهیتوانند رها كنند چرا كه هویا نمیآن را رها نكرده  یطیچ بستر و شرایداده و در ه

( است ی)اسالم ینید ین و اساسیراست یالتزام به مبان، یجهاد ین ركن حكمرانیدهد. مهمتریل میتشك

ن و تداوم یتكو، لیتكم، لیادشده در تشكی یدهد. مبنایل مین الگو را تشكیاۀ و شالودكه جوهره 

ها و رفتارها زهیانگ، هاتین خاستگاه به نیكند. همیم یت داشته و آن را همراهیموضوع یجهاد یحكمران

 ییدهاید حدود كرده و قیرا تحد یحكمران، نیكند. همچنین مییآن را تع یشكل داده و سمت و سو

ن معنا را داللت یا، قیها و اطالعات تحقان دادهیكه در م ییهارد. از جمله گزارهیگیآن در نظر م یبرا

 ر اشاره كرد: یان زیتوان به بیدارد م

هم در ، نظامی بودۀ یک خصوصیّت دیگر این بود كه هم یک فرمانده جنگاورِ مسلّط بر عرص

گاهی افراد حدود الهی را فراموش ، در میدان جنگعین حال بشدّت مراقب حدود شرعی بود. 
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، دار مردم قمیانات در دی)ب او مراقب بود، ها نیست؛ او نهگویند وقت این حرفمی، كنندمی

18/10/1398) .  

 (یالعال)مدظلهیرت مقام معظم رهبیام تسلیر بكاررفته در پیتعبژهیوق بهیها و اطالعات برآمده از تحقداده

مكتب امام  وافتگان اسالم یتیاز ترب یابرجستهۀ نمون ینكه ویبر ا یشان مبنینسبت به ا (13/10/1398)

سردار  یو اجتماع یفرد یدأب و رسم زندگ، یر قرآنیبه تعب، ادشدهیت یدهد خصوصیبود نشان م ینیخم

و  یبانمبر  یمبتن یجهاد یتواند حكمرانیكه م ییالگو، یفاتین توصیبوده است. بر اساس چن یمانیسل

 م است:یقابل ترس 1ۀ ر بكشد در قالب شكل شماریتصورا به یو اسالم ینیاقتضائات د

 

 )منبع: محقق( یجهاد یحكمران ندیفرآ در آن تأثیر و یمبان (2 شكل

 یجتماعاو  یفرد یزندگ یهارا در تمام ساحت یمبان، یجهاد یحكمرانۀ گران عرصكنش، ن الگویبرابر ا

ه قرار ت و مالحظیمورد رعا، ین مبانیدهند و مصالح را در چارچوب همیده و دخالت میبخش یخود تجل

 دهند.  یم

 تقدم جهاد اكبر

م و یشود اما تقدیل میبا جهاد اكبر تكم )ص(اسالم یامبر گرامیاز پ یخیتار یتیبرابر روا یجهاد یحكمران

ه یاحكام ثانو یاجرا یط و نبود ضرورت برایعدم ظهور شرا ر آن ظاهرا تابع اقتضائات است. در صورتیتاخ

ات فقه یاق ادبیكند و سیدا میت پیت و اهمین جهاد اكبر است كه اولویاالهم فاالهم اۀ و برابر قاعد
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 1«اهلللیسبیف»ۀ ساختن جهاد اصغر به گزارنیم با قرین بحث را دارد. قرآن كریهم یز اقتضاین یجهاد

 ح نموده است. ید و تصرییرا تا ین قرابت و التزامیچن، ات متعددیدر آ

ت یرعا ش دقت ویافزا یجهاد اكبر و مداومت بر آن و حت، زیش از هر چیش و پیب، یجهاد یدر حكمران

وح و ربر  تأثیرپر یهایروزیها و پشكستۀ عرص یكند چرا كه حكمرانیدا میت پیآن در گذر زمان اهم

 یرالهیجه غو یو مباد یافول و رفتار بر مبان، ن شاخصیاست و در نبود ا ینانسا یهاروان انسان و گروه

