فصلنامهپژوهشهایراهبردیسیاست،سالهشتم،شماره،03پاییز(8031شمارهپیاپی)03

تبیین آرمانگرایی و واقعبینی در رهبری امام خمینی (ره):
رویکردی پژوهشی
زهرا فروتنی

1

دریافت – 1937/7/7 :پذیرش1931/2/11 :

چکیده
جمعكردنارزشهابهعنوانآرمانباواقعیتهایموجوددراتخاا تصامیمهاای
كالنوراهبردینظامدرزمینههایمختلففرهنگی،سیاسی،اجتماعی،اقتصادیو...
یكیازمباحثبسیارمهمیاستكهازاوایلانقالب ها بسایاریازنخبگاانراباه
خودجلبكردهاست.نظربهاهمیاتایا موضاو،،هاف ازایا نوشاتار،تبیای و
تحلیلویژگیآرمانگراییواقعبینانه(دومولفهاساسیالگویتصمیمگیریحكیمانه)
درتصمیماتراهبردیامامخمینیبی سالهای8031-01است.ازآنجاكهتااكنون
ای ویژگیرهباریاماامباهصاورتعلمایبررساینشافهاسات درایا پاژوهش،
تصمیماتراهبردیامامخمینیدرقلمروزمانیتحقیقانتخابومقوالتمرتبطبادو
ویژگیآرمانگراییوواقعبینی،بااستفادهازروشتحلیلمحتوایكمیوكیفیكالم
اماممنفرجدر22جلفصحیفهاماام،اساتخراج،طبقاهبنافی،تحلیالواساتنتاجشافه
است.یافتههایحاصلازتحقیقنشانمیدهفكهتماامیتصامیماتراهباردیماورد
مطالعهدرای پاژوهش،درچاارچوبویژگایهاایتصامیمگیاریحكیماناهباودهو
دارایدومولفهآرمانگراییوواقعبینیهستنف.بفی ترتیبمیتوانبااطمینااننتیجاه
گرفتكهامامخمینیدراتخا تصمیمهایراهبردی،یکآرمانگرایواقعبی بودنف.

واژگان کلیدی :امامخمینی،آرمانگرایواقعبی ،تصمیماتراهبردی،تصمیمگیری
حكیمانه
.8استادیارمفیریتدولتیدانشگاهپیامنورforoutani.dr@gmail.com
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مقدمه
بنیانگذارجمهوریاسالمیایرانحضرتاماامخمینای(ره)،فقیهایفاضالوانفیشامنفو
بزرگوتحولسازدرتاریخمعاصراستكهعالوهبارایجاادتحاولدرانفیشاهوفقاه

رهبری
سیاسیشیعه،تحولسیاسی-اجتماعیمهمیرابارهبریانقالبوتشكیلجمهاوریاساالمی
رقمزد.پژوهشدرویژگیهایرهبریامامخمینی،بهعنوانالگویموفقیکرهباردینایو
سیاسی،میتوانفدرعرصهتصمیمگیریهایمختلاف،راهگشاا،مفیافوماوارباشاف.یكایاز
عواملموفقیتامام،دیافنافاذ،روشا بای ،بلنفمافت،آرماانیودرعای حاالواقاعبای آن
حضرتبود.ای ویژگیمهام،تصامیماتآنبزرگاوارراتااریخیوسرنوشاتساازسااخت.
عالوهبرویژگیتكلیفگراییدرتمامتصمیماتامام،آرمانگراییوواقعبینایدوبعافمهام
رهبریامامخمینیرضواناهللتعالیعلیهوخلافصاالآآناماامخامناهای(مافللاهالعاالی)
انفیشههایای دوبزرگواربسیاراساسیوحیااتیاسات،

محسوبمیشود.درکای نكتهدر
چراكهنظامماازسویآرمانگراییغیرواقعبی وواقعگراییغیرآرمانی،موردتهفیافاسات.
ویژگیمهمیكهتاكنونبهصورتعلمیبهآنپرداختهنشفهوحقمطلبآنگونهكهبایافو
شایفادانشفهاست.نظربهاهمیتوضرورتپرداخت بهای دومولفهمهمومواردررهباری
اماموباعنایتبهای كهحلمسالهآرمانگراییوواقعبینییكیازدغفغههایرهباریمعظام
انقالباسالمیاستودرسالهایاخیر،مكرربهاهمیتوضارورتایا دوموضاو،تاكیاف
كردهانف،هف ازای پژوهش،تبیای وتحلیالویژگایآرماانگرایایوواقاعبینایدراتخاا 
تصمیماتراهبردیامامخمینیبی سالهای8031-01است.


مبانی نظری تحقیق
آرمانگرایی و واقعبینی
بایفهاوواقعبینیبرهساتهاا تأكیاف مایورزد.آرماانگرایای پایبنافیباه

آرمانگرایی بر
تاكتیکهایهوشامنفانهوسانجیفه

مجموعهایازتفابیرو

اصولوارزشهاوواقعبینی اتخا 
باتوجهبهواقعیات هاایموجاودداخلایوخاارجیاسات.درمباحاثمافیریتاساتراتژیک،
پارادایمیبهنامپارادایمتركیباییااتلفیقایوجاودداردكاهدرآن،رساالتهااوآرماانهاای
تجویزیباواقعبینیبیشتریتبیای واجارامایشاونف.ایا پاارادایم،یاکبرخاوردسیساتمی-
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اقتضاییدورانفیشانهراتوصیهمیكنف.بفی معناكهدرمفیریتاستراتژیک،هارساازمانایاا
نظام]بایفالگویخاصومتااارازآرماانهاا،ایافلولو یهااوواقعیاتهاایمحیطایخاودرا
انتخابكنف.درچارچوبای نگرش،ضم تاكیفبرلزومهمخوانیوایجادتوازنبای نقاا 
هایسازمانایانظام]،فرصتهاوتهفیفهایمحیطی،تغییرعوامالمحیطایو

قوتهاوضعف
شكلدهیمحیطمطاابقباااهافا واساتراتژیهاایماوردنظار،ضاروریاسات(رساولیو
واقعبینانهنامیف.
صالحی.)83-80:033،ای پارادایمرامیتوانپارادایمآرمانگرایی 
میتوانسهنو،رابطهمتصورشف:
بهطوركلیدرنسبتبی آرمانوواقعیت 
الااف-آرمااانگراییصاار یعناایآرمااانگراییباافونتوجااهبااهشاارایطالزمباارایتحقااق
آرمانها 

ب -واقعبینیصر یعنیخودراباهدساتحاواد سارردنوقافمبرداشات درراساتای
آرمانها 

ملزوماتروز،بفونتوجهبه
پ -آرمانگراییواقعبینانهكهعبارتاستازدغفغهتحققآرمانهادرعی درکشرایط
روزجامعهوجهانوبهعبارتدقیقتر،آرمانگراییهمراهباتوجهباهفاراهمباودنشارایطالزم
برایتحققآرمانها.ای نو،اخیررامیتوانآرماانگراییعقالنایهامنامیاف(مصالیسااری،
.)2:8030
واقعبینیغیرازواقعگراییاست.واقعگراییپذیرشوساازشبااواقعیاتهاسات،تسالیم
شرایطووضعیتموجودشفنودرموضعیانفعالینسبتبهوضعموجاودتصامیمگارفت و
عملكردناست،اماواقعبینی،لحاظكاردنمقتضایاتوشارایطماوقعیتیدرعای التازامباه
اصولاساسیوبنیادی درتصمیمگیریهاستكهاجماالمیتوانآنراتركیبشرایطناامعی 
بااصولمعی دانست .یعنیدرواقاعبینای،شااهفناو،خاصایازحكماتهساتیم8.آرماانگرا
واقعبی استنهواقعگرا واقعگرایییعنیاینكهتسلیمواقعیتاست،اماآرماانگارایعنایفارد

نبایفبهواقعیتموجودراضیباشف،اماواقعیاتموجاودراببینافودرصافدحالوبهباودآن
واقعبی اساتباهایا معناا
باشف(رحیمپورازغفی.)8:8030،اسالمقرآنی،اسالمآرمانگراو 
كهدرجستجویحقیقتبهعنوانآرمان،تالشمردمانراسامانوجهتمیبخشافوباهآناان
میآموزدكهدرهمانحال،واقعیتهاایاجتمااعیرادرنظارداشاتهوبارپایاهآنحركاتو
خامنهای:باتلخیص .http://farsi.khamenei.ir
 .8
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تالشخودراتنظیموبرنامهریزیكنناف...پیشاوایاندینایشایعه...بااتوجاهباهواقعیاتهااو
لرفیتهایموجودجامعه،برنامههارادرراستایاهفا راهبردیتنظایممایكردنافوساامان
میدادنف...آنانمجموعاهایازرفتارهاادرشارایطمتفااوترابارایماافاراهمآوردهانافكاه
میتوانازهریکازآنهادرشرایطمشابهوهماننف،بهرهجسات(حساینی.)3:8013،زنافگی
معصومی علیهمالسالم،باوجودتفاوتلاهری،...درمجمو،یکحركتمساتمروطاوالنی
است...ای بزرگوارانیکواحفنف،یکشخصیتنف...هف وجهتآنهایكیاسات...بایاف
یکانسانیرافرضكنیمكه233سالعمركرده...تمامحركاتای انسانبازرگومعصاوم
باای دیفقابلفهموقابلتوجیهخواهفبود.هرانسانیكهازعقلوحكمتبرخاوردارباشاف
– ولونهازعصمت– دریکحركاتبلنفمافت،تاكتیاکهااواختیارهاایموضاعیخواهاف
داشت.گاهیممك استالزمبفانفتنفحركتكنفوگاهیكنف،گاهیحتیممكا اسات
بهعقبنشینیحكیمانهدستبزنف،اماهمانعقبنشینیهمازنظركسانیكهعلموحكمتو
هففاافاریاوراماایداننااف،یااکحركااتبااهجلااومحسااوبماایشااود.باااایا دیااف،زناافگی
امیرالمومنی ،زنفگیامامحس مجتبی،زنافگیحضارتابایعبافاهللوزنافگیهشاتاماام
دیگر-تاسالدویستوشصت-یکحركتمساتمراسات...باایاکجهاتگیاریسیاسای
همراهاست....المهازلحظهوفاترساولاهللتااساالدویساتوشصاتدرصافدبودنافكاه
حكومتاسالمیرادرجامعهاسالمیبهوجودبیاورنف....یاکانساان233سااله ازهامجافا
نیستنف".كلهمنورواحف".هركفامازاینهاكهیاکحرفایزدناف،ایا حار درحقیقاتاز
زبانآندیگرانهمهست.یکانسانیكه233سالگوییعماركاردهاسات.تماامكارهاای
المهدرطولای 233سال،كاریکانسانبایکهف بایکنیتوباتاكتیکهایمختلاف
است(خامنهای.)81-83:8038،

