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 چكيده
در  ی است که پس از انقالب اسالمیجمله تجربیات رهبری شهید سید مرتضی آوینی از الگوی

قدمی برای دستیابی  تواند پیش . دستیابی به این الگو میاستدر دست ای  عرصۀ سازمانهای رسانه
رهبری  الگویشناسایی »پژوهش  این . هدفای باشد رهبری بومی سازمانهای رسانه الگویبه 

سازگاری با موضوع و روند پیش رو  بنیاد به دلیل پردازی داده روش نظریهاست. « یشهید آوین
عنوان روش این پژوهش انتخاب شده است. مصاحبه باز و عمیق و روش اسنادی، ابزار  به

ها و  بررسی این پژوهش آثار شهید آوینی و نوشته ها بوده است. جامعۀ مورد گردآوری داده
رهبری شهید آوینی در اختیار قرار بدهد و نیز همراهان و  دربارۀعاتی که اطال است هایی مصاحبه

  انتخاب شده« برداری نظری نمونه»های این پژوهش با استفاده از  همکاران شهید آوینی است. نمونه
به روش ها  مطالعه و دادهبنیاد  پردازی داده  نظریهها و اسناد به روش  طی تحقیق، مصاحبه .ستا

گذاری باز، محوری و انتخابی  شناسهدر سه مرحله کیفی و با کمک فن مقایسه دائمی  گذاری شناسه
شد. این مفاهیم نیز طی روند انتزاع  مشخصمفهوم  ۷۹۱ها  این تحلیل ، طیتحلیل شد. در مجموع

بندی شد. نهایتاً طی این مراحل  مقولۀ محوری دسته سهمقوله و در آخر  ۷۱زیرمقوله،   ۶۶در 
نظر و »، «نظر و عمل دینی». طراحی شدمفهومی  الگویی شهید آوینی در قالب یک رهبر الگوی

 .این الگو استمقوالت محوری  «والیت داشتن»و  «عمل تشکیالتی
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 مقدمه

صاحبنظران  .در حیطۀ رفتار سازمانی و روابط انسانی است اتمهمترین موضوعیکی از رهبری 

رو،  ؛ ازاینشمارند برمییکی از وجوه تمایز سازمانهای موفق و ناموفق را در رهبری اثربخش و پویا 

 ددانن ی سازمانها را ناشی از ضعف رهبری می ها آنان دلیل عمدۀ بسیاری از ناکامیها و شکست

از قرن بیستم به یکی از موضوعات جدیِ علم مدیریت « رهبری»موضوع  (.11: 1991، 1)رابرت

 تبدیل شد. 

جهانی است. سازمانها برای حرکت به سمت و  نباییکم، قرنِ بازارهای متغیّر و رق و قرن بیست

یژگیهای رهبر کنند. در این مسیر و سوی اهداف و دستیابی به آنها بیش از هر زمان دیگری تقلَا می

کند. مدیر وضع  رهبر نوآوری می ؛کند مدیر اداره می   .مدیر بسیار کاربردیتر است از ویژگیهای

دهد و رهبر  دهد. مدیر کارها را بدرستی انجام می رهبر گسترش می ؛کند موجود را حفظ می

ش هر روزۀ تعدد تحقیقات و نظریات و گستر(. 3: 1991، 1)بنیس دهد انجام می را کارهای درست

دهد. اهمیت موضوع بویژه برای سازمانهای  ادبیات در عرصۀ رهبری، میزان اهمیتش را نشان می

. گرچه استبیشتر  ،رو بوده های، که با پیچیدگیهای بسیار و محیطی بشدّت متغیّر روب رسانه

 تحقیقات تخصّصیِ اندکی ،مفهوم رهبری صورت گرفتهدربارۀ ای  سالهاست تحقیقات گسترده

رو  ای با پیچیدگیهایی روبه سازمانهای رسانهای انجام شده است.  دربارۀ رهبری در سازمانهای رسانه

هستند که با دیگر سازمانها متفاوت است. به همین منظور نیازمند سبکهای رهبری بومی برای 

و تفاوتهای  ای برای هر جامعه با توجّه به اهمیت سازمانهای رسانهای خود هستیم.  سازمانهای رسانه

 شود. با دیگر سازمانها هنوز جای خالی تحقیقات تخصّصی در این زمینه حس می گونه سازمانها این

ای خواهد شد  ۀ رهبری در سازمانهای رسانهمسئلتوجهی به  یبچنین تحقیقاتی یا سبب  یناخأل 

سازمانها مربوط است. شود که به دیگر  ی میتخصص یرغبومی و  یرغیا باعث استفاده از سبکهای 

از از جمله این تجربیّات است.  دون تردیدب« شهید سیّد مرتضی آوینی»رفتاری و مدیریّتی  الگوی

تواند راه پیشرفت و حرکت را در عرصۀ علمی و  ها می آنجا که فهم چیستی و چگونگی این تجربه

بری شهید سید مرتضی الگوی ره»طور عملی رسانه باز کند، این پژوهش به دنبال یافتن  همین

 است. « آوینی
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ارزشهای دینی به عرصه عمل وارد شد و از آن زمان تجربیات  ،با ظهور انقالب اسالمی

های سازمانی و مدیریّتی به دست آمده است. تجربیّاتی که به سبب نو و  ای در تمامی عرصه یگانه

. عرصۀ رسانه نیز از استفاوت متفاوت بودنِ ماهیت و ارزشهای انقالب اسالمی، آنها هم نو و مت

 بهره نبوده است.  این تجربیّات بی

خود درباره  ای کشور حضوری فعال داشته است. سال در عرصۀ رسانه 11سید مرتضی آوینی 

 روستاها به 19 سال در سازندگی جهاد کار شروع با» گوید: چگونگی ورودش به عرصۀ رسانه می

 جهاد برای سازی یلمف به را مارفته  رفته موجود ضرورتهای بعدها. بزنیم بیل خدا برای که رفتیم

)آوینی، « آمدیم تلویزیون به سازندگی جهاد نمایندگانعنوان  به 19 سال در. کشاند سازندگی

واسطۀ رویارویی با انقالب اسالمی و شخصیت  ای که به و توبه 1311او پس از سال  (.113: 139۱

جهادی وارد شد و بنا بر ضرورت و مقتضای شرایط به مستندسازی به عرصۀ داشت  امام خمینی)ره(

 دیار های گشته گم» ،«ها گزیده خان»، «خوزستان سیل» ،«صحرا ترکمن در روز شش»روی آورد. 

از جمله آثار او در مقام « روایت فتح»و « حقیقت»، «فتح خون»، «بلوچستان از قصه هفت» ،«فراموشی

 فرمان مقام معظم رهبری به «سسۀ فرهنگی روایت فتحؤم» 131۱اواخر سال مستندسازی است. 

سازی مستند و سینمایی دربارۀ دفاع مقدس بپردازد و تهیۀ مجموعۀ روایت  تأسیس شد تا به کار فیلم

سفر  ،گروه فیلمبرداران روایت فتح او وادامه دهد.  ،که بعد از پذیرش قطعنامه رها شده بود ،فتح را

با شهادتش در روز جمعه بیستم  کار سید مرتضی آوینیاما ؛ سر گرفتند به مناطق جنگی را از

 در قتلگاه فکه ناتمام ماند. 1311فروردین 

سید مرتضی آوینی در طول حیاتش بود. شهید آوینی  و تلویزیونی، فعالیتهای سینمایی این تنها

ها و تهیۀ فیلمهای  ، همزمان با مشارکت در جبهه1331فعالیتهای مطبوعاتی خود را در اواخر سال 

این دوره از . آغاز کرد «جهاد»و ماهنامۀ « اعتصام» مستند دربارۀ جنگ با نگارش مقاالتی در ماهنامۀ

کارگردانی و  دامه یافت. مقارن با همین سالها آوینی عالوه برا 1331تا سال  ویکار نویسندگی 

بر عهده داشت که بعدها قالب کتابی گرفت با نیز نگارش متن آن را  ،«روایت فتح» تدوین مجموعۀ

دوران اوج فعالیت مطبوعاتی شهید آوینی است. او  1311تا  1339سالهای «. گنجینۀ آسمانی»عنوان 

 شاش را برادر ردبیریسوان نویسنده با ماهنامۀ سوره همکاری کرد که به عن 39و  39طی سالهای 

سید محمد آوینی بر عهده داشت. پس از انتشار شمارۀ هفت و هشت دوره دوم سوره سید مرتضی 

شماره ادامه داد. آثار او طی این دوره  ۰۱سردبیری سوره را به عهده گرفت و کار انتشار نشریه را تا 
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با سینما در طول مدتی بیش از وی هرچند آشنایی  ؛شود ی را شامل میگوناگون نیز موضوعات بسیار

هر  تدوین باعث شد که قبل ازویژه او درزمینۀ کارگردانی مستند و ب هده سال مستندسازی و تجرب

را نیز آوینی مدیریت واحد تلویزیونی حوزه  ی،چیز به سینما بپردازد. در طول همین سالهای سردبیر

برای صداوسیما داشت.  را های تلویزیونی رفت که مسئولیت ساخت و تولید برنامهبه عهده گ

 از جمله تولیدات این دفتر در زمان مدیریت آوینی است.« سراب»و « خنجر و شقایق»مجموعه 

ای این شهید بزرگوار است که به گفته اغلب  آنچه شرح داده شد، تنها بخشی از فعالیتهای رسانه

