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  با چارچوب مفهومی ربوبیت
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  چكيده
توان رابطه ميـان مفروضـات و    در يك چارچوب ارزشي برمبناي فرهنگ اسالمي است كه مي

را مورد مطالعه قرار داد و با تعميم مدلي كه بـه دسـت     رفتار مديريتي و رهبري امام خميني
مديريت الهـي مبتنـي   . را در انقالب اسالمي شناخت ام خمينيآيد، ابعاد الگوي رهبري ام مي

. يابـد  ها تحقـق مـي   بر شناخت حقيقت انسان و مراتب وجود اوست، چنين مديريتي با اداره قلب
  .گونه مديريت ويژه انبيا و اولياي مكرم الهي و پيروان حقيقي ايشان است اين

را مبتنـي بـر چـارچوب مفهـومي      اين پژوهش درصدد هست كه الگوي رهبـري حضـرت امـام   
گيري از چارچوب مفهـومي ربوبيـت بـا يـك نگـاه      بدين منظور با بهره. ربوبيت بررسي و فهم كند

  .كندرا تبيين مي رشد جامعه اسالمي با رهبري و مديريت امام خميني شيوةمند و ساختارمند  نظام
سـاختار، اركـان و   . شـود در ابتدا چارچوب مفهومي ربوبيـت بـه صـورت مختصـر معرفـي مـي      

اسـاس ايـن مـدل و چـارچوب، رفتـار امـام        بعد بـر  ةمرحلدر . شوندهاي اين مدل بيان مي لفهؤم
الگـوي   بـا توجـه بـه اينكـه    . شـود  بيان مي بررسي و الگوي رهبري حضرت امام خميني

هـا در بسـتر    مبتني بر رشد دادن جامعه اسـالمي بـوده اسـت تـا انسـان      رهبري حضرت امام
چـارچوب  ايـن  همچنين در . اسالمي به هدف زندگي كه همان قرب الهي است برسند حكومت

 .داشت مديريت و رهبري حضرت امام ةوگيري از سبك و شي توان الگومي
  ، رشدرهبري، چارچوب مفهومي ربوبيت، حمايت، مسئوليت، امام خميني: كليدي گانواژ
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  مقدمه

زیـرا . کنند ها، از یک مدل یا چارچوب ذهنی پیروی می موقعیتمدیران و رهبران در رویارویی با «
بـه ایـن . سـازد ها همگی در نهایت، خـود را در رفتارهـا متجلـی می فرض ها و پیش باورها، ارزش

گاهی از مفروضات اساسی، تـا حـدود  از این. دلیل، رفتارها بازتابی از مفروضات اساسی است رو آ
  ).۴۶ ، ص١٣٨۴زاده،  حمید(» سازد بینی رفتار قادر می زیادی ما را به تحلیل و حتی پیش

المللی داشت و بـا نفـوذ معنـوی و عمیـق  تردید یکی از رهبران موفق که درخششی بین بی«
. است خود توانست انقالبی عظیم و تحولی شگرف را در ایران رهبری کند، امام خمینی

های انقالب، دهه پر فراز و  و آرماناو با هدایت مسئوالن و کارگزاران نظام به سمت اهداف 
بـه خداونـد بـر قلـوب مـردم  یخوبی رهبری کـرد و توانسـت بـا اتکـا نشیب اول انقالب را به

  ).٢٠، ص١٣٩٠پیروز، (» مدیریت کند

مبتنی بر ایـن . های الهی یعنی انسان است مدیریت مورد بحث در اسالم، اداره واالترین امانت
ای به  در نامه  امیر مومنان علی. کشی از آن امانت است، نه بهرهبینش، مدیریت پاس داشتن این 

  :نویسد کارگزار آذربایجان چنین می" اشعث بن قیس"
کاری که در دست توست شکار و طعمه نیست که به چنگت افتاده باشد بلکه امانتی است «

و  بر گردن تو و باید بـه فرمـان آن کـس کـه فـرا دسـت توسـت، حـق آن امانـت پـاس داری
نگاهبان آن باشی، و تو را نرسد که به استبداد و دلخواه خود در میان مردم رفتار کنـی یـا بـه 

  ).، نامه پنجمالبالغه نهج( 1»ای کاری دست زنی که به آن فرمان نیافته

و در کـالم  و ائمه کند که این سیره در پیروان پیامبر چنین مدیریتی از اصولی پیروی می
  .قابل مشاهده است ه روشنیب و عمل امام خمینی

اساس چـارچوب مفهـومی  را بر این پژوهش درصدد است که الگوی مدیریتی امام خمینی
اسـاس  مند و ساختارمند است که بر چارچوب مفهومی ربوبیت، مدلی نظام. ربوبیت استخراج کند

هـم  از چارچوب مفهومی ربوبیـت هـم در مقـام تجـویز و. محور طراحی شده است رویکرد رشد
از این چـارچوب بـه منظـور فهـم رویکـرد حاضر در مقاله  .توان بهره گرفت توصیف و ارزیابی می

  .بهره گرفته شده است رهبری و مدیریتی حضرت امام
های اصلی فرآیند رشد و همچنین ارتبـاط میـان  چارچوب مفهومی ربوبیت، در برگیرنده مؤّلفه

که، حاوی این اّول: یت از دو قسمت تشکیل شده استچارچوب مفهومی ربوب. های آن است مؤّلفه
کـه، بـه تشـریح فرآینـد و دسـتورالعمل دیگـر اینهای اصلی این چارچوب اسـت؛ و  اجزاء و مؤّلفه

                                                           
ْن َتْفَتـاَت ِفـی  َعَمَلَک   َو ِإَن  .١

َ
ْنـَت ُمْسـَتْرًعی ِلَمـْن َفْوَقـَک َلـیَس َلـَک أ

َ
َماَنٌة َو أ

َ
ُه ِفی ُعُنِقَک أ   َرِعیـٍة َو  َلیَس َلَک ِبُطْعَمٍة َو َلِکنَّ

 .َال ُتَخاِطَر ِإالَّ ِبَوِثیَقة
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مندی کامل از چـارچوب مفهـومی ربوبیـت، الزم  برای بهره. پردازد مندی از این چارچوب می بهره
  .است که هر دو قسمت به درستی تبیین شود

البتـه قبـل از آن روش . مختصر این چـارچوب مفهـومی معرفـی خواهـد شـد صورت  ا بهابتد
 نیـز بعـد ۀدر مرحلـ. اجمال بیان خواهـد شـد  بنیاد است به دستیابی به این چارچوب که روش داده

بـا ایـن چـارچوب تحلیـل  الگوی رهبری حضـرت امـام ،کاوی مورد تطبیقی و روِش  ای گونه به
  .خواهد شد

   
  شروش پژوه

اسـاس آن چـارچوب مفهـومی ربوبیـت  بنیـاد کـه بـر طور مختصـر روش داده در این بخش ابتدا به
اسـاس آن  در ادامه به بررسـی روش موردکـاوی کـه بـرسپس د و شو تبیین می ،استخراج شده است

  .دکن گرفته شد تبیین می کار به حضرت امام بارهطور تطبیقی و موردی در چارچوب را به
  

  بنیاد روش داده

بنیـاد، بایـد توجـه شـود کـه از  پردازی داده روش نظریـه دربـارۀمختلـف  هـای ریفپیش از ارائه تع
های فارسـی متعـّددی صـورت  ترجمـه Grounded Theoryاصطالح انگلیسی این روش، یعنی 

 ۀینظر«، »نظریه مبتنی بر داده«، »ها برخواسته از داده ۀنظری«های  برای نمونه، معادل. پذیرفته است
های این  عنوان ترجمه به» پایه ۀنظری«و » ای زمینه ۀنظری«، »نظریه وابسته به زمینه«، »برآمده از داده

  .اند روش پیشنهاد شده
رسـی تعـاریف مختلـف ارائـه شـده از ایـن ن روش، نوبت به بررسی معنای لغوی ایپس از بر
  :اند برای این منظور، سه تعریف زیر انتخاب شده. رسد اصطالح می

شناسی اکتشاف نظریه استقرائی است کـه بـه محّقـق اجـازه  بنیاد، یک روش پردازی داده نظریه«
های عمـومی یـک موضـوع را ایجـاد کنـد، در شـرایطی کـه  از ویژگی 1دهد تا چارچوب نظری می
 ؛)Martin, 1986( 2»دارد های تجربی مبتنی می زمان، چارچوب خود را بر مشاهدات یا داده هم

مند است که به منظـور تولیـد یـک نظریـه مـورد  کیفی و نظام یبنیاد، فراگرد پردازی داده نظریه«
ای، یک فرآیند، یک اقدام، یـا یـک  این نظریه، در یک سطح مفهومی گسترده. گیرد استفاده قرار می

 ؛)Creswell, 2005, p. 423( »دهد را توضیح می 3تعامل پیرامون یک موضوع اساسی
ــه« ــافتی اســت بــرای پردازی داده نظری ــاد، رهی ــاً (هــای  منــد داده رســی نظامبر بنی   کیفــی ) غالب

                                                           
1. Theoritical account  2. Grounding  
3. an interaction about a substantive topic 
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ــاحبه( ــد مص ــده های پیاده مانن ــا پروتکل 1ش ــاهده ی ــای مش ــه)2ها ه ــد نظری ــدف تولی ــا ه   » ، ب
")Grounded theory", n.d(.  

