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مقدمه

در شرایط کنونی کشور که فشارهای خباثت آمیز قدرت های جهانی بر کشور سایه افکنده و این فشارها 

نیز روز به روز بیشتر می شود و همچنین نظر به لزوم پیشرفت هرچه سریع تر ایران اسالمی در شرایط کنونی 

استفاده  و  اهمیت شتاب گرفتن در مسائل جاری  اسالم شناخته می شود،  الگویی در جهان  عنوان  به  که 

روزافزون از نیروهای جهادی و همچنین مدیریت جهادی -که همراه با مولفه هایی همچون حرکت علمی، 

پرقدرت، با برنامه و با روحیه مجاهدانه می باشد- را بیش از پیش نشان می دهد.

تاکید مقام معظم ره بری در این چندسال بر مدیریت جهادی و اشاره به این موضوع در نامگذاری سال 

از طرفی و رسالت گروه-های جهادی و خط مشی و تجربه این حرکت ها در این زمینه، هسته توانمندسازی 

حرکت های جهادی برآن داشت تا در جزوه پیش رو  نگاهی موشکافانه به موضوع مدیریت جهادی و بیان ابعاد 

و مولفه های آن در نگاه ره بری و همچنین برخی از صاحب نظران داشته و در ادامه نیز به عنوان نمونه ای موفق 

به بررسی ویژگی های مدیریتی و نقاط قوت و ضعف اجرای این نوع مدیریت در دوران جهادسازندگی بپردازد.
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جستاری  در کالم رهبری

کار و تالش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت
اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تالش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، مشکالت 

کشور، در شرایط کنونِی فشارهای خباثت آمیِز قدرت های جهانی و در شرایط دیگر، قابل حل است و کشور 
حرکت روبه جلو را ادامه خواهد داد1. 

همت جهادی و مدیریت جهادی
)نکته ی چهارم(، رویکرد جهادی است که در این سیاست ها]ی اقتصاد مقاومتی[ مورد مالحظه قرار گرفته؛ 

همت جهادی، مدیریت جهادی. با حرکت عادی نمی شود پیش رفت؛ باحرکت عادی و احیاناً خواب آلوده و 

بی حساسیت نمی شود کارهای بزرگ را انجام داد؛ یک همت جهادی الزم است، تحرک جهادی و مدیریت 

جهادی برای این کارها الزم است. باید حرکتی که می شود، هم علمی باشد، هم پرقدرت باشد، هم با برنامه 

باشد، و هم مجاهدانه باشد2. 

عزم ملی و مدیریت جهادی
بنابراین عالوه بر مدیریّتی که مسئولین باید انجام بدهند، حضور مردم در هر دو عرصه الزم و ضروری 

است؛ هم عرصه ی اقتصاد، هم عرصه ی فرهنگ. بدون حضور مردم کار پیش نخواهد رفت و مقصود تحّقق پیدا 

نخواهد کرد. مردم در گروه های گوناگون مردمی با اراده و عزم راسخ ملّی میتوانند نقش آفرینی کنند. مسئولین 

هم برای اینکه بتوانند کار را به درستی پیش ببرند، احتیاج به پشتیبانی مردم دارند. آنها هم بایستی با توّکل به 

خدای متعال و با استمداد از توفیقات و تأییدات الهی و کمک مردمی، مجاهدانه وارد میدان عمل بشوند؛ هم 

در زمینه ی اقتصاد و هم در زمینه ی فرهنگ. لذا به گمان من آنچه در این سال جدید پیش رو داریم، عبارت 

است از اقتصادی که به کمک مسئوالن و مردم شکوفایی پیدا کند، و فرهنگی که با هّمت مسئوالن و مردم 

بتواند سمت و سوی حرکت بزرگ کشور ما و ملّت ما را معّین کند. لذا من شعار امسال را و نام امسال را این 

1 -  دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر تهران با رهبر انقالب - 1392/10/23 
2 - بیانات در جلسه تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی - 1392/12/20 
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قرار دادم: »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریّت جهادی«1 . 

خودباوری، اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهی
عامل مهم مدیریت جهادی عبارت است از خودباوری و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهی. اینکه من 

نام مبارک امام باقر )علیه السالم( و نام مبارک امیرالمومنین و تبریک ایام مبارک رجب را در طلیعه ی عرایضم 

عرض میکنم، به خاطر این است؛ در همه ی کارها توکل به خدای متعال و استمداد از کمک الهی ]کنیم [؛ 

به کمکهای الهی اعتماد کنیم. ]وقتی[شما از خدای متعال کمک میخواهید، راه ها به سوی شما باز میشود: و 

من یتق اهلل یجعل له مخرجا ، و یرزقه من حیث الیحتسب. این رزقی که در این آیه و در آیات دیگر گفته 

شده است، به شکلهای مختلفی به من و شما میرسد؛ گاهی شما ناگهان در ذهنتان یک چیزی برق میزند، 

میدرخشد، راهی باز میشود؛ این رزق الهی است؛ در یک برهه ی فشار، ناگهان یک امید وافری در دل شما 

به وجود می آید؛ این همان رزق الهی است2. 

عزم راسخ
امروز شما جوانهای این کشور، فّعاالن این کشور و مدیران جهادِی باارزش، توانسته اید خودتان را به 

رتبه ی باالی ساخت نیروگاه های گازی - یعنی رتبه ی ششم دنیا - برسانید؛ یک شرکتی در آمریکا، شرکتی در 

آلمان، شرکتی در فرانسه، شرکتی در ایتالیا، شرکتی در ژاپن، ششمین در دنیا شما هستید؛ و شما نیروگاه های 

گازی را دارید میسازید؛ این خیلی مهم است. آن سالها به ما میگفتند نمیشود، اّما با پشتکار، با هّمت، با توّکل 

به خدای متعال، با تشویق نیروهای بااستعداد، با عزم راسخی که مدیران ما به کار بردند، این کار اتّفاق افتاد. 

من میخواهم بگویم عزیزان من! شما این سطحی را که امروز هستید، بکنید ده برابر؛ آن هم قابل اتّفاق افتادن 

است، آن هم خواهد شد3.

