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 رمزاتحاد ملی و انسجام اسالمی ،)ره( امام خمینی در اندیشه "برابري"مفهوم

 
 

 :نگارش                

 1دکتر خلیل بهرامی قصرچمی           
 2     علی نصري        

 واحد دهاقان ، اسالمیدانشگاه آزاد 

 
 :هچکید

نظرات حضرت ، شویم وسپس  و تعریف علمی آن آشنا می       »برابري« با مبانی نظري مفهوم      ا    در این مقاله ابتد   
 امام و   –امام خمینی و برابري      دهیم   راجع به این مفهوم را تحت عناوین ذیل مورد مقایسه قرارمی             )ره  (امام خمینی 

 امام و اقلیتهاي    – امام و برابري سیاسی      - و وجود فرصت هاي برابر      امام – امام و لغو امتیازات موروثی        -هاي برابري  شاخص
 . دینی 

در اندیشه امام خمینی است،که جمهوري       »برابري«وبه این نتیجه برسیم که بن مایه اتحاد ملی و انسجام اسالمی اندیشه                   
که » انسجام«هست و هم » وحدت«هست هم » عدالت«اسالمی ایران و قانون اساسی بر اساس آن استقرار یافته است و هر جا       

 »بالعدل قامت السموات و االرض« 

       :کلید واژه ها 
 ،اتحاد ملی ، انسجام اسالمیبرابري ،انتخابات ، اقلیت هاي دینی ، اقلیت هاي قومی         

 
 :مقدمه

 که در حقیقت ، مطالبات اجتماعی ، فرهنگی  ، یکی از نوادر انقالبات دنیاي معاصر است         »  انقالب اسالمی ایران  «  پدیده      
 .مطرح نمود ) اسالمی (و اقتصادي مردم  ایران را  به شکلی جدید و با قالبی نو 

 .این مطالبات به طور عام در شعارهاي کلی انقالبیون ،تحت عناوین استقالل ،آزادي و جمهوري اسالمی نهفته بود 
گردد،  این مفهوم از      در این مقاله سعی می     .  است    »برابري«  باشد، مفهوم    ا می یکی از این مطالبات که مورد توجه م            

هاي غرب مورد     ، سپس یافته هاي موجود  با دیدگاه         گرفتهمورد بررسی و تبیین قرار      )  ره(دیدگاه حضرت امام خمینی       
 .گیرد ر ار تطبیق ق

 
 :تعریف نظري برابري

ا به عنوان یکی از پیش فرض هاي اصلی دموکراسی مطرح گردیده و بعدهابه حوزه                 برابري افراد بشر در تمدن جدید ،ابتد           
هاي    سیاسی مختلف ،از آن برداشت     –ها ي اجتماعی     ناز همین روي ، آیی    .اقتصاد و سایر وجوه اجتماعی نیز راه یافته است           

هاي طبیعی افراد را نیز از         ند که تفاوت  برخی در جهت تعریف و بکارگیري مفهوم برابري تا جایی پیش رفته ا              .متفاوتی دارند   
 3. نادیده گرفته اند .. حیث توانایی جسمانی ، هوش و

                                                
 عضو هیئت علمی گروه کارشناسی ارشد عرفان اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان 1
 عرفان اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقانکارشناسی ارشد  2

  113 اشنایی با علم سیاست ، صفحه - 3
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 .توان ارایه داد  با این حال تعریف رایج و همگانی تري از آن نسبت به تعریف آزادي می
رینش آنهاست ،زیرا افراد بشر     این برابري ناشی از برابري در آف       .برابري در اصل یعنی افرادبشر در مقابل قانون مساوي هستند             

تر آن عبارت از برابري در مقابل قانون ،برابري در انتخابات ، برابري در                  مفهوم برابري به معناي وسیع    .  برابر آفریده شده اند      
 .هاي فرهنگی ، اقتصادي ،سیاسی مشابه است  داشتن فرصت

 
  :مبانی نظري برابري

 میالدي به تدریج در جوامع غربی آغاز گردید ودر قرن           16 و   15و سیاسی که از قرن      تغییرات اجتماعی ،اقتصادي فر هنگی          
 تمدنی را بوجود آورد     20 و   19 و   18ون مختلف اجتماعی جوامع مذکور قرار گرفت، طی قرون          ئ پایه یک تحول اساسی در ش      17

