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 چکیده

های حوزه روان شناسی سیاسی های سیاسی و درک محیطی که در آن سیاستمداران به قدرت رسیده اند یکی از محورهای اصلی تحلیلشخصیت تحلیل
تبیین است. به عبارتی، روان شناسی سیاسی و رویکردهای آن به زمینه های گسترده نظیر نقش رهبری و کیش شخصیتی در رفتارهای سیاسی تعلق دارد. 

 ، شخصیت و رفتار سیاسی رهبری امام خمینی )ره( و علت تاثیر گذاری عمیق وی در تحوالت اجتماعی و فرهنگی سیاسی هدف نوشتار حاضر است تاماهیت
رز و آدلر چه ل راجبتوانیم به درک روشمند پیدا کنیم و بیش از گذشته بتوانیم آن را تحلیل کنیم. پرسش اصلی اینست که از منظر روانشناسی سیاسی بویژه کار

نی )ره( در تعامالتی میان شخصیت و سبک رهبری امام خمینی )ره( و رعایت اخالق سیاسی و انسانی وجود داشته است؟ و مولفه های رفتار سیاسی امام خمی
نادی و کتابخانه ای، نشانگر تعامل اس -جذب افراد در جریان انقالب اسالمی چه بوده است؟ یافته های این پژوهش با استفاده از مفهوم سازی و روش تحلیلی

 شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی )ره( بر پایه نقش سیاسی منحصر به فرد او در جذب افراد در فرایند انقالب اسالمی بوده. است.
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 قدمهم

، احتیاج به تربیت دارد . در دن این ابعاد و استعدادهای نهانیی متنوع است  و برای شکوفا شدن و متعالی شانسان دارای ابعاد وجود
های مهم و طوریکه انجام آن، از هدف؛ باین میان، پرورش فضایل اخالقی یکی از مهمترین و در عین حال مشکل ترین کارهاست

در مسیر کمال که علت غایی آفرینش است قرار دهند. رسول گرامی اسالم فرموده واالی رسالت پیامبران خدا بوده است تا انسان را 
 تعلیم و تربیت و تزکیه بشر یاد کرده است . را اند فلسفه بعثت ایشان ، تکمیل مکارم اخالقی بوده و قران کریم راز بعثت تمام انبیا

مکاتب الهی و پیروان مکاتب مادی، هر یک با بینش و اهداف بعد از انبیا و اوصیای الهی ، اندیشمندان مختلف ، اعم از پیروان 
خاصی از تربیت و اخالق سخن گفته و اصول و روشهایی را برای آن ارائه داده اند گرچه، عده ای دیگر نیز به طرح سوال تردید آمیز 

دانند. با این حال در این منتفی می ارزشی را نسبت به ضرورت تربیت اخالقی و ارزشی پرداخته و برخی نیز  امکان تربیت اخالقی،
دیدگاه مکتب الهی، اصول اولیه اخالق و معیارهای اولیه انسانیت، به هیج وجه نسبی نبوده و در این میان، اولیا و اوصیا و الگوها و 

دلیل ن نبوده و در این میان، اسوه ها ی فکری، اعتقادی، عملی و اخالقی به شمار می آیند. از این رو گفتار، کردار، رفتار و تقریر ایشا
 بدین جهت ،  رستگاری فقط در پیروی کردن از آنان منحصر شده است. و برهان شرعی قلمدادشده و

بر این اساس، سیره تربیتی اولیای الهی چراغی برای پیمودن راههای زندگی بوده و . به کار بردن سیره اولیای الهی، نه تنها 
ام خمینی )ره( نیز شود، بلکه می تواند جامعه را از هالکت و انحطاط نجات بخشد. امکمال وی میموجب هدایت فرد در رسیدن به 

هایی بود که همگان را به شگفتی وا می داشت و دوست و ، چه در دوران زندگی و چه برای نسل امروز دارای ویژگیبعنوان الگو
 ان، انسان کامل بوده  است.دشمن را فریفته و شیفته خود می کرد چراکه نظام تربیتی ایش

پس از رسول خدا ، امام علی نیز عالی ترین نمونه انسان کامل و حاکم دینی است که پیش از دستیابی به حکومت ، به اخالق 
الهی آراسته بود و اندیشه و رفتار او تماما معرف انسانی خود ساخته در مکتب توحیدی بود که به رغم حکومت بر نیمی از جهان 

ن عصر خود ، هرگز فریفته قدرت نشد و از جاده اخالق بیرون نرفت و چرا که طالب فضیلت و کمال اخالقی بوده و سرمشقی متمد
نیکو و الگویی دست یافتنی بوده است .از سویی  روش، و منش سایر پیشوایان دین پس از آن حضرت نیز موید این نکته اساسی است 

 ذیرفتنی نیست و جامعه آرمانی اسالم تنها در پیوستگی این دو مقوله محقق  می گردد.که در اسالم ، سیاست منهای اخالق پ

در راستای آنچه عنوان شد ،یکی از اهداف انقالب اسالمی احیا و نشر ارزشهای اخالقی در جامعه بوده است. تخلق به اخالق 
دو جهان عمل به قواعد و دستور های اخالقی است.  الهی برای همه افراد جامعه اسالمی ضروری و راه دستیابی به سعادت در هر

تخلق به ارزشهای اخالقی و عمل به آنها برای زمامدار حکومت ضروری تر و اثر گذارتر است. با توجه به هدف انقالب اسالمی و 
قت ، تکلیف گرایی که ، شاخص اخالقی و تربیتی شامل تقوا ، عدالت، ساده زیستی، صدامبنی بر احیا و نشر این ارزش ها رهبری آن

ارتباط نزدیکی با حکومت و حاکم جامعه اسالمی دارند و نیز محک خوبی برای ارزیابی رهبر جامعه و نوع شخصیت و رفتار هستند 
انتخاب شده است. از آنچه که امام خمینی در درجه اول، عالمی آگاه به باورهای اسالمی و معتقدبه جهان هستی ، انسان و خدا بود، 

ی قبل از اینکه او صرف یک اندیشمند سیاسی لحاظ شود، یک فقیه ، عارف ، متکلم دینی بود که به دنبال تبیین باورهای اسالمی یعن
آرا و اندیشه برای جامعه بود تا متدینین به آنها دسترسی الزم داشته باشند. آ ثار و اندیشه های فقهی امام در رساله تحریر الوسیله، 

عرفانی ( در کتاب البیع، آرا و اندیشه های سیاسی در کتاب والیت فقیه و همچنین وصایا و رهنمودها قابل -ی های کالمی ) فلسف
ساختار جهان بینی اوست ، این باورها در شکل دادن  گرنشان پیگیری است . در دید امام خمینی ار آنجا که باورهای دینی هر شخصی

ممتاز و  یاستوار بوده از جلوه ها یاله یکه بر ارزش ها شانیا ی. نوع رهبرعهده دارند.نظام اجتماعی ایشان نبز نقش اساسی را به 
امام  یرفتار بعادا یرو بررس نیکرده است. از ا نیخود تضم یرا برا شتریمطالعه ب یکه جای است اسیس ینادر در عرصه رفتارشناس

 نیبرجسته ا اتیها و خصوص یژگیامروز و آحاد جامعه را با ونسل به خصوص کارل راجرز و آدلر  ،یروان شناخت دگاهیاز د ینیخم
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 نیراستا ا نیخود قرار دهند. در ا یبرجسته او را الگو و مرجع رفتار تیانسان جامع، شخص کیتا به مثابه کرده انسان نمونه آشنا 
 یچه تعامالت ی راجرز و آدلرمی تواند از منظر روان شناس در آمده است که ریسوال به رشته تحر نینوشتار در جهت پاسخ دادن به ا

امام  یاسیرفتار س یمولفه ها وجود داشته و یو انسان یاسیاخالق س تی)ره( و رعاینیامام خم یرهبر وهیو ش یاسیس تیشخص انیم
و  یتیشخص یها یژگیو نیب یچه رابطه ا نکهیبه انقالب مطلوب چه بوده است؟ و ا دنیرس ی)ره( در جهت جذب افراد برا ینیخم
 .؟وجود دارد یو یاسیو اخالق س یرهبر وهیش

 

 روش تحقیق

تحلیلی بوده و با استفاده از مفهوم سازی داده ها و تحلیل کیفی و  –آن توصیفی  روش اصلی این تحقیق، با توجه به ماهیت نظری،
راهنمای عمل درپاسخ  به سئوال اصلی محتوایی آن،  انجام پذبرفته و هدف از آن، فراهم آوردن شناخت، بینش نو، تصویری واقعی و 

 بود.تحقیق 

 روان شناسي سیاسي

و ارتباط فرد در  یفرد تیاست که شخص ییها دگاهیناظر بر د ،یتماعاج یاز روان شناس یبه عنوان شاخه ا یاسیس یروان شناس
 یشود و به جا یمنحصر م ستایتفاوت که موضوع آن خاص تر و محدودتر به عرصه س نیدهد. با ا یگروه را مورد بحث قرار م

روان به بیانی دیگر ،(. 1۱۱۱ ، 1ستون)منستد و هو ردیگ یآن قرار م یکانون بررس ،یاسیکه عامتر است، رفتار س یمطالعه رفتار اجتماع
خلق آثار  حوزه و نیبه رشد ا زیرشته ها ن ریکند، گرچه سا یم ییرا بازنما یاسیو علوم س یادغام دو رشته روان شناس یاسیس یشناس
 کمک کرده اند. نهیزم نیدر ا

اغلب ،روان شناسان در صورتیکه دارند.  یحوزه عرضه م نیرا به ا استیدانش و درک خود درباره س ،یاسیعلوم س دانشمندان
 میمخود درباره تص یها هیجهت دادن به نظر یکه آنها برا یهائ دهیاز ا یکرده و برخ یدر گروهها را بررس یریگ میتصم ندیفرآ
به کار گرفته اند  یبه طور واقع یاسیس یاقتباس شده است که گروه ها یماتیزنده تصم یها مونهگروهها به کار برده اند، از ن یریگ

 . (1۸۳۱عالقبندراد،  یاشاره نمود )خوارزم تنامیورود به جنگ و میتصم یتوان به ماجرا یم انیم نیکه در ا

 یممطالعاتی روانشناسی سیاسی  حوزه یرا برا یاصول چندگانه ا ی،اسیس یشناسدر کتاب روان  (1۸۳1) 2منهراز سویی، 
 :است دیآن مف یستیفهم چ یشمارد که برا

 یو روان شناخت یاسیس یها دهیپد یتعامل و هم ورز ی براسیس ی: تأکید روان شناسیاسیس یها دهیو پد یروان یها دهیفهم پد -1
 .است

 یعموم یبحران رهبر ست،یز طیمح ی: ماند بحران هایو راه حل شناس یاسیتبعات س یدارا یپژوهش در مسائل اجتماع -2
 )گرانت(.

                                                           
1
 - Mensted & Huston  

2
 - Herman  
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.عالوه در زمان مشخص  و تیموقع کی: مطالعه فرد در یاسیس یمتفاوت مطالعه در روان شناس یها نهیها در زم تی. نقش موقع۸
گوناگونی توسط نظریه پردازان عرضه شده است که در این براین ، برای نشان دادن جایگاه روان شناسی سیاسی ، مدل های نظری 

 (به صورت نمادین نشان داده شده است :1میان ، الگوی تعاملی از روشنگری بیشتری برخوردار است . این الگو در شکل )

                                           

 

 

 حوزه هاي مرتبط با روانشناسي سیاسي -9شکل

 

 یخود عمل م تینگرش و هو ت،یمانند شخص یدرون یرویبا ن بر اساس افرادن چه بیان شد ، می توان تصور کرد که مبتنی بر آ
منجر  گرانیاز د یریتصاو یریبه شکل گ جهیکنند که در نت یم یابیرا ارز گرانیخود و د طیمح ،یشناخت ندیفرآ قیکنند. آنها از طر

گروه  کیاز  یاغلب در مقام عضو است،یافراد در س ن،یبنابر ا .رندیگ یبه عمل م میمشدند، تص بیعوامل ترک نیا یشود و وقت یم
 یعموم یا نمونه ،یاسیانسان س(. 1۸۳۱ عالقبندراد، ،یمتفاوت است )خراز اریبس شانیکنند و رفتار آنها در گروه با رفتار فرد یعمل م

 ،یشناخت یشناخت، روان شناس یها هینظر لیاز قب یروان شناخت یها افتهیها و  هینظر یریاست که در قالب بکارگ استیدر جهان س
مطالعه قرار  ردمو گرانید یبر رفتارها یگذار ریدر تأث یمرکز یو به عنوان عامل روان شناخت استیس لیرشد در تحل یروان شناس

محوری حوزه های مختلف علمی است، ، که از آنجایی که این حوزه مطالعاتی به صورتی بینا رشته ای در ارتباط موضوعات ردیگ یم
 ظرفیتهای متراکمی را برای جامع نگری فراهم می آورد. 

 مباني تربیت سیاسي از ديدگاه امام خمیني )ره( در جهت جذب افراد براي تحقق انقالب اسالمي:

ویی نگاه ایشان به انسان مبتنی بر با توجه به جهان بینی امام خمینی که سیاست را نوعی هدایت انسانها در مسیر الهی دانست و از س
اسالمی بوده و انسان را موجودی الهی می دانست،لذا  عمده ترین مبانی تربیت سیاسی از منظروی عبارتند از :  –دید گاه عرفانی 

 توحید محوری ، فطرت محوری ، تزکیه محوری و اخالق مداری.