درتحلیلای تفاوتها،بایفبهنقشدودستهامورتوجاهداشات-8:اماوراابات -2اماور
متغیر.
برخیاموراابتعبارتنفاز:خفامحوری،دی مفاری،استقامتدرهف ،پرداخاتهزیناه،
اتمامحجت،برخوردباصالبتپسازاتمامحجت.
برخایاماورمتغیاارعبارتنافاز:شایوهانجااامرساالت،شایوهوضاعحكام،روشمقابلاهبااا
ناهنجاریها،شیوهتبلیغ(علنی،مخفی،نیمهمخفی)،شیوهمبارزهوجهاد.
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عواملیموجبمیشودكهرهبریمعصوماباحفظآرمانهاواصولاولیه]مجبوربهتغییار
درتاكتیکوروشمیشود.عواملیچاون:تغییاردرعِافههوعُافهه.باانگااهباهتعافادیاارانو
حامیانواقعی،تكلیفمشخصمیشود.دررفتارمعصومی علیهمالسالم،آرمانگراییمطلقو
مصلحتگراییمحضوجودنفارد...باتغییردرمیازانوشافتتهفیافاگارخطاریمتوجاه
اصلمكتبباشف،رهبردینیمولفبهاتخا تاكتیکمتناسبباآناست،اماای تاكتیاکباا
توجهبهواقعیتهامتفاوتاست.برایمثال،پاذیرشقطعناماه331ازساویحضارتاماامباه
دلیلخطریاستكهمتوجهاصلنظامبودواالحضرت امامنیزآرمانهارابهفراموشینسررده
بود امامبانگاهبهواقعیتهایتلخ،جامزهررامینوشنف همانگونهكهامامحس مجتبای()،
صلآبامعاویهرابرایحفظاسالمپذیرفتنف(سعیفی....)2:8032،درمقطعیحضارتآیات
اهللخامنهای،بحثنرمشقهرمانانهرادربحثمذاكراتهستهایمطرحمیكننف....اگاراماام
راحلدرای سالها،هنوزدرقیفحیاتبودنفبهاحتمالزیادهمی تصمیمهاییرامایگرفتناف
كهازسویمقاممعظمرهبریاتخا شفهاست،زیرااصولحاكمبرانفیشهآنهاایكایاسات.
ای كهمیگوینفمجتهفبایفزنفهباشفبههمی دلیلاستچراكهبایفشرایطمكانوزماانرا
بسنجفوتصمیمبگیردكهدرآنجاچهولیفهایدارد(نبوی.)2:8033،رهبرانقاالبصاراحتا
بیانكردنفكهگفتمانانقالباسالمیگفتمانآرمانخواهیواقعبی است...بهای دلیالكاه
دی اسالمهمای گونهاست(...دهقانیفیروزآبادی.)0:8033،باتوجهبهمباحاثیاادشافه،
نسبتبهواقعیتهاای

آرمانگرایواقعبی كسیاستكههمنسبتبهاهفا وآرمانهاوهم
موجااودواقاافبااودهومتاااارازهااردومولفااه،تصاامیمصااحیآرااتخااا ماایكنااف.درواقااع
آرمانگراییواقعبینانه،آرمانخواهیوحقیقتخواهیتوامباموقعیتشناسایاسات.تاكیافاماام
واقعبینیاست.
خامنهایبرسهاصلعزت،حكمتومصلحتدرواقعتركیبآرمانگراییو 

تصمیمگیری راهبردی
تصمیمگیریراهبردیفرآینفیاستكهمنجربهگزینشروشواقفاممناسببرایاجرا


تصمیمگیریراهبردیمبتنیبرتعیی هف یاهاف هاا،

میگردد.الگویكلیونظریفرآینف

بررساایوتجزیااهوتحلیاالمحاایطداخلاایوخااارجیسااازمان،شناساااییوتشااخیصمسااأله
راهكارهایممك وارزیابیوانتخاابراهكاارمناساب
فرصتهاورونفها)واراله 

(تهفیفها،
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میباشف(دهقانیپوده.)1:8011،
برایاجرا 
تصمیمگیریراهباردی،نقاشمحایطوشارایط

درتمامتعاریفارالهشفهدرزمینهاتخا 
محیطیبارزاست.
جهبهسطآتجزیهوتحلیلموردنظركهسطآملیاست،تصمیمگیاری

درای تحقیقباتو
راهبردیچنی تعریفمیشود:فرآینفیاست،مبتنیبربررسیوتجزیهوتحلیلنقا قوتو
ضعفداخلیوفرصتهاوتهفیفهایمحیطینظامتوسطرهبرینظامكهمنجارباهگازینش

رمانینظاممیشود.

روشیمناسبجهتنیلبهاهفا راهبردیوآ

ویژگیهای تصمیمات راهبردی
طوالنیمفتدارنفوجهتآنهامتوجهآینفهوهف هایعالیساازمانیاا

جهتگیری
* 
نظاماست 
میشونف 
*بهدلیلتغییراتمحیطیوماهیتپیچیفهآنها،درشرایطعفمقطعیتاتخا  
*ای تصمیمات،اغلبجفیف،پیچیفه،گستردهودارایمتغیرهایكنترلنشافهایهساتنف
(حمیفیزاده.)38:8011،


تصمیمگیری حکیمانه (آرمانگرایی واقعبینانه)
فرآینفیاستدرچارچوبجهانبینایتوحیافیومفروضااتمنبعاثازآنكاهدرآن،


گیرنفهبرایتفبیرامورفردیواجتماعیخویشبابهرهگیریازدانشوهنرمافیریت،


تصمیم
هموارهبااستفادهازاصولومبانیاعتقادیخویشبهعنوانمعی كننفهسمتوسویآرمانی
(حقیقتگرایی)ازیکسوودرنظرگرفت شرایطحاكمبرموضو(،شناختعوامالداخلای

ومحیطی)بهعنوانپایهواقعگراییازسویدیگر،تصمیمهاوتفابیرخودرااتخا میكنف.در

ای فرآینف،هرانفازهدرکازاصول،مبانیوپایبنافیوالتازامباهآنعمیاقتاروشاناختاز
شرایطومقتضیاتموضو،بهواقعیاتنزدیاکتار...باشاف،تصامیمهااوتافابیر حكیماناهتار،
آنمانفگارتروبهرهورترخواهفبود(باقریاانوهمكااران:8013،

هزینهتروآااروبركات
كم 

.)82-80تصمیماتوتفابیراتخا شفهباتوجهبهاساتحكاموصاحتاصاولومباانی،میازان
درک،شفافیتوصحتدریافتتصمیمگیرنفهواعتقادبهآنهاازیکسووصحتشاناخت

تبیین آرمانگرایی و واقعبینی در رهبری امام خمینی (ره) :رویکردی پژوهشی

103

موضااو(،ازجملااهشاارایطتحقااقتصاامیم)ازسااویدیگاار،ازكیفیااتوبهاارهوریبیشااتری
برخوردارشفهوحكیمانهتراست...بهعبارتی،صحتودرکچراییتصامیماتراهباردیو
تاریخیدرلر زمانیوشرایطتاریخیمتناسبباآن،ارزیابیمیگردد.8ای الگوعالوهبر
نقششناختراهبردیدرتصمیمگیری،برنقشاصولوارزشهایاعتقادینیزتأكیفداردو
نقشوتاایرهردومولفهآرمانگراییوواقعبینایرادرتصامیماتلحااظمایكناف(باقریاانو
همكاران.)33-833:8013،

اهداف راهبردی
منظورازاهفا راهبردی،نتایجموردانتظارازاتخا تصمیمهایراهبردیاست.
درای تحقیقمنظورازاهفا راهبردی ،اهافا اماامخمینایدرتصامیمهاایراهباردی
ایشاندرقلمروزمانیتحقیقاستكهازمت صحیفهاماماستخراجوتبیی شفهاست.

اصول و مبانی
منظورازاصولومبانیدرای تحقیق،معیارهایارزشایواعتقاادیوآماوزههاایدینای
حاكمبرمكتباسالماستكهمبی بایفونبایفها،اولویتها،تقفموتاخرمقولهها،سامتو
سووجهتگیریسیاستهایكلیومعیارهایارزشیحااكمبارتعیای وانتخاابچشامانافاز،
اهفا وراهبردهاست(فروتنی.)80-81:8011،

شناخت راهبردی
مهایراهبردیاستكهاطالعاتضروریرا
شنیازهایتصمی 
شناختراهبردییكیازپی 
یهایعواملداخلیوبیرونینظامدراختیارتصمیمگیرنفهقرارمیدهفكهدر
درموردویژگ 
ای تحقیقشاملشناختامامازعواملداخلی(نقا قوتوضعفداخلینظاام)،شاناختاز
عواملمحیطی(تهفیفهاوفرصتهایمحیطی)،پیشبینیهاوآگاهیواطال،ایشانپیراماون
مساللمربو بهموضو،تصمیماست.
 .8جهتمطالعهبیشتربهای كتابمراجعهشود:باقریان،محمفوهمكاران،)8013(،تصمیمگیریحكیمانه،تهران:مركاز
آموزشمفیریتدولتی.
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پیشینه تحقیق
بررسیپیشینهتحقیقنشانمیدهفكاهازنظارمحققاان،درسایرهاماام خمینای بار حسا 
ب

واقعبینی استفاده شفه است...وحضارتاماامخمینایباه
مؤلفههایآرمانگرایی و 

مقتضیات از
عنواننظریهپردازنظامجمهوریاسالمیوبنیانگذارآنتالشكاردهتااباراسااممباانیفقاه
سیاسیشیعه،بی آرمانهاوواقعیتهادرعرصهسیاساتخاارجیآشاتیبرقاراركناف(قرباان
سواروشریعتمفاری.)10-830:8033،رهبرمعظمانقالبفرمودنف ...«:درسیكهانقالبداد
وامامبزرگواربااقیگذاشات،ایا اساتكاهدرایا حركاتسایوساهسااله،آرماانهااو
آرزوهایعظیمیكهاسالمآنهارابهماالقاءمیكنفوتعلایممایدهاف،ازنظاردورنماناف در
عی حالواقعیتهایموجودجامعهوجهانهمموردتوجهقرارگرفت ایا كماکكاردباه
ای كهای حركتبتوانافاداماهپیافاكناف یعنایتركیابآرماانخاواهیوآرماانگرایایباا
واقعبینی ...اگرماتوانستیمآرمانگرایایرابااواقاعبینایوواقاعگرایایهماراهكنایم،ترجماه
عملیاتیاشمیشوداینكهماتفبیررابامجاهفتتركیبكنیم هممجاهفتكنیمومجاهفاناه
حركتكنیم،همای حركتمجاهفانهدریکچهاارچوبتفبیرشافهایقاراربگیارد»(اماام
خامنااهای.)8038/3/0:همچناای فرمودنااف«:گفتمااانانقااالباسااالمیگفتمااانآرمااانخااواهی
واقعبی است.دركتابهاییكهقبالنوشتهام،براسامانفیشهحضرتامام،بیاانكاردهامكاه
گفتمانانقالباسالمیوسیاستخارجیبهطاوركلایآرماانگرایایواقاعبای اسات.حتای
محققینیدرخارجازكشورهمبهای مورداعتقادداشتنف...بهایا دلیالكاهدیا اساالمهام
اینگونهاست(...دهقانیفیروزآبادی.)1:8033،آرمانگراییوواقعبینیدوبعفمهمشخصیتی
امامخمینیوامامخامنهایمحسوبمایشاونف(كعبای.)8030:2،آرماانگراییواقاعبیناناهكاه
میتوانازآنبهمفهوم"مصلحت"تعبیركرد...یكیازاصاولمسالمدرانفیشاهاماامخمینای
).امامخمینیآرمانیمیانفیشیفنفولیبرایرسیفنباهایا 

