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مجموعه مقاالت پذیرفته شده دومین همـایش بـین المللـی قـرآن در اندیـشه و سـیره                   
   با رویکرد اخالق و اجتماعحضرت امام خمینی

  موسسه فرهنگی هنري عروج امام، دبیرخانه همایش: به کوشش
  موسسه فرهنگی عروج امام: ناشر
  1400: چاپ

   نسخه500: شمارگان
  موسسه چاپ و نشر عروج: چاپ صحافی

این اثر به مناسبت برگزاري دومین همایش بین المللی قـرآن در اندیـشه و سـیره امـام                  
  . چاپ و منتشر گردیدخمینی

  با) س (دومین همایش بین المللی قرآن در اندیشه و سیره حضرت امام خمینی  : سرشناسه
   رویکرد اخالق و اجتماع  

  مجموعه مقاالت پذیرفته شده همایش بین المللی قرآن در اندیشه و سیره   : عنوان و نام پدید آورنده
  ) س (حضرت امام خمینی  

  مؤسسه فرهنگی هنري عروج امام، دبیرخانه همایش، تهران  : مشخصات نشر
   صفحه615، 3ج   : مشخصات ظاهري

  :شابک
  فیپا  : وضعیت فهرست نویسی

  :یادداشت
  مقاله، سیره، اندیشه، قران، همایش، دومین  : موضوع

  :شناسه افزوده
  دبیرخانه همایش مؤسسه فرهنگی هنري عروج امام   : گردآورنده

  :بندي کنگرهرتبه 
  :رده بندي دیودي

  :شماره شناسه ملی



  
  
  
  
  

  مطالبفهرست  

  اسالمی انقالب در مجید قرآن کاربست بازخوانی

  خمینی امام یسیاس اندیشۀ در

  زایی لک رضا

  2..................................................................................................................................مقدمه

  3......................................................................................................................شناسی مفهوم

  3...........................................................................................................................انقالب

  4........................................................................................................................تطبیق روش

  6.............................................................................ایران مسائل در مجید قرآن کاربست. الف

  6..................................................................اسالمی البانق در مجید قرآن کاربست ـ یک

  12.....................................................................................................مقدس دفاع در ـ دو

  14.............................................................................اسالم جهان در مجید قرآن کاربست. ب

  14.......................................................................................................برادري و اخوت. 1

  15...................................................................................نصارا و یهود والیت نپذیرفتن. 2

  16.......................................................................الملل بین عرصه در مجید قرآن کاربست. ج

  16..........................................................................نامشروع درآمدهاي با جهانی مبارزه. 1

  19........................................................................................................آمریکا و شیطان. 2

  20.............................................................................................آمریکا از جهانی برائت. 3



  21...............................................................................................مارکسیسم مکتب نقد. 4

  22........................................................................................................................گیري نتیجه

  24....................................................................................................................منابع فهرست

  امام هاي اندیشه و آثار در قرآنی اخالق

  مجلسی اسماعیل محمد

  27................................................................................................................پور زینلی فاطمه

  28................................................................................................................................مقدمه

  30........................................................است مشهود امام منویات و بیانات در قرآنی مفاهیم

  30....................................................................................بود راحل امام بالینی کتاب قرآن،

  31.........................................................کردند ایجاد تحول مردم بین در قرآن با خمینی امام

  31.......................................................بخشیدند تجسم خود زندگی در را قرآن خمینی امام

  32.........................................................................بود جهانی نگاه قرآن به خمینی امام نگاه

  32.................................است نشده تبیین ما براي امام شخصیتی هايویژگی از زیادي بخش

  33......................................)هر (راحل امام الهی ـ سیاسی نامه وصیت در قرآنی اشارات وجود

  34...............................................................................قرآن آیات در اهتمام به امام سفارش

  ..............................................................................35خمینی امام قرآنی کالمی، هاي اندیشه

  35..........................................................................................................................توحید

  36...............................................................................خداوند شناخت در عقل توانایی

  38................................................................................................................فطرت برهان

  39................................................................................................................عبادي یدتوح

  41......................................................................................................یاله فعل هدفمندي

  44........................................................................................................................شفاعت

  44...................................................................................................شفاعت حقیقت. 1

  46.......................................................................................................شفاعت تأثیر. 2



 

  49....................................................................................................................معاد اثبات

  51..............................................................................................................معاد چگونگی

  55.................................................................................................جهنم و بهشت حقیقت

  56............................................................................................................................نبوت

  56.............................................................................................................نبوت فلسفه

  58...............................................................................................ها آیین تفاوت فلسفه

  59.......................................................................................................پیامبران عصمت

  61...........................................................................................................................امامت

  61........................................................................................................امامت ضرورت

  62................................................................................................................................نتیجه

  64....................................................................................................................منابع فهرست

  خمینی امام منظر از قرآنی مطلوب حکمرانی

  نیا اسماعیل نرجس ی؛محدث کاظم

  68................................................................................................................................مقدمه

  71................................................................................................نظري و مفهومی چارچوب

  72...........................................................................................مطلوب حکمرانی و حکمرانی

  ........................................................74خمینی امام قرآنی مطلوب حکمرانی اهداف و مبانی

  76..............................................................قرآنی مطلوب حکمرانی به رسیدن براي الزم ابزار

  76...........................................................................................................اسالمی حکومت

  78.......................................................................................قانون حکومت یا مداري قانون

  80...................................................................................................ردمم سیاسی مشارکت

  81...........................................................................................................مدنی هاي آزادي

  82.................................................................................................فساد با مبارزه و اصالح

  84.........................................................................................................نظارت و شفافیت



  86......................................................مستضعفین از حمایت و فقرزدایی اجتماعی، عدالت

  88.....................................................................................گویی پاسخ و پذیري مسئولیت

  89...........................................................تقوي و علم به کارگزاران و حکمران بودن مجهز

  90......................................................................................................مردم تربیت و تعلیم

  91.......................................................................................................................گیري نتیجه

  92....................................................................................................................منابع فهرست

  خمینی امام اندیشه در عرفانی اخالق مبانی

  حسینی ملک حمیدرضا ي؛محمدطاهر مهدي

  96................................................................................................................................مقدمه

  ........................................................................98خمینی امام عرفان در سیاسی ویژه نکات

  98................................جامعه در عارف حضور بر تاکید و عارفانه نشینی عزلت با مخالفت

  99.......................................................................................................انسان بودن محدود

  99..............حقیقت به یابی دست و عرفان طریق در باطنی شهود و عقل هماهنگی بر تاکید

  99....................................................................حق طالب و سالک در تفریط و افراط عدم

  100.........................................................................آدمیت به حیوانیت از انسان حال تغییر

  100....................................معبود به رسیدن راه در عارفان سراي عنوان به دنیا به ویژه نگاه

  100.................................................................الهی حقیقت با آدمی فطرت بودن راستا هم

  100...............................................آدمی احوال در کرم و شجاعت به طمع و حرص تبدیل

  101........................................................شود نمی حاصل شریعت با جز حقیقت و طریقت

  101...............................................................................سالک سلوك معراج الهی شریعت

  101...........................................................................................عرفان و ماما سیاسی اسالم

  102.................................................................................................دینی حکومت تشکیل

  103..............................................................................اسالمی حکومت در حاکم انتخاب

  103..........................................الهی وظیفه و تکلیف اسالم در زمامداري و کردن حکومت



 

  104..................................................................................هاست دوران همیشه دین اسالم

  105....................................................................................................الهی والیت خالفت

  105............................................................دینی حکومت در امام و رهبر حضور ضرورت

  106......................................................................................ماست دیانت عین ما سیاست

  106.........................................................................طاغوت زا آن زدودن و جامعه ساختن

  106...........................................................................................................الهی دین جامعیت

  108...........................................................................................................عرفان شناسی معنا

  110.................................................................................................................اسالمی عرفان

  112...................................................................................................اسالمی عرفان هاي دوره

  ........................................................................................114خمینی امام اندیشه در عرفان

  ....................................................................115خمینی امام اندیشه در عرفان سیاسی مبانی

  115........................................................................................................................توحید

  117..........................................................................................................................نبوت

  118.........................................................................................................................امامت

  119......................................................................................................................کامل انسان

  122.....................................................................................................................گیري نتیجه

  123..................................................................................................................منابع فهرست

  منافع تعارض مدیریت نحوه در قرآنی و دینی هاي مایه درون بر تحلیلی

  خمینی امام رهبري در سیاسی کنشگران

  کیامحمودي محمد

  126..............................................................................................................................مقدمه

  127.................................................................................................................پژوهش روش

  128..................................................................................................................تحقیق پیشینه

  130............................................................................................................مفهومی تمهیدات



  131..................انقالب اوائل دهه سیاسی بازیگران منافع تعارض با امام مواجهه شیوه :1 گفتار

  131.................................)59 تیرماه تا 57 بهمن (گذار دوران در منافع تعارض نمود) الف

  131.....................................................انقالب پسا ایران سیاسی نظام ماهیت بحران ـ 1

  133...............................امام خط پیرو دانشجویان دست به آمریکا سفارتخانه اشغال ـ 2

  134...............................................................................................فرهنگی انقالب ـ 3

  136...................................................................................سرزمینی وحدت بحران ـ 4

  138.................)68 ردادخ تا 59 تیر (تثبیت و سازي نظام دوران در منافع تعارض نمود) ب

  138........................................................................................منافقین مسلحانه قیام ـ 1

  139..............................................................قوا کل فرماندهی از صدر بنی برکناري ـ 2

  140...................................................................................................قطعنامه قبول ـ 3

  140...................................................................رشدي سلمان ارتداد فتواي صدور ـ 4

  141..............................................................نظام مصلحت تشخیص مجمع تشکیل ـ 5

  142.............................)س (خمینی امام کنش در دینی و قرآنی هايمایهدرون تحلیل :2 گفتار

  145.............................................................................................بندي جمع و مضامین تحلیل

  147..................................................................................................................منابع فهرست

  قرآنی مطلوب حکمرانی

  خمینی امام عمل و اندیشه در

  مرادي سهیال

  150..............................................................................................................................مقدمه

  152..........................................................................خمینی امام دیدگاه از حکومت ضرورت

  153..............................................................................خمینی امام دیدگاه از حکومت تقسیم

  155............................................................................خمینی امام دیدگاه از مطلوب ومتحک

  155...................................................................................:ائمه و پیامبر حکومت) الف

  156.................................................................................................:فقیه حکومت) ب



 

  156................................................................خمینی امام اندیشه در مطلوب حکومت ویژگی

  157......................................................خمینی امام دیدگاه از قرانی مطلوب حکمرانی ویژگی

  157......................................................................قرآن وراتدست به وعمل سنت احیاي. 1

  158..............................................................................اسالم احکام و قانون کردن اجرا. 2

  158........................................................................................بیگانگان ۀسلط با مخالف. 3

  159..........................................................بستگی وا از وجلوگیري کشور استقالل حفظ. 4

  167...................................................................................پذیري ظلم و ظلم نفی اصل. 5

  169..............................................................................................فرهنگی هویت حفظ. 6

  170.......................................................................................آن قلمرو و اسالم از دفاع. 7

  171..............................................................................................................................نتیجه

  173..................................................................................................................منابع فهرست

  تکبر و عجب درمان و بررسی در

  خمینی مسعودي عبدالهادي

  176..............................................................................................................................درآمد

  176.............................................................................................لغت در کبر و عجب معناي

  ........................................................................................177خمینى امام نزد عجب معناى

  181.....................................................................................................عجب درمان نیاز پیش

  182.........................................................................................................عجب منشأ شناخت

  184................................................................................خمینی امام دیدگاه از عجب منشأ

  186....................................................................................عجب درمان در خمینی امام شیوه

  ...........................................................................................190خمینی امام زدن تکبر معناي

  192........................................................................................................................کبر درمان  

  201.....................................................................................................................سخن نتیجه

  203..................................................................................................................منابع فهرست



  خمینی امام رفتار در کریم قرآن تجلی

  زاده معصوم حسین

  206..............................................................................................................................مقدمه

  207......................................................................................................................دتعبا ـ 1

  208......................................................................................................قتو اول زنما ـ 1

  211...........................................................................................................آنقر با نسا ـ2

  213.........................................................................................دارىهندز شب و تهجد  ـ3

  215.....................................................................................................اخد ئمیدا کرذ ـ 4

  216........................................................................................راتیاز و عیهاد به مهتماا ـ5

  218.............................................................................................................حسنه قخالا ـ 2

  219......................................................................................لطافت و ىظاهر ستگیآرا ـ1

  222...............................................................................................شجاعت و صالبت ـ 2

  223...........................................................................................................نفس تعز ـ 3

  225....................................................................................................................توکل ـ 4

  226...........................................................................................یستیز دهسا و قناعت ـ 5

  229.....................................................................................................................ىگیر نتیجه

  231..................................................................................................................منابع فهرست

  قرآنی هاي چهارچوب و ریشه

  اسالمی انقالب داخلی سیاست اصول

  گودرزي یمعظم علی

  236..............................................................................................................................مقدمه
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  237....................................................................................اسالمی انقالب قرآنی مبانی. 1

  237.......................................................................................................داخلی سیاست. 2



 

  237...............................................................................اسالمی انقالب داخلی سیاست. 3
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  239.....................................................................................................پژوهش شناسی روش

  239............................................................................................................پژوهش هاي یافته

  239...................................................................................................مردم راي به تکیه. 1

  241................................................................................ملت یکپارچگی و اتحاد تأمین. 2

  243..........................................:زمامداران و حکمرانان بودن اشرافی غیر و بودن مردمی. 3

  244......................................................................:ملت مصالح به نمسئوال بودن دلبسته. 4

  245...............................................................کشور پیشرفت براي همگانی تالش و کار. 5

  249......................................................................................................پیشنهاد و گیري نتیجه

  249............................................................................................................گیري نتیجه. 1

  250...............................................................................................................پیشنهادها. 2

  251..................................................................................................................منابع فهرست
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  فر حسینی رضا ی؛ملک آیالر
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  268...........................................................................................»سلیم قلب «از اصلی مقصود
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  270............................................................خمینی امام منظر از آیه در »سالمت «عرفانی تبیین

  271....................................................................................................قلب سالمت مراتب
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  ید در انقالب اسالمی کاربست قرآن مجیبازخوان
  ینی امام خمیاسیشۀ سیدر اند

  1ییزا رضا لک

ـ  بر اساس اندید در انقالب اسالم ی کاربست قرآن مج   یبازخوان: چکیده شه ی
ـ  ی،  نیحضرت امام خم  ،  ر آن یانگذار انقالب کب  ی بن یاسیس ه حاضـر   هدف مقال

 و یام جهانی پي برآمده از قرآن و داراینکه انقالب اسالمیبا توجه به ا . است
در مقاله حاضر به کاربـست  ،  بودهی و خارج یعرصه کارزار با دشمنان داخل    

 پرداختـه  یجهـان اسـالم و جهـان      ی،  د در سه عرصه مل    ی قرآن مج  يها  آموزه
ـ  تحقافتـه ی. ه اسـت   از روش استقرا انجام شد     يریگ  بهرهن کار با    یا. است ق ی
ـ تطب« توانـسته اسـت بـا        ینـ یت از آن دارد که امام خم      یحکا حـوادث و  » قی
ـ  دق يهـا   لیـ تحل،  دیات قرآن مج  یبر آ ،  دهیچیانات گوناگون و پ   یجر ق و راه   ی
ـ  بر اسـاس  ینیاز آنجا که امام خم . دی کارگشا ارائه نما   يها  حل ستم یـ ک سی
، آن را بـه کـار بـسته    ین روش را ارائه نمـوده و بـه صـورت عملـ      ی ا ينظر
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ـ  و نی و اجتماعیاسید سی حوادث نوپد  یل و بررس  ی از آن در تحل    توان یم ز ی
  . استفاده نمودیاسی و مخصوصاً علوم سی علوم انساني سازیاسالم

  .دیمج قرآن، قیتطب روش، رانیا، یانقالب اسالم، ینی خمامام: ها کلید واژه

  مقدمه

 کـه مـشهور شـده    ییتـا جـا  ،  داشتهأثیرت ید در انقالب اسالمی قرآن مج  شکبدون  
 انقـالب   يهـا   جرقـه ن  ی در آغاز  توان یم را   تأثیرن  یا. د است یکتاب انقالب ما قرآن مج    

ـ ی و والیالتی ايها انجمنحه ی به الینی و اعتراض امام خم 1342 در سال    یاسالم  کـه  یت
 از یکـ ین کردن آن با سوگند به یگزیم و جای از مفاد آن حذف سوگند به قرآن کر       یکی

). 622: 1ج،  1389ی،   و مـدن   207 :1372ی،  زنجـان  دیعم: ك.ر ( نشان داد  یکتب آسمان 
؛ تـا دوران مبـارزات انقـالب    گـردد  یبرم 1323ن و به سال یالبته نقش قرآن به قبل از ا      

 قرآن و اداره کردن يها  آموزه بر اساس    ین قانون اساس  ی انقالب و تدو   يروزیپی،  اسالم
 بـر قـرآن     ی مبتنـ  ی و جهان  يا  منطقه یپلماسیم و د  یات قرآن کر  ی آ يدفاع مقدس بر مبنا   

امـام   ( اقدام به چاپ قـرآن کـرد  يا  برههب مردم در    ی فر يگر شاه برا  یاز طرف د  . دیمج
  . قرآن نزد مخالفان قرآن استتأثیرن نشان دهنده یکه ا، )277: 1388ی، نیخم

 برد یمنام ي،  سدسان به، اند  خواندهد و آنان که درس قرآن       ی از قرآن مج   ینیامام خم 
ه یـ غ علیـ ن رو استعمار بـه فکـر تبل  ین همیاز ا، باشند یمران ی در ا  ها یغربکه مانع نفوذ    

ـ یامـام خم  : ك.ر ( و هست  بودهن از قرآن    یقرآن و جدا کردن مسلم      ، ص4ج، 1378ی، ن
کا و غرب ی که آمربرد یم قدرت نام یک منبع اصلی از قرآن به عنوان ینیامام خم). 215

  : به دنبال ضربه زدن به آن هستند تا بتوانند ثروت ملل مسلمان را غارت کنند
خواهند مـا را   خواهند مال شما را بخورند؛ مى     این منطق اجانب است که مى     

اى نداشته باشـیم؛ مثـل قـدرت قرآنـى      از قرآن منفصل کنند تا اینکه پشتوانه    
  ).216 ، ص4ج، 1378ی، نیامام خم. (پشت سر ما نباشد



  3 ...بازخوانی کاربست قرآن مجید در انقالب اسالمی  

ـ  يهـا   نمونـه الش مقاله حاضر معطوف به نشان دادن        ت ـ ی و ع ی جزئ  اسـتناد امـام   ین
نکه قلمـرو  ی ايبرا. کند یمر یتعب» قیتطب«شان از آن به    یکه ا ،  م است ی به قرآن کر   ینیخم
بـا روش  ، شانیـ  حـضرت ا يدگاههایـ شتر بـه آن د یب، محدود و مشخص باشد   ،  قیتحق

 ناظر به حـوادث و مـسائل انقـالب    یمطابق که بر اساس داللت میکن یم اشاره   ییاستقرا
ران رخ داده یـ  مشخص به نـام ا   ییایک منطقه جغراف  ی در   یانقالب اسالم .  باشد یاسالم

.  بـوده اسـت  ی و خـارج ی و عرصه کارزار با دشمنان داخلـ     یام جهان ی پ ياست اما دارا  
ـ  ی بدون بحث از دشمنان خارج   ین بحث از انقالب در عرصه مل      یبنابرا ن ی در عرصـه ب

ن مقاله ین رو در ایاز ا، ستیکامل ن، ت جهان اسالم یکا و توجه به وضع    یالملل مثل آمر  
 مـورد توجـه قـرار گرفتـه     ین المللیجهان اسالم و بی،  در سه سطح مل    یانقالب اسالم 

  . است
ق روشـن  یبلکه با مصاد،  هم نخواهد داشتیا فلسفی یا فقهی يبحث ما صبغه نظر   

ـ  آن جرینـ یم داشت که امـام خم یار خواه و مشخص سر و کینی و عیو جزئ  ـ ان و ی ا ی
ـ  بـر اسـاس ا  يل نموده و در مواردیات قرآن تحلیق بر آیا مسئله را با تطب    یحادثه و    ن ی

ن کار را از ی مقاله حاضر است که اينوآرو، ن تالشی و هماند نمودهل راهکار ارائه یتحل
ـ ی امـام خم  یاسـ ی فلـسفه س   یمستندات قرآن «ر  ی نظ ییها  نمونه و ) 1386: یـی زا لـک  (»ین

  .کند یمز یمتما) 1396: یاردانش (»ینیدگاه امام خمی از دیم قرآنی مفاهیاسیر سیتفس«

  یمفهوم شناس

  انقالب
از متن جامعه برخاسته و بر اساس       است که    "یحرکت" ینیانقالب از منظر امام خم    

ـ یامـام خم : ك.ر (و تقاضاها و اراده مردم شکل گرفته باشد    ها    خواسته  16ج ، 1378ی، ن
ـ 35  ، ص5ج، همان (. نداردی خسران ضرر وچیه،  باشد خدايبرا؛ انقالب اگر )26ص 
، مقـصد ، مبـدأ :  شش رکن اسـت ياست حرکت دارا» حرکت«ن مبنا انقالب    یبر ا ). 34
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زمـان انقـالب   ، انـد  مـردم محرك و علت محدثه انقـالب  . متحرك،  محرك،  مکان،  زمان
ت قـرآن  یـ هدف و مقصد انقـالب حاکم . ران بود ین ا ن آ ی بود و زم   57 تا   42 از   یاسالم

  .ت بودیو محرك آنها اسالم و روحان. بود
گـر سـخن    یبه د .  بودند یچنانکه دشمنان آن هم جهان    ،   بود یام انقالب جهان  یالبته پ 

اگر ملـت در صـحنه   . امام. 3امت؛ . 2مکتب؛ . 1:  جامع سه عنصر استیانقالب اسالم 
حاضر نبود با  ،   در صحنه  ياگر رهبر . م بود ی مواجه خواه  با کودتا ،  حضور نداشته نباشد  

 نظام ي کارآمدي ارتقایرساختینشست راهبرد ز، 1397 آبان 2، صدرا (همیشورش مواج
ب یاگر مکتب غا ). 120ـ99: 1380ي،  محمد: ك.ز ر ین،  رانی ا ی اسالم يو دولت جمهور  

ر یا به تعب  ی يدئولوژیا ا ی؛ مکتب   شود ینمع قدرت انجام    ید و تجم  ی و تول  یهماهنگ،  بود
 کند یمر حرکت و هدف حرکت را ارائه  یمس،  ضوابط و قانون حرکت   ،  ن اسالم یگر د ید

ـ  و مردیـ گ یمار امت قرار یکه توسط امام و رهبر در اخت      و وحـدت  یان آنهـا همـاهنگ  ی
ـ  مطالعـه ب يبـرا  (شـود  یمد قدرت یع و تولیجه باعث تجم  ی که در نت   کند یمبرقرار   شتر ی

 و باباپورگـل   45: 1378،  فـر  یعیشـف  و   27: 1390ي،  زدیـ مصباح  : ك.م ر یراجع به مفاه  
  ).1397ی،  و حق17: 1390ی، افشان

  قی روش تطب

ن معناست یق به ایروش تطب.  به کار برده استینین نام امام خمین روش را با همیا
 ت موجود انسان و جامعه را به قرآن عرضه کـرد و یوضع، د بر اساس مقصد قرآنیکه با 

 مختلـف  يهـا  عرصـه ن راه است که قـرآن بـه         یاز ا . افتیش را در  یها  ها و ضعف    تقو
  : دیفرما یم ینیامام خم. ابدی ی راه می و از انقالب اسالمی و عملیاعم از علمی، زندگ

یکى از آداب مهمه قرائت قرآن که انـسان را بـه نتـایج بـسیار و اسـتفادات                 
  .است» تطبیق«شمار نائل کند،  بى

کند، مفاد آن را با   است که در هر آیه از آیات شریفه که تفکر مى           و آن چنان  
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حال خود منطبق کند، و نقصان خود را به واسطه آن مرتفـع کنـد و امـراض       
  ). 206 ، ص1370، ینیخم امام. (خود را بدان شفا دهد

ـ ا. کننـد  یمـ  را هـم ذکـر     ییهـا   مثال،  قیف تطب یپس از تعر  ،  خودی،  نیامام خم  شان ی
  :دیفرما یم

، در قصه شریفه حضرت آدم علیه السالم ببیند سبب مطرود شدن شیطان مثالً
ها و عبادتهاى طوالنى چه بوده، خـود را از          از بارگاه قدس با آن همه سجده      

آن تطهیر کند، زیرا مقام قرب الهى جاى پاکان است، بـا اوصـاف و اخـالق                 
 استفاده شود   از آیات شریفه  . شیطانى قدم در آن بارگاه قدس نتوان گذاشت       

انَا خَیرٌ منْـه  که مبدأ سجده ننمودن ابلیس خود بینى و عجب بوده که کوس  
 زد، و ایـن خـودبینى اسـباب         )12:اعراف( ،خَلَقْتَنى منْ نارٍ و خَلَقْتَه منْ طینٍ      

 شد، و آن، اسباب خود رأیى ـ که استکبار است ـ خودخواهى و خودفروشى
ما از  . شد، پس مطرود درگاه شد     ـ ز فرمان است  که استقالل و سر پیچى ا      ـ

اول عمر شیطان را ملعون و مطرود خواندیم و خـود بـه اوصـاف خبیثـه او                  
و در فکر آن بر نیامدیم که آن چه سـبب مطرودیـت درگـاه              . متّصف هستیم 

و نیز تفکّر کنیم در همـین قـصه شـریفه و سـبب مزیـت آدم و             است   قدس
ه ببینیم چه بوده، خود نیز بـه مقـدار طاقـت بـه آن     برترى او را از مالئکۀ اللّ     

  ). 206 ، ص1370ی، نیامام خم (.متّصف شویم
ـ آ ین است که وقت   یق ا یچنانکه گفته شد مراد از تطب      ت و یوضـع ، می را خوانـد يا  هی

را ...  فرهنگ و، مطبوعات، رسانه، اقتصاد، استیس، ا جامعهی خودمان و ي و دوریکینزد
إنَّمـا الْمؤْمنُـونَ الَّـذینَ إذَا ذُکـرَ اللّـه           : میخوان یم در قرآن    یثالً وقت م. میه بسنج یبا آن آ  

د ی با )2:انفال( وجِلَت قُلُوبهم و إذَا تُلیت علَیهِم آیاتُه زادتْهم إیماناً و علی ربهِم یتَوکلُونَ            
ات را در مـا  ین خصوصی ایزانیم تا چه مینیم و ببیات را بر خود منطبق کن    ین خصوص یا

مـثالً در  ، ستیـ ه چیـ ن آیـ م که رابطه اضالع مختلف جامعه با ا    ی کن یبررس. وجود دارد 
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ا به خدا توکل  یآ،   بزرگ يا از خدا  ی ترسد یم ي استکبار ي از قدرتها  یاسیحوزه نظام س  
ـ آ، شـود  یمـ گـران  یدسـت بـه دامـن د   ی،   حل هـر مـشکل     يا برا یدارد   ا دسـتگاهها و  ی

جامعه را به سمت توکـل بـه خـدا و          ،  ت جامعه را بر عهده دارند     یریمد که   ییسازمانها
ا هدفشان فقـط کـسب   ی کنند یمت یریت و مدی هدایمان قلبیش ایخوف از خدا و افزا   

ت موجود و آن دانش و      ی تا نسبت وضع   کند یمق کمک   ین تطب یا. قدرت و ثروت است   
، ا قرآن روشن گردد و در گام بعدب، کند یم و نهادها را اداره     ها  سازمان،   که افراد  يتفکر

از ، اند داشتهه اشاره ین آی از آثارشان به ا  یحضرت امام در برخ    (.ت شود یاصالح و تقو  
  ). 343 ، ص3ج، رات فلسفهیتقر: ك.جمله ر

 ینـ یشات امام خمین روش و با استناد به فرما   ی بر اساس ا   يگری د يها  مثالدر ادامه   
 ي گردآورینی امام خمی استقرا از آثار مکتوب و شفاه بر اساسها مثالن یا. میکن یمذکر 

نجـا  ین اسـت کـه در ا  یش از ای بها مثالالبته .  شده استی ساماندهیو در سه محور کل 
 را که از ینین است که تعامل و کاربست روشمند امام خمیآمده اما آنچه هدف ماست ا 

ـ ام. میروز نشان دهـ   ان قرآن و حوادث     یم،  اند  نمودهر  یتعب» قیتطب«آن با عنوان     د آنکـه   ی
  .م شودیل و ترمیبحث توسط محققان تکم

  رانید در مسائل ایکاربست قرآن مج. الف

  ید در انقالب اسالمیک ـ کاربست قرآن مجی
گرچه ممکن اسـت    :  غلط یاسی س يها  برداشتق در اصالح    ی روش تطب  يکارآمد. 1
ـ امـا جالـب ا  ، ن روش غلط هم به کار بسته شـود     یکه ا   اصـالح  یی توانـا ن اسـت کـه  ی

ا ممکـن  یـ ن پرسش کـه آ ین به ایبنابرا. د را هم داراستی غلط از قرآن مج  يها  برداشت
پاسـخ مثبـت    ،  ردین روش به صورت غلط مورد استفاده قرار بگ        ی ا ياست که در موارد   

ـ ی بـه امـام خم   یشخص. ن اتفاق رخ داده است    یاست و در زمان خود حضرت امام ا         ین
خواهد ب کههرکس سلطنت و حکومت را به خداوند ،  قرآنشیفرما  بر اساسنوشته بود
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اکنون هم خداوند قـدرت را   )26آل عمران، آیه ( تُؤْتی الْملْک منْ تَشاء   : کند یماعطا  
ـ کن یمخالفـت مـ  حال چرا شما با او ، به شاه داده است   ـ ی؟ امـام خم دی بنـا بـه گفتـه    ی، ن

ـ  ا دادنـد کـه  حی توضاما، به آن شخص اصالً جواب ندادند     ،  خودشان ن یـ سـخن و ا ن ی
ن استدالل کردند که سلطنت فرعون ی چنینیامام خم. ب قرآنیتکذبرابر است با   ،  اعتقاد

م یو حـضرت ابـراه     یموسـ حضرت  پس چرا   ،  و نمرود را هم خداوند به آنها داده بود        
ـ یامـام خم : ك.ر (؟ند مخالفت کردی طاغوتيها حکومتآن  با  هما السالم   یعل ، 1387ی، ن
ـ  که با در نظر نگرفتن مقصد و هـدف قـرآن و تطب         مینیب یم) 348 ، ص 3ج ق نـاقص و  ی

ن قابـل مـصادره     ی به نفع ظالم   ی به آسان  ین کتاب آسمان  یا،   به قرآن  ینداشتن نگاه متعال  
 و بـه  یاهداف و خطوط کل، ه با مصداقیق آ ین الزم است که در تطب     یبنابرا. شدن است 

ر گرفت و آن خطوط و مقاصد عبارت است  مقاصد قرآن را هم در نظینیر امام خم یتعب
ـ  کـه قـرآن هرگـز باطـل و ظلـم را تأ         ین معن یاز حق و باطل و عدل و ظلم؛ به ا          د و یی

  .دینما ینم و حق و عدل را محکوم کنند ینمت یحما
 نیتـر  یخی از تـار یکـ ی«که به عنـوان     ،   مهم یامیپ در   ینیامام خم :  خدا يام برا یق. 2

ـ آ یمار م ششان به   یا 1»یاسناد مبارزات  ، انـد   نوشـته  آن را    1323  مـاه  بهـشت یارد و در    دی
ـ  با تطبینیامام خم.  استام هللای قتنها راه اصالح دو جهان که   اند  فرمودهح  یتصر ن یـ ق ای

م حرکـت و انقـالب   ی خدا در صـراط مـستق    ي که برا  خواهد یماز مردم   ،  ه بر انقالب  یآ
 و زند یمجهان اسالم جرقه انقالب را ز یران و نیه بر این آیق ایدر واقع امام با تطب. کنند

ل الرحمن را یم خلی خدا ابراهيام برایقن باورند که یشان بر ایا. افشاند یمبذر انقالب را 
ـ  فرعون رک عصا ب  یم را با    ی کل ياموس و   به منزل خلّت رسانده    و تمـام  نمـود  ره یـ ان چی

ک تنـه بـر   یرا  ـ  ه و آلهی اهللا علیصلـ  نییخاتم النب و تخت و تاج آنها را به باد فنا داد
 امـام : ك.ر (.و بتها را از خانه خدا برانداخت    روز نمود   یپت  ید جاهل یتمام عادات و عقا   

  ).22 ، ص1ج، 1378، ینیخم
                                                   

 .شود یاصل نسخه خطی آن در کتابخانه وزیري یزد نگهداري م .1
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ـ  کـه در آ    دانند یم يداری از ب  یام کردن را قسم   ی ق ینیامام خم   إِنَّمـا  قُـلْ ف  یه شـر  ی
ظُکمةٍ أَعداحوا أَنْ بِوتَقُوم لَّهثْنَ ل ي و یمفُرَاد )به عنوان تنها موعظه خداونـد بـه        ) 46:سبا

 حرکت ي بر اساس الگوینیامام خم). 243 ، ص10ج،  همان: ك.ر (بشر ذکر شده است   
ه یـ ن آ ی بـا اشـاره بـه همـ        خواهـد  یمـ زه  ینکه انقالب حرکت است و محرك و انگ       یو ا 

  :دیفرما یم
کنید، قیام   که مى یکى از چیزهایى که ظاهر آیه است این است که نهضتهایى          

إِنَّما أَعظُکُم بِواحـدةٍ أَنْ تَقُومـوا للَّـه .    أن تقوموا للَّه  : باشد» للَّه«کنید   که مى 
جمعیـت هـم کـه      . »للَّـه « یعنى خودتان هستید، قیـام کنیـد         ؛  و فُرادى   مثْنى

ایـن  . فقط قیام نباشـد   . باشد» للَّه«هستید، گروهها هم که هستید، باز قیامتان        
چه اشخاصـى   ـ عالم هستند] در[قیام را و این نهضتها را همه گروههایى که   

هایى دارند، لکـن     یک نهضت  ـ که انحراف دارند و چه اشخاصى که ندارند       
آنکه مورد موعظه است و خداى تبارك و تعالى به آن یک چیز موعظه کرده            

د به هواهاى نفسانى باشد؛ آلوده نباش» للَّه«است بشر را؛ این است که قیامتان 
 1378امام خمینی،  (.هاى شیطانى، آلوده به دنیا نباشد آلوده نباشد؛ به وسوسه 

 ).244 ، ص10ج

 يفـداکار و  اهللا  ي بـرا  ییفدا،  معرفت اهللا ام هللا   ی معتقد است که در پناه ق      ینیامام خم 
در  ی که حتشود یمو باعث ) 126 ، ص18ج، همان: ك.ر (آورد یمبه همراه  اسالم يبرا

  :رایز). 8 ، ص8ج، همان: ك.ر (روز باشدیمتحمل شدن شکست در واقع پصورت 
ــشتوانه   ــد، پ ــه ش ــام للَّ ــه اســت  اش اگــر قی ــی،  (هــم اللَّ ــام خمین ، 13جام

  )137 ـ138 ص
ا یـ طان ویا شـ ین محرك انسان دو عامل است؛ یبنابرا.  استریناپذ شکستو اهللا هم    

 اگر در ظاهر یروز و سعادتمند است حتی پید آدمللّه باش، ام و محرك انسانیاگر ق. خدا
 و  یهنی و م  ی و منافع حزب   ی نفسان يشکست بخورد و اگر محرك انسان للنّفس و هواها        
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ن یا. روز شودی اگر در ظاهر پ   ی است حت  یباشد شکست و شقاوت او حتم     .. . و یگروه
 یشاه  ستمم  یرژه  یام عل یران را به ق   ی بر اساس آن مردم ا     ینی که امام خم   یاست آن منطق  

  .کرد یمدعوت 
ات قرآن بـر  ی از آیق بخشی با تطبینیامام خم: ندگان مجلس شورا و سنا    ینقد نما . 3

  : دیفرما یمشان یا. دهد یم آنها را مورد نکوهش قرار يم پهلویکارگزاران رژ
جاهل اگر . عالمى که تزکیه نشده است، خطرش از جاهل بسیار زیادتر است

اما عالم اگر فاسد باشد، عـالَم را فاسـد     . ش فاسد است  فاسد هم باشد، خود   
. تزکیه قبل از تعلیم و تعلم است؛ یزَکِّیهِم       . کشد کشور را به فساد مى    . کند مى

نفـوس را مهیـا کنـد و    . پرورش بدهد . پیغمبر آمده است اینها را تزکیه بکند      
 حکمـت بکنـد، کـه اگـر     بعد تعلیم کتـاب و . بعد یعلِّمهم الْکتاب و الْحکْمۀَ   

کتاب و حکمت با پرورش توأم نباشد و با تزکیه توأم نباشد، موجودى که از 
شود که در مجلـس سـنا و در مجلـس            آید همین موجوداتى مى    او بیرون مى  

  )494 ، ص12ج، 1387، ینی خمامام (.شوراى قبل از انقالب بود
 بـه    را ونیروحـان طـالب و     شاه   یوقت: یه طالب سرباز به حضرت موس     یتشب. 4
 عصر عجل ی فرمودند که شما سربازان حضرت ولینیامام خم،   فرستاد ي اجبار يسرباز

 را با شـجاعت  یمات نظامیتعل، دیا شدهده  ی کش ها  پادگانف که به    ی فرجه الشر  یاهللا تعال 
حـضرت  همچـون  باشـد کـه     نـد یفرما یمـ ق  ید؛ سپس با استفاده از روش تطب      یریفرا بگ 

شما ، دیچیرعون بزرگ شد و اساس ظلم و جور او را در هم پ که در آغوش فیموس
 فساد و ظلـم را از  يها شهید ری بتوانیتحت دستور مقام صالح مناسب و  یدر فرصت هم  

 کـه امـام   شود یم مالحظه   .)452 ، ص 2ج ،1378ی،  نیامام خم : ك.ر (دیخ و بن برآور   یب
 در  یر حـضرت موسـ     را بر حـضو    يم پهلو ی رژ يها  پادگان حضور سربازان در     ینیخم

 و  یاسـ یسی،  تـ ین نگـاه سراسـر امن     یروشن است که ا   . اند  دادهق  یقصر فرعون مصر تطب   
  .م استیات قرآن کریم و منطبق بر آیبرگرفته از قرآن کری،  و الهيمعنو



10  3ج /  مجموعه مقاالت 

شان یـ ن است که ا   ی ا ینیار جالب امام خم   ی بس يها  قیتطباز  :  فرعون هشاه ب ه  یتشب. 5
 بـر  يبکارانـه محمدرضـا پهلـو   یو بعد از توبـه فر   لوشاتو نوفل    در 1357 در دوم آذرماه  

، ه داشـت ران چنـد خواسـت  یملت ا دیفرما یمشان  یا. د انجام داده است   یاساس قرآن مج  
ـ  او بلکـه ن شخص ین بود که ا   یا اش  خواستهن  یاول در مقابـل شـاه   . ن سلـسله نباشـد  ی

نکـه  ی بعـد از ا فرعـون .  که فرعون کردیه آن تشبثیشب،   زد یی کرد و دست و پا     یتشبثات
: مـان آوردم یگفـت مـن هـم ا   ، غرق شـود ک است ید که االن نزد یدعذاب نازل شد و     

     اال الَّذ ال اله انَّه نْترائیل    يامنُوا اسب بِه نَتام ) اکنـون  بود که ن  یاجواب  . )90: ونسی  
و کنْـت مـن   آآلنَ و قَد عـصیت قَبـلُ       !يکرد یت م یقبلًا معص حال آنکه   ! ؟يمان آورد یا

 هـا   نکه سـال  یهم بعد از ا   شاه    که شود یمق  یبعد امام وارد تطب   ). 91: ونسی (المفْسدینَ
است عبارت هم عذاب و ،  آن وقت که عذاب نازل شد     ،   شده تیانت و جنا  یخمرتکب  

ـ نـه  اسـت و    یک مسئله اله  یکه  ،  رانی گره کرده ملت ا    يمشتهاادها و   یفرن  یاز هم  ک ی
، دهیـ دشـدن  غـرق  خروشان و در حال ج اموان  یکه خودش را در ا    حاال  ي،  مسئله بشر 

ن بـه بعـد   یگر از ای که من تا حاال اشتباه کردم و حاال د دیگو ی م  و کند یاظهار ندامت م  
گر توبـه  یمن د دیگو ی اعالم ميخطاب به مراجع عظام و علما   . شود ین اشتباهات نم  یا

نجـات   مـن را   یعنی دینجات بده  راوطن  منظور از   ! دینجات بده  د وطن را  ییایب! کردم
  ). 85ـ  84ص ،5ج، 1378، ینی خمامام: ك.ر (کند ینمقبول نکرده و ملت اما د؛ یبده

 بـا فرعـون هـم پـرده         يک تفاوت محمدرضـا پهلـو     ی از   ینیامام خم ،  نیعالوه بر ا  
ک طـرف   یشاه از   نکه  یو آن ا  . فرعون دارد  ک فرق هم با توبه    ی البته توبه شاه     دارد یبرم
ن کـار را نکـرده   یـ فرعون ا! آوردهدان ی را به میدولت نظامگر  ی و از طرف د    هار توبه اظ

ن یـ دسـتور ا  بـا  شود ی که واقع مییهمه کشتارها. ن از توبه گرگ هم بدتر است    یا .بود
  )85 ، ص1378امام خمینی، : ك.ر (استشخص 

ران یر اد آمدن تحول دی پدینیامام خم: ی قدرت فرشتگان در انقالب اسالمیتجل. 6
ـ  با خطرات آن را بر اسـاس آ       ییارویان انقالب و شجاعت در رور     ی در جر  یاسالم ات ی
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ـ  کـه در ملـت ا  ی معتقد است تحوليو. دهد یمقرآن به فرشتگان نسبت   ،  داديران روی
ـ یتحول از ضعف و خوف و تفرقه و تشتت و ترد      .  بود ی اله یتحول  بـه  ی تفـاوت ید و ب

  .اقیت و اشتین و احساس مسئولیقیقدرت و شجاعت وحدت و تعاون و 
دا شد که از خـوف بـه قـدرت و از          ی که در ملت پ    ی آن تحول  کند یمح  یشان تصر یا

دست بشر امکان ندارد که .  بودیک تحول اله، ین تحولیا، ر نمودییضعف به قدرت تغ
 دیمالئکۀ اللَّه شما را وادار کردند که برو. جاد کندین گونه تحول ای ایک ملتیبتواند در 

و بـا اسـتناد بـه قـرآن     ) 534 ـ  533ص ،11ج، همان: ك.ر (دین کارها را انجام بدهیو ا
بنَـا اللَّـه ثُـم      : کنـد  یم اشاره   ی فرشتگان اله  يم به نقش آرامشگر   یکر إِنَّ الَّـذینَ قـالُوا ر

ـ         استَقاموا تَتَنَـزَّلُ علَـیهِم الْمالئکـۀُ أَال        أَب زَنُـوا وال تَح ـ   تَخـافُوا و  کنْـتُم  یشرُوا بِالْجنَّـۀِ الَّت
 کـه از    بخـشد  یمـ  و قلبتان را آرامـش       فرستد یم بر شما فرو     مالئکه؛ خداوند   تُوعدون

  ).158 ، ص1ج، همان: ك.ر (دیکشته شدن و اعدام شدن نگران نشو
 کاربـست   نیتـر   عیوس قرآن   يها  آموزهن بر اساس    یب قوان یتصو: نیب قوان یتصو. 7

. دهـد  یمران را نشان ی ای اسالمي که حضور قرآن در نظام جمهور    ثیرتأروش و نه تنها     
 مـردم وارد    ی زنـدگ  یاسـ ی و س  ینجا انقالب قرآن را به صحنه اجتماع      یگر سخن ا  یبه د 

ـ آ یدرمـ  و رسماً به خدمت مقاصـد قـرآن          کند یم ـ یامـام خم . دی  نگهبـان  ي از شـورا ین
  :ندی نمایستادگیا، قرآن است که مخالف ینیب قوانی در برابر تصوگونه یموس خواهد یم

 اگر تمام مـردم     ...باید قوانین را بررسى نمایید که صد در صد اسالمى باشد          
زنند که بر خـالف   دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنها حرفى مى       

حکم قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید، و لـو اینکـه تمـام بـر شـما              
 موسى در مقابل فرعون مگر کردند؛ مثال مىا هم همین طور عمل انبی. بشورند

  ).53ص ، 13ج،  خمینیامام( غیر از این عمل کرد؟ مگر موافقى داشت؟
ـ : کا در طـبس   یل شکست آمر  یتحل. 8 ماهـا و   ی هواپ 1359بهـشت مـاه     ی در ارد  یوقت

ـ یامـام خم ، ده شـدند ی در هم کوبیکا در طبس با قدرت اله    یآمر يکوپترها یهل ـ  این ن ی
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ن بود یآن پرسش ا. دار قرار داد  ی ب يها  انسان در معرض وجدان تمام      پرسش و پاسخ را   
کوپترها  یهل، و سپس پاسخ دادند کارتر را ساقط کرد؟ يآقا يکوپترها یهل یکه چه کس

مـأمور  هـم   بـاد  .ها مأمور خدا بودند شنچون  ؛ها ساقط کردند   شن او را    يماهایو هواپ 
  .)380 ، ص12ج، امام خمینی: ك.ر (ن بردیباد از بهم  قوم عاد را ؛خداست

ـ برگرفته از ا  ،  ن برد ی قوم عاد را باد از ب      ندیفرما یم ینینکه امام خم  یا فه یه شـر یـ ن آی
 توفنـده   يتنـدباد ] لهیوسـ [به  ،  و اما عاد  «؛  وأَما عاد فَأُهلکوا بِریحٍ صرْصرٍ عاتیۀ     : است

 و هالکت قـوم  ي نابودینی امام خمرسد یم لذا به نظر     .)6: حاقه (»سرکش هالك شدند  
له باد ی که هر دو به وساند دادهق یکا تطبیآمر يکوپترها یلهماها و ی هواپيعاد را بر نابود

 به کالم خدا  يدیاز اعتقاد توح  ،  ن نگاه که باد و شن مأمور خدا هستند        یا. اند  شدهنابود  
ن اعتقـاد   یـ صـاحب ا  ). 4 :فـتح  (رضِلَّه جنُود الـسماوات و األَ     و ل  :ردیگ یمسرچشمه  

ل یـ د در تحلیک نگاه جد، ی ن نگاه یا. هراسد ینمز  یچ چ ی و از ه   شود ینمد  ی ناام گاه  چیه
 مطرح کرد و ی متعالی آن را در علوم انسانتوان یم است که ین المللی و بیاسیمسائل س

  . گرفتیج آن را پینتا

  دو ـ در دفاع مقدس
 فرمودنـد ران یان تجاوز عراق به ا یدر جر : د در دفاع از مظلوم    یکاربست قرآن مج  . 1

ـ  و آمیده یمکه ما قرآن را داور قرار    آنهـا تـالوت   يه نهـم از سـوره حجـرات را بـرا    ی
إِنْ طائفَتانِ منَ الْمـؤْمنینَ اقْتَتَلُـوا فَأَصـلحوا         و :دیعمل کن ه  یآن  ی ا ه ب مییگو یم و   میکن یم

ی أَمرِ اللَّه فَإِنْ فـاءت  إِل ء یتَفی حتَّی  تَبغی  الَّتي فَقاتلُوا   األُخْر إِحداهما علَی    بغَتبینَهما فَإِنْ   
ن با هم   ا مؤمن از  فهیاگر دو طا   ؛فَأَصلحوا بینَهما بِالْعدلِ و أَقْسطُوا إِنَّ اللَّه یحب الْمقْسطینَ        

، گر تجـاوز کـرد    یفه د ینها به طا  ی از ا  يا  فهید و اگر طا   یشما صلحشان بده  ،  جنگ کردند 
به ،  به اطاعت خدا برگشتی وقت؛تا به اطاعت خدا برگرددد یبجنگد با او یتان مکلف همه

  .)9: حجرات (»دی قسط صلح کن وعدالت
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ش یپس بنا بـر فرمـا  ، ندست ه در خاك ما   یعراق يروهایناگر  «: فرمود یم ینیامام خم 
شـما  مبارزه مـسلحانه   ما از  البته.دیکنمبارزه د با او یباو  استتجاوز  م  عراق میقرآن کر 

د و یکنصدام را محکوم اقل پس حد د؛یکار را انجام دهن ی ام کهی نداريدیم و امیگذشت
، ص 16ج ،1378امام خمینی، : ك.ر (دی باشطرف یب، دیده ینمن کار را هم انجام   یااگر  
از ، ر صـدام ظـالم  ه ب یق آ یبا تطب ي،   کامالً کاربرد  ینیب امام خم  ین ترت یبه ا . )108ـ  107

ش قـرآن بـا ظـالم و    یخواست که بنا به فرما    ،   اسالم بودند  ی که مدع  ی اسالم يکشورها
، کننـد  ینمـ  او را محکـوم کننـد و اگـر هـم محکـوم           جنگند ینممتجاوز بجنگند و اگر     

ـ  از قرآن با روش تطب     ینین برداشت امام خم   یا.  طرف باشند  یکم ب   دست ق اسـت و از     ی
 که خدامحور اسـت و      یمنطق.  بر قرآن است   ی مبتن ی متعال یانساند علوم   ی تول يها  نشانه

  .نه قدرت محور
  :دیفرما یم ینیامام خم:  قدرت فرشتگان در دوران دفاع مقدسیتجل. 2

خواهیم که با آن جنود غیبیه که دارد و بـا آن مالئکـۀ اللَّـه کـه          ما از خدا مى   
به عهد خود  ت مالکن شرط این اس. فرماید هست، به ما کمک بفرماید و مى      

باقى باشیم؛ عهدى که با اسالم داریم؛ حفظ اسـالم، حفـظ کـشور اسـالمى،            
  ).404 ـ 403، ص15ج ،1378 ،امام خمینی. (حفظ نوامیس اسالمى

ـ  فرشتگان و در واقـع اسـتفاده از ا  يارین فراز شرط به دست آوردن      یدر ا  ن منبـع  ی
کر شده است و روشن است که  و مسلمانان ذیکشور اسالم،  از اسالم يپاسدار،  قدرت

 بـه  ي وفـا يام مسلمانان برای و در صورت قردیگ یمحفظ اسالم با ابزار قدرت صورت   
 . ت خواهد کردیجبهه مسلمانان را تقو، له فرشتگانیخداوند به وس، عهد

 فرشـتگان دانـسته   ياریل ی رزمندگان اسالم را به دل     يروزی پ ینی امام خم  يدر موارد 
  : است

 شما عزیزان افتخارآفرین پیروزى بزرگى را که با یارى مالئکـۀ          مبارك باد بر  
 اللَّه بقیۀ نصیب اسالم و کشور عزیز ایران، کشور  اللَّه و نصرت ملکوت اعلى 
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  ) 142، ص16ج 1378امام خمینی،  (.نمودید ـ ارواحنا له الفداء ـ االعظم
قرآن و عرفان دارد و شه در برهان و ی که رکند یمان ی بیر عاطفی موارد تعابیدر برخ

  : دیفرما یمخطاب به رزمندگان سپاه اسالم 
  ).136 ، ص17ج، همان (. اللَّه فراموش نخواهد کردمالئکۀشما را 

  کاربست قرآن مجید در جهان اسالم . ب

  يبرادر و اخوت .1
ـ فرما یمفه  یه شر ین آ یخداوند متعال در ا    ـ  وافَأَصـلح  إِخْـوةٌ  الْمؤْمنُـونَ إِنَّمـا    :دی نَیب 

یأَخَوکم اتَّقُوا و اللَّه لَّکمون لَعمتُرْح) 10: حجرات .(  
ـ    یـ ه  یآن  یا«: دیفرما یم ینیامام خم  در آن حکـم    البتـه    اسـت کـه      یک حکـم اخالق

ـ ن یاسین جهات سیو عالوه بر امطرح شده    هم   یاجتماع ـ یامـام خم : ك.ر(» داردز ی ی، ن
 هم بر ینی استاد بزرگوار امام خم   ياه آباد  ش یت اهللا محمدعل  یمرحوم آ . )131، ص 13ج

،  دارد يدی کل ی اهداف اسالم نقش   ي که در اجرا   یاسی س ی به عنوان حکم   يراهبرد برادر 
 مقاصـد  ي اجـرا يه است بـرا یه الهیاسیاخوت از احکام س «:  داشته و معتقد بودند    تأکید
  ). 72، ص1386ي، ت اهللا شاه آبادیآ (»هیاسالم

ه یـ ن آیق ا ی با تطب  ینیامام خم . گرندیکدی برادر   ی اسالم يه کشورها ین آ یبر اساس ا  
راه حل مشکالت جهان اسالم را هم عمل بـه  ،  گرندیکدیبر جهان اسالم که همه برادر       

ـ  ین حکـم الهـ  یـ م که ایم و بدان یدار باش ید ب یما با «: دیفرما یمو  . داند یمه  ین آ یهم ک ی
انه و برادر باشند و برادر ا هم   ب،  انمسلم يها  دولت و   ها  است که اگر ملت    یاسیحکم س 

 بـه آنهـا   توانـد  یها نمـ  ک از ابرقدرت  یچ  یه،  ا هم رفتار کنند   با نظر محبت و دوستانه ب     
  ).134ـ 131، ص 13جی، نیامام خم: ك.ر(»  کندجاوزت

 و دهد یمق یران تطبی ایر اسالمیه اخوت را بر انقالب کبینه آین زمی در اینیامام خم
شدند و برادروار با متحد ران با هم یملت ا ید وقتیه مالحظه کردهمانطور ک«: دیفرما یم
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 بـزرگ  يقـدرتها ، توجـه داشـتند   خـود  ی اسـالم يدر کنار هم بودند و به بـرادر و  هم  
 جهان اسـالم هـم متحـد    یلذا وقت، )131، همان(» کنندمقاومت آنها نتوانستند در مقابل   

ه باعث یک آین ین عمل کردن به همیبرابنا . مقابله با او را ندارديارای یچ قدرتیه، شود
ت در جهـان اسـالم   یمی و محبت و صـم   یی و همگرا  یت و گسترش همدل   یجاد و تقو  یا
  ). 140 ، ص2ج، 1381ی، نی و امام خم168ـ 115 ، ص1394یی، زا لک: ك.ر (شود یم

  هود و نصارا یت یرفتن والینپذ. 2
ل ي النَّـصار  و هـود یالْ تَتَّخـذُوا  ال واآمنُ نَیالَّذ هایأَ ای: دیفرما یمخداوند متعال    ـ أَو  اءی

مضُهعب لیأَوضٍ اءعب نْ وی م ملَّهتَـو  ـنْکمم  فَإِنَّـه  مـنْهإِنَّ م  ی ال اللَّـه ـديه  مم  الْقَـونیالظَّـال 
  ).51 :مائده(

اسالم  جهان ییمحور همگرا، اتخاذ دشمن مشترك، هین آی بر اساس ارسد یمبه نظر 
نکه ما در ی که چرا با اکند یمن پرسش را مطرح ی اینیامام خم. در نظر گرفته شده است 

د تحت سلطه دو یبا، میز داریاد و بلکه همه چ  ی ز ينهایزم،  ن قدر مخازن  یجهان اسالم ا  
 جهـان اسـالم بـر    يها  حکومتن است که    ی ا ینی امام خم  یم؟ پاسخ قرآن  یابرقدرت باش 

چنـد نکتـه در   . اند کردهو نصارا را به عنوان دوست انتخاب      هود  یخالف سفارش قرآن    
م یرسرکش تقسیهود و نصارا را به سرکش و غی ینیامام خم: کمینکته  :نجا وجود داردیا
 داند یم] و ظالم[ سرکش يهود و نصارایه را ین آیهود و نصارا در ای و منظور از  کند یم

 معتقد است که حاکمان جهان اسـالم        ینیامام خم : نکته دوم . هود و نصارا را   یو نه همه    
ل را یم غاصـب اسـرائ  یـ کـا و رژ ی مثـل آمر یحی و مـس   يهـود ی حکـام    ینه فقط دوسـت   

ن نقـص بـزرگ را اخـتالف و    ی و علت ااند کرده آنها را هم قبول     ي که نوکر  اند  رفتهیپذ
نکته سـوم آن  ). 455 ـ  456 ، ص15جی، نیامام خم: ك.ر (دانند یمن مسلمانان یتفرقه ب

 و در واقع جهـان  برند یمه از دو مدل اسالم نام ین آی بر اساس هم  ینیست که امام خم   ا
امـام  . کنند یمم یمه به دو دسته تقسیه کرین آ یاسالم و حکام جهان اسالم را بر اساس ا        
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  : پرسد یمکا که یامر اسـ  یبـ  یس ونیزی در پاسخ خبرنگار تلوینیخم
ـ  يجمهور سیرئ سادات يآقا،  امام حضرت ـ  کـه  صرم  و یمـذهب  اریبـس  مـرد  کی

 نکـه یاـ   ستین شانیا گفته که جسارت از معذرت عرض باـ   که گفتند هست مسلمان
 حـضرت  که رسانده يحد به را جسارتش شانیا واقع در. دیبر ی م را اسالم يآبرو شما
 نظرتان  یعال حضرت که بکنم استدعا است ممکن. کرده فیتوص وانهید مرد کی را امام

  د؟ییبفرما سادات يآقا اظهارات نیا دمور در را
 یتَـولَّهم  مـنْ  ومـه   یظاهراً کر ،  بر انورسادات ،   از قرآن  يا  هیآق  یبر اساس روش تطب   

نْکمم فَإِنَّه منْهم) دهند یمن پاسخ یچن) 51: مائده:  
کنند اینها مسلم  در قرآن کریم هست کسانى که با دشمنهاى اسالم دوستى مى

لکن با دشمنهاى اسالم به مسلمین . کند ى سادات ادعاى اسالم مىآقا. نیستند
  .)78 ، ص11ج، امام فهیصح (.کند حمله مى

 جهان اسالم در انتخاب دوست و دشمن دقت       يها  حکومتن و   ین اگر مسلم  یبنابرا
گانگـان  یدوسـت و بلکـه تـابع و خـادم ب    ، م قرآن توجه و عمـل کننـد  یند و به تعال  ینما
 در صـف واحـد قـرار    یل و عقالنیمقابله با دشمن مشترك اسالم اص  ي و برا  شوند ینم
ات یـ ق بر آی با تطبینیچنانکه روشن است مباحث روز جامعه توسط امام خم . رندیگ یم

  . استشدهن و مشکل و راه حل آن ارائه ییقرآن تب

  ن المللید در عرصه بیکاربست قرآن مج. ج

   نامشروعي با درآمدهایمبارزه جهان. 1
ر ی کـشور را تـصو  ی و خـارج   ی بر اساس آن تحـوالت داخلـ       ینی که امام خم   يا  هیآ

ونَ و الْاحبار عنْ قَولهِم االثْم و أَکلهِم السحت ینهاهم الرَبانیلَو ال  :ه استین آیا، اند نموده
ـ لَبِئْس ما کانُوا     و ] آلـود [آنـان را از گفتـار گنـاه       ،  ون و دانـشمندان   یـ  چـرا اله   ؛صنَعونَی

  ).63:دهمائ (»دادند ی چه بد است آنچه انجام می؟ راستدارند ی باز نمشان یحرامخوارگ
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  :دیفرما یمه ین آیح ای در توضینیامام خم
دهد که چرا  را مورد نکوهش قرار مى» احبار«و » ربانیون«خداوند در این آیه 

ـ «اند، ستمکاران را از  آنها، که علماى دینى یهود بوده  ؛ یعنـى گفتـار   »مقول إث
پردازى و تهمـت و تحریـف حقـایق و امثـال آن         کارانه، که اعم از دروغ     گناه

امام  (.اند خوارى نهى نکرده و باز نداشته      یعنى حرام » اکل سحت «باشد، و از    
  )125 ، ص1390ی، نیخم

 یهیبـد  دهد یمح  ی و توض  داند ینم مورد را مخصص     ینیون امام خم  یر اصول ی به تعب 
شـامل  دارد؛ بلکـه    اختصاص ن  ينصارو  هود  ی يح به علما  ی نکوهش و تقب   نیاکه  است  
ـ ی د يعلمـا ،  نیبنـابرا . شـود  ی مـ  ینی د يعلماهمه  و  ی،   جامعه اسالم  يعلما  جامعـه   ین

مـورد نکـوهش و     ،  نندیاست ستمکاران ساکت بنـش    یه و س  ی هم اگر در برابر رو     یاسالم
 يست؛ نـسلها  ی نسل گذشته ن   ن امر فقط مربوط به سلف و      یا. رندیگ یح خدا قرار م   یتقب

ن یق ا ی راه تطب  ینیب امام خم  ین ترت ی به ا  .)همان (کسانندین حکم   ینده در ا  یگذشته و آ  
ان یـ هودیه اختصاص به ین سخن که آ  ی و با ا   کند یم باز   یه را بر جامعه و امت اسالم      یآ

  .سازد ینمه را متوقف یان آیکاربست و بلکه جر، دارد
ـ یه بر مصاد  یق آ یق و تطب  ی مض يبرداشت معنا  ي در ادامه معنا   ینیامام خم   و یق جزئ

  : دهد یمت را مورد نقد قرار یکم اهم
کند و جوالن    اى از دایره همین مسجد تجاوز نمى       جا که دایره فکر عده     از آن 

خـوارى، فقـط    یعنى حرام» اکل سحت«شود  و گسترش ندارد، وقتى گفته مى  
 دیگـر  .کند فروشى مى کم ـ  باللَّهالعیاذ ـ آید که بقال سر کوچه به نظرشان مى  

آیـد کـه یـک سـرمایه       خوارى و غارتگرى به نظر نمـى       آن دایره بزرگ حرام   
خورند؛ به نام  کنند؛ نفت ما را مى المال را اختالس مى بلعند، بیت بزرگ را مى

هاى خارجى کشور ما را بازار فروش کاالهاى گران و غیـر     نمایندگى کمپانى 
د، و از ایــن راه پــول مــردم را بــه جیــب خــود و کننــ ضــرورى بیگانــه مــى
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 پس از اسـتخراج     نفت ما را چند دولت بیگانه     . ریزند داران بیگانه مى   سرمایه
؛ و مقدار نـاچیزى هـم کـه بـه هیـأت حاکمـه همدسـت           برند براى خود مى  
و اندکى که به . گردد دهند، از طرق دیگر به جیب خودشان برمى خودشان مى

امـام خمینـی،     (.شـود  داند صـرف کجـا مـى       خدا مى ریزد   صندوق دولت مى  
  ).128، ص1390

ـ آ، ه عدول کنندی آي ظاهرينکه از معنایع بدون ای وسين معنای با ا  ینیامام خم  ه را ی
  : دیفرما یمحاً ی و صربرند یمن الملل ی و روابط بیاسی و علوم سی علوم انسانيبه واد

 و در مقیـاس     در مقیـاس وسـیع      خـوارى  و حـرام  » اکـل سـحت   « این یـک    
  )129 ـ 128، ص1390امام خمینی،  (.المللى است بین

  :شمارند یبرمرا   از اکلت سحتيگریق دیشان سپس مصادیا
هـاى   هـا یـا شـرکت      در قراردادهایى که حکام ستمکار و ضد ملى با دولـت          

هـا از   زنند؛ و میلیـون  ها از پول ملت را به جیب مى  بندند، میلیون  خارجى مى 
  .کنند ید خارجیان و اربابان خود مىپول ملت را عا

خورى است که پیش چشم مـا صـورت          آسایى از حرام   ها جریانات سیل   این
گیرد؛ و هنوز ادامه دارد؛ چه در تجارت خارجى، و چـه در بـه اصـطالح        مى

ها و سایر منابع  بردارى از جنگل قراردادهایى که براى استخراج معادن یا بهره    
سازى؛ یا خرید اسلحه  راى کارهاى ساختمانى و راه   شود؛ یا ب   طبیعى بسته مى  

  ص ،1390امـام خمینـی،      (.از استعمارگران غربى و استعمارگران کمونیست     
129(  

  :رندیگ یمجه یل نتین تحلی بر اساس اینیامام خم
همه مـردم موظـف     . ها را بگیریم   خورى ها و حرام   ما باید جلو این غارتگرى    

مـا  . تر اسـت  تر و مهم شان سنگین ینى وظیفهبه این کار هستند، ولى علماى د 
باید پیش از سایر افراد مسلمان به این جهاد مقدس و این وظیفه خطیر اقدام  
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اگر امروز . قدم باشیم ما به خاطر مقام و موقعیتى که داریم بایستى پیش     . کنیم
خواران و خائنین به ملت     قدرت نداریم که جلو این کارها را بگیریم و حرام         

دان مقتدر و حاکم را به کیفر برسانیم باید کوشش کنیم ایـن قـدرت را            و دز 
و در عین حال، به عنوان حـداقل انجـام وظیفـه، از اظهـار     . به دست بیاوریم 

وقتى قدرت . ها کوتاهى نکنیم پردازى ها و دروغ   خورى حقایق و افشاى حرام   
کنـیم؛    مىبه دست آوردیم، نه تنها سیاست و اقتصاد و اداره کشور را درست   

 .رسـانیم  زنـیم و بـه کیفـر مـى       پردازها را شالق مى    خورها و دروغ   بلکه حرام 
  .)همان(

   و آمریکاطانیش. 2
چنـان کـه در   ، انـد  بـرده ن روش بهـره  ی هم از ایالملل نی و بیشان در عرصه جهان  یا

  :م حج خطاب به مسلمانان جهان فرمودندیکنگره عظ
صلى اللَّه علیهما و     ـ براهیم و محمد  این کنگره سراپا سیاست که به دعوت ا       

شود و از هر گوشه دنیا و از هـر فَـج عمیـق در آن اجتمـاع      بر پا مىـ آلهما  
اســت و قیــام بــه قــسط اســت و در ادامــه » نــاس«کننــد، بــراى منــافع  مــى
شـکنیها و فرعـون زدودنهـاى        شکنیهاى ابراهیم و محمد است و طاغوت       بت

  .موسى است
رسـد کـه     شیطان بزرگ و بتها و طاغوتهاى جهانخوار مى       و کدام بت به پایه      

همه مستضعفان جهان را به سجده خود و ستایش خویش فرا خوانند و همه         
  بندگان آزاد خداى تعالى را بنده فرمانبردار خویش دانند؟

در فریضه حج که لبیک به حق است و هجرت به سوى حق تعالى به برکت          
بر همـه بتهـا و طاغوتهاسـت و شـیطانها و           » نه«ابراهیم و محمد است، مقام      

و کـدام بـت از شـیطان بـزرگ امریکـاى جهـانخوار و               . هاسـت  شیطان زاده 
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شوروى ملحد متجاوز بزرگتر و کدام طاغوت و طاغوتچه از طاغوتهاى زمان    
  )89، ص 20ج ،1378امام خمینی،  (ما باالترند؟

هدف کـه او را عبـادت   ن یبا ا، گرانیب دیت است و کار او فریطان دشمن انسان یش
ـ ی آدم أَنْ ال تَعبدوا الشَّیطانَ إِنَّه لَکم عدو   بنأَلَم أَعهد إِلَیکم یا     : کنند ـ  (نیمب ؛ )60: سی

 نیالْکـافر کـانَ مـنَ     استَکبرَ و و:  است ل داده یه او را هم استکبار تشک     یتار و پود روح   
طان بـزرگ و  یکـا را مـصداق شـ    یآمر،  نطق قـرآن   با استفاده از م    ینیامام خم ). 74: ص(

 کـه  دانـد  یمخوار  ک بت جهان  ی را   يو،  گری د يک طرف و از سو    یفرعون و نمرود از     
ن مبـارزه  یطان لعـ ین طاغوت منحوس و شـ     یم و محمد با ا    ی و ابراه  ید همچون موس  یبا

ـ    یشان به قرآن ر   ی ا شناسانه  روشز در نگاه    ین اعتقاد امام ن   یا. کرد ا دقـت و    شه دارد که ب
ق آن بـر  یـ م و تطبیح و روشـمند قـرآن کـر   یق و صحیق و دقی تمام و با فهم عم  ياستاد
ـ  به رخ جهانییبای قرآن را به زکران یبت ی و ظرفيکارآمدی،   و خارج  ینیق ع یمصاد ان ی

  .کشد یم

  کای از آمریبرائت جهان. 3
لَی النَّاسِ یوم الْحج األَکبرِ أَنَّ أَذَانٌ منَ اللّه ورسوله إِمه یه کری بر اساس آ  ینیامام خم 

 ولُهسرشْرِکینَ ونَ الْمم رِيءب اللّه ،و یجهـان  استکبار ملحدان و مشرکان از برائت اعالن 
 و يدیـ توح  و آن را از ارکان     زند یموند  ید پ یبا توح  تکار را یجنا يکایامر آنان رأس در

  :دیرماف یمح ی و تصرداند ی محج یاسیس واجبات
  کُمبِرَب تتَفَرِّقُـونَ  بت آلهه در تجدید میثاق أَ لَسشکـسته شـود   ها و اربابان م .

  ).314ص  ،20ج، 1378ی، نیامام خم(
 اول مرحلـه «ک حـج و     ی نقطـه اسـتراتژ    نیتـر   مهم و   نیتر يدیکلد بتوان گفت    ی شا
 شـد و  يریگیران و هم در حج پ     ی ا یکه هم در انقالب اسالم    ) 316، ص   همان (»مبارزه

 و ابـراز  ین و دعوت از مسلمانان جهت نفـ    ی دشمن مشترك همه مسلم    یمعرف،  شود یم
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ال  که استو منطق اسالم انقالب  ي و بشری جهانامیپ نیاتنفر و نفرت از او است و 
 و د به شما ظلم بـشود یبگذار دید و نباید ظلم کنی نبا)279: بقره (تَظلمونَ و ال تُظلَمون

  . نرفتن است، ر ظلم نظام سلطهی آغاز زاعالن برائت
ـ یاز زوار ا،  با ظرافت تمـام  ینین اساس امام خم   یبر هم   نظـام  انـد  توانـسته  کـه  یران
کا را از کشورشان کوتاه کننـد       یژه آمر ی را ساقط کنند و دست اجانب و به و         یشاهنشاه

 و  انـد   هگذاشـت ش  یقت برائت از مشرکان را بـه نمـا        ی که حق  کند یماد  ی یبه عنوان کسان  
  :اند شکستهغرب را در هم  و شرق يها بت

کشد که حج را  بیت اللَّه الحرام و کعبه معظمه زائران عزیزى را در آغوش مى
محمدى سـوق   ـ از انزواى سیاسى و انحراف اساسى به سوى حج ابراهیمى        

در هـم    نماینـد، و بتهـاى شـرق و غـرب را           داده و حیات آن را تجدید مـى       
 . دارند ى قیام ناس و حقیقت برائت از مشرکان را عرضه مىشکنند، و معنا مى

  ).334  ـ333، ص 19، ج1378، ینی خمامام(
د حساب کافر و مشرك و مظلـوم را از مـستکبر       ین نکته هم الزم است که با      یذکر ا 
ـ  مـسالمت آم   ی بـا او زنـدگ     تـوان  یم،  چون اگر کافر از مرز کفرش نگذرد      ،  جدا کرد  ز ی

: ل کـه  یـ ن دل ی به ا  ؛و قاتلوا ائمۀ الکفر   د  یبا سران کفر بجنگ   : دیفرما یمداشت؛ و قرآن    
نَّإهأ  ال م یلَ] نه ال إیمان  [ انَمهم) تـابع احتـرام     ي اسـتکبار  يها  قدرت یعنی )12: توبه 

 ستندیـ  نيچ تعهـد ی بنـد هـ  يمانها و اصوالً پـا ی و پها نامهسوگند ، قراردادها،  ها  قطعنامه
اکنـون  « برائت کـه     يمعنا ) سوره ممتحنه  8و7ه  یآ: ك.ز ر ین؛  275: 1381ی،   آمل يجواد(

  .ن مطلب استیهم) 274، همان (» خبر در جهان استنیتر مهم

  سمینقد مکتب مارکس. 4
 را نقد نمـوده و  ها  ستیکمون یستیالیات قرآن منطق ماتر   ی با استفاده از آ    ینیامام خم 

  : سدینو یم ي شورويس جمهوریبه گورباچف رئ
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تواند موجود  غیب و شهادت است، و چیزى که ماده ندارد، مى هستى اعم از    
استناد دارد، شـناخت حـسى   » مجرد«و همان طور که موجود مادى به       . باشد

  .نیز به شناخت عقلى متکى است
کند، و به آنان که بر این پندارند کـه   قرآن مجید اساس تفکر مادى را نقد مى  

 نَ لَـک حتَّـى نَـرَى اللَّـه جهـرَةً          لَـنْ نُـؤْم   . شـد  خدا نیست و گرنه دیده مى     
امام  (.ال تُدرِکُه األَبصار و هو یدرِك األَبصار و هو اللَّطیف الْخَبِیرُ     : فرماید مى
ـ بـه ا  ). 45: 1378ی،   آمل يجواد: ك.ز ر ی ن 222 ، ص 21، ج 1378ی،  نیخم ن ی
دگاه آنهـا  یات قرآن دی بر آها ستیمارکسدگاه یق دی با تطبینیب امام خم  یترت

  .کند یمرا به چالش 

  يریگ جهینت

 در  ید در انقـالب اسـالم     یـ ن نشان دادن کاربست قـرآن مج      ییمسئله مقاله حاضر تب   
 اسـت؛  ین المللی و دشمنان بیام جهانی پي دارایانقالب اسالم .  بود ینیشه امام خم  یاند
ش انقـالب و دفـاع   در دو بخـ ی،  کاربست قرآن در سطح ملین رو عالوه بر بررس یاز ا 

ـ            یگر کاربست قرآن کر   یبه دو سطح د   ،  مقدس ن یم در عرصـه جهـان اسـالم و سـطح ب
ن کار را انجام داده اسـت کـه   یق ای با استفاده از روش تطب   ینیامام خم . می پرداخت یالملل
. می بـا روش اسـتقرا اشـاره کـرد    ها کاربست از آن ین برخییل و تبین مقاله به تحل   یدر ا 
  :ق عبارتند ازیتحقج ی از نتایبرخ

، نیتـر  بـزرگ  که يرهبر.  بوده استینی امام خمي منبع فکرنیتر مهمد  یقرآن مج . 1
زم انتقال قـدرت را     ین مکان ی انقالب جهان را رقم زده و بهتر       نیتر يمعنو و   نیتر یمردم
  .ران ارائه نموده است که در مرحله اجرا هم امتحان خود را پس داده استیدر ا

ت ی وضـع توان یم زنده و به روز است با مراجعه روشمند به آن           یتند م یقرآن مج . 2
ل نمود و به نقاط قوت و ضعف و فرصت و          یجهان اسالم و جهان را تحل     ی،  موجود مل 
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 ي و راهبـرد ي کـاربرد يهـا  حـل  برون رفت از مـشکالت راه  ي برد و برا  ید آن پ  یتهد
  .داد ارائه
ـ   ي سو نهادهـا   کی انجام شده از     ي و کارها  ها  تالش رغم یعل. 3  در ی مختلـف قرآن
؛ و از طـرف  اند نکردهعمل ، سته باشدی قرآن آنچنان که شا   یت علم ین ظرف یی و تب  یمعرف

ـ  نتوانسته از ظرف  ی کشور در حوزه علوم انسان     یگر جامعه علم  ید بـه روز و  ی، ت علمـ ی
  . دیارزشمند قرآن استفاده نما

ن شده ی تدويها رشتهام  در تمیت علمیل شدن به مرجعیت تبدید ظرفیقرآن مج. 4
  .و الحمد هللا.  را داردیاسی و از جمله علوم سین نشده علوم انسانیو تدو
 علـوم  يهـا  حوزهر ی در سا  ینیشه امام خم  ی کاربست قرآن در اند    شود یمشنهاد  یپ. 5
  .ردی قرار گي و حوزوی دانشگاهی علمي مورد توجه محققان و نهادهایانسان
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  منابعفهرست 

  میقرآن کر
م یمؤسسه تنظـ ، چاپ چهارم : تهران،  ه امام فیصح). 1378 (د روح اهللا  یسی،  نیم خم اما .1

  ).اکثر جلدها(ی نیو نشر آثار امام خم
م و نـشر آثـار    یمؤسسه تنظـ  : تهران،  الصلوه آداب). 1370( د روح اهللا  یسی،  نیامام خم  .2

  .ستمیچاپ بی، نیامام خم
م و نشر آثار امام یمؤسسه تنظ: نتهرا، هیفق تیوال). 1390( د روح اهللا  یسی،  نیامام خم  .3

  .ست و چهارمیچاپ بی، نیخم
ـ ی فلـسفه امـام خم     راتیتقر). 1381( د روح اهللا  یسی،  نیامام خم  .4 ـ تقر،  ین  ی عبـدالغن  ری

  ینی و نشر آثار امام خممیمؤسسه تنظ: تهران، یلیاردب
م ستیـ دفتـر ب  ،  ینیخم امام دگاهید از معاصر خیتار). 1388( د روح اهللا  یسی،  نیامام خم  .5

  .چاپ پنجمی، نی و نشر آثار امام خممیمؤسسه تنظ: تهران، انیتب
ـ ا ی اسـالم  انقالب). 1390(ي،  محمدمهدی،  باباپورگل افشان  .6  نـد ی و فرا  هـا   نـه یزم (رانی

  .ی ترجمه و نشر المصطفین المللیمرکز ب: قم، )يریگ شکل
 امـام   يهـا   شهی بر اند  تأکید با   ها یژگی و و  ی مبان ؛ی اسالم انقالب). 1397(،  محمدی،  حق .7

  .ی ترجمه و نشر المصطفین المللیمرکز ب: قم، ي و مقام معظم رهبرینیخم
م و نـشر آثـار امـام     یمؤسسه تنظـ  : تهران،  دیتوح يآوا). 1378 (عبداهللای،   آمل يجواد .8

 .ینیخم

: قمیی،  ن شاهجو یبه کوشش محمد ام   ،  مرصوص انیبن). 1381 (عبداهللای،   آمل يجواد .9
  .نشر اسراء

ـ یخم امـام  دگاهید از یقرآن میمفاه یاسیس ریتفس). 1397(،  رضایعل،  اریدانش .10 : قـم ،  ین
  .ی ترجمه و نشر المصطفین المللیمرکز ب



  25 ...بازخوانی کاربست قرآن مجید در انقالب اسالمی  

ـ آ: ریح و تقر  یتوض،  المعارف شذرات). 1386(ی،  محمدعلي،  آباد  شاه .11 ت اهللا نـوراهللا    ی
  .یشه اسالمیسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند: تهراني، شاه آباد

نهـاد  : قـم ،  یاسـالم  انقـالب  يفکـر  یمبـان  بـر  يدرآمـد ). 1378(،  دمحم،  فر یعیشف .12
  . در دانشگاههاي مقام معظم رهبریندگینما

 و نظـام  يکارآمـد  يارتقا یرساختیز راهبرد نشست ).1397 آبان   2(،  رضایعل،  صدرا .13
ف ی فرجـه الـشر    ی عجل اهللا تعال   يتاالر امام مهد  : قم،  رانیا یاسالم يجمهور دولت

  .یفرهنگ اسالمپژوهشگاه علوم و 
  .یاسینشر کتاب س: تهران، ی انقالب اسالمدهیگز). 1372(ی، عباسعلی، دزنجانیعم .14
ن یمرکز ب : قم،  ینی امام خم  یاسی س شهی اند نیادی بن يها  مؤلفه). 1394(،  رضایی،  زا  لک .15

  .ی ترجمه و نشر المصطفیالملل
ـ  مرکـ ،  میکـر  قرآن منظر از یانسان علوم یمبان). 1397(،  رضایی،  زا  لک .16  ین المللـ  یز ب

  .یترجمه و نشر المصطف
ـ ی امام خم  یاسی س فلسفه یقرآن مستندات). 1386(،  نجفیی،  زا  لک .17 بوسـتان  : قـم ،  ین

  .کتاب
دفتـر نـشر و     : قـم ،  امـدها ی و پ  هـا   نهیزم،  ی اسالم انقالب). 1380(،  منوچهري،  محمد .18

  .پخش معارف
فتـر انتـشارات   د: قـم ، 1ج،  رانیا معاصر یاسیس خیتار). 1389(،  نیجالل الد ی،  مدن .19

  .ه قمین حوزه علمی وابسته به جامعه مدرسیاسالم
ن و نگارش یتدو،  آنيها شهی و ری اسالمانقالب). 1390(ی، محمدتقي،  زدیمصباح   .20

 .ینی امام خمی و پژوهشیمؤسسه آموزش: قم، ایقاسم شبان ن





  
  
  
  
  
  

  امامهاي  شهیدن در آثار و ایاخالق قرآن
  1یمجلس لیاسماع محمد

  2پور ینلیز فاطمه

ره دسـت و آشـنا بـا منـابع          ی چ یهی عالوه بر آن که فق     ینیامام خم  :دهیچک
ر و بـا شـهود و       ی وارسـته و پـاك ضـم       یو افزون بر آن که عارف     ،  ع بود یتشر

 ز به شمار  یش ن یف اند یه و ظر  ی بلندپا یلسوف و متکلم  یف،  سلوك دمساز بود  
هـاي   ر آثار و کتـاب ن مرد بزرگ دی که ای و کالمیفلسفهاي   شهیاند. آمد می