ار است یخ بسین گزاره در طول تاریق ایها و مصادكند. نمونهیدا میش احتمال پیانسان افزا یرملكوتیو غ

 باشد.  یمعدود و محدود م، مخالف آن یهاتیروا، و در برابر

 مجاهدت

و دهر  یت شده و همراهینظر و عمل است. هر دو وجه در حد اعتدال رعا یهمراه، یجهاد یحكمران

كند نه یدر خالء را دنبال م یزیرو طرح ینینشنه گوشه، یجهاد یمطلوب و مورد مطالبه است. حكمران

 یگذاراستیتواند سیم تر آن كهنییو مراتب پا یمبنا را. برخالف ذات حكمرانیشه و بیاندیحركت ب

ش از یپ وش یخود ب، ها اكتفاء نكردهگر سامانهیحركت د یبرا یگذارلیتنها به ر یجهاد یمرانباشد حك

ن ق آیعم یتواند كنه و معنایاست و مجاهدت م یجهاد، ن تالشیكند. ایحركت م یگریگر دهر كنش

ش تالك یداشته و  یهمراه مشقت و سخت یداللت بر تالش یلحاظ لغون كند چرا كه هم بهییرا تب

 یهارصهز تنها محدود به دفاع و عیت توان و امكان است و نیست بلكه بذل نهایو متعارف ن یمعمول

، ج. یارعتمدی)شر ردیگیز در بر میرا ن یاسیو س یفرهنگ، یاقتصاد، یست بلكه مبارزات علمین ینظام

 .(410، 1ص. ج، 1374

 یبُعد اجتماع

 یمانیا یسازشبكه

و  یتبلور حكمران یبرا یستیكه با یان شبكهیاست. كمتر یحكمران یاز اركان و ابزارها یكیشبكه 

 یری. قرارگ(94: 1394، یری)زهجامعه و بازار است ، ن دولتیرد بیآن شكل گ یاجراۀ نیش زمیدایپ

نامحسوس و  یآنها در چارچوب قدرت، یشناختو روان یشناختجهت جامعهبه، هاافراد/نهادها در شبكه

آنكه ین آنها از نظام قدرت را بیداشته و تمك یهیا تنبی یقیتشوۀ دهد كه جنبیقرار م ینامرئ ییهااهرم

مطرح  3كه بنت یبا طرح یو حت ییدر مفهوم فوكو« 2یمندحكومت»ناخشنود باشند به همراه دارد. 

                                                           
 .96و  95آیات شریفه ، ی نساءی مباركهبرای نمونه در سوره - 1

2 - Governmentality 

3 - Tony Bennett 
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و  یفرد یسازمحسوب گردد. شبكهن بحث یا ینظرۀ تواند پشتوانیم (1393، انیفر و هاشمنی)ام كرده

ژه در چارچوب یوها بهاز شبكه یاافته است. بخش عمدهیمنظور رشد نیر به همیاخ یهادر سال یسازمان

ت حفظ یت و مسئولیمأمورشكل گرفته كه  یبر محور ومدار منفعت و عمدتا هم سود ماد ینظام حكمران

قرار  یمانیا یسازشبكه، یكرد از حكمرانین رویبرابر اكند. در یآن رادنبال م یسازنهیشیا بین یو تضم

دوست و ، مداراكننده» یق به معنیمدارا و رف یبه معن« رفق»است.  یو نه رقابت یرد كه رفاقتیگیم

، قانیصد، اءین وصف را انبیق ای( مصاد69ۀ فیشریۀ نساء/آۀ مباركۀ )سور میباشد. قرآن كریم« همراه

منافع قرار گرفته و كانون شبكه  یمصالح بجا یسازن نوع از شبكهیكند. در ایم یشهدا و صالحان معرف

 ابد.ییر مییتغ« ییسوهم»به « یسودهم»از 

شد یدنبال م« مقاومت»به نام  یارزش یاهیمات بنیخود كه با محور یجهاد یدر حكمران یمانیسردار سل

 یكرد. بخش نخست مربوط به كسانینبال مد یدوست یمدارا و هم در معنا یرا هم در معنا ین مبانیا