میباشف(مصلیساری2:8030a،
آرمان،واقعبینانهرفتارمیكردنفكهالبتهواقعنگریایشانبااتردیافوتارمتفااوتدارد.بار
همی اسامهنگامیكهدرواقعهجنگتحمیلی،اززبانكارشناسانمطمئ شفنفكاهكشاور
لرفیتادامهجنگرانفارد،باواقاعبینای،باهمصالحتدانساتنفكاهقطعناماه331رابرذیرناف
(نیااكوییوبهماانش.)803-831:8038،پژوهشااگر،خسااروقبااادی()8033نیاازمعتقاافاساات
حضرتامامازآنجاكهبهدنبالرسیفنبهشرایطیآرمانیبود،آرمانگراوازآنجاكاهاصال
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رابرحفظنظامگذاشتهبود،واقعگاراباود ...اماامخمینایدرپایتغییاروضاعموجاودباودو
آرمانهایبزرگومقفسیرادنبالمیكرد اماای آرمانهایمقفمدرمتنیكاهمصاحلت
رادرنظرمیگیرد،بایفانجامشودوبقایخودرابهخطرنینفازد(...خساروقبادی.)0:8033 ،
بانگاهیبهسیرهعملیامامخمینیمیتوانتلفیقایازآرماانگراییوواقاعبینایرادررویكارد

حضرتامامدرانفیشههایسیاسیخاود،آرماانگرابااقیماناف،

امامبهسیاستمشاهفهكرد...
حتی برخال عقیفهبرخیازتحلیلگرانمبنیبراینكهدراواخرعمرپربركتشانآراومواضع
سیاسیایشان بهواقعگرایینزدیکبودنف،بازهمرعایتمصالآجامعهاسالمیوفراهمشافن
شرایطبرایتحققآرمانهایاسالموانقالب دركانوناتخا تصمیماتاواخرعمرشانباود...
گراییواخالقگرایی(باهعناواندوپایاهعمافهسیاساتخاارجی)


ایشانبهدنبالامتزاجعقل
بودنفواینگونهنبودكهبهبهانهاخالقگرایای،اصاولعقالنایرادرسیاساتخاارجینادیافه

بگیرنف.ازهمی جهتاستكهدرعی آرمانگراییبهتامی منافعملینیزاهمیتمایدهافو
ای رادرمقاطعمختلفنشاندادهاست(خفادی.)0:8030،
بابررسیپیشینهتحقیقمشاهفهمیشودكهدرتحقیقاتقبلیبهبررسیموردیتصامیمات
اماماكتفاشفهوبهویژگیآرمانگراییواقعبینانهبهصورتجامعپرداختهنشافهواغلابایا 
بررسیهامبتنیبرروشتحقیقعلماینباودهوبیشاتردرقالابتحلیالهاایشخصایصاورت
گرفتهاست.وجهتمایزای تحقیقبامطالعاتقبلیای اساتكاهاوالبارایبررسایو تحلیال
ویژگیآرمانگراییوواقعبینیدر رهبریامام،همهتصمیماتراهبردیامامدرقلماروزماانی
سالهای8031-8001بهعنوانجامعهآماریتحقیقلحاظشفهونمونههایماوردبررسایباه
روشتصادفیازبی آنهاانتخابشفه اانیاازروشعلمیتحلیلمحتاوایكمایوكیفایدر
مت بیاناتخوداماماستفادهشفهواالثااایا مطالعاهعلمایدرچاارچوبویژگایهاایمافل
تصمیمگیریحكیمانهكهمبتنیبردوویژگیآرمانگراییوواقعبینیاست،انجامشافهكاهاز

ای سهجنبهای تحقیقداراینوآوریاست.


روش تحقیق
هف ای پژوهش،مطالعهعلمیویژگیآرمانگراییوواقعبینیباهعناواندوپایاهاصالی
گویتصمیمگیریحكیمانه،درتصمیماتراهبردیامامدرقلماروزماانیساالهاای-8001

ال
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8031استكهچنفنمونه،ازبی آنهابهروشنمونهگیریتصادفیسادهانتخاابشافهاسات.
ای پژوهشازنو،توصیفی-تحلیلیاستكهباتوجهبهاهافا تحقیاق،بارایاجارایآناز
روشتحلیاالمحتااوایكم ایوكیفاایاسااتفادهشاافهاساات.روش"تحلیاالمحتااوا"یكاایاز
روشهایتحقیقمهمدرعلومانساانیواجتمااعیاسات.ایا روش،فنایباراییاافت نتاایج

پااژوهشازطریااقتعیاای عیناایومنااتظمویژگاایهااایمشااخصپیااامهاساات».ای ا تعریااف
میگیرد(هولستی.)00-03:8013،درتحلیلمحتاوا،
هایآشكارونهانپیامهارادربر 


ویژگی
عناصرومطالبموردنظرگاردآوریوطبقاهبنافیمایشاونفوماوردتجزیاهوتحلیالقارار
میگیرنف.ای عناصرممك استكلمه،جمله،موضو،،پاراگرا یامت هایكامالدرآااار

(حافظنیا.)03:8018،مات ومحتاوایماوردتحلیالدرایا تحقیاق،

مكتوبیاشفاهیباشنف
كالمامامخمینیمنفرجدر22جلفصحیفهاماماسات.ابتافا22جلافصاحیفهاماام،مطالعاهو
بررسیشفوسرسمت ومتغیرهایمرتبطباامقاوالتتحقیاق،ازآناساتخراجوكفگاذاری
شمارش،تلخیص،طبقهبنفی،پردازشوتحلیالواساتنتاجشافنف.سارانجامبار

شفنفوسرس
یافتهها،باهساؤالتحقیاقپاساخدادهشاف.
اسامنتایجحاصلازتجزیهوتحلیلكمیوكیفی 
ای مقوالتدرارتبا بامولفهآرمانگرایی،شاملاهفا راهبردیواصولومبانیحااكمبار
تصمیماتراهبردیامامبودومقوالتمرتبطبامولفهواقعبینیشااملعوامالداخلای،عوامال

بینیهایاماموشناختازموضاو،باود.پرساشپاژوهشعباارتاساتاز:آیاا
محیطی،پیش 

تصاامیماتراهبااردیامااامخمیناای،مبتناایباارویژگ ایهااایالگااویتصاامیمگیااریحكیمانااه
(آرمانگرایواقعبی )است؟


یافتههای کمّی تحقیق
الف -پایه آرمانگرایی تصمیمات
مقوالتمرتبطباپایهآرمانگراییتصمیم،اهافا راهباردیواصاولومباانی حااكمبار
تصمیم استكهبراسامیافته هاایحاصالازتحلیالمحتاوایكمایتحقیاقباهتفكیاکدر
مشاهفهمیشود:

جفول8و2
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اهداف راهبردی
جدول :1اهداف راهبردی تصمیمات امام خمینی ( فروتنی)1831 ،
نوع تصمیم

اهداف راهبردی

فراوانی

تشكیلحكومتاسالمی،سارنگونیر یامپهلاوی،
بازگشتامام
بهایران

اجرایحكمخفا،نجااتورهااییكشاوروملات،
كوتاااهكااردندسااتاجانااب،ازباای بااردناختناااق
حاكم،آزادیواستقالل،خفمتبهملتوكشور

(ج338:3وج:0
23

برگاازاریانتخاباااتمجلااسمؤسسااان،تصااویب
قانوناساسیبامراجعهباهآرایعماومی،ساامان
یااافت امااوركشااور،وصااولبااهاهاافا انقااالب،
برگزاریرفرانفمجهتتغییرنظامكشور ،ازبای 
بردناختناق،ایجادحكومتعفلاسالمی،تأمی 
سعادتمردم،اجرایعفالتواحكاماسالم،حل
مسااایلاولیااهنظااام،اسااتقاللكشااور،ادارهامااور
مملكت،برگزاریانتخاباتمجلسشورا،تحكیم
ر یماسالمی،انتقالقفرت

03



محاكمه وی،بازپسگیریاماوال

استردادشاهو
بهغاارترفتاه،افشاایماهیاتوجنایااتشااهو
تسخیرسفارت آمریكااا،پیااادهكااردناحكاااماسااالم،لغااوتمااام
خانهآمریكا ادعاهایآمریكاعلیاهایاران،تضامی آمریكااباه
عفممفاخلاهدرایاران،آزادكاردندارایایهاای
ابرقفرتها

بلوكهشفه،تحقیروشكست هیمنه

21

حفظاسالم،دفا،ازملتوكشور،حفظجمهاوری
اساالمیواصاولانقااالب،دفاا،ازشارافتانسااانی،
اقامهعفلالهی
دفا،ازحقوقمسلمی ومستضعفی  ،
وبرپاااییدی ا خاافا،دفااعتجاااوزوااباااتصااالبت
اسالم،شكستابرقفرتها،سرنگونیصافاموتنبیاه
وقصاصمتجااوز،حفاظاساتقاللوآزادی،اعاالم
متجاوز،عقبنشینیعراقوجبارانخساارت،بسایج
مردمعراق

10

تشكیلدولت
موقت



مفیریتدفا،
مقفم

نمونهای از کالم امام
درصحیفه امام
،830،012،831
)31،00،80

(ج،01،311:3ج:0
00،833،30،33-33
)838،833،33،832،


(ج،0:88ج،802:82
ج،230:88ج82
،030:ج280:80و
ج)03:82

(ج،31:23ج:83
223ج13:28ج80
031:ج203:83ج23
030:ج210:28ج:80
033ج022:23ج:80
803ج08:81ج23
)002:
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پذیرشقطعنامه
عزلبنیصفر
صفورفتوا
علیهسلمان
رشفی

بقااایانقااالب،تااأمی مصااالآنظااام،ااباااتعاافم
پایبنفیصفامبهمعاهفاتبی المللی
جلوگیریازخطربرایاسالمونظاماسالمی
مقابلهبااشابیخونفرهنگایدشامنانوتاوهی باه
مقفسات،اجرایحكمالهی 

عزلقالممقام پیشگیریازنفو منافقی ولیبرالهادرحاكمیات
نظام،حفظاسالمونظام
رهبری

0

(ج213:28و)32

3

(ج381:83و
381و)313-313

2

(ج200:28و238
و)233

2

(ج033:28و)023

اصول و مبانی
مشاهفهمیشود:

اصولحاكمبرتصمیماتراهبردیامامدرجفول2


جدول :2اصول و مبانی تصمیمات راهبردی امام خمینی
نوع
تصمیم

اصول و مبانی

فراوانی

نمونه ای از کالم امام
درصحیفه

اصولمصالحت،حفاظوحافتكلماه،قیاام
برایخفا ،اتكالبهخفا،توجهباهمعنویاات،
اخالصعمل(خافامحاوری) ،للامساتیزی،
بازگشت خفمتبهمردم،عفمجفاییدی ازسیاست،
امامبهایران قاطعیت،پرهیزازبیتفاوتیوسكوت،عمال
بااااهتكلیاااافباااافونتوجااااهبااااهنتیجااااه،

32

(ج038:3و300ج:0
31و23ج80،803ج:0
813و818و830ج038:3
ج33،3،08:0ج01:80
ج830:0ج)813،303:3

آخرتگرایی،جهاد،برابری ،شاهادتطلبای،

اصلاحفیالحسنیی
وحاافتكلمااهومقصااف،مشاااورهوتصاامیم
جمعی،والیتشارعیومشاروعیتناشایاز
آن،جمهوریاااتوعمااالباااهآرایماااردمو
مشاااروعیتناشااایازآن،تأكیااافبااارعااافم
تشكیل
دولتموقت وابستگیحزبیدولتموقت،اتكالباهخافا،
اصاالمصاالحت،برالااتازمشااركی وعاافم
اطاعتازحكومتغیرالهی،تأسایباهسایره
پیااامبر(ص)درتشااكیلحكوماات،حمایاات

03

(ج01،03،33،883:0
818،33،ج320:3ج:0
883ج830:1ج030،3
ج008،0و)008

تبیین آرمانگرایی و واقعبینی در رهبری امام خمینی (ره) :رویکردی پژوهشی

111

اصولیازدولتموقت،آزادینقافوانتقااد،
لوآرمانها

اصلقاطعیتدردفا،ازاصو

تسخیر
سفارتخانه
آمریكا

اتكالبهخفا،حفظوحفت،عملبهتكلیف،
احفیالحسنیی ،قیامبرایخفا،للامساتیزی
واصاالالتظلمااونوالتظلمااون،قاطعیاات،
عاافالتمحااوریو

عاازتطلباای،

اسااتقامت،
عاافالتجااویی،خاافمتبااهمااردم،تبعیااتاز
آرایملت،حاكمیتمستضعفان،نفایرابطاه

11

لالماناااهوایجاااادرابطاااهانساااانی،بااارادری،
سازشناپذیری،احتراموروابط

لتناپذیری،
قانونگراییوهفایتامور
متقابلبادولتها ،
ازمجراینهادهایقانونی

(ج800،031:88ج82
030:ج22:80ج031:88
و233و833ج031:82
ج82،032،833،803:88
030،032،800،83،ج83
330:ج033:88ج82
)802:

عملبهتكلیف،دعوتبهوحفت،دعوتبه
پایااااااافاریومقاومااااااات،عقالنیااااااات،
احاافیالحساانیی ،قیااامباارایخاافا،صاابرو

استقامت،اخالصعمل،نصرتالهی،امتحان
الهای(ابااتالء)،حمایااتازمظلومااان،بیاافاری
ملااتهااا،اتكااالبااهخاافا ،لااتناپااذیری،


مفیریت

عاازتجااویی،سااازشناپااذیری،قاطعیاات،

استقاللطلبی،عافمتعارضباهغیارنظامیاان،

التَظلمونوالتُظلمون،تبعیتازحكامخافا،
تاسیبهسایرهمعصاومی (،)،دفاا،دربرابار

دفا،مقفم تجاوزدشم ،للامساتیزیواستكبارساتیزی،
عفالتجویی،امربهمعرو ونهایازمنكار،

خودسازیوتهاذیبنفاس،احتارامباهآرای
مردم،ناهشارقیوناهغربای،خافاحاضاری،
اصلصبروشكیبایی،بازگشتبهسویخفا،
تسلیمناپذیری،عفمتعرضبهسایركشاورها،

تكیهبرقفرتمردم،عملباهتكلیافبافون
ولیفه ملی،قانونیووجفانی،

توجهبهنتیجه،
گراییواقعبینانه


آرمان
اصلمصلحت،


000

(ج833:23ج-211:80
211ج31:28ج333:80
ج32:28ج083:80ج:0
33ج11:23ج88:28و38
ج1123ج280:80ج81
03-02:ج218:23ج:81
311ج301:83ج،81
288ج18-12:83ج:80
03ج280:80ج:83
881ج013:83ج:80
081ج33:28ج:83
228ج883:23ج:28
833ج883:81ج:81
383-383ج213:80ج80
280:ج020:81ج:80
232ج213:28ج333:80
ج32:28ج)33:80
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عماالبااهتكلیااف،مصاالحتنظااام،تصاامیم
جمعاای،اتكااالبااهخاافا،صاابروتحماالو

مقاوماات،هماااهنگیقااوا،وحاافتنیروهااا،
پذیرش
قطعنامه 331هاافایتامااورازمجااراینهادهااایقااانونی،
شورای
امنیت

(ج38:28و32و33
30

و.)30،30،838،888

سااازشناپذیری،صاافاقت،مساائولیتپااذیری،
امتحانالهی،پایبنفیبهتعهفات،نظاارتدر
حی تفویضاختیار،خفمتبهمردم

عزل
بنیصفر


صفورفتوا
علیهسلمان
رشفی

تكلیاف مصالحت احتاارامباهآرایمااردمو

(ج833:83و333ج:81

حمایتازنهادهایقانونی امرباهمعارو و
نهیازمنكار توصایهباهوحافتوپرهیازاز
سعهصفر
تفرقهواختال ،ارشادونصیحت  
وتحملبرایخفاواساالم اصالحكمیات 
برخااوردقااانونیوشاارعیبااامتخلااف اتمااام
حجاااتتاااورمبااااررفاااتاساااالمی توباااهو
بازگشاات اجاارایحكاامخاافا قاطعیاات 
ففاكاریبرایحفاظاساالم تأسایباهسایره
حضاارتپیااامبر(ص) باارادریوهمكاااری 
قانونگراییوتبعیتازقانون،اتكالبهخفا


32وج313:83ج:82
803ج832:83وج:83
302ج230:83ج381:83
ج083:83ج231:83:
و232ج213:83ج313:83
ج330:83ج313:83ج
833:83و381ج:83
332و083ج083:83
ج300:83ج310:83و
238ج)083:83

عملباهتكلیافالهای،اجارایحكامالهای،
احفیالحسنیی ،عازتطلبای،اصالمباارزه،
تحقاقفقااهعملایاسااالم،عافموابسااتگیبااه
دشمنان،بیاعتمادیبهدیرلماسایحااكمبار



83

(ج233،200،201:28
.)232،

جهان
عملباهتكلیاف،مصالحتنظاام ،اتكاالباه
خفا،قاطعیت،امربهمعرو ونهیازمنكار،
عزلقالم
صالحیتومشروعیترهبرینظاام،تارجیآ
مقامرهبری
موقعیتشناسی،دفا،ازاساالمو

اهمبرمهم،
حقیقتگرایی

حزباهلل،نهشرقیونهغربی،


01

(ج008-002:28
و033و003و003
و801و003و033و020
و.)210
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ب -پایه واقعبینی تصمیمات
عوامل داخلی
جدول : 8عوامل داخلی موثر بر تصمیمات امام
نوع
تصمیم

عوامل
داخلی





بازگشت
امامبه
ایران

.8مردم
.2حوزهو
دانشگاه
.0ارتش

تشكیل
دولت
موقت

.8مردم
.2منابع

تسخیر
سفارت
خانه
آمریكا

مفیریت
دفا،
مقفم

نقاط قوت و ضعف
نقا قوت:برخورداریازامفادالهی،
روحیهشهادتطلبی،قافرتایماانو

معنویت،وحفتمردم،حمایتمردم،
عفمحمایتمردمازر یمشاه ،قیامو
استقامتمردم،اعتمادبهنفاسماردم،
تفاهمبی حوزهودانشاگاه،بازگشات
عفهایازنظامیانبهآغوشملت

نقااا ضااعف:ضااعفقااوایمااادیو
تسااالیحاتیماااردموكمباااودمناااابعو
امكانات.
نقا قوت:حمایتماردم،وجاودافاراد
تحصیلكردهوامی دربای ماردم،عافم

پذیرشر یمشاهنشاهیازسویماردم،
وجودمنابعغنیدركشور
نقااااا قااااوت:حمایااااتمااااردم،
.8مردم
شااهادتطلباای،داشاات روحیااهقااوی،
.2منابع
.0برخورداری بیفاریملت ،تحولروحیومعناوی،
ازامفادغیبی وحفتمردمونیروهاا ،وجاودنفات،
برخورداریازامفادغیبیالهی
الهی
نقااا قااوت:تحااولروحاایومعنااوی
.8مردم
.2نیروهای مااردم،اماافادالهاای،مقاوماات،عاافم
هرامازقفرتها،توانمنافیملاتو
مسلآ
(رزمنفگان) بهانفعالكشانفندشم ،مجاهافتو
.0مسئولی  فاافاكاری،شااهادتطلباای،اخااالصو
نظام(مجموعه ایماااان،اتكاااالباااهخااافا،حضاااورو

حاكمیت) حمایتمردمازجبهه،وحفت،تزكیه

فراوانی

833


3

1

33

012

نمونهای از کالم
امام
(ج-233:0
203و333وج:1
203ج338:0
و811و083و031
وج301:3وج:0
80و80ج338:3
ج30:81ج:0
28و)01
(ج800:81و30ج:0
)11
(ج833:0و30
و)833
(ج038:88و
831و031و208و
233و38وج:80
.)833
(ج-803:80
820ج200:80ج:83
230ج08:81ج:28
033ج833:80ج80
838:و831ج:23
11ج213:80ج:82
230ج083:80ج28
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.3منابعو
امكانات



پذیرش

.8مردم
.2رزمنفگان
.0حواد و

نفاااس،حماساااهآفرینااای،بیااافاریو
آگاهی،شكست هیمنه آمریكا،همت
واالواعتمااااادبااااهنفااااسمااااردم،
دتطلباای،اسااتقامت،هماااهنگی
شااها 
نیروها،مفیریتصحیآنیروها،قفرت
وآمادگیدفااعی،اخاالصوایماان،
اتكااالبااهخاافا،وحاافتوانسااجام،
رشادتوشجاعت،ایثاروفافاكاری،
بساایجمردماای،مردماایبااودننیروهااا،
حماسهآفرینای،امافادالهایوعنایات
حضرتولیعصر(عج) ،پیروزیهای
بهااههااا.یكرااارچگی
چشاامگیردرج 
حاكمیااتنظااام،آمااادگیكاماالو
مفیریتانقالبی،مردمیبودننیروهاا،
پشااتوانه

