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Abstract 
Without a doubt, Imam Khomeini is a living fact. The dynamism, 
persistence, and boundlessness of this fact is undoubtedly rooted in its 
Islamic identity. The purpose of this paper is to answer the question that, 
"Based on Imam Khomeini's thoughts, how has his social ideas affected 
Islamic governance, social arenas and society management?" Therefore, 
through using the library method and based on his words, we will extract 
the values, symbols and social symbols in structures, the most important 
of which is the structure of the institution of government, then we will 
obtain the final result. According to the findings of the study, the Islamic 
Revolution led by Imam Khomeini brought the religion (Islam) into 
society and government and revived the religious and human values. The 
distinctive feature of Imam Khomeini's thoughts is its religious identity. 
The Islamic Revolution came about with the beliefs that Imam Khomeini 
brought from the context of Islamic sources to the society and practiced 
them. In fact, by presenting the social school of Islam, the great 
contemporary revivalist has been able to undo all the cultural and 
political efforts of the enemies of Islam over the past century and a half 
that have tried to throw Islam out of the arena of social life. 
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 چكيده

پويـايى، مانـدگاری و مرزناپـذيری ايـن . هيچ ترديد، حقيقتى زنده اسـت بى 1خمينىامام 

ايـن  هدف اين مقالـه پاسـخ بـه. هيچ گمانى ريشه در هويت اسالمى آن دارد حقيقت نيز بى

هـای اجتمـاعى ايشـان در حاكميـت   ، انديشهخمينى پرسش است كه بر اساس تفكرات امام

بنـابراين بـا روش  ؛های اجتمـاعى و اداره جامعـه چگونـه نمـود داشـته اسـت اسالم، عرصـه

های اجتمــاعى در  هــا و نشــانه  هــا، ســمبل  ای و بــا اســتناد بــه ســخنان ايشــان، ارزش  كتابخانــه

رين آن ساختار نهاد حكومـت اسـت، اسـتخراج و نتيجـه نهـايى حاصـل ت ساختارها كه مهم

ديـن را  1خمينـى امـامهای پژوهش، انقالب اسالمى به رهبـری   بر اساس يافته. خواهد شد

ويژگـى بـارز . های دينى و انسانى را احيا نمود  وارد عرصه اجتماع و حكومت كرد و ارزش

 امـامكـه  نقالب اسالمى با پشتوانه باورهـايىا. های امام خمينى هويت دينى آن است انديشه

آن عقايد و باورها را از متن منابع اسالمى به گستره جامعه كشانيد و عملى كرد،  1خمينى

درحقيقت احياگر بزرگ معاصر توانست با ارائه مكتب اجتمـاعى اسـالم، . به وقوع پيوست

نـيم  طـول يـك قـرن و های فرهنگى و سياسى دشمنان اسـالم در خط بطالنى بر همه تالش

  .كلى از عرصه زندگى جامعه بيرون برانند گذشته كشيد كه سعى كرده بودند اسالم را به

  ها كليدواژه

  .ها، تفكرات، اجتماعى امام خمينى، عدالت، ارزش
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  مقدمه

 طـرح نظريـات خـويش در از معدود متفكران اسالمى معاصر اسـت كـه بـا 9خمينى امام

اجتمــاعى همچــون ديــن، سياســت، فرهنــگ و جامعــه موجــب های گونــاگون علــوم   زمينــه

هـای مـذكور  بررسى و مطالعـه جداگانـه هـر كـدام از حوزه. ای شده است تحوالت فزاينده

در ايـن تحقيـق بـر آن هسـتيم كـه بـه بررسـى تفكـرات . نيازمند تحقيقات درازمدت اسـت

فـى تفكـرات و اجتماعى امام راحل بپردازيم تـا شـايد گـامى، هرچنـد كوچـك در راه معر

گرايانــه بــا تكيــه بــر بيــان   ايــن پــژوهش بــر اســاس نظــام ارزش. شخصــيت ايشــان بــرداريم

های اجتمـاعى امـام   انديشه. بندی شده است  های اجتماعى حاكميت دينى چارچوب  ويژگى

ــ ــى مت ــانى هستى  ثر از دينأخمين ــامل مب ــه ش ــت ك ــى اس ــى، معرفت  شناس ــى و   شناس شناس

  .شناسى ايشان است  ارزش شناسى و  انسان

  هدف پژوهش. 1

 ال اصلى اسـت كـه بـر اسـاس تفكـرات امـامؤرو پاسخگويى به اين س  هدف پژوهش پيش

های اجتماعى و اداره جامعـه  های اجتماعى ايشان در حاكميت اسالم، عرصه  ، انديشهخمينى

در  كـهاينال فرعى نيز وجود دارد ؤال اصلى، دو سؤدر پس اين س .چگونه نمود داشته است

هـا را در   به چه ميزان، اين ارزش و ايشان های اجتماعى بارز است  تفكرات ايشان، چه ارزش

  جامعه و انقالب اسالمى به ظهور رساندند؟ 

 پيشينه و ضرورت بحث. 2

هـا و   سياسى حضرت امام در قالـب مقـاالت و همايش های تربيتى، دينى و  برخى از رهيافت

د از جملـه مقالـه كـرتوان به چند مقالـه اشـاره   در اين باب مى .آثار علمى مطرح شده است

  اشـارهخمينـى های اجتمـاعى امـام   انديشه های ب  گونه محمدعلى زكى و محمد عباسى كه به

هـای اجتمـاعى در   شناسى دارد و جنبه ارزش شناسى و جامعه كه بيشتر جنبه معرفت دنكن مى

های اجتمـاعى حضـرت امـام   بر اين اساس انديشه. بستر حكومتى و سياسى را وا نهاده است

گرايانه، كمتر مورد مداقه پژوهشگران قـرار گرفتـه اسـت و   صورت بحثى مستقل و ارزش به

عـالوه بـر آن چـون مسـتندات . شـود رورت و اهميت موضوع مقاله تلقى مىضاين واقعيت 
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شـناس واقعـى بـه شـمار  ها اسالم بود و خود ايشان يك اسالم  پردازی حضرت امام در نظريه

 بـهوجـه ؛ بنابراين ت، نظريات اسالم استخمينى درواقع مى شود گفت نظريات امام ،رود مى

  . از اهميت خاصى برخوردار استخمينى و مطالعه آن تفكر اجتماعى امام 

 روش و وجه تمايز. 3

های  نشـانه ها و  هـا، سـمبل  ، ارزشامـام خمينـىای و بـا اسـتناد بـه سـخنان   با روش كتابخانـه

وجـه . آن ساختار نهاد حكومت است، بيان خواهد شـد ترين مهماجتماعى در ساختارها كه 

های اجتماعى و  تمايز اين تحقيق با موارد مشابه آن در اين است كه زاويه بحث به تمام جنبه

ن بـاب ها در اي  ها و نوشته  حال آنكه برخى از مقاله ،های اجتماعى نظر دارد  با تكيه بر ارزش

  .اند  ِصرف به مسائل اجتماعى نگريسته ۀشناسان شناسانه يا جامعه يا از نگاه عرفانى و انسان

نظـر  افتد كـه متفكـر و صـاحب  نظران در مسائل اجتماعى كمتر اتفاق مى در بين صاحب

دست آورد تا آنچـه را انديشـيده و در مرحلـه نظـری بـدان پرداختـه و  خودش فرصتى را به

امـا در مـورد  ؛كنـد اجـرادر مقـام عمـل در جامعـه  ،كه خود ارائه كرده اسـت را ای تئوری