هـاي   شان در عرصهی اي و ژرف نگریرگینشان از چ، خود مطرح کرده است 
از دو هـا   دگاهیـ ن د یـ ان توجه است که ا    یشا . دارد ی و کالم  یگوناگون فلسف 

شـوند    مـی  مطرحیرامون موضوعاتی آن که پ  یکی ؛وند دارند یجهت با قرآن پ   
ـ  توح،اندی ات وحی و برگرفته از آ یکه در ذات خود قرآن      ، معـاد ، نبـوت ،دی

 و فکـر  عرصـه  در قـرآن  يسـو  از که هستند یمسائل همه...  و اریجبر و اخت  
 یکالمـ هـاي     هینظر وها    دگاهید شیدایپ باعث و شد مطرح مسلمانان شهیاند

                                                   
 Basirebrat@Yahoo.Com کیالکترون پستبلوچستان؛  و سیستان استان مقدس دفاع درس ارشد مدرس .1

 f@gamil.com.shahid٣٢٢٢ -  دانشگاه علوم قرآنی زاهدان-تفسیر قرآن- رشته الهیاتآموخته .2

mailto:Basirebrat@Yahoo.Com
mailto:.f@gamil.com
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 جنبـه   یگـاه  کـه  آن رغـم  به زینها    استدالل وها    لیتحل که آن گرید .دیگرد
ه ناظر به یع از نظر محتوا و درونما    اما در مجمو   ،کنند   می دای پ ی و فلسف  یعقل

 متکلمـان  ی است که برخین البته روش یمتأثر از آنها هستند و ا      ات قرآن و  یآ
 به شکل   ، شان یی روا ی راجدا از مستندات قرآن    یده اند که معارف وح    یبرگز

 کتابخانه صورت به پژوهش که نیا در .ن کنندیی تبی و فلسف  یو صورت عقل  
 ي نظـر گاههـا    کـه  برسد هدف نیا به داشته صدق صورت گرفته    ي اسناد يا

ـ امام به عنـوان فق     ، لـسوف یف،  عـارف ،  مفـسر ،  یشناسـ  ثیحـد ،  یاصـول ،  هی
 شهیهم يبرا االطراف جامع شناس اسالم کی کلمه کی در و ... و  استمداریس

  .کند یم عرضه انیپو ره يفراسو همچون را رهنمون نیبهتر
 یعارفـ   یفلسف و یعقلـ   متکلمانـ   یقرآن ذاتـ   ینیخم امام: ها  کلید واژه 

  .وارسته

  مقدمه

ـ  اخيهـا   سـده  ی اصـالح  يهـا    نهـضت  یژگـ ین و ی از بـارزتر   یکـ ید  ی ترد یب ر در ی
ـ له رهبـران مـسلمان ا     یبه قرآن است کـه بـه وسـ          صه بازگشت یخص،  یاسالم  ممالک ن ی
ن اسـد   ید جمال الد  ی س یعنیها    ن نهضت یاز سلسله جنبان ا    .اظهار شده است   ها  جنبش

ـ ی،   مصلح جهان اسالم در قرن حاضر      نیتر  گرفته تا بزرگ  ) ق1254ـ   1314 (يآباد  یعن
ـ  ی خـو  یکـه نهـضت اصـالح     ) ش1279ـ   1368 (ینیخم  حضرت امام   یش را بـه انقالب

به    شعار بازگشتیجملگ، ل نمودی تبدی و استعمار خارجی بر ضداستبداد داخل   یمردم
 را به اتحاد حول محور یامع اسالمش قرار دادند و جو  ی خو يها  سرلوحه برنامه  قرآن را 

 از ين دعوت و اهتمام آن شد که قـرآن تـا حـدود      یجه ا ینت .و اسالم فرا خواندند      قرآن
چراغ پر فـروغ و مـشعل     ،   و در دو صحنه علم و عمل       دیدرآ   به یان و فراموش  یه نس یزاو

صـدها و   یمه تمام بر قـرآن و برپـائ  یر تمام و نیها تفس نگارش ده   روشنگر راه باشد که   
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 ی نشان دهنده حضور علمی قرآن در محافل و مجامع اسالمریتفس  بلکه هزارها جلسات
ها نهضت   دهیهمان گونه که برپائ.  مسلمان در قرن حاضر است يها  ملت   انیقرآن در م  

به قـرآن را       بازگشت یکه همگ ،   مسلمان ي بخش در کشورها   يجنبش آزاد   و یاصالح
ـ یو خاص،   قرآن ین گواه حضور عمل   یبهتر،  دش قرار داده بودن   یاساس کارخو   یت انقالب

 از محققان یک ی.ات مجدد آنان استی مسلمانان و حی آن در صحنه زندگبخش یو رهائ
خ ی در تـار   يگـر ید   در قرن چهاردهم از هـر قـرن        ير نگار یتفس: سدینو ین باره م  یدر ا 

 هـر مـشرب و      ریتفاسـ     انبـوه  یاز صرفا به فراوان   ین امت یا. متفاوت و ممتاز است   ،  اسالم
ن قـرن  یـ در ا. مربوط است زی نیسیرنویدگاه تفسی بلکه به تحول د ؛ ارتباط ندارد  یمکتب

 ی و اجتمـاع  ی عرفـ  دگاهیـ د   بـه  ي و اخرو  يدگاه فرد ی از د  یسیرنوی تفس يسمت و سو  
ر یم تفـس یبه قـرآن و نهـضت عظـ      که بازگشترسد ین به نظر م   یچن .افته است یتحول  

ـ  فراگ ین مختصه و مشخـصه انقـالب اصـالح        یبارزتر،  همچهارد    در قرن  یسینو ا یـ ر  ی
 اصالح در عـالم     يسراسر  ن نهضت ی در ا  یدنیآهنگ همواره شن  . است یرنسانس اسالم 

در ، يبار  . ران استی بخش اسالم و این قلب تپنده زندگیا،  قرآنزیانگ دل ي نوا، یاسالم
قرآن وارزش اصالحگر   به قرآن و کشف مجدد          از بازگشت  يا  چ مشخصه یه،   کالم کی

در آستانه : ی قرآنيها تیگروه فعال.ستی بارزتر نیدر رنسانس اسالم،  آنزیانگ  و انقالب 
 يهـا  شهیاند، ي استان مرکزيکنای در ای تخصصزگردیدر م ،   بهار انقالب  نی و هفتم  یس

 کـه  شـد  دیـ کأ مسئله ت  نی و بر ا   ی بررس ی انقالب اسالم  يروزی در پ  ینیخم   امام یقرآن
ـ  ا یانقـالب اسـالم    . از سخنان امام راحل تنها به دهه فجر بسنده نـشود           يندم  بهره  رانی
ـ  اسالم و قرآن تعري را در ماندگارشی اهداف خو یتمام  کـرده بـود و بـه مباحـث     فی
 اسالم در قالب    تی حاکم ي شدن برا  فیتعرهاي     شاخصه یتمام،  کرد  نمی ی توجه يماد

 و قرآن ی شدن احکام اسالمادهیپ .ده بود گنجانده شی و اسالمینید، یفرهنگهاي  برنامه
 نکته که نیبا توجه به ا . را از اهم اهداف انقالب استي بشريازهایمطابق با فطرت و ن
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 ي شـده پاسـخگو  نهی نهادی و اسالمینیه شعائر دی بر پای اسالم رانیانقالب شکوهمند ا  
   . ادعاستنی بر ای گواهی اسالميداری بوده و گسترش موج بي جوامع بشريازهاین

  مشهود است اماماتی و منواناتی در بی قرآنمیمفاه

ـ ی دمی عموم مردم بـا مفـاه  یی آشناي برای از فرصت مناسب امام راحل   ی و قرآنـ ین
ـ استفاده کردند و ا    ـ  مهـم در کـالم و منو   نی  آن حـضرت در دوران قبـل و پـس از    اتی

 امام راحل توجه ی قرآنيها شهیدرباره افکار و اند . مشهود استی انقالب اسالميروزیپ
امـام راحـل فقـط     .کردند ی بار قرآن را قرائت م 7 روزانه   شانی که ا  ستی نکته کاف  نیبه  
ـ اند نیـی ست کـه در تب    یدرحال نیا و نبودند یاسیس بعد از یتی ابعاد شخص  يدارا  و شهی

ـ ا یتیشخـص  بعد نیا به فقط حضرت آن يها  آرمان ـ  توجـه  شانی ، يموسـو . (دشـو  یم
  )342ص.1386

  بود امام راحلینیکتاب بال، نقرآ

 هم دائـم  مارستانی که در تخت بي امام بود به طور ینیکتاب بال ،   قرآن گرید ریبه تعب 
 حضرت امام قابل توجه است ی که در زندگی نکته مهمکنی بود؛ لشانیقرآن در دست ا

 ،هـا   معنا که امـام آمـوزه  نی کردند بدادهی است که حضرت روح قرآن را در کشور پ    نیا
 ی مسلمان در قرآن را آوردند و در عمل در قالب نظام اسالمکی و رسالت امیپ، اتیمنو

 آن حضرت رفتند ی م افراد به مالقات امامیوقت. کردند و به منصه ظهور رساندند   ادهیپ
 به تالوت قرآن شانی قرآن در محضر ا  انی که قار  ی زمان ی؛ ول نشست ی م ی صندل يبر رو 

 .نشـست  ی نمـ ی و به احترام قرآن بر صندل     نشست ی م نی زم ي در رو  شانی ا پرداختند یم
  ).123ص.1386، يزی تبریملک(
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 کردند جادی مردم تحول انی با قرآن در بینیامام خم

ـ   ، کردند جادی مردم تحول انی با قرآن در ب   ینیامام خم  ـن بم ـاتقِّبعم ی نِیلَهـ د  هی
ا بِأَنْفُـسهِم وإِذَا أَراد       رُواْیغَی یحتَّ بِقَومٍ ما رُیغَی الَ اللّه إِنَّ لّهال أَمرِ منْ حفَظُونَهی خَلْفه ومنْ مـ 

 است ی او فرشتگانيبرا) 11/ رعد(، اللّه بِقَومٍ سوءا فَالَ مرَد لَه وما لَهم من دونه من والٍ
 در کننـد  ی مـ يرش پاسـدار سـ    رو و از پشتشی او را به فرمان خدا از پ       ی در پ  یکه پ 
 دهند و چون خـدا     ریی تا آنان حال خود را تغ      دهد ی نم ریی را تغ  ی حال قوم  خدا  قتیحق
 ي بـرا يتگری از او حمـا ریـ  و غستی آن ني برای برگشتچی بخواهد ه یبی آس ی قوم يبرا

ـ  بـه ا بود شده جادی که در مردم ای تحولنیه مذکور ایبا توجه به آ  .آنان نخواهد بود    نی
 ی خـود عملـ  ی و در زندگاموزدی قرآن را بيها بود که آن حضرت توانست آموزه    سبب  

 کرد که جادی ای مردم کشاند و در مردم تحول درونانیکند سپس آن را به اجتماع و به م
 خدا گـام  ي نکته را به مردم آموخت که اگر انسان برا نی ا امام .توانستند انقالب کنند  

 نـصرْکُم ی اللَّـه  تَنـصرُوا  إِن آمنُـوا  نَیالَّذ هایأَ ایواهد کرد  خ ياریبردارد؛ قطعاً خدا اورا     
یوتثَب کُمامأَقْد  ،و کنـد  ی متانیاری دی کنياری اگر خدا را دیا  آوردهمانی که ا ی کسان يا 

  )7/ حمدم. (ددار ی را استوار متانیگامها

 دندی خود تجسم بخشی قرآن را در زندگینیامام خم

 قـرآن را  يها  آموزهی و تمامدندی خود تجسم بخشی قرآن را در زندگ    ینیامام خم 
 و نهضت   که در وجود حضرت امام     ی و صالبت  تی نوران نی کردند و ا   ادهی پ یدر زندگ 

 نظـام و    هیـ  دشـمنان بـر عل     ي که از سو   ییها  ها و نقشه    آن حضرت با وجود همه توطئه     
  . بود به برکت قرآنمیکن  میمشاهده،  بودیانقالب اسالم

 جهـان  ي تـورا خـدا    ی تحفه آسمان  ي قرآن و ا   يا«امام راحل درباره قرآن فرمودند؛      
 و تی ما و بازکردن گوش و چشم تـوده فرسـتاد تـو نـور هـدا        يها  کردن دل    زنده يبرا

 و جوار ی به اوج انسانیوانی که ما را از منزل حیخواه ی تو می سعادت ما هستيراهنما
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 از تو را فرض خـود       يروی قدر تورا نداسته و پ     زادگانی افسوس که آدم   ی برسان یرحمان
 ی مـشت گـاه یخانـه و جا   ظلمـت نی نشد تا هم  ی تو در جهان عمل    يها  نشمردند و قانون  

 رشک بهـشت شـود و عـروس        دانند ی و درندگان که خود را متمدنان جهان م        انیوحش
  ) 56ص.1377، يمختار (.دی جهان در آغوش همه درآنیسعادت در ا

  بودی به قرآن نگاه جهانینیخمنگاه امام 

 نبود ما اعتقادمـان  یرانی و اي بود و نگاه فردی به قرآن نگاه جهان ینینگاه امام خم  
 کنی است؛ ل  ی جهان زی است و موعود ن    ی و کتاب مسلمانان جهان    غمبری است که پ   نیبر ا 

عنـوان    به قرآن را ینیامام خم .کرد ی فکر میانه باشد و امام ج ی جهان زی ن نمانی د دیبا
  . کند یم انی بی نعمت الهکی

 با قرآن مأنوس بود و خواندن صرف قرآن با مأنوس بـودن بـا قـرآن تفـاوت          امام
ـ ا جـان  و روح با آن ینوران اتیآ که خواند یم قرآن يا  وهیکه امام به ش    دارد؛ چرا   شانی

 افتـه ی را خود یکبختین راه و سعادت راه یوح کالم اتیمنو پرتو در و بود شده نیعج
استناد زیر  جمله نی به ادی بامیداربر گام  اماميها شهی اندری در مسمیاگر بخواه .ندبود

  )234؛ص1387، یداوران ینیحس (.می و ارتباط داشته باشمیکرده و مکرراً قرآن را بخوان
باید قرآن بخـوانیم،  . دانیم دانیم؛ منطق قرآن را نمى      نمى ،ما قرآن را نخواندیم   

قـرآن  ] را[تکلیف ما و وظیفه ما  . گوید چیزها ببینیم قرآن چه مى    قبل از همه    
  )348، ص3، ج1378امام خمینی، (.کند تعیین مى

  نشده استنیی ما تبي برا امامیتی شخصيها یژگی از ويادیبخش ز

 از يادی هنوز بخش زمیشو ی متوجه م اماميعبادـ  یاسی سنامه تیبا دقت در وص
 نـشده اسـت؛ چراکـه قـرآن در تمـام ابعـاد              نیی ما تب  يبرا شانی ا یتی شخص يها یژگیو

 یمبـارزات  و یاجتمـاع ،  یاسـ یس،  یعرفـان ،  یاخالق،  یفلسف،  ی امام اعم از فقه    یتیشخص
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 ي امـام راحـل را شـناخته و الگـو    یتی تمام ابعاد شخـص دی باکنی داشت؛ ل ی اساس نقش
 همانطور کردند ی متأکید اریآن حضرت طرح بازگشت به قرآن را بس .می قرار دهیزندگ

 قرآن را در صحنه ذهـن و عمـل و          اتیظهور و بروز آ   ،  ی اله اتی آ قیکه خود درك عم   
 ی ملکوترینظ  کميها تیامام راحل از شخص . مبارزات خود به اثبات رساندندانیدر جر

 قـرآن  يه دستورات و رهنمودهایپا بر را شیخو یزندگ يای ابعاد و زوایاست که تمام 
 نی از معـصوم يروی عمل به قرآن و پ    تشانیدر واقع رمز موفق   ،  ند کرد می و ترس  میظنت

ن إ ما ی کتاب اهللا وعترتنی الثقل کمی تارك ف  ینّإ« امبری پ تی معنا که به وص    نیبود؛ بد 
ـ بهـا قـرآن و اهـل ب          گـران  زی شما دو چ   انیم،  »تمسکتم بهما لن تضلوا     ادگـار ی را بـه  تمی

 یستگیشا به یزندگ در ،دینشو گمراه نم از پس هرگز دیاگر بدان چنگ زن   ،  گذارم  یم
  ).98ص، 2ج. 1379: یدشت ینیحس (.دکردن عمل

 )ره (راحل امام یاله ـ یاسیس نامه تی در وصیوجود اشارات قرآن

 سخن يا  در کلمات و نوشتار به گونه شیه خو نام  تیوص انیامام راحل از ابتدا تا پا     
 از یان نمونه بحث مخالفت با نژادپرسـت عنو   و بهدارد مطابقت قرآن اتیاند که با آ  گفته

  : آمده استنامه تی وصنی در اکهیطور  بهاست مباحث نیجمله ا
ملتها را دعوت به وحدت کنند؛ و از نژادپرستى کـه مخـالف دسـتور اسـالم        

  )428، ص21، ج1378امام خمینی،  (است بپرهیزند؛
 وجعلْنَاکُم شُعوبا   یوأُنثَ ذَکَرٍ من نَاکُمخَلَقْ إِنَّا النَّاس هایأَ ای: ت رابطه آمده اس   نیدر هم 

         لع إِنَّ اللَّه تْقَاکُم  مـردم   يا). 13/حجرات(،  رٌی خَبِ میوقَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَکْرَمکُم عند اللَّه أَ
 تـا بـا   میدیـ  گردانلـه ی قبلـه ی و شما را ملت ملـت و قب     میدی آفر یما شما را از مرد و زن      

 شــما نــزد خــدا نی ارجمنــدترقــتی در حقدیــ متقابــل حاصــل کنیی شناســاگریکــدی
قـرآن  « فرمود امام صادق . آگاه است  ي خداوند دانا  دیترد ی شماست ب  نیزگارتریپره

ـ  ن ی زمـان خاصـ    يکه قرآن بـرا     چرا رد؛یگ ی نم یرنگ کهنگ   از ی لـذا اگـر بعـض    »ستی
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 است که آثار خور را با قرآن        لی دل نی به ا  دارند يماندگار آثار امام همچون ها  تیشخص
ـ    انی قرآت را ب   اتیاند و امام راحل هرچند آ       مرتبط کرده  هـا و    نوشـته ی نکرده است؛ ول

  )32ص.ش1386، یرضوان (. استی کالم وحاتیسخنانشان متصل به آ

  قرآناتی به اهتمام در آسفارش امام

  :ه خود فرمودندنام تی در وصامام
هـاى فرهنگـى و     پیر و جوان و خرد و کالن در صحنه        ما مفتخریم که بانوان و زنان     

اقتصادى و نظامى حاضر، و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالى اسالم و مقاصد      
  )397، ص21، ج1378امام خمینی،  (قرآن کریم فعالیت دارند؛

  نملْیومنَ عم اتحالن الصأ ذَکَرٍ منٌ فَأ    ینثَأ وـؤْمم وهلَ وو   ک ـ ئـ  وال الْجنَّـۀَ  دخُلُونَی
 که مؤمن ی آن در حالای کنند چه مرد باشند ستهی شاي که کارهایو کسان، ارًینَق ظْلَمونَی

 مورد ستم قـرار  یی پشت هسته خرماي و به قدر گود    شوند یباشند آنان داخل بهشت م    
   .است) 124/نساء (»رندیگ ینم

  :امام فرمود، داند  می و بندهدیقبخش بشر از   امام قرآن را نجاتنکهیا
به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیـودى کـه بـر      ... قرآن

، 21، ج 1378امـام خمینـی،     (  .پاى و دست و قلب و عقل او پیچیـده اسـت           
  )396ص

ـ  واألَغْـالَلَ  إِصرَهم عنْهم ضَعیو هی آ مصداق زی جمله ن  نی که هم  یالَّت  ـ  کَانَـت  هِمیعلَ
نُواْ نَیفَالَّذآم بِه وهزَّرعو و   الَّذ واْ النُّورعاتَّبو رُوهونَ     ينَصحفْلالْم مه کلَئأُو هعأُنزِلَ م   ،  و از

 مانی که به او ای پس کساندارد ی بوده است برمشانی را که بر اییبندها و دیدوش آنان ق
ـ  را که با او نازل شـده اسـت پ  يند و نور کردشیاریآوردند و بزرگش داشتند و      يروی
  :اند  رابطه فرمودهنی در اامام.است) 157/اعراف(، »کردند آنان همان رستگارانند

 صلى اللَّه علیه و ـ باید به این نادانان گفت که قرآن کریم و سنت رسول اللَّه  
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 د؛ آن قدر که در حکومت و سیاست احکام دارند در سایر چیزها ندارن            ـ آله
  )406، ص 21، ج 1378امام خمینی، (

  نَا فکَتَب لَقَدیو        ضالذِّکْرِ أَنَّ األَر دعن بورِ مای الزَّبرِثُه ادبونَ يعحالالص  ،)105/اءیانب( 
ـ  را بنـدگان شا    نی که زم  میپس از تورات نوشت     در زبور  قتیو در حق    مـا بـه ارث      ستهی

ـ یزم در يشمار ی آثار ب ياحل دارا امام ر  .اشاره دارد » خواهند برد  ، یاسـ یس، يه حـوزو ن
 حـضرت  ی که خاطرات و سبک زندگنجاستی نکته مهم ای است؛ ول ی و عرفان  یاخالق

 از اشـخاص از جملـه خـانواده شـهدا       یاحتـرام بـه برخـ     ،  همسر،  در برخورد با فرزند   
و  کردنـد  ی همواره در مقابـل خـانواده شـهدا سـکوت مـ            شانیآموزنده است و ا    اریبس
، 1378امام خمینی،   : ك.ر( .»دیشما خانواده شهدا چشم و چراغ نظام هست       «: فرمودند یم

  )80، ص 14ج 
 که با کرد ی مانی بیه شهدا به خوبخانواد برابر در سکوت و سخن نیامام راحل با ا 

که شما در عمل ثبات قدم خـود را در            گفتن نمانده است؛ چرا    ي برا یوجود شما حرف  
 معموالً کمتر  حضرت اماملذا د؛ی انقالب و نظام به اثبات رسانديها زشراه دفاع از ار

 یتی شخـص  یژگی و نی احترام بارزتر  تی و رعا  گفتند ی با خانواده شهدا سخن م     داریدر د 
 یاصـل  يهـا  مؤلفـه  از یکـ یعنوان   را به امامتیشخص، گرانی دنکهی ا يبرا.  بود شانیا

که    شود؛ چراحی و تشرنیی تبگرانی دي براشانی ایه نورانری سدی بابشناسند یاسالم نظام
  )87ص، 1386، يقرضاو (. استنیرالمؤمنیء و امایه انبری سشانیه اریس

  ینی امام خمی، قرآنیهاي کالم شهیاند

  دیتوح
 است که امام درباره آن     ین موضوعات کالم  یمهم تر  د در ابعاد گوناگون آن از     یتوح

را به خود اختصاص ها  ن بحثیشترید صفات بیحد ذات و تویژه توحیو هسخن گفته و ب
 ید ذات و بخـش یسته توجه است که مباحث مربوط به توحین نکته شایاما ا . داده است 
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.  داردی عرفـان ي رنگ و بـو ، داشته باشد  یش از آن که سبک کالم     ی ب ،از مباحث صفات  
ن گفتـه  عارفان سـخ  هاي    دگاهی و با اصطالحات و د     ین مباحث با ذوق عرفان    یامام در ا  

تـوان مباحـث مطـرح شـده       نمیاما ، است ین رو با آن که موضوع کالم      یاست و از هم   
  . دانستی اصطالحیرامون آن را مباحث کالمیپ

   عقل در شناخت خداوندییتوانا
 ییا عقـل توانـا  یـ شمندان مطرح بـوده اسـت کـه آ        یان اند یرباز در م  ین مسأله از د   یا

تواند در مورد خدا و صفات و افعال   میا عقلیا نه؟ آیشناخت خدا و صفات او را دارد 
 ي براین است که کنه ذات الهیآنچه همه بر آن اتفاق نظر دارند ا ر؟یا خی کند ياو داور

قـت  ی آن را ندارد که حقیی بشر توانا،ستی نیبشر نه با عقل و نه با شهود قابل دسترس       
ـ ا وجود خدا وین است که آ  یاما بحث در ا   . ذات خدا را بشناسد     ن صـفت او را ی همچن

 ، رابطه صـفات بـا ذات      یتوان به چگونگ    می ایا نه؟ و آ   یتوان از راه عقل اثبات کرد        می
ـ ا خ ی به دست آورد     یشناخت عقل   کـه عقـل بـشر را نـسبت بـه       یانـد کـسان    بـوده  ر؟ی

 ماننـد  ،دنـد ید  مـی  نـاتوان یب به طور کلـ ی به عالم غیابیعت و راه  یماوراء طب  شناخت
 بوده اند کـه شـناخت صـفات و    یز کسانیان مسلمانان ن  یو در م  . نیکانت در مغرب زم   

ث و ی مانند اهل حد،دانسته اند  می عقل ناممکني و رابطه آنها با ذات را برایاسماء اله 
ـ  بـا ا   ،عرفا   را انکـار ي و شـهود یث هرگونـه راهبـرد عقلـ      ین تفـاوت کـه اهـل حـد        ی
مـسأله  . کردنـد   مـی  دیی شهود را تأ   یل و ،دندید  می اما عرفا تنها عقل را ناتوان      ،کردند می
 ي صفات خداوند بـا صـفات انـسان کـه از سـو     یا اشتراك لفظین خالق و مخلوق   یتبا

، ینانی دیمیابراه (. استیدگاهین دی آشکار از چني نمونه ا  ،مطرح شده است  ها    یبعض
  )210ـ  61  ص،1365
 کینکه ی و با ا، عارف است و با کشف و شهود دمسازکی با آن که  ینیاما امام خم   

 خدا ی در مسأله شناخت عقل،نهد  میث و سنت ارج فراوانیه متعبد است که به احادیفق
 ییشان نه تنها توانـا   یا. شدیاند می لسوف عقل گرا  ی ف کی همچون   ،و اسماء و صفات او    
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 نوع يشه براین حوزه را تنها جوالنگاه عقل و اند ی بلکه ا  ،ردیپذ  می نهین زم یعقل را درا  
 .شـمارد   می یرمنطقی را غ  یه عقالن یرش بدون توج  یداند که هرگونه تعبد و پذ      می انسان

ات ی روایشود که حت  می امام مطرحين اعتقاد و باور چنان با صالبت و استوار از سویا
ـ  از ا،شتر در حوزه اسماء و صفات مطرح است      یشود ب   می  را که گمان   ير به رأ  یتفس ن ی

  :داند  میات احکامیا ناظر به آشمارد و آنها ر  میگانهیموضوع ب
 که فهم  الرَّحمنُ علَى الْعرْشِ استَوى و  و جاء ربک  ، در کریمه شریفه     مثالً

عرفى مخالف با برهان است، رد این ظاهر و تفسیر مطابق با برهان تفسیر به           
  .رأى نیست و به هیچ وجه ممنوع نخواهد بود

 که تفـسیر بـه رأى راجـع بـه آیـات             پس، محتمل است، بلکه مظنون است،     
احکام باشد که دست آراء و عقول از آن کوتاه اسـت، و بـه صـرف تعبـد و        
انقیاد از خزّان وحى و مهابط مالئکۀ اللّه باید اخذ کرد، چنانچه اکثر روایات             
شریفه در این باب در مقابل فقهاء عامه که دیـن خـدا را بـا عقـول خـود و               

و این که در بعـضى روایـات        . مند وارد شده است   خواستند بفه  مقایسات مى 
و هـم   . ء أبعد من عقول الرّجال من تفـسیر القـرآن          شریفه است که لیس شی    

شهادت دهـد    دین اللّه ال یصاب بالعقول،    : فرماید چنین روایت شریفه که مى    
احکام تعبدیه دین است، و اال باب اثبات صانع » دین اللّه«بر اینکه مقصود از 

د و تقدیس و اثبات معاد و نبوت، بلکه مطلـق معـارف، حـقّ طلـق                 و توحی 
مقـام وارد   و اگر در کالم بعضى محدثین عالى. عقول و از مختصات آن است 

شده است که در اثبات توحید اعتماد بر دلیل نقلـى اسـت، از غرائـب امـور        
ـ یامـام خم (. است که باید به خداى تعالى از آن پناه برد  بلکه از مصیباتى  ، ین

  )200  ص،1371
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  برهان فطرت
انسان همان گونه که .  راه فطرت است،معرفت به خداوند شناخت وهاي   از راهیکی

ـ  را به عنـوان خـالق و مـدبر ا   یتی واقعیات آفاقیاز نگاه و تفکر در آ       ن جهـان کـشف  ی
 حـال  ،گردد  می نائلین معرفتیز به چنیش نی از نظر و تأمل در نفس و نهاد خو         ،کند می

ن باورند که خداوند فطرت ی بر ایبرخ .رها مختلف است یت؟ تفس یفیچگونه و با چه ک    
 اگر انسان به    ،ن ساخته است  یخته و قر  یش آم یو نهاد انسان را با معرفت و شناخت خو        

ـ ا .کنـد   مـی  شناسد و درك    می ن فطرت باز گردد خود به خود خدا را        یا  و برداشـت  نی
تـوان از آن بـه     نمـی   کـه  يکند به گونه ا     می د قلمدا ی شخص یاه فطرت را راه   ر ،ریتفس

ن است که در درون یگر ایر دیتفس. اثبات خدا استفاده کرديل و برهان برای دلکیعنوان 
) 47  ص ،1367،  یتهران (.کشاند  می  خدا ي است که او را به سو      یلیانسان احساس و م   

  :سدینو  میم کهینیب  میيد مطهریه را در سخنان شهین نظرین بهتر اییتب
ن صورت است که از راه وجود خود     ی است به ا   ي و فطر  یاما راه اول که راه روان      (

 که گفته اند احساس وجـود خـدا در انـسان    ین معنی به ا،انسان خدا را اثبات کرده اند 
ن یـ  وجـود دارد کـه ا      یلی احساس و تما   کی در فطرت و خلقت هر کس        یعنی ،هست

ن جهت مثل خدا    یاز ا . کشاند  می  خدا ي سو ل خود به خود انسان را به      یاحساس و تما  
 را ين جاذبه اید که چنیگو  مین راین راه فقط ایا. س و آهن استی مثل مغناط،و انسان 

ان آن یـ ان انسان و م  ی م ين جاذبه ا  ی چن کی)  است یچون راه روان   (کنم  می من احساس 
   )42، ص4 ، ج1368ي، مطهر (د که نامش خداست وجود داریقتیحق

نـه معرفـت و شـناخت    ی نخست کـه فطـرت را در زم        برداشت خالف بر ریتفس نیا
 راه فطـرت را     ،ن همه ی اما با ا   ،کند  می ش مطرح یه احساس و گرا   ی در سا  ،کرد  می مطرح

 در دسـته  يد مطهـر یل شهین دلیداند و به هم  می یربرهانی و غ  ی و ربان  ی راه شخص  کی
 و راه ی در برابر راه علم   يانه ا ن راه را راه جداگ    ی ا ،شناخت و اثبات خدا   هاي     راه يبند

  .شمرد  مییفلسف



  39 )ره(امامهاي  شهیداخالق قرآنی در آثار و ان  

 از سخنان خود مطـرح کـرده   ی در برخینی است که امام خميری تفس ،ر سوم یتفس
 ي اما به گونه ا    ،شود  می ش فرض ینه احساس و گرا   ی فطرت در زم   ،رین تفس ی در ا  ؛است

 ،موضـوع ن  یـ شان درا ین ا ییتب. کند  می دای پ ی برهان فلسف  کیگردد که صورت      می نییتب
هر   : گفت  می آنسلم، موجود برتر استکی بر تصور یهمانند برهان آنسلم و دکارت مبن

ـ       ی دارد از ذات   ي تصور ،هی شخص سف  یکس حت  ـ  ، نباشـد  ی که از آن بزرگ تر ذات ن ی چن
د ی که به تصور آین ذاتیرا اگر وجود نداشته باشد بزرگ تری ز، البته وجود هم داردیذات

 هست که یناً ذاتیقی پس ،ن خلقت استیاو بزرگ تر است و ا  که وجود داشته باشد از    
، 1378، یفروغـ  (.ن ذات باشد و او خداسـت یقت بزرگ تریهم در تصور و هم در حق      

  )114ـ  113، ص1ج
ه یذهنهاي  د انسان در خطا و غلط باشد و نفس متوجه به صورتیگمان نشود که شا

ه خود معشوق نفـس  یالیخهاي  رترا که صوی ز،االت موهومه باشد که اصل ندارد    یو خ 
گر یو د .رمحدود استیهمه محدودند و نفس عاشق غها  را که آن صورتی ز،نتواند بود 

امـام  : ك.ر (. در آن خطـا و غلـط راه نـدارد   ،نکه چون که فطرت الزمه وجـود اسـت   یا
  )103  ص،1382، ینیخم

  يد عبادیتوح
جـه بـاور بـه    یآن کـه نت گانه بـه لحـاظ   ی ي پرستش خدايد در عبادت به معنا  یتوح

ار یـ ان مسلمانان است و اساساً مع    یر در م  ید ناپذ ی مسلم و ترد   ي امر ،ت خداست یوحدان
 ید در عبادت بـه نفـ  یا توحینکه آین عمل و ایت ای اما در ماه،شود  می  شمرده یمسلمان

ـ ب.  اختالف وجـود دارد    ،ا نه یانجامد    می اسباب و علل   ـ   ی د در یـ ن توحیشتر مـسلمانان ب
امـا  . ننـد یب  نمـی  يناسـازگار  ، مانند شـفاعت   ي و معنو  ي توسل به اسباب ماد    عبادات و 

د یـ ن باورند کـه توح یاند بر ا شدهمعروف ها  ی از آنان که امروزه به عنوان وهاب     یگروه
 را کـه  ین هر گونه عملـ ی و بنابر ا، ناسازگار استيدر عبادت با توسل به اسباب معنو  
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 ... شـفاعت جـستن و  ، توسـل ،ارتی ز،د مانند باشي به اسباب معنوي آورينشانگر رو 
نـان از مفهـوم عبـادت    ی است کـه ا ی برداشت،ن تصوریش ا یدایمنشأ پ  .شمارند  می شرك
 بـه  توسل چون و ،میتسل و خضوع از است عبارت ،عبادت ،گروه نیا نگاه در ...دارند

 امـام  .دساز  نمی عبادت در دیتوح با ریناگز ،است ممکن آنها برابر در خضوع با اسباب
ورت گسترده و منـسجم مطـرح       ص به سرارا کشف کتاب در را عبادت در دیتوح بحث

  .ان را به نقد گرفته استیه وهابیکرده و نظر
 ابتکـار  کیادشده ید در زمان طرح و نگارش کتاب یه که شاین نظری انتقاد امام بر ا 

فهـوم   م،جهـت نخـست   : متوجه دو جهت استیبه صورت کل ،آمده است  میبه شمار 
ات مختلف یه بر آی با تک،نهین زمی امام درا،ه استین نظری ايه و مبنایعبادت به عنوان پا

رسد که عبادت در فرهنگ قرآن   میجهین نتی به ا،قرآن که خطاب به انواع مشرکان است
 يزی پرستش و خضوع در برابر چيبلکه به معنا ،ستیم نی مطلق خضوع و تسليبه معنا

ن مطلب ی و ا، گرفتن است و نه خضوع تنها   یی به خدا  ، عبادت یعنی ،به عنوان خداست  
ـ  ازا، به صورت مستقل منشأ اثر فرض شـود يکند که موجود    می دای تحقق پ  ییدرجا ن ی

ـ ی ،ن مظهر خضوع و تواضـع ی وجود دارد که باالتر    يرو در قرآن موارد     سـجده بـه   یعن
ا یـ شـتگان بـر آدم    مانند سجده فر، نشده استی اما شرك تلق  ،شخص نسبت داده شده   

 عنـصر   ،دهد که در مفهوم عبـادت       می ن نشان یا. وسفیعقوب و فرزندانش بر     یسجده  
 امـا  ،ستیعقوب نیر از تواضع و خضوع نهفته است که در عمل فرشتگان و            ی غ يگرید

ـ  و آن چ،در عمل مشرکان و بت پرستان هست   بـه  تـأثیر ت ی جـز اعتقـاد بـه مبـدئ    يزی
 ي چه ماد،ن توجه و توسل به اسبابیبنابرا. ستیدا ن صورت مستقل و بدون اتکا به خ      

د در یجه ناسازگار با توحیست و در نتین باور نباشد شرك نیهرگاه همراه با ا ،يا معنوی
ـ  تناقض موجود در ا،گر که مورد انتقاد امام قرار گرفتهیجهت د .عبادت نخواهد بود   ن ی

رخدا ـ هر کس باشد ـ به ی غـ هر چه کوچک باشد ـ از  راي کاریاگر کس. ه استینظر
 از ی و اگـر کـس  .عنوان آن که او خداست بخواهد مشرك است به حکم خـرد و قـرآن         
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ن قوه را مرحمت کرده و او ی بخواهد به عنوان آن که خداوند عالم به او ايزی چ يگرید
ن ی است و نه ایین کار خدای نه ا،ستین عمل مستقل نیبنده محتاج به خداست و در ا      

  ) 28ص، 1378، ینیخم امام: ك.ر (. شرك است،ستنحاجت خوا
 و سـاده    ی سـطح  ی برداشت ،تی وهاب ي مورد ادعا  يد عباد ی توح ،نگاه امام  ن از یبنابرا

ارت یـ  شفا خواستن و شفاعت جستن و زيست و ناسازگاریش نی ب،دیشانه از توح  یاند
 .است هیپا یب يپندار زین دیتوح با ...و

   ي فعل الهیهدفمند
 خداونـد  ي موضـوع هدفمنـد  ، که امام مورد بحث قرار داده اند   یکالمازموضوعات  

 ین مـسأله در مباحـث کالمـ       یر؟ ا یا خ ی غرض و هدف است      ي دارا یا فعل اله  یاست آ 
ن باورنـد کـه   یاشاعره بـرا . دهیات گوناگون در آن اظهار گردی دور دارد و نظر يشنه ا یپ

 یشـاعرة ان افعـال اهللا تعـال       ه اال یما ذهب ال  « :ستی غرض و هدف ن    يفعل خداوند دارا  
ن یـ روان ایـ  پیگرچـه برخـ  ) 4/301،  شرح المقاصد ،  یتفتازان (».ست معللۀ باالغراض  یل

 ی فعـل الهـ    يه عدول کرده و معتقدند که هدف و غـرض بـرا           ین نظر ی از ا  یگروه اندک 
 ي از افعال خداوند را دارایل بعضین دلی و به هم، نه آن که ممتنع است،ضرورت ندارد

ۀ یما شـرع  یل بعض االفعال الس   ی تعل نّأ والحقّ« :دیگو  می در شرح مقاصد  . دانند  می غرض
 م المـسکرات و مـا  یجاب الحدود و الکفـارات و تحـر  یاالحکام بالحکم و المصالح ظاهر کا   

 اال االنـس  و الجـنّ  ماخلقـت  و ...یضاً شاهدة بذلک کقوله تعـال     یاشبه ذلک، و النصوص ا    
و فعـل  خلـ یم ذلک بـان ال ی و اما تعملی اسرائی بنی عل بناکت ذلک اجل من و عبدونیل

  )302، همان (.»من افعاله عن غرض فمحل بحث
ـ  اما ا، غرض و هدف استي دارایمعتزله معتقدند که افعال اله  ن غـرض و هـدف   ی

ست تـا نقـص در ذات پروردگـار را    یـ  سود بردن و بهره مند شدن خود خداوند ن     يبرا
عه ی از متکلمـان شـ     یبعـض . فع رساندن بـه خلـق اسـت        ن ي بلکه برا  ، داشته باشد  یدرپ
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ـ  (.رفتـه انـد   یه را پذ  یـ ن نظر ید هم ید و عالمه در شرح تجر     یخواجه در تجر   مثل ، یحل
   )64، ق1405

 را جدا دانـسته انـد و فعـل خداونـد را     یعه غرض و داعیگر ازمتفکران ش  ی د یبرخ
رزا جـواد آقـا     یرحوم م م. دانند  نمی  بر فعل  ی اما آن غرض را داع     ،دانند  می  غرض يدارا

 و  ،مانه اسـت  یفعل خالق متعال با غرض حک      (:سدینو  می زان المطالب یم درکتاب   یتهران
 بـر   ین امر را داعـ    یا  و ،ه وسائل ربح و نفع مخلوق است      ی امتحان و ته   ،جادیغرض از ا  

ث یـ ت او را خـود ذات مقدسـش از ح         ی و سبب فاعل   ی بلکه داع  ،مییفعل مقدسش نگو  
 ،م غرض و نفـع یی چون گو،دیراد استکمال الزم آین گفتار نه ا   یا  در  و ،مییکماالتش گو 

راد یـ د فاعل گردد و نـه ا ی است که نفع عای او نکند و استکمال در صورت      يعود به سو  
چون غرض را کـه خـارج از ذات   . دی الزم آ ی او از مؤثر خارج    تأثیر و   ،ت فاعل یناتمام

مرحـوم  ) 218ــ   217، 1373، یتهران( .میت فاعل قرار نداده ای و سبب فاعل یاست داع 
را لغو بودن و ی ز،ردیپذ  میه اشاعره رایشان نه نظریا.  دارديگرینه نظر دین زمیا امام در

ز از یـ ه نیـ ن نظریـ  چون الزمه ا،ده معتزله را قبول دارن  ی و نه نظر   ،عبث را به دنبال دارد    
  : نقص در ذات خداوند است،نگاه امام

قصد و غایت غیر ذات ایجادى کند، براى هر غایتى     زیرا که هر فاعلى که به       
باشد، و لو ایصال نفع و رسیدن مثوبت به غیـر باشـد و یـا بـراى عبـادت و       
معرفت یا ثنا و محمدت باشد، متکمل به آن است و وجود آن برایش اولـى                 
از عدم آن است، و این مستلزم نقص و قصور و انتفاع اسـت، و آن بـر ذات    

طالق و غنى بالذات و واجب من جمیع الجهات محـال        مقدس کامل على اال   
  )601 ، ص1382  شرح چهل حدیث،،ینیامام خم (. است

ن یمعتقد است که فعل خداوند در ع) فعلیسأل عما یال (مهیه کریه بر آ یشان با تک  یا
ت یغا.   وراء ذات مقدسش مبرّاستیتیهر گونه لم  اما از،ستی هدف نیآن که عبث و ب
   : خود ذات خداوند استیل الهو غرض در فع
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 جـز   یت و غرض  ی فعل مطلق حق غا    يند که از برا   ین از فالسفه گو   یبدان که محقق  (
اء یجاد اشـ یست که ذات مقدس در ا     ی و ممکن ن   ،ستیه او ن  یات ذات یذات مقدس و تجل   

ـ  ذات مقدس خود غا    یظهور و تجل   جز ذات خود و    : ك.ر (. داشـته باشـد    يگـر یت د ی
  )همان
، نایابـن سـ   (لسوفان قبل از امام مطـرح شـده اسـت    ی ف ی برخ يسو ازه که   ین نظر یا
ـ یزبی قرار گرفته است که امام با دقت و ت         يدر معرض اشکاالت چند    )18،  قاتیالتعل  ین

ن است کـه  ی از آن اشکاالت ایکی ،ن انتقادات شده و از آنها پاسخ گفته است  یمتوجه ا 
 ،ردیـ گ  نمی قراری امر خارجأثیرت گرچه در فعلش تحت ی ذات اله ،هین نظر یبر اساس ا  
 ی منـشأ تجلـ  ،ات ذاتیـ را تعلـق غـرض بـه تجل   ی ز ،ردیگ  می  ذاتش قرار  تأثیراما تحت   

  . ذات خداوند محال استيریپذتأثیر حال آن که ،ده استیگرد
 بـه خـاطر    ، فعل يمنشأ بودن ذات خداوند برا    « :دیفرما  می ن اشکال یامام در پاسخ ا   

 دارد به تبع و استجرار و نه ی حب به فعل را درپ،ه ذاتن حب بیحب به ذات است و ا
  ؛»ت فعل گرددی تا ذات متأثر از محبوب،به استقالل

ألنّ الغایۀ فی فعله و هو النظام األتم التابع للنظام الربانی هو ذاته تعالى، و الفاعل         
ثیر ذاته  کونه تعالى تحت تأ و الغایۀ فیه تعالى واحد ال یمکن اختالفهما، ال بمعنى

ره  أنّ حب ذاته مستلزم لحب آثـا     فی فعله، فإنّه أیضاً مستحیل لوجوه، بل بمعنى       
   )25 ص،طلب و اراده، ینیامام خم (... و استبداداًاستجراراً و تبعاً ال استقالالً

 ، خداونـد ،ه آنیـ ن است که بـر پا  یتوان گرفت ا    می هین نظر ی که بر ا   يگرید اشکال
 فعل را  ي اقتضا ی بدون دخالت عوامل خارج    یه آن که ذات اله     چ ،شود  می فاعل به تبع  

ـ امـام در پاسـخ ا   . در مقام فعـل اسـت  ی سلب اراده از ذات الهين به معنایدارد و ا   ن ی
 ي از ذات و   ی درست اسـت کـه فعـل الهـ         ،دیفرما  می شانیا.  دارد ییبایاشکال سخن ز  

ت بالـذات   ی فاعل ،اوستن ذات مقدس    یت ع ی اما از آنجا که اراده و مش       ،ردیگ  می نشأت
  :ت باإلراده استین فاعلیخداوند ع
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حق تعالى چون هر فعلى از وجود مقدسش صادر شود، از حاقّ ذات و اصل 
حقیقت و صراح ماهیت اوست، و دیگر موجـودات چنـین نیـستند، پـس او       
فاعل بالذات است و سؤال به لمیـت در او باطـل اسـت، بـه خـالف دیگـر               

 و مشیت و قدرت عین ذات مقدس اوست، فاعلیت  و چون اراده  . موجودات
بالذات در آن ذات مقدس عین فاعلیـت بـاالرادة و القـدرة اسـت، و شـبهه                   

اى است که در محل خود       و این یکى از مباحث شریفه     . فاعلیت بالطبع نیاید  
شـود در ابـواب    هاى متکلمین مـى    مبرهن است، و به آن حل کثیرى از شبهه        

  )602ص ،1382شرح چهل حدیث، ، ینیخم امام( .متفرقه معارف الهیه
 برخـوردار   یادشده از اتقـان و اسـتحکام کـاف        یه در برابر انتقادات     ین نظر ی گرچه ا 

بلکـه   ، کـه ظهـور   يات متعـدد  یـ ن پرسش مطرح است کـه بـا آ        یت ا ی اما در نها   ،است
 و ما خلقت الجـنّ  د کرد؟ مانندی دارد چه بای به امر خارجیل فعل الهیصراحت در تعل  

ـ  ستّۀ أی خلق السموات و األرض ف     يو هو الذ   )56/اتیذار (عبدونی ل االو االنس    ام و ی
ن یـی  کـه بـه تب  يگریات دیو آ ) 7/هود (م أحسن عمالً  کیبلوکم أ ی الماء ل  یکان عرشه عل  

  .فلسفه احکام پرداخته است

  شفاعت
ده کرده و نجا تنها به دو بعد آن بسنیدر ا. شفاعت از ابعاد گوناگون قابل بحث است

  .میکن  مییدگاه امام را درباره آن بررسید
  قت شفاعتیحق. 1

ه ی نظر :خورد  می ه در آثار امام به چشم     ی دو نظر  ،ستیقت شفاعت چ  ین که حق  یدر ا 
ع با طلـب   یشف،  دعاستقت شفاعت   ین است که حق   یسرار آمده ا  نخست که در کشف ا    

ـ  نییکار خداشفاعت   .کند  می  شفاعت ،خداوند در حق گناهکار    آمرزش از  ـ  ز،ستی را ی
 و  ، را ببخـشد   یغمبر و امام است که خداوند گناه کـس        یقت دعا کردن پ   یشفاعت در حق  
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  ) 78ص، سرارکشف ا( .ن کار بنده است نه خدایا
 ادیـ ه یق تر از نظر ی عم ی مطرح شده است که بس     یه دوم ی نظر ،گر امام یاما در آثار د   

ـ   يمعنو شفاعت رابطه    ،هین نظر یبر اساس ا  . باشد  می شده ن شـفاعت کننـده و      ی است ب
ن رابطه شفاعت شونده در پرتو نور وجود شـفاعت کننـده            یشفاعت شونده که در اثر ا     

  :شود  می که همان بهشت موعود است نائلیرد و به مقام قرب الهیگ  میاوج
ولى اللَّـه  . است، و شفع به معناى جفت و دوتا شدن است» شَفْع«شفاعت از  

ى نور والیت بـه نـور کـسى کـه بـه شـفاعت نایـل                 کند؛ یعن  که شفاعت مى  
گردنـد و آن نـور والیـت عظمـاى ولـى             شود و دو تا مى     شود، ملحق مى   مى

اللهى، با این نور عبد مؤمن جفت و مـزدوج شـده و او را بـه طـرف خـود                      
  )268 ، ص3 ج،فلسفه امام خمینی راتیتقر(. برد مى

ـ  در دنيتگری هـدا  اسـت از یه شفاعت در آخرت انعکاس    ین نظر یه ا یبر پا  ـ ی ،ای  یعن
ع ین جهت شفیکند و به هم  مییا به صورت شفاعت تجلیشوا در دنی امام و پيتگریهدا

  :ت شدن داردی با هدایشدن رابطه تنگاتنگ
 ظاهرش اخراج از ظلمتهاى جهل به انوار هـدایت و علـم اسـت، و      ...تشافع

  )223  ص،آداب الصلوه (. باطنش ظهور به شفاعت است در عالم آخرت
جلوه شفاعت شافعان در این عـالم هـدایت آنهاسـت، و در آن عـالم بـاطن             

اى،  بهره بهره شدى، از شفاعت بى تو از هدایت اگر بى . هدایت شفاعت است  
  ) 150ص ،1382، ینیخم امام. (و به هر قدر هدایت شدى، شفاعت شوى

شـفاعت  ست که همان یشتر نی قسم بکیرساند که شفاعت    می ه به وضوح  ین نظر یا
د ی مانند شه ی چنان که بعض   ، به نام شفاعت مغفرت    يگری و اما شفاعت د    ،ت باشد یهدا

گر امام که مربـوط  ین مطلب از بحث د    یا. می ندار ، گفته اند  ی در کتاب عدل اله    يمطهر
  .شود  میشتر آشکاریبه اثر شفاعت است ب



46  3ج /  مجموعه مقاالت 

   شفاعتتأثیر. 2
شود چنان که     می عقابا موجب رفع عذاب و      ی دارد؟ آ  يشفاعت در آخرت چه اثر    

 و ،گر گفته انـد   ی چنان که بعض د    ،ش ثواب و پاداش   یا موجب افزا  ی ،گفته اند ها    یبعض
ـ ا مرتکب کبی آ، استی مورد شفاعت چه کس  ،در هر دو صورت    ا مرتکـب  یـ ره اسـت  ی

.) 5/157، شرح المقاصد، 279، کشف المراد (.ن باره متفاوت اندیدر اها   دگاهیره؟ د یصغ
ش ین باور است که اثر شفاعت نه رفع عذاب و عقاب است و نه افـزا       ی ا  بر ینیامام خم 

 امر ،را استحقاق عقاب و ثواب    ی ز ،ه پنداشته اند  ین نظر ی که طرفداران ا   یثواب بدان معن  
 و ي الزمـه وجـود  ، و عقـاب و ثـواب    ، است ی و واقع  ینی بلکه امر تکو   ،ستی ن ياعتبار

 ماگمان ( .ر دادیین لوازم را بتوان تغی ا امکان ندارد با شفاعت، انسان استیملکات روح
استحقاق العبد للعقوبۀ او     ( و ي امر اعتبار  کیت آنجا   یه آخرت و مسئول   یم که قض  یکن می

ـ کنـد و      مـی  ا عقوبـت  ین اعتبار   ی هم طبق ا   ی است؟ و مول   ياستحقاق اعتبار ) للمثوبۀ ا ی
ن یـ د آقا از ایگو  می نفرکیا ی کارت که من گذشتم؟     ید برو پ  یگو  می گذرد و   می اصالً

ـ  ،ن گونه است  یه شفاعت ا  یتصور ما از قض    ؟!کنم  می بگذر چون من خواهش    ـ  ا ی ول ن ی
  : باطل استيتصور

عقاب آنجا از لوازم ذات عبد است و هویت شـخص، طبـق بـروز و ظهـور              
هایى که مـا داریـم       باشد؛ مگر این گونه لوازم را با خواهش        لوازم ملکات مى  

ـ یامـام خم  تقریـرات فلـسفه     ! (کرد؟شود تقاضاى گذشت آن را       مى  ،3ج ،ین
   )267ص

گـاه قـدس   ی و نائل شـدن بـه جا  یدن به مقام قرب الهی رس،شفاعت از نگاه امام   اثر
  :شود  نمیدا نکند شفاعتی پیتین رو تا شفاعت شونده چنان صالحی و از هم،است

ولى اللَّـه  . است، و شفع به معناى جفت و دوتا شدن است» شَفْع«شفاعت از  
کند؛ یعنى نور والیت بـه نـور کـسى کـه بـه شـفاعت نایـل                   ه شفاعت مى  ک

گردنـد و آن نـور والیـت عظمـاى ولـى             شود و دو تا مى     شود، ملحق مى   مى
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اللهى، با این نور عبد مؤمن جفت و مـزدوج شـده و او را بـه طـرف خـود                      
برد و مادامى که این عبد از خـود نـورى نـدارد، چطـور شـفع و ازدواج                 مى

آیا شفاعت به این نحوى که ما مغرور بـه شـفاعت       ! آید؟ ه عمل مى  النورین ب 
  !باشد؟ هستیم، مى

اصل شفاعت مسلّم است و شاید غیر قابل انکار باشد، ولى حرف در کیفیت     
حصول آن است؛ زیرا این قضیه را نه به نحوى که بتوان به آن خـاطر جمـع     

و اخبار با پیچیدگى اند، و نه به نحو صراحت لهجه، بلکه قرآن   شد ذکر کرده  
 ع عنْـده إِال   مـنْ ذَا الَّـذي یـشْفَ      : اند کامل و در لفافه و به نحو اجمال فرموده        

هبِإِذْن        شود بدون اذن  و مگر مى!  آن کیست که شفاعت کند به غیر اذن خدا؟
او شفاعت کرد؟ آیا معلوم است خدا چه وقـت اذن بدهـد؟ بلکـه دو هـزار               

  . داد، و یا اصال اذن ندادمیلیون سال دیگر اذن
دهد که نور عبد، قابلیـت ازدواج بـا نـور والیـت را               و البته آن وقتى اذن مى     

 مانـده و  ظُلُمات بعضُها فَـوقَ بعـضٍ  داشته باشد؛ ولى اگر نور عبد، در زیر        
و ملکات مظلمه، آن را در بر گرفته باشد، آیا در چنین              هاى شرك خفى   پرده

این اذن الهى است و ! دواج نور عبد با نور ولى اللَّه هست؟  صورت، امکان از  
اذن الهى مثل اذن من و تو نیست که اعتبارى باشد و بگوید اذن دادم، بلکـه               
این اذن حقیقى است؛ چنانکه مغفرت او هم حقیقى است و رحمـت او هـم     
حقیقـى اسـت، بلکــه اصـال حقیقــت و خارجیـت دارد؛ چــون آنجـا جــاى      

  )269 ـ 268 ص،3 فلسفه امام خمینی، جیراتتقر (.اعتباریات نیست
 ی اذن الهنکهیو آن اـ   استوار استی و فلسفی اصل مسلم قرآنکی که بر هی نظر نیا

 آن که مورد یکی،  داردی را در پجهیدو نتـ  ي است نه اعتبارینی و عیواقع، در شفاعت 
 بـا ظلمـت    کـه نـور وجودشـان   ی همۀ کسان  یعنی،   هستند تیمطلق اهل معص  ،  شفاعت

ـ  رهیـ اختصاص بـه مرتکـب کب     ،   آن قرار گرفته است    تأثیر و تحت    ختهی درآم تیمعص  ای
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،  مغفرتي مرحله پس از مغفرت است و نه برا ي آن که شفاعت برا    گرید.  ندارد رهیصغ
 تیمعـص هاي   ظلمتینور وجود عبد از پ   ،   امام ری است که به تعب    ي مرحله ا  ي برا یعنی

 ستی چ ی مغفرت اله  ی حالت نیطرح شود که در چن     پرسش م  نیممکن است ا  . بدرخشد
 مغفـرت   دیفرما  می  امام در پاسخ   د؟یه شفاعت فراهم آ   نیشود تا زم    می و چگونه حاصل  

است که انسان از زمان سـکرات مـرگ تـا ورود بـه عـالم      هایی    همان انواع عذاب   یاله
 تیـ ه روح انسان شـده و قابل یموجب تصفها     عذاب نیا. چشد  می  جهنم یآخرت و حت  

  : خواهد بودیب عذاب گناهکار حتمی ترتنیبد.  کند  میجادیشفاعت شدن را در انسان ا
. غفران خدا چیست؛ غفران خدا، خارجیت دارد و رحمت او خارجیت دارد           

گوییم که سیل رحمـت او، مـا و جهـان و             چنانکه اینجا که از رحمت او مى      
اسـت کـه دارد سـیل       جهانیان را مستغرق نموده، آیا غیر از همین نظام عالم           

همین آب و هوا و عقل و شـعور و قـرآن و اخبـار و                ! زند؟ رحمت موج مى  
مأکول و ملبوس و شمس و قمر، عین رحمـت اوسـت، و سـیل رحمـت او              
جریان این موجودات است که هر موجودى نسبت به حال خود غرق دریاى 

  .رحمت است
سـباب  وجود هـر موجـودى و وسـایل زنـدگى و جهـازات بـدنى و تمـام ا        

حد و احصا، ذیل رحمتى اسـت کـه بـر همـه         احتیاجات و همه نعمتهاى بى    
شود؛ آنجا هم رحمت او عین بهشت، و مغفرت او عین بـه اتمـام         کشیده مى 

العقوبۀ الحقیقیه است که به مقتـضیات قهریـه     رسیدن آن ظلمات و استحقاق  
 و ملکاتى که داشت چنین آفریده شده و به تکوین رسـیده کـه بـا سـوختن               

هـاى ظلمـات     شود، و این سـوختن و از بـین رفـتن پـرده             گرفتارى تمام مى  
نفسانى، عین مغفرت اوست؛ چنانکه اخبار کیفیات حال قیامـت و سـکرات             
موت و برزخ براى همین معنى است، و مواقف و طول انتظـار در مواقـف و      
طول عالم برزخ و طول روز قیامت براى این است کـه انـسان از اینجـا کـه                 
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وع به سکرات موت کرد، استحقاق حقیقى، عقوبات را کم کم بریزد، لـذا      شر
شود و از آنجا وارد عالم برزخ و گرفتار فشار قبر و       گرفتار سکرات موت مى   

  .شود تعذبات عالم برزخ مى
چنانکه از حضرت صادق علیه السالم روایت شده است که عـالم بـرزخ بـا                

 که پنجاه ـ یامه و کیفیات مواقفخود شماست، و از آنجا شروع هول یوم الق    
باشد، تا این آتشها در کدام یک از مواقف، این حقیقت را              مى ـ موقف است 

صاف کند و این ملکات خبیثه و حجابات مظلمه را بسوزاند و به دور بریزد، 
و همه اینها براى این اسـت       . تا نور باطن طلوع کند و شفاعت نصیبش شود        

  .شود و کار به جهنم نرسدکه در بین راه جهنم تصفیه 
 فلسفه یراتتقر. (و شفاعت در این بین و قبل از دخول به جهنم حاصل آید         

  )270ـ 269 ص،3امام خمینی، ج

  اثبات معاد
ـ  کـه در ا  یاتی و روا  اتیعالوه بر آ  ،   آن تی اثبات و حقان   يامام برا   وجـود  نـه ی زمنی

ـ  از آن دالیکـ ی. کنـد   مـی  اسـتدالل ی فلسفلیبه طور عمده به سه دل،  دارد حرکـت  ، لی
ـ براساس ا . باشد  می  در اسفار  نی است که برگرفته از نظر صدرالمتأله      يجوهر ـ  دل نی ، لی

 حرکـت کـه   نیکند و ا  می کمال حرکتيانسان در ذات و جوهر خود از نقص به سو         
 تجـرد  نیو ا، انجامد  می است سرانجام به تجرد انسان  ياریراختی و غ  ي حرکت قهر  کی
   :میکن  میری عالم آخرت تعبایاد مع به آن از که است گرید عالم هب دنیرس همان افتنی

رود و  انسان با حرکت جوهریه و تکامل جوهرى رو به تجرد مى       : و الحاصل 
آمدند قیامتى طبـق ایـن      این براى او قهرى و ذاتى است که اگر انبیا هم نمى           

   )180 ص،3 فلسفه امام خمینی، جیراتتقر (.حرکت جوهریه بود
صـورت  .  فطـرت اسـت  لیدل،  استتر نی که به نسبت جذاب تر و دلنش   گرید لیدل
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 گونه که نیبد، همانند استدالل به فطرت در اثبات وجود خداست، لیدل نیاستدالل به ا
 ي عشق به آزادنی مطلق و همچن ی و عشق به راحت    یعشق به جاودانگ  ها    در ذات انسان  

چون از ذات ها  و کششها   عشقنیرد و اوجود دا،  نفوذ ارادهگری دری به تعبایو قدرت 
ـ ا تحقق يبرا یمجال ایو از آنجا که دن    .  است ریخطاناپذ،  و نهاد بشر برخاسته     عـشق  نی

  : برسدتیدر آنجا به فعلها   عشقنیا که باشد يگرید عالم دیبا، ستین
توان آن عالم را به فطرت حریت و نفوذ اراده، که در فطرت هر یک از          و مى 

چون مـواد ایـن عـالم و اوضـاع ایـن دنیـا و               . است، اثبات کرد  سلسله بشر   
مزاحمات آن و تنگى و ضیق آن تعصى دارد از حریـت و نفـوذ اراده بـشر،                 
پس باید عالمى در دار وجود باشـد کـه اراده در آن نافـذ باشـد و مـواد آن                
عصیان از نفوذ اراده نداشته باشد، و انسان در آن عالم فعال ما یشاء و حاکم            

  .ا یرید باشد، چنانچه فطرت مقتضى استم
پس، جناح عشق به راحت، و عشق بـه حرّیـت، دو جنـاحى اسـت کـه بـه              
حسب فطرة اللّه غیر متبدله در انسان ودیعه گذاشته شده که بـا آنهـا انـسان               

 187صث، یشرح چهل حـد ( .طیران کند به عالم ملکوت اعلى و قرب الهى    
  )101صجهل،  و عقل جنود ثیحد شرح: زین و

اصوال اشتیاق به . برسد تا فانى در خدا شود   » حق مطلق «خواهد به    انسان مى 
زندگى ابدى در نهاد هر انسانى نشانه وجود جهان جاوید و مصون از مرگ              

  )223، ص21 ج،امام فهیصح( .است
، طلبد  می معشوق بالفعلی که عشق فعلمییفزای نکته را بنی الی دلنیاگر به مقدمات ا

بـاطن  ، قـت یشود که عالم آخرت بالفعل موجـود اسـت و آخـرت در حق            می نی ا جهینت
  بـه وقـوع  نـده ی اسـت و در آ یآنچه زمان.  باشدی امر زمانکینه آن که  ،  استی دن نیهم
ـ  اگـر ی بـاطن و کـشف صـفحه د     نی است که موجب ظهور ا     امتی ق ونددیپ می   عـالم نی
 زیـ  گذشـته ن یکالم هاي  عدالت است که در کتابيضرورت اجرا،   سوم لیدل .گردد می
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  .) 91، شرح المقاصد. 258، کشف المراد (.شود  میدهی دگری دي به گونه الی دلنیا
 به ای دننی در اتی کامل جنا فریک«:  است که  نی چن نهی زم نیه استدالل امام در ا    دیچک

 تیکند که جنا ، و چون عدالت خداوند اقتضا میستی نری آن امکان پذتیلحاظ محدود
 کامل محقق شود فری باشد که کيگری عالم ددی داده شود، پس بافری کایدنانجام شده در 

  .» اجرا گرددیو عدالت اله
توانیم یک نفر آدمى که به اندازه محمد رضا ارتکـاب جـرایم کـرده،              ما نمى 

تواند او را این جنایتهـایى کـه او کـرده اسـت جـزا           بشر با تمام قوایش نمى    
. ش این است که یک نفـر آدم مـرده اسـت   بدهد؛ براى اینکه باالخره تا آخر   

 بـسیارى  ـ کسى که هزاران جمعیت را. یک نفر آدم مقابل یک نفر آدم است  
 خـودش در    ــ  گفتنـد   خرداد آن طورى که مى     15از اشخاص را خودش در      

هلیکوپتر، از آن باالها، خودش مرتکب این قتال شده است، و با امر او، این               
ا خیابانهاى ما مبدل شد، یـک ملـت را از بـین        ملت با امر او به این قتلگاهه      

ارتکاب این  ]  به جرم [توانیم او را     برده است، یک ملت را، ما چه جورى مى        
این دلیل بر این است که یک عالم دیگرى . جنایت ما عوضش را به او بدهیم

یک عالمى که ابدى است؛     . شود است که در آنجا همه این معانى حاصل مى        
توانیم  یک عذابى که تصورش را ما نمى. ست؛ همیشه استجهنمى که خالد ا

این دلیل بر این است که یک عالم دیگرى باید باشد تا این مجرمها را . بکنیم
تـوانیم جـزاى اینهـا را     ما در این عـالم نمـى     . در آن عالم جزایشان را بدهند     

  )246، ص8صحیفه امام، ج( .بدهیم

   معادیچگونگ
 است که مـورد بحـث و گفـت و          ی پرسش نی ا ؟یروحان ای است   یجسمان،   معاد ایآ

 مطرح نهیزم نیا در هی سه نظر  یبه طور کل  .  و متکلمان قرار گرفته است     لسوفانی ف يگو
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 که نفس انـسان  ی معننیبد،  استی است که معاد روحان    نی نخست ا  هینظر :است شده
  بــه عــالم مجــرداتي مــادقیــو پــس از قطــع عال، اســت مجــرد تیــواقع کیــکــه 
 فـال  اعراضـه  و بـصوره  نعدمی فقط الن البدن     ی انه روحان  یذهب الفالسفه ال  «.ونددیپ می

ـ  عـود یف،  للفنـاء  هیال لیالسب باق مجرد جوهر النفس و،  عادی  بقطـع  المجـردات  عـالم  یال
  .) 5/89، شرح المقاصد، یتفتازان (.»تعلقاتال

ه آنچـه    ک ستی ن نیاما مقصود ا  ،   است ی است که معاد فقط جسمان     نی ا گریه د ینظر
ـ بلکـه مقـصود ا  ، گردد فقط جسم است و نه روح    می در آخرت باز    اسـت کـه روح   نی

 ی جـسمان يپس اعـاده روح بـه معنـا   ،  داردانی است که در بدن سریفیاساساً جسم لط  
 عنـدهم  الـروح  الن،  فقـط  یجسمان انه یال نیفذهب جمهور المسلم  « .بودن معاد است  

  .) همان (.» الوردی و الماء ف الفحمیر فالنا انیسر البدن یف سار جسم
ـ ا. ی است و هـم روحـان     یهم جسمان ،   است که معاد   نیه سوم ا  ینظر ـ  نظرنی  بـه  هی

 ي شده است؛ متکلمان معتقدند که خداوند در آخـرت از اجـزا     نییمختلف تب هاي    گونه
ــدن دن ــدن د، يویــپراکنــده ب ــر   مــیجــادی ايگــریب ــدن ب ــه همــان ب ــد و روح را ب  کن

 اهللا دیعیف بدناً البدن لذلک المتفرقه االجزاء من یتعال اهللا خلقین   ذلک ا  یمعن«.گرداند می
  .)90، همان (.»البدن خراب بعد هیجرده الباقالم نفسه

الن المراد مـن  « :سدینو  میی امکان معاد جسمانانی در کشف المراد در ب یعالمه حل 
صـدر  .) 258،  کـشف المـراد    (.»جمع االجزاء المتفرقه و ذلک جـائز بالـضروره        ،  االعاده
رسـد    می جهی نت نی چند به ا   ی مقدمات بی پس از ترت   شانی؛ ا دارد يگرید ریتفس نیالمتاله

ـ بلکـه از قب ، ستی باشد نیولی قوه و هي که دارایی به معناي بدن ماد  يکه بدن اخرو    لی
 که به لحاظ تجردش همراه نفـس    الی نفس به کمک قوه خ     ي است که از سو    یبدن مثال 
  .)194ـ  9/185، اسفار (.گردد  میجادیاست ا

امـا  ، ردیپـذ   مـی  رانی صـدرالمتأله هی نظرنیهم،  معاد تیفی در اصل ک   ینی امام خم 
 يبـدن اخـرو   «: دیفرما  می شانیا.  متفاوت است  ی با آنچه گفته شد اندک     شانیبرداشت ا 
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 بودن را از دسـت داده و      یولی جنبه ه  ي است که در اثر تکامل جوهر      يوی بدن دن  نیهم
ـ  العـاده پ   فوق قوت و شدت جهی نت در و است شده لیتبد محض تیبه جسم   کـرده  دای

چنان ، بلکه قائم به نفس است، شود  نمیجادی نفس اي از سوي بدن اخرونیبنابرا. است
  .»است نفس ظهور، ياخرو بدن قتیو در حق،  و در عالم بزرخ بودایکه در دن

 ردشود بدون اینکه شخـصیت بـه هـم بخـو           همین جسم است که متبدل مى     
کنیم بعد از موت، روح را   نه اینکه آن گونه که ما گمان مى   ـ چنانکه گفتیم  ـ

انـد   کنند و در یک جسم و قالب مثالى که آنجا گذاشته          از این بدن خارج مى    
کنند، بلکه یک جسم و یک حقیقت و یک شخـصیت اسـت، بلـى      داخل مى 

ـ       واى ت کـه مـستقل شـد و قـ    وقتى که سیر کمالى طبیعى تمام شـد و آن وق
 به قواى برزخى، و جسم طبیعى به جـسم برزخـى متبـدل شـد      طبیعى کامال 

آید، بدون آنکه آن پوسـت و      اندازد و از غالف بیرون مى      کأنّه مار پوست مى   
 فلسفه امـام    یراتتقر (.غالف، بدن آن باشد و اعتنایى به پوست داشته باشد         

  )207 ص،3خمینی، ج
و عینیت و وحدت و تغییـر   صرف تجدد و تغیر و تبدل باعث زوال شخص          

. هذیت نیست؛ همان بدنِ در حال طفولیت در حال کهولت هم همان اسـت            
بلى مراتب را طى نموده، اما همان جسم بعینه به مراتب باال رفته، و یکى از                 

شـود و عـالم      اى است که هیولى از او جـدا مـى          مراتب باال آن آخرین مرتبه    
لم طبیعت در اینکه این جسم همـان     شود، ولى تمام شدن عا     طبیعت تمام مى  

طن منتها و. جسم متوطّن در طبیعت نباشد دخل ندارد، بلکه عین همان است
  )212  ص،3 فلسفه امام خمینی، جیراتتقر(. عوض شده

 ــ   یعنـى صـورت جـسمیه     ـ آخوند فرمود که در روز حشر صورت، بدنش       
خـودش  همین بدن حاضر است، ولى آنجا دیگر هیولى را رهـا کـرده فقـط               



54  3ج /  مجموعه مقاالت 

 یـرات تقر(. ء هم به صورتش است نـه بـه مـاده آن            است و البته شیئیت شى    
   )210  ص،3فلسفه امام خمینی، ج

کم کم یک لب، که در اثر تحوالت و تبدالت بـه حـد کمـال رسـیده، قـشر       
ضخیم و بزرگ بدن محسوس را که به منزله پوسـت آن بـدن لطیـف اسـت          

رود و اول قـدم عـالم         شـمار مـى    اندازد و این آخرین قدم دار طبیعت به        مى
برزخ است، و این مرتبه ثانیه از جسم است که مناسب با این حواس بـدنى                

  .باشد نمى
تر، لب اللباب است؛ یعنى نفس انسانى و بدنى که به مقـام              از این لب صاف   

تجرد رسیده است به طورى که این بدن با این لطافت مثل ظلّ نفس اسـت،         
اند با بالهاى عظیم مواجه گردد و تحمل کند؛ براى تو این جسم است که مى    

تر باشد؛ و با جهـت قـوه مـشوب     اینکه جسم هر اندازه در جسمیت خالص      
تر است؛ اگر چه با نار بسوزد، و هـر          نباشد، افتراق و از بین رفتن آن مشکل       

چه جسم اصفى باشد، شدت احساسات نفس بیشتر است، و هر چه احساس 
  )542   ص،3 فلسفه امام خمینی، جیراتتقر (.تر است وىتر باشد، تألم ق قوى

کننده است  سرّ این معنى این است که یک حافظى است که آن حافظ، حفظ  
و جسم و بدن از خود هیچ استقالل ندارد، بلکه همه حیثیت آن حیثیـت آن              
حافظ است؛ این دست با وجود اینکه تغییر پیدا نموده و اجزائى کـه در اول      

 همان دست اسـت؛ چـون ظهـور آن    حقیقۀًز بین رفته ولى باز  طفلى داشت ا  
نفس است و باطن اوست، این جسم به هیچ نحوى از خود خودیت ندارد و 
چون از خود حیثیت ندارد فانى در نفس است و ظهور نفس اسـت و بـاطن    

شـود همـان جـسم       اوست؛ لذا این جسم با همه تغییراتى که در آن واقع مى           
  )201 ص ،3سفه امام خمینی، ج فلیراتتقر (. است
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  جهنم و بهشت قتیحق
 آن کـه  یکـ یشود؛   میدهی دریدر کلمات امام دو تعب  ،   بهشت و جهنم   قتیدرباره حق 

 ي بـه سـو  يدر اثر حرکت جوهر ها    بهشت و جهنم دو نشانه جداگانه هستند که انسان        
  . از آن دو در حرکت اندیکی

 دار مستقلى باشند که بنى آدم و تواند بود که عالم بهشت و جهنم دو نشئه و   
به حرکات جوهریه و سوقهاى ملکوتى و حرکات ارادیه عملیه و خلقیـه بـه       

کنند، گرچه هر یک از آنها حظوظشان از صور اعمال        سوى آنها مسافرت مى   
  )363ص، شرح چهل حدیث( .خودشان باشد

ند کـه   از انسان هـست ينشاه جدادو و عالم دو جهنم و بهشت، سخن نی بر اساس ا  
ـ فرما  مـی گریاما در موارد د. شوند  میدر آن وارد  ها    انسان  بهـشت و جهـنم   قـت ی حقدی

  :اخالق و اعتقادات انسان است،  اعمالیملکوتهاي  صورت
، سرالـصلوه  (حقیقت جنت جـسمانى، صـور غیبیـه ملکوتیـه اعمـال اسـت؛        

  )25ص
 قبـر  ظلمتها و وحشتهاى برزخ و   . جهنم نیست جز باطنِ عملهاى ناهنجار تو      

 :و قیامت نیست جز ظلّ ظلمانى اخالق فاسده و عقاید باطلـه بنـی االنـسان           
  ْثلْ ممعنْ یفَم   رَهراً یةٍ خَیقالَ ذَر  *و         ـرَها یةٍ شَـرثْقـالَ ذَرـلْ ممعنْ یم) .  شـرح

  ) 141، صحدیث جنود عقل و جهل
 بـدان  دهی امام مطرح گردي از سوي در مواردي چنداتی که با استناد به آهی نظر نیا
  انسان شکليبلکه از سو، ستی از انسان ني جدايزی است که بهشت و جهنم چ      یمعن
  :دیفرما  میییرو در جا نیاز ا، ردیگ می

در کار انسان است که یا عمـل  . بهشت و دوزخ از کار انسان پیدا شده است    
 صالح است یا کار خوب است که مبدأ تحقق بهشت اسـت یـا اعمـال غیـر                

  )172، ص7ج،  امامفهیصح (.صالح و فاسد است که مبدأ دوزخ است
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ـ  قـت یامـا در حق ، دینما  می ظاهر ناسازگار به هینظر دو نی ا ـ ن نیچن  در رایـ ز، ستی
ـ  عالم آخرت در برابـر دن یعنی،  بهشت وجهنم استتینظر به کل  ،  سخن نخست   و از ای

 است يگری و عالم دستای از نشأه دنری غيگری آخرت نشأه دیعی جهت به طور طب    نیا
، و امـا در سـخن دوم     . به آن وارد شود    ای است که انسان با گذر از دن       دهیکه خداوند آفر  

و  هـا   نقمـت ایـ ها  و پاداشها   آنچه به عنوان نعمتیعنی،  آن عالم استينظر به محتوا  
 ي آن عالم در گرو اعمال و باورهـا ي نظر البته محتوا  نیکه از ا  ،  شود  می دهینامها    عذاب

 ریه دوم از کلمه تعم ی رو امام در نظر    نیاز هم ،  ردیگ  می ه آن شکل  یانسان است و در سا    
  :کند  میاستفاده

عالم جهنم و بهشت گرچه مخلوق هستند، تعمیـر دار جنـت و مـواد جهـنم        
و در روایت است که زمین بهشت سـاده اسـت و            . تابع اعمال اهل آن است    

لجمله، عالم ملکوت اعلى عالم بهشت      و با  .مواد تعمیر آن اعمال بنى االنسان     
شـود بـه    مـى ]  داده[است که خود عالم مستقلى است، و نفوس سعیده سوق    

سوى آن، و عالم جهنم ملوکت سفلى است کـه نفـوس شـقیه بـه سـوى آن        
کند، صورت  ولى آنچه به آنها در هر یک از دو نشئه رجوع مى. مسافرت کند

شـرح چهـل حـدیث،    ( .آنهـا اسـت  بهیه حسنه یا مولمه مدهشه اعمال خود   
  )363 ـ 362ص

  نبوت
  فلسفه نبوت

 يگـر ی پس دیکیرا هایی  انسان، خی چرا خداوند در طول تار  ست؟یفلسفه نبوت چ  
 آن بوده است ي براای بعثت انبای را بر دوش شان گذاشته است؟ آیمبعوث کرده و رسالت

ـ را سامان بدهند؟ ها   انسانيوی دنیکه زندگ  ـ  آن کـه ح ي بـرا ای  و جهـان  ي اخـرو اتی
 کـه  یبوده اند کسان د؟نا نداشتهي وی دنی و زندگای به دنيآخرت را درست کنند و کار     
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 کیـ  ساز و کـار  جادیدانسته اند و فلسفه نبوت را ا  میی آخرتي را تنها امر  ایرسالت انب 
 کـه تمـام     ی هـستند کـسان    نیو همچن ،  کرده اند   می ی سعادت بخش در آخر تلق     یزندگ

از هـا    آوردن تـوده  رونی عدالت در جامعه و ب     کردن ادهی را پ  امبرانی پ تیرسالت و مسئول  
 نبـوت  یه اصلفلسف قتیو در حق،  کنند  می  سلطه و ستم جباران و ستمگران قلمداد       ریز

   .دانند  میی اجتماعی از زندگیرا سامان دادن به بخش
. شـوند   مـی   شـمرده  طی افراط و تفـر    شده ادی هر دو برداشت     ینیاما از نظر امام خم    

ـ  و بري امر اخـرو کینه تنها ها    فلسفه نبوت  ـ  و نـه  اسـت ی از دندهی ـ  امـر دن کی  و ییای
 یآنان آمده اند تا زندگ، استی کردن دنياخرو، امبرانیبلکه رسالت پ،  از آخرتختهیگس
 آن اسـت کـه   ي براایه انبی و تزکمیتعل.  کنندلی تبدي معقول و معنوی را به زندگ  یعیطب
 رها کند و در جهت رشد یوانی حیعی و طبي مادزیرا از چنگ غرا ها    هزیو انگ ها    شهیاند

 و ی از تعالید و افق روشنیبزداها   را از انسانرتیغفلت و ح،  قرار دهدیو کمال انسان
 بلکه، ستین ایجدا کردن انسان از دن، پس فلسفه نبوت   .دی بگشا ي و يتکامل را فرا رو   

 و  عیتـشر ،  کنـد  انتخـاب  یزنـدگ  در را درسـت  راه تا است انسان يبرا ایدن شناساندن
،  نگـاه دارد عتی تا انسان را در حصار طب  ستی ن يوی دن شتی مع می تنظ ي تنها برا  فیتکل

 ي مقدمه باشد براای دنی است تا زندگاتیه حعرص در یپرتوافکن و دنی بخشیبلکه تعال
امـا هـدف    ،اسـت ی عدالت از اهداف انبجادیپس با آنکه ا  .  روح انسان  یعروج و بالندگ  

 به ای دنی راه بردن انسان از متن زندگای بعثت انبی و فلسفه کلییهدف نها، ستی نیینها
  . استتی معنوي به سوتی آخرت و از مادیزندگ

انبیاء آمدند و کتابها آوردند و دعوتها نمودند با این همـه تـشریفات و ایـن                 
ر طبیعـت  همه تحمل رنج و تعب که ما را از خواب غفلت بیـدار و از سـک               

هشیار کنند و ما را به عالم نور و نشئه بهجت و سرور رسانند و بـه حیـات                  
ابدى و نعمتهاى سرمدى و لذّتهاى جاویدانى رسانند و از هالك و شـقاوت          

