
 



 سخن ناشر

درست  ،یاسالم میمفاه با میرا که بحمداهلل در کشور به وجود آمده، حفظ کن یهایروح میدار اجیما امروز احت "

کرده، به  ریما تصو یکه اسالم برا ییایساختن دن یو علم را برا میکن یرا پاسدار یاسالم یارزش ها م،یآشنا شو

 "میریکار گ

 یاهلل خامنه ا هیآ حضرت

 معظم کل قوا یفرمانده 

. ابدی یمعنا م یو اخالق ییایجغراف یاسیس ،یاجتماع یتأمل بر گفتمان ها یهیدر سا ینظام یها شهیاند یمطالعه

از ارزش اهداف  یدرک روشن تر ،ینظام یها شهیمکاتب حاکم بر اند تیمتناسب با جامع وستهیابعاد به هم پ نیا

تنها در راه خدا  کاریدهد که در اسالم پ یمبه دست  ینظام یروهایرفتار ن یعمل و چگونگ یدر صحنه  ینظام

 گردد. یمحسوب م یضرور یشود و جهاد و دفاع ارزش یم زیتجو

 شهیاند خیو تار ی، مبان(۱۳۸۰)سال  رانیدر ا ینظام شهیاند خیو تار یمبان» یانتشار کتاب ها یمرکز در پ نیا حال

دفاع را  یدر حوزه  گری، دو کتاب د(«۱۳۸۹در اسالم سال  ینظام شهیاند یو مبان( ۱۳۸۳در جهان )سال  ینظام

 یبه قلم استاد ارجمند جناب آقا« نهج البالغه یهابر آموزه  دی)ع( با تأکیامام عل یدفاع یرهایس»با عنوان 

 اریدر اخت ییدکتر محمدباقر بابا یبا قلم جناب آقا «یدر فرهنگ علو یو اسبک فرمانده یدلشاد تهران یمصطف

محترم تالش  سندگانیدو کتاب، نو نیدهد. در ا یدر اسالم قرار م ینظام ی شهیاند یمطالعات یعالقمندان حوزه

را  یعل نیرالمؤمنیحضرت ام یدفاع ی شهیمطالب، اند ینهج البالغه با موضوع بند یبر آموزه ها دیتأکدارند تا با 

 .ندینما ینموده و معرف میترس

باشد و در  یم آموزه ها نیراهگشاتر ،ینبو - یقرآن یمدرسه  ینوان حاصل آموزه هابه ع یامام عل یآموزه ها 

اصول راهنما بوده و نقش خطوط حاکم بر اعمال،  یآنهاست که به معنا نینهج البالغه درخشنده تر انیم نیا

و روابط و  یتوان راهبرد دفاع یم یاصول نیرا دارد. در واقع، در پرتو چن ینظام یرفتار، کارکردها و برنامه ها

برگرفته از  یکیو تاکت یاتیعمل ،یراهبرد ییها هینظر یارائه زسا نهینمود تا زم میمناسبات حاصل از آن را ترس

مباحث در  یاصول که در آن به همه نیحاصل از ا یها هیگردد. مسلما نظر یعلو یناب نبو یاندشه ها یمبان

از جمله حقوق  گریباشند؛ اعم از انسانها و موجودات د یه متأثر از جنگ مک یکسان یسطوح مختلف، حقوق همه 

 تیچنان نوران یاست، دارا دهیتوجه گرد واناتیح یو حت ستیز طیاسرا، مح ماران،یزنان، کودکان، سالخوردگان، ب

 یخود جلب م یتشنگان زالل معرفت را به سو یباشد که در صورت ارائه، تمام یم یو متعال یمترق گاهیو جا

 .دینما



 ینظام ی شهیاند یمبان شتریشناخت ب یکوچک برا یآثار تنها قدم نیموضوع، ا یبا توجه به گستردگ تینها در

 نیآثار و همچن نیا دآورندگانیپد ییو اجرا یعلم یاز تالش ها ی. ناشر ضمن قدرداندیآ یدر اسالم به حساب م

 شنهاداتیآثار بوده است، از نقد و پ نیا نشرضامن  شانیمستمر ا تیع کسه حما نیمسئوالن دانشگاه جامع امام حس

 .دینما یاستقبال م یبعد یحاضر در چاپ ها یکتاب ها یفیسطح ک تیتقو یارباب نظر برا

یمل تیو امن یمرکز مطالعات دفاع مسئول  

نجم یمحمد نیدحسیس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

جعفر  ریتعب –تر از زمان شهادت  حیصح ریالمؤمنین از زمان وفات رسول اهلل )ص( و به تعب ریام یفرمانده یدوره

