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چکيده
انقالب اسالمی بيش از آنکه انقالبی سياسيی سيرننون كننيد ريیييی هاشنهياشی باهيدق انقالبيی
فرشننی بود كه مفاشيم نسبت شا را مبتنی بر جهان بينی الهی بازتعریف كرد جامعيه ريیيم سياسيی
نوینی خلق كرد كه نظير آن را در جغرافيای سياسی امر ز جهان نيی توان یافيت شيدا ا يلی در ایين
تحقيق هناسایی ا لویت بندی ابعاد حکومت داری از منظر امام خيينيی(ر ) اسيت بيدین منظيور در ایين
تحقيق كه از حيث ماشيت از نوع توسعه ای استق مبتنی بر ر ش تحليل مضيون با استفاد از نظرات 30
تن از خبرگانق ابعاد مکتب حکومتی امام خيينی(ر ) هناسایی رتبه بندی هد نتایج تحقيق نهان می دشد
پاسداری از ارزش شای اسالمق تر یج اسالم ناب محيدیق گذر از بين تحجر انفعالق تير یج اسيالم
د ر انقالبق دهين هناسیق سازندگی در جامعهق در شم تنيد هدن معنویيت اخيالب بيا سياسيت
گسترش عدالت اجتياعی تهکيل دشند ابعاد ميذكور اسيت مولفيه پاسيداری از ارزش شيای اسيالمی
مهمترین بعد گسترش عدالت اجتياعی كم اشييتترین در ميان ابعاد هناسایی هد است

کليد واژهها :امامخميني ،مكتب حكومتي ،حكومتداري ،اولويتبندي
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 2دانهيار گر مهندسی نایعق دانهنا جامع امام حسين (ع)
 .3استاد گر مهندسی سيستم دانهکد مهندسی نایعق دانهنا علم
 .4استادیار گر جغرافيای سياسیق دانهنا عالی دفاع ملی

نعت

مقدمه
انقالب اسالمی ایرانق برخاسته از جهانبينی ارزششای اسالمی بود این نکته نييازی
به اثبات ندارد شيه كسانی كه به تحلييل نظریيهپيردازی دربيار انقيالب اسيالمی ایيران
پرداختييهانييدق بيير ایيين نکتييه تاكيييد رزیييد انييد ماشيييت «اسييالمی» انقييالب  1357ایييرانق
بدینمعناست كه اشداا آرمانشای انقالبق عيناً شيان است كه در اسالمق بهعنوان اشداا
اساسی حيات انسان مطرح هد است دلييل عليت تاكييد اميامخيينيی(ر ) بير جيهيوری
فللنامه عليی مطالعات مدیریت راشبردی دفاع ملیق سال ههمق هيار 21ق بهار 1401

اسالمیق بد ن ی

كليه زیاد كمق بهعنوان نوع ريیيم پيا از انقيالبق در شييين مطليب

نهفته استق كه از دیدگا امام(ر ) ملت ایران با انقالب اسالمی شدفی جز اسيتقرار اشيداا
ارزششایی كه از نظر اسالم معتبر استق نداهتند این نظامق اشداا آرمانشيا ارزششيا
ر ش شای خود راق از اسالم ناب محيدی(ص) اخيذ كيرد اسيت اسيتاد مطهيری ماشييت
انقالب اسالمی را ایننونه تعریف میكند طرد شييه ارزششيای غيير اسيالمی تکييه بير
ارزششای مستقل اسالمی

(مطهری )178 1357

البته ر هن است كه استقرار عدالتق قطع ابستنیشاق از بين بردن تبعيي
تامين آزادی شای معقول مهر عق ایجاد رفا

شيای نيار اق

امنيتق گسترش تعليم تربيت

شييه از

اشداا آرمان شای انقالب اسالمی بود است ا ل سوم قانون اساسی جيهوری اسالمی
ایرانق در مورد ظيایف اساسيی د ليت جيهيوری اسيالمی ایيرانق یعنيی مجيوعيه نظيام
حکومتیق میتواند فهرستی از اشداا نظام را پييش ر ی ميا قيرار دشيد ب هيی از تحيول
عظييی كه در نتيجه انقالب اسالمی در ایران ایجاد هدق بيه حيوز فرشني

مربيو اسيتق

به یا آنکه برخی از نظریهپردازان انقالبق علت ا يلی ایجياد انقيالب اسيالمی را تحيول
فرشننی در جامعه ایران قبل از انقالب میدانند معتقدند كيه انقيالب اسيالمی از اسيا ق
تحولی مبتنی بر فرشن

(ر )

اسالمی دینی بود است؛ در این ميانق دیدگا شای امامخيينيی

بهعنوان رشبر انقالب اسالمی یکی از بزرگتيرین مليلحين احيياگران اندیهيه عييل
اسالمی در جهان معا رق از اشييت خا ی برخوردار است ر یکرد امامخيينی(ر ) به مفهوم
»شویت ملی« معنا مبنایی كه ایهان از این مفهوم اراد كرد اندق به یا بيرای كهيورشای
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اسالمی جنبششای اسالمی معا ر كه هباشتشای فرشننی اجتياعی بسياری با جامعيه

ایران دارندق از اشييت مضاعفی برخوردار است مس له این تحقييق یيسيتی هياخ
(ر )

زن شركدام از هاخ

مکتب امام خيينی

شيای

شا است در حکومت اسالمی شدا تهکيل

مکتبی است با پایهشای مستحکم نظام اسالمی كه از قاعيد شيای محکيم حقيوقیق سياسيیق
اجتياعی عليی كه براسا
در اقع الزمه تهکيل ی

آن می توان تيدن عظيم اسالمی را بنا نهاد تهکيل هد است
تيدن عظيم اسالمیق این است كه مسائل دنيای اسيالم را مسيائل