بود كه  یكردند و بخش دوم مربوط به كسانینم ید آن را علنیل به تعارض داشتند اگرچه شایبود كه تما

 ییهاشین گرایچن یهاشهیشدند. ریسو محسوب مهم، یو هنجار یلحاظ ارزشهوادار و هواخواه بوده و به

 .(15: 1397، این ی)درخشه و موسو است یابیقابل رد ینبوۀ ریدر سنت و س

 گرابركت یاثربخش

ل یگوناگون آن را تشك یهاافتیو ره یحكمران ییت و مقصود نهایا غای مفهوم و جوهره« یاثربخش» ظاهراً

گاه و ارزش یتواند جایم یدر حكمران یاساس یاعنوان مؤلفهبه یژگین وید بر ایدهد. اشتراك تاكیم

 دهد.ینشان م ن بحث رایا یماهو

ست و صرفا تالش و ین یجه و اثرگذاریتوجه به نتیاگرچه ب یمانیدر مكتب سردار سل یفرهنگ یحكمران

دارد توجه و  یریگز برنامه و جهتیها نتالش یدهبهره یف را اصل و مبنا قرار نداده و برایالتزام به تكل

آن به  یو دستاورد اخالص است و جداسازند یبرآ، ن مؤلفهیآن است. البته ا« یدهبركت»تمركزش بر 

تواند داشته باشد. یگر مید یت فرهنگیو هرگونه فعال یفرهنگ یاست كه در حكمران یتیجهت وزن و اهم

 یزیثبوت و دوام و استقرار چ یجا در معنیشتر است و تدرۀ نیس یبر وزن برگ( به معن«)برك»بركت از 

 شودی( اطالق میبركت و فانیاند)در برابر موجودات بدار بمیكه پا یبه كار رفته و به هر نعمت

برتر و  یرد از جهاتیگیقرار نم« یمتعال»ن وصف اگرچه در برابر ی(. ا192، 1: ج1374، یعتمداری)شر

 یبا توجه به معنا یمتعال یتواند باشد چرا كه حكمرانیم یمتعال یتر از حكمرانیانسان یتر و حتیاسالم

رساند. یفردبودن را به ذهن مخاص و منحصربه ینوع، گرفته شده یو برتر یو بلندآن كه از علو ۀ ماد

آن كه در هر دو  یریگا ناظر بر محتوا و جهتیباشد  یتواند ناظر بر مدلِ حكمرانی( می)متعالیژگین ویا

و صدور آن  یت معرفیآن را محصور كرد و قابل یخاص یا معرفتی یدر خاستگاه فكر یستیصورت با

كه  یعتا كسانیآن و طب یهاكرد و محور اسالم و آموزهیكه رو یده شود. در حالیتواند به چالش كشیم
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نجات  ی( و در پ1394، ب نژادی)ارسطا و حب است« نیللعالمرحمه»اند افتهیرشد و تكامل ، ن بافتیدر ا

، ین نظام معرفتیبر ا یتنمب یفرهنگ یه در حكمرانین پاینوع انسان هستند. بر اۀ ت بخوعانیانسان و هدا

 یینه با دستاوردهایشیب یاگستره یست بلكه كاربست آن برایك الگو مطرح نی یتنها تكامل و اعتال

به  یو معمول ینیزم یو با سازوكارها یبسادگ ین هدفیر مورد توجه است و البته چنینده و فراگیفزا

شود كه در همان خاستگاه یتوسل جسته م ییها و سازوكارهانهین جهت به زمید به همیآیدست نم

گذار آن محدود نبوده انیو بن یبان یش تنها برایو تجربه شده است اما آثار و دستاوردها یمعرف، یمعرفت

تواند یمحور مو بركت یمتعال یر كوتاه از تفاوت حكمرانیرد. تعبیتواند در بر بگیو تمام عالم خلقت را م

جاد یا یگریو د یخود، یخاص یا نظام معرفتیند مرزبردار بوده و بر اساس باورها توایم، ین باشد كه اولیا

 است. یو حداقل یب حداكثریبه ترت، آن یرسازیو غ یكم خودا دستیمرزبردار نبوده و ، یكند و دوم

