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رهبری امام خمينی)ره( و انقالب اسالمی؛ ویژگی های رهبری 
امام خمينی)ره( در فرآیند انقالب اسالمی 

سيد محمدجواد قربی1
چکيده

وقوع انقاب اس��امی ايران در س��ال 1357 در ميان انقاب های بی روح و سكوالر، 
به مثابه يك انفجار نور بود كه ش��عاع معنويت آن به س��اير قاره ها رسوخ كرد. آنچه در 
اين ميان حائز اهميت است نقش بس��يار مؤثر و كاربردی حضرت امام خمينی)ره( به 
عنوان يك رهبر دينی و مذهبی در فرآيند انقاب اس��امی ايران است كه توانست اين 
كشتی متاطم را به ساحل نجات رهنمون سازد. ايش��ان توانستند قشرها و گروه های 
مختلف مذهبی و غي��ر مذهبی را مديريت كنن��د و در مقابل آس��يب ها و چالش های 
داخلی و تهديدات خارجی، انقاب اسامی را واكس��ينه كنند؛ به گونه ای كه خيلی از 
نظريه پردازان و استراتژيست ها به الگوگيری از روش امام راحل و دستاورد ايشان يعنی 
انقاب اس��امی پرداختند. امام خمينی)ره( در فرآيند انقاب، ضمن مديريت قلوب و 
بسيج همگانی توانس��تند با توجه به ويژگی های منحصر به فرد خويش، تمامی منابع و 
سرمايه های اجتماعی و انس��انی را هدايت و راهبری كنند؛ طوری كه به مثابه يك الگو 

1 .كارشناس ارشد انديشه سياسی اسام 
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و اس��وه برای آيندگان قرار گرفتند. رهبری امام خمين��ی)ره( را می توان در دوره های 
متفاوت تقس��يم بندی نمود كه در آنها، امام)ره( از الگوهای مديريت سياسی متنوعی 
بهره می جستند. پژوهش حاضر خواهان اين است با بهره گيری از روش اسنادی- تحليلی 
به بررسی نقش امام خمينی)ره( و رهبری پيامبرگونه ايشان در فرآيند انقاب اسامی 
بپردازد. س��ازماندهی اين پژوهش به اين قرار اس��ت كه بعد از بررس��ی مفهوم رهبری 
در ادبيات سياسی و منظومه انديش��ه سياسی اس��ام، به نقش تاريخ ساز رهبری امام 
خمينی)ره( در فرآيند انقاب اس��امی پرداخته خواهد ش��د و در عين حال دوره های 
رهبری امام خمينی)ره( مورد بررسی قرار می گيرد. در بخش پايانی، بعد از پرداختن به 
مدل رهبری قلوب امام خمينی)ره( و الگوی مديريت سياسی ايشان در فرآيند انقاب 
اس��امی، اصول و ويژگی های رهبری امام در فرآيند انقاب اسامی مورد كنكاش قرار 

می گيرد.
کليدواژه ها: رهبر، رهبری دينی،  مديريت سياسی، امام خمينی)ره(، انقاب اسامی، 

مديريت قلوب.

مقدمه
امام خمينی)ره( انديشه ورزی ذوالفنون بودند كه در ساحت های گوناگون معرفت، به 
تاش فكری و عملی پرداختند و آثار ارجمن��دی در دانش های مختلف از خود به جای 
گذاشتند. نظريه ها و آرای عملی ايش��ان در حوزه فقه، اصول، فلسفه، عرفان، اختاف، 
سياس��ت، تفس��ير و علوم قرآنی، رجال و درايه و مباحث اجتماع��ی از جايگاه وااليی 
برخوردار است و با توجه به نقش رهبری انقاب اسامی و تحول شگرف سياسی در ايران 
و تأسيس نظام جمهوری اسامی در اين كشور، و بازتاب گسترده آن در جهان به طور 
عام و جهان اس��ام به طور خاص و نقش قابل مطالعه ايشان در تحول انديشه ها و آرای 
سياسی و پيدايش دكترين های جديدی كه به گونه ای با عمل و رفتار سياسی مشاراليه 
و نظريات ايش��ان ارتباط پيدا می كند، موجب گشتند انديشه و عمل ايشان مورد توجه 
پژوهش��گران و محققان داخلی و خارجی قرار گيرد.1 يكی از ويژگی های بارز در عمل 
امام خمينی)ره(، رهبری ايشان است. رهبری امام خمينی)ره( در ميان عوامل معنوی 

و فرهنگی تأثيرگذار در دفاع مقدس، از برجسته ترين ها می باشد. 
رمز شكوفايی باورها و ارزش های معنوی در ملت بزرگ ايران و تأثير سترگ اين باورها 

1. محمد سهرابی، استراتژی دفاعی در انديشه امام خمينی)ره(، تهران، عروج،1384، ص1. 
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و ارزش ها در پيروزی های حماس��ه دفاع 
مقدس را بايد در نفحات الهی و س��خنان 
ربانی احياگر فرهنگ اسام ناب محمدی 
در عصر حاضر، حضرت امام خمينی)ره( 
جس��ت وجو ك��رد. ش��خصيت معنوی و 
نافذ حضرت امام با داش��تن ويژگی های 
اخاقی برجس��ته ای كه مجم��وع آنها را 
به ندرت می ت��وان در انس��ان يافت و نيز 
عش��ق و محبت وصف ناپذي��ر رزمندگان 
اسام به ايش��ان كه از باورهای ژرف آنان 
سرچشمه می گرفت، از امام)ره(، رهبری 
بی بديل س��اخته بود كه س��يره نظری و 
عملی ايش��ان در دفاع مق��دس تأثيری 
عمي��ق و انكارناپذير بر ج��ای نهاد. هنر 
بزرگ رهبری حضرت امام)ره( در دوران 

هشت سال دفاع مقدس جلوه گر شد. ايشان با نگرشی معنوی، قوای روحی و معنوی ملت 
را برای آفريدن حماسه پرشكوه و شگفت انگيز دفاع مقدس بسيج كردند و انسان هايی را 
تربيت كردند كه قالب های محدود و تنگ جهان ماديت را در هم شكستند و به فراخنای 

بی انتهای عالم معنويت راه يافتند.1 
به همين علت اس��ت كه امام خمينی)ره( را رهب��ر يك نهضت بزرگ 
اس��امی می دانند كه بزرگ تري��ن نهض��ت دوران معاصر ي��ا يكی از 

نهضت های بزرگ دنيا در چند سده اخير می باشد.2
از اين رو، برای بررسی انديشه امام)ره( نسبت به انقاب اسامی و دفاع مقدس، ضرورتاً 
بايد به شيوه رهبری ايش��ان توجه نماييم. زيرا همين رهبری دينی امام بود كه انقاب 
را به پيروزی رساند، نظام جمهوری را بر اساس اس��ام و ارزش های آن پايه ريزی كرد، 
جنگ را هدايت كرد و در حقيقت با هدايت، رهبری و مواضع روش��ن و صريح خود در 
همه زمينه ها، توانست معجزه ای در قرن اخير بيافريند. رهبری دينی امام)ره(، متأثر از 

1. حسين شيدائيان، رهبری امام خمينی)ره(، قم، مركز تحقيقات اسامی،1380، ص17-18. 
2. سيد محمد خاتمی، »متن سخنرانی در مراسم افتتاحيه كنگره ايدئولوژی، رهبری و فرآيند انقاب اسامی«، 

ايدئولوژی، رهبری و فرآيند انقاب اسامی، تهران، عروج،1382، ص2، ج1. 

رمز شکوفایی باورها و ارزش های معنوی 
در ملت بزرگ ایران و تأثير سترگ این 
باورها و ارزش ها در پيروزی های حماسه 
دفاع مقدس را باید در نفحات الهی و 
سخنان ربانی احياگر فرهنگ اسالم ناب 
محمدی در عصر حاضر، حضرت امام 
خمينی)ره( جست وجو کرد. شخصيت 
معنوی و نافذ حضرت امام با داشتن 
ویژگی های اخالقی برجسته ای که 
مجموع آنها را به ندرت می توان در انسان 
یافت و نيز عشق و محبت وصف ناپذیر 
رزمندگان اسالم به ایشان که از باورهای 
ژرف آنان سرچشمه می گرفت، از 
امام)ره(، رهبری بی بدیل ساخته بود که 
سيره نظری و عملی ایشان در دفاع مقدس 

تأثيری عميق و انکارناپذیر بر جای نهاد
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اسام و قرآن است يعنی ش��يوه ای كه پيامبران الهی داشتند.1 در همين راستا، تحليل 
زير توسط نويس��نده مقاله »زندگی عرفانی و رهبری معنوی امام خمينی)ره(« گويای 

همه چيز است: 
چهارده قرن پس از بعثت نبی مكرم اس��ام، مردی از پرورش يافتگان 
مكتب راس��تين او از مشرق زمين برخاست و با تأس��ی از منش و روش 
صالحان برگزيده خدا، بس��ان جدش حس��ين بن علی)ع( در برابر منكر 
مس��لم دوران و همه طواغيت زمان، س��روگونه قد برافراشت و طومار 
تباه��ی و ظلم را در ه��م پيچيد. ام��ام خمينی)ره(، مانن��د مقتدايش 
حضرت محمدبن عبداهلل)ص(، كنگره های ظلمتكده انزوا و مهجوريت 
دين، ايمان و يكتاپرس��تی در جهان معاصر را به لرزه درآورد و نسيمی 
جان افروغ بر جان های خسته بندگان طالب حق دميد و به اين ترتيب 
انقابی را رهبری كرد كه به تعبير دانشمند سرشناس كانادايی- رابرت 
كالستون- معجزه ايست كه از سوی خداوند حمايت می شود. اين اعجاز 
بزرگ قرن با رهبری امام خمينی)ره( به حقيقت پيوست و اولين پيروزی 

مسلمين بر غرب، از قرن شانزدهم به اين طرف محسوب می شود.2 
با اين تفاسير، ويژگی و اهميت رهبری امام خمينی)ره( بر همگان آشكار می گردد. از 
اين رو، پژوهش حاضر مترصد است با بهره گيری از روش اسنادی كتابخانه ای به بررسی 

ويژگی های رهبری امام خمينی)ره( بپردازد. 

چهارچوب مفهومی 
مفهوم رهبری 

پديده رهبری در علوم سياسی، غالباً ذيل مطالعات فرهنگ و جامعه شناسی سياسی 
بررسی می شود. البته فرهنگ سياس��ی وجهی از دانش سياسی است كه بيشتر امكان 
ميان رش��ته ای مطالعه كردن برخی موضوعات اين دانش را ه��م فراهم می آورد.3 برای 
رهبری تعاريف متعددی بيان ش��ده كه در اغلب آنها، مفهوم نف��وذ وجود دارد. هارولد 

1. موسوی، »ش��يوه رهبری امام خمينی)ره(«، سيری در انديش��ه های دفاعی امام خمينی)ره(، تهران، دفاع، 
1379، ج4،ص30. 

