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 چکیده
امکان  ،مطالعه در سبک رهبری امام خمینی )ره( از منظر تئوری رهبری

شناخت شخصیت این رهبر مقتدر سیاسی که منجر به تحقق انقالب 
رین فرضیه پژوهش ت. بر اساس مهمکندمیایران شد را فراهم اسالمی 

ی شخصیتی امام خمینی را بر اساس نظریه هاویژگیتوان حاضر، می
ی یک رهبر هاویژگیبزرگمرد که به صورت شفاف و با جزییات کامل 

عالی را تعریف کرده است؛ تحلیل نمود. این مطالعه در صدد است به 
ی هاویژگیکمک نظریه بزرگمرد به تحلیل روانشناختی صفات و 
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-روش تحقیق از نوع توصیفی است. کیفیدیدگاه پارادایمی از  و اکتشافی

و به روش فیش ای به شکل کتابخانهها تحلیلی است و گردآوری داده
های مولفه دهد،مینتایج مطالعه حاضر نشان  .برداری انجام شده است
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 مقدمه

که  هستند و رفتار جانیتفکر، ه از یو مشخص نیمع یالگوها ی،تیی شخصهاویژگی
ی هاویژگی .کنندمیرا مشخص  اشیو ماد یاجتماع طیبا محفرد تعامل  یسبک شخص

ی هاویژگیتحلیل روانشناختی  ،نینابراد بنداللت دار در شخصیت به ثبات یتیشخص
ی شخصیتی به خصوص خود را  هاویژگیهر فردی استوار است که  دهیعق نیبر ا شخصیتی

 ییجنبه ها ،. صفاته میتوان او را با آن صفات تعریف کرده و از سایرین متمایز نموددارد ک
نسبت به  ،هستنددر افراد متفاوت  ،هستند داریهستند که با گذشت زمان نسبتاً پا تیاز شخص

 ,Bordignon, Aparício)گذارندمی ریهستند و بر رفتار تأث نسبتا پایدارها تیموقعتغییر 

Galvis, Bertoletti, & Trentini, 2017:124). قرار . صفات در تضاد با حاالت گذرا
 ییباال ازیامت ییخاص مانند برون گراصفت  کیکه در  یکس به همین دلیل از گیرندمی

ای خود را فرد اجتماعیهای مختلف و به مرور زمان تیرود در موقعانتظار می ،کندمیکسب 
روانشناسان و نظریه از دیدگاه بسیاری از (. 23: 1394 )مسعودی و ساداتی زاده،. نشان دهد

در عرصه زندگی سیاست  ای تعاملیو سیاست، رابطه ی شخصیتیهاویژگیرابطه  ،پردازان
ی شخصیتی یک هاویژگیکه  میتوان اذعان کرد. بر این اساس مداران و رهبران سیاسی است

و صورت اخالقی و نظام هنجاری  و سیاست، سود باشدمیآن فرد سیرت سیاست  سیاستمدار،
به سیاست، تعلیل و عینیت  شخصیت ساستمدار، در این رابطه تعاملی. داردو هنجارها را دربر 

ویژگی شخصیتی رهبران سیاسی  د.بخش، تأثیر و فعلیت میشخصیت اوو سیاست به  دهدمی
له مباحثی است خوب همچون ماهاتما گاندی، نلسون ماندال و امام خمینی قدس السره از جم

که تاثیر شگرفی بر جذب مردم و همسو کردن آنان با دیدگاههای رهبران دارد که میتوان 
های رهبری مورد بررسی های آن را در روان و منش این افراد جست و به کمک نظریهریشه

از منظر روانشناسی مورد ی رهبران خوب را هاویژگی یرهبرهای و کاوش قرار داد. نظریه
ی هاویژگی کنندمی یسع یرهبرهای هینظر با مطالعه روانشناسان .دهدمیعه قرار مطال

ی، تیی شخصهاویژگیی اعم از سبک رهبری و رهبران عال یرفتار یالگوها ایمشترک 
ی و چگونگی حفظ و گسترش روابط شان را ریگ میتصم ندیفرا، موقعیت، طیمح، اقدامات

با  دهدمیهای رهبری به اندیشمندان سیاسی امکان یهمورد مطالعه قرار دهند. مطالعه نظر
های موثر بر تاثیر گذاری آنها در جامعه را شخصیت و منش رهبران آشنا شده و فاکتور

رسد مطالعه و کاووش در سبک رهبری امام خمینی )ره(  از منظر شناسایی کنند. به نظر می
امکان رژیم صهیونیستی ه فلسطین و تئوری رهبری ایشان خصوصا در بحران هایی نظیر مواجه
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. با وجود لزوم اهمیت بررسی مبانی کندمیشناخت شخصیت و منش سیاسی ایشان را فراهم 
های شخصیت و اخالق سیاسی امام خمینی از منظر روانشناختی، مطالعات محدودی و مولفه

رت نظام مند از که در ایران به صوای تا کنون به بررسی این موضوع پرداخته اند و مطالعه
های رهبری روی این مسئله تمرکز کرده باشد، پیدا نشد. بنابر این پژوهش حاضر منظر نظریه

ی شخصیتی امام هاویژگیدر صدد است به روش توصیفی و تحلیلی از منظر نظریه بزرگمرد 
 خمینی را در رویارویی با مسئله فلسطین مورد تجریه و تحلیل روانشناختی قرار دهد

 انی نظریمب.1

ی شخصیتی هاویژگیهای رهبری متعددی برای شناسایی و تئوریها تا کنون نظریه
بزرگ  هینظر (Nawaz & Khan, 2016: 3)های رهبری شان ارائه شده است رهبران و سبک

 است. رهبران یذات یژگیو کی یکه رهبر کندمیبیان  (The great man theory)مرد 
 تیشهود و جذاب ،اعتماد به نفس ،شجاعت ،هوش ذاتی چونی هاویژگی یغالبًا دارا خوب
 گیرند،میهای چالش برانگیز قرار زمانی که در موقعیت دهدمیکه به آنها امکان   هستند

. به طور مثال اخالق و منش (Spector, 2016:254) بهترین تصمیم و اقدام را اتخاذ کنند.
 به استقالل از انگلستان هدایت کرد.  ،ونریزیماهاتما گاندی بود که هند را  بدون جنگ و خ

نظریه بزرگمرد به عنوان پرکاربردترین و مطرح ترین نظریه تبیین سبک رهبری مدعی 
است که رویدادهای مهم ملی یا جهانی تحت تاثیر افرادی برجسته است که سازنده آن 

 ,Spector)سازند رویدادها هستند. به یک معنی این مردان بزرگ هستند که تاریخ را می

و قهرمان وار در  ،قهرمان پرستی ،قهرمانان"کتاب توماس کارلیل با  عنوان . (250 :2016
بر پایه این نظریه است که به قدرت رسیدن  ،نوشته شده بود 1841که در سال  "تاریخ 

ی شخصیتی آنها دارد . سیدنی هووک نیز هاویژگیقهرمانان ریشه در استعدادها ؛مهارت و 
پر حادثه و برخی حادثه  ،که برخی افراد کندمی( بیان 1943) "قهرمان تاریخ  "کتاب  در

. بر طبق این نظریه یک عمل ناگهانی از سوی یک  (organ, 1996:75;92)افرین هستند 
 "اساس نظریه رهبری  ،رهبر، ممکن است سر نوشت یک ملت را تغییر دهد. به عبارتی

یعنی دارای مجمو  ،منحصر به فرد هستند ،که رهبرمی شونداین است که افرادی  "بزرگمرد
سازد . در ی شخصی هستند که آنها را از دیگران جدا میهاویژگیو ها از کیفیتای عه

است که حتی اگر شرایط ای جوهره وجودی این افراد به گونه ،بر اساس این نظریه ،اصل
خواهند رسید. همچنین مفهوم ضمنی آنها به مناصب قدرت و رهبری  ،هم رخ ندهدای ویژه