انـد  بنیـاد را تصـویر کرده پردازی داده ، فرآینـد محـوری روش نظریـه)٢٠٠٩(وود  پیِجن و ِهـن
)Pidgeon & Henwood, 2009, p. 361( . ،مطـابق نظـر ایشـان، جریـان ایـن کـار علمـی  

ــی دارد ــدی خط ــق. رون ــع ،محّق ــار جم ــا  آوری داده ک ــه و ی ــوعی اّولی ــا موض ــود را ب ــای خ   ه
شـود تـا  این جریان با یک روند آرام از تحلیل همراه می. کند ز میهای پژوهش آغا سری پرسش یک
باید دّقت داشـت . ببرد) نظری(های تحلیلی  یافته را به سمت مفاهیم و مقوله های کمتر ساخت داده

سـازی  هـا و مفهوم که چنین روندی هم منعطف بوده و هـم از حالـت رفـت و بازگشـتی میـان داده
سـت چنـین بازگشـتی، تغییـرات جزئـی و یـا حّتـی اساسـی در گـاهی ممکـن ا. برخوردار اسـت

هـای مهـم  هـا، یکـی از تفاوت زمانی گردآوری و تحلیـل داده هم. های اّولیه را نیز الزم شود پرسش
وود احتمـال  از نظر پیچن و هـن. های پژوهش در علوم اجتماعی است بنیاد با سایر روش روش داده

شـود  آمیز بـا ایـن روش بیشـینه می تفاسـیر و نتـایج موّفقیـتدستیابی محّققان به مجموعه نتـایج، 
)Pidgeon & Henwood, 2009, pp. 630−632(.  

  بنـدی مشّخصـی اسـت، امـا بایسـتی  بنیـاد دارای محـور و اسـتخوان پردازی داده هرچند نظریه
گـاهی پیـدا کـرد های مختلـف در ایـن روش و تفاوت نسبت به رهیافت کِرسـِول . هـای آنهـا نیـز آ

ــه در 3، ســه رهیافــت متمــایز)2005( ــاد داده پردازی نظری ــرده معّرفــی ویی شناســا را بنی  اســت ک
)Creswell, 2005, pp. 424−430(:  

و کـوربن و اسـتراوس  )1998(طور ویژه با کارهای استراوس و کـوربن  هکه ب 4مند رهیافت نظام
 شود؛ شناخته می )2008(

  شود؛ شناخته می) 1992(که با اثر گلیزر  5،رهیافت نوظهور
  .شود شناخته می )2006، 2000، 1990( 7که با کارهای چارمز 6گرا رهیافت ساخت

کیدگلیزر   اجـازه محّقق به که است نیا بنیاد داده پردازی نظریه اساس بر مطالعه هدف کند می تأ
   ها مقولـه دادن ارتبـاط بـری ورهیافت  تمرکز واقع در. بدهد را 9»یاجتماع ساده فرآیند« کی 8شرح

                                                           
1. transcripts of interviews  2. protocols of observations  

بنیـاد را  پردازی داده هـای نظریـه کار بـرده اسـت کـه مـا ترجمـه رهیافت هرا ب Grounded Theory Designsوی تعبیر  .٣
مده کـه ناشـی از سـه رهیافـت وجود آ هگونه طرح برای این روش ب در حقیقت وی معتقد است که سه. مناسب دانستیم

 .نسبت به این روش است
4. systematic procedure  5. emerging design  
6. constructivist approach  7. Kathy Charmaz  
8. explain   9. basic social process  
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 را نظریـه کیـ محّقـق زیـن کاری انتها در. ها مقوله شرح تنها نه و است ظهور حال دری ها نظریه به
 مـورد خـاص ینمـودار ایـ شـکل به ارجاعضرورت  بدون را ها مقوله انیم روابط آن در و سازد می

  .)Creswell, 2005, pp. 428−429( دهد می قرار بحث
پردازی  چـارچوب مفهـومی اسـتفاده شـده اسـت، روش نظریـه روشی که از آن به منظور تولید

  .باشد رویکرد گلیزر می 1بنیاد داده
  

روش مورد کاوی
2

  

و موقعیتی نیسـت کـه بـه  است وجود داشته پیشترمورد یا قضیه، روایت مکتوبی از پژوهشی است که 
مطالعه موردی یک بررسی عمیق و چند وجهی است که با اسـتفاده . صورت تصنعی ایجاد شده باشد

  ).۶٩، ص١٣٨۶ مقیمی،( گیرد های تحقیق کیفی، بر روی یک پدیده اجتماعی، صورت می از روش
ــارتین دنســکامب از صــاحب ــوم اجتمــاعی معتقــد اســت کــه  م ــق در عل نظــران روش تحقی

مطالعـات میـدانی، موردکـاوی، مطالعـات : های تحقیق در علـوم اجتمـاعی عبارتنـد از تراتژیاس
مطالعات مـوردی زمـانی . )Denscomb, 2001, p. 82( نگاری پژوهی و قوم آزمایشگاهی، اقدام

مطالعـات مـوردی در . اسـتآل  شناسی ایده ک روشنگر مورد نیاز است، ی که پژوهش عمیق و کل
  .)Tellis, 1997, p. 1( اند در علوم اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته ویژه بهتحقیقات متنوع، 

  :روش مورد کاوی عبارتند ازهای  برخی از ویژگی
  ؛مطالعه عمیق

  ؛تمرکز بر موضوعی خاص
  ؛کید بر روابط و فرآیندهاأت

  ؛گرا و سیستمی نگرش کل
  ؛ای طبیعی مجموعه

  ).Denscomb, 2001, p31) (ها ف گردآوری دادههای مختل گیری از روش بهره( منابع متعدد
کاوی چارچوب مفهومی ربوبیـت بـرای تبیـین الگـوی رهبـری  در این پژوهش به صورت مورد

به عبارت دیگر با استفاده از این چارچوب فهمی عمیـق و . کارگرفته شد هب حضرت امام خمینی
 .ودش تبیین می مند از رهبری و الگوی رهبری امام تحلیلی نظام

  

                                                           
1. Grounded Theory  2. Case study  
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  چارچوب مفهومی ربوبیت 

ایـن چـارچوب در . دغدغه این چارچوب نیز همانند مباحث تربیتی، بحـث تربیـت انسـان اسـت
ها، تحلیل وظـایف  تربیت کودک، تحلیل خط مشی :مانند ،شود کار گرفته می های مختلفی به حوزه

رشـد در همـه  ،از جملـه اینکـه ،هایی است فرض همچنین این چارچوب دارای پیش...  حکومت و
  1.. ..ای دارد و ها و الگوی گسترده عالم فراگیر است و نیز سنت

و  ، حــاوی اجــزااینکــه اّول: چــارچوب مفهــومی ربوبیــت از دو قســمت تشــکیل شــده اســت
منـدی از  ، به تشریح فرآیند و دسـتورالعمل بهرهدیگر اینکههای اصلی این چارچوب است؛ و  مؤّلفه

  مندی کامل از چارچوب مفهـومی ربوبیـت، الزم اسـت کـه بـه  رای بهرهب. پردازد این چارچوب می
  ).١٠۴،ص١٣٩١ثنایی،(ها به خوبی پرداخته شود  دوی این قسمت هر

این مباحـث . مورد بحث قرار خواهد گرفت» های چارچوب مفهومی ربوبیت مؤّلفه«در ابتدا، 
  2.هاست، ذکر شده است آنبندی مشّخصی، که ناظر به اهمیت و اولویت  در قالب دسته

 
فه
ّ
  تیهای چارچوب مفهومی ربوب مؤل

در ادامه پیرامون هـر یـک . شود های اصلی چارچوب مفهومی ربوبیت معرفی می ابتدا اجزا و مؤّلفه
ها در طی  الزم به ذکر است که این مؤّلفه. ها، نقش و ابعاد اهمیتشان توضیحاتی آمده است از مؤّلفه

  .اند اهمیت تدوین شده چند حلقه، و به ترتیب
  

  تیارکان ترب: حلقه اّول
. های چـارچوب مفهـومی ربوبیـت اسـت ترین مؤّلفه ترین و اساسی مهم مشتمل بر» ارکان تربیت«
هایی هستند که بـه نـوعی  مؤّلفه» اصل استعداد«و » عنصر مترّبی«، »عنصر مرّبی«، »عرصه رشد«

هـای مبتنـی بـر چـارچوب  بدین ترتیب در همه تحلیل. ها بر پایه آنها استوار خواهد شد سایر مؤّلفه
ن در اّولـین اقـدام، ایـ رو از ایـن. خوبی فهـم شـده باشـند ها به مفهومی ربوبیت، بایستی این مؤّلفه

  ).١٠٧ص ،١٣٩١ ثنایی،( گیرند رسی قرار میها مورد بر مؤّلفه
  

                                                           
طراحـی چـارچوب مفهـومی خـط  « با موضوعنامه جناب آقای مهدی ثنایی  از پایان گرفته برچارچوب مفهومی ربوببت  .١

کید بر خط مشی مشی گذاری عمومی مبتنی بر آموزه  ،و توضیحات تفصیلی است» های آموزش عالی های اسالمی با تأ
یی بـا ای بـه منظـور آشـنا و در اینجـا خالصـه و گزیـده ارائه شـده اسـتنامه ایشان  در پایان ،چارچوب مفهومی ربوبیت

