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  )ره(در انديشه و عمل حضرت امام خميني) مدرنيته(نوشدگي
  )ارائه مقاله در بخش دانشجويي كنگره(

  

  1سميه عميقي ابرقويي
  

  چكيده
، از دو منظـر مـورد بررسـي    )ره(در انديشه و عمل امام خميني) مدرنيته(اي تدوين شده است، نوشدگيدر مقاله حاضر كه به روش كتابخانه

 - 1: انـد از  ها عبـارت  ها و گفتارهاي نويني كه مختص به خود امام بوده است بررسي شده كه مهمترين آن، انديشهبخش اولدر  .قرار گرفته است
توضـيح مفهـوم    - 4بيان فلسفه حـج   - 3. گوشزد كردن خطر اسرائيل براي جهان اسالم - 2. بازاحياي دو مفهوم استضعاف و استكبار توسط امام

  .گرايي گرايي و ملي قوم
جايي كه موضع امام نسبت به تمدن جديـد يـك    از آن. مقاله، مواضع امام در قبال تمدن جديد مورد بررسي قرار گرفته است بخش دومدر 

خراج موضع پذيرا همراه با نقد و انتخاب است، بنابراين ابتدا معيارهاي نقد و انتخاب امام نسبت به تمدن جديد شناسايي شده است؛ سپس به است
در حوزه دموكراسي امام به عنـوان  . دموكراسي - 1: اند از ترين اين اهداف عبارت امام نسبت به اهداف اين تمدن جديد پرداخته شده كه مهمآراء 

از كـه   دانـد و آن ايـن   پذيرد؛ اما براي آن دو شرط اساسي را الزم مي داند و خود نيز آن را مي يك متفكر اسالمي، اسالم را موافق با دموكراسي مي
آزادي يكي از : آزادي - 2. يك طرف حكومت بايد بر مبناي قوانين و تعاليم اسالم باشد و از طرف ديگر مورد خواست و تأييد اكثريت مردم باشد

يان، آزادي در حكومت اسالمي، آزادي ب(در اين مقاله سعي شده كه تعريف نوين مفهوم آزادي. مفاهيمي است كه امروزه مدرنيته بر آن تأكيد دارد
سومين مفهوم مورد تأكيد مدرنيتـه، مفهـوم برابـري    : برابري - 3. در انديشه و عمل امام مورد بررسي قرار گيرد) آزادي احزاب و آزادي مطبوعات

	.ها اعم از زن و مرد، سياه و سفيد با هم برابرند و مالك برتري آنان تقوا و پاكي است از نظر امام همه انسان. است
هـاي صـورت گرفتـه در     شود كه ايشان خود را نسبت به تغييرات و پيشـرفت  گيري مي مام خميني اين طور استنباط و نتيجهاز بررسي آثار ا

 .گر بود داد ولي در عين حال منتقد و انتخاب سراسر دنيا پذيرا نشان مي
  امام خميني، نوشدگي، مدرنيته، جهان اسالم، ، دموكراسي، برابري، آزادي: واژگان كليدي

                                                            
 يزد دانشگاه تربيتي شناسي روان ارشد كارشناسي دانشجوي -1
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  دمه مق

عنوان يك مصلح ديني، در جهان معاصر، براي مسلمانان بسيار بااهميت  بهانديشه امام خميني  شناخت
باشد؛ زيرا امام خميني تالش نمود بين مذهب و سياست و جهان  است و به عنوان يك الگو مورد توجه مي

معاصر احياء سازد و رابطه گرايي را در جهان  معاصر پيوند مجددي برقرار سازد و جايگاه معنويت و دين
تخريب شده دين و دنيا و عقل و دين را بازسازي كند و از مدلي از توسعه و پيشرفت كه بتواند انسانيت انسان 

مجموعه اين تفكرات، دغدغه . هم داشته باشد، حمايت نمود كناررا ارتقا بخشد و معنويت و پيشرفت را در 
آشنا  ن دليل، شناخت انديشه امام خميني به عنوان انديشمندي ديناصلي انسان مسلمان امروز است و به همي

كساني  ها را مطرح سازد، براي همه رفت از آن ها پاسخ دهد و راهكار برون كه تالش نموده است به اين دغدغه
تواند در جهت حل بسياري از مشكالت امروز  ها را دارند بسيار بااهميت است و شناخت آن مي كه اين دغدغه

  .)16ص ،1384فوزي، (امعه راهگشا باشد ج
  
هاي موجود در جهان اسالم از سوي حضرت امام  نگاهي نو به تهديدها و فرصت :بخش اول -1

  )ره(خميني
 
 بازاحياي دو مفهوم استضعاف و استكبار از ديدگاه امام خميني  - 1-1

اهميت اين دو . تازه گرفتند استضعاف و استبكار دو مفهومي هستند كه با پيروزي انقالب اسالمي جاني
اي هستند كه تاكنون در علم  ها داراي معاني بكر و محتواي تازه مفهوم از آن جهت است كه هر يك از آن

دو اصطالح مستكبر و مستضعف نه در . اند سياست قديم و حتي علوم سياسي مدرن مورد توجه قرار نگرفته
مستضعف فردي است كه از جايگاه خليفه الهي به ضعف . يابد ا مي، بلكه در برابر خداوند معن نوع خود برابر هم