از ای عهبزرگ دارای فرهمندی ویژه یا مجمودر نظریه بزرگمرد آن است که رهبران 
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ی شخصیتی هستند که رسیدن آنها را به هدفهایشان، حتی در مواجه با موانع بزرگ هاویژگی
که  ی مشخصی داردهاویژگیسازد. بر اساس نظریه بزرگمرد، یک رهبر بزرگ آسان می

 اهم آن به شرح زیر است:
 شجاعت اخالقی.1.1

بر اساس نظریه بزرگمرد یک رهبر خوب باید به لحاظ اخالقی شجاعت داشته باشد . به 
این معنا که پای اعتقاد و ارزشهایش بایستد و در عین حال اهل ریسک کردن بوده و تحمل 

د به معنای پذیرفتن خطر از توانانتقاد، نکوهش یا حتی استهزا را داشته باشد. شجاعت می
موقعیت یا شهرت هم باشد. یک رهبر بزرگ شجاعت اخالقی و احترام   ،دست دادن قدرت

ی متمایز هاویژگییکی از  ،انگیزاند. در ارتباط با مساله رهبریرا در سایرین نیز بر می
ضیلت مانند ف ،فضایل دیگر است . شجاعت شجاعت این است که تسهیل گر دستیابی به همه

رابرت مریهو آدامز  ،. به همین دلیل کندمیاهداف اخالقی دیگر را حمایت  ،خودکنترل 
فضایل ساختاری هر قدر هم که "نامد :می "فضیلت ساختاری"شجاعت را یک  ،فیلسوف

 خودشان توانند به عنوان نقاط قوت در نظر گرفته شوند، اما تنها به واسطهبسیار عالی باشند می
یک فرد را از نظر اخالقی خوب کنند بلکه خوب بودن بیش از همه به خوش  توانندنمی
فضایل شخصی و در نتیجه به فضایل انگیزشی و شجاعت وابسته  ،فلبی
  (Amanchukwu, 2015:8)"است
 برتری فکری، خوش بینی و روشن فکری.1.2

ت تالش مثببین با نگرشی فرد خوشاست.  بینی، نگرشی مثبت به جهان پیرامون خوش
 ).و آن را به مکان بهتری برای زیستن بدل سازد دنیا را به صورت بهتری ببیند کندمی

Nguyen, Kuntz, Näswall, & Malinen, 2016:45) دانند می با اینکه بین،افراد خوش
در یکجا جمع صفات خوب و عالی را هرگز نمیتوان تمامی جهان کامل و ایدئال نیست و 

ها و وجوه مثبت قضایا را بینند و امیدوار باشند که جهان به سمت بخش کنندمیتالش ، کرد
 در حرکت باشد. خوبی و خیر 

از طرفی در نظریه بزرگمرد رهبران از توانمندی هوشی باالتری نیز برخوردارند. 
، حافظه، استدالل های متنوعی همچوناست و قابلیت یک توانمندی شناختی و ذهنی هوش
های شناختی از زبان، یادگیری و مهارت ، استفادهکر انتزاعی، قضاوتتف ریزی،برنامه

مهارت کالمی باالتر) چه  ،افراد دارای هوش باالتر از قضاوت برتر .گیردرا در بر می پیچیده
یادگیری سریعتر و قابلیت کسب دانش بیشتر بر خور دار هستند و بیشتر  ،کتبی و چه شفاهی(
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د. مطالعات همبستگی میان ضریب هوشی و ظهور رهبری را بین شونبه عنوان رهبر ظاهر می
دهند که احزاب معموال رهبرانی را ترجیح می ،. با این حالدهدمیدرصد را نشان  30تا 25

 ;Borgatta, 1954:759)از هوشی در حد متوسط یا کمی باالتر از متوسط برخوردار باشد. 

Simonton,2006:513) 
 گفتهروشنفکر به کسی رهبران بزرگ اغلب روشنفکر هستند.  بر اساس نظریه بزرگمرد،

و متفکرانه، معقول و دور  باشدمیشود که دارای فکر و نگاه روشن و نو و آگاه به زمان می
کسانی هستند که برای  ،همچنین  .کندمیاز تعصبات و احساساتِ غیر معقول، فکر و عمل 

دستاوردها  (Herman and Mitchell,2010:83)زندگی عاقالنه و خلق آن ارزش قاعل اند. 
بنابر این  ،اطالعات محور امروزی مهم هستند و تحوالت عقالنی به طور فزاینده در جامعه

رهبران بزرگ امروز باید قادر به درک و بها دادن به آنها باشند و در صورتی که عقل و 
 به روز کنندمنطق حکم کند، دیدگاههای خود را مطابق مقتضای زمان و شرایط 

 صداقت عمیق .1.3

آنها ارزش ارتباط صادقانه را به  ،رهبران بزرگ از فریب و نمایش غیر واقعی متنفرند
دهند . آنها صداقت را فقط عنوان ضرورت ابراز احترام به دیگران و خودشان تشخیص می

لکه به ب ،نگرندنمی –ابزاری برای رسیدن به اهداف خودشان  –به عنوان بهترین سیاست 
عنوان تعهدی ما قبل سر مایه گذاری و به عنوان نیاز اساسی زندگی اجتماعی به آن توجه 
دارند. رهبران بزرگ و برجسته ارزش صداقت را به عنوان پایه و اساس اعتماد متقابل گسترده 

از رایج ترین رذیلت رهبران و  . دروغ و فریب احتماالً کنندمیدر سازمان خود قدرانی 
دروغ گفتن ابزاری هست که تقریبا در تشکیل هرتخلفی  .آیدن ناالیق به شمار میحاکمی

افکار عمومی به نفع خود و برای ارتکاب  نقش دارد و این افراد آن را برای کنترل و اداره
تواند اعتماد و وفاداری را در میان پیروان صداقت می ،تقلب و دزدی به کار میبندند. در مقابل

است که به همان اندازه که هوا و یا  کاالی اجتماعی "اعتماد "گوید :ک میتقویت کند بو
 :Ogunfowora and Bourdage, 2014)حیات است، اهمیت دارد آب برای یک فرد مایه

96) 

 خویشتنداری.1.4

سازد، ایجاد حالتی است در درون فرد که او را به انجام وظایفش متمایل میخویشتنداری 
دنبال خویشتنداری هدفی که در  .خارجی او را تحت کنترل داشتــــه باشدبدون آنکه عامل 

شود ارائه یک شخصیت سالم است که به بلوغ فکری رسیده است و در برابر انواع می
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و در همه ابعاد زندگی قادر به کنترل خویش خواهد  دهدمیمشکالت از خود مقاومت نشان 
نی او را از مسیر منحرف نکرده و درگیر حاشیه به صورتی که سایر عوامل مزاحم بیرو بود

. یک رهبر بزرگ باید در مورد درست و غلط امور تصمیم بگیرد (Haque, 2017:14)نسازند
نظم شخصی در رفتار و سبک زندگی را شامل   ،و پیامد انتخاب هایش را بپذیرد . این ویژگی

نگیزه و نو اوری کافی ودر عین شود. خویشتنداری یک رهبر به این معناست که وی باید امی
حال هدف روشن و تمر کز داشته باشد. رهبر خویشتندار پر انگیزه  است،  بر اهداف مد 

در ارائه  ،نظرش متمرکز است و عزم حرکت دارد. و در کنار سادگی و پیرایگی در زندگی
در  ایتواند جهل ادمی را به حقیقت حیات و شخصیت رشد یافتهشخصیت به تنهایی می

 (Haque, 2017:15).جهت رسیدن به اهداف بزرگتر داشته باشد.

