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چکیده:
نظریه «نظام انقالبی» که بهعنوان نقطه کانونی بیانیه راهبردی گام دوم انقالب اسالمی شناخته شده ،نظریدهای
است که بین جوشش انقالبی و نظم سیاسی پیونهی نظری و عملیدایی برردرار میسدادد و مییوانده بده مبابده
بهیلی برای نظریه «حکمرانی خوب» در جامعه اسالمی باشه .در این مقاله یالش شه ،است یدا بدا اسدتداد ،اد
رویکرد هرمنوییک دمینهگرا و رصهگرای کوئنتین اسکینر و بهر،گیری اد روش دلدی ضمن مشدص

نمدودن

دمینههای فکری و مبادی هستی شناسانه و انسان شناسانه یدکرات آیتالل خامندهای (مهظلده بدا عنایدت بده
سه مؤلده ی نیات دمینه اجتمداعی و دمینده ی دبدانی مؤلد

شداخ

های اصدلی نظریده نظدام انقالبدی در

انهیشههای ایشان استصراج و معرفی گدردد .روش گدردآوری االالعدات در ایدن مقالده روش کیددی اد ندو
یحلیل اسنادی و ابزار گدردآوری متنخوانی و فیشبرداری است .در پایدان پدا اد اسدتصراج اصدو اصدلی
نظریه «نظام انقالبی» اینگونه نتیجهگیری گردیه ،است که نظدام انقالبدی نظدامی اسدت بدا پایدههای دوگانده
مشروعیت بصش مردمی و الهی که در چارچوب اردشهای دینی و اراد ،آداد مردم شکل گرفته و بده مداد ،و
معنا و دنیا و آخرت بهصورت همدمان یوجه و یأکیه داشته و ههف آن نیل به یمهن بدزر اسدالمی بدهعنوان
غایت نهایی انقالب اسالمی بود ،و دارای نودد ،شاخ

اصلی میباشه.
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 -1-1مقدمه
کما جویی فطری انسان اساس همه حرکات جنبشها و انقالبها بددود ،اسددت .دروارددع مییددوان
گدت یکی اد اههاف اصلی انقالبها ایجاد جامعددهای آرمددانی اسددت .مطالعددهی نظاممندده انقددالب در
مدهوم جهیه آن در سه،ی نوددهم میالدی آغاد شه ،و شامل نظریههای مصتلدی میگردد کدده هرکددهام
اد دیهگا ،خاصی به این پهیه ،مینگرنه .پیهایش انقالب اسددالمی در ایددران اد عظیمیددرین پهیده،های
سیاسی اجتمداعی عصر حاضر است که یأثیر بسددیار دیددادی روی نظریدههای انقددالب داشددته اسددت.
انقالب اسالمی هموار ،یوجه متدکران و یحلیدل گدران داخلدی و خددارجی مصددال

و موافد بددود ،و

آنان را به پیجویی ریشهها و مبانی ایدن نهضدت الهدی مردمی وا داشته است .البته مصالدان بددا هددهف
جلوگیری اد گسترش این نهضت دینی مردمی و درهم شکسدتن آن بده یجزیه و یحلیل آن پرداختنددده
و موافقدان نیدز بده منظدور یحکدیم پایدههای انقددالب و گسددترش آن ایددن هددهف را دنبددا کرد،اندده.
(پناهی 324 :1399
اغلب رهبران انقالبهای بزر

نظریهپردادان آن انقالبها نبود،انه .امددا رهبددران انقددالب اسددالمی در

ایران نهینها انقالب را ههایت و راهبری کرد ،بلکه نظریهپرداد بزر آن نیز بود،انه .امددام خمینددی (ر،
با ارائه نظریه «ولیتفقیه» و امام خامنهای (مهظلدده فقیدده برجسددتهای کدده اد اولددین سددا های مبددارد،
یاکنون بده احیدای یدکدر انقدالب اسالمی و اریقا جایگا ،و مورعیت داخلددی و بینالمللدی آن پرداخددت
و یبیین و یوضیح مبانی علدل اهدهاف و آرمان آن را به مقتضای دمان و مکان مددورد عنایددت و یوجدده
ررار داد(ایمانپور  63 :1387با ارائه نظریه «نظام انقالبی» .اداینرو پرداختن بدده انهیشدده ایشدان دربددار،
انقالب اسالمی نهینها بهعنوان انهیشدددمنهان برجسدددته و صدداحبنام و فقیهدانی صدداحبنظر و دارای
دیهگا ،در باب سیاست و امور عمومی جامعه بلکه بهمبابه رهبدددران انقددالب حددائز اهمیددت جددهی و
اساسی است.
در مورد نظریه ولیتفقیه امام خمینی (ر ،یاکنون پژوهشهای بسیاری صددورت گرفتدده امددا در مددورد
نظریه «نظام انقالبی» امام خامنهای (مهظله که هرچنه اد نصستین رودهای دعامت ایشان برای هر چدده
بیشتر عملیایی شهن آن یالش شه ،ولی برای اولین بار در بیانیه راهبردی گام دوم انقددالب اسددالمی بدده
آن اشار ،گردیه ،هیچ پژوهشی بهصورت مستقل کامل و جددامع انجددام نگرفتدده اسددت .نظریدهای کدده
مییوان اد آن بهعنوان بهیلی برای نظریه نار

و پددر اد ابهددام «حکمرانددی خددوب» ملددل متحدده بددرای

جوامع اسالمی بهر ،برد .چراکه مسئله اصددلی نظریدده حکمرانددی خددوب ملددل متحدده کدده برخددی اد آن
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پیشنهادایی به آنان برای دگرگونی رفتارشددان در عرصددههای مددادی اسددت ولدی نظریدده نظددام انقالبددی
نظریهای است که با بنیانهای مردمی و الهی و همچنین در چددارچوب اردشهددای دینددی و اراد ،مددردم
شکل گرفته و به ماد ،و معنا بهصورت همدمان یوجه و یأکیه دارد .لذا این پژوهش با اسددتداد ،اد روش
هرمنوییک دمینهگرا و رصهگرای کوئنتین اسکینر ضمن مشص

نمددودن دمینددههای فکددری و مبددادی

هستی شناسانه و انسان شناسانه یدکرات آیتالل خامنهای (مهظله با عنایت بدده سدده مؤلدده ی نیددات
دمینه ی اجتماعی و دمینه ی دبانی مؤل

ارکان شاخ

ها و اههاف نظام انقالبی یبیین گردیدده ،و در

نهایت مه نظریه نظام انقالبی در انهیشههای آیتالل خامنهای (مهظله الراحی و یرسیم مینمایه.
 -2مفهوم شناسی
 -1-2نظام
«نظام» مجموعهای اد اجزای به هم وابسته است که در را ،نیل بدده هددهفهای معینددی بدداهم همدداهنگی
دارنه( .چرچمن . 199 :1369
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بهعنوان یکی اد بریرین نظریههای یوسعه یاد میکننه صرف ًا یوضددیح رفتددار متددداوت دولتهددا و ارائدده

 -2-2انقالب
 1برخی انقالب را «یالشهای خشونتآمیز موف و ناموف بهمنظور ایجاد جامعهای آرمانی» دانسددتهانه
اما در یعریدی جامعیر انقالب عبارت است اد «پهیه،ای که منجر به یغییر و یحددو بنیددادین و اساسددی
در دمینههای سیاسی و اجتماعی و ارتصادی و فرهنگی و ایهئولوژیکی یک جامعه بددا مشددارکت مددردم
همرا ،با خشونت گردد( ».جمشیهی . 38 :1390
 -3-2نظام انقالبی
«نظام انقالبی» برای اولین بار در بیانیه راهبددردی گددام دوم امددام خامنددهای (مهظلدده مطددرد گردیدده ،و
پژوهش علمی مستقلی در این دمینه منتشرنشه ،اسددت .بااینحددا کارشناسددانی بود،اندده کدده در رالددب
مصاحبه و یادداشت کویا ،به یعری