ای دانست.  های رسانه موفق جبهه انقالب در زمینه های وان آنها را از جمله تجربهت صاحبنظران، می

ای عمیق و منحصر  ای و فعالیتهای عملی، آوینی در عرصه نظر نیز صاحب اندیشه در کنار این تجربه

ای که خروجی آن تألیف کتابهایی متعدد در این زمینه است.  ها بود. اندیشه به فرد در حوزه رسانه

آنها از یک سو و قلم موجود در های بلند  تابها و مقاالتی که هنوز هم پس از سالها، اندیشهک

قدرتمند آوینی از سویی دیگر، آنها را از بسیاری از متون این حوزه متفاوت کرده است. شاید نتوان 

ن امر محل ای به اثبات رساند و ای جایگاه شهید سید مرتضی آوینی را در مقام رهبری سازمان رسانه

های  ای فراوانی را در عرصه مناقشه باشد؛ اما در مقیاسی کوچکتر وی هدایت فعالیتهای رسانه

ای شاخص  مختلف بر عهده داشته است؛ فعالیتهایی که محصول آنها اغلب به عنوان تولیدات رسانه

 شود. نه تنها در زمان خود، بلکه در تاریخ انقالب اسالمی شناخته می

ما )ازجمله سازمانهای  بومی ست که در سازمانهایارهبری و هدایت مفاهیمی که  آنجا از

مطالعۀ  ، این پژوهش باستا  عمل، کمتر مورد توجّه قرارگرفته بویژهای( در مقام نظر و  رسانه

دست یابد تا هم ای  در فعالیتهای رسانهرهبری وی  الگویبه تالش دارد زندگی شهید آوینی، 

ای برداشته شود و  زمینۀ رهبری در سازمانهای رسانه خأل تحقیقات نظری درقدمی برای پر کردن 

صورت علمی بررسی نشده  به کنون ای از ویژگیهای شهید آوینی را روشن سازد که تا هم جنبه

چنین نتایج این پژوهش به پربارتر شدن ادبیات علمی رهبری بومی کمک شایانی خواهد  است. هم

 کرد.

قدمی  تواند پیش ای موفق ایشان می رهبری شهید آوینی در فعالیتهای رسانهدستیابی به الگوی 

ای کشورمان؛ سبکی که بتواند  باشد برای طراحی سبک رهبری بومی برای رهبری در سازمان رسانه

با توجه به اقتضائات بومی و محیطی ایران و با در نظر گرفتن ارزشهای دینی و مذهبی، بازدهی 

 کشور سبب شود. یها یت رسانهبیشتری را در مدیر
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 پژوهشو پيشينه مبانی نظری 
 رهبری 

به تعداد صاحبنظران و  است و ای رشته بین یموضوع ، رهبریانپژوهشگربه نظر بسیاری از 

درمجموع،  .ارائه شده است متفاوتی ریفااند از آن تع نویسندگانی که در این موضوع قلم زده

ای گروهی  توان گفت که بیشتر تعاریف رهبری این وجه اشتراک را دارد که رهبری پدیده می

این پیشفرض را دارند که رهبری چنین  هم است. دارندۀ تعامل میان دو نفر یا بیشتر است که دربر

ش برای متضمن فرایند نفوذ اجتماعی است که در آن رهبر مشارکت داوطلبانه کارکنان را در تال

مهمترین یکی از رهبری (. 9: 1311)عابدی جعفری،  کند کسب هدفهای سازمان طلب می

ن است ای رهبری بیانگرطور کلی تأمل در تعاریف  هب .رفتار سازمانی استعلم در حیطۀ  اتموضوع

 یا گونه دستیابی به اهداف به منظور بهاعمال نفوذ در دیگران  ،ای رهبری که مفهوم کلیدی و پایه

 .شده گام بردارند با میل و رغبت در مسیر اهداف تعیینافراد که  است

عالقه و  کاهشسبک رهبری در سازمان از عواملی است که نقش معناداری را در افزایش یا 

دوبرین سبک رهبری  (.1۱۱: 1۱11و همکاران،  1د )اوبیوروکن می ایفابه سازمان  نسبت تعهد افراد

: 1۱۱1، 1)دوبرین رفتاری رهبران است ویژگیهایکه بیانگر صفات و د دان میالگویی رفتاری را 

اما این الگوی رفتاری خود در جای دیگری ریشه داد. سبک رهبری نشاندهندۀ طرز تفکّر،  (؛131

 ۀتوجه به مسئل (.1311نژاد پاریزی و ساسان گوهر، )ایرانبینی و شخصیت رهبران است  جهان

دهد که در سبکهای مختلف رهبری به شباهتهای  خود را نشان می بینی و بینش رهبر آنجا جهان

های مختلف به عالم  از نگاه اما رفتارهایی که ممکن است در ظاهر مشابه باشند ؛رسیم رفتاری می

بینی یعنی تفسیر و تحلیل  جهان»گوید:  بینی می گیرد. مرتضی مطهّری در تعریف جهان ریشه می

جهانِ »بینی عبارت است از اینکه  جهان و تعیین خطوط اصلی چهرۀ هستی. به تعبیر فیلسوفان، جهان

بینی یعنی یک  تعبیر ساده، جهان فکری انسان ازنظرکلی شبیه و نمایانگر جهان عینی گردد و به

 (.1۰: 131۱)مطهری،  «برداشت کلی از مجموع جهان هستی

کنندۀ فلسفۀ آنهاست در این پژوهش به  و بیان ی کارهااربینی مصدرِ اج بنابراین ازآنجاکه جهان

  :شود برخورد مید و با چنین تعریفی ش دبینی نیز در مسئله سبک رهبری توجّه خواه مفهوم جهان

 

1 - Obiwuru 

2 - Dubrin 



 

 

 9369زمستان ، 4، شماره 25سال  فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسالمی/  911

رفتاری و شخصیتی رهبران است  ویژگیهایسبک رهبری الگویی رفتاری است که بیانگر صفات و 

 بینی و طرز تفکر آنها ریشه دارد. که در جهان

 تفاوت مدیریت و رهبری

کم نیستند صاحبنظرانی که دو پدیدۀ رهبری و مدیریت را در آثار خود مترادف انگاشته و در 

اند. ولی هیچ محقّقی نیست که این دو مفهوم را واقعاً  د زحمت ندادهتبیین رابطه میان آن دو به خو

در میان محقّقان دربارۀ نسبت این دو مفهوم، دو دیدگاه  (.3۰: 1999 ،1)یوکل یکسان دانسته باشد

در این در دیدگاه سنتی، تبیین رابطۀ میان این دو مفهوم، عموماً  سنتی و جدید قابل تمیز است:

 عبارت  به است؛ اعم از یکدیگر یک ده است که مدیریت یا رهبری کدامش محور خالصه می

دیگر در دیدگاه سنتی )اعم از کالسیک یا نئوکالسیک مدیریت( رابطۀ مدیریت و رهبری در  

پرسش  این شود. پاسخ دانشمندان مکتب کالسیک مدیریت به قالب اعم و اخص توضیح داده می

 .(۰: 1311)عابدی جعفری،  «از رهبری استمدیریت اعم » اجماالً چنین است که

در مقابل تقریباً از ربع اول قرن بیستم دیدگاه دیگری پدید آمده است که برخالف نظر مکتب 

ای از رهبری تلقی کرده  دانسته و مدیریت را زیرمجموعه« رهبری را اعم از مدیریت»کالسیک 

های اخیر، توجّه  بویژه در دههدر نیمۀ دوم قرن حاضر و (. 3: 1311)عابدی جعفری، است 

پژوهشگران بیشتر به تفاوت ماهوی میان این دو مفهوم جلب شده و بحث اعم و اخص به کناری 

های تمایز ماهوی میان این دو مفهوم را تشریح  نهاده شده است. دیدگاه نوین کوشیده است تا گونه

ها به نسبتِ میان رهبری و  عابدی جعفری روند تاریخی نگاه(. 1: 1311)عابدی جعفری، ند ک

نشاندهندۀ رهبری « ر»نشاندهندۀ مدیریت و « م»در این نمودار  کند. گونه تصویر می مدیریت را این

 است:
 

      ر
 

  
ر

ر

  
 

ر        ر 

۷۹  75۷۹ 
 (64: 69۳5جعفری،  مدیریت )عابدی و رهبری ميان نسبتِ به ها نگاه تاریخی روند: 6شكل 

 

تواند رهبر باشد.  می ،این است که فرد بدون اینکه مدیر باشد آید آنچه از این بحث برمی
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کس مطرح نکرده که مدیریت و  تواند مدیر باشد. هیچ می ،چنین فرد بدون اینکه رهبری کند هم

 (.19: 1999ت )یوکل، اما اختالف در درجه همپوشی اس ؛رهبری باهم یکی است

 د را باید در نظر داشت:موار این نهایتاً در مقایسه میان رهبری و مدیریت

 ولی مدیر برای برخورد با پیچیدگیهاست. ؛رهبر با ایجاد تغییر سروکار داردـ  1

کنند و از طریق انتقال  رهبران از طریق ایجاد بصیرت نسبت به آینده جهت را مشخص میـ  1

مدیران خوب از  سازند؛ اما این دید به افراد و الهام بخشی، آنان را برای غلبه بر موانع آماده می

ریزیهای رسمی، طراحی ساختارهای سازمانی خشک، نظم و انسجام را موجب  طریق برنامه

 شوند. می

ولی مدیران نگرش شخصی اگر نگوییم انفعالی  ؛رهبران نگرشی فعال نسبت به هدفها دارندـ  3

 نسبت به هدفها دارند.

