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   )ره(نوآوري در انديشه و عمل سياسي امام خميني
   

  1حسين وليوند زماني
  2علي ايماني سطوت

  
  چكيده

 هاي آموزهموفق به ايجاد حكومت اسالمي بر مبناي ) ع(اولين فقيه شيعي است كه در دوران غيبت امام معصوم ) ره(امام خميني
  . مل سياسي، اقدام براي بنيانگذاري نظام جمهوري اسالمي استنوآوري اساسي امام خميني در عرصه ع. فقه شيعه گرديد

هاي مذهب تشيع و بحران سياسي كه ايران عصر پهلوي با آن مواجه بود،  توجه به آموزه بنابراين امام خميني سعي نمود با
هاي مختلف  رد جنبهپژوهش حاضر تالشي است براي تحقيق در مو. گوناگون حكومت را با فقه شيعه سازگار نمايد هاي جنبه

  ).ره(نوآوري در انديشه سياسي امام خميني
هاي  به مسائل سياسي و فعاليتنسبت  ،برخالف رويكرد مرسوم، بديهي است كه امام خميني در دوران جواني و در آغاز طلبگي

  .اجتماعي حساس بودند
  .باشد ايشان نقد رژيم پهلوي اول مي نوآوري سياسي. علمي به تدريس علوم عقلي در حوزه پرداختند پختگيدر دوران 

هم از پايگاه دين و حوزه يك نوآوري مبارزاتي سياسي در  خورشيدي عليه رژيم استبدادي مسلح آن 40دهه  آغازمبارزه امام از 
  .حوزه علميه بود
  .م خميني استبندي نظريه واليت فقيه مهمترين جنبه نوآوري در انديشه سياسي اما اسالمي و صورت حكومتتقريركتاب 

  .باشد مي) ره(هاي نوآورانه امام خميني اسالمي در نتيجه انقالب اسالمي دستاورد بزرگ انديشه جمهوريشكوفايي نهال 
هاي نوآورانه انديشه سياسي امام  نهادينه نمودن قاعده فقهي مصلحت در قانون اساسي جمهوري اسالمي نيز از ديگر جنبه

آن يعني انقالب  حاصل از دستاورد پرداخته و) ره(بيين وجوه نوآوري در انديشه سياسي امام خمينيمقاله پيش رو به ت. است خميني
  .نمايد تبيين مي اسالمي را

  .نوآوري، انديشه سياسي، نوآوري سياسي انقالب اسالمي، ،)ره(امام خميني :واژگان كليدي
  
  

  مقدمه
 انگيز نقطه آغازين تحوالتي شگفت )ره(خميني هاي فقهي و سياسي در انديشه و رفتار سياسي امام نوآوري
هاي فقهي سياسي  نوآوري .اسالمي گرديد نظام سياسي از سلطنت استبدادي به نظام جمهوري تغيير در ايران و

تثبيت نظـام جمهـوري اسـالمي و تـداوم      .متوقف نماند جمهوري اسالمي ايراندر تشكيل نظام  صرفاً )ره(امام

                                                            
 راهبردي مديريت دكتراي دانشجوي -  1

  دانشگاه مدرس و پژوهشكده امام خميني و انقالب اسالمي كارشناسي ارشد علوم سياسي -  2
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ارآمدي فقه شيعه و نهادينه نمودن قاعده مصلحت در قـانون اساسـي از جملـه ايـن     به روزشدن و ك ،حيات آن
روي  معضـالت پـيش   و هـا  در مواجهه با بحران )ره(امام .هاي مهم در انديشه سياسي امام خميني است نوآوري
يگاه آشتي عقل از پا )ره(امام .هاي بديع نمودند اقدام به نوآوري ،دين و خرد گيري حداكثري از بهره با جامعه و

تأمل و انديشه در الگوي نوآوري در انديشه سياسي  لذا .اسالميت عزيمت نمودند دين به تلفيق جمهوريت و و
اي مطلـوب، كارآمـد و رو بـه     از جانب انديشمندان و كارگزاران دولت اسالمي به ارائه چهـره ) ره(امام خميني

 از .گشاسـت  براي آينده نظـام اسـالمي راه   و رساند د ميالملل مد تعالي از نظام جمهوري اسالمي در محيط بين
نوآوري و شكوفايي در ذات يك سيستم پويـا و رو بـه تعـالي نهادينـه      ،ها نظريه سيستم تكيه بر با طرف ديگر

ايـن رو   از ،عنوان يك سيستم پوياسـت  بنيانگذار نظام جمهوري اسالمي به) ره(جا كه امام خميني است و از آن
بنـدي   كارآمدي و تداوم حيـات دولـت اسـالمي را صـورت     ،هاي نوآوري در انديشه سياسي ايشان تبيين مؤلفه

  .نمايد مي
  

  مسئله بيان
نام روحانيت تشـيع بـه قـرن چهـارم و     ه آغاز حيات يك طبقه اجتماعي متنفذ و قدرتمند در جهان اسالم ب

 أملجـ  فقهاي شيعه عموماً ،سالطين جور به علت حاكميت. گردد آغاز دوران غيبت امام دوازدهم شيعيان باز مي
بعد از سپري شدن يك دوره هزار ساله بـراي اولـين   . و پناهگاه ستمديدگان و نقاد قدرت حاكمان وقت بودند

گيـرد و سـرانجام نظـام     عهده مـي  رهبري يك انقالب ضد سلطه را بر ،بار بود كه يك فقيه متنفذ و سياستمدار
  .نهد جمهوري اسالمي را بنيان مي

ايجاد باور به تشكيل حكومت در زمان غيبت امام معصوم خود يك نوآوري بزرگ در سنت حـاكم بـر حـوزه    
  .گردد ساز باز مي ضرورت و اهميت طرح مسئله نيز به اين نوآوري بزرگ و دوران. بود

قبيـل  فقه اكنون در كانون قدرت قرار گرفته و دولت اسالمي را تشكيل داده و بايد پاسـخگوي مسـائلي از   
زمـان غيبـت امـام     در جهـاد  دولـت اسـالمي،   حيطه اختيارات دولت اسـالمي، مالكيـت، قاعـده مصـلحت در    

  .باشد... و  )ع(معصوم
او با نگاهي نو بـه مسـائل سياسـي    . امام خميني تغييري بنيادين در نگاه فقه و حوزه به سياست ايجاد نمود

بـه تـالش بـراي كسـب     ) ع(زمان غيبت امام معصوم به تكليف تشكيل حكومت براي فقها در باور اجتماعي و
خود گرفت كه حكومت مبتنـي بـر آراء   ه الگويي از تفكر حكمراني صورت تحقق ب. قدرت سياسي اقدام نمود

در كنـار واژه مـدرن   » اسـالم «واژه كليـدي و ديرپـاي   . ملت را جايگزين حكومت خودكامه فردي نمـوده بـود  
ـ » جمهوري اسالمي«گ قرار گرفته و نوآوري بزر» جمهوري« ه در درون مرزهاي ايران اسالمي صورت تحقق ب

  .عنوان معمار بزرگ جمهوري اسالمي بود  به) ره(خود گرفت و اين برگرفته از انديشه سياسي امام خميني
رسـد   نظر مـي ه گرچه مطالعات گوناگون و متعددي در باب انديشه سياسي امام خميني صورت گرفته اما ب

قـرن بيسـتم يعنـي انقـالب      مهم آن در دستاورد و )ره(هي و سياسي انديشه سياسي امام خمينيهاي فق نوآوري
انديشـه   هـاي گونـاگون نـوآوري در    تبيين مؤلّفـه اين تحقيق  هدف .گيرد بايد مورد ارزيابي دقيق قرار اسالمي
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سـتفاده از  بـا ا  روش گـردآوري اطالعـات   .اسـت  اي زمينهـ   موردي روش تحقيق .است سياسي امام خميني
  .است اي كتابخانه همطالع مدارك و و اسناد مراجعه به تكنيك