و یحلیل این نظریه هرچنه بهصورت مصتصددر پرداختهاندده کدده در

ادامه به یکی اد آنها اشار ،میگردد .محمهحسن صادق پور ( 1397در رودنامه جوان در مددورد نظددام
انقالبی مینویسه «نظام» و «انقالب» بهظاهر دو مدهوم متنارض هستنه؛ نظام بیانگر نظم ثبات و حدد
وضع موجود و انقالب گویای یغییر وضع موجددود اسددت .رددرار گددرفتن ایدن دو واژ ،در کنددار هددم اد
ساختار و نظامی حکایت دارد که در پی یحو دائمی و مستمر و برخورد انقالبی بددا پهیده،های پددیش
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روست .صادق پور در ادامه در یعری

نظام انقالبددی مددیآورد« :بنددابراین نظددا ام انقالبددی کدده در ظدداهر

مدهومی متنارض است میکوشه معنی مصطلح نظام را اد ذهددن بزدایده و چددارچوبی بددرای گسددترش
ایهئولوژی انقالب به یصویر بکشه که در آن خموشی و رکود نامدهوم است( ».امینددی و مبینددی :1398
19
 -4-2حکمرانی خوب
یعاری

متعهدی اد حکمرانی خوب ارائهشه ،است« .حکمرانی جهددانی بدده نظددر میرسدده کدده شددامل

نظامهای حکومت کردن در همه سطود فعالیت انسددان اد سددطح خددانواد ،یددا سددادمانهای بینالمللددی
است که در آنها یعقیب ههفها اد الری اعما کردن کنتددر بادیدداب فراملیتددی دارندده» .بددر اسدداس
یعری

ایحادیه اروپا «حکمرانی خددوب مددهیریت شددداف و پاسددصگو منددابع در یددک کشددور باهددهف

یضمین یوسعه ارتصادی و اجتماعی عادلنه و پایهار است» .در یعرید

دیگددر «حکمراندی خددوب بدده

فرآینههایی مربوط میشود که بهوسیله آنها حاکمیت و کارکردهای بصش عمددومی در جامعدده اعمددا
میگردد بهویژ ،اختیار بصش عمومی برای برنامهریزی و اجرای خطمشیها و راهبردهایی کدده مربددوط
به یوسعه و کاهش فقر یا مؤثر در آن هستنه( ».ههاونه . 71 :1384
 -3روش پژوهش
اد منظر روش یوصیدی و اد نو پیمایشی است .ضمن آندکه بدرای یجزیه ویحلیددل االالعددات در ایددن
یحقی اد روش آمیصته (کیدی-کمی استداد ،شه ،است .بهین شکل کدده در بدددعه کدددیدی بددا رویکددرد
هرمنوییک دمینهگرای کوئنتین اسکینر پا اد بررسیهای اسددناد و مقددالت علمددی و همچنددین بررسددی
بیانات امام خامنهای (مهظله شاخ

های اولیه نظام انقالبی شناسایی شه ،و در مرحله بعهی بددا بهددر،

گیری اد یکنیک دلدی فدادی شاخ

های احصاء شه ،مورد اعتبار سنجی ررار گرفته انه.

 -1-3روش استخراج شاخصهای «نظام انقالبی»
روش مورداستداد ،برای احصاء شاخ

های نظام انقالبی روش هرمنوییک رصه گددرا و دمیندده گددرای

اسکینر است .روش اسکینر چنانکدده خددودش نیددز بددر آن یأکیده کددرد ،اسددت روشددی کارآمدده بددرای
بررسیهای انهیشهای است .درروش اسکینر یدسیر متن و فهم معنای آن با یکیدده بددر شددیو ،ی «عمددل
بیانی» یا «کنش گدتاری» صورت میپذیرد .در این روش گدتار هموار ،صرف ًا بددرای بیددان یددک وارعیددت
بکار نمیرود بلکه عالو ،بر آن برای انجام عملی و یا برای ایجاد یأثیر خاصی بر مصاالددب هددم مددورد
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شه ،است و متن نیز یجسم چنین عملی است .لذا مسأله اساسی این است کدده بدهمددیم مؤلد
نوشتن رصه بیان چه چیزی را داشته است .پا لدمه ی اصلی یدسیر کش

رصه مؤلد

هنگددام
اسددت کدده

امری پیچیه ،ولی شهنی است .برای این منظور بر مبنای نظر اسددکینر لدم اسددت کدده بدده سدده عنصددر
«نیات مؤل » «دمینه ی اجتماعی» و «دمینه ی دبانی» نگارش متن یوجه کرد.
 -2-2روش تأیید شاخصهای احصایی
پا اد احصاء شاخ

های «نظام انقالبی» این شاخ

ها بددرای بحددب و بررسددی رد و یددا یأییدده در

اختیار پانل دلدی ررار گرفته و اصالحایی در آن اعما گردیه.
 -3بررسی مؤلفههای سهگانه اسکینر در اندیشه های آیت اهلل خامنه ای (مدظله)
 -1-3نیات و زمینه زبانی
پا اد مطالعه و بررسدی یألیددات یرجمدههدا و بیانات ایشدان و همچنین پژوهشهای علمددی منتشددر
شه ،در همین دمینه نظیر پژوهش مهاجرنیا و کریمی خضرا ( 1391ایددن نتیجدده حاصددل شدده کدده دو
محور اصلی در افکار ایشان برجسته بود ،و سایر مددداهیم حددو ایددن دو محددور اصددلی مدصددلبنهی
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استداد ،ررار میگیرد .به نظر اسکینر مؤل

در هنگام نوشتن بهالور البیعددی درگیددر یددک عمددل رصدده

میشونه.
محور او «علم کالم» است که مشتمل بر همان منابع اصیل دین یعنی «رددرآن سددنت و عقددل» بددود ،و
یکی اد آبشصورهای اصلی انهیشه ایشان را یشکیل میدهه .شدددهیه مطهدددری در یعرید

علددم کددالم

میفرمایه:
علم کالم علمی است که دربار ،عقایه اسالمی یعنی آنچه ادنظر اسالم بایه بهان معتقددده بدددود و ایمددان
داشت بحب میکنه به این نحو که آنها را یوضیح میدهه و دربار ،آنها اسددتهل میکندده و اد آنهددا
دفا مینمایه( .مطهری 31/2 :1388
بنابراین علم کالم و منابع آن (کده مندابع اصدیل دیدن هسدتنه بدر نیات و انهیشددده آیدتالل خامنددهای
یدأثیری انکارناپذیر داشته است .در این میدان یلقی حهاکبری اد دین که متضمن مدهوم «دخالددت دیددن
در همه امور انسانی» است مهمیرین شاخصه دیهگا ،کالمی ایشان را یشددکیل میدهدده .ایددن نیددت در
ال
جایجای یألیدات و محداورات آیتالل خامنهای (مهظله اد ابتدهای حیدددات سیاسدددی ایشددان کددام ً
مشهود و ملموس است( .مهاجرنیا و کریمی خضرا 49 :1391
محور دوم این دیهگا ،یاریخ و علیالصصوص یاریخ اسالم اسدت .در آثدار مصتلد

ایشدددان مـحدددرد
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اسدت کده انهیشهها ملهَدم اد جریاندات یداریصی و یحلیدل اد ایدن جریاندددات اسدددت .خصوصددد ًا در
مدورد یداریخ دندهگی معصومین(