  )35ص، آداب الصلوه(. و نار و ظلمت و حسرت و ندامت رهایى دهند
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  کـه دارنـد  اى همه دعوت انبیا این بوده است که مردم را از ایـن سـرگردانى    
این مردم را از اینجا  ـ رود و هر که یک مقصدى دارد  هر که یک طرف مى     ـ

دعوت کنند و راه را نشانشان بدهد که این راه اسـت؛ دیگـر آن راههـا کـه                   
  إِنَّ ربی علـى   ، اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم  راه همین است؛    . روید رها کنید   مى

  )34، ص13ج، امام فهیصح (.صراط مستَقیمٍ
فالتکالیف ألطاف إلهیۀ و أدویۀ ربانیۀ لعالج األرواح المریضۀ و القلوب العلیلۀ، و             
األنبیاء علیهم السالم أطباء النفوس و مربی األرواح و مخرجها من الظلمات إلـى     

  )155صطلب و اراده، ( .النور و من النقص إلى الکمال
  ها نییفلسفه تفاوت آ
 دگاهیـ د.  است که همواره مـورد بحـث بـوده اسـت    ی از مسائل  عیت شرا مسأله تفاو 

 اسـت کـه    نیـ شـود ا    مـی  هی در بحث ختم نبوت بدان تک      شتری که ب  نهی زم نیمطرح در ا  
 جـه یبشر در طـول زمـان و در نت  هاي  ییمعلول تفاوت استعدادها و توانا،  عیتفاوت شرا 

 موجـود و متناسـب بـا        ياازهی ن ي به تناسب اقتضا   یعتیهر شر .  اوست يازهایتفاوت ن 
ـ نو  می بارهنی در ا  ییعالمه طباطبا .  بشر نازل شده است    تیرشد عقالن  بالجملـه  و« :سدی

 و، زمان اال باختالف مختلفه وءیالته و االستعداد من االنسان لنوع هیاالله ایلما کانت العطا
 متحانـات اال یهـ  و اتهمیـ ح سـعاده  میتتمـ ،  نهمیب الواجب هیاالله السنه و عهیالشر کانت
ختالف ا لزوم ذلک انتج، تنوعها و االستعدادات مراتب باختالف محاله ال تختلف، هیاالله

  .) 5/353، ق1404، ییطباطبا (»...الشرائع
 شانیـ گرچه در سخنان ا  .  شده است  نیی تب يگریاما در کلمات امام مسأله به گونه د       

کنـد    مـی  مطـرح شانی که ايریاما تفس،  نشدهدهی کند دی شده را نفادیه  ینظر که یمطلب
 است  يا دهیپد،  عیتفاوت شرا ،  شانیدر نگاه ا  .  شده است  ادیه  ی از نظر  ری غ يزی چ ایگو

 کـه خداونـد در چهـره اسـماء و        ی معن نیبد،   خدا با امبری رابطه پ  یبرخاسته از چگونگ  
 یوح،  ستندی ن کسانی اتی تجل نی از ا  يمند  در بهره  ایانبهاي     دارد و دل   یاتیتجل،  صفات
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سـخن  . گـردد   مـی متفـاوت هـا    از تفاوت قلبيروی است به پاتی تجل نیمحصول ا که  
  :است نیچن نهیزم نیا در شانیا حیصر

در  ،کُلَّ یـومٍ هـو فـی شَـأن    و چون ذات مقدس حقّ جلّ و عال به حسب     
کسوه اسماء و صفات تجلّى به قلوب انبیاء و اولیاء کند، و به حسب اختالف 

مختلف شود، و کتب سماویه که به نعت ایحاء به توسط       قلوب آنها تجلّیات    
ملک وحى، جناب جبرئیل، بر قلوب آنها نازل شده به حسب اخـتالف ایـن       

چنانچـه   ـ تجلّیات و اختالف اسمائى که مبدئیت براى آن دارد مختلف شود  
پـس، هـر    ــ  اختالف انبیاء و شرایع آنها نیز به اختالف دول اسـمائیه اسـت    

تـر اسـت، دولـت او محیطتـر و نبـوت تابعـه او                یطتر و جـامع   اسمى که مح  
  )309، صآداب الصلوه( .تر است محیطتر و کتاب نازل از او محیطتر و جامع

ـ اما اگر به ا، دینما  میجی رادگاهی متفاوت با د داستی همان گونه که پ    دگاهی د نیا  نی
 جـه ی نت در و تایـ تجل تفـاوت  منـشأ  کـه  ایانب قلوب تیظرف تفاوت که میکن توجه نکته

 ي است که با اراده خداونـد بـه اقتـضا   يخود امر، شود ها می عتیو شرها   تفاوت کتاب 
، بود نخواهد يناسازگار هینظر دو نیب،  ردیگ  می  نوع انسان شکل   يازهایو ن ها    ضرورت

 تیـ ظرف، آن زمـان هـاي    به تناسـب ضـرورت  ی در هر زمانی ممکن است اراده اله   رایز
  . بهره مند گرددی خاصی کند که از تجلجادی اایانبهاي   در دلیخاص

  امبرانیعصمت پ
 امبرانی امام مطرح شده مسأله عصمت پيه نبوت از سونیزم در که یموضوع نیسوم

در .  و منـشأ آن اسـت  تیـ بحـث در ماه   ،  به اجمال مـسلم اسـت     ،  اصل عصمت . است
 اند که در     کرده فی تعر ي وجود يروی عصمت را به ن    شتریب،  ری و تفاس  یکالمهاي    کتاب

 » مع الـتمکن منهـا  یملکه اجتناب المعاص «: کند  می  از گناه و خطا    تی مصون جادیانسان ا 
 الوقـوع  و هیالمعص اقتراف عن االنسان تمنع قوه« ایو   .)5/50،  شرح المقاصد ،  یتفتازان(
  .)2/142، ق1404، ییطباطبا (.»الخطا یف
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ن یـ در ا  اسـت؟ ي مقوله ا  از چه  روی ن نی است که ا   نی ا نهی زم نی در ا  یپرسش اساس 
 نیـ  عصمت را از مقوله تقوا دانسته اند و بـر ا        یبرخ : هست یگوناگونهاي    دگاهیباره د 

ـ  « :باشد  می از تقوا ییباورند که عصمت درجه باال      ی بـل هـ  ي التقـو یالعصمه ترجـع ال
ـ تعر،   بـه  تعـرف  و يالتقـو  به توصف ما،  منها ایدرجه عل   ». و توصـف بـه العـصمه       فی

  .)4/386، 1382، یسبحان(
امـا علـم   ،  ه علـم دانـسته انـد      مقول از را عصمت،  ییمثل عالمه طباطبا  ،  گری د یبعض

ان القـوه المـسماه بقـوه العـصمه سـبب      « :دارد ری و تخلـف ناپـذ     ی قطع تأثیرخاص که   
 مـا نتعارفـه مـن اقـسام الـشعور و            لیو لوکانت من قب   ،   مغلوب البته  ری غ ی علم يشعور

 سـنخ  ریفهذا العلم من غ، اناًی اثره احی لتخبط االنسان عل    التخلف و  هایاالدراك لتسرب ال  
، ق1404،  ییطباطبـا  (». تقبل االکتساب و الـتعلم     یسائر العلوم و االدراکات المتعارفه الت     

5/81 (.  
، دانند بـه طـور معمـول مقـصودشان از علـم       می که عصمت را از مقوله علم      یکسان

و تتوقـف هـذه     « :نـد یگو  مـی   کـه   و طاعت است چنان    تیمعصهاي     از سرانجام  یآگاه
ـ  ،  و مناقب الطاعـات ی العلم بمثالب المعاص  یالملکه عل   ی حـصلت فـ  یالن العـصمه مت

ـ        هایجوهر النفس و انضاف ال      مـن الـشقاء و الطاعـه مـن         هی المعـص  ی العلـم التـام بمـا ف
ـ  يوریسـ  (».ملکـه  ری الـنفس فتـص  یصار ذلک العلم موجباً لرسوخها ف    ،  السعادت ، یحل

  )170 ق؛1410
امـا نـه   ،  وجود دارد که بر اساس آن گرچه عصمت از مقوله علم است  ی سوم هینظر

 نیبر اساس ا. یبلکه علم به عظمت و جالل اله، تیطاعت و معصهاي  علم به سرانجام
 و تیـ عبود  و جالل و جمال او انسان را بـه  یهال عظمت از ینیقی و تام یآگاه،  دگاهید

  بـاز ي نـسبت بـه و  یو از هـر گونـه گنـاه و نافرمـان        دارد    مـی  وا او برابر در تام میتسل
ـ  نظرنی اشاره بـه همـ  دیگو  می آنجا که از عصمت سخن ینیامام خم .دارد می  سـوم  هی

  :سدینو  میشانیا، دارد
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عصمت امرى است بر خالف اختیار و از قبیل امور طبیعیه و جبلّیه نیـست،                
امـل یقـین و     بلکه حالتى است نفسانیه و نورى اسـت باطنیـه کـه از نـور ک               

آنچه از خطیئات و معاصى که از بنى االنسان صادر . اطمینان تام حاصل شود
و درجـات یقـین و ایمـان بـه قـدرى      . شود از نقصان یقین و ایمان است  مى

یقین کامل انبیا و اطمینـان تـام آنهـا، کـه از             . متفاوت است که در بیان نیاید     
شـرح   (. خطیئـات نمـوده   مشاهده حضوریه حاصل شده، آنها را معـصوم از          

  ) 552ص، چهل حدیث
ه ینظر همچون را تیمحدود نیاما ا ،  ه دوم است  ی از نظر  تر قی اگر چه دق   هی نظر نیا

  آن هـم پـس از نبـوت ثابـت          تیه گناه و معـص    نی دارد که عصمت را تنها در زم       نیشیپ
 ي مراحل بـاال ی پس از طي کامل و مشاهده حضورنانی تام و اطم  نیقیآن  ،  چه،  کند می

  .گردد  می حاصلتیاز معنو

  امامت
  ضرورت امامت

 ری و اجتناب ناپـذ ي ضروريامر،  مردمییای و دن  ینی د استی امامت به عنوان ر    نکهیا
 ی ضرورت را عقلنی ایجز آنکه برخ،  همه مسلمانان استای شتری برشیمورد پذ، است

ـ داننـد ماننـد ب    میی نقل گری د یو بعض ،  عهیدانند مانند ش   می آنهـا کـه    .ت اهـل سـن  شتری
 حکـم عقـل را    يدانند دو دسته اند؛ عـده ا        می  از حکم عقل   ی و ناش  یضرورت را عقل  

و ، دانند که امام را نصب کننـد   می عقال را عقالً موظفیعنی، دانند  میمربوط به به عقال 
 نیه لطف بر اقاعد باب از دسته نیا. دانند  می حکم را خداوندنی مخاطب ايگریعده د

ـ نو  میدی در تجرنی الدریخواجه نص.خداوند نصب امام واجب است   باورند که بر      :سدی
  )181، 1360، یحل (».للغرض الًی تحصی اهللا تعالی نصبه علجبیاالمام لطف ف«

ـ ی،  گـردد   می  امام بر  یی و اجرا  استی در واقع به جنبه ر     نانی ا دگاهی در د  تی ماه  یعن
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ه تقرب نیزم  گرید ریتعب به ایطف شود که ل  می که امام در اداره جامعه دارد موجبینقش
 که لطف را دی عبارت عالمه در شرح تجرنیبه ا . ابدی از فساد تحقق     يبه صالح و دور   

ـ      ياذا العلم الضرور  « :دیدهد بنگر   می حیتوض ـ   ی حاصل بان العقـالء مت  سی کـان لهـم رئ
 فعل الطاعـات و  ی علعدهمی و  ی عن المعاص  صدهمیو  ،   عن التغالب و التهاوش    منعهمی
و هـذا امـر    ،   الصالح اقرب و من الفساد ابعـد       یکانوا ال ،   التناصف و التعادل   ی عل بعثهمی

   ).182ـ  181، همان (».العاقل هیف شکی ال يضرور
ـ اما ا،  از ضرورت امامت گرچه به اجمال درست است    نیی تب نیا  اشـکال را دارد  نی

،  باشـد ییای دناستی بعد مورد توجه قرار داده است که همان بعد ر    کیکه امامت را از     
 لیـ ه دل جـ ی نت لی دل نیو به هم  ،   گرفته شده است   دهی ناد ینی د استی ر یعنی گریاما بعد د  

، اسـت یر، نیـ گرچـه در د   ،  اسـت  جامعـه  ریمـد  و سیرئ کیشده ضرورت وجود     ادی
ـ یامـام خم  . نداشـته باشـد و خبـره نباشـد    یتخصص کـاف   و ـ  در این  نگـاه  نـه ی زمنی

  .دارد يتر جامع

  جهینت 

 ناشـناخته مانـده عرصـه قـرآن         يه امام که تا حـد     شیاند جوالن يها  عرصه از یکی
 نـا تمـام   ری تفـس ي ـ به استثنا یقرآن مستقل اثر کیگر چه از امام ،  استشانی ایپژوه

 بلند يها شهیگر اندنشان شانیا يها نگاشته ریاما سا،  نمانده استادگاریسوره حمد ـ به 
 دای که امام عاشق شدیآ ی نظر گاهها بدست منیااز مطالعه    . عارف است  هی فق نی ا یقرآن

 است کـه    لی قا ي قرآن چنان قله فرازمند    ي بوده و برا   ی مائده آسمان  نیو دلباخته قرآن ا   
ـ از ا ،   به معارف بلنـد آن کوتـاه اسـت         یابی از دست  تیمعتقد است دست بشر     بـر  رو نی

 کرد شش ادیمده  مقاله آنیآنچه در ا . فشرده است ي عرضه شده پا   ریترجمه بودن تفاس  
ـ  افـق اند   ي است که تا حد     قرآن از نگاه امام    يها یژگی از و  یژگیو ـ ه ا شی  را در   شانی

 قـرآن؛ قـرآن   تیـ جامع:.  عبارتنـد از یژگی شش ونیا،  دهد ی نشان م  یپژوه  عرصه قرآن 
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 قـران؛  يری ناپذ فی قرآن؛ تحر  یی و محتوا  ي انسجام ساختار  ؛ی و جاودانگ  ی جهان یکتاب
  کـه حـضرت امـام    یدفه.  قرآن اتی آ ییمراتب معنا  ر؛یفراگ و معجا یزبان قرآن زبان

ـ ب،  سعادت و کمـال   ي بشر به سو   یی راهنما یعنیاند     کرده انی قرآن ب  يبرا  مقـصود  انگری
تـر   بـه عبـارت روشـن   ، باشـد  یم»  امور است  مه و ه  زیروشنگر همه چ  « از جمله    شانیا

 گـر ی دياز سو. کند ی م دای پ  بشر معنا  تیه هدا حوز نیهم در امام نگاه از قرآن تیجامع
ـ ی ديها  شده که آموزه تأکید نکته   نی بر ا  اتی گفتار همگام با روا    نیدر ا   در دو منبـع  ین

 کـه  کنـد  ی با صراحت اعالم مـ گری د ي در جا  شانیا.  است افتهیکتاب و سنت انعکاس     
  .ستین ... و خیتار، یانی بیمعان، نحو، قرآن کتاب صرف
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  ینیخم از منظر امام ی مطلوب قرآنیحکمران
  1یمحدث کاظم 
  2این لیعااسم نرجس

ـ تطب و شـناخت  لزوم،  ينظر ثیح از موضوع بودن دیجد :دهیچک  بـا  نآ قی
ـ ا بـر . شود  یم محسوب یپژوهش يهاضرورت از،  یقرآن مطلوب  اسـاس  نی

 نیهمچن و خوب یحکمران ستمیس شناخت که است نگونهیا موضوع تیاهم
ـ ا يتفکر وجوه نییتب و ینیخم امام دگاهید توسط آن حیتشر و یبررس  نی

 یســامانده و تیــتقو در را مــا توانــد یمــ، نــهیزم نیــا در مــسلمان متفکــر
 نیا  در.  دینما ياری یقرآن کردیرو با مطلوب یحکمران به مربوط يها دگاهید

ـ نظر از اسـتفاده  بـا  کنـد   مـی  یسـع  پژوهـشگر ،  پژوهش  امـام  فطـرت  دو هی
ـ  مطلوب يالگو،  ینیخم ـ  امـام  منظـر  از یقران ـ متعال يالگـو  همـان  ای  هی

 را  ییهامولفه و ها یژگیو الگو نیا يبرا و بدهد قرار نییتب مورد را یحکمران
 مـشارکت ،  قـانون  حکومـت  ای يمدار قانون،  یاسالم حکومت: کند  می انیب

، نظـارت  و تیشفاف،  فساد با ومبارزه اصالح،  یمدنهاي    يآزاد،  مردم یاسیس

                                                   
  .قم باقرالعلوم دانشگاه یاسیس یشناس جامعه ي دکتري قم و دانشجوهی علمه حوزآموخته دانش .1
  .قم نور امی دانشگاه پی اسالمرانی اخی ارشد تاري دانشجو.2
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 و يریپـذ  تیمـسئول ،  نیمستـضعف  از تیـ حما و یـی فقرزدا،  یاجتماع عدالت
ـ نها در و يتقـو  و علم به کارگزاران و حکمران بودن مجهز،  ییپاسخگو  تی

  .کرد اشاره توان  میمردم تیترب و میعلت
  .ینیخمامام ، قرآن، مطلوب یحکمران، یحکمران: ها کلید واژه

  مقدمه

 ییاجرا فیتضع و یاسیس يهانظام يریپذ  بیآس لحاظ به خوب یحکمران موضوع
ـ  تیـ حاکم اصـل  دیـ مؤ که ییهاشاخص شدن  پاسـخگو  و خـوب  حکومـت  و یمردم
 دهـه  از که است يدیجد حال نیع در و مهم مباحث زا یکی عنوان به امروزه،  دهیگرد

 در کـه  است ییالگو خوب یحکمران. است شده مطرح توسعه اتیادب در بعد به1980
 ژهیوه  ب و شد ارائه یالمللنیب مجامع يسو از توسعه نیشیپ يسازوکارها يناکارآمد یپ

 در یمـدن  جامعـه  يسـاز نـه ینهاد و اسـتقرار  منظـور  بـه  توسـعه  حال در يکشورها در
 الگو نیا. است شده برخوردار ياژهیو گاهیجا از هاکمک ياعطا به مربوط يهااستیس
 نظر  در  را دولت از يدیجد مفهوم، حیصح وهیش به ارزشمدارانه و يهنجار يکردیرو با
 جـاد یا دولت نقش در یراتییتغ. دارد اشاره جامعه امور اداره نینو ندیفرآ به که ردیگیم
ـ  نکـه یا سـرانجام  و کندیم ارائه جامعه اداره يبرا يدیجد شرو و دینمایم  یحکمران

ـ تقو،  یعموم بخش اصالح جهت در است ییالگو خوب  عیتـسر  و یمـدن  جامعـه  تی
  )86: 1383، پور یقل (.یخصوص بخش مشارکت
ـ ن و ينظـر  ثیح از موضوع بودن دیجد وجود با نیبنابرا  لـزوم ،  آن يهـا مولفـه  زی
 یاصـل  يضرورتها از يبشر جوامع یاتیح ازین و یقرآن لوبمط با آن قیتطب و شناخت

 شـناخت  که است نگونهیا موضوع تیاهم اساس نیا بر. شودیم محسوب پژوهش نیا
 و ینیخم امام دگاهید توسط آن حیتشر و یبررس نیهمچن و خوب یحکمران ستمیس
ـ ا يتفکر وجوه نییتب ـ ا در،  مـسلمان  متفکـر  نی  و تیـ قوت در را مـا  توانـد یم نـه یزم نی
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 آنجا  از.  دینما ياری یقرآن کردیرو با مطلوب یحکمران به مربوط يهادگاهید یسامانده
 يهـا یژگـ یو و هـا شـاخص  از ياریبـس  لـذا  اسـت  کامل و جامع ینید اسالم؛ نید که

 و فرهنـگ  بـا  را آنهـا  اگـر  و راستاست هم نید نیا یمبان و اصول با خوب یحکمران
ـ تطب خود یمل و ینید يهاارزش ـ  میدهـ  قی  سـنجش  يبـرا  یمناسـب  يالگـو  میتـوان یم

 ینـ یخم امـام  شهی اند یبررس امر؛ نیا بر تأکید با. میده ارائه خوب یحکمران یچگونگ
 رانیا  یاسالم يجمهور حکومت نمودن ییاجرا و یطراح در که انقالب معمار عنوان به

  .است تیاهم حائز اریبس، داشتند یمهم نقش بتیغ عصر در بخصوص
ـ ا نخـست  کـه  است نیا دارد حیتشر و نییتب به ازین طرح نیا در آنچه نیبنابرا   نی

 مطلوب یمدل ینیخم امام شهیاند انیم در نکهیا گرید و شود فیتعر و یمعرف مفهوم
ـ نها در و. گـردد  ارائه یقرآن کردیرو با خوب یحکمران نیتدو جهت در  ندهیگـشا  تی

ـ  يکردیرو با خوب یحکمران به مربوط يتئور در يدیجد باب  بزرگـوار  آن از یقرآن
ـ هاي    مؤلفه را؛ یاساس سوال که میکنیم تالش پژوهش نیا در نیبنابرا. میباش  یحکمران

  .میده قرار ست؟یچ ینیخم امام عمل و شهیاند در یقرآن مطلوب
ـ  مطلوب یحکمرانهاي    مؤلفه نیمهمتر است؛ شرح نیبد حاضر مقاله هیفرض  ی قرآن

، یاسالم حکومت:  از عبارتند قرآن يها آموزه از الهام با ینیخم امام و عمل    شهیاند در
 اصـالح ، یمـدن هـاي   يآزاد،  مـردم  یاسـ یس مـشارکت ،  قانون حکومت ای يمدار قانون

ــا ومبــارزه ــحما و یــیفقرزدا، یاجتمــاع عــدالت، نظــارت و تیشــفاف، فــساد ب  از تی
 و علم هب کارگزاران و حکمران بودن مجهز،  ییپاسخگو و يریپذ  تیمسئول،  نیمستضعف

  .کرد اشاره توان  میمردم تیترب و میتعل تینها در و يتقو
 امـام  شهیاند و آراء نییتب يبرا محقق تالش در قیتحق نیا ينوآور و بداعت وجه 
 اسـت؛  يعملکـرد  عرصه در ی قرآن ستهیشا یحکمران از مؤثر مدل کی ارائه در ینیخم

 نیا پردازان هینظر تأکید ردمو شمول جهان يهنجارها و اصول امتزاج ضمن که ییالگو
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 دارد تـالش  و آورد  مـی  در انتظام به يدیتوح ینیجهانب و تیمعنو مدار بر را آن،  هینظر
ـ  مطلـوب    ي الگو کی ه امام در ارائ   شهیاند يکارآمد ـ  یحکمران  عمـل  جامعـه  را یقرآن

  .بپوشاند
از هـایی   پـژوهش  می که بدان شود  می  مشخص ی زمان پژوهش نیا ضرورت و تیاهم

 ظهـور  ي بـرا يا مقدمـه  کـه  ی اسـالم نی تحقق تمدن نوي در راستا  تواند  می دست نیا
ـ  کـه از ناح    ی با نوع نگاه خاصـ     که چرا ردیبگ قرار،  باشد  می یم عظ تیوال  از ی برخـ هی

ـ آ حـضرت  ی از جمله رهبر معظم انقالب اسالم      بزرگان  وجـود دارد  يا خامنـه  اهللا تی
 ي در راستالذا. باشد  میی اسالمنین نو تحقق تمدری مرحله در مسنی اولیانقالب اسالم

 انگـذار یبن شهیاند مدقانه و موشکافانه مرور و یبازخوان ازمندین رگ هدف بز  نیتحقق ا 
 مختلف نیعناو با متعدد يها پژوهشنهی زمنیدر ا. می هستینیخم امام یعنی نظام نیا

 قطـب  دیسـ  و ینـ یخم امـام  دگاهید از یحکمران مطلوب يالگو«: است گرفته صورت
، »ینیخم امام منظر از خوب یحکمران يهامولفه یبررس«،  »شباهتها و تفاوتها یبررس

ـ  مطلوب از د   یاسی نظام س  يها  شاخص« ـ  و آ  ینـ یخم امـام    دگاهی  و »يا   خامنـه  اهللا  تی
 يها پژوهشنی از عناوی برخ»ینیخم امام یاسیس عمل و شهیاند در ستهیشا یحکمران«

 ی بررسـ به صورت گرفته  يها از پژوهش  چکدامیه یول ،باشند یم موضوع نیا در سابق
ـ هیفرضـ .  نپرداخته است  ینیخم امام   منظر از یقرآن مطلوب يالگو  نیـ  حاضـر ا ه مقال

ـ ا اوال مـشخص بـوده اسـت کـه          ي فکـر  منظومه کی يدارا ینیخماست که امام      نی
 يفکرمه  منظونی ااساس بر شانیا ایثان داشته است و ی قرآن ي و مبنا  هی پا ي فکر منظومه

ـ  يهـا   شاخـصه  که ی اسالم ي نظام مقدس جمهور   ی عمل به طراح   مرحله در  یحکمران
  .اند پرداخته، باشد داشته را یقرآن مطلوب
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  ينظر و یمفهوم چارچوب

ـ هاي    مولفه ي به واکاو  ینیخم امام   فطرت دو   هینظر اساس بر حاضر اثر  یحکمران
 ي آن مبنـا از متخذ می مفاهو دوفطرت هینظر که صورت نیبد پردازد؛  می یقرآن مطلوب

که ،   دوفطرت ي و نظر  ی چارچوب مفهوم  اساس بر. ردیگ  می  قرار ی مطلوب قرآن  يالگو
 ه ارائحوزه و از جمله در ی علوم انسانحوزه در،  ارائه شده استینیخم امام ياز سو

:  سخن گفـت توان  میيا شهیاند و  ي کالن فکر  يالگو و   میپارادا دو   از یحکمران لومع
 و اسـت  مخمـوره  فطـرت  بـر  یمبتن و عقل جنود محصول که) مطلوب (هیمتعال يالگو

ـ  هی متدان يالگوها،  دوم دارد؛ وحدت  متعـارف کـه محـصول جنـود جهـل و فطـرت           ای
ـ دن يبقـا  مـصروف  ها تمام تالشهیمتدان يالگوها در. دارد کثرتمحجوبه است و    يوی

 در نظـر    ي اخـرو  يقدمه بقـا   م يوی دن ي بقا ی و اله  هی متعال ي در الگو  که یحال در،  است
 با که است نیا چارچوب نیا از استفاده علت  )7 ص: 1394،  ییزا لک (.شود  می گرفته
ـ  ي الگـو  شـد  گفتـه  که یمطالب به توجه ـ  مطلـوب  یحکمران ـ واحـد اسـت   ، یقرآن  یول
 توانـد   مـی حی صحنحو چارچوب به نی متعدد هستند و ایرقرآنی غای هیمتدانهاي   يالگو

  .بکشد ریتصو به را وحدت و کثرت نیا
ـ  يکـه بـرا   هـایی     مولفه است که در ابتدا      گونه نیا مطالب به    ارائه بیترت  یحکمران

هاي   مولفه عنوان به،  شود  می  استخراج ینیخمآثار و مکتوبات امام     ،  اناتی ب از مطلوب
هـا   مولفـه  نی و در ادامه ا    ردیگ  می قرار نییتب مورد مختصر   صورت به مطلوب یحکمران

مکاتبـات و آثـار   ، اناتیب در راحل امام یی و مبنا  ي فکر نه که پشتوا  یب قرآن در چند قال  
  . ردیگ  میقرار لیتحل مورد باشد  میشانیا

 نگـاه   نـوع  کی به ینیخماز امام   ) رمکتوبی و غ  مکتوب (ماندهیباق آثار در تتبع با
با توجـه  ،  راخاص نوع نگاه نیا که   دیرس توان  می مطلوب یحکمرانخاص به موضوع    

ـ نام امام منظر از یقرآن مطلوب یحکمران توان می،  که دارد  ی قرآن یبه مبان   يالگـو . دی
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 هینظر توسط است که هی مطلوب متعالي همان الگوینیخم امام منظر ار یمطلوب قرآن
ـ متدانهـاي     يالگـو  از يتعـداد  آن مقابـل  در که است   نییتب قابل امام دوفطرت  بـا   هی

 سـه   در تـوان   مـی   را تفاوتهاوجود دارد که    ،  هی متعال يو با الگ  ی و شکل  ي ماهو يتفاوتها
 کـه  یمطالب به توجه با.  کرد يبند دستهابزار و اهداف    ،  ی مبان عنوان تحت ی اساس مولفه
ـ  اي بـرا شـده  در نظـر گرفتـه    چـارچوب  بـه  توجه با زین و شد گفته ـ نظر (مقالـه  نی  هی

 ی مطلوب قرآني الگواندتو  می الگوکی تنها نکته است که   نی ا کننده انیبکه  ) دوفطرت
 از یکی در حداقل ادی کم و زيتفاوتها با الگو وجود دارد    نی از ا  ری غ چه آنباشد و هر    

ـ متعال يالگو با ابزار   ایاهداف و   ،  ی مبان مولفهسه    ي تحـت عنـوان الگـو      توانـد  نمـی ،  هی
  .میپرداز  می مطالبانیبه ب،  شودی مطلوب معرفي الگوی حتای و یمطلوب قرآن

  مطلوب یحکمران و یحکمران

ان شـهروندان و  یـ م امور است و به رابطه م ی اداره و تنظ   ي در لغت به معنا    یحکمران
ن استنباط  یتوان چن ین رو م  یا  از )1383:17،  يدریم (.شودیحکومت کنندگان اطالق م   

که   ین معنیبد.  بر آن استیمتک، ندی است که فرآیچارچوب، یستم حکمرانینمود که س
کنند که قدرت در یها مشخص ماستیقراردادها و س، هاهیرو، وافقات از تيمجموعها"

ف چگونـه انجـام و ادا   یمات چگونه اتخاذ گردنـد و وظـا  یتصم،   باشد یدست چه کس  
ـ  یگـر تعـار   یاز د ) 1385:26،  یصـانع  (."شودیم ـ د،   خـوب  یف حکمران تو یدگاه انـست  ی

و آداب و رسوم شامل    قواعد  ،  ها از سنت  یبی را ترک  ی اوتاوا است که حکمران    یحکمران
چگونـه  ،  د اعمال شـود   یکند چگونه قدرت با   ین م ییداند که تع  ی م ییندهاینهادها و فرا  

 ینه مباحث عمومیمات در زمیشهروندان حق مشارکت و اعتراض دارند و چگونه تصم    
  )1388:4، يدباغ ونفر (.گرددیاتخاذ م

ـ  مطلوب یحکمران یتفاوت به توجه با قاعدتا  بـا   ینـ یخمامـام    مـورد نظـر      یقرآن
 یحکمرانهاي  مولفه عنوان به دی باکه را ییها  مولفه،  اهداف و یمبان در جیراهاي    يالگو
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 ی متدان يالگوها توسط شده مطرحهاي    مولفه با میکن انیب امام منظر از یقرآن مطلوب
 عمل ه در عرص  ای داشته باشند و     ی عنوان ای ی اگر تشابه اسم   ی متفاوت است و حت    کامال
  .متفاوتند گریکدی کنند باز هم از نظر مبنا و هدف با ی را طی مشابهری مسيلکردو عم
 ي و محتواتیماه،  حکومتکی تی در مطلوبیمسئله اصل ،  ینی امام خم  دگاهیز د ا

ـ ،  گـردد ی مـ  ریـ آن است که گاه از آن به نوع حکومـت تعب            شـکل حکومـت تـابع     یول
شـود و تـابع منبـع     ی مـ  یقـ  تل ي ثـانو  ی و لـذا موضـوع     اسـت  مکـان  و زمان اتیمقتض

  .است نید و جامعه مصالح زی و نیخواست مردم، هاییامکانات و توانا، تیمشروع
 نسبت به   یاسی نظام س  کی معمار   زی و ن  یمال اس شمندی اند کی به عنوان    ینیمام خم ا

اند که به طور عمـده       داشته ي متعدد ی و اشارات  اناتی ب مطلوب ی حکمران کی يهامؤلفه
ـ از ا .اسـت  داشته نمود شانی اي ساله رهبر10 در دوره ی و اعمالینال اع يدر کنشها   نی

 ی و اقدام عمل   کی تئور الشدهد ت یم زیی معاصر تم  هانی فق گری را از د   شانیآنچه ا ،  منظر
 که یتالشاست،  اسالم نیها و معارف د بر آموزهی مبتنیاسی نظام سکی استقرار ي براشانیا

  .شد  منجرهیفق تیوال تیور بر محرانی ایم اسالي نظام جمهورسیتاس به تاینها
ـ  توح یشـناخت ی و هـست   یشناختمعرفت یمبان بر هیتک با ینیامام خم  ابـداعات  ، يدی

ـ مطلوب ی را به مفهوم حکمران   يدی جد یمفهوم  را مطلـوب  ی اضافه نمودند و حکمران
 يهـا  کـشور در عرصـه  ي کارآمـد ي کردند که ضامن ارتقـا ی معرفیآن نوع از حکمران   

 رابطه نی در اتیاما نکته حائز اهم. باشد یفرهنگ و ینظام، یاجتماع، ياقتصاد،  یاسیس
 نیه بر تـأم عالو که است کارآمد یاسی نظام س  کیه  ارائ در نی د يتوجه به اصل کارآمد   

ن یـ م در ا  یگر ما بخواه  ا. اوردیب ارمغان به زی را ن  ی جهان آن سعادت،  ی جهان نیا سعادت
م ی بدانییندهاید آن را مجموعه فرآیم بایان کنی خوب بیانمقاله منظور خود را از حکمر    

 یت اصـول ی و با رعای و بخش خصوصیدولت در تعامل با جامعه مدن  ،  ق آن یکه از طر  
 و رفـاه همـه   ی و ارتقاء سـطح زنـدگ  یچون همه منابع کشور را در خدمت نفع همگان   

  .کند ی م مردم را فراهمي و اخرويوی سعادت دننهیزم و دهدیمردم قرار م
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  مبانی و اهداف حکمرانی مطلوب قرآنی امام خمینی

 یمبان ریمس از دیبا امام حضرت دگاهید از مطلوب یحکمران بحث بهبراي ورود   
 و راه از و پرداخـت  موضـوع  بـه  يو کـرد یرو از تـا  کـرد  عبـور  شانیا یاسیس شهیاند

 اتیح از یوعموض یبررس به يمتفکر هر مجموع در. شد آگاه آن به یابیدست يروشها
 موضوع با و هستند ییغا اهداف با ارتباط در موضوعات آن از یبرخ که پردازدیم بشر

ـ ا. ارتباطنـد  در ياقتـصاد  و یاخالق،  یاسیس مطلوب يالگو و يرستگار  از الگوهـا  نی
ـ  به که کنندیم استفاده مختلف منابع ـ اول يادهـا یبن و یمبـان  یمعن  محـسوب  شـناخت  هی

 تینها در و جامعه،  انسان،  جهان به نسبت شمندیاند کی عرفتم و نشیب لذا. شوندیم
، مرزبـان  (اوسـت  یمعرفتشناس از یتابع،  ردیگیم نظر در موضوعات نیا يبرا که یتیغا

  ).135 ص: 1394
، اقتـصاد ، استیس چون ی خاصی معرفت حووزه که به    يا شهیاند هر   گری عبارت د  به
ـ اند ژهیبو،   و جز آن   تی و ترب  میتعل،  اجتماعات،  دفاع  و  یاسـ یسهـاي     فلـسفه و  هـا     شهی

ـ  ینیب جهان شناخت و    کیبر  ،  یاجتماع ـ  ب ؛ اسـتوار اسـت    ينگـر  جهـان  ای  نـوع   انگری
 معهجا ،،انسان،  جهان،  ی هست ه انسان دربار  کی است که    یلی و نوع تحل   ریتفس،  برداشت

  ).13 ص: 1367، يمطهر (.دارد خیتار و
ـ  شانیا ینیجهانب آن تبع به و است یانیوح يها   آموزه امام شهیاند کانون  جهـان  کی

 را ینـ یخم امام ینیجهانب یاصل محور،  دیتوح اصل واقع در و است ینید ـ یاله ینیب
 دمداریتوح شهیاند کی ینیخم امام یاسیس شهیاند، اساس نیهم بر و دهد  میلیتشک
 نظـام  و احسن نظام وصف با یهست جهان، ینیخم امام مدار دیتوح دگاهیددر  . است

 میتعـال  براسـاس  رایـ ز، شـود   میفیتوص »عدل «نظام همه از باالتر یکل بطور و،  ملاج
 استوار عدل محور بر و نبوده هودهیب و عبث خلقت جهان و نشیآفر نظام،  یقرآن و یاله
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 يالگـو  و یاسـ یس یزنـدگ  شـئون  هیکل لذا) 121 ص: 1395،  مرزبان،  یوضیع (.1است
  .داد حیتوض اصل نیا رمحو بر دیبا را حکومت و یحکمران مطلوب

 امامـت  قالـب  در حکومـت  و دولـت ،  اسالم در که است يدیتوح دگاهید براساس
 خـدا  بـا  انـسان  رابطـه  نوع دو از یجمع سرنوشت بر انسان تیحاکم و شودیم مطرح
ـ  و نـصب  بـا  کـه  انسان یاله تیهدا بعد در رابطه کی: ردیگیم نشأت ـ انب یمعرف  و اءی
 سرنوشـت  بر حاکم و آزاد که انسان خلقت بعد در گرید ابطهر و ردیپذیم انجام امامان

 يآزاد پرتـو  در بتوانـد  انـسان ،  یاله موهبت دو نیا جهینت در تا شودیم دهیآفر شیخو
 کـه  را خـدا  اراده قیطر نیا از و ندیبرگز را اءیانب تیهدا راه،  شیخو تیمسئول با توأم

: نـد یفرمایم امام. گرداند شیخو سرنوشت بر حاکم،  است یاله قانون و عتیشر همان
ـ پ ای و است آمده میکر قرآن در که است یمسائل همان نیمسلم همه و من اعتقاد«  امبری

 همـه  اصـل  و شهیر که اندفرموده انیب حضرت آن از بعد حق به انیشوایپ و اسالم
، يریضـم  (».اسـت  دیتوح اصل،  ماست اعتقادات نیارزشتر با و نیمهمتر که دیعقا آن

1388: 144(  
 عنـوان  بـه  انسان گاهیجا رایز باشد؛ يبعد کی دینبا انسان ینیخم امام دگاهید در

هایی   تیظرف همه از دیبا که باشد يموجود نیزم يرو در او کند یم جابیا »اهللا فهیخل«
 سـاختن  امـا . شـود  شکوفا و گردد مند بهره شده نهاده او وجود در فطرت عنوان به که

ـ ترب و آن استمرار با که است یمراحل مستلزم يو يتعدادهااس يریکارگ به و انسان  تی
  و. است سریم ریگیپ و یدائم

اى و هیچ    آن قدر که انسان تربیت شده مفید است براى جوامع، هیچ مالئکه           
 فهیصـح ( .اساس عالم بر تربیت انسان اسـت      . موجودى آن قدر مفید نیست    

  )153ص ،14 ج، امام
                                                   

1. تُمبسا أَفَحخَ أَنَّمقْنَاکم  )115 ):23(منونؤم( .تُرْجعونَ ال إِلَینَا وأَنَّکم عبثاً لَ
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ـ م يرستگار نیا و است يرستگار امام دگاهید در یزندگ از هدف ، شـود   نمـی  سری
ـ ا. یالهـ  دستورات به عمل و يساز انسان مدار بر افتادن با مگر  شـئون  همـه  مـدار  نی

 امـام  نگـاه  در. یاجتمـاع  چـه  و يفـرد  بعـد  در چـه ، شـود   می شامل را یانسان یزندگ
 يزسا انسان کتاب کی که »قرآن «براساس عمل یعنی يساز انسان ندیفرا نیا ینیخم

ـ  نیمواز به عمل،  اساس نیا بر و است ریپذ امکان،  است  یحکـومت  يبرقـرار  و یقرآن
، یکل طور به. دینما فراهم را انسان ساختن نهیزم تواند  می ساز انسان کتاب نیا از متأثر

 امـام  یالهـ  ینیب جهان و ینید اصول با منسجم رابطه کی در که انسان به نگاه نوع نیا
 تأثیر آن بر و دیگشا  می يویدن یزندگ اداره روش و استیس بر را يا چهیدر،  دارد قرار
  .نهد  میيجا بر يدیشد

ـ اند در مهم اریبس و یاساس مباحث از یکی ـ ا اعتقـاد  ینـ یخم امـام  شهی  بـه  شانی
 سـعادت  ضـامن  کـه  ینید احکام ياجرا رایز است؛ یاسالم حکومت لیتشک ضرورت

  .دریپذینم تحقق حکومت جادیا بدون، است انسان
 و یتعـال  يبـرا  مـساعد  طیشرا جادیا،  حکومت یکل هدف ینیخم امام نظر از لذا

 که یانیمرب لهیوس به هم آن،  شوند تیترب مؤمن افراد که یطیشرا هاست؛انسان سعادت
 کمـال  به دنیرس یتیترب میتعال نیا تیغا و آنهاست یتیترب دروس يمحتوا یاله احکام

  ).145 ص: 1388، يریضم (.است ياخرو سعادت و

  ی مطلوب قرآنیحکمران به دنی رسي الزم براابزار

 یقرآن یحکمران مطلوب يالگو به دنیرس يبرا ینیخم الزم از نگاه امام  يابزارها
  .نرم ابزار و سخت ابزار:  کردمی تقسدسته دو به توان می، را

  یاسالم حکومت
، ینـ یخم امامسط   تو شده فیتعر ی و اهداف قرآن   ی توجه به مبان   با ابزار   نیمهمتر

ـ ید يآموزههـا  در. اسـت  مطلـوب  حکومـت  شکل و نوع ـ ن ین  فیوظـا  و هـا یژگیو،  زی
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 نـوع  عنـوان  بـه ، حکومتهـا  انـواع  از یکی نییتع مورد در اما،  است شده نییتب حکومت
 ثابت موارد متضمن تنها عتیشر چون. است نشده وارد يدستور مقدس شارع مطلوب

 قابـل ،  آنها با متناسب و جوامع تحول و رییتغ اب آن شکل و حکومت طـرز و است نید
  .است فیتعر و رییتغ

 یحکـومت  رهیس از يریگ الهام با نخست یاسالم حکومت شکل ینیخم امام نظر از
 مراجعـه  با و یکنون اتیمقتض و طیشرا با متناسب و،  نیرالمومنیام و امبراکرمیپ

 يجمهور حکومت شانیا مبنا نیمه بر. شد خواهد نییتع،  آن به اتکا با و ملت يآرا به
ـ به ب ) 127: 1388،  يریضم (.دهدیم شنهادیپ را ینید يمردمساالر نظام ای و یاسالم  انی

ـ ماه، نوع تابع،  هیناح کی حکومت از    شکل گرید ـ ناح آن اسـت و از  ي و محتـوا تی  هی
 است که حکومت در آن تحقق     يا   و جامعه  مردم خواست،  اتیمقتض،  طیشرا تابع گرید
 نـه   هاسـت   حکومت ي قرار گرفته محتوا   امام توجه مورد شتری ب نچه آ نیبنابرا. دابی یم

  ). 483 ص: 1388، يدیجمش (.آنهاشکل 
 و وسـعت    ی گـستردگ  کنـد  ینمـ  آن غفلت    از امام حضرت ه ک يگری مهم د  مساله

 یبه مفهوم نظام حقـوق ـ  ی دولت بزرگ اسالم  کی جادی از ا  شانیا.  است یدولت اسالم 
  سخنیاسی واحد سي تحت رهبری امت اسالمای مسلمانان ه جامعتیکلدر ـ  یاسیو س
 کی. بشوند هم با همه و بشوند داریب... اسالم يهاملت همه که دوارمیام من« :دیگو می

 بر دولت نیا و بدهند لیتشک »اهللا اال اله ال«پرچم ری دولت ز  کی،  یاسالم بزرگ دولت
 ی جهـان رسـالت   امـام حـضرت  ).462 ص :1388،  يدیجمـش  (...کنـد  غلبه ایدن همه

  : کنند ی مانی بگونه نی را ایانقالب اسالم
کنم که جمهورى اسالمى ایران با تمام وجود بـراى    من به صراحت اعالم مى    

و . کنـد  احیاى هویت اسالمى مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذارى مـى       
 قدرت در دلیلى هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروى از اصول تصاحب    
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جهان دعوت نکند و جلوى جاه طلبى و فزون طلبى صاحبان قدرت و پـول          
ما باید براى پیشبرد اهداف و منـافع ملـت محـروم ایـران      . و فریب را نگیرد   

ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگى به مـشکالت و  . ریزى کنیم  برنامه
ومان با تمام وجود    مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محر         

صـحیفه   (. خارجى خود بدانیم و این را باید از اصول سیاست      . تالش نماییم 
  ) 91ص ، 21ج ، ماما
 کـامالً   حـضرت امـام  ي مبنانیا، شود ی که معلوم م   میکن ی از قرآن ذکر م    يشواهد

ـ ظْهِرَهیحقِّ ل الْنِی ودي أرسلَ رسولَه بِالْهديهو الّذ : هیآمثل  .  است ی قرآن ي مبنا کی  ی علَ
نِیالد  کَرِه لَوو ّهشْرِکُون  کُلالْمحـق  نیـی آ و تیهـدا  بـا  را رسـولش  که است یکس او ؛ 

 .باشـند  داشـته  کراهـت  مـشرکان  چند، هر غالب گرداند ها  نییآن را بر همه آ     تا،  فرستاد
 چـون  دهـد؛  ی اسـالم را نـشان مـ       بـودن  ی جهـان  یخوب به هیآ نی ا )9: ، صف 33: توبه(

 او يبرا یجهان رسالتلذا  ،  داند ی م ی انقالب اسالم  کیخود را    انقالب  امام حضرت
  .شود یم قائل

   قانون حکومت ای يمدار انونق
ـ با را ینـ یخم امام یاسیس شهیاند در يمدارقانون و قانون تیاهم  يراسـتا  در دی
 رایز.  داد قرار رنظ مـد شانیا دگاهید در، آن اهداف و یزندگ مطلوب يوالگو ینیبجهان

، اسـت  بـشـر  سعادت الزمه که را دستورات و نیقوان صدور اصل منشأ امام حضرت
ـ  صورت به را آن اسالم مقدس شرع که داندیم یتعال يبار ذات ، ینــ ید مکتــب  کی

  :دیفرمایم نهی زمنی در اامام. است کرده یسامانده یاسیس و یاله
کـرد   توانست بکند، نمى قانون نمىپیغمبر هم خالف . اسالم دین قانون است  

گوید که اگر یـک حـرف        خدا به پیغمبر مى   . توانست هم بکند   هم، البته نمى  
غیر از قانون الهى . حکم قانون است. کنم خالف بزنى، رگ وتینت را قطع مى
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براى هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه، و نه غیر فقیه، . کسى حکومت ندارد
 مجرى قانون هستند همه، هم فقیه و هم غیر        .کنند همه تحت قانون عمل مى    

   )353 ص ،10 ج، امامصحیفه  (.اند فقیه همه مجرى قانون
 و مبنا   احکام صدور ندیفرآ و امور ياجرا شالوده عنوان به قانون بر تأکید ضمن امام

 شــرع  بـا  يتـواز  در خـود  قـانون  کهیحال در،  بودن قانون در امور مملکت و حکومت      
  : ندیمافریم است اسالم

در حکومت اسالمى اسالم حکومت کند، قانون حکومت کند، اشـخاص بـه         
 در اسالم حکومت حکومت ...رأى خودشان به فکر خودشان حکومت نکنند

   )281 ص ،8 ج، امامصحیفه  (.قانون است
  : ندیفرما یم نهی زمنی در اینیخم امام نیهمچن

ایـن کـه قـانون مایـه        براى  . مجموعه قانون براى اصالح جامعه کافى نیست      
اصـوال  ... اصالح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائیه و مجـرى احتیـاج دارد        

در همـه کـشورهاى عـالم و        . قانون و نظامـات اجتمـاعى مجـرى الزم دارد         
بـه همـین   . ...همیشه این طور است که قانونگذارى به تنهـایى فایـده نـدارد     

جریـه هـم قـرار داده       جهت، اسالم همان طور که قانونگذارى کـرده، قـوه م          
  ) 26والیت فقیه، ص(.است

 کامال شانی اي مدعاکه دیرس جهینت نی ابه توان  میامام اناتی کنار هم گذاشتن ب    با
 فَبعـثَ  واحـدةً  أُمۀً النّاس کانَ : از جملهمی قرآن کر  اتی از آ  ی داشته و برخ   ی قرآن يمبنا
شِّرِ نَییالنَّبِ اللّهبنَیم رِ ونْذنَیم أَنْزَلَ و مهعم تابقِّ الْکبِالْح یلکُمح النّاسِ نَیب اخْتَلَفُوا مایف. 

ـ فرما  مـی  اسـت کـه    ینـ یخم امـام    ي از سو  شده مطلب ارائه    يمبنا) 213:بقره(  در: دی
  .کند حکومت دیبا اسالم قانون، یاسالم حکومت
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  مردم یاسیس مشارکت
، مشارکت و حضور مستمر داشته باشـند       که مردم در امر حکومت       يا جامعه هر   در
 مقابل نقطه در. شود  میبر حاکمان بسته، مردمهاي  خواسته از اهداف و  انحراف يراهها

 ي بـرا نـه یزم،  باشـند تفـاوت  یب، گذرد  میتی آنچه در حاکم  به نسبتاگر مردم جامعه    
 قـرآن  در خداونـد  نکـه یا. انحراف از اهداف و فساد قدرت بـاز و آمـاده خواهـد شـد              

،  مردمان و دخالت آنان موکول کرده استتی حساسزانی را به مي بشرجامعه سرنوشت
  .دارد مشارکت مردم تیاهمنشان از 
ـ غَیإِنَّ اللّه الَ     :دیفرما  می  از قرآن که   هی آ نی با استفاده از ا    ینیخم امام  بِقَـومٍ  مـا  رُی

 مطلـوب  یحکمرانـ حکومـت و  هاي   یگژیو از   یکی) 11:رعد(  ما بِأَنْفُسهِم  رُواْیغَی یحتَّ
 و دانست  می  به مردم  دادنو بها   ،  صحنه در آنان مستمر حضور و مردم بر هیتک را یقرآن
 از همـواره ،  تیاسـالم  بعـد  بر تأکید کنار در شانیا. کرد  می اشاره آن به متعدد موارد در

ـ پ هیرو از ما نظر مورد يجمهور حکومت«: کردند یم دفـاع مردم يرأ و مشارکت  امبری
، يریضـم  (»باشدیم ملت يآرا به یمتـک و گرفت خواهد الهام یعل امام و اکرم

  :ندیفرمایم ادامه در و ).145ص: 1388
ملت ما هر طور رأى داد مـا هـم از آنهـا تبعیـت               . ما تابع آراى ملت هستیم    

خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبـر          . ما حق نداریم  . کنیم مى
 ...به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیـزى را تحمیـل بکنـیم     اسالم  

ملـت    لکن اساس این است که، مسأله دست من و امثال من نیست و دسـت  
   )34 ص ،11، ج امامصحیفه . (است

اینجا ملت است که حکومت را در دسـت         . کند اینجا آراء ملت حکومت مى    
و تخلـف از حکـم ملـت بـراى     . این ارگانها را ملت تعیین کرده است      . دارد

  )165 ص ،14 ج، امامصحیفه  (.هیچیک از ما جایز نیست و امکان ندارد
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  یمدن يها يآزاد
 اناتیب در زین امام حضرت. است یاسالم انقالب یاساس يشعارها از یکی يآزاد
 يآزاد مـصدر  امام. کنندیم ادی »هیاول حق« کی عنوان به و اندنموده دفاع آن از مختلف

  :ندیگویم مزیتا خبرنگار به پاسخ در و دانندیم یتعاليبار ذات را
اصل  ـ ن اعتقادات ماست  که مهمترین و با ارزش تری      ـ ریشه و اصل همه آن عقاید     

آموزد که انسان تنها در برابـر ذات اقـدس حـق بایـد        این اصل به ما مى    . ..توحید است 
اعت او اطاعت خدا باشد؛     اینکه اط تسلیم باشد و از هیچ انسانى نباید اطاعت کند مگر           

این هیچ انسانى هم حق ندارد انسانهاى دیگر را به تسلیم در برابر خـود مجبـور      و بنابر 
آموزیم که هیچ فردى حق نـدارد   و ما از این اصل اعتقادى، اصل آزادى بشر را مى . کند

ـ        د، رفتـار و  انسانى و یا جامعه و ملتى را از آزادى محروم کند، براى او قانون وضـع کن
هـا و   روابط او را بنا به درك و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا بـه خواسـته      

  )387 ص: 5ج، همان (.امیال خود تنظیم نماید
ـ  از آ  ی برداشت توان  می  را امام ي مدعا نیا   هـود دانـست کـه      ه مبارکـ  ه سـور  31 هی
ـ  رحمۀً منْ عنْـده فَعمّ   ی وآتَان یربِّ منْ نَۀٍیب یتُم إِنْ کنْت علَ   یا قَومِ أَرأَ  یقَالَ   :دیفرما می ت ی
ـ  از ا  یاتی آ زی و ن  هی آ نیبا مبنا قراردادن ا   . م أَنُلْزِمکموها وأَنْتُم لَها کارِهونَ    کیعلَ ـ  قب نی  لی

ـ تبع دوران در چـه  و کشور داخل در چه،  خود مبارزات طول در امام:  گفت توان می ، دی
 عنـوان  به نه زین و. است کرده ادی ـرانیا ملت مبارزات علت عنوان به يادآز از همواره

ـ  عنـوان  بـه  بلکـه ،  دیجد و یغرب ارزش کی از يرویپ  و يفطــر  ارزش و عنـصر  کی
ـ نگر آن بــه  یـانیوح و یالهـ دگاهید از همواره که یانسان یانیبنـ  خـاطر  تعلـق  و ستهی
، يآزاد، استقالل یمردم شعـار از چهانچن همواره امام. است داده نشـان آن به يادیز

ـ ا خاص ـدگاهید با و استقالل کنار در را يآزاد،  زدیخیبرم یاسالم يجمهور  کـه  شانی
ـ  قـرار  توجـه  مـورد ،  اسـت  یاسـالم  جامعـه  ياعتقـاد  تیوضع از برخاسته  و دهنـد یم

  :ندیفرما یم
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 اسالم دین آزادى و استقالل است، اسالم دینى است که همه کس به حقوق              
 ،6ج،  امـام صـحیفه   . (کنـد  د و مراعـات همـه حقـوق را مـى          رس خودش مى 

  )526ص

  فساد با مبارزه و اصالح
ـ  بــر  کـه  یاجتماع مصلح کی عنوان به ینیخم امام  و یالهــ  یمـشـ  و خـط  کی

 و یاجتمـاع  يتهـا یفعال دستــور  در را جامعـه  ياخرو و يویدن سعادت اهداف،  یقـرآن
ـ  قـرار  خود یاسیس ـ  بـه  دنیرسـ  و فـساد  رفــع  را خـود  هـدف ،  دهـد یم  جامعـه  کی

ـ دل نیبـد  یاسـ یس نظام هر يبرقرار بودند معتقد لذا. کندیم اعالم ـدمحوریتوح  کـه  لی
ـ ا ریتعب به. است شتریب آن در فسـاد نهیزم،  است یـراسالمیغ  طـاغوت  حـاکمش ،  شانی

  :ندیفرمایم بحث نیا ادامه در يو. است
 شرك آمیز اسـت چـون       مى، نظامى به این دلیل که هر نظام سیاسى غیر اسال        

 است و ما موظفیم آثار شرك را از جامعه مـسلمانان و از      »طاغوت«حاکمش  
  )35 ص، والیت فقیه (.حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم

ـ ب شانیا انتقادات ـ  يهـا برنامـه  خـصوص  در شتری  ونیزاسـ یمدرن و توسـعه  یواردات
 يجـا  بـه  را خـود  ات، تـأثیر یمـاع اجت اتیـ ح مختلـف  يهـا   حوزه در که بود یواردات

 منـشأ  که فسادها نیا یابیشهیر و اجتماع در فساد مظاهر فیتوص با امام. گذاشت یم
 ـرهیـ س کـه  همچنان فسـاد با مبارزه يبرا همواره،  کند ی م انیع را آنها یخارج و یداخل

ـ ید روح،  يمعنو بعد به،  است یاجتماع مصلحان  ارجـاع  جامعـه  در افـراد  يفطـر  و ین
، یاسالم و یاله حکومت در .نـدیفرمایم ـهیتوص یاخالق مکارم گسترش به و دهندیم
 یهمگـان  ضـمن  میکـر  قرآن اتیآ. دینما کن  شهی ر را مفاسد که است دولت فهیوظ نیا

 و اطاعـت  بـر ،  یاسـالم  جامعـه  درون در منکـر  از ینه و معروف به امر فهیوظ شمردن
 هـر  خودسرانه ندارد حق یکس یعنی کند؛ ی م یدتأک االمر ی اول و یاسالم حاکم از يرویپ
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ـ ،  شمارد فساد را آن و کند ینه آن از امدین خوش اش  قهی سل و مذاق به چه  را يحـد  ای
 ی األُمّ یتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِ  ینَ  یالَّذ: دیفرما  می که مبارکه اعراف    ه سور 157 هیآ. کند اجرا

کتُوباً ی يالَّذم ونَهجِد هنْدع  ف الْإِنْجِ  یماةِ وریلِ  ی التَّو  و رُوفعبِالْم مرُهنْکـرِ      یأْمـنِ الْمع مـاهنْه
الطَّ  یو ملُّ لَهیح و اتلَ یبع رِّمیح  ثَ وائالْخَب یهِم    الْأَغْلَالَ الَّتو مرَهإِص منْهع ـ  یضَع هِم ی کانَت علَ

 الْمفْلحـونَ  هـم  أُولَئـک  أُنْـزِلَ معـه   يوه ونَصرُوه واتَّبعوا النُّور الَّـذ نَ آمنُوا بِه وعزَّر یذفَالَّ
ـ کننـد پ    می يروی پ »یام «امبریپ،  )خدا (همانها که از فرستاده    در ،  کـه صـفاتش را   يامبری

و از منکر ، دهدی آنها را به معروف دستور م     ابندی ، می است نزدشان که یلیتورات و انج  
کنـد و   ی مـ  می را تحـر   هـا یو ناپاک ،  شمردی آنها حالل م   ي را برا  زهی پاک اءی أش ،داردیمباز  

پـس  ، دارد  می بر)از دوش و گردنشان(،  را که بر آنها بود   ییرهایو زنج ،  نی سنگ يبارها
 که با او نازل شده يو از نور،  کردندشیاری و تیو حما،  آوردندمانی که به او ا یکسان

 اصالح جامعه نی که بار سنگشود  میاستفاده هی آنی از ا.رستگارانندآنان ، نمودند يرویپ
  .باشد یم آن انی و متولحکومت هبر عهد

 و انـد داشته مبذول جامعه در قدرت هرم رأس به فراوان یتوجه زین ینیخم امام 
 در. داننـد  ی مـ  حاکمـان  تیصالح را فساد با مبارزه و جامعه اصالح يکارهاراه از یکی

 عنـوان  بـه  ینیخم امام،   فساد با مبارزه امر در یحکومت و ينهاد مسائل بر کیدتأ کنار
ـ ترب،  صـالح  بــه  دعـوت را افـراد همواره،  اخالق معلم کی ـ  ـتی  بیتهــذ  و یاخالق

  : نمودندیم گوشزد همواره را يخودساز و کردندیم نفـس
در اصـالح نکنـیم و قـوانین اسـالم را            اگر چنانچه ما خودمـان خودمـان را       

 .تـوانیم یـک حکومـت اسـالمى تـشکیل بـدهیم            خودمان اجرا نکنیم، نمـى    
  )284 ص ،8ج، صحیفه امام(
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  نظارت و تیشفاف
 مـردم از رونـد     یآگـاه ،  ان دولت و شهروندان   ی ارتباط م  ي برقرار ين گام برا  ینخست

 "حق دانـستن " که امروزه از آن به عنوان   يزی همان چ  یعنیتهاست؛  یان امور و واقع   یجر
.  دانـست ی عمـوم ی بـر حـق آگـاه   ياله و مقدمـه یتوان وسیت را میشفاف .کنندیاد می

 که بـه آن علـم      يزی از چ  يرویم به مذمت و نکوهش انسانها در پ       یخداوند در قرآن کر   
قت در مقابل حرمت یان حقی و بیبخشیب آگاهوجو). 36 :اسراء (تندارند پرداخته اس

 یکـ ـ ی  داردی شناخت و آگاهیقتیبه حق که انسان نسبت     ییدر جا ـ   زیق ن یکتمان حقا 
کـه تحقـق آن     ،  )105: ؛ اعـراف  42: بقـره  ؛171:نساء (از دستورات خداوند متعال است    

  .ت استیمستلزم وجود شفاف
 وجوب بر،  یحکمران امر در یاسالم يالگو کی عنوان به یعل حضرت رهیس در

ـ اند در که یصورت به شده؛ تأکید مابانه  میق رفتار ینف و قیحقا انیب  اسـالم  یاسـ یس شهی
ـ اند در. اسـت  دهیـ گرد استثنا طهیح نیا از جامعه یتیامن و ینظام اسرار فقط  امـام  شهی
ـ تعر آن از تیشـفاف  عنـوان  بـه  امروز که ياواژه صراحت به ینیخم  بـرده  نـام  و فی

 بـر  که يتأکید با و اناتشانیب و هایسخنران،  متون یبررس با اما،  است نشده انیب،  شود یم
، احـزاب  و گروههـا  يآزاد،  آزاد مطبوعـات ،  يآزاد ماننـد  کیدموکرات يهامؤلفه ـریسا

 شانیا دییتأ کامل وضوح و یخوب به توانیم،  اندداشته... و انتخابات،  مجلس،  مشارکت
 و اطالعـات  آزاد انیجر بر امام،  یعبارت به. کرد درك آن استلزام و تیشفاف مقوله بر را

 و مـسئوالن  بـا  داریـ د در خـصوص  نیا در امام. گذارندیم صحه آن از مردم یآگاه
  :ندیفرمایم دولت رانیمد

کنید عرضه کنیـد بـه    کنیم، شماها آقایان هر کارى که مى ما باید هر کارى مى 
 .تلویزیـون، در رادیـو، در مطبوعـات عرضـه کنیـد            ــ  در رادیـو  . مطبوعات

  )389 ص ،13ج ، امامصحیفه (
ـ ی مـردم  مـسلم  حـق  نیا بر تأکید با جماعات و عهجم ائمه با دارید در شانیا   یعن
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  :کنند ی مسفارش) تیامن مراتب تیرعا با و قانون حدود در (کامل و شفاف یآگاه
شان توجه کنند به اینکـه تکلیفـشان ایـن           ائمه جماعات و ائمه جمعات همه     
توجه بدهند مردم را به مـسائل سیاسـى،   . است که مسائل را به ملت بگویند   

  )416 ص: 15ج، همان(. ئل اجتماعىبه مسا
 با. کندیم دییتأ را فرض نیا کامالً تیشفاف مقوله مورد در امام نظر بیترت نیبد 
 کـه  ییهـا مؤلفه و حکومت روش کی عنوان به،  یدموکراس و یحکمران اصول به توجه

 هـا مؤلفـه  ریسا کنار در را موضوع ـنیا امام،  کنندیم نیتأم را روش ـنیا تیموجود
 رهیسـ  از امـا ،  انـد نپرداخته بحث نیا بهمند     نظام و یعلم بـطور اگرچـه و دهندیم قرار

ـ تأ نظر نیا مکتوبشان آثار ـزین و حکومت طول در شانیا ـ  دیی  و  ییپاسـخگو . شـود یم
 میتعـال  از منبعـث ،  سـنت  نیا ادامه عنوان به،  ینیخم امام دگاهید در يریپذ  تیمسئول

 برخـوردار  ياژهیو گاهیجا از کیدموکرات يهامؤلفه ریسا ردرکنا ییپاسخگو،  است یاله
 را جامعــه  یـاسیـ س رانیمـد  و حــاکمان  خواسـتند  ی مـ   مردم از همـواره امام و است

 تأکید  با ینیخم امام. بخواهند حیتوض شانیکارها مـورد در شـانیا از و کنند ضاحیاست
  :ندیفرمایم خصوص نیا در ییپاسخگو امر بر

آیند  بینند من را، و هر روز دارند مى ى که با من مالقات دارند، مىمن از کسان
مـان بـاز    کنم که اینها را بگویند به مردم که ما درِ خانـه      بینند، خواهش مى   مى

  )304، ص10صحیفه امام، ج (.است
 عملکـرد  گزارش ارائه لزوم و آنها مشارکت و مردم حضور تیاهم با ارتباط در امام
  :ندیفرمایم و ورزندیم یدتأک مردم به دولت

شـرکت ملـت و توسـعه بخـشهاى خـصوصى            ام بى  چنانچه کراراً تذکر داده   
جوشیده از طبقات محرومِ مردم و همکـارى بـا طبقـات مختلـف مـردم بـا                  

  )158 ص ،19ج، همان( .شکست مواجه خواهد شد
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  نی از مستضعفتی و حماییفقرزدا، یاجتماع عدالت
 انـد  داشـته  ذکر عدالت مقوله مورد در امام که ییهاافتیره و فیتعار به توجه با

 ییهـا شاخصه و هامصداق يدارا مقوله نیاـ   است یواقع عدالت و عدل انگرینما که ـ
 قـرار  مـا  توجـه  معـرض  به را شانیا دگاهید از یاسیس نظام کی بودن عادالنه که است

  :دهد یم
 دنیرسـ )3 ؛یعموم رفاه و لاستقال تحقق و يآزاد تحقق)2 انظالم؛ و ظلم فقدان) 1
 فقـدان  و انـصاف  وجـود )4 ض؛یتبعـ  فقـدان  و خـود  حقه حقوق به جامعه اقشار تمام

 انـت یخ)6 ؛یزندگ وهیش در آنان با مسئوالن يبرابر و تیرع به يمندعالقه)5 اجحاف؛
 خـدا  حکـم  و مـردم  يرأ بـا  موافقـت )8 ؛ياسـتثمار  نظام ینف)7 المال؛ تیب به نکردن

  ).154: 1384، يفوز(
 چهـره  از طاغوت نظام بار فالکت آثار زدودن و ییفقرزدا بر تأکید با ینیخم امام
 مبـارزه  ضـرورت  بر یاجتماع رفاه از یقبول قابل سطح به جامعه افراد دنیرس و جامعه
  .کنندیم اشاره آن حذف تا بافقر

 امامـ هـاي   آرمـان  نیتـر  مهـم  از یکی که گفت توان  مینیقی و  قطع طور به نیبنابرا
ـ تبع رفـع ،  یطبقـات  فاصـله  شدن کم،  یاجتماع عدالت تحقق ینیخم ، ظالمانـه  ضاتی

 امـام  يهاهیتوص و   هاامیپ،  هایسخنران یبررس از. بود يزی فقرست و محرومان از تیحما
 که بوده شانیا بزرگ اهداف از یکی يزی فقرست و ضیتبع رفعِ مسئله که شودیم استفاده
 عنوان به که گفتیم سخن باره نیا در يقدر به بزرگوار آن. داشت تأکید بدان همواره
 را انقـالب  يروزیپ صدر دوران که یکسان. شد شناخته هاپابرهنه و مستضعفان پناهگاه

 دهیشن  را نظام مسئوالن گرید و ینیخم امام يهايریگموضع و سخنان و اندکرده درك
 پـر  و نیتـر مهـم  از یکـ ی نمستـضعفا  و محرومان از تیحما که دانندیم یخوب به اند

بـا توجـه بـه      . بـود  انقالب رهبر تأکید و تیعنا مورد و ونیانقالب يشعارها نیترجاذبه
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 اسـالم  مکـرم    ی نبـ  ژهیو به و   اءیانب حرکت يراستا در حرکت خود را     شانی ا نکهیا
 حقـوق  از دفـاع  و یاجتمـاع  عـدالت  تحقـق  در کوشـش : گفـت  تـوان  ی مـ  دانست یم

 اهـداف  نیتربزرگ از یکی یعموم اموال گرانچپاول و ستمکاران با مبارزه و محرومان
 رسـلَنا  أَرسـلْنا  لقَد: دیفرما  می قرآن در خداوند. است بوده اسالم امبریپ و امبرانیپ

یبِالْبنات أَنْزَلْنا و مهعم تابالْک و زانَیالْم یلقُوم النّاس طسبِالْقيهـا لیلد با را امبرانیپ ما ؛ 
 .سـازند  برپـا  را عـدالت  مـردم  تـا  میکرد نازل زانیم و کتاب آنان با و میفرستاد روشن

  ).25: دیحد(
 در آنـان  يبـرا  مسلمانان و اسالم امبریپ که بوده مهم قدر آن مستضعفان از تیحما

   :اندگرفته قرار خطاب مورد قرآن
  ال ا لَکممو  لُونَ فبِ ی تُقَاتالْ  ی سو لِ اللَّهفتَضْعسنَیمنجـات  يبـرا  و خـدا  راه در چرا ؛ 

  ).75:نساء (.دیکنینم جنگ مستضعفان
ـ ا، ینـ یخم امـام  و اصول مبارزه از قـرآن توسـط   می اقتباس مفاه  دییتا در  در شانی

  :فرمودیم نیمظلوم از دفاع خصوص
اسالم از اول براى همین امر قیام کرده است که به ایـن مـستمندان عـالم در            

 ستمگران خدمت کند، و این ستمگران را به جاى خود بنشاند، و شما           مقابل
اشخاصى هستید که پیرو یک همچو اسالم عزیز هستید و به این پیروى باید       

  ).444ص ، 17 ج ،صحیفه امام (.ادامه بدهید
 و روابط در و کرد دایپ يشتریب توسعه عدالت مفهوم یاسالم انقالب يروزیپ از بعد

 مسئوالن و مردم روابط با ارتباط در عادالنه رفتار يالگوها و مختلف یاجتماع مناسبات
ـ  رفتار به همواره شانیا و گرفت قرار امام توجه مورد  و مـسئوالن  عـدالت  بـر  یمبتن

  .کردندیم سفارش آنان یزندگ وهیش
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  ییگو پاسخ و يریپذ تیمسئول
 انـد سرشته هم هب چنان انتید و استیس آن در که را ینیخم امام یاسیس شهیاند

 معـروف  سـخن  همـان  برطبق توان  می را،  کرد نییتع آنها نیب يمرز و حد توانینم که
  .کرد ریتعب »ماست استیس نیع ما انتید و ماست انتید نیع ما استیس«مدرس دیشه

 آنچـه  بـا  ارتباط در هاانسان حقوق ینیخم امام یاسیس شهیاند در،  دگاهید نیا از
ـ با حقوق نیا و باشد یانیوح یاله میتعال تجه در و اخالق کماکان  حـق  طـرف  از دی

  .شود یم ریتعب، شود شناخته تیرسم به و زیتجو یتعال
 را  يآزاد  و  دارد نظر مد را یانسان حقوق به یابیدست، يآزاد مبحث در ینیخم امام

 نگـرش  در لذا. نشود فساد به منجر که شمردیم مجاز ییجا تا شرع و عقل محدوده در
 اسـت؛  لیـ دخ حقوق نیا ثغور و حدود در یانسان و یاله دگاهید،  بشر حقوق به نشایا

  .است انسان سرشت و فطرت يراستا در که یحقوق
 ی اشاره دارنـد کـه بـه برخـ    یی و پاسخگو يریپذتیمسئول موضوع به یفراوان اتیآ

ـ فْعـلُ وهـم     یسأَلُ عمّا   یال   :میکنیاشاره م  ـ انب(؛  سأَلُونَی  در آنچـه خـدا انجـام    )23 :اءی
ـ  در آ  رندیگ ی قرار م  سوال مورد   انسانها یول،  چون و چرا راه ندارد    ،  دهدیم  گـر ی د ياهی

ـ  احکـام د   ي نامطلوب در اجرا   ي که عملکردها  ی خداوند از کسان   يدرباره پرسشگر   نی
ـ ی کَانُواْ عما*  نَیأَجمع لَنَّهمفَوربِّک لَنَسـَ  :دیفرمایم،  داشتند ) 93 و   92 :حجـر ( ونَعملُ

 .دی پرسـ میپس سوگند به پروردگارت که از همه آنـان از آنچـه انجـام داده انـد خـواه      
حساب و کتـاب  ، امتی در عالم آخرت و ق    ی وقت که نمود برداشت   اتی آ نی از ا  توان می

 دیبا زین هست ي مقدمه سعادت اخروکه آن و امورات ای دننی در ا ی اول قی طر به هست
 نکتـه  نیا،  باشد سامان به آن امورات تا باشد داشته وجود ییپاسخگو و يریذتیمسئول

 را یاسـالم  حکومـت  نیمـسئول  آن طبـق  و بـوده    ینـ یخم امام   نظر مد یقرآن اصل و
  .دانست یم اصل نیا تیرعا به موظف
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  يتقو و علم به کارگزاران و حکمران بودن مجهز
ـ ب در اآنهـ یدگـیبرگز،  ـایانب مشـترك يهـایژگیو از یکـی  ســبب  بــه ،  مــردم  ـنی

ـ فرمایم خداوند چنانچه. اسـت شـانیا در یعمل و یعلمـ فضائـل  عبادنَـآ  واذْکُـرْ : دی
رَاهیإِباقَ محإِسو یوقُوبع ل یاألَ یأُويد ارِاألَ وصم إِنَّآ بنَاهۀٍ أَخْلَصصکْرَ بِخَالارِ يذالد مإِنَّهو 
ـ ن یموسـ  حضرت به و) 47ـ   45:ص (ارِیخْاألَ نَیالْمصطَفَ لَمنَ عندنَا ـ  زی ـ فرما یم : دی

، من! یموس يا فرمود خداوند«) 144:اعراف (»الناس یعل تکیاصطف یان،  یموس ای قال«
ـ با،  سـتهیشا یحکمرانـ ـکی در،  حکمـران لـذا ؛»میدیبرگز مردم بر را تو  نظــر  از ـدی

 با زی ن ینیخمامام  . باشد داشته یبرجستگ و يتـربر،  مـردم بـه نسـبت يتقـو و علـم
 حکومت مطلـوب    کی کارگزاران   ي برا ی اصول اخالق  ي تعداد یقرآنهاي    اموزهالهام از   

احسان  و عفو،  يریانتقادپذ،  تواضع،  يامانتدار،  عدالت،  تقوا: مانند: اند کرده انی ب یقران
، اخـالص ،  یستیـ ز  ساده،  المال  تیب امر در مواظبت و اطیاحت،  اشتباه و گناه به اعتراف و

، کـارگزاران  و نهادهـا ،  ها  سازمان یعنی،  یاسالم نظام عناصر اگر   ؛...و يکار  کم از زیپره
ـ  يهـا   هیسج و کردند تیرعا را استاندارد نیا  هـا   آن رفتـار  و اعمـال  درمثبـت    یاخالق

ـ  ستمیـ س یخـارج  طیمحـ  و دهیگرد برخوردار یمردم تیحما از،  بود گر  جلوه  نظـام  ای
 استاندارد اگر و داشتنخواهند  شانیها خواسته لیتحم در یچندان قیتوف زین یالملل نیب
 ) 150  ص: 1389، نادر (.داشتنخواهند  شکست جز یسرانجام، نشود تیرعا، شده ادی

  : دیفرما یم کارگزاران يبرا يتقو لزوم مورد ر دامام،  نمونهيبرا
ـ           صدى امـور کـشور هـستند،      تقوا براى همه الزم است و براى کسانى که مت

 اینهایى که در رأس امورند، اگر تقوا نداشته باشـند، ایـن بـه        ....تر است  الزم
بـه   ــ  خداى نخواسته  ـ کند، همه کشور را یک وقت      همه کشور سرایت مى   

. دهد و لهذا، براى آنها اهمیت تقوا بسیار بیشتر است تا براى اشخاص باد مى
  )123ـ122 ص ،17ج ، امامصحیفه (
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  مردم تیترب و میتعل
 ، از یالهـ  يایاول و ایانب ت، توسط یترب و میتعل مسأله،  ینیخم امام يدیتوح نظر در
ـ ب شـاه  یاله يایانب یاست، تمام دهیگرد هیهد ی انسانجامعه به دیتوح بستر  فـه یوظ تی

 و اسـت  بـوده  یاله انسان پرورش و انسان کردن شان، درست شغل نیتر یاصل و یاله
ـ اهم لحـاظ  بـه . اند تیبشر همه معلم نیرالمؤمنیام او از پس و اکرم امبریپ  تی

ـ ن آن تی، مسئول یمعلم و میتعل شغل ـ انب تیمـسئول  هماننـد  زی ـ اول و ای  اریبـس  یالهـ  يای
  )91 ص ،8ج، امامصحیفه : ك.ر. (است نیسنگ و حساس

 مـسئلۀ ، یفرهنگـ  اسـتقالل  و يخودباور به تأکید و یفرهنگ یوابستگ نقد با شانیا

 بستر و نهیزم را آن مشکل شدن حل و داند  می کشور مسائل رأس در را تیترب و میلتع
 دیـ توح نگـاه در   )310 ــ  309ص: 15 ج،  همان (.دینما  می یتلق گرید مسائل همه حل

ـ ا بـر  بارهـا  امام، است یاله يایانب تمام يمحور فهیوظ، يساز آدم،  امام محور  نکتـه  نی
 بـه  مختلـف هـاي     عبـارت  با آن تیاهم خاطر به را مطلب نیا يو. است دهیورز تأکید

  :دیگو  میجمله از. است کرده مطرح مناسبت
سـازى   اصل شغل انبیا غیر از این نیست که آدم        . انبیا آمدند آدم درست کنند    

تمام نبوتها، تمام کتابهاى آسمانى، براى این آمده است که آدم درست     . است
  )443 ص ،7ج، مامحیفه اص. ( انسان درست کند؛ انسان با فضیلتکند؛

 نفـوس  بیتهـذ  و تیترب همان،  دارد اصالت آنچه،  تیترب و میتعل اقسـام نیب البته 
: است شده یمعرف،  عقل يپاکساز يبرا کمک نیبهتر،  میتعل ینید يآموزهها در. اسـت

ـ ی ؛)202 ص: 1407،  یاالعلم (»میالتعل العقل هیتزک یعل اءیاالش اعون«  و آمـوزش «: یعن
ـ  در ـتیترب و ـمیتعل» .است عقل يپاکساز يبرا کمک نیهترب،  میتعل  یحکمرانــ  ـکی
 و  یاخالق و یعقالن تیترب و میتعل ـرینظ، تهایترب و ـمیتعل انـواع همـه شـامل، سـتهیشا

  .بود خواهد... و یاسیس و یعاطف
 ن دو با هم دنبـال یخته است و ا  یت با حکومت درهم آم    ی معنو ینیاز نظر امام خم   
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ف یامام راحل در تعر.  از حکومت دارندیف خاص یشان تعر یا،  لین دل یبه هم . دشون می
جـاد  یا،  ن دو مقولـه   یـ جه ا ینت. کنند تأکید می » تیهدا«و  » اصالح«حکومت بر دو مقوله     

. ن بردن فساد و سلطه محرمـات اسـت  ی در جامعه و از ب    یت اسالم یرش ترب یط پذ یشرا
 در مقولـه  ی و انـسان یی خـدا یعـال هاي   تحقق هدف ي برا يله ا یشان حکومت را وس   یا

ن یع در جهـت تـأم     یانـت؛ و بـا کـارکرد وسـ        ی بر د  یمبتن،  ن حکومت یا. داند  می تیترب
 محدود به یعنی آن؛ ی غربينه حکومت به معنا، ا و آخرت استی انسان در دنيرستگار

ت و ی بـدون محـدود  ي بـر آزاد یو مبتنـ ها   انساني در حوزه روابط ماد  یف خاص یوظا
ـ  آل عمـران بـه وضـوح ا   ه مبارکـ ه سور164 هی آ.ستی نیی و پوچ گرا یو تباه فساد    نی

ـ  اللَّه منَّ لَقَد :دیفرما  می ودهد  میقرار ی و بررستأکید مورد را   الهمس  إِذْ نَیالْمـؤْمن  یعلَ
 إِنْ و والْحکمـۀَ  الْکتَـاب  هـم علّمیو هِمیزَکیو اتهیآ هِمیعلَ تْلُوی أَنْفُسهِم منْ رسوال هِمیف بعثَ
   .نٍیمبِ لٍضَال یلَف قَبلُ منْ کانُوا

  يریگ جهینت

ـ  مطلوب یحکمران يها   مؤلفه به یاجمال ینگاه شد تالش حاضر مقاله در  از یقرآن
ـ  اول یفـ ی ضـمن تعر   مـذکور  هـدف  يراسـتا  در. ردیگ صورت ینیخم امام منظر  از  هی

ـ  يهـا   مولفـه  بـه    ینـ یخم امام   فطرت دو هینظر اتخاذ با،  مطلوب یحکمران  یحکمران
 پرداخته شد که هی متعالیحکمران يها  مولفه عنوان به ینی از منظر امام خم    یمطلوب قرآن 

 یاسیس مشارکت،  قانون حکومت ای يمدار قانون،  یاسالم حکومت: لی از قب  يبه موارد 
، یعـدالت اجتمـاع  ، ت و نظارتیشفاف،  ومبارزه با فساد   الحاص،  یمدنهاي    يآزاد،  مردم