 .شود ه میئچارچوب ارا
هـای  طراحی چارچوب مفهومی خط مشـی گـذاری عمـومی مبتنـی بـر آموزه « ۀنام پایان: ک.رتر  تفصیلی ۀبرای مطالع .٢

کید بر خط مشی  .»های آموزش عالی اسالمی با تأ
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  عرصه رشد )الف
» عرصه رشد«. موجود در چارچوب مفهومی ربوبیت استترین مؤّلفه  ترین و اساسی این مؤّلفه، کّلی

نشیند، به ایـن ترتیـب کـه غایـت  مشی مورد نظر را از دیدگاه رشد به نظاره می  جوهره و روح کّلی خط
  ).١٠٧ص ،١٣٩١ ثنایی،( کند را بررسی می های درگیر و مانند آن کّلی فرآیند، استعدادها، موجودیت

  
  عنصر متربی )ب

شود، قرار اسـت » توانمند«ای  تی است که قرار است رشد کند، قرار است در عرصهموجودی ،مترّبی
های رشـد را دارد و بـه همـین  مترّبی، استعدادها و ظرفیت. شود» بالغ«ای خاص  در رابطه با حوزه

مترّبـی . هـا رشـد کنـد دیگر بایستی، مبتنـی بـر آن اسـتعدادها و ظرفیت بیانتواند، و یا به  دلیل می
بایستی از شناخت، عالقه و اراده درونی الزم، به منظور حرکت در مسیر رشد استعدادهای  همچنین

  ).١٠٨ص ،١٣٩١ ثنایی،( خود برخوردار باشد
  
  عنصر مرّبی )ج
هـای وی  که از ارکان تربیت است، موجودیتی است که رشد و تعالی مترّبی از طریق تالش» مرّبی«

، بـا رو از ایـناست که نسبت به فرآیند رشـد دانـا و تواناسـت،  1مرّبی جایگاهی. پذیر است امکان
کارگیری اصول و راهبردهـایی، مترّبـی را در  های که نسبت به این کار دارد، از طریق ب تمایل و انگیزه

  ).١٠٨ص ،١٣٩١ ثنایی،( کند مسیر کمال خود هدایت می
  
  اصل استعداد )د

، بـه سـبب اسـتعدادی کـه »مترّبی«در حقیقت . ترین اصل تربیت، استعداد است اّولین و ضروری
ایـن اسـتعداد . نامیـده شـده اسـت» مترّبی«نسبت به تربیت و حرکت در مسیر تعالی و رشد دارد، 

 ثنـایی،( آید که درون وی اقتضائات خاصـی وجـود داشـته باشـد وجود می ههنگامی در موجودی ب
  ).١٠٩ص ،١٣٩١

  
  های رشد بال: حلقه دّوم

از باالترین اولویـت و اهمیـت » های رشد بال«های حلقه دّوم، یعنی  ، مؤّلفه»ن تربیتارکا«پس از 
                                                           

این اصطالح به ایـن دلیـل اسـت کار بردن  هب. شود که در اینجا از اصطالح جایگاه و نه فرد استفاده شده است دّقت می .١
در آینده در رابطه با . که همواره الزامًا مرّبی و مترّبی دو موجود مستقل از یکدیگر نیستند و بعضًا مترّبی همان مرّبی است

 .این مسئله توضیح بیشتری داده خواهد شد
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و » اصـل تعامـل«: انـد از های این حلقـه عبارت مؤّلفه. در چارچوب مفهومی ربوبیت برخوردارند
  :گردند که بدین ترتیب معّرفی می» راهبردهای حمایت و مسئولیت«
  

  تیت و مسئولیراهبردهای حما )الف
البتـه . ترین راهبردهای چارچوب مفهومی ربوبیت، راهبردهـای حمایـت و مسـئولیت هسـتند مهم

در ابتـدا راهبـرد . ندشوشود که در کنار یکدیگر معّرفی  دو سبب می تنیدگی فراوان این تعامل و درهم
  ).١٠٩ص ،١٣٩١ ثنایی،( رسی خواهد شدت برحمایت معّرفی شده، آنگاه راهبرد مسئولی

، بـرای نمونـه »طرف کردن نیاز مترّبی توسـط مرّبـیبر«: ای دارد چنین تعریف ساده» حمایت«
کننـد، در حـال اعمـال  والدینی که نیازهای گوناگون کودک خود را، به منظور رشد او، بر طـرف می

 ).١١٠ص ،١٣٩١ ثنایی،( راهبرد حمایتی هستند
راهبـرد : ده از آن نیـز هسـتراهبرد حمایت یک راهبرد مکمـل دارد کـه مرّبـی ملـزم بـه اسـتفا

در رابطه با مسئولیت ماجرا به عکس است، یعنی مرّبی نه تنها برآورده کـردن بخشـی از  ،مسئولیت
های دیگری  دهد، بلکه ممکن است انجام مسئولیت را بر دوش خود مترّبی قرار می نیاز و یا همه آن

خـوبی  اش، بـه نـدارد و معنـای عرفـی مسئولیت، نیاز به تعریف بیشـتری. را نیز از او خواستار شود
  ).١١١ص ،١٣٩١ ثنایی،( کننده معنای این راهبرد است انبی

برای این حلقه، در حقیقت اشاره به این دو مؤلفه اساسی » های رشد بال«گفتنی است که تعبیر 
 تشود که اهمیت این دو مؤلفه در پیشبرد تربیت، همچون دو بال برای یک پرنده اس تصور می. دارد

  ).١١١ص ،١٣٩١ ثنایی،(
  
  اصل تعامل )ب

بسـیار . نیسـت» زمینه و بستر اعمال راهبردهای حمایـت و مسـئولیت«چیزی جز فراهم کننده » تعامل«
افتد که حمایت و مسئولیت، به دلیل فقدان این زمینه، قابلیت اعمال مناسـب خـود را از دسـت  اتفاق می

ی با فردفرد مترّبیان و متناسب با هریک از آنها فراهم باشد و تنها ای برای تعامل مربّ  بایستی زمینه. دهند می
  ).١١٢ص ،١٣٩١ ثنایی،( آمیز باشد تواند سالم و موّفقیت در این صورت است که سازوکار تربیتی می

  
  تناسب: حلقه سّوم

ای حلقـه ه مؤّلفه(ترین سازوکارهای تربیتی  و مهم) های حلقه اّول مؤّلفه(پس از تبیین ارکان تربیت 
در این حلقه، عمـده تمرکـز بـر تضـمین . رسد ، نوبت به سّومین حلقه، یعنی حلقه تناسب می)دّوم

  ).١١٢ص ،١٣٩١ ثنایی،( اعمال راهبردها متناسب با وضعیت رشدیافتگی مترّبی است
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  اصل تناسب )الف
کید می بایستی متناسب یک از دو راهبرد حمایت و مسئولیت، هر کارگیری هکند که ب اصل تناسب تأ

  عبـارت دیگـر متناسـب بـا میـزان رشـدیافتگی او، صـورت پـذیرد با توانایی و بلوغ مترّبـی، یـا بـه
  ).١١٢ص ،١٣٩١ ثنایی،(

لـزوم «را به صورت  توانیم آن تری بیان کنیم، می اگر بخواهیم عنوان این اصل را به صورت کامل
نمـودار . عنوان کنـیم» ن رشدیافتگی مترّبیتناسب راهبردهای حمایتی و مسئولیتی، متناسب با میزا

  :دهد را برای دو راهبرد حمایت و مسئولیت نمایش می» لزوم تناسب«زیر این 
  

  

  ).١١٣، ص١٣٩١ثنایی، ( تأثیر اصل تناسب بر راهبردهای حمایت و مسئولیت :١ نمودار

  

  جیاصل تدر  )ب
از آنجا . آید دست می ه، یکی از اصولی است که از اصل تناسب ب»تدریجی بودن فرآیند رشد«اصل 

های این مسیر، سیری دشوار و  روحی و پیچیدگیهای جسمی و  که سیر رشد مترّبی، به دلیل ویژگی
ترتیب  بـدین. صـورت تـدریجی اعمـال شـود هبر است، لذا راهبردهای مرّبـی نیـز بایسـتی بـ زمان
  ).١١٣ص ،١٣٩١ ثنایی،(تواند برای مترّبی مخرب باشد  زدگی مرّبی در اعمال راهبردها می شتاب

  
  ها تیبانپش: حلقه چهارم
گردد، راهبردهایی هستند که در ذیل راهبردهای حمایـت  مطرح می» ها انحلقه پشتیب«آنچه در ذیل 

  ).١١۴ص ،١٣٩١ ثنایی،( کنند ها را پشتیبانی میت آنو مسئولیت بوده و به نوعی موّفقی

  توانمندی عدم                   توانمندی

 

  مسئولیت
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  راهبرد فرعی امداد )الف
راهبرد امداد همان راهبرد حمایتی است که در شرایط اسـتثنائی و ویـژه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه 
است، یعنی مرّبی متناسب با این شرایط بحرانی و میزان افت توانایی مترّبی، نسبت به اعمال راهبرد 

لذا همچنان راهبردهای ما همان حمایت و مسـئولیت بـوده و راهبـرد سـّومی . حمایتی اقدام نماید
 ).١١۵ص ،١٣٩١ ثنایی،( اضافه نگردیده است

اعمال راهبـرد امـداد در شـرایط خـاص بـه نمـایش  نمودار زیر نیز ترسیمی گرافیکی را از نحوه
  :گذاشته است

  

