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  ۲۴ـ  ۵صفحه ، ۱۳۹۳سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان ، _ ________________________________   ب 
  

  
  

 ینیشه امام خمیدر اند یل وفاق اجتماعیتحل
  مداربا تأکید بر الگوي تکثرگرایی حق

  
  r.karimivala@qom.ac.ir  دانشگاه قم یگروه معارف اسالم اریاستاد/  واالیمیمحمدرضاکر

  24/6/1393: پذیرشـ  27/12/1392: دریافت

  دهيچک
ق گونـاگون در یو ظهور آرا و سـالها شهیبروز اند يالزم براهاي ن عرصهی، تأمیمهم انقالب اسالم يادستاوردهاز  یکی

م یتعـالبراسـاس  نیراسـت یرا در سـلوک یاستبداد، جامعه اسالمهاي یرگیزدودن ت باباشد تا می یاسیس ی،مسائل اجتماع
ن حراسـت از هـر نـوع انحـراف از ی، رهین فرجامیاست که چن روشند. اما کنهنمون ، ریقیسعادت حق ي، به سویانیوح

  است. یانقالب اسالم يروزیپاصلی است که رمز  یو وفاق اجتماع یشاخص همدل
در » تکثرگـرا«و » گـراتیـتثب«، »همانندگرا«يهادگاهیان دیاز م ینیموضع امام خم بیینت یاصل ۀق، مسئلین تحقیدر ا

ت یـضمن احراز محور ترتیب،بدیناست.  یاسیو س یو اظهار نظر در مسائل اجتماع یمکتب يان باورهایه و بشیعرصه اند
نِ یادیـاصـول بنبراسـاس  ،تیـن محوریـشود که امی، ثابت یاسالم يانگذار جمهوریبن يبر نگاه تکثرگرا یوفاق اجتماع

  است.بوده  یو مصالح مل یاسالم، قانون اساس یعنی ،رانیوفاق مردم مسلمان ا

  ی.، اسالم، وفاق اجتماعییانِ نظر، تکثرگرایشه، بی، اندینیامام خم :هاواژهکلید

Ma'rifat-i Syasi ___________________________________________ Vol.6. No.1, Spring & Summr 2014    

۶     ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

  مقدمه
ک یت اسـتراتژیـبا توجه به اهم .است یشناختدر مطالعات جامعه یاز موضوعات اساس »یوفاق اجتماع«

بـه  ت،ین واقعیت از اجهان، با درك درس یاسیسهاي نظام دانشوران بوده و همۀهمواره مورد توجه آن، 
، وفاق اجتمـاعیدر پرتو  .هستند خود جوامع در یشتر همگرایی و وفاق ملیبهرچه  دنبال تحقق و تثبیتِ

 منظـرعمـال خـود را در أگران، یدر قبال د ید درونتعهدلیل و به  یاجتماع یافراد، در متن وفاق و همدل
احسـاس دلیل ه، بیو مال یاسی، سیفسادِ اخالقو بروز  یو هرگونه تخلف از قواعد اجتماع فته،ایهمگان 

  .خواهد گذاشتم از عقاب قانون، رو به کاهش یر و شرم، و نه بیتقص
در التزام به وفاق و همگرایی و اینکـه جـدایی از انبـوه مـردم، جـز ضـاللت  امیرمؤمنان علی

انبوه مـردم اسـت. از  با انبوه مردم همگام باشید؛ زیرا دست عنایت الهی بر سر«فرمایند: نیست، می
گونـه کـه که کناره گرفت، طعمـه شـیطان خواهـد بـود، همـانآن. گیري و پراکندگی بپرهیزیدکناره

در امـت «فرماینـد: ). همچنـین می127البالغه، خطبه (نهج» گوسفندِ جدا از گله، طعمه گرگ است
تـر و انـس او صاز مـن حری کس همانند من وجود ندارد که به وحدت امت محمـداسالم، هیچ

من از این کار، پاداش نیک و سـرانجام شایسـته را از . نسبت به همبستگی جامعه از من بیشتر باشد
  ).78البالغه، نامه (نهج» طلبمخدا می
 يد و از خشـنودآمـحاصل  یو همدل ید بر وجوه اشتراك، همراهیبا تأکاي در جامعه یوقت رو،ازاین

و  ییشـود و غبـار جـدامی آن یا ارزانیدار و پویپا یو انتظام یمد، بالندگاز همگان برآ يو شادی، غریکی
ن، یپوسـت / اریـد نه یبامی اریبندد: خلوت از اغینااهالن، از چهره آن رخت برم يگرعزلت، جز از خدعه

ن و زمسـتا ين را در دیکه پوستچنانآن یعنی؛ 25/1 تیدفتر دوم، ب :يمثنو -  ي(مولو بهار یآمد ن يبهر د
از ناجنسـان و  ییرهـا يد برایز باین ینیگز، خلوتيبهار يپوشند تا از سرما در امان باشند، نه در هوایم
  .حافظ)» میاست ال یجنس عذابروح را صحبت نا«را یاهالن باشد؛ زنا

ت از یـو تبع یرنگکی ی،دستکی، یوفاق اجتماع ۀا الزمین است که آای یپرسش اساس ان،ین میدر ا
 یاجتمـاعهـاي الزم است افراد و گروه؛ یعنی و رفتار منفعالنه در برابر آن است یاسیس ي،کرک نظام فی

کـه  يمنصرف، و از هر نوع ابراز نظـر و رفتـار یاسیسهاي ده، از نقد و نظر و رقابتیشیوه اندیک شیبه 
  زند؟ید، بپرهیرا مخدوش نما یتیحاکمهاي استیس

و اظهـار ها دهیـنـه تضـارب ایاست که، با فـراهم سـاختن زم زمانی، یت و وفاق ملید مطلوبیتردیب
م روابـط و یق تحکـیـاز طرهـا، و تعارضهـا ت تنشیریتـوان مـد سوي دیگر،و از خواه یترق ينظرها
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   ۷ مدارالگوي تکثرگرايي حقبا تأكيد بر  تحليل وفاق اجتماعي در انديشه امام خميني

ق آسـتانۀ یـن دقیـیرفتـه شـده و تعیبـر اصـول و قواعـد پذ یاسیو س یاجتماعهاي ت اجماع گروهیتقو
  د.شوفراهم می امعهج یتعال يآماده برا يبستر ،هارقابت
دگاه یـ، سه دیشاخص وفاق اجتماعبراساس  ان،یشه و بین قلمرو اندیین مطلوب و تعیل به این يراب
  است: طرحقابل 

  ا همانندگرايساز دگاه مشابهيد .۱
 يتنهـا در گـرو همانندسـاز ی،ل بـه وحـدت و وفـاق اجتمـاعیـن است که نایدگاه، اعتقاد بر ین دیدر ا
بـر ایـن اسـت کـه  شوران است. تالشیاند يواحد برا یتیغا يریگقِ شکلیانظار، از طر انیو بها شهیاند
 يتنهـا بـرا ،ت طـرد و تضـارب آرایـن غایرمعتقد به ایغهاي شهی، اندیاجتماع ییوصول به همگرا يبرا

  ه شود. شمردمحترم  یتین غاین به چنیمعتقد
هـاي ق طـرد گروهیـ، از طریـ اجتمـاع یاسـیدنبال تحقق وفاق و وحدت سدگاه بهین دین، ایبنابرا

 ۀجـینت). 41ص  ،1378 ،يجامعه است (افتخار ياعضا یو اجتماع یز فرهنگیل خطوط تمایا تقلیب یرق
مختلـف جامعـه و ادغـامِ هاي در عرصـهها، نقض و ابرام يبراجداگانه  یتیف غایبا تعر يسازن مشابهیا

و ها ی، آشـفتگیو اجتمـاع یاسـیسهـاي یآراماو نـهـا ، اغلـب، مقاومتیاسـیو س يفکـرهاي انیجر
  و گاه عواقب ناگوار شکنجه و کشتار است. یمدنهاي ییجوزهیست

  گراتيدگاه تثبيد .۲
 ،ن آنیت، و تضـمیـت امنیاولوبراساس  شتریکشور، ب یـ اجتماع یاسیت سیت وضعیتثب ،دگاهین دیدر ا

اسـت  یاسـیجاد نظـم سین نگرش، هدف، ایدر ااست.  يجاد تحول و رونق اقتصادیا يدر راستاویژه به
رون و با پشـتوانه قـدرت یاز ب یکی :اندگونه نظم، دویو نظم وفاق یاسینظم س ی.و وفاق یتا نظم اجتماع

