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الرحیمالرحمناهللابسم

)ره(خمینیامامسیاسیاندیشه

وجدان ناصريملیکاتهیه کننده: 

دکتر یزدان بخشاستاد گرامی: 

٩۶مرداد
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:اولفصل

ایشانسیاسیاندیشهطرحدراننقشو) ره(خمینیامامحیاتدوراناجتماعی-سیاسیتحوالت

:میشودتقسیمدوره4بهامامزندگی

نوجوانیوکودکی

تدریسوتحصیل

دینیمرجعیت

اسالمی-سیاسینظامرهبري*

خمینیامامنوجوانیوکودکیدورانتحوالت)الف

گشودجهانبهچشمروحانیايخانوادهدرخمینشهرستاندر1281مهرماهاولدرمصطفوياهللاسیدروح

بودنددورهانبزرگفقهايازایشاناجدادوپدر،پدربزرگ

رسیدشهادتوبهشدکشمیررهسپاراسالمدینتبلیغقصدبهکهبودنیشابورازفقهايایشانپدرپدربزرگ

بودشیرازيمعاصرمیرزايفقهايازهمایشانپدربزرگ

شدبزرگخودومادرشجاععمهتوسطورسیدشهادتبهپدرکهبودساله5اهللاروح

کشاندقصاصومحاکمهپايبهوکردراپیدامصطفیاقاقاتلبسیاريهايپیگیريباوييعمه

ومحرومانازدفاعووقتحاکموخوانینستموبرابرظلمدرایستادگیدرسبابودايحماسهاهللاروحبرايپدرمرگماجراي
جانایثارحدتامستضعفان

پسسالهاده تاهکاجتماعیواقتصاديظالمانهروابطازانزجارشونفرتشدازمودهواشنافقهیياصل هابااهللاروحکهبعدها
درامدمستضعفانازدفاعچرايوچونبیاصلبصورتنتیجهدریافتنظريمبنايداشتادامهنیزاناز

شدسپرياطرافهايروستاوخمینهباشرارمکررحمالتوناامنیازموجیدراهللاروحنوجوانیوکودکیدوران*

کردندغارتراگلپایگاننواحیزلکیخانقلیعلیرهبريبهزلکیلرهايقمريهجري1331- 1330هايدرسال

پرداختکمرهخوانساروغارتبهوشدیاغیاراكحدوددرخانرجبعلیزمانهم1336درسال
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سنگربنديخودمردمنبودنداشرارهجومازجلوگیريبهقادرمحلیدولتینیروهاينهمرکزيدولتنهاياشفتهاوضاعدرچنین
پرداختندمقابلهبهوکرده

:دادرخبزرگمصیبت2اهللاروحنوجوانیدوراندرپایان*

مهربانشعمهمرگمادرومرگ

شداراكعازم1300درسالنداشتبیشترسال19کهدرحالیخوددروستکمیلبرايوي

)ره(امامتحصیلیدورانتحوالت)ب

بهعلماازبرخیدعوتبهبودشیرازيمیرزايشاگردانازکهحائريعبدالکریمشیخاهللایتشداراكعازمامامانکهازپسماه4
دادادامهانجاراخودتحصیالتوشدقمعازمنیزامامنتیجهدرکردتأسیسايحوزهوانجارفتقم

وحائرياهللایت:بودندموردعنایتبیشترباالومقاممعنويهايیویژگبدلیلانانازتن2کهدانستندنفر14راخوداستادانامام
اندبودهقمدر1314تاکهاباديشاهاهللایت

پرداختعلمیهحوزهدرتدریسبههمزمانایشانتحصیلزماندر

شدبرگزارحائرياهللایتدرگذشتازپس،اندکیاخالقدرس: کالساولین

شدبرخوردارزیادياستقبالازسیاسیمباحثباانامیختندلیلبهامابودوعرفانیاخالقیمباحثهاکالساینمحتوايمعموال
!کردتعطیلراانرضاشاهدولتوشهربانی

درامد)) حدیثچهل((کتاب بصورتآن حاصلوکردمنتقلدیگريمدرسهبهراکالسامام

:شدقمحوزهواردامامكهنگامی

میگذشتمشروطهعلمايتالشاخرینازسال10ومشروطهجنبشازسال16

بودندخراسانیاخوندشاگردانچونافرادياماماستادانکهچرابودداغخاطراتایننقلبازارهنوزاما

میگفتندامامهمچونپرشورهايطلبهبرايخودخاطراتازاستاداناین

بهمنجرکهمیدانستروحانیانسويازجنبشرهبرياستمرارعدمرامشروطهشکستعمدهدلیلامامهاگفتهاینبهتوجهبا
شدمردمکشیدنکنار

:امامبرايمهمتاریخیدیگرتجربه

بودهاانگلیسیعلیهمسلحانهقیامرهبريبدلیلقمبهعتباتشعیهعلمايومراجعازشماريدرقم،تبعیدحضورشاندومدرسال
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:دیگرمهمتجربه

بودشاهرضارسیدنقدرتبه

))امبودهمسائليهمهشاهدامروزبهتارضاشاهکودتااغازهمانازمن:((دارداشارهامام*

دانستمیخودهاياولویتازرازداییاسالمرضاخان

بودرنسانسدورهدرکلیسابهغربیاننگاهمانندمذهببهگروهایننگاه

کردندحذفقضائیهقوهازراروحانیانوراممنوعنمازاقامهقران،شرعیات،تدریس1305درسال

شدشرعجایگزینعرفیقوانین

انداختندزندانبهیاتبعیدرامخالفروحانیون

رسیدفرمایشیمجلستصویببهمتحدالشکللباس1307درسال

شدممنوعدولتاجازهبدونروحانیلباسپوشیدنو

ایناستمعتقدوياستدادهراشرحرضاخاندورهاقداماتخوبیبهشدنوشته1322سالدرکهاسرارکشفدرخمینیامام
استسومجهاندراروپاییاننفوذبراياصلدرتفکر

:1356-1343هايسالدرخمینیامام.2

نداشتراسیاسیاقدامهیچگونهوحقبودممنوعروحانیتلباسپوشیدنازحتیایشانترکیهدرامامتبعیددوران

معروفبه،امردفاعجهاد،بهمربوطبودایشانفقهیمحتوايحاويکهکرداغازرا)) تحریرالوسیله((کتابتدویناماممدتدراین
منکرازنهیو

گشتاعزامعراقنیعیدومتبعیدگاهبهامام1343مهرماه13روز

شاهتصوربرخالفداشتهوادارانینیزنجفودرعراقخرداد15نهضتپیامکه

کرداغازنجفدر1343ابانرادرخویشفقهازخارجهايدرسسلسلهامامدورانایندر

موجب1356ماهدي17دراطالعاتروزنامهدرايمقالهونگارشامامفرزندفوتباعمومیناباوريمیاندر1350دههاواسطدر
افتدهابرسرزباندیگربارامامنامگردید

خونوخاكبهرژیممأمورانیورشوباگرفتانجاممختلفشهرهايدرایشانازحمایتدروقایعاینازپسکهتظاهراتی
شدکشیده
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شدفراهماسالمیانقالبزمینهروبدین

کردایفاراایدئولوگیکنقش1356ازپیشهايسالدرامام

گوشههايزنگارزدودنواسالمیحکومتاستقراربرايکوشش-سیاستازدینناپذیريتفکیک:همچوناصولیبرتاکیدبا
گراییعدالتوطلبیاستقالل-خواهیازاديبرتاکید-اسالمازنشینی

1357- 1356هايسالدرخمینیامام. 3

گردیدفراهمسیاسیصحنهدرخمینیاماممجددظهورزمینهماهدي19درقممردمانقالبیحرکتوبا1356سالدر

میکردایفارا)) گربسیج(( نقشغالباًامامهاياعالمیهمقطعایندر

شدتبه50و40هايدههدرطرفیازمیخواندانسجامووحدتبهراهاانومیدادپیروزيامیدمردمبهشاهرژیممقابلدر
بودیافتهرواجگراییمذهب

