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سخالژیسالژکپژدرژیوضهعژکم ااژ ههبژ پژ م یبژیلگ یاژ فقژ ملژکمد ژیسال.ژ ژ
واژه هاای کلیادی :ژر بمی ژر بمی ژیسلللا ا ژیلگ ژی له ،ژخمسما ژآیلال یلاپژ
خه مپیی ژسسهستمدیریژیسا ا.ژ ژ
 .1مقدمه

«رهبری اســالمی» ســازهای دینی اســت کت در ابعاد نمری و کاربردی از جایگاه ویژهای در
مطالعا اسالمی برهوردار است .برایند این مفهوم دینی در حوزه نمریتسازی و بت دنبال من
مدلســازی و کاربســت الگوهای دینی منبعث از من در ســیاســت اســالمی در سـطح کالن
(جامعت) و ســطح هرد (ســازمان) و تأثیرگذاری من بر ســاماندهی و جهت گیری جوام
اســالمی ،هود گویای ایفای نق

کلیدی در دوره های مختلف اســت .از جملت الگوهای

دینی در روزگار حاضــر کت میتوان با تکیت بت رهیافتهای اســالمی بت عنوان الگوی موفق در
دنیـای متالطم امروزی بـت من توجـت کرد ،الگوهـایی اســت کت امام راحل و میت اللت
هامنتای در سیاستمداری اسالمی ارائت کردهاند و در نتیجت تبیین علمی الگوهای مزبور
و سازههای مرتبط با من ضروری است .در این مقالت ،سعی نگارنده در طر نمری الگوهای
مورد نمر و مقایست منها از منمر پارادایمیک و کاربردی است.
 .2بیان مسئله

با مرور متون دینی مشـاهده میشـود کت سـازه «رهبری اسـالمی در سیاستمداری» با مفهوم
هدایت همراه بوده و اسـاسا رهبری در جامعت دینی بت مفهوم هدایت مستمر نیروها بت تعالی
اســت (ســجده .)13 :در مقابل ،رهبری غیردینی دعو مســتمر نیروها بت گمراهی اســت
(کلینی ،2324 ،ج .)277 :2با توجت بت این مفهوم اسالمی و با واکاوی رهیافتهای مبتنی بر
مموزههای اسالمی میتوان الگو یا الگوهایی ارائت و پیشنهاد کرد کت بت طور اثربخ نیروهای
ســازمانی را بت ســوی تعالی هدایت کند .از جملت الگوهای کاربردی اثربخ کت میتوان با
تکیت بر رهیافتهای دینی مطر کرد ،الگوهای رهبری امام راحل و میتاللت هامنتای
در ســیاســتمداری اســت .بنابراین ،طر اجمالی الگوهای مزبور و بررســی منها با روشــی
تطبیقی از یکسـو میتواند ،اثربخشـی الگوها را نشـان دهد و از سـوی دیگر برای رهبران و
مدیران در سازمانهای نمام جمهوری اسالمی راهگشا و مفید باشد و چرایی مطالعت تطبیقی
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ســبک رهبران را توجیت کند .بررســی تطبیقی رهبری رهبران انقالب با تکیت بر مدل «کری
واک» مس ـئلت اصــلی این پژوه

اســت .ازاینرو ،مس ـئلت تحقیق ،چیســتی شــباهتها و

تفاو های الگوی رهبری امام راحل و میتاللت هامنتای در ســیاســتمداری اســالمی
است کت بت عنوان دغدغت اصلی پژوه در این مقالت تلقی میشود.
 .8مبانی نظری و پیشینه پژوهش

برهی از اندیشمندان ،رهبری را با «نفوذ »1برابر می دانند و معتقد هستند کت «رهبری ،هنر یا
فرایند نفوذ بر مردم اسـت ،طوری کت از روی میل و اشـتیاق در جهت دستیابی بت هد های
گروه تالش کنند( کونتزو دیگران .)416 :2115 ،عدهای نیز در تعریف رهبری معتقد هستند
نفوذ بدون اجبار ،برای هدایت و
کت «رهبری بت عنوان یک فرایند ،عبار از قدر استفاده از ِ

هماهنگ کردن فعالیتهای اعضــای گروه ،بت منمور دســتیابی بت هد اســت» (مورهد و
گریفین .)443 :1552 ،نفوذ پاسـخ رفتاری نسـبت بت اعمال قدر یا نتیجتای است کت از
طریق بت کارگیری قدر حاصــل میشــود (رضــاییان )6 :2474 ،از ســوی دیگر ،پیروی و
داشتن پیرو از مشخصتهای رهبری است ،البتت قلمرو رهبری در مینت پیروی ،بستگی بت میزان
اهالقی و غیراهالقی بودن دستورا رهبری دارد (همان).
در ادبیا اســالمی ،واژه معادل «رهبر و رهبری»« ،امام و امامت» اســت« ،امام» یعنی
پیشـرو و پیشـوای مردم در فضـائل .از واژه امام در کتابهای لغت بت «شاقول» یا «ریسمان
کار» تعبیر شـده است کت بنایان با من اندازه میگیرند تا دیوار راست مید «امام» همان طالی
نابی اسـت کت عیار سـکتهای مضـروب برطبق من واق میشـود« ،امام» راهنمایی است کت
مســافران در تاریکی شــب در پی او راه را طی می کنند و تیری اســت کت در کارهانت های
اسـلحتسـازی مورد اسـتفاده قرار گرفتت تا دیگر تیرها مثل من سـاهتت شـوند (شیخ صدوق،
« )17 :2461امام» (رهبر اسالمی) مشعل هدایت ،مفتاب عالم تاب ،حرار هستی بخ ،
تجلی انس الهی ،پناهگاه بندگان ،امانت الهی ،حامالن قدر و علم هداوندی ،برهان و
حجت الهی ،و ممهر عبودیت توحیدی اســت (حســینی ،2412 ،ج .)41 :1در تعبیر نهج
1. Influence
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البالغت رهبر و امام رشــتتای اسـت کت مرواریدها را در کنار همدیگر قرار داده و منها را با هم
یکسـان میسـازد (نهج البالغت خ  )237برهی از اندیشـمندان اسالمی افزون بر هدایت و
راهنمایی و هدایت بر عناصر دیگری همچون بسیج نیروها تأ کید میکنند (مطهری،2475 ،
ج  .)423 :4در تمام این تعبیرها ،الگو ،پیشــوا و مقتدا بودن مورد تأ کید بوده و هدایت بت
عنوان نقطت تمرکز رهبری قلمداد شــده و وظیفت امام یا رهبر ،راهنمایی و هدایت اســت و
رهبری فرایند مستمر هدایت نیروها بت امر الهی است کت در من تبشیر و انذار صور میگیرد
(انبیا .)64 :برهی بر این باورند کت در مفهوم هدایت بت تعالی ،رهبران ،امر هدا را بر امر
هود مقدم می شــمرند ،ولی در دعو بت گمراهی ،فرمان هود را بر فرمان پروردگار مقدم
میدانند (مکارم شــیرازی .)116 :2472 ،شــاید این امر نقطت تمایز میان رهبری اســالمی و
غیراســالمی باشــد چت اینکت در قاموس هلقت ،حق مســاوق وجود بوده و حقیقت تنها در
توحید الهی متجلی است و همت چیز غیر از حق ،باطل است اینک اگر کسی امر هود را بر
امر الهی مقدم بدارد ،مفهوم

این اســت کت بر اســاس نفســانیت هوی

عمل کرده و

غیرالهی اسـت بنابراین ،نو رهبری او نیزمنشـأ نفسانی داشتت و غیراسالمی هواهد بود .در
رهبری اســالمی ســیاســت و ســیاســتمداری مفهوم هاصــی دارد در این عرصــت ،منمور از
سـیاسـت و سیاستمداری عبار از اعمالی است کت از حرفت زمامداری ناشی میشود و من
اعمال شامل ایجاد افعال و ملکا و فضائل در جامعت و نگهداری از منها است و این نو از
سیاست از راه دان و تجربت هاص سیاستمداران تحصیل میشود (ابونصر فارابی .)23 :از
دیدگاه اسالمی ،سیاستی مورد نمر است کت در من شاه هایی همچون معنویت ،عدالت،
ثرو و رفاه باشــد (بیانا میتاللت هامنت ای .)2472/6/26 ،افزون بر این ،بر مبنای
اندیشت اسالمی ،در سیاست جلب رضایت هدا و ادای تکلیف و تحقق حیا طیبت اسالمی
و نیل بت سعاد ابدی و رسیدن بت کمال و تحقق فضائل انسانی وجود دارد (بیانا میتاللت
هامنتای 2461/1/2 ،و 74/2/1و 63/21/2و  2465/2/11و  .)2467/1/6ازاینرو ،بر
اســاس تفکر اســالمی ،الگوهای رهبری با فضــائل انســانی تنیده میشــود و در این ادبیا ،
مفهوم الگو جایگاه هاصـی دارد .در ادبیا علمی مراد از الگو یا مدل ،نسخت کوچک شده
یک شـیء یا پدیده اسـت کت بیشـترین شباهتها و حتی هصوصیا یک پدیده را منعکس
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میکند عدهای میان واژه «الگو »1و «مدل »2تمایز میگذارند ،ولی بســیاری بین «الگو» و
«مدل» تفاوتی قائل نشدهاند و این دو واژه را بت جای هم بت کار بردهاند (گرجی .)2477
مدلها از نمر «هیو و کلیور» ( )2171بت سـت دسـتت کلی تقسیم میشوند کت عبارتند از:
مدل های فیز یکی ،3مدل های ذهنی ٢و مدل های نمادین .1مدل های فیز یکی بت مدل های
تمثیلی مانند اسباب بازیها و مدلهای ترسیمی مانند نقشت یا طر ترسیمی هواپیما تقسیم
میشوند مدلهای ذهنی تصاو یر ذهنی یا مفاهیمی است کت مدمی در ذهن هود دارد ،مانند
تصــو یر ذهنی ارتباطا و مدل های نمادین کت معموال انتزاعی اند مدل های نمادین بت
مدلهای کالمی مانند گفتار و نوشتار و مدلهای ریاضی کت شاه