 نظم و زمانبندی هدفمند .1.5

های ساختاری است که از نظر اخالقی مطلوبیتی زمانبندی خوب یکی دیگر از فضیلت
اما برای دستیابی به هر هدف ارزشمندی الزم است . رهبران بزرگ و بزرگمردان  ،ذاتی ندارد

ت هستند ودر مهمترین تصمیمات استراتژیک خود ازآن استفاده دارای این فضیل
 .(Ammons and Newell,1989:42)کنندمی

 جامعیت رهبری.1.6

تواند در ابعاد تکوینی و علمی و اخالقی و رفتاری تجلی جامعیت یک رهبر بزرگ می
تواند به برخورداری از حد متوسط اصالت داشته باشد جامعیت تکوینی انسان  می

 ,Nawaz & Khan) سیادت و شجاعت اشاره کند ،توانایی عقلی، سالمت جسمی،انوادگیخ

 ،. جامعیت علمی عبارت است از علم و آگاهی به علوم کلیدی مورد نیاز رهبری(4 :2016
فلسفه و ....  جامعیت اخالقی یک کمال همه جانبه  ،علوم اجتماعی ،چون علوم سیاسی

مافوق "ارد از نظر سطوح اخالقی در سطح خالقی داکتسابی است. فردی که جامعیت ا
ای جوشد و ربطی به جامعهاخالقی بودن از درون فرد میقرار دارد.  در این سطح  "قراردادی

یابد. زید ندارد؛ رفتار شخص بنا بر رعایت اصول وجدانی خودش جریان میکه در آن می
 :González,2002)ش شرمنده نشودتا پیش خود کندمیفرد فارغ از موقعیتش اخالقی رفتار 

103)  
 ازخود گذشتگی.1.7

رهبران بزرگ آماده هستند خود را قربانی اهداف سازمانی و یا جمعی کنند.  هنگامی که 
یا جنبش خود را به سطح جدیدی از موفقیت  ،جامعه ،گروه  ،دهندآنها این کار را انجام می
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همچون ماهاتما گاندی یا ماندال ای هرسانند. در اینجا به رهبرانی سیاسی برجستمی
تواند یک پیام . از خود گذشتگی رهبر بزرگ می (Knippenberg, 2005: 25)اندیشیممی

روشن داشته باشد از اینکه چه نوع رفتاری برای غلبه بربحران مورد نیاز است و چقدر رهبر 
 در تعهدات خود به مردمانش جدی است .

 انصاف و عدالت .1.8

کی از فضایل آگاهانه و مهم رهبران برجسته است . انصاف رهبری عبارت است انصاف ی
شود. اولی مربوط و همچنین عدالت توزیعی توصیف میای از آنچه که به عنوان عدالت رویه

.  کنندمیبه رهبرانی است که از سیاستها و عملکردهای سازمانی به طور منصفانه حمایت 
بسیاری  زات رهبر در یک روش عادالنه و ساز گار است.دومی شامل اعطای پاداش و مجا

از مفسران اشاره کرده اند که بهترین رهبرانی که معموال روشهای سازمانی عادالنه را ایجاد 
قادر به مهار نظرات شخصی و تعصبات در تصمیم گیری  ،شمارندو محترم می  کنندمی

یگران توضیح دهند و به درخواستهای هستند و حاضرند فرآیندهای تصمیم گیری خود را به د
 ،مانند صداقت و شفقت ،. انصافکنندمیمتضرر شده اند توجه  کنندمیمردمی که احساس 

 مطالعات در زمینه ،. در واقعرهبر برجسته نقش بسیار مهمی دارددر افزایش اعتماد به یک 
وان است. اعتماد که بیشترین اهمیت آن در تقویت اعتماد پیر دهدمیعدالت رهبری نشان 

همیشه در شرایطی که در آن یک نفر خود را به خاطر اقدامات شخص دیگری به خطر 
توانند آن فرد رانظارت و یا کنترل کنند مهم است . انصاف از فضایل نمی اندازد و سایرینمی

گردد و الزم است جانب انصاف در مقابل اخالقی است که به نوعی به قضاوتهای ما باز می
 .(Sušanj and Jakopec ,2012: 511)ه اطرافیان رعایت شود. هم

 تفکر خالقانه.1.9

به با توجه به ماهیت زندگی سازمانی امروز  ،خالقیت و ابتکار متفکرانه ،اهمیت استقالل
هنگامیکه آشکار  " کنندمی. مامفورد و کانلی اشاه صورت تصاعدی افزایش یافته است

به هدف به طور مداوم با تغییر شرایط محیطی چقدر تالش شود رهبران برای دستیابی می
سازگاری  با محیط نمایان . نقش یک رهبر بزرگ در دگرگونیهای جدی و  کنندمی
یک رهبربزرگ از چنان خالقیت و خود انگیختگی  (Hughes,2018:561). "شودمی

چرا که در آید. های دردناک مانند جنگ کنار میبرخوردار است که حتی با دگرگونی
دگرگونی  ،های نیرومند پیرامون خودرفتارش خود انگیخته است و در زمینه پاسخ به محرک

 .کندمیپذیر و گسترش پذیر و بالنده عمل 
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 اعتمادسازی.1.10

که  کندمیاعتماد را در حوزه روانشناسی به عنوان ویژگی فردی مطرح  (Puntam)پانتام
( اعتماد سیاسی را Aston)استون  کندمیتاکید عواطف و ارزشهای فردی  ،بر احساسات

داند که هم به رژیم سیاسی های مثبت نسبت به موضوعات سیاسی میاز نگرشای مجموعه"
در این تعریف روانشناسی (Drescher, 2014:770) "گردد.به متصدیان اقتدار باز می و هم

اقتدار سیاسی است. ارتباط  سیاسی اعتماد سیاسی شکلی از حمایت از رژیم سیاسی و صاحبان
از بعد روانشناسی و جامعه شناسی وجود  ،نظری که میان اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی

 ،. اعتماد سیاسی با مدنی اندیشی و مشارکت مدنیکندمیاین ارتباط را پیچیده  ،داد
ی توانای ،تحمل سیاسی ،توجه به منفعت و مصلحت،گرایش و مشارکت سیاسی ،شهروندی

. دوگان بر این (Drescher, 2014:771)و اطمینان به نهادهای سیاسی مترادف است .  سازش
رخی گیرد. بلی سریع مورد تردید قرار میباور است که اعتماد سیاسی به یک رهبر خی

. اما با برای ادامه حیات سیاسی مفید است معتقدند که مقداری عدم سیاسی یا بی اطمینانی
-Drescher, 2014:772 افتد.ر زمان بین رهبر سیاسی و مردم فاصله میافزایش آن به مرو

773)) 

 ی شخصیتی امام خمینی بر اساس نظریه بزرگمردهاویژگیتحلیل .2

های پیش از انقالب به خوبی با مطالعه زندگینامه امام خمینی ره و تاریخچه مربوط به سال
دس السره در ایران پیش از انقالب میتوان دریافت که ظهور رهبری همچون امام خمینی ق

تاثیر حیاتی بر وقوع انقالب اسالمی ایران داشته است. پیش از امام و در زمان حضور ایشان، 
ها و رهبران سیاسی بسیاری از وضع موجود ناراضی بودند و خواستار تغییر و گروه ،افراد

نان در شکل گیری بسیج دگرگونی شرایط بودند، با این حال اقدامات و رهبری هیچیک از آ
مردمی و مبارزات هدفمند تا تحقق انقالب اسالمی ایران موثر واقع نشد و شاید اگر امام 
 خمینی در شرایط آن روز کشور ایران متولد نمیشد، هرگز جمهوری اسالمی ایران به وجود

 آمد. نمی
مرتبه یک انسان ی اخالقی خاصی داشتند که ایشان را به هاویژگیامام خمینی فضایل و   

ی هاانسانتنها که  ارجمند دارد، در سطحیمقامی  ،انسان کاملرساند. و رهبر کامل می
 انسان کامل انسانی است که همهخاصی در جهان امکان رسیدن به این مقام را دارا هستند. 