، جايگاهي فراتر جانشيني خداوند براي خود  مستكبر فردي است كه بر عكس گراييده و سقوط كرده است و
، پيكار مستضعفان با مستكبران  در نتيجه. خواهد صفت كبريايي خداوند را از آن خود كند طلبد و گويي مي مي

هاي فكري اعتقادي است كه ريشه در  تضاد طبقاتي نيست، بلكه يك مبارزه اصولي و برخاسته از پايه بر اساس
  .دين دارد

دانند و براي واژه مستكبران يك معناي  امام خميني مستكبران را منحصر به سالطين و روساي جمهور نمي
شمارند و مورد تعدي و  را ضعيف ميها  دانند كه تمام ملت يك مصداقش را اجانب مي. تري قائل هستند عام

هاي خودشان  دانند كه ملت و سالطين ستمگر مي جائرهاي  دهند و مصداق ديگر را همان دولت تجاوز قرار مي
  . كنند شمرند و به آنها تعدي مي را ضعيف مي

كه خداوند  ن، انقالب را فرصتي براي آزادي و استقالل معرفي كردند و اي هايشان ايشان در يكي از سخنراني
شويم يا از  ، آيا ما هم از مستكبران مي كنيم اين آزادي را به ما ارزاني داشته تا ببيند كه ما با آن چه مي

قرار  استكبار بر مردماي براي خدمت به خلق و يا آن را براي مخالفت با خدا و  ، آيا آزادي را وسيله مستضعفان
  :مايند فر امام در اين سخنراني چنين مي. دهيم مي
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، و ما را با اين  امروز روزي است كه خداي تبارك و تعالي به ما آزادي و استقالل مرحمت فرموده است«
ما . كنيم ما را آزادي مرحمت فرموده است كه ببيند در اين آزادي ما چه مي. كند آزادي و استقالل امتحان مي

آيا ما هم از مستبكران باشيم يا از : بكنيممستقل شديم و خداوند به ما اين مرحمت را فرمود تا ما چه 
، ولو  خودم هاي زيردستاگر من به . شود مستضعف باشد شود كه مستكبر باشد و مي ، مي ن؟ هر فرديمستضعف

و او  م، من مستكبر ، تعدي و تجاوز كردم و آنها را كوچك شمردم بنده خدا را كوچك شمردم چهار نفر باشد
اگر شما كساني كه زيردستتان . ن هستندايي است كه مستكبرين و مستضعفيمشمول همان معنمستضعف؛ و 

، و آن  شويد ، شما هم مستكبر مي ، تجاوز كرديد هست ضعيف شمرديد و به آنها خداي نخواسته تعدي كرديد
رون آيا سرفراز بي. آييم ، از اين بوته امتحان چطور بيرون مي ببينيم ما از اين امتحان. ها مستضعف زيردست

كج و شكسته؟ آيا ما با بندگان خدا به طوري كه خداي تبارك و تعالي فرموده است رفتار  آييم يا گردن مي
يا آزادي  .دهيم ، آزادي را وسيله براي خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار مي كنيم؟ حاال كه آزاد شديم مي

  )4،ص  1386،  ار از ديدگاه امام خمينياستضعاف و استكب(» را براي مخالفت با خدا و استكبار بر مردم
يكي آن عواملي : شمارند به دو بخش تقسيم كرد  شايد بتوان آنچه را كه امام از عوامل استضعاف برمي

ها و  است كه در ارتباط با خود مسلمين است و ديگري آن عواملي هستند كه در ارتباط با ابر قدرت
  .خصوصيات اخالقي آنان است

  

  : از  اند عبارتدانند  ام آن را در ارتباط با خود مسلمين ميعواملي كه ام
  غفلت مسلمين از اسالم و قرآن  - الف

دانند و معتقدند كه اگر مسلمين به اين فرمان  امام مشكل عمده مسلمين را همان دوري از اسالم و قرآن مي
،  كردند عمل مي» اكنده نشويدهمگي به ريسمان خدا چنگ بزنيد و پر«خداي تبارك و تعالي كه فرموده است 

توانست با  شد و هيچ قدرتي نمي رفع مي... ، اقتصادي و  اجتماعي ،  تمام مشكالتشان اعم از مشكالت سياسي
  :فرمايند  مي هايشان ايشان در يكي از سخنراني. آن مقابله كند

داري  و حكومت و سررشته به معنويات كار دارند ـعليهم السالم  ـشود كه انبياء  آنچه گفته شده و مي«
، اشتباه  كردند و ما نيز بايد چنين كنيم دنيايي مطرود است و انبياء و اولياء و بزرگان از آن احتراز مي

هاي اسالمي و باز كردن راه براي استعمارگران خونخوار  آوري است كه نتايج آن به تباهي كشيدن ملت سفأت
جويي و  طاني و ديكتاتوري و ستمگري است كه براي سلطههاي شي زيرا آنچه مردود است حكومت ؛ است
گرايي  طلبي و طاغوت آوري ثروت و مال و قدرت اند، جمع هاي منحرف و دنيايي كه از آن تحذير نموده انگيزه

  ).25همان منبع، ص (» است و باالخره دنيايي است كه انسان را از حق تعالي غافل كند
  

  انديشي مسلمين  غفلت و ساده -ب
ها با  گويند كه اين ابرقدرت اي دارند و مي انديشي مسلمين اشاره هايشان به ساده امام در يكي از سخنراني

