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By examining previous researches on Imam Khomeini's thought on the
subject of community management and governance, a comprehensive study of
Imam Khomeini's thought from the perspective of public management knowledge
and explaining the dimensions and components considered by him has been
realized. Therefore, this article, by analyzing the thought of Imam Rah, has tried
to fill this gap and present the dimensions and components of governance from
the perspective of Imam Rah with the approach of public management
knowledge; Therefore, the book of Imam Khomeini was studied using the method
of content analysis, which finally extracted 199 basic themes, 28 organizing
themes and 11 comprehensive themes. In the end, it was achieved that: "The
Imam of Shiite jurisprudence has considered the scientific context of the
emergence of the idea of governance and pure Muhammadan Islam as its
theoretical basis. Republic, the rule of divine law and the institutionalization of
values such as justice, independence and freedom, accountability and unity, the
pillars of government regulation are defined from the perspective of Imam
Khomeini and the main actors of government are the government and statesmen,
nation, properties and institutions with the focus of Velayat-e-Faqih.
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چکيده
با بررسی پژوهش هاای گذشاه پیرامان اندیشا اماا م ینای (رح ااا) رر منوانا ارارج مام ا و
حکنمتراری ،ب مأل بررسی مامع اندیش اما م ینی (رح اا) از منظر رانش مدیریت رولهی و تبیین

مقاله پژوهشی

اب ار و مؤلف های مدنظر ایشا پی بررج شد .لذا این مقال با تحلیل اندیش اما (رح اا)  ،س ی کررج تاا
این مأل را پنشاندج و اب ار و مؤلف های حکنماتراری از منظار اماا (رح ااا) را باا رویکارر راناش

تاریخ دریافت:

مدیریت رولهی ارائ ن اید .بنابراین صحیف اما م ینی (رح اا)  ،با اسهفارج روش تحلیل مض ن منرر

1401/3/28

مطال

قرار گرفت ک رر نهایت 199مضا ن پایا  28 ،مضا ن ساازما رهنادج و  11مضا ن فراگیار

اسهخراج گررید .رر نهایت این ب رست آمد ک « :اما فق شی

تاریخ پذیرش:

را بسهر عل ی ظهنر اندیش حک رانای و

1401/4/13
صص11-61 :

اسال ناب مح دی را مبنای نظری آ رر نظر گرفه اند .ایشا هدف رولت را تحقق کامل حکنمت عدل
الهی ترسیم ن نرج و رولت را رر مقا مدمهگزار مرر و مرر را رر مایگاج ولین ها رر نظر گرفه اناد.
م هنریت ،حاک یت قنانین الهی ،مصلحت و نهارینا شاد ارزشهاایی ه چان عادالت ،اساهقالل و
آزاری ،پاسخگنیی و وحدت ،ارکا تنظیمگری حکنمت از منظر اما (رح اا) ت ریف شدج و بازیگرا
اصلی حکنمت را رولت و روله ررا  ،ملت ،مناص و نهارهای مررمی باا محنریات والیاتفقیا بیاا
ن نرجاند».
کليدواژهها :حکنمت؛ حکنمتراری؛ مدیریت رولهی؛ حک رانی اسالمی؛ اما م ینی (رح اا)

DOR: 20.1001.1.22516980.1401.30.2.1.2

 .1ننیسندج مسئنل :رانشجنی رکهری ،مدیریت رولهی ،رانشکدج مدیریت و حسابداری ،رانشگاج عالم طباطبایی (رج  ،تهرا
A.alikhanzadeh@chmail.ir

 .2رانشیار ،گروج مدیریت رولهی ،رانشکدج مدیریت و حسابداری ،رانشگاج عالم طباطبایی (رج تهرا  ،ایرا
 .3رانشیار ،گروج مدیریت رولهی ،رانشکدج مدیریت و حسابداری ،رانشگاج عالم طباطبایی (رج تهرا  ،ایرا
 .4رانشیار ،گروج مدیریت رولهی ،رانشکدج مدیریت و حسابداری ،رانشگاج عالم طباطبایی (رج تهرا  ،ایرا

ابعاد و مؤلفههای حکومتداری از منظر امام خمینی (رحمةاهلل) با رویکرد دانش مدیریت دولتی

مقدمه
یک از مباحث کلیدی و چالش برانگیز بعد از انقالب االالبما ایالرانو نالاک حاکویالح و ن الا
ادار جامعه االح که در الال های اخیر مارد تاجه پژوهشگران حاز علام الیاالالاو علالام دی الا و
مدیریتا قالرار ررتتاله االالحت ات الا رویکردهالای م تلال

و کالک ریالری پالارادایمهالای م تلال و

نشانده د اتزایش اهویح این مسألهو به ویژ در دوران معاصر بالاد االالحت کالک ریالری ماالاهیوا
چان مدیریح دولتا ناینو حکامحداری خا و حاکویح پایدار وتتتو دلیلا بر این مدعاالحت
نکته مهم دیگر آن االح که پس از انقب االبماو یکا از ادعای جوهالاری االالبماو ن الا
ادار جامعه به ککلا متااوت از دور های رذکته االح که این مدل برررتته از ارزشهای دی الا و
تره گا جامعه االحت حضرت امام خوی ا (رحوةاهلل) به ع اان ب یانرذار انقب و نظام جوهالاری
االبما ایران و انقب االبماو نه ت ها رهبر جامعهو بلکه تئاریسین انقب باد و برای ادار جامعه
مطالب زیادی را بیان نواد و صاحبنظر ماباکال د ت اندیشاله ایشالانو ناله در زمالان وقالاک یالا پالس از
کک ریری آنو بلکه در الال ها قب از آن بیان کد باد که از جوله آن ماتاان به کتب حکامالح
االبماو البیع و والیحتقیه اکار کردت
به م ظار ت لی یا تبیین اندیشه امام خوی ا (رحوةاهلل) در خصاص حکامحداریو الزم االالح
ضون رجاک به آثار بهجای ماند از ایشانو تعری

مبساطا از الگای حکامالحداریو مؤلاالههالا و

نقش آتری ان اصلا بیان نوادت الگای پیش هادی نهت ها باید تبیینک د اندیشه امام (رحوالةاهلل)و بلکاله
باید نسبح خاد را با الایر نظریههای مدیریح دولتا بیان ک دت از این رو الزم االح ایالن دیالدرا از
م ظر رهبر و ب یان رذار انقب االبماو حضرت آیالحاهللالعظوالا امالام خوی الا (رحوالةاهلل)و مالارد
ب ث و بررالا قرار ریردت در نهایح و باله طالار خبصاله هالدو پالژوهشو احصالای و تبیالین ابعالاد و
مؤلاههای حکامحداری از م ظر امام خوی ا (رحوةاهلل) با رویکرد دانش مدیریح دولتا االحت
الزم بالالاله تاضالالالیم االالالالح مطالالالاب بالالالا نظالالالر تره گسالالالتان زبالالالان و اد تارالالالالاو ترجوالالاله وا
()Governanceو حکامح داری در نظر ررتته کد االح؛ هر چ د در اکثر متان از وا حکورانا
االتااد کد االحت
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
حکومتداری
مطاب با نظالر صالاحبنظالرانو الاله الالبک اصاللا بالرای حکامالحداری تصالایر کالد االالح )1
حکامحداری کبکهایو  )2حکامحداری اللسلهمراتبالا و  )3حکامالحداری بالازارت ریشاله الالبک
اللسلهمراتبا در ررایش به اللسله مراتب و جبرررایا االح و البک بازار نیالز ریشاله در تردررایالا
دارد و ریشه البک کبکهای نیز مساواتررایا 1االح (میلون2و )21 2008ت
در حکامحداری اللسلهمراتباو تعام به صارت عوادیو رالالوا و بالر االالاد قالدرت دولالح
کک ماریرد ت در این مدلو دولح اهویح بسزایا دارد و تبش او بر این االح کاله تعالامبت را از
طری قانانرذاری ها و روابط رالوا بسازد (حاجاحس ا و دیگالرانو  36 1390و )37ت در چ الین
اوضاعا ب شهایا که تغییر نواک دو به مرور قدیوا ماکالاند و ب الشهالایا کاله تقالط اثرپالذیر
هست دو به مرور االتقبل خاد را از دالح ماده د (الااناو )3 1388ت
حکامحداری اتاً دارای تعام دولح و مردم االالحت حکامالحداری نالارر باله کارآمالدی آنو
عولکرد نهالادی و کیایالح ادار در الالطم جامعاله االالح (الالاعا و کبیالریو )41 1391ت دولالح در
حکامحداری بازاری نقش زیادی ایاا نواک دو بلکه تعامبت میان بازیگران بر مب ای هوان عرضه
و تقاضا و بدون دخالح او کالک مالاریالرد (حالاجاحسال ا و دیگالرانو  36 1390و  .)37در ایالن
حالح االح که دیاانالاالری دولتا چ دان مؤثر نباد و بیشتر دنبال م اتع ک صا خااه د بالاد تالا
م اتع عواما (کایر و دیگرانو )52-49 1386ت ماضاک حکامحداری اولین بار در الالال  1989در
رزارش بانک جهانا م تشر کد (لاحویچ3و )169: 2006ت
متاکران رکته علوا مدیریح دولتا در مارد جایگا ماهالام حکامالحداری در حالاز دانشالا
مدیریح دولتا بر این باورند که حکامحداری یک پارادایم یا کبه پارادایم در ایالن حالاز دانشالا
االحت برخا م تقدان نگاها بدبی انه به ماهام حکامحداری دارنالدت آنالان معتقدنالد حکامالحداری
صرتاً اصطبحا ت صصا االحت با وجاد اینو برخا دیگر بر این باورند که چان بکارریری بالیش

1. Egalitarianism
2. Meuleman
3. Leftwich
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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از حد این ماهالام الالبب کلیشالها ی کالدنش کالد االالحو تبیی الا م سال م از ماهالام حکامالحداری
ضروری و مهم به کوار ماآیدت
مباحث مرباط به حکامحداری در زمی هها و رکتههایا مت اکو کام مطالعات تاالعهو اقتصادو
جغراتیاو روابط بینالول و برنامه ریزیو علام الیاالاو مدیریح دولتا و جامعهک االا دنبال ماکادو
اما با وجاد این رستردراو تاجها اندک به تهم کام ادبیات حکامحداری معطاو باد االالح
(بارو مارکو )71 1397ت در ادامه  8نقد اصلا که ماتاان به کالیا حکامالحداری در غالر وارد
دانسحو بیان ماکاد (ح ازیترو )65 1394
1ت در الگاهای حاکویتا غرباو عود تاجه به مسائ دنیای االالح و در واقالع الگاهالای ایالن
جهانا هست د که در مارد مسائ اخروی و العادت ابدی انسالانهالا الالکات کالرد انالد؛ در
صارتاکه مسائ اخروی و العا دت ابدی نسبح به مسالائ دنیالای و ایالن جهالانا اولایالح
باالتری دارندت
2ت در الگاهای حاکویتا غرباو قاانین و قااعالدو بشالری هسالت د؛ در صالارتاکاله الزم االالح
قاانین و قااعدو بر مب ای احکام و کریعح الها ت ظیمرردندت
3ت ماضاک م اری در الگاهای حاکویتا غرباو اقتصاد و مسائ تاالعه مادی االح و نسالبح
به پیشرتح در زمی ههای دیگرو از جوله پیشرتح و رکد مع ای غالح کد االحت
4ت حوایح از مظلامان و مستضعاان حتا خارج از مرزهای کشارو ماضاک دیگری االح کاله
در م ابع االبما به آن تأکید زیادی کد االح؛ در صارتاکه در الگاهای حاکویتا غربا
تاجها به این امر نشد االحت
5ت در الگاهای حاکویتا غرباو ارتباط نقشآتری ان مبت ا بر مبادله با اللساللهمراتالب یالا م الاتع
مشترک االحو در صارتا که در حاکویح االبماو ارتباط بر پایه اخات ایوانا و احسالان
به یکدیگر االحت در واقع ارتباطات در الگاهای حاکویتا غربا در الطم پایی ا قرار داردو
در صارتاکه در نگا االبما این ارتباطات در الطم باالتری قرار دارندت
6ت ن ا مااجهه با م الاان و دکو ان در الگاهای حاکویتا غربا بهصالارت جالدی پرداختاله
نشد االح؛ در صارتاکه در حاکویح االبما جهاد با دکو ان االبمو یکا از ارزشهای
م اری االحت
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7ت یکا از مؤلاههای برتری حاکویحها نسبح به یکدیگرو مسأله علم و رکد علوا االح کاله
االبم نیز تأکید ویژ ای روی آن دارد؛ در صارتاکه در الگاهای حاکویتا غربا باله ایالن
ماضاک تاجه ویژ ای نشد االحت
8ت

ماضاک صداقح هم از ماضاعات بسیار مهوالا االالح کاله در الالطم تالردیو اجتوالاعا و
حاکویتا در م ابع االبما مارد تأکید قرار ررتته االالح؛ در صالارتاکاله ایالن ماضالاک در
الگاهای حاکویتا غربا مارد غالح قرار ررتته کد االحت صداقح در الالطم حاکویالحو
کام اخبصو راالتگایاو عو به وعد هاو پرهیز از خیانح و تریب و وتای باله عهالدها و
پیوانها ماکاد که در الگاهای حاکویتا غربا به آنها تاجه نشد االحت

ابعاد حکومتداری
نکته مهوا که الزم االالح باله آن اکالار کالادو ایالن االالح کاله در تبیالین هالر مکتالب در حالاز
حکامحداریو نظریهپردازان چه مؤلاههایا را در تبیین و تشریم آن در نظر ررتتهاندت اهویح ایالن
ب ش از آن جهح االح که وقتالا ب الااهیم الگالای حکامالحداری از م ظالر اندیشاله امالام خوی الا
(رحوةاهلل) ارائه کادو باید پاال گای کالدام الالؤاالت االاالالا در حالاز حکامالحداری باکالدت باله
عبارت دیگر ارر ب ااهیم الگایا در مدیریح دولتا مطرح نواییمو مابایسح چه مؤلاههایا داکته
باکد تا اطبق الگای حکامحداری به آن درالح باکد؟ در زیر باله برخالا از دیالدرا هالای مطالرح
کد پیرامان این ماضاک ماپردازیمت
دنهارت و دیگران () 2000و به م ظار تبیین الگای خدمات عواما ناینو این الگا را در قالالب
مؤلاههایا با دو الگای اصلا دیگالرو یع الا مالدیریح دولتالا نالاین و ادار عوالاما الال تا مقایساله
نواد اندت این مؤلاههای  10رانه کام مبالانا نظالری و معرتالحکال اختا اولیالهو معقالیالح غالالب و
مدلهای مرتبط رتتار انساناو تصار از م اعح عامهو کارم دان دولح پاال گای چه کسانا هست دو
نقش حکامحو الازوکار دالتیابا به اهداو خطمشالاو رویکالرد باله مسالئالیحو صالبحدید اداریو
الاختار الازمانا ماروض و مب ای انگیزکا ماروض برای کارم دان دولح و مدیران دولتا االحت
کلا و دیگران ()2002و در یادداکتا  -که برای کابی ه انگلیس آماد کد االح -اله رویکالرد
م تل

نسبح به مدیریح دولتا را با یکدیگر مقایسه ماک دت در نهایح ایشان به ابعاد پ جرانالهای

اکار ما ک دت هدو عی ا عولکردو نظام تاایض اختیارو نالاک نگالا باله عالادات و رالالام خالدمات
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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عواماو نقش مشارکح عواما و هدو دولتوردانو ابعاد و چارچا مد نظر کلالا و هوکالاران او
االحت
وی رادا ( )2002مدیریح دولتا و ن ا تعام کهروندان را در یک زن یالر مالداوم تکالاملا
تصایر کرد االحت در این زن یر او از پ ج نس م تل

مدیریح دولتا – از نس قدیم تا جدید-

ال ن به میان آورد االح و به ابعادی اکار مالاک الد کاله کالام نقالش کالهروندان (مالردم)و نقالش
حکامالالح و مالالدیریح دولتالالا و رابطالاله بالالین حاکویالالح و کالالهروندان مالالاکالالادت ازبالالارن ( )2006در
یادداکتا که به ع اان یادداکح الردبیر م تشر کد االحو به مقایسه مؤلاههالای الاله مکتالب مشالهار
مدیریح دولتا پرداخته االحت ازبارن با هاح مؤلاه–که بیشتر رویکردی نظری دارند تا عولیالاتا-
اله مکتب مارد اکار را با یکدیگر مقایسه ماک دت ریشههای نظریو ماهیح دولحو تورکزو تأکیدو
رابطه با کرکای الازمانا بیرونا (غیردولتا)و الازوکار حکورانا و مبانا ارزکاو ابعاد  7راناله مالد
نظر ازبارن االحت
االتاکر ( )2006مقایسه مکاتب الهرانة مذکار را با االت اد باله پالژوهش کیلالا و دیگالران آغالاز
ماک د و در اولین اقدامو هوان پارادایمهای مدیریتا مارد اکار او را مرور مانوایدت  6مؤلااله مالد
نظر االتاکرو اهداو کلیدیو نقش مالدیرانو تعریال