ه لی خود بدانيم شدا ا لی این پا شش در گام ا ل تعيين ابعاد مهم حکومتداری از
شيين اسا

سواالت كلی پا شش عبارت است از اینکه ابعاد مهيم حکوميتداری مکتيب

امامخيينی كدامند؟ ا لویتبندی شر كدام از این ابعاد یيست؟
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
(ره)

ويژگيهاي رهبري امامخميني

الف) اعتقاد به انجام وظيفه و تکليف الهي مبنای رهبری

امام خيينی ی

انسان كامل تربيت هد مکتب اسالم ی

بند اقعی خدا ند بود

در شيه امور بر مبنای ظيفه خود عيل میكرد مبارز با ريیم طياغوتی محيدرايا هيا
داد برای انجام تکليف بود اگر در سال  ۶7آن را پایان داد نيز به شيين دليل بود جني

باعيث

(ر )

تهکيل نظام اسالمی توسط ایهان در شيين راستا قابل تحليل است ایهيان اگير جني

را اداميه

مقاله پا شهی هناسایی ا لویتبندی ابعاد حکومتداری از منظر امامخيينی

منظر مکتب امام خيينی در مرحله ی بعد ا لویت بندی شر كيدام از ایين ابعياد اسيت بير

آبدید هدن نير شا زمينهای برای توسعه خودكفایی كهور هد بهعال شيانطيور كيه اميام
میفرمود «ما در جن

ابهت ابرقدرتشيا را هکسيتيم» (اميام خيينيی(ر )ق )123 13۶2

بيه جهانييان

ثابييت كييردیم كييه سييلطهگييران جهييانی در مقابييل اراد ملتييی مليييم نيياتوان اييعيف
شستند(محيدیق )10۶ 13۶5

ب) نقش و ويژگيهای شخصيتي امام در رهبری

امامخيينی دارای اراد ای پوالدین اعتيياد بيه نفيا كاميل بيود بيه درسيتی را خيود
اطيينان داهت در مقابل به سردمداران ريیم منحو

پهلوی بننرید كيه بسييار متزليزل بيه
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توانایی خود بیاعتياد فاقد اعتياد بهنفا بودند دليری جرأت حضرت اميام بيه النيویی
برای ن بنان تود شا تبدیل هد در آفيرینش ر حييه انقالبيی گسيترش آن كيه یکيی از
هرایط ا لی قوع تدا م انقالب استق بسيار كوثر بود امام شم پيش از آغاز حركت نهيایی
كه از  1۹دی ما  135۶آغاز هد شم در جریان حركت انقالب در سيالشيای  57 5۶ایين
قاطعيت را نهان میداد در مرحله پایانی برخيی از مقاميات سياسيی درخواسيت مالقيات بيا
ایهان را میكردندق اما ایهان با بيان این نکته كه یون حکومت پهلویشا غيرقانونی است آنهيا
فللنامه عليی مطالعات مدیریت راشبردی دفاع ملیق سال ههمق هيار 21ق بهار 1401

ا ل باید استعفا دشند تا مالقات يورت گييرد از جيليه سييدجالل تهرانيی رئييا هيورای
سلطنت پا از استعفا توانست با ایهان مالقات كند

(عييد زنجانیق )25 13۶7

نتيجه طبيعيی منطقيی بيودن مواايع تلييييات نييز تکلييفميداریق اسيتواری
ایستادگی برای رسيدن به اشداا تحقق برنامهشاست امام خيينی(ر ) در مقاطع حسيا
سرنوهت سازی ي به خلوص در د ران ا جگيری هتاب انقالب ي بير سير را انقيالب
قرار میگرفت با استواری قاطعيت آنچه را ته ي

داد بودق بیپر ا هجاعانه دنبيال

میكرد از آنجا كه متکی بر پهتوانه قوی ایيان اننيز الهی بودق شرگيز دیيار سسيتی
تردید نيیهد در هرایطی كه برخی گر شا جریانشای سياسیق با تغيير ر ششای ريیم
ها یا عقبنهينیشای تاكتيکی یا تهدیدشای خيارجیق بيه پييدا كيردن را شيای مييانی
مذاكر

ملالحه با عوامل ريیم راایت میدادندق نهيب شهيدار قاطعانيه اميام بيود كيه

مردم را به حركت در میآ رد را را باز میكيرد نيونيهشيای بيارزی از ایين اسيتحکام
قاطعيت جود دارد كه تحليل بررسی موهکافانه شر كدام ي با توجيه بيه شييه هيرایط
اقعيات آن د ران ي انسان را به هنفتی ا میدارد این یاگی در رشبری اميام خيينيی(ر )ق
گاشی برای یاران هاگردان نزدی

ایهان شم هنفتاننيز مینيود تليييم تياری ی اميام

برای بازگهت به كهور نيز اعالم لغو حکومت نظامی در  21بهيين  57ي كيه در تحقيق
پير زی انقالب نقش اساسی داهت ي د نيونه از د شا نيونهای است كه ناهی از اسيتواری
قاطعيت امام بود در پيهبرد انقالب عبور آن از گردنهشا پرتنا شای فرا ان نيز تيثثير
بارزی داهت
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(جليلیق )12 138۹

رابطه امام خميني(ره) و مردم در انقالب اسالمي
در بررسی انقالب شا مطالعه د ركن اساسی انقالب (رشبری مردم) تعاميل ایين د
ركن از اشييت خا ی برخوردار است شيين امر باعث هد است تا نظریهشيای انقيالب را
از لحاظ اشييتی كه برای شری

از این د محور قائل شستند به د دسته تقسيم كنند

 .1مکاتب مردم محور

بهعنوان مواوع ا لی این نهضتشا مورد توجه عنایت خاص بود اند مردم یا بيهعنيوان
كسانی كه نهضت در خدمت برای نجات آنها طرحریزی هد