منها فرمولهای ریاضی

اســت تقس ـیم می شــوند .گفتنی اســت کت افزون بر این تقس ـیمبندی ،مدل ها بر حســب
عملکردشـان نیز بت مدلهای توصـیفی ،6پی بینی کننده 1و هنجاری ٤تقسـیم میشوند .در
مدلهای توص ـیفی ســعی بر این اســت کت واقعت یا پدیدهای توص ـیف گردد در حالی کت در
مدلهای پی بینی کننده ،پی بینی مبنا قرار گرفتت مانند تجز یت و تحلیلهای مربوط بت نقطت
ســربت ســر و نمودارهای روش ارزیابی و بازنگری برنامت ٩و من دســتت از مدلها کت کوش ـ
میکنند نشـان دهند برای تحقق هواستت ای چت باید کرد مانند برنامت ریزی هطی و محاسبت
موجودی انبار ،مدلهای هنجاری نامیده میشــوند .مدلها و الگوهای مفهومی در مســائل
اجتماعی کاربرد زیادی داشــتت و در مواردی چون توصــیف ،شــر و پی بینی پدیده های
اجتماعی کاربرد دارند (الوانی .)2476 ،منمور از الگوی اســالمی ،مدل مفهومی و انتزاعی
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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اســت کت بعد از تحلیل گزارهها و گزارهپردازی حاصــل میشــود .در متون دینی واژه «الگو»
دارای مفهومی عمیق ،گســترده و ارزشــی اســت کت غالبا بت عنوان ســازهای اجتماعی مطر
میشــود چت اینکت در مموزه های اســالمی بت معنای ســرمشــقی نیکو برای پیروان اســت
(احزاب .)12 :در این پژوه  ،با موضــو مطالعت تطبیقی الگوهای رهبری امام راحل و
میتاللت هامنتای مدلهای اجتماعی مبتنی بر الگوهای اسالمی مدنمر است ،ازاینرو،
با توجت بت رویکرد اسـالمی ،سازه رهبری ،میتواند بت عنوان مدلی اسالمی منمور شود و در
ابعاد «معرفتی ،عاطفی و رفتاری» هود را نشــان دهد .در نتیجت در بســتر رویکرد اســالمی،
«امام» و «رهبر» بت عنوان الگو و ســرمشــق برای مردم در جامعت در نمر گرفتت شــده اســت
(احزاب .)12 :بنابراین ،امام یا رهبر دینی ،الگو و سـرمشقی اجتماعی است کت دیگران الزم
اســت از من تبعیت کنند .با توجت بت این مهم ،مطالعت تطبیقی الگوهای رهبری مبتنی بر
رو یکرد اسـالمی همانند الگوهای رهبری امام همینی و مقام معمم رهبری ضـروری است
افزون بر این با بررسـی انجام شـده مشــاهده میشـود کت هأل پژوهشـی در این زمینت وجود
دارد چرا کت در زمینت رهبری امام همینی و میت اللت هامنت ای نوشــتت های متعددی
وجود دارد ،اما در اکثر نوشــتتها بت مدل یا الگویی از رهبری ایشــان در ســیاســت اســالمی
پرداهتت نشده است افزون بر این ،بررسیهای انجام شده نشان میدهد کت در زمینت موضو
پژوه  ،یعنی مقایسـت الگوهای رهبری امام راحل و مقام معمم رهبری در سـیاستمداری
اسـالمی ،پژوهشـی قابل اعتنا وجود ندارد با وجود این ،بت برهی از نوشتتها کت بت مبانی یا
نق رهبری امام راحل و میتاللت هامنتای پرداهتت ،اشاره میشود.

 .2رویکرد مدیریتی ب رهبری امام خمینی .)2412( این اثر بت قلم علی مقا پیروز بت
رشـتت تحریر در ممده و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشت اسالمی من را منتشر کرده است .نگارنده
در من سعی کرده مدلی از رهبری امام راحل را در سطح ملی و سازمانی ارائت کند.
 .1عناصــر رهبری ســیاســی امام خمینی .)2474( این اثر را محمد علی مهدوی
نگاشتت است و در من عناصر رهبری امام راحل را تحلیل کرده است.
 .4رهبری خدمتیزار ( .)2411این اثر را مقای شــیخ زاده بت رشــتت تحریر در مورده و
پژوهشـگاه حوزه و دانشگاه منتشر کرده است .نویسنده در این کتاب مدلی علمی از رهبری
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امام با عنوان رهبری هدمتگزار ارائت کرده است.
 .3سـب

رهبری امام خمینی .)2476( این اثر را عباس شفیعی در پژوهشگاه حوزه

و دانشـگاه بت رشتت تحریر در مورده است کت در من مدلی اسالمی با عنوان «مدل مدیریت بر
قلوب» از سبک رهبری امام راحل تدوین و ارائت شده است.
 .2کتاب های منظوم فکر ی تضــرت امام خمینی و منظوم فکر ی تضــرت
آیتا ط ا عظمی خامن ای .)2417( این دو کتاب بت همت عبدالحسـین هسروپناه و
جمعی از پژوهشگران در چهار بخ نمامهای بینشی ،نمامهای منشی و رفتاری ،نمامهای
اجتماعی اسـالم و اهدا اجتماعی اسالم تدو ین شده است کت در هر بخ منمومت فکری
حضر امام راحل و میتاللت هامنتای مورد بررسی قرار گرفتت است.
 .7کتاب نیم پنهان نوشـتت محمد تقی کرامتی( .)2414این کتاب در ست مجلد تدو ین
شده و بت شر وقای و بحرانهای کشور از هرداد  2477تا تحوال پس از انتخابا  67و
نق رهبری میتاللت هامنتای در مدیریت این تحوال پرداهتت است.
 .6فطســف ســیاســی آیت ا ط خامن ای .)2412( این کتاب بت همت محســن
مهاجرنیا بر اساس روش پرسشگری سیاسی در پاسخ بت بیست سؤال اساسی در ش محور
کلی روش فهم و مبانی فلسـفت سـیاسی ،مناسبا زندگی فردی و اجتماعی ،حقیقت حیا
شـهروندی ،جایگاه حکومت و شـهروندی و جهتگیری غایی و مرمانی در فلسـفت سیاسی
ســامان یافتت اســت و در نتیجت نو حکمرانی و وجهت ســیاســی مقام معمم رهبری در
ساحتهای مختلف بررسی و واکاوی شده است.
 .7پس از خمینی :ایران در دســت پیروان امام خمینی .)1551( این کتاب نوشــتت
سـید امیر ارجمند اسـت کت بت تحلیل روند انقالب پس از رحلت حضر امام پرداهتت و
اذعان می دارد کت یاران ایشــان بعد از رحلت وی حکومت را در دســت گرفتت و بت مدیریت
وقای پرداهتتاند و حضر میتاللت هامنتای چهره ماندگار و اثرگذار در بین یاران امام
و جانشـین ایشـان بوده اسـت کت تحوال بعد از سال  2477را بت هوبی و با اقتدار رهبری
کرد.
 .1رهبران جهان مدرن؛ عطی خامن ای .)1557( این کتاب اثر جان مورفی است
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کت با رصد رهبران بزرگ در جهان معاصر بت تحلیل شخصیت حضر میتاللت هامنتای
بت عنوان یکی از رهبران بزرگ در جهان مدرن پرداهتت است.
 .25درک ایران ( .)1551این کتاب بت قلم جرولد .دی .گرین و فردریک تدوین شــده
است .در بخ مهم کتاب بت تبیین تأثیرها و جهانبینی میتاللت هامنتای و نق رهبری
ایشان در تحوال ایران پرداهتت است.
 .22قدرت ،اسـالم و نخبیان سـیاسـی در ایران ( .)1557این کتاب اثر اوا پاتریشیا
راکل اسـت کت بت مطالعت نخبگان سـیاسی از امام همینی تا احمدی نژاد و تأثیرا و نق
منان در تحوال ایران پرداهتت است.
« .21الگوی رهبری معنوی هوشمند» (الگوی رهبری میتاللت هامنتای.)2417( )
این مقالت نوشـتت نگارنده در شـماره  12فصـلنامت حکومت اسالمی چاپ شده کت بت بررسی
مدل رهبری مقام معمم رهبری پرداهتت است.
« .24تفاو رهبری امام همینی با رهبران جهان» منتشــر شــده در مجموعت مقاال
نهمین سمینار بررسی سیره نمری و عملی امام همینی.
« .23در ممدی بر اندیشــت س ـیاســی میتاللت هامنتای در تحقق جامعت اســالمی»
( .)2411این مقالت را محمد حسین فتاحیان نوشتت و در مجلت پژوه های انقالب اسالمی
شماره  44منتشر کرده است.
 .22مقایسـت سـیره سـیاسـی میت اللت هامنتای با امام همینی .)2411( پرسمان
دانشگاهیان.
 .27نق

ســنتهای الهی در تداوم انقالب اســالمی از دیدگاه مقام معمم رهبری

( .)2111این مقالت نوشـتت مسـعود جعفری نژاد ،غالمحسین زار و اسماعیل شفیعی است
کت در مجلت رهیافت انقالب اسالمی شماره  22منتشر شده است.
بررسـی مثار منتشر شده و نوشتتهای پی گفتت نشان میدهد کت اگر چت در برهی از مثار
بت مدلهای رهبری امام راحل و مقام معمم رهبری و مبانی و شــخصـیت منها و نق
ارزشــمند ایشــان پرداهتت شــده ،اما بت نمر میرســد در زمینت مقایســت الگوهای رهبری امام
همینی و مقام معمم رهبری نوشــتت ای مســتقل وجود ندارد .ازاینرو ،در این زمینت،
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هأل پژوهشی احساس میشود و انجام مطالعت در زمینت موضو این مقالت توجیت علمی دارد.
 .4روش پژوهش

ســؤال کلی در اینجا این اســت کت روش تحقیق در این پژوه چیســت؟ روش یک شــیوه
هاص و مناسـب برای گردموری دادههای پژوه بر مبنای فلسفت و چهارچوب نمری است
(رضــوی و همکاران .)1 :2411 ،ازاینرو ،روششــناســی ،چهارچوب نمری را در پژوه
بیان می کند کت مشـتمل بر روش نیز است (رضوی و همکاران .)25 :2411 ،نو پژوه ،
نمری اســت و اســتراتژی تحقیق از تحقیقا بنیادین و مبنایی پیروی می کند و گردموری
اطالعا بت صور توصیفی و جم موری اسناد و با روشی کتابخانتای بوده است .ازاینرو،
در این تحقیق روش جم موری اطالعا  ،استراتژی و شیوه تحلیل بیان شده و بت چهارچوب
نمری اشــاره میشــود .همچنین روش تحقیق در این پژوه  ،روشــی توصــیفی – تحلیلی
اســت با این توصــیف ،الگوهای رهبری امام راحل و مقام معمم رهبری بت صــور
توصـیفی طر شده و گردموری اسناد صور میگیرد ،سپس در گستره روش کیفی محتوای
پیامها تحلیل میشــوند .همچنین ،منطق تحلیل از روش تطبیقی پیروی میکند و در تحلیل
دادهها از روش تطبیقی مبتنی بر مدل «کری واک» اســتفاده می شــود .بر اســاس این مدل
شــاه های اصــلی در تطبیق دربرگیرنده مواردی همچون چهارچوب ارجا ( 1چهارچوب
نمری) ،بنیاد یا زمینتهای تطبیق ،2تز یا فرضیت ،3ترتیب ساهتاری ٢و اتصال (الف) و (ب)1
است (کری واک .)2117 ،این مراحل در شکل شماره ( )2نشان داده شده است:

1. Fram of Reference
2. Grounds of comparison
3. Thesis
4. Organization scheme
5. Linking of A&B
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چهارچوب ارجاع

بنیاد یا زمینه های تطبیق

مراحل مدل کری واک

تز یا فرضیه

ترتیب ساختاری

اتصال الف و ب
شکل  .1مراحل مدل کری واک
(منبع :کری واک )1993

در مرحلت چهارچوب ارجا یا چهارچوب نمری ،ایده یا موضــو یا بنمایت و تئوری یا
یک ســؤال مطر میشــود .بعد از تعیین تئوری یا مدل کت همان چهارچوب نمری اســت،
چرایی انتخاب مدلها برای تطبیق مطر شــده و مقایســت انجام می شــود و در مرحلت تز و
فرضــیت ارتباط دو مدل برای همســنجی از منمر امتدادبخشـی یا تکمیل و تفسـیر کنندگی یا
تضـاد منها مورد توجت است تا بت این صور  ،ترتیب ساهتاری منها در قالب مقایست نکتت بت
نکتت یا در قالب تطبیق کالسـیک (هموزن قرار گرفتن) انجام میشود و در نهایت نو ارتباط
و اتصــال الف و ب مطر میشــود (کری واک .)2117 ،در این پژوه با توجت بت مراحل
پنجگانت مدل «کری واک» در روش تطبیقی ،هم سنجی میان مدل رهبری امام راحل و مقام
معمم رهبری انجام میشود.
 .5تحلیل یافتهها با شاخصهای مدل کری واک

همانگونت کت در روش پژوه اشاره شد ،مدل کری واک در روش تطبیقی مشتمل بر مراحل
پنجگانت است کت در این بخ از مقالت با توجت بت منها واکاوی مدلهای رهبری امام راحل
و میتاللت هامنتای صور میگیرد.
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 .1-2چهارچوب نظری و منظومه فکری رهبری امام راحل و آیتالله خامنهای

منمور از چهـارچوب نمری یـا ارجا در هم ســنجی رهبری امام راحل و مقام معمم
رهبری ،بســتر فکری اســت کت در من مدلهای منتخب برای تطبیق در کنار یکدیگر قرار
میگیرد .در حقیقت این چهارچوب همچون چتری عمل میکند کت زیر لوای من اطالعا
مربوط بت بســتر فکری رهبری امام راحل و مقام معمم رهبری دســتت بندی می شــود
چراکت یک چتر یا چهارچوب می تواند یک ایده یا موضــو یا بن مایت یا یک پرســ

در

هصــوص موضــو پژوه (رهبری رهبران انقالب) باشــد و وجوه تشــابت و تفاو را طر
نماید (کری واک.)2117 ،
 .1-1-2تشابهات در مبانی فکری (معرفت شناسی  ،هستی شناسی و انسان شناسی)

اینک ســؤال این اســت کت مبانی فکری در رهبری امام راحل و میت اللت هامنت ای
چیســت؟ بت منمور پاســخ بت این پرس ـ  ،الزم اســت مبانی توحیدی (معرفتشــناس ـی،
هستیشناسی و انسانشناسی) امام راحل و مقام معمم رهبری تحلیل گردد چت اینکت
مبانی فکری این رهبران با عنایت بت منمومت فکری ایشان در بستر مبانی توحیدی قابل تفسیر
اســت .در الگوهای مرتبط با رهبری اســالمی ،مبانی توحیدی مشــتمل بر مواردی همچون
معر شــناســی توحیدی ،هســتی شــناســی توحیدی و انســان شــناســی توحیدی اســت.
معرفتشــناســی بت دیدگاه رهبر توحیدی در هصــوص نحوه کسـب شــناهت از پدیدهها بر
میگردد .هسـتیشناسی بت دیدگاه رهبر نسبت بت عالم هستی مربوط است .انسانشناسی نیز
بت دیدگاه رهبر نسـبت بت ماهیت انسان و چیستی من بر میگردد .علت انحصار در ست عنصر
فوق ،ممکن است بت این دلیل باشد کت در معرفت توحیدی بت ست پدیده «معرفت»« ،هستی»
و« انســان» پرداهتـت شــده و عمـدتـا ســؤال های معرفتی می تواند درباره منها باشــد.
معرفتشناسی ،مفهومی است مربوط بت این امر کت چگونت منچت را ادعا میکنیم درباره جهان
اجتماعی میدانیم هسـتیشـناسی مربوط بت نمریت هستی است پاسخ بت این پرس است
کت معتقدیم چت چیزی وجود دارد؟ برای مثال در رابطت با جامعت شــناســی یک ســؤال
هسـتیشـناسی میتواند این باشد کت واقعا موضو جامعتشناسی چیست؟ (ایمان:2477 ،
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 )25از اینرو ،بت چگونگی معرفت ،چیسـتی هسـتی و انسـانشـناسی در معرفت توحیدی
پاسخ داده میشود .در مورد وجودشناسی معرفت ،دیدگاههای متفاوتی بین حکمای اسالمی
ّ
وجود دارد .برهی مانند حکمای مشاء ،معرفت را حالت و چگونگیای میدانند کت بر نفس
انسان عارض میشود .بنابراین ،از من بت صور  ،یا ماهیت معلوم نزد عالم یاد میشود (ابن
سـینا .)1-2 :2352 ،اما صــدرالمتألهین ،معرفت را نت کیفیت و چگونگی عارض بر نفس،
عالم متحد می گردد و مرتبت ای از مراتب نفس را
بلکت نحوه وجودی می داند کت با نفس ِ

تش ـکیل می دهد (جوادی مملی .)116 :2462 ،در توضــیح و تحلیل انســانشــناســی در
گزارههای قرمنی مشاهده میشود کت دستتای از مموزههای قرمنی ناظر بر ارائت تصویر مطلوب
از مدمی اســت(بقره  11:و  42و( )43انعام ،272 :اســراء 65 :ســجده 1 :احزاب،61 :
شمس .)،7 :دستتای دیگر از گزارههای قرمنی ناظر بر تصویر نامطلوب از مدمی است (نساء:
 ،17ابراهیم ،43 :اسراء 2÷2 :و  74و  255معارج 21 :علق ،7 :عادیا  7 :و .) ،7
تحلیل انسـانشـناسانت قرمنی نشان میدهد کت اساس هلقت بشری بر ویژگیهای مثبت
نهاده شده است و در این رویکرد ،ویژگیهای منفی ذاتی نیست .ازاینرو ،ویژگیهای مثبت
مربوط بت جنبت الهی و ُبعد معنوی انســان و ویژگیهای منفی مربوط بت طبیعت و ُبعد مادی
انسان است .بت تعبیر دیگر ،گفتت میشود کت انسان دارای دو «هود» و «هویت» است یکی
هود و هویت واقعی و دیگری غیرواقعی .ویژگیهای مثبت ،مربوط بت هود واقعی است .در
این اندیشــت توحیدی ،در رأس همت عالم هســتی یک واجب الوجود کت همان هداوند تعالی
اســت ،قرار دارد و همت منچت در مراتب بعدی قرار گرفتت اســت ،مخلوق او بوده و موجودا
ممکنی هســتند کت در تمام زمینت ها در فقر مطلق نســبت بت ذا هداوند بت ســر می برند
(حائری .)126 :2472 ،در این چهارچوب فکری ،میا مربوط بت ویژگیهای منفی و کلیت
اوصـا َپسـت انسـانی در قرمن یا از قبیل صفاتی است کت با دهالت انسان و با اهتیار او بت
وجود میمید مانند :ناسـپاس و سـتمگر یا صـفاتی کت زمینت هلقت انسان ایجاب میکند کت
انسـان دارای من صفت بوده باشد مانند :حری  ،شتابگر و ضعیف (جعفری.)21 :2477 ،
بنابراین میان گزارههای دسـتت اول و دستت دوم میتوان ویژگیهای منفی انسان را توجیت کرد و
برای وی ویژگیهای مثبت را ثابت دانست.
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 .7-1-2تشابه و سازگاری در استراتژی و سیاستمداری

با توجت بت مشــابهت رهبری امام راحل با رهبری میت اللت هامنتای در منمومت فکری
مبتنی بر مبانی ارزشی همچون «انگیزه الهی» و«تکلیف گرایی» این سازگاری و همگونی در
صـحنت رفتار در سـیاسـت و سـیاسـتمداری نیز قابل مشـاهده است چنانچت در گفتار امام
مشــاهده می شــود کت انگیزه الهی (قصــد هال

الهی) در پیروزی انقالب و شــکلگیری

نهادهای انقالبی و اسـتمرار من تأثیر دارد (موسـوی همینی ،2472 ،ج  .)337 :21از سوی
دیگر ،مشاهده میشود کت با توجت بت انگیزه الهی و منمومت فکری توحیدی «جهاد هوشمند»
بت عنوان اسـتراتژی حرکت الهی در سـیاسـتمداری تعیین میشـود و این نق در مصادیقی
همچون «تأسـیس نهادها و استمرار منها»« ،عزل و نصبها»« ،برهورد با مخالفان و اجرای
احکام الهی»« ،ادامت هدمت و ســختیهای مســیر هدمت رســانی» در ســیره امام راحل
مشـاهده میشـود (شفیعی .)231-245 :2476 ،تکلیفگرایی یکی دیگر از مبانی ارزشی
اسـت کت در سیره نمری و عملی امام راحل و مقام معمم رهبری قابل مشاهده است.
این مســئلت در مصــادیقی همچون «مرام

روحی امام»« ،هود کنترلی»« ،هجر » و

«برهورد متحجران» در سـیره امام راحل دیده شده است( ،شفیعی.)222-237: 2476 ،
همچنانکت در سیره میتاللت هامنتای نیز مبانی ارزشی همچون انگیزه الهی (اهالص)
و تکلیف گرایی در قالب مصــادیقی همچون «شــناهت دین»« ،ایجاد عدالت اجتماعی»،
«قانون گرایی»« ،بصــیر افزایی»« ،مبارزه برای اســتقرار حکومت اســالمی»« ،تحمل
نامالیما »« ،اقدام بت موق »« ،ثبا قدم»« ،والیتپذیری»« ،نمار بر امور»« ،اش ـرا
اطالعاتی» و «تحلیل درسـت»« ،دفا از اسـالم و مسلمین» و «مقابلت با استکبار جهانی»
دیده میشـود (پاکیزه و همکاران .)2413 ،با توجت بت مطالب پیشین ،از سیره نمری و عملی
امام راحل و مقام معمم رهبری اســتفاده می شــود کت رهبری هر دو در منمومت های
فکری و مبانی ارزشی در سیاستمداری مشابهت دارد.
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 .7-2بنی اد یا زمینه های تطبیق رهبری امام راحل و آیت الله خامنه ای در س یاس ت
اسالمی