افزایش مداوم اطالعات   «  ل که در اثر     مورد شناسایی قرار گرفته است این تغیر و تحو          »تمدن جدید   «که امروز تحت عنوان      
بوجود آمد به نوبه خود در اثر ارتباط جوامع بشري با یکدیگر در  سایر جوامع نیز تاثیر عظیمی  برجاي                         »1،اطالعات فرهنگی   

 :تاثیرات مذکور به سه دلیل در حد بسیار باالیی بوده است .گذارده و هنوز اثرات ان ادامه دارد
 . تصادي ،سیاسی و فرهنگی کشور هاي غربی  توانایی عظیم اق- 1
برقراري  ارتباط تنگاتنگ بین جوامع؛ زیرا گسترش وسایل حمل و نقل سریع و وسایل ارتباطی بسیار بیش از گذشته جهان را            -2

 .به صورت یک نظام به هم وابسته و یک پارچه در آورده است  
 پیش گفته ، عالوه بر اشاعه خود به خودي دستاوردها به سایر جوامع ،                 که در اثر  توانایی اقتصادي سیاسی        -پدیده استعمار -3

موجب اعمال میل تسلط برسایر جوامع گردیده و پدیده استعماري را به وجود آوردکه خود موجب نفوذ گسترده دستاوردهاي                        
 .2جدید تمدن غرب به  جوامع مستعمره شد  

(  آمده اند قطع نظر از اینکه در عمل چه مقدار در خود جوامع پیشرفته               در هر صورت ایده هاي جدیدي که در غرب پدید                 
  . عبارتند از عقالنی سازي ، توسعه اقتصادي ،دموکراسی ،آزادي و برابري 3تتحقق یاف) آنگونه که تعاریف نظري مد نظر دارند 

 مورد توجه انقالبیون قرارگرفته بود را         »سالمی  انقالب ا   «    که درجریان   » برابري     «  ها ، مفهوم    حال ما از میا ن این ایده          
   . چه می باشدهاي معظم له نسبت با این ایدهه  دیدگاا بدانیم دهیم؛ ت در فرمایشات حضرت امام مورد جستحو قرار می

 
 :امام خمینی و برابري

 ؛آید    فرض هاي ان به شمار می       پیش نیز مانند آزادي از مفاهیمی است که در رابطه با دمکراسی قرار دارد واز                    »برابري«   
  در  بااین حال با توجه به اهمیت آن و اینکه برخی از پدیده هاي جدید اجتماعی و سیاسی بر آن مبتنی است و با وجود اینکه                            

حد اقل از شاخص هاي آن به       هاي گذشته نیز مطرح بوده است ؛اما اگر نه یکی از دستاوردهاي تمدن جدید                   برخی از فرهنگ  
 .دهیم  به آن می پر دازیم و موضع امام را در قبال آن مورد مطالعه قرار می می آ ید ؛ در این صورت به طور جداگانه حساب

 در تمدن   وماختالف و تمایز کمتري بین دیدگاه امام و گستره این مفه           ,رسد که در خصوص مفهوم برابري         چنین به نظر می      
 . گردد می     باز    در اندیشه دینی اسالمومیشه هاي این مفهعلت این امر به ر.جدید وجود داشته باشد

حذف امتیازات  موروثی                    اسالم به برابري انسان       نژادي ,ها در خلقت ودر مقابل قانون اهمیت بخصوصی قایل است واصوالً
 4.هاي نخستین دعوت اسالمی است  گی از ویژه....طبقاتی و ,

 برابري در داشتن    ،برابري در انتخابات  , یعنی برابري در مقابل قانون       ، مبانی نظري آوردیم     لذا برابري با تعریفی که در بخش          
 سیاسی و اقتصادي مشابه از دیدگاه حضرت امام چیز جدیدي نیست ؛ اگر چه در تمدن جدیدغرب                        ، فرصت هاي فرهنگی  

