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 Realizing and ideation of a good society and achieving 
human happiness is one of the permanent goals of 
leaders and scholars in Islamic societies from the past 
to the present. In this study, we focus on Imam 
Khomeini's thought to identify the components of a 
good society and Islamic balance. The results of this 
study confirm that the components of a good society 
from the perspective of Imam Khomeini consists of 
ideals at three levels of insight, value and action and 
individual, universal and institutional aspects. These 
components include monotheism, freedom, righteous 
deed, committed faith, justice and equality, trust, unity 
and brotherhood, order and rule of law, establishment 
of the guardianship of the Islamic jurist and 
participation and religious democracy. The ideal 
subject is the perfect divine courteous human being 
whose monotheistic thought dominates his life. The 
good society in the field of economics is based on the 
ideal of justice and in the field of politics with 
emphasis on the connection between politics 
and religion, and the stability of religion in all aspects 
of a good society is the realization of a religious 
society and religious education. Also in the political 
construction, the rule of people over their destiny is 
centered on the framework of religious democracy, the 
distribution of power is through the leadership of just 
and righteous jurists, whose goal is the development 
of the world, the promotion of moral virtues, the 
elevation of the spiritual dimension of individuals and 
service to the people. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

پردازی پیرامون جامعۀ مطلوب و رقم زدن سعادت بشری یکی از اهداف تحقق و ایده
اندیشمندان جوامع اسالمی بووده اسو م موا در ایوا مطابعو  بور همیشگی رهبران و 

اندیشۀ امام خمینی تأکیود خوواهیم دا.و م پرسوو پوحوهو اانور ایوا اسو  کو  
هووام موانووع و هووای جامعووۀ مطلوووب در اندیشووۀ امووام خمینووی  ی وو   ویح وویمؤبفوو 

موم کودام اسو   بنیواد معرظروی نمریوۀ اموام خمینویم  راهکارهای رسیدن ب  ایوا مه
ا ووا و ان ووانامحوریم جمووانخوود .ناسووی مبرنووی بوور .ناسووی مبرنووی بوور نمووام ان

مندی و مرکامل دان را سر.  ان ان اس م نرایج ایا مطابع  مؤید آن اس  ظطرت
موِِب لوابِا ابمویم جامعوۀ توایودی و  کِا ان وان مه ک  جامعۀ مطلوبم ناظر ب  س  ره

 رایویم آزادیم نموارت و های جامعۀ مطلوبم قانوناکمرانی اسالمی بوده و ویح ی
ایماِن مرعمدانو م دوداب  اجرموادیم ادرموادم واودت و بورادریم برقوراری اکومو  

ساالری دینی اس م ان وان ابموی واجود ایموان و دمول ظقی م مشارک  و مردموالی  
پویدم ایا سوژهم آبادی دنیا و لابا بوده و در راسرای خودسازی و تمِیب و تزکی  می

دانود و مواهوب جمانی را در پرتو سعادت اخروی و کمال و قرب ابمی مویمصابا ایا 
مثاب  امری نف   نداردم جامعۀ توایدی نیز ب ایا جمانی برای ایا سوژه مطلوبی  ظی

هوای زنود ی م لمان تراز و مبرنوی بور واودت کلمو  اسو  کو  در آنم زموام درلو 
در اخریوار دیوا بووده و اجرمادی ان وان ماننود سیاسو م اقرصوادم اقووالم اخوالالم 

بخشدم اکمرانی اسوالمی نیوز ابل م هدف و جم  دینی ب  جامع  میادرصام ب  ابل
پوِیریم ناظر ب  ااکمی  قانونم مشارک  مردمیم پاسخگوییم .فاظی  و م وووبی 

 کارآمدی و اثربخشی اس م

  
 12/70/2911دریافت: تاریخ 
 70/70/2077 پذیرش:تاریخ 
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 و طرح موضوع مقدمه. 1

سـ ادت  زدن پیگیری و نیل به تحقـ  یـج جام ـۀ ارمـانی و ر ـ 
بشری یکی از اهداف همیشگی رهبران و اندیشـمندان در جوامـ  

دیگـر تـاریب بشـر بیـان بشری از گذشته تا به امروز بوده است. به 
گواه این امر است که سودای نیـل بـه سـ ادت فـردی و جم ـی و 

مشـوویی اساسـی ای عاری از نقـ  و کاسـتی دلتشکیل جام ه
ه است. جام ۀ مطلوب در پی متفکران و زعمای جوام  بشری بود

هـای وایی دینـی، ان است که نسبتی میان زنـدگی بشـر و ارمـان
هـا نـا ر بـه جام ـۀ اسالمی بر رار سازد و از بطن منظومۀ ارمـان

مطلوب ایگویی را پیشنهاد کند کـه زنـدگی فـردی و اجتمـاعی را 
دهی نماید. برای نیل به جام ـۀ مطلـوب، نظـر بـه جهت و سامان

ها، مقاصد و دستگاهی از طورکل ارمانضروری است. به هاارمان
امده و به دست خواهی  بهها، هنجارها، اصول هستند که میارزش

ها نا ر به اصول و اهداف مت ایی و ارزشـمند انجام برسند. ارمان
هستند که مورد سـتای  هسـتند و بایسـتی « ایقصواغایت»از نوع 

ۀ مطلـوب و خـوب نـا ر بـه مصرانه پیگیری شوند. ارمـان جام ـ
 انتهای امال و دست یازیدن به اهداف عاییه است.

اند. اسالم دانی  ادیان بزرگ دارای کارکردها و اثار اجتماعیمی
(. 1731ترین رهیافت را به روابط اجتماعی دارد )نجفی، درخشان

امام خمینی اسالم را ایگوی هدایت بشر در تمام مراحل و اب ـاد و 
دانسـت و روابـط اجتمـاعی و زندگی فردی و اجتماعی مـیادوار 

دانستند. ایشان ناپذیر از حیات بشری میسیاسی را جزئی تفکیج
نـوعی م تقد است دین دارای جام یت است و همین حیث بدل به

گیـرد )امـام مـی شود کـه تمـام شـئون حیـات را دربـرمکتب می
ــی،  ــه ب047ص ،71، ج1721خمین ــاره ب ــا اش ــان ب ــی (. ایش رخ

نظام اسالمی که براساس مکتب اسالم بنـا های اجتماعی، به نظام
پردازد و ان را از حیث شکلی و محتـوایی بـه دییـل شده است می

دانـد. تـرین نظـام مـیتأمین س ادت دنیا و اخرت بهترین و غنـی
هـای  گویند مذهب اسالم از هنگام  هور، مت رض نظامایشان می

ارای نظــام خــاص اجتمــاعی و حــاک  در جام ــه شــده و خــود د
ا تصادی و فرهنگی بوده و برای تمامی اب اد و شئون زندگی فـردی 
و اجتماعی،  وانین خاصـی وضـ  کـرده اسـت و جـز ان را بـرای 

گونه که به انسـان  مذهب اسالم همان»پذیرد. س ادت جام ه نمی
گویـد گوید خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن، بـه او مـیمی

ها چگونـه تنظـی  دگی کن و روابط خود را با سایر انسانچگونه زن
کن و حتی جام ه اسالمی با سایر جوامـ  بایـد چگونـه روابطـی 

(. مـا در ایـن 713ص ،۵، ج1721 )امام خمینـی،« بر رار نماید
هـای جام ـۀ مطلـوب در رویکـرد مطای ه در پِی شناسایی مؤیفـه

تـوان گفـت مـیاسالمی، دینی امام خمینی هسـتی . از همـین رو 
مطلـوب در  ۀهـای جام ـپرس  این مطای ه ان اسـت کـه مؤیفـه
هـا، موانـ  و راهکارهـای اندیشۀ امـام خمینـی چیسـتی ویژگـی

 رسیدن به این ُمه  کدام استی
ان دسته از مطای ات پیشینی که نسبتی با مطای ۀ حاضـر پیـدا 

کنند جام ۀ ارمانی را صـرفا  از دریۀـۀ حکومـت و حکمرانـی می
های جام ۀ خوب و مطلـوب اند و فقدان بررسِی مؤیفهدیده خوب

در اندیشۀ امام خمینی جـدی و اساسـی اسـت. حـاجی حسـن و 
هـای رهبـری امـام مؤیفـه»ای با عنـوان ( در مقایه1732غفاری )

کید بر ُب ـد بنیـان « گـذاریخمینی در فرایند انقالب اسالمی با تأ
اع  از رهبر ایدئویوگ، نویسند در فرایند انقالب، نق  رهبری می

شـود و در ایـن صورت گسترده  اهر مـیگذاری بهگر، بنیانبسیج
نویسند امام گذاری بسیار برجسته است. ایشان میمیان نق  بنیان

بـا تشـصی  مو  یـت مناسـب و بیـداری مـردم،  در ابتداخمینی 
پرچ  رهبری انقالب را بر دوش گرفتند و با برخورداری از جایگاه 

گـذاری و نحو بارز در نق  بنیـانو ا تدار سیاسی توانستند بهدینی 
تـرین نظـام، ی نـی  اهر شده و ایفای نق  کنند و جـام مدیریت 

جمهوری اسالمی را در عرصه جهانی تشکیل دهند؛ و توانسـتند بـا 
استفاده از منظومه دینی خود به ترکیب اسالم سیاسـی در کاربسـت 

و کارامـد در  نینـو یبپردازند و نظـامنظام جمهوری اسالمی ایران 
ای بـا عنـوان مقایه در (1732) ی. کرمندینما یم رف یعرصه جهان

شرط رسـیدن بـه   نویسد می« جام ه مطلوب از دید امام خمینی»
امام بر راری حکومت اسالمی است. در  جام ه مطلوب از دیدگاه

ای تأمین شود گونهبه نیازهای مادی و م نوی انسان باید این جام ه 
ــار شــر  از  ــراه  شــود و اث ــوی ف ــه رشــد و ت ــایی م ن کــه زمین

های جام ه مطلوب از دید امـام شاخ   گردد.  مردم زدوده زندگی
انسـان؛  تکامـل .7. حاکمیـت  ـانون ایهـی؛ 1شرح بـود   این به
. بر راری امنیت؛ ۵. ایجاد و حفظ نظ ؛ 0سایری دینی؛ مردم .7
ســـایری؛ . شایســـته1. بر ـــراری عـــدایت؛ 2ایجـــاد ازادی؛  .1



     9129 و تابستان بهار /02ش/ 91س/ اجتماعی علوم و اسالم  02

 

ــان عیوضــی   . ایجــاد و تقویــت وحــدت.14اســتقالل؛  .3 و مرزب
های حکمرانی خوب بررسی مؤیفه»ای با عنوان ( در مقایه173۵)

هـای حکمرانـی ترین مؤیفهنویسند مه می« از منظر امام خمینی
هـای  ـران، سـیره و خوب در اندیشه امام خمینی با ایهام از اموزه

انـد از  توجـه بـه حاکمیـت  ـانون، سنت حکومت نبوی عبـارت
گــویی جــویی، اعتمادســازی و پاســبمشــارکت مــردم، عــدایت

های حکمرانی خوب حکومت به مطایبات مردمی. همۀنین مؤیفه
اهدافی وایتر از زندگی دنیـوی اسـت کـه در اندیشه سیاسی امام 

 همـههمانا رستگاری اخروی و سـ ادت وا  ـی را مـدنظر دارد و 
 سیاسی، ب دی اخال ی و شرعی را دربـر−احکام و دستورات دینی

نظـر امـام خمینـی در اسـاس  گیرد. همۀنین حکومـت مـوردمی
شـده باشـد و بـر مبنـای  حکومتی است که براسـاس عـدایت بنـا

اداره شود. منظور ایشان از اسالمی بودن حکومت نیـز عدایت نیز 
شده باشد. حکومـت  این است که بر  وانین ایهی و دینی اسالم بنا

اسالمی حکومتی است که هدف ان تحق  احکام اسـالم اسـت، 
بینـی  وانین ان  وانین اسالم است و بنیاد و اساس ان را نیز جهـان

ایهـی، مردمـی،  دهد. این حکومت همۀنـیناسالمی تشکیل می
غیراســتبدادی اســت و هــدف حکمرانــی مــورد نظــر امــام تــأمین 

ای ( در مقایـه1737بصـ  )س ادت بشر است. مس ودی و یزدان
فقیـه حاک  مدینه فاضلِه صدرایمتأیهین در  یاس با ویـی»با عنوان 

هـای زنـدگی  ترین ضـرورت نویسند یکی از مه می« امام خمینی
یزی از ان نیست؛ حکومت است کـه اجتماعی انسان؛ که هیچ گر

انـد، از فیلسوفان مسلمان و شی ه نیز به ان نهایـت توجـه را داشـته
که حکومت بدون حاک  م نـی و مفهـوم نـدارد شـناخت انجایی 

هـای وی نیـز همـین اهمیـت را دارا بـوده اسـت، حاک  و ویژگـی
شی ه در رابطـه بـا نحـوه اداره جام ـه مسـلمانان در دوره  متفکران

؛ کـه بسـیاری از انهـاترین بت نظرات مصتلفی دارند که از مه غی
انـد؛ فیلسوفان و متکلمان و فقها و سایر اندیشمندان به ان پرداخته

عنـوان فیلسـوفی پیـرو فقیه اسـت. امـام خمینـی بـهنظریۀ وییت
فقیه و تشکیل حکومـت حکمت مت اییه با بازسازی نظریه وییت 

نوعی جام  بین نظر و عمل در زمینه حکومت و حـاک  اسالمی به
فقیه؛  اسالمی است و برای اویین بار در تاریب اسالم نظریه وییت

ترین نظریه حکومتی شی ه؛ با افکار و گفتـار و مشـی عملـی عایی

دهد مطاب  ایشان تبلور و عینیت یافت. نتایج این مطای ه نشان می
توانـد خمینی، حـاک  دینـی نمـیبا نظریات صدرایمتأیهین و امام 

جدای از حاک  سیاسی باشد. سیاسـت تـاب  شـری ت اسـت نـه 
ها هـدایتگر و بای کس. خداوند براساس  اعده یطف، برای انسان