منمور از بنیاد یا زمینتهای تطبیق ،زمینت و دالیل تطبیق و انتخاب مؤلفتهای مدلهای رهبری
منتخب در تطبیق است .در این مرحلت ،باید با توجت بت مؤلفتهای رهبری امام راحل و مقام
معمم رهبری این دان و مگاهی داده شـود کت چرا این دو مدل انتخاب شده و چرا این
انتخاب عامدانت و مگاهانت اســت (کری واک .)2117 ،شــاید بتوان چرایی گزین مدلهای
رهبری امام راحل و مقام معمم رهبری را در مؤلفت های نرم افزاری و ســخت افزاری
منها و طراحی و تدوین علمی منها در برهی مناب دانست (شفیعی 2412 ،و  .)2417افزون
بر این ،در تحلیل تطبیقی الزم اســت مؤلفتهای مدلها در ســیاســتمداری اســالمی واکاوی
شود .ازاینرو ،گفتت میشود کت اصوال الگوی رهبری امام راحل دارای مؤلفتهای نرم است.
پس در رهبری میتاللت هامنتای مؤلفتهای نرم و سخت توأمان قابل مشاهده است چرا
کت این الگو در ابعاد نمری (تئوریک) و عملی دربرگیرنده مؤلفت های «قدر هوشــمند»،
«جنگ هوشمند» و « دفا هوشمند» در سیاست اسالمی است .قدر هوشمند ،اولین بار
توسـط «سـوزان ناسل» در مقالتای با همین عنوان مطر شد .وی قدر هوشمند را ترکیب
هدفمند و هردمندانت قدر سـخت و نرم هواند (رفی  ،قربی .)34 :2411 ،در نمر ناسل،
بت جای تکیت صــر بر قدر ســخت (ابزار نمامی) یا قدر نرم (جذب قلوب و افکار)
ترکیبی از من دو بت طور همزمان و توأمان بت کار گرفتت میشود .در پیادهسازی قدر هوشمند
از سـیاستها و فنون متنوعی همچون دیپلماسی هوشمند ،مدیریت افکار عمومی ،مدیریت
ادراک هوشــمندانت ،تهدیدانگاری هوشــمند ،تحریم هوشــمند ،تهدیدســازی هوشــمندانت و
اشـغال و تسـخیر فضای ذهنی مردم بهره گرفتت میشود .بهرهگیری ازاین ابزارها بیانگر نوعی
مهندســی تلفیقی قدر نرم و قدر ســخت اســت (رفی  ،قربی .)41 :2411 ،بر اســاس
دیدگاه مقام معمم رهبری ،تلفیق قدر ســخت و نرم در قالب قدر هوشــمند مهم
ارزیابی شـده و رهبری بایسـتت است کت با تکیت بر قدر معنوی باشد .همانطور کت تکیت بر
قدر معنوی در رهبری امام راحل قابل مشــاهده اســت (موســوی همینی .)2472 ،بر
اســاس رویکرد امام راحل و مقام معمم رهبری ،منطق مادی ،قدر را در ابزارها و
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وسایل مشاهده میکند ،در اتم ،در سال شیمیایی ،در سال میکروبی ،در وسایل گوناگون
پیشرفتت مادی با توجت بت این رویکرد ،اینها همت قدر نیست ،بخ عمده قدر در وجود
انسانهایی است کت میهواهند این قدر را بت کار بیندازند وقتی مجموعتای حقانیت دارد
و برای حق و مرمان ها و ارزش های واال تالش و مجاهد می کند و مماده اســت برای این
مجاهد وجود و امکانا و همت توان هود را بت کار گیرد ،قدر واقعی منجاســت (بیانا
میتاللت هامنتای .)2471/3/11 ،رهبر حکیم ایران ،بر این باور اســت کت مجموعتای
کت برای حق و ارزشهای حقانی تالش میکند ،از قدر بت شکل حیوانی استفاده نمیکند،
ظلم نمیکند ،اسـتکبار نمیورزد ،انسانها را تحقیر نمیکند ،تجاوز نمیکند ،قدر مادی
از اهالق بویی نبرده اســت ،قدر های مادی برای حق و ارزش های حقانی بت کار گرفتت
نمیشـوند ،منطق صاحبان قدر مادی منطق جنگل است (بیانا میتاللت هامنتای،
 .)2471/3/11با توجت بت مطالب پیشین ،در رویکرد امام راحل و مقام معمم رهبری
مهمترین قدر  ،قدر معنوی است کت نمام جمهوری اسالمی بر پایت من استوار و متکی بت
ایمان و پایتهای مستحکم عقیده است .با وجود این ،از نمر رهبر فرزانت انقالب ،تلفیق
قدر مادی و قدر معنوی میتواند کارســاز باشــد چنانکت ایشــان اظهار میدارند کت در
همت جای عالم نیروهای مســلح یکی از اجزای بســیار مهم اقتدار ملی کشــورها بت حســاب
می میند ،ولی من وقتی این اقتدار و این ممهر قدر ملی اهمیت و ارزش مضــاعفی پیدا
میکند کت منچت در او بروز میکند ،صرفا اقتدار بت مدد و کمک سال نباشد (بیانا میتاللت
هامنت ای .)2467/7/11 ،ایشــان بر این باورند کت قدر هوشــمند بر پایت معنویت
میتواند کارگشـا باشد :سال مهم است ،مرد مسلح توانای دفا است ،اما مهمتر از سال ،
نیروی معنوی و قدر روحی مرد مسلح است ،این من چیزی است کت اقتدار ملی یک کشور
را بت صــور یک اقتدار معنوی و حقیقی و غیر قابل زوال در می مورد (بیانا

میتاللت

هامنتای .)2467/7/11 ،در دایره قدر هوشــمند ،جنگ هوشــمند قرار دارد جنگ
هوشمند جنگی است کت در من ترکیبی از ابزارها ،راهبردها و تاکتیکهای جنگ سخت و نرم
توأمان و بت طور همزمان بت کار گرفتت میشـود در جنگ هوشـمند از سیستمها و تسلیحا
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هوشـمند بهره گرفتت میشود ،تعبیر «انقالب در امور نمامی» 1ناظر بت سیستمهای هوشمند
اســت موشــکهای دوربرد کروز ،مهما دقیق هدایت شــونده در هواپیماها و توپخانت از
جملت سـیسـتمهای هوشمند است .بر اساس این مدل ،هوش نیروهای انسانی مهم ارزیابی
میشـود .در برابر جنگ هوشمند ،دفا هوشمند قرار دارد دفا هوشمند مفهومی ترکیبی از
دو واژه «دفا » و «هوشـمند» است «دفا » از ریشت دف بت معنای از کسی حمایت کردن،
بدی و مزاری را از هود یا دیگری دورکردن ،وطن ،ناموس و حقوق هود را از دسـتبرد دشمن
حفظ کردن اسـت (عمید« .)252 :2471 ،هوشـمند» بت کسی گفتت میشود کت برای انجام
امور هود اهل فکر و دان و برنامتریزی بوده و هوشــمندانت عمل میکند با این توصــیف،
دفا هوشــمند ،تدابیر و اقداماتی اســت کت برای ایجاد امنیت و مرام جامعت و مقاومت در
برابر حمال نمامی ،امنیتی ،اجتماعی ،ســیاســی ،اقتصــادی و فرهنگی اتخاذ میشــود .با
توجت بت مفاهیم قدر هوشـمند ،جنگ هوشـمند و دفا هوشـمند و با بررسی گفتار و سیره
حضر میتاللت هامنتای بت نمر میرسد کت میتوان ادعا کرد کت اگر چت قدر و جنگ
هوشمند مؤلفتهای مهمی در رهبری میتاللت هامنتای است ،اما در این رویکرد ،جنگ
در اولویت نیسـت بلکت با توجت بت شـرایط هاص صور میگیرد و راهبرد غالب« ،دفا »
اســت و بت دلیل اینکت تهدیدهای دشــمنان در عصــر کنونی تغییر یافتت و ماهیتی پیچیده پیدا
کرده اسـت ،در نتیجت بر اساس رهبری اقتضایی بایستت است کت الگوهای تدافعی تغییر یافتت
و بر اســاس دفا هوشــمند صــور پذیرد .چنانچت ایشــان بر این باورند کت نیروها باید
هوشمندی هود را بت کار برده و شیوهای کت او (ممریکا) در بین صدها احتمال انتخاب کرده،
پیدا کنند و بت هودش برگردانند (در مقابل جنگ هوشمند ،دفا هوشمند داشتت باشید) .البتت
این دفا هوشمند بر پایت معنویت و متکی بر قدر الهی است چنانچت اتکال بر هداوند و
دفا بر پایت معنویت در رهبری امام راحل و مقام معمم رهبری قابل مشاهده است در
رهبری اقتضــایی امام راحل و مقام معمم رهبری ،دفا هوشــمندانت بر پایت معنویت
محور حرکت رهبری است رهبر فرزانت انقالب بر این باور است کت ملت ایران بت همان
)1. Revolution in Military Affairs(RMA
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نســبت کت دشــمن روشهای هود را در توطئت علیت ایران اســالمی پیچیدهتر میکند ،باید بر
هوشیاری و مگاهی هود بیفزاید و با ممادگی معنوی ،فکری ،سیاسی و حفظ وحد و اتصال
و ارتباط با یکدیگر چهره دشـمن را در هر لباسـی کت هست شناسایی کنند (بیانا میتاللت
هامنت ای .)2475/7/12 ،دفا را با رویکرد جهادگرایانت انجام دهند ازاین رو ،در این
رویکرد ،در برابر قدر و جنگ هوشمند بایستت است کت دفا هوشمند را با تکیت بر معنویت
و با روحیتای جهادی عملیاتی کرد.
 .9-2تز یا فرض یه هم س نجی رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری در س یاس ت
اسالمی

مرحلت تز یا فرضیت بر این نکتت متمرکز است کت رابطت مدل رهبری امام راحل و مقام معمم
رهبری در چیســت؟ میا رهبری میتاللت هامنتای امتداد رهبری امام راحل اســت؟
میا رهبری میت اللت هامنت ای بازنمود رهبری امام راحل اســت؟ یا رهبری میت اللت
هامنتای تکمیل کننده و تفســیرکننده رهبری امام راحل اســت یا تصــحیح کننده و یا
احیانا مخالف تز رهبری ایشـان اسـت؟ بررسـیها نشـان میدهد کت با وجود شاه های
همســان در هر دو مدل ،می توان گفت کت نو رهبری از ســنخ بازنمایی ،تکمیل کنندگی و
تفســیردهندگی اســت .ایشــان بر این باورند کت در نمام ســلطت یکی ســلطت گر و دیگری
ســلطت پذیر اســت کت نمام جمهوری اســالمی من را مردود می شــمارد (بیانا میتاللت
هامنت ای .)2471/21/1 ، گزاره های دینی متعددی بر امر ظلم نکردن و نپذیرفتن ظلم
داللت دارد کت بت عنوان مبانی دینی در نفی ســلطتگری اســتکباری قلمداد میشــود (بقره:
 161 ،213و هود .)224 :بر اساس این مبانی دینی ،سیاست اسالمی پایتگذاری میشود و
در نتیجت رهبران انقالب اســالمی حرکت هوی