از م الاتع عوالاماو عالادات و رالالام خالدمات

عواماو الیستم مرجم خدمحرالانا و مشارکح در ترای د دماکراتیک االحت
اُتلین ( )2007ت ها به مقایسه دو مکتب «مالدیریح دولتالا نالاین» و «مالدیریح ارزش عوالاما»
پرداخته االحت او در ایالن دو مکتالبو  6مؤلااله را بیالان مالاک الد تاصالی و دام اله تورکالزو اهالداو
مدیریتاو تعری

از م اعح عامهو هدو عولکرد و مدل غالب مسئالیحت زو و دیگران ( )2015در

م واک برای تبیین مکاتب مارد بررالاو  5مؤلاه جهحریری ارزکاو مب ای نظالریو رتتالارو نقالش
کهروند و روش پژوهش را مطرح نواد االحت
ویزل و مادل ( )2014در پژوهش خاد به بررالا اله ناک م طال حکورانالا پرداختالهانالد و در
نهایحو به  6مؤلاه کلیدی در تشریم مدل حکامحداری اکار نواد اند تصار از م اتع کهروندانو
ترجیم قانانا اصلاو الاختارها و اککال الازماناو وریاة اصاللا ادارات دولتالاو تورکالز اصاللا در
ک ترلو ج بههای عولکردی کلیدیت نا آوری و ماکیا ( )2014به  8مؤلاه در پژوهش خاد اکار
نواد اندت این  8مؤلاهو کام کرحو تورکز اصلاو اهداو مدیریتاو تعری
16
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اهداو عولکردیو دام ه مدل مسالئالیح (کالااتیح)و الیسالتم ارائاله مالرجم و ارتبالاط نظالام ارزیالابا
عولکرد االحت
ب ی گتان ( )2011نیز در مقاله ای که به ع اان تصلا از کتا به چاپ رالید االحو اله مکتالب
مدیریح دولتا را با  8مؤلاة م تل

مقایساله مالاک الدت او در پالژوهش خالاد باله مؤلاالههالای بسالترو

جوعیحو نیازها/مشکبتو راهبردو حکورانا از طری و ت ظالیمرالریو نقالشآتری الان و نظریاله اکالار
نواد االحت برایسن و دیگران ( )2014در مقالة خاد با مقایسه نظرات دنهالارتو کلالاو االالتاکر و
بایحو  15مؤلاه را بیان کرد اند کرایط مالادی و ایالدئالا یکو مبالانا نظالری و معرتالح کال اختاو
دیدرا حاکم بر معقالیح و مدل رتتار انسانو تعریال

از کالاالی عوالاماو ارزش مشالترکو م الاتع

مشترکو نقش الیاالحهالاو نقالش کالهروندانو نقالش ادارات دولتالاو اهالداو کلیالدیو ارزشهالای
کلیدیو الازوکار دالتیابا به اهداو خالطمشالاو نقالش مالدیران عوالاماو رویکالرد باله مسالئالیح و
مشارکح در ترای د دماکراتیکو مؤلاههای مارد اکار برایسان ماباکدت
از م واک مطالعات تاقو  11الؤال و بعد اصلا االت راج ماکادکه در انتهای پژوهش و برای
ترالیم الگای حکامح داری باید به آن اکار کادت در جدول زیر به این ماضاک اکار خااهد کدت
جدول 1ت ابعاد و مؤلاههای حکامحداری
ردیف

ابعاد یا

سؤالهایی که باید برای تبيين الگوی

مؤلفه

حکومتداری پاسخ داده شود

1

بسهر عل ی

2

مبانی نظری

منبع

این الگن مبهنی بر کدا رشه رانشگاهی ب

ازبنر ( ، 2006بنینگهن

عننا بسهر عل ی تکنین یافه است؟

( ، 2011زو و ریگرا (2015
رنهارت و ریگرا ( ، 2000ازبنر

این الگن بر چ مبانی نظری اسهنار است؟

( ، 2006بنینگهن (، 2011
برایسن و ریگرا ( ، 2014زو و
ریگرا (2015

3
4

بسهر
مام شنامهی
هدف رولت

این الگن مام

را چگنن تحلیل میکند و رر

چ بسهر مام شنامهی و نظا امه اعی شکل
گرفه است؟
الگنی ارائ شدج ،هدف رولت و روله ررا را

بنینگهن ( ، 2011برایسن و
ریگرا (، 2014
کلی و ریگرا ( ، 2002اسهنکر
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ردیف

ابعاد یا

سؤالهایی که باید برای تبيين الگوی

مؤلفه

حکومتداری پاسخ داده شود
نسبت ب مرر مام

چ میراند؟

منبع
( ، 2006اُفلین ( ، 2007بنینگهن
( ، 2011برایسن ( ، 2014نیآوری
و منشین ( ، 2014ویزل و منرل
(2014

بازیگرا
5

اصلی و
نقشآفرینا

بازیگرا اصلی و نقشآفرینا مدیریت رولهی
رر این الگن ،چ افرار یا گروجهایی هسهند؟

رنهارت ( ، 2000ازبنر (، 2006
بنینگهن ( ، 2011ویزل و منرل
(2014
کلی و ریگرا ( ، 2002وی گنرا

6

( ، 2002اسهنکر ( ، 2006بنینگهن

شینج

شینج تنظیمگری رر الگنی حکنمتراری

تنظیمگری

چگنن است؟

ارزشهای

محنریترین ارزش رر ارارة امنر ع نمی از

ازبنر ( ، 2006برایسن و ریگرا

محنری

نظر این الگن کدا ارزش  /ارزشها است؟

( ، 2014زو و ریگرا (2015

( ، 2011برایسن و ریگرا
( ، 2014نیآوری و منشین
( ، 2014ویزل و منرل (2014

7

نقشآفرینی
8

مرر رر
رولت

از نظر این الگن ،نحنة ایفای نقش مرر رر
برنام های رولت چگنن است؟

کلی و ریگرا ( ، 2002وی گنرا
( ، 2002برایسن و ریگرا
( ، 2014زو و ریگرا (2015
رنهارت ( ، 2000وی گنرا

9

ت ریف مرر

10

نقش رولت

مرر از نظر این الگن چ مایگاج و نقشی
رارند؟

( ، 2002اسهنکر ( ، 2006اُفلین
( ، 2007برایسن ( ، 2014نیآوری
و منشین ( ، 2014ویزل و منرل
(2014
رنهارت ( ، 2000وی گنرا

رولت از نظر این الگن چ نقشی رارر؟

( ، 2002ازبنر ( ، 2006اسهنکر
( ، 2006اُفلین ( ، 2007برایسن
( ، 2014ویزل و منرل (2014
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ردیف

ابعاد یا

سؤالهایی که باید برای تبيين الگوی

مؤلفه

حکومتداری پاسخ داده شود

مبنای
انگیزشی

11

نقشآفرینا

منبع

رر این الگن ،مبنای انگیزشی نقشآفرینا برای

رنهارت ( ، 2000برایسن و ریگرا

ف الیت رر مهت نیل ب اهداف چیست؟

(2014

پیشینه پژوهشهای صورت گرفته در حووه حکوموتداری اه منظور دانشودندا
اسالمی
یکا از مدلهای ارائه کد و مدل مدی ه تاضله آیحاهلل جاادی آملا االالحت ایشالان بالا تکیاله بالر
مکتب جامع االبمو ضون نوایاندن (و نه خل ) آرمان کهر ماعاد االبم که آرمان کهر مهدوی هم
نام داردو به تبیین مدل حکامح االبما ماپردازدت در نظر وی جامعهای اه العادت االالح کاله از
تهذیب روح نشأت ررتته و بهر م د باکد و جامعه یا ملتا القاط کرد االح که از این بارقه الهالا
م روم باکدت ایشان معتقدند بهترین راها که انبیا (علیهمالسبم) انت ا کالرد انالدو ایالن االالح کاله
انسان را در مقاطع راناران تاض به بار آورد اندت انسانهای تاض و جامعه تاض و مدی ه تاضله را
ماالازند (اترادیو )80 1392ت ح ازیتر ()1396و در پژوهش خاد مؤلاههای حاکویالح االالبما
از م ظر نهجالببغه را کام احسان و اخاتو رکد و هدایحو کریعحو وحدت و انس امو هویالاری
و مشارکحو میانهروی و اعتدالو مبارز با تسالادو عالدالحو کالااتیحو صالداقحو مسالئالیحپالذیری و
پاال گایاو تبعیح و والیحپذیریو روکال گری و بصالیرتاتزایالاو ام یالحو حوایالح از مظلامالان و
م رومانو حکوح و عقبنیحو تالا و تبریو تأمین معیشح و رتا مردم و آبالادی و پیشالرتح کالر
کرد االحت
الیدطباطبایا ( )1400در رالاله دکتری خادو چارچابا  16رانهو کالام حاالن نظالام والیالحو
اتزایش ایوان (بصیرت)و ارتقای عو (صبرو االتقامح)و تبیین مکتب و آرمانهای آنو مبارز حالاد
الیاالا پیاالته و م س م با امحو پیشروی و پیشبریو مشارکح تعالال در توالاما عرصالههالاو تقایالح
جبهه ح و تضعی

باط و مالدیریح جهالادیو روحیاله انقببالا و جهالادیو ت قال آرمالان تاحیالدو

خداوند متعال تعیینک د الیاالحهاو پاال گایاو مطالبهرریو راتوانالالازی و کوالک باله ت قال
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آرمانهاو بسیج مردماو مردمالپاریو تبیین روک گریو آراهاب شالا و بصالیرتاتزایالاو باله ع الاان
ابعاد و مؤلاههای حکامحداری از م ظر آیحاهلل خام های ترالیم کرد االحت
ره ارد ()1388و ضون بررالا نظرات اندیشو دان تشیّعو چ ین بیان ماک د که در االبم تلساه
تشکی حکامح ای اد زمی ه رکد و تعالا انسان االحت ایشان ویژراهای حکامحداری مهدوی را
کام مؤلاالههالایو دانالشررایالاو ت الانررایالا الهالاو رتالا ررایالاو تعالالاجالایاو جهالانکالوالاو
عدالحررایا و مساواتو تاالعهررایا و الازندرا و ام یحررایا تبیین ماک دت
بررسی حکومتداری اه منظر امام خدینی (رحدةاهلل) در پژوهشهای پیشین
حسینپار و دیگران ( )1399طا پژوهشا با االتااد از روش تراترکیبو م والاک  97پالژوهش
را مارد بررالا قرار دادندت در پالژوهش ایشالانو  67پالژوهش مالارد مطالعاله دقیال قالرار ررتالحت در
م واکو  14مؤلاه االت راج رردیدت این پژوهشها از چهار م ظر و رکته علوا پیرامان اندیشه امام
به ماضاک ادار جامعه پرداخت دت رکتههای علوا علام الیاالاو حقاق االاالاو تقه و مبانا دی الا و
مدیریح دولتاو رویکردهای پرداخح مسأله بادندت
 37پژوهش از م ظر دانش علام الیاالاو  4پژوهش از م ظر دانش حقاق االاالاو  6پژوهش از
نظر دانش مدیریح دولتا و  40پژوهش از نظر دانش علالام دی الا وجالاد داردت کالایان کالر االالح
م واعه مؤلاالههالای االالت راج کالد در ایالن پالژوهشهالا  14مالارد بالاد کاله کالام قالانان الهالا و
قانانررایاو جوهاریحو نقش م اری ولا تقیهو عدالحو آزادیو نظارت و پاال گایاو تربیالح و
تأمین العادت بشرو وحالدتو االالتقبلو خالدمتگزاریو عقبنیالحو ام یالح و رتالا و مبالارز بالا تسالاد
ماباکدت نکته حائز اهویح پیرامان پژوهش ما این االح که در هیچ یک از پالژوهشهالای صالارت
ررتتهو یع ا  97پژوهش مارد مطالعهو جامعیح نگا از م ظر رکته مالدیریح دولتالا و اندیشاله امالام
ل اظ نشد و مؤلاهها بهصارت پراک د و م زا از هم بیان کالد االالحت ب الابراین نوالاتالاان راالح
الگای حکامحداری از م ظر اندیشه امام در پژوهشهای رذکته ارائه کد و تبیین جامعا از ابعاد
و مؤلاههای ادار جامعه از م ظر دانش مدیریح دولتا صارت ررتته االحت
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نوادار 1ت نوادار تراوانا پژوهش از م ظر اندیشه امام خوی ا (رحوةاهلل) در ماضاک حکامحداری (حسینپار و
دیگرانو )1399

روش پژوهش
از آنجا که در پژوهش حاضالر باله دنبالال بررالالا داد هالای مت الا بالاقا مانالد از امالام خوی الا
(رحوةاهلل)  -که در قالب بیاناتو پیامهاو نامهها وتتت االح -هستیمو مب ای پژوهش بررالا کتا 21
جلدی ص یاه امام (رحوالةاهلل) قالرار ررتالح و در انتهالاو داللالحهالای نظالری ایشالان را در ماضالاک
حکامحداری تشریم خااهیم کدت ب ابراین مالاتالاان راالح پالژوهش حاضالر از نظالر جهالحریالری
کاربردیو بالا رویکالرد االالتقرایاو هالدو اکتشالاتا و االالتراتژی م ت الب ت لیال مضالوان بالا کالیا
رردآوری داد از طری بررالا اال اد و کتاب انهای االحت
ص یاه امام خوی ا (رحوةاهلل)و کام پیامهاو نامههاو ال راناها و احکام از الال  1331لغایالح
 1367االحت با مطالعه متن ص یاه و طا کردن مراح روش ت لی مضوانو  199مضوان پایهو 28
مضوان الازمانده د و  11مضوان تراریر االت راج رردیدت ت لی بیانات و اندیشه حضالرت امالام
خوی ا (رحوةاهلل)و نشان مادهد ایشان دارای انس ام الگالای حکامالحداری هسالت د و بالرای ادار
جامعه دارای یک مدل مش ص هست دت البته تقه پایای مدنظر امالام خوی الا (رحوالةاهلل)و مالاتاانالد
مت االب با نیاز و کرایط جامعهو الگای حکامح داری و ادار را تغییر دهدت این نکته را امام خوی ا
(رحوةاهلل) به صراحح در م شار روحانیح بیان ماک د
«خبصه کبم ای که ما باید بدون تاجه به غر حیلهرر و کالرق مت الاوز و تالارز از دیپلواالالا
حاکم بر جهانو درصدد ت ق تقه عولا االبم برآییم؛ و الّا ماداما که تقه در کتا ها و الی ه علوا
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مستار بواندو ضرری متاجه جهان ااران نیسح و روحانیح تا در هواله مسالائ و مشالکبت حضالار
تعال نداکته باکدو نواتااند درک ک د که اجتهاد مصطلم برای ادار جامعه کاتا نیسحت حاز هالا
و روحانیح باید نبض تاکر و نیاز آی د جامعه را هویشه در دالح خاد داکته باک د و هواار چ الد
قدم جلاتر از حاادثو مهیای عکسالعو م االب باک دت چه بسا کیا های رایج ادار امار مردم در
الال های آی د تغییر ک د و جاامع بشری برای ح مشکبت خاد به مسائ جدید االبم نیالاز پیالدا
ک دت علوای بزرراار االبم از هم اک ان باید برای این ماضاک تکری ک د» (ص یاه امام خوی الا
(رحوةاهلل)و ج )292 21ت
به م ظار اعتبار ب شا به پژوهشو  4معیالار اعتبالارپالذیری1و قابلیالح اطوی الان2و تأییالدپالذیری 3و
انتقالپذیری 4در نظر ررتته کد االحت خبصه تعالیحهای ان ام کد ی چهار معیار به کرح زیر
االح
جدول 2ت اعتبار پژوهش

تعالیحهای پژوهش حاضر

معیار دقح علوا

در مرحله رردآوری و ت لی داد ها
بررالا توام متن ص یاه امام خوی ا (رحوةاهلل) و نه بررالا ب شهای م ت ب
اعتبارپذیری
در مرحله پاالیش مضامین
و کم تکرار

تکیه به مضامین قای و پر تکرار و ک ار رذاکتن ماارد ضعی

االت راج مقایسهای الگاهای حکامحداری در اندیشههای غربا در قالب مؤلاههای
اصلا و تبدی به الؤالهایا ی الؤالهای ترعا پژوهش

انتقالپذیری

قابلیح مقایسه الگای مست رج با الگاهای ماجاد
ان ام کلیه مراح رردآوری و ت لی داد ها تاالط یک ترد آک ا به ادبیات
اطوی انپذیری

حکورانا و اندیشه و نظارت االاتید
مقایسه مستور با پژوهشهای صارت ررتته
1. Credibility
2. Dependability
3. Confirmability
4. Transferability
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تعالیحهای پژوهش حاضر

معیار دقح علوا
تاصی

کااو از هوه رامهای پژوهش

مراجعه به خبرران و پژوهشهای مرتبط در صارت ابهام
االتااد از هوه الااظ مارد االتااد امام خوی ا (رحوةاهلل) تا دید کاملا وجاد داکته
باکد
تاصی