بودگراییمردمامامبسیجاستراتژيترینمهم*

ازارتشاصلیيبدنهجداسازيدانشگاهیانقالبوجوانونیروهايروحانیان-منابر- مذهبیقویمت- مراسم-مساجدازاستفاده
انسران

تصمیمامامسرانجامکردجلوگیريایشانورودازکویت،دولتکردتركرانجفکویتمرزمقصدبهامام1357مهرماه12روز
مرکزلوشاتو،نوفلاماماقامتماهه14مدتدرگزید،مسکنلوشاتونوفلدرایرانیانازیکیمنزلدربرودپاریسبهگرفت

شدجهاناخباري

دروبازگشتایرانبهمردماستقبالمیاندر1357بهمن12درودادتشکیلرااسالمیانقالبشوراي1357ماهديدرامام
نمودتعیینانقالبموقتدولترئیسمقامدررابازرگانمهندسنیز1357بهمن16

شداغازامامزندگیدرجدیديفصل1357سالبهمن22درانقالبپیروزيباسرانجام

:1357-1368سیاسینظامرهبريدوراندرخمینیامام

برمتکیاسالمیوعمومیآرايبر،متکیجمهوريحکومت(( حکومترااناسالمیجمهوريازدفاعباسیاسیحوزهدرامام
کردتعریف)) اسالمقانون

اساسیقانونتوانستایشان.کندتثبیتپرسیهمهدرکنندگانشرکت٪99رأيرابااسالمیجمهوريسیاسینظامشدموفقو
برساندعمومیارايتصویببهراجدیدي
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پذیرشسرانجاموسالههشتبحراناینباخمینیامامشدنروبهرووچگونگیایرانعلیهعراقتحمیلیجنگوقوع
امامسیاسیاندیشهدیگرابعادبااشناییبراياستدیگريزمینهنیزایشانسوياز598قطعنامه

:چونوقایعیدورانایندر

مشرکینازبرائتمراسمدرایرانیکشتارحجاج-

شیمیاییبارانبمبجریاندرحلبچهمردمعامقتل-

مسکونیمناطقوسیعبمباراندربیگناهانکشتار-

فارسخلیجدراروپاوامریکادریاییهايناوگانحضور-

.دادرخفارسخلیجفرازبرمسافربريهواپیمايدادنقرارهدف-

بهانازودادشورويفروپاشیازخبربودروزانجهاندیگرقطبکهسابقشورويرهبربهاينامهنوشتنباامامهمچنین
بودهاروزانسیاسیشرایطارزیابیبرایشانتسلطبیانگرکهکردیاد)) کمونیستهاياستخوانشکستنهمدرصداي((

بودشدهتوهینپیامبربهاندرکهبودرشديسلماننوشته)) شیطانیایات((کتابانتشاروتدوینماجرايدرامامدیگرمواجه

اینکفرامیزمحتوايازاگاهناشرانورشديسلماناعداموارتدادحکمصدوربهکوتاهسطرچندضمن25/11/1367تاریخدرامام
کردبرپادیگرانقالبیکتاب

ساختگرجلوهواحدامتیعنوانبهرااسالمیجامعهکهایستادنغرببرابردرصداهممسلمانانکه

موجبوگشودشیعهوحکومتیسیاسیفقهدرجدیديابواب- حکومتیاحکامومصلحتوفقیهمطلقهبراختیاراتتاکیدامام
گردیدحاکمیتاقتدارافزایش

ذهنیچندعرصهبهوخارجذهنیتکعرصهازراسنجیمصلحتکهبودقائلخاصیاهمیتکارشناساننظرازاستفادهبرايامام
باشدفقیهولیگیريتصمیمعاملشرعیاحکامکناردرمیتواندنظاممصلحتنتیجهدرمیکندمنتقلجمعیو

بودسنّتیفقهدرتحولیایشانهايدیدگاهگونهاین

گفتوداعرافانیدارجهانمسلماناناندوهوماتمازموجیمیاندر1368خرداد14درامامسرانجام*

(ره(خمینیامامسیاسی-اجتماعی- فرديهايویژگی

ومعنويروحتجلینتیجهدرشدسیاسیعرصهواردسپسپرداختاکبرجهادومعنويسیروسلوكبهجوانیاغازازامام/1
میشدمشاهدهایشاناعمالتمامدرعرفانی
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خداوندمحضردرخودمشاهدهوالهیانگیزهبودندارا

ایستادگیو،سرسختیبردباري،صبرونفسعزتشجاعت،

میدانستانسانتعالیوجامعهاصالحبرايابزاريراسیاستوي*

بودنفسعزتونفسبهاعتماد،داراي،شجاعصادقانسانی- سیاسیعملعرصهدرامام/2

یافتمیتجلیمردمیهايتودهباایشانرابطهدرایشانصداقتجلوهترینعالی

کالنگیريتصمیمنوعدرهراسالمیونظامکشورمنافعاستقالل،ازدفاع: ایشانبرايمسئلهترینمهمسیاسیعرصهدر/3
((استفرایضاعظمازاسالمیجمهوريحفظ(( بودسیاسی

بودندمشورتاهلسیاسیگیريتصمیمعرصهدرامام/4

دانستمیانقالبتداومرمزراانقالبمدافعهاينیروازحمایتوانقالببهوفادارنیروهايکلمهوحدتامام/5

((استقانوندیناسالم((بودامامسیاسیرفتارهايویژگیازدیگریکیگراییقانون/6

درنجف،کردتألیفراتحریرالوسیلهکتابوکرداستفادهفرصتازترکیهبهتبعیدهنگامدراماممثال: هافرصتازگیريبهره/7
...وکردندشروعرا)) بیع((گستردهبحث

بودبدیعتصمیماتواقداماتمصدرسیاسیتصمیماتومدیریتعرصهدرامام/8

یک: ((گفتندارامبخشباسخنانیایرانعلیهعراق59شهریور31حملهازبعدایشان: امامروحیارامشوداريتنصبر،خویش/9
((سرجایشاستورفتهکردهفراروانداختهسنگیاستامدهدزدي

ایشاننظم/10

ایشانقناعتوزیستیساده/11

میدانستانسانهالکتباعثوعجبمظاهرازرامردماعمالناچیزشمردنوخدابندگانبهامیزحقارتنگاهایشان/ 12

واستخراج)) عقالییارتکازات((براساسشرعیقوانیناجاره،و،صلحفروشوخریدقبیلازمعامالتبخشدر: مثالبراي
گردداستنباط

حالبهاگاهانهاکهچرامیکردندبیانشکبیبودندمیجدیدهايسیرهمخالفائمهاگرکهاستمعتقدبارهایندرخمینیامام
اندایندهو

مفاسددفعومصلحتایجادبراسالمیقوانینواحکامبودنمبتنی.4
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دارندتزاحمیکدیگرباموارديدرندارندقراردرجهیکدرهمهمفاسدومصالحاینسوییاز

استشدهواگذارانهاسويازشدهتعیینمصالحوعقالبنايبههاراهکارازبسیاريشیعهاصولیونتفکردر

انطباققدرتانبهوکردهتراسانجدیدشرایطبامواجههدرراگروهاینپذیريانعطافوگرایی،واقعاندیشیمصلحتکهامري
استدادهبیشتري

حکومتی- ثانویه-اولیهاحکامبراکید. ت5

بخشدمیفزونیمختلفمسائلبامواجههدرانهاراپذیريانعطافاحکامبنديتقسیماین

فقهیقواعدوعملیهاصولازاستفاده. 6

میگیرندبکارراوانپذیرفتهمیکنندیادعملیهاصولبهانازکهرااصولینکنندکشفراالهیحکمکهموارديدرشیعهاصولیون

نداریمتکلیفیواستبريماذمهیعنی)) برائتاصل((-

باشیمدادهانجاماستتکلیفیاالمرنفسوواقعدراگرتاکنیمعملاحتیاطبابایدمایعنی)) احتیاطاصل((-