هدفهای  اما در مدیریت اولویت با ؛توانند هدفهای گوناگونی داشته باشند رهبران میـ  ۰

 سازمانی است.

جویی و  کنند و اغلب در معرض مخاطره های پرمخاطره کار می رهبران در منصبـ  1

که موقعیت خوبی پیش آمده باشد و دستاوردهای مهمی  هنگامی گیرند بویژه خطرپذیری قرار می

دانند که تلفیقی از افکار و افراد در  سازی می در میان باشد؛ ولی مدیران کار را فراگرد توانمند

 هاست. ها و تصمیم راهبردتعامل باهم برای 

دهند با افراد کار کنند و از  ولی مدیران ترجیح می ؛رهبران با کارهای فکری سروکار دارندـ  3

 کند. ند؛ زیرا فعالیتهای ذهنی مجرد آنان را دلواپس میبپرهیزفعالیتهای مجرد 

اما مدیران با افراد از  ؛شوند ابتکاری و القایی با کارکنان مرتبط می های شیوهرهبران به ـ  1

 شوند. مرتبط می ،کنند گیری ایفا می طریق نقشی که در توالی رخدادها یا فراگرد تصمیم

گیری دیگری اثر بگذارد او  مراتب مطرح نیست. هر کس بتواند بر تصمیم در رهبری سلسلهـ  9

مراتب مطرح  شود؛ ولی در مدیریت سلسله ، پیرو محسوب میاست یرفتهکه اثر پذ رهبر است و آن

 شود. مراتبی در اختیار مدیران قرار داده می طور سلسله است و ابزارهای نفوذ به

اما در مدیریت  ؛تواند خارج از سازمان باشد در رهبری عضویت ضرورت ندارد. رهبر میـ  9

نخست باید به عضویت  ،م مدیریت صادر شودنکه برای کسی حکایعضویت شرط است. پیش از 

د )رضاییان، آن سازمان درآید یا به آن سازمان مأمور شود تا بتواند منصب مدیریت را بر عهده گیر
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1399 :313.) 

 ای رهبری در سازمانهای رسانه

 ؛بر هدف مبتنی باشد ؛نهاد اجتماعی باشد»کند:  گونه تعریف می ریچارد دَفت سازمان را این

و سرانجام با محیط  ،های فعّال و هماهنگ داشته امانهس ؛ساختار آن آگاهانه طرحریزی شده باشد

ای باید به مسائل  اما برای شناخت سازمان رسانه (؛11: 1391)دفت،  «خارجی در ارتباط باشد

 بیشتری قطعیت عدمر سازمانهایِ پیچیده با گیدچراکه رسانه در مقایسه با  ؛بیشتری توجه کرد

 (.111: 1391کوئیل، )مک است رو روبه

سازمانها متمایز دیگر ای را از  کنند که سازمانهای رسانه الوین و واکمن از عواملی یاد می

فرد  عواملی چون ماهیت محصول، نوع کارکنان، متغیرهای سازمانی ویژه و منحصربه ؛دکن می

ای با چالشی برای تحقّق دو  مانهای رسانهای در جامعه. این دو معتقدند مدیران ساز سازمانهای رسانه

ای با  از تولید محصوالت رسانه است ند. این دو هدف عبارترو هست روبههدفِ تا حدودی متضاد 

از سوی  خوب های نوآورانه با کیفیت سو و تولید پیامها و برنامه کارگیری حداقل منابع از یک به

میت سازمان رسانه به این سبب است که برحسب بخشی از اه (.11: 1999، 1)الوین و واکمن دیگر

سازمان خدماتی در عرصۀ تولید انواع  عنوان  آید. رسانه به وجود می به نیازی عمومی و اجتماعی

که سازمان رسانه  پیامها و تأمین نیازهای اطالعاتی، سرگرمی و خبررسانی فعالیت دارد. هر تصمیمی

 جدی دارد.رسانی مبادرت ورزد بر جامعه تأثیر  العکه در عرصۀ اط یا به هر اقدامی گیرد می

های  ای مانند هر سازمان اقتصادی و اجتماعی دیگر برای تحقق اهداف و برنامه سازمان رسانه

مد مدیریت نیاز دارد تا با حداقل هزینه، حداکثر اهای علمی و کار کارگیری شیوه بهشده   تدوین

وجود مشابهتهای فراوان با دیگر سازمانهای معرفتی و  با ای کارایی را داشته باشد. سازمان رسانه

ای  سازد. ویژگیهای سازمان رسانه آموزشی، ویژگیهایی دارد که آن را از بقیه متمایز و برجسته می

جای تولید و توزیع نوع خاصی از معرفت، فعالیت  توان چنین برشمرد: انتشار انواع معرفت به را می

شود در دسترس همۀ اعضای جامعه باشد و اثرگذاری بر تعداد  یدر سپهر عمومی که باعث م

ای در  بیشتری از مردم و اختصاص وقت و زمان بیشتری از آنها به خود؛ بنابراین، ارتباطات رسانه

مقایسه با ارتباطات گفتاری و میان فردی و گروهی با فراتر رفتن از محدودیت زمان و مکان و 

ثغور محیط  و گیری حدود ها در گستره وسیع به شکل ا و نشانهمعانی، نماده گسترشتولید و 
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لذا سازمانی با این دامنه و گستردگی، نیازمند  ؛کند کنیم، کمک می نمادینی که در آن زندگی می

کارگیری اصول و قواعد مدیریت علمی است تا فرایند تولید، توزیع و مصرف محتوا را مدیریت  هب

 (.11: 1391)خاشعی و دهقان،  کند

 یشرکتها یریتمد ینۀزم ها، مطالعات در فرد رسانه منحصربه یعتبا توجه به طب یطور کل به

در  یعیصورت طب رسانه به یمنابع انسان یریتو مد یا مؤسسات رسانه یریتمد ی،ا بزرگ رسانه

در  یو بررس یقاست و تحق یجهان ای یدهپد ،رسانه یریتطول زمان رشد کرده است. امروزه، مد

عبور کرده  یاسیس یها و دستگاه ینظر یها حوزه ای، رشته ینب یرسانه از مرزها یتریمد ۀرشت

و  شناسیها روشپژوهش، گسترش، استفاده از  یدجد یها شاخه یجستجو یحوزه برا یناست. ا

 ،اما با وجود این آمادگی(؛ 3: 1۱۱3، 1)آلباران یاستآماده و مه ینظر یدجد یکردهایرو ینتدو

ای دست نخورده باقی مانده است. رهبران سازمانهای  ای به عنوان عرصه رهبری در سازمانهای رسانه

ان پژوهشگر اند ولیکن ای همواره تحت نظارت شدید قانونگذاران و سیاستگذاران قرار داشته رسانه

ترین  شده رفتهگ نادیده به اند و درنتیجه این عرصه دهکرن توجه چندانی مدیریت رسانه به این مقوله

: 1391)خاشعی و دهقان،  ل شده استدبرسانه زمینۀ مدیریت  پردازی در مبحث تحقیق و نظریه

39۰.) 

رهبری مرور  سبک زمینۀ الگو و برخی از مهمترین پژوهشها درپیشینه پژوهش در بخش 

 دارد. بیشتری ارتباط پژوهش با این که شود می

 «ییمبنا ۀرهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظری ییناکتشافی آ ۀمطالع»با عنوان  یدکتر ۀرسال

هدف  نوشته شده است. این پژوهش کیفی و با ( در دانشگاه تهران139۱ی )توسط داود عباس

انتخابی شامل  ۀانجام شده است. نمونالگو  طراحیمنظور   رهبری فرماندهان شهید به یینکشف آ

آثار مکتوب و بنیاد  پردازی داده با روش نظریه . در این تحقیقاستنفر از فرماندهان شهید  تهف

گاه با  شد. آن ییو از دل آنها مقوالت شناسا ،استخراج یهاول هاینومضمو  ،ها بررسی صوتی نمونه

ص گردید. طبق نتایج مشخر مقوالت گیدآن با  ۀاصلی و رابط ۀگذاری محوری، مقول شناسه

این مقوله از الزامات و راهبردهای  هبری فرماندهان شهید است.کانون ر« گیمیل به اُسوِ»پژوهش 

ی سرچشمه طلب شهادتمعینی مثل اعتقادات و باورها، جهاد نرم، بصیرت، جهاد سخت، انفاق و 

 نامیده است.« رهبری شاهد»گیرد. پژوهشگر این الگو را  می
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 بر  یه)با تک یاسالم یبر اساس ارزشها یمعنو یرهبر یالگو یطراح»با عنوان  ای نامه پایان

( در دانشکدۀ معارف 139۱ی )توسط حسن سعدآباد« دفاع مقدّس( یدفرماندهان شه یژگیهایو

پژوهش با استفاده  یندر آمده است. در ا یرتحر ۀبه رشت اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق)ع(

و روابطشان با  یدشه ندهانفرما یمعنو یبه وجوه مختلف رهبربنیاد  پردازی داده روش نظریهاز 

