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جستاری بر نقاط افتراق سبک رهبری والیی و سبک رهبری کاریزما
با نگرشی بر شخصيت رفتاری امام خمينی)ره(

سعيد قربانی1
چکيده

يكی از مهم ترين محورهای قابل  بحث در نظام بين الملل، نوع و س��بك رهبری است؛ 
سبك رهبری نش��ئت گرفته از نوع جهان بينی و ايدئولوژی است. اگر ايدئولوژی دارای 
رويكرد مادی باشد نگاه به جهان و ايدئولوژی حاصل از آن مادی خواهد بود؛ در نتيجه 
خروجی حاصل از اين فرآيند، نگاه مادی گرايی خواهد بود. ولی اگر نگاه به جهان هستی 
و ايدئولوژی حاصل از آن دارای روندی دين محورانه باشد، خروجی حاصل از اين فرآيند 
س��بك رهبری الهی و معنوی خواهد بود. در اين مقاله هدف نويس��نده بر اين است كه 
با توجه به اين نگرش، س��بك رهبری در نظام واليی و كاريزماتيك را با استناد بر منابع 
موجود مورد بررسی قرار دهد تا به ماهيت س��بك رهبری واليی و كاريزماتيك با روش 
مقايسه ای دست يابد. سؤال پژوهشی اين است  كه سبك رهبری واليی از لحاظ عملكرد 
و ماهيت چه تفاوتی با س��بك رهبری كاريزما دارد؟ يافته های پژوهشی نشان می دهد 

سبك رهبری واليی در عملكرد و ماهيت خود با سبك رهبری كاريزما متفاوت است. 

1. دانشجوی دكترای مطالعات سياسی انقالب اسالمی ايران گرايش انديشه  سياسی رهبران انقالب اسالمی 
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کليدواژه ها: رهبری واليی، امام خمينی، رهبری كاريزما، سبك رهبری

مقدمه 
سبك رهبری در جوامع مختلف در نظام بين الملل متفاوت است؛ هر كشوری با توجه به 
مبانی ای كه در اختيار دارد و آن مبانی شكل دهنده  سبك رهبری آن جامعه است دست 
به رهبری و مديريت جامعه می زند. در سبك رهبری ليبراليسم كه نگاه به هستی، جهان 
و انسان با رويكرد مادی گرايی است، س��بك رهبری نيز با توجه به اين قانون پی ريزی 
شده است و كسی كه در رأس امور قرار دارد جامعه را با نگاه صرفاً مادی گرايی مديريت و 
سازمان دهی می كند. در سبك رهبری كمونيستی كه خدا را قبول ندارد و دين را افيون 
توده ها می داند، نگاه به جهان صرفاً مادی گرايانه است و دين نه  تنها در فرآيند زندگی و 
مديريت جمعی نقشی ندارد بلكه در فرآيند زندگی فردی نيز بی اثر است و به  نوعی دين 
از زندگی فردی و اجتماعی طرد شده است و نسبت به دين بيگانگی وجود دارد. در نتيجه 
سبك رهبری حاصل در اين جوامع نيز با توجه به اين مبانی شكل  گرفته است. به عبارتی 
چون نگاه به فرآيندهای مختلف در جوامع كمونيستی مادی گرايی و جبرگرايی است، 
پس سبك رهبری نيز متناس��ب با اين نگاه مادی گرايی است كه شكل  گرفته است. در 
سبك رهبری واليی نگاه به هستی و نظام آفرينش و انسان، نگاهی الهی است؛ يعنی هر 
فرآيندی كه در نظام هستی اتفاق می افتد در ذيل اراده  خداوند است و انسان نيز مخلوق 
خداست؛ در نتيجه ايدئولوژی حاصل  ش��ده نيز، ايدئولوژی الهی محور است و خروجی 
اين سمت  و سو نيز كه سبك رهبری است بر اساس روند الهی محور خواهد بود و رهبری 
حاصل از اين فرآيند نيز الهی محور اس��ت. يكی ديگر از س��بك های رهبری در جوامع 
كه توسط وبر مطرح  شده است، س��بك رهبری كاريزماتيك است. فردی با ويژگی های 
فوق انسانی كه دارد در رأس قدرت قرار می گيرد و اين فرد ممكن است پيامبر، نظامی 
يا امثالهم باش��د. در پژوهش حاضر تالش نويسنده بر اين اس��ت كه با استفاده از روش 
مقايسه ای، سبك رهبری كاريزماتيك و سبك رهبری واليی را مورد بررسی قرار دهد تا 
نشان دهد كه تفاوت ها و شباهت های بين اين دو سبك رهبری چيست و دوم در جامعه  
ما در بين عده  قليلی از متفكران، نگاه به رهبران انقالب اسالمی و حتی در بعضی مواقع 
نگاه به امامان معصوم)ع( با نگاه كاريزماتيك همگام ش��ده است و يكی از اهداف اصلی 

پژوهش حاضر اين است كه نگاه كاريزماتيك نسبت به بزرگان دين را رد كند. 
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1. مفاهيم و روش پژوهشی
برای تسهيل روند پژوهش، نياز بر اين است كه مفاهيم پژوهشی مورد بررسی و تحليل 

قرار گيرد و روش به كار گرفته  شده نيز در معرض توصيف و تحليل قرار بگيرد. 
1.1. مفاهيم 

مفاهيمی كه در پژوهش حاضر برای روشن شدن مطلب نياز به بررسی دارند عبارت اند از:
1.1.1. سبك 

س��بك آميزه ای از فكر، ش��كل يا معنا و صورت است كه شخصيت انس��ان را نمايان 
می سازد.1 

2.1.1. ايدئولوژی 
ايدئولوژی جنبه  بسيار حساس و قاطع سياست اس��ت و از فهم واقعيت، تطابق تصور 
با واقعيت و از ارزش گذاری بر واقعيت برآمده، به  مثابه  نوعی نقش��ه برای گزينش روش 
و تفس��ير سياس��ت عمل می كند. ايدئولوژی دربرگيرنده  كم��ال مطلوب ها، هدف ها و 
مقاصدی است كه جامعه بايد آنها را پی گيری كند. ايدئولوژی بر پايه  تفسير گذشته، حال 
را توضيح می دهد و تصويری از آينده عرضه می دارد و هدف ها و حدود قدرت سياسی را 

مشخص می كند.2 
3.1.1. كاريزماتيك 

اين نوع مش��روعيت بر تسليم غير معمول مردم در برابر ش��خصيت مقدس و فضيلت 
قهرمانی يا ارزش های استثنايی يك ش��خص و فرامين او استوار اس��ت. وبر می گويد: 
مقصود ما از كاريزم، ويژگی فوق العاده شخصيتی است كه به  گونه ای خارق العاده در چهره  
پيامبران، حكما، داوران يا رؤسای اقوام ش��كارچی و قهرمانان جنگی آشكار می شود و 
به آنها حالتی فوق طبيعی و فوق بشری می بخشد. اشخاص معمولی و فناپذير را چنين 
مقامی هرگز حاصل نمی شود كه مثل فرستاده  خدا يا يك پيشوا مورد قبول مردم واقع 
شوند.3 در مشروعيت كاريزماتيك، توجيه اقتدار بر مبنای خصوصيات استثنايی رهبر، 
اعتقاد به لطف و عطيه  خارق العاده وی و جاذبه ها و كش��ش های شخصيتی رهبر كه بر 
روحيه  جمعی يك ملت اثر كرده، بر آنها مسلط می شود و به شكل پذيرش دسته جمعی 

1. عباس شفيعی، سبك رهبری امام خمينی قدس سره، تهران، اميركبير، 1387 ،ص7. 
2. عبدالرحمن عالم، بنيادهای علم سياست، تهران، نی، 1386، ص84-85. 