تاصیلا هوه رامهای ت قی

مست د کردن کام تبدی متان مست رج به مضامین
ارائه کام جداول کد رذاری کد

تأییدپذیری

حذو مضامین ضعی

و کم تکرار

تراترکیبا از پژوهشهای صارت ررتته مرتبط با ماضاک (حکامحداری از م ظر
اندیشه امام خوی ا (رحوةاهلل))

یافتههای پژوهش
تحلیل اندیشه امام خدینی (رحدةاهلل) در حکومتداری
به م ظار ت لی م واعه بیاناتو نامههاو پیامها و احکالام امالام خوی الا (رحوالةاهلل) در صال یاهو
رزار هایا با ماضاک پژوهش از میان متان ص یاه امام خوی ا (رحوةاهلل) انت ا کالد و مضالامین
پایه برای آن در نظر ررتته کدت برای نوانهو تعداد  39رزار انت ا رردیدت مضامین مرتبط با ایالن
رزار هاو  18مضوان پایهو  3مضوان الازمانده د و  1مضوان تراریر را کام مالاکالادت باله ایالن
صارت نشان داد ماکاد که هدو در حکامحداری در اندیشاله امالام خوی الا (رحوالةاهلل) باله دو
دالته هدو غایا و واالط تقسیم ماررددت
مطاب با مضامین الازمانده د و هدو غایا برای حکامحو ت ق االالبم و عالدالح در جامعاله
االحو لکن امام (رحوةاهلل) برای رالیدن به این هدو غایاو هدو واالطا را ت ح ع الاان خالدمح
به مردم مطرح ماک دت در زیر جدول مرباط به ترآی د کدرذاری و االت راج مضامین آورد کد
االحت

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جدول 3ت نوانه کک ریری مضامین پایه از رزار ها
ردیف

گزاره

مضامين پایه

ملت عظیمالشأ ایرا ! نهضت منر را ارام رارج و هر گز
1

سسهی ب منر راج ندهید ک ن یرهید .مط ئن باشید -ب امید

امرای عدالت اسالمی  /نجات

مدا -پیروزی و سرافرازی نزریک است .هدف نجات ملت

ملت  /قراری حکنمت الهی بر

است ،امرای عدالت اسالمی و برقراری حکنمت الهی بر

پای محکم عدل

پای محکم عدل است.
وصیت اینجانب ب وزرای مسئنل رر عصر حاور و رر
عصرهای ریگر آ است ک عالوج بر آنک ش اها و کارمندا
وزارتخان ها بنرم ای ک از آ ارتزاق میکنید مال ملت
2

است ،باید ه

مدمهگزار ملت و بخصنص مسهض فا

باشید؛ و ایجار زح ت برای مرر و مخالف وظیف ع ل

مدمهگزار ملت و بخصنص
مسهض فا و ملب روایت
آنا

کرر  ،حرا و مدای نخناسه  ،گاهی منمب غضب الهی
میشنر؛ ه

ش ا ب پشهیبانی ملت احهیاج رارید.

اکنن ک بح داللَّ ت الی منانع رفع گرریدج و فضای آزار
برای رمالت ه
3

طبقات پیش آمدج است ،هیچ عذری باقی

ن اندج و از گناها بزرگ نابخشنرنی ،مسامح رر امر

مدمت ب اسال و میهن

مسل ین است .هر کس ب مقدار تنا و حیط نفنذش ،الز
است رر مدمت اسال و میهن باشد.
پیغ بر اسال (صلی ا) علی و آل و سلم تشکیل حکنمت
رار ،مثل سایر حکنمتهای مها  ،لکن با انگیزج بسط
عدالت امه اعی و ملفای اول اسالمی حکنمتهای وسیع
4

راشه اند و حکنمت علی بن ابیطالب (علی السال نیز با
ه ا انگیزج ،ب طنر وسیعتر و گسهررجتر از واوحات تاریخ

بسط عدالت امه اعی

است .پس از آ  ،ب تدریج حکنمت ب اسم اسال بنرج و
اکنن نیز مدعیا حکنمت اسالمی ب پیروی از اسال و
رسنل اکر (صلی اللَّ علی و آل بسیارند.
5
24

اینک ک ب تنفیق و تأیید مداوند ،م هنری اسالمی با

تحقق محهنای اسال و احکا

رست تنانای ملت مه هد پای ریزی شدج و آنچ رر این

اسالمی و حفظ و حراست از
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ردیف

گزاره

مضامين پایه

حکنمت اسالمی مطرح است ،اسال و احکا مهرقی آ

آ

است ،بر ملت عظیمالشأ ایرا است ک رر تحقق محهنای
آ ب م یع اب ار و حفظ و حراست آ بکنشند ک حفظ
اسال رر رأس ت ا وامبات است.
ما مفهخریم ک ائ

م صنمین ما (صلنات اللَّ و سالم

علیهم رر راج ت الی رین اسال و رر راج پیارج کرر قرآ
کریم ک تشکیل حکنمت عدل یکی از اب ار آ است ،رر

پیارج کرر مقاصد قرآ و سنت /

حبس و تب ید ب سر بررج و عاقبت رر راج براندازی

تشکیل حکنمت عدل  /ت الی رین

حکنمتهای مائران و طاغنتیا زما منر شهید شدند .ما

اسال

6

امروز مفهخریم ک میمناهیم مقاصد قرآ و سنت را پیارج
کنیم.
من بارها اعال کررجا ک با هیچ کس رر هر مرتب ای ک
7

باشد ،عقد امنت نبسه ا  .چهارچنب روسهی من رر ررسهی
راج هر فرر نهفه است .رفاا از اسال و حزباللَّ  ،اصل

رفاا از اسال و حزبا)

مدش ناپذیر سیاست م هنری اسالمی است.
سرلنح هدفها اسال و احکا عدالتپرور آ باشد؛ و
ناچار بدو حکنمت اسالمی عدالتمناج ،رسید ب این

8

هدف محال است.

هدف ،حکنمت اسالمی
عدالهخناج /هدف حکنمت،
تحقق اسال و احکا عدالت
پرور

با این تشکلی ک رارید ،این وحدت کل ای ک رارید ک
ه
9

را با هم رر یک محل م ع کررج است ،ما را با ش ا رر

یک محل م ع کررج است ،امیدوار ک وحدت روحی و
وحدت عقیدتی راشه باشیم و ه

رر صف واحد ب ملن

حرکت ب سنی حکنمت عدل
الهی

برویم ،ب سنی حکنمت عدل الهی
روحانین مه هد کشنر ما باید منرشا را برای فداکاریهای
10

بیشهر آمارج کنند و رر مناقع لزو و ورورت از آبرو و اعهبار

حفظ اسال و مدمت ب

منر برای حفظ آبروی اسال و مدمت ب محروما و

محروما و پابرهنگا

پابرهنگا اسهفارج ن ایند.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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ردیف

مضامين پایه

گزاره
باید ما رنبال بکنیم تا اینک این نهضت را ب آمر برسانیم و
یک حکنمت عارل رر اینما باشد؛ ی نی یک حکنمهی باشد

11

ک نخناهد میب منرش را پر بکند؛ حکنمهی باشد ک
منرش را از ملت بداند و مدمهگزار بداند ،ن منرش را

حکنمت مدمهگزار مرر /
تحقق حکنمت عارل

آقای ملت بداند.
ش ا نظرتا ب این باشد ک تکلیف شرعی الهی منرتا را
ک مقامی را رارید و باید با این مقا مدمت کنید .این آلت
12

است برای مدمت ب مرر  ،منرش چیزی نیست!

مدمت ب ملت و مرر

اگر مدمت ب مرر کررید ،مقا برای ش ا صالحیت رارر و
منب است و اگر نشد ،مقا چیزی نیست.
13

یک حکنمت عدل اسالمی [میمناهد] ک ب ررر مرر

رسیدگی ب ررر مرر  /حکنمت

برسد.

عدل اسالمی

مذهب اسال مثل مذهب مسیح نیست ک رامع ب حکنمت
و رامع ب ارارج م لکت رسهنری نداشه باشد یا اگر راشه
14

باشد ،ب مسیحیا نرسیدج باشد .اسال حکنمترارر و
حکنمهش ه ا نحنی ک حکنمتهای ریگری هست و

تشکیل حکنمت اسالمی و
تشکیالت اسالمی بر مبنای
عدالت

تشکیالت رارر ،تشکیالت رارر؛ لکن تشکیالتی ک ت امش
بر مبنای عدالت است.
زندگی ه
15

انبیای عالم ،ه

انبیا از اول ،از آر تا ب حال،

این م نا بنرج است ک رر مقابل منر ،میمناسهند حکنمت

حکنمت عدل  /حکنمت عدل

عدل را ررست کنند.

مقابل منر

به هوین ترتیبو رزار های مرتبط انت ا کد و مضامین پایه به آن تعل ررتالحت در م والاکو
 199مضوان پایهو  28مضوان الازمانده د و  11مضوان تراریر االت راج رردید و تگ رالذاری
کدت جدول زیرو م واعه مضامین تهیه کد را به نوایش رذاکته االحت
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جدول 4ت کبکه مضامین پژوهش
مضامين پایه
فلسف اسالمی  /فق ع لی راهگشای حکنمتراری  /فق پنیا نیاز امروز
مام  /فق شی

مضامين

مضامين

سازماندهنده

فراگير

فق اسالمی
(شی

برای اسهخراج احکا حکنمتراری  /فق ع لی اسال

بسهر عل ی

نفی اسال امریکایی /اسال پابرهنگا و محروما  /مها بینی الهی /نفی اسال
مقدسن اهای مهحجر /نفی اسال سرمای رارا مدانشناس و اسال مرفها

اسال ناب

بیررر  /اسال رفع ایاری امانب  /نفی تحجر و واپسگرایی  /نفی اسال

مح دی
مبانی نظری

سلطنهی و اسال سرمای راری  /نفی اسال الهقاطی
پرچمراری و محنر بنر والیتفقی  /مایگاج والیتفقی رر ارارج کشنر و

نظری

هدایت اسالمی حکنمت /والیت مطلق فقی

والیتفقی

لزو مام

رشد یافه  /مسیر تربیهی غلط رر نظا غیراسالمی  /مام

عقبماندج /مخالف رسالت حکنمت اسالمی  /تربیت ،رسهنر کار حکنمت
اسالمی  /لزو بیداری ملت  /تزکی  ،ت لم و حک ت نیاز مام

انسانی  /تربیت

انسانی ماهیت زندگی امه اعی انسا  /لزو اصالح و تربیت رولت و
رولتمررا برای اصالح و تربیت مام

 /حکنمت اسالمی برای تربیت انسا

 /ارزش گذاری انسانی رر حکنمت اسالمی  /تربیت ماهیت ب ثت انبیا ب رلیل
نیاز امه اعی بشر  /حکنمت تربیتکنندج مام

 /تربیت افرار و مام

و

تربیت و

زمین های

رشد

مام شنامهی

انسا  /انحصار تربیت صرفاً رر رست حکنمت اسالمی و ن رر رست
حکنمت ماری  /تربیت مرر ه ا مدمت ب مرر  /نگاج تربیهی ب مام

رر

حکنمت اسالمی  /انسا س ارت ند ،آرما نظا اسالمی  /احکا امه اعی
اسال برای تربیت  /لزو تشکیل نظا تربیهی برای حکنمت  /نظا تربیت
م ننی وماری رر مام

هدف حکنمت ،تحقق اسال و احکا عدالت پرور  /هدف ،حکنمت اسالمی

تحقق اسال

عدالهخناج  /آمال پیارج شد احکا اسال /حفظ اسال و احکا اسال /

و تحقق

حکنمت حضرت رسنل برای ایجار عدالت  /پیارجسازی احکا اسالمی بین

عدالت رر

مسل ین  /هدف ،نجات ملت ،امرای عدالت اسالمی و حکنمت الهی بر پای

هدف رولت

مام

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مضامين پایه

مضامين

مضامين

سازماندهنده

فراگير

محکم عدل  /احیای هنیت اسالمی مسل انا  /حکنمت اسال  ،تشکیالتی بر

(اهداف

مبنای عدل  /تحقق حکنمت عدل  /حکنمت الهی بر پای محکم عدل  /ایجار

غایی

عدالت رر مام  /حکنمت عدل الهی  /تحقق نظا اسالمی  /حکنمت کامل
اسالمی  /حکنمت عدل اسالمی /
مدمت ب
مدمهگزار ملت  /مدمت ب مرر و مسهض فا  /مدمت ب مرر  ،تکلیف

مرر

شرعی

(هدف
واسط

نظارت و هدایت فقی  /محنریت والیتفقی  /مصلحت نظا بر عهدج ولی فقی
والیتفقی کنهرل کنندج نظا  /حکنمت ب م نای والیت مطلق فقی رر
م هنری اسالمی  /احکا ثاننی و نظارت بر احکا اولی بر عهدج والیتفقی /
نیازمندی مام

والیتفقی

ب احکا حکنمهی

مسئنلین رولت م هنری اسالمی ،ن ایندگا واق ی مرر  /حرکت رولت و

رولت و

مسئنلین نظا رر راج اسال  /مسئنلین برای مدمت ب مرر

روله ررا

بازیگرا

نقش کلیدی مرر  /ملت فداکار  /پشهیبانی مرر از رولت و قنای مسلح /

اصلی و

تنانایی ملت بر حفظ از شرایط بحرانی  /مدمت بیتنقع مرر ب اسال و نظا

نقشآفرینا

 /مرر پشهیبا رولت و مسائل آ  /رمز پیروزی ،ح ایت مرر برمالف زما
حضرت امیرال ؤمنین و پیامبر رر بره های ماص  /فداکاری مرر برای اهداف

ملت

نظا  /زمین سازی ورور مرر ب ارارج امنر تنسط رولت  /سیاست ی نی رابط
میا حاکم و ملت  /پشهیبانی ملت از نظا ب عننا عنصر اصلی مبارزج با
اسهکبار  /حکنمهی ک منرش را از ملت بداند  /تأکید بر پشهیبانی ملت از نظا
تشکل بسیج برای تحقق هدف نظا  /مایگاج مسجد ب عننا نهار تأثیرگذار رر
حکنمتراری  /ش نلیت بسیج ب کل مها اسال /اه یت ب نقشآفرینی انج نهای
اسالمی مارج از کشنر  /ایسهارگی رر برابر شرق و غرب با بسیج  /ایجار حکنمت
بزرگ اسالمی ب رست بسیجیا  /انحصار مقابل با نفنذ فقط با نهار مررمی (بسیج /
ورورت تشکیل نهار مررمی (بسیج رانشجن و طلب برای تحقق اهداف نظا  /منفقیت
مس ئنلین رر تحقق اهداف نظا رر گرو ح ایت از نهار مررمی  /وعدج عذاب برای
مسئنلین کشنر رر عد ح ایت از نهار مررمی
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نهارهای
مررمی

بازیگرا
اصلی و
نقشآفرینا

نشریه علمی مدیریت اسالمی

مضامين پایه

مضامين

مضامين

سازماندهنده

فراگير

روحانین پرچمرار حرکت ملت رر نظا  /رانشجنیا مقیم مارج از کشنر ب
عننا مخاطبین رائ ی اما رر تحقق اهداف نظا  /نقشآفرینی طالب ،مرامع،
مدرسین حنزج و ائ

م

رر حکنمتراری  /لزو راهن ایی و هدایت ارکا

نظا تنسط مجههدین  /لزو حضنر ف ال باننا رر عرص نظا  /ریدارهای

مناص

مکرر با مداحا  ،عل ا ،رانشجنیا  ،اساتید رانشگاج و م ل ا و تبیین اهداف /
نظا و لزو نقشآفرینی آنا  /لزو نظارت روحانین بر برنام ریزیهای کشنر
لزو و عقالنی بنر امهیاررار بنر مرر رر کشنر  /تأکید بر آرای مرر و
ت یین سرننشت منرشا  /لزو نظارت مرر بر ع لکرر مسئنلین نظا /
سرننشت مرر ب رست منرشا رارای منطق عقلی و مبهنی بر ش نر انسانی /
اتکای م هنری اسالمی بر آرای ملت  /لزو نقشآفرینی و امهیار مرر یک
مسأل عقلی برای حکنمت  /ت یین نظا سیاسی با آرای منر مرر  /تقدیر
مکرر اما (رح اا) از مرر برای حضنر مرر رر انهخابات  /م هنری
اسالمی ه ا م هنری است با قنانین اسال  /لزو مشارکت مرر رر نظا ب
عننا شأنی از م هنریت  /آگاهی ،مشارکت و نظارت مرر رر کشنر /

م هنریت

پشهیبانی رولت از مرر و مرر از رولت  /عد منفقیت رولت بدو حضنر

نحنج
تنظیمگری

مرر  /آزاری مرر رر انهخابات  /حکنمت تابع آرای ملت  /الگنگیری
م هنریت از روی پیامبر و اما علی (علی السال  /لزو نقد و اسهیضاح
مسئنلین تنسط مرر  /عد مناز شرعی برای عد رمالت مرر رر حکنمت /
وظیف حکنمت ب ع ل بر مبنای آراء مرر  /اصل نظا بنر ش ار م هنری
اسالمی  /وظیف حکنمت ب ع ل بر مبنای آراء مرر (حاکم بنر آراء ملت رر
حکنمت /
رر حکنمت اسالمی ،قانن اسالمی حکنمت میکند  /حکنمت صدر اسال
م صنمین بر مبنای حکنمت قانن  /انهخاب م هنری اسالمی و حاک یت
قنانین مدا تنسط مرر  /رین اسال ه ا قانن اساسی  /پیارج شد قانن
اسالمی رر مام