 یرازی،ش یادص یدشه ی،کاظم یدچون شه یسرداران یو عمل یفکر یپرداخته شده و مش یروانپ

 یالگو یینتب یبرا الگوییبه  یقتحق یناست. ا یدهمطالعه گرد یباقر یدشه ی،بروجرد یدشه

 یطمح نچو یعوامل الگو یناست. در ا یافتهدست  یدفرماندهان شه یمعنو یرهبر یریگ شکل

فرمانده  یو رفتارها یژگیهاو و یرشد افراد، معرفت و خودساز یرمؤثر در مس های زمینه یشرشد، پ

 .افتد یو روند نفوذ اتفاق م شود یمنجر م یروهادر ن یو رفتار یفکر ی،روح یتحوّل یجادبه ا

ر د «االسالم سید حسن نصراهلل بررسی و تبیین الگوی رهبری حجت»با عنوان  ای نامه پایان

نوشته  (1399یدی )خورش یدتوسط سع ع(صادق)دانشکدۀ معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام 

و  یریتیاز ابعاد مهم کامیابیهای مقاومت اسالمی در لبنان از بعد مد یکیپژوهش به  ینشده است. ا

آنچه بیش اهلل نیز  های سازمان حزب و موفقیت زی. در بیان عوامل پیروپردازد یاهلل م سازمانی حزب

. استکل این حزب  یرفرد سید حسن نصراهلل، دب گیرد، رهبری منحصربه از همه مورد تأکید قرار می

پردازی  نظریهنامه با استفاده از منابع مکتوب و مصاحبه با خبرگان و بر اساس روش  در این پایان

مفهومی ارائه  وییالگو در قالب  مشخصرهبری سید حسن نصراهلل  یتموفق های مؤلفه بنیاد، داده

 .شده است

بررسی تحلیلی سبک رهبری رهبران اسالمی )حضرات پیامبر اکرم)ص( »با عنوان  ای نامه پایان

( در دانشکده معارف اسالمی و مدیریت 1313زاده ) ییبه قلم محمود رضا «اطهار)ع(( ۀو ائم

ری پیامبر پژوهش، شناخت سبک رهب یننگاشته شده است. هدف ا ع(صادق)دانشگاه امام 

ارائه و  قیقتح یناطهار)ع( بر اساس آثار شهید مطهری بوده است. دو فرضیه در ا ۀاکرم)ص( و ائم

اطهار)ع( در برخورد با دو دسته مسائل اصولی و  ۀامبر اکرم)ص( و ائمی. پ1 بررسی شده است: 

صالبت و . سبک رهبری رهبران اسالمی 1 مسائل شخصی، دارای دو سبک متفاوت رهبری بودند. 

از  ستفادهدر مسائل اصولی و نرمش و انعطاف در مسائل شخصی بوده است. تحقیق با ا یتقاطع

 هر دو فرضیه است. ییدو نتایج تحقیق حاکی از تأ م شدهای و تحلیل محتوا انجا روش کتابخانه

و  تیریصاحبنظران مد یدگاهاز د یو سبک رهبر یمربوط به رهبر یممفاه یقتحق یاتمحقّق در ادب
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که انسان  کند یعنوان م یلیدال ۀو با ارائ ی،را بررس یمطهر یدگاه شهیداز د ینچن هم و یرهبر

 شده ییدتأ یقتحق یاتفرض یت ایننها باشد در یسبک و روش ثابت یخود دارا یتواند در زندگ یم

 ینو ا رنددا یتصالبت و قاطع ،الناس مربوط است که به حق یمسائل برابردر  ی: رهبران اسالماست

که به شخص  یمسائل برابر اما در ؛برخوردار است ای یژهو یتو از اهم ردآنان اصالت دا یمسائل برا

خود  یو رسالت اله افدر راه تحقق اهد یعنی ؛اند نرمش و انعطاف داشته بوده است،مربوط  یشانا

مربوط به شخص خود  مادی یرو غ یو از منافع ماد یدندخر میرا به جان  یرمادیو غ یماد یانهایز

 .پوشیدند یچشم م

امام  یدگاهبر د یخدمتگزار مبتن یرهبر یالگو»با عنوان  یدکتر ۀرسال 139۱سال  در

با  یقتحق یندرآمده است. ا یربه رشته تحر زاده در دانشگاه تهران یخبه قلم محمد ش« ره(ینی)خم

 یتآن شخص های یشهاند یررسعنوان رهبر خدمتگزار به ب  )ره( بهینیالگو قرار دادن امام خم

 یی،چرا یسه سؤال اساس یبررس یق،تحق ینخدمتگزار پرداخته است. هدف ا یرهبر ینۀدرزم

 ینجامع در ا یالگو یک)ره( و ارائه ینیامام خم یدگاهخدمتگزار از د یرهبر یو چگونگ یستیچ

است از روش  یاکتشاف یفیاز نـوع توص یـادیکه پـژوهش بن یق،تحق ینبوده است. در ا ینهزم

توان به هشت ویژگی اساسی  های این پژوهش، می ز یافتها شده است. همضمون استفاد یـلتحل

 وحدت»، «ییجو مشارکت»، «یخدمتگزار»، «ایجاد تحول روحی و معنوی»، «یبخش یرتبص»

 د.کراشاره « امیدبخشی»و « پیروان یسخنگوی»، «بخشی نفس اعتمادبه»، «بخشی

 

 پژوهش روش
پژوهش است. برای دستیابی به این هدف  این هدف ،«رهبری شهید آوینی الگویشناسایی »

پردازی  نظریه »رو باید روشی متناسب با آن را برگزید.   این مسیری استقرایی پیش رو خواهد بود. از

ی استنتاج جا  منظّم به یها و قضایا را طی فرایند مفاهیم، فرضیه ،ها ، روشی است که نظریه1بنیاد داده

ها کشف  طور مستقیم از داده  ر پژوهشها یا چارچوبهای نظری موجود بهگیداز پیشفرضهای قبلیِ 

روش  امکانبا توجّه به هدف و مسیر پیش روی پژوهش و  .(1۱۱: 1999، 1)پاول «کند می

 پردازی در حوزۀ مدیریت، روش ذکرشده برای این پژوهش برای نظریهبنیاد  پردازی داده نظریه

 

1 - Grounded Theory 

2 - Powell 
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 انتخاب شده است.

، مقاالت و یادداشتهایی هاباها و آثار شهید آوینی و کت بررسی این پژوهش نوشته جامعۀ مورد

چنین همراهان شهید  . همدهد میرهبری شهید آوینی در اختیار قرار  دربارۀ شیوهاست که اطالعاتی 

بررسی  مورد اند نیز در جامعۀ حداقل شش ماه با وی ارتباط داشته 11تا  11که بین سالهای  ،آوینی

ای و تطبیقی بودن  به دلیل ماهیت مقایسه بنیاد پردازی داده روش نظریه .داشتنداین پژوهش قرار 

(. در این پژوهش ۰1: 1۱۱1، 1)لی نظری مالزم است گیری نمونهروش تحلیل خود، همیشه با 

دهد  تا رسیدن به کفایت نظری ادامه داشت. کفایت نظری زمانی رخ میبه این روش برداری  نهنمو

ها را رشد دهد.  وسیلۀ آن بتواند ویژگی مقوله که هیچ دادۀ بیشتری یافت نشود که پژوهشگر به

 شود که یک میکند و ازلحاظ تجربی مطمئن  میهای مشابه را بارها و بارها مشاهده  پژوهشگر داده

ها  آوری داده جمعاصلی  روشبا توجه به اینکه (. 11: 1993، 1)پندیت مقوله به کفایت رسیده است

نفر  دهبرای دست یافتن به این کفایت نظری با   بودعمیق با همراهان شهید  ۀمصاحب ،پژوهشدر این 

 از ایشان مصاحبه به عمل آمد. 

 های مستخرج از هر یک و تعداد شناسه ديهمكاران شهبا   مصاحبه :6جدول 

 ها تعداد شناسه شونده با شهيد آوینی نسبت مصاحبه شونده نا  مصاحبه شناسه منبع

 فر مهدی همایون ۷ب 
همکاری در گروه تلویزیونی جهاد و واحد 

 تلویزیونی حوزه هنری
۶۶ 

  ۰ ینگر مجموعۀ اول روایت فتحتدو بهروز افخمی ۱ب 

 ۷۱ نویسنده و همکار در ماهنامه سوره *سوم شونده مصاحبه ۳ب 

 ۱۰ دوست و همکار در حوزه هنری *شونده چهارم مصاحبه ۴ب 

  ۳ بردار مجموعۀ اول و دوم روایت فتح یلمف مرتضی شعبانی ۰ب 

 ۱۰ مدیر تولید مجموعۀ دوم روایت فتح اصغر بختیاری ۶ب 

 ۱۶ دوست و همکار در ماهنامه سوره محمود اربابی ۱ب 

  ۴ بردار مجموعۀ اول روایت فتح یلمف مصطفی داالیی ۶ب 

 ۳۹ همکاری در مجموعۀ اول روایت فتح محمدحسین قدمی ۹ب 

 ۶۶ آهنگساز مجموعۀ دوم روایت فتح زاده رضا سلطان  ۷ب 

 شوندگان سوم و چهارم از ذکر نام آنها معذوریم. با توجه به نداشتن اجازۀ انتشار نام مصاحبه* 