نظریه یأملبرانگیزی ارائه داد ،و در مقدداالع یددداریصی مصتلددددی

بدر مبندای ایدن نظریده یداریخ معصومین_ را یشریح کرد ،و بدده یحلیددل عنصددر «جهدداد و مبددارد »،در
حیات ائمه مسلمین و اهدهاف ایشدان اد این مبارد ،پرداختهانه( .معینی پور . 76 :1393
بر مبنای این نظریه او ًل یمامی ائمه االهار_ دارای یک حیات پر جنددبوجوش سیاسدددی د اجتمددداعی
بود،انه ثانی ًا؛ ههف همه این بزرگواران یک هددهف مشددترن یعنددی یشددکیل حکومددت اسددالمی بددود،
اسدت؛ و ثالبد ًا همه ایشان رویهای واحه ولی یاکتیکهایی متداوت در این مبارد ،پی گرفته بودندده؛ بدده
نحوی کده مییوان حیات سیاسی ائمه را به دنددهگی پرفرادونشددیب انسددانی یشددبیه کددرد کدده حدددهود ًا
دویسدت و پنجدا ،سدا عمدر داشته و در هر مقطعی اد عمر خویش یاکتیکی را بددرای رسددیهن بدده آن
ههف اصلی خود ایصاذ نمود ،است( .حسینی خامنهای  ۵1 :1390و 61
بعه هم اصل ادعا را در این رالب مطددرد میکنندده کدده همددده کارهدددای ائمددده غیدددر اد آن کارهدددای
معندوی و روحی که مربوط به اعددتالی ندددا یددک انسددان و رددرب او بدده خهاسددت اعددم اد درس و
حهیب علم کالم محاجه با خصوم علمی با خصوم سیاسی یبعیه حمایت اد یک گددرو ،و رد یددک
گرو ،همه و همه برای این است کده حکومت اسالمی را یشکیل بههنه( .معینی پور . 8۵ :1393

شکل  -1محورهای اصلی اندیشه امام خامنهای (مدظله)
نیات و زمینه زبانی

 -2-3زمینه اجتماعی
دمینه اجتماعی را مییوان با یبیین اوضا سیاسدی د اجتمددداعی کددده مؤلددد
پرداختده مشص
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در آن بددده انهیشددهوردی

کرد .برای این کار الب منابع موجود و در دسترس این یأمالت انهیشددهوردانه بدده

سیاسی و اجتماعی پدا اد انقالب به علت اینکه آن سا ها آنچنان دور نیسددت کدده لدم بدده یرسددیم
آن یوسط محقد باشده و عمومد ًا یصویر کلیای اد آن فضا در اذهان موجود است اد آن عبددور کددرد،
و صرف ًا به یوضیح اوضا سیاسی و اجتماعی ربل اد انقالب پرداخته میشود.
الب منابع موجود و یرسیمی که در ایدددن مندددابع (مبدددل کتابهددای ایددران بددین دو انقددالب سددادمان
مجاههین خل و انقالب ایران در دو حرکت و  ...شده ،ایدددن مقطدددع اد یدداریخ کدده بددا کودیددای 28
مرداد  1332آغاد میشود و با انقالب سا  13۵7به پایان میرسه شامل دو بصش است:
بصش او که سا های پا اد کودیاست را سا های خدقان محض و استبهاد یحکدیم شددده ،خشدددن
شدا ،مییوان نام نهاد .یروانه آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقالب» این فضددا را اینگوندده یرسدددیم
میکنده:
«پا اد کودیای  1332پرد ،آهنین شا ،بر اوضا سیاسی د اجتماعی ایران افکنه ،شه  ...امددا ایددن پددرد،
آهنین نتوانست ینشهای اجتماعی مصالدان را حذف کنه ( .» ...آبراهامیان . ۵۵۵ :1386
دروارع این دوران حهود ًا د،ساله را بایه دوران سددرخوردگی و شددون ناشدددی اد حکومدددت یدددرس و
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دو مقطع یداریصی «ربل اد انقالب  »13۵7و «بعه اد انقالب  »13۵7یقسددیم میشددود .در مددورد اوضددا

وحشدت کودیا دانست که اگرچه نحلههای فکری پیش اد کودیا دنه،انه لکن حیایی نبددایی را یجربددده
میکننه .امدا بافاصله گرفتن اد این سا ها این جریانات به بادسادی خود و فعالیددت مجددهد روی آورد،
و بدا حرکدت اعتراضدی جنبش روحانیان در سا  24امیه یاد،ای شکل میگیرد .در ایددن سددا ها و یددا
پایان دوران مباردات بهالورکلی مییوان سه جریددان عمدده ،سیاسدی د اجتمدداعی کدده دارای عقبددههای
عمی فکری بودنه را شناسایی کرد .این سه گرو ،عمه ،عبارت بودنه اد :ملیگرایدان مارکسیسددتها و
اسالمگرایان.
در فضای پیش اد انقالب انهیشمنه مورد بحب مددا در «یرسدیم نظدددام سیاسدددی صدددالح» در حدددا
«عمدل بیانی» پاسخ به سؤا اد وضعیت مطلوب یوسط جامعه و نیز رد کردن یا یأییه کلددی یددا جزئددی
پاسخهایی اسدت که اد جانب جریانهای رریب به این سؤا داد ،میشود .البته بایه یوجدده داشددت کدده
پاسدخ و نیت او اد چندین پاسددصی یرسددیم وضددعیتی انتزاعددی و غیررابلدسددترس نیسددت .در همددین
راسدتا محسدن مهاجر نیا در مقالهای یحت عنوان «جامعدده آرمددانی در انهیشدده مقددام معظددم رهبددری»
مینویسه:

ریه آرمانی اد منظر ایشان به مدهوم ایوپیایی و مهینه فاضددله غیددر دسددترس نیسدددت؛ بلکددده آرمدددانی و
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فاضله به معنای مطلوبیت دینی و رابل یحق میباشه( .مهاجرنیا 9 :1393
 -4بنیانهای تفکر سیاسی آیتاهلل خامنهای (مدظله)
در یدکر سیاسی انهیشمنهان یداوتهای بنیادینی وجود دارد که ریشه آن در بنیانهای فکددری مصتلد
است .بهالوریکه انهیشمنه معتقه به خها همه عالم را مصلوق و جلو،ای اد او میداندده امددا انهیشددمنه
مایریالیست که اعتقادی به هیچ مبهأ و معادی نهارد نگا ،دیگری بدده هسددتی دارد .همددین یمددایز باعددب
میشود در یلقی اد سیاست و انهیشه سیاسی یداوت اساسددی بدده وجددود آیدده (مهدداجر نیدا . 89:1393
اداینرو اجما ًل به بنیانهای یدکر سیاسی آیتالل خامنهای اشار ،میشود:
 -1-4هستیشناسی
اد منظر آیتالل خامنهای بینش یوحیهی بایه دیربنا و راعدده ،اساسددی یمددام الردهددا برنامددهها و افکددار
عملی و دنهگی ساد در اسالم باشه .ایشان نگرش یوحیهی را دارای نقش سادنه ،در دنددهگی انسددانها
میداننه (مهاجر نیا  . 93:1389دروارع یوحیه نوعی الرد فکددر اسددت کدده در بنددای جامعدده و ادار ،آن
نقش اساسی دارد« :یوحیه هم جزو جهانبینی اسالم است هم جزو ایهئولوژی سددادنه ،دنددهگی سدداد
اسالم است» (محمهی و نادری . 63 :1397
 -2-4معرفتشناسی
امام خامنهای (مهظله یدکرات غربیها را یدکرایی مبتنی بر معرفتشناسی مادّی و غیدر الهدی معرفددی
میکننه و بر غلط بودن هر دستگا ،علمی و فکری که بر پایه معرفت مادّی و اعتقاد مادّی باشدده یأکیده
دارنه .ایشان معتقهنه بایه با اعتقاد به وجود خها اعتقاد به رهرت خها حضور الهی و ربوبیت الهی بدده
حقددای آفددرینش نگددا ،کددرد و بایسددتی بددا نگددا ،معرفتشناسدی الهددی بدده حقددای پددی بددرد (بیانددات
. 1393/01/30
 -2-4انسانشناسی
رابطه معناداری میان بنیادهای انسانشناختی با انهیشه سیاسی امام خامنهای (مهظلدده وجددود دارد .امددام
خامنهای (مهظله بر اسدداس آمود،هددای اسددالمی جایگددا ،ویدژ،ای بددرای انسددان رائددل اسددت و ابعدداد
چنهگانهای برای انسان در نظر میگیرد« :انسان محهود در جسم نیست؛ محهود در دنددهگی چنددهرود،
دنیا نیست؛ محهود در معنویات هم فقط نیست؛ محهود در یک رطعه شصصی اد یدداریخ هددم نیسددت؛
انسان همیشه در همه حا انسان است و ابعاد وجودی انسان ابعاد لیتناهی اسددت و ناشددناخته اسددت»