در قرآن مجید  .های انسانی او هماهنگ رشد نمایند و رشدشان به حد اعال برسدارزش
فرماید: وَ إِذِ اْبتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَُبّهُ ِبکَلِمَاتٍ َفأَتََمّهُنَّ قَالَ إِِنّی جَاعِلُکَ لِلنَّاِس میف انسان کامل توصی
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متصف  به کسی اطالق میشود کهاسالم  دین مبینانسان کامل در( 124)سوره بقره، آیه  1إِمَاماً 
امام خمینی شخص اطق باشد و به تعبیر به صفات الهی و متخلق به اخالق او و قرآن مجسم و ن

چون پیامبر صلی اهلل علیه و آله صاحب مقام جمع بود، دیگر مجال تشریع  ... ".رحمۀاهلل علیه
ماند، پس این مقام برای رسول خدا به اصالت برای هیچ یک از مخلوقات پس از او، باقی نمی

: 1386)امام خمینی، "باشدمیت ثابت است و برای خلفای معصوم علیهم السالم نیز به تبعی
در قرآن نیز عبارتند از  صبر و مقاومت  انسان کامل  ی هاویژگیاز مهمترین  سه ویژگی .(90

سیر به سوی حق، چراغ هدایت ، .(30(: 41فصلت ))سوره  2در انجام دستورات و بندگی خدا
، صالبت و (57(: 23مؤمنون ))سوره  3و وسیله نجات از ظلمت و ترس از غضب الهی

 (. 29(: 48فتح ). )سوره 4ایستادگی در مقابل دشمنان اسالم در حین رافت با مومنان
ویم ارتباط شمتوجه می "بزرگمرد"با کمی تامل در قرآن کریم و مفاهیم مربوط به نظریه  

توماس کارلیل  ی این دو مفهوم وجود دارد و چه بسا تعبیرهاویژگیهمسو و معنا داری بین 
های شخصیتی امام گمرد همان تعبیر قرآن از انسان کامل است. به طور کل ویژ گی از بزر

 :باشدمیخمینی که قابل تحلیل با نظریه بزرگ مرد است به شرح ذیل 
ی هاویژگیترین ای بر اسای نظریه بزرگمرد شجاعت از اصلی ترین و پایه ؛شجاعت

استواری و  ،ری و دلیریدالو به معنایگردد. شجاعت یک رهبر بزرگ محسوب می
 :فرهنگ عمید) های طاقت فرسا استاستحکام قلب و اراده در شرایط سخت و درگیری

که از ناتوانی نفس و ضعف یقین،  قرار میگیردترسویی و اضطراب  ( شجاعت در مقابل765
 وَضَعفِ  شِدَۀُ الجُبنِ مِن َعجزِ النّفسِ»گیرد. چنانچه حضرت علی )ع( فرمود: سرچشمه می

از شجاعت با تعابیری  در قرآن،.  ؛ ترس زیاد از ناتوانی نفس و ضعف یقین است«الیَقین
پیداست که  است. بنابراین،  یاد شدهشدت، استقامت، صبر، مقاومت و ثبات قدم، همچون 

؛ میزان الحکمه، ج 409 :، 66االنوار، ج  بحار) .شجاعت و صبر رابطه تنگاتنگی با هم دارند
 ایرانکن کردن استبداد در در ریشه و صبوری امام خمینی شجاعت  ،ادترش(. 1556 :2

علی گر های سلطهو قدرت زدنی است. ایشان در همه دوران مبارزه با نظام ستمشاهیمثال

                                                      

 داشتند انمآیات ما ایبه  علّت آنکه آنان صبر کردند وکنند، بهاى قرار دادیم که به امر ما هدایت مىز آنها ائمّها  1

 .وردگار ما خداست و سپس پایداری کردندآنان که گفتند: پر، إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا 2

 .هایی که از خوف پروردگارشان هراسانندآن:  إِنَّ الَّذِینَ هُم مِّنْ خَشْیَۀِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ 3

 .نسبت به کافران سخت گیرند و با یکدیگر مهربانند: أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ  4
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ای به خود در اوج جنگ در طول هشت سال دفاع مقدس، لحظه آمریکا و حتی الخصوص
  .ابهت شرق و غرب را بر هم زدد که توانست تا بدانجا بوهراس راه ندادند. شجاعت امام 

های شخصیتی یک داشتن خرد، قوه تعقل و تدبر و خوشبینی آگاهانه از جمله مالک
به معنای داشتن دید گاه امیدوارانه و "بزرگمرد  "آید. خوشبینی در نظریهرهبر به حساب می

مثبت را با استفاده از  امکانات و جوانب ،پر اشتیاق است. رهبران بزرگ و خوشبین فرصتها
تمرکز  ،سنجند. رهبران بزرگ بر این باورند که با تالشهوش سیاسی خود در هر موقعیتی می

مثبت امکانپذیر است. مردم به طرف رهبرانی جذب  رسیدن به یک نتیجه ،و هوش دقیق
 دل راهشوند که مثبت و شاد هستند. و در مورد توانایی هایشان در هر شرایطی تردیدی به می

باوری به خدا بود که مصداق بارز بینی و خوشهای امام)ره( خوشیکی از سرمایه دهند.نمی
ت. همین ویژگی باعث شد مبارزات را تا وقوع اس« ان تنصراهلل ینصرکم و یثبت اقداکم»آیه 

 انقالب اسالمی ایران ادامه دهند و هرگز دلسرد نگردند
وحی، فطرت،  ایشان ؛جایگاه واالیی بر خورد استعقل و منطق از  در نگرش امام خمینی
حس انسان کرده اند و معتقدند به عنوان منابع شناخت مطرح  را قلب، عقل و حس انسان

 ، منطق و درایتادراک حسـی به وسیله عقل کمبودهایاست، اما کافی نیست و مدرک 
حقیقت امور را در ادراک میکند و این قوه شناخت و تعقل انسانی است که جبران میشود. 

)قربانی گلشن آباد،  .مییابد، یعنی از طریـق تفکـر و تعقل، صاحب عقل به آگاهی میرسد
عالوه بر توانمندی تعقل و تصمیم گیری ؛ بسیار روشن فکر امام خمینی رحمۀاهلل ( 23: 1389

در معیارهای زندگی مطلوب  ؛ندتفسیری جدید از انسان و زندگی ترسیم کردبوده و 
و عالوه بر تأمین منطقی و معتدل نیازهای متفاوت ارائه شد ای گاههای ایشان به گونهدید

مادی، مسائل مهمی همچون اسالم گرایی، عشق به خدا، ایثارگری، شهادت طلبی، مبارزه با 
ظلم و استکبار، حماسه و شور دینی، حرمت دادن به زن، آزادی منطقی و الهی، سیلی زدن 

خودشکوفایی نوینی را به ها و ابعادی که دارد و ... ارزش ین خدا با همهبه آمریکا، احیای د
جهانیان عرضه کرد. امام خمینی عالوه بر توانمندی تعقل و روشنفکری که داشتند، سایرین 

خواستند در نظرات شخص ایشان تعقل کرده نمودند و از آنها میرا نیز دعوت به این امر می
دهند. ایشان به هنگام درس و بحث در قم و نجف از شاگردان خویش  و آنها را مورد نقد قرار

اینجا مجلس درس است، مجلس وعظ و "میخواستند که به نقد ایشان بپردازند و میفرمودند
. در دوران اوج رهبری و اقتدارشان نیز ار روشنفکران و متفکران اسالمی انتظار "خطابه نیست

که داشتند به ای تا در صورت لزوم با دید روشنفکرانه تعقل و نقد در کارهایشان را داشتند
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بازبینی امور بپردازند. به طور مثال در هنگام ارائه طرح پیش نویس قانون اساسی یاداور 
همه قشرها و شما  دبای االن …شده است یاز قانون اساس یسینو شیپ کیاالن  "شدند:
, با یاسالم نیو همه متفکر یاسالم همه بالد و همه روشنفکران ونیو همه روحان ونیروحان

وجدانی، )".…کنند و نظر بدهند یقانون را بررس نی, ایاسالم یجمهور ی, برایاسالم دید
 (218: 8؛ صحیفه امام،ج25: 2؛ج1376