 ر شده است:ین تصویچن یان مقام معظم رهبرین شاخص در بیا

خدای متعال ، اخالص بركت دارد. هر جا اخالص بودبرادران و خواهران نمازگزار! ، عزیزان من

كار ، كندرشد و نمو پیدا می، كندكار بركت پیدا می، دهدبه اخالص بندگان مخلصش بركت می

ماند. این ناشی بركات آن در میان مردم باقی می، رسدشود كه اثر آن به همه میبه نحوی می

همین ، همین اشک و آه مردم، فاداری مردمهمین عشق و و، آن اخالصۀ از اخالص است. نتیج

، های نماز جمعهانات در خطبهی)ب انقالبی مردم استۀ همین تازه شدنِ روحی، حضور مردم

27/10/1398). 

 جهینت

 یت و اثربخشیشفاف، مبارزه با فساد، ت قانونیچون حاكم یاو عمده یاصل یهابا شاخص یحكمران

ن یاست. در ا یرونیب یا ابزارهایها استیتمركز آنها بر س، هاشاخصن یشود. وجه مشترك ایشناخته م

 یهاشوند كه سامانه یزیرف و طرحیساختارها تعر یاگونهبه، شود با كمك قانونیچارچوب تالش م

شبرد یدر پ، هاها و ضعفبیش رفته و همرا با كاستن از آسیپ یسازنهیبه سمت بهبود و به یاجتماع

همچنان از توجه به درون  یرسد حكمرانینظر مبه، هین پایتر عمل كنند. بر اموفق، هاتیمأموراهداف و 

 یضمن یناتوان، ت آنیریا در مهار و مدیانسان غافل بوده  یاجتماع یرفتارها یدرون یهاشهیانسان و ر

 دارد.یخود را اعالم م

دهد ینشان م یحكمران یهااز نگاه آموزه یمانیسردار سل یشخص یزندگ یو حت یتیل نظام شخصیتحل

 یات حكمرانیكردن ادبیغن یا حتی ینگیو نهاد یا لگوسازیم و آموزش یت تعمیكه قابل یاارزنده یهاجنبه

گاه یجا، ن چارچوبیدر ا یمانیاز مكتب سردار سلیاالمتو مابه یژگیف است. ویدارد قابل استخراج و توص

شود. یداده م ین حكمرانیتكو یبرا یرونیب یهااستیهمراه با س یدرون یاست كه به سازوكارها یو نقش
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و  یبر اساس مبان یدر حكمران یو تازگ ین نوآوریجامع ا، یادواژهیتواند همانند كلیم« جهاد»وصف 

   باشد.  یمانیسردار سل یسبك زندگ

عمدتا در وجه « جهاد»گرفته شود. ع آن در نظر یشا یعام و نه معنا یدر معنا یستیدواژه باین كلیالبته ا

اطالق  یاژهیو یو اعتقاد ینید یبر اساس مبان ینظام یریمحدود درگ یدا كرده به معنایكه پ یعیشا

 یجسمان یهایریو درگ یبدن یهادا كرده است كه عمدتا ناظر بر جنبهیاستقرار پ، ن معنایشده و در ا

و تن و ، شهیاند یعنیانسان  یوجودۀ گانسه، عام آن ی( اما معنا600، 1: ج1382، ید زنجانیاست )عم

 ان دارد. یو بن یمبان، ساحتجان را پوشانده و بر/ و در هر سه

به اصول  یمتك، است كه انسان یندیافته و آن فرای« اجتهاد»شه معطوف شود صورت یبر اند یجهاد وقت

را  یو عباد یاعتقاد یهانه تنها حوزهها و ها و عرصهساحت یدر تمام یو اجتماع یاحكام فرد، یو مبان

شدن و یاند كه بر درونر كردهیتعب« ملكه»دهد. اهل فن از آن به یعمل خود قرار م یاستخراج و مبنا

 یمانیدر مكتب سردار سل« ییمبناگرا»آن در وجود انسان و دوام و مداومت بر آن داللت دارد.  ینگینهاد