3 احمد نقيب زاده، درآمدی بر جامعه شناسی سياسی، تهران، سمت، 1379، ص157. 
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افراد نمود پيدا می كند، صورت می گيرد.1 
4.1.1. سبك رهبری

مراد از س��بك رهبری عبارت اس��ت از چگونگی رفت��ار رهبر در زمانی كه س��عی در 
تأثيرگذاری بر عملكرد فرد ديگری دارد.2 

5.1.1. واليت
واليت از ماده »ولی« گرفته  شده است و معنای اصلی آن، قرار گرفتن چيزی در كنار 
چيزی ديگر اس��ت، به  گونه ای كه فاصله ای در كار نباش��د؛ اما به معنای دوست، ياری، 
امارت و تصدی أمر، تسلط و معانی ديگری كه نشان گر نوعی مباشرت و اتصال است، نيز 
به كار می رود. اين لفظ، هم درباره امور مادی و جسمانی به كار می رود و هم درباره امور 

معنوی و مجرد.3
6.1.1. سبك رهبری واليی

سبك رهبری واليی، نوعی سبك رهبری است كه هدفش در طول هدف انبيا و اوصيای 
الهی بوده و سير روندش برای رسيدن به اهداف توحيدی شكل يافته است.4 

7.1.1. مشروعيت
مشروعيت به معنی قانونی بودن يا طبق قانون بودن است.5 مشروعيت به حقانيت اشاره 
دارد و عبارت اس��ت از توجيه عقالنی اعمال حاكميت از س��وی حاكم. به  عبارت  ديگر، 
مشروعيت، يك ويژگی در نظام حكومتی است كه حاكم به مدد آن، حكمرانی خويش را 

صحيح می داند و مردم تبعيت از حكومت را وظيفه  خود می شمارند.6 
8.1.1. دين

مجموعه به  هم  پيوس��ته ای از باورها و انديش��ه های برگرفته از وحی الهی در رابطه  با 
جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مرگ است كه هدف آن، هدايت انسان به  سوی روش 

بهتر زيستن و كامل تر شدن است.7 

1. مريم بيژنی و ديگران، »جايگاه مش��روعيت قانونی در گفتمان سياسی رسمی نظام جمهوری اسالمی ايران 
)1386-1357(«، علوم اجتماعی، ش46، 1388؛ ص109. 

2. عباس شفيعی، همان، ص9. 
3. محمدجواد نوروزی، فلسفه سياسی اسالم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(، 1391، ص125. 

4. عباس شفيعی، همان، ص12.
5. عبدالرحمن عالم، همان، ص105. 
6. محمدجواد نوروزی، همان، ص83. 

7. عباسعلی عميد زنجانی، مبانی انديشه سياسی اس��الم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی، 1385، 
ص74. 



12
7

96
ن 

ستا
  تاب

  5
ه  2

مار
  ش

م 
ده

هار
ل چ

 سا
  

وم
ه س

دور

ا...
يزم

كار
ی 

هبر
ك ر

 سب
ی و

الي
ی و

هبر
ك ر

 سب
اق

فتر
ط ا

 نقا
ی بر

تار
جس

2.1. روش پژوهشی 
در بررسی رويكرد مقايسه ای سبك رهبری واليی و كاريزما در رابطه با نحوه  رهبری 
الزم است كه در مرحله  اول بر خود رهيافت مقايس��ه ای تأملی صورت گيرد تا در ادامه 
به قالب ريزی اين موضوع بر اس��اس رهيافت مقايس��ه ای اقدام گ��ردد. يكی از اهداف 
پژوهش های علم��ی و مطالعات نظری در روابط بين الملل، آزم��ون نظريه های رقيب و 
متعارض است؛ اما به علت فقدان اجماع روش شناختی، روشی واحد برای دستيابی به 
اين هدف مهم وجود ندارد. يكی از روش ها برای س��نجش نظريه ها، مطالعه مقايسه ای 
است.1 در رهيافت مقايسه ای هدف بر اين است كه تفاوت های بين دو موضوع يا مسئله 
مشخص شود. به عبارتی اساس��ی ترين كار در مقايسه بررسی وجه افتراق موضوعات يا 
مسائل مختلف است. در پژوهش حاضر هدف نويسنده بر اين است كه با توجه به رهيافت 
مقايسه ای به بررسی سبك رهبری واليی و كاريزما بپردازد و در انتهای پژوهش نشان 

دهد كه آيا بكارگيری مفهوم كاريزما در مورد امام، قابليت دارد يا نه؟

2. انواع قدرت سياسی 
1.2. قدرت فردی شده

قدرت به  وسيله  يك شخص اعمال می شود كه خود وجوه مختلفی دارد. 
2.2. قدرت نهادينه

قدرت نهادينه قدرتی است كه ميزان، حدود و نحوه  اعمال آن بر اساس قواعد و ضوابطی 
تعيين  شده اس��ت كه به نحوی مورد قبول مردم يك سرزمين است. به طبع اين قدرت 
بيش از آن  كه متعلق به شخص يا اش��خاص خاصی باش��د در نهادهايی نظير دولت يا 
سازمان های دولتی تبلور می يابد و اشخاص هم به اعتبار تصدی اين سازمان ها يا تجسم 

اين نهادها از قدرت برخوردارند. 
3.2. قدرت شخصی  شده 

شخصی شدن قدرت آفتی است كه ممكن است در جوامعی كه دارای قدرت نهادينه 
بوده اند ظهور كند. ظهور قدرت های كاريزماتيك مثل هيتل��ر در آلمان يا نوع بهتر آن 
دوگل در فرانسه يا رواج كيش شخصيت مانند آنچه استالين در مورد خود صورت داد، 

درجاتی از قدرت شخصی شده را به نمايش می گذارد.2 

1. سيد جالل دهقانی فيروزآبادی، رهيافت مقايسه ای بول: روشی برای سنجش نظريات روابط بين الملل، علوم 
سياسی، ش3، 1385، ص66. 

2. احمد نقيب زاده، همان، ص133. 
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در قسمت مقايس��ه  دو رويكرد سبك رهبری واليی و س��بك رهبری كاريزما، يكی از 
محورهايی كه مورد مقايس��ه قرار خواهد گرفت، نوع قدرت سياس��ی است. به عبارتی 
ويژگی هايی كه برای سبك رهبری واليی و كاريزما گفته خواهد شد نشان داده خواهد 

شد كه دو سبك در كدام طيف قابليت بررسی دارند. 

3. انواع مشروعيت
1.3. مشروعيت عقالنی

اين نوع مشروعيت با اعتبار قوانين، صالحيت كاركردی افراد و نهادها پديد می آيد و 
مبتنی بر كنش عقالنی معطوف به هدف و خالی از هر گونه عنصر اقتدار شخصی يا سنتی 
است. مش��روعيت قانونی يا عقالنی، مبتنی بر قانون بودن مقررات موجود و حق اعمال 
سيادت كسانی است كه بر اساس اين مقررات به قدرت رس��يده اند. حكم و اطاعت، نه 
بر سنت های قديمی يا ويژگی های خاص شخص، بلكه بر هنجارهای قانونی و تفكيك 

وظايف استوار است.1 مشروعيت قانونی بر پايه  مفاهيم معتبر زير استوار است: 
1. از نظر عقلی امكان اين  كه هر قانونی از طريق پيمان يا اعطا برقرار گردد وجود دارد. 
اين قانون ممكن است در جهت عقالنيت معطوف به هدف يا عقالنيت معطوف به ارزش 

يا هر دو قرار داشته باشد. 
2. هر قانونی در ماهيت خود مجموعه ای از قواعد انتزاعی است كه با هدف قبلی تدوين 

 شده است. 
3. در نتيجه دارندگان قدرت قانونی تابع نظم غير شخصی هستند. 

4. به  اين  ترتيب كسی كه اطاعت می كند مثل اين است كه به  عنوان عضوی از جمع از 
قانونی كه جوهر نظر جمع محسوب می شود اطاعت می كند. 

5. به همين ترتيب كسانی كه اطاعت می كنند مطابق با موضوع  بند 3، از شخص صاحب 
قدرت اطاعت نمی كنند بلكه از قواعد غير شخصی اطاعت می كنند.2 

نوع خالص سلطه  قانونی، بر راه كارهای اداری و ديوانی استوار است. مجموعه  رهبری 
اداری، از كارمندان منفردی تشكيل  شده كه از نظر شخصی آزاد هستند و فقط از تكاليف 
عينی شغل خود پيروی می كنند. آنها در درون يك سلسله  مراتب متصلب، از صالحيت 

1. مريم بيژنی و ديگران، همان، ص109. 
2. احمد نقيب زاده، همان، ص157. 
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كامل شغلی برخوردارند و گزينش آنها به  صورت آزاد انجام داده می شود.1 
2.3. مشروعيت سنتی

اين مشروعيت بر باور مستمر به  درستی سنن هميشه معتبر و حقانيت كسانی استوار 
است كه به شيوه  سنتی به اعمال قدرت می پردازند. سلطه ای سنتی است كه مشروعيت 
آن بر ويژگی مقدس قدرت رئيسی استوار باشد كه قدرت از ازل به او به ارث رسيده است. 
دارنده  قدرت در اينجا بر پايه  قانونی و قاعده ای تعيين می ش��ود كه از پيشينيان به ارث 
رسيده است و مردم هم به دليل باور به تقدس شخصيت او از او اطاعت می كنند. سلطه در 
اينجا بر پايه احترام استوار است و آموزش اجتماعی نقش مهمی در تداوم آن ايفا می كند. 