2. س��يد مجيد امامی، »احيای روابط ام��ت و امام، تحليل و بررس��ی مبانی و اصول دينی و نظ��ری رابطه امام 
خمينی)ره( با مردم در انقاب اسامی«، مجموعه مقاالت نخستين همايش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام 

خمينی)ره(، تهران، دانشگاه پيام نور، 1388، ج1، ص137. 
3. همان، ص519. 
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كونتز، رهبری را با نفوذ برابر دانس��ته و معتقد است 
كه رهب��ری عبارت اس��ت از: هنر يا فرآين��دی كه با 
نفوذكردن در افراد آنان را به طور داوطلبانه در راستای 
وصول به اهداف گروه به ت��اش وا می دارد. آلن بيرو 
در فرهنگ علوم اجتماعی می نويسد: »رهبری پديده 
تبلور رفتارها، ممارس��ت و پويايی يك گروه را تحت 
تأثير يك رهبر می رس��اند. از اين رو رهبری مستلزم 
برخورداری از ويژگی های طبيعی يك رئيس )اقتدار، 
استعدادهای موجه، محبت و حتی در مواردی برتری 
جسمانی است( می باشد.« ماكس وبر سه نوع رهبری 
را معرفی می كند: رهبری س��نتی كه ناشی از رسم، 

عادت و سنت است؛ نظير نظام های سلطنتی. رهبری عقانی- قانونی كه برمبنای قانونی 
بودن مقرراتی است كه به ش��يوه های عقانی وضع شده است. رهبری كاريزماتيك كه 
ناشی از اعتقاد به ويژگی های استثنايی شخصی است كه دستور می دهد و افراد دستورات 
مافوق را به علت نفوذ ش��خصيت او می پذيرند؛ نظير پيامب��ران و ناجيان. وبر به عنوان 
كاشف فره ايزدی معتقد است چنين رهبرانی اقتدار خود را نه از سنت و نه از عقل گرايی 
می گيرند بلكه بيشتر به رسالت و الهام الهی خود مديون هس��تند.1 اين تعاريفی كه از 
رهبری می شود، عموماً قادر نيستند كه جزئيات روابط عاطفی رهبر و اعضای گروهش را 
به درستی توضيح دهند. همان گونه كه در تعاريف رهبری ماحظه می شود، مهم ترين 
نكته در رهبری، جهت دادن و نفوذ بر پيروان اس��ت. به بيان ديگر، قدر مشترك بيشتر 
تعريف های رهبری، بازتاب اين فرض است كه رهبری، متضمن فرآيند نفوذ اجتماعی 
اس��ت كه به اين صورت كه يك ش��خص، نفوذ عمدی بر ديگر افراد اعمال می كند تا به 
فعاليت ها و روابط درون گروه يا سازمان، س��اختار دهد.2 در نهايت رهبری را نبايد تنها 
فرآيند خاص، برای كسانی كه سطوح باالی سازمان را اشغال می كنند، انگاشت. فرآيند 
رهبری، ابعاد، قالب ها و محتوای متفاوتی را می تواند دارا باشد. يك كارگر هم بايد رهبری 
كند و يك مدير عامل ني��ز بايد رهبری كند و وجوه افتراق آنه��ا در تعداد پيرو، ماهيت 

1. فاطمه ابراهيمی، »ابعاد رهبری معنوی امام خمينی)ره(«، مجموعه مقاالت نخستين همايش ملی بررسی 
ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(، همان، ص376. 

2. سعيد خورشيدی، »اصول و رهبری امام خمينی)ره( از ديدگاه مقام معظم رهبری«، مجموعه مقاالت نخستين 
همايش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(، همان، ج2، ص513. 

امام بود که  رهبری دینی 
انقالب را به پيروزی رساند، 
نظام جمهوری را بر اساس 
آن  ارزش های  و  اسالم 
پایه ریزی کرد، جنگ را هدایت 
کرد و در حقيقت با هدایت، 
رهبری و مواضع روشن و 
صریح خود در همه زمينه ها، 
توانست معجزه ای در قرن اخير 
بيافریند. رهبری دینی امام)ره(، 

متأثر از اسالم و قرآن است
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اهدافی كه می خواهند تحقق بخشند و شرايطی كه درون 
آن قرار دارند اس��ت و اال از جنبه فرآيند، رهبری يكسان 
است.1 در يك جمع بندی كلی، ويژگی های زير به عنوان 

اشتراكات رهبری وجود دارد: 
1. رهبری يك فرآيند است؛ بدين معنا كه در طول زمان 
اتفاق می افتد و در نتيجه ارتباطات و م��راوده يا ارتباط با 
ديگران. به عبارت بهتر، كليد رهب��ری و نفوذ در ديگران 
ارتباطات است. ارتباطات به معنای مهارت های كامی و 
غير كامی و نفوذ از طريق قدرت بيان، قدرت استدالل و 

گوش كردن. 
2. رهبری با تغيير آميخته است؛ بدين معنا كه هم مدير و هم رهبر هر دو مأمور تغيير 
هستند، تغييری كه وضع را از گذش��ته بهتر می كند. منتهی مراتب تغييرات مديريتی 
در چهارچوب قواعد و مقررات سازمان و بر اساس تغيير در ساختار و تكنولوژی به وقوع 
می پيوندد ولی تغييرات ناشی از رهبری در نتيجه تحول و دگرگونی در منابع انسانی و 

تغيير در باورها، ارزش ها و اعتقادات. 
3. رهبری در داخل يك گروه اتفاق می افتد؛ بدين معنا كه تغيير شامل دو نفر بيشتر 

می شود. لذا رهبری در گروه اتفاق می افتد يعنی تأثير و نفوذ بر دو نفر بيشتر. 
4. رهبری هدفمند است؛ بدين معنا كه رهبران هدفمند هستند. منتهی مراتب اينكه 
زمانی رهبری اتفاق می افتد كه هدف رهبران با نياز پيروان بر هم منطبق می ش��وند. بر 
اين اس��اس اجزای رهبری عبارت اس��ت از: »اثری كه يك فرد بر گروهی از افراد برای 

دست يابی به هدف مشترك عمومی می گذارد.«2 
رهبری در منظومه انديشه های اسالمی 

در هر نظام حكومتی، يك فرد ب��ا جايگاه و عنوان مش��خص در رأس هرم قدرت قرار 
می گيرد. اين ش��خص در نظام های س��لطنتی موروثی، پادش��اه و در نظام جمهوری، 
رئيس جمهور و در نظام جمهوری اسامی، رهبر ناميده می شود. با بررسی دقيق قوانين 
اساسی تعداد قابل توجهی از نظام های دموكراتيك غربی، متوجه می شويم برای كسانی 

1. جمال يزدانی، »بررسی انواع پيروان حضرت امام خمينی)ره( و رابطه ايشان با آنها پيش از انقاب اسامی«، 
مجموعه مقاالت نخستين همايش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(، همان، ص151. 

2. سيد علی اكبر افجه ای، »رهبری يعنی خدمتگذاری«، مجموعه مقاالت نخستين همايش ملی بررسی ابعاد 
رهبری حضرت امام خمينی)ره(، همان، ج1، ص12-13. 

رهبری در فرهنگ شيعی، 
شرایط  زایيده  تنها  نه 
زندگی  مقتضيات  و 
بلکه  نيست  اجتماعی 
یک احتياج اصيل بشری 
است. این اندیشه به مبنای 
عقيدتی اسالم باز می گردد 
زیرا اصل ضرورت رهبری 
جهان بينی  در  باید  را 

اسالمی جست وجو کرد
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كه به باالترين مقام حكومتی يعنی رياست جمهوری دست می يابند، هيچ گونه صفات 
و شرايطی جز كسب آرای عمومی و نظر اكثريت، دارا بودن سن معين، تابعيت و اقامت 
به مدت معينی در خاك كش��ور مورد نظر، در نظر گرفته نشده است و به عبارت ديگر، 
صفات و خصوصياتی حداقلی و بدون توجه به ارزش ه��ای اخاقی، معيارهای دينی و 
حتی كاردانی و مديريت برای عالی ترين مقام حكومتی، مطرح شده است. اين در حالی 
است كه در جمهوری اسامی، صفات و ش��رايط متعالی و حداكثری از لحاظ ارزشی و 
اخاقی، معيارهای دينی و حتی از نظر كاراي��ی و كارآمدی برای رهبری در نظر گرفته 
شده است كه در مقايسه با نظام های دموكراتيك غربی، برتری، حساسيت و هوشمندی 
خارق العاده اين نظام را در انتخاب باالترين مقام حكومتی به اثبات می رساند.1 به همين 
دليل، رهبری در نظام های اس��امی و ارزشی يك عنصر اساس��ی و هدايت كننده برای 
قدرت ملی كش��ور در مقاطع بحرانی و تحوالت سياس��ی و اجتماعی است.2 مديريت و 

رهبری در نظام توحيدی با آنچه در غرب رايج شده تفاوت دارد: 
در جوامع غير دينی، مدي��ران از دانش و فن مديريت ب��ه عنوان ابزار 
كارآمد برای دس��ت يابی به خواسته های مادی و نفس��انی مانند پول، 
قدرت، شهرت و حتی هويت استفاده می كنند، اما در نظام ارزشی اسام، 
چون هدف اساسی دست يابی به قرب و رضای خداوند است و نه تأمين 
هدف های زودگذر و ميان تهی، انگيزه های رهبران و مديران چيز ديگری 
اس��ت. رهبر در نظام توحيدی، در پی ادای وظيفه و ايفای مس��ئوليت 
می باشد. البته بايد توجه داشت كه رهبران دينی برای رسيدن به اهداف 
مادی نيز تاش می كنند ولی جهت دهی آنان همواره به س��وی قرب و 

رضايت حق تعالی است.3 
دقيق ترين واژگانی كه در فرهنگ اس��امی بر مفهوم رهبر و رهبری منطبق اس��ت، 
واژگان امام و امامت اس��ت. درباره مفهوم امام كه واژه ای عربی است، آمده است: »امام 
يعنی پيشرو و پيش��وای مردم در فضائل.« از اين رو امام كسی اس��ت كه انسان مسير 
زندگی خود را بر اساس زندگی او تعيين می كند. آدمی هرگز از اسوه و الگو بی نياز نيست 
و اگر نمونه ای واقعی نيابد، به نمونه ای بدلی سر می س��پارد. از اين رو حضرت علی)ع( 

1. سيد مسعود اخوان كاظمی، »جايگاه و نقش رهبری در قانون اساسی جمهوری اسامی ايران در مقايسه آن 
با قوانين اساسی دموكراسی های غربی«، مطالعات انقاب اسامی، س1، ش1، تابستان1384، ص156-157.

