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  چکیده

تحلیلی و به صورت  –روش توصیفی ترین مباحث این پژوهش به  بنیادي
ترین نیاز بشر در عرصه زندگی، وجود  یکی از اصیل .شده استاي گردآوري  کتابخانه

امام اولین فقیهی است که با  .قرون است در تمام اعصار و حکومت و رهبري شایسته
آیـات  ایشان در. مقام مرجعیت دینی توانست، حکومت اسالمی تشکیل دهد مندي از بهره

سیاسـی و اجتمـاعی قرآن اندیشید و حکومت اسالمی که داراي مشروعیت الهی بود را 
ست و رمز و قرآن ا خصوصسـیاست امام برگرفته از منابع اصـیل اسـالمی، به  .پذیرفت

نیز در فان حمایت از مستضعاتحاد، جذب و امام بر دشمنان داخلی و خارجی و غلبه راز 
 دیگر متناقضجنس سـیاست امام با ماهیت و جنس سـیاست مکاتب . همین نکته نهفته بود

کرد  مبارزه، و با تز جدایی دین از سیاست کرد مخالفتاز این رو با آنها  حتی فرق داشتو 
چرا که بینش و دانش ارائه شده در  نمود زیاديهاي  مسلمین تالش عزتو براي بازگشت 

دارد  ابعاديانسان از ظلمت به سوي نور است این بینش و دانش  نجاتدار  قرآن عهده
حرمت هر گونه رهبري  ،تأکید بر والیت الهی، اخوت عدالت،: عبارتند از ابعادبرخی از این 

هاي قرآنی امام  و آمادگی نظامی متناسب با شرایط زمانه از مقاصد آموزهظالمانه، مصلحت 
تاریـخ به سوي دو جهت  مسیرها در  انسان، توان گفت قیام بنابراین می .شود محسوب می

غیر خـدا  سمتاند و کسانی که به  خـدا در حرکت بوده طرفآنان که به : انجام شـده است
را در پی خواهـد  سعادتباشد با اسـتقامت  همراه در صورتی که از این رو قیام للَّه. اند رفته

در میان مسـلمانان، اشکال در استقامت بر حرکت در مسـیر  آغاز جدایی داشت، چرا که سر
و ایده ترین مفاهیم و مباحث حکومت اسالمی  در این میان امام با طرح بنیادي. الهی است

هاي قرآن عوامل  نگــاهی تطـبیقی بر آموزه در )علیه السالم(نیابت فقها از امام معصوم
  .بحران ساز را خشکانده و از بین برد

  .، باورهاي قرآنی ، حکومت اسالمی)ره(امام خمینی: واژگان کلیدي
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  مقدمه

قرآنی ایشان، همـان گونه  اهداف تالش براي شنـاخت قرآن و اندیشه امام خمینی و

هاي مختلف علوم  ، براي عالمان رشـتهضرورت داردبه آن معتقـدان و مؤمنین که براي 

امام خمینی به عنوان فرد معتقد به قرآن، مقاصد و اهداف  .و حتمی است الزمانسانی نیز 

جـامعه  ،روان شـناس تاریخ شناس، عمل کند بر این اساس یکبه آنها قرآن را شناخت، تا 

باید مقاصـد و اهـداف قرآنی امام را بشـناسد، تا از  نیز ...اقتصاددان، حقوق دان وشـناس، 

البته . گردد مطلعدي و اجتمـاعیِ معتقـدان به آن فر عملکردتأثیرهاي آن بر روح و روان و 

است، چرا که گروهی از معتقـدان به قرآن از اهـداف و  تئورياین تفکیک صـرفاً در بعـد 

 ،دینیبررسـی تأثیر قرآن در انتقال جامعه جاهلی به جامعه  .اطالعی ندارندمقاصـد آن 

هاي مختلف سیاسـی، اقتصـادي، فرهنگی،  دهی به نظام فرم مختلف،هاي  علمپدیدار شدن 

 امروزعصر گرانه بیدارهاي  انقالبالمللی  بینهاي  مناسبتنظـامی، اخالقی و خـانوادگی، به 

 دستهمسـلمانان با اسـتبداد در  مقابلهبخش در جهان اسـالم و  نجاتهاي  نهضتو 

 هاي معتبر علمی و بـا روشضرورت دارد گیرد که  مسـائلی قرار می ترین پراهمیت

  .کارشـناسانه به آنها پرداخته شود

و  ، اصولاعتقادي و هاي اندیشگی طبق فرمایش امام قرآن کتاب هدایت است و بنیان

، اقتصـادي، فرهنگی، نظـامی، حقوقی و خـانوادگی را براي حکومتیتربیتی، اخالقی،  مبانی
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جامعه  حتیاسـالم و  دنیايکه آگاهی از آنها براي امروز ایران و . انسان ارائه کرده اسـت

امام طبق آیات  .بشـري، براي رسـیدن به مقصـد ضـرورتی فوري و غیر قابل انکار است

لَیه راجِعونَ«قرآن اعتقاد داشتند که  طورمـانخـداست؛ ه حرکت از ابتداينقطـه »إِنَّا للّه وإِنَّـا إِ

گر  هاي هـدایت العملها و توصیه بنابراین ایشان تمسک به دستور. که نقطه پایـان نیز اوست

از این رو جوامعی که به . دانستند هاي کنونی می از ضاللت و بحران رهاییقرآن را، راه 

غلبه توانند بر مشـکالت خود  آگاهی بیشتر میاندیشه و با معتقدند قرآن و رهبري شایسته 

  .قدم خواهند گذاشتهدایت مسیر آنها، در قبول با اعتقاد ندارند و آنان که نند ک

در . گیري تشکیل شده است پژوهش حاضر از چکیده، مقدمه، دو بخش و نتیجه

بخش اول کلیات بحث مطرح شده که شامل دو فصل است فصل اول کلیات طرح تحقیق 

بخش دوم نیز . پرداخته شده استمطرح شده است و فصل دوم به مفاهیم ضروري تحقیق 

انواع آن و فصل دوم به مبانی قرآنی  و شامل دو فصل است فصل اول به تبیین حکومت

و در آخر از کلیه مباحث نتیجه گیري شده . اسالمی امام راحل پرداخته شده است حکومت 

  .ایان فهرست منابع ذکر گردیده استشود و در پ و پیشنهاداتی مطرح می
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  واژگان کلیدي - 1

) 1368 خرداد 13 گذشته در – 1281 مهر1زاده (اهللا مصطفوي سید روح :امام خمینی

، علی محمدسید . ك.ر(.بود ی ایراننظام جمهوري اسالم ولی فقیهو اولین  رهبراولین 

ترویج  ستاد شناخت و، جا بی ،1، جآثار امام خمینی برگرفته از قرآن مجیدرتفسی، ایازي

  .)29و 38صص ، ش1383،امامهاي  اندیشه

حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک  ،اسالمی  درحکومت :حکومت اسالمی

معین شده ) ى اهللا علیه وآلهصل(سنت رسول اکرمکه در قرآن کریم و مجموعه شرط هستند 

 .ك.ر(.همان احکام و قوانین اسالم است که باید رعایت و اجرا شود) مجموعه شرط(.است

 آثار نشر و تنظیم ، مؤسسهتهران بیستم،چاپ ، حکومت اسالمی، فقیه  والیت، امام خمینی

  .)5و 44ش، صص1388 خمینی، امام

نامۀ اعجاز آمیزي که به عربی، به عین الفاظ توسط وحی : ازعبارت است  :قرآن

صلی (حفوظ بر قلب و زبان پیامبر اسالمفرشته امین وحی از جانب خداوند و از لوح م

بهاءالدین، . ك.ر(.نازل شده استسال  23به طور اجمالی و تفصیلی در مدت ) علیه وآله اهللا

  .)630ش، ص1377ناهید،] و[تان تهران، دوس ،2جهی، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی،خرمشا

 با توجه به برخی منابع باورهاي قرآنی را می توان این گونه تعریف: باورهاي قرآنی 

نشأت گرفته از دستورات قرآن کریم است که هر فرد بسته به میزان درك هاي  یقینکرد که، 
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   .برد می و توانایی ادراك خود از دستورات آن بهره

 جهان کشورهاي به تعداد و شاید اشکال مختلفی داشتهحکومت در طول تاریخ 

که یکی از بهترین  و انواع آن، ما به بررسی حکومتدر اینجا   .هایی بوده است حکومت

  .پردازیم  می تبیین آن به توضیح و استمیحکومت اسال آنها

  نواع حکومت در جهانا - 2

  :داند مینوع را سه ها   حکومت )ارسطو(

1- و با قبول  رأي شرکت دارند که همگی در ،)جمهوري دموکراتیک(هحکومت عام

  .دهند میرأي اکثریت به اختالفات خاتمه 

 که گروهی از قدرتمندان و اشراف بر) آریستوکراسی(حکومت اعیان و اشراف -2

   .یابند میحکومت سیطره 

یابد و سپس  میکه یک مرد نیرومند بر مردم سیطره ) پادشاهی(یثحکومت ار -3

  1.سازد میخود ارثی  را در خانوادةحکومت 

  :تقسیم کرد نوعت را به سه محکوتوان اصول  میدینی ۀ یک جامعاما با توجه به 

 -3حکومت دموکراسی  -2 سلطه فردي استبدادي و خودکامه،هاي  حکومت -1

  حکومت الهی

این نوع حکومت بر اساس حاکمیت فرد یا  :دیکتاتوري و خودکامههاي  حکومت -1
                                                        

محمد رضا، آژیر، مشهد، آستان قدس : اسالمی، ترجمه مد تقی، مدرسی، نگرشی بر اندیشۀمح - 1
 .375ش، ص1370رضوي، بنیاد پژوهشهاي اسالمی، 
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یکی از اشکال  ،زند میفرد یا آن گروه دور  ةه خاصی بنا شده و بر محور ارادگرو

   .است 1)توتالیتریانیسم(دیکتاتوري

از این  2.ترین انواع حکومت هاست و مفاسد زیادي دارد حکومت استبدادي از زشت

انَّ الْملُوك اذا دخلُوا قَرْیه « :کرده استحق مطلب را ادا  قرآن مجید در یک آیه، رو