را در نمام جمهوری اســالمی بر اســاس

همین سیاست تنمیم کرده و بت نمامسازی پرداهتتاند .مقام معمم رهبری بر این باورند
کت ممکن نیسـت کسـی معتقد بت اسالم باشد ،ولی زیر بار زور برود و ظلم را قبول کند ،در
اسـالم همان قدر کت ظلم کردن بد اسـت تسـلیم ظلم شدن هم همان قدر بد است (بیانا
میتاللت هامنت ای .)2467/7/23 ،با توجت بت ســیره و فرمای

امام راحل( موســوی
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همینی )2473 ،و مقام معمم رهبری شاه هایی همچون ایمان و معنویت ،قسط و عدل،
علم و معرفت ،صــفا و اهو  ،صــال اهالقی و رفتاری ،اقتدار و عز  ،کار ،حرکت و
پیشــرفت در ســیاســت اســالمی وجود دارد (بیانا میتاللت هامنتای.)2475/1/17، 
همچنین از منمر امام راحل و مقام معمم رهبری در کنار ســیاســت ،اقتدار ســیاســی
معنادار اسـت چت اینکت در این رویکرد ،اقتدار کشـورها بت ابزار قدر سخت افزاری و نرم
افزاری درونی و سـرانجام بت اعتبار بینالمللی منها وابستت است و بدینسان ،اعتبار کشورها
ارتباط مستقیم با میزان قدر بت ویژه در بعد نرم افزاری دارد و همین امر تعیین کننده جایگاه
و نق کشورها در سطح بین المللی است امام راحل و مقام معمم رهبری با توجت بت
این امر ،بت اقتدار سـیاسـی توجت کرده (موسـوی همینی )2473 ،و برای اسـتقالل سـیاسی
کشــور ،شــاه

هـایی را مورد توجـت قرار می دهنـد (بیـانـا میتاللت هامنت ای، 

 .)2475/1/17امر دیگری کت در ســیاســت اســالمی در رویکرد امام راحل و مقام معمم
رهبری مطر شـده ،هوشـمندی سیاسی با شاه

بصیر و بصیر افزایی است کت

دشـمنشـناسـی و تهدیدشـناسی سیاسی را در پی دارد (موسوی همینی .)2473 ،شناهت
دشمن و دسیستهای من با رنگهای متعدد و متفاو و بصیر و مگاهی بت حیلتهای هصم
میتواند ممادگی سـیاسـی و امنیتی و سـرانجام اتخاذ راهبردهای مقابلت هوشمندانت را تسهیل
سازد میتاللت هامنتای با توجت بت امر هوشمندی سیاسی بر این باورند کت استحکام یک
نمام بت ابعاد نرم افزاری همچون ایمان ،عزم راســخ ،فریب نخوردن از الفاظ چرب و نرم
تعار ممیزی وابسـتت اسـت کت در یک مواردی هیلی راحت در بسیاری از بده و بستانهای
سیاسی مبادلت میشود در حالی کت پشت این الفاظ نرم ،چهره هشن و غضب ملود من کسانی
قرار دارد کت نیت های ســوء دارند (بیانا میتاللت هامنت ای .)2471/2/11 با توجت بت
این امر ،معمملت هشـدار میدهد کت بصـیر باشـید ،در شـناسـایی دشـمن ،بصیر باشید در
شــناســایی ترفندهای دشــمن(بیانا میتاللت هامنتای .)2462/7/16 بر اســاس باور
ایشـان ،شـناهت شــیوههای دشـمنی هصـم نیز مهم ارزیابی میشـود چنانکت میفرماید:
مهمتر از شــناهت دشـمن ،شــناهتن دشــمنی و روش دشــمنی کردن اوسـت ،ما دشـمن را
میشـناسـیم ،اما روش دشـمنی را هم باید شناهت ،امروز روش دشمنی ،ایجاد اهتال و

بررسی تطبیقی سبک سیاستمداری رهبران انقالب253 ...

نفر و کینت میان محاد مردم اســت ایجاد دلســردی نســبت بت مرمانهای اســالمی اســت،
منحر کردن شــعارهای مردم و طر شــعارهایی اســت کت با حرکت عمیم مردم هیچ
همخوانی ندارد (بیانا میتاللت هامنتای .)2472/1/2 ایشـان اصل مهم بصیر را در
کنار اهالص و عمل بت هنگام و بت اندازه قرار داده و من را شــاهصــی مهم در هوشــمندی
ســیاســی مطر می کند (بیانا میتاللت هامنت ای .)2471/7/1 در کنار بصــیر و
اهالص توجت بت وحد و اتحاد در بین مسـئوالن و در بین محاد مردم نشـانت دشمنشناسی
اســت کت در گفتار ایشــان تأ کید می شــود (بیانا میتاللت هامنت ای .)2471/2/16از
گفتار معمملت اسـتفاده میشـود کت اگر وحد ملی نباشـد حر زدن در هصوص وحد
جهان اسالم یک سخن افسانتگون است (بیانا میتاللت هامنتای .)2461/2/7 در باور
رهبر انقالب همدلی و اتحاد جهان اسـالم با شـناهت شـیوه دشمنی جهان استکبار با
ایجاد تفرقت فرقتای و مذهبی همچون طر مس ـئلت شــیعت و ســنی تســهیل مییابد (بیانا
میتاللت هامنتای .)2411/7/23 اسـالم هراسـی و ایران هراسی یکی دیگر از ترفندهای
دشمنان نمام اسالمی در سیاست غیردینی منان است کت امروزه طر شده و نمام استکباری
برای درگیر کردن کشورهای منطقت از من سود میبرند رهبر انقالب اسالمی با طر سیاست
اســالمی در این زمینت اظهار داشــتت اســت :ملتهای اســالمی عربی در مقابل توطئت ایران
هراسـی و ایجاد تفرقت میان ایران و دیگر مسلمانها تحت عنوان شیعت و سنی هوشیار باشند
چرا کت نمام مردم ساالر ایران هرگز بت دنبال ایرانی کردن اعراب یا شیعت کردن مسلمین نبوده
و نیست و با پیشرفتهای چشمگیر هود در همت زمینتها مماده است تجربیا بینمیر هود
را در راه عز و اقتدار و پیشــرفت امت اســالمی و وحد و برادری مســلمانان بت کار گیرد
(بیانا میتاللت هامنتای .)2415/22/23 ازاینرو ،مشـاهده میشود کت رهبری میتاللت
هامنتای در امتداد رهبری امام راحل و جنبت تفسیرگری و تبیینی دارد.
 .4-2ترتیب ساختاری رهبری امام راحل و آیتالله خامنهای در سیاست اسالمی

در مرحلت ترتیب ســاهتاری مدلهای رهبری امام راحل و مقام معمم رهبری با عنایت
بت همگرایی منها مشخ

میشود کت این همگرایی در پوش تکمیلکنندگی و تفسیردهندگی
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و بازنمایی مدل رهبری مقام معمم رهبری از رهبری امام راحل اســت کت در اتحاد
اسـتراتژی جهادی هود را نشـان میدهد چرا کت از مطالب پیشـین مشخ

میشود کت در

الگوی رهبری امام راحل و میتاللت هامنتای ، تکیت بر استراتژی جهاد یا دفا هوشمند
است .اینک سؤال این است کت محدوده و گستره این دفا در سیاست اسالمی چقدر است؟
میا منمور از دفا  ،دفا از مرزهای ملی اســت؟ یا منمور از من ،دفا از مرزهای اعتقادی و
ایمانی اسـت؟ بدون شک ،منمور از دفا در اینجا «دفا از اسالم» است کت بت طور طبیعی
دفا از مرزهای سـرزمینی را نیز دربرمیگیرد این نو از دفا نت محدود بت سرزمینی هاص
بوده و نت متعلق بت مکانی هاص یا گروهی هاص است ،بلکت در دایره «جهاد فی سبیل اللت»
بت عنوان سیاست اسالمی معنا مییابد تا بدین طریق ،تمام شکلهای دفا (زمانی ،مکانی،
جغرافیایی ،مجازی و )...را پوش دهد ازاینرو ،با توجت بت فلسفت دفا از مرزهای اعتقادی
در الگوی رهبری توحیدی و لزوم دفا هوشمند در مقابلت با دشمنان اسالم مقولت «استراتژی
جهاد هوشـمند» در سـیاسـت اسالمی مهم ارزیابی میشود و در نتیجت این استراتژی جهاد
هوشــمند مبتنی بر گزارههای قرمنی اســت زیرا هداوند متعال «جهاد هوشــمند» را «جهاد
ََ

َل َّ ُت ِط ِ َّع َّالَّم ِاف َِّر ی َ َّن َّ َو َج ِاهد ُهمَّ َّ ِب َِّ َّ ِج َه ًاِا َّک َِّی ًرا (فرقان:
کبیر» هوانده و در این زمینت می فرماید« :ف َّ

 )21پس از کافران اطاعت نکن و با منان بت جهادی بزرگ بپرداز» .عالمت طباطبایی در
تفســیر این میت شــریفت مطلبی گفتتاند کت میتوان از من بت جهاد هوشــمند تعبیرکرد زیرا این
جهاد نوعی جهاد عقلی ،فکری و فرهنگی و بت تعبیری «هوشمند» است (طباطبایی:2473 ،
ذیل میت) .با توجت بت این تفسـیر ،قرمن وسـیلت و ابزار روشـنگری عقلی و هدایت است کت در
اندیشــت ها ،ارزش ها و اعتقادا بت صــور هوشــمندانت صــور می گیرد .این تعبیر ،از
نوشـتتهای برهی از مفسـران دیگر نیز برداشت میشود همچنانکت برهی بر این باورند کت
منمور از جهاد کبیر ،جــهــادی است بـزرگ بت عممت رسالت رسول هدا و بت عممت
جهاد تمام پیامبران پیشین ،جهادی کت تمام ابــعــاد رو و فــکـــر مـــردم را در بـر گـیـرد
(هوشمند است) و جــنــبــتهـای مـادی و مـعـنـوی را شامل شود .بنابراین ،بـدون شـک
مــنـمور از جهاد در این مورد جهاد فکری و فرهنگی و تبلیغاتی (جهاد هوشمند) است ،نت
جهاد مــســلحــانــت ،چــرا کــت ایـن سـوره مـکّـی اسـت و مـیدانـیـم دسـتـور جـهـاد
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مـــســـلحـــانـــت در مـ ـکـــت نازل نشده بود (مکارم شیرازی :2471 ،ذیل میت) .مقام معمم
رهبری نیز در تفسـیر این میت افزون بر تعبیر جهاد اندیشـتای ،جهاد هوشمندانت را تبعیت
نکردن از کفار دانســتت و عمل هوشــمندانت در برابر کفار را بت عنوان اســتراتژی و ســیاســتی
امی سـ ّـنتی و
اســالمی یادموری کرده و در اینباره میفرماید :امروز برای کشــور ما جنگ نم ِ
متعار احتمال بسـیار ضـعیفی اسـت ،لکن جهاد باقی است جهاد یک چیز دیگر است.
جهاد فقط بت معنای قتال نیست ،فقط بت معنای جنگ نمامی نیست جهاد یک معنای بسیار
وســی تری دارد .در بین جهادها جهادی هســت کت هدای متعال در قرمن من را «جهاد کبیر»
هاِاَّ َک ًیرا در سوره مبارکت فرقان است «بت» یعنی بت قرمن« ،جه ُ
نام نهادهَّ َ :وَّ ُ
دهمَّب َّج ً
دهم
جه ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
َ
ِبت» یعنی بت وســیلت قرمن با منها جهاد کن ِجهادا کبیرا .این میت در مکت نازل شــده .در مکت
جنگ نمامی مطر نبود پیغمبر و مســلمانها مأمور بت جنگ نمامی نبودند ،کاری کت منها
میکردند کار دیگری بود همان کار دیگر است کت هدای متعال در این میت شریفت میگوید:
َ