اين اتفـاق افتـاد و آنچـه را كـه در مـورد حكومـت  1خمينى امامگر بزرگ قرن يعنى   احيا

اجـرا و بعـد از آن، در نجـف ارائـه كـرده بودنـد، در ايـران اسـالمى  1357اسالمى در سال 

ان را از ديگر انديشمندان مسائل اجتمـاعى مسـلمان كردند و اين توفيق خاصى است كه ايش

  .كند و غيرمسلمان ممتاز مى

  1خاستگاه انديشه امام خمينى. 4

های ايشـان نيـز حكايـت از   حقيقـى بودنـد، انديشـه ىشناسـ سالمابا توجـه بـه اينكـه ايشـان 

 :اسـت طوركلى از دو نگرش برخاسـته انديشه امام خمينى به. دارد های ناب اسالمى  ديدگاه

هـای ويـژه ايشـان بـه برخـى تعـاليم  به اسالم و ديگـری نگرش ايشانهای كلى  يكى نگرش

  . اصولى و محوری اسالمى

  های كلى نگرش .4- 1

تواند پاسخگوی همه  باور به اينكه اسالم مكتبى است كه مى: باور به جامعيت اسالم. 1
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ويژه در دوره  ها به  همه دوره ها را در  نيازهای انسان باشد و قدرت اداره و رهبری انسان

  . معاصر دارد و باور به اينكه فقه شيعه توان و كفايت اين معنا را دارد

يعنى تعاليم فردی، اجتماعى، عبادی و : ديدن تعاليم و ابعاد اسالم و متالزم سيستمى . 2

اه شدن از اين ديدگ سياسى اسالم را در گرو يكديگر ديدن و هويت واحد برای آنها قائل

  . كند و عبادت در متن سياست معنا پيدا مى شود است كه سياست عين عبادت تلقى مى

درنتيجه اقامه قسط و برقراری : رسالت اسالم را رسالتى دنيوی و اخروی دانستن. 3

عدالت اجتماعى، رهايى مستضعفان از ظلم و ستم، تالش برای رفاه و اعتالی زندگى 

نشيند و صددرصد دينى و  های اجتماعى دين مى  در برنامهدر ص ...محرومان و پابرهنگان و

  . شود الهى تلقى مى

تالزم احكام دنيوی و اخروی، دين را در متن تكوين ديدن : ديدن دين و دنيا متالزم. 4

نوع  هر و درنتيجه علم و دين را ناظر به يكديگر و متوافق با يكديگر و مالزم هم دانستن و

تدبير جامعه و رتق و فتق امور دنيا طردكردن و دنيا را به تمام  نگرش سكوالری را در متن

  . ديدن دينى امعن

احكام و تعاليم شرعى مصالح   برای تمامى: گرايانه به عالم و شريعت داشتن  نگاه عقل. 5

شدن و درنتيجه مبنای صدور حكم شرعى در حوزه امور  االمری قائل  واقعى و نفس

ها و مصالح امور گذاشتن و برای احكام   درك واقعيت را بر اجتماعى و سياسى و حكومتى

  . شدن كه برای احكام اولى وجود دارد حكومتى همان منزلتى را قائل

بر پايه اين نگرش است كه نظام شرك، : نگرش توحيدی به دين و نظام اجتماعى. 6

از  ه غيرشود و هر محوری ك طورمطلق طرد مى انديشى به آلود و شرك تمام مظاهر شرك

خدامحوری اصل و اساس ديانت و حكومت در پس  ؛شود است، طاغوت ناميده مىا خد

خمينى ترين محورهای انديشه و عمل امام   خدامحوری يكى از برجسته. شود جامعه تلقى مى

به طاغوت و طاغوتيان و مظاهر طاغوت در جامعه از همين  نايشالعاده ا بود و حساسيت فوق

  . گرفت ت مىئدی نشباور و نگرش توحي

  های خاص نگرش .4- 2

. های بينش خاص ايشان دارد  محورها و ديدگاه حكايت ازخمينى تأكيدهای ويژه امام 
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  : شود در اينجا به مواردی از آنها اشاره مى

  ؛شناسى و انجام تكليف حاكميت منطق وظيفه. 1

  ؛اولويت مبارزه با ائمه كفر. 2

  ؛گرايى عزت. 3

  ؛توجه به عامه مردم نه خواصگرايى و  مردم. 4

  ؛دادن و اعتماد به قشر جوان جامعه ارزشتوجه و تأكيد به جوانا ن و . 5

  ؛»وحدت كلمه«تأكيد و توجه ويژه به . 6

و تأكيد جدی و مستمر و » فقر و غنا« در مورد مسئلهحساسيت ويژه و نگرش خاص . 7

ديدگان،  برهنگان، مستضعفين، ستماستضعاف، تحت عنوان پاخمينى بر مسئله جانبه امام  همه

جامعه به رعايت اين قشر و پرداختن  والندادن مسئ توجه مانند آن، نشينان، گرسنگان و زاغه

ن امرفه«و » صدرنشينان«، »خواران زمين«و » داران سرمايه«به اصالح وضع آنان در برابر 

  . له فقر و غنا در نظر ايشان داردئحكايت از اهميت مس» درد بى

و راه  كرد مىرا برجسته   ين ديدگاه درواقع همان نظر اسالم است كه امام راحل آنا

با توجه به اهميت فرهنگ ؛ بر همين اساس دانست نجات ملت را در توجه به اين مسائل مى

  . دندكرسازی  له فرهنگئابتدا توجه ويژه به مس ،در قوام يك ملت

  سازی امام خمينى و فرهنگ. 5

درواقـع وجـه . های انقالب اسـالمى، بُعـد فرهنگـى آن باشـد  ترين ويژگى شايد يكى ازمهم

ايـن مطلـب . شـود های جهان در ايـن بعـد خالصـه مى با ديگر انقالب تمايز انقالب اسالمى 

هـا،  ای از باورهـا، ارزش  شـده مجموعـه ست كه اگر فرهنگ را طبق تعاريف دادها معنا بدين

ای رفتـاری و عملكـردی در نظـر بگيـريم، انقـالب مفروضات اساسى، اعتقادات و هنجارهـ

به تغيير باورها منجر شد و اعتقادات اساسى اسالم را كه در ساليان دراز در زنـدگى  اسالمى 

های حكومت شاهنشاهى بر آن نشسـته بـود و آن   و غبار سنت مردم ريشه دوانده بود و گرد

  . كرد زندهخاصيت كرده بود،  رنگ و بى  را بى
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  خمينى و احيای باورها و اعتقادات امام .6

توانـد نسـخه  بـاوری يعنـى بـاور بـه اينكـه اسـالم مى اسـالم): باور به اسـالم(باوری  اسالم. 1

در عصـر حاكميـت اسـتبداد . بخش بشريت گرفتـار در مـنجالب ظلـم و فسـاد باشـد نجات

كه راه نجـات  بودن جهان تصور و پندار بيشتر مردم ايران و جهان اين بود داخلى و دوقطبى

 .در سايه پذيرش تفكر شرق يا غرب ميسـر خواهـد بـود و پيشرفت و ترقى هر ملت و قومى 

نظران و انديشمندان علوم سياسى اجتماعى و  به فكر دانشمندان و صاحب  واقع راه سومى در

ل جوانى به اين يكه از همان اوا 1در چنين اوضاعى، امام خمينى. كرد  اقتصادی خطور نمى