کنیمانتخابخودمیلبهراامردوازیکیداریماختیارمایعنی))تخییراصل((-

استنیامدهخالفشواستباقیخوداولیهحالتبربودهانچهکهاستمفهومهمینبهنیز))استصحاباصل((-

میکندحکومتاسالمیقوانینوفقهاساسبر)) الضرر((و))الخرج((قوانین

اباحهوفراغحوزه. 7

بایدمکلففردکهاستاکراهیااستحباب،،حرمتوجوبتکلیف4ازیکیبهمحکومانساناعمالازبسیاريفقهانگرشاساسبر
نمایدعملانهابرپایه

استشدهواگذارخودبهحیطهاندرادمیواستشرعیحکمازخالیکه: مباحاتحوزه

.استشرعیحکمینیزازاديایناعطاياصلدلیلهمینبهوکردهوضعخداوندرااباحهکهاندانبرفقهابرخی

میشودگفتهنیزفیهماالنصیافراغ،حوزهحوزهبدینروهمینازنیستجعلنیازمنداباحهمعتقدانددیگربرخی

:خمینیامامعرفانیمبانی) د

استمطالعاتیحوزهایندرجوانیدوراندراماممکتوباثاراولین

داردتاکیدسیاستوعرفانرابطهبرکهاستکسانیجملهازخمینیامام
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میکندردرااخرتودنیابینتفکیکعرفانیدیدگاهیاساسبرخمینیامامواقعدر

:غیبتدوراندراسالمیحکومتتاسیسضرورت

استدینیحکومتتاسیسضرورتبریدتاکخمینیامامسیاسیاندیشهمحوردومین*

ساختمحققحکومتدرراسیاستودینرابطهبایدمیکهبودباوراینبرامام

امامسیاسیاندیشهدراسالمیحکومتطرحمراحل) الف

استکردهمطرحمرحله3دررااسالمیحکومتازبحثخمینیامام

:ارمانعنوانبهاسالمیحکومتطرح. 1

دانستغیبتدوراندرمطلوبحکومتیراانونمودمطرح)) اسرارکشف((در)) ارمان((عنوانبهرااسالمیحکومتابتداامام

:سلطنتونقدجایگزینالگويعنوانبهاسالمیحکومتطرح.2

کردمطرحسلطنتبراي)) جایگزینالگوي((عنوانبهرااسالمیحکومتامام

راایدهاینتحققهايراهکارسپسونمودمطرح)) فقیهوالیتوالبیع((کتابدرشمسی40يدههاواسطدررابحثاینوي
داشتبیان

:اسالمیجمهورينظامقالبدراسالمیحکومتطرح. 3

اسالمیحکومتبرپاییلزومدالیل) ب

جامعهاصالحيبراقانونبودنناکافی. 1

باراولیناسالمپیامبردستبهحکومتتاسیس. 2

استحکومتتشکیللزومبردلیلاسالمپیغمبرسیرهوبودسنّتمعتقدامام

پیامبرسويازخلیفهواسالمیحاکمتعیین. 3

))استکرده)) حاکم((تعیینخدارمانفبهخودازپسبراياسالمپیامبر: (( خمینیامامگفتههب

حکومتبهاجرادراسالمقوانینازبسیارينیاز. 4

اسالماحکاماجراياستمرارضرورت. 5

نیستخاصیمکانوزمانبهمنحصریاپذیرتعطیلاسالمقوانیناستمعتقدخمینیامام
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استضروريامريابدتااکرمرسولازپساحکاماجراي

اسالمیحکومتتشکیلضرورتبرروایاتتاکید. 6

:، ازقبیلکندمیبیان امرولیازاطاعتچراییدالیلعنوانبهراموارديواشاره) ع(رضاامامازروایاتیبهخمینیامام

-اسالمیجامعهدرتجاوزوازظلمجلوگیري-اسالمیرئشعابرپایی-مسلمینموجودیتحفظ-الهیقوانینوحدودحفظ
بدعتگرانبدعت گزاريازجلوگیري

غیرالهیحکومتوطاغوتنفیبرقرانتاکید. 7

امامدیدگاهازاسالمیحکومتماهیت)ج

.خداستبهمنحصرنیزوخداازانحاکمیت،گردداجرااسالمیقوانیناندرکهاستحکومتی

هاحکومتدیگربااسالمیحکومتتفاوت)چ

استاسالمقانون،حکومتاسالمیحکومت. 1

ددارمتفاوتیهايیویژگاسالمیحکومتدرحاکم. 2

استانسانتکاملبرايبسترسازياسالمیحکومتهدف.3

کلیات

سیاسیاندیشهواندیشهمفهوم)الف

هانادانستهکشفدرجهتاستعاقلانسانذهنیفعالیتونوعیتفکر،تأمل:معنايبهلغتدراندیشه.

استداللوقابلیتمنطقیحدودبااستمبناییتفکرياندیشه:خاصمعنايدراما.

زندگیهبدادنسازمانچگونگیدربارهمستدلومنطقیوعقالنیيشیوههبهکاستعقایدواراازايمجموعه:سیاسیاندیشه.
میشودمطرحسیاسی

:سیاسیاندیشههدف

جامعهبهترادارهوسیاسیحوزهکارامديبردنباالبراياستهاییراهیافتن

:سیاسیاندیشههبپرداختندلیل

سیاسیومسائلاموردربارهخویشمحیطهايپرسشبهدادنپاسخ
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)ره(خمینیامامسیاسیاندیشهمفهوم)ب

استبرخوردارماندگاريوغناعمقازراایشاناندیشهدرنتیجهکالمیوفلسفیفقهی،عرفانی،هايحوزهازاستمتأثراصوالً
یافتایشانمختلفآثاردررامنطقیوجمعمنسجم،اياندیشهنظامنوعیتوانمیهکايبگونه

استشدهشناختهایدئولوگ- سیاسیجدیدنظاممعمار-انقالبرهبري- کنندگیبسیجابعاددرامام

:امروزجهاندراماماندیشهاهمیت.

بوداسالمیانقالبایدئولوگخمینیامام.1

عدالت،اسالمیمعیارهايبراساسسیاست،بازسازيسیاستودینرابطه،احیايخواهیاسالم: همچونانقالبهايآرمان
داردتنگاتنگپیونديامامهاياندیشهباازاديوادمیانسانیت،احیايخواهی،معنویتخواهی

ارزیابیبرايمناسبیشاخصمیتوانایشانشناختبانتیجهدربودامامهاياندیشهبراساساسالمیانقالباینکههبتوجهبا. 2
کردتعییناسالمیجمهورينظامواسالمیانقالبحرکتمسیر

داردبسیاراهمیتیمسلمانانبرايمعاصرجهاندردینیمصلحوالگوعنوانبهامامهاياندیشهشناخت.3

)ره(خمینیامامدیدگاهازاسالمیحکومتدرایشاناساسیحقوقومردمنقش

میشوندمحسوباسالمیحکومتهايپایهازیکیمردمخمینیاماماندیشهدر

ورزدمیتاکید...ومردم،نظارتمردم،رضایتمردمبرتحمیل،عدممردمبهحکومتاتکايلزومبرهموارهخودبیاناتدرامام

:مردمنقشازدفاعدرامامنظریهبررسی

اسالمیحکومتدرمردمنقشازدفاعدرامامنظريمبانی.1

انسانسرنوشتتعیینحق-

مردمبرتحمیلبودنشرعیغیر-

منکرازنهیومعروفبهامروجوب-

اناستمراروحکومتتشکیلبرايواجبايمقدمهمردمحضور-

عمومیصالحتعیینومسئوالنانتخابدراکثریترأياعتبار-

دینیساالريمردمحکومتهايویژگیوخمینیامام. 2
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دینیساالريمردمراانمیتوانکهکرددفاعاسالمیجمهوريحکومتیالگويازانقالبازبعدخمینیاماممبانیایناساسبر
نامید