توان را می امام با رهبران جهان معاصر زیتما یاصل نقاطبارز و  یهامشخصهیکی از 
همواره با مردم  ینهضت اسالم یریاز بدو شکل گ . امامبر شمرد شانیصداقت و صراحت ا

. صداقت پیدا کرد توانیامام و امت نم نیب یاز دوگانگ یاو نمونه صحبت نمودندصادقانه 
عالوه بر این  بود.  شانیگفتار و عمل ا یگانگیو  یخودساز ،یاخالق یتعال ، برخاسته ازامام

امام  ۀشیدر اندران تاکید بسیار داشتند. امام بر راستگویی و صداقت سیاستمداران و زمامدا
 ۀلیرذ کیهرگونه دروغ به عنوان  انیاز ب زیو حاکم نه تنها پره استمداریس ییراستگو ،ینیخم

 میدر تصم یصادق اگر حت استمداریس شانیبلکه از نظر ا بودعام آن  یبه معنا یمذموم اخالق
اشتباه، بدان اعتراف  هان سازیی پنبه جاضروری است   ،خودمرتکب اشتباه شدهای یریگ

اگر قبال  پس":فرمایندرابطه می نیدر ا امام بگذارد. انیدرم شو اشتباه خود را بامردم نموده
به  ییفقها از فتوا نی. و عدول در بمیا اشتباه نموده مییبگو حایصر دیبا میاشتباه کرده باش

من در  یعنیگردد  یخود برم یاز فتوا یهیفق یمعنا را دارد. وقت نیدرست هم گرید یفتوا
 یشورا ینگهبان و اعضا یشورا یکنم. فقهامسأله اشتباه نموده ام و به اشتباهم اقرار می نیا

اشتباه  ندیبگو حاًیاشتباه کردند صرای طور باشند که اگر در مسئله نیا دیهم با یقضائ یعال
م کردمی الینقالب من خاز ا شی. پمیستیما که معصوم ن رند،یو حرف خود را پس بگ میکرد

 دمیهستند که کارها را طبق اسالم عمل کنند... بعد د یشد افراد صالح روزیانقالب پ یوقت
 حایکه زده ام درست نبوده است، آمدم صر یحرف دمیبودند و د یاکثر آنها افراد ناصالح ر،یخ

 (.241: 18ج  1385ینی)امام خم "اعالم کردم من اشتباه کرده ام
از درون و بدون نیاز به  که او را  باشدمیدر درون فرد  ویژگی شخصیتی خویشتنداری

دارد. یک فرد خویشتندار در اثر حوادث و مسائل کنترل خارجی به انجام وظایفش ملزم می
بود که حتی در فوت  حدیبه  خمینی )ره( داری امامخویشتنخارجی دگرگون نمیشود. 

خود کنترلی  تحمیلی انقالب و جنگ با بحرانهای مواجحهعزیزترین فرزندش و هم چنین در 
د به طوری ای در ایشان تزلزل ایجاد نشرا از دست نداد و ذرهو تمرکز بر اهداف انقالبی اش 

 .نمودندکه در دشوار ترین شرایط ایشان بهترین تصمیمات را اتخاذ می
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قایق عمر خود، حضرت امام )س(، از کسانی بودند که بر اساس برنامه ریزی بر تمام د 
و  نمودندرا می ممکن تسلط داشتند. امام خمینی )س( از کمترین زمان، بیشترین استفاده

گذاشتند وقتشان هدر برود. حجت االسالم والمسلمین مسیح بروجردی )نوه نمی هیچگاه
لت دیدیم که در دقایق قبل از آماده شدن سفره که معموالً به بطابارها می": کنندمیامام( نقل 

پرداختند. یک بار برای کاری خدمت ایشان گذرد ایشان به مطالعه و تالوت قرآن میمی
توانی یک تعریف یک بودم، صحبت که تمام شد، نگاهی به ساعتشان کردند و گفتند: می

بکنی؟ تا من خواستم به آن مسأله فکر کنم و ذهنم را بگردم، یک دقیقه گذشت و ای دقیقه
خواستند همین یک دقیقه قبل کردند و من تازه متوجه شدم که ایشان می امام رادیو را روشن

 "از اخبار هم به بطالت نگذرد؛ چون عادت داشتند که خالصه اخبار را سر وقت بشنوند
 (348 :2، ج )رجایی

ی یک رهبر بزرگ است. امام خمینی هاویژگیهمانطور که پیشتر ذکر شد جامع بودن از 
تعامالت اجتماعی دارای  بود و در زمینهلسفه، عرفان، اخالق فقیه بزرگی در حوزه ف

را به دقت بررسی سبک رهبری و عملکرد امام . اگر های کم نظیری بوده است توانمندی
کامالً در گفتار و رفتار ایشان مؤثر بوده و دلیل نفوذ کالم  هاویژگیاین  کنیم خواهیم دید

ایشان به دنیا و مردم، همین جامعیت و  منحصر بفرد، قاطعیت و نگاه وارتباط خاص
بطور نمونه نگاه عرفانی ایشان در بسیاری از تصمیمات، است. های گوناگون بوده توانمندی

)هاشمی،  .نقش کلیدی در جلوگیری از لغزش و تزلزل امام در مقاطع بسیار سخت داشته است
1398 :1.) 

 در . ایشان قابل توجه استهای کاریو فداها یره عملی حضرت امام لبریز از ایثارگریس 
صحیفه . )ندهای تبعید را پذیرفتمبارزات خود با صبر و فداکاری مشکالت حبس و سختی طی
همچون خانواده و عزیزان خود  شهادت نسبت به ایشان عالوه بر اینکه( 293، 163 : 1 ج،امام

نسبت به فدا شدن  شهادت فرزندش حاج آقا مصطفی اظهار رضایت در پیشگاه الهی داشت؛
 .نمود آمادگی اعالم نیز اسالم راه در احمد آقا حاج 

برشمرده شده است. در اندیشه امام)ره( هدف از تشکیل حکومت اسالمی برپایی عدالت 
، عادل بودن از ارکان اصلی یک رهبر در این نظریه به شمار میرود. در دیدگاه امام خمینی

مهمترین وظیفه انبیا  اعی از طریق اجرای قوانین و احکاماجتم م عادالنهبرقرار کردن یک نظا
که ملت ایران خواستار عدالتند و این عدالت جز  بودندامام خمینی معتقد عالوه بر این است. 

که  ندکردمیاکید تیابد. در این راستا ایشان نمی تحقق اسالمو با قوانین  اسالمدر سایه 
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)صحیفه نور، برای خودتان بخواهید ،دیگران نخواهید عدالت را برای ،عدالت را اجرا کنید"
به جهانیان بگویید در راه حق و اقامه عدل ". در جایی دیگری بیان داشتند که (125: 7جلد

باید سر از پا نشناخت و از هر چیزی حتی مثل  ،الهی و کوتاه کردن دست مشرکان زمان
؛ عباسی و 95: 3جلد  ،فه نورصحی)"که حق جاودانه شود .  ،اسماعیل ذبیح اهلل گذشت

ساله تحمیلی نیز، با وجودی که نظام بعثی  8( .پس از پیروزی در جنگ 99: 1399همکاران، 
با اسرای ایرانی ظالمانه و بدور از انصاف و عدالت برخورد مینمود، امام بارها اطرافیان و 

 (161: 1395ی،مسئوالن را به برخورد عادالنه با اسرای عراقی امر مینمودند. )رحیم
های سیاسی موجود امام خمینی با نهایت خالقیت و درایت و بدون الگوبرداری از نظام

یط روز در جهان، اقدام به پایه گذاری نظامی نوین بر پایه قوانین دین اسالم و مطابق با شرا
داشتن نوآوری، صفت ذاتی انقالب اسالمی بود و میفرمایند: نمودند. از دیدگاه ایشان، 

. (424: 17)صحیفه امام، ج  "انقالب اسالمی یک نوآوری هایی دارد که سابقه ندارد"
جمهوری اسالمی ایران چه پیش از وقوع انقالب و چه پس از آن پیوسته درگیر وقوع 