حاصـل  ،بخش بشريت گرفتار قـرن بيسـتم اسـت ر رسيده بود كه اسالم ناب نسخه نجاتباو

درواقـع . درآوردنگـارش  )1392خمینـی،  :כ.ر( حکومت اسـالمیباورهای خود را در كتاب 

مـوجى در  موجب ،باشد ساز جوامع قرن بيست  تواند سرنوشت باور كه اسالم مى  احيای اين

منجرگرديد و نيـز  م به ايجاد حكومت جمهوری اسالمى داخل شد كه با رهبری حضرت اما

های متعددی در سرتاسر جهان برانگيخت كه خـواب راحـت را از چشـم مسـتكبران و   موج

  : فرمايد باره چنين مى ايشان دراين. مستبدان و استعمارگران ربود

نيازهـای بشـريت را   امروز اسالم به صورت يك مكتب مترقى كه قادر است تمامى

خصـوص  همين كند و مشكالت او را حل نمايد، مورد توجه همه مسلمين جهان بـتأ

  .)34ص: 1372خمینی، (ملت مسلمان ايران قرار گرفته است 

  .)35ص: ھمאن(توانيم مملكت خودمان را حفظ كنيم  در سايه اسالم ما مى

   .)38ص: ھمאن(خواهد پيروز است  ملتى كه خود و همه چيز خود را برای اسال م مى

اگر اسالم در اين مملكت، احكام اسالم در اين مملكت پياده شود، همه جهات 

  .)40ص: ھمאن(مادی و معنوی تأمين خواهد شد 

شد  در عصری كه خداباوری خرافه، ارتجاع و برگشت به عقب تلقى مى: خداباوری. 2

 هايى را نبود، امام خمينى كه با پوست و گوشت و  چنين حرف تئركس را ج و هيچ

استخوان حضور خدا را در همه شئون زندگى حس كرده بود، در فكر، بيان و عمل به تبليغ 

 ايمانى، ترين معضالت بشريت قرن حاضر را در بى او يكى از بزرگ. خداباوری پرداخت

سعى  ،از همان ابتدای حركت خود بنابراين ؛ديد به خدای متعال مى ناعتقادی آنا ناباوری و بى
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  :صل خداباوری را در فكر و ذهن و عمل مردم ايران و جهان زنده كندبرآن داشت كه ا

: 1372خمینی، (اسـت ا شود در حضور خد هرچه واقع مى. ستاهمه عالم محضر خد

  .)19ص

همــه كارهــا،  .اســتا هميشــه توجــه داشــته باشــيد كــه كارهايتــان در محضــر خــد

  .)ھمאن(است ا خورد در محضر خد هايى كه به هم مى  چشم

  . )21ص: ھمאن(در محضر خدا گناه نكنيد  ،استا محضر خدعالم 

اعتماد و اتكال داشـته باشـيد  ،ستا پس از اتكال به خداوند به قدرت خود كه از او

  .)202ص: 16ج ،1389، ھمو(

ھمـو، (نمايـد  های ظلمانى و نورانى محجوب مى  توجه به غيرخدا انسان را به حجاب

  .)32ص: 1394

ايران و ثبات آن و استقامت  عالوه بر انقالب بزرگ اسالمى  نمودهای اين خداباوری

لبنان و  مقاومت اسالمى  در سراسر جهان خصوصاً  های اسالمى   ملت در ظهور نهضت

از  انهايى است كه آن  توان مشاهده كرد كه جملگى حاصل درس  مى... فلسطين و

  . آموختند 1خداباوری امام

درباره كه  ای شناسى جتماعى و مديريت، در آسيبنظران علوم ا صاحب: خودباوری. 3

های افول  های جدی را كه زمينه يكى از آسيب ،دهند ها انجام مى  ها و سازمان  جوامع، گروه

خودبيگانگى مردم آن جوامع و  از ،آورد ها را پديد مى  و اضمحالل جوامع و سازمان

اوری موجب پديدآمدن پيامدهايى خودب. دانندكه نقطه مقابل خودباوری است ها مى  سازمان

نفس، ايثار، فداكاری، ازخودگذشتگى و اينكه خواستن   از قبيل اعتماد به نفس، عزت

ها و  ها، سازمان های ظهور، رشد و شكوفايى تمدن شودكه خود زمينه توانستن است، مى

 ،زمين دريافت كه خودباختگى در مشرق 1واقع امام خمينى در. گردد جوامع مى

  :از وص بين مسلمانان معلول علل گوناگونى است كه عبارتخص هب

اينها گمان «: پيشرفت در علوم مادی سببتصور پيشرفت غرب در همه علوم به  )الف

قدم  اند كه اگر مملكتى در سير طبيعى پيشرفت كرد، در سير حكمت الهى نيز پيش كرده

های نويسندگان مشرق   هكاریيكى از تب] اين را[ست و ا است و اين از اشتباهات بزرگ ما

  .)40ص: 1392خمینی، (» بايد دانست اسالمى 
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مريكـايى روی اهمين كه نام يك مستشـار «: تصور مصونيت اجنبى از خطا و اشتباه )ب

كسى آمد، ديگر برای او، اين زمامداران بيهوش و خودسر مـا، خطـا و اشـتباه يـا خيانـت و 

  .)3ص: 1388و، ھم(» شوند ل نمىئدزدی قا

وقتى كشورهای استعمارگر بـا پيشـرفت «: های غرب شدن در مقابل پيشرفت مرعوب )ج

فريقـا، ثـروت و تجمالتـى او صنعتى، يا به حساب استعمارگر و غـارت ملـل آسـيا و  علمى 

فراهم آوردند، اينها خود را باختند، فكر كردند راه پيشرفت صنعتى اين است كـه قـوانين و 

  .)14-13ص: 1379، ھمو(» !عقايد خود را كنار بگذارند

های طـوالنى، تبلـيغالت  در سـال«: گـرايش بـه غـرب و شـرق سـبب تصور ترقى بـه  )د

هـای مسـلمان از آنهـا يـاری  های شـرق و غـرب موجـب ايـن شـد كـه ملت دار دولت دامنه

گرايش به يكى از ايـن دو ابـر  بخواهند و گمان كنند كه ترقيات اين كشورهای ضعيف، در

ن به هر طرف كه تمايل پيدا كردنـد، بعـد از مـدتى فهميدندكـه آنهـا جـز لك ؛قدرت است

ھمـو، (» كننـد كردن مخـازن آنهـا كـار ديگـری نمى اسيركردن اينها و بردن خزائن و غارت

  . )405ص: 5، ج1389

وقتى از بچگـى، وقتـى هـم وارد «: زدگى و خودباختگى القائات غرب موجب غرب )ـه

انـد، وقتـى هـم وارد شـدند در  ن را بـه گوششـان خواندهشدند در مدرسه، توی مدرسـه ايـ

ها تبليغ شده اسـت، در مجـالت   جامعه، هى اين در گوششان خوانده شده است، در روزنامه

توانيـد خودتـان را  جا اين مطلب پيش آمده است كه شما خودتان نمى تبليغ شده است، همه

: 14ج: ھمـאن(» !غرب بايد پناهنده بشويدبه دامن  ،كنيد اگر از دامن شرق فرار مى .اداره كنيد

  .)436ص

راه مقابله باخودباختگى و ايجاد خود باوری اين اسـت كـه بـه : امام خمينى معتقد بودند

نقطـه اول ايـن اسـت كـه خـود انسـان «: فرمودنـد ايشـان مى. خود بياييم و از غرب نهراسيم