بااهانفعااالكشااانفندش ام ،
قفرتالهیومردمای،وجاودنیاروی
انسااااانیجااااوانومنااااابعطبیعاااایو
تجهیزاتومهمات ،نهادهایقاانونی،
وجودنیروهایمتخصصوتواناییدر
تولیفداخلیتجهیزاتنظاامی،تسالط
برخلیجفارم
نقا ضعف:ایجادتفرقهتوساطافاراد
ناآگاه،تحاتتاأایرتبلیغااتخاارجی
قرارگرفت افرادناآگاه ،اختال بنای
صفربادیگرمسئولی نظاام،تبلیغاات
ضااعیف،كمبااودامكانااات،وابسااتگی
صنعتی ،محفودیتهایشارعیبارای
مقابلهبهمثل
حمایاااتماااردمازاصاااولانقا االب،
ففاكاریمردمورزمنفگان،اخالص،
رشفوبنفگیمردم

383:ج:23
808ج023:81ج:23
020ج812:80ج:23
02ج833:28ج:23
008ج833:28
و32ج238:80ج:28
030ج232:80ج:23
000ج11:81و33
ج213:80ج:81
838ج022:23و008
ج88:80ج:23:
803ج803:80ج
083:80ج210:80ج
083:80ج:81
082و330ج:28
030و380ج:81
.)810

23

3

(ج802:23ج:80
238ج11:23
ج280:80ج:28
321و210و303:
ج)383:80

(ج210:28و)213
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قطعنامه
331

عوامل كر
نشفه
.3افراد
مغرض




عزل
بنیصفر


.8مردم
.2رزمنفگان
.0نهادهای
قانونی

صفور
فتوا

علما

عزلقالم
مقام
رهبری

.8مردم
.2نماینفگان
مجلسووزرا

نقااا ضااعف:وجااودافاارادناآگاااهو
مغرض،وجودحواد وعوامل كار
نشفه
نقا قوت:هوشایاریماردم،ایماانو
شااهادتطلباای،حمایاات

فاافاكاریو
مردمازدولاتورزمنافگان ،حضاور
مردمدرصحنه،مقاومتمردم،قفرت
وانساااجامنیروهاااایمسااالآ،ایماااان،
ففاكاریوشهادتطلبای،حضاوردر

صحنه،پیشرفتوكسابپیاروزیدر
جبهاااههاااا ،وجاااودنظاااامجمهاااوری
اسالمی،دولتشهیفرجایی،مجلاس
شورایاسالمی،قوهقضالیه
نقا ضعف:انتقادبیجاوتحاتتاأایر
شایعاتقارارگارفت برخایعلمااءو
مردمناآگاه
اتفاقنظرواجما،آرایعلمااوفقهاا
درموردفتوا
نقا قوت:درک،آگاهیوشاناخت
مردم،طردحامیانمنافقی ولیبرالها
نقا ضاعف:درجریاانواقعاهنباودن
نماینفگانووزرا

2

33

113

(ج13:28و213
و33و)38

(ج:83
313و312و238و
313و338
و310و230ج:83
331-333و300و
313و)300

2

(ج333:83و)233



(ج)021:28

3

(ج003:28و)020

8

(ج)033:28
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عوامل محیطی
جدول  : 4عوامل محیطی موثر بر تصمیمات امام
نوع
تصمیم

عوامل

فرصتها و تهدیدها

بازگشت
امامبهایران

ر یمشاهو
بختیار

آمریكاو
متحفینش

ایادیشاهو
استكبار

دولتهای

منطقه

تهفیفها:ایجادتفرقهدربی مردم
توطئااهچیناای،بساات 

ومااذاهب،
فرودگاههاوممانعاتازبازگشات

امام،اسالمزدایی،للاموجنایات،
داشت قفرتشیطانی،آشافتگیو
ویرانیدركشور،اختنااق،وابساته
كردنكشورباهبیگانگاان،اشااع ه
فسادوفحشاا،غارتمناابع،عقاب
نگااهداشاات كشااور،تاارویجتااز
ت
جفالیدیا ازسیاسات ،حمایا 
امریكاوساایرقافرتهااازر یام
شاه،ممانعتازبازگشاتاماامباه
ایران،جفاكردنملتهاازاساالم
دولتهایمنطقه

وقرآن،مخالفت
باااانقااالباسااالمی،حمایااتاز
ر یاامشاااه،تااالشایااادیشاااهو
استكبار بارایبرگردانافنشااهباه
ایران،ایجادآشوب،تاالشبارای
حفاااظر یااامسااالطنتییااااروی
كارآوردنر یمدیگر
فرصتها:فرارشاهازكشور،عفم

پذیرشاولیه شاه ازسویامریكاا،

عفمپشاتیبانیوحمایاتبیشاتراز
شاه

تشكیل
دولت
موقت

.8ر یمشاه
.2ایادیر یم
دولتهاو

.0
كشورهای

تهفیفها:كشتارماردم،تهفیافباه
توقیااافدولاااتموقااات،ایجااااد
آشاااافتگی،ایجااااادمشااااكالت
اقتصاااادی،فرهنگااای،تخریاااب

فراوانی

نمونهای از کالم امام

13

(ج28:0و31و212
ج303:3ج031:0و
83و811ج338:3
ج81:0و83و83و
811و33ج30:81
ج031:0و31ج:83
831ج-001:0
000و33و3ج332:3
ج)3:0


1

(ج338:3ج-3:0
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(ج208:0و30و001
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خارجی




تسخیر
سفارتخانه
آمریكا






كشور،غارتبیاتالماال،اختنااق
كارشكنی،ایجادتفرقه،دركمای 
نشست دشم برایتضعیفنظام.

تهفیااافها:محاصااارهاقتصاااادی،
تبلیغااااتمنفااای،توطئاااهچینااای،
سانسااورخبااری،تجاااوزعااراقبااه
ایرانبهدستورآمریكا،دنبالهروی
ازآمریكااا،حمایااتسااازمانهااای
ازابرقااافرتهااااو

بااای المللااای
.8آمریكا مخالفااتمحكااومكااردنایااران،
بهابرقفرتهاا،حاق

ملتهاو وابستگیآنها
 .2
كشورهای وتوقفرتهایبزرگ،مخالفتو
توطئاااهچینااایایاااادیاساااتكبار،

مسلمان
سازمانهای تبلیغااااتمنفااایوتوطئا اهچینااای

.0
قفرتهایبزرگ،حمایتآنهااز

بی المللی
آمریكا،موافقتبرخیازكشورها
.3ایادی
استكباردر باااامحاصااارهاقتصاااادیایاااران،
تبلیغاتمنفایرساانههاایجمعای
داخل
بیگانه
.3دیگر
قفرتهای

فرصتها:مخالفتماردمآمریكاا

بزرگ
بااااحملاااهنظاااامیدولاااتآن،
 .0
ی
رسانههای دنیاگراییوعافمایمااننیروهاا 
جمعیبیگانه آمریكایی،شكستحملاهنظاامی
آمریكادرطبس،استفادهازموسم
حااجباارایروشاانگری،مخالفاات
برخاایازكشااورهابااامحاصااره
اقتصااادیایاارانواعاازامنمایناافه
بااارایبررسااایجنایااااتشااااهو
آمریكا
.8آمریكاو
سایر
قفرتهای

بزرگ

121

تهفیفها:حمایتمالی،تسالیحاتی
وتبلیغاتیازعراق،توطئاهچینای،
مخالفاااتوكارشاااكنی،انفجاااار
ج
هواپیمایمساافربریایاران،بسای 

03

(ج383:88
و233و213و223ج
233:82و231و011
ج:88
231و203و380ج:82
231ج323:88و)033

1

(ج031:88ج033:82
و233و233و)003
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(ج033:81ج838:81
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تمامامكاناتعلیهایران،مخالفات


.2ر یمعراق وعفاوتبااساالم،عافمتحویال

تجهیزاتنظامیخریافاریشافه،


دولتهاو ایجااادمحاافودیتباارایتولیاافو

.0

محاصره اقتصاادی،

كشورهای صفورنفتو

تبلیغاتمنفیعلیاهایاران،تهااجم
اسالمی

سیاساااای،نظااااامی،فرهنگاااایو


رسانههای اقتصادی،ایجاداختال وتفرقاه،
 .3

جمعیبیگانه تجهیااازصااافامباااهساااالحهاااای
مفیریت
شاااایمیایی،شااااایعهپراكناااای و

دفا،مقفم
دروغپااردازی،اشااغالمناااطقیاز

سازمانهای

.3
بی المللی كشور،بمبارانمنااطقمساكونیو
كشااتارغیرنظامیااان،بااهشااهادت

رسانفنجوانان،تخریبوغاارت
.0ایادی
استكباردر شهرها،واردكردنخساراتمالی
داخلكشور فااراوان،تحمیاالجنااگ،بمباااران
چاههاینفت،تهفیافكشاتیهاای

نفتكش،نقضقاوانی بای المللای،
نقااضقااوانی الهاای،ناااام كااردن
دریاهااا،اسااتفادهازسااالحهااای
شاایمیایی،حملااهبااههواپیماهااای
غیرنظامی،حمایتمالی،تبلیغااتی
وتساالیحاتیكشااورهایمنطقااهاز
صفام،بیتفاوتیوسكوتتورمبا
رضاااایتدولاااتهاااایاساااالمی،
تبلیغاااتمنفاایعلیااهایااران،دام ا 
زدنباااهجناااگ،خودبااااختگی
دولااااتهااااایمنطقااااه،تهفیااااف
دولااتهااایمنطقااهبااهمحاصااره

اقتصادیوسیاسیونظامیایاران،
عاافمپایبناافیبااهاحكاااماسااالم،
نادانیوخیانتسارانكشاورهای
اسالمی،مخالفتودشمنی،عافم

13:28ج333:81
ج303:81ج328:80
ج11:23ج021:81
ج830:80ج030:81
و022ج13:83ج
330:81ج383:80ج
233:83ج02:23
ج231:80و033ج:80
803ج333:81ج:81
333و10-13ج:83
808ج811:81ج:28
321ج311:80ج:81
830ج238:80ج:81
083و081ج003:83
ج303:81ج12:81
ج233:83ج083:81
ج333-338:80ج
3:28ج382:81ج:83
032و313و830و
233و280ج211:81
ج812:80ج)831:81
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پذیرش
قطعنامه
331

.8آمریكاو
دیگر
قفرتهای

بزرگ
.2صفامو
دولتهای

منطقه
ملتهای
 .0
مسلمان

اتحااااادكشااااورهایاسااااالمی،
توطئهچینایعلیاهایاران،تبلیغاات
منفاایرسااانههااا،محكااومكااردن
ایران،حمایااتتبلیغاااتیازر یاام
شااااااایعهسااااااازیو

عااااااراق،
دروغپااردازی،تضااعیفوتااوهی 

باااهانقاااالبونظاااام،ساااكوت
سااازمانهااایباای المللاایدربراباار
واقعیااتهااا،حمایااتازصاافام،

محكومكردنایاران،ساكوتدر
ی
برابرجنایاتصافام،توطئاهچینا 
ایادیاستكبار،مخالفت وتارورو
كشااااتار،خیانااااتبااااهكشااااور،
تشاانجآفریناایوایجاااداغتش ااش،
ایجاااداخااتال ،شااایعهسااازی،
تبلیغاتمنفای،كارشاكنی،فریاب
جوانان،جاسوسیبرایدشم .
فرصااتهااا:بیاافاریملااتهااای

