
 

 

  انقالب رهبران سیاستمداری سبک تطبیقی بررسی

 واک کری مدل بر مبتنی (ایخامنه اللهتآی و خمینی امام)

  شفیعی عبا 

  چکیده
ژیسللا اژیایابژر بمیبژ م یبژ پژییخه مپژیلاپآیالژسللپسژوژخمسماژی ه،

ژدرژ همژیینژ.یاددید ژتغسسمژریژ ههااژ عهدر ژوژ لللد ژ ههبژدرژدگمگ ااژ   ب
ژ مرساژ رویزیینژ.یسالژ تبا رژیلمااا سنژوژ ااژسط ژدرژآاههژسلسهستمدیریژسلبک
ژ هژ«ویکژکمی»ژ دلژیزژگسمی هم ژ هژ  یهی پژیینژ.یسلالژ فسدژآاهبژر بمیژتطبسیا

ژییهاپکته خژ یطا ه ژگمدآوریژ س  ژ.یسالژ د ژیازه،ژتقاسااژ–ژت قسفاژروش
ژد د اژاتهبژاتهیجژ.یسالژ«ویکژکمی»ژ دلژ مژ بتماژ تقاسلژروشژوژیسلمهدیژو

ژر بمیژ هزام دژوژی تدیدژدرژر بمیژ عظمژ یه،ژر بمیژ سللهزیتئ ریژمظم ژیزژکپ
ژ  ردژیلگ  هیژ یینژ مژیفزوبژ.دیردژکممدگاژتکمسلژ مبپژوژیسلللالژریحلژی ه،

ژ بهااژیلگ ژدوژ مژکپژسهب دینژدیراد؛ژ مهامدیژفکمیژ مظ  پژوژ بهااژدرژ  طهلعپ
ژکپژیسالژحهلاژدرژیینژ.  اد اژسلسمیبژیسلا،ژفکمیژ مظ  پژیزژوژدیرادژت حسدی
ژیلگ ژدوژ مژدرژیقتضلللهیاژر بمیژکهر  لللالژ پژت  پژ هژ ملژقلللقمپژدرژیلگ  ه

ژگمیی ژام،ژر بمیژ پژ هبقاژ مژ دیمیالژ دلژوستللمههدژ هژریحلژی ه،ژ تفهوتمد؛
ژ هژکمد. اژکسدأژتژد ممهبژ یه لژدرژسلخالژر بمیژ مژاظمیژ مظمژیزژ مه میینژ دیرد

ژاب د ژوریمی کهبژ  یردیژدرژییتللهبژز هبژدرژخالسللژر بمیژکهر  للالژیین ژو  د
ژوژام،ژر بمیژیزژتافسیا   للممدیاپژوژژییخه مپژیلاپالآیژر بمیژولاژیسللال؛
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ژژ.یسالژکمد ژ ملژ  فقژیلگ یاژ م یبژ پژ ههبژکم ااژیوضهعژدرژکپژیسالژسخال
ژیلاپالآیللژ خمسماژی له،ژ یلگ ژ یسلللا اژر بمیژ ر بمیژ:کلیادی هاایواژه

ژژ.یسا اژسسهستمدیریژ ییخه مپ

 مقدمه .1

 در ایویژه جایگاه از کاربردی و نمری ابعاد در کت اســت دینی ایســازه «اســالمی رهبری»
 من دنبال بت و سازینمریت حوزه در دینی مفهوم این برایند .است برهوردار اسالمی مطالعا 

 کالن طحســ در اســالمی ســیاســت در من از منبعث دینی الگوهای کاربســت و ســازیمدل
ــطح و )جامعت( ــازمان( هرد س ــاماندهی بر من ثیرگذاریأت و )س  جوام  گیریجهت و س
ــالمی ــت مختلف هایدوره در کلیدی نق  ایفای گویای هود ،اس  الگوهای جملت از .اس

 در موفق یالگو عنوان بت اســالمی هایرهیافت بت تکیت با توانمی کت حاضــر روزگار در دینی
 اللتتمی و راحل امام کت اســت ییهـاالگو ،کرد توجـت من بـت امروزی متالطم دنیـای
 مزبور یهاالگو علمی تبیین نتیجت در و اندکرده ارائت اسالمی سیاستمداری در ایهامنت

 الگوهای نمری طر  در نگارنده سعی مقالت، این در .است یضرور من با مرتبط هایسازه و
 است. کاربردی و کپارادایمی منمر از منها مقایست و نمر مورد

 مسئله انیب .2

 مفهوم با «سیاستمداری در اسـالمی رهبری» سـازه کت شـودمی مشـاهده دینی متون مرور با
 تعالی بت نیروها مستمر هدایت مفهوم بت دینی جامعت در رهبری اسـاسا   و بوده همراه هدایت
 اســت اهیگمر بت نیروها مســتمر دعو  غیردینی رهبری ،مقابل در .(13 :)ســجده اســت

 بر مبتنی هایرهیافت واکاوی با و اسالمی مفهوم این بت توجت با .(277 :2ج ،2324 ،)کلینی
 روهاینی اثربخ  طور بت کت کرد پیشنهاد و ارائت الگوهایی یا الگو توانمی اسالمی هایمموزه

 با توانمی کت اثربخ  کاربردی الگوهای جملت از .کند هدایت تعالی ســوی بت را ســازمانی
 ایهامنت اللتتمی و راحل امام رهبری الگوهای ،کرد مطر  دینی هایرهیافت بر تکیت

 روشــی با منها بررســی و مزبور الگوهای اجمالی طر  بنابراین، .اســت ســیاســتمداری در
 و رهبران برای دیگر سـوی از و دهد نشـان را الگوها اثربخشـی ،تواندمی سـویک از تطبیقی
 تطبیقی مطالعت چرایی و باشد مفید و راهگشا اسالمی جمهوری نمام هایسازمان در مدیران
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ــبک ــی .کند توجیت را رهبران س  کری» دلم بر تکیت با انقالب رهبران رهبری بیقیطت بررس
 و هاشــباهت چیســتی  ،تحقیق لتئمســ  ،روازاین .اســت پژوه  این اصــلی لتئمســ «واک

 اســالمی ســیاســتمداری در ایهامنت لتالتمی و راحل امام رهبری الگوی هایتفاو 
 شود.می تلقی مقالت این در پژوه  اصلی دغدغت عنوان بت کت است

  پژوهش پیشینه و نظری مبانی .8

 ای هنر ،رهبری» تک هستند معتقد و دانند می برابر «1نفوذ» با را رهبری ،شمندانیاند از برهی
 هایهد  بت ابییدست جهت در اقیاشـت و لیم روی از تک طوری ،اسـت مردم بر نفوذ ندیفرا

 هستند معتقد رهبری فیتعر در زین ایعده (.416 :2115 ،نگراید ونتزوک نند)ک تالش گروه
 و تیداه برای ،اجبار بدون نفوذِ  از استفاده قدر  از عبار  ،ندیفرا یک عنوان بت رهبری» تک

 و )مورهد «اســت د ه بت ابییدســت منمور بت ،گروه اعضــای هایتیفعال ردنک هماهنگ
 از کت است اینتیجت یا قدر  اعمال بت نسـبت رفتاری پاسـخ نفوذ .(443 :1552 ،نیفیگر

 و پیروی ،دیگر ســوی از (6 :2474 ،)رضــاییان شــودمی حاصــل قدر  کارگیری تب طریق
 یزانم بت بستگی ،پیروی مینت در رهبری قلمرو البتت ،است رهبری هایمشخصت از پیرو داشتن

 .)همان( دارد رهبری دستورا  بودن غیراهالقی و قیاهال
 عنیی «امام» ،اســت «امامت و امام» ،«یرهبر و رهبر» معادل واژه ،یاســالم ا یادب در

 سمانیر» ای «شاقول» بت لغت هایبتاک در امام واژه از .فضـائل در مردم شـواییپ و شـرویپ
 طالی همان «امام» د یم راست وارید تا رندیگمی اندازه من با انیبنا کت است شـده ریتعب «کار

 کت است ییراهنما «امام» شـود،می واق  من برطبق مضـروب هایسـکت اریع کت اسـت نابی
ــافران ــب کییتار در مس ــت رییت و کنندمی طی را راه او پی در ش  هایکارهانت در کت اس

 ،وقصد خیش) شـوند سـاهتت من مثل رهایت گرید تا گرفتت قرار اسـتفاده مورد سـازیاسـلحت
 ،بخ  هستی حرار  ،تاب عالم مفتاب ،هدایت مشعل اسالمی( )رهبر «امام» (17 :2461
 و برهان ،هداوندی علم و قدر  حامالن ،الهی امانت ،بندگان پناهگاه ،الهی انس تجلی

 نهج ریتعب در .(41 :1ج ،2412 ،)حســینی اســت توحیدی عبودیت ممهر و ،الهی حجت
                                                           

1  . Influence 
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 هم با را منها و داده قرار گریهمد کنار در را دهایمروار کت اسـت ایشــتتر امام و رهبر البالغت
 و هدایت بر افزون اسالمی اندیشـمندان از برهی  (237 خ البالغت )نهج سـازدمی کسـانی

 ،2475 ،ی)مطهر کنندمی کیدأت نیروها بسیج همچون دیگری عناصر بر یتاهد و راهنمایی
ــوایپ ،الگو ها،ریتعب نیا تمام در .(423 :4 ج  تب هدایت و بوده کیدأت مورد بودن مقتدا و ش

ــده قلمداد رهبری تمرکز نقطت عنوان ــت  تیهدا و ییراهنما ،رهبر یا امام فتیوظ و ش  و اس
 ردیگمی صور  انذار و ریتبش من در کت است الهی امر بت روهاین تیهدا مستمر ندیفرا رهبری

 امر بر را هدا امر ،رهبران ،یتعال بت تیهدا هوممف در کت باورند نیا بر یبره .(64 ا:ی)انب
ــمرندمی مقدم هود  مقدم پروردگار فرمان بر را هود فرمان ،گمراهی بت دعو  در ولی ،ش
 و اســالمی رهبری میان تمایز نقطت امر این شــاید .(116 :2472 ،یشــیراز )مکارم دانندمی

 در تنها حقیقت و بوده دوجو مســاوق حق ،هلقت قاموس در اینکت چت باشــد  غیراســالمی
 رب را هود امر کسی اگر اینک  است باطل ،حق از غیر چیز همت و است متجلی الهی توحید

ــت این مفهوم  ،بدارد مقدم الهی امر ــاس بر کت اس ــانیت اس  و کرده عمل هوی  نفس
 در ود.ب هواهد غیراسالمی و داشتت نفسانی أنیزمنشـ او رهبری نو  بنابراین،  اسـت غیرالهی

 از منمور ،عرصــت این در دارد  هاصــی مفهوم ســیاســتمداری و ســیاســت اســالمی رهبری
 من و شودمی ناشی زمامداری حرفت از کت است اعمالی از عبار  سیاستمداری و سـیاسـت