جمهوري((عنوانباهاییالگوازوبودنداسالمیایدئولوژيواسالمازمتأثرحکومتیخواستارمذهبیهاينیرومقابلدرامام
میکردنددفاع)) اسالمیحکومت)) ((اسالمیدموکراتیکجمهوري)) ((اسالمی

ساالرمردمحکومتهايویژگی

محتواعنوانبهاسالموحقوقیشکلعنوانبهدموکراسی) الف

دینیجامعهبامتناسبدموکراسی) ب

امامدیدگاهازدینیساالريمردمحکومتدرمردمسیاسیحقوق.3

کردترسیمخوبیبهراجایگاهاینمیتوانسیاسیحقوققالبدرکهبرخوردارندمهمیجایگاهازاسالمیحکومتدرمردم

)ره(خمینیامامدیدگاهازحقوقاین

سیاسیعرصهدرمردمهمهمشارکتحق-

استمردمسیاسیمشارکتلزومبرتاکیدامامسیاسیاندیشهدرجمهوریتمظاهرترینمهمازیکی

سیاسیحاکمانعزلو،پذیرشانتخابحق-

سیاسیهايگیريتصمیمدرمشارکتحق-

کشورمدیریتیعرصهوسیاسیقدرتبرنظارتحق-

اعتراضو،انتقاداشکالطرححقنصیحت،حق-

کردهدهامشنیکیبهایشانازماندهبرجايعلمیاثاردرتوانرامیامامعلمیجامعیت

سالگی27درسن1307سالدر: استکالمیوعرفانیرسائلانهاازبخشیکهکردتألیفمتعدديهايکتابهاسالایندروي
...و1308درسالالرضویهوائدفبرشرحتعلیقه- نوشتندسحردعايبرعرفانیشرح

:اماممطالعاتوتحصیالتدرموردبرجستهویژگیدو 

علمیجامعیت

ایشانتحصیلمورددروستنوع
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جدیدهیئتو،نجومی،ادبی،سیاسیکالمیعرفانی،فلسفی،متونمطالعهواموختنبهمتعارففقهیدروستحصیلضمنایشان
پرداختندقدیمو

کردندمیمطالعهنیزرابینوایانمانندرمانیکتبفرزندشانيگفتههب

شدعزلقدرتازرضاخان1320سالدر

رسیدقدرتبهبودندکردهاشغالدومجهانیدرجنگراایرانکهمتفقینحمایتبامحمدرضاشاهو

انمشروعیتکهچرابداندغیرقانونیوتحمیلیراشاهحکومتامامشدباعثکهچرابودمهمرضاشاهرسیدنقدرتبهچگونگی
بوداساسیقاونيپایهبرنهوشرعاساسبرنه

دینیمرجعیتدوراندرخمینیامام)ج

کردگیريموضعرژیماقداماتمقابلدراشکاراوشدسیاستعرصهواردفعاالنهایشان

:استدوره2شاملکه. استتقلیدمرجععنوانبهخمینیامامشدنمطرحوبروجردياهللایتفوتبازمانهمدورهاین

:1343-1339هايدرسالشاهاقداماتوامام. 1

))پیشرفتبراياتحاد((بنامکرداغازرااجتماعی- فرهنگی-اقتصادياقداماتیامریکافشارباشاه

شاهتوسطسفیدانقالبووالیتیوایالتیهايانجمناصالحالیحهایجادو

شدتصویبومطرحدولتهیئتدر1341سالمهرماه16درالیحهاین

دانستشاهضداسالمیهايبرنامهتشدیدبرايايمقدمهراانخمینیامام

قانونمخالفراالیحهاینامامگردیداعالمملغارسماًمصوبهسالهماناذر10درمصوبهرسمیلغوبرايعلمادرخواستازپس
دانستمیشریعتواساسی

سفیدانقالبوامام. 2

بهراايگانه6اصولداردقصدکهکرداعالمرسما1341ًسالماهدي19درباکنديموافقتوامریکاازبازگشتازپسشاه
: شاملکهبگذاردرفراندوم

سهامعرضه-زنانبهمجلسوکالتورايحقاعطايشاملانتخاباتقانوناصالح- هاجنگلکردنملی- ارضیاصالحات
دانشسپاهایجاد-هاکارخانهسوددرکارگرانکردنسهیم-ملیمنابعتامینبرايمردمبهدولتیانحصارات
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)ره(خمینیامامدیدگاهازاسالمیهویتاحیايهايراهکار

استزدگیغربنتیجهکهمیکندمعرفی)) کاذبخودنفی((راراهکاربهترینگفتمانایناساسبرامام

استشدهدیگرانبهنیازمنديسببکهنامندمیمغزيشويوشستنوعیکه

استخوديفرهنگوهاتواناییازدرستیدركیافتنراهکاردومین

استجامعهدراسالممختلفابعادتحققاسالمیهویتاحیايراهکارسومین

اجتماعیعدالتتحققبرايتالش

میداندعدالتراسیاسینظاماجتماعی-سیاسیگیريجهتترینمحوريامام

:عدالتاهمیتدالیلوجایگاه

برشمردجامعهدرعدالتوقسطتحققراسیاسینظاماهدافترینمهمازیکیخودعلمیمواضعونظريسیرهدرخمینیامام

کردهاستفادهانازناحقوحقحکومتتمایزبرايکه

استعقالنیوفطريامريعدالت.1

نهدمیگامجامعهدرعدالتسويبهکهاستموجوديطبعاًاووداردریشهانسانذاتووجوددرعدالتامامدیدگاهاز

الهیصفاتعنوانبهعدالتبراسالماحکامابتناي.2

شمردمیالهیافعالتمامویژگیراانومیکندمعرفیکماالتجمیعشاملوپروردگارصفتترینبرجستهراعدالتامام

پیامبرانارسالهدفعدالتبرقراري. 3

داندمیابعادتمامیدرانسانیجامعهدرعدالتبرقراريرارسلارسالهدفپیامبرسیرهوقرانایاتبهاستنادباامام

اسالمیحکومتشاخصعدالت.4

استدادهقرارتوحیدنظیرهاییپایهواصولردیفدرراجامعهدرعدالتبرقراريامام

امنمحیطایجادومعنويتوسعهساززمینهعدالت،اجراي. 5

حوزهتمامیدرافرادهايخالقیتوهاتواناییوهااستعدادتاداندمیاراموامنمحیطیبرقراريساززمینهراعدالتتحققامام
گرددشکوفاعلمیوفکريهاي

:خمینیامامدیدگاهازاجتماعیعدالتهايشاخصوعدالتتعریفمختلفسطوح
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استصفتاینتجلینیزمعالَوبودهربوبیفعلوپروردگارصفتعدالت-

واعتدالوسطحدمعنايبهواستاخالقیصفتیعدالت-

رودمیشماربهاسالماجتماعینظامجوهرهکهاستاجتماعیمفهومیعدالت-

))ره((خمینیامامنظرازاجتماعیعدالتتحققهايابزار

خواهعدالتواسالمیحکومتتأسیس. 1

زیستسادهوعادلکارگزارانوجود. 2

جامعهدراسالمیاحکاماجراي. 3

:کردمطرحراایراداتیطرحایناجرايچگونگیمورددرداشتساواكرئیسباکهمالقاتیدرامام

ازایننمیدانممالکرادهاتمالکانبیشترشرعمالکعنوانبهمن:بودگفته) ساراكرئیس(پاکروانبهارضیاصالحاتمورددر-
بردخواهدازبینراکشاورزيومیکندتبدیلموادغذاییکنندهواردبهراکشورکهمیکنیممصادرهرااموالشانرو

جنگلدولتاگرهمکنونتابودمعتقدومیدانستمردمعمومبهومربوطانفالجزراجنگلامام: هاجنگلکردنملیدرمورد-
استکردهرفتارشرعخالفگذاردهدیگراناختیاردرهارا

کردرسیدگیفرهنگوبهداشتوضعیت،بهبودکارگراناجتماعیتأمینهبایدبانازپیشبودمعتقدامام: کارگرانکردنسهیم-