158

(بیانات  . 1377/08/26ایشان در روام شصصیت انسانی عالو ،بددر یددأثیر عوامددل و عناصددر خددارجی و

هستنه (بیانات  . 1368/ 03/18بر اساس این دیهگا ،اسالم درصهد ساختن یک انسان کامددل میباشدده
و اد اینرو شناخت انسان کامل یا نمونه اسالمی برای آحدداد مسددلمان بددهمنظور الگوپددذیری و یأسدی
پذیری واجب است (محمهی و نادری . 63 :1397
در انهیشه امام خامنددهای (مهظلدده «انسددان» دارای یعریدددی مشددص

و چددارچوبی معدددین و دارای

یکالیدی فردی و البته اجتماعی اسدت که مؤلدددهها و دوایددای گوندداگون و یعری شدده،ای دارد .چنددین
نگاهی به انسان در کنار مبانی هستی شناسانهای که در این انهیشه دیه ،میشددود نقددش دو یکیدهگا ،و
دیربنا را بادی میکننه .این دیربندا موجددده یدددک منظومددده انهیشددهای اسددت کدده اد مددداهیم سیاسددی
مصتلدی یشکیلشه ،است که هر کهام در این منظومه فکدری معندای خود را باد مییابنه.
 -3-4غایت شناسی
امام خامنهای (مهظله الب بینش اسالمی سرانجام یاریخ را مببت و جریددان عددالم را بددهالور رطددع بدده
سمت حاکمیت ح و به سمت صالد و حکومت صددالحان عنددوان میکنندده (بیانددات . 1379/09/1۵
همچنین یهاوم حیددات بعدده اد مددر را یکددی اد نقطددههای اصددلی و اساسددی در جهددانبینی اسددالمی
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ظاهری برای مقومات دیگری ماننه افکار و جهانبینی در یشکیل شصصیت او منشددأ اثددر فددراوان رائددل

میخواننه .در دیهگا ،امام خامنهای (مهظله این راعه ،که «در اسالم دنهگی بددا مددردن یمددام نمیشددود»
در ینظیم روابط دنهگی و در ینظیم پایههای حکومددت اسددالمی و همچنددین ادار ،جامعدده و ادار ،عددالم
مؤثر است (محمهی و نادری . 63 :1397

هستی
شناسی

معرفت
شناسی

انسان
شناسی

غایت
شناسی

شکل  -2بنیان های تفکر سیاسی امام خامنهای (مدظله)
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 -5نظام سازی و نظریه فرایند در منظومه فکری امام خامنهای (مدظله)
«فراینه یحق اههاف اسالمی» عنوان نظریهای اسددت کدده رهبددر معظددم انقددالب بددرای یبیددین مراحددل
راهبردی که بایه یا یحق اههاف اسالم الی شود اظهار نمود،انه .این نظریدده بادیولیدده دکتددرین انتظددار
برای دور ،کنونی نهضت انتظار است .ایشان با یوجه به شرایط و مورعیت نهضت انتظددار در ایددن برهدده
اد یاریخ برای رسیهن به آرمان دکترین انتظار و اههاف اسالمی پددنگ گددام یرسددیم نمود،اندده کدده گددام
نصست آن انقالب اسالمی یعنددی برداشددتن مددانع بددزر پددیش روی نهضددت و حکومددت الدداغویی
شاهنشاهی بود .این گام مبتنی بر اردشهای مقهسی بود که اد دین سرچشمه گرفته است.
گام دوم الراحی سیستم کالن حکومت بر مبنددای انهیشدده دیددن و مبددانی یدکددر ولیددت بددود .در ایددن
الراحی که یبلور آن در رانون اساسی است اههاف ارکان و روابددط رددوا و نحددو ،جریددان حاکمیددت و
جایگا ،ملت در این نظام مشص

شه ،است.

گام سوم در این فراینه ساختن رکن رهرت نظام و بادوی اجرایی آن اسددت کدده شددایه سددصتیرین و
ظری یرین مرحله این فراینه است و اد همه بیشتر نیاد به بررسی و یبیین دارد.
گام چهارم که متریب بر مرحله پیشین است مرحله ساختن نظامی انقالبی و بهیبع آن کشددوری نموندده
و الگو بر مبنای اصو اسالمی و مبانی دکترین انتظار است .این مرحله که در حقیقددت بادیولیدده یمددهن
اسالمی در شرایط نوین جهانی است نیادمنه ارتهار دولت اسالمی و یالش همهجانبه ملت است .بعدده
سصتافزاری این مرحله شامل دمینههای علمی فناوری ارتصادی سیاسددی و اجتمدداعی اسددت و بعدده
مهمیر آنکه بعه نرمافزاری یمهن نوین اسالمی است مربوط به اردشهای متعالی اسالمی و انسددانی و
پیاد ،کردن آن در دنهگی مردم و کارگزاران دولت اسالمی است کدده اد آن بدده «سددبک دنددهگی» یعبیددر
میشود .مهمیرین امتیاد دکترین انتظار و نظریه فرایندده در برابددر نظریدههای مطددرد کنددونی در جهددان
همین بعه است.
 -6ارکان حکمرانی در نظام انقالبی از دیدگاه آیتاهلل خامنهای (مدظله)
برای بررسی اصو حکمرانی در نظام انقالبی اد دیهگا ،آیتالل خامنهای (مهظله بایه ابتددها ایددن نکتدده
را روشن ساخت در مورد شکل و نو حکومت در نظام انقالبی ایشان چدده عقیدده،ای دارندده .آیددتالل
خامنهای معتقهنه« :حکومت اسالمی و ولیتفقیهی که امام (ر ،آوردنه بدده همددان معنددای حکومددت
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لذا با یوجه به این موضو ارکان نظام انقالبی را مییوان به سه رکددن اصددلی یقسددیم نمددود .رکددن او
دمامهار است که یحت عنوان «ولیفقیه» شناخته میشود .رکن دوم کارگزاران هستنه کدده بدده نحددوی اد
انحاء به حکومت متصل شه ،و وظیدهای را بر عهه،دارنه و کلیه اشصاص حقیقی و نهادهددای انتصددابی
و انتصابی را شامل میشونه .در نظریه نظام انقالبی رکن سوم نیز به «مردم» اختصاص داد،شه ،است.
 -1-6شاخصهای «ولیفقیه» بهعنوان حکمران نظام انقالبی
در مبانی نظریه «نظام انقالبی» اسالم بددهعنوان برنامدده جددامع هددهایت انسددان رلمددهاد میشددود .بعدده اد
حضرت محمه (ص ههایت و رهبری مردم و جامعه اسالمی بدده عهدده ،امامددان معصددوم بددود ،و در
دمان غیبت امام عصر (عگ این مسئولیت بر عهه ،فقهایی عاد و بایقواسددت کدده اد بیددنش سیاسددی و
اجتماعی بالیی برخوردار هستنه( .جاویهی  . 64 :1392امام خامنهای (مهظله بددرای رهبددر و حدداکم
جامعه اسالمی سه شاخ

فقاهت عهالت و یقوا و یوانایی مهیریت و داشتن بینش صددحیح سیاسددی

و اجتماعی را در نظر گرفتهانه .شاخ

فقاهت ولیفقیه سبب آگاهی او اد روانین و احکام الهددی بددرای
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اسالمی است؛ یعنی حکومت اسالم .حکومت دین و حکومت شریعت به همین معنا فهمیه ،شددود»1.