 از نو  این و است منها از نگهداری و جامعت در فضائل و ملکا  و افعال ایجاد شامل اعمال
 از .(23 :فارابی )ابونصر شودمی تحصیل سیاستمداران هاص تجربت و دان  راه از سیاست

 ،عدالت ،معنویت همچون هاییشاه  من در کت است نمر مورد سیاستی ،اسالمی دیدگاه
ــد رفاه و ثرو   مبنای بر ،این بر افزون .(، 26/6/2472ایهامنتاللت بیانا  میت) باش

 المیاس طیبت حیا  تحقق و یفتکل ادای و هدا رضایت جلب سیاست در ،اسالمی اندیشت
اللت بیانا  میت) دارد وجود انسانی فضائل تحقق و کمال بت رسیدن و ابدی سعاد  بت نیل و

 بر ،رونیازا .(6/1/2467 و 11/2/2465 و 2/21/63و 1/2/74و ، 2/1/2461ایهامنت
 ،دبیا ا این در و شــودمی تنیده انســانی فضــائل با یرهبر یالگوها ،یاســالم تفکر اســاس
 شده کوچک نسخت مدل، ای الگو از مراد علمی ادبیا  در .دارد هاصـی جایگاه الگو مفهوم

 سکمنع را دهیپد یک ا یهصوص یحت و هاشباهت نیشـتریب تک اسـت دهیپد ای ءیشـ یک
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 و «الگو» بین بســیاری ولی گذارند،می تمایز «2مدل» و «1الگو» واژه میان ایعده ند کیم
  (.2477 )گرجی اندبرده کار بت هم جای بت را واژه دو این و اندنشده ئلقا تفاوتی «مدل»

 :از عبارتند تک شوندیم میتقس یلک دسـتت سـت بت (2171) «وریلک و ویه» نمر از هامدل
 یهامدل بت یکیزیف یهامدل .1نینماد یهامدل و ٢یذهن یهامدل ،3یکیزیف یهامدل

 میتقس مایهواپ یمیترس طر  ای نقشت مانند یمیترس یهالمد و هایباز اسباب مانند یلیتمث
 مانند ،دارد هود ذهن در یمدم تک است یمیمفاه ای یذهن ریتصاو یذهن یهامدل شوند یم

 بت نمادین هایمدل اند یانتزاع معموال   تک نینماد یهامدل و ارتباطا  یذهن ریتصــو
 یاضیر یهافرمول منها شاه  تک یاضیر یهامدل و نوشتار و گفتار مانند یالمک یهامدل

ــت ــ اس ــوند یم میتقس ــت یگفتن .ش ــ نیا بر افزون تک اس ــب بر هامدل ،یبندمیتقس  حس
 در .شوندیم میتقسـ ٤یهنجار و 1نندهک ینیب یپ ،6یفیتوصـ یهامدل بت زین ردشـانکعمل
 در تک یحال در گردد فیتوصــ یادهیپد ای واقعت تک اســت نیا بر یســع یفیتوصــ یهامدل
 نقطت بت مربوط یهالیتحل و تیتجز مانند گرفتت قرار مبنا ینیب یپ ،نندهک ینیب یپ یهامدل

 وشــ ک تک هامدل از دســتت من و ٩برنامت یبازنگر و یابیارز روش ینمودارها و ســر ســربت
 بتمحاس و یهط یزیر برنامت مانند ردک دیبا چت یا هواستت تحقق یبرا دهند نشـان نندکیم

 مســائل در یمفهوم یالگوها و هامدل .شــوندیم دهینام یهنجار یهامدل ،انبار یموجود
ــتت یادیز اربردک یاجتماع ــ چون یموارد در و داش ــر  ،فیتوص  یهادهیپد ینیب یپ و ش
 انتزاعی و مفهومی مدل ،اســالمی الگوی از منمور .(2476 ،الوانی) دارند اربردک یاجتماع

                                                           

1  . Pattern 

2  . Model 

3. physical modeles 

4. mental modeles 

5. symbolic modeles 

6. descriptive 

7. predictive 

8. normative 

9. pert 
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 «الگو» واژه دینی متون در شــود.می حاصــل پردازیگزاره و هاگزاره تحلیل از بعد کت اســت
 مطر  اجتماعی ایســازه عنوان بت غالبا   کت اســت ارزشــی و گســترده ،عمیق مفهومی دارای

ــود می ــالمی های مموزه در اینکت چت ش ــقی معنای بت اس ــرمش ــت پیروان برای نیکو س  اس
ــو  با ،پژوه  این در .(12 :احزاب)  و راحل امام یرهبر الگوهای تطبیقی مطالعت موض

 ،روازاین ،است مدنمر یاسالم یالگوها بر یمبتن یاجتماع یهامدل ایهامنت اللتمیت
 در و شود مورنم اسالمی مدلی عنوان بت تواندمی ،رهبری سازه ،اسـالمی رویکرد بت توجت با

 ،یاســالم ویکردر بســتر در نتیجت در .دهد نشــان را هود «رفتاری و عاطفی ،معرفتی» ابعاد
 اســت شــده گرفتت نمر در جامعت در مردم برای ســرمشــق و الگو عنوان بت «رهبر» و «امام»

 زمال دیگران کت است اجتماعی سـرمشقی و الگو ،دینی رهبر یا امام بنابراین، .(12 )احزاب:
 بر مبتنی رهبری الگوهای تطبیقی مطالعت ،مهم این بت توجت با .کنند تبعیت من از اســت

  است ضـروری رهبری معمم مقام و همینی امام رهبری الگوهای همانند اسـالمی یکردرو
 وجود زمینت این در پژوهشـی هأل کت شـودمی مشــاهده شـده انجام بررسـی با این بر افزون
ــتت ایهامنت اللتمیت و ینیهم امام یرهبر ینتزم در کت چرا دارد   متعددی یهانوش
 اســالمی ســیاســت در ایشــان رهبری از الگویی یا مدل بت هاتنوشــت اکثر در اما ،دارد وجود

 موضو  زمینت در کت دهدمی نشان شده انجام هایبررسی این، بر افزون است  نشده پرداهتت
 سـیاستمداری در رهبری معمم مقام و راحل امام رهبری الگوهای مقایسـت یعنی ،پژوه 

 یا مبانی بت کت هانوشتت از برهی بت این، وجود با ندارد  وجود اعتنا قابل پژوهشـی اسـالمی،
   شود.می اشاره پرداهتت، ایهامنت اللتمیت و راحل امام رهبری نق 
یتی رویکرد .2  بت پیروز مقا علی قلم بت اثر این . (2412)خمینی امام رهبری ب  مدیر

 ندهنگار .است کرده منتشر را من اسالمی اندیشت و فرهنگ پژوهشگاه و ممده در تحریر رشـتت
 .کند ارائت سازمانی و ملی سطح در را راحل امام رهبری از مدلی کرده سعی من در

 مهدوی علی محمد را اثر این . (2474)خمینی امام ســیاســی رهبری عناصــر .1
  .است کرده تحلیل را راحل امام رهبری عناصر من در و است نگاشتت

ــیخ ایمق را اثر این .(2411) خدمتیزار رهبری .4 ــتت تب زاده ش  و مورده در تحریر رش
 ریرهب از علمی مدلی کتاب این در نویسنده .است کرده منتشر دانشگاه و حوزه پژوهشـگاه
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  .است کرده ارائت هدمتگزار رهبری عنوان با امام
 حوزه پژوهشگاه در شفیعی عباس را اثر این . (2476)خمینی امام رهبری سـب  .3

 رب مدیریت مدل» عنوان با اسالمی مدلی من در کت است مورده در یرتحر رشتت بت دانشـگاه و
  .است شده ارائت و تدوین راحل امام رهبری سبک از «قلوب
ــرت یفکر  منظوم  هایکتاب .2 ــرت یفکر  منظوم  و ینیخم امام تض  تض
 و هسروپناه ینعبدالحسـ همت بت کتاب دو این . (2417)ایخامن  یا عظم ا ط آیت
 هاینمام ،یرفتار و یمنش هاینمام ،ینشیب هاینمام بخ  چهار در پژوهشگران از یجمع

 یفکر منمومت بخ  هر در کت است شده ینتدو اسالم یاجتماع اهدا  و اسـالم یاجتماع
  .است گرفتت قرار یبررس مورد ایهامنت اللتمیت و راحل امام حضر 

 ینتدو مجلد ست در کتاب این .(2414)کرامتی تقی محمد نوشـتت پنهان نیم  کتاب .7
 و 67 انتخابا  از پس تحوال  تا 2477 هرداد از کشور یهابحران و ی وقا شر  بت و شده
  .است پرداهتت تحوال  ینا یریتمد در ایهامنت اللتمیت  یرهبر نق 
ــف  .6 ــ فطس ــیس ــن همت بت کتاب ینا . (2412)ایخامن  ا ط یتآ یاس  محس

 محور ش  در یاساس سؤال یستب بت پاسخ در یاسیس یپرسشگر وشر اساس بر یامهاجرن
 یا ح حقیقت ،اجتماعی و فردی زندگی مناسبا  ،یاسیسـ فلسـفت یمبان و فهم روش یکل

 سیاسی فلسـفت در مرمانی و غایی گیریجهت و شـهروندی و حکومت جایگاه ،شـهروندی
ــامان ــت یافتت س ــی وجهت و حکمرانی نو  نتیجت در و اس ــیاس  در رهبری معمم ممقا س
  .است شده واکاوی و بررسی مختلف هایساحت

 نوشــتت کتاب این . (1551)خمینی امام پیروان دســت در ایران :خمینی از پس .7
 و پرداهتت امام حضر  رحلت از پس انقالب روند تحلیل بت کت اسـت ارجمند امیر سـید
 یریتمد بت و گرفتت دســت در را حکومت یو رحلت از بعد ایشــان یاران کت دارد می اذعان

 امام یاران بین در اثرگذار و ماندگار چهره ایهامنت اللتمیت حضر  و اندپرداهتت ی وقا
 رهبری اقتدار با و هوبی بت را 2477 سال از بعد تحوال  کت اسـت بوده ایشـان جانشـین و

   کرد.
 است یمورف جان اثر کتاب ینا . (1557)ایخامن  عطی مدرن؛ جهان رهبران .1
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 ایهامنت اللتمیت حضر  یتشخص یلتحل بت معاصر جهان در بزرگ رهبران رصد با کت
 .است پرداهتت مدرن جهان در بزرگ رهبران از یکی عنوان بت

ــده تدوین فردریک و گرین .دی .جرولد قلم بت کتاب این .(1551) ایران درک .25  ش
 یرهبر نق  و ایهامنت اللتمیت ینیبنجها و هایرثأت یینتب بت کتاب مهم بخ  در .است

  .است پرداهتت یرانا تحوال  در یشانا
 پاتریشیا اوا اثر کتاب این .(1557) ایران در سـیاسـی نخبیان و اسـالم ،قدرت .22