  3»اَفْسدوها و جعلُوا اَعزَّه اَهلها اَذلَّه و کَذالک یفْعلُونَ

اصل بر  -اعم از مشروطه و جمهوري - حکومت دموکراسی حزب دموکراسی -2

 ،را انتخاب کنندود رأي بروند و نمایندگان خهاي  این است که تمام مردم به پاي صندوق

) رییس جمهور(که تحت عنوان شوند میتوسط مردم انتخاب گاه مستقیماً  رییس هیأت،

) دموکراتیکجمهوري (این شکل اخیر را .شود میدار  ریاست حکومت را عهده

جمهوري (اما نه است، )جمهوري اسالمی(موسوم به حکومت ایران، بنابراین4.نامند می

نهاد شده را شکل حکومت پیش) جمهوري(ۀکلم(:شهید مطهري به قول استاد و) دموکراتیک

امام خمینی در  5،.)کند میمحتواي این حکومت را بیان ) اسالمی(مۀکند و کل میمشخص 

) جمهوري(است نه )جمهوري اسالمی(خواهد می چیزي که ملت ما آن :فرماید میاین رابطه 

                                                        
1   - Totalitarianism 

 .22- 21ش، صص 1389علی، محامد، مبانی قرآنی حکومت دینی، قم، زائر،  -  ٢
 .34 آیه، )27(نمل -  3
 حسین، ش؛www.tebyan.ir،3/2/1390 در جهان، انواع حکومت، تهرانی رجالی، علیرضا - 4
 .375، صش1381 موسسه نگاه معاصر،، تهران ،آموزش دانش سیاسی بشیریه،

 . 80صش، 1372چاپ نهم ، بی جا، صدرا،  ،میپیرامون انقالب اسال مطهري،، مرتضی -5
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 1.)جمهوري اسالمی(،)اسالمینه جمهوري دموکراتیک (،)جمهوري دموکراتیک(نه فقط،

خواند و  میمادي و اقتصادي تک بعدي نارسا و را ناقص،  دمکراتیکهاي  ایشان حکومت

 2.است گراییدر تعبیر قرآنی همان دنیااین حکومت 

حاکمیت اصلی از آن خداست که حکومت  در این نوع حکومت، :حکومت الهی -3

حق حکومت را از سوي  داشتن شرایط ویژه، و کسانی که با) السالم علیه(ائمهپیامبران و 

  :فرمایند باید میامام  3.کند میدارند مشروعیت پیدا  میآنها دریافت 

یک حکومتى باشد که هم دلخواه ملت باشد، و هم حکومتى باشد که ... «

 -کردند  کردند با خدا بیعت  بگوید که اینهایى که با تو بیعت... خداى تبارك و تعالى 

  5»...حکومت حکومت الهى باشد ... -  4 یبایِعونَ اللَّهإِنَّما 

ینی دهاي  ارزشآن با اهداف و هاي  که در آن مرجعیت دینی و آموزه حکومت دینی،

   .شود میپذیرفته و عمل 

به آن حکومتی گفته ، شود می محدودترشمولش  ةکه دایر ،اما حکومت اسالمی

اسالم و موازین و قوانین این دین الهی مورد هاي  شود که مرجعیت دینی از منظر آموزه می

  . دهد میپذیرش و اجرا قرار 

                                                        
  .276امام خمینی، بی تا، ص آثار نشر مؤسسه تنظیم و، تهران، 6امام، ج امام خمینی، صحیفه -1
نجف، لک زایی، درآمدي بر مسـتندات قرآنی فلسـفه سیاسی امام خمینی، قم، بوستان کتاب  -  2

 .77ص ش،1386قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه، 
 .شwww.tebyan.ir،3/2/1390 در جهان، انواع حکومت، تهرانی رجالی، علیرضا -  ٣
 .10 آیه ،)48(فتح -  4
 .460-461صص ،4 ج ،امام خمینی، صحیفه امام -  5
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قبول است عالوه بر میاسال - حکومت دینی حکومت والیی که مدلی خاص از

سیماي رهبري  دررا آن انسجام جامعه و هدایت آن هاي  مرجعیت دین اسالم و آموزه

از این این حکومت در حقیقت همان نظام والیت فقیه است که  .بیند میعادالنه و فقیهانه 

  1.باشد میمورد بحث ما پس 

 و مسئله مشروعیتحکومت  -2-1

و اشاره می شود غیر الهی هاي  مشروعیت رداز سخنان امام در  برخیدر اینجا به 

  :گردد میبعضی از مستندات قرآنی آن نیز ذکر 

  2:کندبایجاد  را تواند حق مینهیچ گاه  زور و قدرت، آورد که  از قرآن گواه می امام

بشر هر چه زورمند باشد و داراي قدرت و سلطنت باشد، عقل حکم او را «

خردانه  بی پذیرد و سلطنت و حکومت او را ظالمانه و میجهت ن بی داند و میحق ن

یۀِ أفَحکْم...  داند می لاهغُونَ الْجبنْ یمنُ وسنَ أَحم ا اللّهکْم3»ح  

و قهر و غلبه و  وراثتسلطنت و  مشـروعیت مبتنی بر ردکه بر هست  زیاديآیات 

  :؛ از جملهخدا و طبیعت انسانها داللت دارد ناشی از غیرهاي  مشروعیت

                                                        
جمعی از ؛ شwww.tebyan.ir،3/2/1390 ،در جهان انواع حکومت رجالی تهرانی، ،علیرضا - 1

ات ، بانک جامع مقاالت والیت فقیه و حکومت اسالمی، اصفهان، مرکز تحقیق»انواع حکومت«نویسندگان، 
ش، 1378تهران، نشرنی،  والیی، چاپ پنجم،محسن، کدیور، حکومت  ؛16ش، ص1390رایانه اي اصفهان،

  .128-129صص
 .67نجف، لک زایی، همان کتاب، ص -  ٢
 .183ش، ص1388االسرار، چاپ نخست، بی جا، شرکت کتاب،  کشف؛  50، آیه)5( مائده -  3



٨ 

   1:کند میمالمت  طرد وآن را  حتی کرده و ردفرعون را  آیاتی که مشروعیت حاکمانی مانند - 1

»قالَ الْم نَ أَ الَ ُوورْعمِ فنْ قَوم و كذَری ضِ وی األَروا فدفْسیل همقَو وسى وم تَذَر

قَتِّلُ أَبنائَهم و نَستَحیی نسائَهم و إِنّا فَوقَهم قاهرُونَ قالَ موسى لقَومه  * آلهتَک قالَ سنُ

 2»رض للّه یورِثُها منْ یشاء منْ عباده و الْعاقبۀُ للْمتَّقینَاستَعینُوا بِاللّه و اصبِرُوا إِنَّ األَ

و اهل پیروانش سـلب و براي خـدا  مشروعیت از فرعون وروشنی  به ر آیات فوقد

  .تقوي قرار داده شده است

ظالمان سیاسـی به  دم تعلق رهبري معنوي وعشده و بر ردآیاتی که ظلم در آنها  -2

  3:باشـد می) علیه السالم(خطاب به حضـرت ابراهیم آیهترین  معروف تأکید شده است؛نیز 

  4»الظَّالمینَ عهدي ینَالُ الَ قَالَ ذُریتی ومن قَالَ«

: به فرزنـدان من نیز عطا خواهی کرد؟ فرموداین پیشوایی را  :ابراهیم گفت«

که عهـد من هرگز به مردم ستمکار آري، اگر عادل و صالـح و شایسـته آن باشـند 

 ».نخواهد رسـید

هاي  تمام مشـروعیتکه مثل آیه زیر ذاتی انسانها تأکیـد دارد، تساويکه بر  آیاتی -3

الك تقواي م آیه این در کند، چرا که می ردمبتنی بر طبیعت و ویژگیهاي ذاتی انسانها را 

  5:الهی است

                                                        
 .67نجف، لک زایی، همان کتاب، ص -  ١
 .127-128، آیات )7(اعراف  -  2
 .68نجف، لک زایی، همان کتاب، ص -  3
 .124 آیه، )2(بقره  -  4
 .69نجف، لک زایی، همان کتاب، ص -  ٥



٩ 

و جعلْناکُم شُعوباً و قَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَکْرَمکُم   یا أَیها النَّاس إِنَّا خَلَقْناکُم منْ ذَکَرٍ و أُنْثی«

 أَتْقاکُم اللَّه نْد1»ع  

امام مردود بوده و فقط مشروعیت  دیدگاهالهی از  مشروعیتهاي غیر همهدر نتیجه 

 2.الهی پذیرفته شده است

  مشروع حکومت -2-2

خداونـد حـق حکـومت را به انبیـا واگـذار کرد و آنهـا را براي حکومت بر مردم 

حضـرت سـلیمان، مانند  پیامبراناز برخی  آید که میاز آیات قرآن چنین بر  ،نصب نمود

حکومت تشکیل دادند و ) علیه و آله و سـلم هللاصـلی ا(حضـرت یوسف و پیامبر اسـالم

علیه و آله و هللا صـلی ا(پیـامبر حقیقتدر  .طبق دستورهاي الهی اداره کردنـد جامعه را بر

 3:اجرایی و قضائیهاي  ت در حوزهیوحی داشت و هم وال غدر ابال هم والیت )سـلم

در رأس تشکیالت اجرایی و اداري  )آله و سلمعلیه و هللا صـلی ا(رسول اکرم«

وحی و بیان و تفسـیر عقایـد و احکام و  غه بر ابالوعال. جامعه مسلمانان قرار داشت

نظامات اسـالم به اجراي احکام و برقراري نظامات اسـالم همت گماشـته بود، تا 

                                                        
 .13، آیه )49(حجرات  -  1
 . 68-69نجف ، لک زایی، همان کتاب، صص -  2
تورج، کوهستانی نژاد، محمد علی، صفا، روح اهللا، ؛ 69نجف، لک زایی، همان کتاب، ص - 3

مطالعات قرآنی، سال هفتم، فصلنامه  هاي امام خمینی، بررسی دیدگاه افضلی، مبانی قرآنی حکومت و
 .154، صش1395، بهار 25شماره 



١٠ 

  1».اسـالم را به وجود آورد

  :بندي است طبقهچنـد بند قابل مشـروع الهی تأکیـد دارد در  حکومتآیاتی که بر 

  2:الهی اشاره دارد پیامبران حکومتآیـاتی که بر حقانیت و مشـروعیت  -1

  3»والْحکْمۀَ الْملْک اللّه وآتَاه جالُوت داود وقَتَلَ اللّه بِإِذْنِ فَهزَموهم«

امیر آنها جالوت را ) علیه السالم(دادند و داودپس به یاري خدا کافران را شکست «

 ».کشت و خدایش پادشاهی و فرزانگی عطا فرمود

  4:شده است دادهخدا به داود  طرفاز  سیاست حکومت و آشکارا اعطاي منصب و

بِیهم لَهم وقَالَ« لکًا طَالُوت لَکُم بعثَ قَد اللّه إِنَّ نَ اْ م نَّى قَالُو  علَینَا الْملْک لَه یکُونُ أَ