 محوري  توحید

ر زندگی سیاسی به معنای حرکت در مسیر سنت ، قوانین و نظام اکمل و عادالنه در اندیشه سیاسی امام خمینی توحیدمحوری د
هستی، باور به هماهنگی ماده و معنا ، اخالق و سیاست، تکوین و تشریع ، دنیا و آخرت حاکمیت الهی و مردمی و حرکت تکاملی و 

به فکر خدا باشند . امام خمینی جامعه توحیدی را سیر الهی داشتن انسان است . جامعه توحیدی در منظر امام جامعه است که همه 
اند . در این راستا ایشان بیان داشته(2جلد 1۸11، مستضعفان می داند )صحیفه نوراقامه کننده عدالت ، سلطه ستیز و حق گرا و طرفدار 

طه بر مردم ، بلکه جلوه ای از که  مقصد همه چیز در جامعه توحیدی بر اساس معنویت است و در چنین جامعه ای حکومت نه برای سل
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جالل الوهیت است و به دنبال تحقق حکومت اهلل و تربیت انسانهای الهی است . لذا ویژگی های مولفه توحید محوری در تربیت 
سیاسی عبارت است از : حق مداری ، کسب رضایت الهی و مقصد نهایی آن قرب الهی و الهی شدن انسان است. جامعه توحیدی در 

در خصوص  (1۸۱۳فراد موحد است و موحد شدن بستگی به تربیت افراد برحسب فطرت آنها دارد.در این راستا مطالعه خرمشاد )گرو ا
داند که در مولفه های راهبردی در رهبری امام خمینی ، نشان داده است که ایشان بر اساس مبانی عرفانی، وجود را حقیقت غیبی می

شود که مدارایی مد نظر شریعت است که بر خود استوار باشد یعنی در و رسمی است و متذکر می مرحله ذات مبرا از هرگونه اسمی
شود. از این رو وی عنوان می کند که برای یک هدایتگر که قصد جهت حفظ نفس و اتصاف به چنین مدارایی موجب تعالی نفس می

شود و مردم نیز جذب قت نرم میکه قلوب مردم با محبت و رفاها را دارد مدارا شرط اصلی است چرا اصالح جامعه و هدایت انسان
 شوند. می

 فطرت محوري

کننده ابعاد و امور فطری است که با جذب و یکی فطرت اصلی که بیانآورد؛ امام از دو نوع فطرت در وجود انسان سخن میان می
 طرت فرعی که در واقع تابع اولی بودهو دیگری ف عشق همراه است و همان فطرت عشق به کمال مطلق و خیر و سعادت مطلقه است

و آن تنفر از نقص، شر و بدی است . امام معتقد است که فطرت انسان در ابتدا از هر گونه ظلمت و زنگار به دور است و ذاتا حب به 
است که انسان از اول فاسد  خیر ونیکی دارد و تنها تربیت نادرست و هوای نفس وی را به تباهی می کشاند )امام خمینی ( وی معتقد

به دنیا نمی آید بلکه از اول با فطرت خوب و الهی به دنیا می آید کل مولود یولد علی الفطره که همان فطرت انسانیت ، فطرت صراط 
 مستقیم ، فطرت اسالم ، فطرت توحید است و شکوفایی و عدم شکوفایی آن بستگی به نوع تربیت آنها و همین تربیت است که یک

 (12کشور را جامعه مطلوب اسالم می کند ) صحیفه نور ،ج

 تزکیه محوري

امام خمینی یکی از مبانی تربیت سیاسی را تزکیه می داند بطوری که از تزکیه به عنوان یک عامل مهم برای رهایی از حکومت 
به نحوی که علت عقب ماندگی جوامع را  طاغوت و زمینه اصالح جامعه نام برده است. از سویی ایشان تزکیه را امری محوری دانسته

به عدم تزکیه مرتبط می داند و معتقد است که اساسا هدف اصلی انبیا مساله حکومت نبوده است و آنان برای تربیت و تزکیه اخالقی و 
ی ارزشهای الهی بوده روحی انسانها مبعوث شده اند. یکی از دالیل تاکید امام خمینی بر تربیت و تزکیه نفس این است که آن درراستا

وموجب می شود آدمی بواسطه آن  سر اطاعت در پیشگاه خداوند فرود می آورد و به قدرتهای غیر الهی بی توجه شود. از این 
 (.1۸11.) صحیفه نور ، جلد : "ایشان تزکیه را در راس همه امور می داند"رو

 مدارياخالق

سیاسی است . ایشان اخالق را حدوسط قوای نفس و فضایل انسانی می داند و  امام خمینی معتقد است که احکام اخالقی اسالم ؛
اصول اخالق را نقطه اتصال اخالق و سیاست می داند و سیاست های غیر الهی و حکومتهای طاغوت را بر جهات افراط و تفریط این 

خالق است و اخالق، پایه و سیاست های سطح ( . وی معتقد است که غایت دعوت و تالش انبیا کمال ا 1۸۳1قوا می داند )اردبیلی
(.  از سویی امام بر اخالق منبعث از موازین شرعی 1۸۱1)سلحشوری، کالن بوده و بیان می کند که اسالم همه اش سیاست است

حکومت دینی  تحقق اخالق ، وجود تاکید کرده و عقل عملی را با عمل صالح پیوند داده است . بنابر این بر اساس دید گاه امام برای
 (.1۸۳1)اردبیلی،  سیاست ( الزم است . و بر همین اساس یکی از مبانی تربیت سیاسی را اخالق مداری می داند)
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 مولفه هاي تربیت سیاسي در منظومه فکري و عملي امام خمیني :

مورد توجه بود که در این میان در منظومه فکری و عملی امام خمینی چندین مولفه اصلی به عنوان هدف راهبردی در تربیت سیاسی 
 به هریک از آنها پرداخته می شود. می توان به مولفه های آگاهی ، خود شناسی ، آزادی ، استقالل وعدالت اشاره نمود که به ترتیب

 آگاهي -1

تبدیل قدرت به یکی از مولفه های تربیت سیاسی از منظر امام خمینی مولفه آگاهی است .به این معنی که  آگاهی مردم موجبات 
ر اقتداررا بوجود می آورد چرا که از نظر وی ، بیداری ، شاخصه اقتدار بوده و  هر ملتی که بیدار تر و آگاه تر باشد از اقتدار بیشتری ب

خوردار است. امام خمینی، رشد و آگاهی سیاسی مردم را نه تنها تهدیدی برای حکومت نمی داند بلکه آن را باعث رشد ،تقویت و 

 .ثبیت حکومت می داندت

عالوه بر این ایشان تاکید دارد که جامعه از هر جهت باید پیشرفته و آگاه باشد تا ملت بتوانند منافع خود را بشناسند ، زیرا اگر 
 (. همچنین طبق دید گاه امام21ملتی به درک و روشن بینی صحیحی برسد ، دیگر از گزند حوادث به دور خواهد بود  )صحیفه نور ،ج

 خمینی، اگر تربیت سیاسی همراه با آگاهی و بینش و بصیرت باشد،دیگر نباید از استعمار و نفوذ او ترسید،زیرا  اگر نظام تربیتی ، افراد
 را با آگاهی سیاسی پرورش بدهنددیگر دچار فریبهای استعمار نمی شود .

زان پیوسته وابسته به غرب و شرق با وسوسه های باید هوشیار باشید که سیاست با"در این راستا وی بیان کرده است که :
شیطانی ، شما را به سوی این چپاولگران بین ا لمللی نکشند و با اراده مصمم ، فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگی ها قیام کنید 

 ( .12)صحیفه نور ، ج"

 خودشناسي-2

د شناسی است. امام خمینی تاکید داشتند که بسیار مبارک است یکی دیگر از مولفه های تربیت سیاسی در دیدگاه اما م خمینی خو 
لحظه ای که بتوانیم خودمان را اصالح کنیم . وی تاکید داشت که هر اصالحی، نقطه اولش، خود انسان است. به طوری که اگر خود 

این بود که خود را اصالح نکرده بودند انسان تربیت نشود ، نمی تواند دیگران را تربیت کند و علت انحراف در بین سالطین و حاکمان 
 (.22، بنابر این امام تاکید می کند که اول چیزی که در ابتدا بر ما الزم است ، اصالح خود است. ) صحیفه نور ،ج

را  از سویی امام خمینی  در اکثر آثار خود بر خود سازی تاکید داشته و بیان می کند که تا خود را اصالح نکنیم نمی توانیم کشور
اصالح کنیم و معتقد بود که هر کسی باید از خودش شروع کند و عقاید و اخالق واعمالش را با اسالم تطبیق بدهد و بعد از اصالح 

 (.1۱خود به فکر اصالح دیگران باشد . بنابر این یکی از مولفه های تربیت سیاسی از نظر ایشان تاکید بر خودسازی بود.)صحیفه نور ،ج

 آزادي -۸

ه دیگری که  مد نظر امام خمینی در تربیت سیاسی بود ، پدیده آزادی است. امام خمینی آزادی را برای جامعه مفید می دانست ، مولف
چراکه معتقد بود شخص آزاد می تواند به درجات باالیی از انسانیت برسد و جامعه ای که آزاد است، می تواند دارای پیشرفتهای علمی 

تری داشته  باشد. ایشان در ذیل بحث آزادی، معتقد بود که نه خدا و نه پیامبر اسالم به ما چنین حقی نداده و صنعتی و اخالقی بییش
که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم. امام خمینی )ره( آزادی را حق انتخابی می دانست  که انسانها در رابطه با نوع زندگی خود دارند. 

را قوانین اسالم تعیین کرده ، یعنی آزادی، حد و مرز دارد . در این راستا ، امام خمینی معتقد بود که  البته تاکید داشتند که حد و مرز آن
چون خداوند مالک حقیقی هستی بوده  و قادر بر همه چیز است ، لذا انسان باید تنها در برابر ذات مقدس او تسلیم باشد و از هیچ 

و اطاعت خدا باشد . بر این اساس هیج انسانی حق ندارد انسانهای دیگر را به تسلیم در انسانی نباید اطاعت کند. مگر اینکه اطاعت ا
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برابر خود مجبور کند .  وی نتیجه می گیرد که هیچ فردی حق ندارد انسان یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند  و رفتار و روابط 
 خواسته های خود است تنظیم کند .او را بر اساس شناخت خود که ناقص است و بر اساس امیال و 

ایشان با اعتقاد به آزادی انسانها ،مظاهر آن را در آزادی بیان ، قلم ، مطبوعات ، احزاب و حتی آزادی انتخاب نوع حکومت و زمامداران 
ئه و فساد ، از این رو ، می دانست و معتقد بود که ما به آحاد مردم ، آزادی مطلق خواهیم داد و می دهیم و داده ایم اما نه برای توط

 (.2تاکید امام خمینی  بر آزادی مطلق برای هدایت انسانها در مسیر الهی بود )صحیفه نور، ج

:یکی دیگر از مولفه های تربیت سیاسی از منظر امام خمینی تاکید بر استقالل است. مبتنی بر این مولفه ، وی عقیده  استقالل-4

ل است که تمامیت ارضی و حاکمیت ملی یک کشور از آسیبهای احتمالی مصون می ماند. بعالوه داشت که با چرا که با حفظ استقال
ایشان تاکید داشتند که استقالل برای حفظ اسالم است و اگر جمهوری اسالمی از بین رود اسالم منزوی خواهد شد . در این راستا 

همه شما آن است که با یاد خدای متعال به سوی خود شناسی وصیت من به  "سیاسی خویش بیان می کند که :  –وصیت نامه الهی 
 (. 21و خود کفایی و استقالل ، با همه ابعادش به پیش و بی تردید دست خدا با شما است )صیحفه نور، ج

از سویی امام خمینی معتقد است بود که سیاست ما همیشه بر حفظ ازادی ، استقالل و حفظ منافع مردم است که این اصل را 
(. بنابر این حفظ ازادی عمومی ، برابری منطقی ، استقالل جامعه از اهم مولفه های تربیت ۱فدای چیزی نمی کنیم )صحیفه نور ، ج  

 سیاسی وی بود .

امام خمینی معتقد بود که بین مولفه های استقالل و آزادی رابطه مستقیم وجود دارد . استقالل بدون آزادی که  "عالوه بر این 
هور اراده ملی و پشتوانه مردمی است دوام نمی یابد و آزادی مورد نظر امام ریشه در اسالم  و قوانین شرع داشت .بر این همان ظ

 (.1۸۱1اساس نگاه امام خمینی به مولفه های تربیت سیاسی، عرفانی و اسالمی بود. )سلحشور،

  عدالت-8

ه عدالت است . به نظر ایشان،  مهمترین وظیفه انبیا برقرار کردن یک یکی دیگر از مولفه های تربیت سیاسی امام خمینی ، پدید  
نظام عادالنه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است چرا که بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی مالزمه داشته و مالزمه آن 

رقراری عدالت بوده وتصریح  می کند که خدای متعال عدالت است . از سویی وی بیان می کند که یکی ازاهداف ارسال پیامبران را ب
می فرماید که انبیا را ما فرستادیم آیات به آنها دادیم ،میزان برایشان دادیم و فرستادیم که مردم قیام به عدل و قسط کنند ، عدالت 

 (.1۸11اجتماعی در بین مردم برقرار  باشد  )امام خمینی ،

قد است که ملت ایران خواستار عدالتند و این عدالت جز در سایه اسالم و با قوانین اسالم تحقق بعالوه معتقد بود امام خمینی معت
نمی یابد . در این راستا ایشان ناکید داشتند که که عدالت را اجرا کنید ، عدالت را برای دیگران نخواهید ، برای خودتان بخواهید ) 

به جهانیان بگویید در راه حق و اقامه عدل الهی و کوتاه کردن دست مشرکان "ه ج( . در جایی دیگری بیان داشتند ک1صحیفه نور ، 
 (.1۳) صحیفه نور ، ج"زمان ، باید سر از پا نشناخت و از هر چیزی حتی مثل اسماعیل ذبیح اهلل گذشت ، که حق جاودانه شود . 