 /حکنمت قانن بنر حکنمت اسالمی  /منشأ صدور

قنانین ،قنانین اسال  /پذیرش حاک یت قنانین اسال تنسط مرر و نظا /

حاک یت
قنانین الهی /
اسال

نحنج
تنظیمگری

حک فرما بنر حاک یت مدا و حکم مدا از طریق قانن اسال  /تابع بنر
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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ابعاد و مؤلفههای حکومتداری از منظر امام خمینی (رحمةاهلل) با رویکرد دانش مدیریت دولتی

مضامين پایه

مضامين

مضامين

سازماندهنده

فراگير

حکنمت اسالمی (م هنری اسالمی از قنانین الهی اسال
مصلحت نظا  /مصلحت کشنر  /صالح مرر  /صالح ملت
لزو آزاری مرر رر انهخابات  /نهارین شد روحی مهار و شهارتطلبی رر
مام  /لزو لحاظ ارزشهای اسالمی رر برنام ریزی کشنر /ومنر ارزشهای
اسالمی و عقالنیت رر مام
لزو ومنر وحدت کل
کل

مانع فسار و تحت سهم قرار گرفهن

مصلحت
نهارین شد
ارزشها

رر کشنر  /پیروزی و منفقیت نظا رر گرو وحدت

 /رمز بقا و پیروزی نظا  ،با امه اا ملت  /لزو وحدت برای مسئنلین
نظا /وحدت میا مرر و مسئنلین  /لزو وحدت میا مسل انا برای

وحدت

بازرارندگی از رش نا مشهرک  /تحقق ش ار ن شرقی و ن غربی  /مرر
مناسهار آزاری و اسهقالل /وحدت کل

مسل ین  /تشکیل مبه واحد و مهحد

تشکیل نظامی مبهنی بر ارزش ن شرقی و ن غربی  /لزو منرکفایی برای نظا
 /عد تسلط بیگانگا بر کشنر  /عد وابسهگی سیاسی و نظامی و اسهقالل
اقهصاری  /لزو اسهقالل فکری اندیش ندا  /آزاری مناحهای سیاسی رر اظهار

اسهقالل و

عقاید  /تحصیل اسهقالل و آزاری ذیل هدف برقراری م هنری اسالمی  /لزو

آزاری

آزاری رر حدور قنانین اسال  /لزو زندگانی مرر مبهنی بر آزاری  /حکنمت

ارزشِ (های
محنری

اسالمی ی نی آزاری ،ی نی اسهقالل  /آزاری مرر رر برابر نقد مسئنلین نظا
مدمترسانی بدو تب یض  /تنزیع امکانات ب طنر عارالن و بسط عدالت
امه اعی  /حکنمت اسالمی ،م هنری اسالمی عدل اسالمی  /عد میانت ب

عدالت

بیتال ال مسل ین  /تحقق رفاج رر گرو عدل اسالمی  /اسهقرار عدل اسالمی
گزارش رار مسئنلین ب مرر  /آگاهی مرر از ف الیتهای رولت  /بازمناست
مسئنلین و اسهیضاح آ ها تنسط مرر  /بیا تص ی ات و اقدامات رولت و

پاسخگنیی

مسئنلین
ت یین سرننشت بر عهدج منر مرر  /تشکرهای مه در پیرامن اه یت
انهخابات  /آزاری مرر رر انهخابات  /تشنیق مرر ب حضنر رر انهخابات /

انهخابات

لزو رمنا ب آرای ع نمی برای ت یین سرننشت مرر
حضنر مرر رر مسائل سیاسی و امه اعی و عد بیتفاوتی  /لزو حضنر
ف ال زنا رر مام  /امیدبخش بنر حضنر مرر رر مسائل مام
تشکیل حزب مسهض فین رر رنیا  /نقش آفرینی بسیج رر تحقق اهداف انقالب /
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نقش و
مایگاج

حضنر ف ال

مشارکت

ملت

ع نمی

حضنر

نشریه علمی مدیریت اسالمی

مضامين پایه

مضامين

مضامين

سازماندهنده

فراگير

نقشآفرینی انج نهای اسالمی رانشجنیا مارج از کشنر رر مسائل نظا /

تشکیالتی

تشکیل گروجهای منرمنش مررمی  /تشکیل و نقشآفرینی گروجها و نهارهای

مرر رر

مررمی رر اهداف انقالب

قالب نهار
مررمی

حق مرر رر مطالب از مسئنلین  /ت یین مسئنلین تنسط مرر  /مالکیت مرر بر
امنال ع نمی  /لزو ت یین سرننشت منرشا /اعهقار ب ولین ت بنر مرر
تنسط مسئنلین  /م هنری اسالمی حاصل فداکاری مرر است  /مرر مالک

ولین ها

مفهن مرر

رولت  /مرر اربابا مسئنلین
عد آسیبپذیری نظا با مدمت مرر  /رولت ننکر و مدمهگزار مرر  /لزو
مدمهگزاری ب مرر  /مدمهگزار بنر پیامبر (صلی ا) علی و آل وسلم

مدمهگزاری

نقش رولت

نسبت مرر /مدمهگزاری رولت ،حق مرر
سازوکارهای

ترویج روحی مدمهگزاری  /روایت مدا رر گرو مدمهگزاری ب مرر و
روای ملت  /این حکنمت ،حکنمت مدمت ب مرر و اسال  /مقدس بنر

مدمت ب

انگیزشی

کار برای نظا  /فرصت بنر مدمت ب مرر  /منر را وقف رر مدمت مرر

اسال و مرر

برای

قرار رار  /مدمت ب مرر  ،ه ا مدمت ب اسال

نقشآفرینا

در کک زیر العا کد مؤلاههای حکامحداری از م ظر اندیشه امام خوی ا (رحوةاهلل) به طار
خبصه در یک نگا آورد کادت الزم به کر االح هوان طار که در تص اول باله آن اکالار کالدو
این پژوهش و ت لی از م ظر علم مدیریح دولتا کک ررتته االحت ب ابراین در اندیشه امام خوی ا
(رحوةاهلل) به دنبال مؤلاهها و ابعاد مطرح در مدیریح دولتا باد ایمت

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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کک 1ت صارتب دی و خبصه مؤلاههای حکامحداری امام خوی ا (رحوةاهلل)
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نشریه علمی مدیریت اسالمی

ترسیم و تبیین اندیشه امام خدینی (رحدةاهلل) در حکومتداری
مضامین مست رج کد و هوان مؤلاههای حکامحداری از م ظر امام خوی ا (رحوةاهلل) االحت از
آنجا که تک وا ها رایای نظام اندیشهای امام خوی ا (رحوةاهلل) نیسحو لذا در ادامه باله کالرح و
بسط آن ماپردازیمت در متن زیر العا کد کبم ایشان به رانهای مرتب کاد که تصایر مشال ص
از اندیشه ایشان ارائه دهدت

بستر علدی
امام خوی ا (رحوةاهلل)و علم تقه را مب ای دانش تالید نظریه حکامحداری بیان کرد اندت ایشان
این تقاهح را ریشه در دوران اه بیح (علیهمالسبم) مالادان الدت امالام (رحوالةاهلل) تقهالا را اصالالح
ماده د که بتاان از آنو وضع حکامح را ترالیم کرد و با آن جامعاله را ادار نوالادت امالام خوی الا
(رحوةاهلل) برای ای اد و ادامه حیات حکامح االبماو با اجتهاد و تقاهح را باز مابی د و االاالاً
آن را ضروری مادان د و تقها و تقه ماتاان د این کار را ان ام دهدت
از طرو دیگر از آنجا که ماضاک اناال مطرح مارردد و نیالز از آنجالا کاله حقالاق عوالاما
ویژ خداو رالال خداو امامان بعد ایشان و جانشی ان آن االحو لذا باید االبمک االان برای آن تعیالین
تکلی

ک دت ب ابراین تقه باید در اینجا نقشآتری ا ک دت امام خوی ا در زمی اله مشال ص زیرب الای

علوا حکامح را تقه االبما بیان ماک د «یک م تهد بایالد زیرکالا و هالاش و تراالالح هالدایح
یک جامعه بزرگ االبما و حتا غیراالبما را داکته باکد و عبو بر خلاص و تقاا و زهدی که
درخار کأن م تهد االحو واقعاً مدیر و مدبر باکدت حکامح در نظر م تهالد واقعالا تلسالاهو عولالا
تواما تقه در توام زوایای زندرا بشریح االح؛ حکامح نشانده د ج به عولا تقه در برخارد با
توام معضبت اجتواعاو الیاالاو نظاما و تره گا االح؛ و تقهو تئاری واقعا و کام ادار انسالان
از رهاار تا رار االحت هدو االاالا این االح که ما چگانه ماخااهیم اصالال م کالم تقاله را در
عو ترد و جامعه پیاد ک یم و بتاانیم برای معضبت جاا داکته باکیم و هواله تالرد االالتکبار از
هوین مسأله االح که تقه و اجتهادو ج به عی ا و عولا پیدا ک د و قدرت برخارد در مسلوانان را به
وجاد آورد» (ص یاه امام خوی او ج )290 21ت

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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البته حضرت امام خوی ا (رحوةاهلل)و تقه مارد نیاز حکامح را تقه پایا مانام دت در تقاله پایالا
امام تأکید دارند زمان و مکان در اجتهاد نقش کلیدی دارد و راهگشای مسائ روز حکامالحداری
االحت ب ابراین در پیاما که به روحانیان دادند و ملقب به م شار روحانیح کدو این ب الث را تبیالین
مانوای د «اجتهاد به هوان البک ص یم االحو ولا این بدان مع ا نیسح که تقه االبم پایا نیسالحت
زمان و مکان دو ع صر تعیینک د در اجتهادندت مسألهای که در قدیم دارای حکوا باد االحو به
راهر هوان مسأله در روابط حاکم بر الیاالح و اجتوالاک و اقتصالاد یالک نظالام موکالن االالح حکالم
جدیدی پیدا ک د؛ بدان مع ا که با ک اخح دقی روابط اقتصادی و اجتواعا و الیاالا هوان ماضاک
اول که از نظر راهر با قدیم ترقا نکرد االحو واقعاً ماضاک جدیدی کالد االالح کاله قهالراً حکالم
جدیدی ماطلبد ت م تهد باید به مسائ زمان خاد احاطه داکته باکدت برای مالردم و جاانالان و حتالا
عاام هم قاب قبال نیسح که مرجع و م تهدش بگاید من در مسائ الیاالالا ارهالارنظر نوالاکال مت
آک ایا به روش برخارد با حیلهها و تزویرهای تره گ حالاکم بالر جهالانو داکالتن بصالیرت و دیالد
اقتصادیو اطبک از کیایح برخارد با اقتصاد حاکم بر جهانو ک اخح الیاالحها و حتا الیاالیان و
ترمالهای دیکتاله کالد آنالان و درک ماقعیالح و نقالاط قالاّت و ضالع

دو قطالب الالرمایهداری و

کوانیزم که در حقیقح االتراتژی حکامح بر جهان را ترالیم ماک دو از ویژراهای یک م تهد
جامع االح» (ص یاه امام خوی او ج )289 21ت
ایشان حکامح را تقه عولا االبم مادان د و بیان ماک د االاالاً این تقه هسالح کاله مالاتاانالد
الگای حکامحداری را تعیین ک د و تغییر دهد «خبصه کبم ای که ما باید بدون تاجاله باله غالر
حیلهرر و کرق مت اوز و تارز از دیپلواالا حاکم بر جهانو درصدد ت ق تقه عولا االبم برآییم؛
و الّا ماداما که تقه در کتا ها و الی ه علوالا مسالتار بوانالدو ضالرری متاجاله جهالان ااران نیسالح و
روحانیح تا در هوه مسائ و مشکبت حضار تعال نداکته باک دو نواتاان د درک ک د که اجتهاد
مصطلم برای ادار جامعه کاتا نیسحت حاز ها و روحانیح باید نبض تاکر و نیاز آی الد جامعاله را
هویشه در دالح خاد داکته باک د و هواار چ د قدم جلاتر از حاادثو مهیای عکسالعو م االب
باک دت چه بسا کیا های رایج ادار امار مردم در الال های آی د تغییر ک الد و جاامالع بشالری بالرای
ح مشکبت خاد به مسائ جدید االبم نیاز پیدا ک دت علوای بزرراار االبم از هالم اک الان بایالد

برای این ماضاک تکری ک د» (ص یاه امام خوی او ج )292 21ت
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مبانی نظری
در تبیین یک الگای حکامحداریو مب ایاترین الؤالا که مطرح ماکاد ایالن االالح کاله ایالن
الگای حکورانا م ت بو بر االاد چه مبانا نظری کک ررتته االحت یالک تاالاوت مالاهای میالان
الگاهای ماجاد و اندیشه حضرت امام خوی ا (رحوةاهلل) وجاد دارد که مکاتب دیگالر بالر مب الای
مکاتب مادی و انسان م اری ب ا نهاد کد و اما الگالای مالد نظالر حضالرت امالامو بالر مب الای مکتالب
تاحیدی پایهرذاری کد االحت
مطاب با تصریم ایشان که بارها تکرار نواد اندو الگای مطلالا حضالرت امالام بالر پایاله نظریاله
االبم نا االح نظریه والیحتقیه نیز م شعب از آن االح «امروز جهان تشال ه تره الگ االالبم نالا
م ودی االح؛ و مسلوانان در یک تشکیبت بزرگ االبما رون و زرق و برق کاخهای الالاید و
الرخ را از بین خااه د برد» (ص یاه امام خوی او ج )87 21ت االبم نا م ودیو در اندیشاله امالام
خوی ا (رحوةاهلل)و برررتته کد از جهان بی ا الها االحت امام (رحوةاهلل) دو جهالانبی الا را متصالار
هست دو جهانبی ا الها و جهانبی ا مادی که االبم نا را برررتته از جهانبی ا الها مادان دت امام
خوی ا (رحوةاهلل) االبم اصی را االبم نا م ودی مادان د و حد و مرز آن را با الایر قرائالحهالا
از دین مش ص ماک دت ایشان نگا غیر از این دیدرا را ان راو از دیدن مادان دت
امام خوی ا (رحوةاهلل)و به م ظار تبیین دقی تر االبم نا از آنچه به طار ال تا در جامعه مطرح
باد و آن را مقاب االبم امریکایا قرار ماده د «اینهالا (ناا یالان غالر زد ) بالا قیاتالهای حال باله
جانب و طرتدار دین و والیحو هوه را بادین معرتا ماک دت باید از کرّ اینها به خدا پ ا بریم؛ و
هوچ ین کسانا دیگر که بدون االتث ای به هر چه روحانا و عالیم االح حوله ماک د و االبم آنها
را االبم امریکایا معرتا مانوای دو راها بس خطرناک را ماپای د که خدای ناکرد به ککسالح
االبم نا م ودی م تها ماکاد» (ص یاه امام خوی او ج )292 21ت
امام به م ظار بسط و تاالعه این اندیشه در جامعهو خطا به مسالئالین نظالام و علوالاو تأکیالد بالر
اعتقاد به اندیشه االبم نا در برابر االبم امریکایا دارند «عبقهم الدم کاله تالرد تالرد کالوا عالالم و
مت صصا متعهد برای االبم نا م ودی و مبارزی الرال ح علیاله االالبم امریکالایا و مالرتهین و
پرچودار وتاداری برای ایثاررران و کهیدان خاد باکید و بتاانید با چراز علمو عو و تقاوا رلوح
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نااقو کجتکریهاو ت

رها و مقدد مآباها را از دامن االبم بزداییالد» (صال یاه امالام خوی الاو ج

)143 21ت
البته امام خوی ا (رحوةاهلل)و هرچ د االبم نا را مقاب االبم امریکایا مابی دو لکن تاالاوتا
میان االبم نا و ت

ر و تقددمآبا قائ هسالت دت ب الابراین خالط االالبم نالا را کالجرویهالا دور

ماک د و آن را متوایز از دوران االبم امریکایا و ت
االبم نا م ودی را از زنگارهای ت

ر ماداند «باید تبش ک الیم زهالد و قالدد

رررایا االبم امریکایا جدا کرد و به مردم مستضعاوان

نشان دهیم» (ص یاه امام خوی او ج )143 21ت ایشان دوران ت

ر و االالبم امریکالایا را م الال

الگای مطلا حکامحداری بیان ماک د «کوا باید نشان دهید چگانه مردمو علیه رلالم و بیالدادو
ت

ر و واپسگرایا قیام کردند و تکر االبم نا م ودی را جایگزین تاکر االبم اللط تاو االبم

الرمایهداریو االبم التقاطا و در یک کلوه االبم امریکایا نوادند» (ص یاه امالام خوی الاو ج 21
)240ت