ابـد یمی ن اسـتقرارییآنان بوده و از پا یو متضمن همدلها ، تابع اراده خودِ گروهيگریگردد و دمی قرمست
  .)18ص  ،1372 ،ی(چلب

گرا و ایجاد نظم سیاسی، تالش بر این است که نه بـر مبنـاي میـل و اراده، نگرش تثبیتمطابق 
داشــتن ســطح هــاي فکـري و سیاســی، بلکــه در ســایۀ ثابـت نگــهاعتمـاد و هویــت جمعــی گروه

بیشتر دیدگاه آنها به یکدیگر، حتی به قیمـت انـزواي هرچه  هاي سیاسی و نزدیک کردنبنديگروه
اقتصادي تأمین گردد  ۀگذاري و توسعمصالح کشور، امنیت در زمینه سرمایه مقطعی یک گروه براي

هـاي فکـري و سیاسـی، غایـت ). در این الگو، هرچند که براي گروه35ـ34، ص 1378(افتخاري، 

۸     ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

آسـتانه تعـدد افکـار و بیـان عنوان به شود، اما امنیت معیشتی و رونق اقتصاديواحدي تعریف نمی
  باشد.کید میانظار به شدت مورد تأ

 دگاه تکثرگرايد .۳

 يریـد، تـوأم بـا فراگیـرِ عقا، تنوع و تکثیجامعه، حاصل مشارکت اجتماع یافتگیدگاه، توسعهین دیدر ا
و ها شـهیاسـت، تـا از اند یاسیو س یو سلوك اجتماع يمختلف فکرهاي در عرصه یروح وفاق، همدل

  د.یناب به وجود آ ان شدن حقینما ر تکامل جامعه ویمثبت در مس يندیر، برآانظارِ متکث
ت یـتقو موجـبمخلتـف و تضـارب آرا، هاي شـهیمتفـاوت بـا اندهـاي شین نگاه، وجود گرایدر ا

و  یاسـیو س يفکـرهـاي ت حقـوق همـۀ گروهیـف بـه رعاحکومـت موظـ رو،. ازایـنت استیحاکم
 ، همـۀجانبـهتـالش همـهبـا الزم اسـت  .)69ــ59ص  ،1388ري، یـام یاست (صالح یقومهاي تیاقل
، آزاد و امن طرح کرده، به رقابت سـالم ی، عقالنیمنطق ییر، بتوانند نظرات خود را در فضامتفک يروهاین

سـت؛ یانظـار آحـاد ن یدستکیو  یرنگکی ين نگرش، وحدت و وفاق، به معنایو سازنده بپردازند. در ا
 ين نظـام و هنجارهـایوانکـه چـارچوب قـ یکسـرفعال اسـت، بلکـه هریمرده و غاي ن جامعهیرا چنیز

د حـق یـ، باباشـدنه شـده جامعـه ینهاد ين و محورهایادیبند بر اصول بنیرفته، ملتزم و پایرا پذ یاجتماع
  .)186ص  ،1378 ،یانتخاب و حضور در صحنه را داشته باشد (ابوطالب

بـه  یابیبلکـه دسـت ،سـتیمتعدد نهاي رش حقیو پذ ییگراچارچوب، کثرت نیرو، هدف در انازای
و  یبـر اصـول عقالنـ ه، مبنـیافتـیو انظارِ متقن و انتظـامها شهیق تضارب اندیناب از طر ت و حقیواقع
روهـا و یان نیـابنـد کـه میمی ظهـور و بـروزاي کنندهمیخود تنظ ياست که با اتکاء بر سازوکارها یمنطق

رکت، اخـالق و بـا گسـترش فرهنـگ تعامـل، مشـا ی،و فرهنگـ ی، اجتمـاعياقتصاد گوناگون ينهادها
  .شودمی رفته شده جامعه برقراریبر اصول پذ ،ان نهادهیبن يهنجارها

نـه ین زمیـ، در ایاسـالم يانگذار جمهورید بنییدگاه مورد تأید یو معرف ییشناسا ،ن نوشتاریا هدف
 ، آنگـاه بـاارائـه، ینـیاز منظر امام خم ییبر ابعاد مختلفِ تکثرگرا يمنظور، نخست، جستارندیاست. ب

ت یـشـان بـا محوریا يتکثرگـرا یشان، مشیاز نگاه ا یوفاق اجتماع يادهایت، چارچوب و بنین اهمییتب
  م گرفت. یخواه یپرا  یوفاق اجتماع

  ينياز منظر امام خم ييابعاد تکثرگرا .الف
  هاشهي. تکثر افکار و اند۱

نُأبِـالَّتِی هِـیَ  تـابِ إِألهْـلَ الْکِأوَ ال تُجـادِلُوا «روشن است که سفارش اسالم به جدال احسـن:  َ » حْسـ
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   ۹ مدارالگوي تکثرگرايي حقبا تأكيد بر  تحليل وفاق اجتماعي در انديشه امام خميني

)؛ با اهل کتاب جز به روشى کـه از همـه نیکـوتر اسـت مجادلـه نکنیـد. نـه در پـی 46(عنکبوت: 
ها یا تثبیت آنها، بلکه براي مناقشـه و مباحثـۀ خالصـانه و مشـفقانه در همانندسازي افکار و اندیشه

هاسـت؛ زیـرا هـر هـا در افکـار و اندیشهها و اسـتوار سـاختن انحـرافانتظام بخشیدن به استدالل
کنـد. اندیشه در مقدماتی که بـرایش فـراهم شـده، دریافـت میبراساس  اندیشمندي، عقیده خود را

صحت یا بطالن این عقیده، به درستی یا نادرستی مقدمات و ترتیب منطقی آنها وابسـته اسـت. بـه 
صحت مقدمات است. اما آنچه قابل مناقشه  اي، پس از یقین و یا اطمینان بهعبارت دیگر، هر عقیده

است، مقدماتِ تفکر و اندیشه است، نه خـود اندیشـه و بـاور؛ زیـرا اساسـاً عقیـده و بـاور، عمـل 
کوشـش  رو،). ازاین117ص  ق،1417اختیاري نیست تا منع و تجویز به آن تعلق گیرید (طباطبائی، 

هـا را از راه تبیـین مقـدمات است کـه اندیشـه اندیشمندانِ بزرگ و تأکید رهنمودهاي شرع، بر این
)، نـه اینکـه بـا 89، ص 1378بدیهی و تمهید طُرُق استدالل متین، پاك و استوار سـازند (معرفـت، 

  آیند.ا همسو نمودن آنها برصدد تثبیت یل درتوسل به اجبار و تحمی
د آنهـا در قـرآن یا تحدی لیح بودن تحمیو ناصحها شهیاند ،ر افکاررش تکثیبارزِ پذ ياز نمودها یکی

دن بـه نظـر و یرسـ يت بـرایـاز قدرت تفکـر و عقالن يریگو بهره يورزشهیص مردم به اندیم، تحریکر
م اسـت، یشـه سـلیبهـره از فکـر و اندیشـان، بـکـه انتخـاب يکه افـراد ايگونهبه .ح استیدة صحیعق

ه بسیارى از جـن و انـس را بـراى دوزخ یقین، گروشود: بهی میتر معرفز گمراهیاز آن ن یان، حتیچهارپا
فهمنـد و چشـمانى کـه بـا آن کننـد، و) نمـىها]یى دارند که با آن (اندیشه نمى[عقلها آنها دل ،آفریدیم

تر! اینان همـان غافالننـد بلکه گمراه ،آنها همچون چهارپایانند ،شنوندهایى که با آن نمىبینند و گوشنمى
  ).179: (اعراف کانات هدایت، باز هم گمراهند)گونه امکه با داشتن همه(چرا

ها، پذیرفتـه شـده اسـت. بـه هـیچ وجـه نیز اصل تکثر افکار و اندیشـه در منطق امام خمینی
کسى [مردم را] «اي خاص را تحمیل نمود: ها، اندیشهتوان براي همانند نمودن یا تثبیت انتخابنمی

کند کـه حتمـاً ده را داشته باشید. کسى الزام به شما نمىکند که شما باید حتماً این عقیالزامشان نمى
(موسـوي خمینـی، » کند که باید ایـن را انتخـاب کنـىباید این راه را بروید. کسى الزام به شما نمى

  ).95، ص 10، ج 1378
شـود. اسـالم بـا جا اسـالم تحمیـل نمـىکس و هیچبر هیچ«د فرمودند: یشان تأکین مبنا، ایهم یدر پ
کس نخواسـت پـذیرد و هـرکنیم. هرکس خواسـت مـىفقط اسالم را ارائه مى خالف است... ماتحمیل م