  .)331ص: 6ھمאن، ج(» زدگى بيرون بيايد متحول بشود، خود انسان از غرب

دانستند و اينكه بايد فرهنـگ  ابى به هويت اصيل را در تحول فرهنگ مىيايشان راه دست

تـوان روی پـای خـود ايسـتاد و بـا  در اين صورت اسـت كـه مى. زدگى بيرون بيايد از غرب

حضرت امام كـه خـود بـه ايـن بنابراين  ؛زدودن مظاهر فرهنگى غرب، به خود باوری رسيد

ه اصًال چيزی به نام نتوانستن وجود ندارد، در پى اين تالش است كه در باور رسيده است ك
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تواننـد  باور مردم ايران اين معنا را زنده كند كه اگر بخواهند و از خدا استعانت بگيرنـد، مى

  :ايشان بارها بر اين مطلب تأكيد فرمودند. ق آينديبر هركاری فا

ت اعتمـاد و اتكـال داشـته باشـيد پس از اتكال به خداوند به قدرت خود كه از اوس

  .)202ص: 16ج: 1389، ھمאن(

از هيچ كس كم نداريم، كـه خودمـان را . ما بايد اين را بفهميم كه همه چيز هستيم

  .)ھمאن(كرده را پيدا كنيم  گم گم كرده بوديم، بايد اين خودِ 

  .)ھمאن(خيرات است  از اعتماد به خداوند منشأ اتكال به نفس، بعد

: 1378فرھـی، (سـت ا ست، همه چيز باشـماا رتى نترسيد، وقتى خدا با شمااز هيچ قد

  .)115ص

 گير جامعـه و  هايى كـه گريبـان  يكـى ديگـر از آسـيب: گرايـى بودن و تكليف مسئول. 4

له اطاعـت بـيش از انـدازه افـراد و كاركنـان آن ئهای در حال اضمحالل اسـت، مسـ  سازمان

ای ندارنـد وخـود را مـأمور  رسند كه ديگر از خـود اراده  ای مى  درواقع افراد به مرحله. است

بـه عقيـده مرتـون پايبنـدی بـه . داننـد والن باالتر مىئو چرای فرمان فرماندهان و مس  چون بى

شـود كـه حاصـل آن  شود، تبديل به هـدفى در خـود مى مقررات كه در اصل ابزار تلقى مى

  .)1378 گروثرز، :כ.ر(شود  كاری و اطاعت بيش از اندازه مى  بزدلى، محافظه

خوبى در باورهای غلط مردم ايران كـه بـه تبـع فرهنـگ  اين مشكل را نيز به خمينى امام

در بيانـات گهربـار ايشـان  بنـابراين ؛كنـد مالحظـه مى ،شاهنشاهى و چماقى پديد آمده بـود

  :كنيم كه مالحظه مى

  .)50ص :1372 ،ینیمخ(ايم نه مأمور به نتيجه  همه مأمور به ادای تكليف و وظيفه

  .)ھمאن(مهم برای ما اين است كه به تكليفمان عمل بكنيم 

نبايد نگران باشيم كه مبادا شكست بخوريم، بايد نگران باشيم كه مبـادا بـه تكليـف 

  .)ھمאن(عمل نكنيم 

  .)ھمאن(ايم  ايم، بكشيم هم تكليف را عمل كرده كشته بشويم، تكليف را عمل كرده

های   روند، گروه ها وجوامع رو به افول مى  زمانى كه سازمان: عدالت باور به انصاف و. 5

های بـا امتيـاز كمتـر، توانمنـدی بيشـتری بـرای تعيـين   قدرتمندتر و باامتيازتر نسبت به گروه

» عدالت« .)115ص: 1378فرھی، (تر دارند  يافته تر وتخصيص  ها و عناوين شغلى مفصل  موقعيت
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ترين   و محـوری كـرد مىهمواره بر آن تأكيد  1كه امام خمينى است يكى از مفاهيم مهمى 

داليـل . شـد اجتمـاعى نظـام سياسـى از ديـدگاه ايشـان محسـوب مى - گيری سياسى جهت

  : ندا در انديشه امام خمينى عبارت» عدالت«اهميت جايگاه مفهوم 

يـد كـه فرما خدای تبارك و تعـالى مى«: پيامبران فرستادنهدف  ،برقراری عدالت )الف

را ما فرستاديم، بينات بـه آنهـا داديـم، آيـات بـه آنهـا داديـم، ميـزان برايشـان داديـم و  انبيا

، 1389خمینـی، (» مـردم باشـدفرستاديم كه مردم قيام به قسط بكنند، عدالت اجتماعى در بين 

  .)213ص: 15ج

ر از ديدگاه امـام خمينـى عـدالت و قسـط ريشـه د: عدالت از امور فطری و عقالنى )ب

گـرايش و تمايـل فطـری بـه   وجود و ذات انسان دارد، يعنى انسان طبعاً موجودی است كـه

عدالتى و تبعيض رويگردان  حركت به سوی عدالت و برقراری قسط در جامعه دارد و از بى

های الهيه، كه در ذات بشر مصرح است، حب عدل و خضوع در مقابل آن   از فطرت« :است

  .)113ص: 1380ھمو، (» ...قياد در پيش آن استاست، و بغض ظلم و عدم ان

 امـام راحـل عـدالت را: عدالت، صـفتى الهـى اسـت و ابتنـای احكـام اسـالم بـر آن )ج

ترين صفت پروردگار و شامل جميع كمـاالت معرفـى و آن را ويژگـى تمـام افعـال  برجسته

  .)147ص: 1395ھمو، ( كند مىالهى ذكر 

برقـراری  امام خمينى: ر و شاخص حكومت اسالمىعدالت، ارزشى برتر و تغييرناپذي )د

: انـد قـرار داده» توحيـد«هايى همچـون  و تحقق عدالت در جامعه را در رديف اصول و پايـه

، از قبيل ارزش توحيد و جهاد   های معنوی يك قسم ارزش: ها در عالم دو قسم است ارزش«

هـا بـا  تار عادالنه حكومتهيت و از قبيل عدالت اجتماعى، حكومت عدل و رفومربوط به ال

قسم ديگـر . ها و امثال اينها كه قابل تغيير نيست ها و بسط عدالت اجتماعى در بين ملت ملت

ز ديـدگاه ا. )11ص :1ج، 1389ھمـو، (» كنـد مىاموری است مادی كه به مقتضای زمان فـرق 

الشعاع  تواند آن را تحت يك از مالحظات نمى له عدالت موضوعى است كه هيچئايشان، مس

ها، چـه در  سـازی ها و حتـى نهاد گذاری ها و سياسـت ريزی برنامه  قرار دهد و بايد در تمامى

حضرت امـام در مـوارد متعـددی . كوتاه مدت و چه در بلند مدت، مورد مالحظه قرارگيرد

گـوييم حكومـت  مـا كـه مى«: داننـد را اجـرای عـدالت مى شاخص اصلى حكومت اسالمى 
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المـال  باشـد كـه بـه بيت گـوييم يـك حـاكمى  كومـت عـدالت، مـا مىگوييم ح مى اسالمى 

  .)510-502ص: 3ھمאن، ج(» مسلمين خيانت نكند

ترين كـاركرد و  امام راحل مهم: ساز توسعه و ايجاد محيطى امن اجرای عدالت، زمينه )ه

ــتعداد ــروز اس ــرای ب ــن و آرام ب ــدالت را ايجــاد محيطــى ام ــق ع ــر تحق ــا و  ها و توانايى اث ه