  
  ادبيات تحقيق

 ةفرد خالق و نوآور به سيستم موجود نقد دارد و در انديشـ . گردد شكني تلقي مي نوآوري الگويي از عادت
شواري موانعي در چنين مسير سخت و د. كند به عبارتي فرد نوآور اجتهاد مي. بناي سيستم و روش جديد است

  .وجود دارد كه بايد رفع گردد تا امكان تحقق نوآوري فراهم گردد
لذا در سـنت حـاكم بـر حـوزه بـه نـوآوري و        ؛باشد آموخته سيستم حوزه علميه مي دانش) ره(امام خميني

و  ه بـرد بهرهاي جديد  حل راهبايد از  جا باور دارد كه براي مسائل جديد امام در اين. ورزد خالقيت مبادرت مي
فروپاشـي نهـاد ديرپـاي سـلطنت     . يابي از اراده قوي و اعتماد بـه نفـس بـاال برخـوردار اسـت      حل لذا براي راه

هاي درون ساختاري اين نهاد و اعتماد به نفس امام خميني در تبيين راهكـار   استبدادي در ايران به علت بحران
  .باشد ع و نوآوري وي در اين عرصه ميانقالبي و نوآورانه رفع بحران بود و جمهوري اسالمي ابدا

دسـتاورد بـزرگ آن يعنـي     و )ره(هاي مختلف نوآوري در انديشه سياسـي امـام خمينـي    در اين مقاله جنبه
  .گردد انقالب اسالمي تبيين مي

  
  نوآوري در حوزه -1
  نوآوري در رويكرد علمي حاكم بر حوزه   1-1

حال اگر سـنت بـا عناصـر اعتقـادي      .نيت گذشتگان استانباشت خرد و عقال ،ادموند بركبه تعبير  ،سنت
سنت علمي حاكم بر حوزه علميـه در زمـان فعاليـت    . گيرد درآميخته باشد نوآوري در آن به سختي صورت مي

ايـن  . گرديـد  زدگـي تقبـيح مـي    عنوان يونـاني  تدريس فلسفه به. نسبتي با فلسفه نداشت ،)ره(علمي امام خميني
زماني بـه تـدريس فلسـفه در    ) ره(امام. آوارگي مالصدرا گفتمان غالب در حوزه بود رويكردي بود كه از زمان

  .درخت ممنوعه بود ،در اين رشتهحوزه پرداخت كه تحصيل و تدريس 
ـ  درس را او .استادي نوآور بود ،خميني در عرصه تدريس در حوزه.. امام روح ا  آغـاز  كـه از  جـاي ايـن  ه ب

استدالل او براي اين كار، روش معلم اول يا ارسطو بود كه الهيات را  و ردطبيعيات شروع ك از كتاب شروع كند
امـام در  ). 98: 1378رجبي، (پس از طبيعيات قرار داده بود و به همين جهت الهيات را مابعدالطبيعه ناميده بود 

 :فرمايـد  ايشان مي. ترين اتهامات و حمالت قشريون تا حد شرك واقع شد تدريس فلسفه و عرفان آماج سخت
در مدرسـه فيضـيه فرزنـد    . رفـت  يادگرفتن زبان خارجي كفر و فلسفه و عرفان گنـاه و شـرك بـه شـمار مـي     «

صـحيفه  ( »گفـتم  اي آب نوشيد، كوزه را آب كشيدند، چرا كه من فلسفه مـي  خردسالم، مرحوم مصطفي از كوزه
  .)279: 21، ج امام

ياء فلسفه و عرفان بر اسـتدالل در بـاب واليـت    نوآوري علمي امام خميني در حوزه و تالش وي براي اح
كند استدالل فقهي اصولي است بـراي اقنـاع    استدالل فقهي كه او در باب واليت فقيه مي. شتفقيه نيز تأثير گذ

عرفـاني   ـخواهند وگرنه استدالل واقعي و برهاني او مبني بر اصول فلسفي  كساني كه دليل از كتاب و سنت مي
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ست و امري معنوي است كه حكومت ظاهري و فرمانروايي صوري تجسم و تجسـد مـادي   كه منبع آن از خدا
  )104: 1378رجبي، (آن است 

.. آيـت ا  مخالفان سترگي داشـت و در دوران زعامـت   ،نوآوري امام خميني در سنت علمي حاكم بر حوزه
 شـد  ايجاد مـي  تحجرينمبروجردي همواره مشكالتي براي كرسي تدريس فسلفه امام و عالمه طباطبايي توسط 

 امام در دستاورد بزرگ، تغيير رويكرد حوزه به سياست و اجتماع. كه ايشان بر همه اين مشكالت غالب گرديد
  .اين دوران بود

  
  حاكم بر حوزه  و سياسي نوآوري در رويكرد اجتماعي  1-2

جنبان اصلي انقـالب   در انقالب مشروطيت روحانيت مشاركتي تمام عيار در امور اجتماعي داشت و سلسله
س أها آنان را دچار ي تروريست بهبهاني توسط تندروها و هللاترور آيت ا نوري و هللاما شهادت شيخ فضل ا ؛بود

آوري كتاب مهـم خـود    ميرزاي ناييني اقدام به جمع.. طوري كه بنابر بعضي اقوال آيت ا هب. و ترديد جدي نمود
حائري يزدي مؤسس حوزه علميه قم نيز كه همزمـان بـا آغـاز دولـت     .. ا آيت. نمود» تنبيه االمه و تنزيه اعلمه«

گونه از خزان اسـتبداد   استبدادي پهلوي فعاليت خود را آغاز نموده بود با هوشمندي نهال نوپاي حوزه را بدين
در ايـن  . هاي صريح سياسـي و اجتمـاعي پرهيـز نماينـد     گيري موضع مدرن مصون نگه داشت كه طالب از شبه

هـاي سياسـي يـك     جات و عضويت در احزاب و گروه مشاركت در سياست و اجتماع، خواندن روزنامه دوران
بروجردي نيز ادامه داشـت و از طـرف ايشـان    .. ا اين رويه در زمان زعامت آيت. رويكرد منسوخ در حوزه بود

در ايـن دوران  . نشد بود، اسالمي نيز رويكرد هيچ حمايتي حتي از جمعيت فداييان اسالم كه گروهي سياسي با
عنـوان   بـه  .مسائل سياسي اجتماعي موضـع صـريح داشـت    مواجهه با امام برخالف رويكرد حاكم بر حوزه در

نمـود؛ بـا نوشـتن     هاي شهيد مدرس را در مجلس شوراي ملي استماع مي نطق ،صورت حضوري ه و ب مستمع
هـاي   از سياسـت  كتوب آشـكار نمـود؛  صورت مه اجتماعي خود را ب ـگيري سياسي  سرار موضعالا كتاب كشف

  .رضاخان انتقاد كرد و آرمان حكومت اسالمي را طرح نمود
يك نوآوري سياسي اجتمـاعي در حـوزه بـود،     ،رويكرد انتقادي امام نسبت به حاكميت و مسائل اجتماعي

 و اعي و سياسـي رز با ديدگاه اجتمـ ااي از شاگردان مب همين ترتيب حلقهه ب ،رتبه قم بود ايشان كه مدرس عالي
اجتماعي امام  هاي خاص سياسي و گيري رويدادهاي تاريخي كه مبين جهت برخي از ذكر .انتقادي تربيت نمود

  .برخورداراست اهميت اين رابطه از است در )ره(خميني
آقاي . بروجردي داشته باشد هللامحمدرضا شاه مترصد فرصتي بود كه از قم عبور كند و ديداري نيز با آيت ا

در قم بماند و با شاه ديدار .. وجردي براي پرهيز از ديدار شاه در فكر سفر بود، اما امام توصيه نمود كه آيت ابر
تـر داشـت و رويكـرد انتقـادي امـام نسـبت بـه رژيـم          گردد كه هدف امام پيامي انقالبـي  لذا مالحظه مي. نكند

   ). 1: 1387قوچاني،(تر است گيرانه استبدادي سخت
. باب بازي شطرنج مهمترين نوآوري اين فقيه برجسته در زمان حاكميت دولت اسالمي استحكم امام در 