  .)157، ص 11ج  ،همان» (پذیردنمى

۱۰      ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

نـاً فَکـور و یکه خداوند، انسـان را تکو روشه، ازآنیرش تکثرِ اندیکه گرچه پذ الزم به یادآوري است
عاً، یبه حکـم عقـل و تشـر اماست، یبور نمج ینیشه و دیچ اندینش هیده است و او در گزیشمند، آفریاند

ن یـل دیتحصـ یز، مصون نگهداشته، در پـیستت حقیر طواغیشه و تفکر خود را از تأثیموظف است اند
الرُّشْدُ مِنَ الْغَـىِّ فَمَـن  لَا إِکْرَاهَ فىِ الدِّینِ  قَد تَّبَینَ«اوست:  یخواسته فطرتِ پاك و اله. این امر حق باشد
 ؛)256: (بقـره» لَا انفِصَامَ لَهَا وَ اللَّهُ سمِیعٌ عَلِـیمٌ اغُوتِ وَ یُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىیَکْفُرْ بِالطَّ

(زیرا) راه درست از راه انحرافى، روشن شده است. بنابراین، کسـى کـه بـه  ؛در قبول دین، اکراهى نیست
آورد، به دستگیره محکمـى چنـگ زده اسـت، کـه گسسـتن بـراى آن  طاغوت کافر شود و به خدا ایمان

و  یراهـۀ گمراهـیت، از بیراه رشد و کمال و هدا ین معنا که وقتیبه ا و خداوند، شنوا و داناست. نیست
را مغتـنم  یت الهـید هـدایـز گشته است، پس هر انسانِ خواهان سعادت و کمال، بایضاللت جدا و متما

ت یره هـداین صورت، به دستگایدر  .مان آوردیورزد و به خداوند ا يغوت، دوران و طایشمارد و از طغ
سـازد یت محـروم نمـیگـذارد و از هـدانمـی ان راهیـگـاه او را در مچیافته که هیدست  یسمان الهیو ر

  ).30ص  ،1378 ،یآمل ي(جواد
شـه و یر اندمرهـون اسـتقالل دها، ن نگرش که اسـاس اسـتقالل در همـه عرصـهی، با اینیامام خم

مـا اگـر «دارند: می است، اعالم یو گروه یحزبهاي یو وابستگها ، و جاذبهیالت درونیآن از تما ییرها
باید اول افکارمان را مستقل کنیم،... آزادى فکرى این است که انسـان در فکـرش  ،بخواهیم مستقل باشیم

 موسـوي» (طور اسـتعلمى هم همین آزاد و بدون اینکه متمایل به یک طرف باشد، فکر کند، در مسائل
  .)181، ص 11ج  ،1378 ،ینیخم

  ان و اظهار نظريتکثر ب .۲

مقدمـه عنوان بـه چنـد نکتـهبه ان و اظهار نظر، الزم است یدر مقولۀ ب ینیموضع امام خمتبیین از پیش 
  د:شوتوجه 

 یرونـیعمل به آن، نمود ب ان ویاست، اما ب یو درون يفرد ير و امریناپذلیشه، تحمیگرچه تفکر و اند. 1
و  ید اجتمـاعید و نبایمشمول بارو، ازاین .ر قرار دهدیگران را تحت تأثیداشته، بسا د یو جنبه عموم

اظهـار  یتـوان از برخـنمی شه است،یاند يآزاد ۀده، الزمیه که اظهار عقین توجیاست و با ا یحکومت
  .ها جلوگیري کرددهیعق

ج در یـه رایـ: تنهـا نظراوالًزیرا اد است؛ یر نشود، همواره احتمال انحراف زد اظهایکه عقااي در جامعه. 2
 ين نظـر اعتمـاد ندارنـد، بـرایـکـه بـه ا یمردم ،اًیثان .داشته باشد ییهایآن جامعه ممکن است کاست
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   ۱۱ مدارالگوي تکثرگرايي حقبا تأكيد بر  تحليل وفاق اجتماعي در انديشه امام خميني

 قـائم،اد اسـت (منتظریـز زیـنهـا آن يند که احتمـال خطـایمایبپ ییهاانه راهیقت، مخفیبه حق یابیدست
ت اظهـار، در یـت و ممنوعین محـدودیهم دلیلد به یعقا یممکن است برخ ،ثالثاً .)139ص  ،1381

و  یانِ آرا، نقـد و بررسـیـندارد، مهم انگاشته شوند. اما در پرتو ب ینکه صحت و سالمت علمین ایع
  د.یآمی دستبه یشرفت علمیگردد و پمی ناب ظاهر حقِها، شهیتضارب اند

دِیدًا اْاللَّهَ وَ قُولُو اْاتَّقُو اْیهَّا الَّذِینَ ءَامَنُوأیَ«م: اساس فرمودة قرآن کریبر. 3 َ )؛ اى 70(احـزاب: » قَوْلًا سـ
اید! تقواى الهى پیشه کنید و سخن حـق بگوییـد. محـکِ جـواز و عـدم کسانى که ایمان آورده

شـروع جواز بیان و تبلیغ نظر، موافقت با حق و واقع، همچون سدّي محکم در برابـر امـواج نام
  باطل و تباهی است.

 یاسـیـ س ی، و مسائل اجتمـاعیمکتب يمهمِ باورها ۀان و اظهار نظر، اغلب در دو عرصیت بیموضوع. 4
مـورد  ینـیشـه امـام خمین دو عرصـه را از منظـر اندیـالزم است گستره و قلمرو ا ،نیاست. بنابرا

  م.یو کنکاش قرار ده یبررس

  يمکتب ياِن باورهايدر ب ييتکثرگرا

خـود  یمکتبـ يدر ابـراز باورهـا یتین است که اشخاص، محدودای یمکتب يانِ باورهایراد از تکثر در بم
، 1370،یمـؤتمن ییخود آزادانـه عمـل کننـد (طباطبـا یل مجامع مذهبینداشته و در انجام فرائض و تشک

غ یـان و تبلیـرا ب ینیدیان دل نبندد و بیک از ادیچیکه شخص، به هاست ممکن  یا حتیو ، )96ـ94ص 
  ).84ص  ،1381 قائم،(منتظر دینما

  سد:ینومی مطهريعلّامه د یان و نقض و ابرام باورها، شهیب يالزم برا ين فضایدر رابطه با لزوم تأم
ان یـخطرناك است کـه حام یکنند، وقتی مین سخنرانیه دیکه عل يوجود افراد شکاك و افراد

العمـل نشـان ندهنـد جواب برنیایند؛ یعنی عکـس روح باشند که در مقامقدر مرده و بین آندی
کرد و آن علـم اسـت و  يشود پاسدارمی رویک نیفقط با  ). از اسالم134، ص 1372(مطهري، 

  .)15ص  ،1361 ،انمح و روشن با آنها (هیدادن به افکار و مواجهه صر يآزاد
لبته دامنه و آسـتانه تعـدد آن، تـا اسالم است که ا یو عمل يره مسائل نظریدر دا یده، گاهیانِ عقیمقوله ب

ا بـدعت و یـن به مقدسات و یغ کفر و الحاد، انحراف و اضالل مؤمنان و توهیاست که منجر به تبل ییجا
  ند:یفرمامی ینین محدوده، امام خمید بر ایدر تأک رو،ازاین). 140ص  ،1386، ینی(نائ ع نشودیتشر

را  یکه توطئـه در کـار نباشـد و مسـائل یو هم در اعمال، مادامد یان عقایمردم آزادند در اسالم، هم در ب«
  .)468، ص 5ج  ،1378 ،ینیخم موسوي» (ران را منحرف کندیعنوان نکنند که نسل ا

۱۲      ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

در بـین خصـوص به شـود: بسـیارى از مـردم در ایـران،بر این اساس، وقتی از ایشان سؤال می
اى کننـد و یـا اصـوالً بـه مـذهب، عقیـدهروشنفکران با وجود اعتقاد، به فرایض مذهبى عمل نمـى

کنیم ما سعى مى«فرمایند: ندارند، روش حکومت اسالمى در برابر آنها چه خواهد بود؟ در پاسخ می
به این افراد راه سالمت و نجات را نشان دهیم. اگر نخواهند این راه را بپیمایند، در زنـدگى یومیّـه 

» بخشى علیه ملت و کشور تـدارك بیننـدهاى زیانتوطئه خود آزاد خواهند بود، مگر اینکه بخواهند
  ).414، ص 5(همان، ج 

تأکیـد قـرآن براسـاس ، هاي مختلف اسالمی نیزدر رابطه با اظهار نظر و تبلیغ دینی پیروان فرقه
دگان مـرا بشـارت ده! )؛ پـس بنـ18(زمـر: » حْسَنَهأفَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ «کریم 