حاک  ت یین کرده است که در اصل پیـامبر و ائمـه هسـتند و بنـابر 
عقل و نقل و اجماع در دوران غیبت نیز جام ه اسالمی حاکمیـت 

پذیرد. وی فردی است عادل، عای ، مدیر، مدبر، زاهـد، یفقیه را م
نظـام »ای بـا عنـوان ( در مقایه1737زایی )زایی و یجشجاع. یج

نویسند امام خمینی م تقد اسـت می« اخالق سیاسی امام خمینی
افزاینـد تمامی احکام اخال ی اسالم، سیاسـی اسـت. ایشـان مـی

بـرادری اسـت. بـرای  اخالق سیاسی امام خمینی مبتنی بر راهبرد
تحق ، تثبیت و گسترش برادری در جام ه اراسته شدن به فضـایل 
و پیراسته شدن از رذایل یزم است. پیوند برادری که با اراسته شدن 
به فضایل اخال ی که خواسته فطرت اصلی انسان اسـت، تقویـت 

 شود که جام ه چون پیکری واحد. شود و باعث می می

هـای جام ـۀ ین در زمینۀ عناصر و مؤیفهافزون بر کاستی بنیاد
ــاب  خــوب در اندیشــۀ امــام خمینــی در مطای ــات پیشــین، در ب

توان گفت یکی از مواردی که در تشکیل و ضرورت این مطای ه می
تثبیت جام ه مطلوب و اسالمی نقـ  اساسـی دارد یـزوم داشـتن 
سیاست و راهبـرد تحقـ  امـال و منویـات اسـت. طبی ـی اسـت 

ریزی برای هرگونه تحول فرهنگی، فکـری، و برنامه گزاریسیاست
هـای ان اجتماعی و تربیتی نیازمند شناخت جـام  اب ـاد و سـویه

مفهوم در سطح خرد و کالن یا فرد، جام ه و حکومـت اسـت. در 
تـوان گفـت پـرورش افـراد شایسـته از راهکارهـای سطح خرد می

برنامـۀ ضروری رسیدن به جام ه مطلوب است و برای نیل به یج 
جانبه اب ـاد وجـود جام  و سند راهبردی، شناخت صحیح و همه 

انسان، کلید خودسازی و زمینۀ ص ود به  ّله سـ ادت و سـالمت، 
جانبه و درست جام ه نیز، کمال و رستگاری است، شناخت همه

ــالش ــاعی و ت ــائل اجتم ــه مس ــی  از ورود ب ــالحی و پ ــای اص ه
جام ـه، شـرط اساسـی  سازندگی و دخایت در راهبری و مدیریت

هــای تربیتــی، کامیــابی و موفقیــت در زنــدگی فرهنگــی و برنامــه
 .اجتماعی و سیاسی است

سازی و نیل به جام ـۀ به یحاظ مقایسۀ بین ادیان در اف  تمدن
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مطلوب، مسیحیت اکنـون تسـلطی بـر نظـام روابـط اجتمـاعی و 
نهادهای اجتماعی ندارد و روابـط اجتمـاعی در جوامـ  مسـیحی 

مثابـه دینـی مبتنی بر باورهای دینی نیست. از دیگر سـو اسـالم بـه
سازی دارد و برای حیات جم ی بشر و نیل بـه اسمانی داعیه تمدن

جام ۀ ارمانی مبتنی بر ت ایی  اسالمی دستورات و  واعد و اصویی 
ارائه کرده است؛ اما باید توجه داشت که در اسالم نیز یج  رائت و 

 ۀ مطلوب وجود ندارد و تلقی بنیادگرایی دینی تفسیر واحد از جام
هـای اسـالمی متفـاوت و ب ضـا  هـا بـا دیگـر تلقـیاز نوع سلفی

ای دربــاره  هــای گســترده نامتجــانس اســت. در ایــن میــان بحــث
شود و اندیشمندان دینی  شده و می های اجتماعی دینی مطرحنظام

ند تـا بـا کوشـ های ر یب کوشیده و می ضرورت مقابله با مکتب به
هـای مـدونی در بـاب دویـت اسـالمی،  بر مناب  دینی نظریهتکیه

حکومــت اســالمی، جام ــۀ اســالمی، تمــدن اســالمی و دیگــر 
هایی که بـه اداره زنـدگی اجتمـاعی مربـوط اسـت و کمـال  مقویه

مطلوب فردی و جم ی را مطمح نظر دارد؛ عرضه کنند. از همـین 
پـرداز نظـام و نظریـه عنـوانحیث کاوش اندیشۀ امـام خمینـی بـه

کند. ارای ایشـان در حکومت اسالمی ضرورت موضوعی پیدا می
باب جام ۀ مطلوب، مبتنی بر سنت اسـالم،  ـران کـری  و سـیر  

است. رویکرد دینی امام از  ـران، حـدیث، فلسـفه و  بیتاهل
ایشان  یگیرد. از همین رو بررسی اراعرفان اسالمی سرچشمه می

تواند روشنگر ایگوی مطلوب و نیـج ب میدر حوز  جام ۀ مطلو
برای جام ه و حکومت تراز اسالمی باشد. همۀنـین پـژوه  در 

عنوان ایگوی موف  یج رهبـر دینـی و های رهبری ایشان، بهویژگی
های مصتلـف، راهگشـا، گیریتواند در عرصۀ تصمی سیاسی، می

 مفید و مؤثر باشد.

 

 چارچوب مفهومی تحقیق .2

 جیـجام ـه ن جیطلب و خواست )مطلوب(:  خوب ۀجامع. 2−1
 یکه در ان نشان یسصن طلب نظ  مطلوب، نظم گریخوب و به د ای

پـردازان هیـفلسـفه و نظر نیریـاز مصائب موجود نباشـد، دغدغـه د
 زهیـگرا، مـدرن و پسـامدرن بـوده اسـت. انگاع  از سنت یاجتماع

ناکامـل بـودن  بهامد که انسان،  دیپد یو تنظ  مطلوب ان  نینصست
 نیگرفتـه تـا متـأیه جیکالس لسوفانی. از فافتیخود و جام ه و وف 

شناسـان  ـرن و جام ـه یعصر روشنگر شمندانیو اند یوسط  رون
ها و مصـائب یاند که سصتبوده یاجام ه  یترس یهمه در پ ست ،یب

در ان فراوان باشد. در هر کـدام از  یانسان اتیان اند  و س ادت ح
از مفهـوم جام ـه و  یخاص یبندو صورت ریت ب یفکر یها یپارادا

 نیـبـه ا یوجود دارد و هر کدام با عنـوان و برچسـب« خوب ۀجام »
انـد. کـرده یپردازو مفهوم یپردازهیمفهوم پرداخته و در باب ان نظر

 ر،یراه، مسـ یفکـر یهـاروست کـه هـر کـدام از دسـتگاه نیاز هم
« خــوب ۀجام ــ»تحقــ   یبــرا یو یــوازم اتیاســتلزامات و مقتضــ

بـر  یاسـت کـه مبتنـ یاخوب نا ر بـه جام ـه ۀاند. جام برشمرده
فرهنـ   یعمـوم یو هنجارهـا دهایو نبا دهایها، باها، ارمانارزش
 یهـاخـود در جنبـه ۀشده باشد. جام ـ یزیرهیو پا نیتدو یاسالم

 متفکـران شـهیاند یـۀاست که بر پا یتراز اسالم ۀجام  جیمصتلف 
نـا ر بـه  نکـهیبر اافزونشده است و  یگذارانیمسلمان بن یاجتماع

اسـت کـه دسـتور کـار  یدئویوژیا جیاست نا ر به  ینیبجهان جی
سـازد. در وا ـ  یخـوب عرضـه مـ اتیح یرا برا یو راهبرد یعلم

و  یمکتبـ ،ینـیبجهـان ثیـاسـت کـه از ح یاخوب جام ه ۀجام 
 جیمورد اتفاق  یهاها و ارزشارمان نیترنا ر به مه  یکیدئویوژیا

 مشص  باشد. یدتیو عق یاعتقاد یها یبا گرا یاجتماع فکر
عبارت اسـت از اجتمـاع  جامعهاز دیدگاه امام خمینی . 2−2

اشصاص خودمصتار و مستقل که بـه سـمت در  و نیـل بـه خیـر 
گیـری شـده اسـت. ایشـان در بیـان فردی و مشتر  انسانی جهت

به فطرت اجتمـاعی انسـان توجـه دارد و چیستی و ماهیت جام ه 
سرشت اجتماعی انسان را عّلـت اصـلی تشـکیل جام ـه دانسـته 
است و م تقد است نوع انسـان در دنیـا  ـادر بـه زنـدگی انفـرادی 

ها با یکدیگر، باعـث اسـای  نیست و م اضدت و م اونت انسان
زندگی انهاست. عدم زندگی اجتماعی و گزین  زندگی انفـرادی، 

یه خروج انسان از جام ه بشری و ایحاق به حیوانات وحشی منزبه
(. امـام خمینـی م تقـد بـه 021ص ،1711 خمینـ،، اماماست )

اصایت فرد و اصایت جم  است. از دید ایشان بین فـرد و جام ـه 
تـوان بـدون توجـه بـه ی وجود دارد که نمـییچنان  رابت و همسو
ون توجـه بـه فـرد، نما از فـرد ارائـه کـرد و بـدجام ه، تصویر تمام

راستی و درستی شناخت. جام ۀ مطلوب از منظر امام جام ه را به
خورده اسـت. شناسی دینی گرهشناسی و انسانخمینی نیز با هستی
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ترین اصل و مبنا در بین  اسـالمی، بیـن  توحیـدی اسـت. مه 
شناسی اسالمی، افریدگار و پروردگار مبنای هستی براساس هستی

نا انۀه را که افریده اسـت بـه ا تضـاب ربوبیـت و است بر همین مب
ــه ــاری، ب ــیپروردگ ــدایت م ــت ان ه ــوی غای ــر س ــد. در تفک کنن

اراده، خواست و حاکمیت خداونـد  شناختی توحیدی امام،هستی
ــه ــتب ــه خواس ــوق هم ــتی، ف ــای  هس ــوان خ ــا، ارادعن ــا و هه ه

هاست. به همین جهت، اراده و ح  حاکمیت انسـان در حاکمیت
اراده و حاکمیت خداوند  رار دارد. به همین جهـت خداونـد طول 

عنوان یگانه خای  هستی، تنهـا مرجـ  و مصـدر ت یـین غایـات به
هاست. این نظریه مشتمل اجتماعی و سیاسی انسانزندگی فردی، 

به انحصار ح  حاکمیت به خای  هستی،  ائل به اراده و خواسـت 
عنـوان تنهـا ونـد، بـهانسان در طول و تحـت اراده و خواسـت خدا

مرج  ت یین غایات زنـدگی فـردی و اجتمـاعی انسـان، غایتمنـد 
ایصـایقین و عنـوان احسـندانستن مصلو ات و از جمله انسـان بـه

شئون زندگی انسان، اع  از دنیـوی و  همهپیوستگی ه به درنهایت
 اخروی، مادی و م نوی است.

 یو  ـاهر یدو جنبـه م نـو انسان ینیامام خم دگاهیاز د .2−3
ــه  ــاهر ــو یدارد. جنب ــه م ن او، روح و  یان، جســ  و مــاده و جنب

 یو مافوق عقلـ یوانیحد مافوق ح جی ی نیعای  است  نیا یماورا
در  یمقامـات سـ ادت برسـد. ویـ نیتوانـد بـه بـایتریدارد؛ که مـ

شـود یتـر مـموجـودات، پسـت نیتـراز پسـت زیصورت انحراف ن
ــان،  ــان(. ۵77، ص2، ج1721)هم ــانس ــاع یشناس ــام  یاجتم ام

 تیـماه شان،یا باور به. است «ینید یشناسانسان»بر  یمبتن ینیخم
 و اتصـال و بـودن یایهـ همـان بودن یربان از مراد. است یربان بشر

 اسـالم، نظـر از. اسـت یزنـدگ جوانب همه در خدا با دیشد ارتباط
 عوامـل و یصیتـار عوامـل ریتـأث بـر مقّدم خلقت، انیجر در انسان

 او که وای ییاست دادها و شده خاص یوجود ب د یدارا ،یاجتماع
شـده  بصشـد بـه او دادهیم تیکند و به او هویم زیمتما وانیح از را

ش ور و وجـدان  ینظر، انسان در متن خلقت از نوع نیاست. طب  ا
مند شده و همـان وجـدان ها وجود دارد بهرهانسان ۀکه در هم ینوع
شـدن،  دعوت، مصاطـب وا ـ  تیو صالح ینوع نیّ به او ت  یفطر

 دیـامـام با ینید یشناسفه  انسان یحرکت و جنب  داده است. برا
 . یادرا  کن شانیا ۀشیمفهوم فطرت را در اند

در  1زیربنـای ت ـایی   ـران اسـت. فطرتتوان گفت می. 2−4
تـوان گفـت ایـدئویوژی اسـالمی نـوعی ت ریف ایـن مفهـوم مـی

شـود. فطـرت از انسان دارد که از ان به فطرت ت بیـر مـی شناخت
عنصری است که در نهاد و بـاطن انسـان نهفتـه اسـت و ادمـی را 

هـا و سوی یـج سلسـله خواسـتهسوی یج سلسله ادراکات و بهبه
کند. به باور تدریج چنین چیزهایی که در نهاد اوست هدایت میبه

اسـت دادهایی نهفتـه  در نهاد و سرشت هر فردیمتفکران مسلمان 
انسـان از اول »دهـد. سوی تکامل سوق مـیشده است که او را به

طور نیست که فاسد به دنیا امده باشد. از اول با فطـرت خـوب این
به دنیا امده؛ با فطرت ایهی به دنیا امده که همان فطرت انسـانیت، 

)امـام « فطرت صراط مستقی ، فطرت اسالم، فطرت توحید اسـت
شناسـی دینـی خلقـت (. در انسان17ص ،13ج ،1721خمینی، 

اساسا  براساس دین است و بنابراین ضروری است مسیر حیات بـا 
کند بلکه فطرت هماهن  شود زیرا دین دعوت به امری بیگانه نمی