مساالمان،اسااتفادهازموساامحااج
بااااارایروشااااانگریوتناااااویر
افكارعمومی
توطئااهچیناای،كشااتار

تهفیاافها:
مااااردم،ساااارنگونیهواپیمااااای
مسااافربری،محاصاارهاقتصااادیو
ایجااادمشااكالتسیاساای،تااالش
باارایبااهسااازشكشااانفنایااران،
اتحااادبیشااترشاارقوغااربباارای
توطئااهچیناای

مهااارجهااانسااوم،
صفامودولتهایمنطقه

فرصتها:تأایرپاذیریملاتهاای

مسلمانازانقالباسالمی

2

129

(ج233:83ج)028:23

1

(ج83:28و33و33و
31و13و38و)883

8

(ج)13:28
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عزل
بنیصفر


.8ایادی
استكبار
(منافقی و
سایر
گروهکها)


.2اقفامات
بنیصفر


.0صفامو
استكبار
جهانی

تهفیاافها:قیاااممساالحانه(تاارور،
كشااتاروانفجااار)،ایجااادتشاانجو
خرابكاااااری،ایجاااااداخااااتال ،
شااایعهسااازیونشااراكا یبعلیااه
سمپاشی
مسئوالن،نفو درنهادها ،
وتبلیغااااتمنفااای،تاااالشبااارای
براناافازینظااام،مفساافهجااوییو
تااالشباارایبساات بااازار،تااالش
برایدرگیركردننیروهایمسلآ،
تالشبرایجافاكاردنارتاشاز
نظااام،الااتال گروهااکهاااعلیااه
نظام،مخالفتباااحكااماساالمو
علما،حمایتازبنیصافر،فشاار
بااارایبازگشااااییدانشاااگاههاااا،
مخالفااتبااانظااامودعااوتبااه
شورش،قیامعلیهملات،آتشزدن
خاااارم هاااااوتعطیاااالكاااارد ن
كارخانههاا،تاالشبارایانحاالل
مجلس،دولت،وابستگیوخوش
خاافمتیبااهآمریكااا،تااوهی بااه
مقفسااات،فریاابجوانااان،عاافم
پذیرشقانوناساسی .مخالفاتباا
احكاماسالمودعوتبهشاورش،
التال بنیصفر باگروهکهااو
منافقی ،عفمپذیرشنظاام،قاانون
اساساااایونهادهااااایقااااانونی،
عهفشكنی بنیصفر،جوساازیو
مخالفتباادولاتشاهیفرجاایی،
تااالشباارایبراناافازیبااهبهانااه
رفرانفوم،سركشیوتمرد،ایجااد
تشنجدرروزنامههاوسخنرانیها،
جهلوبیدینی.تحمیالجناگو
جنایااتتوسااطصاافام،توطئااهو

808

(ج313:83و838و
233ج233:23ج:83
331و332و381
و332و313و333و
313-313و333
و333و303و333و
313و311و313و
313و333ج332:83و
330و308:و
313و338و330و
333ج233:83و-338
333و)083
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دادنعوامال
دسیسهچینی و نفاو   
خااوددرجاهااایحسااامتوسااط
استكبار،ایجادمشكلوگرفتااری
براینظام
فرصتها:نفاشات شامه سیاسای و

عفمشاناخت گروهاکهااوبنای
صفرازاسالموملت
توطئهچینی ،تحاریم
اسالمستیزی  ،

اقتصادی،بسیجعمومیبرایدفا،
.8جهان
ازسااالمانرشااافی،اهاناااتباااه
غرب،
صهیونیسمو مقفساتمسلمی ،توسلباهحرباه

حقوقبشروآزادیبیاانادعاایی،
استكبار

جلوگیریازتحققاحكاماساالم،
جهانی

كمرنگجلاوهدادناهمیاتفتاوا

.2علماو
صفورفتوا
علیهسلمان مردممسلمان بااانحارا افكااارعماومیازایا 
.0زمامفاران موضااااو،،باااایتفاااااوتیسااااران
رشفی
كشورهای كشورهایاسالمی
اسالمی
فرصات:اجماا،علمااومساالمانان
جهاندرموردفتوا
لطمااهزدنبااهحیثیااتقااالممقااام
رهبریازطریقانتسابوارتباا ،
نفاو دربیااتقااالممقااامرهبااری،
ارتكااابجااارموجنایاات.دروغ
.8ایادی

پراكنیرادیوهایبیگاناه.حمایات
نفو یدشم 

وسااااادهلااااوحیوتأایرپااااذیری
رسانههای
 .2

منتظااریازمنااافقی ولیباارالهااا،
جمعیبیگانه

تحلیاالهااایمنفاایونادرسااتاز

آیتاهلل
 .0
عزلقالم
جریاناتنظام،نفاشت مافیریتو
منتظری
مقامرهبری
تفبیروطاقتوتحملالزم بارای
رهبری
فرصت:داشت تحصیالتوفایافه
برایحوزهعلمیه


0

(ج332:83و)313

21

(ج081:28و081و
233و021و081
و233و213و021و
)080

0

(ج)233:28

23



(ج800:23و021
و801و003ج008:28
و003ج801:23ج:28
003و213و003و
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8

(ج)008:28
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پیشبینیها
جدول :5پیشبینیهای امام پیرامون این موضوعات
نوع تصمیم


بازگشتامامبه
ایران

پیشبینیها
پاایشبیناایپیااروزیانقااالب،پیوساات 

ارتااشبااهملاات،سااقو شاااهودولاات
بختیاااار،خنثااایشااافنتوطئا اهبسااات 
فرودگاااههااا،كودتاااینظااامیر یاام،


مفیریتدفا،مقفم

پیشبینیعفمموفقیتصفامدرجنگ،
حملهصفامبهكشورهایمنطقه،سقو 
ر یمصفاموتشكیلحكومتاساالمی

صفورفتواعلیه
سلمانرشفی
عزلقالممقام
رهبری

-

-

1

(ج،033،813:88
802،803و)833

80

درعااراق،حملااهمجاافدصاافامبعاافاز
آتشبس


پذیرشقطعنامه 331پیشبینیعفمپایبنفیصفامبهقطعناماه
سراییگروهکهایداخلی

و 
یاوه
شورایامنیت
بنیصفراز
عزل 
ریاستجمهوری

83

(ج3،033و033و303و-323
321و)283

احتمااالمخاااطرهدربازگشاات،عاافم
بازگشتشاهبهقفرت

تشكیلدولتموقت -
بینیشكستانتخاباتیكارتر،عافم
پیش 
تحویاالشاااهبااهایااران،شكسااتتوطئااه

تسخیرسفارتخانه قااافرتهاااایبااازرگ،حملاااهنظاااامی
آمریكااابااهایاارانوشكسااتدرحملااه
آمریكا
نظامی



فراوانی

نمونهای از کالم امام

پیشبینیشكستوانزوایجریاننفاق


(ج212:80ج13-13:81
ج203-208:80
ج)021:80

3

(ج03:28و33و)33

83

(ج230:83و331و381
و)310

پیشبینیشكستتوطئاه دشامنان،زیار

سئوالبردنفتوایتااریخیاماامتوساط
سادهانفیشیامغرضدرآینفه
عفهای 

پیشبینیعملكردآقایمنتظری وعافم
تواناییویبرایرهبری

3

(ج030-081:28و)238

3

(ج0-1:81ج:28
003و)008
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آگاهی و شناخت نسبت به موضوع
جدول  :6آگاهی امام پیرامون موضوع تصمیم
نوع تصمیم
بازگشتامامبه
ایران

نوع شناخت
شناختامامازنقشههاایپشاتپارده
دولتبختیاروامریكاوفرانساهبارای
جلوگیریازبازگشتامامبهمیه 

تشكیلدولتموقت -
آگاااااهیازمركاااازتوطئااااهبااااودن
تسخیرسفارتخانه
آمریكا

محفودیتهای

سفارتخانه،آگاهیاز
دخالتنظامیتوسطآمریكا،شناخت
ازعمقمسأله،آگااهیازتوطئاههاای

فراوانی
1
-

30

آمریكا بهدستگروهکهاا ،دولات
عراقوسایرهمریمانانآمریكا.
شاااناختماهیاااتجناااگ،اهااافا 
دشاامنانازتحمیاالجنااگ،عواماال
پشااتپااردهجنااگ،ماهیااتصاافامو
مفیریتدفا،مقفم حاازببعااث،توطئااههااایدشاام در
حاای جنااگ،ماهیااتصاالآادعااایی
صاافام،ماهیااتهیاااهووتهفیاافهای
صفاموحامیاناو

82

پشتپرده دشم 

اطال،ازتوطئههای 
پذیرشقطعنامه331
وادعایدروغی صلآطلبایصافامو
شورایامنیت
حامیاناو

2

بنیصفراز
عزل 
ریاستجمهوری

صفورفتواعلیه
سلمانرشفی

آگاااهیازعمااقمسااایلوتوطئااههااا،
اهفا اصلیدشمنانازانتشاركتااب
كفرآمیزآیاتشیطانوعلتحمایت
آنهاازسلمانرشفی

(ج،282:1ج)831:83
(ج003-008:88ج:83
381و330ج833-830:88ج
231-230:82وج321:83
و)313
(ج01-03:28ج-203:83
201ج02:23ج313:80
ج023:23ج-203:80

آگاهیازماهیتبنایصافر ،الاتال 
بنیصفرباامناافقی ،توطئاهمشاترک
توطئهدرگیاركاردن
آنهاعلیهنظام ،
ارتشدرامورسیاسی

نمونه ای از کالم امام

201وج011:80ج:80
308ج021:80ج-231:80
230ج021:23ج)33:83

(ج883-880:28و)838
(ج313:83ج008:28ج:83

3

82

333ج313-310:83ج:83
)338-332

(ج211:28و)233
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آگااااهیازدسیساااههاااایدشااامنان،
عزلقالممقام
رهبری

سااادهلااوحیوعاافمتاافبیرمنتظااری،
كمطاقتیایشان،شناختازجریاناات

ونفو گروهکهادردفتاروبیاتاو



(ج008:28
و003و033و)020


آنها
وتأایرپذیریویاز 

تحلیل و استنتاج از یافتههای کمّی
درمقایسهباویژگیهایالگویتصمیمگیریحكیمانه،یافتههایحاصلازتحلیلمحتوای
نشانمیدهف:

كمیپژوهشمواردزیررا
الف -بازگشت امام به ایران:مقوالتمرتبطباپایهآرمانگرایی،یعنایاهافا راهباردیو
اصولومبانی،درمجماو،دارای 10فراوانایومقاوالتمارتبطبااشاناختراهباردی(پایاه
واقعبینی)درالگویتصمیمگیریحكیمانهدارای211فراوانیاست.باتوجهبهدساتاوردمهام
تصمیمبازگشتامامبهایرانوباعنایتبهفراوانیمقاوالتمارتبطباادوپایاهآرماانگراییو
واقعبینیكاهدوپایاهاصالیتصامیمگیاریحكیماناههساتنف،بافونتردیافتصامیمراهباردی
تصمیمحكیمانهومبتنایبرآرماانگرایی