 

1 - Lee 

2 - Pandit 
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ها و  نوشته. »شودعالوه بر اینها از اسناد در این زمینه نیز استفاده شد تا به غنای پژوهش کمک 

اسنادی بود « همکاران شهید از های منتشرشده یادداشتها و مصاحبه» و « های شهید آوینی مصاحبه

 نهایی تأثیر مهمی داشت. الگویگیری  در شکل که شدکه به آنها مراجعه 

 
 های مستخرج از هر یک و تعداد شناسه ديهمكاران شهاز منتشرشده  یها و مصاحبه ادداشتهای: 5جدول 

شناسه 

 منبع
 منبع عنوان نوشته یا مصاحبه

شونده  نسبت مصاحبه

 با شهيد آوینی

تعداد 

 ها شناسه

 ۷ج 
ای بر کتاب عید خون، نشر  مقدمه یادداشت یوسفعلی میرشکاک

 ۷۴ـ  ۷۷:  ۷۳۹شهرستان ادب، 
 ۱۰ همکار در ماهنامه سوره

 ۳۴ همکار در ماهنامه سوره ۷۳۹۴، فروردین ۶۷ماهنامه راه، ش  مصاحبۀ یوسفعلی میرشکاک ۱ج 

 ۳۱ همکار در ماهنامه سوره  ۷۳۹سینمای اشراقی، نشر سوره مهر،  کتاب محمد مددپور ۳ج 

 ۹ ماهنامه سوره همکار در ۷۳۹۳نقطه، ش اول،  ماهنامه سه یادداشت سیدعلی میرفتاح ۴ج 

 ۰۴ همکار در ماهنامه سوره ۷۳۶۶های آینده، نشر ماتیکان،  سینما و افق نیا کتاب حسین معززی ۰ج 

 ۶ج 
کتاب زیباتر از زندگی، به اهتمام محمد  مصاحبۀ شهرزاد بهشتی

 ۶۶ـ  ۶۳:  ۷۳۹زراعتی، نشر جامعه نو، 

دوست دوران 

 دانشجویی
۷۱ 

 

 های مستخرج از هر یک ی و تعداد شناسهنیآو ديشهشده از  بررسی یها مصاحبهها و  نوشته: 9جدول 

 ها تعداد شناسه منبع عنوان نوشته یا مصاحبه شناسه منبع

 ۰۶ ۷۳۹۱تماشاگه راز، نشر واحه،  ماندگار تجربۀ یک ۷الف 

 ۱الف 
های  ضرورت تشکیل، اهداف و برنامه

 واحد تلویزیونی حوزه هنری )مصاحبه(
 ۳۱ ۷۳۱۷، شهریور ۷۱نامه سینما، ش  هفته

 ۰۶  ۷۳۹آینه جادو، ج سوم، نشر واحه،  فتح )مصاحبه( روایت به دوباره نگاهی ۳الف 

 ۶ ۷۳۹۱تماشاگه راز، نشر واحه،  مستند سینمای در واقعیت ۴الف 

 ۷۴  ۷۳۹رستاخیز جان، نشر واحه،  متعهد؟ ادبیات یا آزاد ادبیات ۰الف 

 ۷۱  ۷۳۹رستاخیز جان، نشر واحه،  اسالمی انقالب و رمان ۶الف 

 ۷۱  ۷۳۹رستاخیز جان، نشر واحه،  قلم آزادی ۱الف 

 ۴  ۷۳۹رستاخیز جان، نشر واحه،  جان رستاخیز و جسم رستاخیز ۶الف 

 ۹الف 
 و هویت باب در ناتمام یادداشتی

 انسان حقیقت
 ۷۷  ۷۳۹رستاخیز جان، نشر واحه، 



 

 

 9369زمستان ، 4، شماره 25سال  فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسالمی/  919

 های مستخرج از هر یک ی و تعداد شناسهنیآو ديشهشده از  بررسی یها مصاحبه ها و نوشته: 9جدول دامه ا

 ها تعداد شناسه منبع عنوان نوشته یا مصاحبه شناسه منبع

 ۷۰  ۷۳۹رستاخیز جان، نشر واحه،  هستند؟ اتهام مورد روشنفکران چرا  ۷الف 

 ۰۷  ۷۳۹رستاخیز جان، نشر واحه،  رستاخیز تاریخی انسان برابر در ویدیو ۷۷الف 

 ۶  ۷۳۹رستاخیز جان، نشر واحه،  اطالعات انفجار ۷۱الف 

  ۳  ۷۳۹رستاخیز جان، نشر واحه،  هنر عهد تجدید منشور ۷۳الف 

 ۷۶ ۷۳۶۳توسعه و مبانی تمدن غرب، نشر ساقی،  زمینی بهشت ۷۴الف 

 ۶ ۷۳۶۳توسعه و مبانی تمدن غرب، نشر ساقی،  اقتصاد دیکتاتوری ۷۰الف 

 ۳ ۷۳۶۳توسعه و مبانی تمدن غرب، نشر ساقی،  اقتصاد ای سیاره نظام ۷۶الف 

 ۷۰ ۷۳۶۳توسعه و مبانی تمدن غرب، نشر ساقی،  صلواتی اقتصاد تا پول دیکتاتوری از ۷۱الف 

 ۶ ۷۳۶۳توسعه و مبانی تمدن غرب، نشر ساقی،  یافتگی توسعه آرمان و آموزشی نظام ۷۶الف 

 ۴ ۷۳۶۳توسعه و مبانی تمدن غرب، نشر ساقی،  تکامل یا ترقی ۷۹الف 

 ۶ ۷۳۹۷دوش، نشر واحه،  به های خانه حلزون ورزی غرض آفات  ۱الف 

 ۷۳ ۷۳۹۷دوش، نشر واحه،  به های خانه حلزون تحجر یا تجدد ۱۷الف 

 ۱ ۷۳۹۷دوش، نشر واحه،  به های خانه حلزون آسان تحلیل ۱۱الف 

 ۱  ۷۳۹آغازی بر یک پایان، نشر واحه،  فطرت راه و جهانی نوین نظم ۱۳الف 

 

تحلیل  و ها ها، تنظیم داده آوری داده مرحلۀ طرح تحقیق، جمع چهارطورکلی این پژوهش   به

هدف تعیین  طی کرد. در اولین اقدام، طرح این پژوهش با با هدف طراحی الگوی مد نظر را ها داده

، مروری بر ادبیات موجود رهبری انجام و ایجاد حساسیت نظری برای پژوهشگران تمرکز تحقیق

کنندگان به روش  برای انتخاب مشارکتبنیاد  پردازی داده نظریهو سپس با توجه به رویکرد  شد

 نه رفتیم.ترین نموآگاهگیری نظری به دنبال  نمونه

ها و ورود به میدان  آوری داده در مرحلۀ بعدی گامهای تدوین یا دستورالعمل مشخص جمع

پژوهش با اهداف دستیابی به منابع اطالعاتی تحقیق، ارتقای قابلیت اعتماد و استفاده از موضوعات 

 نیاز پژوهش های مورد داده تدوین و به کمک روش مصاحبه عمیق شده در طول پژوهش مطرح

. انجام شد گزینشی گذاری باز، محوری و شناسهآوری شد. تحلیل متون مصاحبه در سه مرحله  جمع

بنیاد است که با  پردازی داده ها در روش نظریه این سه مرحله مطابق دستورالعمل تحلیل داده

 های خام دارد. رویکردی استقرایی سعی در استخراج الگو و تولید نظریه از داده
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ها و اسناد  گذاری باز، مفاهیم مرتبط با پژوهش از مطالعه و بررسی مصاحبه شناسهر از طریق ابزا

اش  ها انجام شد که نتیجه گذاری محوری و گزینشی رویِ داده شناسهر ادامه، . داستخراج شد

شده  های تولید شناسهگذاری محوری،  شناسه. در بود ها و کشف ارتباط میان آنها استخراج مقوله

در این مرحله  کردیم. ها بازنویسی  شناسههدف ایجاد ارتباط میان  لی را به روشی جدید بادر گام قب

و مفاهیم شبیه یکدیگر  ؛ ، شباهتها و تفاوتهای مفاهیم، استخراج و بررسیفن مقایسه دائمیاز طریق 

 .نجر شدها م ها و مقوله گذاری محوری به ایجاد گروه شناسه در یک مقوله یا دسته، قرار داده شد.