همینه جامعهشناختی
نگا امام خوی ا (رحوةاهلل) به جامعهو نگا رکد م اری برای مردم و بیداری ملح االحت ایشان
معتقد االح حکامحو تکلی

و مب ای کار خاد را تربیح جامعه قرار دهدت االاالاً در کالبن الگالای

حکامح داری مطلا امام خوی ا (رحوةاهلل) که به نظر ما رالد هوان الگای امالام و امالح االالحو
امام جامعه تبش ماک د ملح رکد ک دت ب ابراین نگا به جامعهو رکالد یالاتتن بالاد و تربیالح جالزو
الی اک حکامح داری االحت در اص حکامحو بسالتر رکالد را تالراهم مالاک الد و جامعاله خالادش
تصویم ماریرد و آی د خاد را رقم مازندت
امام خوی ا (رحوةاهلل)و کروک نهضح را برای تشکی حکامح االبماو بیداری ملح مالابی الد
« این قدرت االبم االحو این قدرت ایوان ملح االحو این بیالداری ملالح االالح کاله در الالایه قالرآن
کریم و تعلیوات االبم بپاخاالته االحت مستضعاین بپاخاالت د و مقاب مسالتکبرین ایسالتادند؛ چ انچاله
در طال تاریخْو انبیا با مستضعاین بپاخاالت دو با مستکبرین مبارز کردند و آنها را ککسالح دادنالدت
ملح مستضع

ماو به تبعیح از تعلیوالات االالبم و قالرآن کالریمو دعالات االالبما را لبیالک راالح»

(ص یاه امام خوی او ج )241 7ت
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یکا از انتقادهای جدی امام خوی ا (رحوةاهلل) به حکامح پهلایو مسیر تربیتا غلط در جامعه
باد؛ چرا که جامعه را عقبماند و غیر رکد یاتته نگه ماداکحت اجاز ورود مردم را به حکامح و
تعیین الرناکح خاد نواداد و این ماجب تساد جامعه ماکد «کوا آقایان و هوه ملح بایالد تاجاله
ک ید الابقاً ما را آن طار تربیح کرد بادند و به واالطه تبلیغاتا کاله قالدرتهالای چپالاولگر درالالح
کرد بادند که ما را از الیاالح جدا ک د و ما دخالح در هالیچ امالر اجتوالاعا مالردمو در هالیچ امالر
الیاالا مردم نک یم و آنهایا که ماخااه د ان ام بده دو وریاهکان را برای ابرقدرتهالا باله دالالح
بگیرند الیاالح راو حکامح را و هوه چیزها را و بکشان د مردم را به طالرو آن مرتباله و آن چیالزی
که خادکان ماخااه د» (ص یاه امام خوی او ج )241 7ت
امام نگا تربیتا به جامعه را ریشهدار در االبم ماداند و بیان ماک د دغدغه االبم تربیح اتراد
و جامعه االحت ایشان این ماضاک را با مشا حکامحداری مطلا پیاند مازند «کوا خیال نک یالد
االبم آمد حیاان تربیح ک دو آمد االح خاا و خاراک برای حیاان درالح ک دت این یکااش
االح؛ این را هم درالح ماک دو لکن این یالک بععالد االالحو آن هالم بععالد آخالرش االالحت بععالدهای
دیگری دارد که آنها همو هوهاش از االبم االح و برای تربیح انسان االح و انسان را مالاخااهالد
یک ماجاد رکیدی که هوه این ابعاد را داکته باکد تربیح ک د؛ و برای هوه ای ها هم دالالتار دارد
ح دو هن جهالح دیگالری نیسالح؛ بالرای حکامالح االالبما دالالتار دارد»
االبم؛ نسبح باله یالک جهال و
(ص یاه امام خوی او ج )10 4ت
ب ابراین چه در تشکی حکام ح االبما و چه در االتورار و بقالای آنو حکامالح متعالالا را در
بستر جامعه رکد یاتته ماداندو پس تربیح جزو ماهیح نظام االبما ماکاد «حکامح االبما هم
این طاری االح که ماخااهد حکامح اللَّه در عالم پیدا بشاد؛ یع ا ماخااهد الالرباز مساللوان بالا
الربازهای دیگر ترق داکته باکد این الرباز الها باکدت ن سالحوزیالر مسواللم بالا ن سالحوزیالر الالایر
ر یم ها ترق داکته باکد؛ این یک ماجاد الها باکدت هر جا یک مولکتا باکد کاله هالر جالایش مالا
برویم صدای اللَّه در آن باکدت االبم این را ماخااهدت االبم از کشاررشایا ماخااهد که اللَّاله را
در هوه عالم نوایش بدهد؛ تربیح الاهیح بک د در هوه عالمو تربیح انسانا بک د؛ انسان را برالالاند
به آنجایا که در وهم تا ناید آن تتت» (ص یاه امام خوی او ج )436 8ت
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امام (رحوةاهلل) االاالاً تااوت بین مکاتب الها و غیرالها را چ ین بیان ماک د و این انتظالار را
از حکامح االبما دارند «لکن مکتبهای تاحیدی -که در رأد آنها مکتب االالبم االالح -در
عین حال که به مادیات و با مادیات الر و کار دارندو لکالن مقصالد ایالن االالح کاله مالردم را طالاری
تربیح ک د کاله مادیالاتو ح الا آن هالا بالرای مع ایالات نباکالدت مادیالات را در خالدمح مع ایالات
ماکش د» (ص یاه امام خوی او ج )288 9ت

هدف حکومت
حضرت امام خوی ا (رحوةاهلل)و برای تبیین جهحریالری و هالدو حکامالح االالبما مالد نظالر
خادو به صراحح نکاتا را مطرح نواد اندت ایشالان ایالن هالدورالذاری را پالیش از انقالب ترالالیم
نواد و پس از آن نیز بارها تبیالین کالرد انالدت بالرای مثالال در الالال 1356و خطالا باله ان والنهالای
االبما دانش ایان اروپاو به صراحح این مطلب را بیان نواد اند «الرلاحه هدتتانو االبم و احکالام
عدالح پرور آن باکد؛ و ناچار بدون حکامح االبما عدالحخالاا و رالالیدن باله ایالن هالدو م الال
االح» (ص یاه امام خوی او ج )322 3ت
امام (رحوةاهلل) هدو غایا برای انقب و تشکی حکامح االبما متصار هست د و آن ت ق
کام االبم در جامعه االحو لکن هر زمانا ایشان این ماضاک را تبیالین کالرد انالدو آن را هوالرا بالا
عدالح و حکامح عدل بیان نواد اندت ب ابراین امام دو هدو غایا را بیان نواد انالد؛ یکالا ت قال
کامله االبم در جامعه و دیگری ت ق عدالح که هر دو را در یک عبالارت حکامالح عالدل الهالا
جوع کرد اندت ایشان در کهریار  57نیز این ماضاک را متذکر ماکاند «ملالح عظالیمالشالأن ایالران
نهضح خاد را ادامه داد و هر رز الستا به خاد را ندهید که نوادهیدت مطوالئن باکالید -باله امیالد
خدا -پیروزی و الراترازی نزدیک االحت تتت هدو ن الات ملالح االالحو اجالرای عالدالح االالبما و
برقراری حکامح الها بر پایه م کم عدل االح» (ص یاه امام خوی او ج )455 3ت
امام خوی ا (رحوةاهلل) عدالح را در تواما کئان اجرایا دولح مابی د و باله نالاعا مالاتالاان
راح ت ق نظام االبما و حکامح کامله االبما بدون عدالح غیرموکن االالح «مالذهب االالبم
مث مذهب مسیم نیسح که راجع به حکامح و ادار مولکح دالتاری نداکته باکد یالا ارالر داکالته
باکد به مسی یان نرالید باکدت االبم حکامح دارد و حکامتش به هوان ن ا حکامحهالای دیگالر
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االح و تشالکیبت داردو تشالکیبت داردو لکالن تشالکیبتا کاله توالامش بالر مب الای عالدالح االالح»
(ص یاه امام خوی او ج )41 4ت
امام خوی ا (رحوةاهلل) از آنجا که الگای خاد را پیامبر مادان د و از کالیا حکورانالا ایشالان
االتااد ماک دو بیان ماک د که عدالت ااها در حکامالحو ریشاله در مشالا ایشالان دارد «رالالال
خدایا که الال های طاالنا در اللاک باد االحو وقتا ترصح پیدا کردو یک حکامالح الیاالالا
ای اد نواد برای ای کهو عدالح ای اد بشادت تبع ای اد عدالح ترصح پیدا ماکاد بالرای ای کاله هالر
کس هر چیزی دارد بیاوردت وقتا آکاته االحو نواتاان دت در یک م یط آکاته نواکاد کاله اهال
عرتانو عرتانشان را عرضاله ک الدو اهال تلسالاهو تلسالاهکالان راو اهال تقالهو تقهشالان راو لکالن وقتالا
حکامح یک حکامح عدل الها کد و عدالح را جاری کرد و نگذاکح ترصحطلبها به مقاصد
خادکان برال دو یک م الیط آرام پیالدا مالاکالادت در ایالن م الیط آرامو هواله چیالز پیالدا مالاکالادت»
(ص یاه امام خوی او ج )116 20
با تاضی ات باال مش ص ماکاد که امام خوی ا (رحوةاهلل) یک هدو غایا بالرای حکامالح
متصار هست د و آن را ت ق کام االبم در جامعه مادان دت امام (رحوةاهلل) معتقدند ت قال االالبم
با اقامه عدالح هورا االح و بدون آن نواکادت ب ابراین ایشان هر زمانا صال بح از اهالداو عالالا
نظام داکتهاندو پای عدالح را به میان آورد اندت از این رو مالاتالاان راالح ت قال االالبم باله هوالرا
عدالح اجتواعا یا با عبارتا دقی و حکامح عدل االبماو هدو غایا قلوداد ماکادت
با بررالا اندیشه امام خوی ا (رحوةاهلل)و این نکته به چشم ماخالارد کاله در ک الار ایالن هالدو
غایاو یک هدو ترعا نیز وجاد داردو و آن خدمح به مردم االحت خدمح به مردم بارها به ع اان
هدو برای دولح و دولتوردان مارد تأکید ایشان قرار ررتته االحت «یک حکامالح عالدل االالبما
[ماخااهد] به درد مردم برالد» (ص یاه امام خوی او جلد 4و صا ه )58ت «بایالد مالا دنبالال ک الیم تالا
ای که این نهضح را به آخر برالانیم و یک حکامح عادل در ایالنجالا باکالد؛ یع الا یالک حکالامتا
باکد که ن ااهد جیب خادش را پر بک د؛ حکامتا باکد که خادش را از ملح بداند و خدمتگزار
بداندو نه خادش را آقای ملح بداند» (ص یاه امام خوی او ج )79 6ت
امام خوی ا (رحوةاهلل) ضون جهانا تاصی

کردن نظام االبما ایران کاله متاجاله مستضالعاین

عالم االح و ماخااهد آن را به قیام حضرت ح ح (ع

اهلل تعالا ترجه الشری ) متص نوایالدو
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خدمح به مردم و ادار هرچه بهتر را در دالتار کار نظام قرار مادهد «انقالب مالردم ایالران نقطاله
کروک انقب بزرگ جهان االبم به پرچوداری حضرت ح ح (ارواح ا تدا ) االح که خداوند بر
هوه مسلوانان و جهانیان م ح نهد و رهار و ترجش را در عصر حاضر قرار دهدت مسائ اقتصادی و
مادی ارر ل ظهای مسئالین را از وریاهای کاله بالر عهالد دارنالد م صالرو ک الدو خطالری بالزرگ و
خیانتا الهوگین را به دنبال داردت باید دولح جوهاری االبما تواما العا و تاان خاد را در ادار
هر چه بهتر مردم ب وایدو ولا این بدان مع ا نیسح که آن ها را از اهداو عظالیم انقالب کاله ای الاد
حکامح جهانا االبم االحو م صرو ک د» (ص یاه امام خوی او ج )327 21ت
امام خوی ا (رحوةاهلل) از آنجا خدمتگزاری را مارد تأکید قرار ماده الد کاله االاالالاً امکانالات
کشار را برای مردم مادان د و باید در خدمح باله مالردم قالرار ریالرد «وصالیح ای انالب باله وزرای
مسئال در عصر حاضر و در عصرهای دیگر آن االح که کوا و کارم دان وزارت انالههالا بادجالهای
که از آن ارتزاق ماک یدو مال ملح االح؛ پس باید هوه خدمتگزار ملالح و ب صالاص مستضالعاان
باکید» (ص یاه امام خوی او ج )426 21ت

باهیگرا اصلی ونقشآفرینا
امام خوی ا (رحوةاهلل) یک الگای کالبه کالبکهای بالا  5بالازیگر اصاللا را بالرای حکامالحداری
مطلا ترالیم نواد اندت بازیگر اصلا با نقش م اری در ایالن الالاختار ولالاتقیاله االالحت  4بالازیگر
اصلا در مدار والیح تقیهو کام دولح و دولتوالردانو مالردمو نهادهالای مردمالا و خالااص جامعاله
هست دت این الگالا مبت الا بالر نظریاله والیالحتقیاله االالحت از ایالن رو باله نظالر مالارالالد کالبن الگالای
حکامح داریو الگای امام و امح االحو چرا که الایر بازیگران اصلا یا خاد مردم د یا برخاالته از
مردمت
ب ابراین امح در هدایح ولا تقیه االحت البتاله امالام (رحوالةاهلل) در مالتن صال یاه از ایالن عبالارت
االتااد نکرد اند و این ت لی م تج از پژوهش االحت الزم به تاضیم االح در این زمی اله طباطبالایا
()1400و در رالاله دکتری خاد با ع اان «واکاوی ابعاد و مؤلاههای مکتب مدیریح دولتا االبما
بر پایه اندیشة حضرت امام خام های (مدرلّهالعالا)»و در نتی ه پژوهش خاد به الگای امالام و امالح
در اندیشه حضرت آیحاهلل خام های رالید اندت
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مطاب با داد های جوعآوری کد در این رالالهو آیحاهلل خام های به این الگا تصریم داکتهاند
و از آنجا که ایشان اندیشهای برررتته از اندیشه امام خوی ا (رحوةاهلل) دارندو ماتاان الگا را ی
اندیشه امام (رحوةاهلل) نیز پیشبی ا کردت

والیتفقیه
در این م تصر ترصح تبیین و بسط نظریاله والیالحتقیاله وجالاد نالداردو لکالن در م الدود ایالن
پژوهش و مت االب با اهداو این پژوهشو نکات مرتبط بیان ماررددت البته امام (رحوةاهلل) با تاجه
به کرایط انت ا ولاتقیه و قاانین مرتبط با ویو تبیین ماک د این جایگا نظام پادکاها نیسالح و
دیکتاتاری به وجاد ن ااهد آورد و اتااقاً ع اصر دولح را در مسیر خااالح ملح قرار مادهدت
ایشان ماضاک را چ ین تبیین ماک د «من به هوه ملحو به هوه قاای انتظاماو اطوی ان مادهالم
که امر دولح االبماو ارر با نظارت تقیه و والیحتقیه باکدو آالیبا بر ایالن مولکالح وارد ن ااهالد
کدت رای دران و نایس دران نترالال د از حکامالح االالبما و نترالال د از والیالحتقیالهت والیالحتقیاله
آن طار کاله االالبم مقالرر ترمالاد و ائواله مالا نصالب ترمالاد انالدو باله کسالا صالدمه وارد نوالاک الد؛
دیکتاتاری به وجاد نواآورد؛ کالاری کاله بالرخبو مصالالم مولکالح االالحو ان الام نوالادهالد؛ و
کارهایا که ب ااهد دولح یا رئیسجوهار یا کس دیگری برخبو مسیر ملالح و مصالالم کشالار
ان ام دهدو تقیه ک ترل ماک د» (ص یاه امام خوی او ج )5 10ت
این م اریح با رعایح اختیارات خالاد را نشالان مالادهالدت ب الابراین در الالاختار حکامالح بایالد
والیحتقیه در مرکزیح ارتباطات با الایر اجزای حاکویح باکد «برای تقیه عادلو هوه آن اختیارات
پیامبر و ائوه (علیهمالسبم) که به حکامح و الیاالح برماررددو ثابح االح؛ زیرا تااوت میان تقیه
و آنانو معقال و م طقا نیسح؛ چه ای که والا و حاکم هر کسا که باکدو م الری احکالام کالرعاو
بر پا دارند حدود الهاو ریرند خراج و الایر مالیاتها و حقاق مالا االبما و تصرو در آنها به
آنچه صبح مسلوانان االحو ماباکد» (البیعو ج )417 2ت

دولت و دولتدردا
به طار طبیعا یکا از ع اصر اصلا در الگای حکامحداری حضرت امام (رحوةاهلل)و دولح و
دولتوردان هست دت امام (رحوةاهلل) این اتراد را مسئال در برابر اهالداو و ت قال ارزشهالای کشالار
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مادان د « اترادی که به ع اان نوای دران یا مسئالین دولح در جوهاری االبما انت ا ماکاندو
کرایطا دا رند که با رعایالح آن کالرایطو حقیقتال ًا نوای الدران واقعالا مالردم انت الا مالاکالاندو ناله
نوای دران طبقه خاصا که به ضرر اکثریح ملح عو ک دت خطاط اصاللا در قالانان االاالالا ایالن
حکامح را اصاله مسلّم االبم که در قالرآن و الال ح بیالان کالد و تشالکی مالادهالد» (صال یاه امالام
خوی او ج 5و )436ت
امام از آنجا که الگای حکامحداری خالاد را دی الا و االالبما تعریال