فتـواي  . انـد  حـرام دانسـته  ، نظر از آنكه آلت قمار باشـد يـا نباشـد    ، بازي شطرنج را صرفجمهور فقهاي شيعه
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ديگـران  . ز دانستندكه آلت قمار نباشد جاي اما بعدها امام بازي شطرنج را در صورتي. نخست امام نيز همين بود
حـرام   بالكـل از جمله حجت االسالم قديري با ايشان محاجه كردند كه بنابر فتواي خود شما لعب به شـطرنج  

  : نويسند االسالم قديري مي امام در پاسخ حجت .است
ت برداشت داريد، تمدن جديد بـه كلـي بايـد از بـين بـرود و مـردم       اگونه كه جنابعالي از اخبار و رواي آن«
  ) 151: 21، جامامصحيفه (» ...زندگي نمايند نشين بوده و يا براي هميشه در صحراها خكو

خوانساري در باب جايز بـودن بـازي شـطرنج بـدون رهـن       اهللالمدارك آيت  امام به كتاب جامع ،در ادامه نامه
  .دهند ارجاع مي
ماعي به نـوآوري فقهـي   گونه حضرت امام در زمان تشكيل دولت اسالمي نيز جهت حل معضالت اجت اين

  .ورزند مبادرت مي
رابطه دربار و  ،بروجردي هللاپس از رحلت آيت ا .نيز از اهميت برخوردار بود در حوزه امام نوآوري سياسي

دربار در پرتو فقـدان مرجعيـت شـيعه در قـم در انديشـه عملـي نمـودن        . گردد حوزه وارد مراحل جديدي مي
از طرفـي بـا رحلـت آقـاي     . بروجـردي مخـالف آن بـود    هللاه آيـت ا ي است مانند اصالحات ارضي كهاي طرح

  . گردد وارد مرحله جديدي مي) ره(زندگي سياسي مذهبي امام خميني ،بروجردي
كه استاد برجسته قم بود اما در  رغم اين علي. داشت حرمت زعامت و مرجعيت را در قم پاس مي امام عموماً

گيري صريح سياسي در مقابـل نظـام حـاكم پرهيـز      از موضع نمود و جلسات درس آقاي بروجردي شركت مي
ـ   هللاشاه پيام تسليت رحلت آيـت ا  ،از طرف ديگر پس از وفات مرجعيت جهان تشيع. كرد مي ه بروجـردي را ب

فرستد و اين نشان از تمايل شاه براي انتقال كانون مرجعيت  حكيم در عراق مي.. جاي ارسال به قم، براي آيت ا
  :گذارد مراحل زير را پشت سر مي ،در مقابل رژيم) ره(مواضع سياسي امام خميني. ور استبه خارج از كش
ما . اند پدران ما قانون اساسي را با خون خود خريده: دنگوي مي ايشان ؛حمايت از قانون اساسي -مرحله اول

: الـف 1377، رجبـي (خواست ما تنها اجراي قوانين اسـت  . دهيم حكومت قانون اساسي را نابود كند اجازه نمي
46(  

با قدرت گرفتن دربار و اراده مطلقه و فراقـانوني شـاه بـراي زيـر پـا نهـادن قـانون اساسـي          -مرحله دوم
  .گيرد عنوان تنها قانون قابل قبول محور عمل امام قرار مي مشروطه، حمايت از شرع و قانون اسالم به

يل رسيده و بـه  ئاستراتژيك با آمريكا و اسرادر اين مرحله رژيم حاكم در عرصه سياست خارجي به اتحاد 
بندي گرديـده و در عرصـه سياسـت داخلـي نيـز       قول مارك گازيورسكي دولت دست نشانده در ايران صورت
 15سـركوب قيـام   . خـواه عملـي گرديـده اسـت     سركوب ملت و مواجهه با روحانيت و نيروهاي سياسي وطن

گرانه رژيم  يد نمودن حضرت امام نشانگان آشكار رفتار سركوبحمله به حوزه علميه قم، زنداني و تبع ،خرداد
  .اين دوران است در

  .باشد در اين مرحله نوآوري سياسي امام، ارائه الگويي از اسالم مبارز مي
،  »خودكـامگي و اسـالم سـتيزي شـاه    «امام خميني در ايـن مرحلـه سـه معضـل بـزرگ ايـران و اسـالم را        

  . نمايد عنوان مي» يلئحمايت پنهان شاه از اسرا«و » رانهاي آمريكا در امور اي دخالت«
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عنـوان دو واژه كليـدي در    را بـه » ايران«و » اسالم«ست كه ا نوآوري سياسي امام خميني در اين مرحله اين
ايسـتد و حـوزه را    دهد و در مقابل سياست رژيم مبني بر القاء ستيز بين اسالم و ايران مي كنار يكديگر قرار مي

  :گويد او به شاه مي. نمايد يدان مبارزه سياسي ميوارد م
كنم، دست از اين اعمـال و   من به تو نصيحت مي! اي جناب شاه! كنم اي آقاي شاه من به شما نصيحت مي

خـواهم مثـل    من نمـي . كنند اريزشكرگها بخواهند بروي، مردم  من ميل ندارم كه اگر روزي ارباب. رويه بردار
. خواهند ها صالح مملكت را مي از روحانيت بشنو، از علماي اسالم بشنو، اين. شنونصيحت مرا ب. پدرت شوي

  )245: 1، جامامصحيفه ( .خورد، بدبخت، بيچاره يل به درد تو نميئيل نشنو، اسرائاز اسرا
نمايد، اما مبـارزه بـا رژيـم حـاكم      نظام استبدادي حاكم بر ايران امام را به تركيه و سپس به عراق تبعيد مي

  . ادامه دارد
گيـري سياسـي امـام در مقابـل نظـام اسـتبدادي در سلسـله         خورشيدي مرحله سوم موضـع  1348در سال 

  .گردد بندي مي هاي واليت فقيه در نجف صورت درس
عنوان حكومت شرع و قانون الهي است و هيچ كـس حـق قانونگـذاري     حكومت اسالمي به -مرحله سوم

  .ندارد
طرح گرديد و حاصل آن مهاي امام خميني در نجف  مي در ضمن سلسله درسطرح كلي انديشه حكومت اسال

  .بود) ره(اين يك نوآوري بزرگ در انديشه سياسي امام. كتاب واليت فقيه بود
سيتزي، وابستگي بـه   دين(عالوه بر تأكيد بر خصلت منفي شاه  1356المي در سال اسبا آغاز مجدد نهضت 

يكـي  . قـرار گرفـت  ) و سپس انقالب اسـالمي (در صدر اهداف نهضت  سه موضوع به تدريج،) اجانب و ظلم
  . عزل محمدرضا شاه پهلوي، دوم انقراض خاندان پهلوي و سپس كمي با تأخير ابطال نظام سلطنتي

امام خميني با اعتراض به ذاتيات نظام سلطنت از قبيل عدم دخالت مردم در گزينش نظام سلطنت، موروثي 
 از ،)ره(سياسـي فقهـي امـام خمينـي     رويكـرد  در .دن آن، نظام سلطنتي را باطل اعالم كردالعمر بو بودن و مادام

مسـتوجب سـرنگوني    ،نابرابري و تفـرعن اسـت   مبتني بر و ها جا كه نظام سلطنتي نظام به بند كشيدن انسان آن
  .است

ي بنيانگذاري نظام مهمترين اقدام ماندگار و بديع امام خمين ؛تشكيل نظام جمهوري اسالمي -مرحله چهارم
  :گردد جمهوري اسالمي از ديدگاه امام خميني در هفت ضابطه خالصه مي. جمهوري اسالمي بود

قانون اساسي آن اسالم است و الگوي رفتـاري   ؛سالمجمهوري اسالمي حكومتي است متكي بر ضوابط ا -الف
  .)334، ص4و ج 515-514:  3، جامامصحيفه (در حكومت است ) ع(و امام علي) ص(آن شيوه پيامبر

. مراد از جمهوريت تكيه بر آراي اكثريت مردم است .جمهوري اسالمي حكومتي است متكي بر آراء عموم -ب
. دست خود ملت استه جا كه حق تعيين سرنوشت ب از آن. شود مملكت توسط نمايندگان واقعي مردم اداره مي