  ).١١۶، ص١٣٩١ثنایی، ( چگونگی اعمال راهبرد امداد در شرایط اضطراری: ٢نمودار 

  
  .دهند ، شرایط عادی راهبردهای حمایت و مسئولیت را نمایش میBو  Aهای  چین نقطه
چگونه ) قسمت هاشور خورده وسط(دهد که در شرایط اضطراری  خوبی نشان می ن نمودار بهای

ن نمـودار موقت بـودن ایـن راهبـرد نیـز از ایـ. بایستی مسئولیت کاهش یافته و حمایت افزایش یابد
  ).١١۶ص ،١٣٩١ ثنایی،( داشت استخوبی قابل بر به

  
  هیق و تنبیراهبردهای فرعی تشو  )ب

زحمت است برای مترّبـی، تـا در  تشویق یک راهبرد حمایتی است، یعنی نوعی کمک مستقیم و کم
در . تشویق نیز همانند حمایت از یک سیر کاهنده برخوردار است رو از این. جهت رشد حرکت کند

تواند برای مترّبی جنبه انگیزشی داشته باشد که با  واقع غایت اصلی رشد و نتایج ماحصل از آن، می
شـمار  بـه اما تنبیه، از دیگر سو، یـک راهبـرد مسـئولیتی. شود تر و مشهودتر می رشد متربی، پررنگ

  توانمندی عدم    توانمندی

 حمایت

  مسئولیت
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افـزوده نیـز فزاینده برخوردار است و در طول مسیر رشد بر شـّدت و عمـق آن از روندی  که رود می
  ).١١٧ص ،١٣٩١ ثنایی،( خواهد شد

  
  راهبرد فرعی آزمون )ج

رود، از این جهت که نوعی دشواری بر عهده مترّبـی  شمار می به راهبرد آزمون یک راهبرد مسئولیتی
در واقـع راهبـرد . دشواری به نوعی رشد دسـت یابـدشود با این هدف که از خالل این  قرار داده می

گیرد؛ بدین ترتیب کـه از  اطالعاتی مورد استفاده قرار می» حمایت«جای نوعی  همسئولیتی آزمون، ب
اصـالح  های خود را شناخته و برای ها و کاستی رود که ضعف طریق آزمون، این انتظار از مترّبی می

  .)١١٩ص ،١٣٩١ یی،ثنا( ها تدبیر نمایدو برطرف کردن آن
  

  فرد در جمع: حلقه پنجم
های چارچوب مفهومی ربوبیت، شاهد توجه به یک ویژگی مهـم از مباحـث رشـد  از حلقه پنجم مؤّلفه

یک فرد یا موجودیت مطرح  دربارهمطرح شده  های نکتهتا پیش از این، . جمعی های بعدرشد در : هستیم
حلقه پـنجم دو . گیرد مسائل در ابعاد جمعی مد نظر قرار می شده بودند، اما از این حلقه به بعد، داللت

  ).١٢٠ص ،١٣٩١ ثنایی،( اصل عنایت به اقتضائات فردی و اصل تعادل: شود اصل را شامل می
  

  ت به اقتضائات فردییاصل عنا )الف
ا امّ  ؛رددا می در بسیاری از فرآیندهای رشد، مرّبی در یک زمان تنها در راستای تربیت یک مترّبی قدم بر

بـرای نمونـه، . کنـد بسیاری از موارد هم وجود دارد، که مرّبی نسبت به تربیت جمعی از آنها اقـدام می
  ).١٢١ص ،١٣٩١ ثنایی،( کند آموزان زیادی در یک کالس اقدام می معّلمی که نسبت به آموزش دانش

اند،  یتـی وارد شـدهچند مترّبیانی که در یـک فرآینـد تربم که هردر چنین شرایطی باید توجه کنی
هـا وجـود دارد کـه ان آنهـایی نیـز میـ اند، امـا تفاوت هایی بوده های یکسان و شباهت دارای ویژگی

ها، تفاوت در نوع تعامل و اعمـال راهبردهـا از سـوی مرّبـی نسـبت بـه یکایـک  اقتضای آن تفاوت
منـد اسـت کـه راهبردهـای تر، به منظور رشد مناسب همه مترّبیان، مرّبی نیاز دقیق بیانبه . آنهاست

شان راهبردهای متفاوت و متناسـبی یها های مترّبیان، و در رابطه با تفاوت مشابه را در حیطه شباهت
 ها ممکن است سبب شود که راهبردهای تربیتی که نسبت به هر مترّبـی این تفاوت. را در پیش گیرد

با یکدیگر منطبق باشند، نـه از نظـر مـّدت شود، نه الزامًا از نظر زمان شروع و پایان  کار گرفته می به
کـار  کـه بـه کشد و نه از نظر ابعاد و عمق و یا مصداق راهبردهایی یک به طول میکه رشد هر زمانی

  ).١٢١ص ،١٣٩١ ثنایی،( شود گرفته می
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  اصل تعادل )ب
ا یـک گـام در اینجـ. گیرند دانستیم که مترّبیان به دلیل استعدادهایی که دارند، شایسته رشد قرار می

کنیم کـه وجـود هـر مترّبـی را انبـوهی از اسـتعدادها و  گذاریم و به این مطلب دّقت مـی جلوتر می
واقع رشد مترّبـی در گـرو رشـد  در. کندگرفته که مرّبی بایستی برای رشد آنها تدبیر  ها دربر توانایی

 نـامیم می» لاصـل تعـاد«جانبه این استعدادهاسـت کـه ایـن ضـرورت را  متعادل، متناسب و همه
  ).١٢٢ص ،١٣٩١ ثنایی،(

جانبه و نامتوازن یک استعداد و یا گروهی خاص  در حقیقت مرّبی را نسبت به رشد یک  اصل تعادل،
  .کند جانبه و متعادل آنها را گوشزد می دهد و ضرورت رشد همه از استعدادهای مترّبی هشدار می

  
  کننده لیهای تکم مؤّلفه: حلقه ششم
ها، چارچوب ماند که با ذکر آن های زیادی مورد بحث قرار گرفتند، اما دو اصل باقی می تاکنون مؤّلفه

ایـن مطالـب، » کننـدگی تکمیل«گفتنـی اسـت کـه . مفهومی ربوبیت به اشباع نظری خوبی برسد
 ثنـایی،( هاستازمند توجه الزم به آنها ندارد و یک فرآیند رشد سالم نیت بودن آناهمی داللتی بر کم

  ).١٢٣ص ،١٣٩١
  

  مربی و متربیهای  گاهیاصل جا )الف
، در حقیقت »مترّبی«و » مرّبی«این اصل به یک حقیقت مهم توجه دارد، و آن این است که عناصر 

های مختلفی به خـود  تواند در شرایط مختلف مصادیق و حالت دو جایگاه هستند و این جایگاه می
  :اند از ترین آنها عبارت که مهم. بگیرد

  
 مربی شدن متربی نسبت به دیگر متربیان: اّولحالت 

اّولین حالت مربوط به وضعیتی است که در آن، مترّبی به تناسب میزان رشدیافتگی خود، به شـرایط 
وظیفـه  احسـاس مترّبیـان دیگـرد و به همین میزان نسبت بـه شو نزدیک می» مرّبی بودن«و جایگاه 

گفتنـی اسـت کـه ایـن حالـت یکـی از ). بینـد یدر خـود میعنی وظـایف مرّبـی بـودن را (کند  می
طـور  تر، بـه افتـههای تحّقق اصل تعادل میان مترّبیان است، بدین معنا کـه مترّبیـان رشـد ی ضرورت

  ؛)١٢٣ص ،١٣٩١ ثنایی،(کنند  ای را در قبال رشد دادن سایر مترّبیان پیدا می نسبی وظیفه
 

 مربی شدن متربی نسبت به خود: حالت دّوم
  ، مربوط به شرایطی است که در آن مرّبـی و مترّبـی در قالـب یـک موجودیـت مصـداق حالت دّوم



 ١٨٣  با چارچوب مفهومی ربوبیت  تطبیقی الگوی رهبری امام خمینیبررسی 

 

توانند و بایستی برخی  ها، به دلیل مختار و دارای اراده بودن، می برای نمونه همه انسان. اند پیدا کرده
  ؛)١٢۴ص ،١٣٩١ ثنایی،( را در رابطه خود اعمال کنند) برای نمونه واعظ من نفسه(شئون تربیتی 

 
 جابجایی مربی و متربی: حالت سّوم

جـایی  هپذیری قابل جابـ در تعین و مصداق رو از ایناز آنجا که مرّبی یا مترّبی بودن جایگاه هستند، 
  .)١٢۵ص ،١٣٩١ ثنایی،(هستند 

 
 اصل وحدت هدف )ب

یـا (کند که از طریـق آنهـا، اسـتعداد  در یک سازوکار تربیتی، مرّبی اقدام به تدوین ساختارهایی می
، به صورت متعـادل رشـد کـرده و بـالغ )ای از مترّبیان یا دسته(یک مترّبی ) گروهی از استعدادهای

مطابق اصل وحدت هدف، همه آن اهداف تربیتی بایستی در راسـتای یـک هـدف اصـلی و . شوند
و  هـا را در راسـتانـاظر بـه آن هـای بتـوان همـه اهـداف و فّعالیت اندازههر . کالن قابل تصّور باشند

 شـتر خواهـد بـودآمیز بودن فرآینـد رشـد بی وسوی آن هدف اصلی قرار داد، احتمال موّفقیت سمت
  ).١۵٨−١۴١ص، ١٣٩١ ثنایی،(
  