2. محمدعلی برزنونی، »بصيرت در واليت پذيری«، مطالعات سياسی روز، س9، ش35، بهار 1389، ص116. 
3. فاطمه ابراهيمی، همان، ص377.
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می فرمايد: »و إنَّ لُِكلِّ مأموٍم اماماً يقتدی بِِه و يَسَتِضُی بُِنور ِعلِمِه«؛1 هر پيروی را امامی 
است كه الگوی خويش می شناسد و از فروغ دانشش روشنی می يابد. 

رهبری انبيای الهی از ديدگاه قرآن كريم، هم مس��ائل سياسی و اجتماعی و هم امور 
معنوی بشر را شامل می شود. شهيد مطهری در اين باره می گويد: 

آنچه قرآن تحت عنوان رهبری از آن ياد می كن��د، مافوق رهبری ای 
است كه بش��ريت می شناسد. رهبری ای كه بش��ر می شناسد، از حدود 
رهبری در مسائل اجتماعی تجاوز نمی كند، ولی منظور قرآن از رهبری 
عاوه بر رهبری اجتماعی، رهبری معنوی يعنی رهبری به س��وی خدا 
است و آن، خود حساب دقيق و حساسی دارد و از رهبری های اجتماعی 

بسی دقيق تر است.2
رهبری در فرهنگ شيعی، نه تنها زاييده شرايط و مقتضيات زندگی اجتماعی نيست 
بلكه يك احتياج اصيل بشری است. اين انديش��ه به مبنای عقيدتی اسام باز می گردد 
زيرا اصل ضرورت رهبری را بايد در جهان بينی اسامی جست وجو كرد. موضوع رهبری 
مسلمانان پس از رحلت پيامبر اسام، نخستين و مهم ترين مسئله ای بود كه مورد بحث 
قرار گرفت و اكنون نيز ادامه دارد. متكلمان ش��يعی لزوم وجود امام معصوم را در ميان 
مسلمانان، به ويژه پس از عصر رسالت پيامبر، از راه های گوناگون ثابت كرده اند. امامت 
در مكتب شيعی به عنوان يك اصل اعتقادی مطرح اس��ت و اين منصب الهی، هم شأن 
نبوت و نوعی واليت الهی اس��ت كه خداوند متعال به ش��خص امام می بخشد. بنابراين 
رهبری از ديدگاه تش��يع، اعمال واليت خداوند در زمين اس��ت و رهبر برای هدايت و 
رهبری حتماً بايد از طرف خداوند متعال، بی واس��طه يا با واسطه، اذن داشته باشد.3 به 
همين دليل اس��ت كه امام خمينی)ره( معتقد هس��تند كه اصل رهبری و واليت فقيه 
توسط خداوند تبارك و تعالی درست شده اس��ت و نقش هدايت و راهنمايی را برعهده 
دارد.4 پست رهبری دينی در انديشه سياسی شيعه به عنوان ولی فقيه شناخته می شود. 
از محكمات انديش��ه و مكتب و خط امام خمينی)ره(، اصل واليت فقيه است. برجسته 
شدن آموزه واليت فقيه در دوره معاصر، ريشه در مجاهدت های حضرت امام)ره( دارد و 

1. نهج الباغه، ترجمه محمد دشتی، تهران، آدينه سبز، 1388، نامه 45، ص343.
2. رك: مرتضی مطهری، مجموعه آثار شهيد مطهری، تهران، صدرا، 1372، ج3، ص319.

3. حسين شيدائيان، همان، ص19-27.
4. محمدرضا طالش��يان احمدی، تحول مفهوم حاكم جائر در فقه سياسی ش��يعه، تهران، مركز اسناد انقاب 

اسامی، 1388، ص325.
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ايشان واليت فقيه را به عنوان نظام سياسی 
مطلوب و الگوی مديريت جامعه اسامی بر 
اس��اس نظام واليت ش��يعی در عصر غيبت 
در سراس��ر آثار و نوش��ته ها مطرح كردند. 
نقش محوری واليت فقيه تشكيل حكومت 
اسامی، تربيت جامعه اسامی، پياده كردن 
ارزش های بنيادينی چون عدالت، توجه به 
مصالح امت و انقاب و اداره كشور و نيز وضع 
و اجرای قوانين و مقررات اسامی در جامعه 
می باشد.1 با وجود اين، نقش واليت فقيه در 
حكومت اس��امی اين چني��ن قابل توضيح 

است: 
در نظام حكومتی اس��ام 
هم��ه چي��ز ب��ه رأس هرم 
باز می گ��ردد. مش��روعيت 
رئيس جمهور به نصب حاكم 
اسامی است. امتياز حاكم 
اس��امی ك��ه در رأس هرم 

جامعه قرار دارد در آن است كه نزديك ترين و ش��بيه ترين فرد به امام 
معصوم)ع( در سه بعد علم، تقوی و مديريت است و همه افراد آن جامعه 
اعم از فقيه و غير فقيه و قاضی و غير قاضی، بايد مطيع او باشند، گويا امام 
معصوم در رأس حكومت است. البته ميان معصوم و ولی فقيه تفاوت های 
بسياری است. در فقه اسامی اگر فقيهی در موضوعی قضاوت كرد، فقيه 
ديگر حق نقض آن قضاوت را ندارد. در حقيقت قضاوت يكی از شئونات 
حكومت است و بيانگر آن اس��ت كه اگر حاكم اسامی در موردی حكم 

صادر كرد، هيچ كس حق ندارد آن را نقض كند.2 
رويكرد امام خمينی)ره( به مس��ئله رهبری، رويكردی ابزاری است و زمانی ارزشمند 

1. رمضان شعبانی سارويی، »مدل سازی خط امام«، مطالعات سياسی روز، س9، ش35، بهار1389، ص64. 
2. علی نجات بخشی اصفهانی و سجاد س��ميع پور، »ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(«، مجموعه مقاالت 

نخستين همايش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(، همان، ص93-94.

یکی از روش های اثربخش در رهبری 
امام خمينی)ره(، تسخير قلوب مردم 
بود. مدیریت قلوب توسط امام راحل 
بر مبنای شاخص های خدامحوری، 
داشتن انگيزه های الهی، مردم گرایی 
و تکليف گرایی استوار بود. تالزم این 
عناصر، شيوه نوینی را در مدیریت 
ارایه داده است که اثربخشی آن 
در روش حکومت بر قلوب تأثير 
بسزایی دارد. امام بر این باور هستند 
که سالمت مدیریت یک نظام، با 
تفاهم ملت و دولت تحقق می یابد و 
علت شکست دولت هایی که روش 
مدیرانشان بر سبک آمرانه مبتنی است، 
عدم تفاهم با ملت است؛ از این رو، 
یکی از شاخص های اصلی در ثبات 
سياسی، رضایت مردم از حکومت و 

مدیریت جامعه تلقی شده است



مقاالت
78

دوره سوم سال سيزدهم شماره 45  پاييز 94

است كه هدفی واالتر يعنی خدمت رسانی را تعقيب كرده و در صدد تحقق آن هدف باشد. 
امام خمينی)ره( در اين باب می فرمايند: 

رهبر و رهبری در اديان الهی چيزی نيس��ت كه خ��ود به خود ارزش 
داشته باشد... اساساً انبيا خدا مبعوث شدند برای خدمت به بندگان خدا، 
خدمت های معنوی و ارشادی و اخراج بشر از ظلمات به نور و خدمت به 

مظلومان و ستمديدگان و اقامه عدل، عدل فردی و اجتماعی.1 
امام خمينی)ره( برای رهبری چهار مفهوم اساسی بيان كرده اند كه به قرار زير است: 
رهبری يعن��ی خدمت و رهبر يعنی خ��ادم، رهبری يعنی برادری و رهب��ر يعنی برادر، 
رهبری يعنی ايثارگری و رهبری يعنی ايثارگر، رهب��ری يعنی بصيرت و رهبری يعنی 

بصير و هوشمند.2 

نقش تاریخ ساز رهبری امام خمينی)ره( در انقالب اسالمی 
پويندگی و بالندگی انقاب اسامی از نقش تاريخ س��از و تحول آفرين ايدئولوگ اين 
انقاب حكايت دارد. درك نقش عميق و سرنوشت س��از اين ايدئول��وگ از بعد رهبری 
سياسی برای فروپاشی نظم سياسی رژيم گذشته، در موقعيت تاريخی خاصی كه دين 
و ارزش های دينی در جهان فقط در گوشه معابد، مساجد، كليساها و كنيسه ها، آن هم 

زنگارزده متجلی بود حائز اهميت خاص است. هانا آرنت در اين زمينه می گويد: 
شيعه بودن انقاب و نيز رهبری آيت اهلل خمينی توانست حداكثر مردم 
را نسبت به تعداد كمی از شعارهای عمومی همچون استقال، آزادی و 

جمهوری اسامی متفق الرأی نمايد.3
مديريت و رهبری انقاب اس��امی تا پيروزی، مقابله مستقيم با قدرت سخت افزاری 
رژيم گذشته نكرد؛ بلكه آنچنان مبارزه و مقابله نرم افزاری محكمی با ابزارهای سياسی 
نمود كه توانست به نحو جدی، تمامی قدرت نظامی و سخت افزاری رژيم را فلج كند تا 
جايی كه ارتش ايران نيز همچون كشورهای پيشرفته خود را از صحنه سياست دور نگه 
داش��ت و يا حتی به حمايت از رهبری انقاب و ملت ايران اقدام نمادين نمود. رهبری 

1. صحيفه امام، ج18، ص6. 
2.حسن س��عدآبادی، »نگرش��ی بر تعامات رهبر و پيرو در مكتب امام خمينی)ره(، مقايسه تطبيقی با سبك 
رهبری كاريزماتيك«، مجموعه مقاالت نخس��تين همايش ملی بررس��ی ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(، 

همان، ج2، ص366-367.
3. رك: حميد عنايت، »انقاب اسامی در ايران 1979«، ترجمه  مينا منتظرلطف، فرهنگ و توسعه، س1، ش3، 

بهمن و اسفند 1371، ص10. 