 یدر ماه رمضان سال چهل هجر شانیشروع و تا شهادت ا -در الصحیح من سنیرة النبی األعظم ص یعامل یمرتض

 .ابدی یدر محراب مسجد کوفه خاتمه م

کند که در  یم ادیخطرناک  یباشد که از آن به فتنه یم نرم حضرت )ع( یفرمانده یسال اول دوره ۲۰ یدوره

را در  یفرهنگ هیام یپردازد؛ بن یآن م یو فرمانده هیمعاو یآنها به رهبر اتیو عمل غاتیو تبل یمقابل فرهنگ امو

کند  یشام شکل گرفته است و تالش م تیکزو به مر هیمعاو تیسازد که با محور یم نهیجامعه گسترش و نهاد

 ابدی یدست م یتیعرصه به چنان موفق نیدهد و در ا رییرسول خدا)ص( را تغ ینید یتمام سنت ها و آموزه ها

رساند و حضرت  یبه شهادت م ری)ص( را با تکب نیسال از شهادت رسول خدا)ص(، امام حس 4۰که بعد از گذشت 

 فهمد. یدشمن م ریشهادت برادر و مرگ او را با تکب ی)س( نشانه  نبیز

برخواسته  ینید ی)ع( و به آموزه ها نیرالمؤمنیام تیقرار دارد که با محور یمقابله، فرهنگ علو نیا گرید طرف

 نیکه حضرتع تالش دارد ا یشکل گرفته است؛ عرصه ا نهیکوفه و مد تیاز قرآن و سنت رسول خدا)ص( به مرکز

نشود و تا آنجا که ممکن است به سالمت  دهسپر یوشنرم او به فرام داتیآموزه ها در مقابل حمالت دشمن و تهد

 منتقل گردد. یبعد یبه نسل ها

مقاومت،  یها را از عرصه  یلیگذارد و خ یم یبر جا یادیتلفات ز ،یو امو یتقابل در فرهنگ علو ی عرصه

دلخراش شهادت حضرت الزهرا )س(، امام  یکند و صحنه ها یخارج م یو علو ینبو میو صراط مستق یداریپا

 سازد. ی)ع( در عاشورا را فراهم م نیشهادت امام حس تیحسن)ع( و در نها

ساله  ۵ یو در دوره ابدی یم مختلف ادامه یساله در نهان و آشکار به صورت ها ۲۵ یتقابل در دوره یعرصه  نیا

 جهینت نهایا یکنند. به عبارت یم ییصف آرا نیو ناکث نیمارق ن،یقاسط یرسد و جبهه ها یآشکار م ییبه صف آرا

 یاز خود نشان م یتیحضور و فعال نینرم بوده است که چن یدشمن در عرصه ها یها تیظهور فعال یصحنه  ی

 سازند. یسخت و آشکار را فراهم م یپردازند و عرصه ها یم ییدهند و در مقابل حجت خدا به صف آرا

 یمخالفت یسخت و آشکار صحنه ها و عرصه  یفرمانده یحضرت دوره یساله  ۵ود حد یدوره  گر،یعبارت د به

 شده است. جادیا هیام یشام و بن تیبه مرکز ینرم فرهنگ امو یعرصه ها یتالش و فرمانده ی جهیاست که نت

و  یکرده است، فرمانده یسع سندهیاست که نو یمجموعه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، تالش نیدر ا آنچه

که حضرت  ییها فیکلمات و توص یسال( را با مطالعه  ۵سال و  ۲۵سکوت و آشکار ) یسبک حاکم در دو دوره



 لیاست، به روش تحل دهیما رس ستگذاشته و امروزه در قالب نهج البالغه به د ادگاریدر دو مرحله از خود به 

 مدل و سبک بپردازد.  یو ارائه  یمحتوا به باز کاو

)ع( نیرالمؤمنیام یاست که بتوان سبک فرمانده دهیچاپ رس نتیو به ز نیتدو زهیهدف و انگ نیمجموعه با ا نیا

در آن نبوده و هر چه هست،  یرخنه و اعوجاج چیو ه( ۲۶۶، ص ۳۹هستند )بحار ج  یجوامع بشر یعال یکه الگو

بر انتخاب  یتا حجت ردیقرار گ انندهو فرما رانیخصوصا مد یبشر یجامعه  اریاست که در اخت رتینور و بص

 جوامع و سازمانها برگرفته شود.  تیهدا یبرا یرفتارها و الگو

خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار انجام  رامونیپ یاست که مرحوم دشت یکلمات، موضوع بند یبند میتقس مرجع