حضرتاماممبنیبربازگشتازفرانسهبهایران،یک
واقعبینانهبودهاست.حضرتامامضم پایبنفیبهاهافا وآرماانهاایاعتقاادیخاودوباا
اطال،ازواقعیتهایموجود،بابازگشتخاودباهوطا ،در82بهما 31توطئاههاایشااهو
عواملآمریكاراخنثیكرده،موجباتسقو ر یمپهلویوپیروزیانقالباسالمیرافراهم
ساختنف.انقالباسالمیبعفاز83روزازبازگشتامامبهوط ،در22بهم 8031بهپیروزی
رسیف.
ب -تشکیل دولت موقت :دادههایكمهیتحقیقنشانمیدهفكاهمقاوالتمارتبطبااپایاه
ومقوالتمرتبطباپایهواقعبینیدركلبهتعفاد08

آرمانگراییدرمجمو،دارای33فراوانی
فراوانیاست.باتوجهبهای یافتهها،میتواننتیجهگرفتكهای تصمیممبتنیبرآرماانگرایی
وواقعبینیبودهاست.حضارتاماامبااتشاكیلدولاتموقاتوانتقاالی،موفاقشافنفدرآن

فراوانمحیطی،پایههاایحكوماتاساالمیرابناا

شرایطحساموخطیر،باوجودتهفیفهای
نهنفومقفماتتشكیلنظامجمهوریاسالمیونهادهایقانونیآنرافراهمسازنف.
پ -تسخیر سفارتخانه آمریکا :مقوالتمرتبطباویژگیآرمانگراییدارای883فراوانای
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ومقوالتمرتبطباپایهواقعبینیتصمیم،دارای832فراوانیاست.مهمتری دساتاورد،موضاع

حمایتآمیزامامدربرابرتسخیرالنهجاسوسیآمریكاتوسطدانشجویانپیروخطامام،عاالوه
برتضمی ادامهانقالباسالمی،شكستابهتفرعاونیآمریكااوامیافوارسااخت ملاتهاای
جهانسومبهامكانایستادگیدربرابرقفرتهایبزرگبود.بعفازای واقعه،هیمناهآمریكاا

كهسالهابرایآنسرمایهگذاریهایمادی،نظامیوتبلیغاتیفراوانیشفهبود،فروریختو
عفیفهایشف(انصاری.)823-820:8018،

ای كشوردركنترلجهانسومدچاردشواریهای
ت -مدیریت دفاع مقدس:طبقیافتاههاا،مقاوالتمارتبطبااپایاهآرماانگراییدارای103
فراوانیاستوبیشتری فراوانیمتعلقبهاصلعملبهتكلیفالهیبرایحفظاسالم،كشورو
نظاماسالمیاست.مقوالتمرتبطباپایهواقعبینینیزدارای123فراوانیاست.

هشتسالازعمرپربركتامامدرمفیریتدفا،مقفمسرریشاف.اماامعظایمالشاانباا
پایبنفیبهاصولوآرمانهااوبااشاناختكاافیازواقعیاتهاایموجاوددرداخالوخاارج

كشور،باوجودتهفیفهاوتوطئههاایخطرنااکدشامنانوضاعفهاایداخلاینظاامنوپاای

جمهوریاسالمی،دفا،مقفمراچنانمفیریتكردنفكهایراناساالمیبعافازهشاتساال
مقاومت،نهتنهایکوجابازخااکمایه راباهدشام واگاذارنكارد،بلكاهدساتاوردهای
فراوانیبهدنبالداشتكهدركالمامامدرصحیفهامامبفانپرداختهشفهاست8.
بهعنواننمونه،رویفادمهمیكهدرطولمفیریتدفااعیهشاتساالهاماام،آرماانگرایی
دهف،قضیهانحرافیحملاهاسارالیل


بینانهآنحضرترادرجنگتحمیلیبخوبینشانمی

واقع
بهلبناانباودكاهحافودیاازدهروزپاسازفاتآخرمشاهرصاورتگرفاتواماامخمینایباا
روش  بینیتمام،بهاهفا پشتپاردهایا توطئاهخطرنااکپایبردنافوفرمودناف ،بااقصاف
تحریکایرانوانحرا ا هانمسئولی نظامازموضو،جنگتحمیلی،برنامهریزیوطراحی
شفهبودوهف ای بودكهایراننیروهایخودرابهای جبههسوقدهفودرنتیجاهقاوایش
درجبهه اصلیجنگباعراقتضاعیفشاودوازساویدیگاربهاناهباهدساتر یامغاصاب

گستردهایراعلیهایراناسالمیترتیبدهنفوكاار

اسرالیلدادهشود،تاهمراهباعراقتهاجم
.8برایمطالعهتفصیلیای دستاوردهابهكتابزیرمراجعهشود:
فروتنی،زهرا،)8011(،مبانیتصمیم گیریاستراتژیکامامخمینی(ره)،تهران:انتشاراتپژوهشكفهامامخمینیوانقالب
اسالمی.
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نظامرایكسرهكننف.امامباهوشیاریوتفبیرحكیمانهخود،ای نقشهشیطانیدشمنانراخنثی
كردنفوباحفظآرمانحمایتازملتلبناان،باادیافیواقاعبای ،موضاو،توطئاهودسیساه
دشم رادریافتنفواجازه انحرا ازموضاو،جناگتحمیلایعاراقعلیاهایارانرانفادنا فو
لبنانراازخودمیدانیم،لك مقفمهای كهلبناانرانجااتدهایم،ایا اسات

فرمودنف...":ما
كهعراقرانجاتبفهیم،مامقفمهرارهانكنیموبیربطبرویمسراغ یالمقفمهوهماهچیاز
خودمانراصار كنایمدرآنوعاراقبارایخاودشمحكامكنافجاایخاودشرا"(ج80
.)033:
ث -پذیرش قطعنامه  895شورای امنیت:دومقولهاهفا واصولكهپایهآرماانگرایی
واقعبینی،دارای20فراوانی
تصمیمحكیمانههستنف،دارای33فراوانیومقوالتمرتبطباپایه 
است.
پذیرشقطعنامهباهمهتلخیوتحمیلیبودنآن،منافاتیبااصولاماموانقاالبنفاشاتهو
منزلهساازشوعافولازاصالاستكبارساتیزینباود.چنانچاهاماامفرمودناف«:خفاونافاتاو
به 
میدانیكهماسرسازشباكفررانفاریم...كهاگربنفبنفاساتخوانهاایماانراجافاساازنف،
اگرسرمانراباالیداربرناف،اگارزنافهزنافهدرشاعلههاایآتاشماانبساوزاننف.اگارزنو
فرزنفانوهستیمانرادرجلودیفگانمانبهاساارتوغاارتبرناف،هرگازاماانناماهكفارو
شرکراامضانمیكنیم»(صحیفهامام،ج33:28و )31بلكهای صلآتحمیلی،درآنمقطاع،
الزمهحفاظنظااموانقاالبباود.
باتوجهبهشرایطیكهدرداخلوخارجپیشآوردهبودنف ،
مبارزهحقباباطل،كفر ،شرکونفاق،چیزینیساتكاهتماامشافنی

انفیشهامام،

اصوال در
باشف،چنانچهفرمودنف«:كمربنفهایتانراببنفیفكههیچچیزتغییرنكاردهاسات»«.تاأخیردر
رسیفنبههمهاهفا دلیلنمیشودكهماازاهفا خودعافولكنایم»(صاحیفهاماام،ج:28
11و.)213
واقعبینانه،ترجیآاصلاهمهبرمهمهونیاز
بیتردیفبااصولآرمانگرایی 
تلفیقای دومسئله ،
دفعافسفبهفاسف،قابلتحلیلاست.بایشاکآگااهیوشاناختاماامازمساایلومشاكالت
داخلی ووجودبرخیعواملیكهدرآنشرایطحسامجنگی،از كرآنخوددارینمودناف،
دركنارتهفیفاتخارجی،ازجملهعواملمؤاریبودنافكاهمنجارباهتصامیمامااممبنایبار
.بیشکای شرایطداخلیومحیطیحاكم،چنی اقتضاءمایكاردكاه
پذیرشقطعنامهشفنف 
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امامامتبرایحفاظاساالموكشاوراساالمیوانقاالبنوپاایایاران،بارایپاذیرشصالآ،
احسامتكلیفكننفوهردوتصمیمجنگوصلآ،درلر زمانیخود،براساممصالحت
جامعهاسالمیورضایتحقتعالی،درستوصحیآبودهاست.امامبااشارهباهایا موضاو،
مادرجنگبراییکلحظههمنادموپشیمانازعملكردخودنیستیم.راساتیمگار

فرمودنف«:
فراموشكردهایمكهمابرایادایتكلیفجنگیفهایمونتیجهفر،آنبودهاسات.ملاتمااتاا
آنروزكهاحسامكردكهتوانوتكلیفجنگدارد،بهولیفهخودعملنماودوخوشااباه

حالآنانكهتالحظهآخرهمتردیفننمودنف.آنساعتیهمكهمصالحتبقاایانقاالبرادر

قبولقطعنامهدیفوگردننهاد،بازبهولیفهخودعملكردهاسات،آیااازایا كاهباهولیفاه
خودعملكردهاست،نگرانباشف؟(صحیفهامام،ج.)213:28بفی ترتیبدرای موضو،نه
تنهاتصمیمگیریحضرتامامازبابادایتكلیفومصلحتنظامبودهاست بلكاهبااتوجاه
بهشناختیكهایشانازشرایط،عواملومقتضیاتدرونیوبیرونیكشورداشتنف،پذیرشایا 
صاالآتحمیلاایازسااویامااام،درآنمقطااع،كااامالحكیمانااهوبااراساااماصاالآرمااانگرایی
هاواصولومبانیاعتقادیمبنیبرللمستیزی،دفاا،

واقعبینانهبود چراكهضم حفظآرمان
وراهبردهاراطلبمیكرد.اماموقتیكشاور

ازخودو،...تحولدرشرایط،تحولدرمواضع
وانقالبونظاماسالمیرادرخطردیفنف،باترجیآبقاومصلحتنظامبرهارچیازدیگار،باا
پذیرشقطعنامهموافقتكردنف،چراكهطبقاصولاعتقادیخودمعتقفبودنفحفاظاساالماز
اوجبواجباتاست.ای مسالهنمونهبارزیازآرمانگراییوواقعبینیدرتصمیماتراهباردی
امامراحلبود.بهتعبیربهفارونف(،)8013امامتاآنجاكهممك بود،ازچنی پذیرشایسارباز
زدنفتازمانیكهاحسامكردنف،امرمیاننابودیانقالباسالمیوپذیرشتبعاتسوءناشای
ازپذیرشقطعنامهدایرشفهاست لذابادفعافسفبهفاسفبهقبولای صلآتحمیلیت دادنف.
ج -عزل بنی صدر از ریاست جمهوری :مقوالتمارتبطبااپایاهآرماانگرایی،دارای803
فراوانیومقوالتمربو بهپایهواقعبینیدارای231فراوانیهساتنف.طباقیافتاههاایتحقیاق،
توطئهمشترکآنهاعلیاهنظااموتوطئاهدرگیار
امامازماهیتبنیصفر،التال اوبامنافقی  ،
آنهمدرشرایطجنگایكشاورمطلاعبودنافوبااشاناختكامال
كردنارتشدرامورسیاسی 
وجهتآگاهیبخشیبهتودههایمردمیكهبهبنیصافررایدادهبودناف،