های جدید همچون جنگ تحمیلی و اختالفات داخلی بود که امام با خالقیت و درایت چالش
 .نمودندفصل میهر چه تمام تر مشکالت را حل و 

امام خمینی )ره( همواره جایگاه مردمی قابل توجهی در بین مردم داشت. مبارزات مردم 
به تشکیل جمهوری اسالمی  %97ایران به رهبری ایشان تا پیروزی انقالب اسالمی، رای آری 

حاکی از  میلیونی پس از پیروزی انقالب اسالمی 20تشکیل بسیج ایران پس از انقالب و
د و باور غیر قابل وصف مردم ایران اسالمی به امام خمینی بود. اعتماد سیاسی بیان اعتما

نیست . بلکه نوعی ارزیابی از دنیای رهبران سیاسی  "های اعتماد کنندهشخصیت "ویژگی 
مردم چقدر از  دهدمیاست. این اعتماد شاخص معتبری در نظریه بزرگمرد است که نشان 

عاملی در نظام سیاسی اعم از  دهدمیاعتماد کم نشان رهبران خود راضی هستند. 
یا انتظارات مردم بیش از حد باال باشد، اما در  سیاستمداران یا نهادها یا هر دو ضعیف باشد

محبوبیت امام خمینی در بین  .اعتماد پایین نشانگر آن است که اشکالی وجود دارد ،هر حال
به  که یراه به علت هجوم جمعیتیشان در اواسط به صورتی که در زمان تشییع جنازه ا ،مردم

و به روز بعد موکول شد تا از حجم مراسم به تعویق افتاد  ،تشییع پیکر آمده بودندقصد 
جمعیت کاسته شود و در نهایت با حضور احمد خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی تدفین انجام 

کننده در این مراسم رکتشد و کانتینری جهت حفاظت بر روی قبر قرار گرفت، جمعیت ش
. این در حالی استشود که بزرگترین تشییع جنازه دنیا لقب گرفتهمیلیون نفر برآورد می 10تا 
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:  1389میلیون نفر براورد شده بود )سرایی،  50است که جمعیت ایران در آن زمان حدود 
34) 

ظریه روانشناختی به طور کل با مرور تاریخچه زندگی امام خمینی قدس السره و مطالعه ن
ی ذاتی و شخصیتی امام خمینی از ایشان رهبری بزرگ و مقتدر هاویژگیشویم که متوجه می

ایجاد کرد که توانست در قلب مردم نفوذ کرده و با حمایت آنها نظام سیاسی یک کشور را 
. دشوذکر شده،  اساسا یک رهبر فرهمند قلمداد میهای متحول سازد. رهبر سیاسی با ویژ گی

توام با سخنوری عالی و استعداد الهام بخشی در هدایت  ،جذاب ،بعالوه چنین فردی معنوی
مهارتهای ارتباطی و توانایی متقاعد سازی از برجسته ترین  ،جذابیت ،مردم است. معنویت

 رودویژگی او به شمار می
تجلی شخصیت امام خمینی )ره ( در مواجهه با بحران فلسطین و رژیم .3

 ستیصهیونی

چند تاریخ  طیدر  مقاومت این کشور در مقابل رژیم صهیونیستیفلسطین و  بررسی مسئله
 نخواهد داشت. چندانی مفهوم ،(ره)خمینی امام بررسی اندیشه و شخصیت بدون اخیر،  دهه

های ظهور همه جانبه شخصیت امام، در دفاع از مردم فلسطین و در مقابل رژیم یکی از نمود
پیدا کرد. ایشان در این راه از هیچ کوششی فروگزاری نکرده و از بعد  نمود صهیونیستی

فکری، ایدئولوژیکی، نظامی و لجستیکی برای دفاع از حقانیت فلسطین تالش کردند. امام 
خمینی قدس السره از همان ابتدا به توطئه استعمار و صهیونیسم بین الملل آگاه بودند و در 

ن آن، صداقت و جرات ابراز عقاید مخالف با آمریکا، که رهبران و حکمراناای جامعه
ند که هر گونه انکار و پرده پوشی کردمیانگلیس و اسرائیل را نداشتند، مرتبا گوشزد 
های بزرگ همه باید بدانند که هدف دولت "اسرائیل، صرفا برای فریب افکار عمومی است.

رد. آنها در این نقشه اند که تمام کشورهای از ایجاد اسراییل تنها با اشغال فلسطین پایان نمیپذی
 (. 193: 1جلد  ،)صحیفه امام"عربی را به همان سرنوشت فلسطین دچار کنند

تنها با  اسراییل، و غاصب رماهیت اســتعمارگ اعتقاد داشتند که با در نظر گرفتنمــام ا
کشورشان ، خیزندغصب فلسطین راضی نخواهد شد و اگر مسلمانان در مقابل این رژیم به پا ن

اگر کشورهای مسلمان " باور داشتند که به سرنوشت فلسطین و لبنان دچار خواهند شد. امام
مسامحه کنند خوف آن است که خدای نخواسته این جریان در سایر کشورهای مشابه عمل 

بین ایران و یک مشت غاصب وجود ای هیچ گونه رابطه"و بارها تاکید داشتند که  "شود
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پیروزی انقالب، به تحریم ابتدای  همان  (به همین دلیل در358: 3)صحیفه امام، جلد ."ندارد.
 پرداختند. سرائیل رابطه با ا

ز سخنرانی شجاعت امام در تمام بیانات ایشان مشهود بود به طور مثال ایشان در یکی ا
بگیرم! من  ستنیستم که در این جا بنشینم و تسبیح دها من از آن آخوند"هایشان فرمودند:  

م سلطانی پاپ نیستم که فقط روزهای یک شنبه مراسمی انجام دهم و بقیه اوقات برای خود
کمی کردم حمن از آدم هائی نیستم که اگر یک ،  باشم و به امور دیگر کاری نداشته باشم

افتم. اگر خدای نخواسته یک وقتی دیدم که مصلحت بنشینم و چرت بزنم! من دنبالش راه می
افتم و بحمد اهلل تعالی از هیچ زنم و دنبالش راه میکه حرفی بزنم، می کندمیاقتضا  اسالم

 (359: 3)صحیفه امام، جلد .«ترسم. و اهلل تا حاال نترسیده ام.نمی چیز

ایشان از همان شروع مبارزاتشان در مقابل اسراییل به پیروزی خوشبین بودند و هدفمندانه 
ند. ایشان در بیاناتشان بارها بر مسئله پیروزی و شکست کردمیدر راه رسیدن به آن تالش 

شکی نیست که مشکل ملّت مسلمان فلسطین، مشکل همۀ مسلمانان "اسراییل تاکید داشتند. 
در همۀ بالد اسالمی است، مسلمانان ید واحده اند و در برابر بیگانه متحد هستند و در حل 

به صورت مداوم جوامع اسالمی را تشویق ه(، امام)ر ".کنندمیمعضالت، یکدیگر را یاری 
سخنرانیهای خود به ریشه کن نمودن آن  عمدهدر  کرده،  کوتاه کردن دست بیگانگان به

 خواندند.را خیانت به اسالم و مسلمین و اعراب می 1و قرار داد کمپ دیوید هسفارش نمود
 (83 :2ج ، 1379)داستانی بیرکی، 

سالم و حق ی بارز امام خمینی در راه دفاع از اهاگیویژشجاعت و از خود گذشتی از 
در یکی از  نمودند. ایشاممظلومان فلسطین بود و ایشان مردم را نیز به این امر دعوت می

پس از گردن نهادن به  "رد جنگ فلسطین و اسرائیل بیان نمودند:های خود در موسخنرانی
 ی اسالمجان و مال در راه سربلند قوانین مقدسه اسالم هیچ امری واجب تر از دفاع با

ست که اباشد. در این شرایط جز ادامه جهاد راهی نیست و بر همه مسلمانان واجب نمی
 (. 200: 2جلد ،)صحیفه امام"ود را در این پیکار مقدس بنمایندخهای مادی و معنوی کمک