بندی  گذاری باز و محوری شد، نوبت به گروه شناسهشده  صورت یاد  ها به اینکه تمامی داده از  پس

و سپس  ، بندی ها گروه های محوری مستخرج از مصاحبه شناسهها،  شناسهبندی  آنها رسید. در گروه

شناسایی و استخراج  های اصلی و ابعاد هر یک شد تا گروه شده با یکدیگر مقایسه  های ایجاد گروه

 .گردد

 

 پژوهشهای  افتهی
مقوله بود. درنهایت همین مقوالت  11گام آنها  به آوری دادها و تحلیل و انتزاع گام حاصل جمع

بندی  دسته «والیت داشتن»و  «نظر و عمل تشکیالتی»، «نظر و عمل دینی»نیز در سه مقولۀ محوریِ 

رهبری شهید  الگویشد تا با برقراری روابط میان این مقوالت محوری و شرح نسبت میان آنها، 

 .اده شودمفهومی توضیح د الگویآوینی در قالب یک 

 نظر و عمل دینی

این مقولۀ محوری از مقوالت نظرگاه دینی، اهل والیت، سلوک اشراقی، شناخت زمانه، 

سید مرتضی آوینی است. نظر « بودن» چگونهاست. نظر و عمل دینی  گرفته شکل بسیجی و هنرمند

شود، بلکه زمینه  رهبری او ممکن می الگویتنها فهم  ای است که با درک آن نه زمینه و عمل دینی

نگاری  سازی، نویسندگی، روزنامه جمله فیلم آوینی از ای های رسانهرا برای فهم دیگر وجوه فعالیت

یک از وجوه شهید  به بیان دقیقتر بدون فهمیدن این معنا، امکان درک هیچ ؛کند و... فراهم می

 نخواهد بود. فراهمآوینی 
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 *دهنده مقوله نظرگاه دینی : شرح مفاهيم و زیرمقوالت شكل4جدول 

 مقوله زیرمقوالت مفاهيم

 وجود حقیقت ثابت

دین جامع 

 حقیقت

نظرگاه 

 دینی

 اسالم، جامع حقیقت

 انسان یتعالاسالم راه 

 نظر ۀدر عرص ینبودن د مطلق

معنای حقیقی  یتدر وال یند یقیحق یمعنا

 یتو مهدو یتاعتقادات ما، وال اساس دین در والیت

 یقتتعهد فطرت انسان به حق

انسان موجودی 

 با فطرت الهی

 یند یفطر جذابیت

 ها یتاز موجب ییعامل رها فطرت،

 در صورت کامل خود وجه اهلل شدن و اهلل یفۀانسان در خل کمال

 یتبه فطرت و عبودبازگشت انسان در  کمال

 یقتو غفلت، عوامل دور شدن از حق عادت

 یو فرد یروح یزاتانسان در تما یقیحق هویت

 کند. یکه با جهان اطراف برقرار م یانسان در نسبت یتماه تعیّن

 بشر در برابر فطرت او طبع

گذاریها در مقاله آورده شده است. جدولهای کامل در دفتر  به دلیل محدودیت حجم مقاله، تنها یکی از جدولهای شناسه* 

 فصلنامه موجود است.
 

را از  یشخو یارو مع یزانانسان م»]...[  .ین مقولۀ نظر و عمل دینی استمهمترنظرگاه دینی 

این نظرگاه آرمان و علت (. 13: 1393)آوینی، « کند یاخذ م یشحرکت خو ییآرمان و علت غا

داند و معنای حقیقی  کند. او دین را جامع حقیقت عالم می غایی حرکت شهید آوینی را نمایان می

  که به حقیقت و عدالت تعهد داردنظر او انسان فطرتی الهی  دین را هم در والیت یافته است. از

از است و اصل حرکت انقالب اسالمی و دوران جدید عالم دارد. آوینی در گیرودار فهم فطرت 

که بخشی از آن در قالب  ،دهد. او در ارتباط با دیگران بر مبنای رجوع به فطرت رخ مینظر او 

تر، نظرگاه دینی مبنا و زمینۀ  به بیان کلی ؛ده استکرفطرت آنها توجه  به شده نیز سازمان انجام می

تمام مقوالت و زیرمقوالتی است که در این تحقیق آمده است. اهل تمام افعال و افکار آوینی و 
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پذیر بوده است و با  شناس و والیت والیت بودن، وجه عملی توجه او به والیت است. او والیت

)ره( و انقالب اسالمی پیش رویش گشوده، تابع  شناختی که از زمانه به دست آورده و افقی که امام

 ه( است.و تحت والیت امام خمینی)ر

کند. البته  با زمان و مکانی که در آن است روشن می را شناخت زمانه نسبت سید مرتضی آوینی

یابد که  ای می در این نسبت، بازهم دین است که افق و راهنمای اوست. آوینی خود را در زمانه

. این روزۀ اقتصادی است تمدن غرب بر جهان سیطره یافته و به کمک عقل جزوی در پی توسعۀ هر

نظر او، فرهنگِ غربت از حقیقت و فاصله گرفتن از دین است که توسعۀ اقتصادی را  فرهنگ از

ای تاریخی  جایگزین تکامل روحی برای بشر جدید کرده است. در این میان انقالب اسالمی توبه

او تقابل  . از نظرگاهداردو رجعتی به فطرت بشر  است قرار داده پیامبراناست که راهش را ادامۀ راه 

فراهم را یافتن حقیقت دین در مقام نظر و عمل  زمینۀ فعلیت ،میان انقالب اسالمی و تمدن غرب

 کند. می

آوینی تنها در عرصۀ نظر و در مقام سخن دیندار نیست و در عمل به آن پایبند است. سلوک 

و هم بیان کند. بسیجی بودن ا اشراقی بخشی از این عمل و حرکت به سمت حقیقت را روشن می

اما ویژگی مقولۀ بسیجی این  ؛دیگری از همین موضوع است و اشتراکاتی با سلوک آوینی دارد

 کند. اش را دقیقتر بیان می است که نسبت وی با انقالب اسالمی و زمانه

گیرد.  هنرمند بودن آخرین ویژگی است که ذیل مقولۀ محوری نظر و عمل دینی قرار می

دانش بسیاری دارد و هم در طول مسیر کارش به فن و تخصص کار هنری  ینۀ هنر،زم درآوینی هم 

یدا کرده است؛ اما وجه ممتاز او در نگاهش به غایت و هدف هنر است. آوینی هنر را در پدست 

و  یداییآن ش یانهمراه با قدرت ب ؛است یقتحق یداییِهنر ش» کند:  نسبت با حقیقت تعریف می

از خداوند متعال گرفته است. هر  یزآن را ن یانحق، قدرت ب یداییش است که عالوه بر یهنرمند کس

خلق  یاگر نقص داشته باشد اثر هنرـ  آن یانحق و قدرت ب شیداییـ یدایی دو ش یناز ا یک

هنرمند، انسانی است صاحب تکلیف در برابر خدا و  از نگاه او(. 191: 139۱)آوینی، « شود ینم

بینی اوست بر  که حاصل از جهان ،انسانی است صاحب فطرت. این نگاه آوینی به هنر هنر، مخاطب

 گذارد. های هنری و نتیجۀ کار هنری او اثر می شیوهشکل استفادۀ او از 
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 مقولۀ محوری نظر و عمل دینی: 5شكل 

 
 نظر و عمل تشكيالتی

که مقولۀ محوری نظر و عمل تشکیالتی آن را شامل ای است  فهم تشکیالتی اولین مقوله

شود. فهمی که آوینی از کار و سازمان دارد باز هم در نسبتی مستقیم با نظرگاه دینی اوست. در  می

حکم عبادت را برای مؤمن دارد و زمینۀ به فعلیت  ،شود این مقام، کاری که با اعتقاد انجام می

اش، فهم متفاوتی  کند. از سوی دیگر شناخت آوینی از زمانه فراهم میرا رسیدن استعدادهای انسان 

چیز از جمله  دهد. او فهمیده که اقتصاد و پول محور همه از کار و سازمان در جهان امروز به او می

نهادها و سازمانها شده است. با محور شدن اقتصاد، تنها انگیزۀ بشر برای کار در ادامۀ معاش است و 

 به یک شر الزم که هرچه زودتر باید از آن خالصی پیدا کرد. از شود می دیلبا این وصف، کار تب

ند( بر همان محور اقتصاد هست  نظر آوینی سازمانهای ما )که میراث حکومت پیش از انقالب اسالمی
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ها نیز دچارند. سازمانها باید بنای کار خود را عالوه بر نظم بر  اند و به همان بلیّه شکل گرفته

نظام جمهوری اسالمی نیز باید سعی کند که تشکیالت اجرایی »ای درونی انسانها بنا کنند: ه انگیزه

در این زمینه  .(3۰ :1393)آوینی، « نهدهای درونی بنا  حال بر نظم و انگیزه خویش را درعین

های موفق نهادهای انقالبی همچون جهاد سازندگی پیش روی ما قرار دارد که در آنها انگیزۀ  تجربه

یکی از وجوه تفاوت نهادهای انقالبی و »عنوان عبادت تلقی شده است:  کار پول نبوده، بلکه کار به

جاست که کار در نهاد  زدگی ما هستند در همین که ارمغان غرب  ،تشکیالت اجرایی موروثی

ن است که اینکتۀ مهم دیگر  (.33: 1393)آوینی، « شود مثابه عبادتی بزرگ تلقی می به انقالبی

همچون اقماری گرد والیت قرار بگیرند و هرلحظه خود را در نسبت با آن قرار  نهادهای نظام باید

عنوان دشمن فرهنگی و نداشتن انگیزه برای مبارزه  دهند و تعریف کنند. از نگاه او نشناختن غرب به

 .ندبا آن هم از مشکالتی است که سازمانهای فرهنگی کشور به آن دچار

کند و ویژگیهایی در  ید مرتضی آوینی به شکل خاصی در تشکیالت عمل میبا این نگاه، س

شود. این عمل تشکیالتی در ویژگیهای شخصی در تشکیالت و در سطوح  رفتار او پدیدار می

هایی که ذیل  دهد. در میان زیرمقوله دیگری در نسبت با افراد، گروه و ساختار سازمانی رخ می