نوالاد انالدو حرکالح

مسئالین را نیز م طب بر عقاید االبما مادان د و از آنها مطالبه ماک دت «ملح و دولح جوهاری
االبما ایرانو تسلیم احکام مقدد قرآن و االبم د؛ و به حکم قرآن م یالد خالاد را بالرادر ایوالانا
توالالام ملالالحهالالای االالالبما و کشالالارهای م تلال

از حیالالث تره الالگ و جغراتیالالا مالالادان الالد؛ و طالالالب

صلمجایا و زندرانا مسالوحآمیز با توام دولحها و ملحها طالالب هسالت دو تالا دولتالا باله حالریم
کشار آنان ت اوز نک د و متعهد به احکام االبم باکد» (ص یاه امام خوی او ج )47 16ت

ملت
امام خوی ا (رحوةاهلل) نقش ملح را نهت ها کلید و جزو ارکان حکامح مادان دو بلکه دولح را
وامدار آنان معرتا ماک دت ایشان اینرانه بیان ماک د کاله عالبو بالر ای کاله قالدرت از آنه ملالح
االحو بلکه در برههها ی م تل

اثبات کد این مردم هست د که نقش کلیدی و حیاتا دارندت

در نگا امام خوی ا یکا دیگر از ماارد لزوم تاجه دولح باله مالردمو کالریک کالردن مالردم در
ادار امار کشار در عین تاجه به آزادی آنها االحت امام خوی ا ضون تأکید بر این امر مهمو یکا
از ورای

دولح را تراهم کردن زمی ه های ورود مردم در ادار امار کشالار و نظالارت از ان الراو

این امار مادان د و خطا به اعضای دولح ماترمای د «از اماری که الزم االح عرض ک م ای که
کوا مادانید و کر هم کردید که دولح بدون پشتیبانا مردم نواتااند کاری ان ام بدهدتتت»ت
ب ابر این اص و کریک کردن مردم در ادار امار کشارو البب پشتیبانا مردم از دولح ماکالاد
که خاد یکا از مهمترین دالی بقای هر دولتا به حسا ماآید .امام االاالاً تعریال
رابطه بین حاکم و ملح تاصی

حکامالح را

ماک دت این تعبیر را امام (رحوةاهلل)و از مبانا دی الا و الالیر اهال

بیح االت راج نواد اندت « االالبما کاله در زمالان رالالال اللَّاله حکالامتش تشالکی کالد و بالاقا مانالد؛
حکامح به عدل یا به غیر عدلو زمان حضرت امیالر بالادت بالاز حکامالح عادلاله االالبما بالاد؛ یالک
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حکامتا باد با الیاالحو با هوه جهاتا که بادت مگر الیاالح چالا االالح؟ روابالط مالا بالین حالاکم و
ملح» (ص یاه امام خوی او ج )227 3ت
امام ایوان داکت د و معتقد بادند این مردم هست د که اهداو انقب االبما را م ق ماک الد
و خااالح آن ها هوان اهداو اصلا انقب االحت «ملح ایران مسلوان االح و االبم را ماخااهد؛
آن االبما که در پ ا آن آزادی و االتقبل االحو رتع ایادی اجانب االحو هَدوم پایگا های رلالم و
تساد االحو قطع کردن دالحهای خیانتکاران و ج ایتکاران االح» (ص یاه امام خوی او ج )262 3ت
امام (رحوةاهلل) مقایسهای میان ملح ایران و ملح زمان صدر االبم نواد انالد و در ایالن مقایساله
تبیین کرد اند که رهبران باید مارد حوایح ملح قرار ریرند تا اهداو حکامح م ق کالادت امالام
(رحوةاهلل) مردمو نهادهای مردما و دولالح را در ادار کشالار در ک الار یکالدیگر مالابی الدت ایشالان
ماضاک پیچید و ت صصا ج گ و ت رکات ام یتا ضد انقب در کشار را چ ین ماترمای د «ما
باید ارتشوانو اندارمریمانو پاالدارانوانو بسی وان و آن کسانا که از عشالایر باله ای هالا متصالل د و
ای هاو تعاالنه جلا برویم و ارر یک وقح الستا ک یمو آنها مالاآی الد جلالات ارالر یالک قالدم عقالب
بگذاریم آنها ماآی د جلا؛ آنها د قدم ماآی د جلا» (ص یاه امام خوی او ج )28 15ت

نهادهای مردمی
امام (رحوةاهلل) برای نقشآتری ا مردمالا در حکامالحداریو عالبو بالر حضالار عوالام مالردمو
تعالیح آن ها را در مقام تشکیبت مردما مادیدندت امام نه ت ها به نهادهای مردما بها مالادادنالد و
آن ها را دعات به حضار ماکردندو بلکه حتا خادکان هالم دالالتار تأالالیس آنهالا را مالادادنالدت
بارزترین این نهاد های مردماو بسیج االحت حتا ایشان به این ماضاک اکتاا نکرد و قشر خاصا از
آن را که در جامعه اثررذارترند (بسیج دانش ایا و بسیج طب ) تأالیس نواد اندت
امام در ب شا از این پیام چ ین ماترمای د «باید بسی یان جهان االبم در تکر ای الاد حکامالح
بزرگ االبما باک د و این کدنا االحو چرا که بسیج ت ها م صر باله ایالران االالبما نیسالحت بایالد
هستههای مقاومح را در تواما جهان به وجاد آورد و در مقاب کرق و غر ایستاد» (ص یاه امام
خوی او ج )195 21ت
امام خوی ا (رحوةاهلل) را ماتقیح و ت ق اهداو نظالام را در رالرو هوکالاری بالا تشالک هالای
مردما مادان دت ایشان ت ق اهداو و نهادی ه کدن ارزشهای نظالام را از تشالک یالا نهالاد مردمالا
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طلب ماک د و آنها را تشای به نقشآتری ا ماک دت هوانطار که بیان کالد از ارزشهالای پایاله
در الگای حکامح داری امام خوی ا (رحوةاهلل)و ماضاک االتقبل و کعار نه کرقا و نه غربا االح
که آن را ایشان ای چ ین مطالبه ماک دت
االاالاً امام برای ت ق چ ین اهداتاو خادکان دالتار تشکی نهاد مردما ماده دت «امروز یکا
از ضروریترین تشک هاو بسیج دانش ا و طلبه االحت طب علام دی ا و دانشال ایان دانشالگا هالا
باید با توام تاان خاد در مراکزکان از انقب و االالبم دتالاک ک الد و ترزنالدان بسالی ا در ایالن دو
مرکزو پاالدار اصال تغییرناپذیر «نه کرقا و نه غربا» باک د» (ص یاه امام خوی او ج )195 21ت
امام خوی ا (رحوةاهلل) مس د را به ع اان یالک نهالاد مالؤثر و قدرتو الد در ادار کشالار قلوالداد
ماک د که مردمو مسئالینو خااص و تشک های مردمالا در آن نقالشآتری الا مالاک الدت «مسال د
م لا االح که از مس د باید ادار بشادت این مساجد باد که این پیروزی را برای ملالح مالا درالالح
کردت این مراکز حساالا االح که ملح باید به آن تاجه داکته باک دت این طار نباکد که خیال ک د
حاال دیگر ما پیروز کدیمو دیگر مس د ماخااهیم چه ک یمت پیروزی ما در مس د االح» (صال یاه
امام خوی او ج )15 13ت

خواص
امام (رحوةاهلل) برای امر رهبریو عبو بر م اطالب قالرار دادن عوالام مالردم و تاجیالهو تبیالین و
تهییج آن ها برای ت قال اهالداو نظالامو بالرای اثررالذاری بیشالترو خالااص جامعاله را م اطالب قالرار
ما دادندت ایشان و هوچ ین مقام معظم رهبالری معتقدنالد یکالا از بالازوان رهبالری و یکالا از ارکالان
حکامحداریو خااص هست دت
ایشان در طال الالو دیدارهای متعدد یا حتا دور ای با این اتراد داکتهاندت از نوانهای خالااص
ماتاان به روحانیانو بسی یانو معلوان و االاتید دانشگا و باناان تعال اجتواعاو ائواله جوعاله و ائواله
جواعاتو مداحانو علواو نظامیانو دانش ایان مقیم خارج از کشارو ه رم دان وتتت اکار نوادت
راها اوقات مصادی خااص را در جامعه نهادهای عواما اثر رذار مادیدنالدو مان الد حالاز و
دانشگا و بسیج وتتت ت جهح نوانه برخا از این دیدارها و نکات را کر ماک یمت امام (رحوةاهلل) در
پیاما به دانش ایان مقیم خارج از کشار از اهداو نظام بیان ماک د و ت ق آن را بر عهد آنالان
مادان د ت قشر دانش ا اعم از داخلا و خارجا مارد تاجه حضالرت امالام خوی الا (رحوالةاهلل) بالاد
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االحت پیامهای متعدد امام به آنها در زمانهای قب و پس از انقب و ماقعیحهای راناران نشان
از اهویح این قشر در الیر حکامحدارای ایشان داردت «برای پیاد کردن طرح حکامح االالبما و
بررالا مسائ آنو اهتوام بیشتری به خرج دهیدت مهالذ و م هالز کالاید؛ مت الد و متشالک کالد و
صااو خاد را تشرد ترالازیدت هرچه بیشتر هواکر و انسان تداکار بسازید» (ص یاه امالام خوی الاو
ج )438 2ت
امام (رحوةاهلل) در تاریخ  3االا د الال 67و طا پیاما به روحانیانو مراجعو مدرالینو طالب و
ائوهجوعه و جواعات که م شار روحانیح لقب ررتحو نکات مهوا را راکالزد کردنالد کاله ه الاز
تازرا دارد و برای پیشبرد اهداو انقب ضروری االحت «بیش از دو هزار و پانصد تالن از طالب
علام دی یه در الراالر ایران در ج گ ت ویلا کهید کد اند و این رقم نشان مادهد روحانیح برای
دتاک از االبم و کشار االبما ایران تا چه حد مهیا باد االح» (ص یاه امام خوی او ج )273 21ت
امام در این پیامو انتظالار از ت قال اهالداو و ارزش هالای حکامالح االالبما را از یالک م تهالد
اینرانه بیان ماک د «آک ایا به روش برخارد با حیلهها و تزویرهای تره الگ حالاکم بالر جهالانو
داکتن بصیرت و دید اقتصادیو اطالبک از کیایالح برخالارد بالا اقتصالاد حالاکم بالر جهالانو کال اخح
الیاالحها و حتا الیاالیان و ترمال های دیکته کد آنان و درک ماقعیح و نقالاط قالات و ضالع
دو قطب الرمایه داری و کوانیزم که در حقیقح االتراتژی حکامح بر جهان را ترالیم ماک الدو از
ویژراهای یک م تهد جامع االح» (ص یاه امام خوی او ج )276 21ت

نحو تنظیمگری
امام (رحوةاهلل) برای ت ظیم روابط میان بازیگران اصلا و ادار مطلا تالر جامعالهو چهالار اصال
جوهاریالالحو حاکویالالح قالالانان الهالالاو نهادی الاله کالالدن ارزشهالالا و مصالالل ح را مطالالرح نوالالاد انالالدت
جاریالازی و نهادی ه کدن این چهار اص کوک ماک د بازیگران ک ار یکدیگر بهتر نقشآتری ا
ک د و اهداو عالیه حکامح با کارآمدی بهتری ت ق یابدت الزم به تاضالیم االالح کاله مطالاب بالا
اندیشه امام خوی ا (رحوةاهلل)و هادی چهار بازیگر اصلا و چهار اص ت ظیمررو ولاتقیه االحت در
زیر به تشریم هر یک از چهار اص ت ظیمرر ماپردازیمت
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جدهوریت
امام خوی ا (رحوةاهلل) با قائ کدن نقشا مستق برای حالاز حقالاق االاالالا و مالردمو قالدرت
مردم را تعیینک د ترض نواد اند و آن را یک مسأله عقلا مالادان الد «بایالد اختیالار دالالح مالردم
باکدت این یک مسأله عقلا االح هر عاقلا این مطلالب را قبالال دارد کاله مقالدرات هالر کالس بایالد
دالح خادش باکد» (ص یاه امام خوی او ج )494 4ت
امام (رحوةاهلل) با تأکید نقشآتری ا کاراها که نشان از قدرت مردم در قالب نهادهای عواما
داکت دو بر این باور ب ادند که با وجاد مشروعیح دی ا و الیاالا خادکالانو بالاز هالم مالردم بایالد در
الرناکح و ادار جامعه تأثیر مستقیم داکته باک د «تعیین نظام الیاالا بالا آرای خالاد مالردم خااهالد
بادت ما جوهاری االبما را به آرای عواما مارذاریم» (ص یاه امام خوی او ج )494 4ت
یکا دیگر از مااهیوا که امام بر آن اصرار داکحو نظارت مردم و باله تعبیالریو نقالش امالر باله
معروو و نها از م کر در نظام الیاالا االحت امام خوی ا (رحوةاهلل) ضون تبیین ماهالام جوهالاری
االبما بیان نواد اند مع ا جوهاری اتکا به آرای اکثریح و مع ا االبما مبت الا بالر قالانان االالبم
االحت «حکامح جوهاری االبما هم یک جوهاری االح مث الایر جوهالاریهالاو لکالن قالانانش
قانان االبم االح» (ص یاه امام خوی او ج )347 5ت
امام خوی ا جوهاریح را ح مردم و در زمی ه حقاق متقاب دولح و مالردم مالاترمای الد «هالر
تردی از اتراد ملح ح دارد که مستقیواً در برابر الایرینو زمامدار مسلوین را االتیضاح ک د و به او
انتقاد نواید و او باید جاا قانعک د دهد و در غیر این صارتو ارالر بالرخبو ورالای

االالبما

خاد عو کرد باکدو خاد به خاد از مقام زمامداری معزول االح و ضالاابط دیگالری وجالاد دارد
که این کک را ح ک د» (ص یاه امام خوی او ج )409 5ت

حاکدیت قوانین الهی
قانان و قانان ررایا در اندیشه امام خوی الا (رحوالةاهلل) در راالالتای مبالانا نظالر دی الا و الالبک
زندرا مطلا و اهداو آن قرار داردو زیرا حضرت امام خوی ا (رحوالةاهلل) معتقدنالد ات بالاری
تعالاو م شأ اصلا صدور قاانین و دالتارات االح که بهصارت یک مکتب دی الا الهالا و الیاالالا
الاماندها کد االحت
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امام (رحوةاهلل) ضون تأکید بر قالانان الهالا مالاترمای الد «در حکامالح االالبمو االالبم و قالانان
االبمو حکامح ماک د اتراد برای خادکان و به تکر (اللیقه و نظر ک صا) حکامالح نک الدو در
االبمو حکامحو حکامح قانان االحت حتا حکامح رالالال اهلل (صاللا اهلل علیاله و آلاله و الاللم) و
حکامح امیرالوؤم ین (علاالسبم) حکامح قانان االح» (ص یاه امام خوی او ج )438 2ت
امام خوی ا (رحوةاهلل) معتقدند هم تقیه و هم عوام مردم مار

به اجرای قالاانین هسالت د کاله

این نکته به ماهام اجتواک مدنا نزدیک االح و نیز به مع ا التزام باله قالانان کالریعح االالح کاله باله
ماهام اجتواک متعهد نزدیک االحت امام حاکویح قانان الها را با جوهاریح رر مازن د و آنهالا
را مکو یکدیگر مادان دت «هوانطار که بارها راتهامو مردم در انت ابات آزادند و احتیاج باله قالیم
ندارند و هیچ ترد یا ررو و دالتهای ح ت وی ترد یا اترادی را باله مالردم نالداردت جامعاله االالبما
ایران که با درایح و رکد الیاالا خاد جوهاری االبما و ارزشهای واالی آن و حاکویح قاانین
خدا را پذیرتتهاند و به این بیعح و پیوان بزرگ وتادار ماند اندو مسلّواً قدرت تشال یص و انت الا
کاندیدای اصلم را دارند» (ص یاه امام خوی او ج )10 21ت
البته امام (رحوةاهلل) قانان را هوان قاانین الها قلوداد ماک د و آن را واجباالجالرا مالادان الد
که حکامح االبماو حکامح کریعح االبما االالح «حاکویالح م صالر باله خداالالح و قالانانو
ترمان و حکم خداالحت قانان االبم یا ترمان خداو بر هواله اتالراد در دولالح االالبما حکامالح تالام
داردت هوه اتراد از رالال اک رم (صلا اهلل علیه و آله و اللم) ررتتاله تالا خلاالای آن حضالرت و الالایر
اتراد تا ابدو تابع قانان هست د هوان قانانا که از طرو خدای تبارک و تعالا نازل کد و در لسان
قرآن و نبا اکرم (صلا اهلل علیه و آله و اللم) بیان کد االح» (والیحتقیه )70ت