بـه تبـع ايجـاد عـدالت، «: داننـد های فكـری و عملـى مى  حوزه های افراد در تمامى   يتخالق

  .)116ص: 20ھمאن، ج(» شود برای اينكه هركس هرچيزی دارد، بياورد فرصت پيدا مى

  ها ارزش كردن امام خمينى و زنده. 7

نسانى كه و ا های دينى و اسالمى  احياگری حضرت امام منحصر در باورها نبود، بلكه ارزش

دسـت  بـه ،بود يا به فراموشى سپرده شده بـود تغيير يافتهدر طول حكومت پادشاهى و مستبدانه 

  : توان به شرح زير شمرد ها را مى برخى از اين ارزش. توانای اين احياگر قرن، زنده شد

  های انسانى ارزش .7- 1

 ،سـازد ايز مىهای انسانى را كه اين موجـود اشـرف مخلوقـات را از ديگـران متمـ ارزش

توان در سخاوت، بخشش، ازخودگذشتگى، ايثار، شهادت، جوانمردی، مـروت، عشـق،  مى

ــوی، اخــالص، تقــو داشــتن، صــبر و شــكيبايى، ايمــان، ارزش دوســت ، قناعــت، اهــای معن

هـای او  حضـرت امـام در بـاب انسـان و ارزش. زيستى و اخالق پسنديده خالصه كـرد ساده

  : فرمايد چنين مى

  . )73ص: 1372خمینی، (ره همه موجودات عالم است انسان عصا

از طـرف سـعادت  .دو طرف غيرمتناهى اسـت هر ای است كه از انسان يك اُعجوبه

  . )173ص: ھمאن(غير متناهى است، و از طرف شقاوت غيرمتناهى است 

  .)174ص: ھمאن(شكم و نان و آب ميزان نيست، عمده شرافت انسانى است 

  : فرمايد های معنوی چنين مى ارزش در باب ايمان وايشان 

آنچه ميزان سعادت است اين اسـت كـه انسـان مـؤمن باشـد و صـبر داشـته باشـد و 

گفـتن وادار بكنـد  ديگران را به صبر وادار كند و حق بگويـد و ديگـران را بـه حـق

  .)69: ھمאن(
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مبدأ همه خيرات و مبدأ همه ترقياتى كه بـرای يـك مملكـت اسـت چـه در جهـت 

  .)ھمאن(چه در جهت مادی اين است كه ايمان در كار باشد  معنوی و

شما روی تـدبير و فكـر عمـل كنيـد، « :فرمايد مىنيز  ادر باب اخالص و تقوامام خمينى 

 »ديگر نه از كشتن بترسيد و نه از كشته شدن، عمده ايـن اسـت كـه قصـدتان خـالص باشـد

اتكـال بـه «: فرمايـد زيسـتى مى ادهدر باب اعتماد به نفس و قناعت و سـايشان  .)72ص: ھمאن(

خود را به ساده زيسـتن عـادت «و  )ھمאن( »نفس، بعد از اعتماد به خداوند منشأ خيرات است

  .)ھمאن( »دهيد و از تعلق به مال و منال و جان و مقام بپرهيزيد

  :فرمايد طلبى را ضد ارزش مى داند و در اين مورد مى ايشان دنيادوستى و قدرت

رفـتن  دارد و بيرون ها باز مى نفس به ماديات، انسان را از كاروان انسانتوجه و تعلق 

از تعلقــات مــادی وتوجــه بــه خــدای تبــارك و تعــالى، انســان را بــه مقــام انســانيت 

  .)78ص: ھمאن(رساند  مى

نيـازان  ثروتمندان فقرايى هستند در صورت اغنيـا و نيازمنـدانى هسـتند در لبـاس بى

  .)ھمאن(

را ضـد ارزش معرفـى  دانسـتن خـودبينى و خودخـواهى، آن  مـذموم ايشـان همچنـين در

  .)79ص: ھمאن( »شود، از حب نفس پيدا مى شود تمام مفاسدی كه در عالم پيدا مى« :كنند مى

  های اجتماعى ارزش .7- 2

  آزادی .1-2-7

هـای دوره تاريـك حكومـت  بُعد فردی به تخريب ارزش طوركه در  حضرت امام همان

 ،كنـد های عالى و معنوی و انسـانى را معرفـى مى ردازد و در مقابل آن ارزشپ  شاهى مى ستم

شـدن ايـن  هـايى اسـت كـه در سـايه بارور های اجتمـاعى نيـز قائـل بـه ارزش در باب ارزش

در مرتبه اول ايشان انسان را . ها حكومت مدينه فاضله يا جامعه مدنى ميسر خواهد بود ارزش

هـای يـك   كنـد و ويژگى  زادی را نعمـت الهـى بيـان مىكنـد و آ  موجودی آزاد معرفـى مى

بنـدو  نـه هـر بى البته آزادی در چـارچوب قـوانين اسـالمى  ؛داند جامعه متمدن را آزادی مى

آزادی را اسالم به ما و  )81ص: ھمאن( »آزادی يك نعمت الهى است«: باری و فساد اجتماعى

  .)111ص: ھمאن( »داد، قدر آزادی را بدانيد
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تواند بـه  شخص آزاد مى. حضرت امام، آزادی برای افراد جامعه بسيار مفيد استاز نظر 

های علمى، صنعتى و اخالقـى  اجتماع آزاد دارای پيشرفت. برسددر جات بااليى از انسانيت 

خـدای « :شـود بيشتری است تا اجتماعى كه هر گونه عمل فرد از طرف حكومت كنترل مى

  اسـالم بـه مـا حـق نـداده اسـت كـه بـه ملتمـان  پيـامبر ،ستتبارك و تعالى به ما حق نداده ا

  هـا مـا يـك تقاضـايى از آنهـا   ممكـن اسـت گـاهى وقت ،بلـى. يك چيزی را تحميل كنيم

، 1389خمینـی، ( »كنـد بكنيم، تقاضای متواضعانه، تقاضاهايى كه خادم يك ملت از ملـت مى

  .)34ص: 11ج

و اينكـه  دی و اسـتقالل كشـور اسـالمى امام راحل بر اين باور بودند كه برای حفـظ آزا

هـای مشـروع   امت اسالم همواره از نعمت آزادی برخوردار باشد و نيـز بـرای تـأمين آزادی

  : توان داليل ذيل را در اين زمينه پذيرفت  فردی، مى

ای نـدارد؛ زيـرا همگـى در بنـدگى   كس پـس از خداونـد بـر ديگـری سـلطه هيچ )الف

چيزی نيست، بـدون اجـازه صـاحبش بـر آن تسـلطى نخواهـد كسى كه صاحب  .اند  مساوی

انسان بايد تنها در برابر ذات اقدس حق تسليم باشد و نبايـد از هـيچ انسـانى اطاعـت . داشت

ما از اين اصل اعتقادی، اصـل آزادی بشـر « :كند، مگر اينكه اطاعت از او اطاعت خدا باشد

امعه و يا ملتى را از آزادی محـروم كنـد كس حق ندارد انسانى و يا ج آموزيم كه هيچ  را مى

  .)166ص: 4ھمאن، ج(و برايش قانون وضع كند 

در عرصه حكومت، نبايد قدرت مطلقى وجود داشته باشدكه هـم قانونگـذار باشـد،  )ب

ای وجود داشته باشـد كـه  گونه يعنى تفكيك قوا بايد به ؛هم مجری قانون و هم ضامن قانون