 فی بسطَۀً وزاده علَیکُم اصطَفَاه اللّه إِنَّ قَالَ الْمالِ منَ سعۀً یؤْت ولَم منْه بِالْملْک أَحقُّ ونَحنُ

اللّه والْجِسمِ الْعلْمِ ی وؤْتی لْکَهن مشَاء می اللّهو عاسو یمل5»ع  

اول : کومت اسالمی ایران قابل توجه استمچنین از این آیه چند نکته در حه

این حاکمیت طالوت با اذن  یعنی حق حاکمیت فقط مال خداست و »إِنَّ اللّه قَد بعثَ«اینکه

لیاقت، تقوا و علم  اساس دوم اینکه حاکمیت بر. گفت میکه امام نیز همین را خداوند است 

  6.د حاکم باشند نه جاهلین، آگاهان باینتیجه با زور و قدرت فراوان، در ه، ناست

                                                        
 .25امام خمینی، والیت فقیه، حکومت اسالمی، ص -  1
 .70نجف، لک زایی، همان کتاب، ص -  ٢
 .251 ، آیه)2( بقره -  3
 .71نجف، لک زایی، همان کتاب، ص -  ٤
 .247، آیه همان -  5
مجموعه مقاالت ، »مبانی قرآنی انقالب اسالمی از نگاه امام خمینی«مصطفی حسن، بهشتی،  - 6

 



١١ 

بر  حجۀ الوداعدر برگشت از در غدیرخم سوره مائده که ) 67(در آیه شریفه

نْزِلَ إِلَیک منْ ربک و إِنْ لَم یا «.نازل شد) صلی اهللا علیه وآله وسلم (پیامبر أَیها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُ

این در پی  1»تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَه و اللَّه یعصمک منَ النَّاسِ إِنَّ اللَّه ال یهدي الْقَوم الْکافرینَ

را به عنوان جانشـین ) سالمعلیه ال(ضرت دستور توقف دادند و حضرت علیآیه بود که ح

نْفُسکُم؟ قالُوا! معاشرالمسـلمین... « :خود اعالم فرمودند بلى، قالَ صلّى : أَلَست أَولى بِکُم منْ أَ

  .2ُ»منْ عاداه عاد و، منْ واالهوالِ  أَللّهمّ، منْ کُنْت مواله فَعلیّ مواله: اللّه علیه وآله وسلّم

 کنار در )صلی اهللا علیه وآله وسلم(اکرماطاعت از پیامبر  وجود دارد که برآیاتی 

  3:اطاعت از خدا تأکید شده است

 شَیء فی تَنَازعتُم فَإِن منکُم األَمرِ وأُولی الرَّسولَ وأَطیعواْ اللّه أَطیعواْ آمنُواْ الَّذینَ أَیها یا«

وهإِلَى فَرُد ولِ اللّهالرَّسإِن و نُونَ کُنتُمتُؤْم مِ بِاللّهوالْیرِ و4»اآلخ  

به نقل از کتاب در آمدي بر مستندات قرآنی امام خمینی، عالمه طباطبائی نظریه 

گوید  در آیه براي تأکید است رد کرده و می »أَطیعوا«اند تکرار برخی از مفسـران را که گفته

                                                                                                                                                  

با همکاري مؤسسه تنظیم ، چاپ اول، مدرسه عالی امام خمینی 1قرآنی امام خمینی، ج  هاي اندیشههمایش 
چاپ و نشر امام خمینی، مؤسسه  آثار نشر دفتر قم، تهران، مؤسسه تنظیم و –امام خمینی و نشر آثار 

 .377ش، ص1388عروج ، 
 .67، آیه )5(مائده  -  1
 .341ش، ص1368، چاپ پنجم، تهران، بنیاد بعثت، 2عبدالحسین، امینی، ترجمه الغدیر، ج -  ٢
 .72نجف، لک زایی، همان کتاب، ص -  ٣
 .59 ، آیه)4(نسـاء  -  4



١٢ 

داللت دارد بر این که پیامبر، عالوه بر امور وحیانی که در اختیار مردم  »أَطیعوا«تکرار

کند، اوامري نیز بر مبناي صواب دید خود صادر  گـذارد و آنها را به آنها امر و نهی می می

کند که خداوند متعال، با این بیان به آن اوامر مشروعیت بخشیده و دستور وجوب و  می

این آیه، نیز دستور به اطاعت از اولو االمر در چارچوب  در 1.ضرورت اطاعت داده است

 .اوامر الهی صادر شـده است

بر  تطهیر و مودت ذي القربی، والیت، از جملهی آیات :آیات مربوط به امامت -2

براي اختصار به همین سه آیه که  کند مشـروعیت رهبري الهی در خط امامت داللت می

  2.گردد می کتفاا

إِنَّما ولیکُم اللّه و رسولُه و الَّذینَ آمنُوا الَّذینَ یقیمونَ الصالةَ و یؤْتُونَ «:آیه والیت) الف

  3»الزَّکاةَ و هم راکعونَ

. نازل شده است) علیه السالم(مشـهور است که این آیه در حق حضـرت علی

  4.داللت داردایشان این بر والیت و امامت بنابر

                                                        
ش، 1362االسالمیه، ، تهران، دارالکتب 4سـید محمـد حسـین، طباطبایی، المیزان، ج - 1

 .413-414صص
 .72نجف، لک زایی، همان کتاب، ص -  ٢
 .55، آیه)5(مائـده  - 3

الدار العالمیه للطاعۀ و ، بیروت، الصـیاغۀ المنطقیه للفکر السیاسـی االسالمی حسن عباس حسن، - 4

، مصـطفی: ؛ حسن عباس حسن، ساختار منطقی انـدیشه سیاسـی اسـالم، ترجمه265م، ص1992، النشر
 .383، صش1383فضائلی، قم، بوستان کتاب، 



١٣ 

نَّما«:آیه تطهیر) ب   1»تَطْهِیرًا ویطَهرَکُم الْبیت أَهلَ الرِّجس عنکُم لیذْهب اللَّه یرِید إِ

شـیعه معتقد چرا که  .استفاده شده است )علیه السالم(از این آیه عصمت امام علی

  2.دارد )علیه السـالم(آیه داللت بر امامت امام علی است که با توجه به لزوم عصـمت امام،

یه أَجراً إِالَّ الْمودةَ فى الْقُرْبى«:آیه مودت)ج   3»قُلْ الأَسئَلُکُم علَ

را دلیل بر عصـمت و  )علیه و آله و سـلمهللا صـلی ا(محبت خویشاونـدان پیامبر

وجوب مودت در آیه که به صورت مطلق ذکر . دانند میاز آنها  و پیروي وجوب اطاعت

  4.اطـاعت مطلق استه، مسـتلزم وجوب شـد

عـادل بـودن کارگزاران حکومت اسالمی و امین بودن  ضرورتکـه بر  هست یآیـات

به برخی از این آیات به . و دستورات الهی داللت دارد قوانینآنها و نیز عالم بودن آنها به 

  5:کنیم میعنوان مسـتندات نظریه والیت فقیه عادل واجد شرایط شرعی امام اشاره 

  

  

                                                        
 .33 ، آیـه)33(احزاب  -  1
، انه عمومی آیت اهللا العظمی مرعشیکتابخ ایران، –، قم 5، ججالل الدین، سیوطی، الدرالمنثور - 2

؛ محمد تقی، حکیم، االصول العـامه للفقه المقارن، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب 198، صق1404
 .388؛ حسن عباس حسن، ساختار منطقی اندیشه سیاسی اسالم، همان، ص165ش، ص1390، اسالمی

 .2 ، آیه)42(شوري  -  3
؛ حسن 1125م، ص1976 ،، دارالعلم للطباعۀ، قاهره2جمظفر، دالئـل الصـدق، ، محمد حسن - 4

 .183کتاب، ص؛ داود، فیرحی، همان 405عباس حسن، ساختار منطقی انـدیشه سیاسـی اسـالم، همان، ص
 .72-74نجف، لک زایی، همان کتاب، صص -  5



١٤ 

و کَذلک مکَّنَّا لیوسف فی الْأَرضِ *  خَزائنِ الْأَرضِ إِنِّی حفیظٌ علیم  على  اجعلْنی قالَ«

  1»یتَبوأُ منْها حیثُ یشاء نُصیب بِرَحمتنا منْ نَشاء و ال نُضیع أَجرَ الْمحسنینَ

؛ یعنی یوسف »و کَذلک مکَّنَّا«:شرط علـم و دانـایی تأکیـد شـده است در ایـن آیه بر

؛ استهم علیم  و، هم حفیظ داوند دید که یوسف؛ چون خ، حاکم گردیدوندبه حکم خدا

از  .اسالمی قرآنی بود ون مبناي حکومت؛ چالمی ایران نیز همین اتفاق افتادحکومت اس در

؛ یعنی بیت المال را از چنگ غاصبان و متجاوزان جهان خوار ، مال مردمامام آمد این رو

  2.هم حفیظ بود و هم علیمراحل مال مردم را به مردم رساندند؛ چون امام  و وبیرون آورد 

بن حنظله براي  گفتنی است امام خمینی در ذیل استدالل و اسـتناد به مقبوله عمر

اي که در مقبوله آمده، به طور ضـمنی بر مشـروعیت آیهاثبات والیت فقیه، به مناسـبت 

آنجا که . غیبت، به آیاتی از قرآن اسـتناد کرده است زمانرهبري فقیه جامع الشـرایط در 

 3»... بِه یکْفُرُواْ أَن أُمرُواْ وقَد الطَّاغُوت إِلَى یتَحاکَمواْ أَن یرِیدونَ«: فرمایـد می

از این که قرار داده  بررسیدر حدیث مورد  ذکر شدهبه مناسبت آیه آیاتی را ، امام

  4.قرار است

  5»بِالْعدلِ تَحکُمواْ أَن النَّاسِ بینَ حکَمتُم وإِذَا أَهلها إِلَى األَمانَات تُؤدواْ أَن یأْمرُکُم اللّه إِنَّ«

                                                        
 .55- 56، آیات )12(سوره یوسف  -  1
مجموعه مقاالت ، »مبانی قرآنی انقالب اسالمی از نگاه امام خمینی«مصطفی حسن، بهشتی،  - 2

 .378، ص1هاي قرآنی امام خمینی، ج همایش اندیشه
 . 89-90، صصفقیه، حکومت اسالمیامام خمینی، والیت  ؛60 ، آیه) 4(نساء  -  3
 .75نجف، لک زایی، همان کتاب، ص -  ٤