حقیقت کارآمدی
مطلب دّوم در مورد آن حقیقتی است که یکی از جلوه های زیبای آن را در این مجموعه ی کاری - 

مجموعه ی »مپنا« - میشود دید: حقیقت کارآمدی، کارآمدی ناشی از دانش و هوش و پشتکار و ابتکار و 

1 - پیام نوروزی به مناسبت آغاز  سال 1393 - 1392/12/29
2 - بیانات در دیدار کارگران در گروه صنعتی مپنا - 1393/02/10
3 - بیانات در دیدار کارگران در گروه صنعتی مپنا - 1393/02/10 
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عزِم راسخ که خوشبختانه ما این را در این مجموعه مشاهده میکنیم؛ این نگاه ما به کّل حرکت کشور است.

»عزم ملّی و مدیریّت جهادی« در سال 93 به عنوان شعار مطرح میشود، اّما این چیزی نیست که مربوط 

به سال 93 باشد؛ این هویّت ما است، این حیثّیت ما است، این آینده ی ما است، این ترسیم کننده ی سرنوشت 

ما است. اگر عزم ملّی بود، اگر مدیریّت جهادی بود، اقتصاد هم پیشرفت میکند، فرهنگ هم پیشرفت میکند؛ 

و ملّتی که اقتصاد پیشرفته داشته باشد و فرهنگ پیشرفته داشته باشد، در اوج قرار میگیرد و تحقیر نمیشود1. 

دوری از انگیزه های شخصی
ما اوِل امسال عرض کردیم »مدیریت جهادی«؛ این مدیریت جهادی مخصوص دولت نیست، شامل مجلس 

هم هست؛ طبعاً در حوزه ی کار مسئولیت خود مجلس، یعنی تقنین و نظارت که عمده ترین مسئولیتهای 

مجلس است. این مسئولیتها اگر به طور جدی، به دور از انگیزه های شخصی، به دور از هرچیزی جز انگیزه ی 

خدمت به مصالح کشور انجام بگیرد، بزرگ ترین کار جهادی است؛ کار جهادی یعنی این؛ انگیزه های گوناگون 

را نباید دخالت داد، اولویتها را باید نگاه کرد2. 

با مدیریت جهادی، ما می توانیم
چالش های درونی ما اینها است: سرگرم شدن به اختالفات در داخل کشور؛ اختالفات فرعی و اختالفات 

سطحی، ما را سرگرم بکند، در مقابل هم قرار بدهد، تعارض به وجود بیاورد، ما را از مسائل اصلی و از خطوط 

اصلی غافل بکند؛ این یکی از مصادیق آن چالش اصلی است که عرض شد. از دست دادن انسجام ملت از 

چالشهای ما است. دچار شدن به تنبلی و بی روحیگی، دچار شدن به کم کاری، دچار شدن به یأس و ناامیدی، 

تصور اینکه ما نمیتوانیم، تصور اینکه تا حاال نتوانستیم؛ نخیر، همان طور که امام فرمودند ما میتوانیم، باید عزم 

داشته باشیم، عزم ملی و مدیریت جهادی میتواند همه ی این گره ها را باز کند. اینها همه، آن چالشهای درونی 

ما است که باید با اینها مقابله کنیم3.  

حرکت علمی و مدیریت جهادی 

1-  بیانات در دیدار کارگران در گروه صنعتی مپنا - 1393/02/10 
2 - بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی - 1393/03/04 

3 - بیانات در مراسم بیست و پنجمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی - 1393/03/14 
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باید دشمن را شناخت، دید - حاال ]اینکه[ شما میگویید برخوردمان با دشمن این جور باشد، آن جور 

نباشد، بحث دیگری است - دشمنِی او را باید فهمید، نقشه ی او را باید تشخیص داد. یکی از نقشه های مهّم 

دشمن، متوّقف کردن حرکت علمی در کشور است. خب، وقتی این را فهمیدیم، برمیگردیم به دانشگاه؛ اینجا 

آن مدیریّت جهادی که ما عرض کردیم، معنا پیدا میکند. چون جهاد عبارت است از تالشی که در مقابل 

یک دشمنی ای انجام میگیرد؛ هر جور تالشی جهاد نیست. جهاد عبارت است از آن تالشی که در برابر یک 

چالش خصمانه از سوی طرف مقابل صورت میگیرد؛ این جهاد است. آن وقت معنای مدیریّت جهادی در اینجا 

این است که توّجه بکنید که حرکت علمی کشور و نهضت علمی کشور و پیشرفت علمی کشور مواجه است 

با یک چالش خصمانه، که در مقابل این چالش خصمانه شما که مدیرید، شما که استادید، شما که دانشجو 

هستید، باید بایستید؛ این شد حرکت جهادی و مدیریّت دستگاه؛ چه مدیریّت دانشگاه، چه مدیریّت وزارت، 

چه مدیّریت هر بخشی از بخشهای گوناگون این عرصه ی عظیم، خواهد شد مدیریّت جهادی1. 

چیستی مدیریت جهادی
واژه مدیریت جهادی از دو جزء »مدیریت« و »جهاد« تشکیل شده است، در نتیجه در ابتدا این دو واژه 

را تعریف می نماییم2.

الف( مدیریت
در تعریف اصطالح مدیریت آمده است: »مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی 

در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع و امکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی 

و براساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد3 .«

همچنین اقتداری معتقد است: »مدیریت عبارت است از علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن، رهبری و 

کنترل فعالیت های دسته جمعی برای نیل به هدف های مطلوب با حداکثر کارایی«

ب(جهاد
در قرآن کریم گاهی بحث از قتال شده است مانند آیه واجب شدن نبرد با مشرکین که می فرماید »ُکِتَب 

1-  بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ها - 1393/04/11 
2 - امین کوشکی- مدرس گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری  

3- دانشنامه رشد 
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ِ َحقَّ ِجهاِده2ِ «. واژه »قتال« فقط  َعلَْیُکُم الِْقتال1 « و گاهی بحث جهاد مطرح گردیده است: »َو جاِهُدوا فِی اهللَّ

به معنای مقابله نظامی و درگیری با دشمن است ولی واژه »جهاد« به معنای هرگونه کوشش در راه خدا و 

تالش برای انجام نیکی ها است و قتال شعبه ای از جهاد است3 .