 نق  و ثیرا أت و نژاد احمدی تا همینی امام از سـیاسی نخبگان مطالعت بت کت اسـت راکل
  .است پرداهتت ایران تحوال  در منان

 .(2417) (ایهامنت اللتیتم یرهبر ی)الگو «هوشمند یمعنو یرهبر یالگو» .21
 یبررس بت کت شده چاپ یاسالم حکومت فصـلنامت 12 شـماره در نگارنده نوشـتت مقالت ینا

  .است پرداهتت رهبری معمم مقام رهبری مدل
ــر «جهان رهبران با ینیهم امام یرهبر تفاو » .24 ــده منتش  مقاال  موعتمج در ش

  .ینیهم امام یعمل و ینمر یرهس یبررس ینارسم یننهم
 «یاســالم جامعت تحقق در ایهامنت اللتیتم یاســیســ یشــتاند بر یممد در» .23

 یاسالم انقالب یهاپژوه  مجلت در و نوشتت یانفتاح ینحس محمد را مقالت ینا .(2411)
  .است کرده منتشر 44 شماره

 پرسمان . (2411)ینیهم امام با ایهامنت اللت یتم ییاسـسـ یرهسـ یسـتمقا .22
  .یاندانشگاه

 رهبری معمم مقام دیدگاه از اســالمی انقالب تداوم در الهی هایســنت نق  .27
 است شفیعی اسماعیل و زار  غالمحسین ،نژاد جعفری مسـعود نوشـتت مقالت این .(2111)

   .است شده رمنتش 22 شماره اسالمی انقالب رهیافت مجلت در کت
 مثار از برهی در چت اگر کت دهدیم نشان گفتتی پ یهانوشتت و شده منتشر مثار یبررسـ

 نق  و منها یتشــخصــ و مبانی و یرهبر معمم مقام و راحل امام رهبری هایمدل بت
 امام رهبری الگوهای مقایســت زمینت در رســدمی نمر بت اما شــده، پرداهتت یشــانا ارزشــمند

ــتقل اینوشــتت رهبری معمم مقام و همینی  زمینت، این در رو،ازاین ندارد. وجود مس
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  .دارد علمی توجیت مقالت این موضو  زمینت در مطالعت انجام و شودمی احساس یپژوهش هأل

 پژوهش روش .4

 شــیوه یک روش چیســت؟ پژوه  این در تحقیق روش کت اســت این اینجا در کلی ســؤال
 است نمری چهارچوب و فلسفت مبنای بر پژوه  هایداده یگردمور برای مناسـب و هاص

 پژوه  در را نمری چهارچوب ،شــناســیروش ،روازاین .(1 :2411 ،همکاران و )رضــوی
 ،پژوه  نو  .(25 :2411 ،همکاران و )رضوی است نیز روش بر مشـتمل کت کند می بیان

ــت نمری ــتراتژی و اس  گردموری و کندمی ویپیر مبنایی و بنیادین تحقیقا  از تحقیق اس
 ،روازاین است. بوده ایکتابخانت روشی با و اسناد موریجم  و توصیفی صور  بت اطالعا 

 چهارچوب بت و شده بیان تحلیل شیوه و استراتژی ،اطالعا  موریجم  روش تحقیق این در
 تحلیلی – توصــیفی روشــی ،پژوه  این در تحقیق روش همچنین شــود.می اشــاره نمری

 صــور  بت رهبری معمم مقام و راحل امام رهبری الگوهای ،توصــیف این با اســت 
 محتوای کیفی روش گستره در سپس ،گیردمی صور  اسناد گردموری و شده طر  توصـیفی

 تحلیل در و کندمی پیروی تطبیقی روش از تحلیل منطق همچنین، .شــوندمی تحلیل هاپیام
ــتفاده «واک کری» مدل بر مبتنی تطبیقی روش از هاداده ــود.می اس ــاس بر ش  مدل این اس

 )چهارچوب 1ارجا  چهارچوب همچون مواردی دربرگیرنده تطبیق در اصــلی هایشــاه 
 (1)ب و )الف( اتصال و ٢ساهتاری ترتیب ،3فرضیت یا تز ،2تطبیق هایزمینت یا بنیاد نمری(،

 است: دهش داده نشان (2) شماره شکل در مراحل این (.2117 واک، )کری است

                                                           

1. Fram of Reference 

2  . Grounds of comparison  

3  . Thesis 

4  . Organization scheme 

5  . Linking of A&B 
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 واک کری مدل مراحل .1 شکل

 (1993 واک کری )منبع: 

 یا یتئور و مایتبن یا موضــو  یا ایده  ی،نمر چهارچوب یا ارجا  چهارچوب مرحلت در
 ،اســت ینمر چهارچوب همان کت مدل یا یتئور یینتع از بعد .شــودمی مطر  ســؤال یک

 و تز مرحلت در و شــودمی انجام یســتمقا و شــده مطر  یقتطب یبرا هامدل انتخاب چرایی
 یا یکنندگ یرتفســ و یلتکم یا یامتدادبخشــ منمر از ســنجیهم برای مدل دو ارتباط فرضــیت
 بت کتتن یستمقا قالب در منها یساهتار یبترت صور ، ینا بت تا است توجت مورد منها تضـاد

 ارتباط نو  نهایت در و شودمی انجام گرفتن( قرار وزن)هم کالسـیک تطبیق قالب در یا نکتت
 مراحل بت توجت با پژوه  ینا در (.2117 ،واک ی)کر شــودمی مطر  ب و الف اتصــال و

 مقام و راحل امام رهبری مدل میان سنجی هم تطبیقی، روش در «واک کری» مدل گانتپنج
  .شودمی انجام رهبری معمم

  واک کری مدل هایشاخص با هایافته تحلیل .5

 مراحل بر مشتمل تطبیقی روش در واک کری مدل شد، اشاره پژوه  روش رد کت گونتهمان
 راحل امام یرهبر هایمدل یواکاو منها بت توجت با مقالت از بخ  ینا در کت است گانتپنج

 .گیردمی صور  ایهامنت اللتمیت و

ک 
 وا

ری
ل ک

مد
ل 

اح
مر

چهارچوب ارجاع

بنیاد یا زمینه های تطبیق 

تز یا فرضیه 

ترتیب ساختاری 

اتصال الف و ب
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  یاخامنه اللهتیآ و راحل امام یرهبر یفکر منظومه و ینظر چهارچوب .2-1

 معمم مقام و راحل امام رهبری ســنجیهم در ارجا  یـا نمری چهـارچوب از ورمنم
 قرار یکدیگر کنار در تطبیق برای منتخب هایمدل من در کت اســت فکری بســتر ،رهبری

 اطالعا  من لوای زیر کت کندمی عمل چتری همچون چهارچوب این حقیقت در گیرد.می
ــتت رهبری معمم مقام و راحل امام رهبری فکری بســتر بت مربوط ــود می بندیدس  ش
ــو  یا ایده یک تواندمی چهارچوب یا چتر یک چراکت ــ  یک یا مایتبن یا موض  در پرس

 طر  را تفاو  و تشــابت وجوه و باشــد انقالب( رهبران )رهبری پژوه  موضــو  هصــوص
  (.2117 واک، )کری نماید

 شناسی( انسان و شناسی هستی ، شناسی )معرفت یفکر یمبان در تشابهات .2-1-1

ــؤال نکیا ــت نیا س  یاهامنت اللتتیم  و راحل امام یرهبر در یفکر یمبان کت اس
 ،یشــناســمعرفت) یدیتوح یمبان اســت الزم پرســ ، نیا بت پاســخ منمور بت ســت؟یچ

 نکتیا چت گردد  لیتحل یرهبر معمم مقام و راحل امام (یشناسانسان و یشناسیهست
 ریتفس قابل یدیتوح یمبان بستر در شانیا یفکر منمومت بت تیعنا با رهبران نیا یفکر یمبان

 همچون مواردی بر مشــتمل دییتوح مبانی ،اســالمی رهبری با مرتبط الگوهای در .اســت
ــیمعر  ــناس ــتی ،دییتوح ش ــیهس ــناس ــان و دییتوح ش ــیانس ــناس ــت دییتوح ش  .اس

 بر هادهیپد از شــناهت بکســ نحوه هصــوص در توحیدی رهبر دگاهید بت شــناســیمعرفت
 زین شناسیانسان است. مربوط هستی عالم بت نسبت رهبر دگاهید بت شناسیهسـتی .گرددمی

 عنصر ست در انحصار علت .گرددمی بر من ستییچ و انسان تیماه بت نسـبت رهبر دگاهید بت
 «یسته» ،«معرفت» دهیپد ست بت یدیتوح معرفت در تک باشد دلیل نیا بت است نکمم فوق،

 .باشــد منها درباره تواندیم یمعرفت هایســؤال عمـدتـا   و شــده پرداهتـت «انســان »و
 جهان درباره مینکیم ادعا را منچت چگونت تک امر نیا بت مربوط است یمفهوم ،یشناسمعرفت
 تاس پرس  نیا بت پاسخ است  یهست تینمر بت مربوط یشـناسیهسـت م یدانیم یاجتماع

 ســؤال یک یشــناســجامعت با رابطت در مثال یبرا دارد؟ وجود یزیچ چت میمعتقد تک
 :2477 مان،یا) ست؟یچ یشناسجامعت موضو  واقعا   تک باشد نیا تواندمی یشـناسیهسـت
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 یدیتوح معرفت در یشـناسانسـان و یهسـت یسـتیچ معرفت، یچگونگ بت  رو،نیا از (25
 اسالمی مایکح نیب متفاوتی یهادگاهید معرفت، وجودشناسی مورد در .شودیم داده پاسخ
 نفس بر تک دانندمی ایچگونگی و حالت را معرفت مّشاء، مایکح مانند برهی .دارد وجود
 ابن) شودمی ادی عالم نزد معلوم تیماه ای صور ، بت من از ن،یبنابرا .شودمی عارض انسان

 نفس، بر رضعا چگونگی و تیفکی نت را معرفت ن،یصــدرالمتأله اما (.1-2 :2352 نا،یســ
 را نفس مراتب از ایمرتبت و گرددمی متحد عاِلم نفس با تک داندمی وجودی نحوه تکبل

ــیح در .(116 :2462 مملی، جوادی) دهدمی لکیتشــ ــیانســان تحلیل و توض ــناس  در ش
 مطلوب تصویر ارائت بر ناظر قرمنی هایمموزه از ایدستت کت شودمی مشاهده قرمنی هایگزاره

ــتا مدمی از ــراء ،272 :انعام) (43و 42 و 11: )بقرهس ــجده 65 :اس   ،61 :احزاب 1 :س
 :نساء) است مدمی از نامطلوب تصویر بر ناظر قرمنی هایگزاره از دیگر ایدستت (.،7 :شمس

  (. ،7 و 7 :عادیا  ،7 :علق 21 :معارج 255 و 74 و 2÷2 :اسراء ،43 :ابراهیم ،17
 مثبت هایویژگی بر بشری هلقت اساس کت دهدیم نشان قرمنی شـناسانتانسـان تحلیل