 ران حکم بودن مجهز،  ییپاسخگو و يریپذ  تیمسئول،  نیمستضعف از تیحما و ییفقرزدا
  . اشاره کردتوان  می مردمتی و تربمی تعلتینها در و يو کارگزاران به علم و تقو
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  منابعفهرست 

   .میکر قرآن
ـ ب. الکلـم  دره و الحکـم   فـرح ). 1407 (.نیحس خیالش،  یاالعلم .1  یاعلمـ  موسـسه : روتی

  .مطبوعات
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  . ی و انقالب اسالمینیخم امام پژوهشکده
 آثـار  نـشر  و میتنظـ  مؤسسه: تهران). جلد22 (امام فهیصح). 1383 (.اهللاروح،  ینیخم .3
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 میتنظ مؤسسه: تهران، ینی امام خم دگاهی از د  تی و ترب  می تعل ).1378 (.اهللا روح،  ینیخم .5

  ینیخم امام نشرآثار و
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. ریمجله تدب. یت دولتیری نو در مدی خوب مفهومی حکمران).1385 (.يمهد، یصانع .7

  178شماره 
 از  خـوب  یحکمران يها  مولفه یبررس). 1395 (.نینازن،  مرزبان م؛یرح محمد،  یوضیع .8

سـال  . اسالم جهان یاسیس مطالعات یپژوهشـ   ی علم ه فصلنام .ینیخممنظر امام   
   .19 هشمار. پنجم

  .معارف نشر: تهران .ینیخم ماما یاسیس شهیاند). 1384 (.ییحی، يفوز .9
ـ  يالگـو  یسـنج  امکان و لیتحل). 1383 (.اهللا رحمت،  پور یقل .10  در خـوب  یحکمران

  .67 شماره. تیریمد دانش فصلنامه. دولت نقش بر تأکید با رانیا
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ـ اند به ینگاه با هیمتعال یتیامن مکتب). 1394 (.نجف،  ییزا لک .11 ـ یخم امـام  شهی  .ین
  .26 شماره. شتمه سال. تیامن آفاق فصلنامه

ـ یتطب مطالعه). 1394 (.نینازن،  مرزبان .12 ـ  یق ـ اند در خـوب  یحکمران  امـام  یاسـ یس شهی
 واحـد  یسـالم  آزاد دانـشگاه . ارشـد  یکارشناس نامهانیپا. ینینائ عالمه و   ینیخم

  .یاسیس علوم دانشکده. مرکز تهران
  . انتشارات صدرا:  تهران. شناختمسأله). 1367 (.یمرتض، يمطهر .13
هـاي   مرکـز پـژوهش: تهـران. ان توسـعه ی خوب بن  یحکمران). 1383 (.احمد،  يدریم .14

  .ی اسالميمجلـس شـورا





  
  
  
  
  

 ینیخم امام شهیاند  دری عرفاناخالق یمبان

  1ي محمدطاهريمهد
 2ینی ملک حسدرضایحم

ـ  دارد، بشر عمر يدرازا به يا نهیشیپ کمال به دنیرس و عرفان: چکیده  یآدم
 و عـالم  قتیحق به یابی دست یپ در همواره يجو يخدا فطرت به توجه با

 قـت یحق به بشر نگاه توان  می  را عرفان اساس نیهم بر بوده گانهی پروردگار
 عرفان. است نموده بروز آن یقیحق يمعنا به سوق جهت در که دانست عالم

ـ با البتـه  کـه  باشد  می امر نیهم رویپ زین اسالم جهان در  دوره دو در را آن دی
 همـراه  ایدن از جستن يدور و ییگرا زهد با که اول دوره نمود، يدبن میتقس

 یعرفـان  شاتیـ گرا يمبنا دوزخ آتش و خداوند از ترس زمان نیا در بوده،
 جملـه  از عرفـا  از يتعـداد  يسو از یاله عشق به آن رییتغ با اما است، بوده
ـ  قصاب و یخرقان ابوالحسن ،)حالج(منصور بن نیحس ،یبسطام دیباز  یآمل
ـ اند. است نموده ورود خود دوم مرحله به یاسالم رفانع امـام   یعرفـان  شهی

 شانیا يفکر مشرب نمود جستجو دوره دو هر از گرفته بر دیبا را ینیخم

                                                   
  ١٣٦١mohamadmehdi@com.gmail .قلم انجمن عضو و سیاسی علوم ارشد کارشناس .1

 hrmalekhossini@gmail.com. حسابداران انجمن عضو حسابداري دکتراي. 2
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 یمحـ  ،يانصار عبداهللا اسالم جهان نامدار يعرفا ،یعرفان نمودار از متشکل
 ،یبلخـ  محمـد  الـدین  جـالل  موالنا ،يقونو محمد صدرالدین ،یعرب الدین

 از ینـ یخم امـام .باشد  می  يآباد شاه اهللا تیآ مالصدرا، ،یکاشان عبدالرزاق
 گاهـاً  و ژهیـ و نقاط يدارا شانیا عرفان اما رفتیپذ ریتاث اسالم جهان يعرفا
ـ  امام یعرفان شهیاند اساس باشد،  می عرفا ریسا با زیمتما  اسـالم  بـر  یمبتن

 اصـول  جملـه  زا را آن کـه  اسـت  یاله حکومت لیتشک ضرورت و یاسیس
 کـه  ندینما  می قلمداد ینید حکومت سیتاس در امبریپ حرکت در یحتم

 یعنی،یمظهرشناسـ  دوم و یمحـضرشناس  اول ،اسـت  گرفته قرار محور دو بر
ـ  محـضر  در را خـود  قـت یحق سلوك در اضتیر با عارف ـ نها یب  عـالم  تی

ـ ید نهـضت  ،یاجتمـاع  رفـرم  يسو به آن به توکل و توسل با و ندیب می  و ین
 یاجتماع مصلح عارف واقع در و کند  می حرکت يعصر هر در شعائر يایاح
 .شود  مییتلق جامعه در ینید رهبر و

  .ینیخم امام عرفان، ،یاسیس اسالم: ها واژه دیکل

 مقدمه

 یبازشناسـ  مـورد  مختلـف  يایزوا از یاسالم جمهور انگزاریبنهاي    شهیاند و دیعقا
 است که با تـسلط بـر شـرع     ي صاحب را  يتفکر مجتهد و م   یهیاو فق  است، گرفته قرار

  .ا اقدام نموده استی و استخراج فقه پویمقدس به استنباط احکام اله
 کـه در حـوزه      يشان در عصر  ید ا ی نام ی اصول یلسوفیتوان ف   می نیرا هم چن    امام

 را ياریس و شاگردان بـس یشد دروس فلسفه را تدر  می ه به شدت بر فلسفه تاخته     یعلم
د مفسر آگاه به زمان قلمداد کـرد کـه توانـست    یرا با گر امامی دي از سوت نمود، یترب

  .دین ارائه نمای از ديدیر جدیتفس
ت خداونـد  یان که در احدی بر آمده از عشق است، آدم  ینیشه امام خم  یعرفان در اند  
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 ظهور و یل اسالمی اصی که از مبانیگر عشق ورزند عشقیکدید به  یبااند    از نشسته یبه ن 
  .دینما ی مبروز

 ی هستيقت عالم و درك معنایر سلوك در حقیامام اعتقاد دارد که انسان عاشق با س   
ـ توانـد جامعـه را بـه تغ        می ابد که ی   می رت روشن دست  ینش و بص  یبه ب  ر و تحـول وا  یی
 شانیـ زد، ایـ گر در هـم آم یکـد ید با ی که بای و عرفان عملي عرفان نظر  یبه عبارت  .دارد

 مطلـق  قـت یحق به را انسان تواند  نمی اعمال، در ظهور بدون معرفت و شهیاند معتقدند
  . سازد رهنمون
 لیرذا زدودن در را انسان سعادت و تکامل و یهست عالم قیحقا به دنیرس راه امام

 اثـر  در: معتقدنـد  و کننـد   مـی   ذکر یاخالق يمکرمتها و لیفضا ساختن ملکه و ،یاخالق
 سـاحت  به معرفت چۀیدر است، یعمل انعرف ثمرة که مدام ذکر و نفس، بیتهذ ه،یتزک

 خـود  کمـال  بـه  عـت یطب عـالم  نیهمـ  در انسان و شود؛  می گشوده انسان يرو به بیغ
 یخاک  انسان از که دانست ایپو و مثبت یعرفان را امام عرفان توان  میرو نیا از. رسد می
ـ نو انسان به و سازد  می یالهوت و یآسمان يموجود ،یناسوت و  ثـر ا در کـه  دهـد   مـی  دی

 یآرمـان  محبوب دارید به و افته،ی راه شیخو یانسان کمال به تواند  می کوشش و تالش
 يتالشـگر  و نـستوه،  اسـت  يمجاهد امام مکتب در عارف، رو نیا از. گردد لینا خود
ـ دن رایـ ز کنـد،   مـی  کوشـش  انسانها يبرا سالم ییایدن ساختن يبرا که شجاع است  را ای

ـ ا از).1، ص   ینـ یشه امـام خم   یـ عرفـان در اند   ،  یطباطبائ(. داند  می آخرت مزرعۀ  رو نی
  .است آن يبنا ریز حق، به عشق و تیمعنو که دیآ یبرم ینظام ساختن یپ عارف در

 رد،یـ گ  مـی  سرچـشمه  مقدس شرع در استیس یمبان از امام در حوزه عرفان نگاه   
ـ  عـارف  و دانـسته  عرفان يبنا ریز را ینید حکومت لیتشک و یاسیس اسالم شانیا  یب
 را ژهیـ و نگـاه  نیهمـ  نـد، ینما  می یتلق یعرفان اعتقادات از دور به را اجتماع به فاوتت

 و جامعـه  امام یعبارت به نمود قلمداد عرفا ریسا با امام عرفان تفاوت نقطه توان می
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 قلمـداد  خـود  یعرفـان  يبنـا  در یاساسـ  اصـل  را عـارف  يسو از اجتماع در راتییتغ
  .ندینما می

 جـستن از  ي و دورینیکند که به عزلت نش  میکر خداوند قلمداد  امام عارف را نه ذا    
ـ  اسـت کـه عـارف با   یشان به صورتیژه ا یبلکه نگاه و   آورد، ي می ا رو یدن د در جامعـه  ی

  . او شودینه ساز آخرت باقی زمی فانيایحضور داشته و دن

  ینی در عرفان امام خمیاسیژه سینکات و

 ژهیو نقاط يدارا شانیا عرفان اما رفتیپذ ریتاث اسالم جهان يعرفا از ینیخم امام
 :شود  میاشاره يموارد به ریز در که باشد  میعرفا ریسا با زیمتما گاهاً و

 عنـوان  بـه  جامعـه  در عارف حضور بر دیتاک و عارفانه ینینش عزلت با مخالفت
   یاجتماع مصلح

 :دارند  میانیب نهیزم نیهم در شانیا

 در اهللا رسـول  از بعـد  اهللا خلـق  اعرف که حال عین در امیرالمؤمنین
 نداشـته  یهیچـ  بـه  يکار هیچ و بنشیند کنار نرفت ذلک مع بود،... امت این

 خیـال  یا... کارهایش به بود مشغول نداشت، ذکر حلقه هم وقت هیچ. باشد
 کـار  دیگـر  مـردم  به باید سلوك اهل است، سلوك اهل که یکس که شود می

 از  زیادتر  انبیا در سلوك این... بگذرد خواهد  میچه هر شهر در باشد، نداشته
 خانه در نرفتند لکن است، بوده دیگران از زیادتر اولیا در است، بوده دیگران

 چـه  ملـت  بـه  کـه  داریم کار وچه سلوکیم اهل ما که بگویند و بنشینند شان
 سـلوك  اهـل  عمـران  بن یموس... بکند خواهد  می يکار هر که هر گذرد، می
 همـین  هـم  ابـراهیم  کرد، را کارها آن و فرعون سراغ رفت لکذ مع یول بود

 بوده  سلوك در یطوالنهاي  سال... دانیم  میهمه که  همخدا رسول طور،
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 اینکـه  يبرا کرد ایجاد یسیاس حکومت یک کرد پیدا فرصت که یوقت است
 ).116ص ،20 ج نور، صحیفه ،ینیخم امام(. بشود ایجاد عدالت

 انسان بودن محدود

 ،]اسـت  یقیحق حیتسب که [را قتیحق نیا ه،یحضور مشاهده به معرفت اهل
 و  است يمحدود حد کی در وجودش افق چون انسان بالجمله،. ..اند افتهیدر

 عـوالم  اسـت،  محجوب خود عتیطب ریغ از عت،یطب در انغمار واسطه به زین
. اسـت  محجوب کامال زین ازخود بلکه است، افتهین را خود دون و خود فوق

  ).260 ص جهل، و عقل جنود ثیحد شرح ،ینیخم ماما(

 قتیحق به یابی دست و عرفان قیطر در یباطن شهود و عقل یهماهنگ بر دیتاک
 دیتوح در یواقع

 جملـه  واالترین و است کلمه ترین بزرگ که را توحید کلمه که کن کوشش
 است  یبرهان جازم اعتقاد همان عقل حظ که یبرسان قلبت به عقلت از است،

 اثـرش  و فائـده  نرسـد،  قلـب  به تلقین و مجاهدت با اگر برهان اصل این و
 و یروحـان  قـدم  بـه  تبـدیل  یعقل و یبرهان قدم این گاه آن و... است ناچیز
 را آنچـه  کنـد  بـاور  قلـب  و برسـد  قلب مقام به عقل افق از که شود یایمان

  ).361،ص22 ج امام، فهیصح همان،(. است کرده یعقل اثبات استدالل،

 حق طالب و سالک در طیتفر و افراط عدم

 ۀلـ هج از یبعـض  طیتفر و افراط از را خود دیبا حق، طالب و سالک شخص
 ممکـن  او يبرا اهللا یال ریس تا کند امبرّ ظاهر اهلغفلۀ   یبعض و تصوف اهل
 يظـاهر  عمل و علم که است آن بر دهیعق را طائفه آن از یبعض که چه شود
 سـر  اهـل  کـه  یکـسان  امـا  و اسـت  عـوام  و جهال يبرا و است حشو قالب
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 عمل نیا به اجیاحت هستند یحسن سابقه ارباب و قلوبند اصحاب و قتندیحق
 ).79ص ،الصالة آداب ،ینیخم امام(. ندارند

 تیآدم به تیوانیح از انسان حال رییتغ

ـ ابل تیـ مظهر و کند لیتبد را خود نشئه تواند  می انسان ـ مظهر رابـه  هیسی تی 
 و تبـدل  و ریتغ دار کهـ   عتیطب عالم در تا انسان که رایز د،ینما مبدل هیآدم

 یتعال حق که منفعله قوه واسطه به است، واقعـ  است توولیه و متصرُّ نشئه
 نقائص تواند  میفرموده، واضح را وشقاوت سعادت راه و نموده تیعنا او به

 و دهیـ حم خـصائل  بـه  لیتبـد  را شیخـو  ورذائـل  کماالت به لمبد را خود
 و عقـل  جنـود  ثیحد شرح همان،(. دینما حسنات به مبدل را خود ئاتیس

 ).51 ص ،جهل

 معبود به دنیرس راه در عارفان يسرا عنوان به ایدن به ژهیو نگاه

ـ  است وجود مراتب رهیاخ و ناقص بذاته خود گرچه هیاویدن نازله نشئه  یول
 آخـرت  مزرعه و هیعال مقامات لیدارالتحص و هیقدس نفوس تیترب مهد چون

 شیپ است عوالم نیتر مغتنم و نشآت اعز و هیوجود مشاهد احسن از است،
  ).120 ص ث،یحد شرح چهل ،ینیخم امام(. آخرت سلوك اهل و ایاول

 یاله قتیحق با یآدم فطرت بودن راستا هم

 کـرام،  يایواول عظام يایانب دستورات و یاله باهرات اتیآ و یآسمان احکام
 شرح ،امام خمینی (. است شده نهاده بنا جبلت، قهیطر و فطرت نقشه طبق بر

 ).79 ص جهل، و عقل جنود ثیحد

 یآدم احوال در کرم و شجاعت به طمع و حرص لیتبد

ـ ذات از لـه یرذ صفت فالن ای و زشت خلق فالن«: است معروف که نیا و  اتی
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 ازقلـت  یناشـ  و اساس یب یحرف و ندارد یاصل ،»ستین رییتغ قابل و است
 تـوان   مـی  را هینفسان صفات تمام مجاهدات، و اضاتیر با ،بلکه...ستا تدبر
 تـوان   مـی  را وطمـع  حـرص  و بخـل  و جبن یحت. داد رییتغ و] نمود [لیتبد

امـام خمینـی، شـرح      (. نمود نفس عزت و قناعت و کرم و شجاعت به مبدل
 ).51 ص ،حدیث جنود عقل و جهل

 شود  نمیحاصل عتیشر با جز قتیحق و قتیطر

 جـز  بخواهد هرکس و... شود  نمی حاصل »شریعت« طریق از جز حقیقت و طریقت
 از یبعـض  همچـون  نبـرده،  يا بهره یاله نورانیت از یابد دست باطن به ظاهر طریق از

  ).22، ص )ة العارفینمعراج السالکین وصلو(سرّ الصلوة  ،ینیخم امام: ك.ر(. صوفیه عوام

 سالک سلوك معراج یاله عتیشر

وصـول   معـراج  وسـیله  نماز که است معروف تصوف اهل بعض پیش آنچه
ـ  باطـل،  امر گردد، رسوم از یمستغن سالک وصول، از پس و است سالک  یب
 قلـوب  اصـحاب  و اهللا اهـل  مسلک با که است يمغز یب خام خیال و اصل

 شـده  دراصـ  اولیا کماالت و معرفت اهل مقامات به جهل از و است مخالف
 ).13 ص، )ة العارفینمعراج السالکین وصلو(وة سرّ الصل ،ینیامام خم(. است

 عرفان و امام یاسیس اسالم

 شانیا نگاه در یاسیس اسالم شناخت ازمندین شک بدون امام عرفان رامونیپ بحث
 یاسـالم  یاسیسهاي    شهیاند حوزه در امام يفکرهاي    انیبن به ابتدا در نیبنابرا است،
 .ردیگ  میرارق یبررس مورد شانیا عرفان سپس و اشاره
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 ینید حکومت لیتشک

 نیـی تع فهیـدخلیبا اکرم غمبریپ میمعتقـد و م؛یهست »تیوال «معتقـدبه ما
ـ ب است؟ احکام انیب براي فهیخل نییتع ـایآ. است کرده هم نییتع و کنـد  انی

 را  احکام  همۀ. کرد  میاحکام انیب حضـرت آن خود.خواهد  نمیفهیخل احکام
عقـالً   نکـه یا. کننــد  عمـل تـا دادنـد  می مردم دست و نوشـتند،  می یدرکتاب
 تـا  میخـواه یم فـه یماخل. اسـت  حکومت براي کنـد، نییتع فهیخل است الزم

 قانونگـــذار فـــهیخل...دارد الزم مجــري قــانون. کنــد نیقــوان اجــراي
 اکـرم  رســول  راکـه  خــدا  احکـام که اسـت ـنیا براي فـهیخل.سـتین

 و اجرا دسـتگاه برقراري و حکومت لیتشـک که نجـاستیا. اجراکنـد آورده
 دســتگاه  برقراري و حکومت لیتشـک ضـرورت به اعتقاد. دیآ  می الزم اداره
 از آن بـراي  وکوشــش  مبـارزه  که چنان است؛ تیوال از یجزئ اداره و اجرا

 شــما  برضـد  آنهـا  طورکـه  همان. دیکن توجه درست. است تیوال به اعتقاد
ـ  هـست  آنطورکـه  را اســالم  انـد، شــما   دهکر یمعرف بـد را اسـالم  یمعرف

ـ  هـست  که راچنان تیوال ـد؛یکن ـ کن یمعرف  تیـ وال بـه  کـه  مـا  دییـ بگو. دی
 را او خــدا  و کـرده  فـه یخل نیـی تع اکـرم  رســول  نکهیا به و میمعتقـد

ـ با کنـد،  نییتع را امرمسـلمانان یول و کنـد فهیخل نییتع تـا واداشـته  بـه  دی
ـ  دکوشـش یبا و م،یمعتقدباش حکومت لیتشـک ضـرورت  دسـتگاه  کـه  میکن

 حکومـت  لیتـشـک  راه در مبـارزه . برقرارشـود  امـور  اداره و احکـام  اجراي
 و یاجتمـاع  آثار و اسالم نیقوان شـما. است تیوال به اعتقاد الزمۀ یاسـالم

ـ تبل طـرز  و روش. دینـشرکن  و دیسیبنو را دآنیفوا ـ فعال و غی  را خودتـان  تی
ـ دار فـه یوظ شـما دکهیباشـ ـتهداش توجه. دیکن لیتکم  یاسـالم  حکومـت  دی
 ).21 ـ 20 ص ه،یفق تیوال ،ینیخم امام(. دیکن سیتأس
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  یاسالم حکومت در حاکم انتخاب
 :رایز. است حکومت لیتشک لزوم بر لیدل اکرم غمبریپ هیرو و سنت

 لیتـشـک  دهــدکه   مـی  یگـواه  ـخیتار و. داد حکـومت لیتشـک اوالً، خـود 
 بـه  و پرداخته، اسـالم نظامـات برقراري و نیقوان اجراي به و داده حکومت

ـ : است برخاسـته جـامعه ادارة  قـضاوت  بـه  فرســتاده؛   مـی  اطـراف  بـه  یوال
 يرؤسـا  نـزد  و خــارج  بـه  ییسفرا فرموده؛  می نصب یقاضـ و نشسـته، می
 را بـسـته؛جنـگ   مـی  مــان یپ و معاهــده  کرده؛  می روانه پادشاهـان و ـلیقبا

 .است  انداخته  میانیجر  به را یحکومت احکام خالصه و. کرده یم یفرمانـده

ـ . اسـت  کـرده »حــاکم «نیـی تع خـدا فرمـان به ازخود پس براي ـًا،یثان  یوقت
 کنـد،  میحـاکم نییتع اکرم ـامبریپ از پس جامعـۀ براي متعـال خداونـد

ـ ن اکـرم  رســول  رحلـت  از پـس  حکـومت که معنـاست نیا به  زالزمی
 ابـالغ  را یالهـ  فرمـان  شیخـو  تیوصــ  بــا  اکـرم  رسول نوچو است

امام خمینـی، والیـت     (. رساند  می زین را حکومت لیتشک د، ضرورت ینما می
  ).26 ص ،فقیه

 .یاله فهیوظ و فیتکل اسالم در يزمامدار و کردن حکومت

 است یاله فهیوظ و فیتکل کی اسالم در يزمامدار و کردن حکومت اساساً
 همـه  بـر  کـه  یفیوظـا  از گذشته ،يزمامدار و حکومت ممقا در فرد کی که

ـ ن يگـر ید نیسـنگ  فیتکـال  سلسله کی است، واجب نیمسلم  عهـده  بـر  زی
 لهیوس  افراد، ای فرد دست در يزمامدار و حکومت. دهد انجام دیبا که اوست

 حقـوق  خـود  نفع به بخواهد مقام نیا از که ستین گرانید بر یبزرگ و فخر
 برابـر  در ماًیمـستق  کـه  دارد حق ملت افراد از يفرد هر. کند مالیپا را یملت
 جواب دیبا او و کند انتقاد او به و کند ضاحیاست را نیمسلم زمامدار ن،یریسا
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 خـود  یاسـالم  فیوظا برخالف اگر صورت، نیا ریغ در و بدهد کننده قانع
 ضـوابط  و اسـت  معزول يزمامدار مقام از ـ خود به خود ـ باشد کرده عمل

 ،5 ج امام، فهیصح همان،(. کند  یم حل را مشکل نیا که دارد جودو يگرید
 ).409 ص

 .هاست دوران شهیهم نید اسالم

 را اکرم رسول حکومت لیتشک که احکام اجراي ضرورت است یهیبد
 رحلـت  از پـس  و ست؛ین حضرت آن زمان به محدود و منحصر آورده، الزم

 یمکـان  و زمـان  بـه  دودمحـ  اسـالم  احکام. ..دارد ادامه زین اکرم رسول
 اکـرم  رسـول  زمـان  بـراي  تنهـا  االجراست الزم و یباق ابد تا و ست،ین
 جزاي  قانون یعنی قصاص، و حدود گرید و شود متروك آن از پس تا امده،ین

 و نیسرزم از دفاع ای نشود؛ گرفته مقرر اتهايیمال انواع ای نشود؛ اجرا اسالم،
 و  منحصر  ای ریپذ لیتعط اسالم نیوانق که حرف نیا. گردد لیتعط اسالم امت

. اسـت  اسـالم  اعتقـادي  اتیضرور برخالف است، یمکان ای زمان به محدود
 دارد، ضرورت ابد تا و اکرم رسول از پس احکام اجراي چون ن،یبنابرا
 بـدون . ابـد ی  مـی  ضـرورت  اداره و اجرا دستگاه برقراري و حکومت لیتشک
 تهايیفعال و اناتیجر همۀ که داره،ا و اجرا دستگاه بدون و حکومت لیتشک
 بـه  مـرج  و هرج آورد در عادالنه نظام تحت احکام اجراي قیطر از را افراد

 براي پس،. دیآ  می دیپد یاخالق و اعتقادي و یاجتماع فساد و د،یآ  می وجود
 نشود، فساد دچار جامعه و دیاین شیپ یختگیگس عنان و مرج و هرج که نیا

 در که اموري همۀ به دنیبخش انتظام و حکومت لیتشک جز ستین چارهاي
 دورة در چـه  آن عقـل  و شـرع  ضـرورت  به ن،یبرا بنا. ابدی  می انیجر کشور

ـ  نیالمؤمن ریام زمان و اکرم رسول اتیح ـ  بـن  یعل  الزم طالـب  یاب
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ـ ا از پس اداره، و اجرا دستگاه و حکومت یعنی بوده، ت یـ همـان، وال  (. شانی
   )27 ـ 26 ص ه،یفق

 باشد داشته حضور جامعه متن در و یباق دورانها تمام در دیبا اسالم ساسا نیبرهم
  .است یراسالمیغ يامر یزمانهاي  دوره و شرع یمبان انیم افکندن یجدائ نیبنابرا

 یاله تیوال خالفت

 رایز  تیوال قتیحق از است عبارت يدیشن را منزلتش و قدر که یخالفت نیا
 ابتین ای بودن یمرب ای و تیمحبوب يعنام به ای است قرب یمعن به ای تیوال

 يوجود مراتب گرید و است قتیحق نیا مسلم حق یمعان نیا همه و کردن
 تیوال و است يعلو تیوال رب که است تیوال نیا واند  قتیحق نیا هیسا

 امـام (. دارد خلـق  و امـر  نـشئه  دو هر در يمحمد خالفت قتیحق با يعلو
 ).74 ص ه،یالهدا مصباح ،ینیخم

 .ینید حکومت در امام و رهبر حضور ورتضر

 از یثیحد به اتکا با را نیمسلم جامعه در ینید رهبر حضور ضرورت ینیخم امام
 :اند فرموده شیخو صحابه از یکی پاسخ در شانیا که دارند  میانیب رضا امام

 آنــان  اطـاعت به و داده قرار »االمر یاول«میحک چراخـداي بپرسـد یاگرکس
 کـرده  نیارچنیبـس  لیدال علل به که خواهـدشـد داده است، جواب  کرده امر

 نگهداشـته  ینیمع و مشخص قۀیطر بر مردم چون که نیا جمله، آن از. است
 نیقـوان  و ازحـدود  و ندیننما تجاوز قهیطر نیا از کهاند    افتهی دستور و شده،
 و خواهندشـد،  فـساد  دچار یتخط و تجاوز نیا با که رایز نگذرند، در مقرر
 و رونـد   مـی  ننیـ مع قـۀ یبرطر مـردم  و ونـدد یپ  نمی تحقق به امر نیا یازطرف
) قدرت ای (فرد که یدرصورت مگر دارند، ینم پا بر را یاله نیقوان و مانند نمی

 نگـذارد  و باشد امر نیا دار عهده که شود گماشته شانیا بر پاسداري و نیام
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ـ  نهنـد،  رونیب حقشان رةیدا از پا  رایـ ز کننــد  تعـدي  گـران ید حقـوق  بـه  ای
 کس  چیه نباشد، گماشـته اي بازدارنده قـدرت ای وشـخص نباشـد نیاگرچن
 و گــذارد   نمـی  فرو دارد مالزمه گرانید فساد با راکه شیخو منفعت و لذت

 و پـردازد   مـی  گـران ید یتباه و سـتم به یشخصـ نفع و لـذت نیتأم راه در
ـ  ها  فرقه از ـکی ـچیه ما نکهیا گرید لیدل و علت ـ  ـچیـ ه ای  و ملتهـا  از کی

 نگهدارنــدة  پـا  بر کی وجود به جز که مینیب  نمی را مختلف مـذاهب روانیپ
 داده ادامه خود ـاتیح به باشـد توانسـته رهبر و سیرئ ـکی و قانون و نظم
ـ  از رینـاگز  شیخو ـايیدن و نید امر گـذران براي رایز بمانـد، یبـاق  نیچن

 مـردم،  کـه  ستین روا میحک خـداي تحکم در ن،یبنـابرا هسـتند؛ شخص
 داند  می زیرا خدا  کند؛ رها سـرپرست  بی و رهـبر  بی را، خویش گان  آفریـده یعنی

 ).39 ، صوالیت فقیه امام خمینی،(. دارند نیاز شخصی چنین وجود به که

 ماست انتید نیع ما استیس

 که  است  بوده  نیا آنان اهداف اند، بوده ینید حکومت لیتشک صدد در امبرانیپ تمام
 ).63 ص ،15 ج امام، فهیصح ،امام خمینی: ك.ر(. بخشند استقرار را اهللا حکومت

 طاغوت از آن زدودن و جامعه ساختن

 ،آنـان  وارثـان  و عظـام  اءیانب مانهیحک يرهبر با که است آن بر یتعال خداوند اراده«
 ودشـان خ دسـت  بـه  را آنـان  سرنوشـت  و آزاد یطاغوت حکومت دیق از را نیمستضعف
 ).437 ص ،8 ج ،امام خمینی، صحیفه امام(. »بسپارد

 یاله نید تیجامع

 باورند نیا بر شانیا است یاله نید تیجامع ینیخم امام شهیاند در گرید مبحث
ـ با را آن ينمودهـا  اما است، يماد یزندگان و يویدن امور از فراتر نید هدف که  در دی
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 بـر  یزنـدگ  گـر ید يسـو  از نمـود  مشاهده ینیدهاي    آموزه بر یمبتن يا جامعه ساختن
 نیبـر  بهـشت  بـه  را او و داده سـوق  قـت یحق منزل سر در را یآدم مقدس شرع اساس

 یزنـدگ  بـر  يمعنـو  جهات از هم و يماد جهات از هم نید نیبنابرا سازد  می رهنمون
 سـمت  بـه  را بشر که دانست طیالشرا جامع ینید را اسالم دیبا و بوده گذار ریتاث یآدم
 :ندیفرما  میاساس نیهم بر دهد،  میحرکت یروشنائ و نور

 تـا  عـت، یطب ماوراء تا عتیطب از یعنی است، زیچ همه که یانسان يبرا اسالم
 خواهـد   می  اسالم. اسالم دارد برنامه دارد، تز اسالم دارد، مراتب تیاله عالم

 حظ. بدهد هست که آنطور به رشد یعنی جامع، بسازد یانسان کی را انسان
 بـه  تیبرزخ رشد دارد، تیبرزخ حظ بدهد، او به یعیطب رشد دارد، عتیطب
 تیـ عقالن حـظ  بدهـد،  او بـه  تیروحان رشد دارد، تیروحان حظّ بدهد؛ او

ـ اله رشد دارد، تیاله حظ بدهد، او به تیعقالن رشد دارد، . بدهـد  او بـه  تی
ـ اد است، دهینرس االن است نقص طور به و دارد انسان که یحظوظ همه  انی

 جامام خمینی، صحیفه امام،     (. کنند اش دهیرس را نارس وهیم نیا کهاند    مدهآ
 ).9 ص ،4

 در یاسـ یس يرهبر به ازین نید نیا اسالم یجاودانگ و تیجامع به توجه با نیبنابرا
 :ندیفرما  مینهیزم نیهم در شانیا ردیگ عهده بر را امورات تا دارد جامعه

 بلکه  یبعض نکهیا کما ست،ین صرف یقاخال و يعباد احکام از عبارت اسالم
 سیتأسـ  يبـرا  اسالم. ..اند برده گمان نیمسلم کهنساالن و جوانان از يریکث

ـ ب ،یمـال  امور به مربوط نیقوان آن در که است دهیگرد بپا عادله حکومت  تی
 و یاسالم دولت نیب يمانهایپ و دفاع جهاد، حقوق، قضاء، ات،یجزائ. ..المال
 ).618، ص 2ج  ع،یالب ،ینیخم امام(. دارد وجود گرید يدولتها

 فعـال  یاجتمـاع  مـسائل  به نسبت و داشته حضور جامعه کل در دیبا  می اسالم نید
 سطح در اسالم يبرقرار لوازم جمله از را ینید حکومت سیتاس و ساختن امام باشد،
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 :ندیفرما  مییاناتیب در و یتلق اجتماع

 و انـات یجر همـه  کـه  اداره و اجـرا  دسـتگاه  بدون و حکومت لیتشک بدون
 هـرج  ،آورد در عادالنـه  نظام تحت احکام ياجرا قیطر از را افراد يتهایفعال

ـ آ  مـی  دیپد یاخالق و ياعتقاد و یاجتماع فساد و دیآ  می وجود به ومرج . دی
ـ این شیپ یختگیگس عنان و ومرج هرج که نیا يبرا پس  دچـار  جامعـه  و دی

 همـه  بـه  دنیبخش انتظام و حکومت لیتشک جز ستین يا چاره نشود فساد
 ).27 ص ه،یفق تیوال ،امام خمینی(. ابدی  میانیجر که يامور

ـ ا یاسـ یس تفکـرات  از منبعـث  ینیخم امام یعرفان دگاهید  ضـرورت  اسـت  شانی
 جملـه  از اجتماع در یشرع احکام دنیگستران الزمه و جامعه در ینید حکومت لیتشک

 یعرفـان  نگاه اساس، نیهم بر باشد می ینیخم ماما یاسیس اتیادب مهمهاي    واژه دیکل
بـا   گـردد   می مطرح یاجتماع عرفان و خارج عارف یطلب انزوا و ینینش گوشه از شانیا

ـ ب یعرفـان  ابعـاد  در شـکن  سـنت  را امـام  یگروهـ  توجه به مـوارد مطـرح شـده         انی
 که دقلمدا ستهیبا و يضرور يامر را جامعه در عارف حضور شانیا که چرا شمارند، می
 .باشد  میینید يا جامعه ساخت و لیتشک جهت در حرکت آن فهیوظ

 عرفان یشناس معنا

ـ تعر در نیمع یفارس فرهنگ است، ییوشناسا شناخت يمعنا به لغت در عرفان  فی
 از بعـد  دانـستن  و شـناختن  یمعن به لغت در اول کسر به عرفان: دیگو  می نیچن عرفان

 و قیدقـا  بـه  وقـوف ) عام مفهوم به (عرفان ت،اس یتعال حق معرفت و شناختن ،ینادان
 قیحقا افتنی) خاص يمعنا به (عرفان.. .يقشر و یسطح علم مقابل است يزیچ رموز

 ).2292 ص ن،یمع فرهنگ ن،یمع(. است شهود و کشف قیطر به اءیاش

 :سدینو  میزین دهخدا عالمه

 و. اوست وصفات اسماء و حق شناخت آن موضوع که یاله ازعلوم است یعلم نام
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. نامنـد   مـی  عرفـان انـد     کرده انتخاب حق یشناسائ يبرا اهللا اهل که یوروش راه بالجمله
 ).13592ص واژگان، فرهنگ دهخدا،(

 حـق  حـضرت  بـه  علـم  از است عبارت عرفان: اند گفته گرید فیتعر در نیچن هم
 و عـالم  قیحقـا  بـه  و معاد احوال به علم و مظاهرش و صفات و اسما ثیح از سبحان

. است یتعال حق ياحد ذات همان که يواحد قتیحق به قیحقا آن بازگشت یگونگچ
 ).20 ص اسالم، در یعمل عرفان ،یثربی(

 کـه  یاله علوم از است یعلم نام و است حق ییشناسا مراد و ییشناسا یعنی عرفان
 و لغــات فرهنــگ ،يســجاد(. اوســت صــفات و اســما و حــق آن شــناخت موضــوع

 ).330ص ،یفانعر راتیتعب و اصطالحات

 و یهـست  قیحقا درك و یابیدست يبرا است یاسلوب و روش زین اصطالح در عرفان
 از هـدف  نیا به سوق و اتحاد وصول، اشراق، شهود، اساس بر قتیحق با انسان ارتباط

 رئوس ودر يومعنو یماورائ امور به وتوجه يویدن قیعال از زیوگر نفس بیتهذ قیطر
 .یهست قتیحق همه

 :دیگو  میزدهمیس قرن نامدار عارف یکاشان عبدالرزاق

 مفتخـرش  خود افعال و اسماء صفات، ذات، شهود به خداوند که است کسی عارف
 اصـطالحات  ،یکاشـان (. آیـد   می پدید شهود از که است حالی معرفت پس باشد، کرده

 ).106ص الصوفیه،

 :سندینو  میعرفان با رابطه ز درین يمطهر استاد

 معاد، و مبدأ يهایژگیو شناخت ،یاله صفات اسماء، راه از یاعل أمبد به علم عرفان،
 یسـلوک  و یاصول عرفان ای یعلم ينظر حوزة دو در که باشد یم سلوك و ریس طرق از

 ).70 صی،اسالم علوم با ییآشنا ،يمطهر(. است شده متبلور یوصول عرفان ای یعمل

ـ  در را عـالم  همـه  و نگـرد   مـی  خدا در را زیچ همه عارف  یتعـال  يبـار  قـدرت  دی
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 قلمـداد  منان زدیا کران یب آستان در حضور توان  می را عارف اساس نیهم بر دیجو می
 .ریالغ و طلبد  میرا خدا که نمود

 یاسالم عرفان

 :دارد وجود مختلف دگاهید سه یکل طور به یاسالم عرفان حوزه در

ـ 1  در عرفـان  که است معتقد دگاهید نیا است، یواردات و یرونیب ییا مقوله عرفان  
 .ندارد ینید وجاهت و شده وارد شرع به رونیب از بلکه ندارد وجود نید اصل

ـ 2  را ینیخم امام دارد، وجود مقدس شرع یمبان در و است نید اصل در عرفان  
 و یاسـالم  لیاصـ  میمفـاه  جملـه  از را عرفـان  شانیا دانست يفکر نحله نیا رویپ دیبا

 :سدینو  مینهیزم نیهم در و قلمداد یقرآن

 بـسته  سر و رمز طور به میکر قرآن دراند    گفته) عارفان(آنان آنچه از ياریبس
 از جـاهالن  ما چون و است آمده بارزتر، عصمت اهل مناجات و هیادع در و

 و عارفـان  مقامات انکار که آنان. ..برخاستیم   معارضه به آن با میمحروم آنها
 ندانـستند  را چـه  هر هستند پسند خود و خودخواه چون کنند سالکان منازل
 شان ینیب خود و یخودخواه به تا کنند آن انکار و کنند خود جهل به حمل

امام خمینی، صحیفه امام، . (شماست نفس بتها   بت مادر نشود، وارد خدشه
 )453 ـ 454، ص 18ج 

 جهـت  بـه  متجددان یبرخ را نظر نیا است، یقیتلف و یبیترک ییا مقوله عرفان  ـ  3
 .اند کرده مطرح اسالم با لفتمخا

 اسـت  ینیزم و ییخدا ریغ آنچه هر از جستن يدور یعنی یاسالم عرفان یعبارت به
 گشتن رهسپار و او به بازگشت و است ییخدا آنچه هر و یاله دیتوح در شدن غرق و
 و گشت یاله درگاه مطرود و نکرده سجده انسان برابر در طانیش که همانا او، يسو به

 .ونددیبپ و شود یاوئ و رفته نیبر بهشت به گرید بار تا نمود وطهب یآدم
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 :ندیفرما  میباره نیهم در ینیخم امام که همانگونه

ـ بیغ علوم مختصات از آنها، جنود و جهل و عقل معرفت که بدان ـ اله هی  و هی
 و مـدارج  وتمـام  شـئون  عیـ جم به آنها معرفت که است هیباطن هیحق معارف
 اصـحاب  يبـرا  از مگر نشود، رسیم و سوریم ق،یحقا و اسرار همه و مراتب

 قـدم  و معرفـت  نـور  بـه  که مانیا و معارف ارباب ياوحد و قانیا و تیوال
 را ملکـوت  و ملـک  عوالم حجب و] شده [خارج تیبشر جلباب از سلوك،

 مـشاهده  بـه  و دهیرسـ  وشـهود  بیغ مصادر و وجود يمباد به نموده، خرق
امام ( .  ندهد رخ کمل يبرا جز ن،یا باشند، و افتهیدر را بیغ عوالم ه،یحضور
 ).58 ص جهل، و عقل جنود ثیحد شرح ،خمینی

 چنـد  شـود،   مـی  یخـدائ  گرید بار و دهیگذران خرابات رید در را يروز چند عارف
 و ونددیپ  می قتیحق به یاله زالیال در و شود  می رها که بدنم از ام ساخته یقفس يروز

 حلقـه  در که يا پروانه مانند سوزد  می که است یعاشق و خداوند به عشق مظهر عارف
 و بدهـد  دسـت  از قـت یحق بـه  دنیرس راه در را جانش تا چرخد  می اما سوزد  می شمع

 مکتب عرفان و چرخد  می ارانی محفل و جانان شمع در پروانه مانند به که است عارف
 .است نور يسرا در شده رهسپار و قتیطر

 :دانست لیذهاي  یژگیو يدار را یاسالم نعرفا توان  میانتها در و

 .دارد خدامحور یتیماه  ـ1

 .شود یم دعوت خدا برابر در یسرسپردگ و یبندگ به آغاز از عارف  ـ2

 .خداست به آن جلب و شتنیخو به یآدم توجه ینف درصدد یاسالم عرفان  ـ3

 .دارد قرار یاسالم عرفان تینها در خدا به عشق  ـ4

 .دارد  میوا خدا از اطاعت به را انسان یاسالم عرفان  ـ5
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 یاسالم عرفانهاي  دوره

 اسالم صدر از اول دوره نمود ریتفس دوره دو در دیبا را یاسالم عرفان شد انیب قبالً
 :است بوده خود به مختص طیشرا وها  یژگیو يدارا که يقمر يهجر سوم قرن تا

 .دارد قرار ماسال صدر دوران طیشرا ریتاث تحت شتریب دوره نیا  ـ1

 .است داشته قرار عرفان در يا هیپا یمبان تیاولو در ییگرا زهد  ـ2

 .است بوده رنگ پر سالکان نزد در دوزخ به رفتن و یاله عذاب از ترس  ـ3

ـ 4  ،یکـوف  ابوهاشـم  مانند يافراد میهست بزرگ زاهدان حضور شاهد دوره نیا در  
 ...و يبصر حسن

 حرکـت  یالهـ  عـشق  سـمت  به ییگرا زهد ط،یشرا رییغت با و سوم قرن اوائل از اما
 :از عبارتند دوره نیاهاي  یژگیواند  کرده رییتغ نامور عارفان به بزرگ زاهدان و کرده

 .یاله عشق به ازخداوند ترس و زهد رییتغ  ـ1

ـ 2 . ..و یخرقـان  ابوالحـسن  حالج، ،یبسطام دیزیبا جمله من عاشق عارفان حضور  
 .دهند رییتغ یاله عشق به را خداوند از ستر هستند تالش در که

 اعدام مانند بوده همراه زین خشونت با گاهاً که عارفان برابر در زاهدان مقاومت  ـ  3
 .حالج سنگسار و

ـ 4 ـ ب عرفـا  از يتعـداد  دوره نیهم در که ينحو به کتای خالق به نگاه در رییتغ    انی
 دور  به عارف و شسته دست عتیرش آداب از عرفان از يا مرحله در توان  میکه داشتند

 .ابدی دست ذات تیاحد و وجود قتیحق به مقدس شرع از

 .یعرفان ژهیو زبان فهم خصوص در هیاولهاي  نهیزم يریگ شکل  ـ5

ـ ا در یعرفان ژهیو زبان يریگ شکل  برهـه  نیهمـ  در اسـت،  شـده  حاصـل  دوره نی
ـ ب و یتلق رفانع در جیرا زبان را یاله اتیآ و قرآن عرفا از يتعداد یخیتار  داشـتند  انی
ـ ب را عارفانـه  نـاب  یمبـان  آن به توسل با عارف که است قرآن همان عرفان زبان که  انی
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 بر زین ینیخم امام. داد يجا نحله نیا در توان  می را. .و يسعد حافظ، موالنا، دارد می
 .دارند دیتاک مسئله نیهم

انعـام،  (،  ...کَوکَباً رأَي اللَّیلُ علَیه جنَّ فَلَما: شریفه ]آیه از قصص آیات در[
 ادراك را ابـراهیم  حضرت يمعنو سیر و سلوك کیفیت معرفت اهل )76
 اللیـل  علیه جنّ به که طبیعت ظلمت يمنتها از را يمعنو سلوك و... کنند می
 و يخـود  تـرك  و انانیـت  و انیـت  مطلـق  القـاء  تا شده تعبیر مسلک آن در

ـ  مقام به وصول و یخودپرست  ایـن  در کـه  انـس  محفـل  در دخـول  و دسق
 چنـان ) [79انعام،  . (مواتالس رَطَفَ ذيللّ یهِجو تجهو: است اشاره مسلک

 مهـاجراً  بیته من یخرج من و: مقدسه کریمه از ]مواعظ و حکم بخش در که
 فریضه و نافله قرب اهللا علی أجره وقع فقد الموت یدرکه ثم رسوله و اهللا الی
 ).188 ـ 189 ص الصالة، آداب همان،(. کنند فادتاست را

 :ندیفرما  میگرید یانیب در ای و

 است  توحید دقائق و سرائر و حقایق و لطایف جامع يقدر به شریف قرآن و
 صـحیفه  این بزرگ اعجاز این و ماند،  می حیران آن در معرفت اهل عقول که

 و  دعوت  کیفیت و. ..بیان لطف و ترکیب حسن فقط نه است، یآسمان نورانیه
 یـک  هر که آن، امثال و عائله تنظیم اتقان و اَحکام احکام و مغیبات از اخبار

 اینکـه  گفت توان  می بلکه است، عادت خارق و طاقت فوق ياعجاز مستقالً
 معجـزات  سـایر  بـین  در اعجـاز  این و شد فصاحت به معروف شریف قرآن

 از جهـت  ایـن  فقط... راباع اول صدر در که بود این يبرا شد آفاق مشهور
 ترکیبـات  جز هستند آنها افق هم که یآنهای نیز اآلن... کردند ادراك را اعجاز
 قرآن...نکنند ادراك الهیه لطیفه این از يچیز بیانیه و بدیعیه محسنات و لفظیه
 و خـالق  بـین  متصل حبل آن و است الهیت شؤون آن در و است یاله کتاب

ـ  وارتباط معنویه رابطه باید آن ماتتعلی وسیله به و است مخلوق  بـین  یغیب
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 لدنیـه  معارف و الهیه علوم باید قرآن از و شود پیدا آنها یمرب و خدا بندگان
 ).198 و263 ـ 264 ص ،الصالة آداب همان،(. شود حاصل

ـ 6  و نمـوده  بروز نیزم در تواند  میکههاي  عشق یحت و عرفان يمعنا شدن ینیزم  
 .ابندی دست قتیحق به یهست تینها در

ـ 7  را شـعر  از استفاده غالباً که يطور به عرفا انیم در يشاعر و شعر طبع گسترش  
 .دندیگز بر شیخو احساسات انیب لهیوس تنها

 .یعرفان اصول شدن مند نظام و مدون  ـ8

  ینیخم امام شهیاند در عرفان

 ،یرشناسـ مظه دوم و یمحضرشناس اول است، زیچ دو امام یعرفان شهیاند اساس
 د،یرسان یتعال حق محضر در را خود سلوك و ریس و اضتیر اثر در یوقت عارف یعنی

 نـد، یبب او از يا جلـوه  و خدا مظهر را خود اگر و ندیب  می خدا محضر را عالم يجا همه
 ترسـد،   نمـی  خدا جز یقدرت چیه از آنگاه ابد،ی  می تبلور او در حماسه و شجاعت روح

 نهـضت  و یاجتماع اصالح شهیاند اساس دو نیا و ندیب  می اخد محضر در را خود رایز
 ).144 ص ،ینیخم امام یعرفان شهیاند در يریس ،یجانیالر(. است ینید

ـ تعب انیـ جو حـق  و ر عارفـان  یمس را سلوك و ریس راه در اضتیر ینیخم امام  ری
 تـا  دبپـرداز  جهـاد  بـه  خـود  نفس با دیبا اول منزلگاه در عارف که معتقدند و ندینما می
ـ  در يا ذره به یاله تینها یب در را شیخو  اسـاس  نیهمـ  بـر  و ابـد یب معنـا  کـران  یب
 :ندیفرما می

 در را آنهـا  و. ..ظاهر يقوا بر انسان کردن غلبه از است عبارت. ..نفس جهاد
 ).6 ص ث،یحد شرح چهل ،امام خمینی(. دادن قرار خالق فرمان تحت

ـ ا از تـا  بنشاند معنا به تیداح راه در را خود دیبا اهللا یال عارف پس  بـه  قیـ طر نی
 گذشت خواهد وجودش از ظلمات و یاهیس مرحله هر در و بردارد گام قتیحق يسو
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 :ندیفرما  مینهیزم نیهم در امام

 و آورد دست به را سالمت طریق و شد شیطانی تصرف از سالم انسانیه قواي چون
 نـور  قهـرا  و یابـد  نجـات  تیظلم از شد، حاصل که سالمت مرتبه هر در بست، کار به

 عالم ظلمات آن اول که ظلمات انواع جمیع از اگر آنکه تا کند، تجلی آن در الهی ساطع
 شـئون  تمـام  به است کثرت به توجه ظلمت آن آخر و آن شئون جمیع به است طبیعت

 ایـن  در کـه  انسانیت مستقیم طریق به و کند تجلی قلبش در مطلق نور شد، خالص آن
 )56هود،  . (قیمتَسم اطرَص لیع یبر نّإ: کند هدایت را انسان است، رب طریق مقام،

 ).204 – 203 ص ،الصالة آداب، امام خمینی(

  ینیخم امام شهیاند در عرفان یاسی سیمبان

 دیتوح

 که  مهم  نیا  کتاست،ی خالق یگانگی بر شهادت و دیتوح اسالم نید در عتیشر يبنا
 محـسوب  اسـالم  جهـان  در یعرفـان  شاتیـ گرا تمـام  يبنـا  است نید اصول جمله از

ـ  راه در گشتن رهسپار و شرك و کفر از خروج در یآدم منزلگاه دیتوح شود، می  اهللا یال
 :ندیفرما می ینیخم امام است

 و خالفـت  اصل آغاز سر بلکه و شده آغاز او از خالفت اصل عوالم همه در
 در خالفت نیا و باشد  میاست شده او يسو به استخالف که یکس و فهیخل

ـ  قیحقـا  اصل و يمحمد مطلق قتیحق رب که اهللا اعظم اسم حضرت  یکل
 اصـل  اعظـم  اهللا اسم حضرت پس است شده ظاهر ظهور تمام با است یاله

 اسم حضرت در است ظاهر آنچه بلکه اوست ظهور خالفت و است خالفت
 در چنانچـه  انـد   متحد گریهمد با مظهر و ظاهر چون است خالفت همان اهللا
ـ فرما  مـی  کـه  است شده یمعن نیا به یفیلط اشاره یاله یوح  در را آن مـا  دی

 ).27، مصباح 27 ه، صیالهدا همان، مصباح(. میکرد نازل قدر شب
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 :ندیفرما  میو دانسته مانیا ذات در تیاحد و اهللا اعظم را خداوند امام

ـ  و روردگارپ که بود اهللا اعظم اسم کرد الزم ياقتضا که یاسم نینخست  یمرب
 نینخـست  کامـل  انسان ثابت نیع پس بود یعلم نشئه در يمحمد ثابت نیع

 بود یالوه حضرت در که یذات حب بواسطه و بود ثابته انیاع نشاه در ظهور
هـاي    نهیگنج و یاله خزائن گرید يدهایکل سلسله سر کامل انسان ثابت نیع

 ).33، مصباح 30 همان، ص(. دیگرد یپنهان

ـ ا بـر  و دانـسته  خداوند تیمیرح و تیرحمان هیپا بر را وجود عالم ظامن ،امام  نی
 :که است باور

 يفـرد  اتیـ ح رشـته  نبـود،  انـسان  و وانیـ ح در عطوفت و رحمت نیا اگر
ـ ا بـا  و شـد   مـی  ختهیگس یواجتماع  حفـظ  وان،یـ ح عطوفـت،  و رحمـت  نی

 عـادل،حفظ  سـلطان  و خود عائله از حراست انسان، و خود اوالد وحضانت
 ).232 ص جهل، و عقل جنود ثیحد شرح همان،(. کند  میخود ملکتم

 یگانگی و دیتوح ینیخم امام نگاه در عرفان اصل داشت انیب توان  مییکل طور به
 در پروردگـار  اوسـت  بنـده  بشر و یهست جهان مطلق حاکم خداوند است، یتعال يبار

 گشته مبدل فعل به او خواست در انسان افعال  است، تمام  یو ناظر آدم   حاضر جا همه
  .اوست قدرت دی در یتیگ همه و

 و کـس  هـر  و چـه  هـر  و يخـود  و خـود  منزل از خروج انقطاع، کمال نیا
ـ اول بـه  اسـت  یالهـ  يا هبه نیا و ر،یغ از گسستن و است او به وستنیپ  يای

 او دادن نـشان  چـشم  گوشـه  دنبال که جالل از حاصل صعق از پس خلّص
 از پـس  مگـر  ردیـ نگ صـورت  خود خاص بنده با حق يسرّ ينجوا. ..است

 ،18 ج امـام،  فهیصـح  ،امـام خمینـی   (. خـود  یهـست  جبـل  صعق و انـدکاك   
 ).444 ص

  .اوست يبرا تنها يکار هر و است یاله يرضا کسب یپ در عارف معتقدند امام
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 را حق يرحمتها دیبا کند، دایپ قتیحق او هیتسم بخواهد که سالک شخص
 عالمت و. شود متحقق هیمیرح و هیرحمان حمتر به و برساند خود قلب به

 بنـدگان  بـه  تلطـف  و تیعنا چشم با که است آن قلب در آن نمونه حصول
 عظام اءیانب نظر نظر، نیا و باشد طالب را همه صالح و ریخ و کند نظر خدا

 ).236 ص ،الصالة آداب همان،(. است السالم همیعل کمل اءیاول و

 از یکـ ی محجـوب  »ینـوران « و »یظلمان«هاي    حجاب هب را انسان خدا ریغ به توجه
 امـور  کـرد  اجتمـاع  عرصه وارد را عرفان او که بود نیا ینیخم امام عرفان يهایژگیو
 حجـب  باعـث  شـود،  متعال خداوند از غفلت و ایدن به انسان توجه موجب اگر يویدن

ـ دن به انسان توجه موجب اگر يویدن امور هیکل. دینما  می شود  می یظلمان  از غفلـت  و ای
 ).46 ص اکبر، جهاد ،همان: ك.ر(. شود  مییظلمان حجب باعث شود، متعال خداوند

 نبوت

 باشـد  مـی  ینیخم امام یعرفان شاتیگرا يبنا سنگ دیتوح شد انیب که همانگونه
 انـسان  و صفات کمال، یتجل امبریپ معتقدند و دارند  می انیب اهللا اعظم را خداوند شانیا

 .تاس یتیگ بر کامل

 است واقع عالم نیا مخروطه راس در که است یکامل انسان خدا رسول
 مـستجمع  ،است ظاهر حال نیع در و است بیغ که یتعال حق مقدس ذات
 تمام به است یمتجل اکرم رسول در است یمتناه ریغ طور به کمال همه

 ).421 ص ،12ج امام، فهیصح همان،(. صفات و اسماء

 یالهـ  دردانـه  و عـالم  مخلوقات اشرف را امبریپ ،يونب ثیحد به اتکا با شانیا
 :ندیفرما  میو ریتفس

 یتعال  يخدا نزد يا دهیآفر چیه و دیافرین برتر من از يا دهیآفر یتعال يخدا
 يبرتر  تو ایآ اهللا رسول ای کردم عرض من: دیگو یعل ستین تر یگرام من از
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 را  مرسلش امبرانیپ یلتعا و تبارك يخدا که همانا یعل ای: فرمود ل؟یجبرئ ای
 دیبخش يبرتر نیمرسل و امبرانیپ هم بر مرا و داد يبرتر مقربش فرشتگان بر
 فرشـتگان  کـه  همانـا  و توست از پس امامان و تو آن از يبرتر من از پس و

ـ الهدا مـصباح  همـان، (. هـستند  ما دوستان خدمتگزاران و ما خدمتگزاران  ه،ی
 ).12، مطلع 72 ص

 امامت

ـ عنا سـبب  به یتعال و تبارك خداوند ینیخم امام نگاه در ـ  تی ـ پا یب  شیخـو  انی
 قتیحق راه در انسان فطرت تا فرستادند فرو یآدم نسل تیترب يبرا را عظام يایانب

 .ردیگ قرار

 يبرا را عظام يایانب واسعه، رحمت و یازل تیعنا به یتعال و تبارك حق
 بـه  کمک خارج، از نهاآ تا فرستاد فرو را یآسمان کتب و فرستاد بشر تیترب

 شرح همان،(. دهند نجات ظ،یغل غالف نیا از را نفس و کنند هیداخل فطرت
 ).79 ص جهل، و عقل جنود ثیحد

 صـاحبان  را اطهـار  ائمـه  امامت گاهیجا نییتب با شیخو یعرفان نگاه ادامه در امام
 ونـد یپ ائمـه  که چرا رندیگ دست در را يبشر جامعه يرهبر دیبا که قلمداد هیاله مطلقه
 سر به را بشر توانند  میهستندکه یکاملهاي  انسان و بوده نیزم بر یاله تیوحدان دهنده
 .سازند رهنمون قتیحق منزل

 اشاره  ی تعالي نزد باریعل امام عیرف گاهیجا به ینوران ثیحد از استفاده با شانیا
 :دارند  میانیب و

 آن رایـ ز بـودم  ظـاهر  در اهللا سـول ر همـراه  بـه  و بودم باطن در خدا امبرانیپ با من
  ).5، ومیض 84 ص ه،یالهدا مصباح همان،(. است هیکل مطلقه تیوال صاحب حضرت
داند که خداوند اسم اعظم را به آنان آموخـت    ی می امبر و ائمه را تنها کسان     یپ امام
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  :ندیفرما  مین بارهیشان در همیا
ـ اول و) آلـه  و هیعل اهللا یصل (يمحمد قتیحق جز بشر، يابنا انیم در  آن يای

 اسم نیا که شود  نمی افتی یکس متحدند، شانیا با تیروحان در که حضرت
ـ  او بـر ] هـست  که گونه بدان [و قتشیحق تمام به شـرح  : ك.ر(. کنـد  یتجل

 ).77 سحر، ص يدعا

 ائمه حضور از پس دوران به خود یعرفانهاي  شهیاند ریتفس در سپس ینیخم امام
ـ نظر هیفق یول ینیجانش با و اشاره بتیغ رخصوصاً روزگا  جامعه در ـ فق تیـ وال هی  را هی
 بـه  و یاسـالم  انقالب ینیخم امام دگاهید در که معناست بدان نیا و ندینما  می نییتب

 کـه  بوده ینید یحکومت لیتشک راه در امبرانیپ تالش دهیچک یاسالم يجمهور آن تبع
 دوران در کـه  چـرا  شـود  تیهـدا  و يرهبر هیفق یول يسو از ستیبا  می حکومت نیا
 و تیـ وال امـا  دارد حضور جامعه در) الفداء اروحنا يمهد حضرت (کامل انسان بت،یغ

ـ  و گرفـت  خواهـد  صـورت  هیفق یول يسو از نیمومن اجتماع يرهبر ـ فق یول  همـان  هی
ت فقهـا بـر جامعـه    یـ ه و حاکمیـ ت فقیباشد، در واقع مبحث وال  می اطهار ائمه نیجانش
 .باشد  میشه امامین در اند عرفای نقطه اصلیاساس

 کامل انسان

ـ  نهاد در شیخو رحمت به توجه با یتعال و تبارك خداوند معتقدند امام  دو یآدم
 و سـعادت  و ریـ خ و مطلـق  کمـال  بـه  عـشق  فطرت یکی که است داده قرار را فطرت

 .است شقاوت و شر از انزجار و نقص از تنفر فطرت يگرید

 آدم نتیط خودکه قدرت دی به خود، رحمت و تیعنا با یتعال و تبارك حق
 و یاصـل  یکی: نمود مرحمت آن به جبلت و فطرت دو فرمود، مخمر را اول

 انسان در که است یاتیفطر عیجم هیپا و اصل فطرت، دو آن و. ..یتبع گرید
 دو آن از یکـ ی. اسـت  آن واوراقهـا     شـاخه  ات،یـ فطر گـر ید و است مخمر
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 سعادت و ریخ و مطلق کمال به شقع فطرت دارد، تیاصل سمت که فطرت
 جاهل  و عالم و یشق و دیسع از بشر، سلسله عیجم کانون در که است مطلقه

 کـه  فطـرت  دو آن از يگـر ید و. ..اسـت  مطبـوع  و مخمر ،یدان ]و[ یعال و
 شقاوت و شر از انزجار و نقص از تنفر دارد،فطرت تیتابع و تیفرع سمت
 جهل، و عقل جنود ثیحد شرح همان،(. است مخمربالعرض ن،یا که است
  ).77 ـ 76 ص

 کامل انسان به یابی دست یپ در شیخو یعرفانهاي    شهیاند عمق در ینیخم امام
ـ با  مـی  عـارف  که معتقدند شانیا است، جو خدا یعارف و  ظـاهر  بـه  عمـل  راه از ستی

 نیـ د بـاطن  و ظـاهر  رندهیبرگ در که قتیطر و عتیشر یعنی نموده قیطر یط عتیشر
 عـالم  بـا  ارتبـاط  راه تنها شد، خواهد منجر تیوال به تینها در و باشند  می الماس نیمب
 .است نیطاهر ائمه و اکرم ینب تیوال مقام از خالصانه اطاعت و معرفت بیغ

 اسماء عالم در ظهور وجهه اعتبار به ییاسما جمع تیاحد رندهیبرگ در را اهللا امام
ـ  و جـامع  اسم مظهر کامل انسان سپ. داند  می کامل انسان ثابت نیع و صفات و  یتجل

 .است اعظم اسم

 خداونـد «: نـد یفرما  می باره نیهم در و یتلق ابوالبشر آدم را کامل انسان نیاول شانیا
 و اسماء نهیآ را او و دیآفر شیخو جامع صورت بر را نینخست آدم و کامل انسان متعال

 ،ینـ یخم امـام  دگاهیـ د از کامل انسان و امامت پور، میرح(. »داد قرار شیخو صفات
 ).22ص

 يبـر  و هایخوب تمام رندهیدربرگ و خداوند مظهر کامل انسان گفت توان  می نیبنابرا
ت ی وال یشود که انسان کامل بر همه هست        می  باعث یگیژن و یاست، هم  هایبد از جسته

 :ندیفرما  مین بارهی در همابد امامی

 تیآ  و  نشانه و] مخلوقات[هاي  نیزم در خدا فهیوظ جامع وجود، چون انسان کامل«
ـ ا بر عالوه. اوستهاي    حجت نیبزرگتر و خدا اتیآ نیتریگرام است، انیعالم بر او  نی
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شـرح دعـاي    : ك.ر. (»اسـت  خلقـت  محور و یهست رهیدا تمام وجود، سلسله جامع او
 کـه  اسـت  مطلقـه  تیمش مقام صاحب مطلق، یول و کامل انسان«) 56 ـ  55سحر، ص 
 او پس،اند    دهیگرد محقق بدان ذرات و قیحقا واند    افتهی ظهور آن اسطهو به موجودات

 مراتب عیجم بر او و هستند اوهاي    شاخه منزله به مخلوقات گرید و است شهیر همانند
 ).66 ص سحر، يدعا شرح: ك.ر(. »دارد احاطه شهود و بیغ منازل و وجود

 او نظـر  در رایـ ز دانـد   می دیتوح از يا شعبه را تیوال ینیخم امام لیدل نیهم به
 بـر  یاله خالفت پس. است مطلقه وحدت ظل مطلق ضیف و است مطلق ضیف تیوال
 بـاطن  تیـ وال کـه  گفـت  دیبا زین و...است تیوال همان کامل انسان توسط نیزم يرو

 جهان بر تیوال که دارد نیزم يرو بر یاله خالفت رو آن از انسان یعنی است خالفت
 اسـت  يا نقطـه  چون مطلقه تیوال که است آن بر ینیخم امام رو نیا از دارد یهست

 و اوسـت  يسو به بازگشت و او از آغاز که وجود مختلف مراحل و مراتب در متحرك
 مـسئله  نیا بر ماهاي    ساخته مخلوقات و مییخداهاي    ساخته ما فرمود که معصوم سخن
 تیاحـد  حضرت جانب از که است یکس مطلق یول گفت توان  می نیبنابرا. دارد اشاره

 مظهـر  ه،یـ جمع هیاحد هیاحمد تیوال و افتهی ظهور اعظم اسم و یجمع مقام حسب بر
 همان پس. ندیاو یتجل يمعلمها و تیوال مظاهر ایاول گرید و است یجمع ياحد اسم
 و نبـوت  چیهـ  نداشـته،  وجـود  اعظم اسم به یتجل بر یتجل چیه ابد و ازل در که طور
ـ  يها  نهیحضور، زم (. است نبوده امامت و تیوال و نبوت جز یامامت و تیوال  و یکالم

 ).40 ص ی،نیخم امام یاسیس شهیاند یعرفان

 و اءیانب تنها یخارج جهان در هیاله مطلقه تیوال صاحبان ،ینیخم امام شهیاند در
 .هستند امامان
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 يریگ جهینت

 دوره دو رندهیگ بر در که نمود قلمداد نیمب نید یاصل ارکان جمله از دیبا را عرفان
 که دوم دوره و همراه یگرائ زهد با که نخست دوره است، بوده اسالم خیتار در خاص

 آتش  از  ترس نیگریجا را یاله عشق در شدن رهسپار عارفان و گردد  میتوامان عشق با
 حـالج،  بـا  که میهست یعاشق عارفان حضور شاهد دوره نیا از ند،ینما  می ریتفس دوزخ

 .گردند  میهمراه یخرقان ابوالحسن و ریابوالخ دیابوسع ،یبسطام دیزیبا

 ابـن  افکار و آرا از يریگ بهره با او دانست نحله نیهم در دیبا زین را ینیخم امام
 عـارف  واقع در و دهند  می يتسر جامعه یعموم حضور به را عرفان صدرا مال و یعرب
 ییبرپـا  بـه  نـسبت  و تهداشـ  حـضور  جامعـه  در دیبا  می که ریتعب یاجتماع مصلح به را

 .دینما اقدام ینید حکومت

 یبررس یعمل عرفان و ينظر عرفان محور دو حول توان  می را امام عرفان واقع در
 خدا ،یشناس وجود مباحث در یاختصاص يآرا یبررس به که شانیا ينظر عرفان نمود،
ـ  قـات یتعل کتب در و پردازد  می یشناس انسان و یشناس جهان ،یشناس  صوصالقـ  یعل

 عرفـان  و اسـت  افتـه ی نمـود  سـحر  يدعا شرح و هیهدا مصباح النفس، مصباح الحکم،
 سـلوك  و احکـام  آداب، اخالق، باب در امام یاختصاص يآرا رندهیبرگ در که یعمل
 و ثیحـد  چهـل  شرح سحر، يدعا شرح ،الصالة آداب الصلواه، سر کتب در و باشد می

  .است افتهی بروز عقل جنود ثیحد شرح
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  منابعرست فه

 حضرت آثار نشر و میتنظ موسسه: تهران امام، فهی،صح)1378(اهللا   روح ،ینیخم امام .1
  . ،ینیخم امام

 میتنظ موسسه: تهران ث جنود عقل و جهل،    ی،شرح حد )1381(اهللا   روح ،ینیخم امام .2
  .ینیخم امام حضرت آثار نشر و

 حضرت آثار نشر و میتنظ موسسه: تهران ،الصالة آداب، )1391(اهللا  روح ،ینیخم امام .3
  .ینیخم امام

 آثـار  نـشر  و میتنظ موسسه: تهران ث،ی،شرح چهل حد  )1369(اهللا   روح ،ینیخم امام .4
  .ینیخم امام حضرت

 مـصباح  و الحکـم  فـصوص  شـرح  یعل قاتی، تعل )ق. ه 1410(، روح اهللا    ینیامام خم  .5
  .اسالم پاسدار مؤسسه: قم االنس،

 حـضرت  آثار نشر و میتنظ موسسه: تهران ،الصلوة سر ،)1369(اهللا   روح ،ینیخم امام .6
 .ینیخم امام

 حضرت آثار نشر و میتنظ موسسه: تهران ه،یفق تیوال ،)1391(اهللا   روح ،ینیخم امام .7
  .ینیخم امام

 موسـسه : تهـران  ۀ،یـ والوال الخالفۀ یال ۀیالهدا ، مصباح )1373(اهللا   روح ،ینیخم امام .8
  .ینیخم امام حضرت آثار نشر و میتنظ

 امـام  حـضرت  آثار نشر و میتنظ موسسه: تهران ع،یالب ،)1379(اهللا   روح ،ینیخم امام .9
  .ینیخم

 حضرت آثار نشر و میتنظ موسسه: تهران اکبر، جهاد ،)1391(اهللا   روح ،ینیخم امام .10
  .ینیخم امام
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 آثـار  نشر و میتنظ موسسه: تهران سحر، يدعا شرح ،)1391(اهللا   روح ،ینیخم امام .11
  .ینیخم امام حضرت

  .56  شماره  ،ینیخم  امام  یاسیس  شهیاند  یعرفان و یکالم يها  نهیزم ،)1385(حضور  .12
 ،ینـ یخم امـام  دگاهیـ د از کامـل  انـسان  و ،امامـت )1381(السادات فروغ پور، میرح .13

  .ینیخم امام حضرت آثار نشر و میتنظ موسسه: تهران
 نشر: تهران ،یعرفان راتیتعب و اصطالحات و لغات ،فرهنگ)1350(جعفر ،يسجاد .14

  .يطهور
م و نـشر    ی، موسسه تنظ  )س(ینیشه امام خم  ی، عرفان در اند   )1392(، فاطمه یطباطبائ .15

  .ینیخم امام آثار حضرت
  .نا یب: تهران واژگان، فرهنگ ،)1353(دهخدا عالمه .16
  .زوار نشر: تهران الصوفیه، اصطالحات ،)1389(عبدالرزاق ،یکاشان .17
  .،تهرانینیخم امام یعرفان شهیاند در يریس ،)1391(لیاسماع ،یجانیالر .18
  .سوم جلد صدرا، نشر: تهران ،یاسالم علوم با ییآشنا ،)1380(،یمرتض ،يمطهر .19
  .ریکب ریام انتشارات:تهران ن،یمع فرهنگ ،)1350(محمد ن،یمع .20
 .معارف انتشارات: تهران اسالم، در یعمل عرفان ،)1389(ییحیدیس ،یثربی .21

  



  
  
  
  
   

  ت تعارض منافع یری در نحوه مدی و قرآنینید يها هیما  بر درونیلیتحل
  ینیخم امام ي در رهبریاسیکنشگران س

  1ایک يمحمود محمد

ساالر و     مردم یاسی س يها  گر نظام یران همانند د  ی ا ی اسالم ي جمهور :چکیده
ت شـناخته و  ی به رسم  یاسیگران مختلف را در عرصه س     یوجود باز ،  تکثرگرا

شان قـرار   یار ا ی را در اخت   یاسیت س  تصاحب قدر  يامکان کنش و رقابت برا    
ـ  بـه دل   یاسـ ی س يهـا   انی است احزاب و جر    یعیطب،  ن رو یاز ا . داده است  ل ی
 یاسیات سیمرام و غا، ز اصولی و نی ـ اجتماع یاسی متفاوت سيها خاستگاه

ن مسئله  یا. ن مقوالت دچار تعارض منافع شوند     ی ا يریگیدر پ ،  مطلوب خود 
 منجـر  ی اسالميار دهه از عمر جمهورات چهیـ تعارض منافع ـ در طول ح 

اعم از سـاختار نظـام   ،  در سطوح مختلف جامعهي متعدديها به بروز چالش  
 از روش يریگ ن پژوهش با بهرهیا.  شده استیاسیز کنشگران سی و نیاسیس

 دهه نخست پس    ی اجتماع یاسی بر تحوالت س   تأکیدز با   یل مضمون و ن   یتحل
ـ  ی مبـان یرد تا به بررس    تالش دا  ی انقالب اسالم  يروزیاز پ   ی و شـواهد قرآن

                                                   
   و انقالب اسالمی، تهران، ایران)س(ینیخمده امام استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسالم، پژوهشک .1

 mahmoodikia@ri-khomeini.ac.ir :پست الکترونیک

mailto:mahmoodikia@ri-khomeini.ac.ir
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 . بپردازدین تعارضاتی در هنگامه بروز چنینی امام خمیاسیت سیریمد

 امـام  یاسیت سیریوه مدین موضوع داللت دارد که ش     ی پژوهش بر ا   يها  افتهی
در هنگام ، تیبم مکتب اهل یم و تعالی قرآن کر يها   ملهم از آموزه   ینیخم

 چـون  ی اصـول يبـر مبنـا  ی، اسیگران سیان بازیبروز تضاد و تعارض منافع م   
ت یریت اخـالق و عـدالت در مـد       یـ محوری،  ت مصلحت نظـام اسـالم     یرعا

 انقالب انتظام يروهاین نی در بیز از تفرقه و چنددستگیز پرهیو ن، تعارضات
  .افته استی

 يرهبر،  ل مضمون یروش تحل ی،  اسیت س یریمد،  تعارض منافع : ها  کلید واژه 
  یاسیس

  مقدمه

س ی تأسـ يز زمان انـدك بـرا  ی و نی تحوالت مرتبط با انقالب اسالم  ی زمان یفشردگ
 یمنجـر بـه بـروز برخـ    ی،  انقـالب اسـالم  يهـا   بر آرمانید مبتنی جدیاسیک نظام س ی

گران حاضـر در عرصـه التهابـات و    ی از تعـارض منـافع بـاز    ی ناشـ  یاسـ ی س يها  چالش
 يهـا  شی گـرا بـا  یسـ ایاحـزاب س . دیـ ن انقالب گرد  ی نخست يها   سال یاسیجانات س یه

ک به دنبال منـافع و  یهر ی،  التقاطيها ز گروهی و نیراسالمیو غی،  مختلف اعم از اسالم   
ن یا. کردند  یب م ی تعق ی را در درون جامعه انقالب     یاقدامات مختلف ،   خود یاسیمقاصد س 

د ی جدیاسیت نظام سین شکل و ماهیی و تعی رفراندوم قانون اساسيت با برگزار یوضع
ـ  به نفع جریاسی از تعارضات سی به برخياری ـ تا حد بس یاسالم يـ جمهور  يهـا  انی

اعـم از  ، گـرا   اسـالم يروهایان نی مختلف ميوجود مکاتب فکر ،  ان داد؛ اما  یگرا پا   اسالم
شات ی گرا با ی اسالم يها  انیز جر یو ن ،   تکنوکرات يروهاین،  )شروی و پ  یسنت (ونیروحان
با گذشت زمان . دید گردی جدیاسی نظام سي برايگری ديها منجر به بروز چالش، چپ

 کشور کاسته شـد و  یاسی فعال در صحنه سیاسی س يها  انیهر چند از تعدد و تکثر جر      
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ـ  ب یاسیعمالً صحنه رقابت س    ـ  م یشتر کـارزار انتخابـات    ی ف از  یـ ان وابـستگان بـه دو ط      ی
 یاسـ ی مختلف سيها ل وجود خاستگاهی به دل  یول،  گرا شد   کار و عمل    ون محافظه یروحان

ـ ان ا ی م یاسیات س یز غا ی و ن  ینیر از منابع د   ینوع نگرش و تفس   ی،  و اجتماع  ن دسـته از  ی
  . مانده استیهمچنان باق، گرانیان بازیمسئله تعارض منافع م، کنشگران

 امام ی عملين سؤال است که الگوی پاسخ به این مقاله در پ   یا،  ن مقدمه یبر اساس ا  
ـ ر،  در هنگام بروز تعارض منافعیاسیسان کنشگران   یجاد توازن م  ی ا ي برا ینیخم شه ی

ت یری مدی عملين نوشتار آن است که الگویه ای داشته است؟ فرض یدر چه منابع معرفت   
 مکتب اهل یاسیز اصول رفتار سی و نیانی وحيها  بر آموزه یمبتن،  ینی امام خم  یاسیس
 يهـا   انت از ارزش  یق ضرورت ص  یاز طر ی،   بر مدار ضرورت حفظ نظام اسالم      تیب

ت مـصلحت   یز رعا یو ن ،   انقالب يروهایان ن ی م یاجتناب از تفرقه و چنددستگ    ی،  اسالم
  .افته استی انتظام ینظام اسالم

  روش پژوهش

 مطالعـه    و لـزوم   )س(ینـ یخم امـام    یاسـ یره س ین مقالـه بـر سـ      یبا توجه به تمرکز ا    
 لیـ روش تحلی، اسـ ی سيهـا  ت بحـران یریشان در نحوه مد  ی ا يها و اظهارنظرها    دگاهید

 است که هم ی مضمون روشلیتحل،  چراکهاستده شده ین منظور برگزی ايبرامضمون 
  .رود ی آن به کار منیی تبي و هم براتی واقعانی بيبرا

 مضمون لیدر تحل.  قابل اجرا و استفاده استی گوناگونيها  مضمون به روشلیتحل
 »نیشبکه مضام « و   »نی مضام سیماتر«،  »يا  سهی مقا لیتحل«،  »نیقالب مضام «چهار روش   
 وهی پـژوهش از شـ    نیـ کـه در ا   ) 172: 1390،   و همکاران  ي جعفر يعابد (مرسوم است 

 لی در تحلیروش مناسب، نی مضامشبکه . استفاده شده است نی شبکه مضام  یعن، ی چهارم
 بـر اسـاس   نیشبکه مـضام . اند  آن را توسعه داده»نگیرلیاستـ   دیآترا«مضمون است که    

؛ سـپس   )هی پا نیمضام (کشد ی م رونی را از متن ب    دهیپد يایصدق قضا ،   مشخص يروند
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 سـت  دتر یبه اصول مجردتر و انتزاع،  ها آن صخلیت و   يا  هی پا نی مضام نی ا يبند  با دسته 
 نیـ در گـام سـوم ا     . شـود  یدهنده گفته مـ      سازمان نیمضام،  نیمضامن  یبه ا . کند ی م دایپ

 حاکم بر نیه صورت مضام گنجانده شده و بی اساسيها  در قالب استعاره   ی عال نیمضام
 شـبکه  يهـا  قشهن به صورت نی مضامنی و سپس ا ندیآ ی در م  )رین فراگ یمضام (کل متن 

 آنها نـشان  انی سه سطح همراه با روابط م نی از ا  کی برجسته هر  نیرسم و مضام  ،  تارنما
 و یکـ یگراف  بـه صـورت  نی مضاميها شبکه، نیبرخالف روش قالب مضام . شود یداده م 

 نی آنها از بانیمراتب در م  تا تصور وجود هرگونه سلسلهشوند یشان داده م تارنما نهیشب
 و ارتبـاط متقابـل     ی شود و بر وابـستگ     نی مضام  شدن باعث شناور  یژگین و یکه ا ،  برود

 کـه  يا هی پانی است که از مضام   نی بر ا  یسع،  لی نوع تحل  نیدر ا .  شود تأکید شبکه   انیم
 تـا بـه   شـود  ی حرکـت مـ  تـر  ی و کلتر یتزاع اننی مضاميآشکار و مصرح هستند به سو    

  .می کندای متن دست پیاصل) نی مضامای (مضمون

  قینه تحقیشیپ

 وجود ندارد و    ي آثار پرتعداد  )س (ینی امام خم  یاسیت س یریدر خصوص سبک مد   
 یاسی س يها  شان در نحوه رفع بحران    ی ا ي چارچوب فکر  ی علم یمحققان کمتر به بررس   

ی، و کتابخانـه ملـ  یآرشـ ، رانداكی اعم از اي استناديها  گاهیپا در   يبا جستار . اند  پرداخته
ل یـ ن حوزه به شـرح ذ ی ایاطالعات مرتبط با سوابق پژوهش،  و نورمگز یانسان،  رانیمگ

  : استیقابل دسترس
 از )س (ینـ یات امـام خم ی بر دو بحران دوره ح تأکیدبا  ) 1392 ( و همکاران  يریبص

ن مـدعا را  ی ای اسالم يتخابات مجلس شورا  ن دوره ان  یز سوم یو ن ی،  لیجمله جنگ تحم  
 یبـ یشامل ترک، )س (ینیت بحران امام خمیری مدي الگویکنند که عناصر اصل  یمطرح م 