شداعالمرفراندومروز1341ماهبهمن6روز*

دانستاعتباربیسفیدنقالبااصولتصویببرايرارفراندومبرگزارياياعالمیهطی1341ماهبهمن2درامام

وضدضداسالمیاقداماتدیگرپیشبردبرايايزمینهتواندمیازاديفاقدجامعهدرظاهرفریبابزاریناازاستفادهبودمعتقدامام
باشدشاهملی

هاخیابانبه))استاسالممخالفقالبیرفراندوم((باشعارقمدرطالبودرتهران،دانشجویانمردماعالمیه،دنبالبهدرهرحال
ریختند

به آن مردمگردیداعالموسپسشدبرگزارسرکوبوپلیسیوفشارارعابازپردرفضاییرفراندوم1341ماهبهمن6درنتیجهدر
انددادهمثبترأي
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مدرسهبهحملهبانظامینیروهايکردنداعالمعمومیعزايرانوروزعلما1342فروردین2دریافتادامهمذهبیهاينیرومبارزه
جدیديابعادتهراندردانشجویانبهحملهوتبریزدرکالبوشتمضربباهمراهکردندمجروحراطالبازبسیاريقمفیضیه
گرفتشکل

خواندواجبراحقایقاظهاروحرامراتقیه: هاکماندوحمالتبهاشارهضمنمهمیاطالعیهدرامام

شدمنتقلزندانبهودستگیر) 1342خرداد15(محرم21درشبخمینیامامسخنانایندنبالبه

دادتشکیلراخرداد15قیامکه*

گردیدمنجرورامینوتهراندرقم،نفرهزارچندینشدنمجروحوکشتهبهکهقیامی

کاپیتوالسیونبامبارزه) 3

: شاملشدکهشاهاقداماتمقابلدرامامصریحگیريموضعبهمنجرکهمسائلیازدیگریکی

بودایراندرامریکاییباعاتبرايکنسولیوسیاسیمصونیت

))بودایرانبندنیماستقاللبهتیرخالص:((امامنظرازکه

پرداختکاپیتوالسیونازانتقادبه1343/8/4درشدیدالحنیدرسخنرانیوخواستپابهرژیمخفقانشرایطدردیگربارامام

دادقراردوبارهقیامیياستانهدرراایرانکه

جانبههمهاستقاللتحقق

جامعهسیاسیمهمابزارراانوداشتتاکیدانبرهموارهامامکهبودانقالبدوراندرمردماساسیهايخواستهازیکیاستقالل
تنسمیدا

خمینیامامدیدگاهازاستقالل/1

:سیاسیاستقالل

دیگراقتدارهرازکشوریکحاکمیتو)) آتوریته((اقتداربودنجدا

غیرهبپیوستگیعدم-اجانبدخالتنفی-بیگانگانتبعیتازسرپیچی-وابستگیعدم: امامنظراز

:استبعددودارايسیاسینظرازاستقالل

غربیهنشرقینهشعاربابیگانهسلطهازملتشدنازاد-
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کنندعملخودجامعهملیومصالحمنافعاساسبرخودهايگیريتصمیمدرسیاسیرهبران-

)ره(خمینیامامدیدگاهدراستقاللبهرسیدنهايراهکار/2

میداندتعاملبلکهدیگرجوامعازبریدننهرااستقاللبهرسیدنراه-

داردتاکیدبرخودکفاییشودکشوراستقاللتضعیفموجبدیگرانباارتباطکهشرایطیدر-

داشتجانبههمهنگاهاستقاللبهباید-

استفکريوفرهنگی،استقاللاستقاللمحورترینمهم-

اسالمیتمدناحیايوپیشرفتبسويحرکت

:تمدنوخمینیامام

داردپیدرجوامعبرايرامعنويوماديتعالیوپیشرفتمی تواندکهاستزیستیالگوينوعیایشاندیدگاهازتمدن

غربتمدندربارهخمینیامامدیدگاه

دارنددیدگاه3مسلماناندیشمندان

))گراغرب((پذیرندمیجانبههمهصورتبهراغربتمدنکهکسانی-

))ستیزغرب((میکنندطردوردکامالًراغربتمدنکهکسانی-

))گزینغرب((دارندگزینشینگاهکهکسانی-

انددستهایندرامام

خمینیامامدیدگاهدرغربتمدنمهمآفت3

غربدرموجودفساد-1

غرباستعمارگري-2

اخالقومعنویتنبود-3

ه)ر(خمینیامامدیدگاهازاسالمیتمدنهايویژگی

استبدورانمعایبازغربتمدنهايمزیتبودنداراضمناسالمیتمدنامامدیدگاهاز
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اسالمیتمدنبرپاییمهمهايابزار،تکنولوژي،هنرعلم/1

اسالمیتمدن،جوهرهاسالماخالقیومعنويهايارزش/2

اسالمیتمدنمهمارکانمثابهبهازاديوعدالتباتوأمتحقق/3

:1357-1368سیاسینظامرهبريدوراندرخمینیامام

برمتکیاسالمیوعمومیآرايبر،متکیجمهوريحکومت(( حکومترااناسالمیجمهوريازدفاعباسیاسیحوزهدرامام
کردتعریف)) اسالمقانون

اساسیقانونتوانستایشان.کندتثبیتپرسیهمهدرکنندگانشرکت٪99رأيرابااسالمیجمهوريسیاسینظامشدموفقو
برساندعمومیارايتصویببهراجدیدي

پذیرشسرانجاموسالههشتبحراناینباخمینیامامشدنروبهرووچگونگیایرانعلیهعراقتحمیلیجنگوقوع
.امامسیاسیاندیشهدیگرابعادبااشناییبراياستدیگريزمینهنیزایشانسوياز598قطعنامه

:اتفاق افتاددوراننوقایع مهمی که در ای

مشرکینازبرائتمراسمدرایرانیکشتارحجاج-

شیمیاییبمبارانجریاندرحلبچهمردمعامقتل-

مسکونیمناطقوسیعبمباراندربیگناهانکشتار-

فارسخلیجدراروپاوامریکادریاییهايناوگانحضور-

فارسخلیجفرازبرمسافربريهواپیمايدادنقرارهدف-

بهانازودادشورويفروپاشیازخبربودروزانجهاندیگرقطبکهسابقشورويرهبربهاينامهنوشتنباامامهمچنین-
بودروزهاانسیاسیشرایطارزیابیبرایشانتسلطبیانگرکهکردیاد)) کمونیستهاياستخوانشکستنهمدرصداي((

بهاندرکهبودرشديسلماننوشته)) شیطانیایات((کتابانتشاروتدوینماجرايدراماممواجهه وبرخورددیگرواقعه- 
.بودشدهتوهیناکرم(ص)پیامبر

اینکفرامیزمحتوايازاگاهناشرانورشديسلماناعداموارتدادحکمصدورابکوتاهسطرچندضمن1367/11/25تاریخدرامام
ند.ایستبغرببرابردرصدایکواحدامتیعنوانموجب شدمسلمانان بهکردکهبرپادیگرانقالبیکتاب
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موجبوگشودشیعهوحکومتیسیاسیفقهدرجدیديابوابحکومتیاحکامومصلحتوفقیهمطلقهبراختیاراتتاکیدامام
گردیدحاکمیتاقتدارافزایش

ذهنیچندعرصهبهوخارجذهنیتکعرصهازراسنجیمصلحتکهبودقائلخاصیاهمیتکارشناساننظرازاستفادهبرايامام
.باشدفقیهولیگیريتصمیمعاملشرعیاحکامکناردرمیتواندنظاممصلحتنتیجهدرمیکندمنتقلجمعیو

بودسنّتیفقهدرتحولیایشانهايدیدگاهگونهاین

گفتوداعرافانیدارجهانمسلماناناندوهوماتمازموجیمیاندر1368خرداد14درامامسرانجام*

ره)(خمینیامامسیاسی-اجتماعی- فرديهايویژگی

ومعنويروحتجلینتیجهدرشدسیاسیعرصهواردسپسپرداختاکبرجهادومعنويسیروسلوكبهجوانیاغازازامام/1
شدمیمشاهدهایشاناعمالتمامدرعرفانی