انسان را به رعایت تقوا ، پاکی،  انجام واجبات و  قابل ذکر است که از دید امام خمینی  عدالت نه تنها کیفیتی نفسانی است که
ترک محرمات می خواند ، بلکه دارای بعد گسترده اجتماعی ، سیاسی هم هست و لذا فضیلتی است که به نهادها ، گروها و جامعه هم 

ین می نماید . به تعبیر امام تعلق می گیرد و جامعه را سامان کرده و دنیا را اصالح و سعادت دنیایی و اخروی فرد و جامعه را تام
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ساخته می شود . انسانی که در مسیر حقیقت و صراط مستقیم حرکت میکند) امام  "انسان"خمینی با ایجاد عدالت و قسط در جامعه
 (.1۸۳2خمینی ، 

و وجود فرد و بعالوه امام خمینی تحقق انقالب و جامعه مطلوب را در گرو تحقق عدالت و قسط و بر پایی عدالت را چه در نفس 
چه در درون جامعه بشری یک تکلیف فطری، الهی و انسانی می دانست که هر فردی از افراد جامعه نسبت به انجام آن مسئول است. 
از طرفی ، ایشان عدل را از لشکریان عقل می دانست  و در این مورد بیان نموده است که عدل صفت یا حالتی است که  با فطرت 

دین معنا که انسان طبعا گرایش به قسط و عدل دارد واز ظلم نفرت دارد. طبع سلیم انسانی تمایل به عدل دارد و از مخموره انسانی .ب
ظلم و بیداد گریزان و رویگردان است. افزون بر این اگر عدل و قسط را به عنوان فضیلتی از فضایل نفسانی به حساب آوریم،  بر این 

و فقدان عدالت نقص هست .بنا بر این ،  اساس عدل و  قسط گرایش فطری در درون انسان  اساس عدالت کمال است و ظلم و ستم
است که از آغاز تولد با اوست و امری اکتسابی نیست ، بلکه امری الهی و فطری است .که امام خمینی آن را دردوران کودکی تا جوانی 

 (.1۸۱1کسب کرده بود  )جعفری

  

 جايگاه شخصیت در سیاست ورزي 

اصلی روان شناسی  تمرکز نقطه در سیاسی انسان ، شخصیت دلیل همین بوده و به شناسی روان در محوری مفهومی شخصیت
 سیاسی صحنه در و رفتارفرد  تفکر نحوه بر امورجامعه  بوده چرا که شخصیت اداره در فرد سیاسی بود ه که مراد از آن بازنمایی توانایی

 ارزیابی برای شخصیت مفهوم از اساس، این بر(. 1۱۹1 آدورنو،) دارد قرار نیز افراد تجارب تأثیر تحت حال عین در و گذاشته تأثیر
وتحلیل مولفه های  سیاسی رهبران شناسی روان به توان می میان این در که است شده استفاده سیاسی رفتارهای از ای گسترده

  شخصیتی ایشان در حکمرانی اشاره نمود .

 شخصیت امام خمیني تحلیل روانشناختي 

امام خمینی به عنوان تاثیر گذارترین شخصیت سیاسی در قرن بیستم ، از نظر منظرهای گوناگون مورد مطالعه پژوهشگران علوم 
انسانی قرار گرفته است و زوایای فکری ، عملی ، شناختی و اخالقی ایشان با گذشت زمان بهتر فهمیده می شود . در این میان ، 

های روانشناختی ایشان از جمله موضوعات بر جسته ای است که در چند دهه گذشته توجه پژوهشگران را در اقصی  تحلیل ویژگی
نفاط جهان به خود جلب کرده است . در این میان ، برخی پژوهشگران با تمسک به نظریه های روانشناختی شخصیت بویژه 

خصیت امام خمینی داشته اند . از این رو ، توجه ویژه به نظریات انسان روانشناسان انسانگرا ، تالشهای قابل توجه در روشنگری ش
گرایی بویژه نظریات انسان کامل که توسط روان شناس مطرح یعنی کارل راجرز عنوان شده است ، می تواند روشنگری مبسوط از 

 شخصیت امام خمینی به دست دهد. 

 راجرز "کنش کامل "شخصیت امام خمینی و نظریه انسان سالم با 

 ةیاست. نظر یو تکامل اجتماع یروان شناختبراساس دیدگاه راجرز، تبدیل شدن به انسانی با کارکرد کامل، هدف نهایی مطلوب رشد 
شهامت » ،«تیشخص ییایپو»که عبارت اند از:  ابدی یدر سه نکته انسجام م"کامل  کنش انسان سالم با" تیراجرز درباره شخص یکل

شده  عنوان  انسان با کنش کامل ایسالم  تیراجرز از شخص یکه در تلق ینکته ا نینخست .«بدون نقاب یسته»، و «در تحقق خود
 یم شیسالم در جهت تحقق خود پ تیاست نه مقصد. شخص ریسالم روند است نه حالت بودن، مس تیاست که شخص نیااست ، 
خود را دگرگون  یراند و همه جنبه ها یم شیرا به پ ردف نده،یرو به آهدف  نیندارد. ا ستایا یتیو وضع ردیپذ ینم انیگاه پا چیرود، ه

کردن در هر لحظه است.  یزندگ یاو به کامل و غن ییتوانا ای لی، تما«انسان با کنش کامل» گرید یژگیپروراند. و یکند و م یم
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 ییهمه توانا زشیو گسترش و انگ وسته،یدشوار و گاه دردناک است، مستلزم آزمودن پ ینکته تحقق خود که روند نیدوم ن،یبنابرا
 نیاست. چن یزندگ انیتحقق خود، شهامت بودن و غوطه ور شدن در جرعنوان می کند که راجرز در این راستا شخص است،  یها

د، دار یکمتر یکه سالمت روان یتر از کس قیعم اریشود و آنها را بس یجذب و غرقه م یگوناگون بشر اتیدر عواطف و تجرب یانسان
را  یبخت کیکند. راجرز ن یاحساس ها را تجربه م نیهرچند ا، ستیشه شاد کام و خرسند نیالزاما هم یفرد نیکند. چن یاحساس م

بعالوه راجرز عقیده دارد (.1۸1۹، 1)شولتز ستیخود هدف ن یبه خود یخوشبخت رایداند؛ ز یتحقق خود م یتالش برا یمحصول فرع
در  ایکنند.  یتظاهر نم ستندیکنند و به آنچه ن یپنهان نم اهستند. خود را پشت نقاب ها و صورتکه خودشان یافراد به راست نیاکه 

مختلف،  طیو در اوضاع و شرا ندیآ یدر نم یشوند، هر لحظه به رنگ ینم یرفتار یزهایتجو رویپ رند،یگ یاز خود سپر نم یبرابر بخش
که تنها  یها به آداب و اصول نی. اندآزاد نیجامعه و والد یها تیت و ممنوعدهند. از توقعا یمتفاوت از خود نشان نم یها تیشخص

 .ستندیعمدا قانون شکن ن ایآشکارا پرخاشگر و سرکش  نانیکنند. البته ا یتوسط خودشان وضع شده است، عمل م

انسان با کنش کامل عرضه  یبرا زیخاص را ن یژگیشد، راجرز پنج و انیانسان با کنش کامل ب یکه برا یکل یها یژگیبر و عالوه

 ( احساس4خود،  سمی( اعتماد به ارگان9 دار،ي هست ي( زندگ2کسب تجربه،  ي( آمادگ9کرده است که عبارت اند از: 

 .تی( خالق8و  ،يآزاد

 با کنش کامل ی)ره(، انسان ینیامام خم

توان ویژگیهای شخصیتی امام خمینی را نمودی  تطابق با آنچه که راجرز در باره انسان سالم با کنش کامل بیان داشته است میدر
حقیقی از شخصیت سالم با کنش کامل دانست چرا که سه مولفه اصلی و پنج مولفه شخصیت سالم در رفتار ، منش و اخالق امام 

  خمینی جاری بوده است . 

 :)ره( ينیو امام خم تیشخص ييايپوالف ( 

 یبه اهداف زندگ دنینداشت و در جهت تحقق خود و رس ستایا تیخود وضع تیشخص یو تکامل یتحول ری)ره( در س ینیامام خم
)ره( در  ینیامام خم تیگرفته بود. در مورد ابعاد و وجوه مختلف شخص شیرا در پ یا ندهیروند مستمر رو به آ ،یو اجتماع یشخص

در طول  یتوان برشمرد. و یرا م یادیز قیمصاد یو فلسف ،یعرفان ،یهنر ،یاخالق ،یاسیس ،یمعنو ،ینید ،یعلم ریفراگ یها هحوز
 شود. یم انیاز آنها ب یداشت که شرح کوتاه شیخو یو گسترش تمام ابعاد وجود ییدر شکوفا یعمر خود سع

 انگریامر ب نیکه ابود  یو هنر یاسیس ،یاصول ،یفقه ،یدر موضوعات متعدد اخالق یاریبس فاتی)ره( صاحب تأل ینیامام خم
مأموران  ورشی انیو جر یجاریمنازل است یینفیس او در جابه جا فاتیاز رساله ها، اشعار و تأل یاست. تعداد یو یگستره و تنوع ذوق

جلد  22در  ،ینیو د یاسیها و آراء امام )ره( در امور س یامام، مجموعه سخنران فهیصح نی. همچناستمفقود شده  یپهلو میساواک رژ
 یبا نام ها یاست و در آثار یو رباع ،یتیدارد که در قالب غزل، دوب ییسروده ها زینقالب نا یروزیپس از پ یاست. و دهیبه چاپ رس

 است. دهیعشق و محرم راز به چاپ رس یسبو

کتاب نقد فلسفه  ون،یبا افکار ماد ییآشنا ی)ره( برا ینی: امام خمدیگو یم یتفکر و ییایدر خصوص پو یخوانسار یمصطف دیس
 (.1۸۳۱ ،ی)ستوده و برادرگرفته بود درس  یاهلل ا مسجدشاه تیرا از آامر  نیدارد. ا

                                                           
1
 - Schultz 
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از جست و جو کردنش در  شیب یو دنیشیبود که اند نی)ره( ا ینیکه از صفات بارز امام خمعنوان نموده است  یاهلل سبحان تیآ
ها را هم مالحظه  نیاکتاب به خدمتش بردم و عرض کردم  یگفت، من تعداد یدرس مکاسب را م یمثال وقت یها بود. براکتاب

 .دیکن

 )ره( و شهامت در تحقق خود ينیامام خمب( 

ها و  ییو به کمال رساندن همه توانا یزندگ یساز یاو به غن شیراجرز، گرا دگاهیانسان با کنش کامل از د یها یژگیاز و یکی
تبلور یافته بود ، ارایه )ره( ینیامام خمکه در از بعد شهامت در تحقق خود  یقیمصاد این راستا است. در یاستعدادها در هر لحظه زندگ

  می شود :

 نیسنگ تیاز اطالعات، مسئول یریبا بهره گ دیبود. او با یبر امور جار یو آگاه رتی)ره( بص ینیمهم امام خم یها یژگیاز و
گرفت.  یمناسب م یمیتصم ،یتیهر وضع یکرد و برا یم لیرا تحل یافتیرساند. امام )ره( اطالعات در یرا به انجام م یفرمانده

خودشان را حفظ  یاست که هم خونسرد رانیحرف با ملت ا کی: »دیفهم اناتشیاز ب یتوان به راحت یمامام )ره( را  یو آگاه ییتوانا
-یممن  شیها نکنند. من خودم تماس دارم و همه مطالب پ عهیاعتنا به شا چیو ه رندیرا بگ شانیسازها را جلو عهیشا نیکنند و هم ا

به  اجیجانب را از وضع جبهه ها مستحضر کنند و چنانچه احت نیخواهم که هر روز ا یدفاع م یاز شورا(. »22۱/ 1۸امام،  فهیصح) دیآ
باال،  یاطالعات و مشورت کردن، با توکل به خدا و با شجاعت و قدرت روح لی)ره(، پس از تحل ینیخم امام.« دارند، تذکر دهند روین

توان مشاهده کرد.  یرا م تیقاطع شانیا کرد. در دستورات یم یریگیآن ها را پ یصادر و قاطعانه اجرا ستهیورت شادستورات را به ص
ساز کرد. فرمان قاطع و سرنوشت یداد و پاوه را با عنوان کردستان آزاد، جدا م یحرکت خود را انجام م نیکه ضد انقالب آخریدر حال

 زیدهم که فورا با تجه یستاد ارتش دستور م سیکل قوا به رئ استیمن به عنوان ر. »ابدیجات امام )ره( سبب شد تا منطقه مذکور ن
و بدون فوت وقت با تمام  گریانتظار دستور د یدهم که ب یدستور م یرارتش و ژاندارم یکامل عازم منطقه شوند و به تمام پادگان ها

«. دانم یرا مسئول م یسران ارتش و ژاندارمر رد،یعمل مثبت انجام نگ گریساعت د 2۱پاوه حرکت کنند ... اگر تا  یبه سو زاتیتجه
چمران که در آن موقع در منطقه کردستان و در پاوه بود به محض انتشار  دیدستور قاطعانه چنان مؤثر واقع شد که به گفته شه نیا

 ( .1۸۱1سهرابی، کرد ) رییتغ زیفرمان امام )ره( همه چ

  :بدون نقاب ي)ره( و هست ينیامام خمج( 

 یشیآال یآن افراد و ب تیثبات شخص انگریبدون نقاب است که ب یبا کنش کامل از منظر راجرز، هست یانسان ها یکل یژگیو نیسوم
آن باور دارند  بهکه  یو ضوابط ارهایخودشان هستند و افکار و اعمال خود را با توجه به مع یگونه افراد به راست نیآنهاست. ا یرنگیو ب
امام  یزندگ رهیتوان در س یرا به تمام و کمال م یرفتار یالگو نیدهند. ا یحاکم ارائه م انیاستقالل و بدون مالحظه افراد و جر با

 .افتی)ره(  ینیخم

همواره با  ینهضت اسالم یریبود. امام )ره( از بدو شکل گ ی)ره( صداقت و صراحت و ینیبارز امام خم یها یژگیاز و یکی
 کیگونه نبود که امام )ره( با مردم  نی. اافتیتوان  یمردم و امام )ره( نم نیب یاز دوگانگ یحرف زد. هرگز نمونه ا مردم صادقانه