  :امام در اين سخنراني فرمودند . مجامع حقوق بشر به دنبال اين هستند كه حقوق بشر را از بين ببرند
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كنيد؟ در بالد  انديشي مي ان چرا سادهانديش باشيم ؟ شما آقاي ما تا كي بايد خواب باشيم؟ ما تا كي ساده«
ها با ضعفا  ، اين كنند اين قدرتمندها ، كه با دنيا دارند چه مي ، بگوييد به دنيا رويد بگوييد به مردم خودتان كه مي
 هايشان را ، گندم ميرند از گرسنگي ، مي برند ها دارند رنج مي ، اتيوپي كه آن همه بيچاره ها اين. كنند دارند چه مي

ها با اين  اين! دوستند ها انسان اين. كنند كه همه عالم را از بين ببرند هايي مي ، خرج سالح ريزند تو دريا مي
خواهند حقوق بشر  ها با اين مجامع حقوق بشر مي ، اين خواهند همه ما را پايمال كنند دوستي مي صورت انسان
  ).24همان منبع، ص (» را از بين ببرند

  نفاق  -ج
كه از يك  ، آنها را به خاطر اين هاي شديدي كه نسبت به سران مسلمين داشتند گيري ر يكي از موضعامام د

كنند و از طرف ديگر بر خالف نص قرآن و سنت رسول و  طرف خودشان را طرفدار اسالم معرفي مي
  .كند ، سرزنش مي كنند برخالف مصالح مسلمين رفتار مي

  
  :از  اند عبارت،  ها و خصوصيات اخالقي آنان است عواملي كه در ارتباط با ابرقدرت

  بيماري روحي مستكبران  - الف
ن، جهان را از آن ديد خاص استكباري خود و آن بيماري روحي كه در آنها يمستكبر«امام معتقدند كه 

 ها از جهان حساب ها را اين هاي بزرگ ملت كنند و اين بيماري موجب اين شده است كه توده هست نگاه مي
از جمله اين بيماري روحي كه موجب شده است تا مستكبران بر مستضعفان ظلم ). 14همان منبع، ص( »نكنند
  :هايشان فرمودند  امام در يكي از سخنراني. ، حب نفس و حب جاه است كنند
از  تا امروز و اهللا ، از زمان آدم صفي هايي كه بشر به آن مبتالست كنم كه اساس اين گرفتاري من عرض مي«

ها و تجاوزها  ها و تعدي ها و ظلم امروز تا روز حشر، آنكه بشر به آن مبتالست و اساس تمام فسادها و جنگ
هايي  كند كه اين جنايت حب قدرت است كه آمريكا را وادار مي ...، اساسش حب نفس است بر آن محور است

انگيزد كه  ست كه شوروي را برمي، انجام بدهد و حب سلطه و رياست ا سابقه است كه در طول تاريخ بي
و حب نفس است كه كشورهاي اسالمي، سران كشورهاي . ن دنيا رفتار كنديطور با مردم دنيا و مظلوم اين

اگر اين  .تفاوتند شود بي بستگان آنها واقع ميواشود و از  ها واقع مي اسالمي در مقابل جناياتي كه از اين قدرت
با اين فجايع كه واقع شده   ، المي نبود و اين حب جاه و قدرت نبودحب نفس در اين سران كشورهاي اس

همان منبع، (» نشستند و تماشا كنند ، نمي بر لبنان اوهايي كه واقع شده است بر ايران و بدتر از  ظلم ، با اين است
  ).20ص 
  خودبيني و اخالق حيواني  -ب

: فرمايد داند و مي و اخالق حيواني آنها مي امام يكي ديگر از خصوصيات اخالقي مستكبران را خودبيني
اش  اند همه طور به جان هم افتاده ن اين جنجالي كه در دنيا هست و ايناين مفاسدي كه در دنيا هست و اآل«

، اخالق حيواني؛ و هر روز  ، اخالق الهي ندارند ، توجه به خود دارند و توجه به خدا ندارند براي اين است كه
سوزد براي همان هواي نفسي است  اگر دنيا در آتش اين دو ابرقدرت مي ...كنند ني را زياد مياين اخالق حيوا
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سوزد براي اين  اگر كشورهاي اسالمي در آتش اين مفاسد مي. قدرت و خود آنها دارندابركه عمال اين دو 
و همه را براي خود بينند  است كه كساني كه متصدي آن امور هستند هواهاي نفساني دارند و خودشان را مي

  ).23همان منبع، ص (» خواهند مي
  ها در عقب نگه داشتن كشورهاي جهان سوم اتفاق ابرقدرت -ج

ايشان . دانند ها را عامل به استضعاف كشيده شدن مسلمانان مي امام در ديگر سخنراني خود اتفاق ابرقدرت
مايند به وضوح خواهند دانست كه آنچه دو كساني كه اندك تفكري در اوضاع كشورهاي اسالمي بن«:فرمايند مي

ـ بردار نيستند  گاه از اين اتفاق دست و هيچـ ها با هم اتفاق دارند  هاي تابع اين قدرت ابرقدرت جهان و قدرت