یا اینکه از آنيان یياری

شيکاری طلب هد استق اشييت یا ای دارند؛ یا اینکه خود بهعنوان بيازینران ا يلی در
بسياری از تحوالت سياسی ي اجتياعی نقش ایفا كرد اند

(رحيم پور ازغدیق )13۹0

البته تعریف ر هن دقيقی از كليه مردم تاكنون نهيد اسيت شریي

از مکاتيب بيا

توجه به گر فعال مؤثر در تحوالت سياسیي اجتياعی بيرای خيود تعریيف برداهيت
خا ی از مردم دارند ماركسيست شا تنها طبقه كارگر آنهم كارگر آگا

یا بهعبارت دینر

پر لتاریا را بهعنوان طبقه مولد انقالبی مطرح ميیكننيد ليبيرالشيا بيه طبقيه متوسيط
ر هنفکر جامعه اميد بسته آنها را بهعنيوان نياینيد

پيهير در شير جامعيهای ميؤثر در

ر هنفکری احزاب تکيه میكنند

(ر )

تحوالت سياسی ي اجتياعی به یيا انقيالبشيا دانسيته بير ر هينفکران حركيتشيای

مقاله پا شهی هناسایی ا لویتبندی ابعاد حکومتداری از منظر امامخيينی

بالتردید در تيام نهضتشا قيام شای سياسی ي اجتياعی مردم در معنای كلی عيام آن

(محيدیق )100 1382

 .2مکاتب رهبر محور

برخی مکاتب پير زی یا هکست انقالب را تنها مرشون رشبر یا رشبيران آن دانسيته
معتقدند این نقش قابليتشای رشبری است كه باعث بسيج مهاركت تود شا در انقيالب
می هود اكثر این مکاتب برای رشبر ی
ه

رشبر میپندارند

اقتدار كاریزمایی قائل شستند انقالب را قيائم بيه

(حااریق)21 1377
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(ره)

معناي مكتب امام خميني

معنای مکتب امام خيينی منظور از مکتب امام خيينی(ر ) شييان سيلوح حکيومتی اميام
خيينی(ر ) است این سلوح در سه سطح فردیق ملی جهيان اسيالم اسيت در ،یيلق ایين
سطحبندی بهطور اختلار توايح داد می هود
 1در سطح فردی مبارز بانفا ا رار بر تعبد عيل اسالمی
فللنامه عليی مطالعات مدیریت راشبردی دفاع ملیق سال ههمق هيار 21ق بهار 1401

 2درسطح ملی قرار دادن مستضعفان در محور تلييمگيریق حفظ حدت ملیق حفيظ
مردمی بودن حکومت تا كيد بر سازندگی كهور
 3درسطح جهان اسالم تاكيد بر حفظ حدت مسليين موايعگييری علييه دهيينان
اسالم
منابع شناخت مكتب امام خميني

(ره)

برای جلوگيری از انحراا هناخت حيح این مکتب باید منابع يحيح درسيت را
اختيار كرد این منابع با توجه به تاكيد امام خيينی امام خامنهای (مد ظلهالعالی) هامل سه
دسته می هوند
(ر )

 1رفتار امام

(ر )

 2گفتار بيانات امام
3

(ر )

يتنامه امام

يت نامه امام خيينی

(ر )

را می توان یکيد ی تو يه شای ایها ن برای كهورداری

ظایف مردم مسؤ لين در قبال اسالم دانست مقام معظيم رشبيری در تو ييف ایين
يت نامه می فرمایند آن مرد دانياقآن ميرد حکييمق آن ميرد خبيير بيه اسيالمقآن ميرد
دنياهنا ق با توجّه به نياز این ملتق راشى را انت اب كيرد؛ نهيانه شيایی را گذاهيت
تو يه شایى را كرد؛ شرجاشم به آن تو يه شا عيل هدق جواب داد امر ز شم ما به شيان
تو يه شا نياز داریم امر ز شم كهور ما به شيان را ق بيه شييان نهيانه شيا
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خطو احتياج دارد

(امام خامنهایق)138۹

بيه شييان

ابعاد مكتب امام خميني

(ره)

مکتب امام خيينی (ر ) هامل سه بعد عقالنيتق معنویت عدالت است
 .1عقالنيت

در این خلوص باید گفت استفاد نکردن از عقالنيّت جهل در نی نيز كه بهدنبال آن
مهکالت معضالت متفا تی درعر هی ادار ی جامعه نظام جيهوری اسيالمی را پدیيد
خواشد آ ردق بهعنوان یکی از زمينهشای اعف در نی نظام معرفيی هيد

از ایين ر شيم

را حفظ حدتق تقوای الهیق جهاد عليی جنبش نرمافزاری توليد علمق معرفی كرد اند
طبيعی است تحقق ینين راشکارشایی نيازمند اراد ی قویق برخورداری از دانيش كياربردی
سيعق عهی در برخورداری از اخالب ا يل اسالمیق تالشق پهتکار شيت انقالبيی
است حال اگر این مقدمات به نقطهی مقابل خود به هکل منفی در قاليب جهيلق تنبليیق
خودخواشی خود محوری مانند اینها تبدیل هيود بيه هيکل ميوانعی در جهيت تحقيق
راشکارشای یاد هد ق خودنيایی خواشد كرد عقالنييت در ایين مکتيب هناسيهشيایی دارد؛
مظاشر ا لی عقالنيت در این مکتب عبارتند از
 گزینش مردمساالری برای نظام سياسی كهور؛

(ر )