3.3. مشروعيت کاريزماتيك
اين نوع مشروعيت بر تسليم غيرمعمول مردم در برابر شخصيت مقدس و فضيلت قهرمانی 
يا ارزش های استثنايی يك شخص و فرمان های او استوار است. وبر می گويد: مقصود ما از 
كاريزم، ويژگی فوق العاده شخصيتی است كه به  گونه ای خارق العاده در چهره  پيامبران، 
حكما، داوران يا رؤسای اقوام شكارچی و قهرمانان جنگی آشكار می شود و به آنها حالتی 
فوق طبيعی و فوق بشری می بخشد. اش��خاص معمولی و فناپذير را چنين مقامی هرگز 

حاصل نمی شود كه مثل فرستاده  خدا يا يك پيشوا مورد قبول مردم واقع شوند.2
انواع مشروعيت نيز در مقاله  زير مورد بررسی قرار گرفته است تا در فرآيند مقايسه  دو 
سبك رهبری كاريزما و واليی نشان داده شود كه دو طيف در فرآيند مشروعيت شبيه 

هستند يا دارای اختالف اساسی می باشند. 

4. سبک رهبری کاریزماتيک 
ماكس وبر را می توان نخستين كسی دانس��ت كه مفهوم كاريزما را به  گونه ای خاص 
وارد جامعه شناسی و ش��ناخت پديده های اجتماعی و حركت های اجتماعی كرد. او با 
بيانی نوين از اين مفهوم، تالش كرد تا ارتباط ميان فرد كاريزما و پيروان او را در جامعه 
به نحوی تبيين كند.3 كاريزم��ا در لغت يعنی فرهمند يا فرهمن��دی به عبارتی جاذبه 
استثنايی. كاريزما كلمه ای يونانی به معنای موهبت است. وحی، حكم، تعليم، كشيش، 

1. بهرام اخوان كاظمی، نقد و ارزيابی نظريه كاريزمايی در تبيين رهبری امام خمينی)ره(، تهران، مركز اسناد 
انقالب اسالمی، 1385، ص36. 

2. احمد نقيب زاده، همان، ص157. 
3. رضا كلهر، »درآمدی بر نظريه نهضت های بس��يجی بر مبنای پيام كاريزماتيك«، مطالعات بس��يج، ش52، 

1390، ص16. 
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عقل و شفا دادن از موهبت های پرجاذبه هستند كه در كتاب مقدس بسيجيان توصيف 
 شده اند. كاريزما در اصطالح به خصوصيت شخصی گفته می شود كه خود او معتقد است، 

يا ديگران در مورد او بر اين باورند كه دارای قدرت رهبری فوق العاده است.1 
اقتدار كاريزمايی به  شدت شخصی و منبعث از قدرت های خارق العاده تلقی می شود؛ 
ممكن اس��ت مذهبی يا غير مذهبی باش��د؛ رابطه ای عاطفی ميان پيرو و رهبر اس��ت؛ 
متضمن رسالتی است كه ش��ايد احيای عقيده يا عرضه آرمانی نو باشد؛ در زمان بحران 
اجتماعی، احتمال ظهور آن افزايش می يابد و بيشتر تغييرات اجتماعی و فكری را موجب 
می شود. وبر درباره شرايط پيدايش كاريزما به  تفصيل و روشنی سخن نمی گويد و فقط به 
اين نكته كفايت می كند كه اين نوع رهبری در دوره های فشار و اضطرار روحی، طبيعی، 
اقتصادی، اخالقی، مذهبی و سياسی ظهور می كند. به  عبارت  ديگر، منشأ جنبش های 
كاريزمايی پيدايش خأل معنايی اس��ت كه در نتيجه عدم  كفايت سنت ها و نظام فكری 

مستقر برای تبيين تحوالت نو ايجاد می شود.2 
پيروان، رهبران كاريزماتيك را بر اساس كنش های متقابل می شناسند و به آنها هويت 
می دهند. به كاريزما بايد به  عنوان صفت و ويژگی ساخته  شده توسط پيروان، نگاه كرد.3 
پيروان در اقتدار كاريزما، در شخصيت رهبر كماالتی می يابند كه سعادت و فالح حقيقی 
خود را در جلب رضايت وی می جويند، اما اين سعادت لزوماً با جلب سود يا دفع ضرر در 
حيات مادی و اين جهانی تعبير نمی شود و چه بس��ا كه پيروان، همه سختی ها را نيز به 
جان پذيرا باشند يا بر سر پيمان خود با رهبر و برای اجرای فرمان های وی، به سهولت از 

جان خويش نيز مايه بگذارند.4 
1.4. ويژگی های سبك رهبری کاريزما

قدرت كاريزماتيك آشكارا در برابر سلطه  عقاليی يا سنتی قرار می گيرد؛ زيرا نه عقل 
مبنای چنين سلطه ای اس��ت و نه سنت، بلكه احساسات و سنت ش��كنی الزمه  چنين 

قدرتی است. وبر در مورد قدرت كاريزماتيك به موارد زير اشاره می كند: 

1. علی رضائيان و ديگ��ران، »ارايه الگوی ش��كل گيری رهبری كاريزماتيك در س��ازمان از دي��دگاه مديريت 
برنامه ريزی راهبردی«، مديريت دولتی، ش3، 1388، ص39. 

2. محمدعلی بصيری و ديگران، »الگوی مديريت بحران در سيره امام خمينی)ره(«، علوم سياسی، ش1، 1392، 
ص122. 

3. محمد اخگری، »نگاهی به مفهوم كاريزما: وقتی كه كاريزماتيك روح مقدس می شود«، مديريت ارتباطات، 
ش15، 1390، ص54. 

4. بهجت يزدخواس��تی و مهدی عزتی، »تحليل تطبيقی نظري��ه اقتدار كاريزماتيك وبر ب��ا نقش رهبری امام 
خمينی)ره( در انقالب اسالمی ايران، مطالعات انقالب اسالمی ايران، ش38، 1393، ص144. 
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1.1.4. ويژگی های خارق العاده 
برای خصوصيت ويژه  ش��خصيت يك فرد كه به خاطر اين ويژگی، از افراد عادی، جدا 
انگاشته می شود، و به  عنوان كسی كه صاحب توانايی ها يا خصوصيات فوق طبيعی، فوق 
انسانی يا حداقل استثنايی باشد، به كار می رود. اين ويژگی ها بدان گونه هستند كه برای 
افراد عادی قابل  دسترس نيستند، بلكه منشأ آنها الهی يا منحصر به فرد تلقی می شود و 

بر اين اساس، فرد مورد نظر، رهبر تلقی می گردد.1 
2.1.4. ارادت محوری 

پذيرش آزادانه و همراه با احترام و اشتياق سلطه و ارادت نسبت به قهرمان و اعتماد به 
شخصيت رئيس ضرورت دارد. هر گونه بی احترامی يا بی اعتنايی نه با مجازات شخص 

كاريزما كه با واكنش يكپارچه مردم روبه رو می شود. 
3.1.4. صرف هيجان و عدم تمايل به كادرسازی و تربيت نيرو

گروهی كه در باال و در اطراف رئيس قرار می گيرند جماعتی هيجانی هس��تند كه به 
 هيچ  روی قصد تربيت يك كادر اداری متخص��ص را ندارند؛ بلكه انتخاب آنها در ارتباط 
مستقيم با ويژگی های كاريزمايی رئيس صورت می گيرد. برای اين گروه نه تجربه شغلی 
مطرح است و نه پيشرفت و نه عزل، بلكه به اشاره رئيس كاريزماتيك بر سركار می آيند 

و به اشاره او هم می روند. 
4.1.4. بيگانگی با اقتصاد

قدرت كاريزماتيك با اقتصاد بيگانه است. او نسبت به مسائل اقتصادی بی اعتنا و به ديده  
تحقير می نگرد و بر عكس به فضايل اخالقی، شجاعت و شهامت، ايثار و از خودگذشتی 

بها می دهد. 
5.1.4. درون گرايی

كاريزما قدرت انقالبی و بزرگ اعصاری اس��ت كه با س��نت پيوند دارد. قدرت كاريزما 
متوجه درون است تا افكار و پديده های جديدی به وجود آورد. برخالف عقاليی كه در پی 

دگرگونی اوضاع زندگی است و به  سوی خارج جهت گيری شده است.2 
6.1.4. شخصيت كاريزما عامل ماندگاری

اگر ش��خص صاحب كاريزما برای مدتی طوالنی بدون نش��انه يا خصيصه  كاريزمايی 
بماند، تصور كند كه خداوند يا قدرت های س��حرآميز و قهرمان��ی او را رها كرده اند؛ اگر 

1. حسين حسينی، رهبری و انقالب: نقش امام خمينی در انقالب اسالمی ايران، پژوهشكده امام خمينی)ره( و 
انقالب اسالمی، معاونت پژوهشی، 1381، ص26. 