مقام معظم ره بری در دیدار با بسجیان می فرمایند: »عرصه ی حضور بسیج خیلی وسیعتر از عرصه ی 

نظامی است. اینی که من بارها گفتم و تکرار مي کنم که نباید بسیج را یک نهاد نظامی به حساب آورد، تعارف 

نیست؛ بلکه حقیقت قضیه این است. بسیج عرصه ی جهاد است، نه قتال. قتال یک گوشه ای از جهاد است. 

جهاد یعنی حضور در میدان با مجاهدت، با تالش، با هدف و با ایمان؛ این مي شود جهاد. لذا »جاهدوا بأموالکم 

«؛ جهاد با نفس، جهاد با مال. جهاد با نفس کجاست؟ فقط به این است که توی میدان  و أنفسکم فی سبیل اهللَّ

جنگ برویم و جانمان را کف دست بگیریم؛ نه، یکی از انواع جهاد با نفس هم این است که شما شب تا صبح 

را روی یک پروژه ی تحقیقاتی صرف کنید و گذر ساعات را نفهمید. جهاد با نفس این است که از تفریحتان 

بزنید، از آسایش جسمانیتان بزنید، از فالن کار پرپول و پردرآمد - به قول فرنگی ها پول ساز - بزنید و تو این 

محیط علمی و تحقیقی و پژوهشی صرف وقت کنید تا یک حقیقت زنده ی علمی را به دست بیاورید و مثل 

دسته ی گل به جامعه تان تقدیم کنید؛ جهاد با نفس این است. یک قسمت کوچکی هم جهاد با مال است.4«

همچنین مقام معظم رهبری در تشریح موضوع جهاد فرموده اند: »معیار جهاد شمشیر و میدان جنگ 

نیست. معیار جهاد همان چیزی است که امروز در زبان فارسی ما در کلمه  ی مبارزه وجود دارد. فالنی آدم 

مبارزی است. فالنی آدم مبارزی نیست. نویسنده ی مبارز، نویسنده ی غیر مبارز. عالم مبارز، عالم غیر مبارز. 

دانشجوی مبارز و طلبه  ی مبارز، دانشجوی غیر مبارز و طلبه  ی غیر مبارز. جامعه  ی مبارز و جامعه  ی غیرمبارز. 

پس جهاد یعنی مبارزه.

در مبارزه دو چیز حتماً الزم است: یکی اینکه در آن جد و جهد و تحرکی باشد. انسان در رختخواب 

یا در پستوی خانه که نمی تواند مبارزه کند، در مبارزه باید جد و جهدی وجود داشته باشد... دوم اینکه در 

مقابلش دشمنی باشد.

1- بقره 21۶ 
2- حج ۷۸ 

3- تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 1۸1 
4-  بیانات در دیدار اعضای بسیجی هیأت علمی دانشگاه ها -13۸9/04/02 
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مبارزه در آنجا که دشمن نیست معنا ندارد. پس جهاد متقوم بر این دو رکن است... اگر کسی علیه 

دوست جد و جهد کند این جهاد نیست بلکه فتنه و اخالل است. اگر کسی در مقابل دولت حق در مقابل 

صالح و نظام حق جد و جهد و تالش کند این فتنه و محاربه است، جهاد نیست. حاال این جد و جهدی که 

انجام می گیرد به هر شکلی باشد چه به شکل نوشتن، گفتن، کتاب و چه به شکل شب نامه، شایعه  پراکنی، نق 

 زدن و منفی  بافی همه  اش فتنه  گری و اغواگری و بعضی از اشکالش محاربه است. اگر همه  ی این ها در مقابل 

دشمن خدا و دشمن علی لسان  اهلل و لسان رسوله و اولیائه علیهم  السالم باشد می شود جهاد فی  سبیل  اهلل. 

پیغمبر)ص( به این گونه جهاد دعوت می کند. پس تنبلی و نشستن و بیکارگی و بی  اهتمامی از امت پیغمبر 

خواسته نیست. جهاد دایم1 .«

معظم  له در بیانی دیگر فرموده  اند: »جهاد یعنی مبارزه. در زبان فارسی جنگ و ستیزه  گری معنای مبارزه 

را نمی  دهد. می گویی من دارم مبارزه می کنم: مبارزه  ی علمی می کنم، مبارزه ی اجتماعی می کنم، مبارزه 

 ی سیاسی می کنم، مبارزه  ی مسلحانه می کنم، همه  ی این ها مبارزه است و معنا دارد. مبارزه یعنی تالش 

پر نیرو در مقابل یک مانع یا یک دشمن. اگر هیچ مانعی در مقابل انسان نباشد مبارزه وجود ندارد. در جاده  

ی آسفالته انسان پایش را روی گاز بگذارد و با باک پر از بنزین سفر کند این را مبارزه نمی  گویند. مبارزه 

آن جایی است که انسان با مانعی برخورد کند که این مانع در جبهه  های انسانی  می شود دشمن و در جبهه 

 های طبیعی می شود موانع طبیعی. اگر انسان با این موانع درگیر شود و سعی کند آن ها را از میان بردارد این 

می شود مبارزه. جهاد در زبان عربی عیناً به همین معناست یعنی مبارزه. جهاد در قرآن و حدیث هم به همین 

معناست. همه جا به معنای جنگ مسلحانه نیست. البته یک جا با جنگ مسلحانه تطبیق می کند یک جا هم 

با جنگ غیرمسلحانه تطبیق می کند2. «

»اساساً همین وجود مانع است که به تالش انسان معنا و حقیقت معنوی می  بخشد و اسمش می شود 

جهاد؛ وااّل اگر مانع نبود، جهاد معنی نداشت. جهاد یعنی جد و جهد همراه با زحمت و چالش با موانع3 «

تعریف مدیریت جهادی
با توجه به تعاریفی که به صورت خاص از دو واژه »مدیریت« و »جهاد« ارائه شد می توان گفت مدیریت 

1- رهبر انقالب در شروع درس خارج فقه ۷3/۶/20 
2 - رهبر انقالب ۸3/4/1۷ 

3 - رهبر انقالب در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز ۸۷/2/14 
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جهادی یعنی: علم و هنر رهبری و کنترل فعالیت های دسته جمعی، مبتنی بر مبارزه نه صرفا در عرصه نظامی 

بلکه در تمامی عرصه های علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... جهت نیل به اهداف راهبردی و کالن یک 

سیستم و رفع موانعی که در رسیدن به آن وجود دارد.