اسـالم از زمـان صـدر  ؛کننـدشنوند و از نیکوترین آنهـا پیـروى مـىهمان کسانى که سخنان را مى
 بن تغلـبابـان، به اي در توجه به آراي مذاهب وجود داشته است. امام صادقهمواره اهتمام ویژه

(تسـتري، » یشـان خبـر بـدهبه آنچه از نظر آنان [مذاهب گوناگون] آگاهی داري، بـه ا«فرمودند: می
که این تجویزِ طرح آراي دیگر مذاهب، براي کسانی رواست که در خـود هرچند  ).100، ص 1410

  یابند.توانایی شناخت و تبعیت از بهترین سخن را می
  د:یفرمامی ره،ین سیم ایدر ترس ینیامام خم

آزاد بـود.  زمان خود پیـامبربلکه در  در زمان ائمه ما .آزادى آرا در اسالم از اول بوده است
لکـن  ،ترسـدزدند. ما حجّت داریم. کسى که حجت دارد از آزادى بیان نمىهایشان را مىحرف

  .)277، ص 6ج  ،1378 ،ینیخم موسويدهیم (توطئه را اجازه نمى
نمونـه، وقتـی آن حضـرت در یکـی از عنوان بـه اسـت. این سیره، منطبق با منش حضرت امیـر

هـاي یهـودي ودند: تا زنده هستم هر سؤالی دارید بپرسید، شخصی کـه گویـا از عربها فرمخطابه
کنم و تـو زنـی، مـن سـؤال مـیاي کسی که نفهمیده حرف می و اي مدعی جاهل شده بود، گفت:

شود دین خدا را قـائم فرمود: با عصبانیت نمی جواب بده. اصحاب حضرت ناراحت شدند. علی
سَلْ بِکُلِّ لِسَانِکَ وَ مَـا «شود. بعد به آن مرد فرمود: برهان خدا ظاهر نمیو راست کرد. با عصبانیت 

؛ بپرس با تمام زبانت؛ یعنی بدون هراس و با تمام وجود و با هرگونه بیانـت، بپـرس »فِی جَوَانِحِکَ
  ).232ق، ص 1403، (مجلسى

افتـاد و آنـان می بارها افتاق ا شاگردان آنهای ائمه يقت، از سویحق يتحرّ يل برخوردها براین قبیا
 مسـلک، مطـرح يملحدان دهـر ياز سو یآزاد، حتطور به دیکردند و عقامی در جلسات مناظره شرکت

  .)132 ص ،1372 ،يشد (مطهرمی
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   ۱۳ مدارالگوي تکثرگرايي حقبا تأكيد بر  تحليل وفاق اجتماعي در انديشه امام خميني

چـون  يروان مکاتـب الحـادیـدر خصـوص پ یحتـ ینـیامام خم ين اساس، موضع تکثرگرایبر ا
  قابل توجه است:ها ستیمارکس

در بیان مطالب خـود آزاد خواهنـد ها که ما به فکر استقرار آن هستیم، مارکسیستاى در جامعه
بود؛ زیرا ما اطمینان داریم که اسالم دربردارنده پاسخ به نیازهاى مردم است. ایمان و اعتقـاد مـا 

له کسانى مطـرح ئاسالمى از همان ابتدا مس ۀقادر است که با ایدئولوژى آنها مقابله کند. در فلسف
گاه آزادى آنها را سلب نکـرده و بـه آنهـا اند. ما هیچکردهاست که وجود خدا را انکار مى شده

که اظهار عقیده کند و براى توطئـه کـردن آزاد نیسـت کس آزاد است ایم. هردهلطمه وارد نیاور
  ).371، ص 3، ج 1378(موسوي خمینی، 

که به مبـدأ و معـاد اعتقـاد  یار و ملحدانکف است که مسلمانان با ین اصل قرآنیدر انطباق با ا ،ن موضعیا
 داشـته يزیـآممسـالمت ینبوده، حاضرند با مسـلمانان زنـدگ ینظام اسالم يصدد براندازدر یندارند، ول

دِیـارِکُمْ ال یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ «باشند، با مسالمت رفتار کنند: 
خدا شما را از نیکـى کـردن و رعایـت  ؛)8: (ممتحنه» نْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینأ

عدالت نسبت به کسانى که در راه دین با شما پیکار نکردنـد و از خانـه و دیارتـان بیـرون نراندنـد نهـى 
  شگان را دوست دارد.پیچراکه خداوند عدالت ؛کندنمى

اسـت، مرهـون رأفـت و  یهـود بـاقیاز  یاند که اگر امروز نـامح کردهیتصر ییمنتفکران اروپابرخی 
. )49ص  ،1358 کردنـد (بـوازار،مـی ان آنهـا را قتـل عـامیحیمسلمانان با آنهاسـت وگرنـه مسـ یمهربان
 ،اسـت یمـذهبهـاي تی، حفـظ جـان و مـال و نـاموس اقلیف حکومت اسالمیاز جمله وظارو، ازاین

هُمألْزَمُوا بِهِ ألزِمُوهُم بما أ«خود عمل کنند: هاي آموزهبراساس  که آنان بتواننداي گونهبه َ  ،(حرعـاملى» نْفُسـ
  ).320، ص 26ج  ق،1409

در پاسخ اینکه، آیا در جمهورى اسـالمى، مـذاهب، آزادى عمـل دارنـد،  امام خمینی رو،ازاین
هـاى اقلیتۀ همـ«فرمایـد: و آیا شما ضد نژاد سامى و یهود هستید؟ می، انخصوصاً در مورد یهودی

گونه آزادى براى انجام فرایض مذهبى خود دارند. ما بـا هـیچ  مذهبى در اسالم محترم هستند. همه
(موسـوي خمینـی، » گونه حـق دارنـداند و مثل سایر ایرانیان همهبشرى ضدیت نداریم. آنان ایرانى

  ).424، ص 5، ج 1378
گرایـی و حـق معناي کثـرت، بهالزم به یادآوري است که چنین موضعی در بینش امام خمینی

 تردید از منظر ایشان، تنها راه سعادت، پیروي از شخص پیامبردانستن سایر ادیان معاصر نیست؛ بی
ن پیروى کنید که ایـن ؛ و از م»وَ اتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌ«و گزینش شریعت اسالم است:  اکرم

۱۴      ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَن  اْاطِى مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَاتَتَّبِعُونَّ هَذَا صرِأوَ« )،61راه مستقیم است! (زخرف: 
هـاى اهاین راه مستقیم من اسـت، از آن پیـروى کنیـد! و از ر؛ »سَبِیلِهِ ذَالِکُمْ وَصَّیکُم بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ

سـازد! ایـن چیـزى اسـت کـه پراکنده (و انحرافى) پیروى نکنید، که شما را از طریق حق، دور مـى
)؛ بلکه پذیرش تکثر 153(انعام:  کند، شاید پرهیزگارى پیشه کنید!خداوند شما را به آن سفارش مى

یابی بـه حـق و وگو و بالندگی افکار براي راهبراي فراهم شدن فضاي گفت در اظهار باورها، صرفاً
  تبعیت از آن و اتمام حجت است.

شما دانشجویان محتـرم! نبایـد بـا پیـروان « ند:یفرمامی انیه به دانشجویدر توص امامبه همین دلیل، 
هاى دیگر با خشونت و شدت، رفتار و درگیرى و هیاهو راه بیندازید. خـود بـا آنـان بـه بحـث و مکتب
المى دعوت کنید با آنان در بحث بنشـینند، تـا تهـى بـودن دسـت گو برخیزید، و از دانشمندان اسوگفت

  .)81، ص 10ج  ،1378 ،ینیخم موسوي( »آنان ثابت شود
مجـاز بودنشـان در  يمعنـاان، هرگز بهیروان ادید پینسبت به عقا ینیامام خم ییحال، تکثرگرانیبا ا

ط ی، در شـرط سـوم از شـراوسیلهتحریر الشان در کتاب یست. ایتظاهر به منکرات و اعمال خالف شرع ن
  سند:ینومی اهل ذمه

تظاهر به چیزهایى که نزد ما از منکرات است ننمایند، مانند آشامیدن شراب و انجام دادن زنـا و 
آنى که اسـالم «... )501ص  ،تایب ،ینیخم موسويخوردن گوشت خوك و ازدواج با محرمات (

کند ملت را؛ شرابخوارى اسـت کـه تباه مى قماربازى است که ،جلویش را گرفته و آزاد نیست
  .)188، ص 10ج  ،1378 ،ینیخم موسوي» (کند ملت راتباه مى