  .)334:  4، جهمان(شود  أي عموم گذاشته مينيز به ر) جمهوري اسالمي(حتي نوع حكومت پيشنهادي ما 
:  5ج همـان، (مهـوري اسـت   جمهوري به همان معنا كه در همـه جـا ج  . جمهوري است ،شكل حكومت -پ

181(.  
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  .)420 ،5همان، ج(جمهوري اسالمي حكومتي مستقل است، وابسته به شرق و غرب نيست  -ج
  .)485، ص8همان، ج(حكومتي عادالنه است  جمهوري اسالمي حكومتي مبتني بر عدالت اجتماعي است، -چ
در . تر از دموكراسي غرب اسـت  كامل ،اسالم دموكراسيِ. حكومتي مبتني بر آزادي است ،جمهوري اسالمي -ح

  .)525، ص6همان، ج(تاتوري وجود ندارد استبداد و ديك ،جمهوري اسالمي
همان، ( و هدايت دولت را بر عهده داردروحانيت نقش ارشاد . وظيفه علماي اسالم نظارت بر قوانين است -خ
  .)398، ص15ج

زيـرا زمـاني كـه حـاكم      ؛رسـد  جمهوري اسالمي هرگز به مرز استبداد نمي ،در انديشه سياسي امام خميني
دار اداره جامعـه اسـت نـه    وظيفه زمام ،در دموكراسي غربي. خود معزول است هاسالمي استبداد پيشه كند خودب

سياست از ديـدگاه امـام عبـارت اسـت از     . داند فه زمامدار را اداره و هدايت جامعه مياما امام وظي ؛هدايت آن
كه براي تأمين اين نيازها  نو شونده نوبهمسائل و نيازهاي واقعي و نيازهاي تأمين  برايهدايت و رهبري جامعه 

  . استفاده از عقل و دانش از ضروريات است
سـتيزي،   گرايـي، سـلطه   عـدالت . سياسـت رحمـاني اسـت    ارائـه الگـوي   ،نوآوري امام در عرصه سياسـت 

  .باشند هاي سياست رحماني مي شاخص ،خواهي و عدم انفكاك دين از سياست آزادي
اسالم مبتني بر اصول قرآن و داراي فقه  ؛ورزي به طرح كليدواژه اسالم ناب پرداخت امام در عرصه سياست

  .حقوق اسالم ناب داراي نقش اساسي استخردورزي و انصاف در مبادي . پويا و احكام متعالي
اسالم آمريكايي، اسالم مقدسين متحجر و  :با سه قرائت ديگر از اسالم مبارزه نمود ،امام با طرح اسالم ناب

خـورد از گلولـه و   ) مقدسـين متحجـر  (فرمود زخم زباني كه پدر پير شما از اين گـروه   مي ماما. اسالم التقاطي
  .سرب محمدرضا هم نخورد

آن عنصـري كـه توجـه    . دخالت دادن اخالق و ايمان در قدرت بـود  ،آوري ديگر امام در عرصه سياستنو
  .ارائه كردالگويي متفاوت براي تحليل انقالب اسالمي را خود جلب كرد و ه انديشمندان جهان را ب

ـ . ايران سازگار نبود مطلعين از اوضاعاين انقالب با الگوها و انتظارات « ده نشـده بـود يـك    زيرا تاكنون دي
پرشور و پرآوازه يك انقالب عليه نظام سلطنتي شود كه حاكمش مدعي حقانيت خود و  رهبر مذهبي، سردمدار

  .)15:  1369،  نيكي كدي(بود ش و پيوندش با گذشته ملي سرزمينش ا هاي اصالحي صحت برنامه
استقامتي عجيب بر تصـميمات خـود   عالوه ه ايمان به خدا مبناي تفكر و انديشه سياسي امام خميني بود، ب

هـاي انسـاني و واقعيـات     انديشه سياسي امام خميني بين آرمان. داشت و در كنار آن بر نظرات جمع پايبند بود
ها به پيروزي انقالب اسالمي و پايان استبداد سـلطنتي در ايـران    نمود و اين شاخص اجتماعي تناسب ايجاد مي

  .مدد رساند
  
  نوآوري فقهي    -2
  نوآوري در واليت سياسي فقيه   2-1

تأكيد بر رهيافت ايجابي دولت و  كه اساس جمهوري اسالمي است آشكارا) ره(انديشه سياسي امام خميني
واليـت  . هاي پاياني قرن بيسـتم بـود   انگيز امام در سال تأكيد بر واليت سياسي فقيه دارد و اين نوآوري اعجاب
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در عصـر غيبـت ولـي امـر و     «نظـر ايشـان   ه ب. دستگاه فكري امام استفقيه اساس نظم سياسي دوره غيبت در 
الشرايط براي فتوا و قضـاوتند جانشـين آن حضـرت در     نايبان آن حضرت كه فقيهان جامع) عج(سلطان عصر 

زنـدگي  (هسـتند  ) جز جهاد ابتـدايي ه ب(اجراي سياست و مسائل حكومتي و ساير امور مربوط به امام معصوم 
  ). 443:  1377،  نيسياسي امام خمي

مجتهد عادل در انديشه امام فقيهي است كه شغل او تحقيق در احكام شرع و روايت حديت شيعه اسـت و  
با تكيه بر چنـين ديـدگاهي اسـت كـه در     . آگاهي دارد) ع(از اين طريق بر مجموعه قابل توجهي از احكام ائمه

اداره انسـان و اجتمـاع از گهـواره تـا گـور اسـت        تئوري واقعي و كامـل  ،فقه ،)ره(انديشه سياسي امام خميني
  .)289:  21ج ،امامصحيفه (

  :گويد در توصيف شرايط فقيه حاكم مي) ره(امام خميني
مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كـه براسـاس آن، نظـام اسـالمي بتوانـد بـه نفـع مسـلمانان         «
هـا كـافي    حوزه كه اجتهاد مصطلح در ريزي كند كه وحدت رويه و عمل ضروري است و همين جاست برنامه
ها هم باشد ولي نتوانـد مصـلحت جامعـه را تشـخيص      علوم معهود حوزه دربلكه يك فرد اگر اعلم . باشد نمي
: همان( »دست گيرده تواند زمام جامعه را ب اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي.. .دهد
178(.  

به استفتاء نمايندگان خويش در دبيرخانـه ائمـه جمعـه و جماعـات سراسـر      امام خميني همچنين در پاسخ 
دانـد و در ايـن پرسـش كـه در چـه صـورت فقيـه         كشور، شرط تولي امور مسلمين را آراء اكثريت آنـان مـي  

لكن تولي امور مسـلمين  . واليت در جميع صور دارد«: نويسد  الشرايط بر جامعه اسالمي واليت دارد؟ مي جامع
حكومت بستگي دارد به آراء اكثريت مسلمين كه در قانون اساسـي هـم از آن يـاد شـده اسـت و در       و تشكيل

  .)459: 20ج ، صحيفه امام( »شده به بيعت با ولي مسلمين صدر اسالم تعبير مي
در حـل مسـئله    خبرگان ، جايگاه ممتاز مجلس )ره(در الگوي جمهوري اسالمي مطلوب امامنكته بااهميت 

عد ديگـر نـوآوري فقهـي در انديشـه     ب. ختيارات آن در عزل و نصب رهبر حكومت اسالمي استجانشيني و ا
، تأسـيس مجلـس خبرگـان و ورود عنصـر رأي مـردم بـه        از آن متـأثر و قانون اساسي  )ره(سياسي امام خميني

در . گزينش رهبري و حذف شرط مرجعيت از شرايط رهبري و اكتفا به اجتهاد در شروط واليـت فقيـه اسـت   
نام مجلس خبرگان در گـزينش رهبـري   ه اي ب گيرد و ايجاد واسطه خود ميه اي نو ب شيوه ،جا تعيين رهبري اين

  . رود ها در مسئله رهبري از بين مي گردد و تضاد بين نخبگان و توده يمانع بروز هرگونه پوپوليسم م عمالً
ترويج خواص و پذيرش عوام بـود   در صورتي كه قبل از تشكيل دولت اسالمي و طبق سنت مرجعيت اين