مصلحت
مصالالل ح در اندیشالاله امالالام خوی الالا (رحوالالةاهلل) جایگالالا ویالالژ ای داردت امالالام مصالالل ح مالالردم و
مصل ح نظام را همراالتا تعری

ماک دت مصل حال ا در امالارات کشالار از الیاالالتگذاری تالا

اجرا را کام ماکادت امام خوی ا در تعری

الیاالالتوداران االالبماو دیانتشالان را رالر خالارد باله

صالالبحدید امالالار مالالردم مالالابی الالد و الیاال التگذاری را بالالر مب الالای صالالبح ملالالح قلوالالداد مالالاک الالد
«الیاالتوداران االبمىو الیاالتوداران روحانىو انبیا (علیهمالسبم) کغلشالان الیاالالح االالحت دیانالحو
هوان الیاالتى االح که مردم را از ای ا حرکح مىدهد و توام چیزهایى که به صبح ملح االح و
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به صبح مردم االحت آنها را از آن را مىبرد که صبح مردم االح که هوان صراط مستقیم االالح»
(ص یاه امام خوی او ج )433 13ت
ایشان االاالاً یکا از نقاط اتتراق میان حکامح االبما و کاه شاها را عو بالر مب الای صالبح
مردم مادان د « براى ادار کشارو ما احتیاج به پال ناح داریالمت باله هالر کالس کاله ب الردو باله طالار
عادالناله ناالالح را مالالىتروکالالیم و درآمالالد حاصالال از آن را آنطالالار کالاله صالالبح ملالالح باکالالد بالاله کالالار
مىاندازیمت لکن به طرزى که کا عو مىک دو که خیانح االحو مالا نوالىخالااهیم عوال ک الیمت تتت
انکایاهلل توام امار به صبح ملح جریان مىیابد» (ص یاه امام خوی او ج )439 4ت
امام (رحوةاهلل) بارها به مصل ح نظام و کشار ا عان داکته و به مسئالین تأکیالد کالرد انالد کاله
باید در تصویوات خاد این مهم را ل اظ ک د «حضرات آقایان تاجه داکالته باکال د کاله مصالل ح
نظام از امار مهوه اى االح که راهى غالح از آن ماجب ککسالح االالبم عزیالز مالىرالرددت امالروز
جهان االبم نظام جوهارى االبمى ایران را تابلاى توالام نوالاى حال معضالبت خالایش مالىدان الدت
مصل ح نظام و مردم از امار مهوه اى االح که مقاومح در مقاب آن موکن االح االبم پابره گان
زمین را در زمان هاى دور و نزدیک زیر الؤال بردو و االبم امریکالایى مسالتکبرین و متکبالرین را بالا
پشتاانه میلیاردها دالر تاالط ایادى داخ و خارج آنان پیروز ررداند» (ص یاه امام خوی او ج 20
)464ت
مصل حال ا امام (رحوةاهلل) در امارات مهم دیگر نیز جلا کرد االحت امام (رحوةاهلل)و در
پیام الالگرد حج خانین در الال 1367و تصویم خالاد را در پالذیرش قطع اماله و ناکالیدن جالام زهالر
مصل ح نظام و کشار بیان ماک د « اما در مالارد قبالال قطع اماله کاله حقیقتال ًا مسالأله بسالیار تلالخ و
ناراارى براى هوه و ب صاص براى من بادو این االح که من تا چ د روز قب معتقد به هوان کیا
دتاک و مااضع اعبم کد در ج الگ بالادم و مصالل ح نظالام و کشالار و انقالب را در اجالراى آن
مىدیدمو ولى به واالطه حاادث و عااملى از کر آن تعلًا خاددارى مىک م» (ص یاه امام خوی او
ج)92 21ت
این نگا امام (رحوةاهلل) به مصل حو خاد را در نهادالازی و نظامالازی در حکامحداری نشان
دادت تأالیس م وع تش یص مصل ح نظام هم در این راالتا االح و ایشان در مالارد اختیالارات ایالن
م وعو آن را برای در نظر ررتتن صبح کشار و مردم تعری
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توام زمی ه ها وضع به صارتى درآید که هوه طب قانان االاالى حرکح ک یمت آنچه در این الالالهالا
ان ام ررتتهو در ارتباط با ج گ باد االحت مصل ح نظام و االبم اقتضا مىکرد تا رر هالاى کالار
قانانى به الرعح به ناع مردم و االبم بازررددت» (ص یاه امام خوی او ج)203 21ت
امام خوی ا (رحوةاهلل)و مصل ح نظامو کشارو مردم و االبم را در یک راالتا تعری

ماک الد

و در بیانات متعددی آنها را در ک ار هم بیان کرد اندت ایشان در زمان ال رانا بالرای ت الایر چ الین
ماترمای د «خدایا تا مى دانى که مالن صالبح ملالح راو صالبح االالبم راو صالبح قالرآن م یالد راو
صبح روحانیح راو صبح مسلوین را دارم عرض مىک م» (ص یاه امام خوی او ج)163 8ت

نهادینه شد ارهشها
امام خوی ا (رحوةاهلل) در الگای حکامحداری خادو ضون طرح و تبیین ارزشهالای االالبما
– انقبباو العا در نهادی ه کدن آنها در جامعه داکت دت ایشان این ارزشها را متعادلک د جامعاله
وتعالاب ش آن مادان دت لذا در ال راناهاو پیامها و نامههای خاد العا در تبیین و تعوی آنها و
تهییج جامعه برای اهتوام به این ارزشها داکتهاندت امام م واعاله مت الاعا از ارزشهالای االالبما و
انقببا را بیان نواد اندت امام ماضاک ارزشهای االبما را نهت ها به ع اان یالک پدیالد تره گالا و
زیرالاخح اجتواعا مادان دو بلکه تأکید داکت د این ارزشها باید در برنامهریزیهای کشار آورد
کادت

وحدت
وحدت از م ظر امام خوی ا (رحوةاهلل) از ارزشهای کلیدی جامعه و حکامح االبما قلوالداد
ماکاد ت وحدت از م ظر امامو هم ج به داخلا دارد و هم ج به جهان االبم و مستضعاین عالمت امام
(رحوةاهلل) ریشه این ماضاک را دی ا تاضیم ماده د و آن را در عقاید مساللوان کالرح مالاده الدت
«تارقه از کیطان االح و وحدت کلوه و ات اد از رحوان االح» (ص یاه امام خوی او ج )295 17ت
امام خوی ا (رحوةاهلل) در بیان ماهام وحدت با اکار به آیه کریاه «وَاعوتَصیوعاا به َبو ه اهلله جَوییعالاً
وَ التَاَرَقّاعا» (آل عوران  )103ات اد و اجتواک جامعه را درهم ت ید مادان د و مقصد واحد داکتن و
هوبستگا را در تعام با هم مابی د که این ماضاک ریشه در نگا تاحیدی امام خوی ا (رحوةاهلل)
در جهان هستا داردت « ارر این وحدت کلوه و این خاصیح که عبارت از االبمیح االح که در آن
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هوه چیز هسحو ارر این را ما حان ک یمو تالا آخالر پیالروز هسالتیمتتت» (صال یاه امالام خوی الاو ج 6
)497ت

استقالل و آهادی
از نظر امام خوی ا یکا از مهمترین ارزشهاو رالیدن به االتقبل و خادکاایا در ابعاد م تل
االحت حضرت امام مهمترین مشک حکامح پهلالای را وابسالتگا باله کشالارهای بیگانالهو بالهویالژ
آمریکا مادانست د و معتقد بادند بسالیاری از اقالدامات کالا و ت الح تشالار آمریکالا ان الام مالاکالادت
ب ابراینو اینها را مارد انتقاد قرار مادادندو چرا که معتقد بادند باید م اعح عواما جامعه و بدون
دخالح بیگانگان دید کادت ایشان یکا از مهمترین برنامههای خاد را رالیدن به االتقبل مادان دت
حضالالرت امالالام در ناکالالتههالالا و ال ال راناهالالای خالالاد تأکیالالد تراوانالالا بالالر دو امالالر «االالالتقبل» و
«خادکاایا» دارند و خادکاایا را مقدمه االتقبل مادان دت ایشان معتقدند که وابستگا اقتصالادی
ماجب وابستگا الیاالا و نظاما ماکادت از این روو باید به خادکاایا و االتقبل اقتصادی رالالید
تا در الایر ماارد تاق نیز از وابستگا رهایا پیدا کردت البته تأکید دارند در صارت کسب االالتقبل
تکریو هیچ قدرتا نواتااند به ما ضربه بزندت
در رابطه با رالیدن به خادکاایا ماترمای د «وصیح من به هوه ایالن االالح کاله بالا یالاد خالدای
متعال به الای خادک االا و خادکاایا و االتقبل با هوه ابعادش به پیش [روید] و باتردید دالح
خدا با کوا االحت از هر امری که کائبه وابستگا با هوه ابعادی که داردو به طار قاطع احتراز نواییدت
بدانید با االبم ماتاانید مستق باکید و با االبم ماتاانید آزاد باکیدت قرآن کوا را آزاد قرار داد و
قرآن االتقبل کوا را بیوه کرد االح» (ص یاه امام خوی او ج )450 21ت
امام (رحوةاهلل) در بیشتر ماارد االالتقبل و آزادی را در ک الار یکالدیگر بیالان کالرد انالدت ایشالان
معتقدند یکا از اهداو مهم و مبانا حکامح االبما و نظام الیاالالا االالبمو ب الث آزادی االالحت
ماضاک االتقبل و آزادی در نگا امام (رحوةاهلل)و پیش از انقب کامبً مشهاد باد و آن را بارها
تکرار نواد اندت به طالاری کاله کالعار«االالتقبلو آزادیو جوهالاری االالبما» در ت وعالات مردمالا
نهادی ه کد بادت
امام خوی ا (رحوةاهلل) در این بار ماترمای د «هدو مالا برقالراری جوهالاری االالبما االالح و
برنامه ما ت صی آزادی و االتقبل االحت ما االبم را ماخااهیم که االبمو آزادی به مالا بدهالدو ناله
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آزادی م های االبمت آزادی مع ایش این نیسح که ب شی ید برخبو االبم ص بح ک یدت آزادی در
حدود قانان االحو دین کشار ما االبم االحو آزادی در حدود این االح که به االبم ضرر ن اردت
قانان االاالا ما دین را االبم ماداند» (ص یاه امام خوی او ج )487 7ت
امام (رحوةاهلل) آزای را ح اولیه انسان قلوداد کرد و بیان مانوای د حکامح مار

به تأمین

آن و االاالاً برای حرکح تودنا خادشو کرط اصلا االحت «اول مرتبه تودنو آزادی ملالح االالحت
مولکتا که آزادی نداردو تودن نداردتتت مولکح متودن آن االح کاله آزاد باکالدو متباعالانش آزاد
باکدو مردم آزاد باک د در ارهار عقاید و رأیشان تتت» (ص یاه امام خوی او ج )32 5ت

عدالت
امام خوی ا در عین حال که مهمترین وریاه دولح را خدمح به مردم کر ماک دو اولایح را
به عدالح در خدمتگزاری داد و تبعیض در خدمحرالانا و عدم رالیدرا به مسائ مردم را نشانه
تباها دولح مادان د و خطا به دولحمردان ماترمای د «کوا باید کاکش ک ید هوهتانت هر کس
در هر وزارت انه هسح باید کاکش ک د که اجزای این وزارت انهو اتالرادی کاله در آن وزارت اناله
هسحو وضع روحا اش جالاری باکالد کاله بالا مالردم بسالازدت مالردم بالاز احسالاد نک الد کاله در ایالن
وزارت انه هم وقتا ما ب ااهیم کارمان را به وزیر بالدهیمو بایالد یالک مالدتا دم در بایسالتیم و یالک
مدتا آن مأمار و آن مأمار و آن مأمار تا برالان د ما را به آن او آنجا هم پشح در بایستیمت نه ارر
یک وقح -خدای ن ااالته -دیدید دارد این طار ماکالادو بدانیالد داریالد رو باله تبالاهامالارویالد؛
دارید قدم برمادارید رو به تباها» (ص یاه امام خوی او ج )488 16ت
امام با تاجه به این مهمو قدرت و بقای دولح را م اط به عالدم تبعالیض در خالدمحرالالانا باله
مردم کر ماک د و ماترمای د «آن روزی کوا قای هستید که این بقال الر م له و آن مؤمن تای
مس د و آن کسا که در جاهای بزرگ و اعیان و اکراو -ترض ک ید -هسحو برای کوا این طار
نباکد که برای او یک کاری بک یدو برای این نک ید» (ص یاه امام خوی او ج )488 16ت

پاسخگویی
یکا دیگر از مصادی لزوم تاجه دولحمالردان باله مالردم در اندیشاله امالامو پاالال گایا و ارائاله
رزارشکار دولحمردان به مردم االح؛ به طاری که امام خوی الا در  4کالهریار  1363خطالا باله
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اعضای دولح ترمادند «از اوّل من مکرر این را راتهام که کوا کارهالایا کاله مالاک یالدو باله مالردم
بگایید تتت مردم باید باهو د دولح چه کرد االح برای مردمت این قاعد اش باد از اوّلا که دولالح
تأالیس ماکاد هرکاری که ان ام ماده دو برای مردم کر ک د که مردم باهو د چه کرد االح»
(ص یاه امام خوی او ج )33 19ت
در دیدرا امام خوی ا (رحوةاهلل) به ع اان ادامه این ال حو حکم ای که م بعالث از تعالالیم الهالا
االحو «پاال گایا» در ک ار الایر مؤلاههای دماکراتیک از جایگا ویژ ای برخاردار االح و امالام
هواار از مردم ماخااالت د حاکوان و مدیران الیاالا جامعه را االتیضاح ک د و از ایشان در مارد
کارهایشان تاضیم ب ااه دت

نقش و جایگا مشارکت عدومی
در اندیشه امام خوی ا (رحوةاهلل)و مشارکح عواما مردم جایگا ویژ ای داردت ایشان دائواً بالر
حضار و نقشآتری ا مردم و تصویمریری برای آی د کشار تأکید و تاصیه داکتهانالدت بالا بررالالا
آثار امام خوی ا (رحوةاهلل)و اله دالته نقشآتری ا را برای مردم متصار کد اند؛ اولالین و بالارزترین
عرصهو عرصه انت ابات االح که مردم به صارت دور ای مشارکح ماک دت
امام (رحوالةاهلل)و مشالارکح را لزومالاً در انت ابالات نوالابی الدت ایشالان مسالتقیواً حضالار مالردم را در
عرصههای م تل و اعم از ب رانهاو مسائ اجتواعا و امارات عواما درخااالح نواد انالدت امالام
خوی ا (رحوةاهلل)و جایگا ویژ ای بالرای نهادهالای مردمالا در ادار کشالارو مان الد بسالیجو مسال دو
تشک های دانش ایا وتتت قائ ماباک دت

انتخابات
امام خوی ا (رحوةاهلل) تصویمریری در مارد الرناکح کشار را ح مردم مالادانسالت د و بیالان
ماکردند حکامح باید این عرصه را برای نقشآتری ا مردم ای اد ک دت « از حقاق اولیه مردم این
االح که راجع به وکالتا که ماخااه د در م لس اک اص را بارالت دو آزاد باک د که کسا را در
م لس بارالت د؛ اینها ماخااه د الرناکح یک مولکتا را تعیالین ک الدو مالاخااه الد توالام امالار
مولکح ت ح نظر اینها ادار بشاد» (ص یاه امام خوی او ج )400 4ت
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امام (رحوةاهلل) از هوان ابتدای انقب به آرای عواما و تعیین الرناکالح تاالالط مالردم تأکیالد
داکت دت پس از پیروزی انقب با وجاد برخا م الاحهالاو تعیالین الرناکالح را در یالک رترانالدوم
الراالری بر عهد مردم رذاکت دت ایشان در تاریخ  10دی ما  1357و پیش از پیروزی انقب چ ین
ماترمای د « برنامه ما این االح که رجاک ک یم به آرای عواماو باله آرای مالردمت قالاای انتظالاما را
ک ار بگذاریم؛ خاد مردم راو م الال ک الیم ت ظالیم انت ابالات را باله دالالح خالاد جالاانهالای مالردم»
(ص یاه امام خوی او ج )323 5ت

حضور فعال ملت
امام خوی ا (رحوةاهلل)و مشارکح عواما را م صر به حضار در انت ابات نوادانست دت ایشالان
حضار تعال و دائوا مردم را جزو اصال انقب مادانست دت «در این حکامح االبما و کوک به
متصدّیان امر و دولح مردان وتادار به جوهاری االبما نیز یک وریاه االبماو انسانا و ملّا االح
که امیدوارم ملح کری

و بیدار از آن غالح نک د و هوانراناله کاله تالا ک الان در صال ه حاضالر

بادند و هست د و با کوک آنان حکامح االبما و جوهاری مالاتاانسالح االالتقرار و االالتدام پیالدا
ک دو از این پس نس حاضر و نس های آی د با وتالاداری بالر آن و پشالتیبانا از آنو هالر چاله بیشالتر
االتقرار یابد و ادامه داکته باکدت» (ص یاه امام خوی او نامالههالا )53ت امالام خوی الا (رحوالةاهلل) ایالن
حضار ملح را عقبه اجتواعا و الرمایهای برای حکامح قلوداد ماک دت حضار ملحو راهگشالای
مسائ نظام االحت