کتاب  یقرار گرفته است و چارچوب فصل بند یو بازکاو لیمحتوا مطالب مورد تحل لیداده است که به روش تحل

 باشد: یم ریبه شکل ز

بر  یلیتفص دیو آموزه ها و موضوعات آن شده است و تأک یفرهنگ علو ،یبه فرهنگ امو یفصل اول نگاه کل در

 یزیر هیاستنباط و پا نیرالمؤمنیام یآن شده است که بر اساس آن سبک فرمانده یو مؤلفه ها یفرهنگ علو

 .شده است

المؤمنین )ع( در آن به تماشا  ریام یجامعه پرداخته شده است که سبک فرمانده یفرهنگ یفصل دوم به فضا در

 یسبک فرمانده یها هیشود. در فصل سوم به پا یاز موضوعات آنها اشاره م یگذاشته شده است و به تعداد

 یکلمات امیر المؤمنین به دست م یمحتوا لیاشاره شده است که از تحل آن یکل یو اصول و مبان نیرالمؤمنیام

 .دیآ

در دو  یدر بخش دفاع نیرالمؤمنیام یراهبرد کل تیو در نها نیها و دکتر استیها، س یژگیدر فصل چهارم و اما

 شود. یم نییو تب فینرم و سخت تعر یحوزه

و  یانجام فرمانده یپرداخته شده و چگونگ یآن در فرهنگ علو نیو دکتر یدر فصل پنجم به فرمانده سپس

 شده است. . نیتدو نیاثرگذار بر آنها در قالب رهنامه و دکتر یشاخص ها

 یو ارائه شده و مدل کل نییسخت و نرم تب یع در حوزه نیرالمؤمنیام یفرمانده یدر فصل ششم سبک کل آنگاه

 ست.ا دهیکه به کار گرفته شده، اشاره گرد ییها وهیشود و به ابزارها و ش یم میآن ترس

 یها استیو س نهایو دکتر افتهی صیفرماندهان با توجه به سبک ارائه شده تخص فیفصل هفتم به وظا تینها در

 در آمده است. ریتحر یسخت و نرم به رشته  یدر حوزه ها یابالغ



به جهت احساس  سندهیاست که نو یاشکاالت متعدد یرو، دارا نی. از استیکار ن نیو آخر نیاول نیشک ا یب

که لطف خدا شامل شده و مورد  نیا دیدهد. به ام یقرار م یعلم یجامعه  اریو بضاعت مزجات در اخت تیمسئول

تا انشاء اهلل در  ندیرا کمک نما سندهیکه با رهنمودها و تذکرات الزم نو نی)ع( واقع شود و ا نیرالمؤمنیتوجه ام

 عرضه گردد. شتریبا استحکام ب یمتن یبعد یچاپ ها

چاپ کتاب را فراهم نمودند،  ی نهیکه زم یو همکاران دیاسات یدانم که از همه  یبر خود واجب م انیدر پا البته

آن را تقبل  یعلم یراستاریپاسدار احمد غالمپور که زحمت و پیاز سردار سرت ژهیبه و م؛ینما یتشکر و قدران

 نمودند.

من اهلل اتوفیق و  

)طالتپه( یمحمدباقر بابائ دکتر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فصل اول:

 تحلیلی بر مبانی سبک فرماندهی

 

 

 

 

 
 



 

 یفرمانده

شود که  یاطالق م یبه کس یدهد و در اصطالح نظام یاست که حکم و فرمان م یکس یدر لغت به معنا فرمانده

که  یکس یشود و به معنا یم ادی Commanderبه لغت  نیدر تحت فرمان او باشد و در الت یچند واحد نظام

ترجمه  Commandو به لغت  هبه عمل و شغل فرمانده اطالق شد یکنترل، قانونگذار و رهبر است و فرمانده

فرمانده به  ن،یتواند فرمان دهد، آمده است. بنابرا یکه شخص فرمانده م یاریعمل فرمانده و اخت یشده و به معنا

است  یحقوق تیشخص یتنها دارا یاست و فرمانده یو حقوق یقیحق تیشخص یشود که دارا یاطالق م یشخص

 یحقوق تیو شخص گاهیمقام، جا یگردد؛ چرا که همه دارا یم رآنها ب یقیحق تیو تفاوت فرماندهان به شخص

 گردد. یو سامانه اطالق م ستمیبه س یفرمانده یشود، ول یبه فرد اطالق م یفرمانده گر،یهستند. از طرف د

فرمانده و  تیابتکار و شخص یقوم ،یداور ر،یتدب ت،یدهد که صالح یم لیتشک یرا رهبر یفرمانده ی جوهره