کند و مصلحت مادی و م نـوی انسان را مکلف به اوامر ایهی می
 ایی  عاییه دیـن مردن در ایمان به خدا و پیروی از مسیر فطرت و ت

است. در فه  و تفسیر امام خمینی انسان موجودی پویا، دینامیج 
( در تبیـین 1737) اراده و طلبجو است. ایشان در کتاب و کمال

نویسند  حقیقت فطرت، حقیقت انسان اسـت. بـر  این دیدگاه می
مبنای  رائت ایشان، انسان مصتار است و در انتصاب راه کمـال یـا 

ــدارد. در گیــری بــه جهــت ــر او احاطــه ن ســوی نقــ ، جبــری ب
شناسی اندیشه امام ادمی موجودی است دارای عقل و اراده هستی

او همـواره در افـ   گذاری؛ بنـابراینگری و هدفو با توان انتصاب
دید و ذهن خود تصویری از یج وض  مطلوب و ارمانی جام ه را 

ـــام ـــی،  دارد )ام (. از 12۵، ص0؛ ج77، ص10، ج1721خمین
توانـد از عـای  دیدگاه ایشـان انسـان دارای مراتبـی اسـت کـه مـی

طبی ت تا مرتبه ایوهیت سـیر طبی ت و از ماورابطبی ت تا ماورای
بکند تا برسد به اینکه انجا را ادرا  کند و اسالم برای این است که 

خواهـد یـج انسـان دارای مراتب است طرح و برنامـه دارد و مـی
رشد طبی ی، روحانی، برزخی و عقالنی و جام  بسازد و به انسان 

کرده تا رشد و نمو ارتقـاب دهـد تـا در ایهی بدهد و انسان را تربیت
 جهان اخرت ه  به س ادت برسد.
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های کارامد تحلیل کیفی، تحلیل مضـمون دانی  یکی از روشمی
های اساسی مورد نیـاز بـرای بسـیاری از این روش، مهارت .است

(؛ 7447 2،و هایووی 1کند )تودرسهای کیفی را فراه  میتحلیل
نیاز ( نیز کدگذاری مضامین را فرایند پی 7444) 4و برنارد 3ریان

کننـد تـا روشـی هـای اصـلی و رایـج کیفـی، م رفـی مـیتحلیل
( 7441) 6و کـالر  5فرد و خاص؛ اما به عقیـده بـراونمنحصربه

گرفـت کـه یکـی از ای در نظـر تحلیل مضمون را باید روش ویـژه
پذیری است. تحلیـل مضـمون، روشـی بـرای مزایای ان، ان طاف

هـای کیفـی شناخت، تحلیل و گزارش ایگوهـای موجـود در داده
هـای متنـی اسـت و است. این روش، فرایندی بـرای تحلیـل داده

هـایی غنـی و تفصـیلی تبـدیل های پراکنده و متنوع را بـه دادهداده
طـورکلی، تحلیـل مضـمون، (. به7441کند )بروان و کالر ، می

روشی است برای  ایف( دیدن متن؛ ب( برداشت و در  مناسـب 
منـد از اطالعات؛ و ج( تحلیل اطالعات کیفی؛ د( مشاهده نظـام

تبـدیل  (ھشص ، ت امل، گروه، مو  یت، سازمان و یا فرهنـ ؛ 
( 0ص ،1331هــای کمــی )بویــاتزیس، هــای کیفــی بــه دادهداده

هـا و سـؤایت ُمبین اطالعـات مهمـی دربـاره دادهمضمون یا ت ، 
تحقیــ  اســت و تــا حــدی، م نــی و مفهــوم ایگــوی موجــود در 

دهد. مضمون، ایگویی است که ها را نشان میای از دادهمجموعه
دهـی شـود و حـدا ل بـه توصـیف و سـازمانها یافت مـیدر داده

. پـردازدهـایی از پدیـده مـیمشاهدات و حداکثر به تفسـیر جنبـه
طورکلی، مضمون، ویژگی تکراری و متمایزی در متن اسـت کـه به

دهنده در  و تجربـه خاصـی در رابطـه بـا  به نظر پژوهشگر، نشان
که از −سؤایت تحقی  است. تحلیل مضمون به چارچوبی نظری 

ــل وجــود داشــته باشــد ــوان در وابســته نیســت و از ان مــی − ب ت
مصتلف، اسـتفاده کـرد. های نظری متفاوت و برای امور چارچوب

تـوان بـه سـه به یحاظ فرایندی، فرایند کامل تحلیل مضمون را می
مرحله کالن تقسـی  نمـود  ایـف( تجزیـه و توصـیف مـتن؛ ب( 
تشریح و تفسیر متن؛ و ج( ادغام و یکپارچه کردن مجدد مـتن. در 

                                                           

1. Todres 
2. Holloway 
3. Ryan, G. W. 

4. Bernard, H. R. 
5. Braun, V 

6. Clarke 

که همه این مراحل با تفسیر و تحلیل همراه است اما در هـر  حایی
ایـد. در ایـن دست میحلیل، سطح بایتری از انتزاع بهمرحله از ت

روش کدگذاری شامل کدگذاری توصـیفی، تفسـیری و مضـامین 
فراگیر یا یکپارچه کننده است. در مرحلۀ توصیفی، مطای ـه د یـ  

، م رفی کدهای توصیفی انجام انهاگذاری در کنار متن، یادداشت
یفی و تشـکیل بندی کدهای توصـشود. در مرحله ب دی خوشهمی

سـاز مضـمون حله مضامین فراگیر یا یکپارچـهرخانواد  کد و در م
شـود مثابه ُکل اسـتنتاج مـیها بهنهایی مطای ه برای مجموعۀ داده

 (.1۵3−1۵7ص ،7414)کین  و هوراکس، 
های احصـاب شـد  جام ـۀ اید ویژگیانۀه در جدول ذیل می

های امام خمینی است. در ایـن مطلوب مستصرج از اراب و اندیشه
مضـمون اوییـه را اسـتصراج  70پژوه  پـس از واکـاوی متـون، 

هـای میـان ساختی ؛ سـپس بـا روش مقایسـه و شناسـایی شـباهت
در ایـن موردها و مفاهی ، به اسـتصراج مضـامین نهـایی پـرداختی . 
 (173۵مرحله تالش شد تا با استفاده از روش اسپرادیی )سـایدانیا، 

بنــدی هـای مضـمون تشـکیل دهــی . منطـ  ایـن صـورتخـانواده
مضموت نهایی، مبتنـی بـر منطـ  های مضمون و رسیدن به خانواده

بود. مـا بـا مطای ـۀ متـون تـأییفی امـام  شباهت و همسانی مضامین
و همۀنین نظریات ایشان در باب جام ه اسـالمی پـس از  خمینی

بـه هشـت مضـمون گزینشـی و یـج  یج روند تحلیـل مضـمون
 مضمون نهایی رسیدی .
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 های تحقیق. یافته4

 
 مضمون فراگیر مضمون فرعی )تفسیری( مطلوب )توصیفی( مشخصات جامعه ردیف

 توایدی؛− ِاری قوانیا دینی پای  م2
 گرایی قانون

ری
حو

دم
حی

تو
 

 سازی سیره نبوی و ائم  پیادهپایبندی ب  الول اسالمیم  م1
  رایی؛زداییم ق ط هواداری از نعفام رظع ظقر و محمحرومی  م9

طلبیم اسراف و اتراف و تبِیرم دوری از تجمل و تفاخرم اندوزیم نفی طغیان ثروتم نفی زیاده مالپرهیز از م0 عدالت
 زد ی؛زی ری و قناد  و پرهیز از رظاهساده

 ظرو.ی؛و زکاتم انفاالم نیکوکاری و خدم  ب  خلقم نفی رباخواری و کم پرداخ  خمس م5
 طلبی؛ اقخواهیم  آزادی م0

 سریزی دظاع از مملومم مقاوم  در برابر ظابمم جمادم دظاع در برابر د.منان؛ .مادت و ظلم م0 آزادی
 مداری؛وادت کلم م نفی قومی  م8

 وحدت و برادری

 با اهل کرابم ادردال؛ت اهل و  فرگو  م1
 توانعم پرهیز از منی  و غرورم تکبر و اسرضعاف؛ م27
  ِ.  و ایثار؛ م22
 تشریک مشادیم تعاون و همکاری؛ م21
 نوع؛ اا ان و نیکی؛ جوانمردیم مروت و .فق  کمک ب  هم م29
 رنگیم ااررام مرقابل؛تکریم )کرام ( و همدبیم خلوص و یک م20
 رام؛لل  م25

 معروف و نمی از منکرمامر ب  م20
و  گری ایمان متعهدانه )نظارت

( والیت نظارتی یا پذیری مسئولیت
 ارشادی

 داری؛ وظای ب  دمد و امان  م20

 اعتماد
 راسرگوییم منع غیب ؛ م28
 بینی و ظخرظرو.ی؛خواهیم بزرگجویی و زیاده رقاب  شمیم ا دم ریا و خودنماییم وهمنفی  شم م21
 لداق م پرهیز از تملق و  اپلوسی و غیب ؛ م17
 پرهیز از تمم م اظررا و بدبینی؛ م12
 برقراری و اسرقرار ااکمی  ابمی؛ م11

 فقیهحکومت والیت

 نفی خودباخرگیم ددم واب رگی ب  بیگانگان و خوداتکایی؛ م19
 دمران و سازند ی؛ م10
 امور مردمم ظراهم ساخرا خوراکم پو.اکم م کا؛اهرمام ب   م15
 تأمیا نمم و امنی  در داخل و خارج )اقرصادیم سیاسیم روانی(؛ م10
 رانی سیاسی رهبر دینی )امام (؛ اکم م10
 مدیری  و مدبر بودن در هدای  امور؛ م18
 پرهیز از اب ریاس  و دنیام تعمد ب  م ووبی ؛ م11
 سریزی و سالم  اخالقی؛ظ اد  م97
 دا.را دلمم اجرمادم آ اهی؛ م92

 انرقادپِیری و پاسخگویی؛ م91
  ردش اطالداتم ددم اخرناال؛

 هام ااررام ب  رأی و خواس  دمومی؛ اضور آزادانۀ مردم در لحن  م99 ساالری دینی مردم جویی مشارکت
 پِیری؛ مشورتاق تعییا سرنو. م پرهیز از اسربداد و  م90

 

 شـامل مضـمون  خـانواد نیـا: ییگرا. استقرار نظم و قانون4−1
و  و ائمه ینبو  ریس یسازادهیپ و یدیتوح و ینید نی وان یگذارهیپا

عنـوان  ـانون بـه را نیاست. اسالم، د یو انتظام اجتماع یگرتیهدا
 یا تصـاد ،یدر تمـام شـئون فرهنگـ یاجتماع ،یفرد یزندگ یاساس

 و  واعـد بـر یمتکـ حکومـت جی ی نی یحکومت اسالم»داند. یم
ــوان ــام  «اســالم نی  ــیخم)ام ــانون(. 177ص، ۵ج؛ 1721 ،ین  در  

 یمبنـا رو نیهمـ از. اسـت اسـالم و  ران از برامده مطلوب، ۀجام 
 ۀهمـ یاست و محور اصل یایه نی وان یدر نظام اسالم یریگ یتصم



      02 ها، موانع و راهکارها(جامعۀ مطلوب در َاندیشۀ امام خمینی )ویژگی

 

 یایهـ احکام چارچوب در دیها باها و حک ها،  ضاوتیگذار انون
 باشـد حـاک  ،یتواند بر جام ه  رانیم که ی انون و برنامه تنها و باشد

 عناصـر از یکـیرا  یمنـد ـانون و نظـ  شانیا. است خداوند نی وان
تا به جام ه نظـ  بدهـد.  اسالم امده»کنند  یم اشاره مطلوب جام ه

)امـام  «اسـت جام ـه امـور  یتنظـ یو حکومت برا یامامت اعتبار
 ریتـأث از یاریها و سـصنان بسـامی(. امام در پ13ص، 172۵ ،ینیخم

را سبب همه  ی انونیب و گفته سصن یزندگ شرفتیپ در  انون به ت هد
که  انون حکومـت نکنـد  یدر کشور»دانستند. یم یمفاسد اجتماع
 یاسالم  یتوانینم را کشور نیکه  انون اسالم است ا یخصوصا   انون

اسـالم  در(. »٢1٨، ص١0ج، 1721 ،ینـیخم)امام  « یکن حساب
  ـانون تـاب  بـود؛  انون تاب  ه  اکرم ومبریکند. پی انون حکومت م

 دگاهیـ(. از د٢٢، ص١١)همان، ج« توانست تصلف بکندینم ،یایه
 بـرده، سـر بـه  یاسا و تیتوانند در امنیم یهنگام مسلمانان شانیا
  ـانون حکومـت پنـاه در که کنند حفظ را خود فاضله اخالق و مانیا

 بـرخالف نـدارد حـ  یحـاکم چیه و( 1۵7ص. )همان، رندیگ  رار
 نیهمۀنـ (.27ص)همان،  بردارد ی دم مطهر شرع  انون و مقررات
 نیب یهمه در برابر  انون است. در  انون اسالم، فر  یبرابر گریاصل د

 ویـو د،یـریبپذ را  انون که دیباش نیا به دیّ مق دیبا همه. ستیها نگروه
 تیـاکثر زانیـم نکـهیا یبـرا د؛یـریبپذ دیبا. باشد شما یرأ برخالف

. دیو ت برخالف مقررات و برخالف نظ  عمل کن جی مبادا». است
 حکومت مقررات و یاسالم یجمهور مقررات و را نظ  و انتظام دیبا

مو عمل کنند و بـرخالف موبه و کنند افتیمو درموبه دیبا را یاسالم
 د،یـبکن یمقررات عمل نکنند. اگر تصلف از احکام حکومت اسالم

 ،ینـی)امام خم« نظ  مقرر باشد دیاست، در اسالم با لیجزب رذا نیا
 (.170، ص17، ج1721

کنندگان مطل  اختیارات حکومت در چنین جام ه و حکومتی
نیست بلکه محدود است. حدود اختیـارات حکومـت در جام ـۀ 
ارمانی اسالمی محدود به موازین و مقررات ثابت و ییتویر دینـی 

سایر مبتنی بر دین،  انون است و چارچوب اصلی حکومت مردم
 ،14ج ،1721)امـام خمینـی، ایهی و احکـام  ط ـی شـرع اسـت 

اسـالم در همـه اب ـاد، »گویند در جایی دیگر می(. ایشان 7۵7ص
اینفس نباشید ما  ـانون غنـی داریـ ؛ مـا  در ض یف انون دارد. این

فـرم ایهـی تـرجیح  هـایی کـه فـرم غربـی را بـران انون ایهی داری . 