 يباورهـا ي، با اسـتثناید مکتبیانِ عقاینسبت به ب ینیامام خم يتکثرگرا يریگجهتنکته قابل توجه در 
دور از هـر نـوع و بـه يجدار ین خصوص، بسیشان در ایا یگر است. تقابل منفز و توطئهیانگگمراه، فتنه

در حکومـت آینـده، هـا شـود: آیـا بـراى بهاییمـی سـؤال ینیاز امام خم یوقت رو،ازاینتسامح است. 
آزادى براى افـرادى کـه مضـر بـه حـال مملکـت « ند:یفرمامی هاى سیاسى و مذهبى وجود دارد؟آزادي

  .)300، ص 5ج  ،1378 ،ینیخم موسوي( »هستند داده نخواهد شد
متنـوع، مـروّج هاي سـمیرا که در قالـب ا یمنحرفهاي ت تمام فرقهیفعال ینیامام خم ،ن راستایادر 

شـدت به، غ بوده باشندید و تبلییمورد تأ یغرب يکشورها یکه در برخهرچند  ،اندو منکرات يبندوباریب
  دارند:می ش اظهارینامه خوتیممنوع دانسته، در وص

گویند کـه آزادى اى مىآن معنى است که بعضى روشنفکران حرفهاگر مراد از تجدد و تمدن به 
بازى و از این قبیل، تمام ادیان آسـمانى و دانشـمندان و در تمام منکرات و فحشا حتى همجنس
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   ۱۵ مدارالگوي تکثرگرايي حقبا تأكيد بر  تحليل وفاق اجتماعي در انديشه امام خميني

 کننـدزدگان بـه تقلیـد کورکورانـه آن را تـرویج مـىعقال با آن مخالفند، گرچه غرب و شرق
  .)10ص  ،1369، ینیخم موسوي(

  د:نیفرما، میدانسته ییهاانین جریان را موظف به مقابله با چنشان همگیا
خالف اسالم و عفـت عمـومى و مصـالح و کتب و مجالت برها تبلیغات و مقاالت و سخنرانی

مسلمانان جلـوگیرى از آنهـا واجـب اسـت... و مـردم و ۀ ما و همۀ و بر هم کشور حرام است
رجوع کنند  هاى مربوطر مذکور نمودند به دستگاهالهى اگر برخورد به یکى از اموحزب جوانان

و اگر آنان کوتاهى نمودند، خودشان مکلف به جلوگیرى هستند. خداوند تعـالى مـددکار همـه 
  .)27ص  همان،( باشد

 يـ اجتماع ياسيس ياِن آرايدر ب ييتکثرگرا

 يآزادهـا آن يدانسـته، بـراران را محترم یبود، نظر مردم ا یمدع که رانیشاه ا سخن در برابر ینیامام خم
  ند: یفرمامی حکومت، يسو از يآزاد ياعطا کرده است، سخت برآشفته، با سخره گرفتن اعطا

» اعطـا کـردیم آزادى را«شدنى است؟! خود این کلمه جرم است. کلمه اینکـه مگر آزادى اعطا
دم، اسـالم این جرم است. آزادى مال مردم هست، قـانون آزادى داده، خـدا آزادى داده بـه مـر

چه غلطى است؟ بـه تـو چـه کـه » اعطا کردیم«آزادى داده، قانون اساسى آزادى داده به مردم. 
  .)407، ص 3ج  ،1378 ،ینیخم موسوياعطا بکنى؟ (

است و تنها حقِ یـک  ینیف، طرفیحقوق و وظا الً،شه اسالم اویکه در انداز این جهت است ن موضع یا
سـایر حقـوق،  .مشوب استمحض و غیر یذات ربوبی است که حقناپذیر، حقِ طاعت جانبه و تضایف

ترین حق مجعولِ الهی که طرفینی جعل شـده اسـت، مهم ،اًیاستثنا، آمیخته با تکلیف و وظیفه است. ثانبی
ن حقـوق و یـمبسـوط اطور بـه يعلـو ۀشـیف متقابل مردم و حکومت اسـت کـه در اندیحقوق و وظا

منشـأ اعتبـار حـق مـردم در اظهـار  ،نیبنابرا .)1387 واال، یمی(کرح شده و قابل رصد است یف تنقیوظا
ت شـناخته شـده یحاکمان به رسم ياز سو ین حقیست که چنین نیت، ایان حاکمیو نظارت بر جر يرأ
انسـان  یعـیه و طبیـن حـق، گـوهري واال، اولیک به واقع است، بلکه ایت، نزدیاکثر ينکه اغلب، رأیا ای

  ه است. است که خدا به آنان داد
ان و اظهار نظر مردم، در قالب مشارکت در حکومـت و نظـارت بـر رونـد یاگر حق ب ي،گر سویاز د

؛ کـوهن، 96ص  ،1370 ،یتمنؤمـ ییشـود (طباطبـای مـیاسـیس ير به آزادیکه از آن تعب ،نظام یتیریمد
ادن ت بـا از دسـت دیـحاکم ،ت شناخته نشـودیبه رسم ،)124- 65ص  ،1373 مان،ی؛ نو184ص  ،1373

تِ قابــل دفــاع، ی، و فقــدان مشــروعير اقتــدار اســتبدادی، در مســیت مردمــیــت و حمایــپشــتوانه مقبول
ن حـق مـردم یبا تمام قدرت از ا ینیامام خم رو،. ازاینر شده، رو به اضمحالل خواهد نهادیناپذاصالح

۱۶      ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

سـتقیماً در برابـر سـایرین، هر فردى از افراد ملت حق دارد که م«در برابر حکام، دفاع کرده اعالم نمودند: 
 ،ینـیخم موسـوي( »کننده بدهـدزمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع

  .)409، ص 5ج  ،1378
  ن بود:یشان به کارگزارن نظام چنیسفارش مؤکد ا رو،ازاین

متوجه بشوند. شما کـارى  کارى نکنید که مردم از شما بترسند. شما کارى بکنید که مردم به شما
پشتیبان شما باشند. اگر مردم پشتیبان یک حکـومتى باشـند،  .بکنید که مردم محبت به شما بکنند

آن رژیـم از بـین نخواهـد  ،اگر یک ملت پشتیبان یک رژیمى باشند .این حکومت سقوط ندارد
  .)372، ص 8ج  همان،( رفت

اولیه هر ملتى است کـه بایـد سرنوشـت و از حقوق « در نظام سیاسی مورد نظر امام خمینی
)، و در ایـن 367، ص 4(همان، ج » تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد

کسـى، هـر ملتـى خـودش بایـد تعیـین سرنوشـت هر«ند: مستقل عمل نمایطور به رابطه، باید
ین جهت اسـت این موضع، به ا. )503، ص 3(همان، ج » خودش را بکند، دیگران نباید بکنند

 ایـن یـک«که اساساً از منظر ایشان، حقِ تعیین سرنوشت توسط مردم، یک مسلّم عقلی است: 
]، هر عاقلى این مطلب را قبول دارد کـه مقـدّرات هـر کسـى بایـد دسـت عقلى [استمسئله 

تعیین نظام سیاسـى، بـا «دارند: ). به همین دلیل اظهار می494، ص 4(همان، ج » خودش باشد
(همـان، » گذاریمود مردم خواهد بود. ما طرح جمهورى اسالمى را به آراى عمومى مىآراى خ

تمام مردم آزادنـد کـه آراى خودشـان را بنویسـند و بگوینـد، کـه مـا رژیـم ). «358، ص 4ج 
خواهیم؛ آزادند! بگویند که ما خواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوى مىسلطنتى مى

). ایشـان در 277، ص 6(همان، ج » جمهورى باشد، لکن اسالم نباشد! خواهیم؛رژیم غربى مى
کند. اینجا ملت است که حکومت اینجا آراي ملت حکومت مى«فرماید: فرازي دیگر تأکید می

یـک و تخلف از حکم ملت براى هیچ ها را ملت تعیین کرده استرا در دست دارد. این ارگان
  ).165، ص 14مان، ج (ه» از ما جایز نیست و امکان ندارد

مـردم در هـاي اظهار نظرهـا و دخالتهاي نهین بود که زمیبر ا ینیهمت امام خم ، همۀبیترتنیبد
سا در قـرون یاربابان کل ینیو حکومت د یبرالیل یابد و در برابر دموکراسیگاه ارزشمند خود را بیامور، جا

ارائه دهد و در عمـل  ید حکومتیجد يک تئوریخ اسالم، یان، در تاریان و عباسیا حکومت امویو  اوسط
کننـد انتقاد مـىکنند از دولت. و آزادانه انتقاد مى برادران و خواهران ما امروز آزادند ۀهم«اده کند: یآن را پ