2. احمد نقيب زاده، همان، ص158. 
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او برای مدت طوالنی ناموفق باش��د به  ويژه، اگر رهبری، نفعی به حال پيروان نداش��ته 
باشد، بسيار محتمل است كه وی سيادت كاريزمايی خود را از دست بدهد.1 اقتدار رهبر 
فرهمند و تداوم آن تنها در گرو اين اس��ت كه او توانايی خود را در عرصه  مورد ادعايش 
به اثبات برساند. اگر او مدعی پيامبری اس��ت، بايد معجزه داشته باشد و اگر می خواهد 
سردار جنگی باشد بايد دست  به  كارهای قهرمانانه بزند. اما قبل از هر چيز، رسالت الهی 
او بايد در نظر كسانی به اثبات برسد كه صادقانه خود را تسليم او می كنند. او بايد از عهده  

تحقق اين رسالت برآيد.2 
7.1.4. عدم ثبات 

قدرت كاريزماتيك ممكن اس��ت به يكی از دو نوع سلطه  مشروع ديگر تغيير وضعيت 
دهد. در فرآيند عادی سازی شرايط، قدرت كاريزماتيك به  نوعی از انواع سلطه  معمولی 

به  ويژه پاتريمونيال يا بوروكراتيك ختم می شود.3 
8.1.4. توجه به رويكرد درونی 

سلطه  فرهمندانه ناب با هر نوع قانون و مقررات مجرد بيگانه است و با روش های رسمی 
داوری و حكميت كمترين آشنايی ندارد. قانون عينی سلطه  فرهمندانه از تجربه  بسيار 
شخصی قهرمان، كه موهبتی است آسمانی، و نيز از قدرت الهی گونه  او نشئت می گيرد. 
س��لطه  فرهمندانه يعنی نفی همه  پيوندها با نظم بيرونی و گراميداش��ت نگرش اصيل 
پيامبر يا قهرمان. بنابراين نگ��رش فرهمندانه عميقاً انقالبی اس��ت و همه  چيز را نفی 
می كند و همه  هنجارهای سنتی يا عقالنی را زير پا می گذارد: »چنين نوشته اند، اما من 

به تو چنين می گويم.«4 
9.1.4. رويكردی متفاوت نسبت به مشروعيت عقالنی

سبك رهبری عقالنی نخست نهادها و ترتيبات اجتماعی را دگرگون می كند و سپس در 
نگرش های فردی تغيير ايجاد می كند. در حالی  كه سبك رهبری كاريزمايی نخست زندگی 
روحی فرد را دچار دگرگونی می سازد و سپس در نهادهای اجتماعی تحول ايجاد می كند.5 

10.1.4. قدرت شخصی شده
شخصی شدن قدرت آفتی است كه ممكن است در جوامعی كه دارای قدرت نهادينه 

1. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص43. 
2. ماكس وبر، دين، قدرت، جامعه، ترجمه احمد تدين، تهران، هرمس، 1384، ص282. 

3. احمد نقيب زاده، همان، ص159. 
4. ماكس وبر، همان، ص283. 

5. حسين بشيريه، جامعه شناسی سياسی، تهران، نی، 1387، ص60. 
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بوده اند ظهور كند. ظهور قدرت های كاريزماتيك مثل هيتل��ر در آلمان يا نوع بهتر آن 
دوگل در فرانسه يا رواج كيش شخصيت مانند آنچه استالين در مورد خود صورت داد، 

درجاتی از قدرت شخصی شده را به نمايش می گذارد.1 
11.1.4. آميزش با منافع مادی گروه

از نظر جامعه شناسی سياسی، جنبش كاريزمايی در صورتی تداوم می يابد كه با عاليق 
مادی برخی گروه های اجتماعی يا گروه های حامل درآميزد.2 

12.1.4. بحران جانشينی
نظام های مبتنی بر سنت و قانون از ثبات نس��بی برخوردارند؛ نظام های كاريزماتيك 
قائم به شخص رهبر كاريزماتيك اند و با مرگ وی، عمر نظام كاريزماتيك خاتمه می يابد 

و با بحران جانشينی جدی تری روبه رو می شود.3 
13.1.4. كيش شخصيت داشتن

داش��تن كيش ش��خصيت، تقريباً در ميان بس��ياری از رهبران بزرگ دنيا و از جمله 
رهبران كاريزمايی، امری كاماًل معمولی به ش��مار می آيد. خودمحوری و خودستايی و 
رياست طلبی بخش عمده ای از اين رهبران به حدی بوده است كه روانشناسان اجتماعی 
آنها را به داشتن عقده های حقارت در ايام كودكی و تالش در بزرگسالی برای جبران آنها، 

در مسير اعمال رهبری بر ديگران، متهم كرده اند.4 
2.4. شاخص های رهبری کاريزماتيك از ديدگاه وبر

1.2.4. جدا از افراد معمولی، دارای قدرت ها و كيفيت های مافوق طبيعی و انسانی
2.2.4. دارای منشأ الهی

3.2.4. پيروی توده مردم از كاريزما مولود شور و شرايط اضطراری و محصول شور، اميد 
يا نااميدی در برهه ای خاص از زمان 

4.2.4. روابط در اقتدار كاريزمايی بر حسب احساس، عاطفه و شديداً شخصی 
5.2.4. جرئت، شجاعت، ابتكار كاريزما و قدرت بيدار كردن ايمان و كسب اطاعت 

6.2.4. اطاعت پيروان از كاريزما بدون كنكاش فكری و كوركورانه
7.2.4. رهايی كاريزما از قوانين سنتی و عقالنی5 

1. احمد نقيب زاده، همان، ص133. 
2. حسين بشيريه، همان، ص63. 

3. ابراهيم برزگر، تاريخ تحول دولت در اسالم و ايران، تهران، سمت، 1386، ص57. 
4. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص243. 

5. بهجت يزدخواستی و مهدی عزتی، همان، ص154. 
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8.2.4. رهبران كاريزماتيك، توانايی زيادی در برقراری ارتباط دارند؛ بيان عاطفی آنها 
باعث می شود تا ارتباط موفقی داشته باشند و اعتماد زيادی را القا كنند.1 

5. سبک رهبری والیی 
س��بك رهبری واليی يكی از س��بك های رهبری در نظام بين الملل اس��ت كه دارای 
جهان بينی اله��ی اس��ت و ايدئولوژی ش��كل گرفته در قب��ال اين س��بك رهبری نيز 
نش��ئت گرفته از جهان بينی الهی است. در س��بك رهبری واليی، نظام آفرينش تحت 
حكومت الهی قرار دارد و با اراده  الهی مديريت می شود و رابطه  بين انسان و خدا، رابطه  
خالق و مخلوق است. انسان خودش را در ذيل اراده  الهی می بيند، در نتيجه نوع نگاه به 
حكومت و سبك رهبری نيز رنگ و لعاب الهی به خودش می گيرد. به عبارتی برخالف 
نظام غربی كه نگاه اومانيس��تی و مادی گرايی دارند و برای خداون��د در مديريت نظام 
آفرينش اراده ای قائل نيستند، سبك رهبری واليی، وجود خودش را در ذيل مديريت 

الهی تصور می كند. 
با توجه به مبانی فكری و تئوريك كه درباره  سبك رهبری واليی مطرح شد ويژگی هايی 

را در اين راستا می توان برای اين مدل يا سبك رهبری در نظر گرفت. 
1.5. ويژگی های سبك رهبری واليی با تأکيد بر سبك رهبری امام خمينی)ره(

هر نوع س��بك رهبری در نظام آفرينش دارای مؤلفه ها و شاخص هايی است كه برای 
پی بردن به مبانی و اصول آن سبك رهبری بايد به ش��اخص ها و مؤلفه های آنها توجه 
گردد. سبك رهبری واليی نيز كه نشئت  گرفته از ارزش ها و مبانی اسالمی است دارای 
شاخص هايی است. البته در پژوهش حاضر، هدف نويسنده بر اين است كه سبك رهبری 
واليی را با تأملی بر مبانی نظری و رفتاری امام خمينی)ره( به  عنوان نمادی از س��بك 

رهبری واليی مورد بررسی قرار دهد كه عبارت اند از:
1.1.5. مقبوليت عمومی

يكی از وجوه تمايز رهبری امام خمينی)ره(، وجه مقبوليت عمومی، همه گيری و جاذبه 
عام رهبری ايشان برای همه قشرها و گروه ها در نهضت اسالمی بود كه در مدت كوتاهی 

به بخش هايی از امت اسالمی و حتی ملل ستمديده نيز تسری يافت.2 

1. مرتضی مرادی و ديگران، »نقش هوش هيجانی و هوش معنوی در رهبری حضرت امام خمينی)ره(: آيا رهبری 
حضرت امام)ره( مبدأ الهی داشت؟«، علوم انسانی، دانشگاه امام حسين)ع(، ش81، 1389، ص9. 

2. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص204. 
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2.1.5. اعتماد به  نفس
الزمه  خودشناسی و خودآگاهی، اعتماد به  نفس است. امام خمينی با توجه به معرفت 
نفس، خودسازی و بالنده كردن خصلت های متعالی در خويش، رابطه  خود را با خدای 
خود اصالح كردند و بهبود بخشيدند؛ صفاتی مانند ساده زيستی، تقوا، تواضع، مبارزه با 
تبعيض، قانون مداری، شرح صدر، اطاعت از فرمان الهی، كنترل نفس و مخالفت با آن، 
پرهيز از غرور و خودپسندی، پرهيز از ديكتاتوری و... باعث شده بود كه به  عنوان رهبر 
اسالمی در جامعه اسالمی مطرح ش��وند و به  عنوان الگو و سرمشق برای ديگر مديران 

باشند.1 
3.1.5. شخصيتی خودساخته و مهذب 

يكی از واقعيت های بارز درباره  شخصيت امام خمينی)ره( و شيوه  رهبری ايشان، آن 
است كه تأثيرگذاری گسترده  اين شخصيت و الگوی رهبری مزبور در انقالب اسالمی، 
ناشی از آن بوده كه وی مصداق انسان كامل و شخصيتی خودساخته و مهذب بود كه تنها 

در دامن فرهنگ اسالمی شيعی امكان پرورش و بروز آن وجود داشته است.2 
4.1.5. امام خمينی و اقتدار اسالمی

رابطه  امام با مردم »اقتدار سياسی اس��الم« را به دنبال آورد و ما شاهد احيا و دفاع از 
ارزش های دينی و مذهبی توسط مردم و به رهبری امام خمينی)ره( در برابر سياست های 
غرب گرايانه رژيم پهلوی هستيم. در اين الگو، تعهد طرفين، يعنی هم امام و هم مردم، 
به اسالم است نه چيز ديگر، حتی به  طور خاص، نظريه واليت  فقيه نيز ابداع شخص امام 
خمينی)ره( نبود ك��ه بتواند توجيه گر رفتارهای رهبر و برانگيزاننده مردم باش��د. نفوذ 
قدسی امام در بين توده ها معلول نفوذ قدس��ی فرهنگ اسالمی- شيعی در ميان مردم 
بود، نه شخص امام؛ به اين سبب هر فرد ديگری هم كه در موقعيت و منزلت اجتماعی 
وی قرار گيرد، به چنين نفوذ و اقتداری دس��ت می يابد و اين نف��وذ و اقتدار منحصر در 

شخص خاصی نيست.3 
5.1.5. آرامش و اطمينان

حضرت امام خمينی)ره( با توجه به اعتقاداتی كه داش��تند به خودشناس��ی عميقی 
رس��يده بودند. دل آرام و مطمئن ايش��ان، پيامد ايمان محكم و اعتقاد راسخ به دريای 
بيكران الطاف الهی بود. طمأنينه ای كه حوادث ناگوار و كمرشكن، قادر به متزلزل كردن 

1. مرتضی مرادی و ديگران، همان، ص18. 
2. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص183. 

3. بهجت يزدخواستی و مهدی عزتی، همان، ص152. 
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و در هم شكستن آن نبود.1 
6.1.5. بحث نفوذ در قلب ها و همانندسازی 

مطابق نظريه  وبر، نفوذ رهبر بر توده ه��ای مردم، نتيجه  همانندس��ازی او با برخی از 
اسطوره های فرهنگی و تجسم ارزش های آنها در ش��خصيت، رفتار و پيام وی است. در 
نتيجه  اين همانندس��ازی، مردم ارزش ها و عواطفی را كه نسبت به اسطوره ها دارند، به 
رهبر معاصر انتقال می دهند و به وجود يك سلسله خصلت های خارق العاده در او ايمان 

پيدا می كنند.2 
7.1.5. خلوص سياسی و معنويت و عدم قدرت طلبی

بيشتر نفوذ حضرت امام خمينی)ره( و آنچه ايش��ان را از ديگر رهبران جهان متمايز 
می كرد و حتی برای كسانی كه با مشی ايش��ان موافق نبودند، موجب احترام و تحسين 
می شد، خلوص سياسی و معنويت خاص ايشان و عدم شائبه های قدرت طلبانه در ايشان 

بود كه توانسته بود از ايشان رهبری استثنايی بسازد.3 
8.1.5. رضايت خدا

امام)ره( در همه حال كاری كه انجام می دادند برای رضای خدا و بندگان خدا بود و اين 
باعث می شد كه هيچ وقت خدا را از ياد نبرند.4 

9.1.5. ساده زيستی 
عش��ق و عالقه  مردم به ام��ام ناش��ی از برخی خصوصي��ات فردی ايش��ان همچون 

ساده زيستی نيز بود.5 
10.1.5. عاطفه و احساسات امام خمينی

يكی از ويژگی های حضرت امام خمينی)ره(، ذوق و قريحه شعر و شاعری ايشان بود. 
طبعاً شاعر بايد انديشه، عاطفه و خيال را با وسيله ای به ذهن شنونده انتقال دهد. امام 
خمينی)ره( بر اس��اس ش��هود درونی و قلبی خود به بهترين وجه احساسات خود را به 
ديگران منتقل می كردند و اين ميسر نمی شود مگر اين  كه ابتدا درون خويش را اصالح 

 كرده باشند.6 

1. مرتضی مرادی و ديگران، همان، ص17. 
2. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص91. 

3. مرتضی مرادی و ديگران، همان، ص10. 
4. همان، ص18. 

5. بهجت يزدخواستی و مهدی عزتی، همان، ص153. 
6. مرتضی مرادی و ديگران، همان، ص18. 
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11.1.5. عدم دنياگرايی امام
امام انسان متكاملی بود كه روح الهی خويش را به حقيقت وارسته بود. با آنكه از بهترين 
استعداد و زمينه  مناسب امكانات برای رسيدن به انواع مظاهر دنيا برخوردار بود، هيچ گاه 

به دنبال دنيا نرفت و از آن گريزان و روی گردان بود.1 
12.1.5. مقابله  شديد با مريدپروری و پيروان سازی

امام به دنبال مريدپروری نبود، كمتر كسی را می توان در طول تاريخ يافت كه در مقام 
هدايت نهضتی بزرگ، اين  چنين از مريدپ��روری و از توجه جامعه به خود گريزان بوده 
باش��د مهم ترين نمونه  اجتناب از مريدپروری امام را می توان در برخوردشان با موضوع 
مرجعيت پس از وفات آيت اهلل بروجردی و آيت اهلل حكيم مشاهده كرد. ابتدا برای هيچ  
يك از آنها مجلس فاتح��ه برگزار نكرد تا مب��ادا اين تصور در مردم ب��ه وجود آيد كه او 

می خواهد به  عنوان صاحب عزا ابراز وجود كند.2 
13.1.5. صرف شخصيت نه بلكه دين

مش��روعيت رهبری امام خمينی)ره(، نه  فقط به دليل داشتن صفاتی صرفاً شخصی، 
بلكه به سبب قرار گرفتن در جايگاهی دينی بود كه مردم مسلمان شيعه گوش به فرامين 

ايشان سپرده بودند و اطاعت از وی را بر خود فرض و واجب می دانستند.3 
14.1.5. عدم محصوريت امام در قوم و نژاد و حزب خاص

امام خمينی)ره( رهبر و مصلحی متمايز از تمام رهبران بود كه انديشه  متعالی و عمل 
وی دارای بع��د جهانی و فراتر از حصاره��ا و زوايای تنگ ن��ژادی، ايدئولوژيك، حزبی، 

منطقه ای، طبقاتی و صنفی و غيره بود.4 
15.1.5. عدم خواست امام به قدرت

امام خمينی)ره( خواست معطوف به قدرت نداشت و هميش��ه اراده خود در رهبری 
سياسی را معطوف به انجام تكليف شرعی و خدمت به مردم می دانست.5 

16.1.5. منبع مشروعيت الهی نه كاريزما
مشروعيت رهبران شيعی مبتنی بر حكم شرع و عقل است و منشأ آن ضوابط و قوانين 
الهی است و در درجه  دوم، خواست و اراده  مردم است. منبع مشروعيت حكومت اسالمی 

1. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص185.
2. همان، ص250.

3. بهجت يزدخواستی و مهدی عزتی، همان، ص151.
4. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص218.