كه از روی  - كس حق ندارد كسى را بدون حكم قاضى  هيچ« :كند مى اسالم آن را تضمين

توقيف يا . توقيف كند يا احضار نمايد، هرچند مدت توقيف كم باشد - موازين شرعيه بايد

كس   هـيچ .)106ص: 17ھمـאن، ج( »احضار به عنف جرم است و موجب تعزير شريعت اسـت

ايش اين است كـه هرچنـد حق ندارد بدون حكم قاضى كسى را احضار يا توقيف كند، معن

جمهور يا رئيس مجلس يا هر فردی غير از قاضى باشد و اين همان معنـای  آن شخص رئيس

تواند در كار قوه ديگر دخالت كنـد و   ای يا هيچ شخصى نمى  ست كه هيچ قوها تفكيك قوا

  . و موجب تعزير شريعت است شود مىدر صورت تعدی از اين قانون، جرم محسوب 

عقيـده نيـز . تـوان از تفكـری منـع كـرد  گاه ادعا نداشتند كسى را مى  حل هيچامام را) ج
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توطئـه، فتنـه، ايشـان امـا  ؛ای از عقيـده حاصـل تفكـر اسـت  بخش عمده و گونه است  همين

و تشــكيل احــزاب وابســته و برانــدازی را اجــازه    حركــت در جهــت خــالف امنيــت جامعــه

نـه حـزب . ها نيز در بيـان عقايـد خـود آزادنـد  در جمهوری اسالمى، كمونيست« :دادند  نمى

بـودنش ايـن محـاكم محاكمـه  واسطه حزب توده بودن و نه بهايى را به واسطه بهايى توده به

ها يك مذهب نيستند، يك حزب هستند، حزبـى كـه  بهايى. كردند و حكم به حبس كردند

اينهـا همـه . كنـد  تيبانى مىمريكـا پشـاكرد و حاال هـم   در سابق انگلستان پشتيبانى آنها را مى

  .)267: ھمאن( »مثل آنها ،ندا جاسوس

بايـد  .برای رفع موانع آزادی تفكر و عقيده، امر به معروف و نهى از منكـر واجـب اسـت )د

خـداجوی  ها بتوانند آزادانه به نـدای فطـرت وسيله اين دو فضايى باز به وجود آورد كه انسان به

كس حق ندارد به تلفـن يـا نـوار ضـبط  هيچ« :د جايز نيستخود پاسخ دهند؛ اما تفتيش عقاي

گوش كند و يا برای كشف گنـاه  "كشف مركز گناه"يا  "كشف جرم"صوت ديگری به نام 

شنود بگذارد و يا به دنبال اسرار مـردم باشـد يـا تجسـس از  - هرچند بزرگ باشد -و جرم 

  .)141: ھمאن( »يك نفر فاش كند به او رسيده ولو گناهان غير نمايد و يا اسراری كه از غير

  آزادی زنان .2-2-7

طورصريح و  های خودشان را به هايى كه حضرت امام درباره آن، فرمايش يكى از مقوله

های  به معنای رهايى آنان از قيد سنت» آزادی زنان«. آزادی زنان است ،اند شفاف بيان كرده

. گر باشـد تواند خود انتخـاب ست و مىو مردساالرانه نيست؛ يعنى زن انسانى مستقل ا قومى 

عنوان شـىء مخالفـت  بـه» زن«گاه مخالف آزادی نبوده است و اسـالم بـا مفهـوم  اسالم هيچ

هـای خـود  زن مساوی مرد است و مانند مرد آزاد است كه سر نوشت و فعاليت. كرده است

  : فرمايند حضرت امام درباره آزادی زنان مى. را انتخاب كند

: 3ھمـאن، ج(كند، آزاد سـازيم  زنان را از فسادی كه آنان را تهديد مى خواهيم ما مى

آزادنــد و از رفــتن آنهــا بــه دانشــگاه و ادارات و  زنــان در جامعــه اســالمى  )370ص

فسـاد  ،شـود از چيـزی كـه جلـوگيری مى .شـود وجه جلوگيری نمى هيچ مجلسين به

در نظـام  )183ص: 5جھمـאن، (اخالقى است كه زن و مرد نسبت به آن مساوی است 

  . )189ص: ھمאن(اسالمى، زن همان حقوقى را دارد كه مرد دارد 
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دانند كه موجب  ايشان تنها مالك و معيار عدم دخالت زن و محدوديت زن را زمانى مى

ايشان درباره حجاب زنـان . پيدايش فساد شود كه در اين حالت هم، زن و مرد فرقى ندارند

ولى الزم نيست كه چادر باشد، بلكـه زن  ؛ايد حجاب داشته باشددر اسالم زن ب«: فرمايند مى

در . )294ص: ھمــאن(  »توانــد هــر لباســى را كــه حجــابش را بــه وجــود آورد اختيــار كنــد مى

يـك نسـبت  شناسى امام خمينى زن و مرد از هويت انسانى مستقلى برخوردارند و هيچ انسان

  . آيد به ديگری اصل به شمار نمى

و  نظمـى  و بى انـد امام در مورد نظم و مقررات نيز ارزش بسـياری قائلحضرت  :نظم )ج

اگر نظم از كار برداشته شـود،  .همه جامعه نظم الزم دارد«: دندان قانونى را ضد ارزش مى بى

  .)129ص: 1372خمینی، ( »رود جامعه از بين مى

  منشعب از باورهای دينى ياهای دينى  ارزش. 7- 3

  طلبى  ادتستيزی و شه ظلم. 1-3-7

دهد كـه انسـان از آغـاز خلقـت تـا بـه امـروز بـه  خوبى گواهى مى تاريخ زندگى بشر به

های متعدد تالش داشـته و دارد تـا خـود را ابـدی كنـد و شـايد سـّرش، آن باشـد كـه   شيوه

آفريننده اين موجود پررمز و راز، خود وجودی اليزال و ابدی دارد و بشـر كـه مخلـوق آن 

اش دست يابد و مانند او ابدی   فطرتاً تمايل دارد تا به ويژگى آفريننده ،وجود ماندگار است

شود كه افراد از مرگ و فنا وحشـت دارنـد و از  رو در جامعه انسانى مشاهده مى ازاين ؛شود

حفـظ  هبرخـى بـ امنتهـ ؛نوعى زنده و جاويـد بماننـد كنند تا به و تالش مى اند نآن رويگردا

  . اند ای در پى حفظ نام و نشان خود در جامعه و تاريخ  هو عد پردازند مىجسم خود 

راه جاودانى را فراروی بشر نهاده است، اما خدای جاويد كه از اين ميل باطنى بشر آگاه 

: ه اسـترا به او هديـه داده و فرمـود» شهادت«ده و كرو او را به سوی جاودانگى راهنمايى 

: پيدا كنيد، آنجا كه فرمـود» احيا«تا صفت  ديآن را برگزين .راه ماندگاری مرگ سرخ است

 .)169: אل عمـرאن(» وال تحسبن الذين قتلو فى سبيل اّهللاٰ امواتـا بـل احيـاء عنـد ربهـم يرزقـون«

كريمه را تفسير كـرده و راه شـهادت و گـاه شـهادت را توسـعه آيه نيز اين  9رسول خدا

كشـته  هركـه در برابـر ظـل مى ؛من قتل مظلوما دون مظلمته فهو شهيد«: داده و فرموده است