مدیریت جهادی، یادگاری است گران سنگ از دوران دفاع و حماسه که در آن، تهیه و تجهیز سرمایه های 

انسانی و مادی و برنامه ریزی فعالیت ها و انجام اقدامات، همه در فضایی برگرفته از آموزه های اصیل دینی 

صورت می گرفته است و مهم ترین ویژگی آن، ذوب اراده ی انسان در اراده ی الهی بوده و البته نماد این امتزاج 

عاشقانه، فرمانبری آگاهانه از ولی امر یا ولی فقیه زمان است.

مدیریت جهادی مقوله ای است همزاد انقالب اسالمی که آثار مبارک آن در فرازهایی از دوران دفاع 

مقدس و خصوصاً نهاد جهاد سازندگی ظهور و بروز پیدا کرده است؛ فرآیندی که از ویژگی های برجسته ی آن، 

ادای تکلیف و هم راستایی با اراده ی الهی در جهت تشکیل، حفظ و تحکیم پایه های حکومتی برآمده از اسالم 

ناب محمدی )ص(  بوده است. مدیریت جهادی، یادگاری است گران سنگ از دوران دفاع و حماسه که در آن، 

تهیه و تجهیز سرمایه های انسانی و مادی و برنامه ریزی فعالیت ها و انجام اقدامات، همه در فضایی برگرفته از 

آموزه های اصیل دینی صورت می گرفته است و مهم ترین ویژگی آن، ذوب اراده ی انسان در اراده ی الهی بوده 

و البته نماد این امتزاج عاشقانه، فرمانبری آگاهانه از ولی امر یا ولی فقیه زمان است. لذا از مؤلفه های کلیدی 

مدیریت جهادی، عقل و عشق است. به عبارتی مدیریت جهادی با بهره گیری از ابزار علم و فناوری و هم جهت 

با اراده ی الهی و براساس نقشه ی الهی، به تمشیت امور می پردازد. پیروزی انقالب اسالمی ایران، تجارب دوران 

دفاع مقدس و سازندگی روستاها و صدها موفقیت علمی و عملی دیگر در سطح کشور و حتی پیروزی مقاومت 

حزب اهلل لبنان در برابر رژیم تا دندان مسلح صهیونیستی، همه بیانگر کارآمدی مدیریت جهادی در عرصه های 

سنگین و پیچیده است1 .

» اساس مدیریت در نظام جهادی بر پایه ی رهبری و هدایت انسان ها به سوی وظایف خودشان و به سوی 

سازندگی پایه گذاری شده است. مدیران در جهاد وظیفه ی هدایت، رهبری و نقش سوق دادن انگیزه ها را 

برای کار و تالش داشته و اهم تالش خود را بر این گذاشته اند که با امر رهبری و اطاعت از رهبری، در تمام 

1- عظیمی و حدائق، 13۸۸ 
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صحنه های حساس انقالب حضور به هم رسانند و به عنوان بازوی انقالب ایفای نقش کنند1 .«

در واقع مدیریت جهادی مصداق مدیریتی است که در آن، فرهنگ سازمانی در راستای تحقق اهداف 

سازمان شکل پیدا کرده است و اهداف سازمان نیز در جهت نیازها و ارزش های محیطی قرار دارند. فلذا 

ارزش های محیطی به عنوان تقویت کننده ی اصلی ارزش های سازمانی عمل می کنند که آن هم به نوبه ی خود، 

مجدداً به تحقق اهداف سازمانی کمک می کند. در یک جمله می توان عنوان داشت: مدیریت جهادی، مدیریت 

مبتنی بر فرهنگ جهادی است.

ابعاد و مؤلفه های مدیریت جهادی2 
مهم ترین ابعاد و مؤلفه های مدیریت جهادی را می توان به شرح زیر ارائه نمود:

خدا،  برای  مدیریت  نظیر:  مؤلفه هایی  دارای  ساختاری  بعد  در  ساختاری.  بُعد  الف( 

مدیریت والیتی، انعطاف پذیری ساختار، تشکیالت مناسب با شرایط

بُعد رفتاری. در بعد رفتاری دارای مؤلفه هایی نظیر: خودباوری، پرکاری، تحول   ب( 

آفرینی، پویایی، سخت کوشی، سرعت عمل در کارها

 ج( بُعد زمینه ای. در بعد زمینه ای دارای مؤلفه هایی نظیر: مشارکت پذیری، قناعت، 

نهادینه کردن اخالق و ارزش های دینی در محیط کار واهمیت دادن به بیت المال

بر این اساس فرهنگ و مدیریت جهادی دارای یک اصل محوری و بنیادی است که آن تاکید تام بر 

معنویت و ارزش های اخالقی اسالمی- انسانی است. در واقع، مدیریت جهادی بدون معنویت وجود نخواهد 

داشت. امروزه با پیشرفت های علم تاثیر معنویت بر شاخص های کارآمدی و کارایی، سالمت سازمانی، خدمت-

دهی مناسب، بهره وری، تکریم و... بر هیچکس پوشیده نیست.

مدیریتی جهادی همتی مردانه می طلبد و داستان پر فراز و فرودی دارد. بی شک مهمترین روش برای 

پیاده سازی و معرفی این سبک به جامعه، عمل به آن و حمایت توسط مدیران کشور است که باید تک تک 

برای رسیدن به این مهم برنامه ریزی کنند و نیازی به نیروی کنترل کننده نداشته باشند، چرا که در سایه 

1- موحد، 13۸۶ 
2-مهدی یاراحمدی خراسانی 
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برنامه ریزی صحیح و پیاده سازی توسط مدیران، این سبک مدیریتی از طریق عمل آن ها در جامعه تسری 

می یابد و تبدیل به سبک حاکم شود. در الگوی »مدیریت جهادی« نهادستیزی و تجربه ستیزی به اسم 

انقالبی گری و آرمانگرایی و عدالت طلبی هیچ جایگاهی ندارد. اجتناب از سیاست زدگی به معنای ارجحیت 

منافع و مصالح ملی بر منافع فردی و جناحی از دیگر شاخصه های مدیریت جهادی است. مدیریت جهادی 

غایت خود را اثبات »کارآمدی دین در اداره جامعه« می بیند و کارگزار اجرایی تحقق »الگوی ایرانیـ  اسالمی 

پیشرفت« است.