خداوندمحضردرخودمشاهدهوالهیانگیزهبودندارا

ایستادگیو،سرسختیبردباري،صبرونفسعزتشجاعت،

میدانستانسانتعالیوجامعهاصالحبرايابزاريراسیاستوي*

بودنفسعزتونفسبهاعتماد،داراي،شجاعصادقانسانی- سیاسیعملعرصهدرامام/2

یافتمیتجلیمردمیهايتودهباایشانرابطهدرایشانصداقتجلوهترینعالی

کالنگیريتصمیمنوعدرهراسالمیونظامکشورمنافعاستقالل،ازدفاع: ایشانبرايمسئلهترینمهمسیاسیعرصهدر/3
))استفرایضاعظمازاسالمیجمهوريحفظ(( بودسیاسی

بودندمشورتاهلسیاسیگیريتصمیمعرصهدرامام/4

دانستمیانقالبتداومرمزراانقالبمدافعهاينیروازحمایتوانقالببهوفادارنیروهايکلمهوحدتامام/5

))استقانوندیناسالم((بودامامسیاسیرفتارهايویژگیازدیگریکیگراییقانون/6

درنجف،کردتألیفراتحریرالوسیلهکتابوکرداستفادهفرصتازترکیهبهتبعیدهنگامدراماممثال: هافرصتازگیريبهره/7
...وکردندشروعرا)) بیع((گستردهبحث

بودبدیعتصمیماتواقداماتمصدرسیاسیتصمیماتومدیریتعرصهدرامام/8
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یک: ((گفتندبخشارامباسخنانیایرانعلیهعراق59شهریور31حملهازبعدایشان: امامروحیارامشوداريتنصبر،خویش/9
))سرجایشاستورفتهکردهفراروانداختهسنگیاستامدهدزدي

ایشاننظم/10

ایشانقناعتوزیستیساده/11

میدانستانسانهالکتباعثوعجبمظاهرازرامردماعمالناچیزشمردنوخدابندگانبهامیزحقارتنگاهایشان/12

:دومفصل

)ره(خمینیامامسیاسیاندیشهنظريهايبنیاد

ازامامهاياندیشهدیگرسويازاستاسالمیشناسی،انسانبینیجهانشناسی،معرفتازمأثراوالًامامسیاسیاندیشهاصوالً
تفکردرعدلوامامت،،معادنبوت،توحیدهشاندیراستاایندریرفتهذپتأثیرشیعیعرفانیوکالمیمبانی،شیعیاعتقادات
بودهاثرگذارایشانسیاسی

:استاصولیفقیهیامامدیگرسويازاما

:خمینیامامفلسفیمبانی) الف

.استوانسانجهانبهانهانگاهنوعهمچنینوهستیشناختبهرسیدنچگونگیبهانهانگرشنحوه

برنامهایندرمهمینقشنیزانسانماهیتودنیويزندگیبهنگاهونوعاستانسانیجامعهادارهبرايریزيبرنامهسیاستزیرا
داردریزي

:خمینیامامشناسیمعرفت/1

اوستشناسیشناختتابعانسان،جامعهوجهانبهاندیشمندنگرشنوع

میروندشماربهشناختمنابعانسانوحق،عقل،قلب،فطرتوحیخمینیامامنگرشدر

:خمینیامامشناسیهستی/2

استشهادتوعالمغیبعالممیانتفکیکاسالمی،شناسیجهانمهمهايپایهازیکی

حسیادراكباواستخارجبشرحواسحیطهازکهاستهستیازبخشی،شناختیجهانمباحثدرغیبعالمازمقصود
شودنمیدركمتعارف
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استغیبعالم انسانبرايهستیازبخشیاسالمیبینشدر

اندهستیمراتباز،الهوتملکوت،لکمعالمسهخمینیامامدرنگاه

وایستذرهاندازهبهطبیعتماورايعالمبرابردرنیزمادهعالمو) مادهعالممقابلدرحتی(هستیکلوعالمدرمقابلزمینکره
نداردارزشیخداوندارادهمقابلدرطبیعتماورايعالم

نیزانهاکنندتدبیرودارندهبرپابلکهاستموجوداتافرینندهتنهانهخداوندکهاستايگونهبهجهانوخدارابطهامامدیدگاهاز
باشدمی

میکندرهنمونشدهتعیینپیشازغایتیسويبهراانجهانافریدگار: اسالمیشناسیجهاندر

:خمینیامامشناسیانسان/3

.میدانداناساسیبخشعنوانبهوهستیکلیتدرراانسانکهچرااوستشناسیهستیازبخشیواقعدر

تصمیممیتواندازاديازبرخورداريباوبیندیشدمیتواندعقلوناطقهقوهازبرخورداريدلیلبهکهاستخداوندافریدهانسان
برگزیندراخودراهوگیردب

.استحیوانیتمقامهمیناولشمقامکه،داردمقاماتیانسانخمینیامامگفتهبه

بهکهاستموجوديانسانچوننیستانسانخطراندازهبهحیوانات،خطرخطرناکتر،بلکهحیواناتسایرمثلاستاوحیوانی
اولئک(( نداردحدوبرودنامتناهیتامیتوانداو،شیطنتغضب،شهوتسوانازاستباالترموجوداتيهمهازخلقتحسب

))اضلهمبلکاالنعام

استترموذيوتروحشیحیواناتيهمهازانسانباشدنداشتهمهارشأنایناگر

استنامتناهیجوییسلطهوحسغضبوشهوتدرباشدخویشحالبهانساناگر

:خمینیامامکالمیمبانی) ب

بحثوعدل،امامت،معاد،نبوتتوحیدهمچونمباحثیوشاملمیشودپذیرفتهاستداللطریقازکهدینیاعتقاديمبانییعنی
داردبسزاتأثیريمتفکرانسیاسیاندیشهدرکهباورهاییاستدینازانتظار

استخداوندانحصاريحاکمیتوتوحید،امامسیاسیعقایدواعتقاداتيهمهپایه

اصلدوپایهبرویژهبهوشیعیکالمازمتأثروشیعهسیاسیاندیشهچهارچوبدرخمینیامامسیاسیاندیشهکهانجاییاز
سودیگرازومیکندایفاشیعیاناجتماعی-سیاسیتفکردررانقشترینمحوريامامتاندیشهبهاعتقاداستعدلوامامت
مینمایانداجتماعیتحوالتدرراشیعیاناساسیهايگیريجهتنیزعدلبهاعتقاد
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:خمینیامامسیاسیهاندیشاصولیوفقهیمبانی) ج

دریافتنیکیبهراامامسیاسیاندیشهنمیتوانمبانیاینشناختبدون

میباشداصولیونگرایانهعقلدیدگاهازمتأثرخودکهاستایشاناصولیوفقهیبرنگرشمبتنیامامسیاسیاندیشه

:شیعهفقهاي

دانستندمردودراشرعوعقلمالزمه:اخباريگروه.1

فشردندمیپايعقلبرحجیت: اصولیگروه.2

:عقلحجیتپذیرش/1

رابطهشرعوعقلبین-میدانندشرعیاحکاماستنباطگانهچهارازمنابعیکیواجماع،،سنّتکتابکناردرراعقلشیعهاصولیون
گویندمی)) شرعوعقلمالزمه((قاعدهانبهکهاندقائلناگسستنی

:استجایگاه3داراياسالمقوانیندرعقل

دینیاحکامومتونبهنسبتداوري-

شرعقوانینکشف-

شریعتتفسیر-

:اندرمکانوزماننقشواجتهاد/2

استاصولیفقهايهايویژگیازاجتهاد

وبهاستناکافیهاحوزهدرمصطلحاجتهادبودمعتقدکشورمعضالتبراياجتهاداحیايضرورتبرتأکیدباهموارهخمینیامام
کردبیشتريتوجهاجتهاددرمکانوزماننقشبهبایددلیلهمین