گفتار و عملش بود. در  یگانگیو  ،یخودساز ،یاخالق یحرف بزند. صداقت امام )ره( محصول تعال گرید یاگونه و با مسئوالن به گونه 
معتقد به جنگ بودم، و امروز صالح کشور  روزیتا د رمیپذ یدوران جنگ را م یها تیکه من مسئولفرمود  ۹۱۳قطعنامه  رشیمورد پذ

صدر اعالم کرد که من اشتباه کردم؛  یبن هیهستم. امام )ره( در قض یدانم و در صلح هم جد یصلح م رشیو نظام و انقالب را در پذ
مسئوالن و ،  ایدر دن جیرا یاسیس یها یریگ میکردم. در تصم ذیفاو را تن یجمهور استیمردم حکم ر یاحترام به رأ یبرا یول

دوست و دشمن امام )ره( همواره با مردم به صداقت  فگونه نبود. به اعترا نیکنند. امام )ره( ا یرهبران در خفا و آشکار دوگانه رفتار م
 (.۹1۱/ 2امام،  فهیزد )صح یو صراحت حرف م
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 یصفا، و ب ،یسادگ نیبود. ا وی  بدون تکلف یو زندگ یستی)ره( ساده ز ینیامام خم یها یژگیو نیاز برجسته تربعالوه 
 دوست بدارند.  مانهیرا از جنس خودشان بدانند و او را صم یدر سطح عموم مردم سبب شده بود که همه مردم و یامام و زندگ یشیآال

 :کسب تجربه  ي)ره( و آمادگ ينیامام خمد( 

انسان با کنش کامل  یها یژگیجزء و ،به اجرا در آوردن تفکرات و برنامه ها و دست زدن به عمل کسب تجربه و یبرا یآمادگ
است،  یباالتر از آمادگ یامام )ره( که در سطح یکسب تجربه بهتر است به عمل تجرب یمصداق آمادگ انیشود. در ب یمحسوب م

و اسوه رفتار مطلوب  یمجسم تجربه اندوز یآموخت و خود الگو یتجربه م یا دهیخصوص که امام )ره( از هر پد نیشود. در ا تناداس
 شود. یاز آنها اشاره م یهست که به برخ یمثال زدن ینمونه ها زیبود ن یانسان

به وضع  یاز سخنان و گرید یاز فراز ها یکیافراد، به  ری)ره( نسبت به سا ینیابراز عشق و محبت امام خم انیب یدر راستا
بود، احترام به  یبرجسته ا یکه با او ارتباط داشتند، الگو یدر ابراز محبت به کسان نکهی. امام )ره( عالوه بر اشود  ن اشاره میشاگردا

امام )ره( با دوستانش  که ییگفت: در جلسه ها یم ینیبهاء الد درضایکرد. مرحوم س یم تیرعا وستهیپ یاول قیدوستان را به طر
: 1۸۳۸ ،ییکرد )رجا یم لیحرکت از دوستانش تجل نیآمد و با ا یانداخت و خودش از عقب م یآنها را جلو م شهیکرد، هم یشرکت م

۸ /2۹۸ .) 

 یدر سکوت فرو م احاضران ر بتشیمتفکر و باوقار بود و ه یانسان نکهی: امام )ره( با ادیگو یدرباره امام )ره( م یاهلل سبحان تیآ
ما  یفرمود: در دوران جوان یدانست و م یذهن م یدگیورز یمجالس را نوع نیا کرد. او یبرد، از مجالس انس با دوستان غفلت نم

. در میجمکران برو یبه سو شتریو خارج از قم و ب میده لیتشک یبا دوستان جلسه انس نکهیبر ما نگذشت، مگر ا یپنجشنبه و جمعه ا
 یبه نماز م یهمگ د،یرس یمؤذن به گوش م یکه صدا یو هنگام میشد یمشغول منویسی باران در حجره به برنامه  وفصل برف 

 .(1۸۳2ستوده، ) میستادیا

 :دار  يهست ي)ره( و زندگ ينیمام خمه( ا

آماده است. به اعتقاد راجرز  وستهیتازه پ یکسب تجربه ها یاست و ساختار خود او برا ریاز نظر راجرز، انسان با کنش کامل انطباق پذ
می ( رهامام ) یو سیره زندگ تیآن را در شخص قیسالم است که مصاد تیجنبه شخص نیرت یدار، اساس یهست یزندگ صهیخص نیا

 توان مشاهده کرد :

کرد. دعوت  یگرفت. در زمان مناسب عمل م یم میآگاه بود. آگاهانه تصم دادهای)ره( در حوادث از زمان جلوتر و از روخمینی  امام •
 خیتار از شناخت زمان و حوادث ینمونه ا یو خداپرست یاسالم یو دقت در مبان ،یالهگورباچف به مطالعه اسالم، فلسفه اسالم، فلسفه 

 کیروند و بدانند که با رفتن  شیاراده به پ میبا قدرت و تصم: »دیفرما یخود م یاسیو س ینامه اله تیاست. امام )ره( در وص
ملت و مظلومان  نیباالتر در خدمت اند و اهلل نگهدار احاصل نخواهد شد که خدمتگزاران باال و  یملت خلل نیخدمتگزار در سد آهن

 .«جهان است

دار،  یهست یزندگ صهیخص نیهدفمند است. به اعتقاد راجرز ا یبا زندگ داری هست یزندگ یاز مؤلفه ها یکینظم و انضباط 
مشاهده، در آن  یو به جاکند  یم یسالم است. انسان با کنش کامل به طور کامل در هر لحظه زندگ تیجنبه شخص نیتر یاساس

افراد مرتبط با امام )ره(، نظم از  دوستان، شاگردان و تمام کان،یبستگان، نزد تیراستا و بر اساس روا نیکند. در هم یشرکت م
 :شود یم انیتوأم با نظم امام )ره( ب یاز سبک زندگ یقیاو بوده است. مصاد اتیخصوص نیبرجسته تر
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داماد امام  ،یبروجرد یباره آقا نیاز شبانه روز را به قدم زدن بپردازد. در ا یبود که ساعت نی)ره( امنظم امام  یاز برنامه ها یکی
نگه  یمحل کیروز آقا را در  1۱را به تهران بردند، مدت  شانیخرداد ا 1۹امام )ره( در شب  یریبعد از دستگ ی)ره(، گفته است: وقت

بود و من سه تا  میفرمود: طول آن سلول چهار قدم و ن یبردند. خود امام )ره( م یساعت در سلول انفراد 2۱داشتند. سپس به مدت 
 .زدم  یساعت، طبق روال همه روزه ام، در آنجا قدم م مین

امام )ره( و اتاق  یزندگ طیمح شهیامام )ره( را داشته، گفته است: هم تیدر دفتر و ب یها توفیق همکارکه سال انیمیرح یآقا
خوشبو آکنده  اریبس یعطرها زیدل انگ یپر طراوتش از بو یو فضا دیدرخش یم یزگیو خوابش، از نظافت و پاک کار و محل عبادت

بود در  یدر استفاده از امکانات زندگ ییقناعت، و صرفه جو ،یستیامام )ره( نمونه کامل ساده ز نکهیبا وجود ا ،بود. به عبارت روشن تر
 (.1۸۱2سهرابی، بود ) دیعطرها در حد کمال مق نیبهترو استفاده از  ،یزگینظافت، پاک نهیزم

 :خود  سمی)ره( و اعتماد به ارگان ينیامام خمو( 

خود،  سمیخود است. منظور از اعتماد به ارگان سمیراجرز، اعتماد به ارگان دگاهیخاص انسان با کنش کامل از د یژگیو نیاز مهم تر یکی
 کی لهیوس به ای گرانید یشدن تنها به وسیله قضاوت ها تیهدا ی، به جایصشخ یاعتماد داشتن به احساس کردن واکنش ها

 یآن یمحرک ها ایتواند بر اساس جوشش ها  یاست. انسان با کنش کامل م یعقالن یقضاوت ها لهیبه وس یحت ای یهنجار اجتماع
کند درست  یکه فرد احساس م یا وهیشاست و رفتار کردن به  اریبس یو آزاد یختگیخودانگ یرفتار نیعمل کند. در چن یو شهود
اطرافیان امام خمینی بیان که  یمتعدد یها تیبخش باشد. در روا تیرفتار واقعا رضا کی یبرا یارزشمند یتواند راهنما یاست، م

در نوفل  ایدن یوهگر یرسانه ها ندگانیکه شاه فرار کرد، نما یروز بود : افتهیتبلور ایشان  یرفتار یدر الگوها یژگیو نیا ،داشته اند 
 رایکردند؛ ز یبرنامه را پخش م نیا میبه طور مستق ایدر سراسر دن یونیزیشبکه تلو 1۹ دیلوشاتو با امام )ره( برنامه مصاحبه داشتند. شا

بت کرد، صح قهیچند دق شانینظر امام )ره( را بدانند. ا ندخواست ی. همه موستیانقالب به وقوع پ خیتار یدادهایرو نیاز بزرگ تر یکی
و رحمه اهلل. در آن لحظه  کمیبه امام )ره( گفتند ظهر شده است امام )ره( گفت: والسالم عل یبعد سؤال کرد: ظهر شده است؟ وقت

خود در  نندهیب ونهایلیم یبرا گانهیب یکه رسانه ها یطیرا به سبب اقامه نماز اول وقت رها کرد. در شرا تیموضوع به آن اهم شانیا
 (.2/1۳1امام،  فهیداد )صح حیر و مصاحبه امام )ره( بود، امام )ره( اقامه نماز در اول وقت را بر ادامه مصاحبه ترجحال ارسال خب

گفت: به  یم یکه و ییجا افت،یتوان  یخود امام )ره( هم م یخاطره ها انیدر برابر موانع را در ب یستادگیاعتماد به نفس و ا
 یمدر منزل »گفت:  «د؟یکن یلباس کنند چه م رییاگر شما را اجبار به تغ»لباس گفتم  رییتغ یاائمه در زمان فشار بر انیاز آقا یکی

پست ها را  دیروم. با یروز با لباس تازه به مسجد م گفتم: اگر من را اجبار کنند و امام جماعت باشم، همان «میآ ینم رونیو ب نمینش
 .(1۸۱1سهرابی، ) «دیرا کوبطرف  ،یبا اعراض دسته جمع ینگه داشت و در وقت مقتض

است  نی)ره( مشهود بود: اعتقادم بر ا ینیامام خم رهیاعتماد به خود و اعتماد به مردم در س ات،یدم ح نیاز شروع نهضت تا واپس
را  میئم رژو تمام جرا میکرد تیمردم را هدا ونیادامه داد و هرگز ساکت ننشست. ابتدا ما روحان دیبا دنینهضت را تا به ثمر رس نیکه ا

به وجود آمد، به  رانیجامعه ا یبرا یتحول فکر کیواقع شد و مردم روشن شدند و  دیبحمداهلل مف ون،یروحان یشنگرو رو میافشا کرد
و  یشدن نظام شاهنشاه دهیدودمان و برچ نیا یراه و مقصد در حرکتند و آن نابود کیصدا به دنبال  کیکه همه با هم با  یطور

 (.۹/1۳۱، صحیفه امامحکم فرماست ) رانیا اسرهدف در سر نیاست و ا یاسالمحکومت  یبرقرار
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 ي)ره( و احساس آزاد ينیامام خمز( 

دارند، حرکت کنند و آزادانه دست  لیکه م یدارند تا به هر جهت یلیاص یبا کنش کامل، سالم و با خودشکوفا، احساس آزاد یانسان ها
 ی)ره( درباره مفهوم و موضوع آزاد ینیامام خم یها دگاهیاز د یرسد که برخ یث مناسب به نظر مبح نیا یبه انتخاب بزنند. در ابتدا

کند،  یکه راجرز مطرح م یدر مورد احساس آزاد شانیا اتیو خصوص یاز زندگ قیالزم در جهت ذکر مصاد نهیشود تا بستر و زم انیب
است که در قرآن  یاعتقادات من و همه مسلمین، همان مسائل: »دیفرما یانسان م ی)ره( درباره اساس آزاد ینیخم امام فراهم شود.