، اجتماعي  ، در ابعاد فرهنگي ، خصوصاً كشورهاي پهناور و غني اسالمي عقب نگه داشتن كشورهاي جهان سوم
، و تحميل جهات استعماري در تمامي امور مذكوره بر جهان سوم  نظامي است و اقتصادي و سياسي و

  .)24همان منبع، ص (» باشد مي
  

آثار و نتايج ناشي هايشان به  را معرفي كردند، ايشان در برخي از سخنراني استضعافبعد از اين كه امام 
  :از  اند عبارتكنند كه  اشاره مي از اين شرايط

  تصادي ظالمانه تحميل نظام اق - الف
، نظامات اقتصادي  اند ، كه بر مردم مسلط شده گران به دست عمال سياسي خود استعمار«: فرمايند ايشان مي

، صدها  در يك طرف .ظالم و مظلوم: اند  ، و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسيم شده اند اي را تحميل كرده ظالمانه
هايي از افراد  ، اقليت و فرهنگ قرار گرفته است و در طرف ديگرميليون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت 

  ).29همان منبع، ص (» و فاسدند دگر ، كه عياش و هرزه ثروتمند و صاحب قدرت سياسي
  وابستگي اقتصادي  -ب

اصالحات اراضي به امر دولت آمريكا بود «: امام فرمودند. ، وابستگي اقتصادي است يكي ديگر از اين آثار
 .، ما محتاج شويم يعني زراعت ما به هم بخورد ؛ اين كه بازار درست كنند كه چيزهاي آنها فروش برودبراي 

  .)32همان منبع، ص (»خواهيم از خارج بايد بيايد ، كه هر چي مي بينيد ن هم كه مياآل
  هدر رفتن نيروهاي فعال انساني در كشورهاي مستضعف -ج

جناياتي كه سلسله پهلوي «: ايشان فرمودند .ن نيروهاي فعال انساني است، هدر رفت از آثار ديگر از نظر امام
، يا از بين بردند يا  ما را فعاله انساني، شايد هيچ جنايتي باالتر از اين جنايت نبود كه نيروهاي  در جامعه ما كرد

،  ، اگر مدرس است دنيرويي كه بايد در جامعه فعال باش ....هاي زياد فعاليت آنها را خنثي كردند براي مدت
، فعاليت سياسي  هاي سياسي دارد ، اگر فعاليت ، اگر محصل است خودش تربيت بشود كندباي را تربيت  عده
همان منبع، ص (» ها به هدر دادند ها را اين ، تمام اين هاي مذهبي بكند ، فعاليت هاي مذهبي دارد ، فعاليت بكند

33.(  
  

  ايجاد تفرقه - د
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مخالفين ما «: فرمايند ايشان مي. كنند ، ايجاد تفرقه را بيان مي ار مهم استضعاف و استكبارو باالخره از آث 
هاي  ، چه ملت هاي مستضعف هست ، و ملت كنند كه در تمام جاهايي كه ممالك مستضعفين هست كوشش مي

ها جدايي  نهاي متعدد بين اي عاليتكنند كه با ف اسالمي و چه غير اسالمي كه مستضعف هستند كوشش مي
  .)35همان منبع، ص (» ها تفرقه بيندازند ، بين اين بيندازند

  
   1گوشزد كردن خطر اسرائيل -2-1

دانند كه  هاي اسالم مي مشكل در اين است كه همه دول اسالميه و ملت) ره(به نظر حضرت امام خميني 
بينند كه با اين  ، مي از هم بكند ها را متفرق هاي اجانب در بين است كه اين دانند كه دست ، مي چيستدرد 
بينند كه دولت پوشالي اسرائيل در مقابل فلسطين ايستاده  ، مي شود ها ضعف و نابودي نصيب مسلمانان مي تفرقه

ذالك در  ، مع برد ريختند او را سيل مي كه اگر مسلمين مجتمع بودند هر كدام يك سطل آب به اسرائيل مي
دانند، چرا به عالج قطعي كه آن اتحاد و اتفاق  ها را مي كه اين اين است كه با اين، معما  مقابل او زبون هستند

ها را خنثي  برند، آنها توطئه هايي كه استعمارگرها براي تضعيف آنها به كار مي آورند؟ چرا توطئه است روي نمي
ها را كي بايد خنثي كند  ؟ و پيش كي بايد حل بشود؟ اين توطئهآيا اين معما چه وقت بايد حل شودكنند؟  نمي

، اين  هاي مسلمين؟ اين معمايي است كه شما اگر جوابي داريد و حل كرديد هاي اسالم و ملت غير از دولت
  . معما را به ما هم تذكر بدهيد

اي در داخل  لذا ايشان رهنمودهاي مهمي درباره برخورد با اسرائيل دارند به ويژه در اين شرايط كه عده
اين رهنمودها . باشد شعار مبارزه با اسرائيل و آرمان فلسطين را كمرنگ سازند بسيار مهم مي ندكوش ميايران 
  :از اند عبارت
   لزوم ايستادگي و مقابله مسلمانان جهان با اسرائيل .الف
  لزوم پشتيباني از مجاهدين فلسطيني و مبارزه با صهيونيزم و اسرائيل  -ب
   ليه اسرائيللزوم مبارزه با همه مسلمانان ع - ج
   لزوم مبارزه با فلسفه وجودي اسرائيل در منطقه - د 
   .هاي اسالمي است لزوم گوشزد كردن خطر اسرائيل كه متوجه همه خاورميانه و سرزمين - ه
   لزوم براندازي و محو اسرائيل در منطقه - و 
  تحريم اسرائيل  - ز
  . شود خطري كه از سوي اسرائيل در منطقه مشاهده مي - ح