  .)384، ص 8ج  ،1378 ،ینیخم موسوي( »خالف مسیرشان باشداز هر چیزى که بر
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   ۱۷ مدارالگوي تکثرگرايي حقبا تأكيد بر  تحليل وفاق اجتماعي در انديشه امام خميني

و اتخـاذ موضـع مسـائل قدرت تحلیـل مردم،  یعـ اجتما یاسیسهاي یضرورت آگاه افزون بر این،
ن یّالزمـۀ بـعنوان بـه ،مبانی اسالم، و عدم تبعیت از هواى نفسمعرفت به صحیح، مناسب و برخاسته از 

 :فرماینـددر همـین زمینـه می یمؤمنان علـ ریام .ان و آراستیرش تعدد بیدر پذ ینیامام خم یدر مش
کسانی کـه آشـنایی بـا شـرایط و ؛ )23ص، 8ج ق،1407 ،ینی(کل» عَنِ الِاسْتِعْدَاد غْفُلْیَ لَمْ یَّامَأالْ عَرَفَ مَنْ«

نیـز  حضـرت صـادق شـوند.نمـی الزم غافلهاي اوضاع زمانه دارند، از فراهم کردن و کسب آمادگی
کسـى کـه عـالم بـه زمـان خـود ؛ )27ص ، 1 ج ،(همان »اللَّوَابِس عَلَیْهِ لَا تَهْجُمُ بِزَمَانِهِ الْعَالِمُ: «فرمایندمی

  شود.مورد هجوم اشتباهات واقع نمى ،باشد
هاي متکثر افراد بر صحت و صالح، الزم اسـت بیشتر رأي و اندیشههرچه  بنابراین، براي انتظام

هاي سیاسی ـ اجتماعی خود را افزایش دهند و در غیـر از امـور آحاد جامعه میزان و کیفیت آگاهی
نظام، هیچ چیـز، جـزو اسـرار و اطالعـات محرمانـه تلقـی  اسرارمسائل امنیتی و شخصی مردم، و 

ا ألَا وَ إِنَّ لَکُـمْ عِنْـدِي أ«فرمایند: است که می مؤمنان نگردد. بهترین دلیل بر این رویه، بیان امیر لـَّ
ر جنگـی را از شـما چیز جـز اسـرا؛ حق شما بر من است که هیچ»حْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّاً إِلَّا فِی حَرْبٍأ

  ).50البالغه، ن مخفی نکنم (نهج
، يارامون، در نامـهینسبت به مسائل پهشیاري  به ضرورت ،در توجه دادن مردم مصر ریحضرت ام

 دار ویـگمان مرد جنگ، ب یب؛ »عَنْه یُنَمْ لَمْ نَامَ رِقُ وَ مَنْأخَا الْحَرْبِ الْأوَ إِنَّ « :کنندآگاه میگونه نیآنان را ا
  .)62ن  همان،( ن او، خفته نماندید بداند که دشمنش در کمیباشد و هر آن که بخوابد، باهشیار 

دگاه یـخالف دو نظارت مردم، تا بدانجاسـت کـه بـر، مشارکت یت آگاهیبه اهم ،ینینگاه امام خم
کننـد: ی میت معرفیامن ضامن ین و حتیآفرتیدانند، بلکه امننمی تیمخلّ امنتنها نه ن امر رایگرا، اتیتثب
تـرین آگاهى مردم و مشارکت و نظارت و همگامى آنها بـا حکومـت منتخـب خودشـان، خـود بـزرگ«

  .)248، ص 4ج  ،1378 ،ینیخم موسوي» (ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود
 تر شـرایطسریعهرچه  ترین وظیفه دولت آینده این است کهمهم«د: یفرمامی ن خصوصیشان در ایا

انتخابات آزاد را فراهم کند. از قبیل آزادى مطبوعات به معنى واقعى، ذکـر تمـامى واقعیـات و حقـایق و 
  .)333، ص 5ج  ،(همان »مسائل ۀآگاه ساختن مردم به هم

توانـد در جامعـه اسـالمی روشن است که اطالع از امور، در صورتی مفید و مـؤثر اسـت و می
قضاوت راجع به کارهاي خوب یا بد کارگزاران جامعـه  ه حقرا به دنبال آورد ک تغییرات اصالحی

یـک تکلیـف نگریسـته عنوان بـه اسالمی، چه به شکل موافق یا مخالف، فراهم شده، به اعـالم آن،

۱۸      ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

کدام هم برایشان حتى جایز نیست که یـک چیـزى را همه باید نظر خودشان را بدهند و هیچ«شود: 
کـه هـم مخالف هر که باشد، باشد،، اظهار کنند. این موافق هرفهمندبفهمند و نگویند. باید وقتى مى

  ).102، ص 13(همان، ج » باشد، باشد
از نامه خـود بـه مـردم کوفـه،  ياست. آن حضرت در فراز آشکار ن امر کامالًیا ،یره امام علیدر س

نک به تمـام یا«سند: ینومی داشتند، یرزم يرویاز به نیجنگ جمل، عازم بصره بودند و ن يکه برا یهنگام
 يشوم کـه بـه سـومی ادآوری ،شگاه خداوند دارندیرا که در پ یتیخوانند، مسئولمی ن نامه رایکه ا یکسان

افتند، مرا مـورد عتـاب قـرار داده و مـانع یم کنند و اگر بدکارم اياری ،دندیکوکارم دیآرند، اگر ن يمن رو
  ).57البالغه، نامۀ (نهج» کارم شوند

دلیـل بـه کـرد کـه امـامگیري در آن شرایط بحرانی ایجاب میشود: تصمیمممکن است گفته 
اید، بایـد از مـن دفـاع کنیـد. امـا مـنشِ م و طبق پیمانی کـه بسـتهر حقمصلحت نظام بگوید: من ب
» مَـا تَکْرَهُـون عَلَـى حْمِلَکُـمْأ نْأ لِـی وَ لَـیْسَ«کـرد: صراحت اعالم میحضرت بر غیر آن بود و به

خواسـت مـردم، فکـر کـردن، بـا ایـن شـیوه می ). درحقیقت، امام علـی208البالغه، خطبۀ ج(نه
گیري و انتخاب آگاهانه را بیاموزند و چیزي را عمل کنند کـه خـود بـه آن استدالل منطقی، تصمیم

و  گونه که حتی گروه معاندي چون خوارج از منتها درجۀ آزادي برخـوردار بودنـداند. همانرسیده
، ج 1357(ابن ابی الحدیـد،  شدندرو میههاي آزاد با آنان روبخود و اصحابشان در مناظره حضرت

  ).312، ص 16، ج 1378مطهري، ؛ 311، ص 2
ـ  یاجتمـاع يانِ آرایـدر ب یـیتکثرگرا ،ینـیمـورد نظـر امـام خم یدر نظام حکومت ،ن اساسیبر ا

بـه  تخطئـهشان بر ضرورت انتقاد و اعتقـاد بـهیا يشاراز پافویژه به ،ن امریا .داشبمیر یناپذدی، تردیاسیس
  :آیددست می

سـر تـا  .جا هستشود یک جامعه. عیب هم در همهانتقاد باید بشود. تا انتقاد نشود، اصالح نمى
را گفت و انتقادات را کرد؛ براى اینکه اصـالح بشـود ها پاى انسان عیب است و باید این عیب

گـوییم و چه مىگمان کنیم که هرها د ماینبا ... )401، ص 14ج  ،1378 ،ینیخم موسوي( جامعه
کنیم کسى را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیـه الهـى اسـت بـراى رشـد مى

  .)451، ص 20ج  ،ها (همانانسان
ساز، اصـلی مسـلّم گرا و مشابهرسد تکثرگرایی ایشان، در برابر مشی تثبیترو، به نظر میازاین
هاي الزم براي ابراز نظر و نقد، فراهم و در رشد و شکوفایی شده و ضروري است زمینهتلقی 

  آن تالش شود.
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   ۱۹ مدارالگوي تکثرگرايي حقبا تأكيد بر  تحليل وفاق اجتماعي در انديشه امام خميني

  يبر مدار وفاق اجتماع ينيامام خم يتکثرگرا يمش .ب
  ينياز منظر امام خم» يوفاق اجتماع. «۱

و احـراز نگـاه  ان و اظهـار نظـریـدر مقولـه ب ینین مواضع امام خمییاز تب ، پساز دیدگاه امام خمینی
، مسئله مهـم یـ اجتماع سیایو هم در عرصه مسائل س یمکتب يان باورهایشان هم در باب بیا يتکثرگرا