  .باشد یک میزماتیت کاریریک و مدیستمیت سیری مدیعنیها  ت بحرانیریاز دو سبک مد
ـ ی امام خمیاسیت سیری مدين سؤال که الگو   یبا طرح ا  ) 1391 (زاده  يغفار  )س (ین
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، ابـد؟ ی ی می تجليزی آن در چه چیی بوده و هدف غا   ییرهایوابسته و منبعث از چه متغ     
 بـا توجـه بـه      )س (ینی امام خم  یاسیت س یری مد يکند که الگو    یه را مطرح م   ین فرض یا

ه یـ ت متعالیریمـد ، ن اسـاس یبر ا. باشد یه می متعالیاسیت سیری از نوع مد یمنابع و مبان  
حوزه هـر کـدام از   ، انه و منحصر به فرد  یگرا   متعادل یعاطق و ت  ی با تلف  )س (ینیامام خم 

 یی و وال  یید را به منصه ظهور و بروز رسانده که ثمره آن و هدف غا             ی جد يها  افتیره
  . شود یه متصل میآن به حکمت متعال

 ين اصـول و ارکـان الگـو   یتـر  ن باورند که مهم  یبر ا ) 1390 (زاده  نی و حس  يافتخار
ـ  بـه عنـوان     ی جـامع اسـالم    يل الگو یذ )س (ینی امام خم  یتیریمد د یـ ک مکتـب جد ی
ت و کنتـرل و    یهـدا ی،  سـازمانده ي،  ریـ گ  میتـصم ي،  زیـ ر   شامل برنامه  یاسیت س یریمد

گر ین الگو با دی ایکنند هرچند عناصر اصل یح مینگارندگان تصر. شود ین میینظارت تب
ـ  هر یول،   مشابه است  یتیری مد يالگوها گـر  ی ديک از عناصـر آن بـا عناصـر الگوهـا    ی

 در يگذار  و هدفينگر  از جمله جامعیعی بديها ي نوآوري دارد و دارا  يتفاوت ماهو 
ـ  ی الهـ  ي الگو يریبه کارگ ي،  زیر  برنامه  بـودن نظـام     یـی والي،  ریـ گ  می در تـصم   ی عقالن

  .است. . وییزمای فراکاريرهبری، سازمانده
ـ  سۀیو مقا ) س (ینی امام خم  یاسی س ي رهبر یبه بررس ) 1389(ی  اشرف  يا الگـو  آن ب

 یخی تـار  ریسـ ،  نخـست  يو منظـور نیبـد . توجه دارد » ماکس وبر  «کیزماتی کار يرهبر
ـ ی امـام خم   یاسی س يرهبر ـ نقـش مرجع ، سـپس ، دادهمـورد مطالعـه قـرار    ) س (ین ، تی
 یبررسرا مورد ، یاسی سيدر رهبر) س (ینی امام خمي فردتی و شخصینی ديها  آموزه

 دوم و در    يدر عصر پهلو  ) س (ینی امام خم  ی عمل يرهبر،  زی ن انیدر پا . قرار داده است  
ـ  نگارنـده ا   . شده است  سهیو با روش ماکس وبر مقا     ،  لی تحل ی اسالم يدورة جمهور  ن ی

ـ ی د يها   و آموزه  تی مرجع تأثیر که   کند یمه را مطرح    یفرض  امـام  یاسـ ی سي در رهبـر  ین
بـا   مورد نظر مارکس وبر کیزماتی کاري رهبر ي مطابقت الگو  ی نف یبه معن ) س (ینیخم

 فارغ از همۀ قواعد و احکام عمل       زمایکار،   مذکور يبر اساس الگو   . است شانی ا يرهبر
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 ي الگـو نیـ در ا، نیبرابنـا .  استیرعقالنی غيروی نکامالً،  گذشته ری و ضمن تکف   کند یم
 یاسی ستی که مشروع یدر حال .  است ی شخص يزمایکار،  تی مشروع يتنها مبنا ،  يرهبر

 عناصـر محـرك     نیت گرفته و هم   أ نش یتیشخص  ع برون  از مناب  شتریب،  )س (ینیامام خم 
ـ  ایاسـ ی سي رهبـر یابی تی و عامل مشروعی شروع و استمرار انقالب اسالم   یاصل  شانی

  .بوده است
 بـا  رسـد  یمـ به نظر  ،  قینه موضوع تحق  یات موجود در زم   ی ادب یاز بررس ،  در مجموع 

 در هنگام بروز )س (ینی امام خمیاسیت سیرین پژوهش بر نحوه مدیت به تمرکز ا  یعنا
ـ  ی، اسـت داخلـ  یگران سیان بـاز یتعارض منافع م   بـوده و  ي نـوآور يرو دارا شیمقالـه پ

دهنـده و     سـازمان ،  نیادین بن یم شبکه مضام  ی و ترس  یینگارنده درصدد است تا با شناسا     
ـ ی امـام خم ی و اعمالی اعالنیاسیر مکنون در کنش س یفراگ شه یـ ن اندیـی بـه تب ، )س (ین

  .دیگران اقدام نمای از تعارض منافع بازی ناشیاسی سيها ت بحرانیریشان در نحوه مدیا

  یدات مفهومیتمه

 اسـت کـه تحقـق    ییایـ ط و امکانـات پو ی مجموعه شـرا ی منافع مل: ـ منافع ملی 1
ـ ا. سازد یسر می را میو فرهنگی، اجتماعي، اقتصادی، اسیسی، تی امن يازهاین ، طین شـرا ی

ــات و ی، اجتمــاعی، اســیسي، ســاختار اقتــصاد ی،کیتی برخاســته از وضــع ژئــوپلیامکان
ـ    یک جامعه و سرانجام جا    ی یخی و تار  ی فرهنگ يها  یژگیو ـ  نیگاه آن در صحنه ب  یالملل

ن حـال مـرتبط   ی دو بعد متفاوت و در عي دارایمنافع مل، فین تعریبا توجه به ا   . است
 بـه  بعـد نخـست نـاظر     . گرا  ا برون ی یگرا و بعد خارج     ا درون ی یبعد داخل : با هم است  

ـ  به و  ین منابع عموم  یتأمی،   داخل یمنیآرامش و ا  ،  جاد نظم یا ا یـ  حکومـت    ییژه توانـا  ی
انه فرهنگ و یدولت در جهت برآوردن توقعات روزافزون جامعه و سرانجام توسعه مترق     

ک کـشور در صـحنه      یـ گـاه   ین جا یـی ناظر بـه نحـوه تع     ،  تمدن جامعه است و بعد دوم     
  ).4: 1369، باوند(ی الملل نیب
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هـا و   قهیوجـود سـل  ی، اسـ ی سیـی تکثرگرا ی محمـل اصـل  :کثرگرایی سیاسی ـ ت 2
 است و قبل  یاسیان کنشگران س  ی متفاوت در باب حکومت و اداره جامعه م        يها  شهیاند

 ین چگـونگ یی تبي براییبه مثابه الگو ،  ج باشد ی را یاسیک مفهوم س  یاز آن که در حکم      
  ).56: 1378، عطارزاده (رود یکار م به یاسی با نظام سی اجتماعيها رابطه مردم و گروه

ـ  تعق: ـ تعارض منافع 3  بـه علـت   یاسـ ی کنـشگران س يهـا  تیـ ب منـافع و مطلوب ی
ک از ی هر یاسیات و آرمان سیز غایشان و نی ای و اجتماعیاسی متفاوت س  يها  خاستگاه

توان در دو سطح  ین تعارضات را مینمود ا. شود یش تعارض منافع میدایمنجر به پ، آنها
ن یبازتاب ا،  و دومیاسیان کنشگران سیسطح تعارض م،  قرار داد؛ نخستی بررس مورد

ـ بروز تعارض منـافع بـه دل  ، در هر صورت.  جامعهیتعارضات در سطح افکار عموم    ل ی
 یاسـ ی بـوده و نظـام س      یهی بـد  يت کـشور امـر    یریق مختلف در نحوه مـد     یوجود سال 

 یسمیوردار باشد و بتواند مکانن تعارضات برخی کنترل ايت الزم برایست از ظرفیبا یم
  .دی برقرار نمایاسیان کنشگران سیجاد توازن می ايبرا

ق آن یـ شود که از طر ی اطالق میر و اقداماتی به مجموعه تداب: ـ مدیریت سیاسی 4
 فرو يها  و خواه نظام  ی در سطح مل   یاسی س يها   خواه نظام  یاسیک نظام س  ی يبتوان برا 

ي، نگــر نــدهیآي، زیــر  همچــون برنامــهییهــا تیــقابلی، اســی همچــون احــزاب سیملــ
 در هنگامـه بـروز      یاسـ یت س یریمـد . دیرا ارتقا بخـش   .. . و يریپذ  میترمي،  ریپذ  انعطاف
  .دهد ی خود را نشان می و اثربخشییزان کارایم، ها چالش

  انقالباوائل  دهه یاسیگران سیبا تعارض منافع بازشیوه مواجهه امام  :1گفتار 

  )59رماه ی تا ت57بهمن  (افع در دوران گذارنمود تعارض من) الف
  ران پسا انقالبی ایاسیت نظام سیبحران ماهـ  1

ن ی نخـست يهـا   ن موضوعات مـاه   یزتریچالش برانگ ،  ن حال ین و درع  یتر   از مهم  یکی
ت یـ مـسئله ماه ،  فعال در آن دورهیاسیگران سیانقالب و عرصه بروز تعارض منافع باز   
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 انیـ گرا  متعدد از اسـالم    یاسی س يها  وجود گروه . الب بود ران پسا انق  ی در ا  یاسینظام س 
 چـپ  يهـا  تا گـروه ) انی دانشجوی اسالميها انجمنی،   مذهب ی مل يروهاین،  ونیروحان(

سـازمان  ،   خلـق  یی فـدا  يهـا   کیـ سـازمان چر  ،  ن خلـق  یسازمان مجاهـد  (ی  ستیمارکس
ــه انقــالب اســالم ..) .کــارویپ ــ آشــفته و ني و فــضایدر تحــوالت منجــر ب ز وجــود ی

موجب بـروز تعارضـات منـافع    ، رانی در جامعه پسا انقالب در ا     یاسی س يها  يبند  دسته
ک ی که هر يد به طوریروها گردین نین ای در ساخت حکومت پسا انقالب در بيدیشد
 از ییهـا   تسلط بـر بخـش  يز تالش برای و نیالت سازمانیجاد تشکیبا ا، ها  ن گروه یاز ا 

 یاسـ ی مقاصـد س   يعه و سوق دادن آن به سو       جام ی عموم يدرصدد کنترل فضا  ،  جامعه
،  فعـال در آن دوران    یاسی س يها  انی جر یغاتی تبل ارگانهرچند  ،  نین ب یدر ا . خود بودند 

ـ یامـام خم ، دادنـد  ی ارائـه مـ  یوه نظـام حکـومت   ی ش ي را برا  ی متفاوت يها  لیبد ، )س (ین
، فه امـام  یصح (»ادیک کلمه ز  ینه  ،  کلمه کم یک  ؛ نه   ی اسالم يجمهور«صراحتاً بر نظام    

  .  داشتندتأکید) 358 ، ص6. ج
ـ  بـه سـهم آنهـا در تحقـق انقـالب و م            یاسـ ی س يها  شان با توجه دادن گروه    یا زان ی
مخالفت خود از خطر به انحـراف کـشاندن انقـالب از اهـداف       ،  ت آنها نزد مردم   یمقبول

  :نگونه اعالم داشتندیخود را ا
یعنـى  ــ    جمهورىِ فقط ـ   زنند دم مى » جمهورى«آنها که در نوشتجاتشان از      

گویند یعنى جمهورى غربـى،      مى» جمهورى دمکراتیک «آنهایى که   . اسالم نه 
خواهند باز همان مصایب را با فرم دیگر بـراى       آنها مى . جمهورى اسالمى نه  

، فه امـام  یصـح  (.آنها اصلًا در این نهضت دخالت نداشـتند       . ما به بار بیاورند   
  )353. ، ص6ج

ان یانگر تالزم میبی،  اسالميس نظام جمهوری ضرورت تأس به)س (ینیباور امام خم
شه امام ین تالزم در اندین سالمت ایتضم. شان استیشه ایت در اندیت و جمهوریاسالم

ـ ا. ابـد ی یصورت تحقق م  ،  هیت فق یه وال یق نظر ی از طر  )س (ینیخم  امـام   يرین سـوگ  ی
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تر شیـ موجـب تـسلط هرچـه ب     ی،   اسـالم  يس حکومـت جمهـور    ی در تأس  )س (ینیخم
د یـ  جدیاسـ ی چـپ از نظـام س      يروهـا یه راندن ن  یگرا و به حاش      اسالم یاسی س يروهاین

 یاسی سيها تیانات و عدم جواز به فعالین جری ایاسی طرد سين به معنایالبته ا. دیگرد
موجـب  ،   نظام ي برانداز يانجام اقدامات مسلحانه و تالش برا     ،  ن حال یبا ا . شان نبود یا

  .ران پسا انقالب شدیاست ایها از سپهر س ن گروهیحذف ا
  رو خط امامیان پیکا به دست دانشجویاشغال سفارتخانه آمرـ  2

، 1357 بهمــن مــاه ســال 25در ، رانیــ در ایتنهـا ســه روز پــس از انقــالب اسـالم  
 يها  از گروهیکا در تهران توسط هواداران برخیر سفارتخانه آمری تسخ ي برا ییها  تالش
، ن اقدامید ایی و تأی از همراه)س (ینی امتناع امام خم انجام شد که به علت یستیمارکس

 بـه خـصوص   ي بعديها حوادث ماه، اما. ان دادین تنش پایدولت موقت به سرعت به ا    
ـ   یصدور اجازه ورود شاه مخلوع به آمر       ، االت متحـده یـ جمهـور وقـت ا   سیکا توسط رئ

ـ  در داخل گردیاسی سيها ش تنشیموجب افزا ،   کارتر یمیج ـ بـر د د و انتـشار خ ی دار ی
ـ با مهنـدس بازرگـان و دکتـر      ،  دی کاخ سف  یت مل یمشاور وقت امن  ی،  نسکیبرژ  در يزدی

ـ  گرد یاسیتر شدن تعارضات س     میموجب وخ ،  ری در الجزا  1979اواخر اکتبر    د و اقـدام  ی
 ی داشت؛ اقـدام   یاالت متحده را در پ    یر سفارت ا  ی تسخ يرو خط امام برا   یان پ یدانشجو

کبـار  ، ین رخـداد یا. اد کردند ی» رانیانقالب دوم ا  « عنوان    از آن به   )س (ینیکه امام خم  
ـ    يروهاین ن ی موجود در ب   يها  گر شکاف ید ـ   ی انقالب را ب ان سـاخت و    یـ ش نما یش از پ

  .دی دولت موقت انجاميتاً به استعفاینها، ری درگيها ان طرفیجدال م
گرا با    اسالم يروهایشتر در قالب ن   یر در بحران ب   ی درگ يروهایف ن یط،  ن رخداد یدر ا 

در مقابـل   ی،   اسـالم  يهـا   گر گروه یت د یز حما یرو خط امام و ن    یان پ یت دانشجو یمحور
دولـت موقـت   . ساخت یان می خود را نمای ـ مذهب ی مليروهایدولت موقت با تمرکز ن

کـا  یم بـا آمر   یرمستقیم و غ  ی مستق یزنیوگو و را     روابط با غرب و گفت     يدرصدد بازساز 
ژه یـ غـرب و بـه و     ،  گـرا    اسالم يروهای که ن  یدر حال ،  ن بود ی ما ب  ی حل منازعات ف   يبرا
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تعارض .  دانستند یران و مصائب حاکم بر آن می ايها یماندگ  عقبیکا را عامل اصلیآمر
 را )س (ینیواکنش امام خم  ،   انقالب يروهایف از ن  ین دو ط  یان ا یمنافع به وجود آمده م    

بـه  ،  انیحرکـت دانـشجو   د  یی ضمن تأ  )س (ینیامام خم ،  ن مسئله یدر ا . به دنبال داشت  
 ی اسـالم يجمهور، ران بازنگرداندیدهند چنانچه شاه را به ا       ید هشدار م  یسران کاخ سف  

کنند چنانچـه    ی م تأکیدن رابطه   یشان در ا  یا.  با آنها برخورد خواهد کرد     يگریبه گونه د  
  :ابدین خواسته صورت تحقق نیا

. ل خواهـد شـد  یـک انقـالبِ زیـادتر از انقـالب او    . مسأله باز انقالب است 
  )493، ص10، جفه امامیصح(

 ییاستعفا. است دولت موقت شد ی مهندس بازرگان از ر    ين مسئله منجر به استعفا    یا
نظرهـا   هـا و اخـتالف   مخالفـت ، هـا  مزاحمـت ، ها  همچون دخالتیل آن به عوامل  یکه دل 

ا امـ ، ها قبل بحث استعفا را مطرح کرده بـود          از مدت  يچند و  هر. ارجاع داده شده بود   
 ي از سو15/8/1358خ ی مهندس بازرگان و دولت موقت در تار       ي قبول استعفا  یزمان  هم
ان یت کرده بود که مهندس بازرگان در واکنش به اقدام دانشجو  یدگاه را تقو  ین د یا،  امام

ـ ا). 573ـ  572: 1384ي،  فوز (استعفا کرده است   ان یـ ن مرحلـه از تعارضـات منـافع م   ی
ران منجر ی ایاسی از ساختار سی و مذهبی مليروهایف نی طه راندنیز به حاشیگران نیباز

  .دیگرد
  یانقالب فرهنگـ  3

 در یجاد تحـول در نظـام دانـشگاه   ی با هدف ای اصالح ی جنبش 1359در بهار سال    
 يهـا   انیل کاهش نفوذ جر   یشتر به دل  ین جنبش که ب   یا.  کشور شکل گرفت   يها  دانشگاه

 چپ در يها انیش نفوذ و تسلط جریگر افزایدگرا و وفادار به انقالب و از طرف     اسالم
تاً به یها برآمد که نها    حاکم بر دانشگاه   يدرصدد اصالح فضا  ،  افته بود یها شکل     دانشگاه

، جــه مجموعــه برخوردهــاینت.  شــدی در کــشور منتهــی مراکــز آمــوزش عــالیلــیتعط
 یقالب اسـالم ن انی آغازيها ها از ماه  متشنج حاکم بر دانشگاهيز فضایها و ن   يبند  گروه
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د تـا دانـشگاه در عـوض        ین گرد یمنجر به ا  ی،   به اعالم انقالب فرهنگ    ی منته يها  تا ماه 
 یبه محلـ ی، تی و تربيفرهنگ و مسائل فکر، پژوهش،  ر آموزش ی نظ یپرداختن به مسائل  

 ي بـرا یدانشگاه بـه محلـ  ، ن رویاز ا . ل شود ی مختلف تبد  يها  يدئولوژی برخورد ا  يبرا
 تسلط بر دانشگاه بود یل شده بود و هر گروه در پی تبدیاسی سياه تعارض منافع گروه

گران یبـاز . ردیـ ب بهـره گ یـ  رقيروهای مقابله با ني برایتا از آن به عنوان مرکز فرمانده    
ف یـ ان ط یـ  عمدتاً در چارچوب تعارض و کمشکش م       یعمده در صحنه انقالب فرهنگ    

 از جملـه  یستیـ مارکسمخـصوصا جنـاح   ، گـرا   چـپ  يهـا   يرویـ گرا و ن     اسالم يروهاین
  ).597ـ  604: 1384ي، فوز (ساخت یان مین خلق خود را نمایطرفداران مجاهد

 یاسی قابل توجه آن بر تحوالت س      يگذارتأثیرت نهاد دانشگاه و     یبا توجه به حساس   
 يهـا    وفادار به انقالب همچـون انجمـن       يروهاین،  ن انقالب ی آغاز يها   سال یو اجتماع 

 که درصد همه یحرکت. فائق آمدن بر بحران موجود برآمدندان درصدد ی دانشجویاسالم
دانـشگاه مبـدا همـه      «ن که   یان ا ی با ب  )س (ینیامام خم .  انقالب قرار داشت   يرهبر،  آنها

ک ملـت  یـ شـقاوت  ، ک ملت و مقابـل سـعادت  یاز دانشگاه سعادت   ... تحوالت است 
شان در یا.  شود یسالمد ا ین راهبرد را اعالم کردند که دانشگاه با       یا،  »ردیگ  یسرچشمه م 

 خـود را از  ی و دغدغه اصلی دل نگران1358ـ  59 یلی به مناسبت آغاز سال تحص  یامیپ
ـ ا. ها به وضوح نشان دادند      ضرورت اصالح در دانشگاه    ـ  از پ یشان در بخـش   ی ام خـود  ی

  : ح کردندین تصریچن
یکــى از مــسائل بــسیار مهــم در تمــام دســتگاهها، خــصوصاً دانــشگاهها و  

هـاى تحـصیلى، و      ها، و خصوصاً برنامه    ، تغییرات بنیادى در برنامه    دبیرستانها
زدگـى و از   روش آموزش و پرورش است، که دستگاه فرهنـگ مـا از غـرب        

 بـدون تغییـرات صـحیح بنیـادى و تحـول        ...آموزشهاى استعمار نجات یابد   
، 10، جفه امـام یصـح . (و روحى نیست  فرهنگى و علمى امکان تحول فکرى       

  )81ص 
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ت روشنفکران متعهد و مسئول را در زدودن تفرقه و تششت از جامعه        یسئولشان م یا
  :کنند ی متأکیدشرق و غرب دانسته و » ستیا» «سمیا«و استخالص جامعه از شر 

دانشجویان دانشگاهها باید دقیقاً روى مبانى اسالمى مطالعه کنند و شعارهاى  
ا جـایگزین تمـام   گروههاى منحرف را کنار گذارند و اسالم عزیز راسـتین ر        

گـز احتیـاجى بـه       اسالم خود مکتبى است غنى کـه هر        ...اندیشیها نمایند  کج
و همه باید بدانید کـه التقـاطى       . ضمیمه کردن بعضى از مکاتب به آن نیست       

فکر کردن خیانتى بزرگ به اسالم و مسلمین است که نتیجه و ثمره تلخ این                
  )208، ص12، جفه امامیصح. (گردد کر در سالهاى آینده روشن مىنوع تف

ي، ا  در هـر مجموعـه  ی و اخالقـ یدتیـ وجود انحـراف عق  ،  )س (ینیبه باور امام خم   
ـ ا، لـذا . آورد  ینه ضاللت و انحراف در آن جامعه را فراهم مـ          یزم شان بـر لـزوم زدودن   ی
 یهیالبته بـد  . کنند  ی م تأکید از ساحت دانشگاه     يدیرتوحی و تفکر غ   ی التقاط يها  شهیاند

 و اسـتدالل مـتقن صـورت        ی منطق علمـ   ي الزم است از مجرا    ی اصالح ن نگاه یاست ا 
اسـالم  ، )س (ینـ یچراکه از نظـر امـام خم  . یک امر حکومتی يرد و نه صرفاً بر مبنا  یپذ

 از يا   اسـت و واهمـه     ي و برخوردار از اصول منطبق با عقل و فطرت بـشر           ی غن یمکتب
ـ ا،  ن رو یماز ه . گر وجود ندارد  ی د يها  دگاهیوگو با د    مناظره و گفت    یشان در سـخنران   ی

نگونـه  ی ا23/3/1358ان دانـشگاه تهـران در مـورخ    ی از دانـشجو یخود در جمع گروهـ   
ا یـ و » دید با او صحبت کنید انحراف دارد برو  ینیب  ی که م  یهر معلم «کنند که     یح م یتصر

: ك.ر (»دیمـت داشـته باشـ   یمال، ن دسـته از افـراد  یدر برخورد با ا«:  دارندتأکیدن که  یا
  ).142، ص8، ج فه امامیصح

  ینیبحران وحدت سرزمـ  4
 ینیبحران وحدت سرزمی،  انقالب اسالم ي فرارو يها  گر از مسائل و چالش    ی د یکی

بـا  ، ران پـس از انقـالب  ی در ايز ضعف قدرت دولت مرکزی و ن یبود که در دوره انتقال    
ـ  یی جداي براییها تالشی، سم قوم یونالیق ناس یدامن زدن و تشو     ی برخـ ي از سـو یطلب
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، خوزسـتان ،  کردستان،   همچون ترکمن صحرا   ي از جمله در مناطق مرز     ی قوم يها  گروه
  . وستیز بلوچستان به وقوع پیجان و نیآذربا

ت یـ  حفظ تمام  يتالش برا ،  ن گونه مسائل  ی در قبال ا   )س (ینیالعمل امام خم    عکس
ـ  در برابـر خطـر تجز      یانت از نظام اسالم   یکشور و ص   ـ   هی ـ انگ  هـا و فتنـه      یطلب  يهـا   يزی

ه غائله خلق تـرکمن ضـمن مفـسد خوانـدن           یشان در قض  یچنانچه ا . انه بود یگرا  تیقوم
  :مقابله با آنها را واجب دانسته و فرمودند، ن گروهیعناصر ا

و هر  . به مسلمین، واجب است آنها را دفع کنند و لو به قتل آنها منجر بشود              
 .هید داردکسى پایدارى کند ثواب دارد، و هر کـس کـشته بـشود ثـواب شـ               

   )9، ص 7، جفه امامیصح(
است کل یگاه ری صراحتاً در جایامی در پ)س (ینیز امام خمیه محاصره پاوه نیدر قض
 سـاعت بـه   24 ظرف ی انتظاميدهند تا ارتش و قوا یس ستاد ارتش دستور م  یقوا به رئ  

شان در  یـ سـبک قاطعانـه ا    ). 285ص ،9، ج   فه امـام  یصـح : رك (ان دهنـد  یغائله پاوه پا  
ـ  ا ی دفاع ي و استراتژ  یق نظام ینش عم ینشان از ب  ،  ن نامه یارش ا نگ  یمـصطف . شان داردی

 سـاله  80 يه از بـزرگ مـرد  ین اعالمیتر یه را انقالبین اعالمیا،  ر دفاع وقت  یوز،  چمران
ـ  نبرد را بدانـد و   ي خوانده باشد و استراتژ    یبدون آنکه درس نظام    ـ ا در تاکتی  يهـا  کی

  ). 483: 1384ي، فوز (ده استخوان،  تجربه داشته باشدینظام
ام بـر  یـ ن واقعـه را ق یا، )س (ینیز امام خم یز ن یدر غائله حزب خلق مسلمان در تبر      

 مـردم و فاصـله   ياریام بر ضد دولت اسالم خواندنـد و خواهـان هوشـ     یضد اسالم و ق   
  )201، ص 11، ج فه امامیصح: ك.ر (گرفتن از افراد توطئه گر شدند

ـ نـشان از اهم ، این قـضا یر مواجهه با اشان دی ای کنش اعمال  یبررس ت حراسـت از  ی
ف قـدرت نظـام     ی که موجب تـضع    ی دارد و هرگونه عمل    یمرزها و حدود دولت اسالم    

  .دانند ی شود را بر خالف مصالح اسالم میاسالم
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  )68 تا خرداد 59ر یت (تی و تثبيساز نمود تعارض منافع در دوران نظام) ب
  نیام مسلحانه منافقیقـ  1

 در مجموعـه    یت مردمـ  یـ ن خلـق در آزمـون مقبول      یمکرر سازمان مجاهـد   شکست  
مجلس خبرگان ی،  قانون اساسیپرس اعم از همه،  برگزار شد1358 که در سال یانتخابات

ن ی ا یموجب سرخوردگ ،   و انتخابات مجلس   ياست جمهور یانتخابات ر ی،  قانون اساس 
ـ نـد دموکرات  یق فرا یـ سازمان از تـصاحب قـدرت از طر        اسـت تقـارب بـه    یس. ک شـد ی

 در مخالفت با حـزب  يت از مواضع و   یو حما ،  صدر  یابوالحسن بن ،  جمهور وقت   سیرئ
ـ   یـ  چـون حما   ینیتحت عناو ی،   اسالم يجمهور سم یـ جمهـور در برابـر فاش      سیت از رئ

ـ  یـ شتر م یـ  هر چه ب   یکیموجب نزد ،  تی و ارتجاع روحان   یمذهب صـدر و رهبـران       یان بن
ن خلق با مطـرح  ی سازمان مجاهد1360بهشت یرداز اواسط ا، ن رو یاز ا . دیسازمان گرد 

جمهـور و قلـع و قمـع          سی قصد محدود کردن رئ    ی انقالب يروهایه که ن  ین فرض یکردن ا 
ـ  تحری انقالبيروها و نهادهای با نیصدر را نسبت به تقابل علن  یبن،  مخالفان را دارد   ک ی

 بزرگ شاهد يها تهران و شهر  يها  ابانیخ،   خرداد ماه همان سال    یانی پا يروزها. کردند
  . سازمان بودي اعضایابانیز و تحرکات خیدآمی تهديها هیانی صدور بيریگ اوج

آنها را نسبت   ،  ن سازمان ی ا ي خطاب به اعضا   1360رماه  ی در اول ت   )س (ینیامام خم 
، جمهور وقت   سی ضمن اشاره به رئ    ی سران سازمان آگاه ساختند و حت      يب و باز  یبه فر 

ـ  ا .ن پـرده برداشـتند    ی در خصوص خطر منافق    يو مکرر خود به     يها  هیاز توص   در  شانی
  :دهند که یصدر را مورد خطاب قرار م ین بنین چنی از سخنان خود ایبخش

کنم آقاى بنى صـدر را بـه اینکـه نبـادا در دام ایـن         من اآلن هم نصیحت مى    
گرگهایى که در خارج کشور نشستند و کمین کردند بیفتید، و این آبرویى که 

  .ید بدتر بشوداز دست داد
من عالقـه دارم کـه      . من عالقه دارم که تو بیشتر از این خودت را تباه نکنى           

الهى ـ   کنند یک زندگى انسانى    همه اشخاصى که در این مملکت زندگى مى       
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نبادا یک وقت در دام اشخاصى بیفتى که این ملت آنهـا را سـر تـا پـا      . باشد
و هم در دام آنها بیفتى؛ که هـم        شناخته است؛ و آنها از تو پشتیبانى کنند و ت         

اگر نصیحتهاى من را گوش کرده . دنیا به باد رفته است تا آخر، و هم آخرت 
لکن نگذاشتند؛ آنهایى که به تو اظهار عالقه . آمد بودى، این مسائل پیش نمى  

کردند آنها به اسالم عالقه نداشتند؛ و تو را کشاندند بـه جـایى کـه تبـاه                   مى
 خودت را تباه نکن؛ به دام این اشخاصى که مثـل اژدهـا       کردند، بیش از این   

چنانچه .  اند تا همه حیثیت تو را به باد فنا بدهند و ببلعند نیفت دهان باز کرده
توبه کنى و برگردى و عالقـه خـودت را از ایـن گروههـاى مفـسد، فاسـد،               
جنایتکار، سلب کنى، و در یک کنـارى بنـشینى مـشغول تـصنیف و تـألیف             

  )492ص ،14، جفه امامیصح (.ح تو استبشوى، صال
 مختلـف کـشور و      يدر شهرها ) نیمنافق (ن خلق یاقدامات مسلحانه سازمان مجاهد   

ان از صـحنه    یـ ن جر یـ موجب حذف کامل ا   ،   از مردم  يری شدن جمع کث   یکشته و زخم  
ل یصدر به فرانسه و تـشک  ین سازمان به همراه بنید و با فرار رهبر ا     یران گرد یاست ا یس

ـ  با صدام در جنگ عـراق عل    یمانیپ  و سپس هم  ،   مقاومت ی مل يشورا ـ ه ای مرحلـه  ، رانی
  . رقم خوردین سازمان در تقابل با نظام اسالمی از اقدامات ايدیجد

   کل قوایصدر از فرمانده ی بنيبرکنارـ  2
 یاسـ یت سیـ د عدم کفا  یی انقالب و تأ   يروهایصدر با ن    یش اختالفات بن  ی افزا یدر پ 

ـ  در پ  ینیامام خم ی،  الم اس ي در مجلس شورا   يو ار کوتـاه خطـاب بـه سـتاد     ی بـس یامی
: ك.ر ( کل قوا را اعالم نمودنـد یصدر از فرمانده    ی بن يبرکنار،   مسلح يروهایمشترك ن 

  )420ص ،14 ، جفه امامیصح
 يروهـا ی بـا ن يان ویـ  کـشمکش م يها جه ماهی نتياست جمهوریصدر از ر    یعزل بن 

ن تعارضات که بـا  یا.  بودیاهللا بهشت  تی انقالب و شخص آ    يانقالب به خصوص شورا   
ک یبا تحر، دا کرده بودیجمهور به بدنه جامعه انتقال پ سیها و اعالم مواضع رئ      یسخنران
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ـ یامام خم . دی بزرگ کشور انجام   ي در شهرها  ییها  ن به بروز شورش   یت منافق یو حما   ین
را عامـل  ن ی از منـافق  يدانـسته و متابعـت و     ،  ایصدر را حب الدن     ی عامل سقوط بن   )س(

  . او عنوان نمودندیتباه
  قبول قطعنامهـ  3

ـ  پاي برا1366رماه ی ت29ت در   ی امن ي شورا 598هرچند قطعنامه    ان دادن بـه جنـگ   ی
ـ  ت 29کـسال بعـد در      ین قطعنامه   یا،  ن حال یبا ا ،  ران و عراق صادر شده بود     یا  1367ر  ی

ـ ا. رش قـرار گرفـت  ی مورد پذ  )س(ینیتوسط امام خم   ـ ین تـصم یـ شان ای  یه تلخـ م را ب
 و یاسیرش آن را نظر کارشناسان و خبرگان سیه کرده و علت پذیدن جام زهر تشبینوش
غـات  یکنـد شـدن حربـه تبل      ،  مـصلحت انقـالب و نظـام      ،   کـشور  ي سـطح بـاال    ینظام

، 21، ج فه امـام یصـح : ك.ر ( خـود عنـوان کردنـد   ي بـرا  ی الهـ  یفیو تکل ،  خواران  جهان
  ).74ـ  100ص

  ين رشد ارتداد سلمايصدور فتواـ  4
شان و ی صحابه ایبرخ، اسالمامبر یز نسبت به پیآم ک رمان اهانتی انتشار یدر پ

ي،  ـ هندییایتانیسنده برینوي، توسط سلمان رشد» یطانیات شیآ«به نام ، میز قرآن کرین
 کتاب را محکوم به ارتداد ين مطلع از محتوایو ناشر،  مؤلفیامی در پ)س (ینیامام خم

، شـود   یه استرجاع آغاز م   یام که با آ   ین پ یا. شوند  یع آنها م  یاعدام سر دانسته و خواستار    
 تنهـا  )263ص ،21، ج فه امامیصح: ك.ر (کند یاد م ی» دیشه«ن راه را    یشدگان در ا    کشته

 در خصوص لغو یعاتیشا، 1367 بهمن ماه 29در ، امین پین صدور ایچهار روز پس از ا
گانه منتـشر  ی بی گروهيها وسط رسانه تي در صورت توبه و  يحکم اعدام سلمان رشد   

  :کند ین اعالم مین چنین رابطه را ایشان در ای نظر ايا هیدفتر امام در اطالع. شود یم
 سلمان رشدى اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مـسلمان واجـب          
است با جان و مال تمامى هم خود را به کار گیرد تـا او را بـه درك واصـل              

  )268ص ،21 ، جفه امامیحص. (گرداند
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ان یز مبارزه با جری و نی الهيها م ارزشیانت از حری در ص)س (ینیت امام خمیقاطع
ـ ا. شان در دفاع از مکتب اسالم داردینشان از عزم قاطع ا ،   جهان استکبار  یضداسالم ن ی

 و  ی اعالن يها  در کنش ،  روند  ی م یسال  استمداران هرچه رو به کهن    ی است که س   یدر حال 
رنـد و کمتـر دسـت بـه اقـدامات      یگ یکارانه به خود مـ      شتر جنبه محافظه  ی خود ب  یلاعما

 و یت زمـان یص موقعی با تشخ)س (ینیامام خم، اما، زنند ی میا اعمال انقالب  ین و   یادیبن
 يهـا   از ارزشیـی زدا  گـشودن بـاب تقـدس   ي از نقشه دشمنان اسالم بـرا   یز با آگاه  ین

  .ندینما یجاد مین خواست ایر تحقق ایدر مس ین فتوا سد بزرگیبا صدور ای، اسالم
  ص مصلحت نظامیل مجمع تشخیتشکـ  5

ب ی نگهبـان در تـصو  ي بـا شـورا   ی اسالم يره اختالفات مجلس شورا   یش دا یبا افزا 
ر و ینخست وز،  کشوریوان عالیس دیرئ، س مجلسیرئ، جمهور سیرئ،  نی از قوان  یبرخ

 مـسائل و  ی حل عملي براین مرجعییع به امام خواستار تيا  نامهی طینید احمد خم یس
ـ یامـام خم . ص ضرورت و مصلحت شـدند     یتشخ خ یه خـود در تـار  یـ  در جواب)س (ین

و ،   نگهبـان  ي محتـرم شـورا    يفقهـا « مرکـب از     یل مجمعـ  ی دستور تـشک   17/11/1366
و جناب ، ها ینی خوئيموسوی، توسلی،  لیاردبی،  هاشمي،  ا  خامنه: حضرات حجج اسالم  

» یص مـصلحت نظـام اسـالم      ی تـشخ  ير مربـوط بـرا    یو وز  ي،ن موسو یرحسی مس يآقا
  :کنند ی متأکیده ین جوابیشان در ایا. شوند یم

اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکـست       مصلحت نظام از امور مهمه    
اى اسـت کـه    مصلحت نظـام و مـردم از امـور مهمـه          . ..گردد اسالم عزیز مى  

مین را در زمانهـاى دور  مقاومت در مقابل آن ممکن است اسالم پابرهنگان ز   
و نزدیک زیر سؤال بـرد، و اسـالم امریکـایى مـستکبرین و متکبـرین را بـا                 
 .پشتوانه میلیاردها دالر توسط ایـادى داخـل و خـارج آنـان پیـروز گردانـد                

  )465ـ  464 ، ص20 ج، فه امامیصح(
ـ یامـام خم ،  از جنگیبا فروکش کردن التهابات ناش   ـ  در پ)س (ین  ي بـه اعـضا  یامی
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ت ندارد  ی آنچنان فور  يا  چ مسئله یه«کنند که     یح م یص مصلحت نظام تصر   ی تشخ مجمع
ماً در آن مجمـع طـرح   ی محترم نگهبان مستق يکه بدون طرح در مجلس و نظارت شورا       

آنچـه  «ن که یدارند از جمله ا یان م یارات مجمع در ب   ی را در خصوص اخت    ینکات،  »گردد
ن که یو ا»  استیبه قوت خود باق، هب شده است مادام المصلحیتاکنون در مجمع تصو

بـه همـان   ،  نگهبـان اخـتالف اسـت   ين مجلس و شورای که بیتنها در مواقع  «ن پس   یز
شان یا، امین در پیا. »نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود عمل گردد نیصورت که در آئ

 تأکیـد  ی پرآشوب کنونيایها در دن   يریگ  میبه نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصم         
  )217ص ،21، ج فه امامیصح (کنند یم

 رفـع   در) س(ی  نی در کنش امام خم    ینی و د  یقرآن يها هیما ل درون یتحل :2گفتار  
  گرانیتعارض منافع باز

 بـه واسـطه     یاسـ یگران و کنشگران س   یان باز یچنانچه ذکر شد بروز تعارض منافع م      
ن موضوع تـا  یا.  استیعی طبيشان امری متفاوت ای و فرهنگ  ی اجتماع یاسیخاستگاه س 

 ي و جاریعی وارد نسازد و موجبات خلل در نظم طبی بر منافع عموم   یبدان جا که خلل   
ز یده نید به فایتواند مف یبلکه م، ستینه تنها مضر ن، اوردی را فراهم نيدر امورات کشور

 در هنگامه بروز تعارضات منافع )س (ینی امام خمیاسیت سیری رفتار مدیاز بررس. افتد
ن گزاره قابل استنتاج اسـت کـه   یا،  انقالبیاسیات سیگران فعال در عرصه ح  یان باز یم

ج در آن زمان ی رايها يبند  و به دور از دسته  ی فرا حزب  ینگاهی،  شان به منافع مل   ینگاه ا 
بـا  ی، اسـ یشان در منازعات سی نشان از آن دارد که ا  یخیشواهد تار ،  درواقع. بوده است 

 یاسـ ی سيهـا  به چالشی، ملت اسالم و نظام اسالمت اصل مصلحت نظام و منافع   یرعا
  . کردند یدا میورود پ

 دهـه   یاسـ یگران س یان باز ی تعارض منافع م   يها  ن عرصه یتر   بر مهم  تأکیددر ادامه با    
 یاسـ ی سيها ت بحران یری در سبک مد   ین اصل یشود تا مضام    یتالش م ،  نخست انقالب 

  . استخراج شود)س (ینیامام خم
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 انیمنافع م  بروز تعارض    ينمودها
  یاسیس گرانیباز

 منـافع  تعارضـات  بـروز  نیح ینی مواضع امام خم   در يا  هیپا نیمضام
  گرانیباز

 پـسا  رانیا در یاسیس نظام تیماه
  انقالب

  یدموکراس و اسالم يسازوار و تالزم ـ
 در آن تیــ قابلو تیــب اســالم و مکتــب اهــل نیــ دتیــ جامعـــ

  یاسیس نظام کی يزیر طرح
  هیفق تیوال تیحورم بر یاسیس نظام ـ

  يزیاستکبارست ـ  تهران در کایآمر سفارتخانه اشغال
  )لیسب ینف قاعده (یاسالم منع تسلط کفار بر ممالک ـ

 ی اسالمجامعه یآموزش نظام بر يدیتوح تفکر تیمحورـ   یفرهنگ انقالب

 یالتقاط و يالحاد دیعقا نشر با مبارزهـ 

  جامعه در ینید تیعقالن رشدـ 
 ی اسالمجامعه در مرج و هرج و آشوب از امتناعـ   ینیسرزم وحدت

  زیآم مسالمت یستیهمزـ 
 یبغ اهل با مبارزهـ   نی منافقمسلحانه امیق

  جامعه در مرج و هرج و آشوب بروز از امتناعـ 
 کل  ی از فرمانده  صدر یبن يبرکنار

  قوا
 یحکومت کارگزاران از تیمشروع سلب نحوهـ 

  نبرد يها جبهه در مسلح يروهاین فیتضع از يریجلوگ ـ
  نظام مصلحتـ   قطعنامه قبول
 یاسالم يهاارزش میحر از انتیصـ   يرشد سلمان ارتداد يفتوا

  ییگرا اصولـ 
 مصحلت صیتشخ مجمع لیتشک
  نظام

 نظام مصلحتـ 

  یاسالم جامعه يبرا رضروریغ يهاچالش بروز از امتناعـ 
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  ریفراگ نیمضام  دهنده سازمان نیمضام  يا هیپا نیمضام
 ی اسالم و دموکراسي تالزم و سازوارـ

ـ  اسالم و مکتب اهـل ب نی د تی جامع ـ  در تی
 یاسی نظام سکی يزیر طرح

ـ نظر تی بر محور  یاسی نظام س  سی تأس امکان ـ  هی
  هی فقتیوال

 اســالم و مکتــب تیــظرفـــ 
ـ باهل  يسـاز    در نظـام   تی

  یاسیس

ــ  ــحکمـــ  تیــ
ــا ارزش  يهـــــ
عـدالت   (یاسالم

 رفع در) و اخالق 
  عارضاتت

 يزی استکبارستـ

 یقاعده نفـ   (ی منع تسلط کفار بر ممالک اسالم      ـ
  )لیسب

 بر گانگانیب تسلط از امتناعـ  
  ی اسالمجامعه

ـ  تفکـر توح   تیمحورـ    ی بـر نظـام آموزشـ      يدی
 یجامعه اسالم

 یاط و التقي الحاددیمبارزه با نشر عقاـ 

   در جامعهینی دتیرشد عقالنـ 
  ی اسالميها  ارزشمی از حرانتیصـ 
  ییگرا اصولـ 

 يهـــا ارزش از انتیصـــــــ 
ــالم ــاع و یاس ــ از امتن  وعیش
  یالتقاط و يالحاد يها ارزش

 نظام از انتیصـ  
 برابـر  در یاسالم

 و مخــــــاطرات
  یرونی بداتیتهد

امتنـاع از آشـوب و هـرج و مـرج در جامعـه      ــ  
 یاسالم

 زیآم  مسالمتیستیهمزـ 

 یمبارزه با اهل بغـ 

 جامعه ي برارضروری غيها شامتناع از بروز چالـ 
  یاسالم

  ینیسرزم وحدتـ 

 هرج و هرج بروز از امتناعـ  
  جامعه در

 نظام از انتیصـ  
 برابـر  در یاسالم
 مرج و هرج خطر

  ی داخلینامن و
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  بندي تحلیل مضامین و جمع

 يهـا  ش سـال یدای پمختلف منجر به هاي با خاستگاه مختلف یاسی س يروهایوجود ن 
، گـرا   مختلف از اسالميها ت گروهید؛ فعالی گردیت انقالب اسالم در دهه نخس یپرتنش

 در ی و نظـام یاسـ ی سيهـا  گـاه ی از پا ي چپ و برخودار   يها  انیتا احزاب و جر   ،  برالیل
ک موج از  ی و آغاز    ینی معطوف به وحدت سرزم    يها  در کنار بروز چالش   ،  سطح جامعه 

 انقـالب  ي را بـرا  يشـمار  پر يها  چالش،   کشور يطلبانه در مناطق مرز     ییتحرکات جدا 
ـ  تعـارض منـافع م     يریـ گ   از شـکل   یناشـ ،  ها  ن چالش یطبعاً بروز ا  .  رقم زد  یاسالم ان ی

الذات  یران پسا انقالب بود؛ هرچند تعارض منافع ف  یاست ا یگران فعال در صحنه س    یباز
توانـد بـه رشـد و     یت کـرد مـ  ی بتوان آن را هـدا ی بوده و چنانچه به درست یعی طب يامر

 ی همچـون اخـتالف در مبـان   یلیبه دال، ن حالیبا ا، ز منجر شود یامعه ن ک ج یشرفت  یپ
ز یـ گران و ن  ی بـاز  ی و فرهنگـ   یاجتمـاع ی،  اسی متفاوت س  يها  خاستگاه،  گرانی باز يفکر

 و یاسی سيها ن تعارضات منافع به سمت بحرانی ايشاهد ارتقای،  دخالت عوامل فرامل  
  .می در جامعه پسا انقالب هستیاجتماع

 در توازن   يا  از نقش برجسته  ،   به عنوان رهبر انقالب    )س (ینیامام خم ،  ناین م یدر ا 
. گران برخوردار هستندین بازیت تعارضات منافع ایری و مدیاسی سيروهایدن به نیبخش

 چـون حفـظ   ی اهـداف ي در راستای قرآنيها شان مهلم از آموزهی ایاسیت سیریوه مد یش
ـ  در   یدسـتگ  امتناع از بروز چنـد    ی،  نظام اسالم  ـ تقو،   انقـالب  يروهـا ین ن یب ت جبهـه   ی

ـ  و نی انقالب در برابر جبهه کفر و استکبار جهان      يروهاین ز حفـظ وحـدت و نظـم در    ی
 يهـا  یژگـ ی از وي با برخودار)س (ینیامام خم ،  ن اساس یبر ا . افته است یجامعه انتظام   

د هرگونه تـضا ،   انقالب و بدنه جامعه    يروهایان ن ی م يو نفوذ معنو  ،  کیزماتی کار يرهبر
ت مصالح آن   یز رعا یانت از اصل نظام و ن     ی ص ي انقالب را در راستا    يروهایان ن یمنافع م 

  .کردند یت میریمد
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 از منظـر امـام   یاسـ یگران سی رفـع تعـارض منـافع بـاز      ی عمل يالگو،  ن اساس یبر ا 
نخست آنکه سازوکار رفع تعارضات منافع : افته بودیه سه اصل انتظام ی بر پا)س(ینیخم

ره ی خارج از دای چون عدالت و اخالق باشد و هر اقدام       ییها   بر ارزش  یست مبتن یبا  یم
گـر در رفـع تعارضـات منـافع         یاصـل د  . رافع تعارضات نخواهد بود   ،  عدالت و اخالق  

تواند بـه   ی است که می در برابر هرگونه اقدام  یانت از نظام اسالم   یصی،  اسیگران س یباز
ت رفـع  یریاصـل سـوم در مـد   . شـود  منجر یرونیط بی از محی نظام اسالم  يریپذ  بیآس

 و هـرج و مـرج در   ی در برابر خطر چنددستگ    یانت از نظام اسالم   یص،  تعارضات منافع 
  .جامعه است
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  منابعفهرست 

  میقرآن کر
مرکز اسـناد انقـالب     : تهرانی،  نی امام خم  یاسی س ي رهبر یمبان). 1389 (اکبری،  اشرف .1

  یاسالم
 تیری مـد  ياصـول و ارکـان الگـو      «). 1390 (ابوالحسن،  زاده نیاصغر؛ حس ،  يافتخار .2

  .26شماره ، سال هشتم، یمطالعات انقالب اسالم. »ینی امام خمیاسیس
 ــ  یاسـ یس اطالعـات  .»ی منـافع ملـ    دربـاره  يوشـنود   گفـت «). 1369 (داوود،  باوند .3

  .40شماره ، ياقتصاد
 بحـران  تیریمـد  يالگو«). 1392 (داودی، ه؛ نجفیمرض، این  ؛ توکل یمحمدعلي،  ریبص .4

  .1 شماره، 9دوره ، یاسی علوم سپژوهشنامه. »ینی امام خمرهیس در
م و نشر آثار امـام  یمؤسسه تنظ: تهران. فه امامیصح). 1389 (}امام{روح اهللا ی،  نیخم .5

  .ینیخم
 محمـد ،  زاده خیابوالحـسن؛ شـ   ،  یهی فق د؛یمحمدسع،  یمیحسن؛ تسل ،  ي جعفر يعابد .6

 ي الگوهانییکارآمد بر تب ساده و یروش: نی مضمون و شبکه مضام لیتحل«). 1390(
، شـماره دوم ، سـال پـنجم  ، ي راهبـرد تیری مـد شهیاند. »یفی ک يها  موجود در داده  

  .151ـ  198: 10 ییایشماره پ
 یاسـ یس رقابـت  گاهیجا: یمل منافع و یاسیس يریدگرپذ«). 1378(ی  مجتب،  عطارزاده .7

  .4 شماره، يراهبرد مطالعات .»رانیا در
، »ینی امام خم  یاسی س تیری مد ي الگو یمنابع و مبان  «. )1391 (محمدقاسم،  زاده يغفار .8

  .1ـ  24. ص، 11شماره ، 5دوره ، فصلنامه فرهنگ پژوهش
ـ  در ای بعد از انقـالب اسـالم  ی اجتماعیاسیتحوالت س). 1384(یی  حي، ی فوز .9 . رانی

 .ینیم و نشر آثار امام خمیمؤسسه تنظ: تهران





 

 

 

  
 

   ی مطلوب قرآنیحکمران
 ینیامام خمعمل  و شهیدر اند

 1يمراد الیسه

احکامى که راجع به حفظ نظام اسالم و دفاع         ی  نیدگاه امام خم  ی از د  :چکیده
بـر لـزوم تـشکیل حکومـت     ، از تمامیت ارضى و استقالل امت اسالم اسـت  

  .داللت دارد
شان یا.شود  می میبه دو قسم ظالم وعادل تقس      امام سلطان ی  اسیشۀ س ی در اند 

و سـلطان عـادل را کـه    .کنـد  ی میطان معرف ی الش جور را ظل   ن ظالم و  یسالط
ـ  اهللا علیرسـول اهللا صـل   هماننـد  در نظـر دارد و  ت را یمصلحت رع  ه وآلـه  ی

  .آورد  میبه حساب ظلّ اهللا، کند  میعتی شرياجرا
ـ  اهللا عل  یصـل  (امبریحکومت پ ،  شانی و حکومت مطلوب از نظرا      و  )ه وآلـه  ی

  .ه استی و سپس حکومت فق) السالممهیعل (ائمه

ی، ت قـانون الهـ  ی حاکمینیشه امام خمی حکومت مطلوب در اند    ییها  یژگیو
ی ط خاص؛ مانند علم به قانون الهـ ی و اعتبار شرا   يمدار  مردمي،  محور  عدالت

  .استی در حاکم اسالم) یاسیس (تیو عدالت و فقاهت و کفا

                                                   
 .chmail.ir@morad١٣٦٦ ، پژوهشکده عصمتیه سمنان، آدرس ایمیل3دانش آموخته فقه واصول سطح . 1

mailto:@chmail.ir
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 سنت وعمل  يایوعمل امام اح   شهی در اند  ی مطلوب قرآن  ی حکمران یژگیو و
مخـالف بـا سـلطۀ     ،  احکـام اسـالم    اجرا کـردن قـانون و     ،  ورات قرآن دست به
 ظلـم و  یاصـل نفـ  ی،  از وا بستگيریوجلوگ حفظ استقالل کشور ،  گانگانیب

  . دفاع از اسالم وقلمرو آن استی، ت فرهنگیحفظ هوي، ریظلم پذ
  .ینیامام خم، عمل، شهیاندی، قرآن،  مطلوبیحکمران :ها کلید واژه

  مقدمه

ظلـم   هیـ عل به مبـارزه ، هیوتزک تیترب،  اصالح ی با رسالت اله   ینیحضرت امام خم  
بـا   و قد برافراشته ،   متمدن يایدن توحش،  ن دوران یکتریداد و عوامل طاغوت در تار     یوب

  اسـالم را   يایـ ودنی  جامعـۀ جهـان   ،  شـسته  دسـت از جـان     مردم تیوحما اتکا به خدا  
 ینیار مهم حضرت امام خمیبس از ابتکاراتی کی . نو بنا نهادیتیدگرگون ساخت وترب

 ی اسـالم  يجمهور سی تأس یعنید  ی جد یجاد حکومت یوای  اسیاز تفکر س  ي  دیطرح جد 
ـ  کـه غ یوحکومتی ت اجتماعیرینوع مد. ه بودیت فقی واليران بر مبنایدر ا  ر از نمونـۀ  ی

رمؤمنـان حـضرت   یام و) ه وآلهی اهللا عل یصل (امبر اعظم ی صدر اسالم در زمان پ     یحکومت
تـوان    مـی  . جهان وجـود نداشـت     یحکومتهاي     در نظام  ییچ الگو یه) السالم هیعل(ی  عل

 در يابتکـار   نو وی طرحیدر ارتباط با ساختار حکومت ینیگفت که حضرت امام خم  
ـ  پایانداخت که به دو هزار وپانصد سال حکومت شاهنـشاه   ، 1391ی، سـهراب  (.ان دادی

ف با  یواصالت تکل  تیبر محور  ی تأکید  اسالم يانگذار جمهور یکرد بن یدر رو ). 117ص
در هر حال بر  دیمعنا که انسان با نیبد جه است؛یا عدم حصول نت یاز حصول    قطع نظر 
بنـابر  ،  موظـف شـد  یا ترك فعلـ   ی که به انجام     یو وقت   کند ی زندگ یف شرع یمدار تکل 

به عدم حصول  ،  چ گاه علم مکلف   یه.  نرسد ا ی جه برسد یخواه به نت  ،  دیف عمل نما  یتکل
 جـه یف بدون توجه بـه نت یبه تکل درباره عمل  شانیا .یستف ن یرافع تکل ي،  اهرجه ظ ینت

  :دیفرما می
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صـحیفه امـام،    . ( ایم نه مأمور به نتیجه     همه ما مأمور به اداى تکلیف و وظیفه       
  )284، ص21ج

شه در  یـ ری،  آن مـرد الهـ     وسلوك رفتار،   امام در حوزه اجرا    ییف گرا یبر تکل  افزون
 از  يو تیوپـود شخـص    ن سـان تـار    یبـد ،   برخوردار بود  ینید تیاز هو  و داشتهی  وح

ـ افته اسـت؛ از ا  ی او رشد ي  رفتار شاکله،  ن راه یواز ا  راب شده ی س یاسالمهاي    گزاره ن ی
 ي فردايرفتاره و رفتهیدر جامعه پذ وجود خود و در  رایت الهیآن مرد خدا حاکم ،  رو

ـ یدهـاي     هـدف  اساس آرمانهـا و    بر،   اش یواجتماع ، 1389ی، عیشـف  ( شـکل گرفتـه    ین
ن بود که یا شانیهدف ا .اده کردن اسالم بودی پيدر راستا  امام يتهایو تمام فعال   )19ص

صـحیفه  : ك.ر (.شود  می درست انسان،  چرا که معتقد بودند با اسالم      اده کند یرا پ  اسالم
  )81ص، 8جامام، 

  :ند کهیفرما  می امام
ه براى ملت، نه براى بـه  این انقالب براى اسالم بوده است نه براى کشور، ن        

دســت آوردن یــک حکومــت؛ بــراى اینکــه اســالم را از شــرّ ابرقــدرتها و  
هاى کج داخلى و داخل اسالمى نجات       جنایتکارهاى خارجى و از شرّ سلیقه     

  )203ص، 20جصحیفه امام،  (.بدهد
 يروزیرمز پ شانیا. شکل گرفته است  اسالميدگاه امام که انقالب برایبا توجه به د   

اتکال به ، مانیت ایتقو،  به خداياتکا، در برابر ابرقدرتها در وحدت کلمه ران رایا تملّ
   )364ص، 6ج، همان: ك.ر. (دانستند  میاسالم و میکر نآقر

عمل  و شهیدر اندی نآ مطلوب قری حکمرانیبه بررس نرو نگارنده برآن شده که   یاز ا 
امـام   عمـل  شه و یـ کـه در اند    هـد ن سوال پاسخ د   ی وبه ا  . رحمۀ اهللا بپردازد   ینیامام خم 

ل یدگاه امام تـشک یواز د  است؟هایی    یژگی چه و  ي دارا ینآ مطلوب قر  ی حکمران ینیخم
به  شده است؟ پاسخ   رفتهیوپذ مطلوبی   دارد و چه حکومت    ی چه ضرورت  یحکومت اله 

ـ  دولتمردان که با بهره گ   يبرا  باشد ییراهنما تواند  می ن سواالت یا ـ  از ديری  وهـا   دگاهی
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  ویک به حکومت الهینزد عملکرد خود رای،  قرآنی حکمرانیژگیو  امام بريهارهنمود
  . ندینمای قرآن

حکومت هاي  یژگیم حکومت وویوتقس ن مقاله ضرورت حکومتیقسمت اول ا   در
 از یقرآن  مطلوبی حکمرانیژگیوی در قسمت دوم به بررس     شود و  ی می مطلوب بررس 

  .ودش  میپرداخته ینیعمل امام خم دگاه وید

  ینیدگاه امام خمیضرورت حکومت از د

  :فرماید  در مورد ضرورت تشکیل حکومت میامام خمینی
مستقل نمودن کشور و قطع ایادى و سلطه خارجى و داخلى متکى به خارج           
است، و نیز قطع هر نحـو سـلطه چـه سیاسـى و نظـامى و چـه فرهنگـى و           

 و  ـ   هـر کـه باشـند   ـ اقتصادى است و بیرون راندن استعمار و استثمارگران
اختصاص دادن مخازن و منابع کشور به مردم رنج کشیده و در فقر و بیمارى 

هـا   هاى رژیـم   غوطه خورده که قرنها خصوصاً قرن حاضر به واسطه کجروي         
اند و تمام مخازن و ثـروت کـشور را رژیمهـاى             با همه بدبختیها مواجه بوده    

یهـایى کـه در خـدمت آنـان     فاسد از بین برده و به جیب خارجیهـا یـا داخل           
 )468ص، 3 جصحیفه امام، (.اند اند ریخته بوده

  :دگاه امامیاز د
احکامى که راجع به حفظ نظام اسالم و دفاع از تمامیت ارضـى و اسـتقالل                 

:  ایـن حکـم    مـثال . زوم تشکیل حکومـت داللـت دارد      امت اسالم است، بر ل    
ةٍ     ونْ قُوم تُمتَطَعا اسم موا لَهدلِ    أَعالْخَی نْ رِباطم و       که امر به تهیه و تـدارك 

هر چه بیشتر نیروى مسلح و دفاعى به طور کلى است؛ و امر به آماده باش و     
،  ق  ه1423، موسـوى خمینـی   (.مراقبت همیشگى در دوره صـلح و آرامـش    

  )33ص
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هرگاه مسلمانان به این حکم عمل کرده و با تـشکیل حکومـت اسـالمى بـه       
بودنـد، مـشتى     ع پرداخته، به حال آماده باش کامل جنگى مـى         تدارکات وسی 

کردند سرزمینهاى ما را اشغال کرده مسجد اقـصاى مـا را    یهودى جرأت نمى 
تمام اینهـا  . خراب کنند و آتش بزنند، و مردم نتوانند به اقدام فورى برخیزند  

نتیجه این است که مسلمانان بـه اجـراى حکـم خـدا برنخاسـته و تـشکیل                  
اگر حکومت کننـدگان کـشورهاى اسـالمى    . اند صالح و الیق نداده  حکومت  

بودند، اختالفـات جزئـى را       نماینده مردمِ با ایمان و مجرى احکام اسالم مى        
داشـتند، و متحـد    گذاشتند، دست از خرابکارى و تفرقه اندازى برمى   کنار مى 

بودند، در آن صورت مشتى یهـودى بـدبخت، کـه            شدند و ید واحده مى     مى
توانستند این کارهـا را بکننـد، هـر     اند، نمى ال آمریکا و انگلیس و اجانب   عم

عرضگى کسانى است که  این از بى. چند آمریکا و انگلیس پشتیبان آنها باشند
  .کنند بر مردم مسلمان حکومت مى

دهـد کـه تـا حـد امکـان       دستور مى ..و اعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوةٍ آیه 
ما متحد  . ومند و آماده باشید تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز کنند            نیر

شـویم و   و نیرومند و آماده نبودیم که دستخوش تجاوزات بیگانه شده و مـى      
  )34ص،  ق  ه1423، موسوى خمینی (.بینیم ظلم مى

  ینیدگاه امام خمید م حکومت ازیتقس

هستند ي  ایسه  جمله اسباب رئ  از    سلطنت يص ماهو یخصا،  امامی  اسیشۀ س یدر اند 
 يدر پاره ا  هرچند. انجامند  میوظلم فسادي، کتاتوریش تر به دیر معصوم بیکه در فرد غ

در منظومـه   امـا ، خـورد   مـی وظلم به چشم سطنت، ن شاهی تالزم ب  یاز کلمات امام نوع   
) سـلطان اسـالم    (به دو قسم ظـالم وعـادل       سلطان،  رة متشرعه یهمانند س ،  شانی ا يفکر

ـ نه از ذات، ات سلطنت شمرده یامام ظلم را از عرض    ،  گریبه عبارت د  . شود  می میستق  اتی



154  3ج /  مجموعه مقاالت 

 يدر اجـرا  ) رسـول اهللا   (همانند ت رادر نظر دارد و    یسلطان عادل مصلحت رع   ،  آن
  )50ص، 1380ی، فرات. (دیآ  میبه حساب ظلّ اهللا، عتیشر

 ...رد، خـداى تبـارك و تعـالى بـا اوسـت     گمان نکنید هر که قدرت پیـدا کـ      
یعنى چه . سلطنت اگر ظل اللَّه باشد، سلطان اگر ظل اللَّه باشد، پذیرفته است

 هـیچ از خـودش    ـ سان سایه ان ـ ؟ یعنى اینکه همین طور که سایه»ظل اللَّه«
نانچه سلطانى هیچ حرکتى نداشت      به حرکت انسان، اگر چ     حرکتى ندارد اال  

همه از خداى تبارك و  و ... به حرکت و به تحریک خداى تبارك و تعالى    اال
غیـر رسـول اللَّـه،    . رسول اللَّه ظل اللَّـه اسـت  ].  او ظل اللَّه است [تعالى بود،   

 سالطین جور ظلِّ ...اند اند، نزدیک به ظل اللَّه هآنهایى که نزدیک به رسول اللَّ 
آنکـه  . میزان در تشخیصِ سلطان جائر و سلطان عادل همین اسـت           ! ابلیسند

ظـلّ  «حتّى کلمه . جائر است، ظلِّ ابلیس است نه ظلّ اللَّهابلیسى است، آنکه   
  )338ص، 6جصحیفه امام،  (!اند اینها را هم غصب کرده» اللَّه

  :رو نی از ا
ظلّ اللَّه میزان تمیز است که ما با همین تعبیر بفهمیم که آیا این سلطان حـق          

 اجـرا  رااگر از خودش عملى کرد، باطل است؛ اگر امـر خـدا    . است یا باطل  
  )288، صهمان (. ظلّ الشیطان استکرد ظلّ اللَّه است و اال

ـ  در سـاحت اند ینـ ین که امام خم   یا رغمی  عل  ات سـلطنت یاز عرضـ  را جـور ، شهی
ا یطان یآن را از نوع ظل الش، رانیسرنوشت در ا خ ویلکن در نقد خود به تار، شمارد می

  )50ص، 1380ی، فرات (.داند  میسلطنت جور
مطلبى است که یـک ملتـى کـه در طـولِ            . بِ شوخى نیست  مطلب یک مطل  

 سـال زیـر سـلطه    2500تاریخ زیر سلطه سالطین جور بوده؛ در طول تاریخ  
ـ یبـا   تقر [اش جور بوده،   سالطینى بوده است که همه      اسـتثنا مـردم خـون       یب

حتى آن عادلهایشان هم خبیث بودنـد، حتـى آن انوشـیروان            ]. بودند يخوار
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بوده، حتى آن شاه عباسِ جنت مکانش هم از اشخاص         عادلش هم از خبیثها     
  )239ص، 4جصحیفه امام، . ( ناباب بوده؛ پسر خودش را کور کرده

تا رسید نوبت به زمان دیکتاتورى رضا خان؛ و بعد از او هم بدتر از او ایـن     
اینها از مغول به ما بدتر کردند براى اینکه ! پسر که حقیقتاً خَلَف صدق او بود

مغول آمد یک چپاولى کرد و گذشـت  . فرهنگ ما دیگر کار نداشت مغول به   
اینها پنجاه سال بر ما حکومت کردند، حکومت جابرانـه کردنـد و            ... و رفت 

، آن پنجاه سال خرابکارى. مان را از دست دادیم به واسطه آنها       ]  هستى[همه  
: دى پنجاه سال اختناق، آن هـم بـا فریـاد آزا     ...تمدن بزرگ «هم با فریادهاى    

 .ما را شکستند و از بین بردنـد       ]  حیثیت[اینها همه   ! »آزادمردان«و  » آزادزنان«
  )173 ص، 6جصحیفه امام، (

   ینیدگاه امام خمیحکومت مطلوب از د

ـ  اهللا علیصل (امبریحکومت پی، نیحکومت مطلوب از نظر امام خم     و ائمـه )ه وآلـه ی
  ).54شماره ي، رناصـ  یورع (ه استی و سپس حکومت فق) السالممهیعل(

ی، نـ ین حکومـت مطلـوب از نظـر امـام خم    ینخـست  :حکومت پیامبر و ائمـه  ) الف
ت یرش والیه حرمت پذیشان در توجیا.  استنی و ائمه معصومامبریحکومت پ

  :سدینو یجائر م
الوالیۀ من قبل الجائر محرّمۀ، کانت على المحرّمات، أو المحلّالت، أو ما اختلط             

و ذلک ألنّ السلطنۀ مجعولۀ بجعل اللّه تعالى لرسول اللّـه            .لّلفیها المحرّم و المح   
صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و بجعله تعالى أو بجعل رسول اللّه صلّى اللّه علیه و                  

  .آله و سلّم بأمره تعالى مجعولۀ ألمیر المؤمنین و األئمۀ الطاهرین من بعده
ام الذي هو من شؤون رسول   و أساس السلطنۀ و شؤونها غیر أساس تبلیغ األحک        

اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم من حیث رسالته و نبوته، و مـن شـؤون األئمـۀ           
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ۀ إلـیهم فـی أخـذها بـأمره          بإرجاع رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم األمـ
تعالى بضرورة المذهب، و للروایات المتواترة مـن الفـریقین، کحـدیث الثقلـین و             

  . نوح و غیرهماحدیث سفینۀ
و إنّما وجب طاعتهم لکونهم سالطین األمۀ و والة األمر من قبل اللّـه تعـالى، ال                 
لکونهم مبلّغین ألحکامه تعالى، ألنّ المبلّغ لها ال أمر و ال حکم له فیما یبلّغهـا، و        
ال یکون العمل طاعۀ له، بل الحکم من اللّه و اإلطاعۀ له، و إنّمـا أقوالـه و آراؤه                    

  ) 159ص، 2 ج، ه ق1415ی، نیخمي موسو( .ت عن حکم اللّه تعالىکاشفا
شان به یاهللا واگذار شده است و بعد از ا  رسوليخداوند برا  ۀیچون سلطنت از ناح   (

 بعد  و ائمهنیرالمؤمنی به اماهللا ن رسولییا امر خداوند و تعین خداوند و ییتع
   )شان واگذار شده استیاز ا

 بـا آن را حـرام   يور را از آن جهت نامـشروع و همکـار     شان حکومت ج  یدر واقع ا  
  . نداردیداند که اذن اله یم

د واجد دو صفت عدالت و ی بایحاکم اسالمی، نیاز نظر امام خم :حکومت فقیه )ب
ـ امـر وال « :ه استیفقط حکومت فق، بتین نوع حکومت در عصر غ     یا. فقاهت باشد   تی

ت حکومـت بـر     ی است که صالح   یکسه عادل راجع است و او       یبه فق ) بتیدر عصر غ  (
ـ  ین را دارد؛ ز   یمسلم : ك.ر (»متـصف بـه فقـه و عـدالت باشـد     ی، را واجب است که وال
  )624ص ، 2ق ج1421ی، نیخمي موسو

 ینیشه امام خمی حکومت مطلوب در اندیژگیو

: ك.ر(ی،  ت قـانون الهـ    ی حاکم ینیشه امام خم  ی حکومت مطلوب در اند    ییها  یژگیو
، 1378،  3جی،  نـ یخمي  موسـو : ك.ر(ي  محـور   عـدالت )34 ص،  1377ی،  نیخمي  موسو

ط خاص؛ ماننـد علـم      یو اعتبار شرا  ) 181ص  ،  5ج،  همان: ك.ر(ي  مدار  مردم،  )509ص
) عـالم عـادل  (ی  در حـاکم اسـالم    ) یاسیس (تیو عدالت و فقاهت و کفا     ی  به قانون اله  
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 .است) 623ص، 2ج، ق1421ی، نیخمي موسو: ك.ر(

شان یـ ز اظهار نظر ا   ی و ن  ینیمطلوب از نظر امام خم     حکومت   يها  یژگیبا مالحظه و  
 کـه  ییهـا   حکومـت  یتوان گفـت کـه تمـام    یطور قطع م  به،  ها   حکومت یراجع به برخ  

 يها انواع حکومت. شان نامطلوب هستندیاز نظر ا،  مورد نظر اسالم را ندارند   يارهایمع
ـ اساساً مطلوب ا  ی،  ن اله ی و قوان  ی اله يعلت فقدان رهبر    به،  جیرا از نظـر   . ستیـ ان ن شی
مـدت امـام      جـز حکومـت کوتـاه       به (امبری جهان اسالم بعد از پ     یشان اشکال حکومت  یا

لحـاظ     به ی و موروث  ی سلطنت يها   اعم از حکومت   ز حکومت امام حسن   یو ن  یعل
  )25ص ، 1377ی، نیخمي موسو: ك.ر. (ر با اسالم بوده استیشکل و محتوا مغا

ـ  رايهـا   انواع حکومتیشان تمامیتوان گفت از نظرا   یپس م  ـ ی ، نین مـسلم یج در ب
ص ، 2جلـد ، ه ق1415ی، نـ یخمي موسو: ك.ر (علت غصب مقام حکومت و خالفت   به

ابد و بـر   یر  یید تغ یبا) 24ص،  1377ی،  نیخمي  موسو: ك.ر (زبودن آنها یآم  و شرك ) 160
طـور   بـه ،   الزم یط اجتمـاع  ی واجدالشرائط است که در صورت موجودبودن شـرا        يفقها

، 2ج،  ق1421ی،  نـ یخمي  موسـو : ك.ر (.ل دهند یحکومت تشک ،  ام نموده ی ق یمعج  دسته
  )624ص

   ینیدگاه امام خمیاز دی مطلوب قرانی  حکمرانیژگیو

  دستورات قرآن   سنت وعمل بهيایاح .1
 و عمل بـه   ـ  صلى اللَّه علیه و آله و سلم ـ جرم و گناه ما احیاى سنت پیامبر

مسلمانان اعم از شیعه و سـنى، بـراى      دستورات قرآن کریم و اعالن وحدت       
مقابله با توطئه کفر جهانى و پشتیبانى از ملت محروم فلسطین و افغانستان و    
لبنان و بستن سفارت اسرائیل در ایران و اعالم جنگ با این غده سـرطانى و            
صهیونیسم جهانى و مبارزه با نژادپرستى و دفاع از مردم محروم آفریقا و لغو            
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 .دگى رژیم کثیف پهلوى با امریکـاى جهـانخوار بـوده اسـت            قراردادهاى بر 
  )322ص، 20جصحیفه امام، (

خواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم و اقـشار            ما امروز مفتخریم که مى    
ساز سر از پا نشناخته، جان و مال  مختلفه ملت ما در این راه بزرگ سرنوشت

  )397ص، 21جه امام، صحیف (.کنند و عزیزان خود را نثار راه خدا مى

  احکام اسالم  اجرا کردن قانون و .2
توانیم بپذیریم؛ و هیچ دستگاهى را  ما هیچ حکومتى را جز حکومت اللَّه نمى    

و هیچ رأیـى را کـه بـر        . توانیم بپذیریم  که بر خالف قوانین اسالم باشد نمى      
رأى گروهى باشد، رأى حزبى . خالف رأى اسالم باشد و رأى شخصى باشد

تـوانیم بپـذیریم کـه قـانونِ اسـالم           ما آن را مى   . توانیم بپذیریم  شد، ما نمى  با
و . ما تابع اسـالم هـستیم؛ مـا تـابع قـانون اسـالم هـستیم              . حکمفرمایى کند 

جوانهـاى مـا آن قـدر جـدیت     . انـد  جوانهاى ما خونشان را براى اسالم داده    
 .خـواهیم   مـى  خواهیم، مـا احکـام اسـالم را        گفتند ما اسالم را مى     کردند، مى 

  )283ص، 8جصحیفه امام، (
کشور ما که به اسم اسالم و به اسم قرآن . ما باید دنبال تعلیمات اسالم باشیم

باید کوشـش   . این جمهورى اسالمى را مستقر کرد     » اللَّه اکبر «کریم و با اسم     
ما، هر جا که هستیم و در هر یک از ارگانها که هستیم و در هر جاى ایـران                  

صحیفه  (.این باشد که اسالم در آنجا پیاده شود و تحقق پیدا کند         که هستیم،   
  )350ص، 14جامام، 

   گانگانیمخالف با سلطۀ ب .3
ن به شـدت  یگانگان در امور مسلم  ی و مداخلۀ ب   ی با هر نوع سلطه طلب     ینیامام خم 

قطع سـلطۀ اجانـب و   ، شان با استعماریتوان گفت که مخالفت ا  می کردند و   می مخالفت
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ـ ا. ن راستاسـت  یسلطه گر در همـ    هاي     به قدرت  يفت با اتّکا  مخال  ن مـورد یـ شان در ا ی
  : ندیفرما می

لم بر مسلم اى براى غیر مس    گز خداى تبارك و تعالى سلطه     گوید هر  قرآن مى 
گز نباید یک همچو چیزى واقع بشود؛ یک تسلطى، یک    هر. قرار نداده است  

یجعلَ اللَّه للْکافرِینَ علَـى الْمـؤْمنینَ    لَنْ  : راهى، حتى یک راه نباید پیدا بکند      
 راه نباید داشته باشند مشرکین؛ و این قدرتهاى فاسده راه نبایـد      اصال سبِیال

  )317ص ، 4ج صحیفه امام،  (.داشته باشند بر مسلمین
دهد کـه از شـما       اگر پناه به قرآن و اسالم بیاورید، اجنبى به خود اجازه نمى           

 . دهد که مفاخر ملى و اسالمى شما پایمال شود گیرد؛ اجازه نمىسند بردگى ب
  )411ص ، 1ج ، همان(

  خواهیم زندگى فقیرانـه داشـته    ما مى . خواهیم زندگى کنیم   ما مسلمانیم و مى   
ما این پیشرفت و تمدنى که دستمان پـیش         . باشیم، ولى آزاد و مستقل باشیم     

خواهیم که بر پایه شرافت       مى ما تمدنى را  . خواهیم اجانب دراز باشد را نمى    
صـحیفه امـام،    (.و انسانیت استوار باشد و بر این پایه، صلح را حفظ نمایـد            

  )340 ـ339ص، 15ج

  ی از وا بستگيریوجلوگ حفظ استقالل کشور .4
در پناه قرآن بود که اسالم در نیم قرن بر همه امپراتوریها در آن وقـت غلبـه                

 هستیم بر دشمنان غلبه خواهیم کرد و اگـر    و ما مادامى که در پناه قرآن      . کرد
خداى نخواسته دشمنان اسالم ما را از اسالم و قرآن جدا کردند، باید بنشینیم 

استقالل و آزادى در  .کنیم  زندگى مى ـ خفت بندگى ـو ببینیم که ما در ذلت
  )131ص ، 7ج صحیفه امام،  (.پیروى از قرآن کریم و رسول اکرم است

از آن ، )219ص ، 6جصحیفه امـام،  : ك.ر (ت را به استقالل دانستهایشان ارزش ح  یا
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  )130ص ، 3ج صحیفه امام، : ك.ر (.کنند  میادیه بشر یبه عنوان حقوق اول
ـ       ی کشور زمان  ی  نیبه نظر امام خم     و مـصالح  ی مستقل است که جـز بـه منـافع ملّ

معـه و   جا ی همـان منـافع کلـ      يریـ م گ یشد و محور تصم   یندیش ن یستم خو یمکتب و س  
هـا   يریـ م گیگانـه در تـصم   ین نوع استقالل آن است که ب      یالزمۀ ا .  باشد یمصالح عموم 

گانـه  یاز تحـت نفـوذ ب  هـا   يریم گیدخالت نداشته باشد و رهبران و کادر مؤثّر در تصم        
  : اندین اشاره فرموده ن موضوع چنیانات خود به ای در بحضرت امام. خارج باشند

 استقالل را حفظ کنید؛ ... به گوش دیگران نباشیدگوییم آقا، غالم حلقه ما مى 
  ) 288 ـ 287، ص1صحیفه امام، ج  (تبعیت را دست بردارید،

  : داند که  میمنظور خود را از استقالل آن، ک خبرنگاریشان در جواب یا، نیهمچن
 )359، ص4صحیفه امام، ج . (شود رهبرى سیاسى از سلطه بیگانه آزاد مى

 که تحـت سـلطۀ      یمسلمان و مستضعف  هاي    وم را دربارة ملّت   ن مفه یر هم یشان نظ یا
طره و ی آنان تحت سـ یاسی سي قرار گرفته اند و دستگاه رهبر     یاست زورمندان جهان  یس

  :ندیفرما ، می مثاليبرا. ر مختلف به کار برده اندیبا تعاب، ت مستکبران استیحاکم
مى کوتاه کند و  امید دارد دست اجانب را از جمیع ممالک اسال         ...ملت ایران 

  )150، ص 8صحیفه امام، ج  (.استقالل را به آنها برگرداند
ت و سلطۀ یطۀ حاکمی از حي و آزادیی رهاين مرحله به معنایاستقالل در ا، نیبنابرا

، 1ج  ،   تا یبی،  مانیسل (گر است یدهاي     مستکبران بر ملّت   يل شده از سو   ی تحم یاسیس
در قالـب بـه دسـت    ، دگاه حضرت امـام یمرحلۀ دوم استقالل در د  ). 315ـ   330ص  

، رفته شـده  یپذهاي     آرمان ي آن به سو   ي و ادارة جامعه و رهبر     یاسیگرفتن سرنوشت س  
مردم ، ن مرحله از استقالل جامعهیدر ا.گانگان مطرح شده استیبدون دخالت و سلطۀ ب

کـه در قـانون    ـ  ش رای خـو یر حرکـت اجتمـاع  ی مسی و خطوط اصلیاسینوع نظام س
نند ی گزینظام را برم کارگزاران زمامداران و و کنند  مینییاست تع متبلور شدهـ ی  اساس

ـ استقالل در ا . رفته شده بپردازند  یپذهاي    بر اساس برنامه    جامعه يرهبر تا به اداره و    ن ی
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ن نوع ی بر ايشتری ب تأکید امام،  لین دل یبه هم . ق تر و دشوارتر است    یار عم یمرحله بس 
   :ندیفرما  میران پس از انقالبی مثال در مورد جامعۀ ايراب. استقالل داشته اند

 این  ـباید ایرانى بسازیم که بتواند بدون اتکا به امریکا و شوروى و انگلستان
 اسـتقالل سیاسـى، نظـامى، فرهنگـى و اقتـصادى       ـ جهانخواران بین المللـى 

، 9ج ، صـحیفه امـام  . (خویش را به دست گیـرد و روى پـاى خـود بایـستد        
  )25 ص