 یکی است و  دیو اصل همه آن عقا شهیفرموده اند که ر انیبه حق بعد از آن ب انیشوایاسالم )ص( و پ امبریآمده است و با پ میکر
جهان و همه عوالم  نندهیکه خالق و آفر میما معتقد ،اصل نیاست. مطابق ا دیتوح اصل ،اعتقادات ماست نیو با ارزش تر نیمهم تر

اصل  نی. ازیاست و مالک همه چ زیمطلع است و قادر بر همه چ قیاست که از همه حقا یتعال یوجود و انسان، تنها ذات مقدس خدا
اطاعت او  نکهیا اطاعت کند، مگر دینبا یانسان چیباشد و از ه میتسل دیآموزد که انسان، تنها در برابر ذات اقدس حق با یبه ما م

 یاصل اعتقاد نیدر برابر خود مجبور کند و ما از ا میرا به تسل گرید یحق ندارد انسان ها،هم  یانسان چیه ن،یاطاعت خدا باشد. بنابرا
 میتقدمع زیاصل ما ن نیمحروم کند. از ا یزادرا از آ یجامعه و ملت ایو  یحق ندارد انسان یفرد چیکه ه میآموز یبشر را م یاصل آزاد

خداوند مقرر فرموده است و  زیو خلقت را ن یهست نیاست. همچنان که قوان یتعال یخدا اریبشر تنها در اخت یبرا یکه قانونگذار
گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیاء به بشر ابالغ شده است و انحطاط و سقوط  سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در

 ی او و تسلیم در برابر سایر انسان هاست. بشر به علت سلب آزاد

 ح( امام خمیني )ره( و خالقیت

به نظر راجرز، همة انسان های با شخصیت سالم که دارای کارکرد کامل هستند، بسیار خالق اند و با وجود اینکه شرایط محیطی تغییر 
روند تکامل بشر « پیشرو مناسب»ن با کنش کامل را می کند، به طور خالق و سازگار زندگی می کنند. از این روست که راجرز انسا

 می داند. در این راستا در بیان  مصادیق خالقیت در الگوهای رفتاری امام )ره( می توان به موارد زیر اشاره کرد :

و استیصال  ابتکار عمل در صحنة جنگ یکی از شاخصه های امام خمینی )ره( بود. امام )ره( برای تقویت روحیة نظامی رزمندگان -

های منطقه ای و محدود را صادر می کرد و بعد از عملیات های وسیع و مهم که  دشمن در بعضی از مواقع، فرمان طرح عملیات
 دیداد: شما در جبهه ها نگذار یدستور م یاتیبه فرماندهان عمل یتهاجم هیحفظ روح یشد برا یضربات کوبنده به دشمن وارد م

 دیاندازد. با یکند و شما را به زحمت م یتر م ادیز زیرود و تجه یکند، م دایدشمن آرامش پ دیکند، اگر بگذار دایدشمن آرامش پ
 فهی)صح ندیایب رونیکه آنها از اضطراب ب دیاالن در اضطراب هستند، نگذار د،یایب رونیب ضطرابشب هم از ا کیکه او  دینگذار
 (. ۸جلد امام،

بود که  یو سن عهیش نیدشمنان انقالب، اختالف ب یاز توطئه ها یکی)ره( فراهم شد:  ینیبتکار امام خموحدت مسلمانان با ا نهیزم -

کرد. سالروز والدت ثی خن زیتوطئه را ن نی)ره( با دعوت به وحدت ا ینیکردند. اما امام خم یاریبس یهدف شوم تالش ها نیا یبرا
برادران اهل »فرمود:  یو سن عهیش ی)ره( در جمع علما ینیعالم شد و امام خمصادق )ع( به عنوان هفته وحدت ا امام)ص( و  امبریپ

تبارک  یباشد ... ما به حسب حکم خدا یو وحدت باق دیتوح نیکه تا آخر، ا دوارمیکلمه را آغاز کردند و ام دیبا هم توح عیتسنن و تش
که هستند، در هر  یمسلم در هر مذهب یبا ملت ها ،یماسال یکشورها یجهان با دولت ها نیسلماخوت خودمان را با همه م یو تعال
 (. 2) صحیفه نور ، جلد میکن یخودمان را با آنها اعالم م یهستند، ما برادر یکشور
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 دلرتحلیل روانشناختي شخصیت امام خمیني بر اساس رهیافت فرد گراي آ

ی و موثر در شخصیت توجه کرده است و در واقع، تعلق آدلر یکی از روان شناسانی است که در یک فضای ویژه ای به عوامل اجتماع
 اجتماعی را جزء ذاتی انسان دانسته و در این میان دیدگاه وی در عرصه رفتارهای سیاسی در قالب اصول زیر خالصه بندی شده است: 

سنخ شناسی  -1تا شیوه زندگی خاص و بی هم -۹خود، خالق  -۱اصل برتری جویی  -۸اصل حقارت  -2اصل عالقه اجتماعی  -1
شخصیت: الف( سنخ اول زبان سیاسی یا سلطه جویانه ب(سنخ  دوم یا گیرنده ج( سنخ سوم یا اجتناب گر، د(سنخ  چهارم یا اجتماعی 

انتشار یافت بر  1۱2۳که در سال « جنبه نظری و علمی روان شناسی فردی»( وی در کتاب معروف خود 1۸۳1و ترتیب تولد )برزگر،
ه غریزه ها را انگیزه اصلی رفتار می دانست، بر جنبه اجتماعی بودن رفتار انسان تاکید داشت. وی در این اثر اصول زیر خالف فروید ک

 را در رفتار شناسی سیاسی برجسته کرده است: 

 اما. است ربش ذات و فطرت در بودن اجتماعی و آید می دنیا به اجتماعی عالقه با انسان آدلر نظر به :اجتماعي تعامل اصل (9)

 اجتماعی تعامل طریق از امر این که است نیازمند درآمدن فعلیت به و پرورش فطریبه   غرایز سایر مانند و است بالقوه صورت به این
 می انجام جامعه در دیگر افراد سرانجام و کالسیها هم معلمان، مدرسه، سپس و خانواده طریق از ابتدا ارتباط این. گیرد می صورت

 یک وجود آدلر، نظر به همچنین. آید می در اجتماعی صورت به بعدها اما دارد شخصی جنبه ابتدا طلبی، برتری حس که چندهر. شود
 (.1۸۱1کشاورز، و غفاری پور، قاسم) است مشترک ای پدیده افراد در اجتماعی احساس

 محیط اثرات و غریزی استعدادهای از فقط یآدم شخصیت که رساند عقیده این به را او آدلر مطالعات: بودن خالق خود اصل( 2)

 این به. است کار در هم شخصی ابتکار و خالقیت میان، این در بلکه شود نمی تشکیل کنند می حاصل که انفعاالتی و فعل و خارجی
 قرار استفاده ردمو ابتکاری فعالیتهای و تجارب در را اجتماعی و زیستی عوامل خود، جویی برتری تمایل ارضای برای آدمی که معنی

 توانیم می ما بیان می کند که و نهد می انگشت «خالق خود» با فرد فعال قدرت بر خود نظریه اوج در (.  آدلر1۸۳۱ برزگر،) دهد می
 کنند می تعیین را فرد هر اختصاصی شیوه فرد، هر «خودفعال. »کنیم تعیین خود یگانه زندگی سبک با مطابق را خود شخصیت

 (. 1۸11 سیاسی،)

 سبک و بزند عمل به دست خاص وجهی به کس هر که میشود موجب جویی برتری اصل و خالق خود :خاص زندگي سبک (9

و  گرفته کار به مکرر هایش نوشته تمام در و است آدلر کالم تکیه خاص، زندگی سبک و شیوه. کند ریزی برنامه را خود خاص زندگی
 همه که زندگی فردی و همتا بی کلیت یعنی خاص زندگی سبک(. 1۸۳1 آبادی، عشفی) است فردی شناسی روان بعد ترین مشخص

 (.1۸۱1کشاورز، غفاری، پور، ناظم دارد) قرار آن ذیل زندگی عمومی فرآیندهای

 گذشته اهمیت از البته هم او. بخشد می صورت او هدفهای را آدمی رفتار که است معتقد آدلر دورانديشي: و نگري آينده (4

 در دهد می نشان را عمل صحنه حدود گذشته، که است این بر اعتقادش ولی نیست؛ غافل دارد خالق خود در که تأثیری و آدمی
 کشاندمی خود دنبالب را فرد که است نهایی هدف این لذا کنند، می معین را بازیگران عمل صحنه این در که است آینده که صورتی

 (.1۸11)سیاسی،

 مام خمیني )ره(در جذب افراد بر اساس نظريه آدلرمولفه هاي رفتار سیاسي ا

 (ره) خمینی امام سیاسی زبان-9

 از ایشان تلقی که است این سوال صورت این در. است شده برداری الگو قرآن زبان از زیادی حدود تا( ره) خمینی امام سیاسی زبان
. است راهگشا صراط، باب در وی دیدگاه فهم در نیز و وی سیاسی شخصیت فهم در قرآن زبان از امام تلقی فهم چیست؟ قرآن زبان
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 پیامبر بعثت برکت به که است سفره ای قرآن مکرر، مواقع در ایشان نظر به. داند می ممتنع و سهل زبانی را قرآنی زبان امام،
 که راهی آن و دارد که اشتهایی آن اندازه به کس هر است شده گسترده قیامت تا وحی عصر از عالم غرب و شرق طول در( ص)اکرم
 و روشنفکران اقلیت جدایی و راهی دو واقع در امام(. 1۸1۳ حمد، سوره تفسیر خمینی، امام) «کند می استفاده قرآن، به بکند پیدا

 ثقیل در و پیچیده مفاهیم باید صراط، در همراهان افزایش و همراهی جلب برای ایشان نظر به کنند می طرح را مردم توده اکثریت
 و جذب مردم توسط و یابد گسترش و شیوع اجتماع صحنه در بتواند مفاهیم آن تا شود بیان مردم های توده و تغییر عامالن دید فقا

 است تعلیم و هدایت کتاب تعالی خدای شهادت به[ قرآن] خمینی امام نظر به سویی از. شوند ها اندیشه آن حامالن آنان و شود هضم
 امام نوشتار و گفتار در ویژه به آن سیاسی زمینه در هدایت بحث. است اهلل الی سلوک کتاب تنها و است یتانسان و سلوک طریق نور و

 هدایت و انس زبان» کند می شکوه اسالم جهان در آن «هدایت زبان» و قرآن مهجوریت از امام جایی در و داشته عینی تبلور خمینی
 (.1۸۱1 برزگر،) «است کرده تنزل قبر و مرگ و وحشت زبان به زندگی و

 تا گیرد قرار اشاره مورد سیاسی اندیشه مفاهیم از برخی درباره ایشان نظرات تکته است الزم( ره) خمینی امام سیاسی زبان بررسی در
 گیرد: می قرار اشاره مورد ذیل موارد راستا این در که بیفکنیم نظر سیاسی های پدیده به ایشان منظر از بتوانیم عینی طور به

 و عقل معیارهای سوی به جامعه و مردم بردن راه از عبارت را سیاست و کند می استفاده «صراط از سیاست در امام: (سیاست1-1
 . داند می الهی مستقیم صراط به خود مطلوب غایت یا انصاف و عدالت

در زبان سیاسی امام .  (1۸ج ،1۸۹۱ ،امام صحیفه) انبیاست به مختص این. ببرد راه و کند هدایت را جامعه که است این سیاست»
خمینی )ره( آنچه به نحو عینی و بارزتری مشاهده می شود اینست که زبان اسالم در اینجا استعاره صراط از قرآن اخذ و استخراج شده 

ن قرآن با واسطه است و آنگاه در زبان سیاسی امام خمینی )ره( انعکاس یافته هر چند به نظر می رسد وام گیری زبان سیاسی از زبا
 عرفان صورت گرفته است. 

 

 

 شناختي صراط در زبان سیاسي امام خمیني )ره( در جهت  جذب افراد منظومه و دستگاه معني -2شکل 
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 حرکت گیری سمت و گیری جهت مبین واقع در که قبله واژه از غریزدگان حال توصیف و غریزدگی تعریف در امام: گیدغریز (2-9

 قدرت دو که داند می کسانی جامع را زدگی شرق و غربزدگی مفاهیم خود نامه وصیت در و گیرد می بهره است راه در ها گروه و افراد
 (. 21 ج امام، صحیفه) کنند می ارزیابی «عالمه گاه قبله» مثابه به را بزرگ

 تعریف به گمشدگی یا گمشده یا شدن گم یعنی راه، متعلقات از یکی کمک به امام که است مفاهیمی دیگر از: خودبیگانگی از (9-9

 را غرب تمدن به دلبستگی رفع و بیگانگی خود از یعنی پدیده این درمان در وی. پردازد می خود مخاطبان فهم افق در آن توصیف و
 تا. بفهمد را ودشخ اینکه اال کند پیدا استقالل تواند نمی ملتی هیچ: گوید می امام. است دانسته نباختن را خود نفس به اعتماد حفظ

 کنند. پیدا توانند نمی استقالل نشاندند خودشان جای به را دیگران و اند کرده گم را خودشان ملتها که زمانی

 یکی اصل این. است پذیری ظلم و ظلم نفی امام، سیاسی اندیشه و شخصیتی اساسی مفاهیم و اصول از دیگر یکی: ظلم نفی( 4-9

 نخبگان و شهروندان با محکوم و حاکم روابط گوناگون سطح در را آن امام. است امام سیاسی خصیتش اصول ترین المنفعت کثیر از
 (.1۸۱1 )برزگر، گیرد می کار به آن جز و یکدیگر با اتباع و شهروندان میان روابط در خارجی های قدرت با روابط در

 را دشمنان افکنی اختالف توطئه که کند می یاد «سیاسی شدر» مثابه به مردم آگاهی و بیداری از امام واقع در: سیاسی رشد (8-9

جرگه  به و خارج «ناهشیار غافالن» جرگه از انسان یقظه با. است شدن بیدار غفلت خواب از و «یقظه» همان بیدار. کند می خنثی
 یافتن راه معنای به سیاسی رشد که کرد استنباط چنین ایشان کالم محتوای از توان می دیگر جای در. شود می وارد «هشیار سالکان»

 .(امام صحیفه )زک، دهد ادامه خود راه به بتواند رهبری به اتکای بدون خود ملت، یعنی است

 تعلیم، با همگام باید تربیت وی نظر به «میداند رفتن راه درست» را «صحیح تربیت» تر دقیق تعبیر به یا تربیت امام: تربیت( 6-9

 داند می اسالمی نقشه روی از حرکت را اسالمی تربیت امام دیگر مناسبتی در و باشد آگاهی و علم به عمل آموختن با همگام و ترکیه
 اسالمی تربیت باید: »دهد قرار خویش راه امام و راهنما و هادی را قران خدا، راه در انسان که داند می تربیتی را اسالمی تربیت و

 باشد. آنها امام باشد، آنها هادی رانق کنند، حرکت اسالم نقشه روی باید بشوند،

 گوناگونی تعابیر با که است( ره) خمینی امام سیاسی اندیشه سیاسی های ستون از و اصلی مفاهیم از یکی دشمن: دشمن( 0-9

 هر ار دشمن امام،. است شده یاد «خدا راه از بازدارنده» ،«خدا راه در ، مزاحم«راهزن» ،«راه سر مانع» ،«مسیر مخالف همچون
 (.1۸۱2 )برزگر، نباشد الهی غایت یا خدا راه اش، انتخابی مقاصد با مسیر که داند می تفکری و کشور جریان، گروه، شخص،

 روز آن که بود حدی به او شجاعت بود، او سیاسی شخصیت های ویژگی جمله از امام قاطعیت و شجاعت شجاعت: و قاطعیت( 5-9

 «. کنند بیرونت است کاقر بگویم من که هستی بهایی مگر تو: گفت و کرد قیام او ند،داشت وحشت شاه نام بردن از همه که

 معمولی چیز کاریزما رهبران جمله از و دنیا بزرگ رهبران از بسیاری بین در تقریبا شخصیت، کیش داشتن: محوری خود عدم( 1-9

 این در که است اخیر جهان در سیاسی رهبران های هویژ از ای عمده پخش طلبی راحت و خودستایی خودمحوری،. آید می شمار به
 از گیرد.امام نمی قرار طلب راحت و خودستا خودمحور، رهبران زمره در شخصیتی، های ویژگی پارهای دلیل به( ره) خمینی امام میان
 متواضعانه ادبیاتی از فروئتی با بلکه است شخصیت کیش فاقد زندگی، در تنها نه که است دنیا در زیست ساده و مانند بی رهبران جمله
 کاظمی، اخوان) کند می یاد «حقیر طلبه» عنصر از خویش، نامه وصیت ابتدای در که همچنان کند می استفاده خود به اشاره برای

 (.1۸1۸ روحانی،) است آورده شمار به «رفته باد بر را خود عمر فرزندش، با مکاتبات در یا(. 1۸۱1

 



 

 و همکاران مهدی عباسی                                                                                                           تحلیل شخصیت سیاسی امام خمینی از دیدگاه ... 