                                                            
  بحث استراتژي امام در مورد اسرائيلم  www.ImamKhomeini.comاز پايگاه  برگرفته .1
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 بيان فلسفه حج  -3-1

هاي نهفته در حج براي  هاي نويني كه توسط امام مطرح شد بررسي جايگاه و قابليت يكي ديگر از انديشه
در ابتدا به بررسي جايگاه حج و بعد معنوي آن از ديد امام پرداخته . باشد بسيج مسلمانان از ابعاد گوناگون مي

  . گيرد اسي حج مورد توجه قرار ميعد سيعد اجتماعي و بشود و بعد از آن ب مي
سياسي ـ اند و از آن به فريضه عبادي  هاي مختلف از حج و فلسفه آن سخن به ميان آورده امام به مناسبت

، پيمان اتحاد و  خواهند كه با اتكال به خداي بزرگ در آن مكان عظيمه كنند و از مسلمانان مي اسالم ياد مي
همچنين به حجاج محترم توصيه . اتفاق در مقابل جنود شرك و شيطنت ببندند و از تفرقه و تنازع بپرهيزند

، و در حل مشكالت و راه  ادل آراء نمودهكنند كه گرد آمده و در مصالح اسالم و مشكالت مسلمين تب مي
هاي اتحاد بين همه طوايف و مذاهب  و راه ، تصميمات الزم را اتخاذ نمايند هاي مقدس اسالم رسيدن به آرمان

دار و مركز اين دعوت و تبليغ را  امام راه رسيدن به اين اتحاد را دعوت و تبليغ دامنه. اسالمي را بررسي كنند
  .دانند ن اجتماع مسلمين براي فريضه حج ميمكه معظمه در زما

مكه مكرمه را با « :فرمايند امام معتقدند كه حج را بايد كانون مبارزه عليه استكبار قرار داد و در اين باره مي
هماهنگي زائران سراسر جهان به كانون فرياد عليه ستمگران تبديل كنيد؛ كه اين يكي از اسرار حج است و 

  ). 79، ص1385حج در كالم و پيام امام خميني، (» ها و عبادات بشر است لبيك، غني از  خداوند
وم كنند اين يك حجي كه محك،  ندهبوك، يك حج  روند يك حج زنده مسلمين بايد در حج وقتي كه مي«

همان منبع، ص ( »، حجي است كه مقبول است ، يك همچو حجي شوروي جنايتكار و آن آمريكاي جنايتكار را
83(.  

خواهند كه حج را موقعيتي براي اعالن برائت از مشركان قرار دهند و  باالخره امام از مسلمانان مي و
، بايد در ايام حج به  اعالن برائت از مشركان كه از اركان توحيدي و واجبات سياسي حج است«: فرمايند مي

  ).100همان منبع، ص (شود صورت تظاهرات و راهپيمايي با صالبت و شكوه هر چه بيشتر و بهتر برگزار 
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  گرايي گرايي و ملي قوم -4-1
هاي  حضرت امام براي پيشبرد اهداف جهاني اسالم و تحقق امت واحد اسالمي هرگز پايبند به محدوديت

امت اسالمي در انديشه امام شامل همه مسلماناني است كه فراي مرزهاي جغرافيايي و اختالفات . ملي نبود
،  نگرش امام به قوميت. ، پيرو دين اسالم هستند گيرند و فارغ از هر مذهب مي قرار مينژادي و زباني و قو

، حب وطن و احساسات  ايشان تا هنگامي به قوميت ؛ مليت و انديشه فراملي از ظرافت خاصي برخوردار است
، در غير اين صورت  دنهند كه در قالب يك ايدئولوژي در مقابل اسالم قرار نگرفته باش گرايانه ارج مي پاك ملي

بنابراين ايشان قوميت و مليت را تنها در حدود . دهند با آن به شدت برخورد كرده و از خود موضع نشان مي
   ).1385قوميت، مليت و انديشه فراملي از ديدگاه امام خميني، ( پذيرند اسالم و در سايه تعاليم آن مي

اي است در دست استعمارگران براي رسيدن به دو  سيلهگرايي ابزار و و گرايي و ملي قوم ،از نظر امام
ها امام  در يكي از سخنراني. ابزار مخالفت با اسالم و ابزار سلطه استعمارگران بر مسلمانان: مقصود بزرگ

اين مسائل بسيار محتمل است كه از «: فرمايند دانند و مي گرايي را ابزار مخالفت با اسالم مي گرايي و ملي قوم
قضيه عرب را پيش . خواهند ممالك اسالمي با هم وحدت پيدا نكنند پيش آمده است ي كه ميهاي دست
خواهند بيندازند  ها جدايي مي اين... و عرب را و فارس را  را ، قضيه كرد در داخل ممالك. اند و عجم را كشيده

و مقصد آنها . كنند ها درست مي ايسم ، از اين تركيسم ، پان ايرانيسم ها پان ، اين مليت و لهذا برخالف منطق اسالم
اش  ، بعض طايفه ها را پيش بكشند و جدا كنند اسالم را و مليت. جا اسالم و منطق اسالم نباشد اين است كه اين
  .)9همان منبع، ص (» را از طايفه ديگر