جهاد سازندگی نمونه موفق مدیریت جهادی1 
بعد از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، فرهنگ و مدیریت جهادی و شاخصه های آن از مفهوم جهاد 

و نظام ارزشی اسالمی و انقالبی نشئت گرفته و پایه ریزی شده است. پیام تاریخی امام خمینی )ره( در 2۶ 

خرداد 13۵۸، آغاز حرکِت شورانگیز جهاد سازندگی و فعالیت مدیریت جهادی در کشور است. فعالیت های 

پُرشتاب مردم در جهاد و با مدیریت جهادی، ضمن ارائه ی خدمات بسیار ارزنده، اثرات زیادی برجای گذاشت 

و به سرعت  مشکالتی را برطرف کرد و نفوذ گسترده و عمیقی به دست آورد که هم اینک در سراسر روستاهای 

با تحلیل  از جهاد سازندگی می گویند.  بر لب،  با لبخند رضایت  کشور اسالمی، روستاییان در همه حال، 

پیام های امام خمینی )ره( و واقعیت وجودی جهاد سازندگی در سال های اولیه، متوجه می شویم که کار جهاد 

سازندگی و مدیریت آن پدیده ای منحصربه فرد، تاریخی و کم سابقه است. اهمیت نظام مدیریتی و سازمان 

اداری و تشکیالتی جهاد سازندگی، با توجه به کارایی و کارآمد بودن نظام آن، پیوسته مورد تأیید و تأکید 

مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران بوده و خدمات آن در زمانی بسیار کوتاه باعث فعالیت های عمرانی 

شگرفی در روستاها شده است.

مقام معظم رهبری در خصوص جهاد و نهادهای انقالبی فرموده اند: »شروع نوآوری و حرکت و حساسیت 

ورود در میدان ابتکار، نکته ای است که اول در امثال جهاد و نهادهای انقالبی پدید آمد و محور حرکت شد2 .«

اهمیت نظام مدیریتی و سازمان اداری و تشکیالتی جهاد سازندگی، با توجه به کارایی و کارآمد بودن 

نظام آن، پیوسته مورد تأیید و تأکید مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران بوده و خدمات آن در زمانی 

1-  دکتر ساسان زارع 
2-  همایش فرهنگ و مدیریت جهادی، 13۸۶ 
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بسیار کوتاه، باعث فعالیت های عمرانی شگرفی در روستاها شده است. مدیران این نهاد در دوران سازندگی و 

دفاع مقدس نیز با بروز خالقیت ها و ابتکارات خود، شاهکارهای عظیمی را خلق کردند که باعث حیرت سایر 

کشورها، علی الخصوص ابرقدرت های وقت شد که متأسفانه این تجربه ی عظیم و بزرگ انقالب شکوهمند 

اسالمی، آن گونه که باید و شاید، تدوین نگردید تا بتوان به ابتکارات و رهیافت های گوناگون آن از دید علمی 

و پژوهشی در عرصه های مختلف اشاره نمود. اما آنچه در این میان قابل ذکر است اینکه اهمیت عناصر 

ارزشی جهاد سازندگی به نوع رهبری، اخالق اسالمی، ساده زیستی، مشارکت پذیری، تصمیم گیری، شبکه های 

ارتباطی، نوع تشکل و ترکیب نیروی انسانی و پویایی افراد و گروه های تشکیل دهنده ی آن برمی گشت.

مدیریت جهادی در واقع سبکی برخاسته از تفکر بومی و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی ماست 

که شاید در مکاتب دیگر، مدیریت هم تعالیم مشابهی داشته باشد، لیکن این تعالیم تکنیکی و تجربی است؛ 

یعنی شیوه و روش و مدل کار است که در جوامع انسانی تفاوت چندانی با هم ندارد، اما هر کدام از این 

سبک ها، کارایی های مختلفی دارند و شدت و ضعف اثر آن ها در فرهنگ های متفاوت، فرق می کند. در فرهنگ 

ما، روحی حاکم بر این تکنیک هاست که موضوعیت دارد و آن روح حاکم نسخه ی بومی ایرانی-اسالمی است 

که باید بدان توجه نمود و در مقایسات و بررسی ها، از این نکته غفلت نکرد.

ویژگی های مدیریت جهادی در بستر جهادسازندگی 
با توجه به جایگاه ویژه جهاد سازندگی در اجرا و به نمایش گذاشتن مدیریت جهادی در اینجا جا دارد 

تا ویژگی های این نوع مدیریت در بستر جهادسازندگی به صورت اجمالی مورد بحث قرار گیرد. برای شروع 

باید این سوال را پرسید که مدیریت جهادي چه ویژگیهایي دارد که توانسته الگو براي سایر دستگاههاي 

اجرایي شده و این نهاد را نسبت به دیگر دستگاهها متمایز نماید؟ تا آنجا که مقام معظم رهبري در دیدار با 

جهادگران در تاریخ ۷۶/11/20 در مقابل ویژگي هاي مدیریت جهادي بعضي از آفت هاي سازمانهاي دولتي را 

چنین دسته بندي کردند:

1-عدم احساس مسئولیت در اجراي مجموعه ها

2-غلط بودن شکل چیدن افراد

3-پرداختن مسئوالن سطح باال به خود
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4-عدم ارتباط مناسب سازماني بین مدیران با کارکنان

در بررسی ویژگی های منحصربه فرد مدیریت جهادی، که نقطه ی اصلی تمایز این سبک و فرهنگ با 

نمونه ی غیراسالمی آن است، می توان با مد نظر قرار دادن شعارهای پیشکسوتان این عرصه در نهاد مقدس 

جهاد سازندگی ویژگیهاي مدیریتي جهاد را مي توان به صورت زیر دسته بندي کرد1.  