َ َّو َّ ُ
دهم َّب َّج ً
هاِا َّک ًیرا (بیانا میتاللت هامنت ای .)2412/4/4 ســپس ایشــان طر
جه ِ ِ
ِ

پرس ـ

کار دیگر ،ایســتادگی و مقاومت و عدم
کار دیگر چیســت؟ من ِ
کرده و میگوید :من ِ

ً َ
َ ُ
رینَّ َ َّوَّجه ُ
َ
هاِاَّک ًیرا از مشــرکین اطاعت نکن .اطاعت
دهمَّ ِب َّ ِج
تبعیت [اســت ].فَلَّت ِط ِ َّعَّ ِ
المف َّ ِ

نکردن از کفار همان چیزی اســت کت هدای متعال بت من گفتت جهاد کبیر (بیانا میتاللت

هامنتای .)2412/4/4 با توجت بت تحلیل مذکور ،جهاد کبیر با دفا هوشــمند همگونی
داشــتت و این دفا با حاکمیت معنویت میتواند بت عنوان ســیاســت اســالمی بر مدار جهاد
هوشــمند قرار گیرد ،این فلســفت دارای منمومت فکری اســالمی اســت کت طر من با محور
توحیدی عجین شـده است و در طر کلی اندیشت اسالمی با محوریت توحیدگرایی در قبال
استکبار ستیزی تحلیل میشود (بیانا میتاللت هامنتای .)2411 ،کارکردهای مهم این
اندیشت و سیاست اسالمی شامل موارد زیادی است از جملت مهمترین منها این است کت در
این اندیشـت سـیاسـی ،ایمان زایندگی داشتت و همراه با تعهدا عملی است (بیانا میتاللت
هـامنت ای .)224 :2411 ،افزون بر این ،در این اندیشــت ،رو توحید نفی عبودیت
غیرهداسـت (بیانا میتاللت هامنتای .)141 :2411 ،بر همین اساس ،رو توحید با
ایجاد طبقا اجتماعی همخوانی ندارد (همان .)172 ،همینطور بر پایت اندیشـت و سیاست
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توحیدی ،توحید تأثیرا روانی بر محاد اجتما دارد (همان .)174 ،اصــول دیگری همچون
«نبو » و «والیـت» در این اندیشــت ،بر مدار توحید مبتنی بوده و با توحیدگرایی پیوند
ناگسستنی دارد (بیانا میتاللت هامنتای .)2411 ،ازاینرو ،با توجت بت فرمایشا مقام
معمم رهبری می توان نتیجت گرفت کت ایشــان در طراحی ،توســعت و اجرای هوشــمند
اسـتراتژی جهادی همانند حضر امام راحل عمل کرده و در تبیین راه امام تالش نموده و
بت بازنمایی من کمک کرده است.
 .2-2مرحله اتص ال و افتراق رهبری امام خمینی و آیت الله خامنه ای در ص حنه
عملیاتی

در مرحلت اتصال الف (مدل رهبری امام راحل )و ب (مدل رهبری میتاللت هامنتای)
با تکیت بر مدل «کری واک» در روش تطبیقی الزم است بت نقاط اشتراک یا افتراق توجت شده
و مقایست مدلها انجام شود (کری واک .)2117 ،با توجت بت این مهم ،ممکن است در ذهن
عدهای این پرس ـ مطر شــود کت اگر امام راحل بر اســاس مفروضــا اندیشــت رهبری
اسالمی عمل میکردند و از این رهگذر الگویی از رهبری را در صحنت میدانی توصیت کردند،
میا مقام معمم رهبری همان الگوی پیشنهادی را دنبال کردهاند؟ یا اینکت الگوی دیگری را
مطر کردهاند؟ بر فرض صحیح بودن پرس پیشین تمایزهای الگوهای مزبور چیست؟
 .1-2-2تمایز الگوی رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری

تحقیقا نشان میدهد کت امام راحل بر مبنای رهبری اقتضایی ،مدلی دینی را بت جامعت و
حاکمان اسـالمی ارائت و پیشنهاد کرده است (موسوی همینی ،ج  .)1٤1 :1٢همچنین مقام
معمم رهبری با تکیت بر رهبری اقتضـایی ،مدل دینی مشابهی ارائت کردهاند کت کاربست
منها در صــحنت عملیاتی متفاو اســت زیرا بت نمر می رســد این دو الگو در شــیوه ها و
تاکتیکها متمایزند چون بر اساس مطالعا انجام شده در هصوص رهبری امام راحل با
توجت بت مدل های پیشــنهادی مختلف (اســدی فر و دیگران )21 :2477 ،مانند الگوی
پیشــنهادی روابط رهبر و پیرو (ســعدمبادی )471 :2477 ،و الگوی رهبری امام همینی در
ســطح ســازمـانی و ملی (پیروز )134-135 :2412 ،و الگوی رهبری هدمتگزار امام
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همینی( شیخ زاده ،2411 ،ج )477-471 :1بر پی فرضهای رهبری نرم تأکید بیشتری
شده و این مدلها دارای ابعاد ،مؤلفتها و شاه های نرم بوده است .اگر چت در رهبری امام
راحل بر رهبری سخت در تقابل با استکبار بت صور نمری و ایدئولوژیک تأکید میشود،
ولی در اکثر مدلهای اهذ شـده از مطالعا انجام گرفتت کاربسـت رهبری سـخت مشاهده
نمیشود برای نمونت یکی از مدلهای مهم در رهبری امام راحل« مدل مدیریت بر قلوب»
اسـت کت بر اسـاس پژوهشی علمی ،الگوی رهبری امام همینی هوانده میشود (شفیعی،
 .)2476این در حالی اســت کت الگوی رهبری میتاللت هامنتای مبتنی بر رهبری نرم و
رهبری سـخت بت صور توأمان است (شفیعی .)232 :2417 ،الگوی رهبری امام راحل
با عنوان «مدیریت بر قلوب» 1بت معنای نفوذ و اثرگذاری بر دلهاست بت گونتای کت مدمیان از
درون متحول گردند .در این مدل ،حکومت بر قلوب و اروا مطر اســت نت حکومت بر
بدن ها (موســوی همینی ،ج  .)1٤1 :1٢با این تعبیر ،در مدیریت بر قلب ها بر ابعاد نرم
افزاری تأ کید میشود نت سخت افزاری زیرا هنر مدیریت بر محور اداره قلوب دور میزند و
مدیر باید بتواند قلب های افراد را متحول کند و در نتیجت اگر رهبر یا مدیری هود متحول
نشده باشد ،نمیتواند عامل تغییر شود .از اینرو ،هنر نفوذ بر قلوب دیگران ،از قلب دگرگون
شده یک رهبر نشأ میگیرد کت بت طور یقین ،من دگرگونی در دست هداست .بت تعبیر رهبر
فقید انقالب «مقلب القلوب هداسـت بت هدا متوجت شو تا دلهای مردم بت تو متوجت شود»
(موسـوی همینی ،ج .)212 :2با این توصـیف ،مشاهده میشود کت مدیریت بر قلوب بدون
توجت بت مبانی الهی بیمعناسـت ،زیرا مهمترین عنصـر این مدل ،انگیزه الهی است کت هود
جزو مبانی توحیدی محســوب می شــود .برهی از نویســندگان بر مؤلفت انگیزه الهی و
هدامحوری در مدل پیشــنهادی هود تأ کید میکنند .بر اســاس پژوه

مزبور ،در تدوین

الگوی رهبری امام همینی در دو سطح سازمانی و ملی بر الگویی پافشاری میشود کت ست
مؤلفت بصیر (بینشی) هدامحوری و تکلیفگرایی (گرایشی) و رفتارهای کریمانت یا مردمی
بودن(رفتاری) را دربردارد (پیروز .)2٢3-2٢1 :13٩1 ،با این حال ،مؤلفتهای این دو الگو
1. Management to Hearts
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متناظر بت یکدیگرند .در هر صــور در الگوی رهبری امام راحل در کنار عوامل مختلف،
نباید از عامل «انگیزه الهی» غفلت کرد .نمودار شــماره( )1مدل مدیریت بر قلوب را نشــان
میدهد:

نمودار  .1مدل مدیریت بر قلوب
(منبع :شفیعی )1837

بنابراین ،در این مدل ،مؤلفتها از جنس مؤلفت های نرم اســت شــاید طر این مدل بر
مبنای گزاره قرمنی «رحماء بینهم» اسـت کت سیره مدیران و رهبران اسالمی را با هودیها در
تعامل نرم و بت تعبیری رهبری نرم بت تصـویر میکشـد و تعامل رهبران اسالمی با دشمنان بر
مبنای «اشــداء علی الکفار» بر رهبری ســخت پافشــاری دارد و رهبران انقالب اســالمی بر
اســاس این بین

قرمنی بر رهبری نرم با هودی ها و رهبری ســخت با غیرهودی ها تأکید

کرده اند .در مدل رهبری میت اللت هامنت ای با اینکت مؤلفت های نرم بت ویژه «معنویت و
هداگرایی» اسـاس قرار گرفتت است با وجود این ،کاربست مؤلفتهای سخت نیز از الزاما
رهبری محسـوب میشود (شفیعی )2417 ،بنابراین ،مدل رهبری میتاللت هامنتای در
ســیاســت اســالمی دارای ابعاد نرم افزاری و ســخت افزاری اســت کت در حوزه رهبری نرم
متضمن بر جنگ نرم ،قدر نرم و دفا نرم است و در حوزه رهبری سخت متضمن بر جنگ
سخت ،قدر سخت و دفا سخت است .افزون بر این ،الگوی رهبری معمملت در سیاست
اســالمی دارای مؤلفت های نرم افزاری و ســخت افزاری اســت .منمور از مؤلفت های نرم،
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کاربســت شــیوههای نرم مبتنی بر احســاســا  ،عواطف و مبانی فکری و معنوی همچون
معنویت و هداگرایی ،دان