هاي  نقشه«: ايندفرم دانند و ميگرايي را ابزار سلطه استعمارگران بر مسلمانان ميدر جاي ديگر امام مليت
خواهند مسلمين را زير سلطه خود بياورند و مخازن آنها را به غصب ببرند و اموال آنها را  قدرت بزرگ كه مي

. ..گرايي است تهاي بزرگ آنها مسئله مل از نقشه ، كه هايي بودند هاي طوالني دنبال نقشه به چپاول ببرند از سال
هاي مسلم را كه خداي  ر كشورهاي اسالمي اين است كه اين قشرهاي بزرگ و وابستگان آنها د نقشه قدرت

بلكه با هم دشمن كنند و اين درست  ...از هم جدا كنند ...تبارك و تعالي بين آنها اخوت ايجاد كرده است
  .)18همان منبع، ص( »برخالف مسير اسالم است و مسير قرآن

ما مليت را در سايه تعاليم اسالم قبول «: فرمايد  پذيرد و مي مليت را در سايه اسالم مي) ره(امام خميني
، نه  ، اما در سايه اسالم است كنيم ، همه جور فداكاري مي ايران است، براي ملت ايران هم ملت،  ملت ...داريم
  .)24همان منبع، ص(»اش گبريت اش مليت و همه كه همه اين
  
 يددر قبال تمدن جد) ره(مواضع حضرت امام خميني :بخش دوم -2

جا معيارهاي نقد و  در اين .موضع امام در قبال تمدن جديد موضع پذيرش همراه با نقد و انتخاب است
سازند و  زيرا اين معيارها هستند كه نوع نقد و انتخاب را مشخص مي ؛گيرد بحث قرار مي موردانتخاب ايشان 

  :باشد  امام سه شاخص و معيار زير ميترين معيارها از ديد  عمده. سازند موضع را از ساير مواضع متمايز مي
  

  معيار اول عبارت است از تعاليم و احكام اسالم  -الف
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هاي تمدن جديد و اصوالً هر موضوع  حضرت امام در قبال پديده انتخابترين معيار نقد و  اسالم، اصلي
  ). 124، ص1385حسني، (»اسالم همه چيز است« .ديگر است

  

  ، كشور و مردم  جامعه صالحممعيار دوم عبارت است از  -ب
امام معتقد است اسالم . بديهي است از نظر امام اين معيار با معيار اصلي كه اسالم است تناقض ندارد

امام بر مصلحت جامعه و كشور تكيه بسيار كرده  .مصلحت جامعه است و مغاير با مسائل مردم و جامعه نيست
تواند فراتر از چارچوب احكام اوليه  د نظر امام، كه حتي مياست و اصوالً احكام ثانويه و احكام حكومتي م

براي اداره و پاسخگويي ) مصلحت اسالم(، مردم و توانايي اسالم ، كشور ، مبتني بر مصلحت جامعه اسالم باشد
، استقالل و حفظ مصالح و منافع اسالم و  روابط خارجي ما بر اساس حفظ آزادي: از نظر امام. به نيازهاست

، استقالل و حفظ منافع مردم است كه اين اصل را  سياست ما هميشه بر مبناي حفظ آزادي. ين استمسلم
  .)126همان منبع، ص ( كنيم هرگز فداي چيزي نمي

  

  

  سومين معيار عبارت است از عدم وابستگي و استقالل -ج
غرب با حفظ حساسيت  ، امام همواره به جويانه غرب با كشورها با توجه به سابقه تاريخي رابطه سلطه

به رسميت شناختن تمدن جديد و پذيرش آن  .دار شدن استقالل كشور نگاه كرده است خدشهخاص نسبت به 
بلكه امام با تكيه بر معيارهايي كه قبالً آمد همواره تمدن . مانع از آن نيست كه امام آن را مورد نقد قرار ندهند

اده و مواردي را كه طبق معيارهاي ايشان قابل پذيرش و مقبول هاي آن را مورد نقد قرار د جديد و دستاورد
اند و  اند تفكيك كرده و در واقع دست به انتخاب زده ها ناسازگار بوده بوده است از موارد ديگري كه با معيار

را كه ، ولي فساد غرب  پذيريم هاي دنياي غرب را مي ما پيشرفت«: اند مواردي را پذيرفته و مواردي را نفي كرده
  .)128همان منبع، ص (»كنند نه خود آنان از آن ناله مي

  
  و پذيرش دموكراسي، آزادي و برابري) ره(امام خميني  -1-2

دانند و در نتيجه خود آن را  امام خميني به عنوان يك متفكر اسالمي، اسالم را موافق دموكراسي مي
ي، دموكراسي را نيز به وضوح از حكومت ايشان ضمن موافق نشان دادن اسالم با دموكراس. پذيرند مي

شما حساب . خواهيم كه يك مملكتي باشد دموكراسي باشد گويند كه ما ميمي«: سازند استبدادي متمايز مي
همان منبع، (»يك رژيم دموكراسي بوده است يا يك رژيم قلدري و استبدادي بوده؟ ...ينيد كه اسالمبب كه بكنيد
  ). 184ص 