 عدم انعطاا در مقابله با دهين مهاجم؛

مقاله پا شهی هناسایی ا لویتبندی ابعاد حکومتداری از منظر امامخيينی

حضرت امام شم مقام معظم رشبریق راشبرد مبارز در جهت مقابله با این زمينهی ايعف

 تزریق ر ح اعتياد به نفا خود اتکایی در ملت؛
 تد ین قانون اساسی توسط منت بين ملت رای مردم؛
 تفهيم اینکه احبان ميلکت خود مردم شستند؛
 .2معنويت

بعد د م این مکتب بعد معنویت است دراین رابطه مقام معظم رشبری میفرمایند
«امام بزرگوار ما رفاً با تکيهى بر عوامل مادى ظواشر مادىق را خود را پيى نييیگرفيت؛
اشل ارتبا با خداق اشل سلوح معنوىق اشل توجه تذكر خهوع ،كر بود؛ بيه كيي

الهيى
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با ر داهت؛ اميد ا

به خداى متعالق اميد پایان ناپذیرى بود» (امام خامنه ایق)1388

بير شييين اسيا

میتوان گفت مظاشر ا لی این بعد در مکتب امام عبارتند از
 اخالص امام كار كردن برای خدا؛
 تو يه مس ولين به توكلق اعتياد به خدا كار كردن برای خدا؛
 رعایت اخالب تقوا توسط خود امام؛
 تو يه رعایت اخالب به مردم مس ولين؛
فللنامه عليی مطالعات مدیریت راشبردی دفاع ملیق سال ههمق هيار 21ق بهار 1401

 باالتر ندانستن خود از مردم پذیرفتن انتقاد عيبشای كارخود اقرار به آن
 .3عدالت

در بعد عدالتق امام به تود شای مردم توجه داهتهاند رسيدگی به ميردم مستضيعف را
تنها رسيدگی به لحاظ اقتلادی تعریف نيی كردندق بلکه بها دادن بيه آنهيا از نظير جاینيا
اجتياعی مردم پا برشنه مستضعف را در در نهاندن بيرای ایهيان ميالح بيود؛ یعنيی
امام(ر ) به مردم گفتند كه هيا احب این كهور شستيد امام (ر ) خطياب بيه مسيؤ لين نييز
میفرمود «هيا شيه امدار این مردم پابرشنه مستضيعف شسيتيد بایيد بيرای آنهيا كيار
كنيد »

(امام خيينیق )15 13۶0

این ی

نيونه بسيار بارز از آن عدالتجویی حضرت امام (ر ) بود نيونه دینر این بيود

كه از یا خواری اطرافيان خودهان جليوگيری كيرد

نسيبت بيه فرزنيدانق ابسيتنان

كارمندانی كه در بيتهان بودند دقت داهتند كه از مقام موقعيتهيان سواسيتفاد نکننيد
قتی كسی با تکيه بر ثر ت قدرت باال بياید طبعاً امدار فرد یا جریانی میهود كه بيرای
ا شزینه كرد است شيچنين فرد یا جریانی كه مدیری را با تکيه به ثر ت قدرتهيان بير
سركار می آ رند اگر خودق الح خال

نباهينقد ایين مهيکل مضياعف ميیهيود ليذا

مناسب است انسان بتواند بد ن تکيه بر آنها ظيفه ای را به د ش بنيردق ارد عر ه هيود؛
ليکن اگر ینين توانایی را نداردق بهتر است این مسثله را دنبال نکند در این خلوص بایيد
گفت ارتباطات ناسالم مالحظات غيرا ولی كه در برگيرند منافع ه لی بود یا آن كيه
28۶

منافع احبان قدرت را دنبال می كند یا تهدید تطييع را به شييرا دارد شينيی جيو

مفاسدی است كه ریههاش شيين قدرت ثر ت است مظياشر بعيد سيوم در ایين مکتيب
عبارت است از
 تکيه بر طبقات اعفا از ا ل انقالب؛
 تکرار تعابير «پابرشننان» «كوخ نهينان»در كالم امام(ر ) ؛
 ا رار به مس ولين برای رسيدگی به محر مين؛
 تو يه به مس ولين برای پرشيز از اهرافیگری مالاند زی بر كنار مانيدن خيود
 تو يه به مس ولين برای انا با مردم؛
 ا رار برای رساندن خدمات به اقلی نقا كهور؛
 ا رار بر اینکه ابستنیشا مالح قبول مس وليتشا نباهد
اكثر پا شش شا مطالعات انجام هد در این باب كه اغلب به ورت مقاله استق بيهتر
به بيان اشييت عدالت جاینا آن در اندیهه امامخيينی پرداخته اسيت نکتيه قابيلتوجيه
آنکه بيهتر این مطالعاتق حوز اقتلاد را بهعنوان محور مركزی مفهوم عيدالت موردتوجيه
قرار داد اند؛ به طوری كه در بسيياری از ایين تحقيقيات اي عيدالت اجتيياعی ميوردنظر
امام خيينیق شيان مفهوم عدالت اقتلادی قليداد هيد اسيت بيهطيور خال يه بيهيترین
كاركرد عدالت اجتياعی موردنظر امامق در حوز اقتلاد معيهت جامعه عنوان هد اسيت

(ر )

در تبيين مفهوم معنای مه

عدالتق برخی بررسیشا با تقسيمبندی عدالت مورد تثكيد

مقاله پا شهی هناسایی ا لویتبندی ابعاد حکومتداری از منظر امامخيينی

امام از این آفت بزرگ؛

امام خيينی در سه حوز الهیق اخالقی فردی اجتياعی به تعریف عدالت ،یيل شير عنيوان
اقدام كرد اند از طرفی برخی از این بررسیشا به ابعاد اجرایی عيليی عيدالت در اندیهيه
امامخيينی نيز توجه كرد