شود؛ از  یتوجه م یرهبر فیآن به تعار یاصطالح فیرو، در تعر نیباشد. از ا یاو اثرگذار م تیاو در موفق ییتوانا

را هم مد نظر  تیریمد فیتعار دیبا ،یفرمانده فیدر تعر ن،یدارد. بنابرا تیریبا مد یتشابهات یفرمانده یطرف

 کرده اند فیتعر نیرا چن یرهبر ب،یترت نیگرفست. بد

تالش  یکه مردم را برا ییها تیفعال معین یابه اهداف  لین یبه تالش مشتاقانه برا گرانید بیترغ یاقدام برا »

 «دهد. یقرار م ریتحت تاث ،یمشتاقانه در جهت تحقق اهداف گروه

آنها حول یک محور و موضوع بحث کرده اند که  یاست که همه  نیا یایگو تیریمد فیدقت در تعار ن،یبنابرا

 ییرا درشت نما یاشاره دارند، کارکرد تیریمد یکه به کارکردها ییاست و در جا تیریجوهر و ذات مد انگریب

 آورده اند. مانند: فینموده و در تعر

 یتحقق اهداف سازمان یرا برا اتیعمل یو اجرا یریگ میتصم ل،یتحل ،یبررس تیاز افراد که مسئول یگروه ایفرد  

 ؟ «سازمان عهده دار هستند. کی یها تیفعال تیو هدا یهماهنگ ،یزیبرنامه ر یندهایبا فرآ

برنامه  قیشده که از طر رفتهیپذ ینظام ارزش کی یبر مبنا یو انسان یموثر و کارآمد منابع ماد یریفراگرد به کارگ 

شده صورت  نییبه اهداف تع یابیبه منظور دست اتیو کنترل عمل تیمنابع و امکانات، هدا جیبس ،یسازمانده ،یزیر

 ؟«.ردیگ یم

 یمؤثر و کارآمد به اهداف سازمان یابیدست یو کنترل منابع برا یسازمانده ،یزیعبارت است از برنامه ر تیریمد 

به اهداف سازمان  یابیدست یو چگونه از منابع برا زانیمبه چه  ریکند که مد یمشخص م ییکارآ ف،یتعر نیدر ا



در  زانیکه به چه م نیانتخاب کرده است و ا زمانسا یبرا ریاست که مد یاهداف یایگو یاستفاده کرده و اثربخش

 « تحقق آنها موفق بوده است.

 تیآنها، هدا تیمسئول گاهیتا به تناسب جا ردیگ یشکل م یو ارزش یفکر یمبان ی هیاست که بر پا رانیمد رفتار

 "«.ردیبه صورت موثر، کارآ و هم افزا بر عهده گ یطیمح راتییو توجه به تغ یسازمان را با استفاده از منابع سازمان

به هدف استفاده  لین  یبرا گرانینفوذ از در د یشود که در رهبر یگفته م تیریو مد یدر تفاوت مفهوم رهبر 

در  یاهداف سازمان رانیمد یباشد، چرا که برا یم یبه اهداف سازمان لین ینفوذ برا نیا تیریدر مد یشود، ول یم

سلسله مراتب مطرح  یدر رهبر ن،یکنند. بنابرا یرا دنبال م یکه رهبران اهداف متنوع یاست، در حال تیاولو

خارج از  یفرد ایو  یاتیعمل یبا کارگر رده یعال ریشود، خواه مد وذاست که موفق به اعمال نف یرهبر کس ست؛ین

 یکه فرد یتیدر هر وضع ایدر هر سازمان  یعنی ست؛ینوع سازمان مطرح ن یدر رهبر نیسازمان باشد و هم چن

الهام  یروین کی یکه دارا نیکرده است و ا یاعمال رهبر یگردد، در واقع به گونه ا گرانیموفق به نفوذ در رفتار د

 با وضع موجود سروکار دارند.؟ شتریب رانیکه مد یاست؛ در حال یو نوآور رییتغ جادیا یبخش برا

 یفرمانده و فرمانده فیتعر

 یفرمانده صادر م کیکه  یدستور -۲فرد،  کیاقتدار  -۱چهار کاربرد است:  یحداقل دارا «یفرمانده» ی کلمه

نظارت  ای حاتیتسل قیداللت بر تسلط از طر4فرد قرار دارد؛  کی یکه تحت فرمانده یمنطقه ا ایسازمان  -۳کند، 

 موضوع برتر. . کیاز 

 : گردد یاز آنها اشاره م یموجود است که به تعداد یمتفاوت ینظرگاه ها زین یفرمانده فیتعر در

 یکه دارد، در راستا یتیشغل و مسئول ایفرد در خدمت به سبب درجه  کیاست که  یاریاخت یفرمانده 