در مقابل اين سؤال كه چرا جمهوري دموكراتيك اسالمي نه، و فقط جمهوري اسالمي؟ امام در جاي ديگر 
گويند كه دموكراسي در خود كلمه اسالم مستتر است و نيازي به اضافه  دارند كه طي آن صريحاً مي اظهاراتي

ين مسائلي دارد بله ا«: امام در اين رابطه فرمودند .از جهت اتكاي به دموكراسي نيست» دموكراتيك«كردن قيد 
آورد كه اسالم محتوايش  يك مسئله اين است كه اين توهم، اين را در ذهن مي ]اضافه كردن كلمه دموكراتيك[

خالي است از اين، لذا احتياج به اين است كه يك قيدي پهلويش بياورند و اين براي ما بسيار حزن انگيز است 
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بگوييم كه  مهمترش در آن هست، حاال ما بياييم ترش وكه در محتواي يك چيزي كه همه چيزها به طريق باال
بگوييد كه  شمامثل اين است كه . اسالم همه چيز است. مان دموكراسي باشد خواهيم و اما با اسالم ما اسالم مي

خواهيم كه به خدا هم اعتقاد داشته باشيم ولي به شرط اين كه به خدا هم معتقد  خواهيم و مي ما اسالم را مي
  ).185همان منبع، ص (»باشيم

يكـي پايـه مشـروعيت    : امام خميني در جهت اجراي دموكراسي در كشور معتقد بـه دو پايـه اساسـي هسـتند     
  . ها حكومت و ديگري پايه مقبوليت مردم و تبعيت آن

  

  امام و پايه شرعيت حكومت  -الف
ن آن طاغوتي خواهد بود مگر امام معتقد بودند تا زماني كه يك حكومت شرعيت الهي پيدا نكند تمام شئو

واضح است كه حكومت به جميع شئون آن و «: به نظر امام. كه توسط شرع مقدس، مشروعيت پيدا كند اين
، اكثر كارهاي مربوط به  هايي كه دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند ارگان

ها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز  ز شرعي خواهد بود و دست ارگانقوه مقننه و قضائيه و اجرائيه بدون مجو
م رّاغوتي و محط هشود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شئون باشد بسته مي

  ).186همان منبع، ص ( »خواهد بود
  

  و تبعيت آنها ) اكثريت(امام و مقبوليت مردم  -ب
جا ملت است كه حكومت را در دست  كند، اين جا آراي ملت حكومت مي اين«ند باره فرمود امام در اين
ها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست و امكان دارد و ارگان

  ). 36، ص1378 پهلوان،(» ندارد
  
  امام خميني و آزادي  -2-2

شود، به بررسي موضع امام  ن جديد غرب محسوب ميجايي كه آزادي يكي از دستاوردهاي تمد از آن
پذيرند بلكه به آن تعلق خاطر دارند و  امام خميني نه تنها آزادي را مي. پردازيم خميني در مقابل اين مسئله مي

ولي آزادي مورد نظر . داشتند در طول دوران مبارزه سياسي آن را يكي از اهداف مبارزه خود محسوب مي
زادي غربي متفاوت است و به دليل همين تفاوت و تمايز، ايشان مفهوم آزادي را متعلق به ايشان با مفهوم آ
  .اند دانند، بلكه معتقدند پيامبر اسالم بنيانگذار آزادي بوده دوران جديد نمي

ترين  اما در برخي از مهم. موضع ايشان در مقابل آزادي بسته به اين كه قيد آزادي چه باشد، متفاوت است
هاي  ها، محدوديت ضمن قبول و حمايت از آن... آزادي مانند آزادي سياسي و اجتماعي، اقتصادي، افكار،  انواع

ولي حدود و ثغور آن از حدود و ثغور آزادي غربي  ،مطلوب ايشان است ،اصل آزادي. اند براي آنان قائل
  :شوند  يهاي مورد نظر امام به طور عمده به دو دسته تقسيم م محدوديت. متفاوت است

سياسـت مـا   «. هايي كه ناظر بر مصالح جامعه، مردم و حفظ ثبات نظام اجتماعي، سياسي است محدوديت -الف
» كنـيم  هميشه بر مبناي حفظ آزادي، استقالل و حفظ منافع مردم است كه اين اصل را هرگز فداي چيـزي نمـي  

  ).207، ص1385حسني، (
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و اما طرز حكومتي كه ما پيشنهاد «. امعه به ديانت اسالم استهاي منبعث از التزام حكومت و ج محدوديت -ب
كنيم، حكومت جمهوري اسـالمي اسـت و اساسـش بـر آزادي و اسـتقالل كشـور و عـدل و تعـديل تمـام           مي

موارد زيـر   توان به هاي آزادي از نظر امام مي از جمله شاخص). 207همان منبع، ص ( »هاي دولتي است دستگاه
  ):1378ز ديدگاه امام خميني، آزادي ا(اشاره كرد

  آزادي در حكومت اسالمي  -الف
  آزادي در اظهار عقيده  -ب
  آزادي احزاب  -ج
  هاي مذهبي  آزادي اقليت -د
  آزادي مطبوعات  -ه
  
  و برابري) ره(امام خميني -3-2

و مرد، سياه و ها اعم از زن  از نظر امام همه انسان. سومين مفهوم مورد تأكيد مدرنيته، مفهوم برابري است
توان به  هاي برابري از نظر امام مي از جمله شاخص. سفيد با هم برابرند و مالك برتري آنان تقوا و پاكي است