تر  برجسته آنها  باالتر ندیدن خود از دیگران از باقی ،گیرد ار میویژگیهای شخصی در تشکیالت قر

کند. خود را باالتر از  کند و جلوتر از آنها حرکت می است. او بیشتر از دیگران تالش می

مند  هنکه ادعای رهبری مجموعه را ندارد. او به کار تشکیالتی عالقایداند و مهمتر  نش نمیاهمکار

مسائل نظری و هم عملی توجه دارد و استقالل خود را در کار حفظ  بهدر سیر کار هم  ؛است

نداشتن ویژگیهای مدیریتی هم از دیگر خصوصیات اوست. آوینی از نگاه  کند. از طرفی می

همکارانش ویژگیهای الزم برای مدیریت را ندارد و اصالً چنین ویژگیهایی با روحیۀ او سازگار 

کار مدیریتی و اجرایی کردن کار آوینی نبود و وقتش را » گوید: مینیست. یکی از همراهان شهید 

صد البته نداشتن این ویژگی به وجه رهبر بودن او « کرد. اش را خراب می گرفت و روحیه می

 کند. ای وارد نمی لطمه

یاری اهلل  سیر الیدر کند آدمها را  تالش می افراد است. او ،سطح دیگر عمل سید مرتضی آوینی

 تری از این مسئله است. بیان کلی به آنها با کالم و عملش جهت دهد. تربیت و هدایت افراد و دهد

و نیروها پذیر کردن  در نظر گرفتن شرایط هر فرد، انصاف در کار، مسئولیت ،نیروهاارتباط دلی با 

 ایم. دیگر وجوه عملی است که در نسبت آوینی و افراد در تشکیالت به آنها رسیده ،آموزش
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طح دیگری از عمل تشکیالتی آوینی در نسبت با گروه و کار گروهی است. آوینی مبنای س

عمل گروهش را بر استقالل و اختیار افرادش قرار داده و سعی کرده است از مشکالتی که 

ما با پرهیز از بوروکراسی و با »جلوگیری کند:  ،کند بوروکراسی در کار تشکیالتی ایجاد می

ایم که بتواند در زمینه جنگ کار  یار و استقالل افراد، تشکیالتی را بنیاد نهادهاصالت دادن به اخت

ست: تأکید ااینها دیگر زیرمقوالتِ مقولۀ عمل گروهی در تشکیالت  (.119: 139۱)آوینی،  «کند

دادن و مشورت با افراد، تنظیم روابط بین افراد، در نظر گرفتن اقتضائات، ایده  بر انگیزش اعتقادی،

ای، روشن  ریزی، پرورش نیروی هنری و رسانه بینی و برنامه ینش افراد، رصد و نظارت، پیشگز

 توجه به اولویتها.  و کردن افقها، مشخص کردن اهداف

سطح دیگر عمل تشکیالتی سید مرتضی آوینی است. توجه به این  عمل در ساختار سازمانی

ه همچون مهره در این سازمان و آن سازمان نکته ضروری است که او نه سازمانی را بنا نهاده و ن

جا شده است. او سازمانی منعطف و غیر بوروکراتیک را برای فعالیت فرهنگی انتخاب کرده و  به جا

با ورود به آن به مرور گروه خود را تشکیل داده و در جهت نگاه و اهدافی که داشته حرکت کرده 

من در عرصه »کند:  طور تبیین می خاب را ایناست. وی در مقالۀ یک تجربۀ ماندگار، این انت

کشور ناامید هستم و به همین  هنری از سازمانهای موجود در نظام بوروکراتیک تالشهای فرهنگی و

حال تسلیم ضرورتهای بخش  ام که سازمانی دولتی نیست اما درعین علت به حوزه هنری آمده

یونی جهاد این قدرت را بخشیده بود که نه خصوصی نیز نشده است. این حالت تعلیق به واحد تلویز

توانست بر چنین واحدی  تسلیم موجبات و مقتضیات اداری شود که از جانب جهاد سازندگی می

)آوینی، « اداری در سیستم تولید تلویزیون بگذارد تحمیل شود و نه گردن به پیچیدگیهای مالی و

شکل  ،زمانی که به آن پیوسته استهایی را در دل سا تشکل ،او در صورت لزوم (.11: 1391

هایی  سپاری هم از شیوه دهد تا زمینه را برای رسیدن به اهدافی که در نظر دارد فراهم کند. برون می

 استفاده کرده است. ،کند برای گریختن از بوروکراسی و مشکالتی که ایجاد میاز آن است که او 
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 تشكيالتی عمل و نظر مقولۀمحوری: 9شكل 

 والیت داشتن

شامل چهار زیرمقوله محبوبیت، والیت بر همکاران، پیروی نیروها مقولۀ محوری والیت داشتن 

طور که ذیل ارتباط با افراد در تشکیالت  همان شود. از آوینی و سرسپردگی نیروها به آوینی می

آمده، آوینی با افراد گروهش ارتباط قلبی برقرار کرده و آنها را دوست داشته است. این دوست 

شده و محبوبیت او در گروهش را سبب شده  داشتن متقابالً در همراهان او هم در طی مسیر ایجاد

که  ای شود. عالقه و نسبت قلبی در اینجا متوقف نمیاما سطح ارتباط همکاران آوینی با او  ؛است

شود آنها  و باعث می کند فراهم میاز آوینی نیروها  برای پیرویزمینه را  ،همراهان شهید به او دارند

این پیروی در ادامه به نوعی  او را در نظر بگیرند. خواستداوطلبانه با وی همکاری کنند و حرف و 

 .شود منجر میینی به آو نیروهاسرسپردگی از 

تر سه  نوالیت بر همکاران مهمترین زیرمقولۀ والیت داشتن است که در واقع وجه کال
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کند. ریشۀ  کند و زمینه را برای سربرآوردن این مقولۀ محوری فراهم می زیرمقولۀ دیگر را بیان می

االطراف بودن  جامعپذیرفتن این والیت توسط همکاران او در ویژگیهای روحی، اخالقی، کاری و 

ویژگیهایی که در قالب دو مقولۀ محوری نظر و عمل دینی و نظر و عمل  ؛شهید آوینی است

توان معادل نفوذ در ادبیات علم مدیریت  . این مقولۀ محوری را میستا  تشکیالتی بیان شده

ست. تمام تالشها در ا« اراده به نفوذ»شود مسئلۀ  اما تفاوتی که بین این دو نوع نفوذ دیده می ؛دانست

مطالعات رهبری بر این پایه است که ویژگیهای رهبری شناخته شود تا با کسب و برجسته کردن این 

اما نتایج این پژوهش  ؛ویژگیها و نفوذ در مرئوسان، راه رسیدن به اهداف فرد یا سازمان میسر شود

ت. آنچه در نسبت آوینی با دهد اراده به چنین نفوذی در شهید آوینی وجود نداشته اس نشان می

نوع نگاه او به انسانهاست. او انسان را در مسیر هدف  ،آید همکارانش و دیگر افراد به چشم می

کند ایشان را در این  او تالش می دهد. بیند و فطرت آنها را مورد توجه قرار می اهلل شدن می خلیفه

دهد و زمینه ارتباط  گران به او میمسیر کمک کند. همین نگاه او به انسان، فهم عمیقی از دی

 کند. فراهم می با او را صمیمانۀ همکاران

 آوینی سيد مرتضی مفهومی رهبری شهيد الگوی

 «والیت داشتن»و  «نظر و عمل تشکیالتی»، «نظر و عمل دینی»های نهایی تحقیق،  بر اساس یافته

در فعالیتهای  را رهبری شهید آوینی توان الگوی میست که به کمک آنها اسه مقولۀ محوری 

آوینی به معنی کلی کلمه است. این مقولۀ « بودنِ» چگونگی. نظر و عمل دینی ایش فهم کرد رسانه

دهد. نظر و عمل  بینی را شرح می بینی و هم ویژگیهای او در طی طریق این جهان محوری هم جهان

دهد. البته این مقولۀ  ا نشان میتشکیالتی مختصات تفکر و عمل او در چارچوب تشکیالت ر

ای از  اما برای شرح آن چاره ؛ایم جدا دانست آوینی خوانده« بودنِ»محوری را نباید ازآنچه آن را 

انتزاع نبوده است. والیت داشتن هم نتیجۀ دو مقولۀ محوری قبلی است که شکل خاص نفوذ آوینی 

های آن است و  کننده برخی جنبه ویی روشنکند. تصویرسازی مفاهیم از س در همراهانش را بیان می

 ،مألوف چنین پژوهشهایی رسم با علم به این مسئله به .پوشاند ها را می سوی دیگری بعضی جنبهاز 

روش اساس (. ۰شد )شکل  های محوری این پژوهش ارائه سازی شده میان مقوله رابطۀ ساده

این مسئله مطرح بود که انتزاع بیش از حد مسائل و اما  ؛ها است بر انتزاع داده بنیاد پردازی داده نظریه

سعی  دلیلشان، ممکن است راه دستیابی به فهم درست را بگیرد. به همین  جدا کردن آنها از زمینه

 در وجه کالن دچار آسیبهای آن نشویم. شود میدر عین حال که از انتزاع استفاده شد 
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  و پيشنهادها  گيری نتي ه
رهبری در جهان مدیریّت صاحب ادبیاتی غنی است. سالهاست پژوهشگران در مورد این 