١٥ 

  1»بِالْعدلِ

 2،هستیم) علیهم السالم(ائمهآیه ما، یعنی این  آمده که مقصود از ...در روایت «

ا :فرماید میذیل آیه  در...   حاکم که وقتی«؛بِالْعدلِ تَحکُمواْ أَن النَّاسِ بینَ حکَمتُم وإِذَ

  3» ... »کنید حکومت عدل برپایه شدید،

که شـأن قاضـی  -در آیه، هم شامـل قضـاوت  »حکم« در نظر حضـرت امام مفهوم

براي اثبات  .گیرد در بر می -که شـأن زمامـداران است - را شود و هم حکومت می -است

این مـدعا به حـدیثی که در مجمع البیان ذیل این آیه آمده و نیز به آیه دیگري از قرآن 

؛ 4»هالحکّام ان یحکموا بالعدل والنصف والوالة امراللَّه «: اسـتناد کرده است، حدیث چنین است

  5.حاکمان دستور داده است که با عدالت و انصاف حکم براننـدخداوند به فرمانروایان و 

به آن اسـتناد اي کـه  آیه» حکم«براي اثبـات محتـواي برداشـت شـده از مفهـوم 

  6:شـده از این قرار است
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١٦ 

  1»یا داود إِنّا جعلْناك خَلیفَۀً فی الْأَرضِ فَاحکُم بینَ النّاسِ بِالْحقِّ«

  ».کن همانا تو را در زمین خلیفه قرار دادیم، پس میان مردم به حق داورياي داود، «

  :در آیه بعـدي آمـده است

 شَیء فی تَنَازعتُم فَإِن منکُم األَمرِ وأُولی الرَّسولَ وأَطیعواْ اللّه أَطیعواْ آمنُواْ الَّذینَ أَیها یا«

وهإِلَى فَرُد الرَّ اللّهولِو2»س  

اختالفات  منازعات و مطرح شده، شامل تمامامام نزاعی که در این آیه  از منظر

حاکم  مرجع این منازعات عموماً رهبر و شود؛ خواه اختالف حقوقی باشد یا کیفري، می

از  اطاعت و پیرويدنبـال وجوب  است و نه قاضـی، به خصوص که این مطلب در آیه به

  3.اولی االمر آمـده است و پیـامبر

علیه (امام صادق سخنکه دهـد  میاز این آیه آمـده نیز نشـان  پسکه سومین آیه 

  4:، داللت داردحاکم سیاسی و فقیه، به عنوان رهبر بر نصب )السـالم

نْزِلَأَ« نْزِلَ إِلَیک و ما أُ نَّهم آمنُوا بِما أُ منْ قَبلک یرِیدونَ أَنْ  لَم تَرَ إِلَى الَّذینَ یزْعمونَ أَ

کْفُرُوا بِهرُوا أَنْ یأُم قَد و وا إِلَى الطَّاغُوتتَحاکَم5»ی  

داران زمام بر سالطین جور وتنها اگر  -آمدهکه درآیه - »طاغوت«، مفهوم امام به باور
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١٧ 

  .قضـات و زمامداران استآیه، اعم از  گفت مفاد ستم پیشه داللت نکند، باید

طبق فرمان امام . دادخواهی از قـدرتهاي ناروا، حکم سیاسـی اسـالم است تحریم

زمان غیبت و نیز در مرجع امور سیاسی و قضایی و فرمانروایی در  )السالم علیه(صادق

  1.فقها هسـتند ندارد، دسترسی به امام معصوم وجود که میمادا عصر حضور،

هبري و حکومت را براي ر )علیه وآلهصلی اهللا (خداوند پیامبرطور که گفته شد همان

  .شود میاین منصب براي علما هم ثابت  )6(آیه سوره احزاببا توجه به  .نصب نمود

 که کنیم استفاده 2أَنفُسهِم منْ بِالْمؤْمنینَ أَولَى النَّبِی شریفه آیۀ از توانیم می ما ...«

 این ذیل در البحرین مجمع در چنانچه ... است ثابت هم علما براي » والیت« منصب

 آیه این« فرمودند حضرت که کند می نقل )السالم علیه(باقر امام از روایتی شریفه آیه

  3»..).است شده نازل والیت و حکومت(امارت مورد در

را از مجاري ایگاه مردم تأکیـد کرده است، چراکه خداونـد اموراهمیت جبارها برامام 

  4:آنها تحمیل کنـدبربه زور و بنا ندارد که بدون سعیِ مردم چیزي را دهد میآنها انجام 

نَّا هدیناه السبیلَ إِما شاکراً و إِما کَفُوراً«   5»إِ

  :اند کرده ذکرکه امام براي مردم  است  ترین نقشیمهمنقش مردم در تعیین رهبر، 
                                                        

؛ امام خمینی، والیت فقیه، 50-56امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، همان، صص - 1
 .92-95صصحکومت اسالمی، 
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 .100ص اسالمی، حکومت فقیه، والیت
 .75-76لک زایی، همان کتاب، صص  ،نجف -  4
 .3، آیه )76(انسان -  5



١٨ 

براي رهبري حکومتشان تعیین  اگر مردم به خبرگان رأي دادنـد تا مجتهد عادلی را«

  1».قهراً او مورد قبول مردم است... کننـد، وقتی آنها هم فردي را تعیین کردند 

 :توانـد مسـتند توجه به نقش مردم باشد عبارتند از میبرخی از آیاتی که 

» و کأُولئ نْکَرِ ونِ الْمنَ عونْهی و رُوفعرُونَ بِالْمأْمی رِ وونَ إِلَى الْخَیعدۀٌ یأُم نْکُملْتَکُنْ م

  2» هم الْمفْلحونَ

بدون یک ؛ چون شود میاستفاده » ظریه والیت فقیهن«همچنین از این آیه به خوبی 

  3.دادنهی از منکر انجام  به معروف و امرتوان  مین ،و عدالت مدار حکومت صالح

»نُونَ بِاللَّهتُؤْمنْکَرِ ونِ الْمنَ عوتَنْهو رُوفعرُونَ بِالْملنَّاسِ تَأْمل تۀٍ أُخْرِجرَ أُمخَی نْتُم ولَو  کُ

مرًا لَهتَابِ لَکَانَ خَیلُ الْکنَ أَه4»آم  

نقش و  مسئولیتداللت کننده بر اند  سـخن گفته جمعیوظیفه که درباره  ها یهاین آ

توان مردم را به اطاعت  میاین است که نشان  پیغامکه هست نظارتی مردم هستند، آیاتی هم 

  :کرد وادارو ایمان 

»ضِ کُلُّهی الْأَرنْ فنَ ملَآم کبر شَاء لَووتُکْرِه اأَفَأَنْتیعمج تَّى  مح ینَالنَّاسنؤْمکُونُوا م5»ی  

  5»مؤْمنینَ
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١٩ 

خواست قطعا هر که در زمین است همه آنها یکسر ایمان  و اگر پروردگار تو مى«

  ».کنى که بگروند  آوردند پس آیا تو مردم را ناگزیر مى  مى

بِالرَّبِاللَّویقُولُونَ آمنَّا« و نَا هأَطَعولِ ولَّى فَرِستَوی ثُم  دعنْ بم منْهیقٌ مو کاذَلم کأُولَئ

  1»بِالْمؤْمنینَ

به راستی ما آیاتی روشنگر فرستادیم و خداوند هرکه را بخواهد به راه راست «

بریم، اما  میما به خدا و رسول ایمان آوردیم و فرمان : گویند و می«، »کند هدایت می

  ».نیستندکنند و آنان مؤمن واقعی  ، پشت می]اقرار[گروهی از آنان بعد از این 

  ».اي، بر آنها سـیطره نداري و تنها به یاد آورنده ؛2»لَست علَیهِم بِمصیطرإنما أنت مذکر«

 سعادتبه گرویدند اگرمردم به آنها  دهند، میوظیفه خود را انجام رهبران الهی 

  .کنند میصورت خودشان زیان  این غیر رسند، در می

»بینُوالغُ الْمولِ إِالَّ الْبلَی الرَّسما ع و کُملنْ قَبم مأُم کَذَّب وا فَقَد3»إِنْ تُکَذِّب  

است، امـا پس از آن که حکومت  حکومتانتخـاب مردم مربوط به قبـل از تشـکیل 

گیرد و تعدي  میاسالمی قرار حکومت قوانین اسالمی تشـکیل شـد، همگی در چارچوب 

  :اعتقاد امام خمینی نیز همین است 4تجاوز از حـدود به هیچ وجه جایز نیست؛ و

مملکتی آزادي درحدود قوانین  هردر.دانند میکنند یا ن میدرست بیان ناینها آزادي را 

                                                        
 .47 ، آیه)24(نور -1
 .22، آیه )88(غاشیه -  2
 .18 ، آیه)29(عنکبوت  -  3
 .78لک زایی، همان کتاب، ص ،نجف -  4



٢٠ 

  1.استقـوانین ایران قـوانین اسـالم .اد نیسـتندکه قانون را بشـکنندمردم آزمملکت است، آن

  ایران سالت جهانی حکومت اسالمیر - 3

اوضاع  یکسیاست را مطرح کردند، در تز جدایی دین از از افراد زمانی که برخی

سیاست را برافراشت  ، و با این تفکر بود که امام پرچم مبارزه جدایی دین وتاریک و مبهم

با  مبارزهبراي  را حوزه و روحانیت را که یک حالت سیاست گریزي به خود گرفته بود و

، حاکمان حصاري که مثلث شوم استکبار جهانیاین  ، وسیاست فرا خواند جدایی دین از

علمیه کشیده شده هاي  فاسد اسالمی و قلم زنان دور از اسالم و مسلمین که حتی به حوزه

یک منظومه فکري جامع و به عنوان را  دین اسالمچون ایشان  همین طور .بودند را شکست

  2.ابدي می دانستند براي آن رسالت جهانی قائل شدند

امام کامال یک مبناي این مبناي  شود، می مشخصکه  گردد میبیان قرآن  شواهدي از

  .قرآنی است

»وي هلَ الَّذسأَر ولَهسى ردینِ بِالْهدقِّ والْح ظْهِرَهیلَى لینِ عالد کُلِّه لَوو شْرِکُونَ کَرِه٣»الْم  

 هر را آن تا فرستاد حق دین ابالغ و خلق هدایت به را رسولش که خدایی اوست«

                                                        
تحقیقات استراتژیک ، تهران، مرکز سیاسـی امام خمینی - هاي فقهی اندیشهکاظم، قاضـی زاده،  - 1
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٢١ 