كند كه در یفاء مین نقش را قانون ایا یرا داللت و اشارت دارد. در حكمران یجهاد ین وجه از حكمرانیا

، یجهاد یدارد اما در حكمران ینیو زم یبشرۀ است و عمدتا جنب یواقع همان صورت مستخرج از مبان

 یحكمران، هین پایشود؛ بر ایت داده میز دخالت و بلكه محورین یت اسالمیعقالن، یت انسانیافزون بر عقالن

و  یر فردیط متغیف خود را در شرایاست كه امكان و توان شناخت تكل یت انسانیترب یدر پ یجهاد

ط یدر شرا یكند و حتین مییرا تع یرونیو ب یاو الزامات رفتار ین شناخت برایداشته و هم یاجتماع

 كند.ین میرا تضم ینظم رفتار، ینظام یریمانند جنگ و درگ یهنجاریآشوب و ب

 یهاو مهار جنبه یألوه یهات جنبهیت تقویبر روح و جان انسان إعمال شود معطوف به تقو یجهاد وقت

و ناظر به  یدرون یامر، كه مقدم بر آن یرونیب ینه امر یحكمران، ن جنبهیاست. در ا یزیو غر ینفسان

را در مبارزه با فساد جسته و آن را با  یان جنبهیتحقق چن یاست. حكمران« انسان یخود انسان»

ها و خاستگاه فساد را هدف قرار شهیتالش دارد ر یجهاد یكند اما حكمرانیدنبال م یرونیب یسازوكارها

و  یرشد و صالح و خودساز، رد كه در برابر آنیشكل نگ ید تا اساسا نه تنها فسادیداده و آن را مهار نما

 رد؛یقوت و قدرت بگ، اصالح

، یر قرآنیرد. در تعبیگیبر تن و جسم انسان معطوف شود شكل مجاهدت به خود م یرانجام جهاد وقتو س

هر دو را داللت ، لهینش هدف و وسیدر گز یاست كه درست ییهااقیرود در سیبكار م ین واژه وقتیا

ا ی یكار و كار درست را در مفهوم اثربخش یدرست ی. حكمران(414، 1: ج1374، یعتمداری)شر كندیم

و  یكارآمد، یاثربخش، یجهاد ید اما حكمرانیجویم، ییو كارآ یك به آن مانند كارآمدیم نزدیمفاه

 یزمان و همراه هم جسته و البته در پصورت همل بهیدر انتخاب هدف و وسا یاز درست یرا تابع ییكارآ
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ا همان یج یت به رشد در نتایكند كه در نهایز همراه میتوان است را ناقدام و بذل آنچه در ، ن انتخابیا

 انجامد.یحد و حساب ثمرات و بركات میش بیبركت و افزا

 یكند تا در چارچوب آن و بر مبنایخلق إجماع نم، گفتهشیپ یت و محتوایبا ماه یجهاد یحكمران

 یا منفعتی یتضاد منافع با هم به گفتگو نشسته و بر محور یا دارایب یرق یهابخش، یات حكمرانیادب

ش حاصل بوده و یشاپیپ، لهیدا كنند بلكه إجماع بر محور اشتراك هدف و وسیتوافق و اشتراك نظر پ

ست تا ین یمنفعت، ین گونه از حكمرانیشود. اساسا در ایت میمأمورر هدف و یحركت در مس یبرا یابزار

است و به  یحكمرانۀ ریرون از دایب، ابد بلكه منافعیاز به اجماع ضرورت یآن ن یجاد رقابت كند و در پیا

(. به 5: ج1380، رد)فاستریگیجهل قرار مۀ منافع در پس پرد، عدالتیۀ آن در نظر یراولزر جانیتعب

ۀ و توسع ییزداصیست بلكه تخصیص منابع محل بحث نیم منافع و تخصیتقس، ن شبكهین جهت در ایهم

ؤثرون یو »مورد توجه است یمانیا یاآنها در شبكه یگذارشتن و اشتراكیخو یمرزها یها به فراسوداشته

 «.انفسهم ولو كان بهم خصاصه یعل
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