، ۵، ج1721)امام خمینـی، « از اسالم اطالع ندارند اینهادهند، می
 انون،  انونی است که ه  مصایح باور ایشان بهترین  به(. 124ص

مادی و ه  مصایح م نوی انسان را به بهترین نحو مراعـات کنـد؛ 
حـ  حـ  فـردی و هـ  بـهدیگر، در اندیشۀ امام هـ  بـهعبارتبه

اجتمــاعی انســان، از  بیــل عــدایت، م نویــت و امنیــت عنایــت 
مـداری مداری مـردم و  ـانونهای این اصل،  انونمؤیفه .شودمی

پذیری، تشوی  مان است و این اصل از خالل اموزش، جام هحاک
و تنبیه و تبیین و تشریح برکـات ایتـزام بـه  ـانون بـرای شـهروندان 

تـوان بـه گردد. از جمله موان  تحق  این اصـل نیـز مـیمحق  می
ای از  انون، عدم تثبیت  انون در روند تفسیرهای شصصی و سلیقه

گریزی و ومتی و روحیۀ  انونپذیری و خودسری عوامل حکجام ه
 پیروی از منیت و نف  شصصی اشاره کرد.

 ریناپـذییجدا یامجموعه نیدمتعهدانه:  مانی. نظارت و ا4−2
 ی رانـ فهـ  در مـانیا. دارد ونـدیپ ه  با یجم  امر و مانیا و است

 و یاسـالم تفکـر در. اسـت عمـل بـه نا ر و نبوده یانتزاع یمفهوم
 گرید انیبشود. به یم یاجتماع ت هد به منجر یدیتوح ن یب ،ی ران
 ت ّهـد و عمـل بـه نـا ر  دیـعق جیعنوان که به یرا در صورت دیتوح
هـا و ت ّهـدها بـر دوش سـوژه ایزام سلسله جی ریناگز  ،یبدان زیانگ

انـد. مسئول رامونیگذارد. افراد در مقابل خود و پیدار مسلمان منید
انسان نهـاده شـده   بر عهد یمت دد یهاتیمسئوی یدر متون اسالم

 برابـر در تیشود  مسئوییاست که شمول ان در چهار نوع خالصه م
ــدا، ــئوی خ ــر در تیمس ــود، براب ــئوی خ ــاع تیمس ــر در یاجتم  براب

 و ی ــیطب موجــودات برابــر در تیمســئوی گــر،ید یهــاانســان
از  یم ـروف و نهـمضمون شامل َامر به   خانواد نی. استیزطیمح

 و فـرد متقابـل تیمسـئوی کـه اسـت مؤمنانـه ت هد و فیمنکر، تکل
 نید که بودند باور نیا بر شانیشود. ایم اداوری را حکومت و جام ه

هـا بـا انسـان رابطـه بلکـه نداشـته توجه خدا با انسان رابطه به صرفا  
 تفکر در مانی. ادهد یم  رار نظر مد زیدر عرصه اجتماع را ن گریکدی

 مـانیا قـتیحق در. دارد زیخود ن یو ورا یجم  یۀسو جی یاسالم
 و ت هـداور ،یدیتوح ن یب و است اثرگذار یجم  و یفرد سلو  بر

 یاسـت کـه ت ّهـدات عملـ یزا است و انسان موّحد کسـتیمسئوی
دهد. انسـان مکلـف یم  رار  یخو  دیعق با وندیپ در را خود مانیا

 فیـاحسـاس تکل یموجـود در امـت اسـالم فینسبت به و ا دیبا
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 ،یریپـذتیمسـئوی رو نیـا ازامتنـاع نکنـد،  انها رفتنیو از پذ دینما
 کـه یزیچ نیترمه » م تقدند شانیا. است فیتکل احساس یتجل

 «اسـت یاسـالم بیتهـذ و یاسالم ت هد است یزم ما کشور یبرا
 حکومـت در امـام دگاهیـد از(. 124ص، 10ج 1721 ینیخم)امام 

ــالم ــه یاس ــل چ ــا از  ب ــه و ان ییبرپ ــس چ ــرار از پ ــدن، بر   از ش
 و حـزب نیتـربـزرگ تـا فـرد ی نـی امـت نیـا واحـد نیترکوچج

 یاجتمـاع و یگروهـ ،یفـرد یهـاتیمسئوی ان  بال در الت،یتشک
 یاسـالم یجمهـور سیرئـ ایـ حکومـت سیرئـ انیم نیا در. دارند

 یشـتریب یفـرد تیمسـئوی ،یاسـالم حکومت در فرد نیعنوان اویبه
 هرم رأس در زین یو امر تحت یالتیطور مجموعه تشکنیهم و دارد

 بـر را یاسـالم حکومـت یاصـل بار ست،یبایم حکومت و  درت
 ازمنـدین یبشـر جام ـه ،ینیخم امام ۀشیاند در. باشند داشته دوش
 و حکمـران عملکـرد بـه نسـبت جام ـه یاعضـا نقـد و نظر ا هار

نقـد شـهروندان  به جام ه یازمندین نیا و است جام ه ان کارگزاران
 ریمسـ در داشتن  رار و جام ه انحراف عدم به توجه از یناش  یخو

و احسـاس عـدم  یتفـاوتیبـ. است  یو صراط مستق یمندتیرضا
بـروز  یعلت اصـل مسئوین یاطلبیهر فرد در جام ه و دن تیمسئوی

 حکومـت و دویت شهیو مه  در اند یها و مشکالت اساساختالف
 .است یاسالم
  حول مقویـه نیمامض مجموعه: یوحدت کلمه و برادر  .4−3

مـداری، شامل پرهیز از تفر ه، نفی  ومیت وحدت کلمه و برادري
ــه ــاهل و میان ــت، تس ــدارا و رحم ــف، م ــت، یط ــی محب روی، نف

بینی، خواهی، بزرگجویی و زیادهچشمی، حسد، ر ابتوه چش 
اری، تواض ، تکبر و استض اف، گذشـت و ایثـار، ت ـاون و همکـ

تـرین عامـل پیـدای  و احسان و نیکی و تکری  است.  ران مهـ 
تداوم اجتماع بشری را در وحدت فرا مـاّدی دانسـته کـه مرزهـای 

امـام  1نـوردد.جورافیایی، زمانی، خویشـاوندی، نـژادی را درمـی
این اسالم است کـه همـه »دانستند. اسالم را منشأ بسیج مردم می

«. کنـدو یج بسیج عظی  درست می دهد شرها را به ه  پیوند می
کلمـۀ  و وحـدت واحـد در یکپـارچگی  بله ایشان م تقدند نق 

متمرکـز در محـور  پیوسـتگی جهان نوع ان است؛ ی نی مسلمانان
 صـفت تـرینشـاخ  کـه خدا بـودن و ایین حک  و تسلی  اسالم

                                                           

َف بَ ...» .1 ُتم ُقُلوِبُکم   َن ی  َفَألَّ َبح  َمِتهِ  َفَأص  َوانا   ِبِنع   (.301 ،عمرانآل) «...ِإخ 

ــت ــالمی ام ــی اس ــت. مردم ــه اس ــدئویوژی ک ــد  ای ــاواح ا ر انه
دارد،  کامـل تسـلط انـان بـر زنـدگی ایدئویوژی و این پیوستهه به

ای برخـوردار از هستند. جام ـه اسالم جهانی جام ه تصویرکننده
دور از تفر ه و پراکندگی و محور و اساس این وحدت وحدت و به

و یکرنگی تنها اسالم است که انسان مت ادل کامل و عادل را پدید 
بـه ایـن « توحیِد کلمـه»رو یج مقصد واحد دارد. ازاین اورد ومی

بـا هـ  متحـد شـوند و یگـانگی و  انانم نی است که همۀ مسـلم
فرمـا باشـد. وحـدت اجتمـاعی، موجـب حکـ  انهـابرادری بین 

گردد. ایشان بـر ایـن هماهنگی افراد جام ه در مقصد و هدف می
لت و مأمورنـد بـه دوسـتی و مواصـ مسـلمانان»عقیده هستند که 

نیکویی به یکدیگر و مودت و اخوت؛ و م لوم است انۀه موجـب 
ازدیاد این م انی شود، محبوب و مرغوب است و انۀه ایـن عقـد 
مواصلت و اخـوت را بگسـلد و تفر ـه در بـین جم یـت انـدازد؛ 

و تـی »«. مبووض صاحب شرع و مصایف مقاصد بـزرگ اوسـت
ند و اسـالم حکومت اسالمی تشکیل شود همه تاب   ـانون اسـالم

یج جناح یکپارچه و واحد است؛ حکومت ما جمهوری اسـالمی 
« است که متکی بر ایات  رانی است و  انون ،  انون اسالم است

کلمـه مفهـومی  (. وحـدت777ص ،۵ج ،1721)امام خمینـی، 
هـای است که امام خمینی بارها از ان برای اتحاد و انسـجام گـروه

عنوان اسـتراتژی همگرایـی مـورد مصتلف استفاده نموده و ان را به
کید  رار داده اسـت. در ت ریـف ایشـان وحـدت کلمـه، نـوعی  تأ
انسجام و یکدیی است که افراد از یکـدیگر هـیچ ترسـی ندارنـد، 

کننـد. بلکه همه برای رسیدن به یـج مقصـد مشـتر  تـالش مـی
 اینهاجام ه توحیدی م نای  این است که همه »افزایند ایشان می

و مرج باشـد؛ کنند، توجه به خدا داشته باشند نه هرج به خدا فکر 
ی نی همه امدند با وحدت کلمه، وحدت فکر اما چنانۀه انسجام 

ها پشتیبان ه  باشند. جام ه توحیدی به این پیدا بکنی ، همه گروه
م نا پیدا بشود که همه پشتیبان ه  و همـه بـا وحـدت کلمـه و بـا 

نـه یکـی بگویـد اری، اگـر اینکه یکی بگویـد  وحدت نظر، بدون
 ،1721خمینـی، )امـام« شابایله پیـروز هسـتی طور بشوی  اناین

(. ایشان رمز پیـروزی انقـالب اسـالمی را 077و  012ص ،11ج
کنند و بقا و تقویت نظـام اسـالمی را در وحدت کلمه توصیف می

دانند و چه  بل از پیروزی انقـالب اسـالمی و گرو همین اصل می
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های های مصتلف مردمی و حتی ا لیتهمواره گروه چه ب د از ان،
نمودنـد. ایشـان ابزارهـای مذهبی را به وحدت کلمه دعـوت مـی

گاهی و اموزش و تذکر، مصـایحه  تحق  وحدت را  انون و ایین، ا
ناپذیری کشـور داند و نتایج وحدت را پیروزی و اسیبو اجبار می

 شمارند.می
تنگــاتنگی بــا ارتبــاط متقابــل اعتمــاد ارتبــاط : . اعتماااد4−4
یافته بین اجـزای جام ـه دارد و نـا ر بـه پیونـدهای مثبـت ت می 

ایـن خـانواد   متقابل و نوعی وحدت و همگرایی اجتماعی است.
ــه عهــد و امانــت گــویی، داری، راســتمضــمون شــامل وفــای ب

شـفافیت، منــ  غیبــت، صـدا ت، پرهیــز از تملــ  و چاپلوســی و 
ریا، افتـرا و بـدبینی و نفـاق، ُحسـن  ـن  غیبت، پرهیز از تهمت،

مردان، روابط مبتنـی بـر نسبت به مردم، تطبی  گفتار و رفتار دویت
همیاری، همکاری و همدیی مردم و حکومت، پاکدستی مسئوین 
و سالمت اخال ی و سیاسی، توجه به ملت و تکـری  انـان اسـت. 