79
94

يز 
 پاي

 4
ه 5

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

ی...
هبر

ی ر
ی ها

ژگ
؛ وي

می
سا

ب ا
قا

 و ان
ره(

ی)
مين

م خ
 اما

ری
رهب

امام، هنجارهای رژيم گذش��ته را به ناهنجار تبديل 
نموده و نزديكی مردم و نخبگان ملت را به هنجارهای 
رژيم، مس��اوی با حمايت از ظلم و ستم كرد. رهبری 
امام تا جايی نفوذ كرد كه موقعيت جغرافيايی خاص 
ايران، پيشينه تاريخی و سياسی ايران و حتی وجود 
قوميت های ايرانی متعدد با س��ابقه ذهن��ی )تفرقه 
بيان��داز و حكومت كن( نيز كارس��از نش��د. رهبری 
صحيح ام��ام خمينی)ره( ب��ه نوبه خود س��ازگاری 
فعاليت ه��ای درون انقاب را با كارك��رد ملت ايران، 

همچنين ابزارهای مادی نزد ملت، نيازهای آحاد ملت و محيط جهانی را با خود به همراه 
داشت. ماهيت حركت مردم و شكل اجرايی انقاب اسامی متأثر از نظام ارزشی حاكم 
بر آن نقش گرفته و اين نقش توسط امام خمينی)ره( به خوبی ترسيم شده است. در اين 

رابطه آمده است: 
شيوه رهبری امام خمينی)ره( تابعی از ارزش های حاكم بر بافت اين 
انقاب بوده و البته چگونگی ماهيت عناصر تش��كيل دهنده ملت ايران 
خود نوعی خاص از نظام ارزشی را اقتضا می كرده كه اين اقتضا به خوبی 
توسط امام  خمينی)ره( شناس��ايی و به صورت كامل و جامع در عناصر 

رهبری امام از آن بهره گرفته شده است.1 
در جريان انقاب اسامی 57-1356 تنها ش��خصی كه دارای خصوصيات يك رهبر 
انقابی و ايده آل )شهامت، رفتار مبارزه جويانه و غيره( و مورد قبول اكثريت مردم بود، 
امام خمينی)ره( بودند كه با شهامتی بی نظير از سال ها پيش از انقاب به صورت آشكار، 
در بياناتی كوبنده به مبارزه پرداخته و بعدها به رغم كهولت سن، رفتاری مبارزه جويانه 
و پرانرژی داشتند. لذا در حد بااليی منطبق با ارزش های آن زمان اكثريت مردم بودند. 
عاوه بر آن، ايشان پيش از اين، نقش بسيار مهم رهبر مذهبی را دارا بودند و تعداد بسيار 
زيادی پيروان از جان گذش��ته در نهاد مذهب، مردم و باالخص بازاريان با ايشان همراه 

بودند.2 
بدين ترتيب اكثريت قاطع مردم از امام خمينی)ره( به عنوان رهبر انقاب پيروی كرده 

1. محمدعلی مهدوی ظفرقندی، عناصر رهبری سياسی امام خمينی)ره(، تهران، اميركبير، 1385، ص10-16.
2. محمدعلی مهدوی ظفرقندی، همان، ص22-23.

امام خميني)ره(: حکومت بر 
قلوب، یک حکومت شيرین 
است به خالف حکومت بر 
ابدان که قلوب با آنها نباشد... 
شما کوشش کنيد و به دوستان 
خود بگویيد که قلوب مردم را 
به دست بياورند، همان طوری 
که در صدر اسالم، قلوب مردم 

متوجه حکومت بوده است
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و نقش رهبری ايشان جنبه هنجاری پيدا كرده 
بود و به عنوان هنجار گس��ترش می يافت. بدين 
معنی كه اگر كسی قلباً راغب به پيروی از ايشان 
نبود، با وجود اين جرئت پي��دا نمی كرد پيروی 
نكند.1 به هر حال ب��رای درك بهتر رهبری امام 
خمينی)ره( در روند انقاب بايد به شاخص های 

ديگری نيز توجه شود. 

نقش های رهبری امام خمينی)ره( 
با مروری گذرا بر س��ير مبارزات و حركت های انقاب اسامی و همچنين نوشته های 
محققين، رهبری امام خمينی)ره( در انقاب را می توان در سه نقش مورد مشاهده قرار 

داد: 
امام خمينی)ره( به مثابه يك رهبری با خصال ويژه 

با توجه به مطالعاتی كه تاكنون در زمينه انقاب اسامی به عمل آمده است بسياری از 
انديشمندان بر نقش برجسته امام در پيروزی انقاب تأكيد داشته اند و ترديدی نيست 
كه امام دارای بارزترين ويژگی های باطنی)فردی( و اجتماعی بودند و عشق و عاقه ای 
كه مردم به ايشان داشتند به راحتی از ش��يفتگی توده های مردم نسبت به ايشان قابل 
مشاهده است. با تأمل بيشتر متوجه می شويم كه رابطه امام و مردم قبل از آن كه رابطه ای 
بر مبنای سلطه و قدرت كاريزمايی باشد رابطه ای بر اساس منطق و عقل گرايی بوده است. 
در طول دوران رهبری امام، هيچ دستوری از طرف ايشان صادر نشد مگر مقدمات الزم 
برای آمادگی ذهنی مردم فراهم شده و داليل اتخاذ آن تصميم به صراحت و با بيانی گويا 
برای مردم شرح داده شده باشد. الزم به ذكر است كه اين در شرايطی بود كه با عشق و 
عاقه وافری كه مردم به ايشان داشتند هر دس��توری كه می فرمودند برای آنان حجت 

بود. بنابراين می توان نتيجه گرفت: 
علی رغم وجود همه ويژگی های يك رهبری با خصال ويژه در حضرت 
امام و با وجود عاقه وافر توده های مردم به ايش��ان، ام��ام اين اقتدار را 
وسيله استيا و سلطه خود بر مردم يا پيروزی و تقليد كوركورانه آنها از 

1. همان، ص23. 

امام همواره از تصميم گيری به 
عنوان حق یاد می کردند و حضور 
خود و دیگران را در مقدرات و 
تصميم گيری های سياسی جامعه، 
تکليف دینی و سياسی تلقی و عدم 
اهتمام به امور کشور اسالمی و 
مسلمين را به منزله گناه و نافرمانی 

تعریف می کردند
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خود قرار نمی دادند.1 
امام به مثابه مرجع تقليد 

در بررسی زندگی سياسی حضرت امام)ره( 
و دوران بيست و پنج س��اله رهبری انقاب 
اس��امی ماحظ��ه می گ��ردد كه ب��ه رغم 
برخورداری ايش��ان از موقعي��ت مرجعيت 
و اينكه هر فتواي��ی را كه ص��ادر می كردند 
بی چون و چرا توسط مقلدين ايشان اطاعت 
می شد و ايش��ان در تمامی دوران مبارزات و 
رهبری انقاب، تنها در موارد بسيار معدودی 
از چنين موقعيت و اختياراتی استفاده كردند 

به اين ترتيب می ت��وان نتيجه گرفت با آن ك��ه امام از اختي��ارات فوق العاده مرجعيت 
برخوردار بودند مع هذا از اين توان برای پيشبرد اهداف رهبری انقاب استفاده نكرده، 
بلكه آنچه مردم را به حضور در صحنه تشويق می كرد، نوعی ديگر از رابطه بين رهبری 
مردم كه كمتر به آن توجه شده است بود و نوعی رابطه صرفاً عاشقانه و تعبدی كوركورانه 

نبود. 
امام به مثابه مرشد و آگاهی دهنده 

با مطالعه در زندگی امام و رابطه او با مردم در دوران ه��ای قبل و بعد از انقاب به اين 
نكته مهم برمی خوريم كه امام در بيش��تر مواقع نه فقط به عنوان يك رهبر كاريزما و نه 
تنها به عنوان يك مرجع تقليد بلكه به عنوان يك معلم و مرشد نيز عمل می كرده است.2 
بنابراين امام)ره( با درايت و بينش عميق و كاربردی خويش مترصد حل مشكات مردم 
و ارايه راهكارهای آگاهی بخش در مقابل آسيب ها و چالش های پيش  رو بودند. ايشان با 
بهره گيری از تعاليم اسامی و سيره ائمه سعی می نمودند تا مسير و مقصد را به توده های 

مردم نشان دهند و در عين حال آگاهی های الزم را به آنها بدهند. 
دوران رهبری امام خمينی)ره(

رهبری امام خمينی)ره( را به دوره های متفاوت می توان تقسيم كرد. اين چهار دوره 
به شرح زير هستند: 

1. علی اكبر احمدی و حسن عباس زاده، »بررسی و تبيين حكمرانی خوب از ديدگاه امام خمينی)ره(«، مجموعه 
مقاالت نخستين همايش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(، همان، ج1، ص300-301. 

2. همان، ص301-302.

الگوی سازماندهی امام مبتنی بر نظارت 
والیی است که دارای مرکز و پيرامونی 
است. ساختاری با محوریت والیت 
فقيه و متشکل از نهادهای انقالب، 
قوای رسمی و سه گانه، نمایندگان 
ولی فقيه در نهادها، استان ها و مناسک 
دینی است که استخوان بندی و شاکله 
سازماندهی در اصول محور والیت را 
با در نظر گرفتن شاخصه های اسالم، 
برادری، سلسله مراتب نوگرایی در 

تشکيالت، تشکيل می دهد
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دوره اول. ظهور امام خمينی)ره( به عنوان رهبر 
سياسی- مذهبی و كسب مقبوليت سريع ايشان 
از طرف توده ها. اين دوره ب��ا اعاميه مخالفت با 
قانون انجمن های ايالتی و واليتی آغاز شد و اوج 
شكوفايی آن در س��خنرانی معروف ايشان در روز 
عاشورای ماه محرم و دستگيری و قيام 15خرداد 
بود و با تبعيد ايشان به تركيه كه به دنبال مخالفت 
شديد كاپيتوالسيون تحميلی امريكايی ها صورت 
گرفت و س��ازش و خيانت بعضی از روحانيون از 

جمله شريعتمداری به پايان رسيد.1 
دوره دوم. رهبری امام امت در اين مرحله يك 
دوره فطرت طوالنی پانزده ساله را می گذراند كه با تبعيد ايشان به تركيه و عزيمت ايشان 
از نجف به پايان می رسد. در اين دوره گرچه گاهی به مقتضای زمان و با توجه به حوادث 
و اتفاقاتی كه در ايران رخ می داده، با انتش��ار اعاميه ها و انجام س��خنرانی ها نه تنها به 
مخالفت و مبارزه با رژيم ادامه دادند بلكه ارتباط معنوی خود را با مردم حفظ كرده و آنها 
را در اين دوره ارشاد می كردند؛ لكن كار اصلی و مهمی كه امام در اين دوره انجام دادند 
اين بود كه به عنوان ايدئولوگ انقاب با آغاز يك س��ری دروس حوزوی كه به حكومت 
اسامی يا واليت فقيه مشهور است طرح اصلی حكومت بعد از انقاب را ريخته و برای 
كسانی كه تا آن زمان برايشان حكومت اسامی نامفهوم و در ابهام بود، روشن كردند كه 

درصدد چه نوع جامعه و حكومتی باشند.2 به عبارتی ديگر می توان مدعی شد: 
امام طرح مبعث حكومت اسامی را در اولين كتاب خود، كشف اسرار 
انجام دادند و بعد در س��ال 1348 در قالب سلسله درس هايی در نجف 
به اين موضوع پرداختند كه در كتاب واليت فقيه يا حكومت اس��امی 

جمع آوری شده است.3 
دوره سوم. رهبری امام در اين دوره، از زمانی آغاز شد كه اولين جرقه های انقاب در 
دی ماه 1356 در قم موجب شعله ور ش��دن آتش زير خاكستر گرديده و ديری نگذشت 

1. فاطمه ابراهيمی، همان، ص383.
2. همان.