 مثبت هایویژگی رو،ازاین .نیست ذاتی منفی هایویژگی رویکرد، این در و است شده نهاده
 مادی ُبعد و طبیعت بت مربوط منفی هایویژگی و انســان معنوی ُبعد و الهی جنبت بت مربوط
 یکی است  «هویت» و «هود» دو ایدار انسان کت شودمی گفتت دیگر، تعبیر بت .است انسان
 در .است واقعی هود بت مربوط ،مثبت هایویژگی .غیرواقعی دیگری و واقعی هویت و هود
 یتعال هداوند همان تک الوجود واجب یک یهســت عالم همت رأس در توحیدی، اندیشــت این

 موجودا  و بوده او خلوقم اســت، گرفتت قرار یبعد مراتب در منچت تهم و دارد قرار اســت،
ــتند ینکمم ــبت مطلق فقر در هانتیزم تمام در تک هس ــر بت هداوند ذا  بت نس  برندیم س

 کلیت و منفی هایویژگی بت مربوط میا  فکری، چهارچوب این در (.126 :2472 حائری،)
 بت او اراهتی اب و انسان دهالت با کت است صفاتی قبیل از یا قرمن در انسـانی َپسـت اوصـا 

 کت کندمی ایجاب انسان هلقت زمینت کت صـفاتی یا سـتمگر و ناسـپاس :مانند میدمی وجود
 .(21 :2477 جعفری،) ضعیف و شتابگر ،حری  :مانند باشد بوده صفت من دارای انسـان

 و کرد توجیت را انسان منفی هایویژگی توانمی دوم دستت و اول دسـتت هایگزاره میان بنابراین
  .دانست ثابت را مثبت هایویژگی وی برای
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  یاستمداریس و یاستراتژ در سازگاری و تشابه .2-1-7

 فکری منمومت در ایهامنت اللتمیت رهبری با راحل امام رهبری مشــابهت بت توجت با
 در ونیهمگ و سازگاری این «گرایی تکلیف»و «الهی انگیزه» همچون ارزشی مبانی بر مبتنی

 امام گفتار در چنانچت است  مشـاهده قابل نیز سـیاسـتمداری و سـیاسـت در ررفتا صـحنت
 گیریشــکل و انقالب پیروزی در (الهی هال  قصــد) الهی انگیزه کت شــودمی مشــاهده
 سوی از .(337 :21 ج ،2472 همینی، موسـوی) دارد ثیرأت من اسـتمرار و انقالبی نهادهای

 «هوشمند جهاد» توحیدی فکری منمومت و الهی یزهانگ بت توجت با کت شودمی مشاهده  دیگر،
 مصادیقی در نق  این و شـودمی تعیین سـیاسـتمداری در الهی حرکت اسـتراتژی عنوان بت

 اجرای و مخالفان با برهورد» ،«هانصب و عزل» ،«منها استمرار و نهادها سـیسأت» همچون
 راحل امام ســیره در «رســانی هدمت مســیر هایســختی و هدمت ادامت» ،«الهی احکام

 ارزشی مبانی از دیگر یکی گراییتکلیف .(231-245 :2476 شفیعی،) شـودمی مشـاهده
 .است مشاهده قابل رهبری معمم مقام و راحل امام عملی و نمری سیره در کت اسـت

 و «هجر » ،«کنترلی هود» ،«امام روحی مرام » همچون مصــادیقی در لتئمســ این
 .(222-237: 2476 شفیعی،) است، شده دیده راحل امام هسـیر در «متحجران برهورد»

 (اهالص) الهی انگیزه همچون ارزشی مبانی نیز ایهامنت اللتمیت سیره در کتهمچنان
ــادیقی قالب در گراییتکلیف و ــناهت» همچون مص  ،«اجتماعی لتاعد ایجاد» ،«دین ش
 تحمل» ،«اســالمی ومتحک اســتقرار برای مبارزه» ،«افزایی بصــیر » ،«گراییقانون»

 اشــرا » ،«امور بر نمار » ،«پذیریوالیت» ،«قدم ثبا » ،«موق  تب اقدام» ،«نامالیما 
 «جهانی استکبار با مقابلت» و «مسلمین و اسـالم از دفا » ،«درسـت تحلیل» و «اطالعاتی

 ملیع و نمری سیره از ،ینپیش مطالب بت توجت با .(2413 همکاران، و پاکیزه) شـودمی دیده
ــتفاده رهبری معمم مقام و راحل امام ــودمی اس  هایمنمومت در دو هر رهبری کت ش

 .دارد مشابهت سیاستمداری در ارزشی مبانی و فکری
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 اس   تیس    در یاخامنه اللهتیآ و راحل امام یرهبر قیتطب یهانهیزم ای ادی بن .2-7

   یاسالم

 رهبری هایمدل هایمؤلفت انتخاب و تطبیق لدالی و زمینت تطبیق، هایزمینت یا بنیاد از منمور
 مقام و راحل امام رهبری هایمؤلفت بت توجت با باید مرحلت، این در است. تطبیق در منتخب

گاهی و دان  این رهبری معمم  این چرا و شده انتخاب مدل دو این چرا کت شـود داده م
گاهانت و عامدانت انتخاب  هایمدل گزین  چرایی انبتو شــاید (.2117 اک،و )کری اســت م
ــخت و افزاری نرم هایمؤلفت در را و مقام معمم رهبری امام راحل رهبری  افزاری س

 افزون (.2417 و 2412 )شفیعی، دانست مناب  برهی در منها علمی تدوین و طراحی و منها
 واکاوی اســالمی ســیاســتمداری در هامدل هایمؤلفت اســت الزم تطبیقی تحلیل در این، بر

 است. نرم هایمؤلفت دارای راحل امام رهبری الگوی اصوال   کت شودمی گفتت رو،ازاین شود.
 چرا است  مشاهده قابل توأمان سخت و نرم هایمؤلفت ایهامنت اللتمیت رهبری در پس

ــمند قدر » هایمؤلفت دربرگیرنده عملی و )تئوریک( نمری ابعاد در الگو این کت  ،«هوش
 بار اولین ،هوشمند قدر  .است اسالمی سیاست در «هوشمند دفا  » و «هوشمند جنگ»

 ترکیب را هوشمند قدر  وی .شد مطر  عنوان همین با ایمقالت در «ناسل سـوزان» توسـط
 ،ناسل نمر در .(34 :2411 ،یقرب  ،ی)رف هواند نرم و سـخت قدر  هردمندانت و هدفمند

ــر  تکیت جای بت ــخت قدر  بر ص  افکار( و قلوب )جذب نرم قدر  یا نمامی( )ابزار س
 هوشمند قدر  سازیپیاده در شود.می گرفتت کار تب مانأتو و زمانهم طور بت دو من از ترکیبی

 مدیریت ،عمومی افکار مدیریت ،هوشمند دیپلماسی همچون متنوعی فنون و هاسـیاست از
 و وشــمندانته تهدیدســازی ،هوشــمند تحریم ،هوشــمند تهدیدانگاری ،هوشــمندانت ادراک

 نوعی بیانگر ابزارها ازاین گیریبهره شود.می گرفتت بهره مردم ذهنی فضای تسـخیر و اشـغال
 اســاس بر .(41 :2411 ،قربی ،)رفی  اســت ســخت قدر  و نرم قدر  تلفیقی مهندســی

ــخت قدر  تلفیق ،رهبری معمم مقام دیدگاه ــمند قدر  قالب در نرم و س  مهم هوش
 بر تکیت کت طورهمان .باشد معنوی قدر  بر تکیت با کت است ایسـتتب رهبری و شـده ارزیابی

ــاهده قابل راحل امام رهبری در معنوی قدر  ــت مش ــوی) اس  بر (.2472 همینی، موس
ــاس  و ابزارها در را قدر  ،مادی منطق ،رهبری معمم مقام و راحل امام رویکرد اس
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 نگوناگو لیوسا در ،میکروبی سال  در ،شیمیایی سال  در ،اتم در ،کندمی مشاهده لیوسا
 جودو در قدر  عمده بخ  ،نیست قدر  تهم اینها ،رویکرد این بت توجت با  مادی پیشرفتت

 دارد حقانیت ایمجموعت وقتی  بیندازند کار بت را قدر  این هواهندمی کت است هاییانسان
ــت مادهم و کندمی مجاهد  و تالش واال هایارزش و هامرمان و حق برای و  این برای اس

بیانا  ) منجاســت واقعی قدر  ،گیرد کار بت را هود توان همت و امکانا  و وجود مجاهد 
 ایمجموعت کت اســت باور این بر ،ایران حکیم رهبر .(، 11/3/2471ایهامنتاللت میت

 ،کندنمی استفاده حیوانی شکل بت قدر  از ،کندمی تالش حقانی هایارزش و حق برای کت
 مادی قدر  ،کندنمی تجاوز ،کندنمی تحقیر را هاانسان  ،ورزدنمی اسـتکبار ،کندنمی لمظ
ــت نبرده بویی اهالق از  گرفتت کار بت حقانی هایارزش و حق برای مادی هایقدر  ،اس

 ،ایهامنتاللت بیانا  میت) است جنگل منطق مادی قدر  صاحبان منطق ،شـوندنمی
 و مقام معمم رهبری امام راحل رویکرد در پیشین، مطالب بت توجت با .(11/3/2471

 تب متکی و استوار من پایت بر اسالمی جمهوری نمام کت است معنوی قدر  ،قدر  ترینمهم
 تلفیق ،انقالب فرزانت رهبر نمر از این، وجود با .است عقیده مستحکم هایپایت و ایمان

 در کت دارندمی اظهار ایشــان کتچنان اشــد ب کارســاز تواندمی معنوی قدر  و مادی قدر 
 حســاب بت کشــورها ملی اقتدار مهم بســیار اجزای از یکی مســلح نیروهای عالم جای همت
ــاعفی ارزش و اهمیت ملی قدر  ممهر این و اقتدار این وقتی من ولی ،میندمی  پیدا مض
اللت بیانا  میت) نباشد سال  کمک و مدد بت اقتدار صرفا   ،کندمی بروز او در منچت کت کندمی

ــان .(، 11/7/2467ایهامنت ــمند قدر  کت باورند این بر ایش  معنویت پایت بر هوش
 ،سال  از ترمهم اما ،است دفا  توانای مسلح مرد ،است مهم سال  :باشد کارگشـا تواندمی

 کشور یک ملی اقتدار کت است چیزی من این ،است مسلح مرد روحی قدر  و معنوی نیروی
اللت بیانا  میت) موردمی در زوال قابل غیر و حقیقی و معنوی اقتدار یک صــور  بت ار

 جنگ  دارد قرار هوشــمند جنگ ،هوشــمند قدر  دایره در .(، 11/7/2467ایهامنت
 نرم و سخت جنگ هایتاکتیک و راهبردها ،ابزارها از ترکیبی من در کت است جنگی هوشمند