همچنـين ضـرورت تشـكيل حكومـت توسـط فقهـا و        .شد كه سبب مركزيت و محوريت يك مرجع تقليد مي
اسـاس الگـوي بـديع امـام      بـر . مجتهدين است كه وظايف امام معصـوم را در اقامـه شـريعت برعهـده دارنـد     

اجتهـاد شـرط الزامـي رهبـر دولـت       گردد و فقاهت و حكومت اسالمي در عصر غيبت تشكيل مي) ره(خميني
  . وسيله خبرگان ملت استه گردد و تعيين آن نيز ب اسالمي اعالم مي
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  احياء قاعده مصلحت در فقه سياسي   2 -2
امـام در كتـاب حكومـت اسـالمي     . امـري الزامـي اسـت   ) ره(مصلحت عامه در انديشه سياسي امام خميني

. شوند بسياري از احكام تعطيل مي، دولت اسالمي را تأسيس نكنيم ،عنوان يك مقدمه واجب اگر ما به :گويد مي
ما از باب واجب مقدمي و براي آنكه فرايضي مثل امر به معروف و نهي از منكر و حدود و ديات و قصاص و 

 هر قانوني، اعم از الهي و غيرالهي، بايد ضامن اجرا داشـته . غيره اجرا شوند، بايد دولت اسالمي را تأسيس كنيم
لذا كسـب قـدرت و حفـظ آن از اوجـب واجبـات      . باشد و دولت اسالمي ضامن اجراي قوانين اسالمي است

  .است
الملـل عليـه    شود و اجراي بعضي حدود و احكام موجب تحريك محيط بين حال دولت اسالمي تشكيل مي

نچه موجب وهن نظام دهند آ مي در اين عرصه اين است كه فتوا) ره(نوآوري فقهي امام. شود دولت اسالمي مي
 در .حفظ نظام باالترين مصحلت و بلكه يك مصلحت ملي است. نمايد تعطيل شود است و نظام را تضعيف مي

 كنـد  اجـرا  تا فقط شـريعت را  دست بگيرده ب گونه نيست كه حكومت قدرت را نظريه سياسي امام خميني اين
نام مصالح دين تضـاد  ه اي ب مجموعه با ح اسالم ورو دليل با شريعت به هر مواقع حتي اگر بسياري از بلكه در

انديشـه   بنابراين در .است بحث سنگسار يا هم حكم ارتداد اين امر مثال بارز .شود نمي شريعت اجرا كند، پيدا
  .سياست است واسطه نص و ،نظريه اجتهادي فقيه ،سياسي امام خميني
تواند قراردادهاي خود را يك طرفـه بـا    مينظر امام، مصلحت مرسله است كه در آن دولت  مصلحت مورد
خاطر مصالح كشور و اسالم، مزارعه و مضاربه و بسياري از معامالت شـرعي هـم تعطيـل    ه مردم فسخ كند و ب

  .شود
عنوان خلف شارع و با هدف تـأمين مصـالح ملـي، قـانون      ترتيب، دولت اسالمي در حوزه عمومي به بدين
  .كند وضع مي

  
  )ره(امام هاي سياسي نوآوري -3
  اهتمام به حقوق زنان   3-1

درباره فعاليت سياسي و حقوق اساسي زنان ) ره(تحول و نوآوري پديد آمده در انديشه سياسي امام خميني
  .مبتني بر تحوالت رخ داده در بستر اجتماع و دولت است

هـاي   توجه به نابساماني ها و با در زمان پهلوي ماما .اي امام دفاع از حيثيت و حقوق زن است الگوي انديشه
هـاي سياسـي در قبـل از انقـالب      اخالقي ناشي از كشف حجاب، آشكارا به مخالفت با حضور زنان در عرصه

هاي  اليحه انجمن ،امام در اين مقطع با استناد به احكام اسالم و قانون اساسي مشروطه. پرداخت 1357اسالمي 
 )1341مهـر   28نخست وزير وقـت در  (علم  هللاام در تلگراف به اسداام. ايالتي و واليتي را مورد انتقاد قرار داد

  :گويد مي
قوانين محكم اسالم كه  ]است با[هاي ايالتي و واليتي و شهرداري مخالف  ورود زنها به مجلسين و انجمن«

محول به علماي اعالم و مراجع فتواست، و بـراي ديگـران حـق    ) مشروطه(تشخيص آن به نص قانون اساسي 
صـورت حـق رأي    در ايـن . دهند ت نيست، و فقهاي اسالم و مراجع مسلمين به حرمت آن فتوا داده و ميدخال
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،  صحيفه امام( »قانون اساسي است از متمم ها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم دادن به زن
  )80: 1ج

ي به زنان يا وارد كردن نيمـي  أحق ر بين دخالت زنان در انتخابات يا اعطاي) ره(در اين مقطع امام خميني
ديـد و از ايـن    با گسترش فساد و فحشا مالزمه مـي ) به تعبير رژيم استبدادي وقت(از جمعيت ايران در جامعه 

) يعني گسـترش فحشـا  (حيث ظاهراً شركت زنان در انتخابات را نه در استقالل خود، بلكه چونان مقدمه حرام 
اسي و گسترش روابط اجتماعي نسبتاً مناسب بين زن و مرد در عرصه عمـومي  با تغيير نظام سي. كرد تحريم مي

و در دوران حيات جمهوري اسالمي، امام به لزوم شرعي حضور زنان در انتخابـات و مجلـس و غيـره اصـرار     
  .نمايد مي

مواجهه امام با درك تحول و مقتضيات زمان و از پايگاه ديانت با تكيه بر خرد بشري به نوآوري در الگوي 
مـردان   نزنان همچو«: گويد امام درباره وضعيت زنان در جمهوري اسالمي مي. پردازد با حقوق اساسي زنان مي

در مبـارزات  . آنان از حـق رأي دادن و رأي گـرفتن برخوردارنـد   . در ساختن جامعه اسالمي فردا شركت دارند
البته جلوي فساد . به زن خواهيم داد را نه آزاديما همه گو. اخير ايران، زنان ايران نيز سهمي چون مردان دارند

  .)520: 5، جهمان( »بين زن و مرد فرقي نيستديگر گيريم و در اين مورد  را مي
هاي سنتي و حتـي مشـروطه دربـاره محـدوديت حضـور زنـان در زنـدگي         امام خميني بدين سان با نظريه

    .گيرد سياسي آشكارا فاصله مي
  
  ه روحانيت خوانش مجدد دستگا   3-2

در مقابل آخوندهاي درباري و متحجـرين بـه   ) ره(ست كه اماما اي گزاره» روحانيت راستين اسالم و تشيع«
گونـه   ايـن  جمهـوري اسـالمي ايـران   وصف روحانيت راستين اسالم و تشيع از لسان بنيانگذار كبير . برد كار مي
براي قوم و ملت خود منذران صادقي شدند كه قه به پيش تاختند و تفسالم بر آنان كه تا كشف حقيقت «: است

اگـر فقهـاي عزيـز     ...بندبند حديث صداقتشان را قطرات خون و قطعات پاره پاره پيكرشان گواهي كرده اسـت 
بـه خـورد    -علـيهم السـالم    –، معلوم نبود امروز چه علومي به عنوان علوم قرآن و اسالم و اهـل بيـت    نبودند
  ).274-273 : 21امام، ج صحيفه( »ها داده بودند توده

  . اتكاي روحانيت راستين بر اسالم ناب محمدي است ،)ره(مطابق رويكرد امام
، به تبيـين دوگانـه    نمايد اسالم آمريكايي را تبيين مي ـ گونه كه الگوي دوگانه اسالم ناب محمدي  امام همان

انـد و   ها به هر دو تفكر آميختـه  هنوز حوزه البته«: پردازد گونه مي اين لوح نمايان ساده مقدس ـ روحانيت راستين 
هاي تفكر اهل جمود به طالب جـوان سـرايت نكنـد و     بايد مراقب بود كه تفكر جدايي دين از سياست از اليه
همين قضيه است كه چگونه در دوران وانفسـاي نفـوذ    يكي از مسائلي كه بايد براي طالب جوان ترسيم شود،