ت و ای است که با استقرار صـدا جام ه اسالمی مطلوب، جام ه
یکرنگی، صیانت از چرخ  اطالعات و همۀنـین مشـروعیت و 
کارامــدی، اعتمــاد عمــومی را کســب کنــد و مســیر همگرایــی را 

پرهیز از نفاق و دورویی و گـرای  بـه خلوص و یکرنگی، بپیماید. 
های اصـلی در جام ـۀ مطلـوب خلوص و یکرنگی از دیگر ارزش

از جملـه  شود. اعتمـاد بـین مـردم و دویـتاسالمی محسوب می
عوامل ضروری برای اداره امور بهتر کشور، رشد و توس ه بیشـتر و 

ــأمین نیازهــای مــردم اســت ــر و  .ت ــی، نجــات از تکب امــام خمین
طلبی و ارتباط صمیمانه زمامدار با مردم بـر پایـۀ رحمـت،  درت

مابین دانسـته گذشت، یطف و محبت را سازوکار تحق  اعتماد فی
بصواهد کشور سایمی باشد بایـد بـین اگر یج کشور »گویند و می

هـای األسـف در رژیـ دستگاه حاکمه با ملت تفـاه  باشـد، مـ 
خصوص در رژی  اخیـر، ایـن م نـا عکـس بـود، شاهنشاهی و به

شـده بـود و ملـت هـ  در  طب وا   ی نی دستگاه حاکمه در یج
کرد بـا ارعـاب، فشـار،  طب. این دستگاه حاکمه کوش  مییج

با ملت رفتار کند و ملت ه  اگر  اینهاازار، شکنجه، حبس و امثال 
کرد که ماییات نپـردازد، از زیـر بـار همـهزور نداشت کوش  می

چیز در برود، هرچه بتواند کارشـکنی کنـد بـرای دویـت و از ایـن 
جهت شکاف بین مردم و دویت حاصل می شد و دویت ه  هـیچ

شت و دستگاه حاکمه، هیچ ارتباطی با ملت نداشـت، پشتیبان ندا

دانست ملت ه  به او هیچ اعتماد نداشت. او را دشمن خودش می
« و )حکومت( با پایگاه نداشتن در پی  ملت ناچار باید کنار برود

(. یکی دیگر از ساز و 113ص ،٧ج ،1713،1711)امام خمینی، 
ی و گـردش کارهای موید اعتماد در جام ـۀ مطلـوب، پاسـصگوی

اطالعات و شفافیت بین مـردم و حاکمـان مسـلمان اسـت. امـام 
هیئت حاکمه عادیی )باید( »دارند  خمینی در این زمینه ا هار می

مورد اطمینان جام ه باشد و برای جام ه خدمت کند و دست  بـه 
مال جام ه دراز نباشـد، بـه صـندوق دویـت خیانـت نکنـد... بـا 

پشــتیبان شــما و شــما  انهــا هــای خودتــان دوســت باشــید.ملــت
هـا بـرای هـا احسـاس کننـد کـه دویـت. اگر ملتانهاخدمتگزار 

هـ   انهـاپشتیبانی و خدمت به انها امدند، هیچ اشکال نیست که 
در خدمت حاضرند و بیشتر حاضرند. این مشکله به دسـت خـود 

هاست که حل کنند. کاری بکنید که دل مـردم را بـه دسـت دویت
پیدا کنید در بین مردم. و تی پایگاه پیدا کردید خدا بیاورید. پایگاه 

مانـد و مـردم از شما راضی است؛  درت در دست شما با ی مـی
ه  پشتیبان شمایند  اگر یج کسـی بیایـد بصواهـد بـه شـما یـج 

 ،0ج ،1721)امام خمینی، « کندت دی کند، ملت به او حمله می
 (.۵17ص ،2ج ؛012ص ،14ج ؛04ص

شــامل دوری از  هایی از ایــن دســت مضــمون. عاادا: : 4−5
انـدوزی، دوری از فسـاد ا تصـادی، اسـراف و اتـراف و تبـذیر، مال

زدایـی، زیستی و  ناعت، هواداری از ض فا، فقـر و محرومیـتساده
 ،تمرکززدایی از امکانات، توانمندسازی، پرداخـت خمـس و زکـات

فروشـی اسـت. عـدایت در انفاق، نیکوکاری و نفی رباخواری و ک 
 اندیشۀ امام چند سطح دارد 

و سن  عا:م )عادا:   یعنوان صف  ا:ه. عدا:  به4−5−1
  در دیدگاه امام خمینی جایگاه وا  ی عدایت (عیو تشر  نیدر تکو 

در وجود انسان است که ایبته از جانب خدا در وجود او بـه ودی ـه 
شده است و انسان از طری  رسول باطنی )عقل( و رسـول گذاشته 
عنوان یابد. امام عدایت را به)اورنده شرع( به ان دست می اهری 

گـردد. در کند کـه از طریـ  عقـل و شـرع محقـ  مـیح  یاد می
حقیقت فطرت که دین نیز منطب  ان است عدایت را درون انسـان 

سازد و شرع عدایت را در خارج انسان و محیط زندگانی نمایان می
وند عادل مطلـ  اسـت و چون خدا .دهداو ت یین کرده و بسط می

کرده  عین عدل است، انۀه نیز به  ل   درت او جریان پیدا ذات او
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(. از این 117ص ،1711خمینی،  است، براساس عدل است )امام
مثابه  انونی عام و فراگیر، در سراسر جهان جریـان منظر عدایت به
 عنـوانتبدیل کرده است. انسان نیز به« نظام احسن»دارد و ان را به 

طـور بصشی از جهان هستی، تاب  نظام احسن و اکمل اسـت و بـه
 نسبی، توانایی تحق  عدل ایهی را در وجود خود دارد.

امام خمینـی  حد وسط )اعتدال(: ی. عدا:  به معنا4−5−2
ل اخال ی، عدایت را به م نای رعایت حد وسط ئدر بحث از فضای

بصـ  را ت ـادل کند  اسالم همواره راه میانـه ودر امور ت ریف می
بدان که عدایت عبـارت اسـت از  حـد وسـط بـین »گزیند  برمی

)امــام « ل اخال یــه اســتئو تفــریط؛ و ان از اّمهــات فضــاافــراط 
 (.102ص ایف،1722خمینی، 

مفهوم جام ۀ مت ادل در اندیشـه : ی. عدا:  اجتماع4−5−3
امام خمینی نا ر به عدایت در جام ـۀ مطلـوب اسـالمی اسـت. 

اساس، مقصد »داند  یم عدایت اصل به را یانسان اتیح  وام شانیا
بود که خدا ان را به ما امر کرده و  یما، مقصد یما، مقصد اصل یعای
 یباشد، حکومت یباشد، اسالم یحکومت ایه دیحکومت با نکهیان ا

حکومت عادینه  یان حکومت را. و ت خواهند یباشد که خود مردم م
حکومت بر  لوب مردم  نیا هیشد، ساشد، حکومت در خدمت مردم 

 نی ـوان شانیدر نظر ا(. ۵72، ص2، ج1721 ،ینی)امام خم« است
تواند باشـد. اسـالم ینم محض عدایت جز یزیچ زین شرع و اسالم

نحـو محـدود به ان به احترام و تیمایک شناخت با م تدل، نظام جی
حـ  بـه ان عمـل  بـه اگر که مصرف و تیمایک شدن دایاست، در پ
کـه  یافتد و عـدایت اجتمـاعیها و ا تصاد سای  به راه مشود، چرخ

 ،1721 ،ینـیخم)امـام  ابـدییم تحق  است، سای  نظام جییزمه 
 ۀعادینـ رفتـار و عدل حکومت ،یعدایت اجتماع(. 000، ص71ج

ها کـه در ملت نیدر ب یها و بسط عدایت اجتماعها با ملتحکومت
مب وث شـدند، وجـود  ایکه انبیو ت ان از اسالم از  بل ایصدر اسالم 

 جی بکند؛ رییتو که ستین ییم نا عدایت،. ستین رییتوداشته و  ابل 
(. 1722 ،ینـیباشـد. )امـام خم حیصـح ریغ یو زمان حیو ت صح

هـای فرصـت برابـری»و نیـز « تساوی مقابل  انون»توان گفت می
مه  عـدایت اجتمـاعی عنوان دو شاخ  به« اجتماعی و سیاسی

ای زمامـدار در چنین جام ه در اندیشه ایشان جایگاه مهمی دارد.
 ترین فرد جام ه برابر است.با پایین

یکی از نهادهای متویی عدایت اجتماعی، ا تصاد است. امـام 
خمینی هدف غایی نظام ا تصادی را تهـذیب نفـس، م نویـات و 

دستیابی بـه اخالق دانسته و نظام ا تصادی را وسیله و ابزاری برای 
ای بـرای نیـل ا تصاد هدف نیست، بلکه وسیله»دانند  این امر می

)امـام « فرهنـ  اسـالمی اسـتبه هدفی بـایتر و وایتـر، ی نـی 
( اسالم دینـی اسـت کـه بـا تنظـی  1۵، ص1ب، 1722خمینی، 

گشـاید های مـادی، راه را بـه اعـتالی م نـوی انسـان مـیف اییت
ــان،  ــد 714، ص0)هم ــه م تقدن ــن زمین ــام در ای ــالم »(. ام اس

حکومت دارد و تشکیالت دارد؛ تشکیالتی که تمـام  بـر مبنـای 
 (.130، ص0)همان، ج« عدایت است

 
 . موانع تحقق عدالت4−5−4

از نظـر امـام خمینـی، : یعدم تحقا  عادا:  فارد. 4−5−4−1
عدایت فردی و نفسانی کـه یـج وصـف اخال ـی اسـت، مقدمـه 
عدایت اجتماعی است کسی که در درون و نفس خوی  نتوانسته 

و ُخل  عدایت را ایجاد کنـد و دو  ـوه شـهوی و غضـبی و افـراط 
بر  وه عا له و َمَلکـی او غلبـه دارد، در درون خـود  انهاهای تفریط

رو، هر عملی که انجـام دهـد، متصف به صفت  ل  است؛ ازاین
چه فردی و چه اجتماعی، مصداق  ل  به خود یا دیگران خواهـد 

 بود.
گاا 4−5−4−2 از نظـر امـام خمینـی، جهـل : ی. جهل و ناآ

بـه ژرفـای  که مـردمریشه تمام رذایل و صفات ناپسند است. و تی
گـاه نباشـند، باعـث سـوب اسـتفاده عـده ای، مسائل پیرامون خودا

حـ  انـان فـراه  انـدازی بـهگردد و زمینۀ دستانان می حقوق از
هـایی کـه در طـول گرفتاری تمام»شود. از دیدگاه امام خمینی می

بـرداری از جهایـت مـردم بـوده تاریب به وجود امده اسـت، بهـره
 (.0۵7، ص17ج، 1721خمینی،  )امام« است
بـه عقیـده ایشـان، در :  یعدا:  از معنو  یی. جدا4−5−4−3

اندیشه مادی امروز، مفهوم م نویت از م نای عدایت حذف و جـدا 
شده است. امام خمینی، درباره اجرای عدایت در اجتمـاع انسـانی، 

کنند که شـیوه اجـرای عـدایت در به دو نوع جام ه انسانی اشاره می
گـرا کـه با یکدیگر متفاوت است؛ یکی، جوام  غربـی و مـادی انها

، صرفا  به دنبـال پیشـرفت مـادی بـوده و انهاهای حاک  بر حکومت
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، در پـی ت ـایی انهاهای حاک  بر دیگری، جوام  ایهی که حکومت
های نوع اول، عـدایت صـرفا  مفهـومی اند. در حکومتم نوی بوده

شود اما در ینه مادیات منحصر میکند و به توزی  عادمادی پیدا می
های ایهی، عدایت، مفهومی م نوی و ایهـی پیـدا کـرده و حکومت

هـا و اجتمـاعی کـه بایـد در ان عـدایت حکومت، اهداف، ویژگـی
گیـرد کـه در ان، جاری شود، با ابتنا بر بیـن  توحیـدی شـکل مـی

هـا ضـرری بر اینکـه تر ـی مـادی، بـه ت ـایی م نـوی انسـانافزون
 شود.ند، سبب رشد و بایندگی جام ه میزنمی

امام خمینـی، : ییو سودگرا یماد یار ای. غلبه مع4−5−4−4
داری اسـت. مصایف نظریه سودگرایی و در نتیجه، ا تصاد سرمایه

بر م یارهای مادی بـه م یارهـای افزوناز نظر ایشان، ا تصاد باید 
مـادی، تمـام های مکتب» .م نوی و اخال ی نیز توجه داشته باشد

شان این است که منـزل داشـته باشـند؛ رفـاه داشـته باشـند. همت
هاسـت. اسـالم یـج مکتـب مـادی ایناسالم مقصدش بـایتر از ا

م نوی است. مادیـت را در پنـاه م نویـت، −نیست؛ مکتب مادی
)امام خمینی، « اسالم  بول دارد. م نویات، اخالق، تهذیب نفس

 (.۵71، ص2ج، 1721
رابطه ا تصادی در نظام : یدار هینظام سرما ۀ. ُسلط4−5−4−5

هـای بـزرگ پیوسـته در طرفه و نابرابر است و  درتایملل یج بین
پِی انباشت سرمایه و انتقال ان از کشورهای فا د  ـدرت هسـتند و 

گیــری روابــط عادینــه ا تصــادی شــده اســت. ایــن، مــان  شــکل
خـواران بـا جهـان داران با ایجاد روابط گرم بـازراندوزان و سرمایه

 در را جهـان ا تصاد نبض عمال   ،یتیو چند مل یمراکز انحصارایجاد 
 و عرضـه و  یـصـدور و اسـتصراج و توز یهـاراه همه و گرفته دست
انـد و بـه نموده یرا به خود منته یو بانکدار یگذارنرخ یحت و تقاضا

 وای کـرده یزنـدگ مـا نفوذ تحت دیاند که بامحروم باورانده یهاتوده
نمانـده  یها، جز تـن دادن بـه فقـر بـا پابرهنه اتیح ادامه یبرا یراه

 و کـرده لیـتحم تیخواران بر بشرجهان که است یبتیمص نیاست. ا
 بـه ،یهـا و وابسـتگتیریواسـطه ضـ ف مـدبـه یاسالم یکشورها

ــیانــد )امــام خمشــده گرفتــار اســفبار تیوضــ  ، 74ج، 1721 ،ین
 یهایوابستگ تمام منشأ را یا تصاد یوابستگ ینی(. امام خم773ص

و ( 777، ص14جداننـد )همـان، یمـ یاجتماع و یاسیس ،یفرهنگ
توان به استقالل در م تقدند بدون دستیابی به استقالل ا تصادی نمی

مسئله ا تصاد، مسـئلۀ مهمـی اسـت و »یافت  ها دستدیگر زمینه
ــرمایه ــه س ــه و ناعادین ــت   ایمان ــتگی سیس ــادی، داری وابس ا تص

، 14ج)همـان، « اورد دنبـال خـودشهـا را مـیبسیاری از وابستگی
 (.077، ص11ج؛ 077ص

یکـی از موانـ  تحقـ  ناعادالناه راروت:  عی. توز 4−5−4−6
عدایت اجتماعی و ا تصادی فقدان توازن در ثروت اسـت. امـروز 

ای خـائن و کار بنشینی  و ببینی  عـدهتوانی  ساکت و بیچطور می
زور سر نیزه ثروت و خوار و عامل بیگانه به کمج اجانب و به حرام

گذارنـد از دسترنج صدها میلیون مسلمان را تصاحب کرده و نمـی
اسالم دنبال ت ـدیل و تمرکززدایـی . ها استفاده کنندحدا ل ن مت

دهـد گیرد و نه اجازه مـینه جلوی سرمایه را می»از ثروت است، 
)امـام خمینـی، « جمـ  شـود ای محـدودسرمایه در دسـت عـده

 .(71ص ،172۵

 
 . راهکارهای تحقق عدالت4−5−5

بـه خـود امـدن و در   افاراد: یو خودبااور  یدار ی. ب4−5−5−1
خویشتن و حرکت در مسیر فطرت ایهـی  ـدم اول در ایـن مسـیر 