وحـدت  ن الگوست.یرگذار بر ایمبنا و محور تأثعنوان به شانیمورد نظر اهاي اسلوب و چارچوب بینش
 یانقـالب اسـالم يروزیـگونـه کـه پهمـان .هاي حتمی جامعه اسـتیکی از ضرورت یو وفاق اجتماع

سـر یز بر محـور وفـاق میهاي مکتبی بود، حفظ دستاوردهاي آن نبا پشتوانه ارزش یارمغان وفاق اجتماع
بـین خودتـان بـرادر باشـید، « :فرماینـد. ایشان میبوده و الزم است همچنان مستحکم و پایدار باقی بماند
رسیدید و با حفظ برادرى باید جلـو برویـد. اگـر  حفظ کنید این برادرى را، با حفظ برادرى، شما به اینجا

 ،1378 ،ینـیخم موسـوي( »خداى نخواسته خللى حاصل بشود در این برادرى ... شکست همراه اوست
جـویى نکنیـد، توزى نکنید، انتقامبین خودتان برادروار باشید. با هم برادرى کنید، کینه...  ،)56، ص 20ج 

ــد ــو بروی ــدارى جل ــا بی ــه داشــته باشــند158، ص 7ج  ،(همــان ب ــاد برادران ــد، انتق ــاد دارن  ،)؛ اگــر انتق
  .)51، ص 14ج  ،(همان گویى باشدمصلحت

بیگانه براي دستیابی به منافع از دست رفته خود، همـواره هاي شیطنت قدرت :معتقدند امام خمینی
ام اقشـار مـردم در حضور آحاد و تمـ رو،ازاین .است یر وحدت و وفاق اجتماعیجاد مخاطره بر مسیبا ا

بر یک ملتى که همـراه «کنند: ی میرا موجب رفع فشارهاي خارجی معرف یصحنه و حفظ وفاق و همدل
تواند با او مقابله کند و لذا، شیاطین در پى این هسـتند کـه از هم هستند و با هم هستند، هیچ قدرتى نمى

  .)همان» (نا نکنید به این شیاطیناختالفى ایجاد کنند، اعتها این راه پیش بروند که بین جناح

  مينينش امام خيدر ب يتوافق ةو جامع يوفاق ةر جامعيتغا .۲

معناي توافق اجتماعی بر یک سلیقه، و تبعیت از یک نظام فکري ، وفاق اجتماعی، بهدر بینش امام خمینی
سیاسی نیست. ایشان هرگـز هاي و سیاسی و رفتار منفعالنه در برابر آن، و کنار نهادن نقد و نظر و رقابت

ه جـامع هاي فقهی، اقتصادي، ها و نظریات و برداشتصـدایی نداشته، اختالف در سلیقهتـک ۀاعتقادي ـب
دانند؛ زیرا وجود اختالف، ریشـه فرهنگی، سیاسی، عبادي و حتی اجتماعی را امري طبیعی در جامعه می

اءَ «کند که اصل اختالف را پذیرفته باشیم: می دادر اراده الهی داشته و اساساً وفاق، زمانی معنا پی َ وَ لَـوْ شـ
خواست، همه مردم ارت مى)؛ و اگر پروردگ118(هود: » مَّۀً وَاحِدَةً وَ لَا یَزَالُونَ مُختَلِفِینَاُرَبُّکَ لجَعَلَ النَّاسَ 

  داد، ولى آنها همواره مختلفند.گونه اختالف) قرار مىت (بدون هیچرا یک ام

۲۰      ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

  د: یفرمای میق، اما در چارچوب وفاق و همدلیز و ضرورت تکثّر سالیدر تجو ینیمامام خ
شود که انسان با هـم هاى مختلف اسباب این نمىهاى مختلف باید باشد، لکن سلیقهسلیقه

خوب نباشد. اگر در یک ملتى اختالف سلیقه نباشد، این ناقص است. اگر در یک مجلسـى 
اقصى است. اختالف باید باشد، اختالف سلیقه، اختالف رأى، اختالف نباشد، این مجلسِ ن

مباحثه، جار و جنجال اینها باید باشد، لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته، بشویم دشـمنِ 
(موسـوي  هم. باید دو دسته باشیم، در عین حالى که اختالف داریم، دوسـت هـم باشـیم

  ).47، ص 21، ج 1378خمینی، 

  ينيشه امام خميمطلوب در اند يوفاق اجتماعهاي ، قائمهيرمحوت و حقي. عبود۳

 ش ویانـدپـاكها، ه انسـانیاست که چون ذات اول ين نکته ضروری، توجه به ایدر رابطه با وفاق اجتماع
 یاسـیو خطـوط س یقومهاي پسند و حق گو است و اگر متأثّر از القائات سوءِ تعصبحق يفطرطور به

ه شـناخت حـق نهـاده یـسرشت آنان را بـر پا ؛»المَعرِفَۀ یفَطَرهُم عَل«رد: یگمی شیراه صواب را پ ،نباشد
  .)13ص  ق،1407(کلینى،  است

 شـودمـی ثابت یتنها از راه فطرت است که حجت اله؛ »بِالْفِطْرَةِ تَثْبُتُ حُجَّتُه: «فرمایندمی امام رضا
  .)35ص ،1398ه، ی(ابن بابو

خالف را بـر باید با دید اصل سالمت نگریست و انحراف و آلودگیبنابراین، به وفاق اجتماعی، 
اصل و امري عارضی تصور نمود. با ایـن حـال، بایـد توجـه داشـت کـه همیشـه سـوگیري وفـاق 
اجتماعی، مالزم حق و بر مدار عدالت نیست، بلکه این مهم در صورتی است که وفاق اجتماعی از 

رو، وقتـی اینداپرستی نهفته است، منحرف نباشد. ازمسیر مستقیم فطرت الهی که در عبودیت و خ
جَمَاعَـۀُ «اند، سـؤال شـد، فرمودنـد: ، درباره جماعت امت که همواره بر صراط حقاز پیامبراکرم

انـدك هرچنـد  اند که بر حـق اسـتوار باشـند؛؛ جماعت امت من، کسانی»وَ إِنْ قَلُّوا الْحَقِ هْلُأ مَّتِیاُ
  ).154ق، ص 1403 باشند (ابن بابویه،

خواهی، شالوده هـر وفـاقی را و خود ، هیمنه هواپرستیبر این اساس، در نگرش امام خمینی 
تـوان آفرین اسالم اسـت کـه مینامبارك ساخته و تنها با سیطره عبودیت و در سایه تعالیم وحدت

شـما «اسـت: خواه را به نظاره نشست. در فرازي از رهنمودهـاي ایشـان، چنـین آمـده وفاقی ترقی
گیرد، باید از بین ببرید و مطمئن باشید که اگر کارهایتـان اختالفاتى را که از نفسانیت سرچشمه مى

(موسوي خمینـی، » شویداز الوهیت سرچشمه نگیرد و از وحدت اسالمى بیرون بروید، مخذول مى
  ).135، ص 18، ج 1378
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   ۲۱ مدارالگوي تکثرگرايي حقبا تأكيد بر  تحليل وفاق اجتماعي در انديشه امام خميني

  ينيشه امام خميدر اند ييگرا، آستانه تکثرين جامعه اسالمياديبن اق بر اصولف. و۴

هاي سیاسی، اصول بنیـادین، قـوانین و هنجارهـایی ، مرز تکثر آرا و رقابتدر اندیشه امام خمینی
واقع شالوده اصلی وفـاق اجتمـاعی را شـکل بر آن اجماع داشته و در است که افراد جامعه اسالمی

تنی نیست. این بایستگی در تأسی بـه دهند. بنابراین، هیچ تکثري بر سر این اصول بنیادین، پذیرفمی
؛ آنچه »اِلزِمُوا مَا عُقِدَ علیه حَبلُ الجَماعَۀِ و بُنِیت علیه أرکانُ الطّاعۀِ«است که فرمودند:  مؤمنان امیر

 هاي طاعت بر آن پایدار اسـت، بـر خـود الزم شـماریدرا که پیوند امت اسالمی بدان استوار و پایه
  .)151البالغه، خطبۀ (نهج

مـردم  ین وفـاق اجتمـاعیادیـ، اصـول بنیو مصـالح ملـ یاسالم، قانون اساس ینیاز منظر امام خم
زمینـه ن یـشـان در ایان اسـت. ایـو حـدود تکثـر ب یاسـیسهاي کنندة ثغور رقابتنییران و تعیمسلمان ا