مدیریت براي خدا:  -1

در مدیریت براي خدا ضمن اینکه دو اصل عدم تقدم برخدا و رسول و همچنین ایمان به آخرت محور 

اندیشه ها و کارها قرار مي گیرد، رفتارهاي مدیر در کلیه شئون با یکدیگر تزاحمي نداشته و در کلیه وضعیتها 

با هم هماهنگ بوده و حرکات با یکدیگر تعامل مثبت دارند. یک مدیر الهي مسئولیت را به عنوان امانت 

الهي مي داند و به دنبال رضایت اوست.

حضرت امام در جمع مسئولین جهاد مي فرمایند که براي خدا به بندگان خدا خدمت کنید و ثنا و اجر 

را از او طلب کنید که او جزاي شما را و اجر شما را عطا مي فرماید. آن چیزي که حجم عمل را زیاد مي کند 

ولو حجم مادیش کم است و آن برای هلل بودن و اخالص است. لذا یکي از خصوصیات مدیرجهاد، اعتقادي 

کار کردن و کار براي خدا و تالش براي زدودن فقر و محرومیت از روستاها است. او با اخالص و تقوا و 

احساس رضایت از خدمت به مردم و روحیه کار بدون چشم داشت، کار مي کند. کار براي او عبادت است.

2-   مدیریت والیتي:

از آنجایي که تأسیس جهاد بر مبناي فرمان ولي فقیه و رهبر انقالب مي باشد، اطاعت و تبعیت از والیت 

فقیه و التزام عملي به آن از اولین و مهمترین خصوصیت مدیریت جهادي است. این اعتقاد از طریق دفتر 

نمایندگي والیت فقیه در جهادسازندگي نهادینه شد. در مدیریت جهادی این موضوع باید مدنظر باشد که 

تشخیص جبهه و دشمنی که باید با آن به مبارزه پرداخت باید با نظر ولی تعیین شود.

انعطاف پذیري ساختار و تشکیالت مناسب با شرایط:  -3

تغییرات تشکیالتي متناسب در دوره هاي زماني مختلف با توجه به وظایف و شرایط خاص زماني از 

جمله ویژگیهاي جهاد در دوره هاي مختلف مي باشد. مدیران جهاد در هر زمان متناسب با نیاز خود آیین 

1 - دکتر خسرو موحد 
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نامه هایي را طراحي کردند. ایجاد نظام اداري غیر متمرکز، مطرح کردن شخصیت حقوقي مستقل براي جهاد 

استانها تحت عنوان سازمان، از طرحهاي نو محسوب مي گردد که جهاد براي خود طراحي نمود. البته مدیران 

جهادي با بازخوردگیري از نتایج تغییرات تشکیالتي و آیین نامه اي به دنبال رسیدن به یک ساختار تشکیالتي 

بهینه بوده است.

مدیریت داوطلبانه، تحول آفرین، پویا و انعطاف  پذیر در مأموریتها:  -4

استقبال جهاد از پذیرفتن مسئولیتهاي خطیر در هر دوره با توجه به نیاز انقالب و تطبیق آن با تشکیالت 

جهاد از معرفهاي بارز پویایي در جهاد است. روحیه ریسک پذیري یکي از ویژگیهایي است که مدیران جهادي 

با این روحیه توانسته اند با سختیها درآویزند و با مشکالت دست و پنجه نرم کنند. براي این کار جهاد با انعطاف 

مناسب براي انجام هرگونه فعالیت الزم و تغییر و تحول مناسب با وظایف و مأموریتها در مقطع حساس و 

قالبهاي مناسب، خودش را سازماندهي کرده است. مدیر جهادي در قبول وضع موجود ناآرام بوده و به دنبال 

ایجاد تحول مي باشد. البته در انجام مأموریتها انعطاف الزم را نیز دارد. روحیه توکل از روحیه هایي است که 

در درون جهاد همیشه زمینه مناسب را براي رشد فراهم کرده است و مدیر جهادي همیشه آماده پذیرش 

مسئولیتهاي جدید و مهم در سطح کشور را دارد.

خودباوري:  -۵

ویژگي خودباوري یکي از اصول مورد استفاده در عمر سازماني جهاد مي باشد. این خصیصه با خون و 

فرهنگ انقالب و جهاد عجین شده است. انجام کارهایي که براي بار اول توسط جهاد تجربه شده داللت بر 

استفاده صحیح از این ویژگي دارد. این ویژگي مدیریت جهادي الهام گرفته از فرمایشات امام خمیني)ره( در 

بهمن ماه سال 13۵۸ به جهادگران مي باشد. ایشان خطاب به جهادگران فرمودند:

»انشاءاله این جهاد سازندگي ایران را خودکفا کند.«

آمدن ساختار  وجود  به  و  زیربنایي  و  انجام طرحهاي کالن  ویژگي جهاد درخصوص  این  به  توجه  با 

تشکیالتي متناسب با آن نیازها، پیشتاز مي باشد.

توجه به نیروي انساني به عنوان منابع مهم کاري:  -۶

عمده ترین سرمایه جهاد سازندگي نیروهاي انساني هستند که با احساس تکلیف معجزات چشمگیري را 

انجام مي دهند. دیدگاه مدیران جهاد با این سرمایه عظیم از ویژگیهاي ذیل برخوردار است:
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 أ(توجه خاص به کرامت واالي انساني نیروها و نگهداري آنها در جو معنوي از سرلوحه 

کارهاي مدیر جهادي است.

 ب(عدم برخورد ابزاري با آنها

 ج(حساسیت نسبت به حل مشکالت آنها. همیشه زماني براي گوش دادن به مسائل 

آنها در نظر مي گیرد. در مراسم شادي یا غم کارکنان در خارج از محل کار شرکت نموده 

یا نماینده اي به مراسم اعزام مي دارد. حتي االمکان با مشکالت آنها آشنا شده و در رفع آن 

بطور اساسي مي کوشد.

 د(توقع از نیروها در حد توان آنها

 ه(توجه به افزایش دانش و مهارت. مدیر جهادي با توجه به تغییرات و تحوالت سریعي 

که در جهان امروز وجود دارد، آموزش مداوم، منظم و اصولي کارکنان را ضروري مي داند. 

لذا آموزش برنامه ریزي شده و همیشگي از کارهاي مدیر جهادي است. مدیر جهادي در 

آموزش نیروهاي جهاد خست به خرج نمي دهد.