یان مینمودند امام خمینی قائل به قدرت اختیار و توان تصمیم گیری در انسان بودند و ب
و در نتیجه انسان اراده  دهدمیعقل همراه با اختیار انسان به او قـدرت گـزینش و انتخـاب که 

                                                      

سیلهنام پیمانی که   1 سادات به و صر جمهور وقترئیس انور  ست و م سرائیل وزیر وقتمناخیم بگین، نخ در تاریخ  ا

 .به امضا رسید ۱۹۷۸سپتامبر  ۱۷
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به آنچه گزینش کرده است، به وسـیله قلب ایمان  در نهایتکند و با اراده خود برمیگزیند. می
مکمـل  آورد. بر این اساس ادراک عقلی، مقدمه شـهود قلبـی اسـت و ایـن هـر دومی

( بنابر این با تکیه بر قوه تعقل و اختیار، ایشان 23: 1389)قربانی گلشن آباد،  یکدیگرنـد
مبارزه با رژیم صهیونیستی را در دستور کار جمهوری اسالمی ایران قرار داده بودند و حتی 

ی سالهاپیش از وقوع انقالب اسالمی ایران نیز به این امر مبادرت میورزیدند. به طوری که 
ها عالوه ایشان در طی این سال.برشمرداوج مبارزات سیاسی امام سالهای توان را می 56-57

بر مبارزات انقالبی بر علیه رژیم پهلوی در داخل کشور، در بعد فراملی مسلمانان جهان را به 
 خواندند. این مسئله به بیان بسیاریهای غاصبی همچون اسراییل فرا میمقابله در برابر رژیم

بود و در خارج از مرزهای کشور  در بعد فراملی« انترناسیونالیسم اسالمی»از علما مطابق با 
االمام الخمینی، الحل االسالمی »تاب ک ،بسیار موثر عمل کرد به طوری که دکتر فتحی شقاقی

کرد و اولین ( منتشر 1357)بهمن  1979توسط انتشارات داراالعتصام در فوریه  را« البدیل
 .ای جهادی فلسطین را راه اندازی نمودهحرکت

دادند. خالقانه ترین رویکردها را پیش روی مسلمانان قرار میها امام در برخورد با بحران
اوج خالقیت ایشان در اعالم آخرین جمعه ماه رمضان هرسال به عنوان روز جهانی قدس 

از کشورهای مسلمان ها در بسیاری تجلی یافته است. رویکردی که هنوز پس از گذشت سال
 در که یامام در  پیام آید و اقدامات رژیم صهیونیستی در آن محکوم میگردد.به اجرا در می

در سیزدهمین روز از ماه مبارک سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت و  مردادشانزدهم  روز
من »هجری قمری خطاب به مسلمانان جهان صادر شد، چنین فرمودند:  1399رمضان سال 

ر طی سالیان دراز، خطر اسرائیل غاصب را گوشزد مسلمین نمودم، که اکنون این روزها به د
حمالت وحشیانه خود به برادران و خواهران فلسطینی شدت بخشیده است، و بویژه در جنوب 

. من از کندمیلبنان به قصد نابودی مبارزان فلسطینی، پیاپی خانه و کاشانه ایشان را بمباران 
خواهم که برای کوتاه کردن دست این غاصب انان جهان و دولتهای اسالمی میعموم مسلم

کنم آخرین جمعه ماه و پشتیبانان آن به هم بپیوندند. و جمیع مسلمانان جهان را دعوت می
تواند تعیین کننده سرنوشت مردم فلسطین نیز مبارک رمضان را که از ایام قدر است، و می

انتخاب، و طی مراسمی همبستگی بین المللی مسلمانان را در « روز قدس»باشد، به عنوان 
حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان اعالم نمایند. از خداوند متعال پیروزی مسلمانان را بر 

 (267: 9 )صحیفه امام؛ ج .« اهل کفر خواستارم 
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کوتاه امام خمینی در مواجهه با رژیم صهیونیستی برنامه ریزی دقیقی برای تحقق اهداف 
توان یکی از این اهداف مدت، میان مدت و بلند مدت داشتند که سرنگونی اسراییل را می

بلند مدت برشمرد . یکی دیگر از اهداف امام از ابتدای انقالب اسالمی ایران، صدور انقالب 
به کشورهای اسالمی بود و آن را اصلی ترین محور سیاست بین الملل انقالب اسالمی 

ضرت امام صدور انقالب را موجب قیام همگانی مسلمانان دانسته و فرمودند میدانستند. ح
خوانده خواهد ها ان شاء اهلل با این قیام همگانی مستضعفین جهان، فاتحه ابر قدرت"

(. ایشان در اعتماد سازی و جذب مسلمانان فلسطین و لبنان 315: 15جلد ،)صحیفه امام"شد
های مجاهدانه ار عمل کردند و بارها و بارها موجب جنبشدر انقالب اسالمی بسیار تاثیر گذ

 .در مقابل رژیم صهیونیستی در این مناطق شدند
مواجحه در  به طوری کهداری بود خویشتنی بارز امام هاویژگیهمانطور که ذکر شد از 

خود کنترلی و تمرکز بر اهداف بشر دوستانه برای نجات فلسطین  با رژیم غاصب اسراییل با
بر  موجب شد که خویشتنداری ایشان. امت اسالمی از هیچ گونه کوششی دریغ نکردو 

 .سیاستمداران جهان، در طول حیات سیاسی خود لغزشی نداشته باشندسایر  فخال
 

 

 

 نتیجه گیری

است که  تیبشر خیهای تارچهره نیو برجسته تر نیترنظیر کماز  یکی)ره(  ینیامام خم
داد و منشأ تحوالت بزرگ  رییرا تغ خیتار ریهای خالصانه خود مسشهای واال و تالشهیبا اند
 با اصالت ترین که یکی ازواال از یک انسان کامل است ای امام نمونهو جهان شد. رانیدر ا
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با تکیه  . ایشانو رهبری نمود بنیان گذاریرا ی همتا و نظامی ب رقم زدرا  بشر انقالبهای تاریخ
درارکان تمدنهای مادی غرب و  پایدارستقامت و شجاعت تزلزلی ا ،گاهیعناصر تعقل، آبر

: رجل من اهل قم دینفرماالسالم می علیه کاظم یشرق بوجود آورد همانطور که امام موس
الناس الی الحق یجتمع معه قوم کزیرالحدید التزلهم الریاح العواصف و الیملون من  یدعو

عاقبه المتقین مردی ازاهل قم مردم را به حق دعوت الحرب و الیجبنون و علی اهلل یتوکلون و ال
های اهن مستحکم اند بادهای سخت گروهی ازمردم با اوگرد میایند که همانند تکه کندمی
هراسند و برخداتوکل نمی ایند و ازدشمننمی لرزاند و ازجنگ و مبارزه به ستوهنمی راها آن
قائمیه ای واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه)و عاقبت با متقین است  کنندمی

 (127: 1393،اصفهان

 یشخص اقتیخدا و ل یاریبا ایشان با درجه باالیی از اخالق و منش سیاسی که داشتند، 
د و نواحد سوق ده یهدف یرا به خود جلب کرده و به سو یهای مردمحمایت ندتوانست

. ی برسدروزیبه پ رانیدر ا اسالمی انقالب تا زمانی که دنکن یرا رهبر یاسالم میحرکت عظ
کــه بررســی  قرن معاصر هستندهای بــزرگ جامعــه انــسانی شخـصیت مهمترینز ایشان ا

الزم و ضروری روانشناختی، های ابعــاد مختلــف شخــصیت ایــشان بــه ویــژه از دیــدگاه
 است.