سعی در ارایه راشکارشای عيلی نييز قواعيد اساسيی اجيرای

عدالت با توجه به آراء ایهان داهتهاند در برخی از ایين مطالعيات نييز بایيدشا نبایيدشای
سياستی بهعنوان راشکارشای اجراییق قليداد هد

مطيرح هيد اسيت شيچنيين عليرايا

خسر ی در كتابی به بررسی مکتب امنيتی امام خيينی پرداخته است در این اثر كه برگرفتيه
از رساله دكتری مؤلف در رهته ر ابط بين اليلل دانهنا تهران استق سعی هد با مير ر
بازخوانی گفتيان انقالب اسالمیق مکتب امنيتی امام خيينی در سه سيطح فرانظيری هيامل
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مبانی معرفتهناسیق شستیهناسی انسان هناسی؛ سطح ميانی هامل مفر ااتق اشداا
ا ول مبانی امنيتی؛ سطح نظری هيامل موايوعق مرجيعق سيطح تحلييلق ر یکردشياق
مرزشاق مزیت مسائل امنيتی مکتب كهف تد ین هود

(خسر یق )35۹ 13۹1

روششناسي تحقيق
تحقيق حاار از حيث شدا در زمر تحقيقات توسعهای بيا ر یکيرد كيفيی قيرار دارد؛
فللنامه عليی مطالعات مدیریت راشبردی دفاع ملیق سال ههمق هيار 21ق بهار 1401

یرا كه به دنبال توسعه ننا امام خيينی(ر ) در رابطه بيا ابعياد حکوميتداری اسيت جهيت
گردآ ری داد شا از ابزار مطالعات كتاب انهای با استفاد از مجيوعه س نرانیشاق مکاتبيات
دست نوهتهشای حضرت امام(ر ) استفاد هد است راشبيرد كليی تحقييق كيفيی بيود

از

ر ش تحليل مضيون برای تحليل بيانات ایهان استفاد هد اسيت بيهشييينمنظيور ابتيدا
داد شای پا شش كه متن بيانات مکتوبات اميام خيينيی(ر ) متناسيب بيا موايوع ابعياد
حکومت داری استق احلاء سپا اقدام به است راج مضامين ا لی هيد اسيت كيه ایين
مضيامين در قالييب شهييت مضيييون سييازماندشنييد دسييتهبنييدی هييدند درنهایييت ابعيياد
حکومتداری به عنوان مضيون فراگير در مركز هبکه مضيامين قيرار گرفيت عليت ا يلی
استفاد از این ر ش انعطاا ر ش تحليل مضيون نقيش بسييار مهيم محقيق در مراحيل
م تلف است كه پا شهنر باید كاری را كه انجام میدشد بيهطور هفاا آهيکار تواييح
دشد آنيچه میگوید باید با آنچه انجام میدشيد اقعياً شي يوانی انطبياب داهيته باهيد
بهشيين دليل در پا شش حاار كليه مراحل ر ش تحقيق مطابق آنچه در این ب ش ،كرهد
است انجام پذیرفت در این حالتق نظریه ر ش باید بهطور مرتيب بياشم بيهكيار ر نيد
عال بر این بهمنظور ا لویت بندی ابعاد هناسایی هد در این تحقيق ابتدا شر یي

از ابعياد

در قالب آزمون فرض طراحی سپا داد شای حا ل از پرسهنامهشا با استفاد از نرمافزار
آماری

SPSS

با ر ش فریدمن مورد تجزیيه تحلييل قيرار گرفتنيد جامعيه آمياری ایين

تحقيقق برای ا لویتبندی ابعاد حکومتداری از منظر امام خيينی(ر ) خبرگان كارهناسيان
حوز ی دانهناشی مرتبط بيا موايوع تحقييق شسيتند كيه تعيداد  30نفير از آنهيا بيرای
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نظرخواشی انت اب هدند

يافتهها و تجزيهوتحليل دادهها
الف .يافتههاي تحقيق
در پا شش حااير بيهمنظيور گيردآ ری داد شيای ا ّلييه تحقييق بيه جسيتار مجييوع
س نرانیشاق مکاتبات دست نوهتهشای حضرت امام(ر ) رجوع هيد تييام يحبتشيای
ایهان در مورد ابعاد حکومت داری جيع آ ری كدگذاریشای متناسيب بيا ر ش تحلييل
مضيون انجام هد امام خيينی(ر ) در بياناتی كه حول ابعاد حکومت ميدیریت در جامعيه
پاسداری از ارزششای اسالمق اسالم ناب محيدی(ص)ق گذر از بين تحجر انفعيالق تير یج
اسالم

د ر انقالبق دهينهناسیق سازندگی در جامعهق در شم تنييد بيودن معنویيت

اخالب با سياست گسترش عدالت اجتيياعی؛ در اداميه بيه شير محيور بيه يورت مجيزا
خواشيم پرداخت
 .1پاسداری از ارزشهای اسالم

مظهر پاسداری از ارزش شای اسالم در این مکتيب الیيت فقييه اسيت نقيش ی در
پاسداری از ارزششای اسالم عبارت است از
 مهندسی نظام اسالمی

(ر )

 دید بانی حركت نظام به سيت آرمانشا
 پاسداری از نظام در برابر انحراا
 .2اسالم ناب محمدی

مقاله پا شهی هناسایی ا لویتبندی ابعاد حکومتداری از منظر امامخيينی

اسالمی داهته اند در محورشای م تلفيی يحبت كيرد انيد كيه ایين محورشيا عبارتنيد از

(ص)

معنای اسالم ناب محيدی(ص) دراین مکتبق اسالمی است بهمعنيای اقعيی آن الهيام
گرفته از دستورات الهی ملادیق قرآنی كه طرفدار حامی محر مان مستضعفان استق
اسالمی كه به مجاشدت كوهش در راستای اشداا الهی به پير ان خود دستور میدشيد
ترغيب میكند؛ اسالمی كه خواشان عدالت در تيامی امور بود