حضور تشکیالتی مردم در قالب نهاد مردمی
امام خوی ا (رحوةاهلل) به حضار تعاالنه و بدون تشکیبت قانع نبادندت ایشان مردم را در قالالب
تشکیبت مردما انت ا ماکردند و ماپسال دیدندت «روز قالدد یالک روز االالبما االالح و یالک
بسیج عواما االبما االحت من امیدوارم این امر مقدمه باکد از برای یالک «حالز مستضالعاین» در
توام دنیات من امیدوارم یک حز به االم «حز مستضعاین» در توالام دنیالا باله وجالاد بیایالد و هواله
مستضعاین با هم در این حز کرکح ک الد و مشالکبتا کاله الالر را مستضالعاین االالحو از میالان
بردارند و قیام در مقاب مستکبرین و چپاولگران کرق و غر ک د و دیگر اجاز نده د مستکبرین
بر مستضعاین عالَم رلم ک الد و نالدای االالبم را و وعالد االالبم را -کاله حکامالح مستضالعاین بالر
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مستکبرین االح و «وراثح ارض» برای مستضعاین االح -م ق ک د» (ص یاه امام خوی او ج 14
)284ت
امام (رحوةاهلل) خادکان دالتار تأالیس نهاد مردما (بسیج دانش ا و طلبه) نواد اند و در پیالام
تأالیس آنو اهداو و آرمانهای حکامح و انقب را از آنان درخااالح ماکردندت «امروز یکالا
از ضروریترین تشک هاو بسیج دانش ا و طلبه االالحت تتت کالوا در ج الگ ت ویلالا نشالان دادیالد بالا
مدیریح ص یم و خا ماتاان االبم را تاتم جهان نوادت کوا باید بدانید کارتان به پایان نرالید
االح و انقب االبما در جهانو نیازم د تالداکاریهالای کواالالح» (صال یاه امالام خوی الاو ج 21
)195ت

مفهوم مردم
امام (رحوةاهلل) مردم را در جایگا ولانعوح حکامالح مالادانسالت دت ولالا نعوالح در تره الگ
ده دا بر تردی اطبق ماکالاد کاله بالر کسالا حال نعوالح داردت امالام (رحوالةاهلل)و مالردم جامعاله و
مستضعاین را ولانعوتان دولح و دولتوردان مادانست د و دولح را در جایگالا خالدمتگزار تعریال
کرد اندت «انصاو دهید که ما برای االبم و کشار االبما خاد چه کرد ایم و این جاانان عزیالز از
خاد رذکتهو از دانشالگاها تالا روحالانا و از روالالتایا تالا کهرالالتانا و از کالاررر تالا بالازاری چاله
کرد اندت از اول انقب تا ک انو توام رنجهاو زحوحها و جانبازیهالا بالر دوش ایالن طبقالات بالاد
االح و آنان ولانعوح ما باد اند» (ص یاه امام خوی او ج )73 14ت
امام خوی ا (رحوةاهلل) در زمانهای م تل

این نکته را به مسئالین راکزد ماکرد و آنها را

تاصیه به خدمحرالانا حداکثری کرد اندت «به م لس و دولح و دالحاندرکاران تاصیه مانوالایم
قدر این ملح را بدانید و در خدمتگزاری به آنانو ب صاص مستضالعاانو م رومالان و الالتودیدران
که نار چشوان ما و اولیای نعم هوه هست د و جوهاری االبما رهاورد آنان و با تداکاریهای آنان
ت ق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهان خدمات آنان االحو ترورذار نک ید» (ص یاه امام خوی او ج
)412 21ت
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نقش حکومت
امام خوی ا ماهاما که برای حکامح انت ا کرد انالدو خالدمتگزار االالحت امالام (رحوالةاهلل)و
خدمتگزاری دولح را عام بازدارندرا از آالیبپذیری نظام مادان د و تبیالین مالانوای الد ماجالب
ای اد عقبه اجتواعا برای نظام ماکادت «مادام که هوه ما و کوا در خدمح مردم هستیمو آالیبا باله
جوهاری االبما وارد نواکاد و ملح بالزرگ و بیالدار و در صال هو جالاا هواله یالاو الالرایان و
زوررایان را مادهد» (ص یاه امام خوی او ج )280 15ت
امام (رحوةاهلل) خطا باله مسالئالین نظالامو ضالون تعریال

دولالح بالر خالدمتگزاریو دلیال ایالن

خدمتگزاری را مالکیح مردم بر مولکح مادان د و حتا مردم را اربابان خاد معرتا ماک د «آقا
دولح مال مردم االح؛ بادجه مولکح از جیالب مالردم االالح؛ کالوا نالاکر مالردم هسالتید؛ دولالحهالا
خدمتگزار مردم دت ها لاظاً نگایید من خدمتگزار و عوبً تالا الالر مالردم بزنیالد و ایالن اربالا هالای
بیچار تان را پایوال ک ید» (ص یاه امام خوی او ج )97 12ت
امام خوی ا (رحوةاهلل) این روحیه خدمتگزاری را عقبه اجتوالاعا حکامالح مالادان الد و تبیالین
ماک دکه هر چه مس ئالیح بیشتر و باالتر باکدو باید روحیه خدمتگزاری و تااضع نیز بیشالتر باکالدت
«کاکش ک ید پایگا ملا برای خادتان درالح ک یدت این به این االح که روان نک ید کوا صاحب
مقام و م صب هستید و باید به مردم تشار بیاوریدت هر چه صاحب م صالب ارکالد باکالدو بایالد بیشالتر
خدمتگزار باکدت مردم باهو د که هر درجهای که این باال مارودو با مردم متااضعتر ماکادتتت این
یک مسأله کلا االح برای هوه ما کاله تکالر ایالن باکالیم ال کاله بالرای ملتوالان ال باهوالد ملالح کاله مالا
خدمتگزار ملح هستیمت ملح ادراک ک د که ما خیر او را ماخااهیمت وقتا آن را ادراک کرد کاله
ما هوه خیر ملح را ماخااهیمو ملح هم پشتیبان ماالحت ان کایاهلل خدا هوه کوا را حان ک د هوه
مات باکید و هوه خدمتگزار باکید و در این خدمتگزاری بدانید کاله هالم رضالای خالدا را ت صالی
کردید و هم رضای ملح ال که رضای خداالح ال ت صی نوادید» (ص یاه امام خوی او ج )511 7ت

ساهوکارهای انگیزشی برای نقشآفرینا
امام خوی ا (رحوةاهلل) به م ظار ای اد انگیزش و تهییج بازیگران چهاررانه (دولتوردانو ملالحو
نهادهای مردما و خااص) در حکامح که در باال به آن اکالار کالدو از ارزشهالای دی الا مردمالا
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بهر جستهاندت ایشان خدمح به مردم و خدمح به االالبم را مب الای انگیالزش قالرار داد انالدت یکالا از
اقشاری که ی خااص (یکا از  4بازیگر اصلا در حکامح داری) به آن اکار کدو روحالانیان و
علوا هست دت
امام (رحوةاهلل) به م ظار انگیز دادن برای تعال کدن در عرصه حکامحداریو خدمتگزاری را
مطرح نواد اندت «روحانیانو علوا و طب باید کارهای قضایا و اجرایالا را بالرای خالاد یالک امالر
مقدد و یک ارزش الهالا بدان الد و بالرای خالاد ک صالیح و امتیالازی قائال بشالاند کاله در حالاز
ن شستهاندو بلکه برای اجرای حکم خدا راحتا حاز را رها کرد و مشغال باله کارهالای حکامالح
االبما کد اندتتت ما ارر امروز به نظام خدمح نک یم و االتقبال باالابقه مردم از روحانیح را نادید
بگیریمو هررز ترصح و کرایط بهتر از این را ن ااهیم داکح» (ص یاه امام خوی او ج )292 21ت
امام (رحوةاهلل) حتا در وصیت امه خاد بالرای مسالئالین نظالامو خالدمح باله االالبم و خالدمح باله
مستضعاان را مطرح کرد اندت «وصیح ای انب به رهبر و کارای رهبالری در ایالن عصالر کاله عصالر
تهاجم ابرقدرت ها و وابستگان به آنان در داخ و خارج کشار به جوهاری االبما و در حقیقالح
به االبم در پاکش جوهاری االبما و در عصرهای آی د االحو آن االح کاله خالاد را وقال

در

خدمح به االبم و جوهاری االبما و م رومان و مستضعاان ب وای د» (ص یاه امام خوی الاو ج 21
)423ت

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش با هدو ترالیم الگای مطلا حکامحداری از م ظر امام خوی ا (رحوةاهلل) و
با رویکرد ت لی دانش مدیریح دولتاو م واعه اندیشهای امام خوی الا (رحوالةاهلل) مالارد بررالالا
قرار ررتحت بدین م ظار با مرور ادبیات حکامالحداری و چالارچا هالای ماهالاما ارائاله کالد در
قالب بررالا نظر پژوهشگران و اندیشو دانا از قبی

ازبارن ()2006و ب ی گتان ()2011و زو و دیگالران

()2015و دنهارت و دنهارت ()2000و ازبارن ()2006و برایسن و دیگران ()2014و کلالا و دیگالران ()2002و
االتاکر ()2006و اُتلین ()2007و نیاوری و ماکیا ()2014و ویالزل و مالادل ( )2014و وی رالادا ()2002و 11
الؤال برای ترالیم و تاجیه الگای حکامحداری ارائه رردید کاله در نهایالح هالر الگالایا ارائاله کالادو بایالد
پاال گای این  11الؤال باکدت
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ص یاه امام خوی ا (رحوةاهلل)و کام پیامهاو نامههاو ال راناها و احکام از الال  1331لغایالح
 1367مالاباکالالدت بالالا طالالا کالالردن مراح ال روش ت لیال مضالالوانو  199مضالالوان پایالالهو  28مضالالوان
الازمانده د و  11مضوان تراریر االت راج رردیدت ت لی بیانات و اندیشه حضالرت امالام خوی الا
(رحوةاهلل)و نشان مادهد ایشان دارای انس ام الگالای حکامالحداری هسالت د و بالرای ادار جامعاله
دارای یک مدل مش ص هست دت
خبصه الگای ترالیم کد در کک  3نوایش داد کد االحت امام تقاله االالبما کالیعه را بسالتر
علوا رهار اندیشه حکورانا و االبم نا م ودی را مب ای نظری آن در نظر ررتتهاندت االبم نا
در اندیشه امام خوی ا در مقاب االبم امریکالایا و اندیشاله مت

الرین قالرار داردت ایشالان دو هالدو

برای دولح ترالیم کرد اند ت هدو غایا دولح را ت ق کام حکامح عدل الها و هدو واالالط
را خدمح به مردم تعری

کرد اندت

امام (رحوةاهلل)و مردم را ولانعوتان جامعه مادان دت هر چ د امام (رحوالةاهلل) معتقدنالد مالکیالح
هوه چیز و اختیار برای خداالح و نگا تاحیدی دارندو لکن اماال عواما را از آنه مردم مادان الد
و تذکر ماده د این مردم حکامح االبما را خااالتهاندو پس دولح و نظام باید پاال گای آنالان
باکدت
تعری

امام (رحوةاهلل) از دولحو خدمتگزار مردما االالحت دولالح هوالان طالار کاله خالدمتگزار

االحو امارات جامعه را با مشارکح مردم و نقش کلیدی آنان مالدیریح مالاک الدت امالام (رحوالةاهلل)
بازیگران اصلا حکامح را دولح و دولتوالردانو ملالحو خالااص و نهادهالای مردمالا بالا م اریالح
والیحتقیه بیان نواد اندت
کاید بتاان نتی ه ررتح الگای امام و امحو کبن الگای مد نظر ایشالان االالح؛ یع الا خالااص
جامعهو عوام مردمو نهادهای مردما و دولتوردان که آنها هم از بدنه مردما هست د و حالال نقالش
م اری ولاتقیهو مدیریح جامعه را به دالح ماریرندت امام خوی ا (رحوالةاهلل) بالرای ایاالای نقالش
ت ظیمرری و ای اد تعادلو لزوماً هوه امار را بر عهد دخالح مستقیم والیحتقیه قرار نداد اندت امام
(رحوةاهلل)و جوهاریالحو حاکویالح قالاانین الهالاو مصالل ح و نهادی اله کالدن ارزشهالایا هوچالان
عدالحو االتقبل و آزادیو پاال گایا و وحدتو ارکالان ت ظالیمرالری معرتالا نوالاد انالد کاله ایالن
الهرانه ماتااند نقش االاالا در ت ظیم روابط ارکان دولح ایاا نوایدت
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پیش هاد در این پژوهشو صرتاً اندیشه امام خوی ا (رحوةاهلل) در قالب پیامهاو نامههالاو احکالامو
ال راناهاو وصیت امهو تاصیهنامهها و دالحناکتههای اداری – اجرایا حکامالح کاله در م واعاله
 21جلدی ص یاه امام خوی ا (رحوةاهلل) جوع آوری کد االحو مارد بررالا و ت لی قرار ررتتهت
لکن به م ظار بررالا دقی تر و جامع نگا امام خوی ا (رحوالةاهلل)و الزم االالح الاله پالژوهش دیگالر
صارت پذیرد؛ اول بررالا کتب امام خوی ا (رحوةاهلل)و مان الد البیالع کاله نظالرات عویال ایشالان در
ماضاعات م تل و باالخص ادار جامعه بیان کد االحت به ع اان تکویال ک الد پالژوهش حاضالر
که نیاز االح با روش داللح پژوها باله آن پرداختاله کالادت دوم بررالالا الالیر عولالا امالام خوی الا
(رحوةاهلل) در ادار حکامح که ماتااند عی ا کد نظرات ایشان را ترالیم ک د؛ و الام تراترکیب
این اله پژوهش که ماتااند ترالیم جامعا از نگا امام خوی ا (رحوةاهلل) داکته باکدت
به م ظار ج به عی ا و عولیاتا کدن نتایج پژوهش پیش هاد ماکاد این مدل با خبررالان حالاز
ادار جامعهو اعم از االاتید و پژوهشگران حاز علام الیاالا و مدیریح دولتا به اکتراک رذاکالته
کاد و برنامههایا برای عولیاتاتر کدن این ابعاد و مؤلاهها در حکامحداری ارائه ررددت پیشال هاد
دیگری که ما تاان از نظر پژوهشا در ادامه ت قی حاضر در نظر ررتحو ارزیابا ت ق این ابعالاد
و مؤلاه در الگای حکامحداری تعلا نظام االحت
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اإلدارة اإلسالمية

أبعاد ومكونات الحكم من منظور اإلمام الخميني رحمه اهلل بمنهج علم اإلدارة العامة.
2
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2
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المجلد ٣0
الصيف 1٤٤٣

الملخص
من خالل فحص البحوث السابقة حول فكر اإلمام الخميني رحمه اهلل في موضوع إدارة المجتمع والحكم

ورقة البحث

تبين أن هناك فجوة في الدراسة الشاملة لفكر اإلمام الخميني (رحمه اهلل) .له) من منظور المعرفة باإلدارة العامة
وشرح األبعاد والمكونات التي اعتبر ها .لذلك فإن هذا المقال بتحليل فكر اإلمام (رحمه اهلل) قد حاول تغطية
هذه الفجوة وعرض أبعاد ومكونات الحكم من منظور اإلمام (رحمه اهلل) مع اقتراب منه .معرفة اإلدارة العامة.

الواردة:
 18ذوالقعده 1٤٤٣
المقبولة:

لذلك تمت دراسة كتاب اإلمام الخميني رحمه اهلل باستخدام طريقة تحليل الموضوع ،وأخيراً تم استخراج 199

 1٣ذوالحجه 1٤٤٣

موضوعاً أساسياً و  28موضوعاً تنظيمياً و  11موضوعاً شامالً .وأخيراً تبين أن" :إمام الفقه الشيعي يعتبر

صص11-61 :

المنصة العلمية لبروز فكرة الحكم واإلسالم المحمدي الخالص كأساسها النظري .وقد حدد هدف الحكومة في
تحقيق الحكم بشكل كامل .العدالة اإللهية والحكومة خادمًا للشعب والشعب.الجمهورية ،وسيادة الشرائع اإللهية،
والنفع ،وإضفاء الطابع المؤسسي على القيم مثل العدل واالستقالل والحرية ،والمساءلة والوحدة ،والعناصر
التنظيمية للحكومة من وجهة نظر اإلمام رحمه اهلل ،والجهات الفاعلة الرئيسية في الحكومة هي الحكومة ورجال
الدولة ،وقد عبّرت األمة وممتلكات الشعب ومؤسساته عن مركزية والية الفقيه.
الكلمات الرئيسية :الحكومة ،الحكم ،اإلدارة العامة ،الحكم اإلسالمي ،اإلمام الخميني رحمه اهلل.

DOR: 20.1001.1.22516980.1401.30.2.1.2
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