و فناوری ،فرهنگ ،ســیاســت و ...اســت (بیانا میتاللت

هامنتای .)2466 ،منمور از مؤلفتهای ســخت ،ابزار مال ســخت همانند تجهیزا ،
ابزار نمامی ،امکانا و دســتاوردهای مادی اســت (شــفیعی .)2417 ،چنان کت مشــاهده
میشود الگوی رهبری میتاللت هامنتای دارای مؤلفتهای سخت و نرم است کت در ابعاد
مختلف داهلی و هارجی اثرگذار است .در نتیجت ،مقام معمم رهبری با ارائت و کاربست این
الگو توانسـتت اسـت در جهان متالطم امروزی نقشـی بیبدیل و سازنده ایفا کند .مؤلفتهای
این الگو در نمودار شماره ( )1بت نمای درممده است.
امنیت درون وبرون
مرزی
سیاست

مؤلفه های نرم

فرهنگ

دانش و فناوری
مدل رهبری آیتالله
خامنهای

معنویت و خداگرایی

امور نظامی

مؤلفه های سخت

اقتصاد
موقعیت جغرافیایی
وژئوپلتیکی

نمودار  .2مؤلفههای مدل رهبری آیتالله خامنهای 
(منبع :یافتههای پژوهش)

عالوه بر این ،می توان گفت کت الگوی رهبری معمم لت دارای اصــول مهمی در حوزه
رهبری نرم و سخت است .در رهبری نرم میتوان بت اصولی همچون اسالمیت و مرمانهواهی
و نیز نمامسـازی با تمدنسـازی اسالمی اشاره کرد .افزون بر این ،اصولی در رهبری سخت
همچون امنیت و اقتدار اســالمی ،تمامیت ارضــی و حفظ ثبا و صــلح منطقتای و جهانی
مورد توجت قرار گرفتت اســت (شــفیعی .)2417 ،همچنین معمملت در رهبری هوی

دارای
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راهبردهای مهمی در حوزه رهبری نرم و رهبری سخت است (بیانا میتاللت هامنتای،
 .)2477رهبر معمم انقالب اســالمی در این الگو ،راهبردهای مهم نرم و ســخت را
متناســب با اوضــا و اقتضــائا محیطی طر کرده و پیشــنهاد داده اند (بیانا میتاللت
هامنتای .)2477 ،بنابراین ،در هصــوص رهبری میتاللت هامنتای ،این الگو دارای
ابعاد ،مؤلفت ها ،اصــول و راهبردهای مهمی در حوزه رهبری نرم و رهبری ســخت اســت
(شفیعی )274-246 :2417 ،کت در نمودار شماره ( )4قابل مشاهده است.
رهبری آیتالله
خامنهای
رهبری سخت

رهبری نرم

مؤلفه ها

مؤلفه ها

اصول

اصول

راهبردها

راهبردها

نمودار .8ابعاد ،مؤلفهها ،اصول و راهبردهای رهبری آیتالله خامنهای
(منبع :یافتههای پژوهش)

چنانکت مشاهده میشود الگوی رهبری میتاللت هامنتای همانند الگوی رهبری امام
راحل در دایره رهبری اقتضایی تعریف شده و این الگو در حوزه سیاست اسالمی تلفیقی از
رهبری نرم و رهبری سـخت اسـت کت در قضـایای مختلف کاربسـت دو الگو قابل مشاهده
است (جدول شماره .)2

جدول  .1رهبری اقتضایی امام راحل و مقام معظم رهبری
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قضیت تشدید اهتالفا داهلی و بروز
جنگ قدر و هطر تجزیت کشــور
بـعـد از امـام راحـل ،تحصــن و
اســتعفای برهی نمایندگان مجلس
ششم ،جنگ اول هلیج فارس ،بحران
قضــیت کودتای نوژه توســط قطبزاده،

رهبری اقتضایی امام همینی

و میتاللت هامنتای در قضایای مختلف

برهورد بـا نهضـــت مزادی و دولـت
موقت بازرگان ،برهورد با بنی صــدر،
تسـخیر النت جاسوسی ممریکا ،ارتداد
ســلمان رشــدی ،نامت بت گورباچف.
شــهــاد حــجــاج ایـرانی توســط
سـعودی ها ،شهاد مسافران هواپیما
در ســرنگونی هواپیمای مســافربری
توســط ممریکــایی هــا ،جنگ هلیج
فارس ،جنگ موشــکی بت شــهرها و
جنـگ نفتک ها و پذیرش قطعنامت
 217سازمان ملل و. ...

مـیـکونوس ،مـاجرای تقـابـل م قای
مـنـتـمری بـا والیــت فقیــت ،بحران
قتـل هـای زنجیره ای ،فـاجعــت کوی
دانشــگـاه ،ماجرای اصــال قانون
مطبوعا  ،قضــیت انتخابا مجلس
شــشــم ،مـاجرای ترور حجاریان،
کنفرانس برلین ،بحران ناشی از حادثت
یازده ســپتامبر اغتشــاشــا هرداد
 ،2471ماجرای رد صــالحیت دکتر
معین ،بحران هســتت ای ،بحران های
فرهنگی ،بحران هــای اقتصـــادی و
ســیاســی و امنیتی مانند غائلت ،77
قضیت جنگ  44روزه علیت حزب اللت
لبنان و  11روزه علیت غزه و قضــیت
تسـلیم شدن کماندوهای ممریکایی و
برهورد با ممریکایی ها در عین االسد
و انتقام از ممریکایی ها در شــهاد
سردار قاسم سلیمانی و. ...

(منبع :یافتههای پژوهش)

مفهوم رهبری اقتضـایی بدان معناست کت امام راحل در مواردی در مقابل دشمنان،
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از رهبری سـخت اسـتفاده کرد ،با وجود این ،در برهی موارد کاربست رهبری سخت امکان
پذیر نبوده است .مقام معمم رهبری نیز با تکیت بر رهبری اقتضایی ،تلفیقی از رهبری سخت
و رهبری نرم را اسـتفاده کرده اسـت ازاینرو ،مشـاهده میشود کت امام راحل در قضایای
مختلف در دایره رهبری اقتضایی عمل میکرد .برای مثال امام راحل در قضیت کودتای نوژه
بت اعضای کودتا از جملت قطبزاده ترحم نکرده و بر این امر تأ کید کردند کت باید حکم هدا
اجرا شـود (مشتیانی ،بیتا) .همچنین ایشان در قضایایی همچون برهورد با نهضت مزادی و
دولت موقت بازرگان (موسوی همینی ،ج ،)442 :12برهورد با بنیصدر (موسوی همینی،
ج ،)467 :23تسخیر النت جاسوسی ممریکا (موسوی همینی ،ج  ،)254 :25ارتداد سلمان
رشـدی (موسوی همینی ،ج ،)174 :12نامت بت گورباچف (جوادی مملی،)24-1 :2464 ،
جنگ هلیج فارس ،جنگ موشــکی بت شــهرها ،جنگ نفتک ها و پذیرش قطعنامت 217
رهبری
ـت
ســازمان ملل از رهبری اقتضــایی بهره برده اســت .در این نو از رهبری ،کاربسـ ِ
ِ
ســخت یا رهبری نرم ،بســتگی بت اقتضــائا محیطی و امکانا و تواناییهای داهلی دارد
زیرا کاربست رهبری سخت در برهی موارد همچون بت شهاد رساندن حجاج ایرانی توسط
سـعودیها یا شهاد مسافران هواپیما در سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط ممریکاییها
یا جنگ موشکی و جنگ نفتک ها یا حملت ممریکاییها و انگلیسیها در جنوب امکانپذیر
نبوده است .این درحالی است کت رهبری اقتضایی مقام معمم رهبری در حوادث مختلف با
شـیوهها و ابزارهای متفاو عملیاتی شده است .ایشان در قضایای مختلف بر اساس رهبری
اقتضـایی عمل کرده اسـت .ایشـان در قضـیت تشدید اهتالفا داهلی و بروز جنگ قدر
(بیـانـا میتاللت هامنت ای ،)2477/4/21 ،هطر تجزیت کشــور بعد از امام راحل
(بیانا میتاللت هامنتای ،)2477/3/24،قضــیت تحصــن و اســتعفای برهی نمایندگان
مجلس شــشــم (بیانا میتاللت هامنت ای ،)2471/22 /22،جنگ اول هلیج فارس
(بیـانـا میـتاللـت هـامنـت ای ،)2471/2/13،بحران میکونوس (بیـانـا میـتاللـت
هامنت ای ،)2465/3 /27،ماجرای تقابل مقای منتمری با والیت فقیت (بیانا میتاللت
هــامــنــت ای ،)2467/1/2،بــح ـران قــتــل هــای زنــجــیــره ای (بــیــانــا میــتالــلــت
هـامنـت ای ،)2466/25/21،فـاجعـت کوی دانشــگـاه (بیـانا

میتاللت هامنت ای،
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 ،)2467/3/12مـاجرای اصــال قانون مطبوعا (گل محمدی  ،)114 :2417قضــیت
انتخابا مجلس شــشــم (کرامتی ،)2412:212 ،ماجرای ترور حجاریان (گل محمدی،
 ،)451 :2417کنفرانس برلین (بیانا میتاللت هامنتای ،)2461/2/16 ،بحران ناشــی
از حادثت یازده ســپتامبر (بیانا میتاللت هامنت ای ،)2475/6/3 ،اغتشــاشــا هرداد
( 2471بیانا میتاللت هامنتای ،)2471/4/11 ،ماجرای رد صالحیت دکتر معین (گل
محمدی ،)351 :2417 ،بحران هســتت ای (بیانا میتاللت هامنت ای،)2471/7/22 ،
بحران هـای فرهنگی (کرامتی ،)257 :2412 ،بحران هـای اقتصــادی (بیـانـا میـتاللت
هامنت ای )2476/7/1 ،و ســیاســی و امنیتی مانند غائلت ( 77گل محمدی )2417 ،و
قضــیت جنگ  44روزه علیت حزب اللت لبنان و  11روزه علیت غزه ،قضــیت تســلیم شــدن
کماندوهای ممریکایی ،برهورد با ممریکاییها در عین االسد (هبرگزاری جمهوری اسالمی)
و انتقام از ممریکاییها در شـهاد سـردار سـلیمانی با عنایت بت رهبری اقتضـایی ،از تلفیق
رهبری ســخت و رهبری نرم اســتفاده کرده اســت .بنابراین ،رهبران انقالب اســالمی (امام
راحل و مقام معمم رهبری )در قضــایای مختلف در دو بازه زمانی بر مبنای مدیریت
اقتضایی عمل کردهاند .در نمودار شماره ( )3مقایست این دو الگو دیده میشود.
مقایسه رهبری امام
خمینی و آیتالله
خامنهای