 .سیاسی دیگر قرار گرفته باشد _اجتماعیهاي ه مفهوم جدیدتلقی شده باشد و مبناي جدید بسیاري از اید,ودرجوامع غربی 
  .اند آن تاکید نموده بر قانون کامالً موافق و برابر جامعه در گفت مفهوم برابري افراد توان می, با توجه به آنچه آمد    

                                                
 ،88 بشري ،ترجمه ناصر موفقیان ،سازمان آموزش انتشارات انقالب اسالمی ،ص لنسکی ، کرهارد وجین ،سیر جوامع- 1
   82 نوسازي جامعه  از دیدگاه امام خمینی ، حسنی ، محمد حسن،ص - 2
 . این ایده هابه اعتراف خود محققان غربی در جوامع به طور کامل تحقق نیافته اند ،و بیشتر به عنوان یک آرمان مطرح هستند - 3
دفتر , قضا در اسالم , محمد ,  و محمدي گیالنی 13تفسیر سوره حجرات آیه ,تفسر المیزان , عالمه سید محمد حسین , طباطبایی :ر ك4

 .نشر فرهنگ اسالمی
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, ل قبول   اقتصادي و سیاسی نیز از نظر ایشان امري قاب        ,  هاي برابر و مشابه در زمینه هاي فرهنگی           چنین داشتن فرصت    هم   
چه   اما آن ,بدیهی است قایل بودن به فرصت برابر به معناي عدم وجود ضوابط و شرایط نیست                 .پسندیده  و مورد حمایت است       

 .مهم است اکتسابی بودن ضوابط وشرایط و صالحیت هاست 
ف و خطا میدانند و معتقدند با آنچه تنها مالك و معیار برابري را تقوا و پاکی از انحرا        ,ذیرش برابري تمام انسانها     پایشان ضمن      

 :که بخواهد برابري را در جامعه بر هم زند باید مبارزه کرد 
او خالق همه است    .  گیریم که همه انسانها در پیشگاه خداوند یکسانند            و نیز از همین اصل اعتقادي  توحید ؛ما الهام می            ....«

اینکه تنها امتیاز فردي نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعده تقوا و پاکی از   بري انسانها و    رااصل ب .  وهمه مخلوق و بنده او هستند       
 انحراف و خطاست ؛ بنابراین با هر چیزي که برابري را در جامعه بر هم میزند و امتیازات پوچ و بی محتوا را در جامعه حاکم می                            

 1».باید مبارزه کرد,سازد 
 :نند ایشان اسالم را دین برابري و برادري میدا   
 2».و صفا و برادري و برابري است ح است تقواوآن چیزي که دراسالم ر....اسالم دین برابري وبرادري است «
 

 :امام و شاخص هاي برابري 
در ...نژادي ، ملی ، اشرافی و      ،  شاخص هاي برابري در یک جامعه عبارت هستند از نادیده کرفتن یا لغو امتیازات موروثی                        

اجتماعی ،حقوقی و اقتصادي ، یکسانی در برابر قانون ، برابري حقوقی یعنی همه افراد داراي حقوق اجتماعی                     قوانین سیاسی ،  
 .باشند و بتوانند در مقابل تجاوز دیگران به حقوقشان از خود دفاع کنند و به دستگاه قضایی مراجعه نمایند 

،برابري در مسایل سیاسی مانند راي دادن ، انتخاب کردن و امکانات اقتصادي ، سیاسی     وجود فرصت هاي برابر در دسترسی به        
 .انتخاب شدن و رعایت حقوق پیروان سایر مذاهب 

 
 ...امام ولغو امتیازات موروثی و

 : مد امام مالك برتري فردي بر فرد دیگر را تقوا و پاکی میدانند و سایر امتیازات را مردود اعالم میکند آهمانگونه که قبالً     
 3».اسالم تمام طبقات را مساوي دانسته است ... م طبقه اي را بر طبقه دیگر ترجیح نداده است اسال«
کنم که در اسالم هیچ امتیازي بین اشخاص غنی و اشخاص غیر غنی و اشخاص                  من به همه اقشار ملت ،به تمام عرض می         «

قرآن کریم امتیاز را به     .هیچ وجه امتیازي ندارند     سفید و سیاه ،اشخاص مختلف ،سنی ، شیعه ،عرب ،عجم و ترك وغیر ترك به                 
اما امتیاز به مادیات    .  کسی که روحیات خوب دارد امتیاز دارد         .  کسی که تقوا دارد امتیاز دارد        .  عدالت و به تقوا دانسته است        