پیرامونای قضایا
بادرایتوتفبیر،طیمراحلیبهتفریجماردمراآگااهوماهیاتاصالیبنایصافر،اهافا ،
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عملكردوالتال اوباضفانقالبراگامبهگامبرایعموممردمروشا سااختنف،باهطاوری
كهطرففارانقبلیبنیصفربهمخالفانسرسختاوتبافیلشافنفواوناهتنهاانتوانساتازآرا

یازدهمیلیونیخودكههمیشهمفعیآنبود،استفادهكنف،بلكهدرواكنشیانفعالیباالباامو
آرایشزنانهازكشورگریخت.امامباای موضعحكیمانه،نهتنهاكشاورراازخطاروتهفیاف
عظیمیرهانیفنف،بلكهخطفكریبنیصفروجریاننفاقگروهاکهاایمافعیخلاقرانیاز
افشاكردنفوبفی ترتیبباافشایماهیتواهافا اصالیایا جریاانخطرنااکووابساته،
فرصتیدیگرنصیبنظاموانقالباسالمیگردیفومردمبهحقانیتنیروهایاصایلوماؤم 
بهانقالبپیبردنفوچهرههاینورانیوخفومیچونشهیفبهشاتیورجااییودیگارانكاه

ترورشخصیتمیشفنف،برایمردم

بیرحمانهازسویبنیصفروگروهکمنافقی تخریبو
شناختهشفنف.
چ -صدور فتوا علیه سلمان رشدی :مقوالتمرتبطباپایهآرمانگراییشاامل81فراوانای
فراوانیاست.یافتههاایحاصالازتحقیاقحااكی

مرتبطباپایهواقعبینی،دارای33

ومقوالت
استكههف امامازصفورچنی فتوایی،اجرایحكمالهیومقابلهباشبیخونفرهنگیبود.
اسامومبنایای فتوایاماامریشاهدرمباانیفقهایایشاانداردومنبعاثازقارآنواحكاام
اسالمیواحسامتكلیفبرایاجرایحكمالهایدرماوردمسائلهارتافادوسابنبای(ص)
است(خمینی88-82:8000،و.)288ایشانازجایگااهمرجعیات،فقاهات،والیاتفقیاهوبار
اسامحكامالهای،ایا فتاواراصاادركردنافكاهقطعااالزماالجارااسات.بررسایوتحلیال
فیشهایاستخراجشفهدرای رابطهبیانگرای واقعیتاستكهامامامتباشاناختكامالو
كافیازابعادمسألهواهفا دشمنانوعماقتوطئاهشایطانیآنهااایا تصامیمراهباردیرا
سازمانفهیشفهراكاریحسابشفهبرایزدنریشهاساالم،

اتخا كردنف چراكهای توطئه
اعالمجنگباآنوسرآغازشبیخونفرهنگیجبههاستكبارعلیهاسالمدانستنف(صاحیفهاماام،
ج)238:28ولذاقاطعانهحكماعفامسلمانرشفیمرتفراصادركردنافتااایا توطئاهرادر
نطفهخفهكننف.باتحلیلدادههایكمیتحقیقوباعنایتبهكثرتفراوانیمقوالتمارتبطباا
آرمانگراییوواقعبینیدرای تصمیمراهبردیامام،بااطمینانمیتوانگفات،صافورفتاوای

علیهسلمانرشفی،نویسنفهكتاابآیااتشایطانی،ناهتنهاایاکتصامیمگیاری

تاریخیامام
بلكهیکتصمیمحكیمانهومبتنیبرآرمانگراییواقعبینانهبود.

تكلیفگرایانه
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ح -عزل قائم مقام رهبری:مقوالتمرتبطباپایهآرمانگراییتصامیمحكیماناه،دارای38
فراوانیهستنف.مقولهعملبهتكلیفومتراد هایآنبا82فراوانی،بیشازساایراصاولدر
كالمامامتكرارشفهاست.امام،بارهابرتكلیفالهیخوددرای زمینهاشارهنماودهواتخاا 
ای تصمیمراناشیازاحسامتكلیافدانساتنف(صاحیفهاماام،ج)008-002:28ومقاوالت
مرتبطباشناختراهبردی،یعنیپایهواقعبینیتصمیمحكیمانهدركلدارای38فراوانیاسات

دهفكهامامازواقعیتهایموجوددرپیرامونای مساالهبخاوبیآگااهبودنافوباا


ونشانمی
شناختكافیوموقعیتشناسی،تصمیمنهاییخودرابرایعزلآقایمنتظریازقاالممقاامی

رهبریاتخا كردنف.حضرتامامباشناختازنفو عواملمهفیهاشمیدربیاتقاالممقاام
رهبریكهدرصفدایجادتحوالتوانحرافاتدررونف،اصولوآرمانهایانقاالببودنافو
درای مسیر،بهدورانپسازامامچشامدوختاهبودناف،ایا تصامیمسرنوشاتساازرااتخاا 
فرمودنف.عزلآیتاهللمنتظری،دركالمامامباهدلیالازدساتدادنصاالحیتومشاروعیت
پایهاصلواجفالشرایطبودنولیفقیهاساتواراسات
رهبریآینفهنظامعنوانشفهاستكهبر 
وحضرتامامبااستنادبهدالیلعینای (ج)003:28ویرافاقافایا صاالحیتومشاروعیت
الزمدانستنفوازجایگاهولیفقیاهوباراسااماصالوالیاتشارعیباااساتعفایاوموافقات
آینفهنظاماساالمی،باهدساتبااكفایات
نمودنف" .بفی ترتیبیكیازنگرانیهایمربو به 
حضرتامامبرطر شفوای كاریدشواربودكهتنهااازشخصایتیچاوناوسااختهباود"
یافتههایكمیوكیفیتحقیاقومقایساهآنبااالگاوی
(انصاری.)803-818:8018،باتحلیل 
میتواننتیجاهگرفاتكاه:تصامیمراهباردیحضارتاماام
تصمیمگیریحكیمانه،بااطمینان 
مبنیبرعزلوبركناریآیتاهللمنتظریازقالممقامرهباری،یاکتصامیمحكیماناهومبتنای
برآرمانگراییوواقعبینیبودهاست.امامعظیمالشأنباای تصمیمحكیمانهوشجاعانهخود،نه

آینفهنظاامجمهاوریاساالمیبرداشاتنفوازیاک
تنهاتهفیفوخطریعظیمراازپیشروی 
انحرا قطعیدرمسیرحركتانقالباسالمیجلوگیریكردنف،بلكهباای تافبیروتصامیم
راهبردی،فرصتیبراینظامپیشآمفتااخبرگاانماردمبااانتخاابخلافصاالآاماامامات
حضرتآیتاهللالعظمیسیفعلیخامنهای،مسیرانقالبرادربستراصیلخود،باحفظاصول
آرمانهایبنیانگذارجمهوریاسالمیتفاومبخشنفوبااایا انتخاابشایساته،تافاومراهو

و
یافتههایتحقیاق
خطاصیلاسالمیانقالبونظامجمهوریاسالمیرابیمهسازنف.باعنایتبه 
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واقعبینیكهدوویژگای
درموردكیفیتوكمهیتمقوالتمرتبطبادومشخصهآرمانگراییو 
تصمیمگیریحكیمانهاست،بااطمینانكاملمیتاوانگفاتكاهتصامیماتراهباردی

الگوی
واقعبینیبود.
امامدرقلمروزمانی31-01حكیمانهوتوامباآرمانگراییو 
نتیجهگیری
هف ازای پژوهش،مطالعهعلمیتصمیماتراهبردیامامخمینیبراسامویژگایهاای
گیریحكیمانه(آرمانگراییواقعبینانه)بود.براساامایا الگاوتصامیمگیاری


الگویتصمیم
حكیمانهمبتنیبرتصمیمگیریبراسامپایبنفیبهاهفا ،اصولومباانیاعتقاادیوارزشای

(پایهآرمانگرایی)وشناختراهبردیازواقعیتهایموجوددرپیرامونموضو،تصمیم(پایاه

آرمانهاوهام

واقعبینی)است.برای اسام،آرمانگرایواقعبی كسیاستكههمنسبتبه

نسبتبهواقعیتهاواقفبودهومتاارازهردومولفه،تصمیمصحیآرااتخا كنف.ای امارباه
مفهوملحاظكردنمقتضیاتوشرایطماوقعیتیدرعای التازامباهاهافا واصاولاعتقاادی
موقعیتشناسیاساتوتصامیماتباا

واقعبینانه،آرمانخواهیتوامبا
است.درواقعآرمانگرایی 
شونف.یافتههایحاصلازتحلیالمحتاوایكاالم

ای ویژگی،تصمیماتحكیمانهمحسوبمی
امامنشانمیدهفكهتمامیتصمیماتراهبردیامامبی سالهاای8031-8001درچاارچوب

هایتصمیمگیریحكیماناهباودهودارایدومولفاهآرماانگراییوواقاعبینایهساتنف.


ویژگی
رویكرد امامدرای تصمیماتراهبردی،نه آرمانگرایی صر

واقعبینی محضبود ،بلكاه
و نه 

دوویژگیآرمانگراییوواقعبینای باود كاه دوپایاهاصالیتصامیمگیاری

تركیبوتلفیقیاز
حكیمانهراتشكیلمیدهنف.درواقعتصمیماتامامبراساممبانیفقهسیاسی شیعه كهدارای

واقعیتهاست،اتخا شفهواماامباهعناوانولای

آرمانها و

پتانسیل باالبرای ایجاد ارتبا بی
فقیهومجتهفجامعالشرایط،درسیرهعملیوسیاسیخود،تلفیقیازآرمانگراییوواقاعبینای
رابهكارگرفتنف.امامامتدرهمهحوزهها،همازاصولوآرمانهایاصیلاسالمیوانقالبای
كوتاهنیامفنفوهمای آرمانهاراباتوجهوشاناختدقیاقواقعیاتهاایعینای،باهصاورت
عقالناایپیگیااریكردنااف .نتااایجایاا تحقیااقباااگفتااارونوشااتارمقاااممعظاامرهبااری
)درموردآرمانگرایواقعبی بودنامامخمینیونیزنتایجتحقیقاتسیف

(8011و8033و8033
جاللدهقانیفیروزآباادی(،)8033قرباانزادهساواروشاریعتمفاری(،)8033مصالیسااری
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(،)8030خسروقباادی(،)8033نیااكوییوبهمانش(،)8038خافادی()8030وگاروهرصاف
()8031كهدرپیشینهتحقیقبهآنهاپرداختهشف،همخوانیدارد.
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