 تسلیحا  و هاسیستم از هوشـمند جنگ در شـود می گرفتت کار تب زمانهم طور بت و مانأتو
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 هوشمند هایسیستم بت ناظر 1«نمامی امور در انقالب» تعبیر شود،می گرفتت بهره هوشـمند
 از توپخانت و هواپیماها در شــونده هدایت دقیق مهما  ،کروز دوربرد هایموشــک  اســت
 ارزیابی مهم انسانی نیروهای وشه ،مدل این اساس بر .است هوشمند هایسـیسـتم جملت

 زا ترکیبی مفهومی هوشمند دفا   دارد قرار هوشمند دفا  ،هوشمند جنگ برابر در شـود.می
 ،کردن حمایت کسی از معنای بت دف  ریشت از «دفا »  است «هوشـمند» و «دفا » واژه دو

 دشمن دسـتبرد از را هود حقوق و ناموس ،وطن ،دورکردن دیگری یا هود از را مزاری و بدی
 انجام برای کت شودمی گفتت کسی بت «هوشـمند» .(252 :2471 ،)عمید اسـت کردن حفظ
 ،توصــیف این با کند می عمل هوشــمندانت و بوده ریزیبرنامت و دان  و فکر اهل هود امور
 در مقاومت و جامعت مرام  و امنیت ایجاد برای کت اســت اقداماتی و تدابیر ،هوشــمند دفا 
 با شــود.می اتخاذ فرهنگی و اقتصــادی ،ســیاســی ،اجتماعی ،امنیتی ،نمامی مال ح برابر

 هسیر و گفتار بررسی با و هوشـمند دفا  و هوشـمند جنگ ،هوشـمند قدر  مفاهیم بت توجت
 جنگ و قدر  چت اگر کت کرد ادعا توانمی کت رسدمی نمر بت ایهامنت اللتمیت حضر 
 جنگ ،رویکرد این در اما ،است ایهامنت اللتمیت رهبری در مهمی هایمؤلفت هوشمند

 «دفا » ،غالب راهبرد و گیردمی صور  هاص شـرایط بت توجت با بلکت نیسـت  اولویت در
 پیدا یدهپیچ ماهیتی و یافتت تغییر کنونی عصــر در دشــمنان تهدیدهای اینکت دلیل بت و اســت

 یافتت غییرت تدافعی الگوهای کت ستا بایستت اقتضایی رهبری اساس بر نتیجت در ،اسـت کرده
ــاس بر و ــمند دفا  اس ــور  هوش ــان چنانچت .پذیرد ص  باید نیروها کت باورند این بر ایش

 ،کرده انتخاب احتمال صدها بین در )ممریکا( او کت ایشیوه و برده کار بت را هود هوشمندی
 البتت .باشید( داشتت هوشمند دفا  ،هوشمند جنگ مقابل )در برگردانند هودش بت و کنند پیدا
 و ندهداو بر اتکال چنانچت است  الهی قدر  بر متکی و معنویت پایت بر هوشمند دفا  این

 در است  مشاهده قابل رهبری معمم مقام و راحل امام رهبری در معنویت پایت بر دفا 
ــایی رهبری ــمندانت دفا  ،رهبری معمم مقام و راحل امام اقتض  معنویت پایت بر هوش
 همان بت ایران ملت کت است باور این بر انقالب فرزانت رهبر است  رهبری حرکت محور

                                                           

1  . Revolution in Military Affairs(RMA) 
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 بر باید ،کندمی ترپیچیده اســالمی ایران علیت توطئت در را هود هایروش دشــمن کت نســبت
گاهی و هوشیاری  الاتص و وحد  حفظ و سیاسی ،فکری ،معنوی ممادگی با و بیفزاید هود م

اللت بیانا  میت) کنند ییشناسا هست کت لباسـی هر در را دشـمن چهره یکدیگر با ارتباط و
 این در ،روازاین  دهند انجام جهادگرایانت رویکرد با را دفا  .(، 12/7/2475ایهامنت

 معنویت بر تکیت با را هوشمند دفا  کت است بایستت هوشمند جنگ و قدر  برابر در ،رویکرد
 د.کر عملیاتی جهادی ایروحیت با و

 اس  تیس   در یرهبر معظم مقام و راحل امام یرهبر یس  نجهم هیفرض   ای تز .2-9

 یاسالم

 معمم مقام و راحل امام رهبری مدل رابطت کت است متمرکز نکتت این بر فرضیت یا تز مرحلت
 اســت؟ راحل امام رهبری امتداد ایهامنت اللتمیت رهبری میا چیســت؟ در رهبری

 اللتمیت رهبری یا اســت؟ راحل امام رهبری بازنمود ایهامنت اللتمیت رهبری میا
 یا و کننده تصــحیح یا اســت راحل امام رهبری تفســیرکننده و کننده تکمیل  ایهامنت
 هایشاه  وجود با کت دهدمی نشـان هابررسـی اسـت؟ ایشـان رهبری تز مخالف احیانا  

ــان ــنخ زا رهبری نو  کت گفت توانمی مدل، دو هر در همس  و کنندگیتکمیل بازنمایی، س
ــیردهندگی ــت. تفس ــان اس ــلطت نمام در کت باورند این بر ایش ــلطت یکی س  دیگری و گرس

ــلطت ــت پذیرس ــالمی جمهوری نمام کت اس ــماردمی مردود را من اس اللت بیانا  میت) ش
 ظلم نپذیرفتن و نکردن ظلم امر بر متعددی دینی هایگزاره .( ، 1/21/2471ایهامنت

 :)بقره شــودمی قلمداد اســتکباری گریســلطت نفی در دینی مبانی عنوان بت کت دارد داللت
 و شودمی گذاریپایت اسالمی سیاست ،دینی مبانی این اساس بر .(224 :هود و 161 ،213

 اســاس بر اســالمی جمهوری نمام در را هوی  حرکت اســالمی انقالب رهبران نتیجت در
 باورند این بر  رهبری معمم مقام اند.پرداهتت سازینمام بت و کرده تنمیم سیاست همین

 در ،ندک قبول را ظلم و برود زور بار زیر ولی ،باشد اسالم بت معتقد کسـی نیسـت ممکن کت
بیانا  ) است بد قدر همان هم شدن ظلم تسـلیم اسـت بد کردن ظلم کت قدر همان اسـالم

ــیره تب توجت با .(، 23/7/2467ایهامنتاللت میت ــوی) راحل امام فرمای  و س  موس
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 ،عدل و قسط ،معنویت و ایمان همچون هاییشاه  رهبری معمم مقام و (2473 ،همینی
ــفا ،معرفت و علم ــال  ،اهو  و ص  و حرکت ،کار ،عز  و اقتدار ،رفتاری و اهالقی ص

 .( ،17/1/2475ایاللت هامنتبیانا  میت) دارد وجود اســالمی ســیاســت در پیشــرفت
 ســیاســی اقتدار ،ســیاســت کنار در رهبری معمم مقام و راحل امام منمر از چنینهم

 منر و افزاری سخت قدر  ابزار بت کشـورها اقتدار ،رویکرد این در اینکت چت اسـت  معنادار
 کشورها اعتبار ،سانبدین و است  وابستت منها المللیبین اعتبار بت سـرانجام و درونی افزاری
 جایگاه دهکنن تعیین امر همین و دارد افزاری نرم بعد در ویژه تب قدر  میزان با مستقیم ارتباط

 بت توجت با  رهبری معمم مقام و راحل امام است  المللی بین سطح در کشورها نق  و
 سـیاسی اسـتقالل برای و (2473 ،همینی موسـوی) کرده توجت سـیاسـی اقتدار بت ،امر این

،  ایاللت هامنتبیـانـا  میت) دهنـدمی قرار توجـت مورد را هـاییشــاه  ،کشــور
 معمم مقام و راحل امام رویکرد در اســالمی ســیاســت در کت دیگری امر .(17/1/2475

 تک است افزایی بصیر  و بصیر  شاه  با سیاسی هوشـمندی ،شـده مطر   رهبری
 شناهت .(2473 ،همینی موسوی) دارد پی در را سیاسی تهدیدشـناسی و شـناسـیدشـمن

گاهی و بصیر  و متفاو  و متعدد هایرنگ با من هایدسیست و شمند  هصم هایحیلت بت م
 یلتسه را هوشمندانت مقابلت راهبردهای اتخاذ سـرانجام و امنیتی و سـیاسـی ممادگی تواندمی

 کی استحکام کت باورند این بر سیاسی هوشمندی امر بت توجت با ایهامنت اللتمیت سازد 
ــخ عزم ،ایمان همچون افزاری نرم ابعاد بت نمام  نرم و چرب الفاظ از نخوردن فریب ،راس

 هایبستان و بده از بسیاری در راحت هیلی مواردی یک در کت اسـت وابسـتت ممیزی تعار 
 کسانی من ملود غضب و هشن چهره ،نرم الفاظ این پشت کت حالی در شودمی مبادلت سیاسی

ــوء هاینیت کت دارد قرار  بت توجت با .(  11/2/2471ایهامنتاللت انا  میتبی) دارند س
 در باشید بصیر ،دشـمن شـناسـایی در ،باشـید بصـیر کت دهدمی هشـدار لتمعمم ،امر این

 باور اســاس بر .(  16/7/2462ایهامنتاللت بیانا  میتدشــمن) ترفندهای شــناســایی
 فرماید:می کتانچن  شـودمی ارزیابی مهم نیز هصـم دشـمنی هایشــیوه شـناهت ،ایشـان

 را دشـمن ما ،اوسـت کردن دشــمنی روش و دشــمنی شــناهتن ،دشـمن شــناهت از ترمهم
 و اهتال  ایجاد ،دشمنی روش امروز ،شناهت باید هم را دشـمنی روش اما ،شـناسـیممی
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 ،اســت اســالمی هایمرمان بت نســبت دلســردی ایجاد اســت  مردم محاد میان کینت و نفر 
ــعارهای کردن منحر  ــعارهایی طر  و ردمم ش ــت ش  هیچ مردم عمیم حرکت با کت اس
 در را بصیر  مهم اصل ایشـان .(  2/1/2472ایهامنتاللت بیانا  میت) ندارد یهمخوان

ــی را من و داده قرار اندازه بت و هنگام بت عمل و اهالص کنار ــاهص ــمندی در مهم ش  هوش
ــی ــیاس ــیر  کنار در .(  1/7/2471ایهامنتاللت بیانا  میت) کندمی مطر  س  و بص

 شناسیدشمن نشـانت مردم محاد بین در و نمسـئوال بین در اتحاد و وحد  بت توجت اهالص
ــت ــودمی کیدأت ایشــان گفتار در کت اس  از .(16/2/2471ایاللت هامنتبیانا  میت) ش
 وحد  هصوص در زدن حر  نباشـد ملی وحد  اگر کت شـودمی اسـتفاده لتمعمم گفتار
 باور در .( 7/2/2461ایاللت هامنتبیانا  میت) است گونافسانت سخن یک ماسال جهان
 با استکبار جهان دشمنی شـیوه شـناهت با اسـالم جهان اتحاد و همدلی  انقالب رهبر