اند. در کشور ما نیز پژوهشهای بسیاری  دهکرو نظریّات گوناگونی ارائه  ، موضوع به تحقیق پرداخته

از چارچوبهای موجود انجام شده است. در مقام مقایسه، پژوهشهایی دربارۀ این موضوع و با استفاده 

بسیار  ،که هدفشان استخراج و شناسایی سبکهایی بر اساس ویژگیهای دینی و فرهنگی ما باشد

ای با  رسانهسازمانهای اندک است. نو بودن رشته مدیریت رسانه و عدم تدوین مبانی رهبری 

با ظهور انقالب اسالمی  .کاربردی این حوزه مطالعاتی است اسالمی، خأل نظری وـ  رویکرد دینی

 ؛آمده است دست ها ازجمله عرصۀ مدیریت و سازمان به تجربیات جدیدی در تمامی عرصه

ماهیت و ارزشهای انقالب اسالمی، آنها هم نو و متفاوت  تجربیاتی که به سبب نو و متفاوت بودن

 فعالیتهایازجمله این تجربیات در عرصۀ  رهبری شهید سید مرتضی آوینی الگوی. ستا  بوده

. دستیابی به این الگو زمینه دستیابی به سبک منحصر به فرد رهبری را در سازمانهای ای است رسانه

 ای بومی ما فراهم ساخته است. رسانه

رهبری  بصیرت در قالب سبکهایو  اگر در مدیریت امروز سخن از معنویت، خدمتگزاری

رود، تمام این مفاهیم حول کالن گزارۀ  چون سبک رهبری معنوی، رهبری بصیر یا خدمتگزار می

شود و ابزاری برای آن است؛ اما در نگاه شخصی چون آوینی که با نظرگاهی دینی  معنا می« توسعه»

ت به تفاوت در نگرد، این مفاهیم جایگاهی کامالً متفاوت دارد و این تفاوت نگاه به غای به عالم می

 شود. نتیجه و شکل رفتار منجر می
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عموماً  تیرمدی و بالطبع یعلوم انسان ۀروشها و سبکها در عرص نیو تدو یپرداز هینظر ریدر مس

عوامل مؤثر موضوع در  ۀهم شود یم یسع ریمس نی. در اشود یگرفته م دهیناد یمهم ۀمسئل

شمول بگنجد و نشان داده شود. نکته  نفرمول جها کی ریز زیآورده شود و همه چ ییها الگو

است که  نیو تمام همّ پژوهشگران بر ا شود یگرفته م دهیفرمولها ناد نیدر ا «بیغ»که  نجاستیا

به آن  علمی یدر رابطه با فضا ینیآو دیاست که شه یهمان خطر نیبرسد. ا« شهادت»به  زیهمه چ

سرنوشت محتوم  یو تکنوکراس یزدگ علم»  :داند یم یو تکنوکراس یزدگ و علم کند یاشاره م

خطر عمده قرار دارد  نیکه انسان بشدت در معرض ا چرا ؛هاست دانشگاه انیبه اتفاق دانشجو بیقر

 یفکر یبه نظامها یاز جهل، رو اش یفطر زیو در ضمن گر ردیاشتباه بگ« سبب»را با « علت»که 

تفکر در علتها و  ازها و اسبابِ حدوثِ عالم آنان را  به واسطه یسطح یآگاه کیکه  اوردیب یخاص

رساندن همه  یو تالش برا بیبه غ یتوجه ی(. ب91: 1393، ینی)آو« کرده است تیکفا ها تیماه

علت  یاشتباه گرفتن سبب به جا نیبه شهود و خالصه کردنش در فرمولها ما را به هم زیچ

 .زداندا یم سمیلیو در دامن نه کشاند یم

در سازمان بوده است. نظم  ینیآو دیشه یهایژگیاز و یکی کیاز نظم بروکرات زیگر

یی به سمت روشها شود پیشنهاد می نیاست. بنابرا یو اسالم یانقالب ۀزیکشنده انگ کیبروکرات

و  یمعن هم ی. نظم امروز با بروکراسردیگ یفاصله م کیاز نظم بروکرات شتریکه هرچه ب برویم

مندکردن  نظام یبرا یگریکه راه د ندازدیما را به خطا ب دینبا ینیهمنش نیو ا است شده نیهمنش

 نیحرکت کرد. در ابتدا چن زهیبر استقالل و انگ هیبه سمت تک کیاز نظم بروکرات دی. باستین کارها

 یاما ط ؛رسد یم ممکن ریغ گرید یبزرگ و در نظر برخ یالزم و اشتباه ریغ یدر نظر برخ یحرکت

ی تالش نیکه انسان را از نظر به سمت عمل حرکت دهد. ا یمانیا ؛ممکن است مانیبا ا قیطر نیا

ی در نظر گرفته و قطع شفرضیامروز پ یایدن یکه برا ییآمدن از چارچوبها رونیب یبرا است

 است. «میتوان یما م» ۀترجم قتیو در حق شود می

که  یا یالبته برونسپار ،موجود است کیاز نظم بروکرات زیگر یها از راه یکی یبرونسپار

 لیکمک به تشکشود با  لذا پیشنهاد می ؛آن باشد یسازمان و نظم فعل تینظم کل رییهدفش تغ

از این نظم که دارند  ییها زهیانگ ریبه آنها در مس اریو سپردن اخت یو جهاد یمانیا یها گروه

در زمان خود توانست اتفاقات  ونیزیچون جهاد تلو یطور که گروه . همانبروکراتیک دور شویم

 نو رقم بزند. یاتیو تجرب
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های چرا که سازمان ؛شود یاریدقت بس یا رسانه یرویو ن ریمد تیدر ترب شود پیشنهاد می

 ،یبه دور از شعارزدگ شانبه اهداف دنتوان یم یمؤمن و انقالب یانسانها تیتنها با تربای  رسانه

 سیبا تدر ماا ؛است یآموزش علم ت،یترب نیاز ا یند. بخشنک دایدست پ یزدگ استیو س ینیظاهرب

که هم در روش و هم در هدف  یریاست، مد یکه برآمده از بافت دانش غرب یا متون ترجمه

 یحرکت به سو شود پیشنهاد می لیدل نی. به همشود ینم تیترب ،باشد یانقالب اسالم انیمناسب جر

در  یمتون نیبه چن دنیرس ۀآغاز شود. الزمبسرعت  مانیتهایمتناسب با هدف و غا یمتن درس دیتول

مانع،  نیاما ا ؛سمت است که زمانبر و دشوار است نیبه ا یرسانه حرکت کل علوم انسان تیریمد

 ینیآو یمرتض دیس ۀو گذشتن از کنار آن شود. نوشت یمسئله مهم نیگرفتن چن دهیباعث ناد دینبا

 توان یکامل م نیقیبا »است:  ریمس نیکننده ا ما روشن یور شِیو راه پ یفعل یوزشنظام آم ۀدربار

متناسب با معتقدات  یآموزش ینظام کینزد یا ندهیشاءاهلل در آ ان یکرد که نهضت اسالم ینیب شیپ

را  یموروث ینظام آموزش نیا دیو تا آن روز الجرم با افتیانقالب خواهد  یاله یو آرمانها شیخو

فرصت مناسب تحوالت الزم را در آن انجام  کیتا در  میحال آماده باش نیو در ع میکنحفظ 

 یابیو ارز یآموزش ستمیس نیا تیعلم و ماه تیتحول فرع بر شناخت ماه نیاما از آنجا که ا ؛میده

 یغرب و مطابقت آن با مبان تیدر شناخت ماه شتریاسالم است بر ماست که هر چه ب ۀچیآن از در

 (.11۱: 1393 ی،نی)آو «میبکوش یاسالم

 دیس نیشیپ ۀاست که از جمل یا گزاره نیا ؛«است دیعلم جد تیتحول فرع بر شناخت ماه»

و  ها وهیاز همه ش شیب ،شود یآموزش آنچه آموخته م ی. در نظام فعلدیفهم توان یم ینیآو یمرتض

ران یو مد روهایدر آموزش ن شود لذا پیشنهاد می ؛شود یگرفته م دهیناد تیو غا تیو ماه هاستروش

چرا که توجه به  ؛شود دهید تیریرسانه و مد قتریو عم یوجوه معرفت ،یوجوه دانشبر رسانه عالوه 

و ضرورت دارد. در گام اول  تیما اهم یو تمدن یفرهنگ تیرشته و نسبت آن در کل یمنظر کل

 مفید تواند یم ،تآن به جا مانده اس تیو غا تیرسانه و ماه ۀدربار ینیآو یمرتض دیآنچه از سفهم 

 تحول آماده شود. جادیا یبرا نهیزم علمی طیباشد و با طرح مباحث آن در مح

 اجرایتنها با دانستن و طی آن است و  مانیاز جنس ا ریمسدر پایان باید یادآور شد که این 

 رهیکه احتماالً از س ییروشها و فرمولها اجرایبا  کس چیه نکهی. کما استین یخاص شدن ییفرمولها

پیشنهاد . ابدی ینم ستو عمل د گاهیبه آن جا است و شهدا استخراج شده نی)ع(، بزرگان دنیمعصوم

 .مودیآن را پ مانیبا ا دیاست و با مانیاز جنس ا ریمس نیانهایی پژوهش ناظر به این اصل است که 
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