  » .گرداند غالب عالم ادیان همه بر ندارند خوش مشرکان چند

  1»بِاللَّه شَهیداً  و دینِ الْحقِّ لیظْهِرَه علَی الدینِ کُلِّه و کَفی  هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدي«

تا آن را بر  فرستاد حق دین ابالغ و خلق هدایت به را رسولش که خدایی اوست «

  »!همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد

» کُملَی    2»جمیعاًقُلْ یا أَیها النَّاس إِنِّی رسولُ اللَّه إِ

  »اى مردم، من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم: بگو«

  3»و ما هو إِالّ ذکْرٌ للْعالَمینَ«

  »!جز مایه بیدارى براى جهانیان نیست) قرآن(در حالى که این«

 حکومت جهانی رسالت در ؛دهد می نشان را اسالم بودن جهانی خوبی به اتیآ این

 دین جدایی تفکر الزمه دارد، سزایی به نقش سیاست از دین جدایی تفکر با مبارزه ،اسالمی

 رسالت اثبات براي خمینی امام رو این از 4.است دین جهانی رسالت نفی سیاست، از

  :فرمودند و نموده مقابله ،سیاست از دین جدایی ،استعماري و انحرافی تفکر با دین جهانی

نه براى مسلمین  بشر آمده است؛اسالم براى . اسالم مال طایفه خاصى نیست«

اهل عربستان است؛ لکن دعوتش مال عربستان نبوده؛ محصور پیغمبر... و نه براى ایران 
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٢٢ 

 1».نبوده به عربستان؛ دعوتش مال همه عالم است

در نهایت  عقب ماندگی جوامع اسالمی وابراین امام خمینی عامل انحطاط و بن

داند و معتقد است عالوه بر  میقرآنی هاي  ارزشمستعمره شدن آنها را عمل نکردن به 

، استعمارگران زندگی اجتماعی و سیاسی مسلمانان داخلی در جدا کردن قرآن ازهاي  زمینه

دین از سیاست پیوسته از سوي  نیز در این زمینه نقش داشته اند؛ در واقع تز جدایی قرآن و

مسلط بر جوامع هاي  ه قدرتکاز وقتی . مطرح شده استها  لیبی و صهیونیستمبلغان ص

اطق به حق و فرقان اسالمی تهی دست و بیگانه شدند و قرآن را که نهاي  ارزش، از اسالمی

براي بیرون راندن کالم خدا از صحنه زندگی  کوشش، مزاحم خود یافتند، حق و باطل بود

   2.به دنبال آن جدایی آغاز شد و

  )رحمت اهللا علیه(خمینی امام مبانی قرآنی حکومت اسالمی - 4

  

در حکومت  اصلی مبانی قرآنی امام خمینیهاي  به برخی از شاخصه قسمتدر این 

  .ایران اشاره می شود اسالمی
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٢٣ 

  قیام هللا - 1- 4

را از سوره سبأ ) 46(پیام ها، بیست و هشت بار آیه وها  سخنرانی تنها درامام راحل 

 دربه همین دلیل  اند، آورده حمداین به جز آن چیزي است که در سوره  و کند می تکرار

  1.کند میفردي و اجتماعی اشاره  دو بعد ساده به هر و یک جمله کوتاه

یکتا موعظه خدا را با دل و جان بشنو، با تمام توان بپذیر و در آن خط سیر «

نَّما أَعظُکُم بِواحدةٍ أَنْ تَقُوموا للَّه مثْنى: نما در اول سیر، قیام للَّه میزان  2. و فُرادى  قُلْ إِ

  3». هاى اجتماعى است هم در کارهاى شخصى و انفرادى و هم در فعالیت

چون به صورت  و کرده گوناگون این آیه را تکرارفرازهاي  آنجا که ایشان در اما از

 .، جا دارد، فقط به نکات مهم آن اشاره شودپراکنده نقل شده

نتایج آن توجه کرد، هم  و به آثار بایدهم  ،شناخت و ویژگی ها توصیف قیام و در 

 .دفع نزاع و اختالف است جامعه وحدت کلمه و بعد وجودي قیام در. ابعاد آن را شناخت

مقابل ستمگران  ایشان قیام جهادي را درهمچنین  .کمیت برتري دارد این قیام کیفیت بر در

قیام براي خدا  اگر. اندد میو مفسدین و طواغیت و سرنگونی آنان به عنوان قیام اجتماعی 

نهایت منتهی به  ظالم باشد، زیرا در ظلم و چه غلبه بر اگر .است یطاغوت شیطانی و نشد

باید قیام جمع به قیام واحد منتهی شود عدیل . شد خواهد ایجاد طاغوتی دیگر ظلم دیگر و

                                                        
، بی جا، ستاد 1جامام خمینی، تفسیرقرآن مجید برگرفته از آثار  سید محمد علی، ایازي، - 1

 .315ش، ص1383ترویج اندیشه هاي امام، شناخت و
 .46 آیه، )34( سبأ -  2
 .512، ص18ج ،صحیفه امامامام خمینی،  -  3



٢٤ 

  1.باشد ثمر استقامت باشد تا نتیجه بدهد و مثمر باید ،ین قیام استقامت استا

  استکبارستیزي - 2- 4

  .بنیان نهاد »استکبارستیزي« بر اساس اسالمی خود را  حکومت، از همان آغاز امام

   2َ»...الً منْ أَنْفُسهِم لَقَد منَّ اللَّه علَی الْمؤْمنینَ إِذْ بعثَ فیهِم رسو«

البته -مله اینکهاین آیه شریفه که تالوت کردید نکات زیادى هست، من جدر«

نینَ:فرماید مى - کنمعرض توانم  نمىمن همه نکات را  ؤْملَى الْمع نَّ اللَّهاز خودشان  که. م

یکى از کارهایش هم این بود که همین جمعیت مستضعف و... یک کسى را فرستادم

  3»... مستکبرین ضدبر... کرد، کرد با تبلیغاتى که مى مىز مقابل مستکبر را تجهی

، همه مستضعفان جهان را به خود آگاهی جه به آیات قرآن با اطمینان کاملامام با تو

  :خواند مییی با جبهه استکبار فرا و رویا رو

و نُرِید أَنْ نَمنَّ علَى الَّذینَ  :است» مستضعفین«این اسالمى است که طرفدار «

ئمۀً و نَجعلَهم الْوارِثین منطق مستکبرین همین بود ...  4 ◌ استُضْعفُوا فی الْأَرضِ و نَجعلَهم أَ

  5»...فروختند بر جامعه؛ تکبر مى] ردندک مى[که استکبار 

 افراد،ترین  سرکشکه خداوند در برابرد نکن جایی دیگر ایشان به این نکته اشاره میدر

                                                        
 .574-576صص ،4سید محمد علی، ایازي، همان کتاب، ج -1
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٢٥ 

لما بلَغَ اشُده و«:فرمودچنانچه ،مبعوث کرد را نوع بشرترین  متواضع تَوىواس   ناهکْماً آتَیح

لْماً وعنینوسحزىِ الْمنَج ک2.کردقوى   به برادر بزرگوارى مثل هاروننیزرا و پشت او 1. »کَذل  

حج هاي  پیام اعالن برائت از مشرکین در ،اجتماعی و تحریک آفرین امامهاي  پیام از

 حساس خطرا وشناسی زمان  وحساسیت  سر ازها  شیوه سخن امام در این پیام .است

  3.استها  صهیونیست و آمریکاسوي  نسبت به جهان اسالم از

أَذانٌ و ... از ارکان توحیدى و واجبات سیاسى حج است  ...اعالن برائت از مشرکان «

 4 »...ِیوم الْحج الْأَکْبرمنَ اللَّه و رسوله إِلَى النَّاسِ 

  نفی سبیل - 3- 4

قاعده نفی سبیل به عنوان یک اصل فقهی نقش پایدار و تأثیرگذاري بر رفتار، 

  5.اسالمی داردحکومت کالن هاي   تصمیمات و سیاست

مسلم قرار  ربراي غیرمسلم باي  تعالی سلطه گوید هرگز خداي تبارك و می قرآن«

                                                        
 .14 همان، آیه -1
امام خمینی  آثار نشر وچاپ شانزدهم، تهران، مؤسسه تنظیم  ،آداب الصالةامام خمینی،  - 2
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٢٦ 

  »1.للْکافرینَ علَى الْمؤْمنینَ سبیالً ... نداده است

 نظر جلب آن و باشد داشته سیاسی علت ،است ممکن ،سبیل نفی دالیل از یکی

 زیرا ؛است الزم باشد، که اي وسیله هر به کفار سلطۀ زیر از خروج که این به باشد مسلمانان

 از متعال خداوند و ؛نیست خدا جانب از میاسال کشور بر و مسلمانان بر کفار شدن مسلط

  2.»الْعزَّةُ و لرَسوله و للْمؤْمنینَ للّه« :فرموده خداوند که دارد ابا چیزي چنین

  عدالت - 4- 4

  .دانستند میترین دغدغه فکري بشر و انبیاء به عنوان مهمرا عدالت  مسئله امام خمینی

و  معهم الْکتاب و الْمیزانَ لیقُوم النّاس بِالْقسط لَقَد ارسلْنا رسلَنا بِالْبینات و انْزَلْنا«

هدف بعثتها به طور کلى این است که مردمان بر اساس .3الْحدید فیه بأْس شَدیدأَنْزَلْنَا 

  4»... یدا کرده، قد آدمیت راست گردانند روابط اجتماعى عادالنه نظم و ترتیب پ

 :فرمایند می پیامبر براي ایجاد عدالت تالش دائمی امام در مورد

به دلیل اینکه از جنگ بود؟  واجتماعى  ،پیغمبر خالى از این مسائل سیاسى کدام روز

 5».لیقُوم النَّاس بِالْقسط«:میزان و حدید فرستاده، بینات وندخدا

ستند، باید به همان نحو که ، کسانی که پاسدار اسالم و قرآن هکه امام اعتقاد داشتند
                                                        

 .317ص ،4صحیفه امام، جامام خمینی، ؛ 141، آیه )4(نساء  -  1
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٢٧ 

أَشداء «،آنها هم اقتداى به آن حضرت کنند، بود رحمتو   مظهر عدالت )علیه السالم(موال

منَهیب ماءحلَى الْکُفَّارِ ر1 » ع  

 :کنند که میچنین توصیه امام حضرت عیسى در پیام به مسیحیان جهان در میالد 

  کُونُوا قَوامینَ للَّه شُهداء بِالْقسط و ال یجرِمنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ علىیا أَیها الَّذینَ آمنُوا «

خوشا به حال آنان 2 »و اتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خَبِیرٌ بِما تَعملُونَ  أَلَّا تَعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرَب للتَّقْوى