 

001 
 

 ینیخم اخالق سیاسی امام -2

 نظام توان می( ره) خمینی امام مطابق بیانات راستا این در و است مردم و مکتب رهبری، رکن سه بر مبتنی سیاسی نظام نوع هر
 بر اساس مولفه های زیر ترسیم نمود : را سیاسی و اخالقی

 اهلل سالم عظام، انبیای و شرایع بزرگ مقاصد از ظالمان، ظلم از جلوگیری و مهم امور در نظر اتفاق عقیده، توحید کلمه، توحید الف(

 .است علیهم

  است فاضله مدینه کننده ویران و کننده فاسد (ظالم،ب

 است فرد و اجتماع کننده أصالح ظالم، ظلم کردن ( ریشه پ

 ظاهری و باطنی صفات قلبی، صداقت اخوت، الفت، به همت، وحدت افراد، وحدت سایه در او ظالم، ظلم کردن کن ریشه ت(

 پیکر عضو از بخشی مردم از فردی هر و هستند شخص یک جمع تمامی گویا که شکلی به جامعه است، پذیر امکان آحاد اتحاد ج( 

 .است اجتماع

 دارد عقلی پشتوانه و است الهی که هدفی باشند، داشته هدف یک باید اند آمده در زنده موجود یک شکل به حاال که مردم د(

 و مردم صالح بر مبتنی و عقلی و الهی باید اقدامات و تصمیمات تمامی. است جامعه و فرد اخروی و ویدنی صالح مشترک، هدف ر(

 باشد. فرد

 امام) شود می جهان و اسالم جهان و منطقه آقای و عزتمند و مقتدر داشتند، اخوتی و مودت چنین امتی و ملت و دولت اگر ز(

 (.۳ جلد نور، صحیفه خمینی،

 اخالق، تقویت است، اسالم گذاشتن کنار معنایش «سیاست به چه را ما» گوید می که کسی فرمایند می خمینی امام براین عالوه
 رو این از دارند، افزا هم ای رابطه امام منظر از سیاست و اخالق پس دارد، عهده بر را اخالق تقویت سیاست، تقویت و سیاست تقویت
 (.1۸۱2 )الک زایی، دارد اساسی نقش و مهم بسیار یاسالم جامعه در فرهنگ و نفس تزکیه و تربیت

 اجتماعي امام خمیني–و منش فردي و سیاسي  رفتار-9

 افراد جذب در( ره) خمینی امام خاص زندگی سبک الف(

 باعث که بودند دار برخور اجتماعی و رفتار فردی در ای ویژه منش از - ایرانی جامعه دینی و سیاسی راهبر عنوان به( ره) خمینی امام
 هستند: زیر قرار به ها منش و رفتارها این. باشند همتا بی ای نمونه جهان، سیاسی رهبران میان در که بود شده

 (ره) خمینی امام زیستیسادهب( 

 داده ارقر زندگی در خود الگوی و نمونه را آنان زندگی روش و اند داشته معصومین و ائمه و اسالم پیامبر زندگی به ای ویژه توجه امام
 دهند قرار خود زندگی سرلوحه را زیستی ساده باشند گرایی تجمل از دور به که کنند می توصیة دولتمردان و علما و مردم به و بودند
 (. 1۸۱2نژاد،  ایران
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 مردم همانند زیستن و حذر بر نشینی کاخ اخالق از شدت به را کارگزاران همه و کردند می عمل خود هم زیستی ساده اصل در او
 (. 1۸۱1)پیروز، . کردند می توصیه را متوسط و عادی

 محوری عدالت  ت(

 :است زیر قرار به عدالت مورد در خمینی امام حضرت تعابیر 

 است خاص قشرهای برای امتیاز نشدن قایل معنای به عدالت -

 حمایت مستضعفین باید شود داده مستمندان حق فقراء حق باید و نکنند ظلم پایین طبقات به خاص طبقات: اینکه معنای به عدالت -

 .شوند تقویت و شوند

 هاست. گری چپاول و سختگیریها رفع معنای که قسط به ها انسان قیام معنای به عدالت -

 خمینی امام راستا این .در (۱: 1۸۱۸صالحی،) ستمکاران دست کردن کوتاه و ستمگران بار زیر از مستمدان نجات» یعنی عدل اقامه -

 (.1۸۳۳:۸۳)بشیری،  .کند می معرفی ربوبی فعل و پروردگار صفت را عدالت -1 پرداخته: عدالت بحث به سطح سه در الاصو

 (1۸۱1 )فوزی، داند می امور در وسط حد مفهوم را آن و شمرد می فرد اخالقی صفت را عدالت -

 مداری مردم ج(

 است، «ملت رأی میزان معروف، جمله. نگریست می احترام دیده با مردم رای و نظر به و دانست می مردم خدمتگزار را خود امام
 آرای بر متکی جمهوری حکومت را آن اسالمی، جمهوری نظام از دفاع با سیاسی حوزه در امام. است ملت به او خاص توجه بیانگر

 در حرکت و مردم به خدمتگزاری و دانسته مسئوالن نعمت ولی را مردم امام. دانست می اسالم قانون بر متکی و اسالمی و مردمی
 (.1۸۱1عزیزی،) «است ملت به دولت خدمتگزاری مسئله مسئله، شمارد برمی دولتمردان وظایف را دینی عالیة تعالیم مسیر

 برجسته هایویژگی از خویش های گیری تصمیم و سیاسی تعامالت در دینی، و سیاسی رهبر یک عنوان به( ره) خمینی امام
 :شود می پرداخته آنها از ای پاره به ذیال که برخوردارن

  تعامل امام با علما-1

 با بشود که نکند گمان کسی» :فرمودند امام که نمود ایشان مستقیم کالم به توان می علما با خمینی امام حضرت تعامل نحوه درباره
 برای ما. هستیم هم با همه ما مطالبه این ردندا امکان هیچ و بیندازد جدایی اسالم علمای بین که بتواند مسموم چیزهای یک پخش
 خیال نخواسته خدای که نشود گمان متحدیم ما همه اسالم، کیان از دفاع و ایران استقالل از دفاع و ایران از دفاع و اسالم از دفاع
 «.هست کار در اختالفی که کنند

 نخبگان با خمینی امام تعامل نحوه-2

 بین مرزی اش اخالقی و سیاسی ادبیات در رود می بشمار تشیع مذهب و اسالم مکتب مصلحان و احیاگران از خود که امام حضرت
 عالمان و محققان همچون روشنفکران خمینی، امام حضرت اعتقاد و باور به بود، فایل زده غرب روشنفکر و دلسوز و اصیل فکر روشن

 (.1۸۱1 اورز،کش و غفاری پور، قاسم) دارند و داشته محوری نقش اسالم نجات در
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 مردم های توده با خمینی امام تعامل نحوه-9

 تواضع مردم، به کنید لطف کنید، گوش را من نصیحت بیایید شما :فرمایند می جامعه محرومان ویژه به مردم از حمایت درباره امام 
 هی مردمند، خدمتگزار دولتها تیدهس مردم نوکر شما است، مردم جیب از مملکت بودجه است، مردم مال دولت آقای. مردم به کنید
 امام(. آثار و نشر موسسه) کنید پایمال را هابیچاره حق و بزنید مردم سر تو عمال و خدمتگزار من نگویید لطفا

 افراد در جذب خمینی امام بودن خالق خود-4

 من: »فرمایند می امام حضرت: ویمش می جویا ایشان کالم از را خمینی امام حضرت توسط دانشگاه و حوزه کردن همسو در خالقیت
 که کنم می عرض دانشگاهیها به است، زیاد شما مسئولیت اوال که کنم می عرض هم حاال. ام گفته کررا هم روحانیون آقایان به

 با و گروه یک هم با که است این به شدن مجهز بشوید، مجهز باید دشمن مقابل در دارید، دشمن شما نشوید، گروه اینقدر گروه
 و طلبه قشر دو نزدیکی بر خود سیاسی اندیشه در او .(1۸11 امام، صحیفیه) «بگیرید را ها توطئه این جلوی خودتان کلمه وحدت

 به قشر دو هر نخبگان هم و گیرد قرار آنها وحدات محور هم توانست می خود سیاسی مواضع و شخصیت دلیل به و داشت دانشجو
 .( 1۱۳۸ پتی،) گیزاندبران شاه علیه را( روحانیت )ویژه

  عمل ابتکار  د(

 دشمنان و گرفته دست به را عمل ابتکار خارجی و داخلی مختلف مسایل و جریانات دقیق شناخت با خویش رهبری طول در امام
 بزرگ کار: »کند می اذعان قدرته جابجایی» کتاب در «تافلر الوین کرد، می جذب انقالب به مردم توده همچون را اسالمی انقالب

 وارد جداگانه صورت به ما با و بنشیند که این جای به و گرفته نادیده تمامی با را غرب از نفر چندین بار، اولین برای که بود این امام
 (.1۸۱۸)صالحی،  .«زد دور را ما همه کل در شود، بحث

 افراد جذب در( ره) خمینی امام نگری آینده یا دوراندیشی ذ(

 تحلیل و فهم بیانگر که بود خمینی امام حضرت نگر آینده و عمیق بینش تاریخی مهم های واقعیت از یکی یاسالم انقالب مسیر در
 انقالبیون از زیادی عده که شرایطی در یعنی دادنده نوید را شاه رژیم سقوط 1۸۱1 سال در ایشان. بود تاریخی شرایط از ایشان درست
 داشتند بیان لوموند فرانسوی روزنامه با مصاحبه در امام حضرت. است قایق چیز همه بر شاه دستگاه قهری نیروی که داشتند اعتقاد

 پور، قاسم) نشست ثمر به و گرفت اوج ما مردم طلبانه حق مبارزات سال، یک از پس که بود اینگونه و است انفجار حال در ایران که
 (.1۸۱1 کشاورز، غفاری،

 امعه تدابیر علمی و کارساز در اداره امور ج ر(

رفتار عالمانه امام واقعاً درسی بزرگ برای همه آنهایی است که قصد حکومت کردن و اداره کشور را دارند امام می توانست در زمان 
زعامت آیت اهلل حائری، رفتار رضاخان را بر نتابد و علیه استبدادگر زمان برآشوبد و همچنین در زمان مرجعیت بروجردی، اما چون 

یعیان با آن بود امام سکوت را ترجیح می داد و تنها نظر خود را با ایشان در میان می گذاشتند و این درسی برای رهبری جامعه ش
 (.1۸۱۱دیگران که چگونه باید تابع نظر رهبری بود که مقبولیت عامه را دارد )ثقفی، 
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  مدارای سیاسی نیل به جامعه مطلوب (و

وجود را حقیقت غیبی واحد می دانند که در مرحله ذات مبرا از هرگونه اسمی و رسمی است امام خمینی، براساس مبانی عرفانی خود 
ساحت اسماء را محقق می سازد و « تجلی بذاته لذاته فی ذاته»و با جلوه ای برخورد یا به تعبیر عارفان با « ال اسم له و ال رسم له»

اشیاء و همه موجودات می شود. از نگاه ایشان ویژگی حکمت توحیدی این تقدیر ثبوتی یا وجود علمی موجب آشکار شدن وجود عینی 
که رسالتشان تربیت، و هدایت انسان است، مدارا و تسامح است و شیوه آنها اینست که انسانها را با سخن نرم و نیک، از ظلمت ماده 

ولی مادیات را در خدمت معنویات قرار می  خارج و به جانب نور و کمال مطلق هدایت کنند، در عین آنکه با مادیات سروکار دارند
دهند، در اینگونه مکتبها مدارا، خوش رفتار و دعوت به نیکی اصالت دارد مگر آنکه توطئه ای در کار باشد که در آن صورت نیز خشم 

به مادیگری دعوت  با منحرفین عین رفق و مدارا است حال آنکه مکتبهای مادی مردم را یا از عالم نور به سوی ظلمت می کشاند و
(. در نگاه ایشان توصیه الهی 121، 1۸۱۹می کنند یا نسبت به عالم نور و ارجاع مردم به عالم نور بی تفاوت هستند. )طباطبائی، 

دستوری کلی و شیوه اجرایی بکار همه هدایت کنندگان و سیاستمداران و مهمترین شیوه برخورد با منحرفان و خطاکاران در جامعه 
عایت آن، چه در کارهای جمعی و به سامان کردن جامعه و هم زیستی با مردم و چه در سلوک فردی و ارشاد و هدایت مردم است و ر

در جهت تحقق انقالب الزم و ضروری است؛ تا آنجا که اگر این اصل رعایت نشود و ارشاد و هدایت با عصبانیت، عصبیت، زود رنجی 
باشد و نه تنها خطاکار را از خطایش باز نمی دارد بلکه موجب شدت و ازدیاد خطای او نیز می  و کینه توزی، تندخویی و خشونت همراه

 شود و چه بسا خطای کوچک را به خطایی بزرگ مبدل سازد. 