 و نـه    ینه شـرق  « اصل   ی تحقق اصل استقالل در جامعۀ اسالم      ي برا يبه لحاظ نظر   
 بخش خود یی مبارزة رهاي برايه ایرا مطرح ساختند و آن را به عنوان اصل و پا» یغرب

رش ین اصل به مفهوم عـدم پـذ       یا.  قرار دادند  یگانگان و استبداد گران داخل    یاز سلطۀ ب  
 .  استیۀ هر قدرتیسلطه از ناح

 از سـلطه و نفـوذ       یی رها يست که برا  یرفته ن یپذ ن مسئله ی ا ینیامام خم  لذا در نگاه  
 يگریبه دامن د، گانهیک سلطه گر بیم و از دامن ی رو آوريگریبه قدرت د، ک قدرتی
اسـت  ی را در سیبرابـر و انـسان    ،  نکه روابـط دوسـتانه    ین ا ین اساس در ع   یبر هم . میفتیب

سازند که دخالت و سلطه را   میمطرح، دهند  میرار مورد توجه قی جامعۀ اسالمیخارج
  : رفتیتوان پذ ی نمیچ قدرتیاز ه

، معنایش این است کـه هـیچ   »نه شرق و نه غرب«گویند   اینکه جوانان ما مى   
، صـحیفه امـام   (.کدام در ایران دخالت نکنند؛ و این کامال بجا و بحق اسـت       

 )114ص ، 8 ج

توان گفت کـه   ، میاستیه ادارة جامعه و س    دگاه حضرت امام نسبت ب    یبا توجه به د   
 آن و یاسـ یدانند که ادارة کشور و دستگاه س  مین صورتی استقالل را به ا    يشان معنا یا
سرنوشت مقـدرات کـشور از   ، گانگان آزاد بودهیز اداره کنندگان آن از سلطه و نفوذ ب       ین

ن یمهم تر ،  شانیر ا از نظ .ن اسالم باشد  ین شود و ادارة آن بر اساس قوان       یی ملّت تع  يسو
. یاسـ ی و سیعلمـ ی، فرهنگـ ي، استقالل فکر: ن نظر عبارتند از  ی استقالل از ا   يمحورها
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ن ی دارند و بزرگ تـر  ي گسترده و همه جانبه ا     تأکید ی سلطۀ فرهنگ  یبر نف ،   نمونه يبرا
  : دانند ی می و فرهنگي فکری را وابستگیوابستگ

ابستگى ملتهـاى مستـضعف بـه       ام بزرگترین و   همان طور که کراراً تذکر داده     
ابرقدرتها و مستکبرین؛ وابستگى فکرى و درونى است، که سایر وابـستگیها             

و تا اسـتقالل فکـرى بـراى ملتـى حاصـل نـشود،          . گیرد از آن سرچشمه مى   
 )79ص، 10ج ، صحیفه امام (.استقالل در ابعاد دیگر حاصل نخواهد شد

ـ  اسـالم  يادهـا یبن از یکـ ی به عنوان ی از استقالل ملحضرت امام   و کننـد   مـی ادی
  :ندیفرما می

تـصریح دارنـد کـه      قوانین اسالم. بنیاد دیگر اسالم، اصل استقالل ملى است 
صـحیفه  . (هیچ ملتى و هیچ شخصى حق مداخله در امور کشور ما را نـدارد         

  ) 243ص ، 4ج ، امام
 بشر يک حق برای و استقالل به عنوان ي پس از مفروض دانستن آزادینیامام خم

ی، است دولت اسـالم   یدارند که س    می اعالم،   در قالب کشور و ملت     يو اجتماعات بشر  
  ملت و دولت و کشور و احترام متقابـل بعـد از اسـتقالل تمـام             يحفظ استقالل و آزاد   

، 4ج ، همـان : ك.ر (ستیـ ر آنهـا ن یـ و غهـا   ن ابرقدرتی بین مورد فرق  یباشد و در ا    می
  )411ص
  : دارند  مین مورد اظهاریدر ا يشتری بتأکیدشان با یا

اصلى که غیر قابل تغییر است این است که سیاست خارجى ما باید بر مبناى 
. دفظ مصالح و منافع ملت ایـران باشـ      حفظ آزادى و استقالل کشور و نیز ح       

  )414ص ، 4ج ، صحیفه امام(
 و بـه منظـور آگـاه کـردن افکـار      ی انقـالب اسـالم  يروزی در آستانۀ پینیامام خم 

 پردازنـد و   مـی  شتر مطلـب  یـ ح ب یبـه توضـ   ،  ش از اصـل اسـتقالل     ی از مراد خـو    یعموم
  :ندیفرما می
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مـا خواهـان قطـع      .  نیستیم ]یخارجهاي    با ابرقدرت [ ما خواهان قطع روابط   
  )467ص ، 5ج ، همان. ( وابستگیهاى ایران به دول خارجى هستیم

  . خودش را بفهمدتواند استقالل پیدا بکند اال اینکه خودش، هیچ ملتى نمى
مادامى که ملتها خودشـان را گـم کردنـد و دیگـران را بـه جـاى خودشـان                   

کمال تأسف است که کـشور مـا کـه    . توانند پیدا کنند   نشاندند، استقالل نمى  
حقوق اسالمى و قضاى اسالمى و فرهنگ اسالمى دارد، این فرهنگ را، ایـن   

همچو غرب در نظـر     . حقوق را نادیده گرفته است و دنبال غرب رفته است         
کنند غیر از غرب هیچ      یک قشرى از این ملت جلوه کرده است که گمان مى          

و این وابستگى فکرى، وابستگى عقلى، وابـستگى      . خبرى در هیچ جا نیست    
  .مغزى به خارج منشأ اکثر بدبختیهاى ملتهاست و ملت ماست

أس کارها آید، از باب اینکه مغزهاى آنهایى که در ر    در هر امرى که پیش مى     
واقع بودند، به طورى بار آمده بوده است که از خودشـان بکلـى منـصرف و         

یکى از روشنفکرهاشان، بـه اصـطالح متفکرینـشان       . شان غرب شده بود    قبله
تـوانیم یـک رشـدى     گفته بود که ما تا همه چیزمان را انگلیسى نکنـیم نمـى       

رف هـم   یک همچو مغزهایى در رأس کارهـا واقـع شـد، و از آن طـ               . بکنیم
دارى که غربیها و غربزدگان شروع کردند و شاید حاال هم بـاز          تبلیغات دامنه 

باشد، اسباب این شد که مغزهاى ما غربى شد، قبله ما غرب شد، و تا بیایـد       
زدگى از این قلبها و از این مغزها زدوده بشود، وقـت             غربزدگى و اجنبى    این

  )5 ـ 4ص ، 12ج ، صحیفه امام (.طوالنى الزم است
اگر یکى فرض کنید که یک پیشرفتى داشته باشد در صنعت، این دلیـل ایـن    

  )6ص ، 12ج ، صحیفه امام( .نیست که پیشرفت دارد در فرهنگ
شما دانشجوهاى عزیز خودتان در صدد این باشید کـه از غربزدگـى بیـرون               

  .گمشده شما خودتان هستید. این گمشده خودتان را پیدا کنید. بیایید
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آنها در صـددند  . را گم کرده و شرق باید خودش را پیدا بکند     شرق خودش   
که با هر ترتیب شده است خودشـان را بـه مـا تحمیـل کننـد، و شـما بایـد          

خواهیـد آزاد باشـید،      خواهید مستقل باشید، مى    شمایى که مى  . مقاومت کنید 
خواهید خودتان سرپاى خودتان ایستاده باشید، باید همه قـشرها در ایـن         مى

باید کشاورزها . ، همه قشرها بناى بر این بگذارند که خودشان باشند مملکت
بیاورند و   بناى بر این بگذارند که خودشان از زمین روزى خودشان را بیرون

و باید صنایع   . هاى ما خودکفا بشود    و باید کارخانه  . مملکت را خودکفا کنند   
و بایـد  . بدهنـد هاى مردم، صـنایع را رشـد    را خود این مردم، خود این توده 

اسـاتید  ... .دانشگاهها خودکفا بشوند که احتیاج به دانش غرب نداشته باشند       
و جوانان ما نترسند و اراده کننـد کـه در مقابـل     . دانشگاه ما نترسند از غرب    

، صحیفه امام (.غرب قیام کنند، و شرق اراده کند که در مقابل غرب قیام کند           
 ی انجمـن اسـالم    ياعـضا  در جمع  ینیامام خم ی  سخنران،  8ـ   7ص،  12ج

  )12/10/1358ل یدانشگاه اردب
 بردگى جدیدى بر همه ملتها تحمیل شده و اکثریت جوامع بـشرى در              عمال

گیرى  اند و حق تصمیم زندگى روزمره خود به اربابان زر و زور پیوند خورده   
  )339ص ، 20ج ، همان. ( در مسائل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است

خیـز جهـان و آبهـا و         منابع سرشار طبیعت و سـرزمینهاى حاصـل       على رغم   
اند و کمونیستها و  دریاها و جنگلها و ذخایر، به فقر و درماندگى گرفتار آمده        

زراندوزان و سرمایه داران با ایجاد روابط گرم با جهانخواران، حق حیـات و        
ارى و چند اند و با ایجاد مراکز انحص  ابتکار عمل را از عامه مردم سلب کرده       

ملیتى، عمال نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و همه راههاى صـدور و                
استخراج و توزیع و عرضه و تقاضا و حتى نرخ گـذارى و بانکـدارى را بـه         

هاى  اند و با القاى تفکرات و تحقیقات خود ساخته، به توده خود منتهى نموده
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ده و اال راهى براى ادامه      اند که باید تحت نفوذ ما زندگى کر        محروم باورانده 
ها، جز تن دادن به فقر باقى نمانده است و این مقتضاى خلقت  حیات پابرهنه

یـک    و جامعه انسانى است که اکثریت قریب به اتفاق گرسنگان در حسرت           
لقمه نان بسوزند و بمیرنـد و گروهـى انـدك هـم از پرخـورى و اسـراف و        

 مصیبتى است که جهانخواران بـر  به هر حال این. تعیشها جانشان به لب آید    
اند و کشورهاى اسالمى به واسـطه ضـعف مـدیریتها و           بشریت تحمیل کرده  

 ـ 340ص ، 20ج ، صحیفه امام. (اند وابستگى، به وضعیت أسفبار گرفتار شده
339(  

امروز دنیا گرفتار این دو قطب است و بشر گرفتار این دو قطـب اسـت کـه           
   )122ص ، 18ج ، همان. (لَّه نجات بدهدخداى تبارك و تعالى ان شاء ال

ها  باعث شده است که ارزشها  ین قدرت طلبین معتقدند که ا   ی همچن ینیامام خم 
در ... حقـوق بـشر و    ،  عـدالت :  همچون یمیو مفاه ) 257ص،  18ج  ،  همان: ك.ر (مسخ

ـ هاي    ر شود وسازمان  یبزرگ تفس هاي    خدمت قدرت  ـ  یب  احکـام آنهـا     يمجـر ی،  ن الملل
  :ندیفرما  میشانین اساس ایبر ا) 190ص، 17ج ، صحیفه امام: ك.ر (.باشند

، معنـایش ایـن اسـت کـه         »نه شرق و نـه غـرب      «گویند   اینکه جوانان ما مى   
، همـان  (. بجـا و بحـق اسـت       ر ایران دخالت نکنند؛ و این کامال      کدام د  هیچ

  ) 114ص ، 8 ج
  :ندیفرما  میدهند و  میمین بحث را تعمیشان ایا

هاى داخلى و روابط خارجى   را در تمام زمینه   »  و نه غربى   نه شرقى «سیاست  
حفظ کنید و کسى را که خداى نخواسته به شرق و یا به غرب گـرایش دارد     

هـا و    و اگر در وزارتخانـه    . هدایت کنید و اگر نپذیرفت، او را منزوى نمایید        
نهادهاى دیگر کشور چنین گرایشى باشد که مخـالف مـسیر اسـالم و ملـت        

استیضاح نماییـد کـه وجـود چنـین          هدایت و در صورت تخلف،    است اول   
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گر در رأس امور یا در قطبهاى حساس، موجب تبـاهى کـشور              عناصر توطئه 
 )364، ص 12ج ، همان. (خواهد شد

  علم داشـته يریدر مورد فراگ  ن اسالم یمؤکد که د  هاي    ه  یوتوصها    با وجود سفارش  
 .وجـود دارد  واخـذ علـم   در طلـب هایی   تبصره   وبه اصطالح  نبوده ن امر مطلق  یا کنیل

، عـبس  (فَلینظُرِ االنسانُ إلی طَعامـه    ۀ  یآ ریکه در تفس   شده  نقل از امام باقر  ی  تیروا
 د بنگردعلمش را از کجـا   ین است که انسان با    یه ا ین آ یاز ا  منظور که ندیفرما  می )24ۀیآ

 نـه ین زمیـ در ا امـام  )29ص، 1ج، 1403ی، مجلـس  (.کنـد   مـی لی تحـص یواز چـه کـس  
  : ندیفرما می

 خواهد باشد  هر خارجى مى ـ ما با دانشگاهى که ما را وابسته به خارج بکند
هر جـا یافتیـد علـم را، حتـى از هـر       ... ما با آن دانشگاه از اساس مخالفیمـ

کافرى یافتید، آن را بگیرید، اما باید بگیریـد و در خـدمت اسـالم و کـشور             
خواهیم  ما مى. د کشور خودتان استعمال کنیدباشد، نه علم را بگیرید و بر ض

یک دانشگاهى داشته باشیم و یک کشورى داشته باشیم کـه ایـن وابـستگى               
مغزى ما را که مقدم بر همه وابستگیها و خطرناکتر از همـه وابـستگیهاست،               

   )360، ص14 امام، ج یفهصح... (نجات بدهد
! آید ودمان ازمان چیزى نمى  اینها همه این معنا را متفق الکلمه بودند که ما خ          

  )319ص، 12، جصحیفه امام ( ما باید دنباله غرب باشیم، یا دنباله شرق باشیم
ـ  پ يبراها    د دانشگاه یبه اسات  خطابی  نیامام خم  ـ از روح ي  ریشگی  یه خـود بـاختگ    ی

  :دیفرما  مید از غربیوتقل جوانان
، ایـن   شماهایى که در دانشگاه هستید و دانـشمند هـستید و متفکـر هـستید              

ن بفهمند که خودشان یـک  جوانهاى ما را یک جورى بار بیاورید که خودشا        
آید، یاد بگیرند، اما غربى نشوند، یاد        اگر از غرب هم صنعتى مى     ....اند چیزى

گرفتن مسأله یک چیزى است و مغز را غربى کردن و از خودش غافل شدن، 
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  )25ص، 12ج ، صحیفه امام (.مسئله دیگر است
یـک  ! م یک دانشگاهى باشد که بعد مثل شـما را بیـرون ندهـد             خواهی ما مى 

اگر تعهـد بـه اسـالم       . دانشگاهى که یک آدم متعهد به اسالم را بیرون بدهد         
 .کـشد  کشد، نه مـا را طـرف غـرب مـى       داشته باشد، نه ما را طرف شرق مى       

  )464ص، 14ج ، صحیفه امام(
ه انـسانى نداشـته   یک طبیبى که بهتر از همه اطباى دنیاست، اگر ایـن وجهـ     

خواهد یک کسى را  همین طبیب وقتى که مى    . باشد، همین طبیب مضر است    
 )68ص، 8ج ، صحیفه امام(.  معالجه کند، دنبال منافع است؛ نه دنبال معالجه

پس آن دو رکن آموزش با رکن پرورش باید بگوییم که اینها با هم هـستند،    
نها همدوش هـم رفتنـد و        یک دانشگاهى، ای   …و اگر با هم در یک جمعیتى      

، صـحیفه امـام  ( .کنیم جلو رفتند، آن وقت است که ما استفاده از دانشگاه مى
  )501ص، 16 ج

 يری ظلم و ظلم پذیاصل نف. 5

 اشـاره فرمـوده   يری ظلم و ظلم پذ   ین اصل نف  ی در موارد مختلف به ا     ینیامام خم 
 :ندیفرما  مین موردیاند و در ا

ال شود در دو کلمه؛  نامه آن مکتب خالصه مىاسالم پیرو مکتبى است که بر 
ما در طول تاریخ تحت ظلم و ستم قدرتهاى داخلـى          . تَظْلمونَ و ال تُظْلَمونَ   

خصوصاً در این نیم قرن آخر که با دست دولتهاى بـزرگ            . و خارجى بودیم  
رضا خـان را انگلیـسها؛ و محمـد رضـا را      . این رژیم را به روى کار آوردند      

. در طول این پنجاه سال ما از همه ابعاد، تحت فشار و ظلـم بـودیم               . متفقین
ظلم و تجاوز فرهنگى؛ ظلم و تجـاوز نظـامى؛ ظلـم و تجـاوز اقتـصادى، و                  

ما در طول این پنجاه سال حاضر بودیم در یک کشورى که تحت             . اجتماعى
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شـاهد  . سلطه خارجى به دست عمال آنها که از خـود افـراد داخلـى بودنـد            
بودیم که اگر در تاریخ ثبت بشود، کتابى بایـد در آن بـاب نوشـته             ظلمهایى  

آن ظلمهایى که به مذهب کردند و آن ظلمهایى که به ملت؛ به بانوان،              . بشود
به جوانان، به روشنفکران و به علماى اسالم کردند چیزهایى نیست که بشود  

  .در یک روز و چند روز تفصیل آن را بیان کرد
ه این فشار آنها را به جان آورد و جان آنها به لب رسـید،  بعد از اینک ملت ما

  .قیام کردند
 قربانیـان فـراوان    ـ  که تقریباً بیش از پانزده سـال طـول کـشید    ـ در این قیام

دادند؛ و با قیمت خونهاى جوانها و کشتارهاى دستجمعى کـه از آنهـا شـد،               
ا جانشان به لب معلولینى که براى ما به ارث رسید شاهد آن قدر ظلم بودند ت

رسید و قیام کردند، دست آن قدرت ظالم را و آن قدرت وابسته را از کشور       
خودشان دور کردند؛ و همین طور دست کسانى که این مملکت را به غارت     

  .بردند بردند و به اسم خرید و فروش همه چیزهاى ما را برایگان مى مى
اهیم اجرا کنیم؛ نه ظـالم  خو ما تحت رهبرى پیغمبر اسالم این دو کلمه را مى   

از همـه جهـات مظلـوم    . ما در طول تاریخ مظلوم بـودیم     . باشیم و نه مظلوم   
ما تعـدى  . خواهیم که مظلوم نباشیم؛ و ظالم هم نباشیم  و ما امروز مى   . بودیم

به هیچ کشورى به واسطه دستورى که به ما رسیده است از اسالم، نخـواهیم   
تجـاوز بـه هـیچ    . یم کرد، و نبایـد بکنـیم  کرد؛ و تجاوز به هیچ فردى نخواه     

لکـن از تجـاوز دیگـران هـم بایـد      . کشورى نخواهیم کـرد، و نبایـد بکنـیم       
 عـازم ایـن    ـ  از زن و مـرد، صـغیر و کبیـر    ـ مردم ما امروز. جلوگیرى کنیم

هستند که در مقابل تجاوزهایى که تـا کنـون بـه آنهـا شـده اسـت و امـروز            
ن خودشان را فداى آزادى و اسـتقالل و         جلوگیرى شده است بایستند؛ و جا     

و ما از همه ملتها و از همه دولتها این . فداى بیرون رفتن از زیر بار ظلم کنند 
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اگر دولتهاى اسـالمى هـستند و تَبـع اسـالم هـستند،             . توقع انسانى را داریم   
صحیفه  (.دستور اسالم است که نباید ظلم بکنید و نباید تحت بار ظلم بروید

  )82ـ  81ص، 14ج ، امام

 یت فرهنگیحفظ هو. 6

شک باالترین و واالترین عنصرى که در موجودیت هـر جامعـه دخالـت         بى 
اساسـاً فرهنـگ هـر جامعـه هویـت و         . اساسى دارد فرهنگ آن جامعه است     
دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه  موجودیت آن جامعه را تشکیل مى     

امى قدرتمند و قوى باشـد ولـى        در بعدهاى اقتصادى، سیاسى، صنعتى و نظ      
اى وابـسته و مرتـزق از    اگـر فرهنـگ جامعـه   . پوچ و پوك و میان تهى است   

فرهنگ مخالف باشد، ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گـرایش             
شود و موجودیت خود را در تمـام   کند و باالخره در آن مستهلک مى       پیدا مى 

دیت هر جامعه از اسـتقالل فرهنـگ      استقالل و موجو  . دهد ابعاد از دست مى   
اندیشى است که گمان شود با وابستگى فرهنگى،         گیرد، و ساده   آن نشأت مى  

جهت و من بـاب      بى. پذیر است  استقالل در ابعاد دیگر یا یکى از آنها امکان        
اتفاق نیست که هدف اصلى اسـتعمارگران کـه در رأس تمـام اهـداف آنـان         

، 15ج ، صـحیفه امـام   (.لطه اسـت است، هجوم به فرهنـگ جوامـع زیـر سـ         
  )243ص

عنـصر   اسـت؛ یی ربنـا یز ویی مبنـا ی نگاه »فرهنگ« به عنصر امام نگاه د دانستیبا
قطـب    خسته ازي بشريبرا راي مستمرهاي  ت یموفق تواند  می اشییشکوفا کهی مهم
ي به قدر ینیشه امام خمیاند  فرهنگ در.وزور به ارمغان آورد بر زری مبتنهاي   يبند
ن یبنـابرا . ردیـ گ  می  اهداف استعمارگران قرار   یرأس تمام  که هجوم به آن در     م است مه
ـ از آن به عنوان دسـتاورد انقـالب اسـالم          که امام  ی از موضوعات  یکی ، کنـد   مـی ادی ی



170  3ج /  مجموعه مقاالت 

ـ از ا ) 75ص،  9ج،  صـحیفه امـام   : ك.ر (. اسـت  یاستقالل فرهنگ  کـه امـام     ن رواسـت  ی
  :کند  میادی ی فرهنگیب با عنوان انقالیاز انقالب اسالم ینیخم

مان  مان را، انقالب اسالمى خواهیم که این انقالبمان را، انقالب فرهنگى  ما مى 
  )91ص، 13ج، صحیفه امام (. به همه ممالک اسالمى صادر کنیمرا

  قلمرو آن دفاع از اسالم و .7
 حفظ يدن برایاسم برده شده وآن جنگ  که به نام دفاعیاسالم اما قسم دوم از جنگ

ـ ا نایچ وجه مشروط به وجود امام     یکشور ودفاع از اجانب است به ه       استقالل ب امـام  ی
ن آن کرد بلکه بر تمام یا جانش ید با امام ین نگفته که دفاع را با     ی از مجتهد  یوکس ستین

 و اسـتقالل   محافظت کننـد ی اسالميافراد توده واجب است به حکم اسالم از کشورها 
 کـه ی اسـالم ،  خـردان ی بـ يا، ن موضـوع یعبارت فقها در ا   نک  یا. ندینما آن را پا برجا   

همـه بـا مـشرکان قتـال         متفقـاً   و وقاتلُوا المشرِکینَ کافَّۀَ کَما یقاتلُونَکُم کافَّۀً      دیگو می
 .خیزنـد  با شما به جنگ وخصومت بـر مـی   وکارزار کنید چنانکه مشرکان نیز همه متفقاً    

واقتُلُـوهم   دیـ گو  می اسالم که  د؟یگران شو ید عۀد تا طم  ینید بنش یگو  می )36آیۀ  ،  توبه(
 وهر جا مشرکان را یافتید به قتل رسـانید          حیثُ ثَقفتُموهم واخرِجوهم من حیثُ اَخرَجوکُم     

د دسـت  یـ گو  می)191آیۀ ، بقره (.و آنان را از همان وطن که شما را آواره کردند برانید     
وقاتلُوا فی سبیلِ  دیگو  می کهیاسالم  شوند؟رهیبر شما چ گرانید تا دی هم بگذار يرو

 ودر راه خدا با آنان که به جنگ ودشمنی شما بر خیزند جهاد کنید   اهللاِ الَّذینَ یقاتلُونَکُم  
والخیر کلـه   ( دیگو  می  که یاسالم ؟یدگران کن یم د ید خود را تسل   ی گو یم)190آیۀ،  بقره(

 الـسیف والـسیوف مقالیـد الجنـۀ والنّـار      الافی السیف وتحت ظل السیف وال یقیم النّاس      
 جنـگ بـا اجانـب    يث بـرا  یـ ات واحاد یصدها آ   و )باب یقال له باب المجاهدین     وللجنۀ

دارد تـف بـر     میجنگ باز و مردم را خود از کوشش   ،  کشور آورد   حفظ استقالل  يوبرا
  )  تایبی، نی خميموسو: ك.ر (. خردیزادة بین آدمیا
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  جهینت

 و  شهی در اندی مطلوب قرآنی حکمرانیآن است که به بررس بر دهن مقاله نگارنیدر ا
مسئوالن نظام عملکرد خود را به  دولتمردان و دگاه امامی دیشناس عمل امام بپردازد تا با

   .ندیک نمای نزدی مطلوب قرآنیحکمران
ـ از د  گانگــان ویب قطـع ســلطه ، ل حکومــتی ضــرورت تـشک ینـ یدگاه امــام خمی

ـ از د  و.  اسـت  ياقتصاد  و ی وفرهنگ ینظام  و یاسیسهاي   در عرصه  استعمارگران دگاه ی
 احکامى که راجع به حفظ نظام اسالم و دفاع از تمامیت ارضى و استقالل امـت            ؛شانیا

  .بر لزوم تشکیل حکومت داللت دارد، اسالم است
 سـلطان  .م کرده انـد  یتقس طانیوسلطان جور ظل الش    ظل اهللا  را به عادل   امام سلطان 

 وهماننـد  ردیگ  میت رادر نظریکند و مصلحت رع  میامر خدا را اجرا ت کهعادل آن اس 
ن جورانـد کـه   یطان سـالط یوظـل الـش  . پـردازد   مـی عتی شر ياجرا به) رسول اهللا (

  . اندی برخالف اوامر اله حرکات شان
 و سـپس   و ائمـه امبریـ حکومـت پ ی، نـ ی حکومت مطلوب از نظر امـام خم     

د واجد صفات علم به قـانون  ی بایحاکم اسالمی، نیخماز نظر امام  . ه است یحکومت فق 
  .باشد) یاسیس (تیو عدالت و فقاهت و کفای اله

علـت غـصب مقـام      بـه ،  نین مسلم یج در ب  ی را يها  حکومتی  د تمام یامام با  از نظر 
 واجدالشرائط است کـه  يابد و بر فقها   یر  ییزبودن آنها تغ  یآم  حکومت و خالفت و شرك    

حکومت ، ام نمودهی قیجمع  طور دسته به،  الزمیط اجتماعیابودن شر در صورت موجود
  .ل دهندیتشک

 و  از دستورات قرآن   يرویبه پ ی  جاد انقالب اسالم  ی ا ینی امام خم  يفکر ودر منظومۀ 
 قابل اجرا است که قانون یدر صورتی نآ قریبوده است وحکمران امبر اکرمیسنت پ 
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  ظلـم ی به نفـ  ی قرآن یشان در حکمران  یا و .اجرا شوند  و ای اح ی وسنت واحکام اله   یاله
ت یـ وحفـظ شـرافت انـسان وهو      ي  و واسـتقالل وآزاد     عـدالت  ي واجـرا  يریوظلم پذ 

  . دارندتأکیدن  قرآو اسالم قلمرو دفاع از و گانگانیب  سلطۀیو نفی فرهنگ
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  منابع  فهرست

مرکـز چـاپ   : تهران، چاپ اول،  )ه1410(ي  ا ی قمشه  اله يمترجم مهد ،  میالکر القران .1
  .یاسالم غاتیتبل نشر سازمانو

سـیري در اندیـشه   ، )1379(ی، نیحضرت امام خم  ی  دفاعهاي    شهین اند ییرخانه تب یدب .2
  .دفاع انتشارات: تهران، چاپ اول، امام خمینی

چاپ : تهران، چاپ اول،  شکوفایی شخصیت وامام خمینی   ،  )1391(،  فرامرزی،  سهراب .3
  .و نشر عروج

  .ن المللینشر ب:تهران، چاپ دوم،  امام خمینیسبک رهبري، )1389(، عباسی، عیشف .4
مؤسـسه   :قم،  چاپ اول ،  اندیشه سیاسی امام خمینی   ،  )1380(،  عبد الوهاب ی،  فرات .5

  .ا گرانیاحی انتشارات
 :روتیــب، چــاپ دوم، بحــاراالنوار، )1403(ی، محمــد بــاقر بــن محمــدتقی، مجلــس .6

  .یاءالتراث العربیدارإح
مؤسـسه   :تهـران ، چاپ اول ،  صحیفه امام خمینی   ،)1368ـ   1378(،  روح اهللا ی،  نیخم .7

  .ینیم ونشر امام خمیتنظ
 ینیم و نشر آثار امام خمیمؤسسه تنظ: تهران، صحیفه امام ،  )1379(،  روح اهللا ی،  نیخم .8

  .نشر عروج
چـاپ  ، در یـک جلـد  ، )امـام خمینـى   (والیت فقیـه ، ) ق  ه1423(، روح اهللا ی،  نیخم .9

 . آثار امام خمینىمؤسسه تنظیم و نشر: تهران، دوازدهم

م آثار امام   یتنظ مؤسسه: تهران،  چاپ ششم ،  والیت فقیه ،  )1376(،  روح اهللا ی،  نیخم .10
  .ینیخم

م و نـشر  یمؤسـسه تنظـ   :تهران، چاپ هفتم، والیت فقیه، )1377(،  روح اهللا ی،  نیخم .11
  .ینیآثار امام خم
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م و یمؤسسۀ تنظـ  : قم،  چاپ اول ،  المکاسب المحرمه ،  )ه ق 1415(،  روح اهللا ی،  نیخم .12
  .ینینشر آثار امام خم

م و نشر آثار امام یمؤسسه تنظ :تهران، اول چاپ،، عیالب،  )ق1421(،  روح اهللا ی،  نیخم .13
  .ینیخم

   نا ی ب: جایب، کشف األسرار، ) تایب(، روح اهللای، نیخم .14
ونشر آثار امام  میمؤسسه تنظ: قم، چاپ اول، صحیفه نور، )1381(، روح اهللای، نیخم .15

  ینیخم
مرکـز مـدارك   : قـم ، چـاپ اول ي، جلـد 21 صحیفه نور، )1361(،  ح اهللا روی،  نیخم .16

  .ی انقالب اسالمیفرهنگ
ـ (،  اکبریعلـ د جواد  یسي، ناصری ـ  ورع .17 ی  فقهـ یبرگرفتـه از مقالـه مبـان   ، ) تـا یب

  .54شماره ، فصل نامه حکومت اسالمیی، نیشه امام خمی در اندیاسالم انقالب
 ي سـالۀ نظـام جمهـور   ی بـر کارنامـه سـ   يرمرو، ) تا یب(،  درآمد،  محسنی،  مانیسل .18

 بـر کارنامـه نظـام      ي درآمد یش علم ین هما یمجموعه مقاالت نخست   (رانی ا یاسالم
   . امام خمینىی قرآنياستنادهاری ای اسالميجمهور



  
  
  
  
  

  رو درمان عجب و تکبی در بررس
 1ینی خمي مسعوديعبدالهاد

 توجـه عالمـان     مـورد ،  حـی به عنوان دو بیمـارى رو     ،  عجب و تکبر   :چکیده
 هدف یافتن مستندات قرآنی امـام خمینـی        به،  مقاله پیش رو  . اخالق است 

هاي ایشان را در ایـن    نگاشته،   و درمان آنها   تحلیل معنایی این دو بیماري    در  
تـوان    مـی ،  بر ایـن پایـه    . باره کاویده و کوشیده با آیات شریف قرآن بسنجد        

، ی افراطـی و ریـشه تکبـر   خوددوست، از نگاه امام خمینی،  گفت ریشه عجب  
شیوه درمان هـر یـک نیـز    . جهل آمیخته با خوددوستی و حقارت ذاتی است  

شناسایی هر چه بیشتر کوچکی و عیب و ضعف خویشتن اسـت؛ هـر چنـد          
به شیوه ، تواند با نهیب و هجوم طوفانی اي مانند امام خمینی می    عالم اخالقی 

اده دوري از ایـن دو بیمـاري   سالک گام در راه نهاده را بیدار و آمـ     ،  گداختن
ایشان مستندات قرآنی نظرات خود را بـه صـراحت و اشـارت      . اخالقی کند 

  .برجسته و نمایان گشته اند، آورده که برخی از آنها در این نوشته
ـ یب تکبر و خود بـزرگ    ،  عجب و خودشیفتگى   :ها کلید واژه  هـاى   اندیـشه ی،  ن

  .درمان عجب و تکبر، اخالقى امام خمینى
                                                   

1 .h.masoudy@gmail.com   

mailto:h.masoudy@gmail.com
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  مددرآ

،  در بـاره عجـب و تکبـر   هاى امام خمینـى  براى دستیابى به اندیشه، منبع اساسى ما  
حـدیث سـوم ایـن کتـاب بـه عجـب            .  چهل حدیث ایشان است    شرح کتاب ارزشمند 

ایشان در کتـاب جنـود عقـل و جهـل و در            . پرداخته و حدیث چهارم ویژه تکبر است      
بـه  ، )23 ـ  21 ص :1ج ، 1365، کلینـی  (شرح حدیث مشهور جنود عقل و جهل کافى

امام :  ك.ر (اند اشاراتى داشته، چندان به عجب نپرداخته ولی به موضوع تکبر، تبع روایت
براي تحلیل ایـن دو  . ایم  که از آنها نیز بهره برده     )343 و   342،  334ص  ،  1377خمینی،  

 از ابتدا معناي آنها را کوتاه و گذرا در لغت و سپس بـا انـدکی تفـصیل      ،  بیماري روحی 
هاي پیدایش و آنگاه شیوه درمان  سپس اندکی زمینه.  ارائه داده ایم دیدگاه امام خمینی  

برخی مستندات گزارش ، در این میانتالش ما . ها را از دیدگاه امام خمینی آورده ایم آن
امام خمینی بحث و روایت ناظر به عجب را مقدم داشته و آن را به              .استقرآنی ایشان   

، ما نیز در این نوشته ناچیز، نایی بیش از کبر شرح و توضیح داده است       صورت قابل اعت  
 گفتنی است این دو بیماري اخالقی بسیار به هم نزدیک اند و            .داریم عجب را مقدم می   

  . اخالقی آنها اثر نهاده است ارتباط برتعریف لغوي و، ارتباط آنها در درون روح انسان

  در لغتو کبر عجب  يمعنا

آنچـه از   . ب از کلمات هم خانواده اند و با هم قرابـت معنـایی دارنـد              عجب و عج  
این است که انسان از خود و یا عملش خـشنود و            ،  شود معناى لغوى عجب فهمیده مى    

جوهرى از کهن ترین لغت شناسان عرب در الصحاح کاربرد عجب . بلکه متعجب باشد 
؛ فـالن کـس بـه       أیـه و بنفـسه    فهو معجب بر  ،  اُعجب فالن بنفسه  «: کند را چنین ذکر مى   

، الجـوهري  (.».پس آن کس به نظـر و خویـشتن خـشنود اسـت            ،  خودش نازید و بالید   
متـرادف  » زهو«عجب را با ، فیروزآبادى نیز در القاموس المحیط     )256 ص   :1ج  ،  1420

را بـه  » أعجب به«باشد و  داند که همان بزرگ و زیبا آمدن انسان در نظر خودش مى          مى
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»  و س بجابن منظـور نیـز      .)101 ص   :1، ج   1420فیروزآبادي،   (رده است معنا ک » رّ به ع
ج ،  1405ابن منظور،    (را آورده است  » زهو«و  » عجب«در لسان العرب مشابهت معنایی      

در این میان ابن فارس که او نیز همانند جوهري از لغت شناسـان متقـدم      .)582 ص   :1
آمدن شخص در نزد خود تفسیر کرده و عرب است در مقائیس اللغۀ عجب را به بزرگ  

در  .)243 ص :4ج  ،1415ابن فارس،  (»العجب أن یتکبر االنسان فى نفسه    «: گفته است 
خودپـسندى و  «هـاى    اشـاره بـه عجـب و بـازگردان آن نیـز از واژه        يزبان فارسى بـرا   

در .  اسـت  ی درون يمارین ب ی ا ی استفاده کرده اند که روشن کننده چگونگ       1»خودپرستى
نیز بـراى اشـاره بـه ایـن معنـا       » یخودشگفت«و  » خودشیفتگى«از واژه   ،  وزگار معاصر ر

  .استفاده شده است
 به عظمـت و  ی زبانان روشن و همان است که در عرب  ی ما فارس  يز برا ی کبر ن  يمعنا

ن ماده به باب ی که ایهنگام، هین پایبر ا. ر شده استی تفس3یا متضاد با کوچکی 2یبزرگ
 ی بزرگـ ي به مشقت انداختن خود بـرا يبه معنا، ابدی  می »تکبر«د و شکل    رو  می »تفعل«

 نمـودن  یبزرگـ   بـه ی که در فارسییمعنا. دیآ  می ن در یش عظمت دروغ  یفروختن و نما  
   4.شود  میترجمه

  معناى عجب نزد امام خمینى

عالمـان  تعریف توان گونه اي تکمیل و تصحیح   از عجب را می تعریف امام خمینى  
 ،1374امـام خمینـی،   : ك.ر ( خود بویژه عالّمه مجلسى و شـیخ بهـایى دانـست        پیش از 

                                                   
 چهـل  شـرح : ك. ر(  اسـت ترجمه کرده» خودپسندي«را به » عجب«امام خمینی نیز  ؛  467، ص   میدفرهنگ ع . 1

 ).حدیث، ابتداي شرح حدیث چهارم

 ).256 ص 6ج : المحیط فی اللغۀ. (العظَمۀُ: الکبرُ. 2

 .)153 ص 5ج : مقائیس اللغۀ( أصلٌ صحیح یدلُّ على خالف الصغَر :الکاف و الباء و الراء:  کبر.3

  .واژه تکبر: نامه دهخدا لغت: ك. ر. 4
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شـود و زمینـه درك    روشـن مـی   عالمان اخالق اینتعریف  این نکته از ارائه      .)152 ص
، ابـن مـسکویه  . آورد فراهم میدقت امام خمینی را در تعریف عجب و مستندسازي آن          

  :داند در باره خود مىعجب را گمان نادرست انسان ، عالم مشهور اخالقى
فحقیقته إذا حددناه أنّه ظنّ کاذب بالنفس فى استحقاق مرتبـۀ هـى غیـر      ،  أما العجب 

، چون حقیقت عجب را به تعریف بنشینیم  ؛)166ص  ،  1381،  ابن مسکویه  (مستحقّۀ لها 
گمان به داشتن جایگاهى براى نفس که سـزاوار      ،  یابیم آن را گمان نادرست به نفس مى      

  .آن نیست
  :آورده استو امام محمد غزّالى در احیاء العلوم 

و آن کـه خـویش را داراى   ،  صفتى است که ناگزیر باید کمال باشد      ،  بدان که عجب  
نخست آن کـه بـر از   : دو حال دارد، بیند کمالى در علم و عمل و یا ثروت و غیر آن مى        

و ، آن نگران استمیان رفتن آن ترسان و بر مشوب شدن و یا از دست رفتن به یکباره              
، آن که از زوال آن بیمناك نیست  ،  چنین کسى معجب و خود پسند نیست و حالت دوم         

اما این سرور را از آن جهت دارد که نعمتى را از جانب خداى ، بلکه بدان مسرور است   
بیند و نه آن که آن را از خود بداند و ایـن نیـز معجـب نیـست و      متعال بر خود روا مى    

   بیمناك نبودن از زوال نعمت و خشنود بودن و اطمینان بـه     ،  جب است حالت سوم که ع
و آن را ، آن است و سرورش نیز از جانب منسوب دیدن آن نعمت به خویـشتن اسـت            

اى از سوى خداى  نه از آن رو که هدیه، کمال و نعمت و رفعت و نیکویى خویش دیدن
اى سایه افکند کـه   ندیشهپس هرگاه که بر قلبش چنین ا     . متعال است و به همو منسوب     

، پـس عجـب  . عجبش برود، گیرد از وى مى، از آن خداست و هرگاه بخواهد، آن نعمت 
بدون یاد آوردن منعم و انتساب ، همراه اطمینان و اتکال به آن، یعنى بزرگ دیدن نعمت   

  .)538 ص :3ج ، 1400، غزالی (نعمت به او
قـد آن در محجـۀ البیـضاء ـ شـرح      فیض نیز این معنا را بدون رد و ن، پس از غزالى

و در کتـاب   )277 ص :6ج ، 1430، فیض کاشـانی  (خود بر احیاء العلوم غزالى ـ آورده 
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بدون توجـه بـه مـنعم    ، عجب را بزرگ شمردن صفت یا نعمت، دیگر خود ـ حقائق ـ   
  .)207ص ، فیض کاشانی (دانسته که همان تعریف پیشین است
  :گرفته و فرموده است ن تعریف را پىای، شیخ بهایى هم در کتاب اربعین

دارى و مانند اینها  مانند روزه و شب زنده، تردیدى نیست که هر کس اعمال صالحى
پس اگـر اینهـا را هدیـه و نعمـت           . یابد نزد خود شادمانى و سرورى مى     ،  به جاى آورد  

سـان  و با این حال از مجازات خدا و زوال نعمت الهى هرا، خداوند متعال به خود ببیند  
اما اگر آن نعمت ، عجب نیست، این شادمانى، فزونى نعمتش را خواهان باشد، و از خدا

و آن را بـزرگ شـمرد و   ، را صفت خویش و قائم به خود و منسوب به خویشتن ببینـد       
بدان تکیه کند و خود را بیرون از حد تقصیر بیند و بدین سبب بر خداى سبحان منّـت        

  . )پیشین، لیغزا (این همان عجب است، نهد
،  بـر اسـاس آن  مورد استفاده عالمان دیگر قرار گرفته و عالّمه مجلسى     ،  این تعریف 

  :و نوشته استترى ارائه کرده  تعریف کامل
بزرگ و فراوان شمردن کار نیکو و شادمانى از آن و منّت نهادن بدان است و ، عجب

 در برابـر خـداى متعـال و    اما شادمانى بـا فروتنـى  . خود را از دایره تقصیر بیرون دیدن     
حالتى نیـک و  ، سپاسگزارى او که چنین توفیقى را به او داده و خواستار افزون شدن آن  

  . )306 ص :72ج ، 1403، مجلسی (پسندیده است
بر بزرگ شمردن نعمـت و کمـال و یـا فـراوان شـمردن           ،  ها تکیه اصلى این تعریف   

تعریف خـود از  ، ارد؛ چه؛ لغویان اندك تفاوتى با معناى لغوى آن د      ،  طاعت است و این   
  .اند بزرگ شمردن نفس بنا نهادهو شتن یعجب را بر خوش آمدن از خو

 و با استناد به حدیث اصلى مورد شـرح خـود  ها  ن تعریفی در تکمیل اامام خمینى 
یعنى حدیث على بن سوید از امام کاظم که در   ،  )حدیث سوم ،  1374امام خمینی : ك.ر(

ختص به شادمانى از اعمال و عبادات ظاهرى و به اصطالح خود           عجب را م  ،  آید پى مى 
یکى از ، داند؛ زیرا حدیث بلکه شامل اعمال قلبى هم مى     ،  کند نمى» اعمال قالبى «،  ایشان
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نـه  ، درجات عجب را منّت نهادن به ایمان دانسته کـه عملـى قلبـى و جـوانحى اسـت                
  .جوارحى

 یعجب به زشت، دینما  می شگفتیندک و ادهد تکمیل دیگرى که امام آن را ارائه مى
 فیه شریز برگرفته از آیت و آن نیبرگرفته از روا ن توسعهیا. ست استی ناشايو کارها

  ًنْعانُونَ صسحی مونَ أَنَّهبسحی مه نْیا ویاةِ الدی الْحف مهیعالَّذینَ ضَلَّ سآنان که تالششان ؛ 
 )104: کهـف  (کننـد  و مـى پندارند نیکـ   در حالى که مىدر زندگى دنیوى تباه شده است   

آیـا  :  بگو ؟؛خْسرینَ أَعماالً قُلْ هلْ نُنَبئُکُم بِاألَ    :به آیه قبلی   این آیه خود در پاسخ    . است
ـ یامام خم . است )103: کهف (شما را از زیانکارترین افراد خبر بدهم؟       ـ  در این  ن بـاره ی

  :نوشته است
در عالم واقع نیـز کمـال   ، نازد  که شخص معجب بدان مى    الزم نیست کمال و کارى    

، حتـى اگـر در واقـع   ، بلکه تخیل و توهم کمال بودن و زیبا پنداشـتن آن          ،  حقیقى باشد 
 کافى است که شخص را بـه اعجـاب و خودپـسندى در غلطانـد             ،  زشت و نقص باشد   

  .)61ص ، 1374، ینیامام خم: ك.ر(
آنجا کـه  ،  ین معنا را با قرآن نشان داده است       مطابق بودن ا   خود،  امام در ادامه سخن   

  :فرماید خداى متعال مى
                   َفَـال ـشَآءـن یى مدهی و شَآءن یلُّ مضی نًا فَإِنَّ اللَّهسح اهفَرَء هلمع وءس یِّنَ لَه ن زأَفَم

آیا کسى که زشتى     )8آیه  ،  فاطر (؛عونَتَذْهب نَفْسک علَیهِم حسرَت إِنَّ اللَّه علیم بِما یصنَ        
 خداونـد ] مانند نیکوکار واقعى اسـت؟ [بیند  کارش برایش آراسته شده و آن را نیکو مى    

پس از اندوه آنان جان ، نماید د و هر که را بخواهد راه مىکن هر که را بخواهد گمراه مى    
  .کنند داناست از کف مده که خداوند به آنچه مى

آیات و دیدار خدایشان هستند و از این رو کارهایشان هـدر رفتـه و        آنان کافران به    
  .کنیم روز قیامت میزانى براى آنها برپا نمى

،  مخفى بودن این معنا نزد بیشتر افـراد و کمتـر بـه ذهـن رسـیدنش را                 امام خمینى 
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 به آن تصریح کند و بدون آن که از عجب معمـولى و           داند که امام کاظم    موجب آن مى  
عجب به اعمـال  ، سخنى به میان آورد، گیرد ه به صفات کمالى واقعى صورت مى  رایج ک 

هر دو آیه یاد شده را بـا هـم   ، زشت ولى زیبا پنداشته شده را نام ببرد و به طرز بدیعى           
: العجب درجات، منهـا « :گونه بیان فرماید بدین، جمع و تحت عنوان یک درجه از عجب 

أن یـؤمن  : ، و منهـا یحسب أنّه یحسن صـنعاً ناً فیعجبه وأن یزین للعبد سوء عمله فیراه حس  
ح ، 313 ص :2ج ، 1365، ینیکل (؛» علیه فیه المنّ للّه عزّ وجلّ و به فیمنّ على اللّهالعبد بر

  )327ص ، 1404، ابن شعبه؛ 3
اش تزیین گردد و آن را       عمل زشتش به دیده   ،  یکى آن که بنده   : درجاتى دارد  عجب

، خوشش آید و بپندارد که کار نیکویى کرده است و دیگر آن که     ،  ن رو زیبا ببیند و از ای    
 وجـلّ  عـزّ بـر خـداى   ، عبد به پروردگارش بگرود و در حالى که خدا بر او منّـت دارد            

  .نهد منّت

 از درمان عجبیش نیپ

به مطالـب متعـدد و   ، ثی چهل حدشرحث سوم از کتاب   ی در شرح حد   ینیامام خم 
مـستقل مطـرح و   هـایی    عجـب را در فـصل      أمفاسد و منش    پرداخته و مراتب و    یمتنوع
وه معالجه عجب اختصاص نداده ی را به درمان و شياند؛ اما فصل جداگانه ا ح دادهیتوض
خـود  ،  حاصـل از عجـب  يهـا  یهابان مفاسد و تیآن باشد که ب، ن امر یل ا ید دل یشا .اند
 در فـرد  يرومنـد ینزه یـ ا دست کم انگی باشد ی خطرناك کاف يمارین ب ی از ا  ي دور يبرا
 و یجـسم هـاي   يماری از بيارین در بس یافزون بر ا  . ابدین را ب  آد آورد تا راه درمان      یپد

ن یهمـ . میابیوه درمان را بی است تا ش   یکاف،  ش آن یدایشه و اسباب پ   یشناخت ر ی،  روح
 و سـد    يریشگیا پ ، ی م با زدودن آن   یتوان ، می می کرد ییشه و سبب عجب را شناسا     یکه ر 
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   1.میخود را از عجب برهان، سوخ آن به درونکردن راه ر
ـ آورده و ر» منشأ عجـب « در فصل   ینیتوان آنچه را امام خم      می ن نظر یه ا یبر پا  شه ی

 بـه راه  یی راهنمايگونه ا ،  ا همان حب نفس بازگردانده    ی ی را به خوددوست   يخودپسند
ـ ، ی نکه فاضالن نراقى  ینکته جالب توجه ا    .درمان عجب دانست   و مـال   يمهـد   مـال یعن

 هان بنام و اخالق پژوهان متاخر در دو کتاب بزرگ و دانـشنامه گـون  ی از فقیاحمد نراق 
ن دو فصل درمان عجب یا. ن کار را کرده اند ی عکس ا  هجامع السعادات و معراج السعاد    
، را درمـان یشه و منشأ عجب را در آن ادغام کرده اند؛ زیرا مستقل و جداگانه آورده و ر 

 دو یوسـتگ ین نشان دهنده پ  یا. ها و عوامل پیدایش بیمارى است      همستلزم شناخت ریش  
ـ از ا.  ماننـد عجـب اسـت   یروحهاي  يماری بی و درمان برخیشه شناسیبحث ر  ن رو ی
ـ یم تا راه حل آن را از نظر امام خم     یپرداز  می  عجب یشه شناس یمختصر به ر   کوتاه و  ی ن

  . میرائه داده باشا

  شناخت منشأ عجب

یابد و حتی برخـى       می ل اختیارى و عبادى و نیک انسان بروز       بیشتر در اعما  ،  عجب
از مراتب و درجات عجب مانند منّت نهادن بر خداوند و بالیدن به ایمان و عمل صالح              

در صفات و کماالت غیر اختیارى ، عجب، با این حال. گیرد تنها در این عرصه شکل مى
و یـا عقـل و    ،   و سـالمت آن    مانند عجبِ به جسم و هیکل و قـدرت        ،  یابد  می نیز بروز 

و یـا مـال و   ، و یا به نسب و حسب و عشیره و پـدران و اجـداد بـزرگ        ،  هوش و رأى  
                                                   

مؤید این حدس، سخن امام خمینی در درمان تکبر است که با وجود اختصاص فصل جداگانه براي عالج آن و  .1
اکنون که مفاسد کبر را دانستی، در صدد : فرماید اش می ارائه چند راه حل شناختی و رفتاري براي آن، در مقدمه

 همت به کمر زن براي پاك کردن قلب از این کدورت و صاف کردن آیینه دل از ایـن  عالج نفس برآ، و دامن   
اگر اهل قوت نفس و سعه صدري و ریشه حب دنیا در دلت محکم نشده و زخارف دنیا در قلبت . غبار غلیظ

 ــ » موجبـات تکبـر  «فـصل  یعنی – پر جلوه نکرده است و چشم اعتبار و انصافت باز است، همان فصل سابق   
  .بهترین عالجهاي علمی است
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یـاد  » اسـباب عجـب  «از این امور با اصطالح ، که برخى از عالمان پیشین اخالق . ثروت
ن امور یم ایتوان  می ما)543ص ، پیشین، غزالی (اند و آنها را به هشت گونه رسانده     کرده
ـ    یش عجب بخوان یدای پ يها  و عرصه  ها نهیرا زم  شه یـ  ریم و ماننـد عالمـان اخـالق در پ
  .می آن باشیاصل

، امام محمد غزالى و به دنبال او فـیض کاشـانى  ،  )نیشیپ،  هیابن مسکو  (ابن مسکویه 
، فـیض کاشـانی   ؛  پیـشین ،  غزالـی  (.اند ریشه اساسى عجب را جهل محض انسان گرفته       

شهید دسـتغیب شـیرازى نیـز عجـب را     ، المان معاصر در میان ع)282 ص :6ج  ،  1430
با نظـر بـه   . )419ص ،  1351،  دستغیب (داند ناشى از نادانى و غفلت و غرور انسان مى        

روایـاتی کـه عجـب را نـشانه        . توان به مؤیداتى براى این نظر دست یافت        مى،  روایات
مچون حدیث ه، اند بالهت و ضعف عقل انسان و یا آن را رأس جهل و حماقت دانسته

، اوج جهل است،  خودپسندى؛)414ح ، 1360، آمدي (»العحب رأس الجهل«: امام على
ح ، 56ص ، 1414،  طوسى (»حسبک من الجهل أن تعجب بعلمک     « و حدیث امام رضا   

ال جهل «: و حدیث امام صادق،  در جهل تو همین بس که از دانشت خوشت آید          ؛)78
ح ، 141ص ، 1385، طبرسـی ؛ 338ح ، 244 ص :8ج ،  پیشین،  کلینی (»أضرّ من العحب  

و احادیث دیگـر  ،  جهلى زیان بارتر از عجب نیست  ؛)تر به معناى تلخ  » امرّ« با لفظ    336
در دانشنامه میزان   » العجب«از عنوان   » العجب حمق «و  » العجب آفۀ اللب  «که در دو باب     

  . آمده استالحکمۀ
ت نشناسد و در باره خود بـه اشـتباه    هر گاه انسان خود را درس     ،  شهین اند یه ا یبر پا 

نقص  ببیند و اعمال و صفاتش را کامل و بى    افتد و خویشتن را بزرگ و دوست داشتنى         
انـسان  ، به دیگر سخن. نهد نازد و بر دیگران منّت مى بالد و مى   ها مى   بدان  آنگاه بپندارد؛

ک مقایسه دایمى با هایش پى ببرد و در ی ها و آلودگى اگر درون خود را بکاود و به عیب
گـاه   هـیچ ، و زشتى خـود شـود   یکاستمتوجه ضعف و ، بهتر از خودا  ی هاى کامل  انسان

و این با روایاتى کـه      ،  ورزد یابد و به آن عالقه نمى      خود را بزرگ و دوست داشتنى نمى      
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 سـازگار و بـا روایـاتى کـه معالجـه انـسان       1،داند عجب را مانع رشد و ترقى انسان مى    
 همخــوان اســت، دانــد ســبب جهــل مرکــب و نــابخردیش میــسر نمــىمعجــب را بــه 

 زیرا ندیدن نقص نفس است که حرکتى را به سوى رشد و یا 2؛)221ص ، 1414 ،دیمف(
 یشتن است کهجاهالنه و غافالنه نگریستن به خو    . شود اصالح و رفع عیب موجب نمى     

ده و از کند و چنـین انـسانى کـه از خـودش خوشـش آمـ       انسان را محبوب خویش مى 
پردازد و ایـن دور متعـاکس تکـرار     به ستایش خود مى ،  خود خشنود گشته است    اعمال

  . شود مى

  ینیدگاه امام خمی عجب از دمنشأ
شود و تا ایـن حـد در مـرداب     پرسش این است که چگونه انسان از خود غافل مى         

تر از چگونه انسانى که به نفس خود بصیر است و خویشتن را بیـش           ! رود؟ جهل فرو مى  
در باره خود چنین تصورات اشـتباه و بـه دور از واقعـى    ، شناسد هر شخص دیگرى مى  

تعیـین  ، پاسـخ ایـن سـؤال   ! آیـد؟  چنین در چنبره خیاالت واهى گرفتار مى کند و این  مى
ریـشه اساسـى عجـب را ماننـد     ، ایشان.  امام خمینى است  دگاهیاز د کننده ریشه عجب    

  :فرماید جوید و مى دوستى مىدر خود، هاى اخالقى دیگر بیمارى
رذیله عجب از حب نفس پیدا شود، چون که انسان مفطور بـه حـب نفـس               
 .است و سر منشأ تمام خطاهاى انسانى و رذایل اخالقى حـب نفـس اسـت          

  )71ص ، 1374، امام خمینی(
توان چنین استدالل کرد که محبت انسان به خویشتن که از لوازم ادامه حیـات و            مى

یابـد و ایـن افـراط باعـث      گـاه شـدت مـی     ،  رود گاه از میان نمى    ست و هیچ  بقاى نوع ا  
دیده عقل از درون نابینا گردد و نور آن به همه زوایاى نهان و پنهـان نفـس ره   ،  شود مى

                                                   
 ).167، حکمت هنهج البالغ(االعجاب یمنع من االزدیاد . 1

 .باره  در اینسخن حضرت عیسى. 2
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داشتنى  نگرد و خود را دوست      انسان خویشتن را با دیده تسامح می      ،  در این حالت  . نبرد
تـوان میـان    مى، بدین گونه. است»  یعمى و یصمء حب الشى«پندارد که همان معناى    می

جهل به عنوان علت بیان شده عالمان اخالق براى عجب و حب نفس که امـام خمینـی         
اگـر چـه   ، پیوند زد و این دو را به هم مـرتبط دانـست     ،  آن را منشأ عجب دانسته است     

  1.مؤید نظر امام خمینی است، شناسان برخی نظریات روان
، او با تزیین عمل انسان. نقش شیطان در این میان است، توان افزود  میآنچه در پایان

دهد و با استکثار اعمال و زیاد به چـشم آوردن          آن را به صورت کمال و تمام نشان مى        
انـسان را در دام خـود       ،  هاى پى در پى    آورد تا با وسوسه    زمینه عجب را فراهم مى    ،  آنها

انسان را فریفتـه  ، شود و چاپلوسى آنان ده مى گاه این نقش به دیگران سپر     . گرفتار سازد 
. گردد بیند و از خود خشنود مى    نقص و فراوان مى    بى،  کند و عمل خود را نیکو      خود مى 

م یآور  می رایکیح کرده است که یطان تصرین عمل شیم به ای در قرآن کريات متعددیآ
  . میده  میه ارجاعیو به بق
      یتَب قَد و ودثَم عاداً و ـنِ          وع مهدفَص ممالَهطانُ أَعالشَّی منَ لَهیز و هِمنساکنْ مم نَ لَکُم

 و  48،   و انفـال   43آیـه   ،   انعـام  :و بنگرید به  ،  38: عنکبوت( السبیلِ و کانُوا مستَبصرینَ   
  . )24،  و نمل63، نحل

ـ  (هـاى  و از مـسکن   ) هـالك نمـودیم    (و قوم عاد و ثمود را نیـز         آنهـا ) ران شـده  وی
آنان را در نظرشان ) زشت (هاى و شیطان عمل، براى شما روشن شد) سرنوشت بدشان(

                                                   
توان یک هسته مرکزى و دور از دسترس خودشیفتگى یافت کـه در   فروید معتقد بود که در بیشتر مردمان، مى  . 1

، و اریک فروم منتقد مکتب فروید که خود را در این ورزد برابر هرگونه تالشى براى رفع کامل آن مقاومت مى
طبیعت، مقدار زیادى خودشیفتگى در آدمى به ودیعه نهاده است تا او را «: گوید داند، مى مسئله دنباله رو او مى 

توانیم با مراجعه به متون دینى و اخالقى خود، این را  ما مى. »به انجام آنچه براى بقاء ضرورى است، قادر سازد
محتبى که در سرشت آدمى به ودیعت نهاده شده و انرژى روانى حیات و سائق . ه همان حب نفس تفسیر کنیمب

هـاى   کند، و تنها در صورت طغیان و فراتر شدن از حد اعتدال خویش، بـه مـادر بیمـارى      زندگى را تأمین مى   
 .87 و 86، ص  شردل آدمى و گرایشش به خیر واریک فروم، : ك. ر. شود روحى انسان تبدیل مى
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به توحید و    (بازداشت در حالى که پیشتر اهل بصیرت      ) خدا (آراست پس آنها را از راه     
  .بودند) دین

  درمان عجب در ینیوه امام خمیش

کنند و راه درمان     مى عجب را بر حسب مبادى پیدایش آن تقسیم       ،  هاى اخالق  کتاب
همچنین راه حل اساسى ناظر به ریشه اساسى عجـب  ،  آنان. دهند هر یک را پیشنهاد مى    

وه امـام بـر   یش.  آورده استيگر روی ديوه ایبه ش،  امام خمینى اما  .اند را نیز بیان نموده   
ـ ، امـام . دار کردن استوار استیبه دادن و ب تنّيه همه جانبه برال و حم  ی بخش یآگاه ن ای

پـسندد و    نمـی هـاى اخالقـى را   شیوه را از آن رو برگزیده است که روش رایـج کتـاب   
امام نقـش اسـتاد و   . داند  از آنها را در حد و اندازه نسخه نوشتن براى بیمار مى    ياریبس

در ، دانـد   مـی در حد مشاور و راهنمـاى طریـق  ، وه معمولیز در ش ینویسنده اخالق را ن   
 حرکت به متعلّم ببخشد و افـزون         محرّك هم باشد و انگیزه     باید،  معلّم اخالق   که یجال

او را به استفاده از آن ترغیـب کنـد و وى را بـه روشـنى متوجـه      ، بر ارائه دارو به بیمار   
شـرح حـدیث جنـود عقـل و         «در مقدمه کتاب    ،  امام. اش و خطرات آن بنماید     بیمارى

، 1377، امام خمینی: ك.ر (تصریح کرده و آن را توضیح داده   ،  به این روش خود   ،  »جهل
امـام بـراى درمـان    . آن را به کار برده اسـت   ،  »چهل حدیث شرح  « و در کتاب     )13ص  

هـاى   زشتى باطنى اعمال و به ویژه عبادت      ،  با صراحت و کوبندگى تمام    ،  بیمارى عجب 
  : فرماید کشد و مى ما را به رخ مى

وع به اخبـار و  اگر این مفاسد را درست فهمید و با دقت مالحظه کرد، و رج   
آثار وارده از رسول اکرم و اهل بیت آن سرور، صلوات اللّه علیهم اجمعـین،            

داند که در صدد اصالح نفس بر آید و خـود را از    کرد، البته بر خود الزم مى     
بـاطن نفـس برانـدازد کـه مبـادا خـداى          این رذیلـه پـاك و ریـشه آن را از          
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، 1374،  امام خمینـی  . ( شود با این صفت زشت به عالم دیگر منتقل        نخواسته
   )70 ـ 69ص 

هاى ریز و درشت اعمال و طاعـات   به ارائه نقص، گاه امام خمینى با تفصیل تمام      آن
و نقطه ثقل حمله کوبنده و هجوم همه جانبه خود را بر ریایى بودن همـه        ،  پردازد ما مى 

ردیم و بفهمیم شود که به این نکته رهنمون گ      و خواستار آن مى   ،  دهد طاعات ما قرار مى   
ایم و تمام عبادات ما براى رسیدن به شهوات نفسانى  که هیچ عبادتى را براى حق نکرده

هاى شوخ و شنگ بهشتى و  هاى زمرّدین و هم آغوش شدن با لعبت    و نشستن در تخت   
هاى حریر و استبرق و سکنا کردن در قصرهاى نیکـومنظر و رسـیدن بـه             پوشیدن لباس 

  )79ص ، 1374، امام خمینی: ك. ر. (استآرزوهاى نفسانى بوده 
 ی گرفته و با لحنیک سوال پ ین مقدمه را با طرح      ی خود از ا   يریگ جهی امام سپس نت  

  :ده استین پرسی چنيانکار
ها را، که تمام براى خودخواهى و پرستش نفس است، به خـدا               آیا باید این  

مـزد کـار   اى کـه بـراى    نسبت داد و پرستش حق دانست؟ آیا شما بـا عملـه    
کند چه فرقى دارید که اگر او بگوید من محض صاحب کار این عمل را                مى

گوییـد نمـاز    کنید؟ آیا شما دروغگو نیـستید کـه مـى    کردم، او را تکذیب مى   
کنم براى تقرب به خدا؟ آیا این نماز شما براى نزدیکى به خداسـت، یـا            مى

اش بگـویم،  براى تقرب به زنهاى بهشت است و رسیدن به شهوات است؟ ف 
 .پیش عرفاى باللّه و اولیاء خدا تمام این عبادات مـا از گناهـان کبیـره اسـت       

  )73ص ، 1374، امام خمینی(
خالـصانه و مقرّبانـه     ،  نه عجب به طاعت را که همان      یزم،   با این سخنان   امام خمینى 

نـاز و  دارد و جایى را براى افتخار و بالیدن به عمل و  از میان برمى، پنداشتن عمل است  
بـه ایـن   ، گر بعـد یامام همچنان و در چند سطر د . نهد غنج و دالل بر خداوند باقى نمى      
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خوانـد و   یی میای را ريعادهاي   دهد و اعمال و طاعات ما انسان       ادامه مى ،  حمله شدید 
  :یدفرما  مینیچن

این عبادت من و تو با معصیت اهل عصیان، که اشد آنها ریا است، چه فرقى 
ه ریا شرك است و بـدى و بزرگـى آن از جهـت آن اسـت کـه       دارد؟ زیرا ک  

تمام عبادات ما شرك محـض اسـت و شـائبه،           . عبادت را براى خدا نکردى    
خلوص و اخالص در آن نیست، بلکه رضاى خدا به طریق اشتراك هـم در               

 .اداره بطن و فـرج اسـت  ] و[آن مدخلیت ندارد، فقط براى شهوات و تعمیر    
  )همان(

 ارائه  يا به معنا  یرا ر یا دانست؛ ز  یم در مفهوم ر   ی تعم ي را گونه ا   ن سخن ی توان ا  یم
ا از آن رو تباه یر، اتیدگاه روایاز د. گر جز خداوند استی دیو نشان دادن عمل به کس

کند و   میت او را از خلوص ساقطیرد و نیگ ي میکننده عمل است که در درون فرد جا     
ش مردمـان را در نظـر بـدارد و نـه       یاست،  اکار از عمل و طاعت خود     یشود ر   می موجب

 . به آن توجه داده است     ینین مالك همان است که امام خم      یا. ان را یت خالق جهان  یرضا
 ر آنیده در تفـس یات رسـ یـ ه سوره کهـف و روا     ین آ ین صورت و با توجه به آخر      یدر ا 
 ف خداوندیه شرین آیدر ا. شرك دانست  راها    ن گونه عبادت  یجه ا یا و در نت   یتوان ر  می
 إِلَی أَنَّمـا إِلهکُـم    قُلْ إِنَّما أَنَا بشَرٌ مثْلُکُم یوحى :دهد  می ن فرمان و تذکر   یامبرش چن یبه پ 

: بگـو  ؛إِله واحد فَمنْ کانَ یرْجوا لقاء ربه فَلْیعملْ عمالً صالحاً و ال یشْرِك بِعبادةِ ربه أَحداً     
شود که خداى  به من وحى مى) جز اینکه ( بشرى چون شمایمجز این نیست که من هم

شما خدایى یگانه است پس هر کس به لقاى پروردگارش امید دارد باید کارى شایسته              
  .پروردگارش هیچ کس را شریک نسازدکند و در پرستش 

ن یباشد و بـد   میایر، هین آیشرك در اهاي   مصداق  از یک، ی 1تین روا یه چند یبر پا 

                                                   
الً  : سئلَ رسولُ اللّه صلى اهللا علیه و آله عن تفسیرِ قَولِ اللّه :       اإلمام الباقرُ  .1 مـلْ ع عمـفَلْی هبر قاءو لرْجنْ کانَ یفَم 
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عبـادات مـا را شـرك محـض         ،   که به صـراحت تمـام      ینیله سخن امام خم   صورت دنبا 
  . شود  میز مستند به قرآنین، دانست

گیرد که ما نه تنها حقّ و اجازه خشنود شدن از  رود و نتیجه مى امام خمینی پیشتر مى
، توانیم آنها را موجب فالح و رستگارى خود بدانیم   اعمال خود را نداریم و نه تنها نمى       

بـه تقـصیرهاى عمـدى و    ، باید از آنها استغفار کنیم و با خجالـت و سـرافکندگى           بلکه  
هاى گفته شده در نماز و حج و سـایر   سهوى خود در آنها اعتراف کنیم و حتى از دروغ     

ایشان در پایـان    . )، شرح حدیث سوم   1374امام خمینی،   : ك.ر (توبه کنیم ،  عبادت خود 
شـرح  در کتـاب  ، ا از شرح حدیث سـوم  متعددى راین هجوم آتشین خود که صفحات 

بـه خداونـد   ،  از شر شیطان و نفس امـاره      1،  چهل حدیث به خود اختصاص داده است      
  .برد مى پناه

 شیوه گداختن دانست کـه در درمـان   همان ن حمله تند امام خمینى رایتوان اد ب یشا
قـع بـه   در وا، روش درمـانى مبتنـى بـر گـداختن    . رود برخى بیمارهاى روانى به کار مى 

دار یبیمار را از خواب غفلت ب، شود که ناگهان اى اطالق مى برخورد سوزاننده و گدازنده
منشأ بیمارى را ، د و با نهیب و هجوم یکباره      ینما م موجودش مى  یت وخ یو متوجه وضع  

  .کند سوزانده و ریشه آن را خشک مى
ن نیکـى و  این روش بر این اساس استوار است که آدمى را داراى قدرت تمیـز میـا         

                                                                                                                         
  

رَ اللّـه بـه    و من عملَ عمالً. ..من صلَّى مراءاةَ الناسِ فهو مشرِك«:  فقال و ال یشْرِك بِعبادةِ ربه أَحداً صالحاً ا أمـمم 
   شرِكو مراءاةَ الناسِ فهپس هر که امید دیدار پروردگارش را «؛ از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله درباره آیه        »م

هر کـه  : سؤال شد، حضرت فرمود» دارد باید کارى شایسته کند و هیچ کس را شریک پروردگارش قرار ندهد     
هاى خدا را براى خودنمایى به مردم  و هر که یکى از فرمان... ى به مردم نماز گزارد مشرك استبراى خودنمای

؛ و براي دیدن روایات بیشتر در     4/ 294/ 2: ؛ و مشابه آن کافی    47/ 2: تفسیر قمی .(به جاى آورد مشرك است    
  .»الریاء و الشرك: 1416الریاء، باب « عنوان : میزان الحکمۀ: این باره بنگرید

 .176، ص 1، ج آداب الصالة: ك. هاى دیگرش نیز این هجوم تند و داغ را دارد، ر امام در کتاب. 1
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هـا و   پویا و با گستره پهناورى از انگیـزه ، گر داند و وى را انتخاب     بدى و خیر و شرّ مى     
در مواقـع ضـرورى و   ، هـا  با اتکا به همین توانایى ،  بیند و از این رو     نیروهاى درونى مى  

او را بـه تـرك   ، کنـد و از ایـن رهگـذر    با بیمار برخـورد مـى    ،  در نهایت شدت  ،  خاص
  .نماید انى همچون کبر و عجب وادار مىهاى نفس رذیلت

توان آنها را در این شیوه جاى  یابیم که مى هایى دست مى به برخى نمونه، در روایات
و یکى از آنها در باره کسى است که به حسب و نسب خود افتخـار کـرده وبـدان                ،  داد

پسر فالنم  ،من فالن! اى رسول خدا  :گوید آید و مى  مىاو نزد رسول خدا. بالیده است
تـو  : فرمایـد  رسول خدا بدون درنـگ بـه او مـى    . شمرد و تا نه نفر از پدران خود را مى        

  .)5ح ، 329 ص :2ج ، پیشین، کلینی: ك. ر (دهمى آنان در دوزخ هستى
ایشان ما . این البته به معناي نادیده گرفتن شیوه شناختی در روش امام خمینی نیست

هاي درونی مان ترغیـب کـرده     اعمال و شناخت انگیزه  را به تفکّر و اندیشیدن در باطن      
  . خواستار دور کردن عجب و خودپسندي شده است، است و با متوجه کردن ما

  ینی تکبر نزد امام خميمعنا

پـس از آوردن    امـام   . کبر است ،  ثی چهل حد  شرحکتاب  از  ث چهارم   یحدموضوع  
   :اند ف کردهیتعرن ی چن را کبر1، ثیمتن حد

ت است از یک حالت نفسانیه که انسان ترفع کند و بزرگى کند و          عبار» کبر«
شود  و اثر آن اعمالى است که از انسان صادر مى       . بزرگى فروشد بر غیر خود    

و این صفت غیـر     . و آثارى است که در خارج بروز کند که گویند تکبر کرد           
  .از عجب است

                                                   
بالسند المتّصل إلی محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن أبـان، عـن حکـیم،      . 1

 حکیم گفت پرسـیدم از امـام صـادق،     الکبر أدناه؛إنّ: سألت أبا عبد اهللا، علیه السالم، عن أدنی اإللحاد؟ فقال    : قال
. »همانا کبر پـایین تـر درجـه اوسـت    «: پس فرمود. علیه السالم، از پست تر و پایین تر درجه برگشت از حق           

  ) 1، ح 309، ص2 ج ،کافی(
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 خبیثه ولیده بلکه، به طورى که سابق ذکر شد، این صفت زشت و این رذیله            
و ثمره عجب است، زیرا که عجب خودپسندى است، و کبر بزرگى کردن بر       

انسان که در خود کمالى دید، یک حالتى بـه او        . غیر و عظمت فروشى است    
دهد که آن عبارت از سرور و غنج و تـدلّل و غیـر آن اسـت، و آن     دست مى 

م گمان کـرد،  حالت را عجب گویند، و چون غیر خود را فاقد آن کمال متوه  
در او حالت دیگرى دست دهد که آن رؤیت تفوق و تقدم اسـت، و از ایـن       
رؤیت یک حالت بزرگى فروشى و ترفـع و تعظمـى دسـت دهـد کـه آن را         

ها تمام در لب و باطن است و اثـر آن در ظـاهر، چـه در         و این . گویند» کبر«
انـسان  و بالجملـه،  . هیئت بدن و چه در افعـال و اقـوال باشـد تکبـر اسـت            

خودبین خودخواه شود، و چون خودخواهى افزاید، خودپسند گردد، و چون      
  )79، ص1374امام خمینی، (.خودپسندى لبریز آید، خود فروشى کند

امـا  ، ن فصل آن است که کبر و عجب هر چند با هم رابطه دارنـد  یجه سخن در ا   ینت
ـ ، داشتن و تحسین خود است  دوست،  عجب. دو مفهوم متفاوت هستند    دون آن کـه در  ب

، الزم نیست کـه شـخص معجـب   ، به عبارت دیگر. خود را با دیگران بسنجد، این میان 
بلکه کافى است که اعمال خود را زیبا و فراوان و       ،  همواره خود را از دیگران بهتر ببیند      

اما به طور معمول و در ، پر ارزش بپندارد؛ خواه از اعمال دیگران بیشتر باشد و یا نباشد
، حقیقت کبر امـا . شود یابد و کبر متولد مى این زیبابینى به برتربینى سوق مى  ،  وارداکثر م 

افزون بر کوچک دیدن دیگران کـه از آثـار   ، بزرگتر شمردن خود از دیگران است و این  
ک نقل از   یدر  ،  از این رو  .  و بزرگ شمردن خود را هم نیاز دارد        ینیخودب،  عجب است 

و ،  عجب را متـضاد خـشوع قـرار داده        امام کاظم  ،»جنود عقل و جهل   «حدیث مشهور   
عجـب بـا تکبـر مـرتبط و همـسو       ،  فرازى و تکبـر متـضاد اسـت        چون خشوع با گردن   
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 عجب و مفاسد حاصل از يامدهای از پیکی تکبر را ینیامام خم، نی افزون بر ا1.شود مى
ـ ا. دینما  می را روشن یب روح ین دو آس  ی تفاوت ا  ی روشن بهي که   امر. داند  می آن شان ی

   :فرموده است
گردد و بـه مـصیبت      » کبر«مفسده دیگر آنکه این رذیله موجب رذیله مهلکه         

مفاسـد  «فـصل   ،  حدیث سـوم  ،  1374،  امام خمینی . (تکبر انسان را مبتال کند    
  .)69، ص»عجب

  درمان کبر   

فصل مستقلی را بـراي  ، در شرح حدیث چهارم و بر خالف باب عجب    امام خمینی     
 بیان درجات مشابهش با عجبسپس تعریف کبرو  ایشان ابتدا به.  گشوده انددرمان کبر

به اعتبار کسی که بر او را چهار درجه از کبر ، اي دیگر  از زاویه  پس از آن و   .پرداخته اند 
کبـر بـر خـداي      ،  نخستین درجه از این مراتب چهارگانه     . ارائه داده است  ،  کنیم  می تکبر

ز کبـر در  یو نصلوات اهللا علیهم ،   بر انبیا و رسل و اولیا      متعال است که به مراتب از کبر      
. گـردد  ی متعال باز ميز به کبر به خدا ین دو ن  ی بزرگ تر است؛ هرچند ا     یبرابر اوامر اله  
به ، ز مانند اهل معرفت ی کبر بر بندگان خدا را ن      یعن، ی  کبر مرتبه چهارم   ینیالبته امام خم  

 ي ارائـه شـده از سـو   ید ماست دو نمونه قرآنآنچه مقصو.کبر بر خدا باز گردانده است    
  : ن درجات است که فرمودی از ای برخيامام برا

افتاد و خداى تعالى خبر  و اما کبر بر انبیا و اولیا در زمان انبیا بسیار اتفاق مى        
و از اهل ایـن ملـت   . أَنُؤْمنُ لبشَرَین مثْلنا: ده است از حال آنها که گفتند  دا

 و در صدر اسالم، . رجلٍ منَ القَرْیتَینِ عظیمٍ  ال نُزِّلَ هذَا القُرآنُ على لَو: گفتند
اى از آن در  تکبر بر اولیاء خدا بسیار واقـع گردیـد و در ایـن زمانهـا نمونـه            

                                                   
: ك.  ز رو نی.  را ندارد» الخشوع، العجب«گفتنى است نقل کلینى در الکافى، جمله . 402تحف العقول، ص : ك.ر. ١

 .داند  که عجب به حکومت و فرمانروایى را، موجب پیدایش غرور و نخوت مى4168غرر الحکم، ح 
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  )81، ص1374امام خمینی، ( .بعضى از متحلّین به اسالم است
را راه مبارزه با یز، آورد  می فراهمدرمان رابهتر نه یزم، يبند رجهن دیرسد ا  میبه نظر

ـ  متفـاوت اسـت  خـدا کبر بر بنـدگان    با   ییارویوه رو یبا ش تکبر بر خدا     ا دسـت کـم   ، ی
ن یـی بـه تب ، ز ماننـد عجـب  ین باب نی در اینیامام خم. ستیک سطح ن  ی آن در    يدشوار

روشـن  . باشد  آنیشه اصل ی ر ی بازشناس يرسد برا   می کبر پرداخته که به نظر    هاي    نهیزم
. وه معالجـه آن اسـت  یافتن راه درمـان و شـ  یاز  ینش  یپي،  ماریشه ب یاست که شناخت ر   

ک سبب دانسته و فرمـوده  یبازگشت همه آنها را به    ،  شان با اشاره به تنوع اسباب کبر      یا
  : است

کبر را اسباب بسیارى است که برگشت تمام آنها به این است که انـسان در                
جـب شـود و مخلـوط بـا حـب نفـس       خود کمالى توهم کند که آن باعث ع  

گردیده حجاب کمال دیگران شده آنها را ناقصتر از خود گمان کنـد، و ایـن      
مثال در علماء عرفان گاهى پدید آید کسى       . سبب ترفع قلبى یا ظاهرى گردد     

که خود را از اهل معارف و شهود داند و از اصحاب قلوب و سابقه حـسنى          
 زند، و حکما و فالسـفه را قـشرى و           انگارد و بر دیگران الف ترفع و تعظم       

فقها و محدثین را ظاهر بین و سایر مردم را چـون بهـایم دانـد، و بـه همـه                      
و بیچاره خود الف از فنـاء فـى        . بندگان خدا به نظر تحقیر و تعییر نگاه کند        

کنـد   اللّه و بقاء باللّه زند و کوس تحقق کوبد، با آنکه معارف الهیه اقتضا مـى    
و اگر شم معرفت اللّه کرده بود به مظاهر جمال . وجودات را خوش بینى به م   

کرد، چنانچه در مقام بیان و علم خود او نیز تـصریح     و جالل حقّ، تکبر نمى    
و این نیست جـز آنکـه معـارف بـه قلـبش وارد            . به خالف حالت خود کند    

زنـد، و از عرفـان     و بیچاره به مقام ایمان هم نرسیده دم از عرفان مـى           . نشده
  )82، ص1374امام خمینی، ( . .راند ى نداشته از تحقق سخن مىحظّ

ن حالـت را در  یـ کند و سپس ا  میمیز ترسیمان نیحکي ت را برا ین وضع یشان هم یا
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 استناد امام 1.مان دهر استیند که سرآمد حک   یب  می مانه لقمان یوه حک ی با رفتار و ش    یتناف
د و ینما  می حکمت لقمان را برینر است که به روشیف زیه شرین باره به آی در اینیخم
ال و :دهـد   مـی ژه در ارتباط با مردم نـشان    یز را بو  ی متکبرانه و تفاخرآم   ي رفتارها یبرخ

لقمـان،  ( تُصعرْ خَدك للنّاسِ و ال تَمشِ فی األَرضِ مرَحاً إنَّ اهللا ال یحب کُلَّ مخْتالٍ فَخُورٍ            
 بر زمین خرامان گام برمدار کـه خداونـد هـیچ            و روى خود را از مردم مگردان و        ؛)18

 . دارد ستایى را دوست نمى خود پسند خویشتن

نـد و  یب ی مـی  روح يمارین ب ی همه صاحبان علوم و فنون را در معرض ا         ینیامام خم   
ـ  مردمـان غ یشان حتیا .ندیب  نمیگر عالمانین و دیان عالمان دی میتفاوت، ن ابتالیدر ا  ر ی

. ند که به طاعت و عبادت و اعمال خود تکبر کنندیب  می ن خطر ی ا ز در معرض  یعالم را ن  
ر عامل و بازگشت آنهـا  یر عالم و غیگر تکبرها در اشخاص غ   ین د یی تب ي برا ینیامام خم 

   :دیفرما ی میز به همان سبب اصلین
ها حاصل شود نیز برگشت کند بـه رؤیـت یـک نحـو         و اما آنچه از غیر این     

مثال کسى که داراى نـسب و حـسب       . د آن دیدن  کمال در خود و غیر را فاق      
و کسى که داراى جمال و زیبایى است، بر . است، بر فاقد آن تکبر کند گاهى
یا مثال داراى اتباع و انصار و قبیله و تالمیذ      . فاقد آن یا طالب آن تکبر نماید      

  .و غیر آن، بر فاقد آن تکبر فروشد
 اسـت و بهجـت بـه آن و         رفته، سبب کبر رؤیت کمـال متـوهم        هم پس روى 

حتى صـاحبان اخـالق فاسـده و    . عجب به آن، و فاقد دیدن غیر است از آن       
اعمال قبیحه نیز گاهى به غیر خود کبر کنند، چون آن را که در خـود اسـت                 

و بدان که صاحب صفت کبر گاهى به واسطه بعضى ! یک نحو کمال انگارند 
ر ندهد، ولى ایـن شـجره   جهات خوددارى کند از اظهار آن و هیچ ترتیب آثا 

                                                   
1 .ۀَ أَن اشْکُرْ هللا    وکْملقد اتَینا لقمانَ الح) .         و بی گمـان بـه لقمـان حکمـت آمـوختیم کـه خـدا را شـاکر بـاش (.