  3»...کشند؛  زحمت مى  که از بهر عدالت به حال آنانخوشا ...تند؛که گرسنه و تشنه عدال

بنابراین . قرآن یک کتاب مبارزه است در مقابل مشرکین؛ مشرکینى که قدرتمند بودند

  4.»قاتلُوا الْمشْرِکینَ کَافَّۀً«این است کهدر رویارویى اسالم با قدرتمندان امام خمینی دیدگاه 

اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم، «:فرمایند میاز دعوت به صراط المستقیم  امام در بهره گیري

یرِ الْمغْضُوبِ علَیهِم و لَا الضَّالِّینَ شما به همین راه مستقیم که  5 .»صراطَ الَّذینَ أَنْعمت علَیهِم غَ

  6.است برویداسالم و عدالت اسالمى راه انسانیت، راه عدالت، راه جانبازى براى 
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٢٨ 

  وحدت - 5- 4

حیات امت اسالمی وحدت و انسجام نیازهاي زندگی در ترین  از ضروري یکی

  1.بر این اصل تأکید فراوان شده است یقرآنمهم هاي  آموزه از این رو در. جهان اسالم است

  :است  سیادت در وحدت کلمهبه فرمایش امام 

... تا وحدت کلمه نباشد، تا رؤساى اسالم، وحدت کلمه در خودشان ایجاد نکنند، «

  2».للَّه الْعزَّةُ و لرَسوله و للْمؤْمنینَ... . توانند بکنند سیادت نمى

  :فرمایند میاختالف در ایمان فردي و در میان جامعه مورد آثار منفی  درهمچنین 

رنگ و بوى   و ال تَنازعوا فَتَفْشَلُوا و تَذْهب رِیحکُم بپرهیزیدو از تفرق و تنازع «

بندیهاى موافق با  ایمان و اسالم که اساس پیروزى و قدرت است با تنازع و دسته

  3»...شود  با دستور حق تعالى زدوده مى هواهاى نفسانیه و مخالف

. است وحدت کلمه و اسالم: کلمهاین دو تا  :دانند میدو کلمه را رمز پیروزي ایشان 

  4.»و اعتَصموا بِحبلِ اللَّه جمیعاً و ال تَفَرَّقُوا«  و عمل به آیه کریمه

 بار هر آیه در جهت دعوت به اتحاد و پرهیز از اختالف استفاده کرده واین  ازامام 

  :آنها نکات زیر استکه اهم  پردازند میآیه  ازاي  متناسب با شرایط اجتماعی به بیان جنبه
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٢٩ 

در مقام تحقق  و ،حسن ظن داشتن به یکدیگر است ،امام نظر از سیدن به اتحادرراه 

ترك اتحاد را  و کند، می، همبستگی و انسجام را عامل پیروزي معرفی عینی این آیه شریفه

امام یکی از موانع اتحاد را همین گروه بازي و  .داند میشکست انقالب و بهره مندي دشمن 

مصداق  قرآن و پیامبراینکه نکته دیگر  .داند میایجاد احزاب در جهت از هم پاشی ملت 

دشمنان در سایه تمسک به  راه غلبه بر و میسعادتمندي جامعه اسال و حبل اهللا هستند

، مشکل جهان سطح بین المللیدر فرازي دیگر در آنگاه امام .آید میریسمان الهی به دست 

شود که در  میآشکارا یادآوري  و داند میاسالمی را اختالف هاي  اسالم به ویژه دولت

بودند، یکپارچگی بیشتر برخوردار  از) مانند دولت عثمانی(مسلمانهاي  گذشته چون دولت

بلکه هر  همچنین این دعوت تنها اختصاص به مسلمانان ندارد؛ .با اقتدار بیشتر عمل کردند

هاي  از عربده و آورد دشمن را به زانو در تواند می یا هر کشور تنها در سایه اتحاد قشر

اجتماعی قرآن و حل مشکالت  و ایشان توجه دادن به ابعاد .استعماري نهراسدهاي  قدرت

   .داند میمیسر  سیاسی و اقتصادي کشور را تنها در سایه اتحاد

نمایاند که ایشان در مقام تطبیق آیه  فرمودند به ظاهر مینکاتی که امام در مورد اتحاد 

اي از توصیف وحدت ارائه داده  با حوادث روز هستند؛ اما در کل نگاه جامع و تحلیل گونه

هاي دیگر قابل ارزیابی باشد، به طور مثال امام تنها به دنبال وحدت  تواند از جنبه اند، که می

  1.ل وحدت میان مستضعفان جهان در برابر مستکبران بودمیان مسلمانان نبود؛ بلکه به دنبا

  

                                                        
  .490-493، صص2، جسید محمد علی، ایازي، همان کتاب -1
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  مبارزه - 6- 4

پیروي از مقام علمی و  طاغوتی وحکومت با  مبارزه میدان حضورش در با ماما

  1.آمد مین دفاع از حق هیچ مظلومی کوتاه درو ظلمی برابر هیچ  در) علیه السالم(ائمهعملی 

»نُرِید نَّ أَن ولَى نَّمینَ عفُوا الَّذتُضْعی اسضِ فالْأَر ملَهعنَجۀً ومأَئ ملَهعنَجینَ وارِث2الْو 

مستضعفین را از قید حکومت طاغوتی آزاد و ... آن است  اراده خداوند متعال بر

 3»...وشت آنان را به دست خوشان بسپاردسرن

فرماید که  دستور قرآن کریم است که از اوصاف مؤمنین صدر اسالم و اینها نقل مى

 .کنند میرسند با شدت برخورد  میدر بین خودشان رحیم هستند و وقتی به کفار اینها 

»منَهیب ماءحلَى الْکُفَّارِکنند؛  خودشان با هم با رحمت رفتار مى  رع اءدوقتى به .4أَش

  5».رسند، شدت مىکفار 

) 11(آیه که با توجه به سوره رعد اسدآبادي نخستین کسی بودجمال الدین سید 

کرد؛چنانکه  تفسیرماندگی و تالش براي اصالح را دعوت به احیاي جامعه و مبارزه با عقب

 :فرمایند امام میاز این رو6.اند داده  ارائه يچنین تفسیرنیز از این آیه  نیز مصلحان دیگر
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٣١ 

»هِمنْفُس به این معنا که . استیک واقعیتى  1 »إِنَّ اللَّه ال یغَیرُ ما بِقَومٍ حتَّى یغَیرُوا ما بِأَ

پس  .شود مى جهانىتغییرات تکوینى،تغییراتى که در یک ملتى، حاصل بشود، این منشأ یک 

 2.تغییر بدهیم را خودمان،مگر اینکه ما خودماندهد، یر نمىتغی توجه به آیه باال خداوندبا 

ك آمیز است چون نظامى شر, اسالمى غیر حکومتهمچنین به این دلیل که هر 

ما موظفیم آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور  ،حاکمش طاغوت است

نَّه«کنیم   متقی و انسان مؤمن و، و سیاسیدر این شرایط اجتماعی  زیرا 3»الْمفْسدینَ منَ کَانَ إِ

 4.تواند زندگی کند میعادل ن

ملت اسالم .است با ظالم مبارزهحمایت ازمظلوم و حکومت یکی از شعارهاي اساسی

  5.»ال تُظْلَمونَتَظْلمونَ وال«شود دردوکلمه؛ ن مکتب خالصه مىپیرو مکتبى است که برنامه آ

  شهادت - 7- 4

مکتبی و الهی هاي  انقالبا و شهادت از جمله مفاهیم واالیی است که ویژه قیامه

ی و متعالفرهنگ غنی گیري از ، بلکه با بهره ما از این قائده مستثنی نبوده انقالب. است

                                                                                                                                                  

 .61جا، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، معاونت پژوهی، بی تا، ص الدین اسدآبادي، بیدرمقایسه با سیدجمال 
 .11آیه ، )13(رعد  -  1
امام خمینی، کلمات قصار، تهران، مؤسسه  ؛128- 129، صص10 صحیفه امام، جامام خمینی،  - 2
 .120صش، 1378امام خمینی،  آثار نشر تنظیم و

 .4، آیه )28(قصص  -  3
 .150والیت فقیه، حکومت اسالمی، ص امام خمینی، -  4
 . 81ص ،14امام خمینی، صحیفه امام، ج ؛279، آیه )2(بقره  -  5



٣٢ 

 1.روح و حیات تازه بخشیدامام رفت به دست فراموشی سپرده شود، میشهادت را که ،اسالم

ضمن  درایشان  .استجایگاه شهادت امام هاي  پیام، بسیار جالبهاي  قسمت از

، ع مورد نظر را با زیبایی و لطافتموضو و گیرد میموضوع قرآنی وام  ، ازتصویرسازي

  آتاکُم«:و آیه »ربک  ارجِعی إِلى«در ضمن تصویرسازي شهادت آیه وکند،  میگاره پردازي ن

 2.گیرند میبه کار  تثبیت موضوع به شکل زیبایی در را .»ما لَم یؤْت أَحداً منَ الْعالَمینَ  اهللا

  ارجِعی إِلى  از جرعه... اند و  ى که راه شهادت را برگزیدهوجود رادمردان«

کبو چه غافلند  و کَفَى بِهِم فَخراً. اند به رؤیت جمال و کشف رضایت حق نایل آمده3ر

کنند و  هاى طبیعت جستجو مى صحیفهدنیاپرستان و بیخبران که ارزش شهادت را در 

  4».ما لَم یؤْت أَحداً منَ الْعالَمینَ  اهللا  آتاکُم: به شهیدان باید گفت ...