لغو امتيازات موروثي، برابري در مقابل قانون و دسترسي همگان به دادگستري و قوه قضائيه، وجود 
: امام در اين زمينه فرمودند. ي ديني اشاره نمودها هاي برابر و برابري سياسي و برابري براي اقليت فرصت

قوميت و (ها را با عدالت اسالمي ادا خواهد كرد  اسالم همه چيز است؛ و جمهوري اسالمي حق همه گروه
  ).24، ص 1385،  مليت از ديدگاه امام

ن به عنوان در اين قسمت از مقاله به بررسي ديدگاه امام نسبت به برابري زن و مرد و توجه اسالم به ز
  . شود جنسيت نابرخوردار از حق برابر در مقايسه با جنسيت مردان پرداخته مي

  

  حقوق زن در اسالم  -
در مورد حقوق زنان در اسالم امام معتقد به تساوي حقوق مرد و زن در نظام اسالمي هستند و معتقدند كه 

ها را در مقابل مردها قرار  اسالم زن«: فرمايند  باره مي ايشان در اين. هيچ فرقي بين زن و مرد در اسالم نيست
مرد است، يك احكام  با البته يك احكام خاص به مرد است كه مناسب. ها تساوي دارند آن اداده، نسبت ب

» اين نه اين است كه اسالم نسبت به زن و مرد فرقي گذاشته است. خاص به زن است كه مناسب با زن است
  ).29، ص1386خميني،  جايگاه زن در انديشه امام(

  

  نقش زنان در بناي جامعه اسالمي  -
ساز  هاي انسان اگر زن«: فرمايند  كنند و مي سعادت معرفي ميمبدأ سازي و او را  ها را انسان امام وظيفه زن

به اعتقاد امام ). 29همان منبع، ص (»به شكست و انحطاط مبدل خواهند شد ها شوند، ملتبگرفته  ها از ملت
تواند مشاركت فعال با مردان در بناي جامعه اسالمي داشته باشد  ظام اسالمي زن به عنوان يك انسان ميدر ن«
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او نه او حق دارد خود را به چنين حدي تنزل دهد و نه مردان حق دارند كه به . به صورت يك شيء ولي نه
  ).39همان منبع، ص(» چنين بينديشند

ها حق دارند در سياست  خانم«: سياست و حق رأي آنان فرمودندها در  ايشان در مورد حق دخالت خانم
دين . هاست روحانيون هم حق دارند در سياست دخالت بكنند، تكليف آن. دخالت بكنند، تكليفشان است
همان منبع، ( »يك ديني است كه همه چيزش سياست است، حتي عبادتش. اسالم يك دين سياسي است

  ). 40ص
  

  )ره(اسالمي از نظر امام آزادي زنان در نظام -
گاه مخالف آزادي نبوده است و بلكه با مفهوم  نظر امام در خصوص آزادي زنان اين است كه اسالم هيچ

زنان در جامعه اسالمي آزادند و از رفتن آنان به «: باره سخن امام در اين. زن به عنوان شيء مخالفت كرده است
شود فساد اخالقي  از چيزي كه جلوگيري مي. شود وگيري نميدانشگاه و ادارات و مجلسين به هيچ وجه جل

  ).59همان منبع، ص(»است كه زن و مرد نسبت به آن مساوي هستند و براي هر دو حرام است
اسالم با آزادي زن نه تنها «: فرمايند  كنند و مي در جاي ديگر امام موافقت اسالم با آزادي زن را بيان مي

  ).59همان منبع، ص (»گذار آزادي زن در تمام ابعاد وجودي زن است موافق است بلكه خود پايه
  
 گيري نتيجه -3

شود كه ايشان خود را نسبت به تغييرات و  طور استنباط مي اين) ره(از بررسي آثار حضرت امام خميني
به . گر بود داد ولي در عين حال منتقد و انتخاب هاي صورت گرفته در سراسر دنيا پذيرا نشان مي پيشرفت

پذيرفت و با آنچه كه در تضاد با احكام دين بود  عبارتي آنچه از تمدن جديد را كه با اسالم همخوان بود مي
امام خميني به همگان آموخت كه پارادايم ذهني سنجش تمام شئون زندگي و حتي دين بر . كرد مخالفت مي

ئون زندگي و حتي علم و سياست را با اساس علم را تغيير دهند و پارادايم ذهني نوين يعني سنجش تمام ش
هاي كامل بودن اسالم، گشودگي اسالم  از نظر امام دين اسالم دين كاملي است اما يكي از نشانه. دين بپذيرند

نسبت به انواع تحوالت علمي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي است مشروط بر آنكه در راستاي تعالي و سعادت 
به نظر نويسندگان مقاله، با محور قرار دادن . ز فقير و غني از آن برخوردار شوندها اعم ا بشر باشد و همه انسان

هاي فكري،  ها، مشكالت و درگيري حل بسياري از ابهام توان به پاسخ و راه انديشه و عمل امام خميني، مي
سود ملت و در نظرها به  ها و اختالف طوري كه نتيجه و رهاورد اين درگيري اقتصادي و سياسي دست يافت؛ به

  .تر سازد راستاي توسعه همه جانبه كشور باشد و دشمنان اسالم و ايران را ناتوان
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