ادار ،امور جامعه و حکومت میشود و نیز وی مییوانه با آگاهی اد فقه حاف دین و شددریعت اسددالم
باشه .شاخ

عهالت و یقوا سبب دوری ولیفقیده اد ظلددم و سددتم بدده مددردم میشددود و نیددز باعددب

شجاعت وی در برابر دشمنان میشود( .لک دایی  46 :1386شاخ
یشصی

یوان مهیریتی ولیفقیده سددبب

صحیح و بهمورع منافع و مصالح جامعه و حکومت میشود که بددا یصددمیمگیری و ارددهامات

لدم مییوانه مصالح کشور و ملت را به بهترین وجه یأمین کنه .به نظر ایددن بزرگددواران اگددر حدداکم و
دمامهار حکومت اسالمی هددر یددک اد ایددن شدداخ

ها را نهاشددته باشدده صددالحیت و بددالیر اد آن

مشروعیت حکومت کردن بر مسلمانان را نهارد حتی اگر همه مردم یا اکبریت آنها رأی بدده روی کددار
آمهن وی دهنه و رهبری و دمامهاری او را بپذیرنه( .جاویهی  . 69 :1392دلیل این امر آن است کدده

 1بیانات مقام معظم رهبری در دیهار اعضای هیئتعلمی کنگر ،امام خمینی (ر1387/11/04 ،؛ به نقل اد سیدی
حدیث والیت (مجموعه رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی امام خامنهای (مهظله

ویرایش  2یهران

مؤسسه پژوهشی و فرهنگی انقالب اسالمی حد و نشر آثار امام خامنهای (مهظله .

161

فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،10شمارۀ  ،2شمارۀ پیاپی ( ،)37تابستان 1400

نبود هرکهام اد این شاخ

ها و یا ضع

داشتن حاکم در هر یک اد آنها باعب میشددود کدده حدداکم

نتوانه مندعت و مصلحت جامعدده و مسددلمانان را یشددصی

دهدده و بددر اسدداس آن حکددم کندده و نیددز

نمییوانه حاف دین خها و اجرای درسددت آن در جامعدده باشدده و حتددی ممکددن اسددت بددهمروردمان
جامعه و حکومت اسالمی را به یباهی فساد و عقبمانهگی بکشانه.
 -2-6شاخصهای «کارگزاران» نظام انقالبی
امام خامنهای (مهظله برای کارگزاران نظام انقالبی دودسته شدداخ

در نظددر گرفتهاندده .شدداخ

های

دسته او مربوط به ویژگیهای شصصی و اجتماعی مهیر و مسئو بهعنوان یک فرد سددوای اد پسددت
و مقام اوست و دسته دوم نیز مربوط به شاخ

های مطلددوب نهادهددای کددارگزار حکومددت اسددالمی

است .این امر نشان میدهه که امام خامنهای (مهظله بددرای انقالبددی شددهن و انقالبددی عمددل کددردن و
انقالبی مانهن نظام سیاسی فقط به نتیجه عملکرد نهادهددای کددارگزار یوجدده نکرد،اندده؛ بلکدده وضددعیت
شصصی و حا روحی و روانی مهیران آنان را نیز در نظر گرفتهانه دیرا بر این اعتقادندده کدده افددراد یددا
خود به یعالی و پیشرفت اخالری و فردی نرسیه ،باشنه نمییواننه کارهایی را برای پیشددرفت و یررددی
مجموعه یحت نظرشان انجام دهنه.
اد دیهگا ،امام خامنهای (مهظلدده شاخصددهای شصصددی و اجتمدداعی مسددئولن و کددارگزاران در نظددام
انقالبی عبارت است اد :یزکیه ندددا یقددوا و ایمددان؛ خودبدداوری و اعتمادبددهندا؛ صددبر و اسددتقامت
انتقادپذیری؛ خهمتگزار مردم بودن؛ ساد،دیستی و پرهیددز اد یجمددالت و مردمددی بددودن .رعایددت ایددن
شاخ

ها و مزین شهن به آنها سبب میشود که فرد مسددئو خودخددوا ،و مغددرور نشددود و مریکددب

الغیان فساد خالف و معصیت نشود اد عهه ،مشکالت و سصتیها برآیه و همیشدده خددها را در نظددر
داشته باشه؛ در این صورت چنین مسئو مهذبی منافع و مصالح کشور اسددالمی و مددردم مسددلمان را
حد خواهه کرد و ارهامی برخالف آن نمیکنه.
همچنین بنا به نظر این ایشان نهادهای کارگزار حکومت اسالمی نیز بایه شاخ

هایی را داشته باشددنه

که عبارتانه اد :پاسصگویی شدافیت؛ مبارد ،بددا فسدداد؛ رعایددت عددهالت اجتمدداعی فقرددایددی؛ حدد
وحهت .درصورییکه کارگزاران خددود و دیرمجموعدده یحددت نظددر خددود را مکلد
شاخ

بهانندده کدده ایددن

ها را رعایت کننه؛ هم سبب آرامش رلبی و آسودگی وجددهان بددرای خودشددان میشددونه؛ هددم

باعب حل شهن مشکالت مردم پیرودی در برابر دشمنان و ناامیدده شددهن آنهددا و نیددز ایجدداد یحددو
همهجانبه و عزت و پیشرفت نظام انقالبی میشونه؛ هم پشتیبانی و اعتماد مردم را به دسددت میآورندده
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 -3-6شاخصهای «مردم» در نظام انقالبی
مردم در نظام سیاسی دینی نقش مهم و بااهمیتی دارندده (فیرحددی  89 :139۵و دروارددع حیددات یددک
نظام سیاسی الهی و مشروعیت و مقبولیت آن وابسته به مردم و پذیرش و حمایت آنان اد نظددام اسددت.
آینه ،و پیشرفته بودن چنین نظامی نیز در گرو ضلع سومش یعنی مردم است .امام خامنددهای (مهظلدده
بهعنوان رهبر نظام چهار شاخ
برشمرد،انه .شاخ

اصلی یعنی آگاهی مشددارکت نظددارت و همگددامی را بددرای مددردم

آگاهی اد بقیه شاخ

ها مهمیر و اولییر است؛ چرا که اگر مردمی آگا ،هوشددیار

و بیهار باشنه مورعیتهای حساس را خواهندده شددناخت و بددهمورع و بجددا در صددحنههای گوندداگون
حضور مییابنه و دست دشمنان را اد کشور کویا ،میکننه .اد الددرف دیگددر ایددن آگدداهی آنددان سددبب
وحهت بیشترشان میشود و میداننه که همراهی با دولت و نظام سیاسددی بدده ندددع خودشددان اسددت و
سبب حد نظام و امنیت بیشترشان میشود .همچنین با هوشیاری و بصددیرت مسددئولن و کددارگزاران
نظام را دیر نظر میگیرنه یا اگر خالفی اد آنها سر دد که مصال

اسالم یا مصالح و منافع ملی بود بدده

او یذکر دهنه و بهمورع جلوی او را بگیرنه .اداینرو به امام خامنددهای (مهظلدده نظددام سیاسدیای کدده
مردمش چنین شاخ
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و بالیر اد همه رضایت خهای متعا را کسب خواهنه کرد.