 یروهایاست، در ن یفرد نظام کیفرمانده  فیتعر نیبرد و بر اساس ا یمحوله به کار م یها تیانجام مأمور

 ت،یو ابالغ مأمور افتیدر فیوظا یو دارا دینما یم یخود اعمال فرمانده ردستانیمسلح که نسبت به ز

 صیدر رابطه با تخص یریگ میطرح ها و برنامه ها، تصم بیتصو ت،یستاد نسبت به مأمور یاعضا هیتوج

 باشد. یم تیمنابع و بودجه، نظارت، کنترل و هدا

 یمسلح برا یروهایاز افراد عضو ن یکیاست که به  یقدرت یفرمانده»: یشمال کیآتالنت مانیسازمان پ 

 گردد. یواگذار م ینظام یروهایو کنترل ن یهماهنگ ت،یهدا

 خوب و بد آن را  یعملکردها ی هیکل تیکند و مسئول یم یفرمانده یاست که بر عده ا یفرمانده کس

اعتماد به نفس، درجه و  اقت،یل مان،یفرد به سبب ا کیاست که به  یاریاخت یبر عهده دارد. فرمانده

 یو سازمانده یزیطرح ر تیگردد و مسئول یم ضیدستانش تفو ریز یشغل برابر قانون و مقررات در اداره



و  یحیتصر یها ستیدر انجام مأمور ینظام یها گانی تیکنترل و هدا ،یآموزش، اجرا، هماهنگ

 .؟ ردیگ یرا به عهده م یاستنتاج

 فرمانده در  کیکه  یرا به قدرت ی( فرمانده ۱۹۸۷ کای) وزارت دفاع آمر کایمشترک ارتش آمر ستاد

 یاطالق م د،ینما یخود اعمال م ردستانیبه ز یمنصب به طور قانون ایبه موجب درجه  ینظام یروهاین

استخدام،  یبرا یزیاستفاده مؤثر از منابع موجود و برنامه ر یبرا تیکند که شامل قدرت و مسئول

گردد. هم  یمحوله م یها تیانجام مأمور یبرا ینظام یروهایو کنترل ن یهماهنگ ت،یهدا ،یسازمانده

 باشد. یبر عهده او م زیخدمت ن و انظباط پرسنل مأمور به هیروح تیبهداشت، رفاه، تقو تیمسئول نیچن

 عبارت است از تفکر و  ،یسازمان نظام کی یفرمانده«. توأم با اقتدار تیهدا»عبارت است از  یفرمانده

 ایانجام دهند  دیآنچه که افراد تحت امر با رامونیپ یریگ میو تصم یبا استفاده از دانش تخصص یداور

رفتار افراد  یت نحوهیجان افراد و در زمان صلح هدا تیدر زمان جنگ مسئول یانجام ندهند. فرمانده

وضع نموده و بر اطاعت از آنها  یاخالق یارهایفرمانده مع یرا بر عهده دارد. به عبارت گریکدینسبت به 

 کند.  ینظارت م

 احساس کردن و روحیه دادن، عمل کردن و اعمال قدرت است  ،یریگ میعبارت از تفکر و تصم یفرمانده

 ،یذهن یروهاین یبا اقتدار با استفاده از تمام توام تیعبارت است از هدا یفرزانگان، فرمانده ییدر نمادگرا

 ثاریا یفداکار مان،یمانند شجاعت، ا یعلم و نفوذ به همراه اوصاف بیاز ترک ی. و فرماندهیو بد یقلب

 کنند.  یبه تناسب درجه اعمال م یشود که افراد نظام یم جادیا

 منابع و امکانات ممکن و  ،یتیریرفتار و روش مد نش،یاز دانش، ب یاست که با برخوردار یفرمانده کس

 یم شیهدف پ یو سازمان را به سو ردیگ یبه کار م یطیمح طیمقدور را با توجه به ارزش ها و شرا

 برد.؟ 

 به ذهن، احساس،  یدهد و متک یم لیتشک یآن را رهبر یاست که جوهره یامر معنو کی یفرمانده

 یکند، فرمانده یم یخود را رهبر یتحت فرمانده یعمل جسم و روح است و فکر، جان و دل مجموعه 

 استقامتو  یصبر، پافشار ،یتقوا، حلم، بردبار یزگاریاست، پره یانسان یمحتاج دانش، خرد و صفات واال

و کمک او و  تیبزرگ و اعتماد به حما یراه، توکل به خدا انیها و غلبه بر موانع م یدر مقابل دشوار