 و(ایجاد ارتباط عاطفي با کارکنان. مدیر با برگزاري جلسات خارج از محل کار به ایجاد 

رابطه عاطفي با کارکنان کمک مي نماید.

پرکاري، سخت کوشي، خستگي ناپذیري و سرعت عمل در کارها:  -۷

از آنجاییکه مدیر جهادي در کارها انگیزه عبادي دارد، او در برابر سختیها ایستادگي کرده و اراده قوي در 

رفع مشکالت دارد. او به موقع در محل کار حضور پیدا مي کند و آخرین کسي است که از اداره جهاد خارج 

مي شود. او در کارها داراي تعهد و صداقت مي باشد. توجه به کار و سرعت انجام آن با در نظر گرفتن شرایط 

و نیازها جامعه از اهداف مدیر جهادي است. بطوري که مقام معظم رهبري در بسیاري از سخنرانیهاي خود 

تأکید بر سرعت عمل جهادگران دارند.

»مدیر جهادی« کار را با جدیت، شوق و خستگی ناپذیری انجام می دهد، نه فقط پرقدرت و احیاناً 

برای اسقاط تکلیف! بهترین شاهد برای مطلبی که گفتیم، مرور حوادث سال های ابتدایی انقالب اسالمی و 

بازخوانی آن چیزی است که بر بعضی مدیران اوایل انقالب رفته است. این افراد هرچند در ابتدای کار بسیار 

پرقدرت وارد میدان کار شده بودند، اما خسته شدن در برابر طوفان مشکالت و به اصطالح عامیانه، »بریدن« 



مدیریــــــــــت جـــــهادی

15

این افراد، شاهدی است بر جهادی نبودن مدیریت های این چنینی! روحیه ی جهادی با حرکت طبیعی در 

تعارض است و نسبت این دو، نسبتی معکوس است؛ یعنی هرقدر که انسان بخواهد امور دنیا و آخرتش را از 

مجاری عادی و با حرکتی طبیعی انجام دهد به نتیجه نخواهد رسید. الزمه ی روحیه ی جهادی حرکتی بی 

وقفه در هر شرایط مکانی و زمانی و امکاناتی است و این امر، یعنی دارا بودن روحیه ی »خستگی ناپذیری«، 

آن چنان که رزمندگان دفاع مقدس الگوی عملی آن بودند که در سخت ترین شرایط، گاه تا چند شبانه روز، 

بدون استراحت به جهاد فی سبیل اهلل می پرداختند.

۸-  مدیریت مشارکت پذیر:

)ره(  خمیني  امام  فرمان حضرت  به   ... و  بازاري  کارمند،  دانشجو،  از  اعم  مردم  مختلف  اقشار  لبیک 

درخصوص حضور در جهاد سازندگي و سرلوحه قرار گرفتن شعار »همه با هم« نشان دهنده توجه به مشارکت 

مردمي در جهاد دارد.

مدیر جهادي مردم را محترم می شمارد و باور دارد که عزیزترین مردم نزد خداي رحمان، روستاییان 

محروم، مستضعف و مؤمن هستند. ارتباط نزدیک با مردم موجب تلفیق دانش نو با دانش بومي شده است که 

در نتیجه با شناخت هر چه بیشتر معضالت، راهکار براي مشکالت سریع انجام مي گیرد. از یک سو روابط بین 

مردم و جهاد، روابطي بسیار ساده، بي آالیش و خودماني بوده که باعث ایجاد محبت جهاد در دل مردم شده 

و از سوي دیگر روابط بین نیروها و مدیر در جهاد بسیار انساني و دوستانه است.

پایه  را در جهاد  به وجود آمد که فرهنگ مشارکتي کار کردن  مدیریت در جهاد به صورت شورایي 

گذاري نمود. این ویژگي در باالترین مقطع تصمیم گیري جهاد در وزارت و همچنین در استانها باعث شده 

که تصمیم گیري و مدیریت جهادي بر مبناي تخصص نیروهاي جهاد و کارآمدیهاي آنها در انجام وظایف 

باشد. ایجاد فضاي صمیمي و مسالمت آمیز و برادرانه در حل مسائل و مشکالت و تحمل یکدیگر در مقابل 

حل مسائل از ویژگیهایي است که هرکس مي تواند در درون جهاد آن را حس کند و این زمینه همکاري همه 

اعضاء را فراهم کرده است.

ارتباط با مردم و برخورد خوب با آنها و استفاده از امکانات، نیروها و ابتکارات آنها از ویژگي هاي جهاد است. 

بطوریکه حضرت امام در آبان ماه سال 13۵۸ در تأیید این امر خطاب به جهادگران فرمودند:

» این همدردي که پیدا شده است اسباب اطمینان است. اینها اسباب این مي شود که خود آن اهالي آنجا 
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هم به کار واداشته مي شوند.«

اعتماد داشتن به نیروهاي جهاد، اهمیت دادن و لحاظ کردن نظرات آنها، میدان دادن و تفویض اختیار به 

جهادگران از ویژگیهاي مدیریت جهادي است. از انتقاد آنها نمي هراسد و پاسخگوي به سئواالتشان مي باشد. 

هر چند که در محل کار مهربان و صمیمي مي باشند اما در کارها جدي و قاطع هستند. احترام متقابل مسئول 

و نیرو در جهاد وجود داشته و اصل این نکته که هر یک از نیروهاي جهاد تنها از یک رئیس مافوق دستور 

گرفته و رعایت سلسله مراتب و تعیین خطوط اختیار و ارتباط در بین جهادگران وجود دارد.