هایی داشته باشنه و بر خددود رعایددت آنهددا را واجددب بهانندده حتمد ًا سددربلنه

باعزت با آبرو و پیشرفته خواهه بود و اف و آینه،ای روشن در انتظارش است.
 -7وظایف نظام انقالبی
 -1-7وظایف تربیتی
اد بیانات مقام معظم رهبری چنین استنباط میشود که حکومتها و در ذیددل آن دولددت اسددالمی نبایدده
نسبت به یربیت معنوی افراد یحت حاکمیتشان بییددداوت باشددنه .در نگددا ،ایشددان حکومددت همچددون
خانواد ،است که در دمینه معنویت و رشدده فضدیلتهای اخالرددی اعضددای خددود مسددئولیتهایی دارد
(بیانات  . 1381/11/1۵و در این دمیندده مسددئولن را بدده برنامددهریزی بددرای رشدده اخالریددات جوانددان
رهنمون کرد ،و خطاب به مسئولن میفرماینه« :به جوانان ما مناعت البع و عدددت اخالرددی و االمینددان
به ندا و اعتماد به خود و صهارت و شجاعت بیامودیه؛ در آنها اراد ،پولدین و انضددباط اجتمدداعی و
وجهان کاری به وجود آوریه؛ بعه هم برایشان برنامهریزی کنیه .این کارها شددهنی اسددت» (بیانددات 12
 . 1380/ 02/ایشان در پاسخ به شبههای که آیددا دولددت وظیدددهای در رسددانهن مددردم بدده بهشددت دارد
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بهصراحت نظر مببت میدهنه و یداوت حاکم اسالمی را با دیگر حکام در همددین مسددئله میدانندده کدده
حاکم اسالمی میخواهه کاری کنه که مردم به بهشت و سعادت حقیقی و اـخروی برسنه .و بددا یوجدده
به فطری بودن یمایل انسانها به سعادت دولت اسالمی را موظ

میدانندده کدده در ایددن راسددتا روندده

امور را یسهیل کنه .البته این ههایت نبایه مالدم با فشار و یحمیل باشه و ایددن وظیددده ریشدده در سددیر،
امیرالمؤمنین ( دارد (بیانات . 1393/ 02/ 23
 -2-7وظایف اقتصادی
در دیهگا ،امام خامنهای (مهظله وظای

ارتصادی دولت و پرداختن به امور ارتصادی مددردم اد اوجددب

واجبات حکومتهاست که بایه مورد اهتمام ررار گیرد (بیانات  . 1380/02/28امام خامنددهای (مهظلدده
یأکیه دارنه که بایه اصو ارتصادی مهنظر امام (ر ،استصراج و عملیایی شونه .ایشان برخددی اد اصددو
واضح در فرمایشات امام (ر ،را استقال در ارتصاد ملددی یکیدده بدده خودکدددائی عددهالت ارتصددادی در
یولیه و یودیع دفا اد البقات محروم مقابله با فرهنددظ ظالماندده سددرمایهداری و احتددرام بدده مالکیددت
احترام به سرمایه احترام به کار هضم نشهن در ارتصاد جهددانی برمیشددمارنه (بیانددات . 1392/03/14
همچنین در راستای این اصو دولت را به ایجاد اشتغا مبارد ،با فسدداد و بدداد کددردن گر،هددای امددور
معیشت مردم و رون دادن به ارتصاد کشور ملزم کرد،انه (بیانات  . 1381/02/11در سا های اخیددر بددا
یوجه به اهمیت مسائل ارتصادی و چالشهایی که جمهوری اسالمی با آنها روبرو بددود ،اسددت رهبددر
معظم انقالب بر ارتصاد مقاومتی بهعنوان یک یکلید

یأکیده کرد،اندده .ایشددان سددتون فقددرات ارتصدداد

مقاومتی را یقویت یولیه داخلی بیان میکننه (بیانات  . 1394/02/09نگا ،به ظرفیتهای درونددی کشددور
اعم اد امکانات انسانی البیعددی امکانددات جغرافیددایی و مورعیدت منطقددهای (بیانددات  1392/08/12و
ی درآمددهدای دیگددر همچددون
همچنین کاهش وابستگی به ندت و جایگزینی آن با فعالیتهای ارتصدداد ا
صنایع دانشبنیان را پیشنهاد میکننه (بیانات  1391/0۵/03یوجه به بصش خصوصی و جایگددا ،مددردم
در ارتصاد جهی گرفتن معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور به بصددش خصوصددی شدافسددادی
االالعات (بیانات  1390/0۵/26انضباط ارتصادی اصالد روانین ثبات شدددافیت و انسددجام آنهددا را
اد عوامل رون ارتصادی بیان میکننه (بیانات . 138۵/03/29
 -3-7وظایف فرهنگی
در انهیشه مقام معظم رهبری دولت اسالمی عالو ،بر وظای

فوقالذکر وظددای

فرهنگددی را نیددز بددر

ت فرهنگددی
عهه ،دارد .ایشان در این رابطه میفرماینه« :آیا ما بهعنوان دولت اسددالمی مییددوانیم هددهای ا
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ی هددهایتی
صهاوسیما ودارت ارشاد ودارت علوم و ودارت آمددودشوپرورش را دسددتگا،های خددهمای ا
حکومت رلمهاد میکننه که بایه اد ابزارهای ههایت بهر ،بگیرنه یا مردم متهین بددار بیایندده و بدده مبدانی
دینی معتقه بشونه (بیانات  1388/06/16دروارع وظیده دولت در ایددن امددر را بسترسددادی لدم بددرای
سریان و جریان انهیشه درست و اخالق فاضله در کشددور میدانندده (بیانددات  . 1386/04/09ایشددان در
جای دیگری در رابطه به وظیده سنگین مسئولن در امور فرهنگی میفرماینه« :نظام اسددالمی نمییواندده
نسبت به فرهنظ و اخالق مردم خود بییداوت باشه ...نظام اسالمی ادآنچه مردم را منحددرف و گمددرا،
میکنه رنگ میبرد .این روش پیامبر گرامی است و نظام اسددالمی همددان روش را بایدده داشددته باشدده...
دستگا،های ما بصصوص دستگا،های فرهنگددی وظیددده سددنگینیری دارندده» (بیانددات . 1381/12/06
ی یحمیلشه ،بهوسیله غرب اد دست و پددای جامعدده را جددزو
ایشان باد کردن بنههای اختاپوس فرهنگ ا
کارکردهای اصلی دولت اسالمی میداننه (بیانات . 138۵/03/29
 -4-7وظایف سیاسی
اهتمام دولت اسالمی به حقوق سیاسی مردم و یالش برای ایدددای حقددوق شددهرونه ادجملدده وظددای
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جامعه خودمان را رها کنیم؟ رطع ًا نه جزو وظددائ

ماسددت» (بیانددات  . 1388/06/16و در ایددن راسددتا

سیاسی میباشه .در عرصه سیاست خارجی اصل مورد یأکیه مقام معظم رهبددری کدده دولددت اسددالمی
بایه به آن پایبنه باشه اصل « َا اشهّآ ـء َعلَی ال ـکدّا ار و ـرحَمآ ـء بَی َنهـم» است .در وارع این اصل ریشه در یدکددر
امام خمینی (ر ،دارد (امام خمینی  :1378ج  12ص  36۵و اد ررآن و سنت نبوی گرفتهشه ،اسددت.
الب این اصل دولت اسالمی با دشمنان و استکبار س ار آشددتی نهاشددته و بددا بددرادران مسددلمان بنددای بددر
دوستی و برادری دارد .و پایبنهی نظام جمهوری اسالمی به دفا اد مظلوم صددرفنظر اد دیددن و آیددین
او ادجمله دفا اد جبهه مقاومت شیعه در لبنان و همچنددین حمایددت اد مقاومددت فلسددطینیان سددنی را
خاالرنشان میکننه (بیانددات  1394/0۵/26یددا جددایی کدده حمایددت اد انتداضدده فلسددطین و مبددارد ،بددا
صهیونیسم را اد ارکان اصلی سیاستهای راهبردی جمهوری اسددالمی ایددران برمددی شددمارنه (بیانددات
 1380/02/04به نظر ایشان مبارد ،با سلطه یکدی اد وظددای

دولددت اسددالمی اسددت (بیانددات 06/ 08

. 1384/
 -5-7وظایف امنیتی
امنیت در همه حکومتها و نظامهای سیاسی اد نیادهای اساسی است دیرا وجود آن باعددب اسددتحکام
و استمرار جامعه میشود .در دیهگا ،مقام معظم رهبری بررددراری امنیددت در همدده ابعدداد آن بددر عهدده،
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دولت اسالمی است« :امنیت اخالری امنیت اجتماعی جزو وظای

ما است؛ جزو وظددای

جمهددوری

اسالمی است؛ نمییوانیم اینها را رها کنیم» (بیانات  . 1394/02/06اگرچه میددزان امنیددت امددری نسددبی
است؛ اما به باور ایشان مددردم بایدده امنیددت جددان مددا فردنددهان ندداموس و امنیددت در فکددر عقیدده،
سرمایهگذاری و فعالیت ارتصادیشان را احساس کننه (بیانات . 1380/02/28
 -6-7وظایف اجتماعی
ادآنجاکه وظای