 4دارند. ازیاست که فرماندهان به آن ن ییزهایچ ،یانسان یخصال واال گرید

: ألم تر إلى المال من بنی إسرائیل من بعد موسى إذ قالوا ینبئ لهم ابعث میخوان یم ۲۶۹ یهیبقره، آ یسوره  در

ا نقاتل فی سبیل اهلل قال هل عسیتم إن کتب علیکم القتال أال قالوا قالوا وما کنا أال تقاتل فی سبیل اهلل لنا ملک

بعد از وفات  "وقد أخرجنا من دیارنا و أبنائنا فلما کتب علیهم القتال تولوا إال قلیال منهم و اهلل علیم بالظالمین

کنند که  یجنگ با دشمنان م یبرا یدرخواست فرماندهآمده و از او  امبرشانیبه نزد پ یگروه یحضرت موس



 یو قال لهم نبیهم إن اهلل قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا أ»کند:  یم نییآنها تع یخداوند حضرت طالوت را برا

الملک علینا ونحن أحق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال قال إن اللة اضفاء . بسنة فی العلم و الجسم  ن لهیکو

 ( .۲۶۷ هیو اهلل یؤتی ملکه من یشاء و اهلل واسع علیم. )بقره آ

 یزمامدار یکه داشت به درخواست آنها پاسخ گن. .. را به فرمان خدا برا یا فهیطبق وظ امبرشان،یهر صورت پ در

و قال لهم نبیهم إن اهلل قد بعث « است ختهیشنا برانگ یزمامدار یو به آنها گفت: خداوند طالوت را برا د،یآنها برگز

 نجایفرمانده لشگر نبود، بلکه زمامدار کشور هم بود. از ا ااز تعبیر ملکا جن که طالوت، تنه "لکم طالوت ملکا.

 یادیو اوشن ز م،یتر ستهیکه ما از او شا نیمت داشته باشد، با اچگونه او بر ما حکو»گفتند:  یمخالفت شروع گروه

خداوند  خابقالوا أنى یکون له الملک علینا ونحن أحق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال واقع، آنها به انت« ندارد.

قرآن  یکشاورز ساده بود ول کی یو از نظر مال لیاسرائ یگمنام بن یلهیقب کیاز  یطالوت جوان -اعتراض کردند 

او گفت: خداوند او را بر » کند.  یبازگو م نیداد؛ چن لیاسرائ یبه گمراهان بن امبریرا که آن پ یپاسخ دندان شکن

 "إن اهلل اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم."« .دهیبخش تو علم و )قدرت( جسم او را وسع دهیشما برگز

را  یرهبر یاساس طیو شرا دیکه شما سخت در اشتباه نیاست و دوم ا میخداوند حک شنیگز نیکه ا نی: انخست

 .ستین یرهبر یبرا یازیامت چیو ثروت، ه ینسب عال د،یفراموش کرده ا

بخشد و خداوند احسانش( وسیع و گسترده و دانا  یخداوند ملک خود را به هر کس بخواهد م»: دیافزا یم سپس

 "و اهلل یؤتی ملکه من یشاء و اهلل واسع علیم.« افراد( است. یستگیو شا اقتی)به ل

 یمختلف از سو لیباشد و آن فراهم س امکانات و وسا یرهبر یبرا یجمله ممکن است اشاره به شرط سوم نیا

 خداست.

 ریغ یدر سازمانها ریبه کار مد یادیشباهت ز یسازمان نظام کیتوان گفت: کار فرمانده هر چند در  یم تینها در

 یریاز مد ۸۹ /۲۰/  ۷ خیبه تار رانیمسلح ا یروهایستاد کل ن یط /۱۳۲۱ ۲شماره  ی هیابالغ یدارد و حت ینظام

با  یفرمانده ریز یدر جنبه ها یول شدیم یو دفاع یظامارائه داده و تنها استعمال فرمانده را در امور ن فیتعر کی

و تنها است  یو فرمانده تیریاز مد ۱/  ۷/  ۸۹ ۱۹۰ /۲۲ یشماره  ی هیابالغ یا یتفاوت دارند که به نوع تیریمد

 :رود یبه شمار م یفرمانده  فیتعرمقوم  یبه نوع

  ؛یریگ میتر در تصم عیوس اراتی( اخت۱

  ردستان؛ی( نفوذ کامل بر ز۲

 و کنترل؛  تیبه هدا ادی( توجه ز۳



 تیریمد ینوع یبتوان گفت فرمانده دیدارد و شا یاریبس ییکارا یریشجاعت و خطرپذ ت،یخالق ی( در فرمانده4