:شرعیحکممصادیقتعییندررفعوقالعبنايپذیرش/3

:سومفصل

)ره(خمینیامامسیاسیاندیشهمهممباحث

میداندالهیوفطريقوانینازانهاشدندورراامروزانسانوجوامعمشکلترینمهمخمینیامام
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وسعادتمطلوبزندگیبهرسیدنبراياستراهنماییوشدهتدوینهاانسانمعنويوماديواقعینیازهاياساسبرکهقوانینی
دیگرجهانوجهانایندر

)ره(خمینیامامدیدگاهازاسالمدرسیاستودینرابطه

:خمینیامامسويازموضوعطرحهايزمینه/1

سیاسیهايعرصهدررادینمیکردتالشکهبودبرقرارکشوردرسکوالرفکريجریانیککهشدمطرحزمانیبحثاینطرح
کندتضعیفاجتماعی

سوییازودینیهاياموزهبامغایراجتماعی-سیاسیعرصهدرراانحضورومیدانستفرديامريرا،دینسکوالرجریاناین
میدانستنوسازيالگوبرايمانعی

دارندايجداگانهعملکرديحوزهدینوسیاستانيپایهبرکهایستنظریهسیاستازدینجدایینظریهیاسکوالریسماصوالً

سیاستازدینتفکیکنفیدرخمینیامامدالیل/2

اسالمدینجامعیت. 1

داردتنگاتنگارتباطسیاسیواجتماعیاموروجهانیزندگیباروازیناستجامعوکاملدینیخمینیامامدیدگاهدراسالم

استشدهمطرحسنّتوکتابدرکهمیدانداساسیاصلیرااسالمقوانینجاودانگیوکمالوجامعیتبهاعتقاد

میکنداستناد)) شیلکلتبیان((قرانازايایهبهدینجامعیتتثبیتبرايامام

استاجتماعیوسیاسیحیات،اوحیاتازبخشیوامدهانسانرشدبراياسالمدیگرسخنیبه

سیاستهدفودینهدفبودنیکسان.2

باشندجدایکدیگرازنمیتوانندرواینازاندجامعهدرعدالتتحققپیدروسعادتسويبهانسانهدایتبرايدوهرکه

))باشداوشئونهمهخوراكوخوردنکهنیستحیوانییکفقطانسان،نداردعدبیکانسان((کهزیرا

اخرتازدنیانبودنجدا.3

دیگردستهوطبیعتماورايواخرتبهمربوطامورازدستهیککهاندکردهاستداللاینگونهسیاستازدینجداییمعتقدان
:ماننداولدستهاموردرتنهادینودنیاستبهمربوط

دارددخالت...توسلو،دعا،توکلپرستش
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استدنیااینگرودراوزیستنچگونهگرودرانساناخرويسعادتوحیاتحقیقتدراما

ائمهوپیامبروسیرهقرانهاياموزهدرسیاستودینپیوند.4

تحتغیرالهیهايحکومتازواست،امدهالهیغیرحاکمیتهرگونهنفیوالهیحاکمیتتحققضرورتدربارهایاتیقراندر
ندهندتنطاغوتحاکمیتبهشدهخواستهمومنانوازیادشدهطاغوتعنوان

اسالماحکامازبسیاريسیاسیماهیت.5

استحکومتتشکیلمستلزمانهابهعملواحکامازبسیارياجرايهکابیمیدرمیشرعاحکامکیفیتوماهیتدردقتبا

جزاییو،حقوقیملیدفاعاحکام...) وجزیهوزکاتوخمس( مالیاحکامنظیر

کارکردينگاهازسیاستودینرابطه.6

بهکمرشکنیهايزیانکهمیشودیکدیگرازماديوروحیقوهتفکیکموجبدواینتفکیکاصوالاستمعتقدخمینیامام
میکندواردکشور

خمینیامامدیدگاهازسیاستازدینجدایینظریهطراحان.7

میکنند؟دفاعسکوالریسمازبرخیروازچه

داردریشهاسالمازنااگاهییااستعماريمنافعبرخیدرمباحثاینکهاستانبرامام

نیستائمهوپیامبرسیرهوقرانهاياموزهازبرامدهواستبدعتنوعیسیاستازدینجداییزیرا

:میداندشرحبدینمیزننددامنبحثاینبهکهراعواملیایشان

خودمقاصدبردنپیشبراي،استعمارگران

زدگانغربووابستههايمتوحک

اسالمازنااگاهافراد

:بنديجمع

استخمینیاماماندیشهمحوريومهممباحثازیکیسیاستودینرابطه

)ره(خمینیامامسیاسیاندیشهدراسالمیحکومتهايویژگیوفقیهوالیت

باشدبرخوردارعدالت،،تقواعلم:همچونهاییویژگیازبایداسالمیحاکممعتقداندمسلمانعلماييهمه
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میدانندجایزراشروطاینازعدولخاصشرایطدرسنّتاهلعلماي

:پرداختندبحثبهفقیهوالیتدربارهمرحلهچهاردرزمانینظرازخمینیامام

اسرارکشفکتابدر-

یشخويهافتواواستداللیفقهدرس خارج درشمسی40دههدر-

مختلفهايمصاحبهوهاسخنرانیدر1358سالدومنیمهدر-

ایشانرحلتازپیشماهیک تا1366زمستانازسخنرانیوچندنامهطیایشانهاينظراظهارمجموعه-

:اسالمیحکومتدرحاکمهايویژگی

)) مردمپذیرشمورد((و)) سیاسیصالحیتواجد)) ((عادل)) ((باشدشریعتقوانینبهعالموفقیه: ((بایدحاکمخمینیامامنظراز
باشد

شریعتقوانینهببودنعالموفقاهتضرورت/1

استدقیقدانشوعمیقفهم: معنايهبلغتدرفقه

کردیادانازدیناحکامدرمیتواناجتهاددانشعنوانبهاما

:خمینیامامنظرازحاکمفقاهتوبودنعالمضرورتدالیلاز

عقلیدالیل-

...ورضاامام-کاظمامام- علیحضرت-اکرمرسولازنقلبهصادقامام- صادقامام- زمانامامازروایاتی: نقلیدالیل-

حاکمبودنعادلضرورت/2

:مینویسدعدالتتعریفدرخمینیامام

.کندمیوادارواجباتانجامومحرماتترك، تقوامالزمتبهراانسانهموارهکهاستداريریشهنفسانیصفتالتعد«

ظلمسويبهويحرکتوالوديگناهمانعکهاستحاکمدرشهوديحالتیونفسانیايملکهعدالتامام،نظرازاساساینبر
میشوداستبدادو

حاکمسیاسیصالحیتوکفایتضرورت/3
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فراستوهوشوزیرکیبودنداراواجتماعیمصالحبا،اشناییمدیریتیتوانالزم،اجتماعی-سیاسیبینشازبرخورداريمنظور
است

مردمسويازحاکمپذیرشضرورت/4

بینازوقتیطاغوتواستطاغوتحکومتفقیهوالیتغیرحکومت((اینکهوفقهاعامالهیمشروعیتتاکیدوجودباخمینیامام
))شودنصبکسیخداامرباکهمیرود

میکندحمایت)) عنواننصبمشروعیت((نظریهازفقیهولیمشرعیتمنشامورددراماماینکهسخنچکیده

)ره(خمینیامامدیدگاهازدینیحکومتدر)) حکومتیاحکام)) ((مصلحت)) ((مطلقهوالیت((بحث

ه)ر(خمینیامامسويازمباحثاینطرحتاریخیزمینهیک/1

کرداحیاامامرادینیحکومتدرمباحثاین

هايسالاوایلدرامامهاينامهدرتوانمیرااسالمیحاکموفقیهولیاختیاراتحدودمورددرایشانمباحثترینصریح
جست1360دهه

دکنایفااجتماعیمنافعومصالحپیشبردودینیحکومتاقتداردرمهمینقشتواندمیوبودهمرتبطیکدیگربامفهومسه این