نهادینه کردن اخالق و ارزشهاي دیني در محیط کار:  -9

رعایت شئونات اسالمي و اخالقي در رفتار با ارباب رجوع، حساسیت به مسایل شرعي و حفظ شعائر و 

ظواهر اسالمي در محیط کار از ویژگي هاي مدیریت جهادي است. مدیران جهادي همیشه با توجه به این 

فرمان امام عمل مي نمایند: »عالوه بر اینکه جهاد سازندگي مي کنید جهاد با نفس خودتان هم بکنید.«

مدیریت قناعتي با اهمیت دادن به بیت المال:  -10

با کمترین هزینه و  انجام کارها  از آن در جاي خود و  دلسوزي در جهت حفظ بیت المال و استفاده 

بیشترین راندمان و کارآیي از ویژگي هاي مدیر جهادي است. با توجه به وصیت نامه الهي سیاسي حضرت 

امام )ره( که فرمودند: »بودجه اي که از آن ارتزاق مي کنید مال ملت است و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً 

مستضعفان باشید.« از تجمالت پرهیز کرده و تعهد و دلسوزي در حفظ بیت المال مي کوشد و از اسراف در 

هزینه ها دوري کرده و با آن مقابله مي کند.

ایثار و ارائه ی خدمات بی منت و عاشقانه.   -11

مدیریت جهاد، مدیریت ایثاري و داشتن هدفي واال و برتر از اهداف مادي است. هیچ یک از مشکالت 

اقتصادي، اجتماعي و حتي وضعیت خانوادگي، او را از مسیر اصلي دور نمي کند. او اولویت کار جهاد را بر کار 

خانواده قرار مي دهد. در این رابطه است که حضرت امام در خرداد سال ۵9 خطاب به جهادگران مي فرمایند:

» همه احساس مي کنند این زحمتهایي که مي کشند نظیر همان جوانهایي که در صدر اسالم زحمت 

مي کشیدند که دنبال این نبودند از مردم اجرتي بگیرند، است.«

مقام معظم رهبري نیز به جهادگران این گونه خطاب فرمودند:



مدیریــــــــــت جـــــهادی

17

» مدیران جهاد این احساس را دارند که براي به نوا رساندن انسانهاي بینوا رنج مي برند و آن روستایي 

محروم و بینوا از تالش آنها لذت مي برند.«

عدم فراموشی آرمان و جهت  -12

و آخرین مؤلفه ای که از بیانات رهبری معظم استفاده می شود و به نظر می رسد در »مدیریت جهادی« 

نقش محوری داشته باشد، فراموش نکردن آرمان ها و گم نکردن جهت و مسیر است. بهترین تعریف از آرمان 

های نظام را هم باید در بیانات خود معظم له یافت. از جمله ایشان در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان 

رهبری در تاریخ 14 شهریور 92، در ضمن بیاناتی می فرمایند:

»آنچه ما تصور می کنیم که وظیفه ی ماست، وظیفه ی مجموعه ی مسئوالن کشور است، وظیفه ی 

دولت جمهوری اسالمی است، این است که این سه مؤلفه ی بزرگ را برای همه ی تصمیم گیری ها و همه 

ی اقدام ها در نظر داشته باشند:

مؤلفه ی اول عبارت است از آرمان ها و اهداف نظام جمهوری اسالمی که این اهداف و آرمان ها مطلقاً 

نبایستی از نظر دور بشود که آرمان نظام جمهوری اسالمی را می شود در جمله ی کوتاهِ ایجاد تمدن اسالمی، 

خالصه کرد.

تمدن اسالمی یعنی آن فضایی که انسان در آن فضا از لحاظ معنوی و از لحاظ مادی می تواند رشد کند 

و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن غایات خلق کرده است برسد، زندگی خوبی داشته باشد، 

زندگی عزتمندی داشته باشد، انسان عزیز، انسان دارای قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار، دارای سازندگی 

جهان طبیعت؛ تمدن اسالمی یعنی این. هدف نظام جمهوری اسالمی و آرمان نظام جمهوری اسالمی این 

است1.«

سایر ویژگی های مدیریت جهادی  -13

عالوه بر موارد فوق سایر گزاره هایی که می توان از ویژگی های مدیریت جهادی برشمرد بدین شرح 

می باشد:

1( بهره گیری حداکثری از امکانات موجود تحت اختیار در جهت انجام مأموریت های 

1-  بیانات بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری - 1392/0۶/14 
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محوله بدون گله و شکایت. 

2( گسستن قیدوبندهای اداری و تشریفات مربوط به نظام اداری. 

3( بی توجهی به امور مادی )حقوق، رفاه، مقام و...( جهادگران حتی در زمانی که 

وجهی به آن ها پرداخت می شد، از آن به تعبیر کمک هزینه یاد می نمودند، نه حقوق. 

4( بی توجهی به زمان در انجام مأموریت های محوله )کار شبانه روزی(. 

۵( انجام امور به عنوان تکلیف و تلقی کار به عنوان عبادت. 

۶( ایجاد گفتمان مشترک با بهره گیری از خدمات ارائه شده. 

۷( تقویت بنیان های فرهنگی و توجه به این امور در انجام مأموریت ها. 

۸( الهام و اتصال به والیت از طریق نماینده ی محترم ولی فقیه و انجام وظایف 

متناسب با تأمین نظر معظم له و هدایت امور در مسیر صحیح و صواب. 

9( تصمیم سازی و تصمیم گیری در مدیریت جهادی با رویکرد »همه با هم« شکل 

گرفت. 

10( جهاد مظهر تفکر »کار نشد ندارد« است. 

11( جهاد مصداق تالش برای رسیدن به هدف است. 

12( در قاموس جهاد مشکالت و تنگناها جایگاهی ندارد1 .  

بی شک موفقیت این مدیریت در میدان ها و عرصه  ی کاری در سایه ی اعتمادبه نفس، ایجاد روابط 

همچون  نفسانی  زشت  صفات  از  دوری  کارها،  در  پیشگامی  مشاورت،  و  معاشرت  انسانی،  صمیمانه ی 

خودپسندی و افزون خواهی، اخالص در عمل، دوری از منت نهادن و دوری از جدایی از مردم و دیگر 

اخالقیات و شئون مدیریت اسالمی است که در محیط جهادی، در طول دوران عمر جهاد سازندگی و 

دیگر نهادهای انقالبی، به برکت انقالب اسالمی، رعایت و به کار گرفته شده و بدین سان تالش ها مضاعف و 

موفقیت ها زودتر حاصل شده و پیشرفت و توسعه و رفاه محقق گشته است و در ادامه ی راه نیز می بایست 

توسط دیگر سالکین این مقصد، مورد توجه قرار گیرد2 .

1- تشویقی، 13۸۸ 
2-  محمدی، 13۸۸ 
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