فهیالگوی چک
ّ
  های چارچوب مفهومی ربوبیت ده مؤل

تـوان  مـی از این جـدول. اند آوری شده ، در جدول زیر جمعاز آنها سخن به میان آمدکه  یهای مؤّلفه
را توسـعه داد و در فرآینـد  اسـتفاده کـرد و سـپس، آن الگوی مدیریتی امام خمینی رسیبر برای
  .های اجرایی از آن بهره گرفت گام

  
فه: ١جدول 

ّ
 ).١٢۵، ص١٣٩١ثنایی، ( های چارچوب مفهومی ربوبیت الگوی چکیده مؤل

فه های رشد حلقه
ّ
 های رشد مؤل

 ارکان تربیت: حلقه اّول

 عرصه رشد
 عنصر مرّبی
 عنصر مترّبی
 اصل استعداد

 های رشد بال: حلقه دّوم
 راهبردهای حمایت و مسئولیت

 اصل تعامل

 تناسب: حلقه سّوم
 اصل تناسب
 اصل تدریج
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فه های رشد حلقه
ّ
 های رشد مؤل

  ها پشتیبان: حلقه چهارم
  راهبرد پشتیبان امداد

  راهبردهای پشتیبان تشویق و تنبیه
  راهبرد پشتیبان آزمون

 فرد در جمع: حلقه پنجم

 عنایت به اقتضائات فردی اصل
  :اصل تعادل

 فردی درون
 فردی میان

فه: حلقه ششم
ّ
 های تکمیل کننده مؤل

  :های مرّبی و مترّبی اصل جایگاه
 مرّبی شدن مترّبی نسبت به دیگران
 مرّبی شدن مترّبی نسبت به خود

 جابجایی مرّبی و مترّبی
اصل وحدت هدف

  
جایگاه و ارتباط میان برخی از اجزای این چارچوب مفهـومی را کند تا  تصویر زیر نیز تالش می

های چـارچوب مفهـومی  مؤّلفـه 1نقشه هوایی«را  به نمایش بگذارد، تصویری که شاید بتوان نام آن
  :گذاشت» ربوبیت

  
  
  
  
  
  

  

فه :٣ نمودار
ّ
  )١٢۶، ص١٣٩١ثنایی، ( های چارچوب مفهومی ربوبیت نقشه هوایی مؤل

 

  الگوی رهبری رشد محور امام خمینی

در این قسـمت بـا بررسـی بیانـات، . با معرفی چارچوب مفهومی ربوبیت همراه بودقسمت اول مقاله 
محـور  ن و وقـایع، رویکـرد رشـددر برخورد با مـردم، مسـئوال سخنان و سیره عملی حضرت امام

در ایـن قسـمت ابتـدا . شـوددر قالب چارچوب مفهومی ربوبیت توضـیح داده مـی حضرت امام
  .شود کامل می یت با استفاده از الگوی مدیریتی حضرت امامهای چارچوب مفهومی ربوبلفهؤم

                                                           
1. Aerial map 

 تشویق
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  مربی

 :فرمایـدمـی قرآنخداوند در . ها خداوند استانسان ۀمربی هم در الگوی رهبری حضرت امام
م هللاُا« بُّكُ بُّنا وَ رَ در طول ربوبیت حضرت باری تعالی، پیامبران و اولیای الهی حق ). ١۵شوری، (» رَ

 1.، ولی فقیه حـاکم جامعـه اسـالمی اسـتنادارند و در زمان غیبت معصومحاکمیت بر بشر 
  .شونداسالمی در نظر گرفته می ۀعنوان مربی جامع در این مدل، به حضرت امام

هر مدیری واجب است که ابتدا از خود شروع کند، پـس از خودسـازی،  در فرهنگ اسالمی بر
به مالک ای خطاب  در نامه  حضرت علی. ترهبری و مدیریت در جامعه و سازمان اس ۀتشایس

کارهـا تقـدم دارد  اینکـه اطاعـت خـدا را بـر دیگـر دهـد واشتر او را به تـرس از خـدا فرمـان مـی
  ).۵٣، نامه البالغه نهج(

اسالمی قرار  ۀمربی جامع ۀدارا بود و ایشان را شایست برخی از خصوصیاتی که حضرت امام
  :دادند عبارت بود ازمی

  ؛نظم. ١
  ؛استفاده درست از زمان و اوقات. ٢
  ؛ساده زیستی. ٣
  ؛آالیش منزل بی. ۴
 ۀدر جامعـ مدیریت پر تالش، داشتن قناعت و زهد است، مدیر و مربی ۀالزم: زهد قناعت و. ۵

گیری  تصمیماین ویژگی قدرت . که قصد انجام وظیفه و تکلیف دارد باید قانع و زاهد باشد اسالمی
برای خدا تصـمیم  تنهادهد و بدون دغدغه از سرزنش دیگران و را افزایش میو قاطعیت و مدیریت ا

  ؛کندگیرد و حرکت میمی
  ؛لطافت روح. ۶
به ایمان الهـی و توکـل بـه حضـرت حـق  یدر مدیریت اسالمی مدیر با اتکا: آرامش خاطر. ٧

و صـحیح را ، راه درست ندیشدبیشود، مدیر خوب  دارای آرامش خاطر است، این آرامش باعث می
گیری کند و شـرایط آرامـش و اطمینـان را در  ها و حوادث با صالبت تصمیم انتخاب کند، در بحران

  ؛سازمان حاکم کند
ها و  تواند، قدرت شجاعت می ۀاز لوازم حیاتی برای یک مدیر است، مدیر در سای :شجاعت. ٨
  ؛گیری کند ها را شناسایی کند، با اطمینان خاطر و شجاعت تصمیم فرصت
زدگی دوری کند و  سازمان، باید از شتاب ۀادار عنوان عنصر اصلی ر بهمدی: مطالعه و پرکاری. ٩

                                                           
اثـر  عـدالت والیـت فقیـه، والیـت فقاهـت و  ه کتابب :ک. ربیشتر  ۀاین مباحث بسیار مفصل و دقیق است برای مطالع .١

  .الله جوادی آملی حضرت آیت
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گاهی و تدبیر امور را اداره نماید، تدبیر مدیران عامل نجات امعه اسـت، مـدیر بخش مدیران و ج با آ
  ).٣٣−٣٢ ص ،١٣٨۶فروزنده دهکردی و جوکار، ( ت هر سازمان استمدبر و توانا عنصر موفقی

  
  متربی

نوع نگاه به متربی که . اند که شامل مسئوالن، کارگزاران و مردم هستندمتربی در این مدل ملت ایران 
طور مختصر نگاه امام بـه  ادامه بهدر . ای دارد ویژهاهمیت ان است در مباحث مدیریت در اینجا انس

  .شودطور مختصر و موجز توضیح داده می انسان که برگرفته از دیدگاه اسالمی است به
، توجه به کرامت انسانی، ارزشمند و قدرتمند  نخستین عنصر نظام معنایی تفکر امام خمینی

در . هنده افکار عمـومی اسـتد عنوان شکل کننده بودن اراده انسان به تعییندانستن هویت انسانی و 
و افکـار چنـین  آرا. معنوی، حامالن افکار عمومی دارای ارزش و اصالت ذاتـی هسـتند−نگاه الهی

کنـد و اراده سرنوشـت جامعـه را در دسـت  سازی می کند، تصمیم هایی است که انتخاب می انسان
یمان مذهبی مردم است کـه در یک جامعه اسالمی، افکار و اراده عمومی برخاسته از اعماق ا. دارد

  ).٣۵٣، ص١٣٧٧عالم، (تعیین سرنوشت است قادر به 
به اراده عمومی افراد جامعه موجب تبدیل آن به منبع تولید   انسانی امام خمینی−نگاه ارزشی

مدار و مبتنی بر کرامـت انسـانی بـه  در واقع امام با نگاه سیستمی ارزش. قدرت در ایران شده است
  .را به عرصه سیاسی وارد نمودند» پذیر روح جمعی مسئولیت«عی افکار عمومی نو

  
  اصل استعداد

ها قادر به رشد کردن و  انسان ۀگوید که هم استعداد این را می توان گفت که اصل طور خالصه می به
طـور مختصـر دیـدگاه  در ادامـه بـه. باشـند الهی اسـت می رسیدن به اهداف خلقت که همان قرب

  .شودطور مختصر اشاره می د استعدادهای بشری بهردر مو حضرت امام
و تعیین افکار خود پرداخته و بعد از پاالیش یافتن آن  طور دقیق به تدوین به مکتب امام خمینی

در ُبعد عملی و اجرایی، راهبردهای مد نظر فکـری خـود را در ُبعـد مـدیریت سیاسـی و اجتمـاعی و 
ساحتی نیست بلکـه  ایشان معتقدند که انسان نه تنها تک. اند نمودهاقتصادی و اخالقی در جامعه پیاده 

که این دو جنبه ساحتی خود که یکی از آن بـه پـرورش قـوای جسـمانی و  استساحتی  دو ۀدارای جنب
تقویت عضالنی فکری و عملی و حقوقی انسان برای زیستن در دنیای مـادی اشـاره دارنـد و از طـرف 