5. محمدعلی بصيری و ديگران، همان، ص121. 
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از منظر امام خمينی)ره( نيز نه شخصی اس��ت و نه كاريزماتيك، بلكه فقط أمری الهی 
است.1 

17.1.5. جايگاه دينی
در مكتب شيعه تأثير سخن و حركت يك فقيه و مرجع تقليد در ميان توده های مردم 
بسيار ش��گرف و عميق اس��ت. نمونه هايی از اين رابطه، در جريان تنباكو، ميان مردم و 
ميرزای شيرازی ديده می ش��ود. در جريان تنباكو و امتياز رژی حتی ميرزای شيرازی 
حكم تحريم تنباكو را به خود نس��بت نمی دهد، بلكه اس��تعمال آن را در حكم محاربه 
با امام زمان)عج( اعالم می كند. در اين قضيه به  طور مش��خص هيچ  كس برای ميرزای 
شيرازی شخصيتی كاريزماتيك قائل نشده است، بلكه اين جايگاه مرجعيت و واليت او 
بود كه چنان مشروعيتی به وی داد كه با اعالم آن حكم، آن حركت عظيم اجتماعی را 

ناشی گرديد.2 
18.1.5. نداشتن كيش شخصيت و داشتن زهد و نفی خودمحوری و رياست طلبی

در بينش عرفانی امام، يكی از موانع اصلی فهم درست و حجاب های دريافت حقيقت، 
دنيادوستی، خودبينی و خودخواهی است. امام از جمله رهبران بی همتای دنيا بودند كه 
در نقطه اوج كمال شخصيت بودند. ايشان با فروتنی از ادبياتی متواضعانه برای اشاره به 
خود اس��تفاده می كنند. چنان  كه در ابتدای وصيت نامه  خويش از خود با عنوان »طلبه  
حقير« ياد می كنند. يا در مكاتب��ات با فرزندش، عمر خود را بر باد رفته و نود س��ال در 

بطالت به شمار می آورد.3 
19.1.5. تابع قانون

در سبك رهبری واليی قانونی اساس��ی وجود دارد كه وظايف رهبری در آن قيد شده 
است و رهبری اختياراتی كه دارد در آن اشاره  شده است. 

20.1.5. توجه به اقتصاد
در سبك رهبری واليی توجه به اقتصاد و مبانی اقتصاد مورد توجه است و سبك رهبری 

واليی با امر اقتصاد بيگانه نيست. 
21.1.5. مشروعيت عقالنی

مشروعيت در سبك رهبری واليی از نوع مشروعيت قانونی عقالنی است؛ چون قانونی 
تعريف  شده و مسئوليت ها بر اساس قانون اساسی است كه اعمال می شود. 

1. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص236.
2. بهجت يزدخواستی و مهدی عزتی، همان، ص151. 

3. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص243. 
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22.1.5. قدرت نهادينه
قدرت نهادينه قدرتی است كه ميزان، حدود و نحوه  اعمال آن بر اساس قواعد و ضوابطی 
تعيين  شده است كه به نحوی مورد قبول مردم يك س��رزمين است. در سبك رهبری 
واليی نيز ميزان و حدود اعمال قدرت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران قيد شده 
است و اگر اختيارات ولی فقيه نيز مطلق است باز اين اختيارات در محدوده  قانون اسالم 

است.1 
23.1.5. همدلی 

يك مهارت اجتماعی كليدی، همدلی اس��ت. همدلی يعنی درك احساسات ديگران 
و توجه به دي��دگاه آنان و تفاوت های احس��اس افراد نس��بت به چيزه��ا. حضرت امام 
خمينی)ره( با توانمندی فراوان در چگونگی ايجاد ارتباط برای آگاهی دادن به پيروان و 
ياران انقالب در فضای سانسور، نشان داد از ذكاوت و شناخت احساسات و عواطف پيروان 
خود كاماًل آگاه است و در بدترين موقعيت ها به بهترين نحو ممكن با مردم ارتباط برقرار 

می كردند و عالقه  خود را به مردم نشان می دادند.2 
24.1.5. تقوا و قداست معنوی

ويژگی هايی چون تقوا، قداست معنوی، طهارت روح، عالم بودن، نخبگی و به  خصوص 
نيابت از امام زمان)عج(، موجب شده اس��ت تا مردم عادی با نگاه موجودات برتر به آنها 
بنگرند، آنان را مقدس و صاحب كرامت دانسته و ويژگی های رفتاری خاصی مانند تبرك 
جستن، دست بوسی، صلوات فرستادن در هنگام روبه رو شدن با آنها از خود نشان دهند. 

امام نيز در ميان مردم دارای چنين جايگاهی بود.3 

6. تفاوت های سبک رهبری والیی و کاریزماتيک
سبك رهبری واليی متفاوت از س��بك رهبری كاريزماتيك است. در ذيل به مواردی 
از اين نقاط اختالف س��بك رهبری واليی و كاريزماتيك اشاره می شود كه به شرح زير 

می باشند: 
1.6. رهبری امام خمينی در ايران و جهان اسالم، موجد تحوالت عظيمی شد كه اثرات 
آن تاكنون باقی است. بديهی است كه اين تأثيرگذاری به  هيچ وجه با اتكا به نظريه  سلطه  
كاريزمايی قابل تبيين نيست. زيرا جامعه شناسان سياسی در عصر پيچيده  دولت های 

1. احمد نقيب زاده، همان، ص133. 
2. مرتضی مرادی و ديگران، همان، ص22. 

3. آيت قنبری، »منابع قدرت روحانيت شيعه در ايران«، علوم سياسی، ش20، 1381، ص277. 
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جديد امروز، ديگر چندان نقشی برای كاريزما قائل نيستند. اگر كشور و جامعه ای بخواهد 
توسط كارگزاران خويش و با زور و سركوب بر اس��اس خرافه هايی مانند كاريزما اداره و 
رهبری شود، دير يا زود در روند جهانی مس��تحيل خواهد شد و بايد به شيوه های اداره  

عقالنی حكومت و فن ساالران خردمند تن دهد.1 
2.6. در آرای وبر و تفسيرهای وبری، ويژگی هايی كاريزماتيك به  عنوان يكی از منابع 
مشروعيت ساز اعمال اقتدار و سلطه معرفی  شده و اين اعتقاد مطرح  شده است كه وجود 
اين ويژگی های شخصيتی، اعمال قدرت از سوی شخصيت ها و رهبران كاريزماتيك را 
بر جامعه مشروعيت می بخشد و اطاعت مردم، وابسته به اين خصوصيات كاريزماتيك 
و تأثير آنهاس��ت. در حالی  كه مش��روعيت رهبران ش��يعی مبتنی بر حكم شرع و عقل 
است و منشأ آن ضوابط و قوانين الهی است و در درجه  دوم، خواست و اراده  مردم است. 
منبع مشروعيت حكومت اس��المی از منظر امام خمينی)ره( نيز نه شخصی است و نه 

كاريزماتيك، بلكه فقط أمری الهی است.2 
3.6. داشتن كيش شخصيت، تقريباً در ميان بسياری از رهبران بزرگ دنيا و از جمله 
رهبران كاريزمايی، امری كاماًل معمولی به ش��مار می آيد. خودمحوری و خودس��تايی 
و رياس��ت طلبی بخش عمده ای از اين رهبران به حدی بوده اس��ت كه روان شناس��ان 
اجتماعی آنها را به داشتن عقده های حقارت در ايام كودكی و تالش در بزر گسالی برای 
جبران آنها، در مس��ير اعمال رهبری بر ديگران، متهم كرده اند. در حالی  كه در بينش 
عرفانی امام، يكی از موانع اصلی فهم درست و حجاب های دريافت حقيقت، دنيادوستی، 
خودبينی و خودخواهی اس��ت. امام از جمله رهبران بی همتای دنيا بودند كه در نقطه 
اوج كمال ش��خصيت بودند. ايش��ان با فروتنی از ادبياتی متواضعانه برای اشاره به خود 
استفاده می كنند؛ چنان  كه در ابتدای وصيت نامه  خويش از خود با عنوان »طلبه  حقير« 
ياد می كنند. و يا در مكاتبات با فرزندش، عمر خود را بر باد رفته و نود سال در بطالت به 

شمار می آورد.3 
4.6. در سبك رهبری واليی، منبع مشروعيت الهی است و فرد بر اساس پيوندی كه با 
مبانی الهی دارد در ميان مردم مشروعيت دارد در حالی  كه در سبك رهبری كاريزماتيك 
فرد به دليل دارا بودن ويژگی ها و خصوصيات فوق العاده دارای مشروعيت كاريزماتيك 

است. 

1. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص177. 
2. همان، ص236.
3. همان، ص243.
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5.6. سبك رهبری واليی بر اساس قانون بوده و محورهای آن بر اساس قانون اساسی 
است كه تبيين می شود در حالی  كه در كاريزما قانون، خود فرد است و آن چيزی معتبر 

است كه فرد كاريزما مطرح كند.
6.6. سبك رهبری واليی عقالنی است و بر اساس مبانی عقالنی است كه سازمان دهی 
شده است در حالی  كه سبك رهبری كاريزما با عقالنيت بيگانه است و رويكرد غير عقالنی 

دارد و صرفاً بازتاب بيانات و انديشه های فرد كاريزماست. 
7.6. برخالف قدرت انقالبی و عقاليی كه در پی دگرگونی اوضاع زندگی است و به  سوی 
خارج جهت گيری شده است، كاريزما متوجه درون است تا افكار و پديده های جديدی 

به وجود آورد.1 
8.6. تفكر و عمل بس��ياری از رهبران دنيا و به  ويژه، رهبران ب��ه  اصطالح كاريزمايی 
محصور در زوايای تنگ نژادی، صنفی و حزبی، طبقاتی و ايدئولوژيك بوده اس��ت و به  
طور معمول به  هيچ وجه مصالح خ��ارج از اين محدوده ها را لح��اظ نمی كردند. اما امام 
خمينی)ره( رهبر و مصلحی متمايز از تمام رهبران بود كه انديش��ه  متعالی و عمل وی 
دارای بعد جهانی و فراتر از حصارها و زوايای تنگ نژادی، ايدئولوژيك، حزبی، منطقه ای، 

طبقاتی و صنفی و غيره بود.2 
9.6. در ادبيات جامعه شناسانه  وبر و مفسرين ديدگاه های او، يكی از ويژگی های مهم 
رهبران كاريزمايی، مريدپروری و پيروان سازی اس��ت؛ اين رهبران در رأس حلقه های 
هرمی از مريدان و پيروان مجذوب خويش قرار می گيرند كه برحسب ميزان ارادتمندی 
ايشان به رهبر، جايگاهشان در نزديكی يا دوری به وی در اين هرم فرق می كند. رهبران 
مزبور و به  ويژه، نوع فاشيستی و توتاليتر آنها به  ش��دت پرورش مريدان چشم و گوش 
بسته را دامن می زنند؛ انقياد و تبعيت محض و بالشرط آنها را خواستارند. امام به دنبال 
مريدپروری نبود، كمتر كسی را می توان در طول تاريخ يافت كه در مقام هدايت نهضتی 
بزرگ، اين  چنين از مريدپروری و از توجه جامعه به خود گريزان بوده باش��د. مهم ترين 
نمونه ی اجتناب از مريدپروری امام را می توان در برخوردشان با موضوع مرجعيت پس از 
وفات آيت اهلل بروجردی و آيت اهلل حكيم مشاهده كرد. ابتدا برای هيچ  يك از آنها مجلس 
فاتحه برگزار نكرد تا مبادا اي��ن تصور در مردم به وجود آيد ك��ه او می خواهد به  عنوان 

صاحب عزا ابراز وجود كند.3 

1. احمد نقيب زاده، همان، ص158. 
2. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص218.

3. همان، ص250. 
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10.6. در كنش كاريزماتيك، مردم وقتی به  هيجان  آمده و احساسات آنها به كسی كه 
در حد زيادی از آنها متفاوت است معطوف شود، به  طور طبيعی، مردم نسبت به او مطيع 
شده و سلطه  او را پذيرا می شوند. به  عبارت  ديگر، منبع توليد اين قدرت، فردی است. در 
نتيجه بنابر تئوری وبر، اين رابطه عاطفی فردی از بستر فرهنگی و زمينه های عقلی آن 
جدا می شود. اين در حالی اس��ت رابطه  امام با مردم »اقتدار سياسی اسالم« را به دنبال 
می آورد و ما شاهد احيا و دفاع از ارزش های دينی و مذهبی توسط مردم و به رهبری امام 
خمينی)ره( در برابر سياس��ت های غرب گرايانه رژيم پهلوی هستيم. در اين الگو، تعهد 
طرفين، يعنی هم امام و هم مردم، به اسالم است نه چيز ديگر، حتی به  طور خاص، نظريه 
واليت فقيه نيز ابداع ش��خص امام خمينی)ره( نبود كه بتواند توجيه گر رفتارهای رهبر 
و برانگيزاننده مردم باشد. نفوذ قدس��ی امام در بين توده ها معلول نفوذ قدسی فرهنگ 
اسالمی- شيعی در ميان مردم بود، نه شخص امام؛ به اين سبب هر فرد ديگری هم كه 
در موقعيت و منزلت اجتماعی وی قرار گيرد، به چنين نفوذ و اقتداری دست می يابد و 

اين نفوذ و اقتدار منحصر در شخص خاصی نيست.1 
11.6. يكی از واقعيت های بارز درباره  شخصيت امام خمينی)ره( و شيوه  رهبری ايشان، 
آن است كه تأثيرگذاری گسترده  اين شخصيت و الگوی رهبری مزبور در انقالب اسالمی، 
به خاطر موهوماتی مانند ويژگی های كاريزماتي��ك كه بدون جامعيت و مانعيت و قابل 
انطباق با بسياری از جنايتكاران تاريخ همانند هيتلر و موسولينی و... است، نيست؛ بلكه به 
اعتراف بسياری از صاحب نظران، ناشی از آن بوده كه وی مصداق انسان كامل و شخصيتی 
خودساخته و مهذب بود كه تنها در دامن فرهنگ اسالمی شيعی امكان پرورش و بروز 

آن وجود داشته است.2 
12.6. يكی از وجوه تمايز رهبری امام خمينی)ره(، وجه مقبوليت عمومی، همه گيری 
و جاذبه عام رهبری ايشان برای همه قشرها و گروه ها در نهضت اسالمی بود كه در مدت 
كوتاهی به بخش هايی از امت اسالمی و حتی ملل س��تم ديده نيز تسری يافت. اين در 
حالی اس��ت كه بس��ياری از رهبران به  اصطالح انقالبی و كاريزمايی، با انواع شيوه های 
س��ركوب و تهديد با خلق ه��ا و ملت های خود مواجه ش��دند و مقبوليتش��ان را با انواع 

شيوه های تهديد و تطميع و تبليغات عوام فريبانه به دست آوردند.3 
13.6. سبك رهبری واليی دارای قدرتی نهادينه است. قدرت نهادينه قدرتی است كه 

1. بهجت يزدخواستی و مهدی عزتی، همان، ص152. 
2. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص183. 

3. همان، ص204. 
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ميزان، حدود و نحوه  اعمال آن بر اساس قواعد و ضوابطی تعيين  شده است كه به نحوی 
مورد قبول مردم يك سرزمين است. در س��بك رهبری واليی نيز ميزان و حدود اعمال 
قدرت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران قيد شده است و اگر اختيارات ولی فقيه 
نيز مطلق اس��ت باز اين اختيارات در محدوده  قانون اسالم اس��ت.1 در حالی  كه سبك 
رهبری كاريزماتيك از لحاظ قدرت سياسی، از نوع قدرت شخصی شده است كه قدرت 

نشئت گرفته از مبانی انديشه ای فرد كاريزماست. 
14.6. قدرت كاريزماتيك با اقتصاد بيگانه است. او نسبت به مسائل اقتصادی بی اعتنا 
اس��ت و به آن به ديده  تحقير می نگرد و بر عكس به فضائل اخالقی، شجاعت و شهامت، 
ايثار و از خود گذشتی بها می دهد.2 در حالی  كه در سبك رهبری واليی، نگاه به اقتصاد 
نگاه بيگانه محورانه نيس��ت و اقتصاد يكی از اركان مورد توجه در سبك رهبری واليی 

است. 
15.6. از نظر جامعه شناسی سياسی، جنبش كاريزمايی در صورتی تداوم می يابد كه 
با عاليق مادی برخی گروه های اجتماعی يا گروه های حامل درآميزد.3 در حالی  كه امام 
خمينی)ره( رهبر و مصلحی متمايز از تمام رهبران بود كه انديش��ه  متعالی و عمل وی 
دارای بعد جهانی و فراتر از حصارها و زوايای تنگ نژادی، ايدئولوژيك، حزبی، منطقه ای، 

طبقاتی و صنفی و غيره بود.4 
16.6. امام خمينی)ره( خواس��ت معطوف به قدرت نداشت و هميش��ه اراده خود در 
رهبری سياسی را معطوف به انجام تكليف شرعی و خدمت به مردم می دانست.5 در حالی  
كه سبك رهبری كاريزما با مريدپروری به دنبال قدرت و قدرت طلبی است و قانون در 

نظام كاريزما يعنی خود شخص كاريزماست. 
17.6. بيش��تر نفوذ حضرت امام خمينی)ره( و آنچه ايش��ان را از ديگر رهبران جهان 
متمايز می كرد و حتی برای كسانی كه با مشی ايش��ان موافق نبودند، موجب احترام و 
تحسين می شد، خلوص سياسی و معنويت خاص ايشان و عدم شائبه های قدرت طلبانه 
در ايشان بود كه توانس��ته بود از ايشان رهبری استثنايی بس��ازد.6 در حالی  كه شخص 
كاريزما به دنبال مريدپروری است و اخالص سياس��ی و معنويت برای شخص كاريزما 

1. احمد نقيب زاده، همان، ص133. 
2. همان، ص158. 

3. حسين بشيريه، همان، ص63. 
4. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص218. 