و حقوق تمام اقشار به آنها       باید این امتیازات از بین برود وهمه مردم مساوي هستند با هم               .امتیازبه  دارایی ها نیست       .  نیست  
 4».هم مساوي هستند با همه .داده میشود 

 
 :امام و برا بري در مقا بل قا نون 

ه                                                                  هم  زا  ها ویا بعضی از اشخاص و              گروه  یدانندو نه یک گروه ویا بعض             جامعه می    امام قانون را براي        
 :ن را محترم بشمارند آکه  خواهندی م

قانون توجه به تما م     .ها نیست     قانون براي نفع ملت است ،براي نفع جامعه است ،براي نفع بعضی اشخاص و بعضی گروه                  «   
این قانون باید محترم شمرده شود      .  و براي مصالح همه ملت است        ...ستجامعه کرده است و قانون براي تهذیب تمام جامعه ا          

اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق         .شما تطبیق بدهد    ا  را ب   نه قانون خودش  .شماها باید خودتان را تطبیق دهید باقانون         ...

                                                
 167 ص 4صحیفه نور ج - 1
 102 ص8صحیفه نور ج - 2
 190ص 6صحیفه نور ج - 3
  237 ص 5صحیفه نور ج  4
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س واقع شده است    أقانون در ر  ...بدهد به یک گروه ،تطبیق بدهد به یک جمعیت ،تطبیق بدهد به یک شخص ،این قانون نیست                 
 1».باید خودشان را در مقابل تسلیم کنند ... وهمه افراد هر کشوري باید خودشان را با آن قانون تطبیق   بدهند

 :که همه درتبعیت از قانون یکسان هستند می فرمایند  دادن اهمیت قانون وهم این ایشان به منظور نشان     
ما هم باید تبعیت از پیغمبر      . اسالم وخلفاي اسالم تمام براي قانون خاضع بودند و تسلیم قانون بودند               مهئو پیغمبر اسالم و ا    ...«

البته چنانچه به قانون به خواهند عمل کنند و یک دزدي را به جاي . قانون براي همه است ...مه خدا بکنیم    ئکنیم و از ا   ه  اسالم ب 
باید ان دزدي که مقابل قانون عرض اندام کند به او توجه داد که این قانون                 لکن  .  آید    خودش بنشانند آن دزد صدایش در می      

. برد ، قانون است  است و اگر چنانچه پسر رسول اکرم ،دختر رسول اکرم هم خداي ناکرده دزدي کند رسول اکرم دست او را می
«2 

کند واز  اشاره می بري در ضمن نقل یک داستان احضرت امام در مصاحبه با اوریانا فاالچی در بحث از دمکراسی به مفهوم بر           
گیرند و بدین وسیله هم برابري را رد ارتباط   کند ، دمکراسی را نتیجه می     ی  مضمون داستان که برابري در مقابل قانون را بیان م         

 :دارند  بري در مقابل قانون اظهار میادهد و هم عقیده خود را در خصوص بر با دمکراسی قرار می
انی که علی علیه السالم جانشین پیامبر و رهبر دولت اسالمی شد و حکومت او از عربستان تا مصر و قسمت اعظم آسیا                         زم«    

راند ،براي او اتفاقی افتاد که با یک یهودي اختالف پیدا کند ،               و حتی اروپا گسترش یافته بود وبر این کنفدراسیون حکومت می           
شود  به حالت      لی از طرف قاضی احضار شد وقتی که قاضی دید که علی وارد می               ع.  پیش  قاضی شکایت کرد      یهودي  از او   

کنی و وقتی آن یهودي       شوم احترام می    ست ،ولی علی با عصبانیت به قاضی گفت چرا وقتی که من وارد می                احترام از جا برخا   
کند   کم محکومیت خویش را قبول می     آمد احترام نکردي ؟ قاضی باید با طرفین مخاصمه به یک شیوه رفتار کند و بعد علی ح                  