3. محمد پزشكی و ديگران، انقاب اسامی و چرايی و چگونگی رخداد آن، قم، دفتر نشر معارف اسامی، 1383، 
ص131-132.

الگوی نظارت و کنترل امام پس 
از تبيين بایدها )تحقق جمهوری 
اسالمی و استقالل و آزادی( و 
تبيين شاخص ها )قانون اسالم، 
مردم  رضایت  اساسی،  قانون 
تا منافع مصالح جامعه( و توجه 
به ضرورت الگوسازی جدید از 
حکومت اسالمی بر اساس سيره 
عملی نبوی و علوی، با خودکنترلی 
به عنوان اساس الگوی نظارت و 

کنترل اسالمی آغاز می شود
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كه هستی سيستم سياسی حاكم بر ايران را سوزاند و برای هميشه بر نظام شاهنشاهی، 
خط بطان كشيد. در اين دوره امام با تشخيص موقعيت و با بيداری مردم درنگ را جايز 
ندانسته و با هر چه بيشتر برافراشته ساختن پرچم رهبری انقاب- كه بر دوش داشتند- 
پيش تاختند و بدون سازش با رژيم و با درك صحيح از خواسته، اراده و توان مردم- كه 
با شور و احساسات در صحنه تظاهرات و درگيری با مأموران دولتی حضور داشتند- عزم 
قاطع خود را در ادامه مبارزه بی امان تا س��رنگونی رژيم شاه اعام و دنبال كردند. شيوه 

رهبری امام)ره( در اين دوره به سه شكل بود: 
و بدين وسيله از هر نوع سوءاستفاده از موقعيت ايشان و دستاوردهای انقاب جلوگيری · از رخنه كسانی كه سعی در نزديك شدن به مقام رهبری داشتند جلوگيری كردند 

نمودند. 
آمده بود امام از اين موقعيت برای رس��اندن پيام به گوش مردم جهان حداكثر استفاده · با موقعيت مناسبی كه در پاريس از نظر دسترسی به رسانه های گروهی دنيا به دست ·  برخورد قاطع ايشان با مسائل و عدم سازش در راه تحقق اهداف مبارزه. 

را نمود. 
اوج دوره سوم رهبری امام خمينی)ره( زمانی بود كه با خروج شاه از ايران و بازگشت 
ظفرمندانه امام به آغوش مردم ضربان نبض و تپش قلب انقاب به ش��دت رو به فزونی 
گرفت و روز 21بهمن كه امام دستور استنكاف از رعايت حكومت نظامی را صادر كرد، 

آخرين ساعات عمر رژيم شاه بود.1 
دوره چهارم: دوره س�ازندگی؛ اين دوره كه حساس ترين و مشكل ترين دوره رهبری 
انقاب اسامی بود، رهبر انقاب به عنوان رهبر اجتماعی و رئيس حكومت می بايست 
كشتی هيجان زده انقاب را به ساحل آرامش و سكون هدايت می كرد. در حالی  كه قدرت 
سياسی و نظام طاغوتی سقوط كرده و ميليون ها انسان كه در بند اسارت رژيم وابسته به 
بيگانه بودند از بند آزاد شده و امكان هر نوع هرج و مرج و خارج شدن حركت از كنترل 
رهبری وجود داشت، رهبری انقاب می بايست با قدرت و توانايی فوق العاده ضمن كنترل 
هيجان و احساس��ات توده های مردم و جلوگيری از هرج و مرج، همچون معماری توانا 
ساختمان جديد حكومت اس��امی را كه طرح و ايده آن را قبًا داده است بر ويرانه های 
حكومت ساقط شده بنا می نمود. در اين دوره بود كه هر گونه غفلت و بی دقتی می توانست 
موجبات سوءاستفاده از آزادی های داده شده، رخوت و انحراف در مسير اصلی ايجاد كند. 

1. رك: منوچهر محمدی، تحليلی بر انقاب اسامی، تهران، اميركبير،1376.
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ايشان در طول مدت متجاوز از ده سال پس از پيروزی انقاب و تا زمان رحلت جانگداز 
خود، با رهبری های داهيانه و اعجازگونه خود نه تنها نظام نوپای اسامی ايران را از انواع 
توطئه ها، انحرافات و مخاطرات محافظت كرد، بلكه با حل بسياری از معضات پيچيده 
ايدئولوژيك و فقهی كه خود می توانست نظام را به بن بست بكشاند، موجبات تثبيت نظام 

و تداوم انقاب را پس از خود نيز فراهم ساخت.1 

رهبری امام خمينی)ره( و مدل مدیریت بر قلوب 
يكی از روش های اثربخ��ش در رهبری امام خمينی)ره(، تس��خير قل��وب مردم بود. 
مديريت قلوب توسط امام راحل بر مبنای شاخص های خدامحوری، داشتن انگيزه های 
الهی، مردم گرايی و تكليف گرايی استوار بود. تازم اين عناصر، شيوه نوينی را در مديريت 
ارايه داده است كه اثربخشی آن در روش حكومت بر قلوب تأثير بسزايی دارد. امام بر اين 
باور هستند كه س��امت مديريت يك نظام، با تفاهم ملت و دولت تحقق می يابد و علت 
شكست دولت هايی كه روش مديرانشان بر سبك آمرانه مبتنی است، عدم تفاهم با ملت 
است؛ از اين رو، يكی از ش��اخص های اصلی در ثبات سياسی، رضايت مردم از حكومت 
و مديريت جامعه تلقی ش��ده اس��ت. امام جدايی حكومت و مديريت را از ملت، موجب 
از بين رفتن رضايت عامه مردم می دانند و برخورد آمران��ه را دليل اين جدايی ارزيابی 
می كنند.2 با اين تفاس��ير، مدل رهبری امام خمينی)ره( مدلی منحصر به فرد و مبتنی 
بر پيش فرض های دينی بوده است و يك روش مطلوب در رهبری را معرفی می كند كه 
مديريت بر قلوب ناميده می ش��ود. امام راحل اين روش از رهبری را حكومتی ش��يرين 

تلقی كرده و می فرمايد: 
حكومت بر قلوب، يك حكومت شيرين است به خاف حكومت بر ابدان 
كه قلوب با آنها نباشد... شما كوشش كنيد و به دوستان خود بگوييد كه 
قلوب مردم را به دس��ت بياورند، همان طوری كه در صدر اسام، قلوب 

مردم متوجه حكومت بوده است.3 
در اين مدل، رهبر بايد بتواند قلوب پيروان را تس��خير كرده و آنان را برای رسيدن به 
اهداف بس��يج نمايد. الزمه مديريت بر قلوب، پذيرفتن حكومت الهی بر خويشتن است 
و الزمه اين پذيرش، اصاح رابطه خود با خدا اس��ت. در مدل مديريت بر قلوب، عوامل 

1. فاطمه ابراهيمی، همان، ص383-384. 
2. عباس شفيعی، استراتژی رهبری امام خمينی)ره(، تهران، عروج،1384، ص89 .

3. صحيفه امام، ج14، ص179. 
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مختلفی مورد توجه قرار می گيرد: رابطه با خالق 
هس��تی و رابطه با مخلوق در هس��تی. نكته مهم 
اينكه الزم اس��ت رهبر هنگام توجه ب��ه مردم، از 
منظر اله��ی به آنها بنگ��رد نه منافع ش��خصی يا 
س��ازمانی. لذا عوامل الهی جنبه علتی پيدا كرده 
و در صورت ع��دم رعايت اين جنب��ه، مدل دچار 
نقص ش��ده و مديريت بر قلوب اتف��اق نمی افتد. 
در اين مدل، مردم يك��ی از اركان مهم مديريت و 
حكومت بوده و اساساً انقاب و حكومت دينی در 
پرتو حمايت های مردمی تحقق پيدا كرده است. 
از اين رو مديران و رهبران الزم است نوع نگاهشان 
به مردم، نگاه حاكم و رعيت نباش��د، بلكه الگوی 

روابط با رهبران الگوی هرم معكوس است. ملت و مردم در اين مدل دارای ويژگی های 
زير هستند: ايمان و تحول درونی، اسام خواهی، بيداری و رشد دينی و سياسی، الگوی 
ملل مس��تضعف جهان.1 به طور كلی، عوامل مهم در مدل مديريت بر قلوب مشتمل بر 

موارد زير است: انگيزه الهی، تكليف مداری و مردم داری.
انگيزه الهی در يك طرف طي��ف و در جايگاه واالتر و برتر آن از نظر سلس��له مراتب و 
مردم داری در طرف ديگر طيف و از نظر رتبه پايين تر از آن قرار دارد. عامل تكليف مداری 
به دو عامل فرعی »تكليف در برابر خدا« و »تكليف در برابر مردم« تقس��يم می ش��ود.2 
با توجه به اين موضوع عامل تكليف مداری در اين پيوس��تار رهبری، از نظر رتبه بعد از 
انگيزه الهی و قبل از مردم داری قرار می گيرد. خاطرنشان می شود كه عامل انگيزه الهی 
به انديش��ه و تفكر رهبر، عامل تكليف مداری به نگرش رهبر و مردم داری به رفتار رهبر 
مربوط می شود. از اين رو، عوامل رهبری، بينشی، نگرش��ی و رفتاری اند. از سوی ديگر 
بعضی از عوامل مربوط به شخص رهبر و برخی مربوط به پيروان و مردم می شود. در عين 
حال در همه موارد نبايد از عوامل انگيزه الهی غفلت كرد. با توجه به اين نكته، در مقابل 
كار يا فعاليت يا خدمتی كه برای مردم انجام می گي��رد، انتظار هيچ  گونه جبران وجود 
ندارد. بنابراين، مدير يا رهبر خدماتی كه می رساند هيچ چشم داشتی به جبران از سوی 

1. حسن سعدآبادی، همان، ص368-369.
2. عباس شفيعی،»رابطه مدل مديريت بر قلوب و هرم معكوس در رهبری«، مجموعه مقاالت نخستين همايش 

ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(، همان، ج2، ص434.