خداوند و این شهدا زنده هستند و در پیش نوي و پایدار است شهادت از امور مع

 6. .. پذیرد آنها را پذیرفته است و مىخداوند چرا که  5، »عنْد ربهِم یرْزقُونَ«

                                                        
شهادت  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، با همکاري بنیاد شهید انقالب اسالمی، ایثار و - 1

ش، 1375بنیاد شهید انقالب اسالمی، نشر آثار امام خمینی و  در مکتب امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و
 .1ص

 .243، ص1، جمحمد علی، ایازي، همان کتابسید  -  2
 .28، آیه )89(فجر -  3
 .196-197صص ،20ج ،صحیفه امام، ؛ امام خمینی 20، آیه )5(مائده  -  4
 .169آیه ، )3( آل عمران -  5
 .257، ص14صحیفه امام، جامام خمینی،  -  6



٣٣ 

آیا  و است» ضیافۀ اللَّه«و ورود در، اندن نزد خداستزنده مزرگی شهدا ب شرف و

   1»فَادخُلی فی عبادي و ادخُلی جنَّتی« وارد استاین همان نیست که براى صاحبان نفس مطمئنه 

مالَکُم « .است اسالمهاي  نجات مستضعفین در رأس برنامه و قتال در راه خدا

ما براى فداکارى حاضر  2»الِ و النِّساء والْوِلْدانِالْمستَضْعفینَ منَ الرِّجاللَّه وتلُونَ فی سبِیلِ تُقاال

 3.راه خدا مهیا هستیمو براى شهادت در 

مقابل حق  ، دربراي خودشان شخصیتی قائل نیستند... بینند و  میخود را ن... شهدا «

به للْجبلِ جعلَه دکّاًفَلَما  دارند میآنها هم حجاب را بر . تعالی  لّى ر5»... 4تَج 

با سنجشهاي بشري و توان  میقدر رفیع است که ن آندر راه خدا شهیدان تجلیل از 

  :فرمایند میاز این رو امام  .عادي ارزیابی کردهاي  انگیزه

» فوفَس بغْلی قْتَلْ أَوی این اجر  6نُؤْتیه أَجراً عظیماًو منْ یقاتلْ فی سبِیلِ اللَّه فَ

این اجر عظیم همان ... عظیم که به قلم با عظمت عظیم مطلق وعده داده شده است، 

إِنَّ اللَّه یحب الَّذینَ : حب خداوند تعالى است که در سوره مبارکه صف آمده است

وصرْصنْیانٌ مب منَّه آیا این حب نافله است که در نتیجه ... 7یقاتلُونَ فی سبِیله صفا کَأَ

                                                        
 .325-326، صص18 صحیفه امام، جامام خمینی،  ؛30 - 29، آیات )89(فجر -  1
  .175، آیه )4(نساء  -  2
 .179، ص7جصحیفه امام، امام خمینی،  -  3
 .143، آیه )7(اعراف  -  4
 .514-515، صص13امام خمینی، صحیفه امام، ج -  5
 .74، آیه )4(نساء -  6
 .4، آیه )61(صف  -  7



٣٤ 

با جاذبه  -جل و عال -تقرب به آن بنده خاکى پا بر سر ملک و ملکوت اعال نهد و حق

  2».1هو الْأَولُ و الْآخرُ و الظَّاهرُ و الْباطنُ... غیبى خویش سمع و بصر و قلب او شود 

  عدم اتکا به ظالمان - 8- 4

حکومت ، هدف انقالب» ماهیت ضداستعماري«بر تأیید امام خمینی ضمن 

شرق و (ر وابستگی به کشورهاي امپریالیستاسالمی را خارج شدن از مدا

تأکید  نیز سوي دیگر از و3،نستنددا می» ها شکست ابرقدرت«نهایت و در) غرب

و مشکالت نامالیمات ت بدانند که در وقهم باید دولتهاي منطقه داشتند که 

که به این دلیل ، گر پشتیبانی از آنان نخواهند کردهیچ قدرت دی، امریکا و آنان

  4»النَّار و ما لَکُم منْ دونِ اللَّه منْ أَولیاء ثُم ال تُنْصرُونَ«:فرماید میمتعال خداوند 

  

  

  

                                                        
 .3 ، آیه)57( حدید - 1
 .391، ص20 صحیفه امام، جامام خمینی،  -  2
، 26محمدرضا، دهشیري، نظریه انقالب اسالمی از دیدگاه امام خمینی، مجله حضور، شماره  - 3
 . 83-84ش، صص1366زمستان 

 .483، ص17 ؛ امام خمینی، صحیفه امام، ج113، آیه ) 10(یونس -  4



٣٥ 

  آمادگی دفاعی- 9- 4

تقویت انگیزة دفاعی در  به دفاع و جوامع مختلف، توجه در از دیر باز تاکنون و

   1.یزیهاي هر حکومت و نظام بوده است، در رأس برنامه رمردم

و أَعدوا لَهم ما «با توجه به این آیهمسلمین در حکومت اسالمی امام درباره آمادگی دفاعی 

و ایشان اعتقاد که تا حد امکان نیرومند و آماده باشید  فرموده اند 2»...استَطَعتُم منْ قُوةٍ 

متحد و نیرومند و آماده نبودیم که دستخوش تجاوزات بیگانه شده و ظلم ما ، داشتند که

  :فرمایند میدر جاي دیگر ایشان 3.بینیم مى

تُرْهبونَ بِه عدو اللَّه و عدوکُم و و أَعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوةٍ و منْ رِباط الْخَیلِ «

نْ شَیقُوا مما تُنْف و مهلَمعی اللَّه مونَهلَمال تَع هِموننْ دفی آخَرینَ م ء   و کُمإِلَی فوی بیلِ اللَّهس

  4 »أَنْتُم ال تُظْلَمونَ

ر کس ه وخدا هاي  که دشمن، آماده کنید برگ جنگ را برضد دشمنان و یعنی ساز

با این زیرا از نیروهاي با عظمت شما بترسد،  ، یا نشناسید،در جهان هست، او را بشناسید

  5.گرفت نخواهیدقرار ستمکاري آنان  طمع دیگران و دآماده بودن مور

                                                        
تهران، بنیاد حفظ آثار و اسماعیل، منصوري الریجانی، سیري در اندیشه دفاعی امام خمینی،  - 1

 .9ش، ص1377ارزشهاي دفاع مقدس، مدیریت انتشارات ادبیات، 
 .60 ، آیه )8( انفال -  ٢

   .33-34امام خمینی، والیت فقیه، حکومت اسالمی، صص - 3
 .60 ، آیه)8(انفال  -4
 .244امام خمینی، کشف االسرار، ص -  5



٣٦ 

  جهاد - 10- 4

در خطاب به مصلحت اندیشان و سازشکاران از سوره توبه  )124(با توجه به آیهامام 

  :فرمایند میمورد جهاد 

قُلْ إِنْ کانَ آباؤُکُم و أَبناؤُکُم و إِخْوانُکُم و أَزواجکُم و عشیرَتُکُم و أَموالٌ «

 و هولسر و نَ اللَّهم کُمإِلَی بنَها أَحنُ تَرْضَوساکم ها ونَ کَسادةٌ تَخْشَوجارت وها واقْتَرَفْتُم

ینَ جِهادقالْفاس مي الْقَودهال ی اللَّه و رِهبِأَم اللَّه یأْتتَّى یوا حصب   ١ »فی سبِیله فَتَرَ

، از ذلت و ، منتظر عواقب آن باشیداز جهاد تذکر داده که در صورت قعودخداوند 

اسارت ازواج قتل و عام صغیر و کبیر و تا اسارت و بر باد رفتن ارزشهاي اسالمی و انسانی 

اشاره به این امر است آیه نیز  است و پیامد ترك جهاداز است که اینها  واضحو  ،عشیره

 2».أَلیمفَلْیحذَرِ الَّذینَ یخالفُونَ عنْ أَمرِه أَنْ تُصیبهم فتْنَۀٌ أَو یصیبهم عذاب « کریمه

راه ر در آن ایثا محبت و است، چرا که آن اخالص ومقدس  جهاد امري بسیار

إِنَّ اللَّه «:فرمایند میمورد ثواب جهاد  درامام بنابراین  .، باالترین ارزش استوند متعالخدا

کنید و  نثارى دارید مى  و شما که جان...  3الْمؤْمنینَ أَنْفُسهم و أَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنَّۀَ منَ  اشْتَرى

  4.»شود پیش خداى تبارك و تعالى سنجش مىآن ...  کنید ایثار مى

  
                                                        

  .24، آیه )9( توبه -  1
 .312-313، صص20صحیفه امام، ج؛ امام خمینی،  63 ، آیه)24(نور -  2
 .111، آیه )9(توبه  -  3
 .197-198، صص16 صحیفه امام، جامام خمینی،  -  4



٣٧ 

  جنگ - 11- 4

 بر همیشهبوده و خمینی امام خدا محوري و دین گرایی پایه اصلی اندیشه  اصوالً

بین بردن  ، ازراجنگ  ، هدف ازامام 1.اند ي اسالم و قرآن تأکید کردهحریم ارزشها دفاع از

  :که را متذکر شدنداین نکته ، شعار توده مردم برابر در دانست و میفتنه 

کند به مقاتله  همه بشر را دعوت مى 2قاتلُوهم حتَّى ال تَکُونَ فتْنَۀٌ: فرماید قرآن مى «

  3»... ،»جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم« براى رفع فتنه؛ یعنى

ما و ملت بر این اساس  4»ا شَیئاً و هو خَیرٌ لَکُمأَنْ تَکْرَهو  عسى«به فرمایش امام خمینی

آمد که دو طایفه از مستضعفان به تحریک  این جنگ تحمیلى هم خوشمان نمىاز اسالمى 

  5.بگشایندآتش  وبه روى یکدیگر حربه و تحریک امریکا و اغفال حزب بعث،مستکبران 

بر همه مسلمین فرض است نخست به اصالح بین دو گروه مسلمان بپردازند و 

  .گروهی جنگ کنند که تجاوز را آغاز کرده است چنانچه اصالح ممکن نشد، باید با

از مسلمین اي  اگر دو طایفهر عین حالی که در قرآن کریم است،د،مع اال سف«

یکی از آنها باغی باشد و طاغی  وشما مصالحه بدهید بین آنها را ، با هم اختالف کردند

چرا ممالک اسالمی به آیه ...  ید تا اینکه سر نهد به احکام خداباشد، با او قتال کن
                                                        

، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام یمهدي، مرندي، جنگ و دفاع در اندیشه امام خمین - 1
 .4ش، ص1378، یخمین

 .193آیه ، )2(بقره  - 2
 .113، ص19صحیفه امام، جامام خمینی،  -  3
 .216، آیه )2(بقره  -  4
 .400، ص15امام خمینی، صحیفه امام، ج -  5



٣٨ 

 2»کنند؟ میچرا عمل ن 1فَقاتلُوا الَّتی تَبغی حتّى تَفیء إِلى أَمرِ اللّهفرماید  میکه اي  شریفه

  استقامت - 12- 4

دو شرط  قیام و استقامت را امام ،است و پیروزي استقامتنماد قیام ملت ایران 

امر ، قیام کنید امر شده است براى خدا» شورا«سوره در «دانستند چرا که  میپیشبرد مقاصد 