پرسم ،مثال بهتري از این براي بیان          شناسید می ی  چنین تاریخ را م     من از شما که سفرها کرده اید و هر نوع رژیمی و هم               .
 3»دمکراسی سراغ دارید ؟

 دامام آشکار می  از مطلب فوق هم چنین دسترسی یکسان همه به قوه قضاییۀ و برخورد یکسان قاضی با همه مردم از دی                          
اي را در مقام قضاوت       چنین هیچ توصیه    ایشان به قضات سفارش کرده اند که نباید حقوق دیگران تضییع شود و هم               .  شود  

وحقوق همه ،حتی مجرمین رارعایت کنند و به ضابطین دادگستري نسبت به عدم تجاوز از حد و مجازات مشخص                         نپذیرند
 :شده براي مجرمین سفارش کرده اند

ي  کسی آمد ،از دفتر من براي کسی توصیه امن توصیه بر گفته ام اگر از "من این را کرارا. توصیه از احدي قبول نباید بشود   »   
قاضی آزاد است و باید در       .قاضی نباید تحت تاثیر کسی باشد        .بزنید به دیوار    آمد،از کسانی  که به من مربوطند،توصیه آ مد          

  4».ا هیچ به آن اعتنا نکنیدتوصیه ها ر.محیط آزاد عمل بکند
قضات محترم شرع باید موازین را با دقت ،با کمال دقت موازین را عمل کنند و خداي ناخواسته یک وقت برخالف موازین                        «  

 ».اسالمی واقع نشود
  5».در اجراي حدود نباید از آن حدودي که حق تعالی فر موده است پایین تر عمل بشود و نباید زیادتر  «
ندارد " عمال" و"رود،جز اجراي حد شرعی احدي حق آزار اورا ،لفظا       می که باالترین جرم را دارد و به سوي چوبه دار می           مجر«

 6».ومرتکب ،خود ظالم است
 
 )عدم تبعیض (امام و وجود فرصت هاي برابر 

                                                
 269و 268 ص 14صحیفه نور  ج - 1

 ب بعد ؛و انتخابات و مجلس از کالم و پیام امام 129کلمات قصار ص : باي نمونه هاي دیگر نگاه کنید به 268 ص 14صحیفه نور ج - 22
 . به بعد5خمینی از ص 

 356- 355 ،ص 1363مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ) مصاحبه هاي امام در نجف ،پاریس و قم (طلیعه انقالب اسالمی  3
 286 ص 9صحیفه نور ج - 4
 138کلمات قصار ص - 5
 همان منبع- 6
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و تقوا و تعهد اسالم تنها         اسالم بزرگ تمام تبعیض ها را محکوم نموده و براي هیچ گروهی ویژگی خاصی قرار نداده                   «    
 هرگونه تبعیض فرهنگی و      ع         هاست و در پناه اسالم و جمهوري اسالمی حق اداره داخلی و محلی و رف                    کرامت انسان 

 1»اقتصادي و سیاسی متعلق به تمام قشرهاي ملت است 
   

 ...):حق راي و انتخابات و (امام و برابري سیاسی
وه هاي مردم از هر نژ اد و رنگ و مذهب و جنس ، حق شرکت در انتخابات و حق راي قائل                       امام خمینی براي همه اقشار و گر      

 . بودند ؛ که در اینجا به نمونه هایی از آن اشاره میگردد
رسیده واجب است ) سن قانونی 0تکلیفی که به همه ملت متوجه است ،به زن و مرد ف و ان کسی که به حد راي دادن قانونی           «

 2». در پاي صندوق هاي تعیین رئیس جمهور حاضر بشوند و راي بدهند ،این مسئله که
یک پارچه در این امري که حفظ حیثیت جمهوري اسالمی و ملت شریف بسته به آن است به                    ...  الزم است ملت عزیز و        «  

بدهید ...  که متعهد سوي صندوق هاي راي چون موجی خروشان و دریایی مواج ، با صفوفی فشرده رفته راي خود را به شخصی           
.«3 

انتخابات در انحصار هیچ کس نیست ، نه در انحصار روحانیت است نه در انحصار احزاب است ، نه در انحصار گروه هاست          ...   «  
مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخابات براي تحصیل سرنوشت شما ملت است . انتخابات مال همه مردم است      .
.«4 