اول  ــدم ایــن اســت کــه بیــدار بشــوند؛ غفلــت را کنــار »اســت. 
مــا کــه ( »707ص، 14ج، 1721)امــام خمینــی، « بگذارنــد

خواهی  وابسته نباشی ، باید اول بیدار شوی  کـه خودمـان هـ  می
)امـام خمینـی، « تـوانی  کـار انجـام دهـی شصصیت داری  و می

ــتقالل، 711ص ،7ج ،1721 ــۀ اس ــداری مقدم ــت بی (. در حقیق
ای برای ساختن ملتی دارای اعتماد خودباوری و خوداتکایی مقدمه

 ر سرنوشت کشور است.به نفس و عزت ملی و مؤثر د
تکامل و رشد عـدایت : یو اجتماع ی. تحول فرد4−5−5−2

شـود. عـدایت از در اجتماع بشری با انقالب درونی افراد اغاز می
شود. عدایت، نـوعی تحـول فـردی اسـت. ایشـان انسان اغاز می

هاسـت. عـدل یـجا امه عدل، درسـت کـردن انسـان»گویند می
شود،  ل  ه  ان اسـت از انسان صادر می انکهچیزی نیست، اّی 

شود. ا امه عدل متحول کردن  ای  به عادل که از انسان صادر می
 (.173ص )همان،« است، متحول کردن مشر  به مؤمن است

 یـام در برابـر  لـ  و  :یاسایس−ی. بعد اجتمااع4−5−5−3
عدایتی برای برپایی عدایت در زمین یکی از راهکارهای تحق  بی
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ها، ت لقات، مبـارزه بـا است. همۀنین رهایی از وابستگیعدایت 
تجاوزها و فسادها، پیوند عدایت و م نویت، نفی م یارهای صرفا  

داری، توزی  عادینه عنوان هدف زندگی، نفی نظام سرمایهمادی به
ثروت، رسیدگی بـه امـور محرومـان، تـأمین منـاف  مستضـ فان، 

لـوگیری از  لـ  و سـت ، ها بـه مـردم، جاختصاص یافتن سرمایه
زدایی و رف  تب یض از جمله راهکارهای دیگـر تحقـ  محرومیت

 (.71و  11ص ،1713عدایت اجتماعی است )امام خمینی، 
این مقویه شـامل مطبوعـات ازاد و ازادی بیـان، : ی. آزاد4−6

هـای مصتلـف فکـری، پـذیرش پذیرش وجوب احزاب و یا جناح
هـای سیاسـی نظیـر رأی دادن و ا دامانتقاد جام ه، عدم اجبار در 

انتصــاب نماینــده، حــ  ت یــین سرنوشــت، وجــود ازادی شــول، 
انتصاب محل سکونت و نوع زندگی است. امام در  ایـب عبـارات 
مصتلف در طول حیات سیاسی خود به تشریح جایگـاه و منزیـت 

، «حــ  طبی ــی»در اســالم پرداختــه و بــا عنــاوینی از  بیــل ازادی 
 اند.کرده از ان یاد «امانت خدا»، «هدیه ایهی» ،«موهبت ایهی»

خصـوص داری از ان، بـهایشان ضمن پذیرش ازادی و جانـب
مثابـه یکـی از حقـوق فطـری و های سیاسی، اجتماعی، بـهازادی

های مصتلف فردی و اجتماعی، ازادی را از طبی ی مردم در عرصه
یۀ حقـوق شمارند؛ زیرا ازادی از مقوجمله حقوق غیر اکتسابی می

موضوعی نیست تا انسانی به انسان دیگر اعطا کند؛ بلکـه بصشـی 
اسالم بـی  از »از طبی ت ادمی و از جمله حقوق طبی ی اوست. 

هـای مـذهبی ازادی داده هر دینی و بی  از هر مسلکی بـه ا لیـت
است؛ انان نیز باید از حقوق طبی ی خودشـان کـه خداونـد بـرای 

مند شوند. اسالم، انسـان را ازاد است، بهرهها  رار داده همه انسان
شده است و انسـان را مسـلط بـر  خل  کرده، فطرتا  یج انسان ازاد

خودش و بر مای  و بر جان  و بر نوامیس  خلـ  فرمـوده، امـر 
فرموده است که مسلط است انسان، ازاد است انسان، هر انسـانی 

ـــی ازاد اســـت  ،1ج )همـــان،« در مســـکن ازاد اســـت، در مش
 (.712−711ص

گرایی ییبراییس ، اصل را بر ایمان محـوری و امام با نفی یذت
وسـیله ازادی انتصـاب نـزد گذارد و بـدین طرد و نف  شصصی می

کند. ایشان به دو نـوع از ای اخال ی و مذهبی پیدا میایشان صبوه
اند. نصسـتین کردهازادی موجود در دموکراسی مطلوب خود اشاره 

ــ ــدنظر ایش ــیازادی م ــی ان را م ــارکت سیاس ــوان، ازادی در مش ت
م نی انتصابات ازاد چیسـتی م نـی »فرمایند  دانست. ایشان می

امر کنند که مردم انتصـاب « حضرت همایونیاعلی»این است که 
جای خودش رسمی و امر انتصابـات هـ  بـه بکنند و این رژی  به

باشـد،  دست شاه. ی نی به امر او یکن ازاد. باید رژی  دموکراسـی
(. از 727ص ، ص،0 )همـان، ج« شاه سلطنت کند، نه حکومـت

ایـن »مصادی  دیگر ازادی )سیاسی( ح  ت یین سرنوشت اسـت. 
ملت و هر ملتی ح  دارد خودش ت یین کند سرنوشت خودش را. 
این از حقوق بشر است که در اعالمیه حقوق بشر ه  هست. هـر 

«. را بکنـد کسی، هر ملتی خودش باید ت یین سرنوشـت خـودش
ازادی بیان و عقیده دومین نوع ازادی اسـت کـه امـام، دموکراسـی 

در اسـالم، »انـد  مطلوب خوی  را بانی و حافظ ان م رفی کـرده
دموکراسی مندرج است و مردم ازادند در اسالم، ه  در بیان عقاید 

 (.011ص ،۵ ، ج1721)امام خمینی، .«  و ه  در اعمال
ازادی از منظر اسالم رشد و ت ـایی ترین هدف از انجا که مه 

انسان و نیل او به کمال است، این امر مسلما  بـا تـرویج فسـاد در 
جام ه در تضاد است. در اندیشۀ ایشان، ازادی در پناه اسالم م نـا 

های ان نیـز خود هدف نیست و چارچوبخودی کند و به پیدا می
ر حـدود گـردد ازادی دتوسط اسالم و مصایح جام ـه ت یـین مـی

 انون م نا دارد و  انون کشور اسالم است؛ ی نی ازادی تا به انجـا 
موضوعیت دارد که به اسالم ضـرر نزنـد. امـام اعتقـاد دارنـد کـه 

تـرین مصلحت نظام و یا حفظ نظام مقدم بر همه امـور و از مهـ 
واجبات است. دایره مدار ازادی از نظر ایشان حفظ نظام و در نظر 

هـای یه ان است. در اندیشه امام خمینی، ا لیتگرفتن مصایح عای
مذهبی اع  از زرتشتی، یهودی، نصاری و سنی برادران ایمانی مـا 
هستند و در اجرای اداب دینی و اجتماعی خود ازادنـد. حکومـت 
اسالمی نیز مو ف است از حقوق و امنیت انها حمایت کند. انان 

حـ  ت یـین وکیـل،  اند و همانند هر ایرانی دیگر ازجملگی ایرانی
 .ح  رأی، ح  ا هار بیان و عقیده برخوردارند

ایـن خـانواد  : یحکمرانا یمثاباه قاعاد باه هیفق ی. وال 4−7
مضمون شامل حکمرانی سیاسی رهبر دینی )امامت(، بر ـراری و 
استقرار حاکمیت ایهی، اهتمـام بـه امـور مـردم )خـدمتگزاری(، 
عمران و سازندگی )کارایی و اثربصشـی(، تـأمین نظـ  و امنیـت، 
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بـر  رفیـت خدمت به خلـ ، اصـل انتقـاد و انتقادپـذیری، تکیـه 
 زای کشور است.درون
 ،یاسـالم نیو تحق  تمدن نـو نیمراحل تکو نیتراز مه  یکی
حکومـت در زمـان  یژگـیو نیتراست. مه  یدویت اسالم لیتشک

 ،ینـیبر جام ه است. در نگاه امام خم هیم صوم، حکومت فق بتیغ
 یاست که در ان حکومت اسـالم یاجام ه ،یجام ه مطلوب ارمان

گمـان نشـود اسـالم مثـل »گـردد.  ادهیـبر رار شود و احکام اسالم پ
 یافــراد و خــدا نیمــاب یرابطـه م نــو جیــهســت فقــط  تیحیمسـ

است و بـس... اسـالم برنامـه حکومـت دارد، اسـالم  یوت ایتبار 
حکومت کرده است، سـلطنت  −شتریب ای با  یتقر−پانصد سال  بی ر

دارد اسالم، ممایـج  یدارد اسالم، اداره مملکت استیکرده است. س
 (.74و  1، ص7، ج1721 ،ینی)امام خم« کندیاداره مبزرگ را 

در اندیشۀ سیاسی اسالم، مشـروعیت، برخاسـته از خداسـت و 
سپس کسانی کـه از سـوی حاکمیـت خداونـدی، جـواز حکومـت 
دارند؛ بنابراین زمامـداران و مـردم بایـد تـاب  اراده ایهـی باشـند. در 

در  انـد. مـردماندیشه امام دویت و مقـام اداری خـادم و خـدمتگزار 
ای بــرای جام ــه اســالمی حکومــت یــج امانــت اســت و وســیله

حکومت و زعامت یج ح  فردی نیست که بـه  1حکمرانی بر مردم.
خودی خود اصایت داشته و هر کس که  درتی به چن  اورد خود را

صاحب ان بدانـد. ایشـان سیاسـت را از حـوز  روابـط اجتمـاعی و 
ــ ــۀ جام  ــت را از عرص ــۀ حاکمی ــل حیط ــج و منفص ــدنی، منف ۀ م

داند؛ بلکه براساس رسایتی که برای سیاست و حکومت ت ریف نمی
کرده اسـت ان را مو ـف بـه هـدایت، نظـارت و در صـورت یـزوم 

دانـد. جام ـۀ مطلـوب، هـای عمـومی مـیحـوزه همـهدخایت در 
ای است که در ان دین، متویی ادار  جام ه و مقـوم دویـت در جام ه

است. نظریـه امـام مبتنـی بـر اصـول مشـروعیت شئون مصتلف ان 
بـر افزون− سازی و هدایتمردمی، حکومت مو ف به انسان−دینی

حکومت بایقوه شامل بر تمـامی شـئون  −تأمین کارکردهای عمومی
امـا  ؛جز حری  زنـدگی خصوصـی افـراد( اسـتزندگی اجتماعی )

شـروط مند، مقید و ممحدود به  وانین و مقررات دینی، ازادی جهت
 به رعایت حدود ایهی است.

در نظــر ایشــان سیاســت شــیطانی سیاســت دروو و نیرنــ  و 
چپاول خود است و ب د مادی جسمی انسـانی و رفـاه و راحتـی و 

                                                           

ُمُرُکم  یَ ِإنَّ اللَه » .1 وا   َأن أ  َماَناِت  ُتَؤدُّ َ ِلَها ِإَلی   اْل   (.۸۵ ،نساء) «...َأه 

امـا سیاسـت  ؛خـورده اسـتاسای  و تأمین مصایح عمومی گـره
ایهی با م یار  سط و عدل و جلوگیری از فساد و ستمگری عجـین 
است. سیاست ایهی، سیاستی س ادت محور و عاری از فریـب و 

گیرد و صرفا  تج نیرن  است و مصایح دنیا و اخرت را در نظر می
ساحت نیست بلکه دو ساحتی است و حدود ایهی را در نظر دارد. 