 است. یبحران طیدر شرا

شناسند؛ چرا که  یرا هم علم، هنر و فن م یفرمانده یول ست،یاتفاق نظر ن تیریکه در فن بودن مد نیا با

 دیرا کل یباشد. فرمانده یبالنده م یمدرن و هنر طراح زاتیاطالعات به روز، تجه ازمندین اتیعمل یبرا یفرمانده

شمارند که توان  یشاهد آن م نیرا بهتر یازآلمان ن یشناسند و فرمانده یتوسعه و رشد ارتش و سازمان رزم م

و نفرات  زاتیشود که با وجود تجه یم ادی یعرب یمقابل آن از ارتش ها یسازمان رزم هشتاد برابر کرد و در نقطه 

 به علت ضعف فرماندهان شکست خورد. یستیونیصه میاز رژ شتریب

 توان گفت:  یم یو فرمانده تیریو مد یرهبر فیبا توجه با تعار یفرمانده فیتعر در

و اعمال نفوذ  عیوس اراتیو داشتن اخت یرهبر یاز جوهره  یاست که با برخوردار یامر معنو کی یفرمانده »

به ذهن، احساس، عمل جسم و روح بر  یرزم را با متکسازمان  یو کنترل همه جانبه  تیهدا ردستان،یکامل در ز

 «.ردیگ یعهده م

مقام معظم  ریدهد. به تعب یم لیتشک یرا رهبر یفرمانده یاست و جوهره یاوصاف رهبر یفرمانده، دارا ن،یبنابرا

امر  کی ی. فرماندهستیداشته باشد و بدون آن فرمانده ن دیدر خودش با یاز رهبر یجوهر کی: فرمانده یرهبر

فقط  یبه ذهن، احساس، عمل جسم و روح است. فرمانده نظام یهمه جانبه است و متک یاست و اداره یمعنو

فکر و جان و  یعنیکند؛  یم یخود را رهبر یتحت فرمانده یکند، بلکه مجموعه  ینامه و دستور ابالغ نم نییآ

 یانسان یمحتاج دانش و خرد و صفات واال یکند. فرمانده در فرمانده یم تیدل آنها را هم مانند جسم آنها هدا

 انیو استقامت در مقابل دش غلبه بر موانع م یو صبر و پافشار یو تقوا و حلم و بردبار یزگاریاوصاف پره است و

 دارند. ازیاست که فرماندهان به آن ن ییزهایچ ،یو کمک اوووع انسان تیبزرگ و اعتماد به حما یراه، توکل به خدا

که  رایکند، موفق نخواهد بود؛ ز یکه تنها بخواد فرمانده یاز امامت است، ... فرمانده یسهم وافر یاراد یفرمانده

ک حرکت کند، الزم است که قلبش معتقد شود، ... تا روح و قلب او را قانع ..  نیا یبرا یانسان تحت فرمانده

 رهبر مشاهده کنند. کیکلمه شما را به د  یاقعو یدست شما هستند، به معنا ریکه ز یکسان یستی. بادینما

راه،  انیو استقامت در مقابل دش غلبه بر موانع م یو صبر و پافشار یو تقوا و حلم و بردبار یزگاریاوصاف پره

 دارند. ازیاست که فرماندهان به آن ن ییزهایچ ،یو کمک اوووع انسان تیبزرگ و اعتماد به حما یتوکل به خدا

که  رایکند، موفق نخواهد بود؛ ز یکه تنها بخواد فرمانده یاز امامت است، ... فرمانده یسهم وافر یدارا یفرمانده

ک حرکت کند، الزم است که قلبش معتقد شود، ... تا روح و قلب او را قانع ..  نیا یبرا یانسان تحت فرمانده

 رهبر مشاهده کنند. کیرا به د کلمه شما  یاقعو یدست شما هستند، به معنا ریکه ز یکسان یستی. بادینما



 یفرمانده سطوح

 شود: یم میمختلف جنگ به سه سطح تقس یدر عرصه ها یریگ میبر اساس سطوح تصم یفرمانده

 لیو در آن به تبد باشدیجنگ م یعال یریگ میدر سطح تصم یسطح فرمانده نی: ایسطح راهبرد ی( فرمانده۱ 

توان  یمؤلفه ها ریو سا ینظام یها تیاعم از قابل یمل یها تیو کاربرد تمام ظرف یاهداف جنگ به اهداف نظام

 شود. یدر جنگ توجه م یقطع یروزیبه پ یابیدست یبرا یمل

عمده در صحنه  یها گانی تیهدا و یزیطرح ر تیمسئول ،یسطح از فرمانده نی: ایاتیسطح عمل ی( فرمانده۲ 