          ).12 لقمان،(
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خبیثه در قلبش ریشه دارد، و لهذا از او تراوش کند آثار وقتـى کـه از حـال                    
مثل آنکه غضب عنان را از دست او بگیـرد، در آن حـال    . طبیعى خارج شود  

 علم  ـ شروع کند به اظهار کبریا و عظمت و دارایى خود را از هر قبیل است
امام ( .رى کشد و بر او افتخار کند به چشم دیگ ـ  است یا عمل یا چیز دیگر

 )84، ص1374خمینی، 

 ين آنهـا را رو ی از سـاده تـر    یکـ ، ی  متکبرانـه  ي رفتارهـا  یان برخ ی در ب  ینیامام خم   
 آمده در ي شده در اندرزهای و اعراض از مردم دانسته است که همان مصداق نهیگردان

ـ  ین بحث را در فصل بعض     یشان ا یا. ه هجدهم سوره لقمان است    یآ ی از موجبات کبر پ
ـ ینـه چ ی زميز گونه این قلم آن نیرد که به گمان ا  یگ می دارگرانـه و  ی خطـاب ب ي بـرا ین

ـ ننـد   یب  مـی   است که خود را بـزرگ      يکوچک و خُرد  هاي    عتاب درمانگرانه به انسان    ا ی
عـالج  «فـصل  ،  مفاسد کبریلیان تفصی پس از بینیدر هر حال امام خم . رندیگ  می بزرگ
  :آغازد  مینید و آن را چنیگشا  میرا» تکبر

اکنون که مفاسد کبر را دانستى، در صدد عالج نفس برآ، و دامـن همـت بـه          
کمر زن براى پاك کردن قلب از این کدورت و صاف کردن آیینه دل از ایـن    

اگر اهل قوت نفس و سعه صدرى و ریشه حـب دنیـا در دلـت                . غبار غلیظ 
وه نکرده است و چشم اعتبـار و        محکم نشده و زخارف دنیا در قلبت پر جل        

و اگـر  . بهترین عالجهاى علمى اسـت  1انصافت باز است، همان فصل سابق    
در این مرحله وارد نیستى، قدرى تفکر در حاالت خودت کـن شـاید دلـت          

اى انسانى که اول امرت هیچ نبودى و در کتم عدم دهرهاى غیر             . بیدار شود 
امام خمینی،  ( صفحه وجود چیست؟متناهیه بودى، ناچیزتر از عدم و محو از 

  )93، ص1374
                                                   

روشن است اگر کسی اسباب تکبر را دریابد و مفاسد . است» وجبات کبربعضی از م«مقصود امام خمینی، فصل . 1
 .ن را بداند، خود را از تکبر برهاندآو پیامدهاي تباه کننده 
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ز انسان ی حقارت آم1نهیشیدهد و پ  میآن را ادامهی، وه شناختین شیامام پس از ارائه ا  
  : دیفرما  میشود و  میادآوریرا در بدو خلقت به او 

پس از آنکه اراده حق تعلق گرفت به پیدایش تو، از بـس نـاقص القابلیـه و             
 قابل قبول فیض نبودى تو را از هیوالى عالم، که جز            پست و ناچیز بودى و    

قوه محض و ضعف صرف چیزى نبود، به صورت جـسمیه و عنـصریه، کـه         
و از آنجـا تـو را بـه      . ترین کائنـات اسـت، درآورد      اخس موجودات و پست   

اى که اگر دستت به آن آلـوده گـردد اسـتقذار کنـى و او را بـا                 صورت نطفه 
 منزلى بس تنـگ و پلیـد، کـه آن انثیـین پـدر      زحمت پاك کنى درآورد و در  

  )93، ص1374امام خمینی، (. است، جایگزین کرد
 در قرآن دانست کـه بـه تکـون          يات متعدد یبا از آ  ی ز یتوان اقتباس   می ن سخن را  یا

و  ن سـوره انـسان  یه آغـاز یآ دو، اتین آیاز جمله ا  . کند  می  اشاره یانسان از نطفه و من    
  .میآور  میاست که هر دو راامت ی سوره قییات انتهایآ

 لْ أَتىه         کُن شَیی رِ لَمهنَ الدینٌ مانِ حالْانس لىا   اًئ عذْکُورـن       *  مانَ مإِنَّـا خَلَقْنَـا الْانـس
بتَلیه فَجعلْنَاه سمیعا بصیرًا     آیـا بـر انـسان زمـانى از      )2 و 1آیـه  ، انـسان  (؛نُّطْفَۀٍ أَمشَاجٍ نَّ

از بدو تکون تا وقت تشکّلش به شکل انسان  (ر گذشت که چیزى قابل ذکر نبود؟روزگا
در حقیقـت مـا   ). زمانى گذشت که درخور اطالق اسم انـسان نبـود         ،  و نفخ روح در او    
منى مرد و زن کـه هـر یـک آمیختـه از مـوادى       (اى مرکب از مختلطها    انسان را از نطفه   

و سرانجام ، آوردیم که بیازماییم به حالى درمىآفریدیم در حالى که او را از حالى ) است
  .او را موجودى شنوا و بینا قرار دادیم

    دىس ترَكانُ أَن یاالنس بسأَیح *     نىمىٍ ینن منُطْفَۀً م کی لَقَۀً فَخَلَقَ   * أَلَمکاَنَ ع ثُم
 شـود  وده و باطـل رهـا مـى      پندارد که بیهـ     آیا انسان مى   ؛)38 تا   36آیه  ،  قیامت (فَسوى

                                                   
روشن است اگر کسی اسباب تکبر را دریابد و مفاسد . است» بعضی از موجبات کبر«مقصود امام خمینی، فصل . 1

 . را از تکبر برهاندن را بداند، خودآو پیامدهاي تباه کننده 
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شود؟ سپس خـون   اى نبود از آبى که فرو ریخته مى آیا نطفه).تکلیف و حسابى ندارد  و(
  .آفرید و استوار داشت) خداوندش (اى بود که بسته

به احوال مختلف    بخشد و   می نش انسان را استمرار   ینه آفر یشی پ يادآوری ینیامام خم 
  : کند ین گونه اشاره می ای آدمخلقت

از مجراى بول تو را در حال زشت فجیعى به رحم مادر وارد کرد، و تو را     و  
و در آنجا تو را به شکل علقه و . در جایى منزل داد که از ذکر آن متنفر شوى

مضغه درآورد، و با غذایى تربیت کرد که از شنیدنش وحـشت کنـى و بایـد           
 . ایل شودها هستند خجلت ز خجلت کشى، ولى چون همه مبتالى به این بلیه

  )93، ص1374امام خمینی، (
  از آنهـا را گـزارش      یکـ یم است کـه     یه در قرآن کر   ین آ یادآور چند یز  ین سخن ن  یا
 ریبٍ منَ الْبعث فَإِنَّا خَلَقْناکُم منْ تُرابٍ ثُم منْ نُطْفَۀٍ ثُم           یا أَیها النَّاس إِنْ کُنْتُم فی      :میکن می

   م لَقَۀٍ ثُمنْ عم    نُبخَلَّقَۀٍ لرِ مغَی خَلَّقَۀٍ وضْغَۀٍ می األَنْ مرُّ فنُق و نَ لَکُمإِلـى ی حامِ ما نَشاءـلٍ   رأَج 
 أَرذَلِ  مسمى ثُم نُخْرِجکُم طفْالً ثُم لتَبلُغُوا أَشُدکُم و منْکُم منْ یتَوفَّى و منْکُم مـنْ یـرَد إِلـى     

مالْع نْ بم لَمعال یکَیتَرَى األَرِ ل ئاً ولْمٍ شَیع دع     و تَـزَّتاه ـا الْمـاءهلَیةً فَإِذا أَنْزَلْنـا عدهام ضر
پـس از   (اگر از برانگیختـه شـدن    ،   اى مردم  ؛)5،  حج (ربت و أَنْبتَت منْ کُلِّ زوجٍ بهیجٍ      

سپس   ؛ما شما را از خاك آفریدیم) ید کهدر آفرینش خود دقت کن (در شکّید پس) مرگ
کـه برخـى کامـل و    ) گوشـتى  پـاره  (سپس از مضغه  ) لخته خون  (از نطفه سپس از علقه    
و ما آنچه را ،  روشن سازیمتانیبرا) قدرت و حکمت خود را (تا، برخى غیر کامل است

، ریـم دا برقرار مـى  ) که جنین کامل شود    (ها تا مدت معینى    در رحم ) از مضغه  (بخواهیم
تا به کمـال رشـد   ) کنیم حفظ مى (سپس، آوریم سپس شما را در حال کودکى بیرون مى       

شود و برخى    قبض روح مى  ) قبل از پیرى   (و برخى از شما   ،  بدنى و روحى خود برسید    
) فـراوان  (شود تا عاقبت بعـد از دانـش        ترین مرحله عمر بازگردانده مى     از شما به پایین   

 پـس چـون آب را  ، بینى خشک و مرده مى) در زمستان (ازمین ر ) روى (و. چیزى نداند 
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انگیـز    بهجـت  )گیاه (آید و از هر نوع     جنبد و باال مى    بر آن فرو فرستیم مى    )  باران چون(
  .رویاند مى
 دور کـردن مخـاطبش از   يش گرفتـه و بـرا  ی که پ يوه ا یل ش ی تکم ي برا ینیامام خم   

  :ن ادامه داده استیچن،  اشیشتر او به ضعف و کوچکیتکبر و متوجه کردن ب
تـر و    هـاى حیوانـات ضـعیف      در تمام کماالت و شئون حیات از جمیع بچه        

پس از آنکه تو را به قدرت کامله داراى قواى ظاهره و باطنه             . تر بودى  پست
ک از قواى خودت در تحت      فرمود، باز به قدرى ضعیف و ناچیزى که هیچی        

  )93، ص1374امام خمینی، ( .تصرف نیست
یرید : دیفرما  می ف سوره نساء است که به صراحت      یه شر یز مستند به آ   ی ن ن فقره یا

خواهـد بـر شـما     ؛ خـدا مـى  )28 آیـه  :نساء (اللَّه أَنْ یخَفِّف عنْکُم و خُلقَ اإلِنْسانُ ضَعیفاً  
  .و انسان ناتوان آفریده شده است، تخفیف دهد
ک یـ چـه  یدر،  با گذشـته  یلسه حال فعیب مخاطب به مقای افزون بر ترغینیامام خم 

شان یا.   از تکبر گشوده استيریشگی خود و پی بردن به کوچکی پيگر را برایسه دیمقا
  :دیفرما  میخواند و  مینش فرای با جهان آفر1»اعتبار و موازنه«ما را به 

خودت را با هر چه دارى از شئون حیات و از زخارف دنیـا قیـاس کـن بـه           
 کـه از صـد    ـ ، و آن را به سایر ممالک دنیـا شهرت، و شهرت را به مملکتت

 و تمام ممالـک را بـه خـود زمـین، و زمـین را بـه        ـ یکى از آنها را نشنیدى
اند، و تمام  اى که ریزه خوار اشعه منیره شمس منظومه شمسى و کرات وسیعه

هـاى   منظومه شمسى را که از محیط فکر من و تو خارج اسـت بـه منظومـه                 
ه سیاراتش یکى از سیارات یکى از آنهاسـت، کـه   دیگرى که شمس ما با هم 

امـام خمینـی،    ( . هر یک آنها طرف قیاس با شمس ما و سـیارات آن نیـست             
  )94، ص1374

                                                   
  ). 93ص :  چهل حدیثشرحشرح حدیث چهارم از کتاب ( این تعبیر از خود امام خمینی است .1
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پشتوانه ،  ن سخن ی از ا  یک و ستاره شناس   یزی علم نجوم و دانش ف     یبانیافزون بر پشت  
جهـان   دانـست کـه عظمـت آسـمانها و           یات فراوان یتوان آ   می ن سخن امام را   ی ا یقرآن

 خَلْقِ  إِنَّ فی: میکن  می را گزارشیک، یهیها آ ن دهیان ایاز م. کشد  میریخلقت را به تصو
 تَجري فی الْبحرِ بِما ینْفَع النَّاس  السماوات و األَرضِ و اخْتالف اللَّیلِ و النَّهارِ و الْفُلْک الَّتی

       ماءنَ السم ما أَنْزَلَ اللَّه األَ    و یا بِهفَأَح نْ ماءم         ـۀٍ وـنْ کُـلِّ دابثَّ فیهـا مب ها وتوم دعب ضر
   حابِ الْمالس الرِّیاحِ و ریفاألَتَص و ماءنَ السیخَّرِ بضِ آلسلُونَرقعمٍ یقَول یات )؛ )164، بقره

 کـه  کـشتى  آن در و روز و شب آمدن پیاپى در و زمین و ها آسمان آفرینش در گمان بى
 فـرو  آسـمان  از خداونـد  کـه  آبـى  در و است روان دریا در مردم به رساندن سود براى
 را اى جنبنـده  هرگونـه  آن بـر  و دارد مـى  زنـده  بـدان ،  مـردن  از پس را زمین و بارد مى
 کـه  گروهـى  بـراى ،  زمـین  و آسمان میان فرمانبردار ابر و بادها گرداندن در و پراکند مى

  .هاست نشانه رزندو مى خرد
ـ تـوان در آ   مـی  راینی امام خميشنهادیسه پیح تر مقا یمستند صر  افـت کـه   یر یـ ه زی
هـم أَشَـد   فَاسـتَفْتهِم أَ  :دیفرما یامبرش می با مشرکان و خطاب به پ     ییارویخداوند در رو  

) مشرکان مکه  (پس از اینان   ؛)11،  صافّات( خَلْقاً أَم منْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْناهم منْ طینٍ الزِبٍ        
از فرشـتگان و     (ایـم  بپرس که آیا اینان از نظر خلقت محکمترند یا کسانى که ما آفریده            

پـس در خلقـت      (ایـم  ؟ همانا مـا اینـان را از گلـى چـسبنده آفریـده             )ها و زمین   آسمان
  ).ترند ضعیف

 ما نهاده يوز در فراری را نیسه سومیمقا، ش گرفته خودیوه پی در ادامه شینیامام خم
ـ آ  مـی ری که نـاگز ينده ایآ.نده استی با آ یو آن سنجش حال فعل     از آن ي د و راه فـرار ی

  :شود  میر همگانیست و دامنگین
و پس از آنکه اراده حق تعلق گرفت که تو را از این دنیا ببرد، امـر کنـد بـه           
جمیع قوایت که رو به ضعف گذارند، و فرمان دهد به تمام ادراکاتت کـه از      

ر بایستند، کارخانه وجـودت را مختـل فرمایـد، سـمع و بـصر و قـوت و            کا
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قدرتت را بگیرد، و تو یک جمادى شـوى کـه پـس از چنـد روز از گنـد و            
تعفنت مشام مردم متأذى شود، و از صورت هیئت آدمها گریـزان گردنـد، و               

ها حال  این.  تمام اجزاء و اعضایت پس از مدتى از هم بگسلد و پاشیده گردد
امام خمینی،  ( .مال و منال و حشمت تو هم که حالش معلوم است          .  تو جسم
  )94، ص1374

، یس( و منْ نُعمرْه نُنَکِّسه فی الْخَلْقِ أَفَال یعقلُونَ       ف  یه شر یتوان آ   می زین جا ن  یدر ا 
نیروهـایش را   (کنیم واژگون مى،  و کسى را که عمر دراز دهیم او را در خلقت           ؛)68آیه  
  .مانه دانستین سخن حکیرا مستند ا.) اندیشند پس آیا نمى، )بریم به ضعف مىرو 
 به هجوم همـه جانبـه خـود وسـعت    ، ز بسان درمان عجبین جا ن ی در ا  ینیخم امام  
کوشد مخاطبان   ، می امتی سخت ق  يبخشد و با ذکر احوال هولناك برزخ و رخدادها         می

 خواسـتار آن ي، ورش فکرین یان ای پادر. قظه درآوردیخود را خواب غافالنه به عرصه    
طان را از خـود دور  یم و صفت شـ یگر اعتبارات اعتنا نکنیشود که به جاه و مقام و د       می
  :ن استیهول آفر، ن بخشی در اینیسخن امام خم. میکن

 ممکن است شیطان به این رذیله از سایر رذایل بیشتر اهمیت دهد، و چـون    
از درگاه خـداى متعـالى، عـارف و    این صفت خود اوست و موجب طرد او         

عامى و عالم و جاهـل را بخواهـد همـسلک خـود کنـد، و در آن عـالم کـه           
امـام خمینـی،    ( . رذیله، گرفتار مالمت او هم بشوى      مالقات کنى او را با این     

  )98، ص1374
  رایکیه قرآن آمده است که یس به کبر در چند آ  یطان و ابل  یف ش ی است توص  یگفتن

 و استَکْبرَ و کـانَ مـنَ       ذْ قُلْنا للْمالئکَۀِ اسجدوا آلدم فَسجدوا إِال إِبلیس أَبى        و إِ  :میآور می
،  بقـره 75 و 74، ؛ ص50، ؛ کهـف 32 و 31، و بنگرید به حجر، 34آیه ،  بقره( الْکافرینَ

 که هآنگا) به یاد آر (؛ و)75 و 74، ؛ ص50،  ؛ کهف 32 و   31،  و بنگرید به حجر   ،  34آیه  
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همه سجده کردند جز ابلیس که سرباز زد و تکبر ، به آدم سجده کنید: به فرشتگان گفتیم
  .ورزید و او از کافران بود

ن یز اشاره نموده که مـا همـ       یگر ن ی د يا هین بخش به آ   یا يانتها خود در    ینیامام خم 
  :یمده یان بخش مقاله قرار میسخن را پا

کبر کرد به آدم که مخلـوق حـق اسـت،    شیطان که تکبر به خدا نکرده بود، ت  
 خـود را بـزرگ شـمرد و آدم را         .خَلَقْتَنی منْ نارٍ و خَلَقْتَه مـنْ طـینٍ        : گفت

تـو نیـز از اوامـر       . ها را کوچک شمارى و خود را بزرگ        تو آدمزاده . کوچک
فرموده فروتن باش، تواضع کن با بنـدگان خـدا، تکبـر            : خدا سر پیچى کنى   
کنـى، نفـس خبیـث     پس چرا فقط شیطان را لعن مى  . ایىکنى، سر افرازى نم   

خودت را هم شریک کن در لعـن، همـان طـور کـه شـریک بـا او در ایـن                       
شـاید صـورت برزخـى و       ! شیطان مجـسمى  ! تو از مظاهر شیطانى   . اى رذیله

مانع ندارد : میزان در صور آخرت ملکات نفس است ! قیامتى تو شیطان باشد   
موازین عالم آخرت . ه کوچک هم باشىصورت شیطان باشى، صورت مورچ

  )99، ص1374امام خمینی، ( .غیر از اینجاست

  جه سخنینت

پـسند اعمـال جـوارحی و       ،   عجب را خشنودي از خویش و بـه تبـع          امام خمینی 
تر از تعریف دیگر عالمـان    دقیق،   از عجب  تعریف امام خمینی  . داند  جوانحی خود می  

نین با آیات شریف قـرآن کـریم و احادیـث    این تعریف همچ. اخالق و مکمل آن است  
رذیلـه حـب   ، منـشأ عجـب  ،  بر پایه نظر امام خمینی    . نماید  ناظر به عجب سازگارتر می    

در .  یابد هاي دنیایی و حتی عبادي بروز می نفس یا همان خوددوستی است که در عرصه
 و  هـاي خیـالی     رود و کمـال     عجب از دایره افعال و صفات کمـال فراتـر مـی           ،  این نگاه 

راه ، این تحلیل دقیق. گیرد که این نیز همسو با آیات قرآن است  پنداري را نیز در بر می     
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هـاي   کند که همـان چـشم گـشودن بـه کاسـتی و عیـب                درمان عحب را نیز روشن می     
امام خمینی به گونه عملی و به شیوه گداختن نیز کوشیده چشمان ما را   . خویشتن است 

 امام خمینی. تصحیح کند، دار نادرست ما را از خود   مان بگشاید و پن    به حقیقت درون  
نمـودن و  بزرگـی  و ترفّـع   دانسته که منجربـه    نفسانی یحالترا مرتبط با عجب و      » کبر«

را مقایسه کوچکی خود با عظمـت جهـان     » تکبر«ایشان راه درمان    . فخرفروشیمی گردد 
 از رهگـذر بهـره    براي نشان دادن کوچکی انسان وامام خمینی. آفرینش دانسته است 
حقارت او را از بدو تکون تا درآمدن به عرصه قیامت در پیـشدید  ، گیري از آیات قرآن 

  .ما نهاده است
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  ینیم در رفتار امام خمی قرآن کریتجل
   1ن معصوم زادهیحس

ــده ب محسون مسلمانااي برس کریم مهمترین متن مقدآن ید قردبىتر: چکی
ل کمادت و      به سعان   نسااهنمونى آن، ر  سالت قررساسىترین ا. دمىشو

آن در   تعالیم زي   ساده   پیاآن و     قیق قرد فهم مر جز بااین اتحقق . ستاو
) ملسالاعلیهم (ن  معصومارو  ین از ا . جتماعى ممکن نیستدي و ا  ندگى فرز

 مىنمایند تا ضمن فهم تشویق را نمسلمانا ارهینى همون د    گارنیز بزو     
، آن  گیرندر  ندگى به کازمتن را در   الیش ي وا هازهموآ ،آنقر رفست معادر
. باشدب آن   نارف  تجلى معاآن و   قرت  یاس آ نعکان ا یشات ا که حیان  سا
آن مکتب قرز ممتاد به شاگران از او که به حق مى توـ  خمینىم  مااندگى ز

ده یق پیادمصاو نمونه ها ن از مشحو ـ  دنمود یاان یراملت رگ بزر گازموو آ
یک سو به از ند امىتوارد ین مواسى ربراج و ستخرا. ستآن اقرت یازي آسا

ي لگوایگر ي د سو، و از     کمک نمایدم  مات ا یت حضرمعرفى بیشتر شخص
مى ر  شکادي را آ   فرت  حیاآن در    قري  گیرربه کاس  نمونه محسوو  موفق 
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ندگى ي ز یاد و زوا   بعام ا ست که تماي ا ین نمونهها به حدانى اوافر. نماید
. دبر مىگیررگ را در    بزن   نسااین اخالقى و ا  سیاسى ،   جتماعىدي، ا  فر
سى رتنها به بره، هم شداتحلیلى فر ـ     فىتوصیروش هش حاضر که با وپژ

هش وپژي یافتهها. ستاخته دا پرخمینىم مادي افري  هسیرآن در تجلى قر
وت، تال،  مطالعهاز  تر افرآن   با قرخمینىم  مااهد که سطح تعامل دمىن  نشا
ر و  گفتاآن را در    قررف  تا معاد  کوشش نمون  یشاا. ستایا تحقیق و  یس رتد
مهمترین از برخى . خالقى خویش تجلى بخشددي و اباعر فتاه ر یژوبه ر  فتار

از؛ تند رست عباامتجلى آن در    قرت  یاآکه م  مادي ا فره  سیري  عرصه ها
 .توکلو نفس ت عز، صالبتت، مناجا، کر، ذتهجد

زي ساده پیا، ینىن دگاربزه سیر، خمینىم ماا، کریمآن قر: هــا کلیــد واژه
 .آنقر

  مقدمه 

که سه بخش م سالاصلى ي ایشههاربه ، یندمتن مهمترین ان به عنود یــقــرآن مج 
و شرعیه م  حکاا،  هپسندیدق  خالا،  عقایدل  صوا: ستامشتمل ،  هددتشکیل مىرا  کلى 

 هبر عهدت آن را    جزئیاو  تفاصیل د و   کرن  بیات آن را    کریم کلیاآن  نین عملى که قراقو
اي جز از ا  ملهااهش حاضر با وپژ). 15: 1375،  طباطبائى (دکرار  گذ وا مکراپیامبر ي  

ین وسه بخش با عنا در ، محکاق و اخالاصل دو ابیشتر به ، نىآصلى تعالیم قري اسهگانه
در ضمنى  ر صل عقاید به طواسى رما برا. ستاخته داپرع تقید به شرق و خالدات و اعبا

سالت زه ر حورج از   خاو  بیشتر مبحث کالمى ن  چوو  ست ه ا شدره  شااهش ومتن پژ
آن در  ین تجلى قرابنابر. سته ا ین نشدوتدان  ین عنوا با گانهافصل جد،  ستانامه نپایا
گونه نهما. سته ا ین شدوتنظیم تد،  هشددیار  سه محو در   خمینىم  ماري ا فتاه ر سیر

از یکى در  که د دارد   جوه و سیراز  گوناگونى ي  هايتقسیمبند،  شددآوري  که پیشتر یا
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ین در ا. د تقسیم مىشوريفتار فعلى یا ةسیرو  قولى ةسیرع نودو به ه سیر، اردمو ینا
نیز به ري  فتاهی ر سیر. دازد مىپرخمینىم  ماري ا فتا ر ةسیرآن در   فصل نیز به تجلى قر

ن و  یمااکریم آن  قر. قابل تقسیم مىباشد.. .وفرهنگى ،  سیاسى،  جتماعىا،  دي فرةسیر
و نش ن دا ناهماهنگى میاآن  قر. نددامى ا  خدن  بندگات  مایه حیارا  ینى دعمل به تعالیم 

که ا چر؛ نددانسانى مى اهویت و حقیقى ت حیان از نسان امانده موجب بى بهررا ل عم
  . دساخته مىشواو عملى ي هاه نگیزو اعلمى ي ندیشه هااز اهویت بشر 

ند دسعى نموو  ند دبوب آن   نارف  معاآن و   قرن  شیفتگااز   نیز یکى خمینىم  ماا
ه بر سفرب  قلبى مهذك و   لى پا د بان  یشاا. ندزهماهنگ ساآن  با قرد را   ندگى خود ز بعاا

و با نگاهى جامع ن  یشاا. ندیدندان  یگردکه را  چه آنفهمیدند و  نشستند آن  قرده  گستر
. نستنددامد مى رآکاد  فرو  جامعه ح  سطوم  تمارا در   لهى ب ا ین کتاا،  آنبه قردل  متعا

د موسعى نم  ماابلکه ؛  نیافته  جلوب  بستر کتادر  فقط م  ماانى آقري  نگرشهات و   تحقیقا
در . کنندده  پیاد  فرو  سطح جامعه و در   عمل بپوشانند ي  نى جامهآقري  هازهموآکه به 

هر م  نجااسرن و   یماان ا بر حسب میز،  دممراز  مختلفى ي  هاوهگرت  صفا،  کریمآن  قر
آن مختلف به ت  یادر آ ست که ن ا مؤمنات  صفا،  ي آن جملهاز  . سته ا شدره  شاوه ا گر
ن فیا اطر ات اخاطردن کرح ست که با مطراین ابر ین فصل سعى در ا. سته اخته شدداپر

م مار ا فتارف آن را در ر      معاآن و    تجلى قر،  وديتا حد،  خمینىم  مان ا یکادنزو  
بیشتر ري تا قدد شون داده مخلص نشاو قعى واکامل یک مؤمن اق نیز مصد و خمینى

  .شنا شویم آمماانى آقري و معنود جووبا 

 دتعباـ  1

. ست اند  اوبر خدابردر کرنش ع عالىترین نوو بندگى و لت  ذرظهاي ابه معنادت عبا
 : ست دت آورده اعبارا نس و ات جن خلقف از هدو فلسفه ، کریمآن قردر که ري به طو
وندعبـــال لیإنس اإل و الجــنّما خلقت و) جز م نیافریدرا نس و اجن و «) 56/تیاارلذا
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، دهبودت عباا منحصر از آن ضغرو ، دهنبوض غرون خلقت بد .»بپرستندا نکه مراي آ بر
 .خلق باشدد   معبواو   ینکه انه ،   باشندا   عابد خد،   که خلقده   ین بوض ا  یعنى غر

با رزه  مبادت و   نیز عباان را   فلسفه بعثت پیامبر،  آنهمچنین قرو  ) /1417:18،  طباطبایى(
ــقد بلو  دمعرفى کرت طاغو ــۀ أعثنا فی کلّـ  تولطاغا اجتنبووالله وا ادعبأن اسوال  رم

ا را خد] «:تا بگوید[نگیختیم ابردهاي متى فرستااهر ن میادر ، حقیقتو در «) 36/لنحلا(
 ». بپرهیزید]فریبگر[ت طاغوو از بپرستید 

ده کرز  حمتش بااز روي ر   ند اوست که خدابابى ،  دتعبا«: خمینىم  ماانظر از  
  )1/263: 1386، دهستو (.»ستا

، خمینى مماا (ستابوبیت ر ،آنکُنه  ست کها يگوهر ،یتدستى عبوابر و
  )17، ص1 ، ج1378

ن حت بیاابه صرو  نند دالهى مىابه عشق ن  سیدار ر بزدت را ا   عبا،  ممات ا حضر
به ن  سیداي ر براي  سیلهوبه چشم دت  یگر نباید به عباد،  عشقدر وادي    ند که دکر

م ماا. ستابلکه معاشقه ،  جهنم نیستس از   تراز  یگر ناشى دت د عبا. دکره  بهشت نگا
). 1/260: 1386،   دهستو (»ستاخوبش کاسبى ،   یمدها که ما کردتین عباا«: ویندمىگ

و عا د،  آنقرن  نداخوه  یژوبه ،  تمستحبام  نجاابه ،  شتندداشتغاالتى که ا با همه مماا
  .نددادهمیت مىر اقت بسیاز اول ونما

 قتز اول ونماـ  1

نیز ء  نبیا ا رشبیشترین سفاو  هاست دتترین عبارزباو  جمله مهمترین ز از    نما
. ستز انما، ماداري یندعالمت دارد و عالمتى د و نماي هر چیز. ستز انمارهـــی بادر
ان ست که مىتوز ا نماي  سیلهوبه و  ست م ا سالاین مبین دپرچم د و   قع نماز در وا  نما

به ز نیال و راز و   متعااي  با خدص  خاط  تباز ار نما. شتابه نمایش گذد را   خوداري  یند
 .ستز ابرپایى نما، لمتعااي خدد نزل عمااترین بمحبو، سساابر همین . سته اوگادر
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به یگانگى ار قرو ایت دعبوو بندگى ر ظهاو اند اوخده پیشگار در حضو، زفلسفه نما
ل به کمان  سیدن و ر  نسادت ا سعاح و   صالاش ا ست که نتیجهاونگى وداجار و   گاوردپر

 .مىباشد

رد موآن در   قردر  که ري   به طوسته ا تأکید شدر  بسیا،  قتز اول و  بر نما،  روین از ا 
 منین کتاباًؤلماکانت علی ه  لصال ا ه إنّ لصالا ا قیموفأ: همدآقت ز در اول و     نمااداي  
در ،  نبر مؤمناز  نماا  یرز،  یددار به پا ]کاملر  به طو[ز را    نما ():103/ءلنساا( موقوتا

ن اول همااز  ز  ید که نماآیه بر مىآظاهر لفظ از  ین ابر بنا« .سته ا شدر  معین مقرت  قااو
 م داد نجادش ا قت خوزي را در و    که باید هر نماده  قت بواي داراي و   فریضه،  تشریع

ك لدلوه  لصالاقم أ :سته ا شدره  شااینچنین ایگر دیه در آ یا ). /5 :1417،  طباطبائى(
ز را نما) 78/اءإلسرا (دامشهون لفجر کاآن ارـ قإنّلفجر آن ارـقو للیل الی غسق إلشمس ا

صبح ز  نماا  یرز،  راصبح ز   نما]نیز[و  ،  داریکى شب برپار تا نهایت تابفتااز زوال آ   
 ».ست ا]نفرشتگا[ر  حضو]باون مقر[اره همو

که د  چشمگیر بور  قدز آن حق نماز و    قت نماوبطه با  در را   خمینىم  مااقت د
! نددتنظیم مىکرد را   ساعت خو،  زنمااي  برم  ماامد و آ فت از روي ر  ،  نسهافري  پلیسها

حتیاجى ا«: نددمىفرموم  ماا،  نددیستاامىم  مااحفاظت اي  ها برادربراز   تن قتىکه چندو
 ).3/58: 1385، جائىر (»نداخوز باید نماز ساعت نمادر ، نیست

به جا را  ین نعمت اما چگونه باید شکر «: نداگفتهن  شايصحبتهادر  ها ربام  ماا
و نهایت فقر در   کسىکه ،   نیمابخوز   ست که نمازه داده ا    جااند به ما اویم که خدآور
: 1386،  دهستو (»بزندف  حرو  بایستد ،  ستامحض رت  مقابل کسىکه قددر  ،  يمندزنیا
  :ینکهاند به دقائل بوو ) 1/260

، 1374،  خمینىم  ماا (.مىکندون  متى بیرایک را از   منکر و  فحشا ب  خوز  نما
 ).392، ص12ج

جعفر م   مااز ا  یتى ن روا  یشاا .نددادهمیت مىر ا  قت بسیاز اول و    ا به نممماا
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وم محر ن شفاعتشااز ، ردسبک بشمازش را گر کسى نمااکه «: ندد نقل مىکردقصا
ن یشاابه ر    تعریف مىکنند که یک با) قاآحمد اهمسر  (خانم فاطمه طباطبائى .دمىشو

یک زش را    ین معنى باشد که شخص نمااشاید به ،  زنمادن  سبک شمر: دمکرض  عر
 . نداقت نخوویک و ند اقت بخوو

ت بر معنویاز نمان ند تا پایاوبرف آب ضو گرفتن که به طراي وبتد از ا مما ا حقیقتاً
 مئمه معصواز ا    یکى «ها مىگفتند که ربارا     ین حدیث ا. شتندداتوجه ز     نما

ــۀلی إمک تقدّء لمااعلی م تقدّ«: مىفرمایند ضو گرفتن اي ویعنى موقعى که بر؛ »هللا ارحم
ر ین جمله بسیا م روي اماا. رويمىا حمت خدي رقع به سودر وا، رويمىي آب به سو
 ).2/290 :، دهستو؛ 3/59: 1385، جائىر («شتندداتأکید 

، نددمىکررش  سفاز  نمات  قااز او قبت اتوصیهها به مرو  گفتهها در  نه تنها ن  یشاا
ه از  لى که شا؛در روز او  نددعمل مىکرو  شتند ن دا یماا،  چه مىگفتندآننیز به ن  شادخو

در صد نفر جهت مصاحبه رلى چهااسیصد ود   حد،   ريبسیاران   خبرنگا،   فتان ر  یرا
 مماو ا شتند اتختى گذ. نددبوه  نسه جمع شدانوفل شاتو فر در    ممال ا منزاف  طرا

، شده  ظهر شنیداي اذان   که صدد  بوه  بیشتر نشدال  سه سؤز دو   هنو. نددیستاروي آن ا  
 »رد مىگذظهرز   قت فضیلت نماو«: نددفرموو   ند دکرك   تررا   جا م آن  ماابالفاصله 

 ).3/56: 1385، جائىر(

: مىگفتندو  ند دمىکرز  نمارش  خیلى سفاو  ند دادهمیت مىاخیلى ز  به نمان  یشاا
ز بعد نما،  بکنمر را    ین کااول ا : همین که مىگویید. نکنیدل  همان ا تازنمارد  مودر  «

، حلتروز رظهر از قبل ن یشااحتى ). 1/169: 1386،  دهستو (»ستف ا ین خالا،  نمابخو
ظهر ه؟  ظهر شد«: مرتب مىپرسیدندو  مدند آمىل  به حاره  باو دو فتند رمىل  حااز  
 نندابخوز  نما،  قت شرعىدر اول و   ستند اکه مىخود  ین بواي ا قا برآنى انگر» ه؟شد

 ).3/81: 1385، جائىر(

ن به همسرشاو  شتند داقت دسن هفتسالگى از  ینى بچهها دتربیت رد  مون در   یشاا
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قتى وتا ،  کنز  به نمارا وادار   بچهها . نندابخوز  الگى نماهفت ساز  بچهها «: نددمىفرمو
 ).1/42: 1384، جائى ر؛1/56: 1386، دهستو («باشندده کردت عا، نه ساله شدند

 عمال. دجماعت بوز  نمار در    قبت بر حضوامر،  ممااشخصیت د  بعااز ا یگر دیکى 
تا م ما ا.  نددبوجماعت حاضر ز نمادر شرکت ر نتظااقت به از ومدتى قبل روز هر ن یشاا
). 3/47: 1385، جائىر (نمىشدك جماعت ترز نمان در شارحضو، نددقم بودر قتىکه و

ر ظهووز و   بر،  بیشترص  خالر ا ظهاایعنى ؛  خالقىدي و ا  عبار  ثاآبر وه  جماعت عالز  نما
ید افو، نگناهاو دوري از نیک ي هارکامــدادن  نجااي ابرري همیا، اخددت همگانى عبا

  .ري دارداجتماعى بسیو اسیاسى 
ــی ایژم وهتماو اتوجه  ــاي نداقت به ز اول وبه نمام ماه نى اجواز دوران که د بوازه
ك ترن  شالتحااز ار حتى ساعتى قبل ري و   بیما،  يهبرر،  رزهمباو  تبعید دوران  گرفته تا 

 .نشد

 آننس با قراـ 2

لهى ب این کتا انس با رد امودر . ستایت اهدر و نوب کتا، ستامعرفت ب کتاآن قر
جمله از  . سته ا شدن  نى بیااواخرتى فرو آ نیایى دید افور و   ثاآ،  فضایل،  وت آن  تالو
ترقى ل و   کمات  جادن در پیمو،  برتردت  عبا،  نتخفیف گناها،  ي دل صفا،  نیماروري ا با

فع ، رخانهي صفا،  عادستجابت ا،  وهندو ا فع غم ر،  حىي رو هاريبیمان  مادر،  بهشتدر  
 ....در ومار و پداب از عذ

و به مرحله تدبر ن  سیدن ر همچو،  ئتاقرل  تب کماامردن  ست که پیمواجه قابل تو
. دبهتر مىشوو  بیشتر ات  یافت خیرو در لهى ي ا ضااب و ر   ثول  مستوجب کما،  عمل
هر چه و    ) 20/لمزملا (آنقرلاما تیسر من  ؤافاقر: مر مىکندا ،آنقردر    ند هم اوخد

إذا لذین ن ا منوؤلماما نّإ: رمایدمىفن  مناؤصف مدر و  ، و »نیدابخوآن  قرد از   میسّر شو
تنها ن  مؤمنا :«)2/لألنفاا (یماناإهم ـتزادیاته آتلیت علیهم وإذا  هم ـلوبـجلت قوه للّاکر ذ
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هنگامى که و  ،  ددمىگرن  ترسان  لهاشاد د شوده  برا  خدم  قت ناوکسانى هستند که هر 
ت یاآگامى که قع هندر وا » .ددمىگرون  فزن ا یمانشاد ا مىشوه  ندانها خوآبر ت او    یاآ

همچنین بر و  نها آخاطر ن  طمیناو ا بر یقین ،  آنبه سبب د  مىشوه  ندانها خوآبر ا  خد
، طبرسى (دمىشووده  فزه ا شدزل  نااز آن    که قبل آن  قرت  یاآنها نسبت به آتصدیق 

1377 :2/2(. 

. دبوآن  قروت  تال،  شتداکه نظم خاصى هم م  مااهمیشگى و  نه ي روزا برنامههااز  
نى آهمیشه قرو   ند دبوس   مأنوآن   خیلى با قر. شتندآن دا  صى به قرخاي   عالقهم   ماا

 نددادختم آن را    سن هفتسالگى قرم در    ماا). 3/9: 1385،  جائىر (دبون  یکشادنز
ه یژوبه ،  تمستحبام  نجاابه ،  شتنددابا همه مشغلههایى که ن  یشاا). 3/3: 1385،  جائىر(

 .نددادهمیت مىآن اقرن نداخو

سر  و   قیقادن  یشاا،  نندابخوآن  هند قراقت بخووکه هر د   نبورین طوم ا ماي ا برنامه
ده ،  روزهر م  مااهم ن  مضارك ر مباه  مادر  . ندندامىخوآن  هفت مرتبه قرروزي  ساعت 

ادران بعضى بر. نددادختم مىآن را    قرروز   یعنى هر سه : نددئت مىکراقرآن   قرء   جز
لى بعد متوجه مىشدند  و ؛ندا هنداخوه  ین ماآن را در ا    قردو دوره   ند که دبول  خوشحا

 ).3/8: 1385، جائىر (ندا هنداشریف خوه ین مال اطوآن را در قرزده دور یا یاده ، مماا

ن در  یشاا. ندندامىخوآن  قرو  ند دغنیمت مىشمررا  ترین فرصت ه حتى کوتامماا
چند ، هکوتا ت ین مد در اگر ا، مدندآمىر ناهااي بر، عصرو ظهر ز نمااز که بعد اي فاصله

از دو کمتر ت قااوین اگاهى . ندندامىخوو  شتند دابرمىآن  قر،  مىشدا  قه فرصت پیدقید
 ردبگذده   بیهون   عمرشااز   قیقه دشتند که حتى چند انمىگذن   یشاالى د؛ و  قیقه بود
 ).4/46: 1362، نىاجد؛ و3/6: 1385، جائىر(

شما «: گفتو  ید ن را د   یشااکتر چشم د. دبوه  حت شدرا نامماانجف چشم در  
من ،  کترد«: گفتندو  فعه خندیدند دیکم  ماا .»حت کنیداسترو ا نید انخوآن  قر روز   چند

آن قرو  شته باشم داکه چشم هاي دارد   چه فائد،  همامىخون  نداخوآنقراي  بررا  چشمم 
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توجه ).  1/262: 1386، دهستو (»نمابخوآن نم قرابکنید که من بتوري شما یک کا. نمانخو
ري با باط  تباا و در ار     خدمت خددر  نیز ن  شاحاجوو  عضا اکه د  بوي  تا حدم  ماا

 .دبو تعالى

خل م را دا  مااي ا قتى غذو«: چنین مىگویندم  مااي از ا   هخاطردر  چى همرضیه حدید
آن ئت قراقرل  مشغوو  ند ا دهکرز  باآن را   قرم  یددمى،  مکه مىشدق  تاوارد ا ،  دممىبرق  تاا

ــ  ین مسئلهامدتى . هستند ــ  آنئت قراقرت کثرــ ینکه اتا د بوده کرل غومشرا هنم ذــ
ا یگر چرد،  ستاعملى آن  قرن  تادجوي و پااقا شما سرج آ حا: دمکرض  عرم  ماابه روزي  

در میت سر  از آدهد اکس بخوهر«: نددفرموو ند دمکثى کرم ما؟ انیدامىخوآن قرر ینقدا
: 1386،  دهستو؛  3/12: 1385،  جائىر (.»ندابخوآن  ئم قرداباید ،  دبشوورد و آدم      بیا
بلکه ، وتحد تالدر نه فقط ، لهىب این کتاانس با اند که با دشخصیتى بوم ما ا ).2/157

  .نددعمل مىکر، شتندن دایمااچه آنبه ، تأملو با تدبر 

 دارى هندزشب و جد هت) 3

. ست ا رطهاائمه رش ا سفارد  موت  مستحبااز  شبانه یکى اري  بیدو  شب ز  نما
در . نیددار سایرین مستحب گربو  جب  وا تنها بر پیامبرآن را    ند اوکه خدري  طو
ست که اند اوخداي  برداري   هندزشب،  رپرهیزگاو  مؤمن ت  صفااز  کریم یکى آن  قر

ــبّرتاهم آخذین ما آ * نعیوو تقین فی جنالمت اإنّ: ستایه آین امبتنى بر  ــنّإ همــ هم ــ
ــقا وکان ــللیل ما یاقلیال من ا کانو * لک محسنینذبل ـ ــ  15/تیاارلذا (نوهجعـ  :)17ـ
، مىگیرندده  عطا فرمون  شارگاوردپررا  چه آن. نندراچشمه ساو  باغها ران در   هیزگاپر«
در یه نیز آین ا«.نددمىغنورا  ندکى اشب و از   ند دبور  ین نیکوکااز ا نها پیش آکه ا  یرز

ــللیل ما یا من لیالًقا کانو، ستامتقین وه گررد مو شبانه م به قیاام قدا یعنى نهجعوــــ
مت اومدر  ستغفااتا سحر جهت د  بر عمل خو،  بندانمىخو،  بشاز  ندکى اجز و  مىکنند 

ده ما  از »نیهجعو«. بیدندامىخورا شبها از نها کمى آ) 6/3377: 1412، سید قطب (.نددار
کثر شب انها آست که این ر ا ند منظوابعضى گفته. ستاشبانه اب   به معنى خو»عهجو«
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رم مکا (نددار هندزشب ره  اهموح  صطالابه و  ،  بندامىخورا  شب از  کمى و  ند اربیدرا  
 ).22/321: 1374، ازيشیر

ه و  آلخرر ا ئما یحذقاا و    للیل ساجدء ا ناآمن هو قانت أ: همدآیگر چنین دیه در آ یا 
شب ل طواو در کسى که آن  یا ]ستایا چنین کسى بهتر آ) :«9/لزمرا (هبّ رحمۀا ررجوی

رش را گاوردحمت پررو مىترسد ت خر از آ ]و[ مىکند ]اخد[طاعت م ا قیاه و   سجددر  
از کافى ب  کتادر  همچنین  و   باقرم  مااز ا ئع الشراعلل در  حدیثى که در  » .دارد؟مید ا

شب ز    به نماللیْلء ا  ناآمنْ هُوَ قانِتٌ أَ قیه فوآکه مى هشد نقل :نیماخوتحضرآن   
 ).19/394: نهما (سته اتفسیر شد

قیاماا و    لربهم سجدن  لذین یبیتواو) یا ه  سجدل  حادر  نانند که  آ و) 64/نلفرقاا
کسانى هستند ن  حمان ر ست که بندگااین ایه ي آ معنا .ندآورمىروز  به را  شب ،  دهیستاا

یا به پا ن و    کنندگاهسجدد  خور  گاوردپر ايحالى که بردر  مىکنند را درك    که شب 
اد ممکن هم هست که مر. برمىخیزندو  مىکنند ه  یعنى پشت سر هم سجد؛  گاننددیستاا

 )./1417:15، طباطبائى (فل شب باشدانوتهجد به 

ن یشااطلبگى دوران  مهم ت  نکااز  فل شب انوو  جماعت ز  به نمام  مام ا هتماو ا تقید 
ن از  یشاا. شتندداجدیت ز  نمادر  ،  نددتحصیل بول  نى که مشغواجوم از اوان    ماا. ستا

 ).113 /3: 1385، جائىر (ندنداشب مىخوز سالگى نما دهپانز

اي هنگامىکه بر. ندندامىخورا  شب ز  نما،  نددر حالى که بوهدر  شب   هرمماا
از شتند که هیچ کس دابرمىم  هسته قدر آرام و آ   قدآن،  برمىخاستنداب  خواز  شب ز  نما
ار شب کسى بیدم در دل    مااحرکت از  که د  فتاامىق  تفارت ا به ندد و   نشوار  بیداب  خو
 ).3/29: 1374، نىاجدو (دشو

 نددمقید بول  ساد  هفتارا  شب ز  نمان  یشاا. در بوتامتورت   به صوممااشب ز  نما
. نشدك  قت تروهیچ ن  یشااشب ز  نما). 5/117: 1386،  دهستو؛  3/116: 1385،  جائىر(
ن ستاربیمادر  مانىکه ز. نشدك  ترن  شبشاز  کسالت نماري و   بیمان  مادر ز  حتى مماا
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 شب زنمام   نجااي ا   همیشه برمماامانى که ز،   بعد نیمه شبدو   ساعت ،   نددبو
که ون آن بد،  کر گفتنردن و ذ  خون  به تکاد  بوده  کروع  شرن  یشاي ا لبها،  برمىخاستند

حالت در آن    حتى د را    شب خوز   نمامماا. باشده  شدزود  یر یا دحتى یک لحظه 
 ).3/135: نهما (نددکرار برگز

ان یس به تهررپا از    ممااقتى و. نمىشدك  ترن  شبشاز  نیز نما،  حین سفردر  
 ممااشب ز  نمااز  تى اخاطردر  قا آحمدا. ندنداشب خوز  پیما نمااهودر  ،  مدندآمى

ن چنا و شب برخاستند  ز نمااي برم مااپیما اهودر ، یمدبوان تهرزم شبى که عا«: مىگویند
یا آ«:  ند دبو ه که پرسیددم بوه شنید. نددبوده نس تعجب کرایرفري امىگریستند که خدمه

  ).3/124:  نهما (»ستم امااهر شب  ر ین کاامن گفتم که  «؟حت هستندراناي چیزم از ماا
از ،  شبانهز  نیاو راز و     شب ز  ست که نمااین مطلب ي ا گویا،  هنقل شدات  خاطر

یط سخت اشردر  حتى و  ند دمقید بور  بسیاآن   نسبت به ممااکه د  یگر مستحباتى بود
  .یدآ هرکسى برنمىةعهد، از دانست مراز دجز ، رین کاا. نددمىکرآن را ادا نیز 

 ائمی خدداکر ذـ  4

در گاهى  و بر غفلت ابردر ست که گاهى ن اباو زبه قلب دآوري یان کر همااد از ذمر
ئمى و دا کر پیوسته ، ذ کریمآن  قرن در   مومنات  صفااز  یکى . رودمى ر  به کان  بر نسیاابر

ــقو لله قیاما ون الذین یذکرا: ستاند اوخد یعنى ). 191/انعمرآل  (وبهمعلی جن داوعـ
غالب در   یعنى . همیدآربه پهلو ،   نشسته،   دهیستاا: باشدل   هر حادر   مى که ئداکر ذ
لل ه ون ایذکر ": دهند فرمواوکه خدد گفته مىشوو ، ها نمىکنندا را رکر خدن ذشاالحوا

ــقو قیاما  : 1407، يمخشرز (مىکنندا خدد به یاام قدن اهایشامنها با قدآ یعنى "داعوـــ
مش آرامل اعواز  یکى ا را   خدد  یا و   ''کرذ'' ست کهس ا مقدب  همین کتادر  ). 1/453

لله تطمئن اال بذکر ألله اتطمئن قلوبهم بذکر ا و   منوآلذین ا: ستده ا معرفى کر،  نمومنا
ــایمااکسانى که ن هما :«) 28/لرعدا( بولقلا ا آرام خدد به یان لهایشاو دند ن آوردهـــ
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  ».مش مىیابدآرالها ا دخدد که با یاش باه گاآ. دمىگیر
ن بازند بر اوکر خدل ذ همه حاو در   ند دغافل نبوا  کر خده از ذ   هیچگاخمینىم  ماا

. ندآوردمىي  به جان روز را    نیایش هماروز  که هر ري  به طو. دبوري  جان  یشااقلب و  
حتما ،  نددبوي  که بسترن  ستاربیمادر  حتى  نددنیایش بول  ضو گرفتن نیز مشغوم و هنگا
  ).3/193: 1385، جائىر (ضو مىگرفتندوبه قبله رو 
، رتقدأ  مبداز  غفلت . غافل نباشیدا  خداز  یک لحظه «: ندد مىفرموخمینىم  ماا

و صل مهم توجه این اهم به ن   شادخو). 82: 1374 (»ساندربه هالکت مىن را      نساا
ط حیادر  سه مرتبه روزي  ،  شتندداکه اي  نهي روزا طبق برنامهن  یشاا. شتندم دا هتماا

ن ستشا ل در دعین حادر لى و، فتندرمىراه تند ، زدنم حین قددر ، نددمىکرروي  دهپیا
 ).3/188: 1385، جائىر (کر مىگفتندد و ذتسبیح بو

سایر و  بولتن ،  شتندداضافه اقت اي و قیقهدگر چند اشب ز  نمااز  همیشه بعد ن  یشاا
م ما اي ابر ا خد د یاا و کر خدذهد که دمىن ین مطلب نشاا. نددمطالعه مىکررا ها ارشگز

 ).3/192: 1385، جائىر (شتداهمیت خاصى ا

که ي  ند تا حددبوا  خدد  به یاو  شتند داقت د،  نداوبر توکل بر خدر  قدن آن یشاا
و ) 1/237: 1386،  دهستو (»یدربخوا  خداي  بر،  یدرکه مىخورا  بى آین ا«: نددمىفرمو

 «شته باشىداش دا   قربت کن تا پا قصدرا    یت دعاي    هارکا«شتند که داها تأکید ربا
ا خدد  باید به یان  نسال ا هر حادر  یعنى ). 1/57: 1384،  جائى؛ ر 1/118: 1386،  دهستو(

 .دمىگیرآرام ها دلست که اند اوخدد  هم با یاقعاواو باشد 

 راتیاز وعیه ادبه م هتمااـ 5

یک دتباطى نزد را در ار  خودي  ماود و   محدد  جوو،  عاستم د مانىکه شخص سرگرز
، بندو  هر قید از  مطلق ن و   مکان و   مازر هاز  تر افرود و   نامحددي  جووصمیمانه با و  
 لذینن ا  إستجب لکم أعونی ادبکم ل ر  قاو   : آن آورده  قردر   ند اوخد ؟هددمى ار   قر
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را نید تا شما ابخوا   مر«: دفرمون   تارگاوردپرو    ():60/غافر (تیدعن عباون   یستکبر
 ار در  خوزودي   ند به ورزپرستش من کبر مىاز   کسانى که ،   حقیقتدر   . جابت کنما

 «)62/لنملا (ءلسوایکشف ه و عاإذا دلمضطر اجیب من یأ قعو در وا» .یندآمىدوزخ در 
ري را گرفتاو ، جابت مىکنداـ  ندابخون وي را چوـ  ه را مانددرکس که  آن   ]کیست[یا 

نظر طبرسى از  . جابت مىکندرا ا عاها دست که ل ا ند متعااوخد،  »نددامىگرف  برطر
ند اوخد،  که مصلحت باشده  هر گاو  نند ابخورا  ند اوخد،  نسته که بندگااند خواوخد«
 یم که پیامبر دارحدیث ن چو؛ ستدت اعا نوعى عبادقع در وا. جابت کندن را ایشاا

م لسالاباقر علیه م  ماد و از ا    فرمووت  تالرا  یه آین و ا ست دت ا عباد  عا خود: نددفرمو
: 1377 (»عاستدنیز دت   باالترین عباو   عاست ن د  هما) عونىاد (:دست که فرموانقل 

 ).17و4/16

ین ا. شعبانیهت  به مناجاص  به خصو،  نددادهمیت مىاعا خیلى د به خمینىم  ماا
ت مناجا«: مىگفتندن  یشاا. نددکر مىکرن ذ صحبتشان در   ین گوناگووبه عنارا  مطلب 
هر ص   به خصو» .ندا هندامعصومین مىخوي   ست که همهاعاهایى از د  یکى ،   شعبانیه

ع نقطال ا لهی هب لی کماا": دتغییر مىکرن  شاهچهر،  سیدندرمىت  ریه عباآین اقت به و
   :نددمعتقد بوو ، )1/261: 1386، دهستو؛ 3/190: 1385، جائىر ("...لیکإ

  )147 تفسیر سوره حمد، ص (»دمىبرون ظلمت بیرن را از نسااعیه ادکه «
 .نددمىکررش عهد سفاي عان دندابه خون را فیااطر و ا

از نیم پس دو و    که شبها ساعت د  بوآن  نجف در  مت قااطى  در    ممااسم ر
ساعت سه شب به در  سپس و  مىپذیرفتند ر  به حضودم را   مرب و   طال،  عشاب و   مغر
را جامعه رت یاده و زیستارا اهللا امینرت ایاو زمىشدند ف لمؤمنین مشرامیرامطهر م حر

 .نددجعت مىفرموامرل به منز، رتیاز زنمااز بعد و ندند انشسته مىخو

ي ستثنا شبهاابه ،  دنجف بون در   سکونتشال  سارده  چهام  تمادر  قا آ برنامه ینا
ء عشاب و   مغرز  بعد نما،  هام و رواق  حري  شووقت شستوکه ن  فصل تابستادر  شنبه 
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: 1386،  دهستو؛  2/25: 1385،  جائىر (نمىشدندف  مشرم  ین شب به حرم در ا  ماا،  دبو
4/161.( 

به ر  سالى چندبا،  شتندداقامت ف ا رشانجف در  مدتى که ل  طو در   ممااهمچنین 
، نحیمیار (مىشدندف     به کربال مشرحسینم    ماه ا   یژي و   هارتیازمناسبت 

1373: 50.( 

) 519: 1384،  معین (بقعههاك و   فتن به مشاهد متبردن و ر  کرار  یددبه معنى رت  یاز
ست که ت ایادر روا. ستامستحب رش و سفارد مو، مر شایستهاین م اسالدر است که ا
ر قبو و ند قبر تو اولحسن خدابا اي ا«: د فرمولمومنینامیرابه ب  خطااخدل سور

یعنى ). 2/383: 1376،  یلمىد («نددابهشت مىگري  بقعههااي از    بقعهرا  تو ان  ندزفر
آورده برو  منیت نفس و ا سالمت و  ند اوحقیقى به خدل  صاوکه بهشت محل ر  همانطو

موجب ازه نداین اتا و ست این چنین  الهى نیزي الیاي اوهامحر، ستا.. .وها ن آرزوشد
  .دمى شوي دل شفاي روح و صفا

 حسنهق خالاـ  2

در کریم آنقردر  ند اوخد. ستاخددان  مررز  بات  صفااز  حسنه یکى ق  خالاشتن دا
ست خُلقى راتو و   ) 4/لقلما (ک لعلی خلق عظیمنّوإ:  مىگویدپیامبراز   توصیف 

در عایشه از  . نمىپذیرندرا  تو ل  مثااها آنلى وتحمل مىکنى را  یعنى تو قومت ؟  عظیم
ي در  ندایا نخوآ. ستآن ا قراو  خلق «: پس گفت،  شدال   سوخلق پیغمبررد  مو
لکم فی ن  د کالق :همدآن آ قردر  یا ). 5/233: 1418،  ويبیضا (نومنؤلمافلح أقد : آنقر
شقى سرما  خدل  سو ر ]بها  قتدا[در  شما اي  قطعا بر) ابألحزا (هحسنه  سوألله ل ا سور

به و  نى باشد آقرت  یاآتجسم د  هن نیست که چنین شخصیتى خودور از ذ  » .نیکوست
شوند که خلق دآور توصیفش یادد و در گرد یااز او حاضر و ناطق و مجسم آن قران عنو
ت صفا،  ستامؤثر ن  نساي ا نیکوي  خودر  چه آن  ین ابنابر؟  ستآن ا قر،  خو پیامبرو  
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ت تیاذایا ء ذات و    جزو  ست ه ا مددرآ منش دت و ست که به شکل عاه ا پسندیدو  نیک 
 .سته اشدن نساا

م معصون   یشااست که است در. حسنه هستندق   خالي ا  نمونهي   لگواپیغمبر یک 
عالمانى و  متقى و  مخلص ن  بندگاداراي  ند اوما خد؛ ا عصر ما حاضر نیستندو در   ند دبو
ق خالي ا نهنموي  لگوا،  ئمه معصومین و ا  مکراسنت پیامبر از  ست که با تبعیت ا

هبر کبیر  ر حلم را ماا،  رز آن باي  نمونهاز  یکى . ندا هشدد  نسل خوو  عصر در  حسنه 
 .ندا هشدد عصر خود اول مر، شمنو دست ن دوعااذست که به اسالمى ب انقالا

ك نداست که با ه ا بر ما نمایاندري را   فتاه ر یباترین جلوز،  خمینىم  مات ا حضر
 .دکرد نسانى صعوابه قله ان مى توار گورین بزهی اسیردر تأمل 

 لطافتى و ستگی ظاهرآراـ 1

م در   سالاست که نه تنها اندگى ك ز  مشترل   صواز ا  همیت به نظافت ا،   ستگىآرا
ئمه ه ا  سیردر   ،   صیلایک سنت ان   بلکه به عنو،   داردتأکید آن   بر د   متعدت   بیانا

ن یمان ا نسااکه ار  همین مقد،  مى کنندل  بعضى خیا. ستده ا بواول   متدمعصومین
، هر گونه باشد،  رفتاو ر پوشش و  ظاهر و  ست اکافى ،  شته باشدك دا باطنى پاو  محکم 

برنامهها از بخشى ، بلکه بر عکس، ستاباطل م  سالانظر از  ،  ريچنین تصو. اردعیب ند
 ؟ستاستگى ظاهر و آرایبایى ز، به نظافتط مربوم سالي اهارستوو د

لتی الله اینه م ز  قل من حر*مسجد ینتکم عند کل وا ز خذآدم  یا بنی : همدآن آ قردر  
د را  جامه خو،  ان آدم ندزفراي  «): 32و31/افألعرا (زقلرامن ت  لطیباده و ا  عبالج  خرأ

 ]نیز[آورده و    بندگانش پدید اي  برا   که خدرا   هایى ریوز».«برگیریدزي   هر نمادر   
 ».هنیدداگرام چه کسى حره را پاکیزي یهاروز

و مرتب ك و   پاي  هاس  لبان  پوشیداز  باید ن  اناست که مسلمآن ا بیانگر ،  یهدو آ ین ا
را ین نعمت ها  و امند شوند ه بهر، آنمانند و عطر دن برر به کاو موها زدن شانه و تمیز 
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ل ند متعااوخد. کنندداري  بره  حسن بهرابه نحو از آن   بلکه ،  نکنندام  حرد  هرگز بر خو
یحب وبین اولتالله یحب ا إن: داردست ه را دو  پاکیزو  طاهر اد  فراکه آن آورده   قردر  هم 

 ».داردست مىن را دوپاکیزگا و رانند توبهکااوخد« ) :222/هلبقرا (لمتطهرینا

نظر از  هم ن  یشاا. دبون  شانستاد دو بانززهمیشه ،  خمینىم  ماي ا تمیزو  نظافت 
با ن  هایشارکادر  هم و  ند دنظیف بوو  تمیز ر  بسیا،  يظاهري  نظر سیمااز  هم س و   لبا

 ).3/21: 1374، نىاجدو (نددبوط نضباو انظم 

از ،  تحضراب آن    خودت و    محل عبار و    کاق  تام و ا   مااندگى زهمیشه محیط 
پر ،  خوشبور  بسیاي  نگیز عطرهاي دال بواز  تش اوپرطري  فضاو  خشید درپاکیزکى مى

ده از  ستفادر ا صرفهجویى و  قناعت ،  یستىز دهکامل ساي  نمونهم  مااینکه اغم رعلى. دبو
در بهترین عطرها ده از   ستفاو ا پاکیزگى و   نظافت مینهدر ز لى ، و ندد بوندگىت ز مکاناا

سالمى اسنن آداب و   ین هم منطبق بر ا). 186: 1373،  نحیمیار (نددمقید بو،  لحد کما
ا یر؛ ز ستي ا معنورت  طهاو  مقدمه تهذیب و  مه زال،  يظاهررت  طهاو  نظافت و  ست ا
در ،   ندان دار  ضوره جنت یحن و را    یمااشمیم ن   شانصمیم جادر   هایى که ننساا

 .ترنداوارخوشبوئى جسم سز

و ند  د مقید بومماالى و، شته باشندانددن کراك به مسوي تقید، دممراز شاید خیلى 
). 2/155: 1377، جائىر (نددادهمیت مىاخیلى ، نبددن معطر کرو به موقع م ستحماابه 

ــرعین خوري و در بیمام هنگادر  حتى مماا در ، شکمرگ در بزخم د زجووبا ي و یزن
: 1385،  جائىر (نددبه تن مىکر،  دگى بودلوون آ که بدرا  تمیزترین جامهها ،  زموقع نما

3/75.( 

. شتند امىگذ ام حتراخیلى ، مدندآبه کسانى که مى، نشالنى منزوبیر در خمینىم ماا
ي چا،  بیتدم  قتى خاویا د و   نشوي داده   به کسى چادا  ند که مبادمىکره  نگان  یشااحتى 

: 1385،  جائىر (کثیف باشدن  ستکاایا د و   یخته شورنعلبکى ي در   چادا  مبا،  دمىبررا  
ین ابه ن   یشااتوجه و   ند دقیق بوس و د    پاکیزگى حساو   ین حد بر پاکى اتا ) 2/155



  221 )ره(تجلی قرآن کریم در رفتار امام خمینی  

  .دنبوه پوشید، مىشناختن را یشاابر کسى که ، مساله
 را  نهمیشه کفشهایشا،  شوندف  مشرم  ستند به حراقت مىخوونجف هر م در   ماا

و فتند رینه مىي آ   شتند که جلوط دا   حیاي    ینه هم توآیک . مىکشیدندل    ستماد
حتى ن  یشاا. فتندرمىون  خانه بیرو از    ند زدعطر مى،  ندزدشانه مىن را    محاسنشا

 ).2/156: نهما (نددنمىکرك هم ترت را مستحبا

ام عوري و   یاکاع ر هر نون از   یشادوري ا ،  دبرجستهتر بوم  مااصفت م  تمااز  چه آن
راب جوو  ند که کفش تمیز دمقید بوو  تمیز مىپوشیدند س  لبام  ماا. دتظاهر بوو  فریبى 

. بزنندرد  الجود را   هن خواپیر،  هبىگاو   هحتى گاو  مرتب د را   عمامه خو. مرتبى بپوشند
: نهما (ظاهر مىشدند،  همنزك و    پان  نساایک رت  جامعه به صودر  ینکه اخالصه 

2/153.( 

ي مینه ن در زیشاا. نددبوس هنرشناو حقیقتا یک هنرمند و شتند دالطیفى ن روح یشاا
، ريسخنوي  مینه در ز  مثال. نددبرجسته بوو  معنا م  یک هنرمند به تمان  گوناگوي  هنرها

در «: چنین تعریف مىکنندـــ  مماادر ابرــ   ههللا پسندیدایت آ....وشعر ، خط، نویسندگى
ب خورا  خط نستعلیق ي  ا ازهندامن تا ن  چو؛  نددمن مشق هم مىکرد  نزم  ماانى انوجو

به د و    بوه  به خط من خیلى شبیه شدن  یشااکه خط د  بوه  شدري  لى طوو. مىنوشتم
ن یشاش را ا   یگردنصف و  نوشتم را  من نصف کاغذ ،  رکه یکباد  شبیه بواي   ازهندا

 ).2/169: نهما (»اردبگذق خط فردو ین انست بین اهیچ کس نتوو نوشتند 

  :نددهنر نیز مىفرموع نورد مودر 
 ـ صـلّی اهللا   يمحمدب نام سال اةهنددست که صیقل ل اقبورد موي نرتنها ه

، منداي دردفقرم سالا ـ علـیهم الـسالم ـ     يئمه هدم اسالا علیه وآله وسلم ـ 
ــانردیانه خوزتام سال ا]و[ن پابرهنگام سالا آور  مشرو یخ تلخ ر تاگـــــــــ

 ).181 ، کلمات قصار،1374، خمینىم ماا (.میتها باشدومحر

 شتند کهي دا  شعرفترچهد. خوبى مىگفتندر  شعاو ا ند دبوش ذوق    خوخیلى م  ماا
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 نددبررت  به غاآن را   ،  قمن در   شالبه منزواك   ساحملهدر  که د  خوبى بور  شعاوي ا حا
به ن  یشاي از ا  شعران  یووزه د مراما ا). 1/219: 1386،  دهستو؛  2/175: 1385،  جائىر(
 .ستس استردقابل ه و یدسرهم پ  چابه، نستادوست که به لطف ه اماندر گادیا

 شجاعتو صالبت ـ  2

ه للّء ا لیاو أ إنّال أ یهآست که مبتنى مىباشد بر اند اوخدي  لیات او صفااز  شجاعت 
ه گاآ«): 62و63 /یونس (نقویتّا  کانوا و    منوآلذین  ا *ن  حزنوال هم یو  علیهم ف  ال خو
ن یمااه کن  ماناه،  هگین مىشوندوندن ا ناآنه و  ست انه بیمى ا  خدن  ستادوکه بر ،  باشید

ا خدن و   نان آ کسانى هستند که میاا  خدء  لیااوین ابنابر .»ندایدري ورز پرهیزگاآورده و   
و معرفت ر  پرتو نوو در   ،  فتهر ر کنان  قلبشااز  ها بحجا،  نیستاي  فاصلهو  حائل 

به ي  یددترو  مىبینند که هیچگونه شک ن  چنادل  با چشم ا را   خد،  كعمل پان و   یماا
ارد و شى ندش ارزنظره در   قطر،  ستاشنا س آ قیانواکسى که با ،  ابدنمىین راه   شايلهاد

معموال س  ترف و   خوا  یرز،  ندارهى ندوندس و ا  نها ترا آ که چرد  شن مىشوروینجا از ا 
در ست اتى که ممکن ایا خطرر دارد و     ختیان در ا  نساانعمتهایى که ان  فقدل  حتمااز ا 

بستگى واهر گونه ا از ستین خدن راستاء و دولیااو. دناشى مىشو، تهدید کنده او را  یندآ
 ).8/334: 1374، ازيشیررم مکا (ندده آزادمان جهارت ساو ا

، ههدچند از  بعد وزه  مراکه ري  طود  بون  همگاد  بانز ز ممااصالبت و  شجاعت 
ت و  هند حاالاند که بخود کسى نبومماا. ستن ا  یشااصالبت و   شجاعت از   سخن 

، سخنگفتن ازقبل و  ند زدمىف  حرآرام   لحن بان  یشاا. هندوز د برد را   خوت  حساساا
ن شاافهدابه ن  سیدرهمیشه به فکر و  ند دحالجى مىکرن  شادپیش خورا  همه چیز 

و متفکر ،   اگردرون،   ارستوا،   ثابت: دبوم   مااشخصیت از   جزئى ،   تین صفاا. نددبو
 ).2/318: 1385، جائىر (ندیشدورا

ي قیافه ـ  ...ژه ونوي تادگرفته تا کوداد خرده پانزاز ـ  دفتااخطرناکى که مىق تفااهر 
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لهى تکیه ابر توکل ن  یشاا ا یرد؛ ز نمىکري  هیچ تغییرو  برنمىگشت دي  حالت عام از   ماا
خیلى م  ماا). 1/242: 1386،  دهستو (دبوه  عجین شدن  شادجووین توکل با و ا شتند دا
ون بد ، ده بو طمأنین باو خیلى سنگین ن یشاافتن راه ر. شتننددابهت خاصى ا. نددبور قاوبا
اف طرا،  یدآچه کسى مى،  رودببینند چه کسى مىو  کنند ه  ست نگاراینکه به چپ یا ا

 ).2/315: 1385، جائىر (نددادمه مىد اداخوراه به ... وست اچگونه 

اف طراکه اد  فراي از ا   هعد،  سیدوزي ر به پیرب  نقالاقتى و،  نددصالبت بوه   کومماا
م ماا، نددگریه مىکرق شوهـاي از  حتى عدو ند دبوه شدنزده هیجات  به شد،  نددبوم  ماا
ن یشادر ا ،  هیجانى نظیر بقیهو  هیچ تغییر و  ند دادحیه مىرومحکم به همه ار و    ستوا

 ).2/254: نهما (نشده مشاهد

م در اوج    ماا. کسى نترسیدنداز  هرگز و  ند دبواي  شجاعت قابل توجهم داراي    ماا
ن ضاخار«: ندد نوشته بوارألسراکشفب   کتادر   ،   يپهلون   مارت دود  قددوران   

در ). 4/37: 1386،      دهستو (»...دست یا صااکوهى که نمىفهمد سیاست با سین ادسو
 ةزجام ا ماا. کندت  مالقام  مااکه با قم د  بوه  مدت آ مقامااز  یکى ،  نقضیه کاپیتوالسیو

گر ا«: دگفته بوو فته رقا مصطفى ر آشخص هم به حضوا آن   لذد؛  بواده  نداو  به ت  مالقا
علیه وز مرو انزند ف مریکا حراظب باشد علیه امو، ندزمىف حرن ه کاپیتوالسیوعلیم ماا
همین باعث شد که . »سته ا سخنگفتن علیه شااز  تر كخیلى خطرنا،  زدن فمریکا حرا
پیش ملت ما وز در   مراند که امریکا بدر ا ئیسجمهور«: نددفرمود  نى خواسخنرم در   ماا

شدیدترین و » ستامریکا از اما ي  هاري گرفتامتماوز  مرا. ستابشر اد  فراترین رمنفواز  
  ).292و2/291: 1385، جائىر (نددمریکا کرابه را حملهها 

 نفست عز ـ 3

ر و فتخاابه ن نسااباعث نیل و مى آدساسى شخصیت ي اپایه هااز یکى ، نفست عز
هرگز به ان  مندتعز. ستاالیى همت و وا گى آزادمایه ،  نفست  عز. ستي ا سربلند

با هیچ قیمتى د را   گى خوو آزاد فت اسرمایه شرو  هند دتن نمى ان  یگردبندگى و  لت ذ
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 إنّ :ستاند اوخدد  نزت  عزم  که تماه  دتصریح شآن  قري  چند جادر  . معامله نمىکنند
ست که اتى رقدداراي  ند اوخد). 10/فاطر و   65 /یونسو  139 /ءلنساا (ه جمیعاًللّه  لعزّا

به ن  شاارستمرد و ا  جودر و که ي  ر چیزند نسبت به هاوخد. تش نیسترقداي  بري  حد
پس . مندندزنیااو  به و  ضع اند متواوهمه چیز نسبت به خد. ستز ا بىنیا،  ندامندزنیااو  

 ...وکند ع  جواو ر به و  کند ار  برقرط  تباارند اوپس باید با خد،  کندت  عزاراده  هر کس 
مگر ارد  دهى نرا،  باشدت  کسب عزل  نبادگر کسى به ا ا لذ). 7/508: 1419،  هللافضل (
ست اند اوخداز  طاعت ن و ا  یماي ا ستا؛ و در را   عطا فرمایداو  به آن را   ند اوین که خدا

 .دمى شوت عزن داراي نسااکه 

مىکند که مبتنى ح نفس مطرت عزن را مؤمنات صفااز یکى ، يیگردیه در آند اوخد
ــلمنافقین ال ی الکنّو منین ؤلملو لرسوله ه و لعزّاه للّو : ستایه آین ابر   نعلموــــــــ

 ».ستن امؤمناآنِ  او و ازپیامبر آنِ  ا و ازخدآنِ  ت ازعزّ]لى[و  :«)8/نلمنافقوا(

ا پذیررا  هیچ منتى و  شتند م دا هتمار ا نفس بسیات  عزي  مسئله روي   خمینىم  ماا
پنیر ن و   ناو  بایستیم ن  مادخوي  گر پاا«: نددمىکرره  شااین مطلب اها به رباو  ند دنبو
لى و،  خرین سیستمي آ ماشینهاو  یبا ي ز هاركپادر  ست تا اهتر ب،  یمربخون را   مادخو
به ل  تکااند که دمعتقد بوو  ). 3/277: 1385،  جائىر (»باشیمان  یگره د فاي ر سایهدر  

 ).73:  (ستات امنشأ خیر، نداوبه خدد عتمااز انفس بعد 

ر گامثال . بپذیرندرا  یا منتى و  کسى تقاضایى بکنند م از    ماانشد که ه  یده د هیچگا
و هیچ نمىگفتند ن آن    خریداي ارزان    بر،  ختومىفران  گررا  جنسى اي   هشندوفر

 ).4/204: 1386، دهستو؛ 3/265: 1385، جائىر (مىگذشتند

ق تفاه ا  گا. شته باشنددانفس ت   عزو   عفیف باشند ب   شتند طالداست م دو  ماا
ر تافرها آنبا م   مااند که دمىکرج   حتیار ا  ظهاا ومدند آمىب   طالاز   بعضى ،   دفتاامى

د بو ده فتا ق اتفااها ربلکه با، که کمک نکنندد ین معنا نبوالبته به ا. شتنداندي میزآمالطفت
ش غو آبا  م ماا، مىشدز شخصى طلب نیااي که برم مااز اشتى ددایاو نامه ي سطهواکه به 
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ن شاشخوم  ماا،  دمىکرر  ظهاو ا مد آمىدش  گر شخصى خواما ا. نددعنایت مىکرز  با
نیا دنسبت به مسائل ب  طالي  همهص  به خصودم  شتند که مرادست م دو ماا. مدآنمى
 حفظ کنندن را     شادنفس خوت   عزو   حالت توکل و آن     شته باشند دانفس ت   عز
  ).5/151: 1374، نىاجد؛ و3/267: 1385، جائىر(

 توکلـ  4

پس . ستایمانى تکاملیافته ا، توکل، حقیقتدر . ستن ا یماي ا پایههااز  توکل یکى 
ت جادرمختلفى به ت  یاروا. شتداهد اخودي  تب متعدامرت و    جادرطبیعى ر  به طو

ه و  سیدرتوکل ي  الت وا جادربه ،  لهىا با توفیق خمینىم  ماا. ستاشته داتوکل توجه 
 .دمىکرري یات او را همه حاالدر چنین توکلى ي سایهدر 

که د  بوا  به خدل  تکاا«: نددمىفرمود و   بوا  توکل به خد،  مماانصایح همیشگى از  
: 1386،  دهستو (»دست که توطئهها کشف مىشوابه خدل  تکاا«،  »شدوز  پیرن  اتبنقالا

یک «: نددچنین فرموران  حسینیه جماو در    فاف  تصراز  پس ن  یشااهمچنین ). 1/237
 ).1/238: نهما (»ستاجانب خداز ، ستاخدر ینها همه کاا، نشویدور قت مغرو

مشکل اي را   ت مسألهقوهیچ . نددقاطع بوو  محکم ر  بسیات  مقابل مشکالم در   ماا
ر ظهااي ا قضیهدر  قت وهیچ . مدآمىن  سان آ به نظرشات  مشکالي  همه. یدنددنمى

همیشه و شتند  داتوکل ا به خدت مقابل مشکالدر . ستاین مسأله مشکل اند که دنمىکر
 ).3/187: 1385، جائىر (»دهللا حل مىشوءاشاإن«: مىگفتند

هیچ و  برنمىگشت دي  لت عاحا از   مماي ا قیافه،  دفتااخطرناکى که مىق  تفااهر 
عجین ن  شادجودر و ین توکل و ا شتند دالهى تکیه ابر توکل ن  یشاا ا یرد؛ ز تغییر نمىکر

 ).3/31: 1374، نىاجدو (نددبوه شد

، دبوح  مطردي  قتصاه ا بحث محاصر،  نددشهید کررا  مفتح م  هایى که مرحوآن روز 
، جائىر («یما را دار    خدما ماا،  نددکردي  قتصاه ا محاصررا  گرچه ما «: ندد فرمومماا
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ا بتدب را از ا   نقالاین اکه م  من معتقد«: نددمىفرموب  نقالرد ا موو در   ،  )3/197: 1385
ن هماو  ست آورده ا ینجا ابه ،  ستهاستم د تماق  لهى که فورت ا ست قدن د تاکنو

 ).3/196: نهما (»حفظ مىفرمایدرا عظیم ب نقالاین اهللا اید

، شتندي دا تأکید بیشترآن  که براي  نکته،  مماي ا نىهااسخرو  با توجه به نوشتهها 
ه فهو للّال علی من یتوکّو  شریفهي یهآمبتنى بر م مار افتارین ا. دند بواوبه خدل تکاا

ا خدرا از    همه چیز ن  نسااکه د  سبب مىشوا  به خدل  تکاا. ستا) 3/قلطالا (هحسب
ا تسلط پید ن دگا کننند بر توکلاهم نمىتون حتى شیطا. کندر کااي او همیشه برو ند ابد