تـام دارد  ۀاشار ،شود انسان، که این خود به دو شاخه یا دو نحله تقسیم می دیگر به پرورش ُبعد روحانی
و قـدر و ُبعـد دیگـر آن ُبعـد  که یکی از اینها ُبعد اختیاری بودن انسان همراه با صـفت پیرامـونی قضـا
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بـرای پـرورش روح  تطبیعـ یها و امـور تـدوین یافتـه از مـاورا گرایی انسـان در برابـر برنامـه تکلیف
  ).١٢ ، ص١٣٨۶زاده،  غفاری(باشد  و کمال طلب در ُبعد مطلوب می پذیر یلتعا جستجوگر

  
  رشد ۀعرص

ها باید  رشد هم حوادث و ابتالئاتی است که در جریان حکومت اسالمی وجود دارد و انسان ۀعرص
 هـا بـا موفقیـت بیـرون او از این امتحان یدر این امتحانات الهی با پیروی از خدا و رسوالن و اولیا

و ه نـوعی سـنگ محـک افـراد و بـ دهد می رخو حوادثی که در نظام اسالمی  ها رویداد ۀکلی .بیایند
 .کنـدرشد فرق مـی ۀن و مردم از لحاظ مصداقی عرصالبته در مورد مسئوال. است آنان رشد ۀعرص
  .تر استتر و مشکلن به مراتب سنگینرشد برای مسئوال ۀعرص

  
  حمایت

در اینجـا . ن در طول رهبری ایشان مکرر مشاهده شده استبه مردم و مسئوال های امامحمایت
  .شود بیان می های حضرت اماماصول کلی حمایت

رسـالت  عنوان یک بـه  های مـدیریتی بـود کـه امـام ترین شاخصـه هدایت، یکی از محوری
بصیرت و هـدایت بـا  های مختلف برای ایجاد آن نگریسته و تمام تالش خود را با شیوه  اسالمی، به

 −کمال رسیدن به−دینی  ۀهدف اصلی جامع  استفاده از انگیزش و ارتباطات در جامعه، تا رسیدن به
  .کار گرفت به

همین ارتباط خالصانه و عمیق ایشان نسـبت بـه مـردم   های بارز امام راحلیکی دیگر از ویژگی
بودنـد و بـه قـول یکـی از متفکـران، ایـن چیـزی بـود کـه مصـلحان پـیش از ایشـان از آن غافـل . بود
و  الدین اسدآبادی به دنبال پادشاهان و دربار رفت و شیخ محمد عبده شاگرد او به دنبال علمـا جمال سید

دانشمندان و از این منبع کارساز غافل ماندند و اصوًال شیوه پیامبران و رهبران الهی نیز همین بوده اسـت 
 ).٢۵ ، ص١٣٩٠افتخاری و حسین زاده، (گذاری کنند سرمایهکه بیش از هر چیزی روی مردم 

و همچنین مؤمن بودن مردم، ایشان ضمن تشـویق   نگری امام بینی و آخرت جهان  با توجه به
های  پیروزی و نصرت الهی، وعده داده و پاداش انجام وظایف خویش، آنان را به  مسئوالن و مردم به
جامعـه،  ۀدر ادار  اندیشمندان مدیریت معتقدند رمـز موفقیـت امـام. شدند اخروی را یادآور می
ُبعـد اساسـی از  عنوان دو براساس نیازهای فطری و غریـزی بـه  امام. ش بودا هقدرت باالی انگیز

هایی در انگیـزش  طلبی، از شـاخص گرایی و حـق گرایی و حس طلبی، عقل نیازهای انسانی و کمال
  .برداری را کردند مردم و مسئولیت، نهایت بهره
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  مسئولیت

دانسـتند، همـواره  که نظام سیاسی تحت زعامت خود را برآیند اراده عمومی ملت می  حضرت امام
ساز، مسئولیت آن را متوجـه  تالش کردند که با محوریت و مرکزیت دادن به رخدادها و وقایع سرنوشت

  ).٢٣ ، ص١٣٩٠جمالی، (د تک افراد جامعه نمایند و حضور فراگیر مردمی را رقم بزنن تک
داد، بعد مـردم در مورد حوادث و وقایع پس از اینکه روشنگری و تبیین خود را ارایه می امام

 ئلۀاز همـان ابتـدا امـام مسـ. ذاشتگکرد و مسئولیت آن را به دوش مردم میه میئلرا متوجه آن مس
نتخاب نوع نظام حاکم را به ا پرسی در مورد نظام جمهوری اسالمی را مطرح کردند و مسئولیت همه
این است کـه  ۀنشان دهندشده ها برگزار انتخابات دیگری که در طول این سال. مردم گذاشتند ۀعهد

  .کردندکشور را به مردم واگذار می ۀهای خود، مسئولیت ادارامام در ضمن حمایت
و ) ١۵٧، ص۵ ج، امـام ۀصـحیف(کردنـد  حـق یـاد میعنوان  گیری به همواره از تصمیم  امام

های سیاسی جامعـه، تکلیـف دینـی و سیاسـی  گیری حضور خود و دیگران را در مقدرات و تصمیم
. کردنـد منزله گناه و نافرمانی، تعریف می امور کشور اسالمی و مسلمین را به  تلقی و عدم اهتمام به

قابـل   کتوبـات امـامها و م ها، سـخنرانی هـا و نامـه گیری بارهـا در پیام استفاده از الفاظ تصمیم
  . )۵٩−۵٨ ، ص١٣٧٣برزگر، (مشاهده است 

کید مکرر ایشان بر حضور در صحنه انتخابـات ریاسـت جمهـوری،  :های مختلف ازجملـه تأ
مجلس شورای اسالمی، مجلس خبرگان قانون اساسی، مجلـس خبرگـان رهبـری، تنفیـذ ریاسـت 

بـرخالف میـل بـاطنی خـویش، صـدر  ویژه بنی جمهوری همه رؤسای جمهور و منتخب مـردم بـه
کیـد بـر جمهوریـت در کنـار اسـالمیت نظـام  حمایت از مجلس شورای اسالمی منتخب مردم، تأ

تعیـین تکلیـف  ۀگیری، پیـام ایشـان دربـار در تصـمیمعنوان قالب و بستر ساختاری حضور مردم  به
  ملی امـامهمگی حاکی از برخورد ع... های آمریکایی در قضیه اشغال النه جاسوسی و گروگان

  .گیری است برای حضور مؤثر مردم در تصمیم
: کرد ایشان واگذار می  امام با شناسایی افراد صالح، مورد اعتماد و کارآمد، بسیاری از امور را به

ی مجلـس در وکال  واگذاری اختیارات اقتصادی در مورد تهیه و توزیع کاال و دیگر امور اقتصادی به
شـهید   ، تفویض اختیـارات فرمانـدهی کـل قـوا بـه)۴٢٣ ص ،١٧ ج ،امام ۀصحیف(، ٢٣/٢/١٣۶٢
و بـه وزیـر کشـور بـرای اصـالح ) ٢۴١، ص١۴، جامام ۀصحیف( ٢١/٣/١٣۶٠لشکر فالحی در سر

 ،١٩ج ،امـام ۀصـحیف( ٢٢/٨/١٣۶۴وی انتظـامی در مقررات و ترفیع و تشویق نیروها در امور نیـر
در اصـل   ، ازجملـه تـدابیر امـام...ها و  سـازمانها، نهادها،  گماشتن نماینده در استان) ۴٢ص

  .تفویض امور و اختیارات بود
با تقویت احساس مسـئولیت سیاسـی بـه لحـاظ سیاسـی موجـب تحکـیم اراده   امام خمینی
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در این فضا منطق مشـارکت سیاسـی . جمعی شده و افکار عمومی کامًال سیاسی را به صحنه وارد کرد
، متفـاوت بـا آن چیـزی اسـت کـه در نظـام معنـایی قـدرت و  خمینیافکار عمومی از منظر امام 

ای که در نظـام دینـی تـوده سیاسـی بـه موجـب کرامـت و  گونه به. سیاست غیردینی نهادینه شده است
  . اند و این حقوق ذاتی و اصیل هستند شان، صاحب حق مشارکت سیاسی شده منزلت انسانی

قانونی و نقض قانون هوشیار باشـند  داند که در مقابل بیمیمردم را مسئول این  ۀبرای مثال امام هم
  : فرماید امام خود در تشریح این موضوع چنین می. تمام مردم است ۀلیت این کار به عهدسئوو م

اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظـف اسـت کـه بگوینـد پایـت را کـج  
همه ملت موظفند به اینکه نظارت . هم استمسئله، مسئله م. گذاشتی، خودت را حفظ کن

و اگر خدای نخواسـته یـک .  ..داشته باشند در همه کارهایی که اآلن مربوط به اسالم است
کسی پیدا شد که یک کار خالف کرد، اعتراض کنند مردم؛ مردم همه بـه او اعتـراض کننـد 

  ).۶ ، ص٨ ، جصحیفۀ امام(
  
  تعامل

بـا مـردم و  دیدارهای امـام. ن داشتتعامل را با مردم و مسئوالعنوان متربی بیشترین  به امام
ایـن اسـت کـه امـام خـودش را از  ۀدهند های مختلف و حوادث و وقایع نشانن در مناسبتالئومس

زیسـتی و در  زندگی خود یعنـی سـاده ۀتر از اینکه امام با سبک و سیر مهم. مردم و جامعه جدا نکرد
  .داداین تعامل با مردم را در رفتار و زندگی خود نشان میطور عملی  تراز مردم بودن به