این است که جام ه را هدایت کند و »شان سیاست ایهی به ت بیر ای
راه ببرد، تمام مصایح جام ه را در نظر بگیـرد و جام ـه و افـراد را 

)امـام « طرف ان چیـزی کـه صـالح ملـت هسـتهدایت کند به
های سیاست مطلوب از (. ویژگی077ص ،17ج ،1721خمینی، 

 دیدگاه ایشان چنین است 
ر امـام خمینـی، پیوند سیاست و م نویت  سیاست در منظـ −

ب،  1722جدا از اخالق مت ایی و م نویت نیست )امام خمینی، 
 (.012ص ،1

 ایف، 1722پیوند سیاست و فطرت انسانی  )امام خمینی،  −
( هــدف اصــلی سیاســت عادینــه، جلــوگیری از پیــدای  71ص

مفاسد و نیز خـارج نشـدن از دایـر  فطـرت انسـانی اسـت )امـام 
 (.772، ص7ج، 1721خمینی، 

 (.1، ص1۵جپیوند سیاست و اخالق )همان،  −
راه بـردن »پیوند عدایت و سیاست  امام خمینی سیاسـت را  −

، 71ج)همـان، « جام ه بـه مـوازین عقـل و عـدل و انصـاف و...
 دانند.( می04۵ص

ایشان دو سنب و یفه کلـی بـرای حکومـت مطلـوب ت ریـف 
ماننـد ها کند  اول و ایف و کارکردهای عمومی همۀ حکومتمی

تـرین تأمین بهداشت، امنیت، رفاه و... نوع دوم و در وا ـ  اصـلی
و یفه حکومت، مربوط به بسط و ترویج فضائل اخال ی، اعتالی 

سـازی، هـدایت ناب اد م نوی احاد جام ه و در یـج کـالم انسـا
سوی کمال و تأمین مصایح فردی و جم ی مـردم اسـت جام ه به

ــی،  ــام خمین ــوب 077ص ،17ج ،1721)ام ــۀ مطل (. در جام 
نفسه نیست بلکه اسالمی و  رانی اسای  و رفاه عمومی هدف فی

و یفۀ تأمین ان بر دوش حکومت اسالمی است تـا زمینـه رشـد و 
ها را تأمین نماید. امام توصـیه داشـتند کـه در ت ایی اخروی انسان

ها و انتصابات توجه بـه سـواب ، افکـار و روحیـه افـراد در انتساب
عنوان مدیران جام ه د ت نظر شود. کارگزاران به به انهاری کارگیبه

طلبی شصصی و گروهـی و طلبی و منف تطلبی، جاهدنبال  درت
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 شری و خانوادگی در سیاست نباشند و تقوای سیاسی، اجتمـاعی 
و ا تصادی را یزمه زمامداران اجرایی برای نیل به هدف و اصـالح 

اجـرای احکـام و  ـانون ایهـی و س ادت عمومی در پرتو احترام و 
تـرین موانـ  تحقـ  حکومـت دانستند. همۀنین از جمله مه می

پرسـتی، هـوس پرستی،مطلوب اسالمی در جام ۀ توحیدی، هوی
جویی امال دنیوی، سستی در بیـن  و ایمـان شیفتگی  درت، پی

انقالبی، اسالم امریکایی، نفوذ صاحبان ثروت و  درت در ارکـان 
 و  اهربینی است.نظام، ارتجاع 

ایـن خـانواد  مضـمون : یناید یساالر . مشارک  و مردم4−8
ها، احترام بـه رأی و خواسـت شامل حضور ازادانۀ مردم در صحنه

یافتـه گـری، مشـارکت سیاسـی سـازمانعمومی، روحیـۀ مطایبـه
ــ  احــزاب و گــروه )از ــز از اســتبداد و طری هــای سیاســی(، پرهی

پذیری، فسادستیزی، شـفافیت و نظـارت، اسـتقالل  ـوا، مشورت
انتقادپذیری و پاسصگویی است. در تفکر امام خمینی، ح  سلطۀ 

اعـ  از −مشروع، منحصـر بـه خداونـد اسـت و هـیچ حـاکمیتی 
ها مشروع نیست، مگر اینکه مأذون به بر انسان −حقیقی و حقو ی

حـاکمیتی بـر  اذن خداوند باشد. از این منظر هیچ وییتی و هـیچ
ها مقبول نیست مگر اینکـه شـارع ان را تنفیـذ کـرده باشـد. انسان

(. در 7۵7، ص14ج، 1721؛ 731ص ،1707)امـــام خمینـــی، 
دیدگاه امام حکـومتی مشـروع اسـت کـه در چـارچوب اصـول و 
 وانین دینی حرکت کند و مجری احکام دین باشد. بدین م نی که 

نهد که اراد  خداونـد را مطـاب   باید ا تدارش را بر این  اعده بنیان
سـایری دینـی مـدیی از متون  ط ی وحیانی به اجرا دراورد. مردم

حکومت است که مبتنی بـر مشـروعیت ایهـی و مقبوییـت مـردم 
مـداری، خـدمت است و حاک  در چارچوب مقررات ایهی، حـ 

محوری و ایجاد بستری برای رشد و ت ایی مـادی و م نـوی مـردم 
در اندیشۀ امام حکومتی مشروع اسـت کـه هـ  کند. حکومت می

واسطۀ اجرای احکام و  وانین دین حقانیـت داشـته باشـد )رکـن به
ایهی یا دینی مشروعیت( و ه  به پشـتوانۀ اراده و خواسـت مـردم 
ــی  ــن مردم ــد )رک ــت باش ــد مقبویی ــردن، واج ــت ک ــرای حکوم ب

مـا »فرماینـد  سایری دینـی مـیمشروعیت(. ایشان در باب مردم
 انهـاب  ارای ملت هسـتی . ملـت، هـر طـور رأی داد مـا هـ  از تا

بـه مـا حـ  و ت ـایی کنی . ما ح  نداری . خدای تبار  تب یت می

یـج نداده است، پیومبر اسالم به ما ح  نداده است که ما به ملتمـان 
 ایشان م تقد است کـه مـردم بایـد در همـه «. چیزی را تحمیل بکنی

ها مشـارکت داشـته باشـند. حکومـت نبایـد تحمیلـی باشـد و زمینه
براساس رأی و خواست مردمی بنا شود و در مقابل اراد  مـردم نباشـد 

، 11؛ ج7۵7، ص14ج ،1721؛ ۵0−۵7ص ،1711)امام خمینی، 
؛ 127، ص1؛ ج7۵7، ص14؛ ج713 و 770، ص۵؛ ج70ص

 (.11۵، ص10؛ ج023، ص0ج
ــاگون امــام پــی  از هــر چیــز مشــارکت مــردم د ر اب ــاد گون

های مشارکت مردم حکمرانی و در طرف مقابل فراه  اوردن زمینه
وسیله دویت را با انگیزه ایهی به رسمیت شناخته و هرگونه انگیزه به

دانند. مشـارکت و حـ  ت یـین غیرایهی را مردود و غیراسالمی می
و ح  است و بر همین اسـاس سرنوشت توسط مردم یج ضرورت 

سـایری دینـی، ه مکرر به رژی  پهلوی داشـتند. مـردمایراد اصلی ک
کننـد  باره ا هار مـینافی استبداد و دیکتاتوری است. ایشان در این 

اصول دموکراسی و ازادی در تضاد بنیادی با این رژیـ  و بـا وجـود »
دســت از مبــارزه ( »72۵، ص7 ، ج1721« )خــود شــاه اســت

وا  ـی جـایگزین داریـ  تـا حکومـت دموکراسـی بـه م نـی  برنمی
 (.723، ص7 ج ،همان« )ها شوددیکتاتوری

سایری دینی شامل  ل  و موان  تحق  دویت اسالمی و مردم
 انونی و خودسری، فساد اخال ـی ا تصـادی، ت دی کارگزاران، بی

هـای روحیۀ خودباختگی فرهنگـی و اسـتبداد رأی اسـت. دسـت
سـر راه  های نا   یا ض یف نیـز ممکـن اسـت، بـرناپا  و عقل

گرفته و مان  تحقـ  ارمـان  تشکیل یا تداوم حکومت اسالمی  رار
ملت در راه تشکیل شدن یا ادامـه یـافتن و یـا کنـد شـدن حرکـت 

همۀنـین در  .جام ه به سمت تشکیل دویت ناب اسـالمی گـردد
کنـد، هایی که دویت اسالمی را تهدید میاندیشۀ امام یکی از افت

احزاب مصتلفی است کـه در راه تشـکیل ها و منا شات میان گروه
فرمـان ایشـان، کنند. به همین دییل بهحکومت اسالمی تالش می

دور از منا شات گروهی ها باید تالش کنند تا بهاین احزاب و گروه
خود و حزبی، ملت را تا رسـیدن بـه هـدف عـایی ی نـی تشـکیل 

 حکومت اسالمی هدایت کنند.
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تتب ات این مطای ه نشان داد نظریه امـام خمینـی  مطای ه بررسی و
مطلوب با مضـمون نهـایی توحیـد بـاوری پیونـد  در زمینۀ جام ۀ

ریشه و اصل همـۀ ان عقایـد کـه »گویند  خورده است. ایشان می
« ترین اعتقادات ماسـت اصـل توحیـد اسـتترین و با ارزشمه 

و  (. بــرای نمونــه در زمینـۀ وحــدِت کلمــه712ص ،۵ج )همـان،
برادری، صفت جام ۀ توحیدی این است که با محوریت خداونـد 

های اجتمـاعی، نـژادی،  ـومی و مّلـی و وحی، چندگانگی، تفر ه
جهت جام ۀ توحیـدی مطلـوب مبتنـی بـر شوند. بدین منتفی می

است؛ ُامت اجتماعی « ُامت واحده»ارمان وحدت و برادری، یج 
لیــت، افــرادش را نظــر از زبــان، نــژاد، رنــ  و ماســت کــه  طــ 

پیوندهای عقیدتی و ایمـانی گـرده  اورده باشـد. ایشـان در ایـن 
ما همه در تحت یوای توحید، مجتم  هستی . »زمینه م تقد است 

در «. توحید، مذهب همه است؛ )تا( همه با ه  یِد واحـده باشـی 
تـوان گفـت  ـوار  جام ـۀ توحیـدی و گرایی میزمینۀ نظ  و  انون

ام ۀ مطلوب براساس یکتاپرستی است. ایشان بـر انداِم عمومِی ج
گـذاری بـرای بشـر، تنهـا در  ـانون»مبنای اصل توحید م تقدند  

اختیار خدای ت ایی است؛ همۀنان که  وانین هسـتی و خلقـت را 
نیز خداوند مقّرر فرموده است و س ادت و کمال انسـان و جوامـ  

نبیـا بـه بشـر تنها در گرو اطاعت از  وانین ایهی است که توسـط ا
(. 711−712ص ،۵ج ،1721)امـام خمینـی، « شده استابالو 

توان گفت منشـأ عـدایت اجتمـاعی، توحیـد در زمینۀ عدایت می
شود و تقوا مال  است. در جام ه توحیدی، همه امتیازات یوو می

امور خواهـد بـود. در زمینـه ازادی بایـد گفـت ایـن اصـل بـه مـا 
بر ذات حـ  بایـد تسـلی  باشـد و از اموزد که انسان تنها در برامی

هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعـت خـدا 
های دیگر را به تسـلی  باشد؛ بنابراین هیچ انسانی ح  ندارد انسان

تـوان در برابر خود مجبور کند. در زمینه حکمرانی سیاسی فقیه می
ان بـه بینی ایشان توحیـدی اسـت و از همـین رو ایشـگفت جهان

حاکمیت تکوینی و تشـری ی خداونـد بـاور دارد؛ ی نـی حـاک  و 
نوعی از سوی خداوند و شص  رهبر دینی، سیاسـی ُحک  باید به 

 باشد.
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، م طـوف بـه انهـانشـاندگان در بین  امام، س ی اجانب و دست
پـی  انحراف همـه مراکـز بـود و تبـاهی ملـت و افسـاد جوانـان را

از طریــ  مقویـۀ تربیـت پیگیــری  انهـاگرفـت. ایــن هـدف را مـی
کردند. امام غفلت از خود و شصصیت خوی  را عامل اصـلی می

هـای ای که از  ـدرتبایترین صدمه»کنند. ماندگی ذکر میعقب
کوشـ  کردنـد کـه  انهـابزرگ خوردی ، صدمه شصصـیت بـود. 

جـای ان یـج شصصیت ایرانـی و اسـالمی را از مـا بگیرنـد و بـه
همۀنـین «. شصصیت وابسته اروپایی، شـر ی و غربـی بگذارنـد

پوشی اصل اسـالم نـاب در محـیط تالش عوامل خارجی در پرده
در راه دسـتیابی  انهاترین استراتژی اجانب و ُعمال مسلمانان، مه 

به مناف  و اهدافشان است. است مارگران با تسصیر مراکز اموزشـی 
ها، مراکز سیاسی و مدیریتی جام ـه و گاهو تربیتی مصصوصا  دانش

نیز همسوسازی این مراکز با خواست خوی ، در راه دسـتیابی بـه 
ــیده ــود کوش ــداف خ ــب اه ــی، اجان ــام خمین ــاور ام ــه ب ــد. ب ان

های مهمـی را بـدین منظـور در دسـتور کـار خـود  ـرار مکانیس 
انـد از  دور شـدن مسـلمانان و هـا عبـارتاند. این مکانیسـ داده
هـای هـدایتهای اسالمی از ت لیمات اسالم و عدم ادرا  تدوی

های طاغوتی اسالمی، ایجاد یأس، احساس پوچی و ناتوانی، تربیت
کشاندن جوانان به مراکز فحشا و تبلیغ تر یات و فاسد )غیر ایهی(، 

سـازی از شصصـیت زده کـردن جوانـان، غافـلغرب جهت غرب
اندازی و ارعاب، تفر ه سازی، ایجاد خوفاسالمی و ملی، وابسته

سـازی بین ا شار جام ـه خاصـه روحـانی و دانشـگاهی، وارونـه
داران، ایجاد ناامنی، تبلیـغ م نای دین و تض یف ان، سرکوب دین

جــدایی دیــن و سیاســت و دیــن و دانــ ، ایجــاد خودبــاختگی، 
کارگماری مدیران و نمایندگان مزدور و وابسته، سرکوب دو مرکـز به

سـاز جام ـه ی نـی اه و دو  شـر مهـ  و سرنوشـتحوزه و دانشـگ
ایند )امام حساب میروحانی و دانشگاهی که َموِز ُمتفکر جام ه به

 (.1۵2، ص7؛ ج723 و 140 ،73، ص1، ج1721خمینی، 
 

 . راهکار تشکیل جامعه توحیدی5−2

 شـانیاسـت. ا یدیتوح ۀجام  ،ینیجام ه مطلوب از منظر امام خم
هـدف مشـتر  اسـت. جام ـه  جیـنظام به دنبـال  نیم تقدند که ا
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انسان کامل و مت ـادل اسـت کـه همـه ارکـان،  جیهمانند  یدیتوح
 گریکـدیبا  یان با نظ  و هماهنگ یو روح یجسم یعناصر و اعضا

هـ  بـا  فیبدون مداخله در و ا افته،ی تیو ترب حیصح یو به صورت
 یمقصد مت ای یسوبه ،یو با مشارکت و همدرد فهیو حسن انجام 

 جیـکه با حفـظ همـه مراتـب  یاجام ه»در حرکت است.   یخو
 جیـ کلند،یه جی یموجودند، اعضا جی ینظر داشته باشند، اعضا

انـد همـه بـا تیـهو جیـ یکه اعضا یحای نیاند، یکن در عتیهو
« اسـت یمقصد داشته باشند و ان مقصد ایهـ جیشان حفظ مراتب

ــام خم ــی)ام ــۀ  (.024، ص11، ج1721 ،ین ــ  جام  ــرای تحق ب
های ارمانی دویـت و  توحیدی، تربیت انسان صایح در رأس برنامه

اسالم حکومتی اسـت »جام ه  رار دارد. امام خمینی م تقد است 
اش حکومت سیاسی و یج جنبه ان حکومت م نـوی که یج جنبه