اند و براي نجات اسالم و حـوزه و روحانيـت از    اي كمر همت بسته ، عده سواد لوحان بي مقدسين نافهم و ساده
، هر كس صددرصد معتقد به مبارزه نبود زيـر فشـارها و    اوضاع مثل امروز نبود. اند جان و آبرو سرمايه گذاشته

وسـت  و يـا بـا گوشـت و پ    شاه سـايه خداسـت  «ترويج تفكر . رفت نماها از ميدان به در مي تهديدهاي مقدس
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كه ما مكلف به جهاد و مبارزه نيستيم و يا جواب خون مقتولين را  توان در مقابل توپ و تانك ايستاد و اين نمي
باطـل اسـت و   ) ع(كننده حكومت قبل از ظهور امـام زمـان    ، شعار گمراه تر دهد و از همه شكننده چه كسي مي

ي و تبليغـات  فشد با نصيحت و مبارزه من نمي بودند كه فرسايي بزرگ و جانمشكالت  ،ديگر» ان قلت«هزاران 
  )279،  21ج  )ره(صحيفه امام ( »مبارزه و ايثار خون بود ،حل ، تنها راه گرفترا ها  جلوي آن

چـرا امـام    جمهوري اسالمي ايـران، راستي قريب يك دهه پس از پيروزي انقالب اسالمي و تثبيت نظام ه ب
امام ايـن  ! پردازد؟ به خطر متحجرين مي، لوح نمايان ساده مقدسـ  تينگانه روحانيت راسوگونه با تبيين درهشدا

جمهوري جايي برسد و خللي در ه ها اگر خداي نخواسته ب داند كه اين كجروي جريان را يك خط انحرافي مي
ز هـا بـاالتر ا   خورد كه قـرن  ، اسالم چنان سيلي از غرب و شرق و وابستگان به آنان مي وارد شود اسالمي ايران

  ).442: 20ج ، صحيفه امام( شاهي خواهيم بود ستم عصر
اي غيـر از   زنند كه گويي وظيفـه  اي با ژست مĤبي چنان تيشه به ريشه دين و انقالب و نظام مي امروز عده«

اي از  طـالب عزيـز لحظـه   . هاي علميه كم نيست نمايان احمق در حوزه و مقدس خطر تحجرگرايان. اين ندارند
آيـا در   .اند و دشمن رسول اهللا ها مروج اسالم آمريكايي ، اين خوش خط و خال كوتاهي نكنندفكر اين مارهاي 
  !ها نبايد اتحاد طالب عزيز حفظ شود؟ مقابل اين افعي

، امـروز   مبارزه بـا شـاه حـرام اسـت     گفتند دين از سياست جداست و شعور مي نماهاي بي ديروز مقدس... 
  .! ..اند دهگويند مسئولين نظام كمونيست ش يم

ها مبارزه را حرام كرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تالش خود را نمودند تا اعتصاب  اي ديروز حجتيه
 -278 ، 21، ج صـحيفه امـام  (» انـد  تر از انقالبيون شده امروز انقالبي ،چراغاني نيمه شعبان را به نفع شاه بشكنند

281(.  
تـاريخي هـزار سـاله در     شان خون شهادت نقش بسته اسـت و  بينجروحانيت راستين را كه به تارك  ،امام

در مقابل متحجـرين   ؛ داند نماينده اسالم ناب محمدي مي ،تحقيق در راه بارور ساختن نهال مقدس اسالم دارند
  .نمايد السالطين و آخوندهاي درباري را نماينده اسالم آمريكايي معرفي مي ، وعاظ نمايان مقدس

  
  گي نوآوري فرهن -4

بـديل   ، بنيانگذار نظام سياسي جديد و رهبر بي پرداز جمهوري اسالمي به عنوان نظريه) ره(نقش امام خميني
انقالب اسـالمي   المللي در ده ساله اول فرد در عرصه تحوالت داخلي و بين نقشي ويژه و منحصربه ،ملت ايران

د ملت ايران و همچنين ملل مستضعف جهان معنوي امام بر قلوب آحا حكومت ممتاز و. نموده بود عطابه وي 
 ،)ره(هاي امـام  در منظومه بدايع و نوآوري. نمود يك الگوي غالب فرهنگي تبديل مي بههر كنش رفتاري وي را 

هـايي از آن   مؤلّفـه هاي فرهنگي وي در مقابل يك رهبر سياسي و مذهبي از اهميت برخوردار است كه  نوآوري
  .گردد تبيين مي
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  الگوي جديد از اخالق حكمراني  هئارا  4-1

گـزاره   ،ترين وجه اين اخالق مهم. ورزي اخالق ماكياوليستي است گفتمان اخالقي حاكم در عرصه سياست
مهمترين هدف  ،كسب و حفظ قدرت ،در اين گفتمان اخالقي. باشد مي »كند هدف وسيله را توجيه مي«معروف 

 معنويت كه روح ايمان است قابـل جمـع بـا    ؛ مان استدين ابزاري در خدمت كسب قدرت حاك. سياسي است
كسب و توسعه قدرت هرگونه عمل غير اخالقي را اعم از ترور فيزيكي . سياست به مفهوم كسب قدرت نيست

امـا امـام دغدغـه    . نمايـد  صورت فردي توجيه ميه صورت جمعي چه به را چه ب ها و يا ترور متافيزيكي انسان
، برداشت امام از سياست در چـارچوب   نمايد معرفي مي ءسياست را علم انبيا. ردسياست را دا جمع معنويت و

، از حق در  سوي حقه ، سياستمدار سفري از خلق ب )ره(مطابق فلسفه سياسي امام خميني. فلسفه صدرايي است
  ). اسفار اربعه(حق با خلق و از خلق با حق دارد ، از حق

بلكـه   ؛يـك درك مناسـكي نيسـت    ،درك از دين ،كند ه دين نگاه ميورزي ب امام وقتي كه از پايگاه سياست
اي به  در نامه) ره(گونه است كه امام اين .ورزي است معنويت دين با سياست ترويجدر پي  دركي معنوي دارد و

نمايد كه خـانواده متهمـان كودتـاي نـوژه در      تأكيد مي جمهوري اسالمي ايرانرئيس وقت ستاد مشترك ارتش 
  ). 1388اسفند  15 روزنامه اطالعات، حسن خميني،سيد(يشت و مسكن قرار نگيرند مضيقه مع

 نوآوري فرهنگـي  لـذا . الگويي از اخالق حكمراني در اسالم است ،نظام حربينوع مواجهه امام با دشمنان 
  :اي جديد با مختصات زير است ه اخالق حكمراني به شيوهئامام ارا

  
  راستي  صدق و 4-1-1

راسـتي   ، صـدق و  يز اخـالق ماكياوليسـتي اسـت   يتم ترين معيار اصلي ،ه نگاه ابزاري به اخالقگونه ك همان
ها بـا   امام به زباني ساده و قابل فهم براي توده. است) ره(ورزي امام خميني ترين مشخصه الگوي سياست اصلي

بلكـه شـفاف و    ،نبودكدر  ها مات و ورزي امام براي توده شيشه ويترين سياست. گفت مخاطبين خود سخن مي
. گرفته از معنويت دين اسالم بود كه امام آن را با سياست پيوند زده بودنشأت شفافيت  اين زالليت و .زالل بود

، عيار ممتاز صداقت او پشتيباني قاطع .صداقت يك رهبر با ملت خود بود تقويم ده ساله اول انقالب روز شمار
 وزير وقت اي به نخست امام در نامه ،مثال پانزده روز قبل از پايان جنگ براي ؛ملت را از انقالب و نظام رقم زد

اسالم در ميان اسـت صـادقانه    اما وقتي كه پاي مصلحت نظام و ،داند اهللا مي ه در جنگ را خيانت به رسولهشب
جنـگ را   صداقت امام امت با امت، پذيرش پايان .كند را فرياد مي» نوشيدن جام زهر«گويد و  با مردم سخن مي