میـزان تـأثیر و . جوهره رابطه رهبر سیاسی و افکار عمومی مبتنی بر اثرپذیری و اثرگذاری اسـت
هر اندازه وزن و نقش یک طرف افـزایش یابـد، . یک بستگی به نوع و ماهیت این ارتباط دارد تأثر هر

زدگی و  محوریت یافتن افکار عمومی موجب عـوام. شود لق میشکل خاصی از ارتباط دو طرف خ
کاری و کنتـرل  حاکم سیاسی موجب دست های و مقصد ها تغلبه نی. شود می» پوپولیسم سیاسی«

اما تعامـل و پیونـد عـاطفی، منطقـی و عقالنـی رهبـر و مـردم موجـب  ؛افکار عمومی خواهد شد
  .شود یاسی میپذیری افکار عمومی و تدبیرسازی رهبر س مدیریت

هـای  یا تضـعیف کانال کاستیکند،  که همواره این نوع تعامل را تهدید می هایی یکی از انحراف
نکـردن چنانچه این تحریـف رخ دهـد منجـر بـه درک . ارتباطی رهبر سیاسی و افکار عمومی است
در جریان   امام خمینی. اعتمادی دو سویه خواهد شد متقابل و سوء برداشت و در نتیجه بروز بی

هـای ارتبـاطی چندگانـه  های دهه نخست انقالب به منظور پیشگیری از این آسیب، بر کانال بحران
هـای  ایشان جهت ممانعت از کانالیزه شدن احتمالی اطالعات مربـوط بـه واکنش. نمودند اتکا می
  . نمودند از منـابع متعـدد بـه کسـب اطالعـات بپردازنـد اجتماعی در رخدادها، سعی می−عمومی
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بـه مواضـع امـام و افکـار وابسته طور قطع  در جریان تسخیر النه جاسوسی که تداوم یا خاتمه آن به
و  ها هـدفپـس از کسـب اطالعـات و جزئیـات دقیـق از ماهیـت عـامالن،   عمومی بود، امام

آبان یک روز پـس از تسـخیر النـه جاسوسـی،  ١۴های انقالبی، در  آنها و نوع واکنش توده های نیت
  .ام دانشجویان را تأیید کردنداقد

  
  تدریج و تناسب

توان ناشی از ویژگی تدریج  را می  افول تدریجی برخی از جریانات سیاسی در دوران حیات امام
رهبـری انقـالب ضـمن . امـام دانسـت از سـویهـا و رخـدادها  بحران) طـوالنی کـردن(و تطویل 
سیاسـی جامعـه از −های ماهیت رفتار سیاسی مبتنی بر نظـام ارزشـی سازی معیارها و مؤلفه شفاف
نمـود و از سـوی دیگـر  سو مرزبندی خط اصیل انقالب با افکار و عقاید انحرافی را ترسـیم می یک

، بخشـی از افکـار عمـومی را اختفـاتوانست با استفاده از تاکتیک ابهام و  چنانچه این جریانات می
گاهی از اینکه د هـا آشـکار شـده ر جامعه جایی ندارنـد و انحـراف آنجلب کند، در مدتی کوتاه با آ

بسـیاری از جریانـات و » خودکشـی سیاسـی«. آوردنـد بار روی می است، بـه رفتارهـای خشـونت
  .رخدادها بود سازی های اولیه انقالب نتیجه تطویل و شفاف های منحرف در سال گروه

هـای انحرافـی را کـه در نهایـت  در مقابلـه بـا جریان  بارزترین مصداق رویکرد تطویل امام
تـوان  ها و رویارویی با نظام می افکنی لیبرال بخشی تحوالت شد، در غائله اختالف موجب شفافیت

  :گویای این وضعیت است  سخنان امام. مشاهده کرد
جا بودنـد  از روی عقل عمل کرده بودند حاال هم همان] لیبرال ویصدر و حامیان  بنی[اگر اینها 

کـم بکشـانند ایـن جمهـوری اسـالمی را بـه  توانستند که به تدریج کم و می] در مناصب سیاسی[
. فهمیدنـد لکن خدا خواست اینکه اینها نتوانند خودداری کننـد و سیاسـت را نمی... مسائل غربی

این بود که دستپاچه شدند و زود ... ر کرد، ملت را نشناخته بودندفهمیدند که چه جور باید رفتا نمی
  ).١٣٩، ص١۵، جصحیفۀ امام(و خودشان، خودشان را از بین بردند ... خودشان را لو دادند

  

  راهبرد فرعی امداد

گاهدر برخی موارد نیز  طـور مقطعـی و خـارج از فرآینـد  بـه امـام از سویسازی افکار عمومی  آ
بست و فقدان تدبیر که افکار عمومی تنهـا بـا ایفـای نقـش  در شرایط بن. گرفت تطویل صورت می

زمان بـا تسـخیر النـه  هم. گشا بود راه  گیری است، نفوذ کالم امام عرهبری قدرتمند قادر به موض
مریکا در آبرخی تحرکات سیاسی که در پرتو غلیان افکار عمومی علیه  ١٣۵٨آبان  ١٣جاسوسی در 

 :مواجه شد  نی بود با موضگیری امامآفری پی تشنج
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بعـد ایـن را بکشـانند بـه جاهـایی کـه ... زمزمه است در بعضی جاها یک تظـاهراتی بکننـد«
آن . و بریزنـد و بکشـند کـه ممالـک ایـران را مواجـه کننـد بـا همـه ممالـک... سفارت است

ینها واقع نشوند های ما بیدار باشند که تحت تأثیر ا جوان. هایی دارند شیاطین همچون نقشه
اگـر . آرامش باید باشد. با بیداری راه برود، معذلک باید تشنج هیچ نباشد. ملت ما بیدار باشد

ــته ــا  دس ــه آنه ــوش ب ــیچ گ ــن اســت ه ــل ای ــفارتخانه مث ــالن س ــه ف ــد ک ــد و گفتن ای آمدن
  ).١۶۶و  ١۵٠، ص١٠، جصحیفۀ امام(»ندهید

  

  راهبرد فرعی آزمون

ن راهبرد مسئولیت است که در توضیح چارچوب مفهومی ربوبیت راهبرد فرعی آزمون در واقع هما
گرفتنـد عنوان متربیـان مـی اسالمی و مردم به ۀاز جامع هایی که حضرت امامآزمون. آمده است

هـا و همچنـین حساسـیت مـردم نسـبت بـه ن، تظـاهراتهمان انتخابات و مشخص کردن مسئوال
  .های اسالمی استارزش

  
  هیتنبق و یراهبرد فرعی تشو

اند و انتقاد و اخطار و در صورت لزوم، تنبیه و عـزل  قدردانی از افرادی که وظایفشان را درست انجام داده
  اند، از اصول محکمی بود که امـام دقتی و انحراف داشته افرادی که در انجام امور محوله سستی و بی

  بـه... زمنـدگان دوران دفـاع مقـدس ودادن دولت، مسئوالن، ملـت و ر توجه. خوبی از آن بهره گرفتند به
، امـام ۀصـحیف(هـا و وظـایف مسـئوالن،  نصرت و رضایت الهی و یاد خدا، تقدیر از زحمـات، تالش

 ،١۵ ج ،امـام ۀصـحیف(قدردانی از رزمندگان و ملـت بسـیجی ). ۴٩ ، ص١٨؛ ج۵١٠و  ۴۴١ ، ص١٧ ج
از ) ٢٣١، ص٢١ ، جامـام ۀحیفصـ(و تجلیل از کارکنان و کارمندان دولت، ) ١٩۶ ص ، ٢٠؛ ج٣٩۵ ص

منافع و  کـه بـه... منتظـری و ،صـدر در برابر کسانی چون بنی  امام. بود  های امام مصادیق تشویق
  ).٢٩٧ص ، ٩ ج ،امام ۀصحیف(کردند  توجه بودند، قاطع برخورد می مصالح ملت و اسالم بی

ایشـان همـواره بـر ضـرورت تشـویق و . بود  سیاست تشویق، مقدم بر سیاست تنبیهی امام
کید داشتند که وظایفشان را به دهند و عمًال خود نیـز بارهـا  نحو احسن انجام می  تقدیر از کسانی تأ

  زبـان گشـودند... های شـهدا، رزمنـدگان، ایثـارگران و  تشویق و تقدیر از دولت، ملت و خانواده  به
  ).١٧٢و  ٣۵ص ،٢٠؛ ج۴٢٠و  ٣۶١ص ،١٩ج ،امام ۀصحیف(

بر اصالح و ارشاد خطاکاران بود؛ ولی از آنجا که این شیوه برای همگـان جوابگـو   بنای امام
 ۀنمودند و در مرحل کردند و یا اعتراض می دادند، تهدید می متخلفان اخطار می ابتدا به  نبود، امام

ارتـداد آن شـخص   بعد، تنبیه و تعقیـب قـانونی و در صـورت لـزوم، عـزل و در مـواردی حکـم بـه
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کید امام. دادند می    ؛١٩۵، ص١٧ج ،امـام ۀصـحیف(بـر ضـرورت تنبیـه متخلفـان از قـانون،   تأ
  .بارها صورت گرفت) ۵٧ص ، ٢١ ج

  
 گاه مربی و متربییاصل جا

ایشـان در . بخواهـد مـردم را متربـی نگـه دارد نبود که امـام گونه اساس این اصل، همیشه این بر
عنـوان الگـویی بـرای مسـلمانان  اند که انقالب اسالمی و مردم بـه اشاره کردههای مختلف مالقات