تمایز در مدلهای رهبری

تشابه در استراتژی
وسیاستمداری

تشابه در مبانی رهبری

کاربست مؤلفه های نرم افزاری
در الگوی رهبری امام 

انسان شناسی توحیدی

کاربست مؤلفه های نرم افزاری و
سخت افزاری در الگوی رهبری
آیتالله خامنهای

هستی شناسی توحیدی

مدیریت اقتضایی

معرفت شناسی توحیدی

تاکید بر جهاد هوشمندانه

 264پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال هشتل  /شمارۀ هجدهل /پاییز و زمستان 1399
•

نمودار  .4مقایسه الگوهای رهبری امام خمینی و آیتالله خامنهای
(منبع :یافتههای تحقیق)

 .6نتیجهگیری

بررســی مطـالعـا انجـام گرفتـت در هصــوص رهبری امام راحل و رهبری میت اللت
هامنتای در سـیاستمداری اسالمی با توجت بت مدل «کری واک» در روش تطبیقی نشان
می دهد کت از منمر تئوریک و مبانی نمری ،منمومت فکری هر دو بر مبانی توحیدی مبتنی
اسـت .با وجود این ،رهبرکبیر انقالب اسـالمی در صحنت عمل و رفتار بیشتر بر مؤلفتهای
نرم تکیت داشتت است .اگر چت در مواردی مشاهده میشود کت از منمر تئوریک و عملی دارای
مؤلفتهای سـخت بوده ،ولی در شرایطی ،کاربست مصادیق سخت امکان پذیر نبوده است.
این در حالی اسـت کت مشاهده میشود کت میتاللت هامنتای در رهبری هوی با توجت
بت شرایط و اقتضائا زمانت بت صور هوشمندانت بر مؤلفتهای نرم و سخت تأکید میکند و
مدل هوی را در صـحنت عملیاتی بت کار میگیرد این پژوه نشان میدهد کت در تحلیل
این تمایز ظاهری میتوان گفت کت نو رهبری امام راحل و میتاللت هامنتای بر اساس
مقتضـیا زمان و بت تعبیری مبتنی بر «مدیریت اقتضایی» بوده است زیرا ،اگر چت در سیره
امام راحل شــواهد بســیاری وجود دارد کت ناظر بت رهبری ســخت در قبال مســتکبران بوده
اســت ،مانند اینکت «ممریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند» ،با این همت ،ســیره نمری و عملی
ایشــان تکیت بر معنویت و هدامحوری من رهبر کبیر بوده اســت .در زمان من رهبر فقید،
قدر سـخت و نرم جمهوری اسالمی بت اقتضاء عملیاتی میشد .این در حالی است کت در
دوره رهبری میتاللت هامنتای بت صور هوشمندانت با تکیت بر هداگرایی و معنویت کت
مؤلفتهای نرم اســت ،بت کاربســت مؤلفتهای ســخت نیز توجت میشــود .ازاینرو ،ش ـرایط
سـاهتاری و درونی کشور و نیز اقتضائا نمام بین الملل ،کاربست الگوی رهبری میتاللت
هامنتای را ممکن میکند .بت نمر میرسـد این تمایز بت مدل مدیریت اقتضائی با توجت
بت اقتضـائا داهلی ،محیطی و بینالملل در حوزه سـیاستمداری مربوط میشود بنابراین،
مشاهده میشود کت در مبانی ،منمومتهای فکری و اصول رهبری مرتبط با دو الگو هیچگونت
تمایزی وجود ندارد.

بررسی تطبیقی سبک سیاستمداری رهبران انقالب265 ...

منابع
قرآن کریل.
نهج البالاه.
بیانات آیتالله خامنهای.https://farsi.khamenei.ir ،
آمدی ،عبدالواحد (  .) 1337غررالحکم و دررالکلم ،تهران :محمدعلی انصاری قمی.
ابن سینا ،ابوعلی حسین بن عبدالله (  .)1415االشارات و التنبیهات ،قل ،نشر البالاه.
ابن فار  ،احمد بن فار

بن زکریا ( .)1387ترتیب مقاییس اللغه ،قل ،مرکز الدراسااات الحوزه و

الجامعه (پژوهشهاه حوزه و دانشهاه).
اسدی فر ،رویا و دیهران .)1388( ،طراحی مدل شایستگی مدیران دولتی ایران ،تهران ،دانشهاه
پیام نور.
الوانی ،سیدمهدی ( .)1367مدیریت عمومی ،تهران ،نشرنی.
ایمان ،محمد تقی ( .)1388مبانی پارادایمی روش هاى تحقیق کمی و کیفی در علوم انسللانی،
قل ،پژوهشهاه حوزه و دانشهاه.
پیروز ،علی آقا ( .)1391رویکرد مدیریتی به رهبرى امام خمینی ،تهران ،انتشااارات پژوهشااهاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی.
جعفری تبریزی ،محمد تقی ( .)1386حرکت و تحول از دیدگاه قرآن (انسلللان در افق قرآن)،
تهران ،مؤسسه تدوین و نشر آثار عالمه جعفری.
جوادی آملی ،عبدالله ( .)1375رحیق مختوم :شرح حکمت متعالیه ،قل ،مرکز نشر اسراء.
جوادی آملی ،عبدالله ( .)1373آواى توحید نامه امام خمینی به گورباچف و شللرح نامه ،تهران
مؤسسه تنظیل و نشر آثار امام خمینی.
حسین انی ،نورالله ( .)1392مبانی نظرى اندیشههاى دفاعی امام خامنهاى ،تهران ،یاران شاهد.
حر عاملی ،محمد بن حسان ( .)1413وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،تهران ،کتاب
فروشی اسالمی.
خاکی ،غ ( .)1396روش پژوهش در مدیریت ،تهران ،بازتاب.
خامنه ای ،ساایدعلی ( .)1388پژوهش هاى بنیادین معاونت پژوهشللی نهاد مقام معظم رهبرى
(مجموعه سلللخنان مقام معظم رهبرى) سلللایه سلللار والیت ،تهران ،دفتر نشااار معارف نهاد

 266پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال هشتل  /شمارۀ هجدهل /پاییز و زمستان 1399

نمایندگی مقام معظل رهبری.
ااااااااااااااااااااااااااا ( .)1392طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن ،تهران موسسه جهادی یهبا.
اااااااااااااااااااااااااااااا ( .)1376حدیث والیت (مجموعه رهنمودهای مقام معظل رهبری) ،تهران،
سازمان تبلیغات اسالمی.
خسارو پناه ،عبدالحساین و جمعی از پژوهشهران ( .)1395منظومه فکرى امام خمینی ،تهران
پژوهشهاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
خسارو پناه ،عبدالحسین و جمعی از پژوهشهران ( .)1396منظومه فکرى آیتالله خامنهاى(دام
عزه) ،تهران پژوهشهاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
رضاوی ،ساید مصاطفی ،مرتضای اکبری ،مرتضای جعفرزاده و محمدرضا زالی ( .)1392بازکاوى
روش تحقیق آمیخته ،تهران ،دانشهاه تهران.
رفیع ،حسااین و ساایدمحمد جواد قربی (« .)1392بررساای کاربساات راهبرد قدرت هوشاامند در
هیأت حاکمه جدید آمریکا» .ماهنامه اطالعات راهبردى ،شماره  ،116مرکز تحقیقاتی راهبرد
دفاعی.
ساااعدآبادی ،حسااان ( .)1388الگوى پیشلللنهادى در تحلیل روابط رهبر و پیرو در مکتب امام
خمینی ،تهران ،دانشهاه پیام نور.
شافیعی ،عبا

( .)1384اسلتراتژى رهبرى امام خمینی .تهران ،مؤساساه تنظیل و نشر آثار امام

خمینی ،نشر عروج.
شفیعی ،عبا
شاافیعی ،عبا

( .)1387سبک رهبرى امام خمینی ،قل ،پژوهشهاه حوزه و دانشهاه.
(« .)1398الهوی رهبری معنوی هوشاامند (الهوی رهبری آیتالله خامنهای)»

فصلنامه حکومت اسالمی ،شماره اول ،سال بیست و چهارم ،شماره مجله .91
شاای زاده،محمد ( .)1392رهبرى خدمتگزار :پارادایمی نوین رهبرى از دیدگاه امام خمینی (3
جلد)  ،قل ،پژوهشهاه حوزه و دانشهاه.
شاای یاادوق ،محمد بن علی بن حسااین ابن بابویه ( .)1379معانی االخبار[ ،بی جا] ،مکتبه
الصدوق.
طباطبایی ،ساایدمحمد حسااین ( .)1364المیزان فی تفسللیرالقرآن قم ،جامعه مدرسااین حوزه
علمیه قل.
عمید ( .)1362فرهنگ عمید ،تهران ،مؤسسه عمید.

بررسی تطبیقی سبک سیاستمداری رهبران انقالب267 ...

قرائتی ،محسن ( .)1375تفسیر نور ،تهران ،مرکز فرهنهی در هایی از قرآن.
کرامتی ،محمدتقی ( .)1393نیمه پنهان (سه جلدی) .تهران ،کیهان.
کلینی ،محمد بن یعقوب ( 1413ق .).الکافی ،بیروت ،داراالضواء،
گرجی ،ابراهیل و ساااجاد برخورداری ( .)1388مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی ،تهران،
ثالث.
گل محمدی ،حمیدرضااا ( .)1398بررسللی نقش امام خامنه اى در مهار بحران هاى سللیاسللی
اجتماعی ایران ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.
مکارم شیرازی ،نایر ( ،)1362تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
موسوی خمینی ،روح الله ( .)8731صحیفه امام ،تهران ،مؤسسه تنظیل و نشر آثار امام خمینی.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( .)1385آداب الصلوه ،به اهتمام سید مهدی فهری ،تهران ،مؤسسه
تنظیل و نشر آثار امام خمینی.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( .)1382والیت فقیه (حکومت اسالمی) ،ج ،12تهران ،مؤسسه تنظیل
و نشر آثار امام خمینی.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( .)8711تفسیر سوره حمد ،تهران ،مؤسسه تنظیل ونشر آثار امام
خمینی.
مهاجرنیا ،محساان ( ،)1393فلسللفه سللیاسللی آیت الله خامنه اى ،تهران ،پژوهشااهاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی.
Eva patricia Rakel(2008) the iranian political elite state and society relations
& &forign relations since the islamic revolution faculty of social
)behavioral sciences amesterdam(UVA
John murphy (2008) modern world leaders:ali khamenei new york chelsea
house
Jerold D. green frederic (2009)Underestanding iran santa monica:Rand
Said amir arjomand (2009) After khomeini:iran under his successors oxford
oxford university
Walk.K(1998)How to write a comparative Analysis writing center at harvard
university.