است؛ در وهلۀ نصسـت طـرز حکومـت اسـالم، طـرز حکومـت 
(. ایشـان 732و  73۵ص ،0ج ،1721)همان، « سازی استادم

هاسـت بر این باور است که سازندگی روح مقدم بر همه سازندگی
و اول باید نوعی انقالب باطنی و انقالب در نفوس انجـام شـود و 

تا سـاخته نشـود »نفوس شیطانی ما تبدیل به نفوس رحمانی شود. 
مقاصـد توانـد جام ـه بـه شود و نمییج ملت جام ه ساخته نمی

ــه کــه دارد برســد (. در جام ــۀ 17و  11ج ،1721)همــان، « عایی
توحیدی مطلوب اسالمی، محور، وجود انسـان کامـل اسـت کـه 

ایله )جانشین( خداوند است. نمود انسان مطلوب در تفکـر خلیفه
ایشان انساِن ُمهذِب صایِح ایهی است. به باور ایشان، این تربیت و 

را پدیـد اورد. « انسان ایهـی»نام  ای بهخودسازی  رار است سوژه
 در کـه انسـان غیـر تربیـت ان»دارد   ایشان در این باب ا هار می

 شده مضر است به جوام ، هیچ شیطانی و هـیچ حیـوانی و هـیچ
شـده مفیـد  در که انسان تربیت در مضر نیست و انموجودی ان

 ـدر مفیـد ای و هیچ موجـودی ان است برای جوام ، هیچ مالئکه
نیست. اساس عای ، تربیت انسان است. مملکتی که دارای انساِن 
مهذب است، تمام مطایب  حل است و انسان مهذب همه اب ـاد 

 ،1ج ،1721)امام خمینـی، « کندس ادت را برای کشور تأمین می
 (.071−07۵ص

در زمینۀ ساز و کار تحق  جام ۀ مطلوب ایشان م تقد اسـت 
داشته باشی  سه ُب د باید پدید ایـد  که برای اینکه جام ه توحیدی 

اسالمی شدن عقاید، اسالمی شدن اخالق و اسالمی شدن عمل. 
ها و کردارهـای سازی و بسط ارزشبرای تحق  این ُمه ، اسالمی

ــر  ــانواده و دیگ ــر خ ــاعی نظی ــای اجتم ــت در نهاده ــی، تربی دین
های ت لیمی و تربیتی ماننـد مدرسـه و دانشـگاه ضـروری سازمان
 افـراد تیـترب یبـرا مسـاعد یاجتمـاع طیشرا  یمـو ف مـا»است. 

 طیشــرا ضــد درست طیشرا نیا و  یساز فراه  لتیفض با و مؤمن
 نیـا(. »0١، ص١٨٨٧ ،ینـیخم امـام) «است طاغوت تیحـاکم

 از که یمطلوب کمال به است ممکن را کشور جی که هاستتیترب
 باشد، یانسان کشور کشور، جی و برسانند است یانسان جام ه هر

 بـدون یهـا یت ل ای هاتیترب نیهم و باشد؛ اسالم مطلوب کشور
 یکشـور جیـمقدرات  کهیها در ان و تنیمکن است که ام تیترب

 بـه را کشـور هاسـت،کشور به دست ان زیچ دست انهاست و همه
 رو نیهم از (7۵7ص ،1ج ،1721 ،ینیخم)امام  «بکشند یتباه

 یفرهنگــ اصــالح جــام ه، اصـالح در نیادیـبن و یاساسـ عامـل
 راه. »«اســت فرهنــ  اصــالح اصــالحات، همــه رأس»  اســــت

 فرهنــ  اگــر. اسـت مملکـت ان فرهنـ  ،یمملکتـ جی اصالح
(. ٢٧ص ،١ج همان،) «شودیم اصالح مملکت جی بشود، درست

 تــا دبســتان از مراکــز اصــالح جملــه ان از و فـــرهن  اصـــالح»
 «دیبـکوش انحراف راه سد در  وا تمام با و دیریبگ یجد را دانشگاه

 همان(.)
های فوق مشروط به فـراه  امـدن تحق  اغراض تربیتی و برنامه

شرایطی از جمله وجود وحدت حوزه و دانشگاه و اصالح نهادهـای 
اموزشی و فرهنگی است. همۀنین وجود نهادهای صایح از جملـه 

کـه کشـور مـا از   دران» :اید حساب میهای امام بهبلندترین ارمان
دیده است، از جاهای دیگـر ندیـده اسـت.  دانشگاه و فیضیه صدمه

ُمهذب باشند و علمای اسالم و اساتید دانشگاه بـا  اینهاباید هر دوی 
 ۀاز منظر ایشـان کـارگزارن نهادهـای جام ـ« ه  پیوند داشته باشند.

ما انسان دانشگاهی »بایست مت هد و متصص  باشند  مطلوب می
 «.اهی  نه م ل  و دانشجو، دانشگاه باید انسان ایجاد کندخو می

 و یفکــر یوابسـتگ از ییرهـا بر منوط را یفرهنگ تحول امام
 فرهنـ  جیـ را ریـغبه وابسته فرهن  شانیا یذا. داندیم یفرهنگـ
 کـه اسـت یفرهنگـ همـان نیـا. دیـنمایم یم رف انگل و ناسای 
 شـکل یاسـتکبار یهـا ـدرت و گانگـانیب هجوم و سلطه تـحت
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 ایـ جام ـه بــر و شــودیمـــ ســاخته گــرانید ۀنقشـ با و گرفته
 نیبنـابرا ؛(77ص ،1721 ،یزدانـی) شودیم ـلیتحمـ یجوامـ ـ

 و یادیـا  طـ  و کشـور نمـودن مسـتقل هدف نصست، مرحله در
 نحـو هـر  ط  زین و است خارج به یمتک یداخل و یخارج سلطه
 و اسـت یا تصـاد و یفرهنگـ چـه و ینظـام و یاسـیس چه سلطه

 دادن اختصاص و باشند که هر استثمارگران و است مار راندن رونیب
 یسـاز یاسـالم یبـرا. دهیکش رنج مردم به کشور مناب  و مصازن

ــه، ــ جام  ــف ریمس ــل هیتص ــه کام ــاوزارتصان ــ ادارات و ه  و یدویت
ــات ــ مؤسس ــ و یدویت ــصاص از یمل ــائن اش ــتفاده و خ ــواس  و ج

 .است نیام کاردانان به کار سپردن و هاستانگل
 عنـوانبـه تواننـدیمـ یجم ارتباط لیوسا ینیخم امام نظر از
 واتیتــبل یبرا یعناصر ه  و جوان نسل تیترب به یاموزش مراکز
 و  شـون اول از شهیهم.  ییایب  یپ واتیتبل راه از یستیبا. »باشند

. انـدفتـهریم  یپ واتیتبل راه از فقط و است نبوده کار در ی درت
گاه را ملت  ی ــلدر نیـا که فهماندندیمـ مـردم به و ساختندیم ا
 یهـاگروه همه و افتییم توس ه واتیتبل ۀدامن ک ک . است غلط

 جـهینت بـه و شـدندیمـ فـ ال و داریب مردم. گرفتیفرام را جام ه
ــ ــیم ــام) «دندیرس ــیخم ام ــاتیتبل(. »١٧٢ص ،١٨٨٧ ،ین  و و
 که فقهاست فهیو . اسـت مـا یاسـاس و مه  تیف ای دو ماتیت ل
 نـهیزم تـا دهند  یت ل مردم به و کنند غیتبل را اسالم احکام و دیعقا
 «شـود فـراه  جام ـه در اسـالم یبر ـرار و احـکام یاجـرا یبرا
 (.١٧٨ص ،همان)

 از یاسالم شرفتیپ و یدیتوح ۀجام  تحق  یراهکارها گرید
 همه یسو از است دادها و هاتوان همه انباشت ،ینیخم امام منظر

 مردم بر هیتک جام ه، اصالح جهت در ملت و اسالم داراندوست
 لیتشک پرورش، و تزکیه با ان کردن مأتو و  یت ل و دان  جوانان، و

 مراس  در شرکت و یبرگزار و مساجد در یمردم اجتماعات
 و اموزش مدارس یسازپا  با یاموزش مراکز اصـالح ،یمـذهب

 ان وندیپ و دانشگاه کردن یاسالم ،یاست مار فرهن  از پرورش
 و م روف به امر با فساد مراکز با مبارزه ها،حوزه اصالح و حوزه با

 یوابـستگ از ینـاش انحرافات مقابل در امی  و منکر از ینـه
 در یاسالم لیاص فـرهن  جیتـرو ،یوابستگ  ط  و یفـرهنگ

 در یسست و هراس عدم و ح  راه در استقامت و جهاد جام ه،

 گران،ید ب د و خود بیتهذ و اصالح تقدم به باور مشکالت،
 مردم عوتد ،منکر از ینه و م روف به امر اصل به عمل و اعتقاد

 علماب، توسط جام ه به ناب اسالم اصل یم رف ،یتقو به
 جام ه امور یدارعهده متصصصان، و نصبگان ها،یدانشگاه

 عمل در اخالص وجود متصص ، و مت هد ،یمتق رانیمد توسط
 ،یخودباور ،یداریب جوانان، به یبصش تیاهم خدا، به توکل و

 .است ییخودکفا و یمل و ییتوانا به باور
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 ینیامام خم ۀشیمطلوب در اند ۀتحق  جامع یمدل نظر 
 

 علیشرایِط 
−دوامل ساخراری؛ 

−نمام سیاسی با ااکمی  دیا؛ 
−نمام اجرمادی )نمادهای لابا(؛ 

−نمام اقرصادی )برقراری دداب  و اقرصاد اسالمی(؛ 
−کار زاران سیاسی؛ 

−سیاسی: اکمرانی ابمیم ب یج −رهبران دینی
 ها؛توده

 دقیدتی: ترویج ایدئوبوژی اسالمیم بیداری  –رهبران ظکری
 تربی  اسالمی جوامع اسالمیم

 ایشرایط زمینه
− داری و سلط  نمام سرمای

 ساخرار نمام جمانی
−اسرعمار جمانی 

− نمام پیشیا سیاسی
 سلطنری

− اسالم خواهی و نمام
 جمموری اسالمی ایران

 راهبردها
−یماد:شرظ یپومیآبادان

 ؛یرسانخدم 
−ِخود  بیالالح و تم

 (؛یساز د)خو
−اسالم؛  یااکم 

−غاتی)تبل یظرهنگ اسالم جیترو 
 مات(؛یو تعل

−.یدانشگاه یالالح نمام آموز 
 و اوزهم وادت اوزه و دانشگاه؛

−؛یاسالم ایقوان ایتدو 
−راندن  رونینمام سلط  و ب یینف

 اسرکبار؛
−؛یو ظرهنگ یاسرقالل اقرصاد 

− ؛یخودباور 
−و وادت  ییظزاات اهلم هم

 کلم ؛
−؛یان ان ابم  یترب 

 پیامدها
− پیوند دیا از ساخرارهای

 اجرمادی؛ ظرهنگیم سیاسی؛
−اسرقرار نمام اسالمی؛ 

−آزادی؛ 
−دداب  اجرمادی؛ 
−م ووبی  و نمارت؛ 

−فاظی  بیا مردم و ااکمان؛. 
−مشارک  دمومی و سیاسی؛ 

−مردم ساالری دینی؛ 

 گرشرایط مداخله
−جماب  و خودباخرگی؛ 

−ظقدان اسرقالل و غلیۀ اسالم آمریکایی؛ 
− جدایی دیا از ساخرارهای اجرمادیم

 ظرهنگیم سیاسی؛
−منی  و خودمحوری؛ 

−دنیاطلبی و ظ اد؛ 
−ددم تثبی  قانون؛ 

−تفاوتی و اا اس ددم م ووبی ؛بی 
−طلبی ااکمان؛تکبرم اسربداد رأی و قدرت 

−ادرمادی میان ام  و .کاف و بی
 ااکمان؛

−کار زاران ناالیق و غیر مرعمد؛ 

 ۀشیاند در مطلوب ۀجامع
 ینیخم امام
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 . ی ران کر* 

ــاجی .1 ــد )ح ــاری، زاه زمســتان(،  1732حســن، ملیحــه و غف
های رهبری امام خمینی در فرایند انقالب اسـالمی بـا مؤیفه»

کید بر ُب د بنیان فصلنامه علمی پژوهشنامۀ انقالب ، «گذاریتأ
 .07−77ص ،73، شماره پیاپی 73، ش 1دوره ، اسالمی

راهنمااااد ذارااارارد  ااا اد (، 173۵ســـایدانیا، جرمـــی ) .7
، ترجمه عبدایله گیویـان، انتشـارات علمـی پژوهشگ ان ذیفی

 فرهنگی.
بررســی »(، 173۵نــازنین مرزبــان ) وعیوضــی، محمــدرحی   .7

 فصالنامه، «امـام خمینـی های حکمرانی خوب از منظرمؤیفه
، 13، پیــاپی 7، ش ۵، دوره مطالعاااس سیاساای  اااان اسااال 

 .172−112ص
، «جام ه مطلوب از دید امـام خمینـی»(، 1732کرمی، ثریا ) .0

 .31، شفصلنامه حضور
نظـام اخـالق »(، 1737زایـی )زایی، نجـف و رضـا یـجیج .۵

، 7، دوره پژوهشانامۀ انقاالب اساالمی، «سیاسی امام خمینی
 .27−03ص ،1ش 

، 1، چ ش ح چال حااث (، 1711ایله )خمینی، روحموسوی .1
 .اثار امام خمینی تهران  مؤسسه تنظی  و نشر

فقیاه ححووما  والثا (، 172۵ایلـه )خمینـی، روحموسوی .2
 ، تهران  مؤسسه تنظی  و نشر اثار امام خمینی.اسالمي(

ش ح حاث   نود عقال و (، 1722ایله )خمینی، روحموسوی .1
 ، تهران  مؤسسه تنظی  و نشر اثار امام خمینی. ال

مجموعاه صاییفه اماا ، (، 1721ایلـه )خمینی، روحموسوی .3
، 14، 1، 2، ۵، 7، مجلدات ها و  یاناس اما  خمینیسخن انی
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