ا رار بير گسيترش آن در

تيام اقلی نقا دارد اسالمی كه مبارز با ظلم را خواشان است با آن سيتيز ميیكنيد
بهطور خال ه اسالمی با مه لات زیر

28۹

 اسالم حامی محر مان مستضعفان
 اسالم مجاشدت
 اسالم ظلمستيز
 اسالم عدالتخوا
 .3گذر از بين تحجر و انفعال
فللنامه عليی مطالعات مدیریت راشبردی دفاع ملیق سال ههمق هيار 21ق بهار 1401

به طور م تلرق معنای تحجر عبارت است از ناتوانی در هناخت نيازشای زمانق اكتفا بيه
ظواشر احکام برای استفاد در جامعه عدم درح كهش طبيعی احکام معارا اسيالمی
انفعال كه عکاالعيلی است در مقابل عيل انجام هد

آن د نوع است

 در برابر اعيال فهار سياسی تبليغاتی دهين
 در برابر حيله دهين به مسائل اعتقادی ا ول
امام خيينی(ر ) با تدبير د ر اندیهی از شر د عامل تحجر انفعال گذر میكردند
 .4ترويج اسالم و صدور انقالب

معنای ننا جهانی آن است كه انقالب را متعلق به شيه ملتشای مسيليان حتيی غيير
مسليان بدانيم این غير از دخالت در امور كهورشا غير از ادر كردن انقالب به سيب
استعيارگران دیر ز است در اقع این انقالب كل بهریت را در اید سياسی م اطب قيرار
میدشد با ایستادگی ملت مبارز در این را ق عزت استقالل ملت حا يل ميیهيود
بوی خوش پدید رحيانی انقالب اسالمی در دنيا پراكند میهود؛ یعنی ملتشا ميیفهينيد
كه ظيفههان یيست ملتشای مسليان پی میبرند كه شویتهان ینونه است كجاست؛
در این ننا این اشييت بارز است كه دنيای اسالم عيق استراتای

نظام اسالمی است

 .5دشمنشناسي

یکی دینر از هاخ

شای امام راحل دهينهناسی است كيه حا يل نتيجيه مهيم آن

فریب ن وردن از دهين است ملادیق این هاخ
2۹0

 هناخت بيان اشداا دهين
 هناخت بيان ر ششای سياسی دهين

در د ران ما عبارت است از

 هناخت بيان ر ششای تبليغاتی دهين
باید ،كر كرد كه در این رابطهق بعضی افراد دهينیشا علييه نظيام جيهيوری اسيالمی را
توشم میدانند در پاسخ باید د مواوع را مطرح كرد
 طبيعی بودن جود دهين عليه ما با محر مييت جهيان خيواران از سيفر ایيران
دهينی با اسالم استقالل ملت ایران
 اعتراا خود دهين به دهينی عليه ما
 در این مکتب اعتقاد راسخ

ادقانه به نقش داخلی جهانی مردم جود دارد

 در مکتب سياسى امام (ر )ق شویت انسانىق شم ارزهيند داراى كراميت اسيت
شم قدرتيند كارساز
نتيجه ارزشمندى كرامت داهتن این است كه در ادار سرنوهت بهر یي

جامعيهق

آراء مردم باید نقش اساسى ایفا كند لذا مردمساالرى در مکتب سياسى امام بزرگيوار(ر ) كيه
از متن اسالم گرفته هد استق مردم ساالرىِ حقيقى است؛ مثل مردم سياالرى آمریکيایى
امثال آنق هعار فریب اغواگرىِ ،شنشاى مردم نيست مردم با رأى خودق با اراد خيودق
با خواست خود با ایيان خود را

مسو الن خود را انت اب می كنند امام(ر ) با اتکاء بيه

متجا ز جهانى ایستاد ایستادگی كرد در هاخ

اعتقاد راسخ به نقش مردم مبنا توجه بيه

(ر )

قدرت رأى مردم معتقد بود كه با اراد پوالدین مردم مىهيود در مقابيل شييه قيدرتشياى

مقاله پا شهی هناسایی ا لویتبندی ابعاد حکومتداری از منظر امامخيينی

 .6سازندگي در جامعه

شویت انسان است كه این شویت د مولفه دارد
 .7در هم تنيده بودن معنويت و اخالق با سياست

جدایی سياست از معنویت اخالب در حقيقت تبدیل كردن معنویت الهی به ی

دیين

حداقلی است؛ این شيان یيزی است كه در د ران ا الحات شم پينيری میهيد امير ز
شم با ی

هيکل هييایل جدیيد گياشی در قاليب عرفيانشيای كيا،بق گياشی در قاليب

ظهورگراییق موعودگرایی انحرافی غير به جامعه القا ميیهيود؛ یيرا كيه انحيراا دارای
ابعاد سيعی است كسانی كه به آن دامن میزنند ميکن است یي

ملغييهای از تييام ایين

2۹1

عوامل را بهكار بنيرند؛ یعنی مثالً می گویند ظهور نزدی

است؛ ما نيز به ليی فقييه نييازی

نداریم؛ شيچنين نيازی به اقدام خا ی شم نيست ملت در تراز انتظار این است كه منتظير
امام زمان باهند امام زمان شم كه در حال آمدن است
 .8گسترش عدالت اجتماعي

عبارتند از

از جيله ملادیق این هاخ
فللنامه عليی مطالعات مدیریت راشبردی دفاع ملیق سال ههمق هيار 21ق بهار 1401