 ۀصـحیف( کنـدگیری از مردم ایران دعـوت مـیملت عراق را به الگو برای مثال امام. جهان است
در بیانات دیگر ایشان به مربی بودن ملت ایران برای کشورهای دیگـر اشـاره ). ١٣٧ ، ص١٨ ، جامام
  :فرمایندمیایشان . کنندمی

خواهیم که این نهضت اسالمی و نهضـت انسـانی سرمشـق باشـد از بـرای  ما از خداوند می 
مستکبران گمـان نکننـد کـه بایـد حکومـت . تمام مستضعفان، و هشدار باشد بر مستکبران

عنوان  مستضـعفان حکومـت را بـه. کنند بر مستضـعفان و آنهـا را اسـتعمار و اسـتثمار کننـد
برادر باشند، برادری که بر بـرادر دیگـر . عنوان خدمتگزار بشناسند لکه بهحکومت نشناسند ب

هـا  هـا، در حکومت اگـر قـوانین اسـالم در ملت. کند؛ هر دو پشتیبان هم باشـند خدمت می
ها خیـال تعـدی بـر  ها اسالمی باشد، نه حکومت ها و ملت جریان پیدا بکند و آداب حکومت

  ). ١١٨ ، ص٧ ، جصحیفۀ امام(ها مخالف خواهند بود  تها با حکوم ها دارند و نه ملت ملت
  

  اصل عنایت به اقتضائات فردی

های موجود در جامعه برخورد متناسب با آن با هریک از گروه با توجه به این اصل حضرت امام
ن سـر ابـا تخلفـاتی کـه از روحانیـ عنوان مثال برخورد حضرت امـام به. دادندگروه را انجام می

هـای گـروه ایشان همچنین نـوع برخوردشـان بـا اقـوام و. یکسان نبود سایر افراد،زد با تخلفات  می
  .مختلف سیاسی با توجه به اقتضائات آنها بود

چه فرد بیشتر درگیر یک قضیه شود و در برابر یک موضوع از خـود تعهـد نشـان دهـد، مواضـعی  هر
. اند نی که توانمندی بیشتری دارند، اعتبار بیشتری قائلافراد جامعه برای رهبرا. تر اتخاذ خواهد کرد محکم

  ).٣٣ ، ص١٣٨۴محکی، (پذیرند  گویند، می در نتیجه با میل و رغبتی بیشتر آنچه را که آنان می
  

  اصل تعادل

اسالمی شکوفا  ۀاستعدادهای انسانی در جامع ۀبه دنبال این بود که هم  با توجه به این اصل امام
های مکـرر به دنبال این نبودند که مردم از لحاظ سیاسی قوی شوند بلکه در توصیهایشان تنها . شود
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ایشـان . کـردخود ایشان نیز این اصل را دنبال می 1.کردند خود مردم را متوجه عبادت و عبودیت می
افزایی  ساخت و بر بصیرت ل روز سیاسی را روشن میئهای خود مساگونه که در بیانات و نامه همان
حتی امام به مسئوالن مختلـف اقتصـادی نیـز . حمد را نیز داشتند ۀسور کرد؛ تفسیرکید میأتمردم 

کشـور  ۀدر صحن. برای دیگران الگو کنندکردند که اقتصاد کشور را رشد دهند و آن را نیز توصیه می
  .کردخاص اکتفا نمی ۀکشور بود و تنها به رشد یک عرص ۀامام به دنبال رشد همه جانب

  
  وحدت هدفاصل 

هـای دینـی و آرمـان  سـنن الهـی و آموزه با تکیـه بـر باورهـای عمیـق مـذهبی و اعتقـاد به  امام
نگری متکـی  گرایی و آینـده موعودگرایی و تحقق حاکمیت مستضعفان، در تصمیمات خود بر آرمان

بینی فرجام بسیاری از رخـدادهای سیاسـی  پیش). ١٢٢−١٢٠و  ١٠۶ ص ،١٣٨۶گودرزی، (بودند 
نگری  رو، ایشان تصمیمات را با افق آینده این زمان حیات ایشان، در این اصل مهم ریشه دارد؛ از در

آرمـان   هایشان را رسیدن به کردند، هدف اصلی تصمیم گیران نیز توصیه می تصمیم نگریسته، بلکه به
  ).٣٢١ص ،١٩، جامام ۀصحیف(مقدس اسالم، قرار دهند 

ریزی امـور را بـرای بهبـود و رشـد و جامعیـت نگـاه  برنامـهوجود سالیق گونـاگون در   امام
، ١٩، جامام ۀصحیف(دانستند  ریزان تا جایی که موجب تشتت و تفرقه نشود، الزم و مقبول می برنامه
کید داشتند ۀولی بر ضرورت وجود برنامه و روی). ٧۵ ص کیـد . واحد تأ ایشان در منشور بـرادری تأ
آزادانه نظرات مخالف باید فراهم شود، ولی وحدت رویه  ۀعرض ح،ریزی صحی کنند، برای برنامه می

  ).١٧٨، ص ٢١ج ،امام ۀصحیف(و عمل ضروری است 
 ۀصـحیف(ها و وحدت بین مردم و علمـا،  دستگاه ۀوحدت در هدف و رویه را برای هم  امام

ارکـان و دیگـر ) ٩۵، ص٧، جامـام ۀصـحیف(بین قوای نظام و انتظام و ملـت ) ٣٩۶، ص٣، جامام
نباشـد و  گونه اجتمـاعی تا امور، آن: ایشان در جایی فرمودند. دانستند دولت و ملت را ضروری می

  ).١٢٩، ص ١٧، جامام ۀصحیف(رود  رویه و هدف نداشته باشند، کارها پیش نمی افراد، یک ۀهم
لـت مسـئله دو: کارگیری این اصل مهم در پیشبرد امـور اسـت نیز بیانگر به  عملی امام ۀسیر

موقت، مسئله انقالب فرهنگی و ضرورت وحدت استراتژیک حوزه و دانشگاه، وحـدت در مسـئله 
 ۀدور هویژ هــا بــه دوره ۀحــزب جمهــوری اســالمی، لــزوم وحــدت بــین دولــت و مجلــس در همــ

  .همگی مؤید ادعای مذکور است...  وزیری میرحسین موسوی و نخست
جمهـوری اسـالمی و تحقـق اسـتقالل و آزادی  ترین هدف اداره جامعه را تشکیل مهم  امام

                                                           
؛ سـخنرانی در جمـع ٢٧/٢/١367سخنرانی در جمع مسئوالن نظام اسـالمی در روز عیـد سـعید فطـر: ک.ربرای نمونه  .١

 . ...و ٢٠/١٠/1358  اقشار مختلف مردم



                        ١٣٩٣ بهار و تابستان/ ۵ش/ ٣س/ اسالم و مدیریت   ١٩۴

  

هـای اسـالمی،  تحقـق ارزش). ١۵۶ ، ص١٢،ج امـام ۀصـحیف(دانسـتند  معنای واقعی کلمـه می به
حاکمیت اسالم، تأمین اهداف و منـافع ملـی، تـأمین نیازهـای مملکـت، حـل مشـکالت جوامـع 

کیـد امـام جمله اهداف مورد از... و اسالمی، تأمین منافع ملت محروم و مستضعف   توجه و تأ
کیـد ). ٩١، ص ٢١؛ ج٢٠۶ ، ص١٣؛ ج٣۶٢، ص١٢، ج امام ۀصحیف(ریزی بود  در برنامه ایشـان تأ

اسـاس   ایـن ریزی بـر دنبال این باشد که اسالم چه فرموده و برنامـه  داشتند که ملت و دولت باید به
  ).١٢۴ ، ص١٧، جامام ۀصحیف(صورت گیرد 

  
  گیری نتیجه

معرفی شده در این مقاله از رهگـذر مطالعـه و تحقیـق در منـابع اسـالمی،  الگویروش تحلیل رفتار و 
در این مقاله مشخص شد که روش و . بوده است خمینی امامای حضرت  ویژه آثار فکری و اندیشه هب

  . ستا) متربیان( ای است که به دنبال رشد دادن افراد جامعه گونه هب مدل رهبری امام خمینی
هـا، از یـک  طور خالصه بیان کرد که همه مدیران و رهبران در رویـارویی بـا موقعیت توان به می

کنند و در یک  مدل یا چارچوب ارزشی که نتیجه مفروضات ذهنی و تجربیات آنان است پیروی می
توان رفتـار رهبـری و مـدیریت و هرگونـه  مبنای مفروضات استوار است می چارچوب ارزشی که بر

 .فتار دیگر را مورد تحلیل قرار دادر
های کالن  ، مدلبا صراحت بخشیدن به مفروضات ذهنی مدل رهبری حضرت امام خمینی

هـا معلـوم آنمدیریتی نظام جمهوری اسالمی در معرض داوری قرار گرفته و درسـتی، یـا نادرسـتی 
از . سازند رها متجّلی میها همگی در نهایت، خود را در رفتا فرض ها و پیش باورها، ارزش. شود می
گاهی از مفروضات اساسی تا حدود زیادی ما را به تحلیـل و حتـی پـیش این بینـی رفتـار قـادر  رو آ
را  امـامهـای  فرض شیو پها  سازد و این چارچوب به دنبال این بود که به نوعی باورها، ارزش می

 .در رهبری جامعه اسالمی بیان کند
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