  . گان ايران اسالمي سهل و آسان نموددكه تقدسي ايدئولوژيك داشت بر رزمن
  
    پذيري نقدپذيري و نصيحت  4-1-2

گونـه   در ايران نيز وضعيت بـدين  .اند حكمرانان زيادي در جهان به استبداد در شيوه حكمراني شهره تاريخ
ا به پيشـنهاد شـاه يكـي از ايرانيـان سـخني از سـر       در دربار انوشيروان كه به عادل معروف است بن. بوده است

كوبنـد كـه آن    سر وي مـي  قدر بر ها آن با قلمدان! دستور اين شاه عادل ؟ه ب اما ؛راند دلسوزي و نقد به زبان مي
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 اسالم نيز گسستي از اين وضعيت ايجـاد نشـد زيـرا    پس از. )69:تجارب االمم ابن مسكويه،( ميرد فرد ناقد مي
لـذا درك   ؛سخت در ايران همچنان در مقابل نفوذ معنويت اسالم مقاومت نمود نگ استبدادي جانفره انديشه و

امـا معنويـت    ؛آورنـد  جـاي مـي   همناسك دين را ب آنان صرفاً ،حكمرانان خودكامه از اسالم دركي مناسكي بوده
مداري اسـت كـه از ايـن    امام اولـين سياسـت  . پذيرفتند اسالم را چون تحديدكننده قدرت خودكامه آنان بود نمي

زمـاني كـه   . آموزد عنوان اخالق حكمراني به پيروان خود مي نقدپذيري را به نمايد و وضعيت گسست ايجاد مي
قانونگذاري مجمع مصـلحت منصـوب وي را بـرخالف نـص صـريح       ،نمايندگان مجلس سوم شوراي اسالمي

ايد  مطلبي كه نوشته«: چنين است ) ره(پاسخ امام ،كنند اي به اين معضل اشاره مي قانون اساسي دانسته و در نامه
صورتي درآيد كه همه طبـق قـانون اساسـي    ه ها وضع ب اهللا تصميم دارم در تمام زمينهءشا ان درست است كامالً

  )203، ص21صحيفه امام، ج(» .كنم شما دعا مي همة از تذكرات همه شما سپاسگزارم و به ...حركت كنيم
كنـد   اسالم اقتضا مي ، مصلحت نظام و گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است مجاها ان آنچه در اين سال«
  ).203ص، 21ج همان،(» به نفع مردم و اسالم باز گردد هاي كور قانوني سريعاً تا گره

  
  گونه اطرافيان ارانه با ستايش افراطكزستيز پرهي  4-1-3

 سر به زير كه در سايه پدري خودكامه رشد و عنوان جواني خجول و روز كه محمدرضا پهلوي به شايد آن
چنـان   كرد كمتـر از هشـت سـال بعـد آن     كسي تصور نمي ،به عنوان شاه جديد سوگند ياد كرد ،نموده بود نمو

، حـق   مجلس سنا ايجاد كند. اي گردد كه با تشكيل مجلس مؤسسان اختيارات سلطنت را افزايش دهد خودكامه
  .خالصه يك شاه كودتاچي گردد آن نهاد سلطنت نمايد وانحالل مجلس شوراي ملي را از 

گونـه حاكمـان از سـوي اطرافيـان دارد در      منطق دروني كنش سياسي ايرانيان كه حكايت از ستايش افـراط 
اين همان نقطه كانوني است كه بسياري از حاكمان را به  .عميق داردتأثير بندي رفتار استبدادي حاكمان  صورت

به آن واقف بود و صريحاً به  با ابزار ايمان الهي و خرد بشري) ره(خودكامگي كشاند و امام چاه ويل استبداد و
  .رد و ذم آن پرداخت

جـازي  حفخرالـدين   ،)ره(در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اول اسـالمي بـا امـام   1359در چهارم خرداد 
و بقيه محتواي سخنراني در تجليـل   دآغازي "بابي انت و امي"، متن گفتاري خود را با جمله  سخنران سرشناس

  .از مقام واالي امام بود
ها داشت به لحاظ  علت شخصيت استثنايي امام و نفوذ عميقي كه در دل تودهه شايد ارائه چنين سخنراني ب

  :دهد  اما امام با گاليه چنين پاسخ مي ،امري طبيعي بود ،فرهنگي
هـا يـك    من اگر خودم را براي خودم نسبت به ساير انسان .برم از غرور من به خداي تبارك تعالي پناه مي«

  ).343: 12ج ،صحيفه امام( »، اين انحطاط فكري است و انحطاط روحي بتي قائل باشمترم
نه سال پس از پيروزي انقالب اسالمي در ديدار ائمـه جمعـه سراسـر كشـور آيـت اهللا مشـكيني سـخناني        

كه گرفتـار بـه نفـس     قدري ما آن«: گونه است به وي اين) ره(پاسخ امام راند و بر زبان مي امام آميز درباره ستايش
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شما . ديگر مسائلي نفرماييد كه انباشته بشود در نفوس ما و ما را به عقب برگرداند ؛خودمان هستيم كافي است
  ).394ص، 20ج ،صحيفه امام( »...كنيمبظواهر اسالم عمل همين ، دعا كنيد كه حتي به  دعا كنيد كه آدم بشويم

  
  گرايي  توده  4-1-4

ما هو انسان ارزش و كرامت و مقام خليفة ه معنويت و روح اسالم را كه براي انسان ب ،)ره(جا كه امام از آن
  .هاي مردم نداشت گاه نگاه ابزاري به توده ، هيچ الهي قائل بود، با سياست پيوند زده بود

و به زبان ساده و شيوا و توده فهم و البتـه بـا صـداقت و    ا .گفتار وي بود) ره(گرايي امام يمت تودهزنقطه ع
  .گفت راستي با مردم سخن مي

همـواره از ديـدگاه    ممـرد  ،چه قبـل از اسـالم و چـه بعـد از اسـالم      ،پاي ايراني مطابق سنت استبدادي دير
داد و مجلـس   ملت قراررأي  ، ميزان را امام با پيوند جمهوريت با اسالميت. محلي از اعراب نداشتند ،حكومت

  .دانست او مردم را ولي نعمت حاكمان مي .اكبرهاي مردم و خانه ملت نام نهاد ل اهللاصشوراي اسالمي را حا
هـاي مردمـي دفـاع     گونـه از حقـوق تـوده    اين 1367مهرماه  25 گلپايگاني در اهللا اي به آيت در نامه) ره(امام

  : نمايد مي
با فقر  ...و يك طبقه عظيم فقرا... خواري بماند  بازي و زمينخان خاني و بورس  منوالاگر وضع به همان «
  ...قانون اساسي بايد فاتحه خواندزندگي كنند، براي حكومت اسالم و اسالم و  هو فاق

خـواران و   زدند كه اينان طرفـدار زمـين   زنند و مي به روحانيون مياست ها  من ميل ندارم كه تهمتي كه سال
شوند شاهد پيـدا كنـد و بـه مـا      با طرفداري خود موجب ظلم به مردم مستمند مي و داران بزرگ هستند سرمايه

  ).312-311: 15صحيفه امام ج (»!بچسبانند
اهللا فطـر النـاس    هفطر«بلكه مطابق آيه قرآني  ؛داند قرائت خواص از اسالم را عين اسالم نمي صرفاً) ره(امام

  :گويد داند و مي ها مي م را دين نازل شده بر فطرت انساناسال» عليها ال تبديل لخلق اهللا ذالك الدين القيم
خواهـد   ملت روحانيت را به تبع اسـالم مـي  ... خواهد كه قوانين اسالم در اين مملكت پياده بشود ملت مي«

ايـن معناهـا را از   ... هـم يـك سـاواكي اسـت      ، آن اگر خداي نخواسـته روحـاني هـم بـرخالف اسـالم بكنـد      
. ايـد  خير شماها كنار رفتـه . اند از جمهوري اسالمي كنار رفته ديگر د آقايان كه اين مردمهايشان بيرون كنن گوش