ر حفظ نفسی باشد نه د»رو امام خمینی متذکر میشوند مدارایی مدنظر شریعت است که بر پایه خود استوار باشد و ااِل در جهت  از این
اتصاف به چنین مدارایی موجب تعالی نفس می شود و از بهره مندی های نفسانی پیراسته است؛ زیرا در غیر « جهت حظّ نفس

اینصورت همه اعمال او از جمله مدارا و بردباری و تسامح او به غرضی مادی آمیخته می گردد که در این صورت نه تنها موجب کمال 
و کرامت انسانی او و سعادت جامعه را مخدوش می کند و انقالب و جامعه مطلوب بدست نخواهد  و سعادت او نمی شود چه بسا عزت

 ( .1۸11آمد )امام خمینی، 

در نگاه ایشان برای سیاستمدار و هدایتگری که قصد اصالح جامعه و هدایت انسانها را دارد مدارا شرط اصلی و اساسی است چرا که 
می شود و قلوب رام موجب رام شدن قوای ظاهری و باطنی انسان شده و به همدلی و دوستی و قلوب مردم با محبت و رفاقت نرم 

رفاقت منجر می گردد، خدمتهای صادقانه و جانفشانهای مسلمانان صدر اسالم و فتوحات چشمگیر آنان نمونه ای بر این مدعاست 
 ( .1۸11به نقل از امام خمینی  11ح  ۱۳: 2، ج 1۸11)کلینی، 

 میان مهمترین مولفه های مدارادر اندیشه امام خمینی در موارد زیر قابل طرح هست:در این 

 اسالمی آزادی (9

آزادی در نگاه امام خمینی )ره( برگرفته از حق الهی است و مبتنی بر این اصل که هیچ انسان دیگر حق والیت ندارد به جز اذن الهی. 
ابندگی غیر خدا را نپذیرد و تحت سلطه فردی نباشد. در این نگاه، بردگی و بندگی انسان در دیدگاه امام )ره( انسان آزاد آفریده شده ت

نزد انسان دیگر منع شده و الزم است کرامت و آزادی انسانها پاس داشته شود. امام خمینی )ره( معتقد است آزادی مطلق به دالیل 
ادی فکری و عقیدتی با استناد به قرآن کریم و احادیث معتبر، امام واضح عقلی و نقلی نمی تواند مطلق باشد و الزم است در ساحت آز

)ره( به آزادی بیان و قلم به منظور جالل احسن و گفتگوهای سازنده و نیز تعلق خاطر به هر عقیده ای توسط افراد معتقد است و با 
یکی از بنیادهای »خمینی مورد اشاره واقع شده است.  تاکید بر آن، دعوت و تبلیغ را با مدارا توصیه می کند. این معنا در بیانات امام
 ( .۱، جلد 1۸11)امام خمینی، « اسالم، آزادی است. انسان واقعی ملت مهمان، فطرت یک انسان آزاد شده است
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تعبیر شهید در ساخت آزادی اخالقی گرایشی رهایی از تعلقات بیرونی، امیال و تهنیات نفسانی و آزادی از اسارت و قیود نفسانی و به 
سیاسی تاثیرگذاشته و در این راستا امام خمینی معتقد است، با مدارا و  -مطهری آزادی معنوی بصورت غیر مستقیم بر آزادی فقهی

 انعطاف در اخالق و رفتار اثربخشی الزم را شاهد خواهیم بود. 

کردم همه  جهنم و عذاب الهی بحث می زکردم، آنگاه که ا من در زمان اختناق رضاخانی وقتی در مدرسه فیضیه صحبت می»
رحمت است. با  گردد و این تأثیر ها سرازیر می شود و اشک دیدم که دلها نرم می زدم می می زد، ولی وقتی از رحمت حرف خشکشان می

م در پی سلطه بر از نظر امام خمینی )ره( اسال(. 2جلد 1۸1۳)امام خمینی ،« .تواند مسائل را حل کند تا شدت مالیمت انسان بهتر می
سرزمین نیست بلکه بدنبال فتح قلوب مردم است، جلب قلوب با خشونت، استبداد و اقتدار طلبی جامع نمی شود. )امام خیمنی، 

با امعان نظر به مولفه های سه گانه پیش گفته در اصل آزادی و ارتباط آن با مدارا در اندیشه و رفتار امام خمینی )ره( (. 12،ج1۸11
فت چرایی و چگونگی مدارا در نظام اسالمی با اصل ازادی نسبت مستقیم دارد که در ساحتهای سه گانه، حدود آن با در نظر باید گ

 گرفتن مبانی نظام اسالمی همچون عدالت، مصلحت و واقعیت تعیین اعمال میشود. 

 کرامت انسانی (2

و هیچ کس حتی به اسم حفظ آزادی و استقالل، حق سلب آن را از امام خمینی )ره( معتقد بود که حقوق بشر در اسالم محترم است  
مردم ندارد و هیچ سازمانی و حکومتی به اندازه اسالم، حقوق بشر را لحاظ نکرده است و در این گونه حقوق، شخص اول حکومت با 

ل برابری و کرامت ذاتی انسانها نتیجه آخرین فرد مساوی است. افزون بر این، امام اصل تساوی همگانی در برابر قانون را نیز از اص
می گیرد. بنابراین همه موظف به رعایت قانونند و ارزش افراد به مقام و جایگاه نیست بلکه به تقوای الهی است )خسروپناه و 

 همکاران(. 

 عدالت  (9

سی اسالم تصریح شده و برقراری قسط و عالوه بر لزوم عدالت در اخالق و رفتار، امام خمینی )ره( بر لزوم عدالت محوری در نظام سیا
 (.1 ۸1۳عدل و گسترانیدن عدالت در شئون زندگی اجتماعی را هدف نهایی بر پایی حکومت اسالمی بر می شمارند. )امام خمینی،

 اخالق اسالمی (4

ماید. ایشان مدارا را مولفه های نحوه مواجهه و تعامل با مخالفان سیاسی با ابتنا فکری، امام خمینی )ره( از اصول اخالقی پیروی می ن
بدان که رفق »اصلی اخالق دانسته و به کارگیری آن را برای توفیق در زندگی ضروری می دانند. امام خمینی در این باره می فرمایند: 

و هدایت و ارشاد  و مدارا در انجام امور مدخلیت کامل است، چه در باب معاشرت با خلق و انجام امور دنیوی و چه راجع به امور دینی

رفق و لجمله با« (1۸12خلق و امر به معروف و نهی از منکر باشد و چه راجع به ریاضت نفس و سلوک الی اهلل باشد. )امام خمینی، 
مردم از قبیل ارشاد و هدایت  نی در مقاصد دی استچنین در مقاصد دنیای  هانچناست و چتر یت مؤثرهر حاز، مقاصدپیشرفت مدارا در 

هنگامه اساس دربر این  (.1۸1۱اهدشد)امام خمینی ، نخوشریف عملی مقصد  نای، است که بدون آن مهمات و مدارا از رفق 
سالیق فردی و حب و  بغض های شخصی  ،ت بر مدارا ضروری استلعدامبنای اصل تقدم که بر  برخوردهای الزم با مخالفان 

زات مطرح در شرع و قانون اعمال شود .در این چارچوب عالوه بر  حفظ حقوق مدخلیت نداشته و باید با هدف هدایت و ارشاد ، مجا
شهروندی مخالفان ، شایسته است با اخالق اسالمی با آنها رفتار شود .در نگاه امام خمینی در دو سطح حاکمیتی و فردی مدارا با 

بال حق شخص والی ، حاکم و امام توصیه سنجه اخالق اسالمی اعمال می شود . در سطح فردی بخشش و مدارای حداکثری در ق
شده و آنچنان که در رفتار سیاسی امام قابل مشاهده است ، نمونه هایی از رافت و گذشت در امام خمینی داریم . امام در سطح 
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ون و حاکمیتی که رعایت اخالق اسالمی عالوه بر حقوق شهروندی و پرهیز از منافع شخصی الزم اال جراست در اجرای حدود قان
 شرع نیز هیچ گونه مداهنه ای را بر نمی تابد . 

تدقیق در این مولفه، سبب کاربست اخالق اسالمی در اعمال مدارا با مخالفان سیاسی و تفکیک آن با مداهنه و خشونت خواهد شد .) 
چارچوب نظام اسالمی دارای  در اندیشه امام خمینی )ره( عالوه بر عهد شهروندان، مخالفان سیاسی هم در  (. 1۸11امام خمینی ،

با این حال مدارا درسیره و رفتار سیاسی امام خمینی در  حقوق شهروندی بوده و رعایت آن را ضابطان و جریان قانون، الزامی است. 
 جهت جذب افراد در موارد زیر خالصه می شود:

 ( مدارا با علما و متحجران مخالف 1-۹

مینی )ره( در سالهای مبارزه با رژیم پهلوی براساس قرآن و سنت، موافقان و مخالفان را به تبیین نظریه والیت فقیه توسط امام خ
همراه داشت. مخالفان مبارزه با رژیم ستم شاهی را بی فایده دانسته و معتقد بودند که افق پیروزی و دست یابی به جامعه مطلوب 

فتن قیام مهدی موعد )عج( هرگونه تشکیل حکومت در دوران غیبت را برای آن متصور نیست. مخالفان انقالبی همچنین با در نظر گر
جایز ندانسته و تمامی حکومت ها در این دوران را طاغوت می پنداشتند. مشی امام خمینی )ره( رهبر انقالب اسالمی همواره 

یش نگرفته اند. شیخ محمود حلبی روشنگری هر پاسخ به شبهات متحجران بوده و با مدارای حداکثری برخورد سرکوبگرایانه را در پ
سرکرده انجمن حجتیه هیچگاه تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت و با وجود اقدامات و اظهارات مخالف با ماهیت اهداف و کارکرد نظام 

لف، سالگی وفات یافت. با این حال مشی امام خمینی )ره( در مواجهه با علمای مخا ۱1و در  1۸11دی ماه  21جمهوری اسالمی در 
همواره حفظ و حراست از جایگاه وشأن روحانیت و مرجعیت بوده و از سوی دیگر برخورد الزم و قانونی با تخلفات و جرایم روحانیت را 

 ضامن بقای آبرو و حیثیت آنان در میان عام مردم و بارگاه الهی می دانستند. 

مهمترین جریانها و گروهکهایی بودند که به مخالفت با  مدارا با گروههای مخالف سازمان مجاهدین خلق و حزب توده از-(۹-2
انقالب اسالمی و رهبر آن پرداختند. عدم تمکین به قواعد رقابت سیاسی و تالش برای مقابله و انحراف مطالبات عمومی، گروهک 

 بود.  1۸11در سال مجاهدین خلق را که در افکار عمومی به منافقین از آن یاد می شد، وارد فاز مسلحانه کرد و اوج آن 

مدارای سیاسی با زندانیان و دستور امام مبنی بر عفو و گذشت از اعضای این سازمان که با توجه و بازگشت خواهان بازگشت به زندان 
مادی بودند، نشانگر روحیه هدایت گری رهبر انقالب اسالمی است. مشی امام )ره( در تفکیک میان مدارای سیاسی و مداهنه با سنجه 

هارگانه عدالت، قانون، مصلحت و خالق موجب شد تا بسیاری از اعضای این گروهک از ادامه همراهی و مبارزه مسلحانه انصراف چ
 ( 2۱/۱/1۸۱۸دهند )موسوی بجنوردی، 

 مدارا با مخالفان دینی و مذهبی( ۹-۸

ا نبوده بلکه در مراحل قانون اساسی، حقوق مدارای سیاسی امام خمینی با مذاهب ادیان دیگر، منحصر در اعالم مواضع و سخنرانیه
اساسی ادیان و مذاهب دیگر مورد تصریح تدوین کنندگان و در مرحله بعد مورد تصویب رأی دهندگان گرفته است )اصل دوازدهم و 

ت شناخته و سیزدهم قانون اساسی(. در همین زمینه باید گفت جمهوری اسالمی و امام خمینی، ادیان و مذاهب آسمانی را به رسمی
فرقه های منحرف را که فاقد تعالیم الهی و براساس مقاصد سیاسی از سوی دولتهای خارجی پدید آمده وحمایت می شوند به رسمت 
نشناخته و بر همین اساس حقوقی را نیز برای آنها نمی توان متصور بود. به عنوان نمونه می توان به تالش فرقه بهائیت به منظور 

وذ در ارکان تصمیم سازی و تصمیم گیری اشاره کرد که از دوران پهلوی دوم سرعت یافته بود و پس از پیروزی شبکه سازی و نف
انقالب اسالمی با چالش مواجه شد. اتهام زنی به عملکرد جمهوری اسالمی ایران در عدم مدارا با اینگونه فرقه های سیاسی که با 

ظهور یافته و فعالیت می پردازند فارغ از بیان اهداف و کارکردهای سیاسی فرقه های حمایت دولتهای رقیب برای تامین منافع آنها 



 

 و همکاران مهدی عباسی                                                                                                           تحلیل شخصیت سیاسی امام خمینی از دیدگاه ... 