5. محمدعلی بصيری و ديگران، همان، ص121. 
6. مرتضی مرادی و ديگران، همان، ص10. 
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محلی از اعراب ندارد. 

7. امام خمينی)ره( کاریزما بود یا نه؟ 
يكی از رهبران برجس��ته در تاريخ جهان، حضرت امام خمينی)ره( بودند كه انقالب 
بزرگی را در تاري��خ رقم زدند. ايش��ان با توكل بر خ��دا و اعتماد به مردم توانس��تند به 
سيطره  حكومت شاهنشاهی پايان دهند. ش��كل گيری انقالب اسالمی ايران، همچون 
پديده ای شگرف و در نوع خود جديد، موجب نقد نظريات در مورد رهبری و جلب  توجه 
نظريه پردازان انقالب به آن شد. نقش مؤثر رهبری انقالب و مشروعيت فراگيرش در تمام 
دوران انقالب و بعد از آن، بسياری از صاحب نظران را بر آن داشت تا رهبری انقالب را بر 

مبنای نظريه های مختلف مورد بررسی قرار دهند.1 
در مورد رهبری كاريزماتيك امام)ره( ديدگاه های موافق و مخالف زيادی وجود دارد. 
اين اختالف نظرها بيشتر به ارتباط دادن رهبری ايشان به مسائل اسالمی برمی گردد؛ به  
عبارت  ديگر مخالفان با طرح ويژگی های خاص رهبری امام خمينی)ره( و پيوند آنها با 
گرايش های دينی و غير شخصی، رهبری ايشان را بر نظريه  كاريزمايی وبر )كه بيشترين 
تأكيدش بر ويژگی های شخصی رهبر است( منطبق نمی دانند و شاخص های ديگری را 
برای تحليل اين پيوند در نظر می گيرند.2 گروهی نيز به برخی صفات و ويژگی هايی كه 
در كاريزما مطرح است و در امام خمينی)ره( نيز وجود داشته توجه كرده اند، به  خصوص 

در بحث ويژگی های فردی كه برای كاريزما مطرح  شده است. 
با توجه به مبانی، اصول و ويژگی هايی كه برای س��بك رهبری واليی و كاريزما مطرح 
شد، به نظر می رسد كه بكارگيری عبارت كاريزما برای بررس��ی امام خمينی)ره( ايده  
درست و منطقی نباشد؛ چون دو س��بك رهبری واليی و كاريزما دارای مبانی و اصول 
خاص خودش��ان هس��تند؛ در نتيجه بكارگيری كاريزما برای امام)ره( كه دارای سبك 
رهبری واليی اس��ت با توجه به تفاوت هايی ك��ه در باال مطرح ش��د از لحاظ منطقی و 
عقالنی جای تأمل دارد، ممكن است بين كاريزما و سبك رهبری واليی كه امام در روند 
آن قرار دارد، شباهت هايی در بعضی موارد جزئی باشد ولی اين  كه امام را كاًل در منطق 

كاريزماتيك قرار دهيم و بررسی كنيم كاری عقالنی نيست. 

1. همان، ص9. 
2. همان. 



14
5

96
ن 

ستا
  تاب

  5
ه  2

مار
  ش

م 
ده

هار
ل چ

 سا
  

وم
ه س

دور

ا...
يزم

كار
ی 

هبر
ك ر

 سب
ی و

الي
ی و

هبر
ك ر

 سب
اق

فتر
ط ا

 نقا
ی بر

تار
جس

1.7. شاخص های رهبری امام خمينی
1.1.7. زندگی ساده و ساده زيستی امام كه ايشان را به مردم نزديك كرد.

2.1.7. شخصيت علمی با محور فقاهت و عدالت امام در مقام نيابت امام زمان)عج(. 
3.1.7. نفوذ امام در بين مردم، معلول نفوذ قدس��ی فرهنگ اسالمی- شيعی در ميان 

مردم بود. 
4.1.7. عشق و عالقه مردم به امام از نوع عشق و عالقه  فردی نبود، بلكه عشق و عالقه به 
آرمان های اسالمی و عقايد شيعی امام بود. در واقع انگيزش مردم در پيروی از روحانيون 
شيعه به  ويژه مرجعيت را، نه در شخصيت خاص بلكه بايس��تی در جايگاه اين قشر در 

ساختار فرهنگ و جامعه شيعی دانست. 
5.1.7. پيروی از امام، عالوه بر صفات شخصيتی )همچون ساده زيستی، جرئت، شهامت 

و قاطعيت( ايشان مربوط به جايگاه دينی و مرجعيت امام بود.1 
ش��اخص ها و ويژگی هايی كه برای امام خمينی)ره( مطرح شد نش��ان از اين دارد كه 
بكارگيری كاريزما در مورد امام خمينی)ره( دور از ذهن و غير قابل  تصور است. رهبری 
امام خمينی)ره( تنها در قالب س��بك رهبری واليی است كه قابليت تحقيق و پژوهش 
دارد و بكارگيری كاريزما در م��ورد امام خمينی)ره( و تطبي��ق آن در ويژگی های امام 

خمينی دور از عقالنيت است. 

نتيجه گيری 
يكی از مهم ترين مباحث و رويكردها در نظام بين الملل رهبری و مديريت جامعه است 
و در اين باره س��بك های رهبری مختلفی مورد اس��تفاده و در تئوری مورد بررسی قرار 
گرفته است و هر سبك رهبری با توجه به جهان بينی و ايدئولوژی كه در درون آن مطرح 
است به مديريت و رهبری جامعه می پردازد؛ نظام ليبرال با نگاه صانع و مصنوعی كه دارد 
رابطه  خدا و نظام هستی و انسان را به  صورت صانع و مصنوع می داند و دين را در حوزه  
شخصی زندگی استان و در حاش��يه قرار می دهد و در نتيجه نگاه آن به مبانی هستی، 
نگاهی اومانيست محور است و با توجه به اين  كه سبك رهبری كمونيستی، مادی محور 
اس��ت و دين را افيون توده ها می داند، در نتيجه نوع س��بك رهبری در آن نيز بر اساس 
مادی گرايی صرف تعريف  شده است و در سبك رهبری كاريزماتيك نيز فردی كه دارای 
خصوصيات و ويژگی های فوق العاده و فراتر از انس��ان های معمول��ی دارد در رأس قرار 

1. بهجت يزدخواستی و مهدی عزتی، همان، ص154. 
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می گيرد و پيروان در وضعيت مطيع قرار می گيرند. در حالی  كه در سبك رهبری واليی 
كه نگاهش نسبت به  نظام آفرينش و انس��ان، نگاه خالق و مخلوق است و برای خداوند 
نقش مديريتی در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی قائل اس��ت، دين در رأس امور 
قرار دارد و مسائل و حوزه های ديگر با توجه به دين است كه معنا پيدا می كنند و از حالت 
سرگردانی به سمت معنا سير می كنند. در سبك رهبری واليی نيز، ايدئولوژی كه بايدها 
و نبايدهای زندگی انسان است با توجه به جهان بينی توحيدی است كه شكل می گيرد. 
در نتيجه سبك رهبری نيز كه در جامعه برقرار می گردد سبك رهبری توحيدی خواهد 
بود. در پژوهش حاضر هدف نويسنده بر اين بود به اين سؤال اساسی پاسخ دهد كه نقاط 
اختالف بين س��بك رهبری كاريزماتيك و سبك رهبری واليی چيس��ت و آيا افرادی 
مثل امام خمينی)ره( را می توان در حكم كاريزما مورد تحليل قرار داد يا سبك رهبری 
كاريزماتيك قوه  تحليل مبانی امام را ندارد و از اين ظرفيت خالی است؟ با تمركز و تأملی 
كه در منابع و مستندات شد و ويژگی هايی كه برای سبك رهبری كاريزماتيك و سبك 
رهبری واليی مطرح شد و با توجه به نگاه های متفاوتی كه نسبت به خدا، هستی و انسان 
وجود دارد به عبارتی با تفاوت زيربنايی كه در اين دو مقوله وجود دارد، اوالً اين دو مقوله 
ممكن است در مواردی جزيی با هم نقاط اشتراكی داشته باشند ولی فاصله  تفاوتی آنها 
گسترده تر است و به عبارتی دو مسير و فرآيند كاماًل جدا هستند و ثانياً بكارگيری كاريزما 
با توجه به تفاوت های مبنايی و گسترده ای كه بين اين دو مدل سبك رهبری وجود دارد 
دور از منطق و عقالنيت اس��ت. امام خمينی)ره( فقط قابليت تعريف و بررسی در حوزه 
دين را دارد و تعريف امام در هر سبك رهبری به  جز سبك رهبری الهی و اخالقی محور به 
نظر می رسد كه دور از منطق باشد و اين امر به  نوعی اجحاف در حق امام بزرگوار است. 