 پركردن هکاا طبقاتی بين مردم
 رفع تبعي

در استفاد از منابع گوناگون ملی

 توجه به توزیع عادالنه ثر ت عال بر افزایش توليد ناخال
با توجه به این هاخ

ملی

عيلکرد نظام در این مدت از جيله تغيير ر ش سير غليط

ريیم گذهته قرار دادن محر مين در يدر برناميهشيا در نظير گيرفتن ایين هياخ

بير

مس ولين الزم است از جيله
 اشييت دادن به عدالت اجتياعی در قانوننذاریق برنامه ریزی در عزل نلبشا
 قراردادن مس له عدالت اجتياعی بهعنوان مهمترین هاخ
عيلکرد امام خيينی (ر ) در رابطه با این هاخ

حركت

عبارت است از

تاسيا نهادشای حامی محر مين توسط ایهان؛ مانند
 جهاد سازندگی
 بنياد مسکن انقالب اسالمی
 بنياد مستضعفان
 بنياد پانزد خرداد
 كييته امداد امام خيينی

(ر )

در نهایت با استفاد از آزمون فریدمن ابعاد حکومت داری از منظير اميام خيينيی كيه از
طریق ر ش تحليل مضيون هناسایی هد استق رتبهبندی هد است این آزميون شننيامی
بهكار میر د كه داد شای آماری حداقل ترتيبيی باهيند بتيوان بيا مفهيوم ترتيبيی آنهيا را
2۹2

رتبه بندی كرد جد ل هيار ( )1آزمون آماری تحليل اریيانا فریيدمن را نهان میدشيد

در تکني

آزميون

مزبور فرض برابری رتبه مياننين متغيرشای شهتگانه فوب بييه محيي

گذاهته میهود
جدول شماره  :1تحليل واريانس کليه ابعاد حكومتداري از منظر امامخميني
فرض H0

ميزان

سطح

درجه

خطا

معناداری

آزادی

کای دو
محاسبه
شده

رتبه مياننين ابعاد حکوميت داری
0/000

نتيجه
آزمون

رد فرايه

است

H0

مطييابق جييد ل هيار ( )1یييون سييطح معناداری آزمييون كویکتر از ميزان خطيا
استق فرايه  H0رد هد است بنابراین در سطح اطيينان  ۹5در د ميیتيوان گفيت رتبيه
مياننين ابعاد حکومتداری از منظر امامخيينی(ر ) باشم برابير نيسيت؛ بييه عبييارت دینيير
برخيييی از متغيرشيييا نيييسبت بيييه متغيرشييييای دینيييير از ميييييزان اشييييييت بيييييهتری
برخييييوردار شسييتند جيييد ل هييييار ( )2رتبيييه ميييياننين ا لویيييتبنيييدی ابعيياد
حکومتداری از منظر امامخيينی(ر ) را نهان میدشد
جدول شماره  :2اولويتبندي ابعاد حكومتداري از منظر امامخميني (ره)
1

پاسداری از ارزششای اسالم

4/33

0/۹02

1۶/45

ا ل

2

تر یج اسالم ناب محيدی

4/28

0/807

15/5۹

د م

3

گذر ازبين تحجر انفعال

4/2۶

0/8۹۶

15/5۶

سوم

4/20

0/۹02

15/53

یهارم

0/8۹1

15/4۹

پنجم

15/34

ههم
شفتم
شهتم

4

تر یج اسالم

5

دهينهناسی

4/17

۶

سازندگی در جامعه

4/13

0/8۹3

4/10

0/807

15/01

4/۹

0/۹01

14/87

7
8

د ر انقالب

در شم تنيد هيدن معنویيت
اخالب با سياست
گسترش عدالت اجتياعی

(ر )

رديف

ابعاد

ميانگين

انحراف معيار

رتبه ميانگين

اولويت

مقاله پا شهی هناسایی ا لویتبندی ابعاد حکومتداری از منظر امامخيينی

از منظر امام خيينی(ر ) بياشم برابير

0/005

7

27۶/73

(ره)

2۹3

نتيجهگيری و پيشنهاد
شدا پا شش حاار بررسی ابعاد حکومتداری مبتنی بر راشبردشياق تفکيرات نقهيه
را حضرت امام خيينی(ر ) است مطالعات انجام هد پيهين عيوما از ایين زا یيه ننيا بيه
است راج تدبر در ابعاد حکومتداری نپرداختهانيد از ایين جهيت ایين پيا شش دارای
ماشيتی نوآ رانه مکتبمحور است ا ول مبانی مکتب امنيتيی اميامق یي
پيوسته است؛ بهگونهای كه حذا شر ی

كيل بيه شيم

از آنها مسير حركت را منحرا میكنيد در در ن
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این كل به شم پيوستهق برخی ا ول شييهينی اسيت؛ بيه ایين معنيا كيه در شييي هيرایطی
نيی هود از آن عد ل كرد بنابراینق ا ول مزبور نسييبت بيه دینير ا ييول از ا لویييت
اشيييت برخوردارنيد ایين اسيتدالل بيه شييي جيه بييه معنييای نادیيد گيرفتن یيا كيم
اشييت جلو دادن دینر ا ول نيست
شياننونه كه مفهوم حکومت در اسالمق در قالب مجيوعيه كيل (بسييته) كييه ابعيياد
م تليف سياسیق اقتلادیق فرشننیق اجتياعیق قضيائیق انسيانی ماننيد آنهيا را در برميی
گيردق تعریف هد استق ننا امامخيينی به مفهوم حکومت نيز یون مبتنی بر مبانی دینييی
الهيی اسيتق موسيع یندبعدی است بنابراینق برخالا بسياری از دینر مکاتب مادیق
امام حکومت را عنلری پرمایيه می پندارد كه دامنه مواوعيت آن از نفا انسان تضيياد
جنيود هييطانی بيا رحييانی آغياز ملادیق دینر آن تيا عينييات اجتيياعی بيه یيا ق
ر ابط ميان بازینران موثر داخلی بسط پييدا میكند این گسيتردگی موايوعيت اسيت كيه
تيامی جنبه شای مادی معنوی را در برمی گييرد مبارز شيه جانبه بی قفه د لتييردان
را ترسيم میكند
با ینين نظام معرفت هناسانهایق امام خيينی در مقام رشبر حاكم اسالمیق حکوميت را
در شهت بعد پاسداری از ارزششای اسالم؛ تر یج اسالم ناب محيدی؛ گذر از بين تحجير
انفعال؛ تر یج اسالم