و (  در خصوص کسانی که باید انتخاب شوند،شرایط و معیارهایی مد نظر حضرت امام است که به دلیل اکتسا بی بودن                       البته      
و معیارو ضابطه امري است که در اکثر جوامع ،تفاوت . منافاتی با برابري در انتخابات ندارد     ...)تنی بر نژاد ، جنس ، اشرافیت         مب نه

 5. داردوجود  ... در نوع ،شدت   و ضعف و
اران و مسیولین ادارات دولتی در یک جامعه اسالمی باید داراي ویژگیها،صفات     زاصوال به نظر امام ،حکومت کنندگان قانون گ           

ها در یک جامعه غیر دینی یا جامهاي که نظام سیاسی مبتنی بر                 که برخی از این شرایط وویزگی      )  اکتسابی(و شرایطی باشند    
  . دیانت نیست مد نظر نیست

 :امام و اقلیتهاي دینی 
در اسالم مابین اقشار ملتها هیچ فرقی نیست ،در اسالم حقوق همه ملتها مراعات شده است ؛حقوق مسیحیین مراعات                     «      

 6».داند وحق بشري براي آنها قایل است  تمام افراد عالم را، بشر می. شده است ،حقوق یهود و زر دشتیین مراعات شده است 
کندکه با سایر     ا جامعه یهود و سایر جوامعی که در ایران هستند واهل این ملت هستند اسالم با آنها همان رفتار را می                      و ام «    

 7».کند اقشار ملت می
همه ما با هم    .مال برادران اهل سنت ما      .مال اقلیتهاي مذهبی ،مال مذهبیون ما     .  این مملکت مال همه ماست ؛مال همه ما              

 ما برادري خودمان  رابه برادران اهل سنت اعالم می          .کنیم    هاي مذهبی اعالم می     یوستگی خودمان را با اقلیت    ما پ ....هستیم  
 8».کنیم 

 :فرمایند  ایشان د رخصوص برخورداري از حقوق اجتماعی  همه اهل مذاهب می    

                                                
 197 ص 10صحیفه نور ج -5 

  67 ص 15 صحیفه نور ج - 2
 163-4 ص 15 صحیفه نور ج - 3
  245 ص 18 صحیفه نور ج -4
ي  در برخی از کشورهاي غربی که حتی دمکراسی دست اورد تمدن این کشورها محسوب می گرددبرخی از محدودیت ها در رابطه با را- 5

ر ك اشنایی با علم .وجود داشته است که در دهه هاي قرن بیستم رو به بهبود نهاده است ..دهندگان مانند زنان،میزان مالکیت زمین و
 1356 تهران -سیاست ،ترجمه بهرام ملکوتی ،کتاب هاي سیمرغ

 241 ص 5 صحیفه نور ج - 6
  165 ص 6 صحیفه نور ج - 7
 37- 8 ص 5 صحیفه نور ج - 8
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 نمایدو دیگر اینکه هر ایرانی حق دارد        هاي مذهبی نه تنها آزادند ،بلکه دولت اسالمی موظف است از حقوق آنان دفاع                اقلیت«
 1».رد اکه مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد ؛مسلمان یا مسیحی و یا یهودي و یا مذهب دیگر فرقی ند

 :ند  زاد هاي مذهبی براي اجراي آداب دینی واجتماعی ویژه خود آ از نظر امام اقلیت    
داند تا از   براي اجراي آداب دینی و اجتماعی خود آزادند و حکومت اسالمی خود را موظف میهاي مذهبی در ایران     تمام اقلیت «

 2».حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایرمردم مسلمان ایران،ایرانی و محترم هستند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نتیجه گیري 
ن یک ایده و مفهو م  جدید مبناي اندیشه و عمل اجتماعی قرار ایـده و مفهـوم برابري اگر چه در تمدن جدید به عنوا       .1

گـرفت ولـی از نظر تعالیم اسالمی ودر نتیجه از دیدگاه امام خمینی به عنوان یک متفکر اجتماعی مسلمان پدیده تازه      
 .اي نیست 