 را بر عهده دارد. یبه اهداف نظام یابیدست یبرا اتیعمل ی

 یرزم را بر مبنا دانیها در م غده دیع یکیزیف تیهدا تیمسئول یکیتاکت ی: فرماندهیکیسطح تاکت ی( فرمانده۳

 عهده دارد.؟ ها، طرح ها و دستورات مصوب بر یخط مش

 یهنر فرمانده

 زات،یآموزش، تجه ،یفرمانده یمؤلفه ازمندین ینظام یروهاین یو تجربه نشان داه است که رشد و بالندگ قاتیتحق

و  یکیزیف یعوامل اثرگذار بر توان رزم در دو مؤلفه  یبند میانظباط و سلسله مراتب هستند که در تقس ه،یروح

حرکت  ینقش اول بوده که جهت و روند کل یادار یعوامل، فرمانده نیا انیدهند. در م یم یجا یکیزیف ریغ

 کند. یرا مشخص م روهاین

 ینظام اتیعمل تیهدا انیاست که فرمانده در جر یاتیها و خصوص تیمسئول ف،یوظا یدر بردارنده یفرمانده هنر

 ل،یو تحل هیمانند تجز ییها تیشود و در زمان صلح فعال یافسران در زمان جنگ م فیدهد و شامل وظا یانجام م

مانند ارتباط با رهبران  یفیوظا یبرخ یو حت رندرا بر عهده دا ینظام یروهایو آموزش ن یو سازمانده یزیبرنامه ر

 یموارد را در زمره یدر برخ یرنظامیغ یعمل به عنوان مقام حکومت یبه آنها و حت هیحکومت ها و توص یرنظامیغ

 دهند. یفوق قرار م فیوظا

ر د یطیمح راتییکنند، گرچه امروزه تغ یم یآن برشمار یدگیچیرا در عوامل اثرگذار و پ یهنر فرمانده تیاهم

 تفاوت ها را کم رنگ کرده است؛ مانند: نیا تیریمد یحوزه ها

  رها؛ییمتغ ی( فراوان۱

  رها؛ییبودن متغ یفی( ک۲

 :یریگ میحوادث و موارد تصم یری( تکرار ناپذ۳



 یزمان تی( محدود4 

قضاوت محکم، بدن سالم و  ،یدر آمده، نبوغ نظام ریتحر یبه رشته  ۱۸۱۰که در سال  نینو یفرهنگ نظام در

صدر،  یخوش قلب بودن، داشتن سعه ر،یناپذ یخستگ ،یجسارت، حضور ذهن در مواقع حساس و بحران ،یقو

محتاط بوده و اگر  ریجوان باشد، ممکن است کم تجربه و غ یلیکه خ یفرمانده در صورت -داشتن سن معقول 

در  یرفتار و خلق و خو یکنواختی -نشاط و سر زنده نباشد  یدارا یکاف یباشد، ممکن است به اندازه ریپ یلیخ

عدالت، متانت، اعتدال، دانستن هنر جنگ از  ،یرازدار ،یریحفظ نظم و انضباط توأم با عطوفت اما انعطاف ناپذ

به حفظ  توجه فراوانو روشن، بذل  قیو صحبت کردن به صورت دق یدهگرفته تا عمل، داشتن هنر فرمان هینظر

از  یریبهره گ یافسران برا اتیدائم رفتار و خصوص یآنها و بررس یازان و برطرف ساختن کمبودهاجان سرب

 نانیفرمانده باعث حس اعتقاد و اطم کیتجربه  نیکرده اند. همچن یفرمانده برشمار یها یژگیاستعداد آنها، از و

عاشق شکوه و افتخار بوده و  دیبا ن،یبنابرا د،یافزا یشده و صفات خوب او با حس احترام به اقتدارش م یروزیاز پ

 و اطالعات منظم را حفظ کند. قیخود ساخته و انظباط دق ی فتهیرا ش گرانیمتنفر باشد، د یاز چاپلوس

 یهنر فرمانده ی خچهیتار

 یبر م یبه تحوالت هنر جنگ ها و تفکرات نظام یهنر فرمانده یخیتحوالت تار ی نهیدر زم یفرض اساس شیپ

 رامونیمطالعات پ شتریب ل،یدل نیسکه است. به هم کی یبا جنگ مانند دو رو یارتباط فرمانده یگردد. به عبارت

 یاست که به تعداد خیدر طول تار ینظام شمندانیفرماندهان و اند یخیتار لیو تحل هیبه تجز یهنر فرمانده متک

 شود. یاشاره م ریکرده اند، در جدول ز جادیا یکه در ساختار نظام یادیها و تحول بن شهیاز آنها به همراه اند