 استای یذاتی هاویژگیوماً دارای بر اساس نظریه رهبری بزرگمرد یک رهبر شایسته لز
 ذاتی چونی هاویژگی یداراعالی  رهبران. کندمیکه او از سایر رهبران و حکام متمایز 

شود در مواجهه با که باعث می هستند تیشهود و جذاب ،اعتماد به نفس ،شجاعت ،هوش
 کنند.های چالش برانگیز بهترین تصمیمات و اقدامات را اتخاذ و موقعیتها سختی

(Spector, 2016:254). قطعیت، صالبت،  ،ی شخصیتی اعم از شجاعتهاویژگیچنین  زبرو
صداقت، عدل و از خود گذشتگی را به وضوح میتوان در برخورد با رژیم غاصب صهیونیستی 

حمایت گسترده مادی و معنوی امام از فلسطین و در وجود امام خمینی )ره( مشاهده کرد. 
هدفمندی  در طول کل دوران عمر ایشان، نمایانگرداخل و خارج فلسطین، جنبشهای مبارز در 

ی برجسته رهبران بزرگ در هاویژگیو استواری ایشان در راه رسیدن به هدف است که از 
مسلمانان  به را موضوع این اهمیت( ره)امام کهای گونه به نظریه بزرگمرد به شمار میرود،

مبارزه با اشغال  همانکه مبارزه با استبداد  دادن انتقال در داخل و خارج ایراپیرو خط خود 
امام خمینی  شخصیت و اندیشهبنابراین بررسی مسأله فلسطین بدون بررسی است.  فلسطین

در واقع  مباحثه در باره فلسطین و امام خمینی،و  امکان پذیر نخواهد بوددربارۀ فلسطین 

https://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=searchby&cf_id=29&value=%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&lang=fa
https://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=searchby&cf_id=29&value=%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&lang=fa
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تنها یک انسان کامل و قیام و آزادی است.  مسیردر  مبارزهو  مسلمین جهانمنافع  صحبت از
یک رهبر بزرگ میتواند عالوه بر مبارزه برای جامعه خویش، صاحب چنان جامعیتی باشد 

 که برای رستگاری کل امت اسالمی تالش کند
نسل امروز های شخصیتی ایشان از منظر نظریه رهبری بزرگ مرد، بازنگری ابعاد و مولفه

ایشان را و  میسازدبزرگ بیشتر آشنا  رهبرا خصوصیات برجـستۀ ایـن ب را و فردای جامعۀ ما
های اخالقی و بشریت معرفی میسازد. مولفهالگوی  وبه مثابه یک انسان سالم و کامل 

شخصیتی امام خمینی نظیر شجاعت، خوشبینی، روشنفکری، قدرت تعقل و درایت، خالقیت، 
از خود گذشتگی، عدالت، صداقت، جذب اعتماد مردمی، نظم و زمانبندی هدفمند، 

خویشتنداری و جامعیت شخصیت ایشان را به عنوان الگوی بزرگمرد تاریخ به جهانیان معرفی 
 .کرده است
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 :مآخذ و منابع
ـــینا ) - ـــارات  الهیات شفففا،(، 1390ابن س ترجمۀ دادجو، تهران، انتش

 امیرکبیر

ی، ، ترجمۀ بابک واحدمتفکران چپ نو(، 1399اســکروتن، راجر ) -
 تهران، نشر مینوی خرد

اســماعیل پور نیازی، حســن؛ فنائی اشــکوری، محمد؛ شــریفی، احمد  -
ـــین ) لت (،1393حس عدا یت از محرومین در  ما گاه ح جای

سالمی سالمی، پاییز اجتماعی با رویکرد ا شریۀ حکومت ا  1393، ن
 154تا  131صفحات از ،73شماره  -

شرف نظری، علی ) - سی از 1384ا سیا ستیون (، تحلیل قدرت  دیدگاه ا
ـــالحلوکس؛ قدرت از نگاه کثرت نشففریۀ طلب و رادیکال، گرا، اص

 392-384،ص 1384فصل تابستان  36شماره  راهبرد  

سوا ) - سی (، 1385بودون، ریمون، بوریکو، فران شنا فرهنگ جامعه 
ترجمۀ عبدالحســـین نیک گوهر، تهران، انتشـــارات فرهنگ انتقادی، 

 معاصر 

هان، ایم - عات جنسففیت و زنان(، 1399لدا )پیلچر،جین؛ ول ، مطال
ـــکده  ـــارات پژوهش ـــکوری راد و مرادی طادی، تهران، انتش ترجمۀ ش

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی

، ترجمۀ یزدانجو، فرهنگ اندیشففۀ انتقادی(، 1389پین، مایکل ) -
 تهران، نشر مرکز

شاد - صطفی، تهرانی، دل شه: آفتاب دولت ،(1379) م سی اندی  و سیا
 قم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، (ع) یعل حکومتی سیره

صادق ) - سید سیس شهیاند در قدرت عی(،توز1384حقیقت،  عه، یش یا
 تهران، نشر نگاه معاصر

منتشــره در تارنمای رســمی  مجموعه بیانات،ای، ســید علی، خامنه -
(khamenei.ir) 

سید علی )خامنه - سه جلدی(،  شرح نهج البالغه(، 1398ای،  )دورۀ 
 نقالب اسالمیتهران، انتشارات ا

ـــاد1388خیرخواهان، جعفر ) - ـــاد برابر در( توزیعی) رانتی (،اقتص  اقتص
صاد، و حقوق ماهنامه، (رقابتی) تولیدی ، (1388 آبان) 6 شماره اقت

 36-30ص 

 تهران، انتشارات طرح نو حق و مصلحت،(، 1393راسخ، محمد ) -

ــا زمزم، - ــه ،(1395) علیرض ــتناد با قدرت( تمرکز و توزیع) هندس  هب اس
ـــر،  فقهای برخی دیدگاه عاص یاسففی علومم ماره)19،سفف ـــ -75ش

 102-85ص(,95پاییز

ـــروراخالقی، غالم ) - طه(، 1394س لت و قدرت راب قه در عدا  ف
 المصطفی نشر و ترجمه المللی بین ، قم، مرکزسیاسی

، نهج البالغه(، 1372شریف الرضی، محمد بن حسین )گردآورنده( ) -
 فرهنگ اسالمی مترجم عبدالمحمد آیتی، قم، دفتر نشر

شیرازى ) - )با  مفاتیح الغیب(، 1364صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم 
ـــحیح و مقدمۀ محمد خواجوى، تهران،  تعلیقات مولى على نورى(، تص

 مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى

 تهران، نشر نی بنیادهای علم سیاست،(، 1379عالم، عبدالرحمن ) -

ـــر ترجم عدالت،(، 1391فورکوش، موریس ) - ۀ دیهیمی، تهران، نش
ـــه1391نی؛ در وینر، فیلیپ ) ـــی، ترجمۀ (، فرهنگ اندیش ـــیاس های س

 239-218دیهیمی، تهران، نشر نی، ص 

با دانسففتن(، 1394فوکو، میشــــل ) - یده و اراده  ند ها مۀ ج ، ترج
 سرخوش، تهران، نشر نی

ــارات خرد در سففیاسففت(، 1377فوالدوند، عزت اهلل ) - ، تهران، انتش
 طرح نو

صر(، 1391داود )فیرحی،  - ست در ایران معا سیا (، 1)جلد  فقه و 
 تهران، نشر نی

ـــر ) - ، کنونی حقوق نظم در مدنی قانون(،1388کاتوزیان،ناص
 میزان تهران، انتشارات

جان ) - ـــخ، تئوری حقوقی در غرب(، 1388کلی،  ، ترجمـۀ راس
 تهران، نشر طرح نو

انتشارات ، ترجمۀ آشوری، تهران، شهریار(، 1389ماکیاولی، نیکولو ) -
 آگه

 نشـــر مرکز ، قم،1جلد  فقه، قواعد (،1389مصـــطفی ) داماد، محقق -
 اسالمی علوم

، تهران، ناشـــر سففیری در نهج البالغه(، 1354مطهری، مرتضـــی ) -
 نامشخص

نان، پی - مدی، تاریخ فکری لیبرالیسففم(، 1394یر )م مۀ اح ، ترج
 تهران، انتشارات آگه
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