خدامحوری  منشأ و مبدأ همه 
اصولی است که رهبران الهی جامعه 
خود را مبتنی بر آن نظام بخشيده 
و به آن مقصد متعالی هدایت 
می کنند. این اصلی است که دیگر 
اصول از آن مشتق گردیده است 
زیرا جامعه ای دینی است که بر 
محور خدا استوار است؛ که سبب 
ایجاد جهان بينی جدیدی است. 
امام)ره( محور و مدار همه امور را 
خدا می دانست و همه اهداف وی 

بر آن متمرکز بود
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افراد زيرمجموعه نداشته و اجر خود را فقط از خدا طلب می كند.1

رهبری امام خمينی)ره( و الگوی مدیریت سياسی امام خمينی)ره(
هر چند در ظاهر، الگوی مديريتی امام دارای اصولی مش��ابه با ديگر مكاتب مديريتی 
است، ولی اين عناصر تفاوت ماهوی با عناصر الگوهای مديريتی مكاتب رايج غربی دارد 

كه به آنها اشاره می شود:
برنامه ريزی 

امام در برنامه ريزی خود از روش های علمی ای اس��تفاده كرده اس��ت كه به كارآمدی 
و پاس��خگو بودن برنامه كمك كند و منافاتی با اس��ام نداشته باش��د، ولی با توجه به 
جامع نگری و هدف گذاری دين مدارانه و واقع نگری مصلحت جويانه و با نگرش عقانی و 
شهودی به آينده بر اساس سنت های الهی، با تأكيد بر وحدت رويه و مشورت با نخبگان 
و ضرورت بازنگری در برنامه با گذش��ت زم��ان پس از بررس��ی های الزم، به طراحی و 

برنامه ريزی در اداره جامعه اهتمام داشتند. 
تصميم گيری 

امام همواره از تصميم گيری به عنوان حق ياد می كردند و حضور خود و ديگران را در 
مقدرات و تصميم گيری های سياسی جامعه، تكليف دينی و سياسی تلقی و عدم اهتمام 
به امور كشور اسامی و مسلمين را به منزله گناه و نافرمانی تعريف می كردند. استفاده از 
الفاظ تصميم گيری، بارها در پيام ها و نامه ها، سخنرانی ها و مكتوبات امام قابل مشاهده 
اس��ت. الگوی تصميم گيری امام مبتنی بر الگوی تصميم گيری اسامی، تصميم گيری 
الهی- عقانی اس��ت كه طبق نظر نرمن ماير، ارزيابی كارآيی تصميم، ضمن باال بودن 

كيفيت، پذيرش مجريان را به همراه دارد.2 
سازماندهی 

الگوی سازماندهی امام مبتنی بر نظارت واليی است كه دارای مركز و پيرامونی است. 
ساختاری با محوريت واليت فقيه و متشكل از نهادهای انقاب، قوای رسمی و سه گانه، 
نمايندگان ولی فقيه در نهادها، اس��تان ها و مناسك دينی اس��ت كه استخوان بندی و 
شاكله سازماندهی در اصول محور واليت را با در نظر گرفتن شاخصه های اسام، برادری، 
سلسله مراتب نوگرايی در تشكيات، تشكيل می دهد. امام از سازمان های رسمی و غير 

1. همان.
2. اصغر افتخاری و ابوالحسن حسين زاده، »اصول و اركان مديريت سياسی امام خمينی)ره(«، مطالعات انقاب 

اسامی، س8، ش26، پاييز1390، ص33. 
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رس��می، برای اهداف عاليه نظام به نحو احس��ن و 
اكمل اس��تفاده كرد و ارايه دهنده الگوی نوينی از 
س��ازماندهی همگانی در مديريت سياس��ی امروز 

بود.1 
هدايت و رهبری 

اوالً، قدرت نفوذ امام در جامعه و پذيرش رهبری 
ايشان از س��وی مردم و مس��ئوالن، بيش از همه 
مبتنی بر اتكای ايشان به اصول اسام و احكام قرآن 
بود كه به زبان ساده و به دور از هر گونه جمله ها و 
واژه های پيچيده و غامض برای مردم بيان می شد؛ 
در حالی كه هيچ يك از مديران و رهبران سياسی 
معاص��ر دارای چنين اقت��داری نبودن��د. ثانياً، در 

جايگاه نيابت امام زمان)عج(، به عنوان يك رسالت دينی، به بصيرت بخشی آحاد مردم و 
مسئوالن با استفاده از تعليم و تربيت اسامی و توسعه آن، اطاع رسانی سازنده و روشن، 
دميدن روح احساس مسئوليت، خودباوری، كرامت و عزت در امت اسامی می پرداخت 
و از جامعه عقب مانده، نااميد، ناآگاه و جاهل، جامعه ای فرهيخته، بصير، روش��ن بين و 
با انگيزه س��اخت كه نمونه چنين رهبری را كه با آموزه های دينی و انس��انی به چنين 
توفيقی نايل آمده باشد، در جهان معاصر نمی توان يافت. ثالثاً امام با تكيه بر منابع مادی 
و معنوی )منابع معنوی نقش برجس��ته و مؤثرتری دارد( به انگيزش جامعه پرداخت و 
نقش محوری در حركت انقابی اداره جامعه بعد از پيروزی انقاب ايفا كرد. اين در حالی 
است كه در مكاتب رايج مديريتی، به عوامل مادی بيشتر توجه می شود تا عوامل معنوی 
و در مواردی كه به عوامل معنوی توجه شده، تك بعدی بوده است، نه چندبعدی. رابعاً، 
الگوی ارتباطی امام در جامعه مبتنی بر عوامل معنوی بود كه اعتبار شخصيت فرستنده، 
اعتبار پيام و اثرگذاری كانون ها و كانال های ارتباطی و دريافت پيام به وسيله گيرندگان 
بصير و آگاه و با انگيزه را به روشنی ترسيم می كرد. ويژگی های امام از جمله تيزهوشی، 
جامعيت علمی، تواضع و صداقت، قدرت بيان و بصيرت، ش��خصيتی معتبر و جذاب را 
برای كسانی می ساخت كه با ايشان مرتبط بودند. پر واضح است كه الگوی ارتباطات امام 

1. اصغر افتخاری و ابوالحسن حسين زاده، همان، ص34.

حضرت امام)ره( خواه در دوران 
مبارزه با طاغوت و خواه در 
دوران دفاع مقدس، با شجاعت 
و دليری کم نظيری وارد صحنه 
مبارزه شد. به تعبير یکی از 
عالمان، او ترس را ترساند که 
به دل های اوليای الهی راه نيابد. 
او هرگز نترسيد و نترساند. این 
شجاعت و دالوری، یادآور 
شجاعت های پيامبر اکرم)ص( 
و حضرت علی)ع( در جنگ های 

صدر اسالم بود
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از نظر ماهيت، با الگوهای رايج ارتباطی در مديريت تفاوت اساسی دارد.1
کنترل و نظارت

الگوی نظارت و كنترل امام پس از تبيين بايدها )تحقق جمهوری اسامی و استقال 
و آزادی( و تبيين شاخص ها )قانون اسام، قانون اساسی، رضايت مردم تا منافع مصالح 
جامعه( و توجه به ضرورت الگوس��ازی جديد از حكومت اسامی بر اساس سيره عملی 
نبوی و علوی، ب��ا خودكنترلی به عنوان اس��اس الگوی نظارت و كنترل اس��امی آغاز 
می ش��ود. خودكنترلی مبتنی بر خداحاضری و خداناظری، بازگشت اعمال در قيامت، 
ارزش های واالی انس��انی، وجدان و غيره می باش��د كه تكليف رفتار انسان را مشخص 
می كند و هر كس بهترين ناظر اعمال خويش است و با تحقق اين عامل، ديگر نيازی به 
سيستم های كنترل بيرونی نيست ولی اين آرمان در عالم واقع امكان پذير نيست. از اين 
رو امام توجه به نظارت همگانی با ارشاد )به عنوان يكی از ضروريات دين( را محور بعدی 
نظارت قرار داده و نظارت مستقيم و غير مستقيم، با بهره گيری از منابع اطاعاتی مختلف 

به همراه اقدامات اصاحی در صورت نياز را مورد توجه قرار دادند.2 

اصول)ویژگی های( رهبری امام  خمينی)ره( در انقالب اسالمی
امام خمينی)ره( بنيان گذار جمهوری اسامی ايران، رهبری خود را بر اصول و مبانی 
ناب اسامی پايه گذاری كردند. ايشان پس از فراگيری تعاليم ناب اسامی و كسب تجربه 
از مبارزات مصلحان پيش از خود و توجه به علت موفقيت ها و ناكامی ها و شناخت نقاط 

1. همان.
2 . اصغر افتخاری و ابوالحسن حسين زاده، همان، ص35.

رهبري امام 
خميني )ره( و 
الگوي مديريت 

سياسي

- برنامه ريزي
- تصميم گيري
- سازماندهي

- هدايت و رهبري
- كنترل و نظارت

اصول رهبري 
كارآمد

مبارزه با رژيم 
شاهنشاهي و 

راهبردي انقالب 
اسالمي
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قوت و ضعف آنها، اه��داف و برنامه های خود را بر 
اصولی استوار ساخت كه كمتر كسی می توانست 
آن ويژگی و اص��ول را هماهنگ با ه��م در خود 
جمع كند، در نتيجه به پيروزی شكوهمند ايران 
اس��امی و خصوصاً احيای مجدد اسام در قرن 
حاضر انجاميد. با اين تفاس��ير اصول رهبری امام 

خمينی)ره( به شرح زير می باشد: 
خدامحوری 

اولين ندای جان بخش ام��ام خمينی)ره( ندای 
فطرت و آزادی اس��ت ك��ه آدمی را از ي��وغ غير، 
جدا س��اخته و ب��ه حقيقت رهنمون می س��ازد. 
آزادی خواهانی كه ساليان سال، در قرون متمادی 

آرزوی پاسخ دادن به فطرت پاك خود را داشتند اين حقيقت را از زبان حكيمی شنيده 
و به آن لبيك گفتند تا حماسه حسينی ديگری خلق كنند و از بند شهوت پرستان پليد 
آزاد گردند. خدامحوری  منش��أ و مبدأ همه اصولی است كه رهبران الهی جامعه خود را 
مبتنی بر آن نظام بخش��يده و به آن مقصد متعالی هدايت می كنند. اين اصلی است كه 
ديگر اصول از آن مشتق گرديده است زيرا جامعه ای دينی است كه بر محور خدا استوار 
است؛ كه سبب ايجاد جهان بينی جديدی است. امام)ره( محور و مدار همه امور را خدا 
می دانست و همه اهداف وی بر آن متمركز بود. امام خمينی)ره( در راستای آيه 46 سوره 
مباركه س��با معتقد بودند انجام هر كاری فقط بايد برای خدا باشد، فقط برای خدا قدم 
برداشت، اگر در اين راه، يك جماعت همراهی كنند بهتر و اولی است، وگرنه در صورت 
عدم همراهی مردم نبايد سكوت كرد و بايست در مقابل ظلم و بيدادگری ايستاد. امام)ره( 
قيام برای خداوند را تنها راه اصاح جهان می دانند؛ همچنين ايشان عامل تيره روزی را 
قيام برای منافع شخصی می دانند. امام از ابتدا همه كارها را برای خدا می دانست و برای 
غير او وجود مستقلی قائل نبود، به نام خدا و اتكال او، كارها را شروع و به انجام می رساند. 
رمز موفقيت و پيروزی ايش��ان، رنگ خدايی داش��تن كارهايش بود. امام خمينی)ره( 

همراهی و عدم همراهی با خدا را عامل شكست و پيروزی می دانستند.1 

1. رضا حاجيان حسين آبادی،»اصول رهبری امام خمينی)ره(«، مجموعه مقاالت نخستين همايش ملی بررسی 
ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(، همان، ج2، ص284-285.