 

008 
 

منحرف صورت می گیرد.البته صرف عضویت و نیز اعتقاد به فرقه های منحرف در جمهوری اسالمی ایران سبب ساز اعمال مجازات 
قانون اساسی نمی توانند از حقوق سیاسی نظیر حق برای شهروندان نمیشود، ولی بدیهی است این افراد بدلیل به رسمیت نشناختن 
 ( .1۸۱۳نمایندگی و نقش آفرینی در ساختار نظام سیاسی کشور برخوردار شوند )خرمشاد، 

باید گفت امام خمینی )ره( با امعان نظر به اینکه میان مخالفان مذهبی و دینی از دین اسالم و دیگر ادیان آسمانی با فرقه های 
 بلوی دینی و مذهب پدید می آیند، تفکیک قایل شده و بر این سیبل با آنها رفتار می کردند. سیاسی که با تا

 مدارا در سیره و رفتار سیاسي امام خمیني )ره( در جهت جذب افراد (9)جدول 

 محدوده عدم مدارا محدوده مدارا مخاطبان حوزه اعمال مدارا الف

 خدشه بر امنیت و استقالل دی بیان و عقیدهآزا )علمای مخالف( مخالفان عقیدتی و فکری 1

2 
 )اقلیت های دینی و مذهبی( حوزه اخالقی، مخالفان دینی و مذهبی

آزادی عالیق و رفتارهای 
 شخصی

 اباحه گری و ولنگاری

 توطئه و عمل منافقانه حقوق شهروندی )گروهک های مخالف( حوزه فقهی سیاسی مخالفان سیاسی ۸

 

 ديشه و رفتار سیاسي امام خمیني )ره(مدارا در ان (2)جدول

 مدارا در انديشه امام خمیني )ره( حوزه هاي مدارا
محدوده مدارا در رفتار سیاسي امام 

 خمیني )ره(

 حفظ نظام کرامت ایمانی –عقیدتی 

 حفظ امنیت رحمت گرایشی -اخالقی

 اجرای عدالت عدالت سیاسی -فقهی

 

 نتیجه گیري

شناسی از منظر روان شناسی سیاسی و مطالعه موردی ویژگی های شخصیتی و رفتاری حضرت امام  هدف از پژوهش حاضر شخصیت
خمینی )ره( بود. در راستای این هدف و با مرور اسناد مکتوب مشخص گردید که امام خمینی از ویژگی های شخصیتی و رفتاری، 

ن کامل کارل راجرز و فردگرایی آدلر داشته و بررسی تطبیقی انطباق کامل با دیدگاه های نظری شخصیت شناسان به ویژه الگوی انسا
ویژگی شخصیت وی ابیانگر جامعیت، کمال، عظمت بر روح و آزامش باطنی، حرمت خود و آزادگی اوست. بنابراین در یک جمع بندی 

ذشته و حال جدا می کنند به می توان گفت که ویژگی های ایشان منحصر به فرد بوده که وی را از سایر رهبران سیاسی در اعصار گ
این معنی که امام خمینی )ره( به عنوان انسان کامل و در مقام مرجعی فرهیخته در دامن تعالیم اسالمی پرورش یافته و فضائیل و 
 کرامت ایشان به حدی رسیده بود که از وی یک انسان الهی ساخته بود. از سویی منش و رفتار اجتماعی و فردی وسیاسی ایشان به

گونه ای بود که در قاموس علم سیاست مفاهیم جدیدی را در قالب تکلیف گرایی، عدالت ورزی، تهذیب نفس پرهیز از ریاکاری، 
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قاطعیت، مردم داری و ساده زیستی عرضه نمود. همچنین بررسی ها نشان داد که صفاتی همچون دوراندیشی، شجاعت، و از همه 
و ارتباط با علمای دین و روشنفکران، خالقیت و نوآوری در تشکیل حکومت و رهبری الهی  مهمتر مدارای سیاسی، توجه به محرومان

و مردمی موجب گردید که وی در میان رهبران سیاسی جهان الگوی بی نظیر باشند که توانست از ایشان یک رهبر نمونه با تفکر 
توان با ساده زیستی و برخورداری از صداقت کالم و عمل، جهانی وماندگار به نمایش بگذارد و سبک زندگی ایشان نشان داد که می 

 قلل افتخارات انسانی و دینی را فتح نمود و الگوی دیگران شد. 

 

 منابع 

 سروش انتشارات تهران،: شايعه شناسي روان( 1۸1۱) لویستمن و گوردون آلپورت،

 .کنون تا آغاز از اجتماعي شناسي روان(. 1۸11) جونز. ادوارداتی و دبلیو گوررون آلپورت،

 ( عرف اخالقي هاي انديشه کنگره( 1۸۳2) آملی جوادی اهلل آیت

 ، تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، چاپ و نشر عروج . فلسفه امام خمیني ره () خمیني امام ، تقريرات( 1۸۳1اردبیلی ، سید عبدالغنی )

 امام آثار نشر و تنظیم موسسه ،، تهران(ره) خمیني امام سیاسي و علمي آرماني نامه دگيزن به نگاهي بیداري، حديث(. 1۸11) حمید انصاری،

 ( ره) خمینی

  خمینی بزرگداشت امام مرکزی ستاد فرهنگی معاونت انتشارات خمیني، امام ديدگاه از عدالت(. 1۸۱2) ابراهیم نژاد،ایران

 سمت  انتشارات ،به مثابه صراط سیاست( ره) خمیني امام سیاسي انديشه(. 1۸۱2) ابراهیم برزگر،

 سمت انتشارات تهران، ،سیاسي شناسي روان(. 1۸۱۸) ابراهیم برزگر،

 اندیشه اسالمی  و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات ،خمیني امام رهبري به مديريتي رويکرد(. 1۸۱1) آقا علی پیروز،

 ( ره) خمینی امام آثار نشر و تنظیم سسهمؤ تهران، دوم، چاپ ،انقالب بانوي(. 1۸۱۱) على تقفی،

  اول چاپ دانشگاهی، نشر مرکز انتشارات تهران،،  روانشناسي اجتماعي( .  1۸۱1ران،) عالقبند جواد خرازی

 .۱1، 2۳، فصلنامه راهبرد مام خمینی )ره(.کاربست مولفه مدارا سیاسی در راهبرد رهبری ا(، 1۸۱۳).برخورداری، یاسر خرمشاد، محمدباقر؛ و 

 .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه تهران،منظومه فکري امام خمیني )ره(، (، 1۸۱۹پناه، عبدالحسین و همکاران )خسرو

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.  تهران،(، آداب الصلوۀ )آداب نماز(، 1۸11) ا... .امام خمینی، روح 

  خمینی. امام آثار نشر و متنظی سسهمؤ تهران، ،21 ج ،امام صحیفه(. 1۸11) ا... .روح خمینی،

 خمینی. امام نشر موسسه تهران، جلدی، 21( ها مصاحبه پیامها، بیانات،) خمیني امام آثار مجموعه امام صحیفه(. 1۸1۳) ا... .روح خمینی،

  خمینی. امام نشر و تنظیم مؤسسه تهران، ،«جهل و عقل جنود» حديث شرح ،(1۸11) ا... .روح خمینی،

  خمینی. امام آثار و نشر تنظیم سسهمؤ تهران، عمومی، آرای و اندیشه از ای گزیده ،اسالمي انقالب آئین 1۸۳۱) .. .ا.روح خمینی،

 سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم.مؤ تهران،، شرح حديث جنود عقل و جهل(، 1۸11) ا... .روحخمینی، 
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 . 1موسسه چاپ و نشر عروج، چ  تهران،(. یني )رهبرداشت هايي از سیره امام خم(. 1۸۳۸) .رجایی، غ

 انقالب انتشارات سازمان شهید، بنیاد فرهنگی واحد تهران، ،2 ج ،خمیني امام نهضت(. 1۸1۸) .حمید روحانی،

ه پژوهشنامه انقالب ، فصلنام (. مباني و تربیت سیاسي از ديد گاه امام خمیني1۸۱1) .احمد ، محمد جواد ، معصومه-سلحشوری ، یدالهی فر ،خنکدار

 .۹اسالمی ، زمستان ، شماره 

 موسسه نشر پنجره.  تهران،. پا به پاي آفتاب(، 1۸۳2) . ستوده، ر

 عروج نشر تهران، دوم، چاپ ،خمیني امام و شخصیت هاي نظريه(. 1۸۱۸) .فرامرز سهرابی،

 عروج. نشر ن،تهرا اول، چاپ ،(ره) خمیني امام و شخصیت شکوفايي(. 1۸۱۹) .فرامرز سهرابی،

 . 1، فصلنامه روان شناسی فرهنگی، روان شناسي شخصیت امام خمیني بر پايه ويژگي انسان ساز سالم کارل راجرز(. 1۸۱1) فرامرز سهرابی،

 هفتم. چاپ تهران، دانشگاه انتشارات ،روانشناسي مکاتب يا شخصیت هاي نظريه(. 1۸11) اکبر علی سیاسی،

 البرز.  تهران،، ترجمه گ، خوشدل. الگوهاي شخصیت سالمسی کمال: (. روان شنا1۸1۹شولتز، د. )

 و خمیني امام: موردي کارگزار مطالعه ساختار مسئله و شخصیت شناسي روان -(1۸۱۱) فر ساالری محمدرضا و محمدرضا حقیقت، صادق

 . پاییز -۸1 شماره نهم، سال تو، رهیافت پژوهشی و علمی فصلنامه ،(کارتر

 تابناک. خبرگزاری ،(ره) خمیني امام منظر از جهادي مديريت(. 1۸۱2) حمید صالحی،

، نقش مدارا در تعالی انسان و جامعه )سلوک فردی و اجتماعی(با رویکردی به اندیشه عرفانی و رفتار سیاسی امام خمینی(، 1۸۱1طباطبایی، فاطمه )

 .1۸، 1۳ پژوهشنامه متین،

 .21 ،ملت تخصص خانه و علمي فصلنامه ای، خامنه امام و خمینی امام ظرمن از اسالمی مدیریت( 1۸1) .مهدی عزیزی،

 معارف. انتشارات: قم( ره) خمیني امام سیاسي انديشه(. 1۸۳۳) .یحیی فوزی،

 رشد. انتشارات تهران، فیروزبخت، مهرداد ترجمه ،بالیني شناسي روان( 1۸۳2) ۔جی تیموئی، ترال، و خیرین: ای فیرس،

 نشر و تنظیم موسسه تهران،، 2،ج9ج خیال، و خاطرات و امضاء اساس بر خمیني امام زندگینامه: اهلل روح خمیني. (1۸1۱) .علی سید قادری،

 (خمینی امام آثار

 ويژگي مهفصلنا ،آدلر گاه اساس بر دیدحذب افراد در( ره) خمینی امام سیاسی رفتار های مولفه.(1۸۱1) کشاورز عباس و؛ زاهد غفاری، رمضانعلی؛ پور، قاسم

  2۹ ،2 اسالمي، انقالب هاي

 سیاسي شناسي روان بر اي مقدمه. (1۸۳1) پرستون توماس و الفا مسترز، بت؛ دیتر، مارتا کاتم،

  ۹1 ،اسالمي انقالب فصلنامه مطالعات کاریزماتیک، رهبری نظری نقد زوایه از خمینی امام رهبری نظر تبیین(. 1۸11) اخوان کاظمی،

 خمینی امام نشر و تنظیم سسهؤم (ره) خمیني امام عرفاني اخالقي هاي انديشه همايش برگزيده مقاالت مجموعه(. 1۸1۱) .مرضیه کدیی،

 فروج ،(ره)

 در الکتب االسالمیه، چاپ دوم.  تهران،، با تصحیح علی اکبر غفاری، (، االصول من الکافي1۸1۹) .کلینی، محمدبن یعقوب
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 .11 ،۱ نقده ،کتاب اسالمي و ربغ سیاسي گفتمان( 1۸11) حامد الگار،

  .۸ ،2اسالمی،  انقالب پژوهشنامه ،خمیني امام سیاسي اخالقي نظام(. 1۸۱2) .زدایی لک رضا و نجف زدایی، لک

  صدرا انتشارات تهران، ،کامل انسان(. 1۸1۳) .مرتضی مطهری،

 رضوی قدس آستان فرهنگی معاونت مشهد، طوسی، منشی

 .قم ،۸ ج ،خمیني امام سیره از هايي شتبردا(. 1۸۳۸) .مروج موسسه

 .1-۹ ،اسالمي انقالب پژوهشنامه امام خمینی، دیدگاه از ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست در راهکارها و راهبردها(. 1۸۳1) .اصغر میرشکاری،

 قومس انتشارات مفتوح، شهرزاد ترجمه سیاستداران، روانشناسي. (1۸۱۱) .اشلی ،وایتیرگه

 آزادی.  پیام انتشارات تهران، ،2ج ،(ره) خمیني امام زندگي از ويژه هاي سرگذشت(. 1۸11) .مصطفی وجدانی،

Granette, Jogne (1984), Commonssense and the theory of interantial political, London, Macmillan LTP. 

 Hermann, G. Margaret (ed) (1986), Political Psychologhy. Contemporary problems and issues, Sunfrancisco: 

Jossey-Bass.  

Sears, D. (ed)., Huddy, L., & Jervis, R. (2003), Oxford Handbook of political psychology, New York: Oxford 

University Press. 
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Abstract 

The analysis of political figures and perceiving the context in which the politicians have come to 

power is one of the main axes of analysis in political psychology. The two-way relationship 

between politics and psychology means the understanding of politics from the perspective of 

psychology and the understanding of psychology from the perspective of politics. In other words, 

political psychology and its approaches belong to broad fields such as the role of leadership and 

personality cult in political behavior. Explaining the nature, personality and political behavior of 

Imam Khomeini's leadership and the reason for his profound influence on social, cultural political 

developments is the purpose of this article so that it can help us to find a methodical 

understanding and analyze it more than before. Based on the political psychology, the main 

question is that what interactions were between the Imam Khomeini's personality and his style of 

leadership and the observance of political and human ethics? And what were the components of 

Imam Khomeini's political behavior in attracting people during the Islamic Revolution? The 

findings of this study, using conceptualization and analytical-documentary and library method, 

show the interaction of Imam Khomeini's personality and leadership style based on his unique 

political role in attracting people in the process of the Islamic Revolution and basically Imam's 

interaction with the elites and the scholars and his special life style since he always had simple 

living as a priority in his life and it has been very influential in his permanence. 

  

Keywords: Imam Khomeini; Political Languagmam; Political personology; Political Behavior; 

Political Tolerance 