اسالمیحکومتدرفقیهولیاختیاراتبودنمطلقهمورددرامامدیدگاه/2

:میشوندتقسیمفکريجریاندوبهاختیاراتحدودخصوصدرشیعهفقهاي

استاختیاردارايثانویهواولیهاحکاممحدودهدرتنهااسالمیحکومتاندمعتقدبرخی-

بهعملمحدودهازمیتواندکهانددانستهسیاسینظاممصلحتچوبچهاردرواستترگستردهدامنهایناندمعتقدبرخیاما-
رودفراترفرعیاحکام

دانستدومنظریهبهقائلمیتوانراخمینیامام*

:امامدیدگاهدر)) مطلقه((مفهومومعنا

دادمتعددومتفاوتمصادیقکهواحديلفظیعنیاست) لفظیمشترك(خمینیاماماندیشهدرمطلقهاصوالًواژه

شدهنفیاماماندیشهدرکه) استبداد(معادل-1

است) معنويوالیت(معادلاستارتباطبیفقیهوالیتباکهداردعرفانیمعناي-2
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ه)مقید(معادل-3

استاختیاردارايفرعیاحکاممحدودهدراسالمیحکومتبودندمعتقدکهبردمیبکارکسانیمقابلدررامقیدهواژهاینامام

اسالمیحکومتدرانجایگاهومصلحتبحث/3

میکندتاکیدعامهومصالح)) مصلحت((بهفقیهوالیتتقیدلزومبرهموارهخمینیامام

اجرايعدمیااجرادانیممیاگرکهاستامامنظردرهموارهموضوع،اینشریعتثانویهواولیهاحکامبهعملکناردریعنی
کردتردیدحکماناجرايبودنشرعیدرنبایداستمسلمینواسالممصلحتبهحکمی

)ره(خمینیامامدیدگاهازمصلحتتشخیصمرجع

هردرالزمتواناییوتخصصدارايکههایینهادیااشخاصبامشورتازفقیهولیالبتهاستفقیهولیاصلیمرجعایشاننظربه
میکنداستفادههستندزمینه

حکومتیاحکام/4

کندترروشنرامصلحتمفهوممیتواندحکومتیاحکامدردقت

گرفتشکلپیامبرعهددرحکومتاولیندارد،کهاسالمدرحکومتتشکیلدرازايبهعمرياحکاماین

:حکومتیاحکامهايویژگی

خبرهکارشناسانومشاورانکمکبهیاشخصاًراانکهاستمشروعحاکمنظردرمصلحتتشخیصحکومتیحکممبناي.1
میدهدانجام

حکومتیحکمبودناجتماعی.2

بودنپذیرتغییروموقتی.3

استالزمهمگانبرحکومتیاحکامازپیروي.4

:چهارمفصل

)ره(خمینیامامهاياندیشهدراسالمینظاممهمهايگیريجهتوکالناهداف

جامعهدراسالمیهویتاحیاي
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نیزوپهلويحکومتبهگرایاناسالممهمانتقاداتازیکیواقعدرمیرودشماربهمستقلحکومتیکبرايهدفترینمهم
بودجامعهاسالمیهویتتضعیف

)ره(خمینیامامدیدگاهازهویتاحیايوشناختاهمیت-1

میکندذکرخودهویتازدرستشناختبودنداراراجوامعپیشرفتوقدرتواستقاللرمزامام

)بشناسیمراخودمانمااینکهاالنمیشودحاصلاستقاللینحوهیچ:(داردتاکیدهموارهو

)ره(خمینیامامدیدگاهازاسالمیجوامعهویتیمهمعناصر-2

داردجوامعایناسالمیهویتباتنگاتنگی،پیوندملّیواقعیهویتاسالمیجوامعدراستمعتقدامام

استجوامعاینهویتیمحوراسالمیفرهنگ

میکندیاد) ایرانی-اسالمیمغز) (اسالمیانسان) (اسالمی-ایرانیشخصیت()اسالمیهویت)  (اسالمی- ایرانیهویت(

:پنجمفصل

خارجیسیاستعرصهدرایشانهايراهکاروالمللبیننظامبهخمینیامامنگاه

فرصتازاستفادهخواستارسویکازخویشمواضعاعالنباگرااسالمسیاسینظامیکرهبرومسلمانفقیهیکعنوانبهایشان
جهانیعرصهدرراتريمطلوبنظامدیگرسويازبودهمسلمیناسالماهدافپیشبردبرايالمللبیننظامدرموجودهاي

میشودخواستار

المللبیننظامبهامامنگاهنوع

المللبیننظامکارکردوساختارنقد/1

فاسدغربوشرققطب، استقطبدو گرفتاردنیابودمعتقدامام

المللبیننظامموثربازیگرانعنوانبههاقدرتابرعادالنهوغیرظالمانهعملکرد/2

بیواسرائیلازحمایتهمچوناقداماتیمیکندانتقادایرانواسالمجهاندربزرگهايدولتاستعمارياقداماتازهموارهایشان
فلسطینمردمبهاعتنایی
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المللیبینهايسازماندارجهتوسویهیکعملکرد/3

میکنندعملبزرگهايدولتمنافعتامینجهتدرکههستندهاییسازمانالمللیبینهايسازمانازنظرامام

المللیبینعرصهبرحاکمامدناکارقواعد/4

استامنیتشوراياعضايوتويجملهازموجودقواعدتغییرخواهانامام

:المللیبینعرصهدرامامهاياستراتژيواهداف

قدرتیکبهکشور،تبدیلاسالمیکشورمنافعومصالحازحفاظت: شاملامامنظرازمدتدرازومدتمیانمدت،کوتاهاهداف
بینعرصهدرقدرتگذارتاثیربلوكیکبهانتبدیلواسالمجهاندروحدتتقویتجهانی،وايمنطقهعرصهدرگزارتاثیر

الملل

بیگانهسلطهازجلوگیريوکشوراستقاللحفظبرايتالش-1

ومصالححفظنیزوکشوراستقاللوازاديحفظمبنايبربایدماخارجیسیاستکهاستایناستتغییرقابلغیرکهاصلی
باشدایرانملّتمنافع

اسالمیوملیمصالحاساسهابرکشورباهوشمندتعامل-2

کرداقدامهوشمنديبابایدکهاستمعتقدانهاماهیتومواضعاساسبرهاکشوربنديتقسیمباامام

باشدمقابلاحتراممواضعازوانهاطلبیسلطهازفارغبایدجهانیهايقدرتباروابطبودمعتقد

انتقویتواسالمجهانوحدتبرايتالشومسلمینازدفاع/3

جهانیهايقدرتمقابلدرانهاانسجاميبراتالشوجهانمستضعفانازدفاع/4

بهتعهدعدمطرفدارانانقالبیبسیجتاکندتالشمستضعفدیدهستممللنجاتبرايکهدانستمیفموظرااسالمینظامامام
یابدتحققگیتیسراسردرغربوشرقبلوكدو

هاملتبیداريمنظوربهاسالمیهايارزشگسترش/5

بشرهدایتبرايپیامبرانرسالتراستايدرحرکتیاخالقیهايارزشگسترش

جهاندرقدرتکلیديسنگرهايتصرفبرايعملیوعلمیمبارزه/6

فتحراجهانکلیديسنگرهايوبرطرفدیگريازپسیکیراخودمحدودهخارجوداخلبزرگموانعاسالمبودمعتقدامام
کردخواهد
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هستیمجهاندرسلطهنفوذکاهشواسالمنفوذگسترشصدددرماگویندمی

المللبینهاينظاماصالحبرايتالشوبزرگهايقدرتجوییسلطهبامبارزه/7

میشودجهانیعرصهدرعدالتبسطوظلمبامبارزهبرايتلکیفنوعیبهمنجرامامتوحیديرویکرد

د)دارانسانتکلیفیچهوبکندخدامقابلدربایدچهکهکندتوجهکهاستاینبرانسانارزش(انبراساسکه