دل آرام و قلب مطمئن حضرت 
امام)ه( پيامد ایمان محکم و اعتقاد 
راسخ به دریای بيکران الطاف 
الهی بود. طمأنينه ای که حوادث 
ناگوار و کمرشکن قادر به تزلزل 
و در هم شکستن آن نبود. حضرت 
امام)ره( عالم را محضر حق تعالی 
می دید و به الطاف و عنایات الهی 
اعتماد داشت و مصداقی از آیه 
»اال بذکراهلل تطمئن القلوب« بود و 
این عنصر مهم تأثيری شگرف در 
تصميم گيری های ایشان در رهبری 

دفاع مقدس داشت
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شجاعت و دالوری 
از ويژگی های مهم اخاقی برای رهبران و فرماندهان، ش��جاعت و دالوری است. اين 
خصلت نقش حساس��ی را در ترغيب نيروهای رزمی به جنگ و پيروزی بر دشمن ايفا 
می كند. حضرت امام)ره( خواه در دوران مبارزه با طاغوت و خواه در دوران دفاع مقدس، 
با شجاعت و دليری كم نظيری وارد صحنه مبارزه شد. به تعبير يكی از عالمان، او ترس 
را ترس��اند كه به دل های اوليای الهی راه نيابد. او هرگز نترسيد و نترساند. اين شجاعت 
و دالوری، يادآور شجاعت های پيامبر اكرم)ص( و حضرت علی)ع( در جنگ های صدر 
اسام بود.1 هنگامی كه وزير دفاع امريكا علناً تهديد كرده بود كه امريكا در اين جنگ هر 
زمانی كه صاح بداند از دوستان عرب خود پشتيبانی خواهد كرد، حضرت امام)ره( در 
پاسخ به اين گونه تهديدهای نظامی دشمنان فرمودند كه اگر آنها بخواهند تعدی بكنند 

ما تا آخرين نفرمان می ايستيم و در مقابل آنها ايستادگی می كنيم.2 
طمأنينه

دل آرام و قلب مطمئن حضرت امام)ه( پيامد ايمان محكم و اعتقاد راس��خ به دريای 
بيكران الطاف الهی بود. طمأنينه ای كه حوادث ناگوار و كمرشكن قادر به تزلزل و در هم 
شكستن آن نبود. حضرت امام)ره( عالم را محضر حق تعالی می ديد و به الطاف و عنايات 
الهی اعتماد داشت و مصداقی از آيه »اال بذكراهلل تطمئن القلوب« بود و اين عنصر مهم 
تأثيری شگرف در تصميم گيری های ايشان در رهبری دفاع مقدس داشت. واكنش ساده 
و آرام امام)ره( در برابر هجوم سراسری دشمن به كشور ايران بارزترين نمونه اين طمأنينه 
بود كه فرمودند يك دزدی آمده يك سنگی انداخته و فرار كرده، فرماندهان و طراحان 
عمليات های جنگ پس از روزها مطالعه، شناسايی و بررسی امكانات و تجهيزات و تهيه 
راه كارهای عملياتی و نظامی باز هم به هنگام اجرای عمليات های مهم اضطراب و نگرانی 
خويش را از سرانجام عمليات و عدم اطمينان از موفقيت آن را پنهان نمی كردند و به نفس 

مطمئنه امام پناه می جستند.3
تواضع و فروتنی

ش��خصيت عظيم و معنوی حض��رت ام��ام)ره(، مهم ترين عامل در تح��ول معنوی و 
روحی ملت ايران و رزمندگان جبهه های نور عليه ظلمت در هش��ت سال دفاع مقدس 
بود. حضور پرشور جوانان در عرصه جهاد و ش��هادت، گرايش توده مردم و نوجوانان به 

1.حسين شيدائيان، همان، ص61. 
2. رضا حاجيان حسين آبادی، همان، ص296.

3. همان. 
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ارزش های انسان ساز و متعالی اسام و شكوفايی اين 
ارزش ها در جبهه های جنگ، همه در پرتو رهنمودها 
و راهنمايی های پيامبرگونه عارف و عالمی وارسته و 
استكبارستيز كه مراحل و مدارج عالی سير و سلوك 
را پيموده، صورت گرفته اس��ت. اما خصلت تواضع و 
فروتنی امام)ره( هيچ گاه اجازه نمی داد كه از كار خود 
سخن به ميان آورد و خويش��تن را يك خدمت گذار 
معرفی می كرد. ه��رگاه در جمع رزمن��دگان حضور 
می يافت خود را خجل زده معرف��ی می كرد و خود را 

از خيل مشتاقان جنگ و ش��هادت عقب مانده می دانست. اوج مرتبه و عالی ترين درجه 
تواضع و فروتنی امام)ره( نسبت به رزمندگان جمله معروفی است كه در وصف دالوری 

نوجوان شهيد، حسين فهميده بيان نموده اند كه:
رهبر ما آن طفل دوازده س��اله ای اس��ت كه با قلب كوچك خود، كه 
ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگ تر است، با نارنجك خود را زير تانك 

دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و شربت شهادت نوشيد.1 
حقانيت و منطقی بودن مواضع

مواضع سياسی و ش��عارهای انقابی امام در هر مقطعی، برخاسته از متن نياز جامعه 
و كامًا مس��تدل و قابل قبول بود. در اتخاذ اين مواضع آنچه ب��رای امام مهم بود مبانی 
مسلم شرعی در چهارچوب مستدل و منطقی آن مواضع و ش��عارها بود، نه ماحظات 
محافظه كارانه يا راديكال نخبگان جامعه نمی توانس��تند در برابر استدالل های محكم، 
شفاف و مبتنی بر بديهيات عينی، نقض يا نقصی بر آن وارد سازند. بنابراين درك عمومی 
جامعه از موضع گيری ها و روش سياسی امام)ره( حاكی از آن بود كه اين مواضع، پخته، 
جدی، منطقی و مبتنی بر اس��تدالل و كامًا منطبق با نياز و مصلحت عمومی انقاب و 

جامعه و همچنين متكی بر اصول، مبانی و ارزش های اسامی است.2 
صداقت و خلوص سياسی 

آنچه امام)ره( را از ديگران متمايز می ساخت و حتی برای كسانی هم كه با مشی ايشان 
موافق نبودند نيز احترام و تحس��ين به همراه داشت، خلوص سياسی و عدم شائبه های 

1. گيتی امامی، »زندگی عرفانی و رهبری امام خمينی)ره(«، مجموعه مقاالت نخس��تين همايش ملی بررسی 
ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(، همان، ج1، ص142.
2. علی اكبر احمدی و حسن عباس زاده، همان، ص296. 

انگيزه امام از ورود در عرصه 
سياست و بر عهده گرفتن 
مسئوليت و رهبری یک انقالب 
بزرگ، تنها انجام تکليف الهی 
بود و همچنين این انگيزه 
موجب شد که بسياری از آفات 
و آسيب هایی که تهدیدکننده 
رهبران جنبش ها و نهضت های 

مردمی است از بين برود
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قدرت طلبانه در ايشان بود. اساساً فضای بينشی 
ام��ام درباره مقوله سياس��ت، با آنچ��ه در ذهن 
بس��ياری از فعاالن برجس��ته و مشهور سياسی 
وجود داش��ت، متفاوت بود. انگيزه امام از ورود 
در عرصه سياس��ت و بر عهده گرفتن مسئوليت 
و رهبری يك انقاب ب��زرگ، تنها انجام تكليف 
الهی بود و همچنين اين انگيزه موجب ش��د كه 
بسياری از آفات و آسيب هايی كه تهديدكننده 
رهبران جنبش ها و نهضت های مردمی است از 
بين برود. وجود همين ويژگی در امام بوده است 
كه تغيير مواض��ع بخش قابل توجه��ی از افراد 
مخالف را به دنبال داشت و در نتيجه توطئه های 

مختلف عليه نظام را خنثی ساخت.1 
قاطعيت و استواری در رفتار سياسی 

نتيجه طبيعی منطقی بودن مواضع، تصميمات و نيز تكليف مداری، ايس��تادگی برای 
رس��يدن به اهداف و تحقق برنامه هاست. امام در مقاطع حس��اس و سرنوشت سازی با 
استواری و قاطعيت آنچه را تشخيص داده بود، بی پروا و شجاعانه دنبال می كرد و از آنجا 
كه متكی بر پشتوانه قوی ايمان و انگيزه الهی بود، هرگز دچار سستی و ترديد نمی شد. 
نمونه های بارزی از اين استحكام و قاطعيت وجود دارد كه تحليل و بررسی موشكافانه هر 

كدام با توجه به همه شرايط و واقعيات آن دوران، انسان را به شگفتی وامی دارد.2  
تربيت نيروهای متفكر و انقالبی 

از ضرورت های هر ستاد يا سازمان مس��تقلی وجود نيروهای متخصص برای اداره آن 
می باشد. حال برای اداره كشور و سرزمينی پهناور، اين نياز بيشتر خواهد بود و متفكرانی 
برای برنامه ريزی های كان و نظريه پردازانی برای الگوسازی و تشكيل نهادهای اجتماعی 
و پايه های نظام سياسی الزم است. ليكن امام)ره( خود، طرح حكومت واليی- اسامی 
و حكومتی كه در رأس آن مجتهد جامع الش��رايط و فقيه آشنا به احكام اسامی باشد و 
نظام حكومتی اس��ام كه عاوه بر قانون گذاری، مجری آن باشد، بررسی كردند و ارايه 

1. همان. 
2. همان، ص297.