بیانا  ) یابدمی تســهیل ســنی و شــیعت لتئمســ طر  همچون مذهبی و ایفرقت تفرقت ایجاد
 ترفندهای از دیگر یکی هراسی ایران و هراسـی ماسـال .( 23/7/2411ایاللت هامنتمیت

 استکباری نمام و شده طر  امروزه کت است منان غیردینی سیاست در اسالمی نمام دشمنان
 سیاست طر  با اسالمی انقالب رهبر برند می سود من از منطقت کشورهای کردن درگیر برای

 ایران توطئت مقابل در عربی اســالمی هایملت اســت: داشــتت اظهار زمینت این در اســالمی
 باشند  هوشیار سنی و شیعت عنوان تحت هامسلمان دیگر و ایران میان تفرقت ایجاد و هراسـی

 بودهن مسلمین کردن شیعت یا اعراب کردن ایرانی دنبال بت هرگز ایران ساالر مردم نمام کت چرا
 هود نمیربی تجربیا  است مماده هازمینت همت در هود چشمگیر هایپیشرفت با و نیست و
 گیرد کار تب مســلمانان برادری و وحد  و اســالمی امت پیشــرفت و اقتدار و عز  راه در را
 اللتمیت رهبری کت شودمی مشـاهده رو،ازاین .( 23/22/2415ایاللت هامنتبیانا  میت)

 دارد. تبیینی و تفسیرگری جنبت و راحل امام رهبری امتداد در ایهامنت

  یاسالم استیس در یاخامنه اللهتیآ و راحل امام یرهبر یساختار بیتتر  .2-4

 عنایت با رهبری معمم مقام و راحل امام رهبری هایمدل ســاهتاری ترتیب مرحلت در
 تفسیردهندگی و کنندگیتکمیل پوش  در گراییهم این کت شودمی مشخ  منها گراییهم بت
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ــت راحل امام رهبری از  بریره معمم مقام رهبری مدل بازنمایی و  اتحاد در کت اس
 در کت شودمی مشخ  ینپیشـ مطالب از کت چرا دهد می نشـان را هود جهادی اسـتراتژی

 هوشمند دفا  یا جهاد استراتژی بر تکیت ، ایهامنت اللتمیت و راحل امام رهبری الگوی
 ؟است چقدر اسالمی ستسیا در دفا  این گستره و محدوده کت است این سؤال اینک .است

 و اعتقادی مرزهای از دفا  من، از منمور یا اســت؟ ملی مرزهای از دفا  دفا ، از منمور میا
 طبیعی طور بت کت است «اسالم از دفا » اینجا در دفا  از منمور شک، بدون اسـت؟ ایمانی

 هاص رزمینیس بت محدود نت دفا  از نو  این گیرد دربرمی نیز را سـرزمینی مرزهای از دفا 
 «للتا سبیل فی جهاد» دایره در بلکت ،است هاص گروهی یا هاص مکانی بت متعلق نت و بوده

 مکانی، زمانی،) دفا  هایشکل تمام طریق، بدین تا یابد می معنا اسالمی سیاست عنوان بت
 قادیاعت مرزهای از دفا  فلسفت بت توجت با رو،ازاین دهد  پوش  را ...(و مجازی جغرافیایی،

 ژیاسترات» مقولت اسالم دشمنان با مقابلت در هوشمند دفا  لزوم و توحیدی رهبری الگوی در
 جهاد استراتژی این نتیجت در و شودمی ارزیابی مهم اسالمی سـیاسـت در «هوشـمند جهاد

 جهاد» را «هوشــمند جهاد» متعال هداوند زیرا اســت  قرمنی هایگزاره بر مبتنی هوشــمند
ُهم َََّّنَّیاِفِرَّمال ََُّّتِطِعَََّّفََلَّ» :فرمایدمی زمینت این در و هوانده «کبیر اَِّبِ َََّّوَجاِهد  ًِ  :فرقان) ًرای َِّکَِّجَها
 در طباطبایی عالمت .«بپرداز بزرگ جهادی بت منان با و نکن اطاعت کافران از پس  (21

 این ازیر تعبیرکرد  هوشــمند جهاد بت من از توانمی کت اندگفتت مطلبی شــریفت میت این تفســیر
 :2473 طباطبایی،) است «هوشمند» تعبیری بت و فرهنگی و فکری عقلی، جهاد نوعی جهاد

 در تک است هدایت و عقلی روشـنگری ابزار و وسـیلت قرمن ،تفسـیر این بت توجت با .(میت ذیل
ــت ــور  بت اعتقادا  و هاارزش ،هااندیش ــمندانت ص ــور  هوش  از تعبیر، این .گیردمی ص

 کت باورند این بر برهی کتهمچنان شود می برداشت نیز دیگر نامفسـر از برهی هاینوشـتت
 عممت بت و هدا رسول رسالت عممت بت بـزرگ است جــهــادی کبیر، جهاد از منمور
 ـردیگـ بـر در را مـــردم ـــرکفـــ و رو  ابــعــاد تمام تک جهادی ن،یشیپ امبرانیپ تمام جهاد

 کشـ بـدون ،بنابراین .شود شامل را مـعـنـوی و مـادی هـایجــنــبــت و (است هوشمند)
 نت است، (هوشمند جهاد) غاتییتبل و فرهنگی و ریکف جهاد مورد نیا در جهاد از مــنـمور

 جـهـاد دسـتـور ـمیدانـمـی و اسـت یّـکمـ سـوره ـنیا ــتک چــرا مــســلحــانــت، جهاد
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ــت ــانـ ــلحـ ــسـ ــ در مـ ــتکمـ  معمم مقام .(میت ذیل :2471 شیرازی، مکارم) بود نشده نازل ـ
 تبعیت را هوشمندانت جهاد ای،اندیشـت جهاد تعبیر بر افزون میت این تفسـیر در نیز رهبری
 یســیاســت و اســتراتژی عنوان بت را کفار برابر در هوشــمندانت عمل و دانســتت کفار از نکردن

 و ســّنتی امِی نم جنگ ما کشــور برای امروز :فرمایدمی بارهاین در و کرده یادموری اســالمی
 .است دیگر چیز یک جهاد است  باقی جهاد لکن ،اسـت ضـعیفی بسـیار احتمال متعار 

 بسیار معنای یک جهاد نیست  نمامی جنگ معنای بت فقط نیست، قتال معنای بت فقط جهاد
 «کبیر جهاد» را من قرمن در متعال هدای کت هســت جهادی جهادها بین در .دارد تریوســی 

اَِّب َّجِهدُهمََّوَّ :نهاده نام ًِ  جِهدُهم» قرمن، بت یعنی «ِبت» است  فرقان تمبارک هسور در  َک یًراَِّجها
ــیل بت یعنی «ِبت ا ِجهادا   کن  جهاد منها با قرمن توس  مّکت در .شــده نازل مّکت در میت این .َکبیر 

 منها تک کاری نبودند، نمامی جنگ بت مأمور هامســلمان و پیغمبر نبود  مطر  نمامی جنگ
 :گویدمی شریفت میت این در متعال هدای کت است دیگر کار همان بود  دیگری کار کردندمی
اَِّب َّجِهدُهمََّوَّ ًِ ــپس .( 4/4/2412ایهامنتاللت بیانا  میت) َک یًراَِّجها ــان س  طر  ایش

 عدم و مقاومت و ایســتادگی دیگر، کارِ  من چیســت؟ دیگر کارِ  من :گویدمی و کرده پرســ 
یَنََُّّتِطِعَََّّفَل .[اســت] تتبعی اَِّب َّجِهدُهمََّوََّّالمِفر ًِ  اطاعت .نکن اطاعت مشــرکین از  َک یًراَِّجها

ــت چیزی همان کفار از نکردن للت ابیانا  میت) کبیر جهاد گفتت من بت متعال هدای کت اس
 همگونی هوشــمند دفا  با کبیر جهاد ،مذکور تحلیل بت توجت با .( 4/4/2412ایهامنت

 جهاد مدار بر اســالمی ســیاســت عنوان بت تواندمی معنویت حاکمیت با دفا  این و داشــتت
 محور با من طر  کت اســت اســالمی فکری منمومت دارای فلســفت این ،گیرد قرار هوشــمند

 بالق در توحیدگرایی محوریت با اسالمی اندیشت کلی طر  در و است شـده عجین توحیدی
 این مهم کارکردهای .(، 2411ایهامنتاللت میتبیانا  ) شودمی تحلیل ستیزی استکبار
 در کت است این منها ترینمهم جملت از است  زیادی موارد شامل اسالمی سیاست و اندیشت

للت ابیانا  میت) است عملی تعهدا  با همراه و داشتت زایندگی ایمان سـیاسـی، اندیشـت این
 عبودیت نفی توحید رو  ت،اندیشــ این در ،این بر افزون .(، 2411: 224ایهـامنت

 با توحید رو  اساس، همین بر .(، 2411: 141ایهامنتاللت بیانا  میت) غیرهداسـت
 سیاست و اندیشـت پایت بر طورهمین .(172 همان،) ندارد همخوانی اجتماعی طبقا  ایجاد
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 همچون دیگری اصــول .(174 ،همان) دارد اجتما  محاد بر روانی ثیرا أت توحید توحیدی،
 یوندپ توحیدگرایی با و بوده مبتنی توحید مدار بر اندیشــت، این در «والیـت» و «نبو »

 مقام فرمایشا  بت توجت با ،روازاین .(، 2411ایهامنتاللت بیانا  میت) دارد ناگسستنی
ــان کت گرفت نتیجت توانمی رهبری معمم ــعت طراحی، در ایش ــمند اجرای و توس  هوش

 و نموده تالش امام راه تبیین در و کرده عمل راحل امام حضر  همانند جهادی اسـتراتژی
 .است کرده کمک من بازنمایی بت

 ص   حنه در یاخامنه اللهتیآ و ینیخم امام یرهبر افتراق و اتص   ال مرحله .2-2

 یاتیعمل

 (ایهامنت اللتمیت رهبری )مدل ب و (راحل امام رهبری )مدل الف اتصال مرحلت در
 شده وجتت افتراق یا اشتراک نقاط بت است الزم تطبیقی روش در «واک کری» مدل بر تکیت با
 ذهن در است ممکن مهم، این بت توجت با (.2117 واک، )کری شود انجام هامدل مقایست و

 رهبری اندیشــت مفروضــا  اســاس بر راحل امام اگر کت شــود مطر  پرســ  این ایعده
 ،کردند توصیت میدانی صحنت در را رهبری از الگویی ررهگذ این از و کردندمی عمل اسالمی