چـه  ،مـال و عيـال باشـد چـه ايـن ظلـم بـر ،)92ص: 11ج: 1409عאملی، حرّ (» شود، شهيد است
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من قتل دون اهله ظلما فهو شـهيد، مـن قتـل دون «: ه استچه فرمود چنانديگری؛  همسايه و

فهـو ماله ظلما فهو شهيد، من قتل دون جاره فهو شهيد، و مـن قتـل فـى ذات اّهللاٰ عـز و جـل 

  .)274ص: 1382مریجی، ( »شهيد

و  شود نمىپديدار  ظلمى  ،شهادت ارزشى است كه اگر افراد جامعه به استقبال آن بروند

و افراد و اعضای آن با امنيت خـاطر  خواهد بودو جامعه امن  گردد نمىپايمال  حق مظلومى 

. نـد بـودبه زندگى خود، كه جايگاه كسب معرفت و كمال و سعادت اسـت، مشـغول خواه

شـهدا را  1جو و طالب زندگى ابدی است و اگر امـام خمينـى مطلوب هر انسان كمال ،اين

دانـد كـه خـود   داند و شهيد مطهـری، شـهيد را همچـون شـمعى مى  شمع محفل بشريت مى

  . كند، اشاره به اين واقعيت دارد  سوزد ولى جامعه را در پرتو آن نورانى مى  مى

های آن، در جهـان معاصـر و   درباره شهادت و انگيزه 1ينىنظريات امام خم بدون شك 

های آينده، فصل جديدی در ترويج فرهنگ شهادت در ايـران و جهـان   برای مسلمانان نسل

ايشان از ابتدای نهضت، با تبيين فلسفه جهـاد و شـهادت، بـه همـه انقالبيـان و . گشوده است

ربـوط بـه زمـان خاصـى از تـاريخ و اقشار جامعه اين نكته را گوشزد كردنـد كـه شـهادت م

  . آرزوی شهادت فقط مربوط به مبارزان صدر اسالم نيست

فصـل جديـدی در ادبيـات  ،خون بـر شمشـير پيـروز اسـت«ايشان با طرح شعار معروف 

سياسى و انقالبى معاصر گشودند و معتقد بودند هركس اين شعار را واقعـاً بپـذيرد، از هـيچ 

بـودن  از سوی ديگر، عمل به تكليف و فـرع. رود  ال شهادت مىهراسد و به استقب  چيزی نمى

معتقـد بودنـد پيـروزی ايشان . بود» احدی الحسنيين«نتيجه در منظر ايشان، ناشى از اعتقاد به 

از مـرگ و  نهراسـيدنپيروزی است و ايـن راز  - هر دو - انقالب و دفاع مقدس يا شهادت

چـه قبـل (مختلفى های   طلبى در برهه وحيه شهادتر. طلبى ايشان و يارانشان بود  رمز شهادت

هـداف را بـه ا تملـ) از انقالب برای رسيدن به پيروزی و چه بعد از آن برای تثبيت انقـالب

  . تر كرد مورد نظر نزديك

  ها  ها و نشانه  امام خمينى و احيای سمبل. 8

يـا  ،شـاهى ستم در طول دوران حكومت بسياری از آداب و مناسك و شعائر دينى و اسالمى 

يا فقط نام بدون مسّمايى از آنها باقى تغيير يافته بودند يا  بودنداصًال به فراموشى سپرده شده 
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بسياری از اين مناسك و آداب و شعائر را زنده كردنـد كـه از جملـه خمينى امام . مانده بود

  : توان به موارد زير اشاره كرد  مى

و برائـت از هرگونـه  انانمحـل تجمـع مسـلمكـه  حج ابراهيمى: آداب و مناسك حج. 1

بـه فرصـتى بـرای برخـى از افـراد ثروتمنـد بـرای  تـاريخدر طول  ،پرستى است شرك و بت

  برای اولين بار، فلسفه حج ابراهيمىخمينى امام . شده بود تبديلگردش و سياحت و زيارت 

اسرائيل غاصـب و پرستى و مظاهر آشكار آن يعنى  را فرياد برائت عليه هرگونه شرك و بت

  . مريكای جنايتكار دانستندا

بـا  عنوان سـمبل و نشـانه حكومـت اسـالمى  احيای سـنت نمـاز جمعـه بـه: نماز جمعه. 2

مســائل سياســى، اجتمــاعى، اقتصــادی روز مطلــع  ازمحتــوايى بســيار غنــى كــه مســلمانان را 

  . بودخمينى از ابتكارات امام  ،كند  مى

هـای   از ويژگى): ، فـرج، مناجـات شـعبانيه و توسـلكميـل، عاشـوراهمچـون (دعاها . 3

 مثـل(المللى  به صورت جمعى در سطح بين اهابرپايى اين دع فرد حكومت اسالمى  منحصربه

.   ر مسـلمانان جهـان اسـتديگـبوده است كه نشـانه و سـمبل تمـايزات شـيعيان از  )ايام حج

  : فرمايند باره مى حضرت امام دراين

 وقتـى كـه از ايـن ظلمـت بيـرون رفـت، .بـرد  ز اين ظلمت بيرون مىاين ادعيه انسان را ا

زنـد بـرای   كند اما برای خـدا، شمشـير مى  كند، كار مى  شود كه برای خدا كار مى    انسانى مى

... دارد نــه ايــن اســت كــه ادعيــه انســان را از كــار بــاز مــى. ســتا خــدا، قيــامش بــرای خــدا

انسان  .اينها راتوجه بكنيد. ست كه سابقه ندارددرهرصورت ظرايفى در اين ادعيه مبارك ه

ای كه وارد شده است، در ماه مبارك، در ماه   اين ادعيه. تواند حركت بدهد را اين ادعيه مى

  .)480ص: 18، ج1389: خمینی(شعبان، اينها راهبر ماست به مقصد 

ر زنـان پـى برداشـتن چـادر از سـ رضاخان قلدر كه با سـرنيزه و زور در: حجاب زنان. 4

مسلمان بود و درواقع به دنبال ايجاد تغيير در يكى از نمودهای بيرونى فرهنگ يعنى سمبل و 

كـردن  ولـى در سسـت ؛ن موفـق بـه ايـن امـر نشـدافراوهای  تالشرغم  به ،نشانه حجاب بود

بـا روزهـا امام خمينى كـه از همـان . ای انجام داد تقييدات و پايبندی به آن اقدامات گسترده

شدن برای زن و باالبردن مرتبه  ركت ضدفرهنگى رضاخان مخالف بود، با ارزش قائلاين ح

  . آن در اجتماع به احيای اين نشانه عفت و پاكدامنى زنان همت گماشت
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برپـايى مجـالس  و كردن زنى، زنجيرزنـى، گريـه سـينههمچون ( های عاشورايى  سمبل. 5

بـود و  كه مقدمه پيروزی انقالب اسالمى  ای  های حسنه  كردن و احيای سنت زنده): عزاداری

اگـر تـا آن زمـان . غنابخشيدن بـه محتـوای آن كـاری بـود كـه حضـرت امـام انجـام دادنـد

شد، امام فلسفه اين مراسم و شعائر را بر   محتوايى برگزار مى  معنا و مراسم بى  های بى  صورت

  . همگان روشن ساختند

  امام خمينى و ساختارهای اجتماعى . 9

   ؛پايه واليت فقيه بر ساختار حكومت اسالمى . 1

بـه منظـور دفـاع از دسـتاوردهای انقـالب  نهاد مقدس سپاه پاسداران انقالب اسـالمى . 2