،  و اين مردم هم از مجلس، مادامي كه مجلس بر طريقه اسـالم باشـد و از دولـت   .... شما خودتان را عالج كنيد
طريـق اسـالم باشـد،     بر طريقه اسالم باشد و از رئيس جمهور، مادامي كه رئـيس جمهـور در  دولت مادامي كه 

كـه مـردم اسـالم را     بـراي ايـن  . كننـد  ، مردم ديگر از شما طرفداري نمـي  هر كدامتان بلغزيد. كنند طرفداري مي
  ...خواهند مي

  .)372:  14، جهمان(» ؟دهدباسالم ترجيح  راست كه شما را ب مان، كدام مسل شود بين شما و اسالم امر داير مي
در لسـان امـام   ... نشينان، طبقات محـروم، مستضـعفين و   با عناويني چون كاخهاي مردمي كه  توجه به توده

خطاب به خواص و نخبگان ) ره(امام. تر است ، سياسي ايشان عيان شوند در وصيت نامه الهي ياد مي) ره(خميني
ز طبقات محروم بود كه پيروزي حاصل شد و دسـت ستمشـاهي ا   پشتيباني مردم خصوصاً با« :فرمايند چنين مي
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شـويد و   يد شـماها كنـار گذاشـته مـي    وآن كوتاه گرديد و اگر روزي از پشتيباني آنان محروم ش كشور و ذخائر
بنـابراين حقيقـت   . نماينـد  هـا را اشـغال مـي    پيشگان پسـت  جاي شما ستمه همچون رژيم شاهنشاهي ستمكار ب

، 21همـان، ج (ي احتراز نماييـد  انسان - ملموس بايد كوشش در جلب نظر ملت بنماييد و از رفتار غير اسالمي
  .)426ص

   
  »فرجام سخن«

ـ  ؛عصر سرعت تغيير نام نهاده شده ،قرن بيستم به باور انديشمندان دليـل وقـوع تحـوالت جهـان سـوم،      ه ب
عصـر   ،هاي تكنولوژيك و تحول در الگوهاي مديريت و اداره جوامع گسترش وسايل ارتباط جمعي و پيشرفت

بندي يـك نـوآوري    نماد صورت ،وقوع هر تغيير. هاست دي شده در اين عرصهبن هاي صورت توجه به نوآوري
بخش مهمي از تغييرات و  دائرمدارهاي سياسي  صاحبان انديشه. هاي فرهنگ، اقتصاد و سياست است در عرصه
 راما انقالب اسالمي بزرگترين تغيير صورت يافته د .باشند داده در عرصه اجتماع و سياست مي هاي رخ نوآوري

  .انديشه سياسي امام خميني بود اين انقالب دستاورد شكوفايي در و قرن بيستم بود
كه هدايت و رهبري يك انقالب بزرگ  استاز رهبران بزرگ سياسي و مذهبي قرن بيستم ) ره(امام خميني

ي تأسـيس يـك نظـام جمهـور     .نظام جمهوري اسالمي را بنيـان نهـاد   مذهبي عليه استبداد را برعهده داشت و
  .اين قرن است بنياد در اوج هجوم مدرنيته به جهان اسالم، نوآوري بزرگ امام خميني در اسالم

. داند هاي اجتماعي و سياسي مي هاي سياسي نو را در پاسخ به بحران بندي انديشه توماس اسپريگنز صورت
جامعـه آن روز ايـران و    گيـر  نيز يك نوآوري و يك پاسخ جديد به بحران دامن) ره(انديشه سياسي امام خميني

  .ها بود حكومت استبدادي و رو به زوال پهلوي
باشـد، آغـاز    هاي اجتماعي ايران كه نهاد هزارساله حوزه مـي  ترين و ديرپاترين اليه امام نوآوري را در سنتي

ي كهـن  طومار يك رژيم استبداد. او با ايمان، هوشمندي و تدبير همه مخالفان خود را به تسليم وا داشت. نمود
  .را در هم پيچيد و شكوفايي نهال جمهوري اسالمي را به پيروان خود نويد داد

پي عظمت، افتخار، توسـعه   كساني كه مجدانه در تبيين انديشه سياسي امام خميني الگويي است براي آحاد
فـه انديشـه   مؤلّ آمـوزد كـه اولـين    به رهروان آن مـي ) ره(اي امام الگوي انديشه .باشند تعالي ايران اسالمي مي و

  .هاست انديشه انسان فناوري و اجتماع، تحول در دگرگوني و به الزامي بودن تغيير، باور ،نوآورانه
ـ     ا فه انديشه نوآورانـه ايـن  دومين مؤلّ نبايـد  . صـورت هماهنـگ حركـت نمـود    ه سـت بايـد بـا تغييـرات ب

  . وار و با شمشير چوبين به جنگ تغييرات رفت كيشوت دن
لـذا   .بايد تغيير را با هوشمندي و تدبير مديريت نمـود . مديريت تغيير است ،نديشه نوآورانهفه اسومين مؤلّ

هژموني گفتمـان   عصر در و نمود هاي جامعه آغاز ترين اليه سنتي در نوآوري را و تغيير اراده به ايجاد )ره(امام
بـه   اسالم را م جمهوري مبتني برنظا ايجاد هاي الهي و ارزش بازگشت به معنويت و ،اومانيسم غربي مدرنيته و
  .رساندر منصه ظهو
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  ست منابعرفه

  .، تهران، انتشارات زرين ، ترجمه محمد فضايليتجارب االمم) 1366(رازي،  مسكويهابوعلي  -1
  .آگاه ، انتشاراتتهران ،فرهنگ رجاييترجمه  ،هاي سياسي فهم نظريه )1377(،اسپريگنز، توماس -2
هاي سياسـت خـارجي در انديشـه سياسـي امـام       گيري باني و جهتم )1383(، ، علـي  ايماني سطوت -3

   .پژوهشكده امام خميني و انقالب اسالمي: ارشد علوم سياسي، تهران كارشناسيپايان نامه  ،)ره(خميني
  .طرح نو ،، تهرانتا شاهد بازاري يشاهد قدس زا) 1380(،  ، سعيد حجاريان -4
  .بي تا ،ن، تهراكشف اسرار )ش.ه 1323( هللاخميني، روح ا -5
  . نجفي ، نشر، قمالوسيله تحرير )ق.ه 1390( هللا،، روح اخميني -6
  .سسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيؤ، تهران، مواليت فقيه يا حكومت اسالمي )1378(هللا،ا روحخميني،  -7
 .نشر عروج ،، تهران زندگينامه سياسي امام خميني) الف1377(، ، محمد حسن رجبي -8

دفتـر  :، حـديث انقـالب، تهـران   "امام خميني و نهضـت اسـالمي ايـران   "،)ب1377(رجبي، محمدحسن،  -9
  مطالعات انقالب اسالمي

جمهـوري اسـالمي   چارچوبي تحليلي براي بررسي سياست خارجي  )1380(، هللا، روح ا رمضـاني  -10
  .نينشر  ،تهران ،بيعليرضا ط ترجمه. ايران

  .ني نشر ، تهران، منصور وثوقي ترجمه ،تغييرات اجتماعي )1379(روشه، گي، -11
، چاپ چهارم ) ره(، ترجمه مبحث واليت فقيه از كتاب البيع امام خمينيشئون و اختيارات ولي فقيه -12

 . 1374تهران، وزارت ارشاد اسالمي، :  

 ،انهـر ت ،زاده تقـي / اعرابيترجمه  ،يكژمديريت استراتژيك نوآوري تكنولو) 1378(، مليساشلينگ  -13
   .هاي فرهنگي دفتر پژوهش

 ،)هـا  ها، احكام، اجازات شرعي و نامـه  ها، مصاحبه بيانات، پيام جلدي 22مجموعه (م اما صحيفه -14
  . مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني) 1385(

  . سمت ، انتشارات، تهراننظام سياسي و دولت در اسالم) 1385( ، داود،فيرحي -15
خـرداد   11امـروز، شـنبه   نامه شـهروند   ، هفته»پدران به روايت پسر«، مقاله)1387(قوچاني، محمد،  -16
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