 را دیگری الگوی اینکت یا اند؟کرده دنبال را پیشنهادی الگوی همان رهبری معمم مقام میا
 ؟چیست مزبور یالگوها هایزیتما پیشین پرس  بودن صحیح فرض بر ؟اندکرده مطر 

  یررهب معظم مقام و راحل امام یرهبر یالگو زیتما .2-2-1

 و جامعت بت را دینی مدلی اقتضایی، رهبری مبنای بر راحل امام کت دهدمی نشان تحقیقا 
 مقام همچنین .(1٤1 :1٢ ج ،همینی موسوی) است کرده پیشنهاد و ارائت اسـالمی حاکمان

 کاربست کت اندکرده ارائت یمشابه دینی مدل اقتضـایی، رهبری بر تکیت با  رهبری معمم
ــحنت در منها ــت  متفاو  یاتیعمل ص ــدیم نمر بت زیرا اس ــ در الگو دو نیا رس  و هاوهیش
 با راحل امام یرهبر هصوص در شده انجام مطالعا  اساس بر چون زند یمتما هاکیتاکت

 یالگو مانند (21 :2477 گران،ید و فر ی)اســد مختلف یشــنهادیپ یهامدل بت توجت
 در ینیهم امام یرهبر یالگو و (471 :2477 ،ی)ســعدمباد رویپ و رهبر روابط یشــنهادیپ

 امام هدمتگزار یرهبر یالگو و (134-135 :2412 روز،ی)پ یمل و یســازمـان ســطح
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ک نرم یرهبر یهافرض یپ بر (477-471 :1ج ،2411 زاده، خی)ش ینیهم  یشتریب دیتأ
 امام بریره در چت اگر .است بوده نرم هایشاه  و هامؤلفت ،ابعاد یدارا هامدل نیا و شده

کی ایدئولوژیک و نمری صور  بت استکبار با تقابل در سخت رهبری بر  راحل  شود،می دتأ
 مشاهده سـخت رهبری کاربسـت گرفتت انجام مطالعا  از شـده اهذ هایمدل اکثر در ولی

 «قلوب بر مدیریت مدل» راحل امام رهبری در مهم یهامدل از یکی نمونت برای  شودمین
 ،)شفیعی شودمی هوانده همینی امام رهبری الگوی ،علمی پژوهشی اساسـ بر کت اسـت
 و نرم رهبری بر مبتنی ایهامنت اللتمیت رهبری الگوی کت اســت حالی در این .(2476
 راحل امام رهبری الگوی (.232 :2417 )شفیعی، است مانأتو صور  بت سـخت رهبری

 از انیمدم تک ایگونت بت هاستدل بر ثرگذاریا و نفوذ معنای بت 1«قلوب بر تیریمد» عنوان با
ــت مطر  اروا  و قلوب بر حکومت ،مدل این در گردند. متحول درون  بر حکومت نت اس

ــوی) هابدن  نرم ابعاد بر هاقلب بر مدیریت در ،ریتعب نیا با .(1٤1 :1٢ ج ،همینی موس
 و زندمی دور قلوب اداره محور بر تیریمد هنر زیرا افزاری  سخت نت شودمی کیدأت افزاری

 متحول هود رییمد ای رهبر اگر نتیجت در و کند متحول را افراد هایقلب بتواند دیبا ریمد
 دگرگون قلب از ،گرانید قلوب بر نفوذ هنر ،رونیا از شود. رییتغ عامل تواندنمی ،باشد نشده

 رهبر ریتعب بت ست.هدا دست در دگرگونی من ،نیقی طور بت تک ردیگمی نشأ  رهبر یک شده
 «شود متوجت تو بت مردم هایدل تا شو متوجت هدا بت هداسـت القلوب مقلب» انقالب دیفق
 بدون قلوب بر مدیریت کت شودمی مشاهده ،توصـیف این با .(212 :2ج ،همینی موسـوی)

 هود کت است الهی انگیزه ،مدل این عنصـر ترینمهم زیرا ،معناسـتبی الهی مبانی بت توجت
 و الهی انگیزه مؤلفت بر نویســندگان از برهی شــود.می محســوب توحیدی مبانی جزو

ــنهادی مدل در هدامحوری ــاس بر .کنندمی کیدأت هود پیش  تدوین در ،مزبور پژوه  اس
 ست کت شودمی پافشاری الگویی بر ملی و سازمانی سطح دو در همینی امام رهبری الگوی
 مردمی یا کریمانت رفتارهای و )گرایشی( گرایییفتکل و هدامحوری )بینشی( بصیر  مؤلفت

 الگو دو این هایمؤلفت ،حال این با .(2٢3-2٢1 :13٩1 ،)پیروز دربردارد را بودن)رفتاری(

                                                           

1  .Management to Hearts 
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ــور  هر در .یکدیگرند بت متناظر  ،مختلف عوامل کنار در راحل امام رهبری الگوی در ص
 نشــان را قلوب بر تیریمد مدل (1)شــماره نمودار رد.ک غفلت «الهی زهیانگ» عامل از دینبا

 دهد:می

 
 قلوب بر مدیریت مدل .1 نمودار

 (1837 شفیعی )منبع: 

ــت نرم هایمؤلفت جنس از هامؤلفت مدل، این در ،بنابراین ــاید  اس  بر مدل این طر  ش
 در هاهودی با را اسالمی رهبران و مدیران سیره کت اسـت «بینهم رحماء» قرمنی گزاره مبنای
 بر دشمنان با اسالمی رهبران تعامل و کشـدمی تصـویر بت نرم رهبری تعبیری بت و نرم تعامل
 رب اســالمی انقالب رهبران و دارد پافشــاری ســخت رهبری بر «الکفار علی اشــداء» مبنای

ــاس ــخت رهبری و هاهودی با نرم رهبری بر قرمنی بین  این اس کید هاغیرهودی با س  تأ
 و معنویت» ویژه بت نرم هایمؤلفت اینکت با ایهامنت اللتیتم  رهبری مدل در اند.کرده

 الزاما  از نیز سخت هایمؤلفت کاربست این، وجود با است گرفتت قرار اسـاس «هداگرایی
 در ایهامنت اللتمیت رهبری مدل بنابراین، ( 2417 )شفیعی، شودمی محسـوب رهبری

 نرم رهبری حوزه در کت اســت افزاری ســخت و افزاری نرم ابعاد دارای اســالمی ســیاســت
 جنگ بر متضمن سخت رهبری حوزه در و است نرم دفا  و نرم قدر  ،نرم جنگ بر متضمن
 سیاست در لتمعمم رهبری الگوی ،این بر افزون .است سخت دفا  و سخت قدر  ،سخت

ــالمی ــخت و افزاری نرم هایمؤلفت دارای اس ــت افزاری س  ،نرم هایمؤلفت از منمور .اس
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ــت ــیوه کاربس ــا  بر مبتنی نرم هایش ــاس  همچون معنوی و فکری مبانی و عواطف ،احس
اللت بیانا  میت) اســت و... ســیاســت ،فرهنگ ،فناوری و دان  ،هداگرایی و معنویت

 ،تجهیزا  همانند ســخت مال  ابزار ،ســخت هایمؤلفت از منمور (.، 2466ایهامنت
ــتاوردهای و امکانا  ،نمامی ابزار ــت مادی دس ــفیعی، اس ــاهده کتچنان (.2417 )ش  مش
 ابعاد در کت است نرم و سخت هایمؤلفت دارای ایهامنت اللتمیت رهبری الگوی شودمی

 ینا کاربست و ارائت با رهبری معمم مقام نتیجت، در .است اثرگذار هارجی و داهلی مختلف
 هایمؤلفت کند. ایفا سازنده و بدیلبی نقشـی امروزی متالطم جهان در اسـت توانسـتت الگو
 .است درممده نمای  بت (1) شماره نمودار در الگو این

 
  ایخامنه اللهآیت رهبری مدل هایمؤلفه .2 نمودار

 (پژوهش هاییافته :منبع)

ــول دارای لتمعمم رهبری الگوی کت گفت توانمی ،این بر عالوه  حوزه در مهمی اص
 هواهیمرمان و اسالمیت همچون اصولی بت توانمی نرم رهبری در .است سخت و نرم رهبری

 سخت رهبری در اصولی ،این بر افزون کرد. اشاره اسالمی سـازیتمدن با سـازینمام نیز و
 جهانی و ایمنطقت صــلح و ثبا  حفظ و ارضــی تمامیت ،اســالمی اقتدار و امنیت همچون

 دارای هوی  رهبری در لتمعمم همچنین (.2417 )شــفیعی، اســت گرفتت قرار توجت مورد

الله مدل رهبری آیت
ای خامنه

مؤلفه های نرم 

امنیت درون وبرون 
مرزی 

سیاست 

فرهنگ 

دانش و فناوری 

معنویت و خداگرایی

مؤلفه های سخت 

امور نظامی 

اقتصاد

موقعیت جغرافیایی
وژئوپلتیکی 
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 ،ایهامنتاللت بیانا  میت) است سخت رهبری و نرم رهبری حوزه در مهمی یهاراهبرد
ــالمی انقالب معمم رهبر (.2477 ــخت و نرم مهم راهبردهای ،الگو این در اس  را س

ــب ــا  با متناس ــائا  و اوض ــنهاد و کرده طر  محیطی اقتض اللت بیانا  میت) اندداده پیش
 دارای الگو این ،ایهامنت اللتمیت رهبری هصــوص در بنابراین، (. ،2477ایهامنت
ــول ،هامؤلفت ،ابعاد ــخت رهبری و نرم رهبری حوزه در مهمی یهاراهبرد و اص ــت س  اس

 .است مشاهده قابل (4) شماره نمودار در کت (274-246 :2417 )شفیعی،

 
  ایخامنه اللهآیت رهبری راهبردهای و اصول ها،مؤلفه ابعاد، .8نمودار

 (پژوهش هاییافته :منبع)

 امام رهبری الگوی همانند ایهامنت اللتمیت رهبری الگوی شودمی مشاهده کتچنان
 از یقیتلف اسالمی سیاست حوزه در الگو این و شده تعریف اقتضایی رهبری دایره در راحل

 مشاهده قابل والگ دو کاربسـت مختلف قضـایای در کت اسـت سـخت رهبری و نرم رهبری
 (.2 شماره )جدول است
 
 
 

 و مقام معظم رهبری . رهبری اقتضایی امام راحل1جدول 

الله رهبری آیت
ای خامنه

رهبری نرم 

مؤلفه ها 

اصول 

راهبردها 

رهبری سخت 

مؤلفه ها 

اصول 

راهبردها 
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 روزب و داهلی اهتالفا  تشدید قضیت
 کشــور تجزیت هطر و قدر  جنگ
 و تحصــن ،راحـل امـام از بـعـد