یکی از مهم ترین عناصر اندیشه 
سياسی امام تأکيد بر نظارت درونی 
است. از منظر ایشان، قدرت فی 
نفسه خير است و خداوند از آنجا 
که قادر مطلق است دارای کمال 
مطلق می باشد. از این رو گرایش 
انسان به قدرت، نوعی کمال جویی 
و سير به سوی کمال مطلق است. 
امام قدرت را در صورتی خطرناک 
و تهدیدی برای جامعه می دانستند 
که در دست اشخاص غير مهذب 
باشد و بدین ترتيب، فساد هم ناشی 
از همين قدرتمندان بدون تقوا است
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دادند. ايش��ان عاوه بر آن با تربيت ش��اگردان و متفكرانی زبده، چون شهيد بهشتی، 
شهيد مطهری و غيره، اساس و ايدئولوژی انقاب را پايه گذاری كردند و پس از انقاب 
نيز با تش��كيل نهادهای انقابی اركان نظام را استحكام بخشيدند. از كارهای مهم امام، 
نيروپروری و تربيت كادر انقابی و متفكر بود و امام در اين راس��تا احكام زيادی به افراد 
می دادند تا در حل و عقد امور، ياری گر اسام و مسلمين باشند. امام مكرراً به امر تربيت 
نيروهای مخلص تأكيد داشتند و می فرمودند كه مواظب باشيد اعمالتان، اعمال صالح 

باشد.1
آينده نگری 

از اصول عملی امام)ره( در طی سال های قبل از انقاب و بعد از آن، نگاه به آينده است. 
ايشان هيچ گاه از برنامه ريزی برای آينده غافل نبود. همين نكته بود كه امام را به نوشتن 
كتب زيادی برای تهذيب فردی و اجتماعی و غيره واداشت. ايشان برای بنيان پايه های 
حكومت اسامی با نوش��تن كتب مختلف از جمله كتاب واليت فقيه، پايه های تشكيل 
حكومت الهی و اسامی را بنيان نهاد و با بحث های متعدد، طرح اصاحی و انقابی خود 

را با جديت دنبال كرده و به فكر تربيت شاگردانی برای آينده نهضت تاش كردند.2 
نقد و انتقادپذيری 

يكی از مهم ترين عناصر انديش��ه سياس��ی امام تأكيد بر نظارت درونی است. از منظر 
ايشان، قدرت فی نفس��ه خير اس��ت و خداوند از آنجا كه قادر مطلق است دارای كمال 
مطلق می باشد. از اين رو گرايش انسان به قدرت، نوعی كمال جويی و سير به سوی كمال 
مطلق است. امام قدرت را در صورتی خطرناك و تهديدی برای جامعه می دانستند كه 
در دست اشخاص غير مهذب باشد و بدين ترتيب، فساد هم ناشی از همين قدرتمندان 
بدون تقوا است. با تأكيد بر اهميت نظارت درونی، امام به اهميت نظارت بيرونی بی توجه 
نيست و همواره بر نظارت مردم بر حكومت تأكيد می كنند كه نشان از پيوند آرمان گرايی 
با واقع گرايی در انديشه ايشان است. از منظر امام)ره( نظارت بيرونی بايد از سوی مردم 
اعمال شود تا مانع انحراف دولت از مسير اسامی و انسانی ش��ود، چون يكی از عوامل 
تباهی و فساد سياسی، عدم نظارت مردم بر عملكرد دولت است. اين نظارت بر عملكرد 
همه دستگاه ها، اعم از اجرايی و قانون گذاری، قضايی و همراه با نقد آن می باشد و حتی 
حق فرد فرد اعضای جامعه اسامی است و رؤسای جامعه و نيز عالی ترين مقام آن يعنی 

1. رضاحاجيان حسين آبادی، همان، ص287.
2. همان، ص288. 
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رهبر، بايد در قبال آن پاسخگو باشند.1
قانون گرايی و تأکيد بر قانون 

در انديشه سياسی امام خمينی)ره( آنچه بر همه حاكميت دارد قانون است و هيچ كس 
از حاكميت قانون بيرون و فراتر از قانون و فوق قانون نيست. از اين ديدگاه، نظام اسامی، 
نظام حاكميت قانون است. نظامی كه در آن همه چيز و همه كس تابع قانون است و نه 
اينكه حكومتی تابع رأی و آرای شخصی و خودسری باشد. در انديشه امام، معيار همه 
امور، ميزان همه كارها، مبنای عمل همه اشخاص، س��ازمان ها و نهادهای يك جامعه 
قانون است و آنچه سامت امور و پيشرفت كارها، صاح و سامان فرد و جامعه را تأمين 

می كند قانون گرايی است.2
الگوگيری از سيره معصومان

تأسی به سيره عملی و نظری پيامبر اس��ام و امامان معصوم)ع( قوی ترين انگيزه ای 

1. علی اكبر احمدی و حسن عباس زاده، همان، ص300.
2. همان.

در فرآيند انقالب اسالمي( ره)مدل مفهومي؛ رهبري امام خميني

(ره)رهبري امام خميني

مديريت بر قلوب

ايثارگر

خادم

ياور و همراه

بصير و هوشمند

رهبري و مديريت سياسي
(ره)امام خميني

برنامه ريزي

تصميم گيري

سازماندهي

هدايت

(ره)اصول رهبري امام خميني
خدامحوري

شجاعت و دالوري

صداقت و خلوص سياسي

   
قاطعيت و استواري   

در رفتار سياسي

رهبري و كنترل فرآيند انقالب اسالمي فرماندهي نيروهاي اجتماعيمديريت بر قلوب و اذهان

مرجعيت

كنترل و نظارت

قانون گرايي و
تاكيد بر قانون 

طمأنينه

حقانيت و منطقي بودنتواضع و فروتني

نقد و انتقاد پذيري

تربيت نيروهاي 
متفكر و انقالبي

آينده نگري

الگوگيري از سيره معصومين

نيرنگ شناسي
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اس��ت كه امام خمينی)ره( در آغاز قيام و انقاب اسامی، تش��كيل حكومت جمهوری 
اسامی و رهبری دفاع مقدس به آن تمسك می جست. امام نه تنها از معصومان)ع( به 
عنوان بهترين الگو و اسوه پيروی می كردند، بلكه س��يره آنان را برای خويشتن حجت 
ش��رعی می دانس��تند و در احتجاج با مخالفان مبارزه عليه رژيم ستم شاهی و استكبار 
جهانی، روش عملی پيامبر گرامی اسام، حضرت علی)ع( و امام حسين)ع( در رويارويی 

با كفار و دشمنان داخلی را مطرح می كرد. 
استقامت امام در برابر فشارها و تهديدهای دشمنان، صبر و تحمل در 
دوران تبعيد و ايستادگی در برابر فشارها و تهديدهای دشمنان، صبر و 
تحمل در دوران تبعيد و ايستادگی در برابر نامايمات، دستاورد پيروی 
ايشان از س��يره عملی امامان معصوم)ع( بود. در نخستين روزهايی كه 
ملت ايران جنگ ناخواس��ته را تجرب��ه می كرد، امام با اش��اره به تاريخ 
صدر اسام و جنگ های پيامبر و حضرت علی)ع( به ملت ايران دلداری 

می دادند.1 

نتيجه گيری
امام خمينی)ره( به  عن��وان  نظريه پ��رداز نهضت ، رهب��ر انقاب ، و بنيان گ��ذار نظام  
جمهوري  اس��امي  ايران ، نقش بس��زايي  در تحقق  اين  امر بر عهده  داشت. تا هنگامي  
كه  امام  خميني)ره( رهبري  كش��تي  طوف��ان زده  انقاب  را بر عهده  داش��ت  و آن  را در 
مقابل  چالش هاي  متعدد، مانند درگيري هاي  داخل��ي ، خيزش هاي  قومي  و منطقه اي ، 
كودتاهاي  متوالي ، جنگ  تحميلي  و تحريم هاي  ديپلماتيك  و اقتصادي  رهبري  مي كرد، 
و نيروهاي  انقابي  درگير اين  مشكات  بودند، مجال  چنداني  براي  تعيين  ابعاد گوناگون  
انقاب  اس��امي  و نقش  ايش��ان  در اين  فرآيند، براي  نيروهاي  انق��اب  فراهم  نبود. اما 
پس  از فروكش  كردن  بحران ها و اس��تقرار نظم  و امنيت  سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي  و 
فرهنگي  در جمهوري اسامي ايران، اين  زمينه  فراهم  گشت . امام خمينی)ره( در مسير 
انقاب مترصد بودند بر قل��وب و اذهان حكومت كنند؛ به همين دليل ش��يوه مديريت 
قلوب ايشان بسيار كارس��از و كارآمد بود. رهبری صحيح امام خمينی)ره( به نوبه خود 
س��ازگاری فعاليت های درون انقاب را با كاركرد ملت ايران، همچنين ابزارهای مادی 
نزد ملت، نيازهای آحاد ملت و محيط جهانی را با خود به همراه داشت. ماهيت حركت 

1. حسين شيدائيان، همان، ص98-100.  
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مردم و شكل اجرايی انقاب اسامی متأثر از نظام ارزشی حاكم بر آن نقش گرفته و اين 
نقش توسط امام خمينی)ره( به  خوبی ترسيم شده است. شيوه رهبری امام خمينی)ره( 
تابعی از ارزش های حاك��م بر بافت اين انقاب ب��وده و البته چگونگ��ی ماهيت عناصر 
تشكيل دهنده ملت ايران خود نوعی خاص از نظام ارزشی را اقتضا می كرده كه اين اقتضا 
به خوبی توسط امام خمينی)ره( شناسايی و به صورت كامل و جامع در عناصر رهبری 
امام از آن بهره گرفته شده است. رهبری امام خمينی)ره( در سه دوره قابل بررسی است؛ 
امام خمينی)ره( به مثابه يك رهبر با خصال ويژه، رهبری به مثابه مرجع تقليد و دوران 
رهبری بر انقاب اسامی. البته دوران رهبری عملی امام خمينی)ره( به چهار دوره قابل 
دسته بندی است كه از دوره اول، يعنی از 16 آذر 1341 )جريان تصويب نامه انجمن های 
ايالتی و واليتی( شروع می ش��ود تا دوره چهارم كه سخت ترين دوره رهبری ايشان بود 
و زمان هدايت انقاب اسامی و بعد از تحوالت سال 1357 را شامل می شود. الگوهای 
مديريت سياسی امام خمينی)ره( شامل موارد پنج گانه: برنامه ريزی، هدايت و رهبری، 
تصميم گيری، س��ازماندهی و نظارت و كنترل می باش��د. امام خمينی)ره( بنيان گذار 
جمهوری اسامی ايران، رهبری خود را بر اصول و مبانی ناب اسامی پايه گذاری كردند. 
ايشان پس از فراگيری تعاليم ناب اس��امی و كسب تجربه از مبارزات مصلحان پيش از 
خود و توجه به علت موفقيت ها و ناكامی ها و ش��ناخت نقاط قوت و ضعف آنها، اهداف 
و برنامه های خود را بر اصولی استوار س��اختند كه كمتر كسی می توانست آن ويژگی و 
اصول را هماهنگ با هم در خود جمع كند، در نتيجه به پيروزی شكوهمند ايران اسامی 
و خصوصاً احيای مجدد اس��ام در قرن حاض��ر انجاميد. با اين تفاس��ير اصول رهبری 
امام خمينی)ره( به شرح زير می باشد: پيروی از راه انبيا، آينده نگری، بهره گيری از سيره 
معصومين، نظم و انضباط، حقاني��ت و منطقی بودن تصميم��ات، قاطعيت، طمأنينه، 
قانون گرايی، تربيت نيروهای انقابی، نيرنگ شناسی، قاطعيت و استواری در تصميمات 
سياسی، تواضع و فروتنی، نقدپذيری، خلوص سياسی، خدامحوری، شجاعت و دالوری 

و مسائلی از اين دست.