   ؛اسالمى

   ؛نهاد جهاد سازندگى برای رسيدگى به وضعيت معيشتى روستاييان. 3

  بنياد شهيد؛ .4

   .كميته امداد امام خمينى. 5

در مجموع رسيدگى به محرومان و مستضعفان را بر عهده داشته و  ها نهاد ديگر كه   و ده

  . دارند

امام خمينى از آغاز انديشه سياسى تا پايان عمر شريفشان، به واليت مطلقـه فقيـه اعتقـاد 

رود و فقها  له به شمار نمى ديدگاه ابتكاری و انحصاری معظم» واليت فقيه«داشتند و اگرچه 

اند، امتياز ايشان در طرح اين مسئله، ابتنـای حكومـت   توجه داشتهدر تمام ادوار فقهى به آن 

  . بر مبنای واليت فقيه است اسالمى 

هـای حكومـت  ، بـه بحثکشـف االسـراربرای اولين بار در كتـاب  1322ايشان در سال 

صراحت دامنه واليت فقيه را از افتا، قضاوت و واليـت بـر محجـوران  پرداختند و به اسالمى 

تمام مسائل مربوط  الرسائليعنى يك دهه بعد، در كتاب  1332در سال ايشان . نستندفراتر دا

خمینـی،  :כ.ر(به حكومت، اعم از امـور سياسـى و قضـايى را جـزو اختيـارات فقيـه دانسـتند 

در صـورت «: نويسـند پس از ذكـر شـئون فقيـه مى االجتهاد والتقلیدايشان در رساله . )1378

ا ميان مردم، قدر متيقن اين است كه فقيه و عالم بـه قضـاوت اهمال نصب مقام حكومت قض

حضـرت امـام خمينـى . )102-101ص: 1376، ھمـو(» و سياست دينى و عادل منصوب گردند
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فقيهـان، بـه تناسـب ديگـر روند كه عالوه بر بحث در اين زمينه مثـل   تنها فقيهى به شمار مى

با همان معنای جامع و شامل، برای  مسائل گوناگون، واليت فقيه را در تصدی امر حكومت

تفصيل مورد بررسى واثبـات قـرار دادنـد و مبحـث  اولين بار با روشنى و تأكيد و تصريح، به

جلسـه در نجـف اشـرف تـدريس در سـيزده واليت فقيـه را يـك بـار بـه صـورت شـفاهى 

همـان بـا  کتاب البیعجلدی  را در جلد دوم از مجموعه پنج و بار ديگر مبحث آن كردند مى

  .)2ص: 1388، ھمو: כ.ر(سبك نوشتند 

به نظر ايشان فقيه همان واليتى را دارا است كه حضرت رسول اكرم در امر اداره جامعـه 

پاخاسـت ه ب ،باشد) علم به قانون و عدالت(اگر فرد اليقى كه دارای اين دو ويژگى . داشت

امـر اداره جامعـه  حكومت تشكيل داد همان واليتى را دارد كه حضرت رسـول اكـرم درو 

   :داشت، و بر همه مردم الزم است از او اطاعت كنند

اين توهم كه اختيارات حكومتى حضرت رسول اكـرم بيشـتر از حضـرت اميـر بـود، يـا 

البته فضـايل حضـرت رسـول  ؛اختيارات حضرت امير بيشتر از فقيه است، باطل و غلط است

يل حضرت امير بيشتر است، لكن زيـادی اكرم بيش از همه عالم است، و بعد از ايشان، فضا

  .)39ص: 1379، ھمو(» دهد  فضايل معنوی اختيارات حكومتى را افزايش نمى

الهى  عبارت است از حاكميت قوانين امام راحل با تأكيد بر اين مطلب كه حكومت اسالمى 

  : نويسد مى و شمرد مىبر مردم، دايره قوانين اسالم را اعم از احكام حكومتى و احكام فرعى 

اگــر اختيــارات حكومــت در چهــارچوب احكــام فرعيــه الهيــه اســت، بايــد غــرض 

. معنـا و محتـوا باشـد حكومت الهيه و واليت مفوضه به نبى اسـالم، يـك پديـده بى

اّهللاٰ است، يكى از احكام اوليه اسـالم اسـت  ای از واليت مطلقه رسول حكومت شعبه

توانـد  زه و حـج اسـت و حـاكم مىو مقدم بر تمام احكـام فرعيـه، حتـى نمـاز و رو

مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صـاحبش 

تواند از حج كه از فرايض مهم الهى اسـت، در مـواقعى كـه  حكومت مى... رد كند

: 20ج ،1389ھمـو، (دانسـت، موقتـاً جلـوگيری كنـد  مخالف صالح كشور اسـالمى 

  .)452ص

  :فرمايند ين جايگاه دينى و مشروعيت الهى حكومت و واليت فقيه مىايشان در تبي

واليـت فقيـه  .واليت فقيه يك چيزی نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كـرده باشـد
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يك چيزی است كه خـدای تبـارك و تعـالى درسـت كـرده اسـت، همـان واليـت 

لشـرايط ا فقهـای جامع«: فرمودند مى امام خمينى. )95ص: 6ھمאن، ج(» اّهللاٰ است رسول

از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعى و سياسـى و اجتمـاعى دارنـد و تـولى 

  .)403ص: 19ھمאن، ج(امور در غيبت كبری موكول به آنان است 

  گيری نتيجه

تفكرات اجتماعى ايشـان اسـت كـه بايـد  1های فكری حضرت امام  مشى ترين خط از مهم

ر نقـش حكومـت دينـى در ظهـور و بـروز مورد واكاوی جدی قرار گيرد تا از ايـن رهگـذ

 راترين محـور و مقولـه انديشـه اجتمـاعى   اساسـىايشـان . نمودهای اجتماعى نمايـان گـردد

سياسى نظام سياسـى  - های اجتماعى  گيری ترين جهت را از محوری   دانند و آن  مى» عدالت«

در راه رسـيدن  نماينـد و مطرح مى عدالت را شاخص حكومت اسالمى  و آورند به شمار مى

داننـد كـه بـا تكيـه بـر  به اين شاخص، خودباوری را همچون سالحى در دست مسلمانان مى

سـتيزی نيـز بـر همـين اسـاس در  ظلم. آيـد و فرهنگ دينـى بـه دسـت مى های بومى  ظرفيت

  . يابد  تفكرات ايشان نمود مى

 های  رين ريشـهت است از مهم ،س آن واليت فقيهأتوجه به ساختارهای اجتماعى كه در ر

های اجتمــاعى در  آزادی دينــى از منظــر ايشــان از مؤلفــه. آيــد فكــری ايشــان بــه شــمار مى

  . گذاری انسانى است ارزش

شدت بر كارآمدی سياست و امور اجتمـاعى در پيونـد  های خود به  امام راحل در انديشه

ايشان در عمل  .و مخالف جدايى دين از سياست بودند كردند ميان دين و سياست تأكيد مى

كننـده رابطـه انسـان و خـدا،  اثبات كردند دين باالتر از حضور در مسائل شخصـى و تنظـيم

توانـد جامعـه را بـه  دين مى تواند در همه مسائل اجتماعى و سياسى حضور داشته باشد و مى

و  ها در راســتای اعــتالی كلمــه اســالمى   همــه ايــن مؤلفــه. بهتــرين نحــو ممكــن اداره كنــد

  . سازی اجتماعى بوده است فرهنگ
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