 است ،تمایز کمتري بین  برخالف اید ه هاو مفاهیم دیگر مانند دموکراسی و آزادي که عناصر تازه و ابداعی آن بیشتر              .2
بخش اصلی این تمایز را می توان در .دیـدگاه امـام نسـبت بـه برابري با آنچه تمدن جدید منادي آن است وجود دارد          

مـالك و معـیار تقـوا و پرهیز گاري و پاکی باطن جستجو کرد که نزد امام خمینی مالك امتیاز معنوي انسان هاست؛     
 .یا دست کم به طور آشکار وجود ندارد ودر غرب چنین امتیازي وجود ندارد 

همچنین نکات مطروحه این پذیرش  . میـتوان کفـت در مـورد فوق ، موضع پذیرش امام با قیود کمتري همراه است                 .3
 .، منافات ندارد بلکه انطباق نیز دارد» مصالح جامعه« و » اسالم «  نتنها  با معیارهاي عمده امام یعنی 

نیز ساري و جاري میباشد؛ به عبارت دیگر     »  برابري  «    خص ها نسبت به مفهوم کلی     موضع کلی امام در خصوص شا      .4
در عین حال ایشان در برخی                           موارد جزیی                                       .امام داراي اعتقاد اصولی به اصل برابري است          

                                                
 159ص 3حیفه نور ج  ص- 1
 255-16 0 ص2و جلد 80-75-48-10 ص 3 براي نمونه هاي دیکر نگاه کنید به صحیفه نور ج 103 ص 3 صحیفه نور ج - 2
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 شاهد مرد ، یا تفاوت در همچون عدم اشتغال زنان در برخی از مشاغلی چون قضاوت و یا دو شاهد زن در مقابل یک         
    1. که براساس دیانت اسالم مقرر شده اند تابع اسالم اند ... ارثیه زنان نسبت به مردان و

،جاي دغدغه را براي هیچ گروه و طیفی         )ره(جمهوري اسالمی ایران،بنابر مبتنی بودن بر اندیشه هاي امام خمینی            .5
ارائه می دهند،حقوق همه )ره(رد،عدالت و برابري در تعریفی که امام    ،اعم از اعتقادي ،سیاسی و اجتماعی باقی نمی گذا        

را ضمانت کرده است،لذا در پرتو این تفکر و عملی و اجرایی نمودن آن،اتحاد ملی،در سایه آن امنیت اجتماعی برقرار                     
 .خواهد بود

 نمایندانسجام آن هیچ زمانی      اگر کشور هاي اسالمی اندیشه برابري در اسالم را بنابر آنچه امام فرموده اند،اجرا                   .6
 »بالعدل قامت السماوات و االرض«.گسیخته نخواهد شد ودشمنان مایوس خواهند بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 ایشان نیزمانندبسیاري ازعلماي دینی معتقدنداین مواردجزیی چون براساس فطرت طبیعی بشري وبنابر مصالح خودانان وجامعه اگر چه - 1

 برما پوشیده باشدتشریع شدهباشد مغایرتو منافاتی بااصل برابري درحقوق ودربرابر قانون نداردبراي اطالع بیشترنگاه کنید برخی ازان مصالح
 ومطهري ،مرتضی ،حقوق زن دراسالم،انتشارات صدرا3،4به بی ازار شیرازي ،عبدالکریم ،رساله نوین امام خمینی ج
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 :منابع و ماخذ 
  18 و 16 و 15 و 14 و10 و9 و8 و 6 و5 و4 و3جلدهاي _ صحیفه نور _امام خمینی  .1
 1363هی، تهران ، مرکز نشر دانشگا طلیعه انقالب اسالمی ،_امام خمینی  .2
  1372 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  ، تهران ، _کلمات قصار_امام خمینی  .3
نوسازي از دیدگاه امام خمینی ، چاپ ششم ،انتشارات چاپ و نشر         _حسنی ،محمد حسن   .4

 1378، تهران )وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (عروج 
 سازمان انتشارات و آموزش انقالب      _ ه ناصر موفقیان   ترجم _ لنسـکی ، کرهارد ،وجین     .5

  1369اسالمی ، تهران ،
 1356هاي سیمرغ ، تهران  کتاب_)ترجمه (آشنایی با علم سیاست _ملکوتی ، بهرام  .6
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