  4.استقامت کنیدکه  3؛»فَاستَقم کَما أُمرْت و منْ تاب معک«: باقى مانده است دوم

این  یکی از و گذارد میجاي  زندگی فردي و اجتماعی بر فروانی در استقامت آثار

ترین امور جامعه از مهم درطمأنیه است که البته چنین روحی  ایجاد ثبات روحی و آثار

، چه بسا به دنبال دل نگرانی به حوادث حال نیست دستور به استقامت همواره ناظر .است

هم اکنون مردم را در برابر  خداوند و شود میحوادثی است که پیش بینی  آینده و از

 از پیامبر دستور به استقامت رسیده، نیز این چند به پیامبر هر .کند میآماده ها  سختی

، استقامت امت از عقب نشینی دیگران است و نگرانی پیامبر نگرانی ندارد، استقامت خود

  5.مفهوم جامع به تمام عوامل و افراد جامعه است ،است و استقامت استقامت پیامبر

                                                        
  .9، آیه )49(حجرات  -1
 .276، ص13ج امام خمینی، صحیفه امام، -2
 .112 آیه، )11(هود -  3
 .493-494، صص7 امام خمینی، صحیفه امام، ج -  4
 .66-67صص، 4، ج، ایازي، همان کتابیسید محمد عل -  5



٣٩ 

  پیروزي مؤمنین - 13- 4

آمریکایی که رژیم منحوس پهلوي اسالم  فساد و مکانی با زمان و هر امام خمینی در

 حدي که بر بی کلتو با اعتماد به نفس قوي و و کرد میتا بذل جان مقابله  حامل آن بود

  1.گشت میپیروز  متعال داشت، خداوند

ما چه پیروز شویم درعالم ماده این است که، در مورد شکست و پیروزي دیدگاه امام 

ولی ، شکست خوردپیغمبر اسالم هم در بعضی از جنگها . چه غلبه بکنیم غلبه با ماست و

  2»انَّ الباطلَ کانَ زهوقًا«غلبه با او بود  در نهایت

  :فرمایند میبه مردم  امام خطاب سبببه همین بود،  و ایمان رمز پیروزي امام اخالص

»نَ إِنْ کُنْتُملَوالْأَع نْتُم نه سستى کنید و نه محزون  3  مؤْمنینَ و ال تَهِنُوا و ال تَحزَنُوا و أَ

  4»…لکن مهم ایمان است. باشید، اگر مؤمن هستید، علو رتبه دارید و از همه باالترید

  :تحقق سنت پیروزي در نگاه امام شرایط

در جاي دیگر ایمان  داند و میایشان ایمان را عامل پیروزي ملت ایران : ایمان )الف

  :دانند ها می و ظلمتها  همه ظلمرا عامل نجات مؤمنین از 

» میاؤُهلینَ کَفَرُوا أَوالَّذ إِلَى النُّورِ و نَ الظُّلُماتم مهخْرِجنُوا یینَ آمالَّذ یلو اللَّه

                                                        
، »الهی امام خمینی –تجلی قرآن در وصیت نامه سیاسی «حسین، حسین زاده برسمانی،  - 1

 .430، ص1مجموعه مقاالت همایش اندیشه هاي قرآنی امام خمینی، ج
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 .139آیه  ،)3(آل عمران  - 3
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٤٠ 

نَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتم مونَهخْرِجی خدا و ایمان توجه به کسانى که با خدا باشند،1 الطَّاغُوت

  2»...  کند خداوند آنها را از تمام ظلمتها، از تمام تاریکیها خارج مىخدا داشته باشند،به 

ترین شرط براي تحقق پیروزي این است که مؤمنین باید  میعمو: یاري خدا) ب

خدا را یاري کند مفسرین تواند  میاما اینکه بنده خدا چگونه  .را یاري کنند پروردگار

  :فرمایند میامام 3.خداست پیامبر یاري دین خدا و نصرت ومنظور از نصرت خدا، : گویند می

»کُمأَقْدام تثَب ی و رْکُمنْصی رُوا اللَّهرا، خدا هم  چنانچه یارى کنید خدا... 4إِنْ تَنْص

برگ بر یک همچو قدرتهاى  و که یک ملت با هیچ و هیچ ساز... کند  شما را یارى مى

  5».غلبه کرد و همه را بیرون راندبزرگ 

ند همه چیز هرچ. اقدام خود مردم است حرکت و کمک به مردم بر سنت خدا در

 و است، تداوم و عمل و حضور نصرت خدا متوقف بر از این رو .تحت اراده خداوند است

نکته  .حمایت از ستمدیدگان است و ان خدا، نصرت بندگمنظور از نصرت در آیه شریفه

  6.، خلوص عمل استشرایط نصرت خدا از اینکهدیگر 

  

  

                                                        
 .257، آیه )2( بقره -  1
 .135ص ،7 ج ، صحیفه امام،امام خمینی -  2
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 .162، ص5محمد علی، ایازي، همان کتاب، جسید  -  6



٤١ 

  طغیانگري - 14- 4

 1» ، أَنْ رآه استَغْنى کَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَیطْغى«از آیه .استها  فتنهطغیان سرچشمه بسیاري از 

شود که طغیان و طاغوت بودن از امورى است که در رأس امور است و براى  معلوم مى

وند نیز فرعون را که خدا .کرد» تزکیه«کرد و » حکمت«و » کتاب«زدایى باید تعلیم   طاغوت

بکُم الْأَعلى«، وانگیزه الهى در او نبود به دلیل اینکهگوید  مى» طاغى« به او 3.گفت 2»أَنَا ر  

  اخوت و برادري - 15- 4

منان را ؤنوع رابطه بین مبه صورت صریح  »إِخْوةٌ الْمؤْمنُونَ إِنَّما«بیانامام خمینی با 

 4.باشد شود که الزمه تحقق جامعه آرمانی می یادآور می

نَّما الْمؤْمنُونَ  :ما باید بیدار باشیم و بدانیم که این حکم الهى که فرموده است«   إِ

مثل   جز برادرى با هم ندارند و مکلفند که  ، برادر هستند اینها و هیچ حیثیتى5إِخْوةٌ

 6»...این یک حکم سیاسى است رفتار کنند، هم با برادر

                                                        
  .6-7، آیات )96(علق  -  1
 .24، آیه )79(نازعات -  2
 . 390-391، صص 14امام خمینی، صحیفه امام، ج -  3
فروردین،  9، چهارشنبه، www.bashgah.netهاي آن، باشگاه اندیشه، برادري و شاخصه - 4

  .ش1396
 .10 آیه، )49( حجرات -  5
، چاپ ؛ امام خمینی، شرح چهل حدیث133-134، صص13امام خمینی، صحیفه امام، ج -  6

 .309-311، صص ش1378بیستم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 



٤٢ 

، چون آیه است نظر مشمول اخوت مورد مذهبی مؤمن و همه مسلمانها تابع هر

که هیچ شأنی  شود میلحن آیه استفاده  از همه برادر هستند ،ملتهاي مسلم گوید میایشان 

 همه برادرها در به ویژه اگر در جایی به مسلمانان صدمه وارد شد، جز برادري وجود ندارد،

 ،اخالقی است گرچه به ظاهر این حکم .بتوانند دفاع کنند اگر باشند و ، متأثرکجا هستند هر

  1.م استحکم اجتماعی ه حکم سیاسی و اما

  مصلحت - 16- 4

اندیشه سیاسی امام خمینی،  قرآنی ارکان و مبانیترین   اساسی تکلیف، از مصلحت و

راست است، قرآن فرموده است، اما قرآن حفظ نفس 2»تَجسسواو ال «:فرمایند میایشان  .است

نْفُسکُم«آدم وقتى که اسالم در خطر است، همه شما موظفید ، را هم فرموده است 3 »ال تَقْتُلُوا أَ

  4 .اسالم است احکام اسالم براى مصلحت مسلمین و .اسالم را حفظ بکنیدکه با جاسوسى 

  

  

 

 

                                                        
 .208، ص5سید محمد علی، ایازي، همان کتاب، ج  -  1
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٤٣ 

  

 نتیجه گیري 

ها براي کشور ما برکاتی داشته است و از آن جمله،  حکومت اسالمی، در همۀ زمینه

حائز  کنونی دنیايآن در عناصر اندیشه قرآنی امام راحل را به منصه ظهور نهاد که بررسی 

بر اساس آیات و  الهیرعایت دقیق احکام : این اندیشه عناصرمهمترین . اهمیت بسیار است

، به ویژه ملتآن، قدرت تهییج و ایجاد شور و حماسه در  اساسر هدایت جامعه اسالمی ب

هاي  نقشه موقعاز استکبار، به سرکردگی آمریکا و تحلیل و افشاي به  دقیقجوانان، شناخت 

؛ و تقویت انگیزه دفاعی مرزيبرون هاي  حملهآنها، برخورد با صالبت و شجاعانه با 

ها  صحنهها و  میدانخدا محوري در تمامی از فرهنگ شهادت و  مدد گرفتنرزمندگان، با 

باورهاي قرآنی امام خمینی در حکومت اسالمی ایران، حفظ ساختار کشور  البته تأثیر. است

هاي دشمنان، در چارچوب اصول و مبانی مکتب  ترین مخالفت اسالمی، در اوج بیرحمانه

اعجاز برانگیز رهبري  تلفیق این ارزشها و تطبیق آن با شرایط، از جهات. اسالم بوده است

حفظ و ترین مباحث حکومت اسالمی،  طرح بنیاديآنجا که  از. شود امام راحل محسوب می

نقش راهبردي مؤثري در تبیین  )رحمت اهللا علیه(هاي قرآنی امام خمینی تبیین اندیشه

فضاي اندیشه قرآنی  در هاي کشور داشته و دارد، در این پژوهش با سیري مختصر سیاست

  .و آراي ایشان پرداخته شد منویاتبه قدر بضاعت، به استخراج  زرگوارآن ب

  



٤٤ 

  

  پیشنهادها

) رحمت اهللا علیه(رآنی امام خمینیقهاي  ، نقش اندیشهصاحب نظرانمحققین و  -1

  .در پیروزي انقالب اسالمی را مورد بررسی قرار دهند

هاي  در قالبملی و عمومی که مخاطبین گسترده و متنوعی دارند هاي  رسانه -2

بیشتر و بهتر به توجه دادن افراد به این مسئله بپردازند و اهمیت و  ،مختلف و تأثیرگذار

همچنین . را به مردم یادآور شوند )رحمت اهللا علیه(م خمینیقرآنی اماهاي  جایگاه اندیشه

ویژه طالب ه ، تمامی مسئولین و علما بتواند براي عموم مردم میاین مسئله اینکه  عالوه بر

تر  علمیه و دانشجویان عزیز دانشگاه مفید باشد، باعث روشنهاي  محترم مدارس حوزه

  .شود می نیزو شناخت ایشان  )رحمت اهللا علیه(شدن اهداف غنی امام خمینی
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