کـه بـه آزادى در حدود قانون است. دینِ کشور ما اسالم است. آزادى در حدود ایـن اسـت « ند:یفرمامی
  .)487، ص 7ج  ،1378 ،ینیخم موسوي» (دانداسالم ضرر نخورد. قانون اساسى ما دین را اسالم مى

ک یـا یـون آدم، اگـر تمـام مـردم دنیلیاگر صد م«دهد: می گذران دستورجدّ به قانونطور به رو،ازاین
د و حـرف یسـتیبا زنند که برخالف اصول قرآن اسـت،ی مید که همه آنان حرفیدیطرف بودند و شما د

  .)53، ص 13ج  ،(همان» که تمام بر شما بشورندنید، ولو ایخدا را بزن
  ند: یفرمامی ت حدود قانونیگر، در التزام به رعاید يدر فراز

بـرخالف کس کنند. معنـى آزادى ایـن نیسـت کـه هـرمردم آزاد نیستند که قانون را بشـ
خواهـد دلـش مـىهرچـه  ن ملت،خالف قوانیقوانین، برخالف قانون اساسى یک ملت، بر

بگوید. آزادى در حدود قوانین یک مملکت است. مملکت ایران، مملکـت اسـالمى اسـت 
 ۀ)؛ ...مطبوعـات در نشـر همـ535، ص 7و قوانین ایران قوانین اسـالم اسـت (همـان، ج 

حقایق و واقعیات آزادند. هرگونه اجتماعات و احـزاب از طـرف مـردم در صـورتى کـه 
به خطر نیندازند، آزادند و اسالم در تمامى ایـن شـئون حـد و مـرز آن را  مصالح مردم را

  ).266، ص 4تعیین کرده است (همان، ج 
است و الزم اسـت  یشرفت و بالندگیب پموج یاسیو س يفکرهاي شهیگرچه تنوع و تکثر اند رو،ازاین
د اصـولِ یـمهـم هرگـز نبان یـامـا ا ،فراهم شود یاسیـ س یاجتماعهاي رقابت گروه يمساعد برا يفضا

و هرج و مـرج شـده، جامعـه را  يگرفتنه يبرا يزیرا به مخاطره انداخته، دستاو یوفاق اجتماع يمحور
 ینـیامـام خم یشـگیدر نظـام اند یگاهیچ جایه ين تکثریچن ،ن صورتیدر ا .به ورطه سقوط کشاند

ن اسـالم و ی، مـوازیـیا نقـاب تکثرگراکه ب ی، در برابر کسانینیامام خم يپروا ید و بیتقابل شد ندارد.

۲۲      ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  

افکننـد، مـی را به مخـاطره ی، وفاق اجتماعیده انگاشتن مصالح عمومیرا نقض کرده، با ناد یقانون اساس
  نین تکثّري در منطق ایشان دارد:ت از ناموجه و مردود بودن چیحکا

م را از بـین همه ما موظفیم که مصالح اسالم را حفظ کنیم و این طوایـف دارنـد مصـالح اسـال
و  ،دادیـم بـدهیم تـوانیم آن آزادى کـه قـبالًدیگـر نمـىبرند. بنابراین، در کمال تأسف ما مى

کننـد کردنـد و مـىتوانیم بگذاریم این احزاب به کار خودشان و فسادهایى که داشتند مـىنمى
  .)301، ص 9ج  ،1378 ،ینیخم موسوي( ] بدهند[ادامه

  ن خصوص قابل توجه است:یشان در ایار متقن ایبسان یو ب ینیامام خم يهشدار جد
کنى قانون را قبول ندارى! قـانون شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط مىنمى

تو را قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت، از کسى پذیرفت که ما شوراى نگهبان را قبول نـداریم. 
که به قانون اساسى رأى دادند منتظرند که قـانون اساسـى  توانى قبول نداشته باشى... مردمىنمى

خالف رأى شـما باشـد. ین باشید که قانون را بپذیرید، ولو براجرا بشود... نه! همه باید مقید به ا
] بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فى االرض اسـت؛ و بایـد بـا او یباید بپذیرید... اگر [کس

  .)377، ص 14ج  ،(همان کنندعمل مفسد فى االرض بها دادگاه

  يريگجهينت
ان یـشـه و بیدر عرصـه اند» تکثرگـرا«و » گراتیتثب«، »همانندگرا« يبا در نظر گرفتن الگوها ،ن پژوهشیا

 ی،شـاخص وفـاق اجتمـاع ي، بر مدار و مبنـایاسیو س یو اظهار نظر در مسائل اجتماع یمکتب يباورها
هـاي شیدر مواضـع و فرما یرا بـا کنکاشـ یاسـالم ير جمهورانگذاید بنییدگاه مورد تأیتالش کرد تا د

ـ  ی، و مسـائل اجتمـاعیدتیـعق يبحث دو عرصه مهمِ باورهـابا طرح  ،منظورندی. بیدشان احراز نمایا
، یو شـرع یعقالنـهاي شه با لحاظ اسـلوبیتکثر اند ینینش امام خمیم که در بیروشن نمود ی،اسیس

هاي غ فرقـهیـو چه در رابطه بـا اظهـار نظـر و تبل یره مسائل اسالمیداچه در  ی،مکتبهاي عرصهۀ در هم
چـون  يروان مکاتـب الحـادیـدر خصـوص پ ی، مورد قبـول و احتـرام بـوده و حتـیراسالمیمختلف غ

  باشد. می شانید این مهم مورد تأکیاها ستیمارکس
ت یـخالف امنحرکـت بـرطئـه، فتنـه، ، جهت تويافرقه ي، آزادینیشه امام خمیدر اند ،ن حالیبا ا

کـه مـروّج  یو منحرف یدة خرافیهر عق .ندارد یگاهیچ جای، هيل احزاب وابسته و براندازیجامعه و تشک
شـدت غ هسـتند، بـهیـد و تبلییـمورد تأ یغرب يکشورها یدر برخهرچند  ،شدو منکرات با يبندوباریب

  باشد.می ممنوع
نظـام و  یتیرینـد مـدایرفدر حکومت و نظارت بر ان و اظهار نظر مردم، در قالب مشارکت یاما حق ب

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   ۲۳ مدارالگوي تکثرگرايي حقبا تأكيد بر  تحليل وفاق اجتماعي در انديشه امام خميني

 ،تیـحاکم يشود، نه اعطـا شـده از سـوی میاسیس ير به آزادین خصوص که از آن تعبیقبول تکثر در ا
ن حـق، یـبا تمام قـدرت از ا ینیامام خم ،ن اساسیانسان است. بر ا یعیه و طبیبلکه حقی ارجمند، اول

نظـام هاي ت مردم بر سرنوشـت خـود را از ضـرورتیحاکم ،الن حیدر ع .کندمی در مقابل حکّام دفاع
گذران و حافظان احکام شـرع را بـه اما قلمرو احکام خدا را از امور مردم جدا دانسته، قانون .کندی میتلق
  دهد. می ت احکام شرع دستوریرعا

دهد کـه می نشان ،کرده یمعرف ینیشه امام خمیرا در اند ییتکثرگرا يالگو یروشنبهها، ین بررسیا
نبـوده و  يده و رأیان عقیتکثر در ب یبا نف ین وفاق اجتماعیو تأم یحزبتک ۀشان هرگز معتقد به جامعیا

بـا پشـتوانه قـدرت و ثابـت  یاسـیبـر اسـتقرار نظـم س يچ اصـراری، هيت اقتصادیحفظ امن يبرا یحت
  ندارد.  یاسیو س يفکر هايگروه یبرخ یمقطع يا انزوای یاسیسهاي يبندداشتن سطح گروهنگه

نش، حراسـت از ین بیاست. در ا یبر مدار وفاق اجتماع ،ینیامام خم ينگرش تکثرگرا ،ن حالیبا ا
سر بوده و بـا وجـود یم یو استحکام وفاق اجتماع يداری، تنها در صورت پایانقالب اسالم يدستاوردها

 يامـا هرگـز بـه بهـا ،شودی میده الهی تلقبر ارا یو مبتن یعیطب يات، امریها و نظرقهینکه اختالف سلیا
و هـا نشیالزم اسـت تکثـر ب ،ن نگـاهیـا درنخواهد بـود.  یاجتماع یوفاق و همدلهاي تزلزل چارچوب

ر محافظـت از یدر مسـ ،، و در هـر حـالیو برخاسـته از عبودیـت الهـ یدور از اهواي نفسانبهها، روش
  ی باشد.و مصالح مل یسالم، قانون اساسا یعنیران، ین وفاق مردم مسلمان ایادیاصول بن

۲۴      ۱۳۹۳، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  
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