 مجلس نمایندگان برهی اســتعفای
 بحران فارس، هلیج اول جنگ ششم،

ق تقـابـل مـاجرای مـیـکونوس،  ایم
 بحران فقیــت، والیــت بـا مـنـتـمری

 کوی فـاجعــت ای،زنجیره هـایقتـل
 قانون اصــال  ماجرای دانشــگـاه،
ــیت مطبوعا ،  مجلس انتخابا  قض
 حجاریان، ترور مـاجرای شــشــم،

 ادثتح از ناشی بحران برلین، کنفرانس
ــپتامبر یازده ــا  س ــاش  هرداد اغتش

ــالحیت رد ماجرای ،2471  دکتر ص
 هایحرانب ای،هســتت بحران معین،

 و اقتصـــادی هــایبحران فرهنگی،
ــی ــیاس  ،77 غائلت مانند امنیتی و س

 اللت حزب علیت روزه 44 جنگ قضیت
 قضــیت و غزه علیت روزه 11 و لبنان

 و ممریکایی کماندوهای شدن تسـلیم
 االسد عین در هاییممریکا با برهورد

ــهاد  در هاممریکایی از انتقام و  ش
 . ...و سلیمانی قاسم سردار

 زاده،قطب توســط نوژه کودتای قضــیت
 دولـت و مزادی نهضـــت بـا برهورد

ــدر،بنی با برهورد بازرگان، موقت  ص
 دارتدا ممریکا، جاسوسی النت تسـخیر
ــلمان ــدی، س  .گورباچف بت نامت رش

 توســط ایــرانی حــجــاج شــهــاد 
 هواپیما مسافران شهاد  ،هاسـعودی

 مســافربری هواپیمای ســرنگونی در
 هلیج جنگ ،هــاممریکــایی توســط
ــکی جنگ فارس، ــهرها بت موش  و ش
 قطعنامت پذیرش و هانفتک  جنـگ

 . ...و ملل سازمان 217

رهبری
 

اقتضایی
 

امام
 

همینی


 
 و

میت
اللت

 
هامنت

ای
 

 در
قضایای

 
ف

مختل
 

 پژوهش( هاییافته )منبع: 
  

 ،دشمنان مقابل در مواردی در راحل امام کت معناست بدان اقتضـایی رهبری مفهوم
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 امکان سخت رهبری کاربست موارد برهی در این، وجود با کرد، اسـتفاده سـخت هبریر از
 سخت هبریر از تلفیقی ،اقتضایی رهبری بر تکیت با نیز رهبری معمم مقام .است نبوده پذیر

 قضایای در راحل امام کت شودمی مشـاهده ،روازاین  اسـت کرده اسـتفاده را نرم رهبری و
 نوژه کودتای قضیت در راحل امام مثال برای .کردمی عمل اقتضایی رهبری دایره در مختلف

 هدا حکم باید کت کردند کیدأت امر این بر و نکرده ترحم هدزاقطب جملت از کودتا اعضای بت
 و مزادی نهضت با برهورد همچون قضایایی در ایشان همچنین .تا(بی ،)مشتیانی شـود اجرا

 ،همینی موسوی) صدربنی با برهورد ،(442 :12ج ،همینی موسوی) بازرگان موقت دولت
 سلمان ارتداد ،(254 :25 ج ،همینی موسوی) ممریکا جاسوسی النت تسخیر ،(467 :23ج

 ،(24-1 :2464 ،مملی )جوادی گورباچف بت نامت ،(174 :12ج ،همینی موسوی) رشـدی
ــکی جنگ ،فارس هلیج جنگ ــهرها بت موش  217 قطعنامت پذیرش و هانفتک  جنگ ،ش

 رهبرِی  کاربســِت  ،رهبری از نو  این در .اســت برده بهره اقتضــایی رهبری از ملل ســازمان
  دارد داهلی هایتوانایی و امکانا  و محیطی اقتضــائا  بت بســتگی ،نرم رهبری یا ســخت

 توسط ایرانی حجاج رساندن شهاد  بت همچون موارد برهی در سخت رهبری کاربست زیرا
 هاییممریکا توسط مسافربری هواپیمای سرنگونی در هواپیما فرانمسا شهاد  یا هاسـعودی

 پذیرامکان جنوب در هاانگلیسی و هاییممریکا حملت یا هانفتک  جنگ و موشکی جنگ یا
 اب مختلف حوادث در رهبری معمم مقام اقتضایی رهبری کت است درحالی این .است نبوده

 ریرهب اساس بر مختلف قضایای در ایشان .ستا شده عملیاتی متفاو  ابزارهای و هاشـیوه
 قدر  جنگ بروز و داهلی اهتالفا  تشدید قضـیت در ایشـان .اسـت کرده عمل اقتضـایی

 راحل امام از بعد کشــور تجزیت هطر ،(، 21/4/2477ایهامنتاللت بیـانـا  میت)
 گاننمایند برهی اســتعفای و تحصــن قضــیت ،(،24/3/2477ایاللت هامنتبیانا  میت)

 فارس هلیج اول جنگ ،(،22/ 22/2471ایاللت هامنتبیانا  میت) شــشــم مجلس
اللـت بیـانـا  میـت) میکونوس بحران ،(،13/2/2471ایاللـت هـامنـتبیـانـا  میـت)

لت البیانا  میت) فقیت والیت با منتمری مقای تقابل ماجرای ،(،27/ 3/2465ایهامنت
الــلــت بــیــانــا  میــت) ایزنــجــیــره هــایقــتــل بــحــران ،(،2/1/2467ایهــامــنــت

 ،ایاللت هامنتبیـانا  میت) دانشــگـاه کوی فـاجعـت ،(،21/25/2466ایهـامنـت
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 قضــیت ،(114 :2417 محمدی )گل مطبوعا  قانون اصــال  مـاجرای ،(12/3/2467
ــم مجلس انتخابا  ــش  ،محمدی )گل حجاریان ترور ماجرای ،(2412:212 ،)کرامتی ش

 ناشــی بحران ،( ،16/2/2461ایاللت هامنتبیانا  میت) برلین کنفرانس ،(451 :2417
ــپتامبر یازده حادثت از ــا  ،(، 3/6/2475ایاللت هامنتبیانا  میت) س ــاش  هرداد اغتش

 )گل معین دکتر صالحیت رد ماجرای ،(، 11/4/2471ایاللت هامنتبیانا  میت) 2471
 ،( ،22/7/2471ایامنتاللت هبیانا  میت) ایهســتت بحران ،(351 :2417 ،محمدی

اللت بیـانـا  میـت) اقتصــادی هـایبحران ،(257 :2412 ،)کرامتی فرهنگی هـایبحران
ــی و (، 1/7/2476ایهامنت ــیاس  و (2417 ،محمدی )گل 77 غائلت مانند امنیتی و س

ــیت ــیت ،غزه علیت روزه 11 و لبنان اللت حزب علیت روزه 44 جنگ قض ــلیم قض ــدن تس  ش
 اسالمی( جمهوری )هبرگزاری االسد عین در هاییممریکا با برهورد ،یممریکای کماندوهای

 تلفیق از ،اقتضـایی رهبری بت عنایت با سـلیمانی سـردار شـهاد  در هاییممریکا از انتقام و
ــخت رهبری ــتفاده نرم رهبری و س ــت. کرده اس  )امام اســالمی انقالب رهبران بنابراین، اس
 مدیریت مبنای بر زمانی بازه دو در مختلف ایقضــای در (رهبری معمم مقام و راحل

  شود.می دیده الگو دو این مقایست (3) شماره نمودار در .اندکرده عمل اقتضایی

  

مقایسه رهبری امام 
الله و آیتخمینی

ایخامنه

تشابه در مبانی رهبری

ی انسان شناسی توحید

ی هستی شناسی توحید

ی معرفت شناسی توحید

نه تاکید بر جهاد هوشمندا

تشابه در استراتژی 
وسیاستمداری های رهبری تمایز در مدل

ی کاربست مؤلفه های نرم افزار 
در الگوی رهبری امام 

ی و کاربست مؤلفه های نرم افزار 
سخت افزاری در الگوی رهبری 

ایالله خامنهآیت

مدیریت اقتضایی 
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   ایخامنه اللهآیت و خمینی امام رهبری الگوهای مقایسه .4 نمودار •

 (تحقیق هاییافته :منبع)

  گیرینتیجه .6

 اللتمیت رهبری و راحل امام رهبری وصهصــ در گرفتـت انجـام مطـالعـا  بررســی
 اننش تطبیقی روش در «واک کری» مدل بت توجت با اسالمی سـیاستمداری در ایهامنت

 نیمبت توحیدی مبانی بر دو هر فکری منمومت نمری، مبانی و تئوریک منمر از کت دهدمی
 هایمؤلفت بر تربیش رفتار و عمل صحنت در اسـالمی انقالب رهبرکبیر این، وجود با اسـت.

 دارای و عملی تئوریک منمر از کت شودمی مشاهده مواردی در چت اگر است. داشتت تکیت نرم
 .است نبوده پذیر امکان سخت مصادیق کاربست ،در شرایطی ولی بوده، سـخت هایمؤلفت

با توجت  هوی  رهبری در ایهامنت اللتمیت کت شودمی مشاهده کت اسـت حالی در این
کید سخت و نرم هایمؤلفت بریط و اقتضائا  زمانت بت صور  هوشمندانت بت شرا  و کندمی تأ

 تحلیل در کت دهدمی نشان پژوه  این  گیرد می کار بت عملیاتی صـحنت در را هوی  مدل
 اساس بر ایهامنت اللتمیت و راحل امام رهبری نو  کت گفت توانمی ظاهری تمایز این

 سیره در چت راگ زیرا، است  بوده «اقتضایی مدیریت» بر مبتنی بیریتع بت و زمان مقتضـیا 
 بوده مســتکبران قبال در ســخت رهبری بت ناظر کت دارد وجود شــواهد بســیاری راحل امام

ســیره نمری و عملی  ،همت این با ،«بکند تواندمین غلطی هیچ ممریکا» اینکت مانند ،اســت
ــان  ــت بوده کبیر برره من هدامحوری و معنویت بر تکیتایش  ،فقید رهبر من زمان در .اس

 در کت است حالی در این شد.می عملیاتیاقتضاء  بت اسالمی جمهوریو نرم  سـخت قدر 
 تک معنویت و هداگرایی بر تکیت بابت صور  هوشمندانت  ایهامنت اللتمیت رهبری دوره

 شــرایط ،روازاین شــود.می توجت نیز ســخت هایمؤلفت کاربســت بت ،اســت نرم هایمؤلفت
 اللتیتم رهبری الگوی کاربست ،الملل بین نمام اقتضائا  نیز و کشور درونی و سـاهتاری

 توجت با اقتضائی مدیریت مدل بت تمایز این رسـدمی نمر بت کند.می ممکن را ایهامنت
 ،بنابراین شود می مربوط سـیاستمداری حوزه در المللبین و محیطی ،داهلی اقتضـائا  بت

 گونتهیچ الگو دو با مرتبط رهبری اصول و فکری هایمنمومت ،مبانی در کت شودمی مشاهده
  .ندارد وجود تمایزی
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