د ر انقالب؛ دهين هناسی؛ سازندگی در جامعه؛ در شيم تنييد

هدن معنویت اخالب با سياست در نهایت گسترش عدالت اجتياعی توزیيع پراكنيد
میسازد تا مبنای فکری حکومت را در مرحله ا ل مبانی حکومتداری را در مرحليه د م
2۹4

فراشم سازد با توجه به مطالب تحقيقق مهمترین پيهنهاد تو يه بيرای نزدیي

هيدن بيه

اعيت مطلوب مکتب امام خيينی در بعد حکومتداریق زمينهسازی برای پيياد سيازی
اجرای آن مکتب است بر شيين اسا

باید برای ارتقاء هاخ

(ر )

شای مکتب امام خيينيی

در نظام پر رش تربيت مدیران فعاالن جيهوری اسالمی ایران تالش كرد

سازماندشی

مجدد ب ششای تلييم گيری اجرایی امور كهيور مبتنيی بير اتليال مبيانی مکتيب اميام
خيينی به برنامهریزی اجرایی را عيلياتی كرد عال بر ایين تعيالی جاینيا ق عيلکيرد
تركيب نهادشا دستنا شا بهشيرا استفاد از ظرفيتشای قيانونی حقيوقی ایجياد سيتاد
تحليل تجييع كليه زمينهشای هناخت محيطق آگاشی بر هاخ

شا تجزیه تحليل ابعاد

در كهف را را اندازی كرد در نهایت الزم است تا سازماندشی بازننری جامع هبکهایق
ت للی ابعادی فعاالن مکتب امام خيينی ورت پذیرد

مقاله پا شهی هناسایی ا لویتبندی ابعاد حکومتداری از منظر امامخيينی

باالدستی بهمنظور دید بانی امور فرشننی اجتياعی در كنار تهکيل ستاد ر يد حياكييتیق

(ر )

2۹5

فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي
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2۹۶

قرآن كریم سور البقرة آیه 12۹
س نرانی امام خيينی در جيع فرماندشان نير ی شواییق صحيفه نورق جلد 18قص 123
س نرانی امام خيينی در جيع فرماندشان سپا پاسدارانق صحيفه نورق جلد 15ق ص115
حضرت امام خامنهای (مدظله) ( ،)1375مجموعه بيانات (سخننراني در مراسخم سخالگرد ارتحخال امخام
خميني (ره) ،قابل دسترسی در www.Khamenei.ir
حضرت امام خامنه ای(مدظله) ()137۶ق مجموعه بيانات (سخننراني در مراسخم سخالگرد ارتحخال امخام
خميني (ره) ،قابل دسترسی در www.Khamenei.ir
حضرت امام خامنه ای (مدظليه) ()1378ق مجموعه بيانات (سننراني در مراسخم سخالگرد ارتحخال امخام
خميني (ره) ،قابل دسترسی در www.Khamenei.ir
حضرت امام خامنه ای(مدظله) ()1383ق مجموعه بيانات (سخننراني در مراسخم سخالگرد ارتحخال امخام
خميني (ره) ،قابل دسترسی در www.Khamenei.ir
حضرت امام خامنه ای(مدظله) ()138۹ق مجموعه بيانات (سخننراني در مراسخم سخالگرد ارتحخال امخام
خميني (ره) ،قابل دسترسی در www.Khamenei.ir
حضرت امام خامنه ای(مدظله) ()13۹0ق مجموعه بيانات (سخننراني در مراسخم سخالگرد ارتحخال امخام
خميني (ره) ،قابل دسترسی در www.Khamenei.ir
مطهریق مرتضی ()1378ق پيرامون انقالب اسالميق انتهارت دراق
خسر یق عليراا ()13۹1ق مكتب امنيتي امام خميني (مبادي و مباني فرانظري و نظري امنيت در گفتمان
انقالب اسالمي)ق یاپ ا ل
محيدیق منویهر ()13۶5ق تحليلي بر انقالب اسالميق انتهارات امير كبير
عييد زنجانیق عباسعلی ()1377ق ريشههاي انقالب اسالميق انتهارات طوبی
محيدیق منویهر ()1382ق تحليلي بر انقالب اسالميق انتهارات اميركبيرق یاپ شفتم
انلاریق حيييد ()1373ق آئين انقالب اسالمي ،گزيدهاي از انديشه و آراء امخام خمينخيق ناهير مؤسسيه
تنظيم نهر آثار امام خيينی
انلاریق حييد ()1388ق انديشه سياسي امامخميني (ره)ق نهر معارا
جليلیق شدایت ()138۹ق انقالب اسالمي و ريشههاي آنق مجيوعه مقاالتق جلد د م
رحيم پور ازغدیق حسن ()13۹0ق سننراني باعنوان ا نديشه الهخي امخامخمينخي (ره) در برابخر انديشخه
ايدئولوژي ستيز دوران معاصر
حااریق علی محيد ()1377ق ارزيابي کاريزما در تطبيق با واقعيت انقالب اسالمي ايرانق نهریه مدر
علوم انسانیق هيار 8