اجتماعی گستر ،وسیع و مباحب فروانی را در برمیگیدرد وظددای

اجتمدداعی دولددت

اسالمی ادنظر امام خامنهای (مهظله را مییوان چنین بیان کرد :گسددترش علددم دانددایی و آدادانهیشددی
(بیانات  1384/06/08نهادینه کددردن عددهالت اجتمدداعی الددرفداری اد محرومددان و دوری اد خددوی
اشرافی گری و یجمّل گرایی (بیانددات  1394/03/14صددرفهجویی و جلددوگیری اد اسددراف در سددطح
ملی و پرهیز جهی اد مصددرف بیرویده مانندده انجددام سدددرهای بیهددود ،و یجمددالت ادار،هددا (بیانددات
 1388/01/01پرهیز اد هزینه کددردن اعتبددارات و پو هددای کشددور درجاهددای غیدر لدم و یشددریدایی
(بیانات  1381/02/11سوق دادن مردم به سددمت رناعددت اکتدددا و بهانددهاد،ی لدم مصددرف کددردن و
اجتناب اد دعوت به دیاد،روی و اسراف (بیانات  1381/09/1۵یوجه جهی به مسئله آبوهددوا نگددا،
به مسئله غبار و دود نگا ،به مسئله هددوا و آب سددالم نگددا ،بدده محیطدیسددت سددالم نگددا ،بدده مسددئله
جنگلها و گنجانهن آنها در متن برنامددهها (بیانددات  1389/12/17یددرویگ وردش همگددانی (بیانددات
 1393/11/01رسیهگی به امور بادنشستگان (بیانات . 1376/04/2۵
 -8فرایند اعتبارسنجی شاخصها در پانل دلفی
اعتبار سنجی شاخ

های احصاء شه ،در پانل دلدی در چهار مرحله انجام شه:

مرحله او  :در مرحله او مسأله و مشکل یعری
دلدی مشص

گردیه و ویژگیهای اعضای شددرکتکننه ،در پانددل

شه .بر این اساس روشن شه که مسأله موجود یافتن یک اجما واحه کارشناسی شدده،

برای یأییه و یا رد محورها و اصو احصاء شه« ،نظام انقالبی» است .روش دلدی با همکدداری افددرادی
صورت میگیرد که در موضو پژوهش موردنظر دارای دانش و یصص

باشنه .بنابراین اعضدایی کدده

بایه در پانل دلدی جای میگرفتنه میبایست بهگونهای انتصاب میشددهنه کدده مدهددوم و ابعدداد انقددالب
اسالمی و حکمرانی اسالمی را بشناسنه .ایددن افددراد بددهعنوان اعضددای پانددل دلدددی شددناخته میشددونه.
پرواضح است که انتصاب اعضای مناسب برای پانل دلدی اد مهمیرین مراحل این روش میباشه چددرا
166

 . 2003بعه اد یعری

مسأله و یعیین ویژگیهای اعضددای شددرکت کنندده ،یعددهاد  1۵ندددر اد افددراد بددا

ویژگیهای لدم بهعنوان نامزدهای شرکت در پانل دلدی شناسایی و اد آنان دعوت به عمل آمدده یددا در
جلسات پانلهای دلدی شرکت کرد ،و نظر مستقل خود را در پاسخ به پرسددشهای بدداد در خصددوص
پیشنهاد نظریههای مناسب برای استداد ،در این یحقی که به همین منظور در اختیددار آنددان رددرار گرفتدده
است ارائه نماینه.
مرحلدده دوم :مرحلدده دوم روش دلدددی بدده یولی ده ایدده ،در دمیندده مسددأله پددژوهش اختصدداص دارد.
(علیهوستی  . 12 :138۵در ایددن مرحلدده اعضددا پیشددنهاد خددود را دربددار ،انهیشددههای امددام خامنددهای
(مهظله انقددالب اسددالمی یجربیددات چهددل سدداله و  ...ارائدده نمودندده .محقد بددا یلدید محورهددا و
شاخصههای احصایی خود و پیشنهادات کارشناسان و بررسی و پالیش نهایی آنها مجموعد ًا  ۵محددور
و  3۵شاخصه را در لیستی مشص

نمود و سپا همهی آنها را در رالب پرسشددنامهای بددا  40عنددوان

ینظیم و در اختیار اعضا ررار داد یا نظر پانل دلدی را در مورد آنها اردیابی نمایه.
مرحلهی سوم :در مرحله سوم اعضا میزان اهمیت نظریات مطرد شه ،را مشص

و مهمیرین آنهددا را
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که اعتبار نتایگ کار بستگی دیادی بدده شایسددتگی و دانددش ایددن افددراد دارد( .اسددتوری  2001و پدداو

انتصاب مینماینه .سؤالت چهلگانه پرسشنامه در مرحله دوم بهگونهای الراحی گردیدده ،بددود کدده در
یجزیه ویحلیل پاسخها بتوان نظر اعضا را در مورد مهمیددرین محورهددا و شاخصددهها سددنجیه .پددا اد
جمعآوری پرسشنامه و یحلیل آن محق  3مورد اد مهمیرین محورهای پیشنهادی ارائهشدده ،اد الددرف
پانل دلدی را مشص
را مشص

کرد ،و  2عنوان دیگر را حذف کرد .همچنین اد بین شاخصهها نیز  2۵شاخصدده

و  10شاخصه دیگر را حذف نمود .بر این اساس یعهاد نظریات به میزانددی کدداهش یافددت

که کار با آنها بهتر رابل انجام باشه .در حقیقت مرحله سوم روش دلدی که بهمنظور کاهش عوامددل بدده
یعهاد رابلربو برای ادامه کار انجام میشود در پژوهش حاضر نیز به همین شیو ،اعما گردیه.
مرحلهچهارم :مرحله چهارم روش دلدی یالش برای دستیابی بهایداق نظر دربار ،انتصاب نهددایی اصددو
و شاخصههای منتصب اد الری ضریب همدداهنگی کنددها میباشدده .بددر اسدداس نتددایگ مرحلدده سددوم
پرسشنامه جهیهی ینظیمشه ،و یکبار دیگر در اختیار اعضا ررار گرفت یا میزان اهمیت هددر یددک اد 3
محور و  2۵شاخصه نهایی مشص

گردد .در این مرحله که مرحله چهارم (آخر میباشه هر یددک اد

اعضا در جریان نظر گرو ،و نظر پیشین خود ررار گرفت و در میددزان اهمیددت عوامددل مطددرد شدده ،اد
الرف خود و گرو ،یجهیهنظر نمود .یجهیهنظر گرو ،و یکرار مراحل  3و  4یا آنجا ادامه یافت که
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پانل دلدی به یک ایداقنظر مبنی بر شناسایی  3محور مسائل حاکمیتی محور مسائل اجرایی یقنینی و
رضایی و محور مسائل مردمی و همچنین  19شاخصه مریبط با این سه محور رسیه.
محورها

محور مسائل
حاکمیتی

اول

دوم

شاخص اسالمیت و جمهوریت نظام

0.79

0.79

0.87

شاخص رهبری والیت مطلقه فقیه

0.68

0.72

0.79

شاخص امنیت و منافع ملی

دورم دوم

0.84

0.88

شاخص استقالل ،نفی سلطه و استکبارستیزی

0.72

0.76

0.83

شاخص رسالت جهانی و حمایت از حق طلبی

دور سوم

دور سوم

0.69

شاخص رعایت مصالح و منافع عمومی

0.65

0.69

0.73

شاخص فقر زدایی و توجه به عدالت اجتماعی

0.84

0.89

0.95

دور سوم

0.92

شاااخص خاادمتگزاری ،مسااتولیت پاا یری و دورم سوم
محور مسائل

پاسخگویی

اجرایی ،تقنینی
و قضایی

محور مسائل
مردمی
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شاخصها

کندال

کندال

کندال سوم

شاخص شفافیت و اطالع رسانی

دورم دوم

0.83

0.86

شاخص حاکمیت قانون

0.81

0.85

0.89

شاخص نظارت و فسادزدایی

دورم دوم

0.77

0.93

شاخص وحدت ،هماهنگی و هم افزایی نهادها

0.74

0.81

0.89

شاخص مستولیت تربیتی و علمی

دورم سوم

دور سوم

0.77

شاخص آگاهی افزایی فردی و اجتماعی

0.67

0.75

0.78

شاخص انسجام و اتحاد ملی

0.73

0.79

0.86

شاخص مشارکت عمومی

0.67

0.69

0.75

0.91

0.95

شاخص مطالبااه گااری و عاادالتخواهی (اماار بااه دورم دوم
معروف)
شاخص نظارت همگانی (نهی از منکر)

0.79

0.85

0.92

شاخص همگامی ،جهاد و شهادت طلبی

دورم دوم

.084

0.89

در این پژوهش محق با استداد ،اد رویکرد هرمنوییک دمینه گرا و رصهگرای کددوئنتین اسددکینر ضددمن
مشص

نمودن دمینههای فکری و مبادی هستی شناسددانه و انسددان شناسددانه یدکددرات امددام خامنددهای

(مهظله با عنایت به سه مؤلده ی نیات دمینه ی اجتماعی و دمینه دبانی مؤل

ارددهام بدده شناسددایی و

احصاء محورها و اصو «نظام انقالبی» کرد ،و برای اعتباربصشی و یأییده ایددن محورهددا و اصددو بددا
استداد ،اد روش دلدی به سراغ نظرات کارشناسی رفت.
هرچنه صراحت ًا در فرمایشات معظم له محورها و شاخ

هایی برای نظام انقالبی ذکر نشه ،اسددت امددا

با یوجه به نیات و مبانی انهیشهای و همچنین بنیانهای فکری ایشان کدده در ایددن مقالدده بررسددی شدده
مییوان محورهای سهگانه و شاخ

های نودد،گانهای را برای نظام انقالبی متصور شه.

محور او نظام انقالبی را با یوجه به انهیشههای امددام خامنددهای (مهظلدده مییددوان بدده محددور مسددائل
حاکمیتی اختصاص داد .در این محور نظام انقالبی بایه واجه شاخصدههایی اصددلی و جددهایی ناپددذیر
باشه که نظیر اسالمیت و جمهوریت نظام شاخ
منافع ملی شاخ

رهبددری ولیددت مطلقدده فقیدده شدداخ

استقال ندی سددلطه و استکبارسددتیزی و شدداخ

امنیددت و

رسددالت جهددانی و حمایددت اد
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 -9نتیجه گیری

ح اللبی باشه.
محور دوم نظام انقالبی محور مسائل اجرایی یقنینی و رضایی است .در این محور نظام انقالبددی بایدده
واجه شاخ
شاخ

فقرددایی و یوجدده بدده عددهالت اجتمدداعی

های رعایت مصالح و منافع عمومی شاخ

خهمتگزاری مسددئولیتپذیری و پاسددصگویی شدداخ

حاکمیت رانون شاخ
همچنین شاخ

نظارت و فسددادددایی شدداخ

شدددافیت و االال رسددانی شدداخ

وحددهت همدداهنگی و همافزایددی نهادهددا و

مسئولیت یربیتی و علمی باشه.

در محور سوم نیز که به محور مسائل مردمی نامگذاری شه ،نظام انقالبی بایستی شدداخ
افزایی فردی و اجتماعی شاخ

انسجام و ایحاد ملی شاخ

گری و عهالتخواهی (امربهمعروف شاخ

های آگدداهی

مشددارکت عمددومی شدداخ

مطالبدده

نظارت همگانی (نهددی اد منکددر و همچنددین شدداخ

جهاد و شهادتاللبی را دارا باشه.
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کتابنامه:
 .1آبراهامیان یروانه ( 1386ایران بین دو انقالب یرجمه احمه گل محمهی و محمدده ابددراهیم
فتاحی یهران :نشر نی.
 .2امینی سیهجواد مبینی سیهمحمه ( 1398یبیین مدهددوم راهبددردی نظریدده نظددام انقالبددی در
جمهوری اسالمی ایران فصلنامه پژوهش های انقالبی دور 8 ،شمار.30 ،
 .3ایمانپور عباس ( 1387انقالب اسالمی چالشی بر نظریههای انقددالب یهددران :مرکددز اسددناد
انقالب اسالمی.
 .4پناهی محمهحسین ( 1389نظریههای انقددالب :ورددو فرآیندده و پیامددهها یهددران :سددادمان
مطالعه و یهوین کتب علوم انسانی.
 .5جاویهی رریه ( 1392شاخ

های حاکم و دمامهار در نظددام سیاسدی پیشددرفته اد دیدهگا،

امام خمینی (ر ،و آیت الل خامنه ای فصلنامه فرهنظ پژوهش شمار.16 ،
 .6چالزوسددت چددرچمن ( 1369نظریدده سیسددتمها یرجمدده رشددیه اصددالنی یهددران :نشددر
مرکزمهیریت دولتی .جمشیهی مههی ( 1390بنیادهای اجتماعی ورددو انقددالب اسددالمی
در نظریه عالمه مریضی مطهری (ر ،یهران :دانشگا ،امام صادق ( .
 .7حسینی خامنهای سیه علدی ( 1390انسان  2۵0ساله :بیانددات مقددام معظددم رهبددری دربددار،
دنهگی سیاسدی د مبداردایی ائمه معصومین یهران مؤسسه فرهنگی ایمان جهادی.
 .8دددد ( 1364حکومت در اسالم ج  1دفتر نماینهگی سادمان یبلیغات اسالمی خطبه سددوم
1362/3/27
 .9خمینی رود الل ( . 1378صحیده امام یهران :مؤسسة ینظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .10فیرحی داود . 139۵( .نظام سیاسی و دولددت در اسددالم .یهددران :انتشددارات سددمت .چددا
سیزدهم.
 .11لک دایی شددری  . 1386( .بررسددی یطبیقددی نظریدههای ولیددت فقیدده .یهددران :انتشددارات
پژوهشگا ،علوم و فرهنظ اسالمی چا دوم.
 .12محمهی خهیجه و نادری مههی ( 1397ماهیدت و ارکددان دولددت اسددالمی در دیدهگا،
حضرت آیتالل خامنهای فصلنامه رهیافت انقالب اسالمی دور 12 ،شمار.42 ،
 .13مطهری مریضی  1388کلیات علوم اسالمی ج  3رم صهرا.
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مشعر.
 .15مهاجر نیا محسن ( 1391جامعه آرمانی در انهیشه سیاسی مقام معظددم رهبددری فصددلنامه
پرسمان دور 3،شمار.12 ،
 .16مهاجرنیا محسن . 1393( .فلسده سیاسی آیتالل خامنهای (مهظله العالی  .یهران :انتشددارات
پژوهشگا ،فرهنظ و انهیشه .چا او .
 .17مهاجرنیا محسن ( 1389انهیشه سیاسی متدکران اسالمی ج  3یهران سادمان انتشددارات
پژوهشگا ،فرهنظ و انهیشه اسالمی.
 .18مهاجرنیا محسن کریمی خضرا محمدده ( 1391خاسددتگا ،و مشددروعیت نظددام سیاسددی
صالح در انهیشه آیت الل خامنه ای فصلنامه رهیافت انقالب اسالمی دور 9 ،شمار.31 ،
 .19نرمافزار صهبا مجموعه سصنرانیها پیامها و نامههای مقام معظم رهبری در سددالهای 13۵1
یا خرداد  1396مؤسسه جهادی ویرایش .3
 .20ههاونه مههی ( 1384حکمرانی خوب یوسعه و حقوق بشر فصددلنامه حقددوق اساسددی
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 .14معینی پور مسعود ( 1393حگ در انهیشه سیاسی اجتماعی مقددام معظددم رهبددری یهددران:

دور 1 ،شمار.4 ،
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