که ا  چر :«) 99/لنحلا (نوکلوبهم یترعلی ا و   منوآلذین اعلی ن  نه لیس له سلطاإ: کند
 ».تسلطى نیست، توکل مىکنندن شارگاوردبر پرو ، ندان آوردیماابر کسانى که او را 

ه نو،  خر عمري آ هان در روز  یشااکه د  بواي   ازهنداند به اوبه خدن  یشااحتى توجه 
ینکه جز اي ا بر،  نددکرون  بیرد  خوق  تااز ا ،  شتندداعالقه او  به ا   که شدیدراعلى ،  دخو

آن قردر   ند هم اوخد). 3/203: 1385،   جائىر (یگر نباشددمتوجه هیچ کس ا   به خد
ــعزمت فإذا ف: داردست را دوکسانى که توکل مىکنند آورده  ــتـ ه للّ اإنّه للّاوکل علی ـ

ا یرز، توکل کنا  تصمیم گرفتى بر خدنچوو :«) 159/انعمرآل( وکلینـــــــلمتاحب ی
  .»داردست مىن را دوکنندگا ـند توکلاوخد

 یستیده زساو قناعت ـ  5

: ،  صفهانىاغب را (ستن ا نساز ا نیارد  نچه موك از آ  ندابه دن  کتفا کراقناعت یعنى 
به وت ثرن از   نساا،  دملکه نفسانى که سبب مىشواز  ست رت ا عبا،  حصطالو در ا  ) 413

 .ازدحمت نیندزبه د را خو، طلبىونپى فزو در کتفا کند ا، زیانورت و ضرر قد

حتى و راندگى  زسایش آ، نفست عز، یندجمله حفظ از ، داردنى اواید فراقناعت فو
فال تعجبک : دهفرمو،  آنقردر  ند اوخدرو  ین از ا . دقیامت مىشوب در روز      حسا

تو ن  شاان  ندزفرویى  دارا :«) 55/لتوبها( هم بهابعذه لیللّاما یرید نّإهم دالأوال ولهم اموأ
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کند ن  بشاانیا عذدین در ا نها آهد به امىخوا  ین نیست که خداجز . نیفکندب  عجاابه را  
 ».یدآبرن شانکافرند جاز حالى که هنوو در 

و نفس ت  عزاي از   نیاست که نشانه د ةرباص در خاش  قناعت نوعى نگر،  قعدر وا 
، قناعتي   نتیجه. ستان ا  یگري د  یىهادارامقابل ن در     مسلمان   نسااشخصیت یک 

، ستن ا نسااي ا گترین فضیلت بررین بزو ا ست اغیر خدزي از   بىنیاو  گى س آزاد حساا
آن کثر احدآوردن  لى بدست ن؛ و ساآست هم اپذیر ن  مکاانیا هم ز از د  قل نیااطلب حد

من لم «:  مىفرمایندلمؤمنینامیر ت ا حضر). 154: 1378،  صفهانىانصر  (اردندن  مکاا
 »ندهددش  سور  بسیال   قانعش نکند ماك   نداکسى که « »لکثیرافعه لیسیر لم ینایقنعه 

 ).5058: 1379، يشهري ريمحمد(

م ماا. دمىکرد  خووب  مجذرا  همه ،  خمینىم  مادهی ا ندگى سازهر چیز از  بیشتر 
ي مد مختصردرآبه و شتند اندان یگرل دشتى به ماداچشمو ند دقانع بو،  شتندداچه آنبه 
ت محالاز  یکى ن در    یشاا. نددقناعت مىکر،  مدآست مىدثى به روومك   مالاز ا  که 

ــی فتاو دوراقدیمى  ل همین حاو در ند دندگى مىکرره زجاامنزلى با کمترین در ، قمده
م معلو،  نصیتنامهشااز و هم ن  یشااحلت از ر بعد . نددغافل نبون  ماوکمک به محراز  

هیچ تصرفى ،   ىشرعه   جودر و  هم ب   نقالاز ا  بعد ل   سات ده  ین مددر ا  شد که 
 ).5/184: 1386، دهستو؛ 2/41: 1385، جائىر (»نددبودهنکر

ي هاسلباو  چهها رینکه پاابا . دنمىکروز  ست تجادو د یکى م از    ماي ا  هاسلبا
ان یگردبه را  همه ،  ندآوردیا هدیه مىت  سوغان  یشااي ا بردي  یاي ز ختهوندو  خته دو
؛ در   نددندگى مىکردي ز  صاقتو ا  ند دهل قناعت بوانیز خیلى راك   خودر   . نددادمى

ن یشاا). 2/88: 1385،   جائىر (دهم بوافرن   یشااي ا   برت    مکانااحالىکه همهگونه 
حفظ را سالمى اـ  نسانىي اهاان ارزشمصرفى نمىتوو فى اشراندگى زبا «: نددمىفرمو

 ).73: 1374 (»دکر

هل اجع به راهم ن و   شادجع به خوراهم ،  ندگىت ز مکاناده از ا  ستفارد ا موم در   ماا
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مانند ،  نددنجف بون در    یشااقتى که و. نددنمىکرده  ستفاورت ا ضرر  جز به قد،  لمنز
ل پواز     هللا خلخالى اضى نشدند که شیخ نصرراحتى . شتنداندل     سایر طلبهها یخچا

ي ین کلمنهاابا ل   سادو   تا م   ماد ا  خو. دبخرل   یخچان   یشال ا  منزاي   بردش   خو
 .»ندارطلبهها ند«: نددمىفرموو شتند اندرگ بزل یخچاو  ند ردمىخوآب  کوچک  ستىد

ــۀضع شهروکه ل سه سااز دو پس  ل شدند که یخچادر همه قاو بهتر شد ب  طالیـــــ
: 1385،  جائىر (»یداربگذو  ید ورشما هم بیا،  نددارحاال که همه «: نددفرموم  ماا،  بخرند

2/44.( 

در همیشه و  شتند دانظر رف را در    حد متعان  نشااندزفري  مهریهرد  مودر  حتى م  ماا
سى وسم عرامر). 2/65: نهما (نددگى مىکردبه سارش   سفا،   ازدواجبه ط   مربور   موا

 .نددبودهکرار برگزده سار نیز بسیان را شادخو

ستگى واربه حقیقت را  لهى خویش روح ا ند که دمتکاملى بون  نساا،  ممات ا حضر
به ن  سیداي ر برت  مکانااز ا مناسب ي  مینهاد و ز  ستعدابهترین ن از   یشااکه آنبا . ستندآرا

از آن  بلکه ،  نیا نرفتندل د نبادبه ،  انلى به هیچ عنوو،  نددبوردار  نیا برخودمظاهر اع  نوا
و لدنیا   اةلحیاع افمتاء تیتم من شیأوفما : همدآن آقردر چه آنمبتنى بر . نددبودان یگررو

به نچه و آ  «) 36/ريلشوا( نلوهم یتوکّبّرعلی ا و    منوآبقی للذین و أ  ر ه خیللّاما عند 
اي ست برانچه پیش خدو آ ،  نیاستدندگى  ز ]يکاالو  [رداري  برخو،  هشدداده  شما 

ست به در .»ستاتر ارپایدو  ند بهتر د دار عتمان ا شارگاوردبه پرو  ند هایدوکسانى که گر
به ن روي آورد و یشاامظاهر گوناگونش به م  نیا با تماد،  نداوبه مشیت خدو  لیل دهمین 

متحانى این مرحله نیز و در است یافتند دنیا ت دمکاناارت و قد، تشهر،  محبوبیتاوج  
  .نددادنیکو 
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  ىنتیجه گیر

ن مکااشنى بر اه رو گو،  ممادي ا فره  سیرآن در   تجلى قراوان  فري  مالحظه نمونه ها
مناسب ر  گادر روز ،  ز آن سان  نساامین ابه فري  پایبندآن و    قررات  ستوزي د ساده  پیا

نى آبعد قردر ، خالقىو ا، علمى، اخص سیاسىشي بر جنبه هاون  فزاخمینى م  ماا. ستا
ح نى نیز مطرآبرجسته قري   لگوان ا  ست تا به عنواشایسته ا   لذ. ستانیز نمونه موفق 

مهم از  سمانى یکى ب آ ین کتااصیل رف ا معاي  گیرربه کاآن و   به قري  توجه جد. ددگر
دم مر د نز ن یشااعلل محبوبیت از ین عنصر اکه ن همچنا؛ ستم اماامل موفقیت اترین عو

با آداب آن    تخلق به آن و    به قرم  عتصماا. دمى شوب  محسون  مسلماه  یژوبه ن  جها
یانت و د پیوند سیاست د و   تحاي ا گویاده و   نى قابل جمع بواحکمرو  سیاست ي  تصد

نى آقرك  سلوورد  هآر،  معاصرر  گادر روز یت رمهجور  حصاآن از   نسبى قروج  خر. ستا
به را  سالمى ب ا نقالاست که انى اانه مجاهدشجاعو  خالصانه ش  نیز تالم و   مات ا حضر
نى آقرد  بعااعمیق به ي و   توجه جد. مى کننداري  پاسدن از آن     همچناه و    ساندرثمر 

م کتاب  یآن کر  ؟ستوري ا ضرن  یشااز ا  شناخت جامع ستیابى بهاي د بر،  ممااشخصیت 
ه یمانور و معرفت است و توجه به آن در همه اعصار مورد اهتمام مسلمانان و            ی،  زندگ

ـ  احي برایدر جهان اسالم همواره مصلحان بزرگ     .شرفت آنان بوده است   یتکامل و پ    يای
 در ینیان حضرت امام خمین می و بازگشت به آن به پا خاسته اند که در ا  یفرهنگ قرآن 

ع دعوت به قرآن و یده و نام خود را در قله رفی درخشیع تر و در گسترده جهانیبعد وس
 مجـسم  ي کـه الگـو  ینـ ی حضرت امام خم  یعملة  ریس. استآن ثبت کرده    هاي    آموزه

باشد؛ سرمشق   می) 29: فتح (اء علی الکفار رحماء بینهم    اشده  ی آ يومصداق بارز رفتار  
ـ درا.باشـد   مـی  آزاده وموحد ،  خداجوهاي     همه انسان  ي برا یمناسب ـ ان اند یـ ن م ی هـا    شهی

تواند چـراغ    میست که  ا يارزشمندهاي    یژگید و و  ي ابعا  دارا  امام ي رفتار يوالگوها
 يوالگوهـا هـا     آمـوزه . ن مکتـب قـرآن وعتـرت باشـد        یروان راست ی پ ي فراررو یپرفروغ
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 گرفته وهمـه  یام خود را از کالم مقدس اله   یپیۀ  جان ما ،  ن گام ی درنخست  امام ياعتقاد
فه یوظ، اخالص، ه نفوسیب و تزکیق وعمل به تهذ یتشو. زند  می جا گرداگرد قرآن دور   

اده یـ ز از اسـراف وز یپرهی،  و رفاه زدگییز از تجمل گرا یپرهیی،   گرا فی و تکل  یشناس
 .باشد  میینی امام خمي رفتار فرديوالگوهاها  ستهیاز جمله باي، ری و انتقاد پذيرو

 را نقطـه    یجاد وحـدت و همـدل     یاۀ   مقول  امام ی رفتار اجتماع  ي الگوها یدر بررس 
ان مـسلمان را در  یشوایمصلحان و پکرد و همه  ی می ناب تلق يدن به آرمانها  یعطف رس 

ـ  مـردم و پره    يحفـظ آبـرو   . دانست  می ن مساله مهم الگو   یدن به ا  یراه تحقق بخش   ز از ی
 بـا  يهمـدرد ، عـدم سـازش بـا ظالمـان    ي، گـر  تی و هـدا  یزبان  همی،  رخواهیخ،  بتیغ

 ی رفتار اجتماعيوالگوهاها  شهین اندیبرجسته تر ن ویمحرومان و مستضعفان از مهم تر
 .باشد می امام
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  یقرآنهاي  شه و چهارچوبیر
  ی انقالب اسالمیاست داخلی اصول س

   1علی معظمی گودرزي

  محـسوب ي هـر کـشور   ياسـت گـذار   ی از ارکان س   یاست داخل یس: چکیده
ران ی ا یانقالب اسالم . گذار است تأثیر آن هم    یاست خارج یشود که بر س    می

 خود را از یداخلهاي  استیس باشد ی می دستورات الهيز که به دنبال اجراین
ـ مـا ن ،  افت کـرده  ی در ینیقرآن و منابع د    ـ  فهـم ر يز بـرا ی ـ هـاي   شهی  و یقرآن

 ي با روش کتابخانـه ا     ی انقالب اسالم  یاست داخل یاصول س هاي    چهارچوب
مـرتبط بـا اصـول    هـاي    را مورد مطالعه قـرار داده و داده نمونه و   تفاسیر نور 
ن یتـام «، »ی مردمـ يه به رایتک«یعنی ی انقالب اسالم  یاست داخل یپنجگانه س 

 دلبـسته «،  » بودن حکمرانان  یر اشراف ی و غ  یمردم«،  » ملت یکپارچگیاتحاد و   
» شرفت کشوری پي برایکارو تالش همگان«و » بودن مسئوالن به مصالح ملت

ل یـ ه و بـا تحل ی مضمون پا54ل مضمون به ی کرده و با روش تحل    يجمع آور 
ر که همـان پـنج   ی مضمون فراگ  5تا  ی مضمون سازمان دهنده و نها     15به  ها    آن

   .میدیباشد رس  میاصل مذکور
                                                   

  chmail.ir@alimoazami١١٠ . حوزه علمیه قم2  دانش پژوه سطح.1
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ـ اي هـ  و چهـارچوب هـا   شهیر: ها  کلید واژه   یاسـت داخلـ  یاصـول س ی، قرآن
 ینیامام خم، اصول پنجگانه، انقالب

  مقدمه

ـ آ  مـی   هر کشور به حساب    ياستگذاری از ارکان مهم س    یاست داخل یس ـ  ی  ید کـه حت
 هـر کـشور بـا    یاسـت خـارج  یس .دیآ  می از آن به حساب   ی هم بازتاب  یاست خارج یس
ـ ا،  م دارد ی و مـستق   ی آن رابطه جدانـشدن    یاست داخل یس ـ   نی د از نظـر شـکل      دو هرچن

 را بازتاب یاست خارجیتوان س  می هستند و درواقعیکسانیت ی ماهي دارایلمتفاوتند و
ز یران نی ایانقالب اسالم). 250ص: 1383ي،  و افشاریآقابخش ( دانستیاست داخلیس

، باشـد   مـی اتی خداوند در قرآن و رواین اسالم و دستورات الهین مبیکه برخاسته از د   
هـاي   عرصـه ۀ  دارد در همـ ی خود دانسته و سعياستگذاری را منبع س ینیقرآن و منابع د   

 کالن آن و بـه تبـع   ياست گذاری را به اجرا دراورد لذا سینی دستورات دیکالن و جزئ 
 يل ما بـرا ین دلیبه هم. استینیم دی برگرفته از مفاهی انقالب اسالم یاست داخل یآن س 

 یانگذار انقـالب اسـالم    ی عنوان بن   به یاست داخل ی در س  ینیامام خم  دن به اصول  یرس
ـ          يانات مقام معظم رهبر   ین اصول را از ب    یا  ی به دسـت آورده و جهـت درك بهتـر قرآن

ن اصـول از نگـاه   یـ ک از ایـ هرهاي  ا و چهارچوبین اصول و روشن شدن زوا    یبودن ا 
ـ هـاي   شهیم به سوال ر ی کرد ی سع نمونه و   تفسیر نور با استفاده از     قرآن اسـت  ی سیقرآن
ن اصول چگونـه اسـت؟ را پاسـخ داده          یست؟ حدود و چهارچوب ا    ینقالب چ  ا یداخل
  الزم ويک از آنها امری هرين مرزهایین اصول و تعیک از ای بودن هریفهم قرآن. میباش

ـ  بودن آنها اهتمام جامعه و مسئوالن به ا    یرا با درك قرآن   یباشد ز  ي می ضرور ن اصـول  ی
هرکـدام مـشخص   هاي  دید و نبایز آنها با ک ا یهرهاي    ن حد و مرز   ییشتر شده و با تع    یب

ن یـ دن بـه ا ی رسيف خود در راستایافراد جامعه به وظاۀ  عملکردن هم  يشده و راه برا   
  .گردد  میاصول مشخص
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  مفاهیم

  مبانی قرآنی انقالب اسالمی. 1
. دا نمود ی پ یانگذار انقالب اسالم  یبنهاي    شهیتوان در اند  یم  را ی انقالب اسالم  ی مبان

ـ  را باینی امام خمیاسالم  وینیل حکومت دیتفکر تشکۀ  ن شاکل ی تر يادیبن د در نگـاه  ی
م و کاربست دستورات جـامع    ی قرآن کر  يم فراعصر یل تعال ی بد یشان به نقش ب   یجامع ا 

  )4ص: 1395ي، اکبر (. نمودین کتاب جاودانه تلقین ایا

  سیاست داخلی. 2
 در عرصه داخلـى  هاى دولتیریم گیو تصمها  است داخلى به مجموعه خط مشى  یس

، فرهنگـى ، تـى یامن، اجتماعى، اقتصادى، اسىیکشور اطالق مى گردد که ابعاد مختلف س       
  )24/12/1395ی، مدن (.ردی را در بر مى گ...نظامى و

  ی انقالب اسالمیاست داخلی س.3 
د در ی کالن آن باياستگذاریر اصول سی را همانند سای انقالب اسالمیاست داخلیس

امام بـا  . باشد جستجو کرد  مین انقالبیانگذار ای که بنینیامام خم اي  ه  شهیآراء و اند  
ۀ نقش .ک موجود جاودانه است   ، ی رانی ملت ا  يراهش برا ۀ  با نقش ،  اش یبا مبان ،  اصولش

در  .ار امام است و آن را به ما عرضه کرده است؛ اصول امام مشخص اسـت           یراه در اخت  
 یکپارچگین اتحاد و ی مردم؛ تامي به راهی اصول امام عبارت است از تکیاست داخل یس

 بودن حکمرانان و زمامداران؛ دلبسته بودن مسئوالن به    یر اشراف ی بودن و غ   یملت؛ مردم 
ي،  خامنــه اینیحــس (شرفت کــشوریــ پي بــرایمــصالح ملــت؛ کــار و تــالش همگــان

14/3/1392 .(  
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  پیشینه پژوهش

 در ی و انقـالب اسـالم  ونـد قـرآن  یپ« در مقاله خود با عنـوان  ) 1396 ( دستک ياکبر
ـ یقـرآن را از نظـر امـام خم        » ینیره امام خم  یشه و س  یاند ی تیت و جـامع یـ  ظرفي دارا ین
 یر تـدارك زنـدگ  یت در مسی بشري و معنويمادهاي  ازیجامع نة ن کنندیداند که تام   می

 یاجتمـاع هاي  آموزهة باشد و قرآن را در بردارندها  و مکانها   زمانۀ  سعادتمندانه در هم  
 يریاستکبار پذي، آزاد،  استقالليت جامعه بر مبنا یت و حاکم  یری در امور مد   یاسیو س 

  .داند ي میریو ظلم ناپذ
سـه  ، »ین انقالب اسـالم یادیسه اصل بن« در پژوهش خود با عنوان) 1376(ي  انصار
» یل حکومت اسالمی تشکيوجوب تالش برا  «،  »استین از س  ی د يریک ناپذ یاصل تفک 

را سه اصل » بتیت حکومت در عصر غی عنوان تنها وجه مشروعه بهیت فقیاصل وال«و 
اسـتوار بـر   ، کند و نهضت امام را در تمام اجزاء و ادوار      می انی ب ین انقالب اسالم  یادیبن
  .داند  مین سه اصلیا

 حکومـت و  ی قرآنیمبان«در مقاله خود با عنوان ) 1395 ( نژاد و همکاران یکوهستان
 ینی امام خميران به رهبری ایانقالب اسالم، »ینیخمحضرت امام هاي  دگاهی دیبررس

ل حکومـت  ی از تـشک ی دانسته و هدف اصل  ي و فقه جواهر   ي حکومت علو  يرا بر مبنا  
ل ی که بـدون تـشک  یاء آن دسته از احکام اسالمی و احینی دستورات د ي را اجرا  یاسالم

  . کند  میحکومت امکان ظهور نداشتند عنوان
 از نگاه امام ی انقالب اسالمی قرآنیمبان« با عنوان یشدر پژوه )1388(ی  حسن بهشت 

 ی انقالب اسـالم   یدو مبنا از مبان   ی،   انقالب اسالم  ی قرآن ی مبان یبا هدف بررس  » ینیخم
 انقـالب   یرسالت جهان « و» حق خداست ،  ت بر آن  یت حکومت و حاکم   یمشروع «یعنی

  .کند  میرا ذکرها  آنهاي   از شاخصهی کرده و بعضیرا بررس» یاسالم
ـ ی د یمبان« با عنوان    يدر مقاله ا  ) 1391(ی   و توکل  ید زنجان یعم اسـت  ی اصـول س   ین
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ـ  هر کشور را استوار بر اصـول ر یاست خارج یس» رانی ا ی اسالم ي جمهور یخارج شه ی
ـ  ایاسـت خـارج  ی خاص دانستند و اصول س  یدار در مبان   ران را بـا اسـتفاده از قـانون    ی

 سـلطه   ینفـ ،   کـشور  یت ارضـ  یـ و تمام ،  ران حفظ استقالل  ی ا ی اسالم ي جمهور یاساس
ت یـ حمای، شه امت اسالمی انديایت از مسلمانان و احیحمایی،   سلطه جو  ینفي،  ریپذ

ر یـ غهـاي   ز متقابـل بـا دولـت     یـ ت از پناهندگان و روابط صـلح آم       یحما،  از مستضعفان 
  .اند ها پرداخته  آنینی دی مبانیمحارب دانسته اند و به بررس

  روش شناسی پژوهش

انـات مقـام معظـم      ی خانواده مطلوب در ب    ي الگو یی پژوهش به منظور شناسا    نیدر ا 
سـپس  ،  شـده يانات مربوط به خـانواده گـردآور  ی بي بر اساس روش کتابخانه ا  يرهبر

، ل محتوایتحل. ل شده اندیتحل، ل مضمونیبه دست آمده با روش تحل هاي    محتوا و داده  
ي، قائد (ت استیفیت به کین کمی هملیو سپس تبد ها    تیبه کم ها    تیفیل ک یند تبد یفرا

ل مضمون است که    یتحلی،  فیقات ک یل مناسب در تحق   ی از فنون تحل   یکی). 10ص1395
 ل مـضمون  یاز تحل .  شده است  یاما به ندرت معرف   ،  شود  می  استفاده يبه طور گسترده ا   

.  اسـتفاده کـرد    یفـ یکهـاي      موجـود در داده    ي شـناخت الگوهـا    ي برا یتوان به خوب   می
 يل مضمون جهت شـناخت الگوهـا  یغالبا از تحلی،  و انسانین علوم اجتماع  پژوهشگرا

 و  ي جعفـر  يعابـد  (.کننـد   مـی   مـرتبط بـا آنهـا اسـتفاده        يه کدها ی و ته  ی و کالم  یفیک
   ).1390، همکاران

  پژوهشهاي  افتهی

   مردميه به رای تک.1
جمـع  رامـون آن   یپهـا      که داده  ی انقالب اسالم  یاست داخل ین اصل از اصول س    ی اول

 يه به را یه تک یپاهاي    ل جمالت مضمون  ی مردم است که با تحل     يه به را  ی شده تک  يآور
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  .شود  می ارائه1 م که در جدول شمارهیمردم را به دست آورد
 ر نـور و ی مردم مستخرج از تفـس   يه به را  یمرتبط با تک  هاي    مضمون: 1جدول شماره 

  :نمونه
  

 جمالت  منبع  هاي پایه مضمون

ها و امکانـات   در برابر امکانات دیگران بر توانایی    480، ص4نور، ج  ودتکیه بر توان خ
  خود تکیه کنید

عدم تنافی تکیه بر ابـزار و       
 توکل 

تکیه بر عصا و ابزار مادي، با توکل بـر خداونـد              332، ص 5نور، ج
 .منافاتی ندارد

 مسیر حق باشـند  اگر اکثریت، مومن و آگاه و در       پیروي از اکثریت مومن
ها محترم و غالبا مطابق واقـع اسـت و            نظرات ان 

  .باید از آن پیروي کرد
رد اکثریت مخالف با فرمان 

 خدا

ــه، ج  ، 14نمونـــــ
  283ص

 

اکثریت آگـاه و رشـید و بـا ایمـان در صـورتی              
نظراتشان محترم است که بر خالف فرمان الهی و 

 . کتاب و سنت نبوده باشد

تقـــدم خـــدامحوري بـــر 
 دموکراسی

در نظــام حکومــت دینــی، خــدامحوري بــر      386، ص7نور، ج
 .دموکراسی و مردم ساالري حاکم است

  
سازمان دهنده و هاي   مردم به مضمونيه به رایه تکیپاهاي  ل مضمونی سپس با تحل

 2م که در جدول شمارهیدی مردم است رسيه به رایر که همان تک   یتا مضمون فراگ  یو نها 
  .شود  میارائه

 مـردم و اسـتخراج مـضمون        يه بـه را   یه تک یپاهاي    نل مضمو یتحل: 2جدول شماره 
  :ریفراگ
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 هاي پایه مضمون مضمون سازمان دهنده مضمون فراگیر

عدم تنافی تکیه بر ابـزار و  + تکیه بر توان خود  تکیه بر خود
 توکل

  
  تکیه به راي مردم

رد اکثریـت مخـالف     +پیروي از اکثریت مؤمن    دموکراسی 
 راسی تقدم خدامحوري بر دموک+ قرآن

  

    ملتیکپارچگین اتحاد و یمتأ. 2
ها پیرامون آن جمع آوري  اصل دوم از اصول سیاست داخلی انقالب اسالمی که داده

هاي پایه اتحاد     شده تامین اتحاد و یکپارچگی ملت است که با تحلیل جمالت مضمون           
  :شود  ارائه می3کپارچگی ملت را به دست آوردیم که در جدول شمارهیو 

ر نور ی ملت مستخرج از تفسیکپارچگیمرتبط با اتحاد هاي  مضمون: 3مارهجدول ش 
  :نمونه و

  
 جمالت منبع هاي پایه مضمون

  .نتیجه فوري اختالف، نفاق ذلت و خواري است  50، ص3نمونه، ج  اتحاد عامل عزت
 اتحاد در این جهان مایه روسفیدي است 45، ص3نمونه، ج اتحاد عامل روسفیدي

 هاي بزرگ الهی است اتحاد از نعمت ستاتحاد نعمت ا

 تفرقه و عداوت، پرتگاه و گودال آتش است تفرقه پرتگاه است

  اتحاد عامل اخوت

 557، ص1نور، ج

 

  وحدت عامل اخوت است
 قانون و رهبر الهی، محور اتحاد است 330، ص 3نور، ج رهبر الهی، محور اتحاد 

  از اتحاد ظاهري، پیوند قلبی و باطنی استمهم تر 350، ص3نور، ج اهمیت اتحاد باطنی

تفرقه اندازي، بارز ترین اهرم سلطۀ مستکبران، بر         16، ص7نور، ج اتحاد، مانع استکبار
 . مردم است
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 .تفرقه مقدمه ذلت پذیري است اتحاد مقدمه عزت

  .و اتحاد است... پیروزي حق بر باطل، در سایه ي 526، ص9نور، ج اتحاد عامل پیروزي
ارزش و نقش و برکات وحدت و اتحاد، با کمـی            554، ص 9نور، ج بدیهی بودن فواید اتحاد 

  . شود اندیشه و تعقل بر همه روشن می
ــاد    ــودن اتح ــده ب ــی فای ب

 صوري

هاي صوري که بدون ایمان و گرایش باطنی          اتحاد 555، ص 9نور، ج
  .باشد، ارزشی ندارد

 عادي وحدت و اتحاد و دوري از تفرقه در شرایط اتحاد الزم است
  الزم است

اتحــاد بیــشتر در مقابــل   
 دشمن

 603، ص 9نور، ج

دربرابر دشمن، صفوف مومن باید متحد تر و نفوذ      
  ناپذیر و مستحکم تر باشد

، 10نــــــــور، ج اتحاد بر اساس تقوا باشد
 183ص

اگر اتحاد بر اساس تقوا نباشد سر انجام به تفرقـه           
  شود تبدیل می

  
ـ  ملـت بـا تحل  یکپـارچگی ه اتحاد و هاي پای    مضمون دن به یرسپس از    بـه  هـا   ل آنی

ـ فراگهـاي    مـضمون نهایتـاً سازمان دهنده و  هاي    مضمون  ملـت  یکپـارچگ یر اتحـاد و  ی
   .شود  می ارائه4م که در جدول شماره یدیرس

ـ پاهـاي     ل مضمون یتحل: 4جدول شماره   ملـت و اسـتخراج      یکپـارچگ یه اتحـاد و     ی
  : ریمضمون فراگ

  
 هاي پایه مضمون مضمون سازمان دهنده راگیرمضمون ف

+ اتحاد عامل اخـوت   + اتحاد عامل روسفیدي    عاملیت اتحاد
اتحاد +  اتحاد عامل عزت+ اتحاد عامل پیروزي

  مقدمه عزت

  
  

  اتحاد و یکپارچگی ملت
بی فایـده بـودن اتحـاد       + اهمیت اتحاد باطنی   هاي اتحاد مالك
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د اتحـا + اتحاد بر اسـاس تقـوا باشـد    + صوري
 بیشتر در مقابل دشمن

رهبـر  + اتحاد الزم است  + اتحاد مانع استکبار     هاي اتحاد محور
تفرقـه  + اتحاد نعمت است  + الهی محور اتحاد  

 پرتگاه است

  : مردمی بودن و غیر اشرافی بودن حکمرانان و زمامداران.3
ـ  بـودن و غ  ی اصـل مردمـ    ی انقالب اسـالم   یاست داخل ی از اصول س   ي اصل بعد  ر ی

 قـرار  ین اصل مورد بررسـ یرانان و زمامداران است که به عنوان سوم م بودن حک  یاشرف
  ارائـه 5م که در جدول شماره یدیه آن رسیپاهاي  به مضمونها  ل دادهیگرفته و و با تحل    

  . شود می
 بـودن حکمرانـان     یر اشراف ی بودن و غ   یمرتبط با مردم  هاي    مضمون: 5جدول شماره 
  :نمونه ر نور ویمستخرج از تفس

  
 جمالت منبع مضمون پایه

ــومن و   ــاکم م ــت ح اطاع
  مردمی

اطاعت از حاکمی واجـب اسـت کـه مـومن و از          92، ص1نور، ج
  .خود مردم با ایمان باشد

اشــرافیت حاکمــان عامــل 
 تغییر فرهنگ 

تواند فرهنـگ مـردم را        اشرافی گري حاکمان می    96، ص7نور، ج
 .تغییر دهد

زندگی حاکمان در سـطح     
 ضعفاي جامعه

حساب من از شما جداست، خداوند از حاکمـان          491، ص9ور، جن
خواسته است که در سطح ضعفاي جامعه زندگی        

 .کنند

حاکم و خلیفۀ الهی باید عادل باشد و نه فاسـد و        97، ص1نور، ج عادل بودن حاکم الهی 
 .فاسق
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رانـان بـا   م بـودن حک یراشـراف ی بودن و غیه مردمیپاهاي   دن به مضمون  یپس از رس  
م که در یدیآن رس ریفراگهاي  سازمان دهنده و سپس مضمونهاي  ل آنها به مضمونیلتح

  شود  می ارئه6جدول شماره 
 بودن حکمرانـان  یر اشرافی بودن وغیه مردمیپاهاي   ل مضمون یتحل: 6جدول شماره 

  :ریاستخراج مضمون فراگ و
  

ــازمان   مضمون فراگیر ــضمون سـ مـ
 دهنده

 هاي پایه مضمون

ــه   اشرافی نبودن حاکم ــطح ضــعفاي جامع ــان در س ــدگی حاکم + زن
 اشرافیت حاکمان عامل تغییر فرهنگ

ــر ا ــی و غی ــرافی مردم ش
 بودن حکمرانان

عادل و مردمی بـودن     
 حاکم

اطاعـت حـاکم مـؤمن و       +عادل بودن حاکم الهی     
 مردمی

  : دلبسته بودن مسئوالن به مصالح ملت.4
 انقـالب  یاسـت داخلـ  یل سن اصـ یالن به مـصالح ملـت چهـارم   و دلبسته بودن مسئ 

ـ پاهـاي     مضمونها    ل داده یباشد که با تحل    ی می اسالم م کـه در  یه آن را اسـتخراج کـرد  ی
  . شود  میارائه، 7جدول شماره 

 ر نـور و   یمرتبط با اتحاد و بقاء ملت مستخرج از تفـس         هاي    مضمون: 7جدول شماره 
  :نمونه
  

 جمالت منبع مضمون پایه

ــاکم    ــی وظیفــه ح فقرزدای
  اسالمی

ــه      52، ص6ور، جن ــی از جامع ــسئول فقرزدای ــالمی م ــاکم اس ح
  مسلمانان است

حاکم مومن بـه فکـر رشـد         حاکمان مؤمن هم در فکر ارتقاي روحی و رشـد           52، ص 6نور، ج
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امور معنوي هستند و هم بـه دنبـال رفـاه و حـل         معنوي و اقتصادي جامعه
 .مشکالت اقتصادي و فقرزدایی و اصالح جامعه

ز حـاکم   سلب لطف الهـی ا    
 بی تفاوت

هر حاکمی که نسبت به مردم بی تفـاوت باشـد،             295، ص1نور، ج
 .پوشاند خداوند لطفش را نسبت به او می

اجـــراي عـــدالت وظیفـــه 
 رهبرالهی

وظیفه رهبر و حاکم الهی، اجراي عدالت و مبارزه  221، ص5نور، ج
 .با ظلم و آسان کردن مقررات اجتماعی است

ــی از    ــران اله ــش رهب رنج
 راهی مردمگم

، 12نمونـــــــه، ج
 348ص

رهبران الهی بیش از آنچه تصور شود از گمراهی         
 بردند مردم رنج می

  
ل کرده  ی را تحل  والن به مصالح ملت آنها    ه دلبسته بودن مسئ   یپاهاي    ل مضمون یبا تحل 

م کـه در  یـ ده ایر رسـ  یـ سازمان دهنده به مـضمون فراگ     هاي    و پس از استخراج مضمون    
  .شود می  ارائه8جدول شماره 

ه اتحـاد و بقـاء ملـت و اسـتخراج مـضمون      یپاهاي    ل مضمون یتحل: 8جدول شماره 
  :ریفراگ

  
 هاي پایه مضمون مضمون سازمان دهنده مضمون فراگیر

توجه حاکم به مـصالح     
 ملت

+ حاکم مؤمن به فکر رشد معنوي و اقتصادي
 سلب لطف الهی از حاکم بی تفاوت

  
ــه  دلبــسته بــودن مــسئوالن ب

رنجـش  +اجراي عدالت وظیفـه رهبـر الهـی        رفتار و وظایف حاکم مصالح ملت
 رهبران الهی از گمراهی

   کار و تالش همگانی براي پیشرفت کشور.5
 کرده يرامون آن جمع آوریرا پهاي   که داده یاست داخل ین اصل س  ین و آخر  ی پنجم

ـ پاي ها مضمونها  ل آنیشرفت کشور است که با تحی پي برایم کار و تالش همگان  یا ه ی
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  .می ارائه کرد9م و در جدول شماره یرا استخراج کرد
ـ  پي بـرا یتالش همگان مرتبط با کار و  هاي    مضمون: 9جدول شماره  شرفت کـشور  ی
  :نمونه ر نور ویمستخرج از تفس

  
 جمالت منبع مضمون پایه

اصالت به تالش و بروز لیاقت است، نه تقاضا و     191، ص1نور، ج  اصالت به تالش
  .توقع

 .توکل به خدا همراه با تالش است 289، ص1نور، ج ش همراه توکلتال

 .وظیفۀ انسان حرکت و تالش است 392، ص1نور، ج تالش وظیفۀ انسان

هـا از خداسـت نـه از          نعمت
 تالش

 .بدانید، نه از تالش خود) خدا(ها را از او  نعمت 506، ص1نور، ج

امـل عامـل سـستی و ضـعف         مشکالت نباید ع   621، ص1نور، ج مشکالت عامل تالش 
بشود، بلکه باید عامل حرکت و تالش جدیـدي     

 . گردد

شود که همـراه بـا عمـل و           دعائی مستجاب می   680، ص1نور، ج استجابت دعا همراه با تالش
 .تالش دعا کننده باشد

  تن ندادن به استعمار با تالش
 

در موارد اختیاري بایـد بـا کوشـش و تـالش و        57، ص2نور، ج
 کسالت و تنبلـی، در رقـابتی سـالم بـه      پرهیز از 

قوت، کثرت و استقالل رسید و اجازة استعمار و 
 .استثمار به دیگران نداد

پیروزي نیاز به شرایطی همچون صبر، تـالش و        149، ص 3نور، ج تالش از شرایط پیروزي
 . توکل دارد

تالش بـراي تقویـت نظـامی       
 انفاق است

ویت بنیه نظامی حکومت    هرگونه تالش براي تق    347، ص3نور، ج
  .اسالمی از مصادیق انفاق در راه خداست
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  .جمال جامعه در حرکت و تالش است 494، ص4نور، ج تالش، جمال جامعه
ایمان شرط رسیدن به نتیجـه      

 تالش

هـاي دنیـوي    ایمان شرط نتیجه گیري از تـالش      
  است

 تأثیر تالش در سعادت

 36، ص5نور، ج

   داردتالش انسان در سعادت او نقش
عبــادت بــودن تــالش بــراي 

 خانواده

ــراي   54، ص5نور، ج ــالش ب ــسرداري و ت ــادت شــمردن هم عب
  .خانواده

  .تالش انسان، سبب رشد و هدایت اوست 147، ص5نور، ج تالش سبب رشد
  .استراحت باید مقدمۀ کار و تالش باشد 464، ص6نور، ج استراحت مقدمه تالش

تشویق بـه تـالش از طریـق        
 ونیگرایشات در

هـاي مثبــت از   بـراي تـشویق مــردم بـه تــالش    114، ص7نور، ج
هاي درونی و فطري همچون حب نفس         گرایش

  استفاده کنیم 
کفایت احتمال تأثیر در تالش 

 فرهنگی

هاي فرهنگی و دینی، احتمال اثر کافی        در تالش   165، ص8نور، ج
است و الزم نیست به تأثیر کار یقین صددرصـد   

  .داشته باشیم
مناجات شبانه انسان را براي تالش روزانه آماده          300، ص9نور، ج ت، آمادگی براي تالشمناجا

  .کند می
تالش براي دنیا نباید همراه غفلت از یـاد خـدا             45، ص10نور، ج تالش همراه با ذکر خدا

  .باشد
  .الزمه تقوا تالش و احسان است  354، ص10نور، ج تقوا الزمه تالش

، ص 10نــــور، ج الشبهره مندي مخلصین از ت
464  

  .تنها گروه مخلص از تالش بهره خواهند گرفت

، ص 10نــــور، ج جهت الهی داشتن تالش ها
525  

  .ها باید جهت الهی داشته باشد تالش

ــه، ج زندگی در پرتو تالش ، 8نمونــــــ
  343ص

ها را روشن سـاخته       زندگی انسان )با تابش نور   (
  .و حرکت آفرین و تالش آفرین است
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ــالم  ــوت اس ــالش  دع ــه ت  ب
 همگانی

، 20نمونـــــــه، ج
  434ص

همـه را   ... اسالم بر اساس اصل سعی وکوشـش      
  .دعوت به تالش و جهاد کرده است

، 27نمونـــــــه، ج سامان دادن تالش ها
  73ص

داراي کـدام نتیجـه     ...ببینید سعی و تالش شـما     
هاي خـود     ها و استعداد    است، نکند تمام سرمایه   

  .را به بهاي اندك بفروشید یا هدر دهید
ـ  پ ي بـرا  یه کار و تالش همگان    یپاهاي    ه مضمون یدن  یبا رس  شرفت کـشور جهـت   ی

هـاي     مـضمون  یلـ یل کرده و بـا تح     یسازمان دهنده آن هارا تحل    هاي    دن به مضمون  یرس
   .شودی ارائه م10م که در جدول شماره یده ایر رسیسازمان دهنده به مضمون فراگ

شرفت کـشور  ی پي برایش همگانه کاروتال یپاهاي    ل مضمون یتحل: 10جدول شماره 
  :ریو استخراج مضمون فراگ

  
 هاي پایه مضمون مضمون سازمان دهنده مضمون فراگیر

مناجات آمادگی بـراي    + استراحت مقدمه تالش   مقدمات تالش
  جهت الهی داشتن تالش + تالش

 

تـالش  +ن دادن تـالش   سـاما + تقوا الزمه تالش   مالزمات تالش
  اصالت به تالش+ همراه با ذکر خدا

ایمـان  +کفایت احتمال تأثیر در تالش فرهنگـی       شرایط تالش
تـالش همـراه بـا      +شرط رسیدن به نتیاج تالش    

 توکل

  
  
  
  
  
  
  

ــانی   ــالش همگ ــار و ت ک
تن ندادن به استعمار بـا      + مشکالت عامل تالش   عاملیت تالش براي پیشرفت کشور

زنـدگی در   + تالش از شـرایط پیـروزي     + تالش
تأثیر تـالش در  +  رشدتالش سبب+ پرتو تالش 

 سعادت 
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ها از خداست نـه از        نعمت+ تالش وظیفه انسان    هاي تالش ویژگی
بهـره  +دعوت اسالم به تـالش همگـانی      + تالش

  مندي مخلصین از تالش 

عبـادت بـودن    + استجابت دعا همراه بـا تـالش        فوائد تالش
انفـاق بـودن تـالش بـراي        +تالش براي خانواده  

  جامعهتالش جمال + تقویت نظامی

  نتیجه گیري و پیشنهاد

 يریجه گی نت.1

 محسوبها  آنهاي  ياستگذاریاز ارکان مهم سها   جوامع و کشوریداخلهاي  استیس
انقـالب  .  اثـر گذارنـد  یاسـت خـارج  یمثل سهاي  ياست گذاریر سیشوند که بر سا    می

 را ین الهیده است تا قوان   ین قاعده مستثنا نبوده و چون همواره کوش       یز از ا  ی ما ن  یاسالم
 قـرارداده  ینـ یات قرآن و متون دیز برگرفته از آی خود را ن یاست داخل یحکمفرما کند س  

ـ هـاي   شهیز جهت مشخص شدن ر  یما ن ،  است  انقـالب  یاسـت داخلـ  ی اصـول س یقرآن
 بـه روش  نمونـه   ودو تفـسیر نـور  ۀ با مطالعـ ها  ک از آنیهرهاي   و چهارچوب یاسالم

ـ ی از نظر امام خمیاست داخلیصول پنج گانه سرامون ایرا پها     داده ياکتابخانه    بـه  ین
 يان شده اند جمـع آور  ی ب ي که توسط مقام معظم رهبر     یانگذار انقالب اسالم  یعنوان بن 

ـ  قـرار داده ا  یرا مـورد بررسـ    هـا     ل مـضمون آن   یکرده و با روش تحل     و هـا   شهیـ م و ری
  .ه است ارائه شد1م که در شکل شمارهیم کرده ایک را ترسیهر هاي  چهارچوب

  :ن شکلیبر اساس ا
ـ  تکیقرآنهاي    شه و چهارچوب  یر)الف ه بـر خـود و   یـ تک ( مـردم شـامل  يه بـر را ی
  )یدموکراس

، ت اتحـاد یعامل ( ملت شامل  یکپارچگی اتحاد و    یقرآنهاي    شه و چهارچوب  یر) ب
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  ) اتحادياتحاد و محورهاهاي  مالك
انان و زمامداران  بودن حکمریر اشرافی و غ  ی مردم یقرآنهاي    شه و چهارچوب  یر)ج
  ) بودن حاکمی بودن حاکم و عادل و مردمیر اشرافیغ (شامل
رفتـار   ( دلبسته بودن مسئوالن به مصالح ملت شملیقرآنهاي    شه و چهرچوب  یر) د

  )ف حاکم و ذلبسته بودن مسئوالن به مصالح ملتیو وظا
 لشرفت کشور شـام   ی پ ي برا یوتالش همگان   کار یقرآنهاي    شه و چهار چوب   یر) ه

، فوائـد تـالش  ، تـالش هـاي   یژگـ یو، مالزمات تـالش ، ط تالش یشرا،  مقدمات تالش (
  .است) ت تالشیعامل

و چهـار  هـا     شهیـ رامـون ر  ی پ یشود که مطال فوق مطالب جـامع و مهمـ           می مالحظه
 ن جهت به نظر یباشد به هم   ی می  انقالب اسالم  یسات داخل ی اصول س  یقرآنهاي    چوب

ـ هـاي     شهیـ  خود که ر   یوال اصل ن مقاله توانسته به س    یرشد ا  می اسـت  ی اصـول س   یقرآن
  ست؟ پاسخ مناسب داده باشدیآن چهاي  ست؟ و حد مرزی چی انقالب اسالمیداخل

  شنهادهای پ.2
ن اصول یف ایا تحریب ی از تخرینین اصول در متون دیشه دار بودن ایبا توجه به ر

   شوديریجلوگ
لحـاظ شـود تـا    هـا   يون گـذار و قانها  يریم گیشه دار در تصمین اصول مهم و ر   یا

  .ب و اتخاذ نشودیباشد تصوها  بر خالف آن  کهیمیا تصمیقانون 
ـ ی و دین اصول به عنوان اصول مل     ی ا ينه کردن و فرهنگ ساز    یتالش جهت نهاد   ی ن

  . در جامعهیاست داخلیس
ـ    ي ذکـر شـده بـرا    يارهایتوجه به مع    و ی مـسئوالن در انتخابـات و انتـصابات دولت

  . یحکومت
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  ینی امام خمياز آرا» میقلب سل «ین عرفانییارائه تب
   سوره شعراء89 و 88ات یت به آیبا عنا

  1یالر ملکیآ
  2 فرینیضا حسر

در » سـالمت قلـب   «ن رسالت پژوهش حاضر، پرداختن به       یتر یاصل: چکیده
 ینی امام خم  ی عرفان ي است که با التفات به نظام فکر       ی و آفاق  یساحت انفس 

ـ  آ ین عرفـان  ییشان، تب ی شاکله بحث از منظر ا     يزی ر یبا پ . گردد یارائه م  ات ی
  ـ  خواهنـد شـد  یمعرف» میقلب سل«ه یکه با عنوان آـ   سوره شعراء89 و 88

ن یل به ایبا ن» سالمت قلب«سالکان راه . گردد  میادشده ارائهیدر دو ساحت 
 است از   ی و باطن  ي از مراتب مختلف آفات ظاهر     ي آن، دور  يمقام که اقتضا  

. ابنـد ی یی مـی ت رهـا  ی و انان  ي شده و از خود    ی ته ی و خف  یمطلقِ شرك جل  
لک آغـاز شـده و سـپس وجـه         است که از درون سا     ی مراتب يدارا» سالمت«

 ین نشئه به مقامی در ایر انفسیعارف با س. دهد ی خود را نشان ميبرون فرد

                                                   
ــی    .1 ــام خمین ــشه ام ــان اســالمی و اندی ــراي عرف ــ) ره(دکت ــالب اســالمی   ـ ــی و انق ــام خمین پژوهــشکده ام

ailarmaleki٠٠٠٠@gmail.com 

  . چمران اهوازدی گروه معارف، دانشگاه شهاری استاد.2
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ق در بـاطن ذات     یامـت و روز انکـشاف حقـا       یوم الق یشود که همان     ینائل م 
م را در ساحت ی، نحوه سلوك صاحبان قلب سليا ن مرتبه یل به چن  ین. اوست

   .کند  مینییز تعی نی و اجتماعيبرون فرد
  .قلب، سالمت، آفات، انفس، آفاق: ها د واژهکلی

  مقدمه

ـ  اي و ذکـر دعـا     می از ابـراه   يدر خالل اشاره قـرآن بـه اخبـار         شان بـه درگـاه   ی
م یه قبـل در بردارنـده مفـاه   یـ م که به همراه آ یخور یبر م » میقلب سل «ه  یپروردگار، به آ  

 يروز  منْ أَتَی اللَّه بِقَلْـبٍ سـلیمٍ   إِال نُونَ ب و ال  مالٌ  ال ینْفَع یوم: دیفرما یم.  است يبلند
 رسته از شرك یمگر آن کس که با قلب) 88/ شعرا(. دهد و نه فرزندان یکه نه مال سود م
) 75/  انعام (2نی به شهود ملکوت آسمانها و زممیابراه. )89/شعرا(. 1به نزد خدا بیاید

ع اسباب و یحب سالمت صدر از جم   متصف است و او را صا     » میقلب سل «و دارا بودن    
  ).1/137: 1369، یالسلم(اند  عوارض ذکر کرده

 چـشم  بـه  کـرات  به ث،یاحاد کتب در »میسل قلب «مفهوم مذکور و  3اتیآ به توجه
 مخلـص،  شـخص  يهـا  نـشانه  انیب در امبریپ از نقل به العقول تحف صاحب. خورد یم

 یامال در. )37: 1382 ،یحران (کند یم عنوان نشانه نیاول عنوان به را »میسل قلب «داشتن
 اوصاف نیب در که است شده ذکر نماز باب در اکرم امبریپ از یمفصل تیروا زین صدوق

ـ بابو ابـن . رك (خـورد  یم چشم به زین »میسل قلب «وصف نیمصل ـ ا) 68: 1376 ه،ی  نی
 تاسـ  کـرده  نقل یعرفان کردیرو با خود آثار از یکی در زین طاووس بن دیس را تیروا

                                                   
 371، ترجمه قرآن،1374.ترجمه آیتى .1

2.ّماواتالس لَکُوتم یمراهنُرِي إِب ککَذل ینَ ونوقنَ الْمکُونَ می ل ضِ والْأَر و .  
و همچنین از باب رعایت » قلب سلیم«در این پژوهش جهت تاکید بر مهمترین جزء آیه، که عبارت است از             .3

  .شوند ذکر می» آیه قلب سلیم«اختصار، این دو آیه با عنوان 
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ـ پ وصـف  در البالغـه  نهج يها خطبه از یکی در) 190: 1406 طاووس، بن دیس(  و امبری
 هـدایت  از کـه   سلیم  قلب دارنده حال به خوشا«: میخوان یم نیچن مردم اندرز و عالمان
  ).221: 1388 ،یالرض فیشر(» ...گرفت کناره کننده گمراه از و نمود، يپیرو کننده
.  قابل بحث در حوزه عرفان اسـت       يها  جمله مؤلفه  آن از » سالمت«و مسئله   » قلب«
إِلَّـا مـنْ     نفَع مالٌ ولَا بنُونَ   یوم لَا   ی«: دیفرما یم  که  آن نیشی پ هی سوره شعراء و آ    89هیدر آ 

تَ  و منفعـت نـه در گـرو         يمنـد  بهره به صراحت،  )89 و   88/شعراء(» مٍی اللَّه بِقَلْبٍ سل   یأَ
ن مقـال،  یـ در ا.  عنوان شـده »میقلب سل« به یابیهون دست بلکه مر » مال و فرزند  «داشتن  

، »سالمت قلـب «شان به ی ای نگاه عرفان  يای و ارائه زوا   ینی امام خم  ي آرا یش از بررس  یپ
  .میپرداز  میهی مهم آين اجزاییبه تب

  »میقلب سل«ه ی مفاد آین اجمالییتب

لت برانکـشاف  که در عرفان دال» ومی «یکی. ات چند مؤلفه قابل ذکر است     ین آ یدر ا 
» مال و بنون «يگریشود؛ د ی مطرح ميا ن هنگامهیکه در چن» منفعت«گر یق دارد؛ دیحقا

ـ . نافع واقع نخواهد بود   » روز«است که در آن      ـ «ن  یهمچن شگاه یـ و آمـدن بـه پ    »  اهللا یأت
ت، یـ کـشد و در نها  یش مـ یز پیشود که مسئله رجوع و حضور را ن      یپروردگار مطرح م  

 انـسان در آن هنگـام بـوده و محـور           يکر است که تنها امر نافع برا      قابل ذ » میقلب سل «
  . بحث ما در پژوهش حاضر است

  »روز«وم ی
.  از قرآن ذکر شده استیوم چه به صورت مفرد و چه جمع در مواضع مختلفیواژه 

اعم از روز (وقت و هنگام : گر آن عبارتند از   ی د ین واژه، معان  ی ا 1 متداول یافزون بر معن  
، )80/ نحل(، )108/توبه: (ات به کار رفته است ین سور و آ   ین معنا در ا   یه به ا  ک) و شب 

                                                   
  ).279/ 14 ـ 13: 1371المصطفوي،  (.گویند از طلوع فجر تا غروب خورشید را می .1
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 آمـده   ،»شـب « در مقابـل     »روز«یبه معن » ومی« که در آنها     یاتیآ)10/دخان(و  ) 15/میمر(
ـ امـا اطـالق ا  . )18/سـبأ (،)7/حاقـۀ (، )185/بقره  (،  )259/ بقره(،  )59/طه: (عبارتند از  ن ی

ـ ن» شـبانه روز  «یبه معن کلمه   ، )25/توبـه (، )163/اعـراف (، )249/ بقـره : ( آمـده اسـت   زی
و » ل و نهاریل«وم، مجموع یات مراد از  ین آ یدر ا ) 155/ شعراء(و) 19/کهف(،  )43/هود(

 خـارج  یاستعمال آن در مورد زمان» ومی«گر یکاربرد د).شبانه روز( آن است  یر عرف یتعب
، عـذاب یـوم عظـیمٍ    ،م القیامـۀ و یو ،والیومِ االخر:  آن است مانند   ياز مفهوم ماد  

  ًیحشُرُهم جمیعا یوم ،ورینفَخُ فی الص یوم ،عثالب یوم ،الحسرة یوم ،  یوم تَـشهد
ـ التحق«نکه مؤلف کتـاب  یالزم به ذکر است با ا. یوم نطوِي السماء ،علیهم ألسنتُهم  ق ی

را »  ومی « ير مادی غی در آنها معان کهیاتیبنا داشته است همه آ» می کلمات القرآن الکریف
توان  ی که ارائه شده م   يریم نکرده اما با توجه به تفاس      یه قلب سل  ی به آ  يا ذکر کند اشاره  
ـ « ذکر کـرد کـه مـراد از    یاتیز جزو آیه را نین آین، ایقیب به یبه احتمال قر  در آن » ومی
  ).282 ـ 280/ 14 ـ 13: 1371، يالمصطفو( دارد ير مادی غیاشاره به معن

ـ «:  عـارف  یر انفس ین آن در ساحت نفس و س      یی و تب  یوم از منظر عرفان   ی ـ » ومی ا ی
، ظهـور و  یی بـه انعکـاس نـور، روشـنا     ی عرفا به طور کل    ي آرا یبا توجه به برخ   » روز«

است که  » روز«ا  ی» ومی «یژگیر با توجه به و    ین تعاب یل اشاره دارد و ا    ین قب ی از ا  يریتعاب
حقیقت روز آن است «: میخوان یل میان التنزیدر ب. اللت داردبر بروز، انکشاف و ظهور د

 روز را انعکـاس نـور   يا مولـو یـ و . )237: 1379، ینسف(»  ظاهر شوديکه چیزها در و 
  :کند یاولیا و در مقابل آن، شب را بازتاب مقام ستّاریت آنان ذکر م

         د روزـیـق دانـرد حـس راز مـعک  
  دوزام چشم ـاریش شـتـس سـعک    
  )173: 1373، يمولو(    

ـ ی ن ینی امام خم  یر عرفان یبنا به تعب  » ومی«واژه   . رك( ظهـور و بـروز اسـت    یز به معن
ا اسـت کـه بـه    ی ظهور اشـ یکیرود   ین ظهور به دو معنا به کار م       یا. )338: الصالةآداب  
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در دو سـاحت؛    » قیانکشاف حقـا   «يگریخلقت و صدور آنها از مصدر اشاره دارد و د         
ـ ( در هنگام رجـوع ممکنـات بـه مبـدأ     يگریو د) یوم انفسی(لب عارف   در ق  یکی وم ی
در .  دیآ یز به دست مین» لیل «يف با توجه به معناین تعریشتر ایح بیتوض. )یامت آفاقیق
نـات دارد و از  یدر حجـاب تع   » قـت یشمس حق «اشاره به احتجاب    » لیل«،  ین عرفان ییتب

ـ  از ايریبه فناء اللَّه و تعـاب ا یامت و یا قی» ومی«قت به ین حقیانکشاف ا  ر یـ ن سـنخ تعب ی
  ).52: 1375و همو،658: 1386همو،. ز ركی؛ ن4: الف1378،ینیامام خم.رك(شود  یم

ـ بـه عق .  استیوم آفاقی منطبق بر یوم انفسی ینی امام خم  يدر آرا   شان، همـه یـ ده ای
ن بـه وطـ    از منازل سافله عالم طبیعت بـه حرکـات طبیعیـه      يموجودات در سیر صعود   

 از حجب نورانیه و ظلمانیـه دوبـاره مـستخلص     کنند تا  یرجوع م  ی و میعاد حقیق   یاصل
کـه همـان   آخر به اول و اتّصال ظاهر به بـاطن    » رجوع  «ر را   ین س ی ا ینیامام خم . شوند

 ییالگـو . داند ی ماست» یوم دین «و» یوم خروج شمس حقیقت از حجاب افق تعینات       «
حجب مختلف  » لیل« از   يشود خروج و    می ز واقع یل ن ر در نفس انسان کام    ین س یاز هم 
ـ  یکه در آن، حق با مالکیت خود بر قلب او ظاهر م» یومی «يبه سو  افتـد   یشود اتفاق م

  ).272: الصالةآداب . رك(
ـ » نفع«بالفاصله مسئله » ومی«بعد از کلمه    رقـم  ين روزیمطرح شده است که در چن

 .شود ی میبررس» نفع و ضرر«ن نجا با عنوایمفهوم مذکور در ا. خورد یم

  نفع و ضرر
ـ بـوده و خ   » ریخ «یشه نَفَع به معن   یاز ر » نفَعی«همان گونه که روشن است، کلمه        ر، ی

: 1371،  يالمـصطفو (رسـد    یله آن به مطلوبـات خـود مـ        ی است که انسان به وس     يزیچ
 يها شتها و دای با زخارف دنیقی مسئله نفع و ضرر ارتباط وثیدر عرفان اسالم. )12/201
ـ اسـت کـه در آ   » مـال و اوالد    «يوی دن يها یین جلوه دارا  یمهمتر.  دارد يویدن قلـب  «ه ی
  . ذکر شده» مال و بنون«با عنوان » میسل
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  مال و بنون
 که در تملک    ير نقد ی و غ  يبه طور مطلق اشاره دارد به هر آنچه از ملک نقد          » مال«

 فقر و ابتال، کسب و شـرکت و  ن، رفع حوائج،یانسان است و معامله، انفاق، تصرف، تز     
. )216/ 11: 1369،  يالمـصطفو (نها همه به مال مربوط بوده و به آن تعلق دارنـد             یر ا یغ

ـ اشاره بـه چ   » بنو«. باشد یم» ولد« خاص آن    ياست که معنا  » ابن«کلمه بنون جمع      يزی
است »  بنو«ن کلمه یاصل ا. رهیشود مانند ابن انسان و غ ی متولد ميگریز دیدارد که از چ

 يهـا  ن داشـته یمال و بنون به عنوان بزرگتر. )343 و 342/ 2 و   1: ق1416،  يالمصطفو(
ـ انگر اعظم تعلقات انسان در دنیند و لذا نمایآ ی به شمار مي و ماد  يویدن ا هـستند کـه   ی

  ).4/501: 1374، ی؛ همدانییطباطبا. رك(امت نافع نخواهند بود یه، در روز قیطبق آ

  اال
ن نقـش آن  یـی  که بـه منظـور تع    يری ادات استثناست، در غالب تفاس     ن کلمه که از   یا

ـ ب: رك( منقطـع ذکـر شـده        يمورد مراجعه قرار گرفتند استثنا     ؛ 4/142: ق1418، يضاوی
ـ یر هـر دو وجـه از اسـتثناء      یگر از تفاسـ   ی د یو در برخ  ) 234/ 7: ق1427،  یخلیش  یعن

ق، 1416،  يشابوری؛ ن 92/ 2ق،  1416،  يابن جز .رك(اند   ز دانسته یمنقطع و متصل را جا    
ـ  یم) 393/ 5ق،  1427؛ جمل،   276/ 5 ـ       یدان  اگـر مـستثنا از جـنس       یم کـه در نحـو عرب

ق آن یو اگر از جـنس و مـصاد       » متصل«ق و افراد آن باشد،      ی از مصاد  یکیمنه و     یمستثن
  . نباشد، منقطع است
سا هر  که اسای عرفانيها  آموزهي پژوهش حاضر و اقتضایکرد عرفانیبا توجه به رو

دانـد، مـسئله     مـی اریـ شـود را اغ  ی محسوب ميوی داشته و زخارف دنيآنچه صبغه ماد  
ن اساس یبر ا. گر استی ديا نه از جنس مال و بنون بلکه مشار به مرتبه       » سالمت قلب «

 کـه بیایـد     ی آن کـس   یآن روز مال و بنون نفع نرسانند و لکن سـالمت          «: یاز منظر عرفان  
  ).169/ 8ق؛ 1420ان، ی؛ ابوح429/ 6ش، 1336، یکاشان(» بقلب سلیم او را نفع دهد
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ـ «شگاه خداوند و یشود آمدن به پ  یه مطرح م  ی که در آ   يگریمفهوم د  اسـت  »  اهللایأت
  .میپرداز ی به آن مالًیکه ذ

   اهللایأت
ـ به سهولت و بـه جر » آمدن«ء است و بر     یان و مج  یإت: یأت .  اشـاره دارد یعـ یان طبی

» میقلب سل« ه ی باشد اما در آی و مکانیتواند زمان یداشته و مان موارد استعمال متعدد یات
. )29 و 28 /2و1:  ق1416، يالمـصطفو (از نوع استعمال در معقول به شمار رفته است         

ر یـ  غیبه نزد اهللا آمدن و بر او عبورکردن بـوده و اشـاره بـه آمـدن         »  اهللا یأت«ه  ین آ یدر ا 
» میقلب سل«ه یر آی را در تفس امام صادق   که قول  یاتیبنا به روا  .  دارد ی و مکان  یزمان

/ 1: ق1409، یحر عامل. رك(ر شده  یپروردگار تفس » مالقات«به روز   »  اهللا یأت«اند   آورده
ـ  که در ارتباط بـا ا یم مهمی از مفاهیکی. )16/ 2: ق1407، ینی و کل  60 ن مفهـوم قـرار   ی

  .است» لقاء«هوم  قرار گرفته، مفی عرفانی مورد بررسینی امام خميداشته و در آرا
   از آنینین امام خمییو تب»  حقيلقا«

کی  و ادرا طتبا ار بهاسـت و    سنخیت  از   ناشید تقابل و ارتبـاط      ید به دو ق   یمق» لقاء«
ن ارتباط در دو مرتبه آفاق و انفـس قابـل      یشود ا  یر م یت تعب یانجامد که از آن به رو      یم

دار در ین دیدواران به ای در مورد امتواند آگاهانه باشد مانند آنچه  یم »لقاء«. تحقق است 
 منْ کانَ یرْجوا لقاء اللَّه فَإِنَّ أَجـلَ اللَّـه لَـآت و هـو الـسمیع الْعلـیم      : شود یقرآن گفته م 

قَد خَسرَ الَّذینَ کَـذَّبوا بِلقَـاء اللَّـه حتَّـی إِذَا          : ا ناآگاهانه باشد که فرمود    یو  ) 5/عنکبوت(
اءغْتَۀً  جۀُ باعالس متْه )يدر قـرآن مـسئله لقـا   . )74: 1393، بریشمی ا؛ستمیر) (31/انعام 
یا أَیّها الْإِنْسانُ إِنَّـک کَـادح إِلَـی         : دیفرما یم. شود ی در مورد همه انسانها مطرح م      یاله

  یهلَاقا فَمحکَد بِّکر) ز استیخ آمیاء، توبن لقیاما خطاب قرآن به منکران ا     . )6/ انشقاق :
مـنْ  : دیفرما یه قرآن که م   ی؛ بنا به آ   ) 23/ ؛ عنکبوت 105/؛ کهف 45/ ونسی ؛   31/انعام(

ـ ام) 110/کهـف  (کَانَ یرْجو لقَاء ربِّه فَلْیعملْ عملًا صالحا ولَا یشْرِك بِعبـادةِ ربِّـه أَحـدا     د ی
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 پروردگار اگر چه شامل همه     ين لقا یبنابرا. حشود به عمل صال    ی پروردگار منوط م   يلقا
ـ ا غ یـ ن  ینکه در زمره صالح   یث ا یشود اما به تناسب درجات افراد از ح        یانسانها م  ر آن  ی

ـ  پروردگـار بـا عمـل بـه تکل         يا لقـا  یدر نشئه دن  . قرار گرفته باشند متفاوت است     ف و ی
 241/  18: 1365 ،ی تهرانیصادق. رك(وند دارد و در آخرت با بازتاب اعمال یت پیعبود

  ).231و 
ر کرده و آن را غالبـا      یبه لقاء اهللا تعب   »  قلب یگشوده شدن چشم باطن   « از   ینیامام خم 

ـ لقـاء اهللا از منظـر ا    . آورد ی و اصحاب قلـوب مـ      ی اله يایدر اشاره به اهل اهللا، اول      شان ی
ـ یامـام خم . رك(بوده و مطلوب اهـل اهللا اسـت   » مقام قرب «انگر  ینما . )185: 1370، ین

ات و یـ ات و نهای احکام و اخالق و معامالت و بـدا   یان و تمام  یع و اد  یشان تمام شرا  یا
  . )406: 1377،ینیامام خم: ك.ر(داند  ی حصول لقاء اهللا مياضات را برایارت

اهل معرفت و اصحاب قلوب سخن گفته و آن را از مقاصد مهم  » جنت لقاء «امام از   
 و یوصول به لذّات جمـال الهـ      «: ارت است از  شان عب یجنت لقاء از منظر ا    . کند یذکر م 

 ینیامام خم . )166: الصالةآداب  : ك.ر(» ی انوار سبحات غیر متناه    يها رسیدن به بهجت  
ـ  اسـت بـه عق  »عباد صالح«داند که متعلق به  یگران میجنت ذات را فراتر از جنت د   ده ی

: ك.ر( اسـت  »کمـال مطلـق  «و » منبع نور«ک یبه » نفس مطمئنّه«ل یشان جنت ذات، ن یا
 تـام و  ي تقـوا  منـوط بـه  ی الهـ  ي از لقـا   يا ن درجـه  یچن) 207/ 14،  1378 ،ینی خم امام

 قلب از جمیع عوالم و رفـض نـشأتین و قـدم بـر فـرق انّیـت و انانیـت                 یاعراض کل «
همو، ( است »  به حق و اسماء و صفات آن ذات مقدسیگذاشتن و توجه تام و اقبال کل

1386 :454( .  
گـر،  ی ديشـود از سـو   یحق مرتبط م» یتذکر قلب« لقاء اهللا با   ینیم خم ف اما یدر تعر 

تذکّر .  به ذات حق استیز در گرو توجه تام قلب   یرت و گشوده شدن چشم باطن ن      یبص
زد، یـ ن توجه از باطن قلب برخی است که ایحضرت حق و توجه مطلق به او در صورت   

در سـاحت  (ت، لقاءاللَّـه  یـ شـود و در نها  ی قلب گشوده مـ  ینجاست که چشم باطن   یاز ا 
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ـ ییادآور تبیآنچه در بند حاضر نقل شد       . )الصالةآداب  : ك.ر(گردد   یحاصل م ) انفس  ین
ـ یامـام خم . ن آمـد یشیـ در مطالب پ» یامت انفسیوم قی«است که از     ـ  ین ک سـاحت از  ی
شود و آن عبارت اسـت   یکند که در مورد عامه مردم مطرح م ی می را معرف یمالقات اله 

اگرچـه  ) 590: 1381/3، یلیاردب ( و لقاء ثواب و عقاب اعمالیالهر محکمه حضور داز  
  .ستیژه آنها نین مرتبه ویا

  قلب
ـ (دن و بر دل زدن آمده است ی، واشگونه کردن و واگردانيواژه قلب به معنا    ، یزوزن

ـ   یهمچن. )91: 1374 ـ » لیـ تحو«ین به معن ابـن  (ء از صـورت خـودش اسـت         یک شـ  ی
اند  گفته» قلب«ل  ین دل ی، قلب انسان را به ا     ي لغو يطبق معنا . )271/ 11: ق1412منظور،

 یق فیالتحق«صاحب کتاب . ردیپذ یار تقلب میکه دائم در انصراف و انقالب است و بس
قلب به اعتبار تقلب و تحـوالت مختلـف اسـت کـه         : قائل است » میکلمات القرآن الکر  

: ش.ه1368، يالمصطفو. رك(شود  یم. ..غ ویسالمت، مرض، ز:  مانندیمتصف به صفات 
9 /305.(  

  میسل
ـ از ر » میسـل  «یبه طـور کلـ     ـ   » سـلم «شه  ی . رك(ت اسـت    یـ  صـحت و عاف    یبـه معن

 و امـان  يبرائـت، دور : ن عبـارت اسـت از  یهمچن) 187/ 6 ـ  5: ق.ه1417، يالمصطفو
ابن منظور، . رك(باشد  یص و آفات می و امان و برائت از نقايافتن که مراد از آنها دوری

ء و تنزّه از نقص و یت در ذات شیم بر ثبوت صفت سلمیسل. )343 و 342/ 6: ق1412
 کلمات القرآن  یق ف یالتحق« صاحب کتاب    يمصطفو. شود یب در حد ذاتش اطالق م     یع

بّه بِقَلْبٍ سلیمٍ    یه  در آ » میقلب سل «مراد از   » میالکر ر إِذْ جاء) که به قلب   ـ   )84/صافات
و از آن «: دیگو یص ذکر کرده و میوب و نقای قلب طاهر از عرا  ـ اشاره داردمیابراه
ه ی سپس به آيو. »شود یت و مفهوم وفاق، صلح و رفق در قلب حاصل م     یقت سلم یحق
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وم جزاء و ی انسان در يت متحصل در قلب را نافع برایسلم کند و یاشاره م» میقلب سل«
 ير ظاهریت را غیصحت و عافن یر به کمال و سعادت دانسته و مقصود از ا    یدر مقام س  

  ).193/ 6 ـ 5: ق.ه1417، يالمصطفو( عنوان کرده است يو ماد

   ینیقلب و اقسام آن از منظر امام خم

 يیگر و د  م عايیکی معنا:  اسـت  دبررکا دو   ي از منظر عارف قلب دارا     یبه طور کل  
آن  دــ ج وا اــ هناــ نس ا که همهدارد  حقیقتی اشاره بـه     قلب م عايمعنا. صاـ خيمعنا
 از  ننسااشـود کـه      ی مـ  ده شمرننسا ا تب باطنیامر از   اي قلب مرتبهیامـا گـاه   تند ـهس

 ؛مضانیر(سد ر می آن   به مرتبه نفس از   بعد و) در قوس صعود   (كلوـس و   یرـ سيمجرا
در مورد . شود یقت انسان شمرده می، حقی روحانیفه ربانین لطیا. )36: 1391. ادسانژرپا

ـ    یقلب، به ا   ـ م: انـد  هن معناست که گفت شـود   ی منقلـب مـ  یوانیـ  و ح  یان دو وجـه الهـ     ی
دانـد کـه بـین نـشئه ملـک         ی مـ  يا  قلب را لطیفـه    ینیامام خم . )5/97: 1378نوربخش،(

 به عالم غیبـت وصـور غیبیـه    ي است که یک رویوملکوت بوده و به منزله آیینه دوروی  
ـ   ی ديکند؛ یک رو یدارد و آنها را منعکس م      ه دنیاویـه  گر به عالم شـهادت وصـور ملکی

  .)400 و 395: 1386، ینیامام خم: ك.ر(ست  ا از آنهایداشته و انعکاس
 در پرورانـدن آن عمـل   ي به نحـو   يگر متفاوت است و هر فرد     یکدیقلوب افراد با    

ن قلـوب  یبنـابرا . شـود  ی مختلف بر آن زده مـ يها  که نقشيدیکند؛ همانند لوح سف    یم
. شـوند  یم مـ  ی تقـس  یاشند بـه اقـسام مختلفـ      افته ب ینکه چگونه پرورش    یافراد بسته به ا   

قلـب  : داند ی قلوب را سه دسته م     امام صادق .  )19/605 : 1374،  ی؛ همدان ییطباطبا(
در ). 67/39: ق1403،یمجلـس (1دو است  نین ا ی ماب ی که ف  یمنکوس، قلب مفتوح و قلب    

                                                   
بِی عنْ سعد عنِ ابنِ عیسى عنِ ابنِ محبوبٍ عنِ الثُّمالی عنْ أَبِی جعفَرٍ ع قَالَ الْقُلُوب ثَلَاثَۀٌ قَلْب منْکُـوس لَـا یعثُـرُ                أَ .1

 لَى شَیع    نُکْتَۀٌ س یهف قَلْب رِ والْکَاف قَلْب وه رِ ونَ الْخَیم ء    ى غَلَـبأَقْـو نْـها کَانَ مانِ فَمجتَلعی یهالشَّرُّ ف رُ وفَالْخَی اءدو
قیامۀِ و هو قَلْب الْمؤْمنِ ه إِلَى یومِ الْ طْفَأُ نُوررُ فَلَا یزْهی احبصم یهف فْتُوحم قَلْب و هلَیع  
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ـ : شان، قلوب را چهار دسته ذکر فرموده استیگر نقل است که ا یخبر د  آن  کـه در  یقلب
  ).همان( دارد؛ قلب منکوس؛ قلب مطبوع و قلب ازهريمان و نفاق جایا

ـ    یاد م ی» قلب منکوس « از   ینی امام خم  ر سـالمت  ی اسـت کـه از مـس   یکند و آن قلب
تمام توجه قلب منکوس   . )36: الصالةآداب  : ك.ر( دارد   یخارج بوده و انغمار در معاص     

د عدول نموده و به نشئه نازل ل خویعت است و چون از فطرت اص  یبه طب ) ا معکوس ی(
ـ یاردب(شـود   یماده و ملک متوجه گشته، منکوس و معکوس گفته م     ) 481/ 3: 1381، یل

 واژگونـه   ير معنـو  ین عده حرکت و سـ     یند؛ ا یگو یقلب منکوس قلوب اهل شرك را م      
» قلب مـومن  «شان از   یا. م در حرکت هستند   ین معنا که بر خالف صراط مستق      یدارند بد 

ـ یامـام خم  : ك.ر(کند که حق در آن تـصرف دارد نـه نفـس               می ادیز  ین . )45: 1386، ین
کند که  ی در باب قلب اشاره م چهارگانه از امام باقريم بندیک تقسین امام به یهمچن

 و یایمان است؛ قلـب وارونـه؛ قلـب ظلمـان      وی که در آن دوروییقلب: عبارت است از 
  . )500: همان( اشاره کرده است یقلب نوران

گـر در بـاب قلـب دسـت       ی د يم بند ی تقس يک سر یتوان به    ی خالل اقوال امام م    از
قلب مطمئن . آورد یان میبه م» قلب مطمئن و قلب مضطرب   «شان سخن از    یگاه ا . افتی

د و کمـال مطلـق و قلـب مـضطرب، قلـب محجـوب از                ی است که عارف به توح     یقلب
رجـه تنـزل کـرده اسـت        ن د ی و شهوات به ا    ینیمعرفت حق است که در اثر غلبه خودب       

م یز مختلف دانسته و تقـس یا را نی قلوب اولیشان حت یا. )363: 1377،  ینیامام خم . رك(
ـ تـر اسـت ز   تر و مناسب  که به افق رحمت نزدیکیقلوب  ـ الف: کند به یم را از اسـماء  ی

تر است چرا که جامع  کی که به افق اعتدال نزدیقلوب  ـجمال و رحمت، ظاهرشده و ب
  . )143: همان: ك.ر(باشد  ی می تجلبین هر دو
د کـه عبـارت   یـ گو یگر در باب قلب سخن می ديم بندیک تقسیشان از  ین ا یهمچن

 و ی قلب مزکیقلب انسان. »یوانیقلب ح«و » یقلب انسان« به یم قلب آدمیاست از تقس
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ن قلب است کـه  یهم. آورد یان م ی شدن آن به م    یت شده است که امام سخن از اله       یترب
ـ یامـام خم . رك (1ز از آن اسـت یـ ت بوده و آغاز همـه چ    یشان مناط انسان  یر ا از منظ  ، ین
 . )8/520: ب1378

ر یر قلب در مـس ی قلب به منکوس و معکوس، سيم بندین امام از تقس   ییبر اساس تب  
ـ آ ین بر م  یشان چن یاز اقوال ا  . م قرار گرفته است   یمناط تقس » لیفطرت اص « ن یـ د کـه ا   ی

روشـن  . شود یموده م ینظر کردن به نشئه نازل ماده و ملک پ        از  » قلب«ر با انصراف    یمس
 مراد از قول مـذکور، توجـه و   سر نبوده و اساساًین نشئه میاست که انصراف مطلق در ا    

کند و بـرخالف اصـول سـالمت قلـب         یار را اقتضا م   ی به اغ  ی است که تعلق قلب    یالتفات
د یاند که از توجه به توح ر سالمت معکوس شدهیل از مسین دلیقلوب مذکور به ا. است

اهل شـرك  ) و معکوس و منکوس شده اند(اند   افتهی تقلب   یبازمانده وچون از وجه اله    
  . روند یبه شمار م

ابد ی ینمود م» معرفت«، مسئله »مطمئن و مضطرب «شان از قلب به     ی ا يبند میدر تقس 
، احتجـاب از  و در مقابـل آن ) و کمال مطلق(د ی معرفت به توح  يبند مین تقس یو مناط ا  

ـ تزک«ز منـاط را     ین» یوانیح«و  » یانسان«م قلب به    یتقس. معرفت حق است    »تیـ ه و ترب  ی
.  خواهد بـود یوانینصورت حیر ای باشد در غ ی است که مزک   ی، قلب انسان  یقلب. داند یم

ن یـی  تعيبنـد  می تقـس يها است که بر اساس مناط» قلب« از ین درجاتیآنچه ذکر شد مب 
 . شوند یم

                                                   
. است» پذیرش تجلیات«مورد قلوب ارائه داده است تقسیم بر اساس بندي دیگر که امام خمینی در  یک تقسیم  .1

اي از آنها ذوقی و عشقی بوده و لذا خداوند به جمال و حسن و بهـا    قلوب در پذیرش تجلیات مختلفند دسته     
کند؛ قلوب دیگري خوفی هستند و پذیراي تجلیات جالل و هیبت الهی؛ دسته سوم قلوب دو  در آنها تجلی می

کند؛ یعنی این دسته از قلـوب، پـذیراي     که خداوند به هر دو صفت جالل و جمال بر آنها تجلی می      اند وجهی
  ).28: ق1416امام خمینی، (این مقام مختص خاتم انبیا و اوصیاي اوست . باشند صفات متقابل حق می
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  ژه قلبیگاه وی جای انسان و بررسيداطوار وجو

 ي هفت طـور وجـود     یگاه. ستیکسان ن ی انسان قول عرفا     يدر مورد اطوار وجود   
بابـا طـاهر؛     ( ی و اخف  یبدن، نفس، قلب، سر، روح، خف     : شود شامل  ی انسان ذکر م   يبرا

  ی و اخفـ   ی، نفـس، قلـب، روح، سـرّ، خفـ          طبع: ایو  . )186/  : 1370،  ي؛ انصار یهمدان
مقام نفـس،   :  انسان است  ي برا یز سخن از سه مقام کل     ی ن یگاه. )24: 1386،  يرسبزوا(

ا یـ گر از عرفا سخن از درجـات        ی د یبرخ. )32: 1385،  یکاشان(مقام قلب و مقام روح      
 از یکــی در ینــیامــام خم. انــد ان آوردهیــق پنجگانــه بــه میا حقــایــاطــوار چهارگانــه 

یـا سـرّ و   (ظـاهر و بـاطن   : انسان مانند  ي خود به مراتب دوگانه وجود     يها يبند میتقس
شان در بحث یا. )5: 1386،  ینیامام خم . رك( اشاره کرده است      ملک و ملکوت   و) علن

 ذکـر  ين نـشئه و یرا اول» نشئه طبیعیه و مرتبه ظاهره دنیاویه« سالک، ياز نشئات وجود 
م عبور   است که سلوك در قوس صعود مستلز       یهیبد. )101،  آداب الصالة : ك.ر(کند   یم

  . استي از طور ظاهریدر گرو تعال» قلب«دن به مرتبه یبوده و رس از مرتبه ظواهر
ر سلوك نفس انسان تا ی و در آنجا که بحث از مسینی از آثار امام خم یکیدر مقدمه   

بـه نـور    مقام عقـل منـور  «ن مقام بعد ازعبور از یدن به مقام قلب است، وصول به ا یرس
دن بـه مقـام   ینکه رسـ یشود سپس با قائل شدن به ا یذکر م» منزه از تبعات نفس   شرع و 

 از مقـام  یفیقـت توصـ  یانجامـد، در حق  ی از مقام غیب ميا قلب به گشوده شدن دریچه    
ـ یاز منظر امـام خم . )28: 1376، ینیامام خم. رك(گردد  یقلب ارائه م   ی نفـس انـسان  ین

ن مقـام  یبا وصول به ا. شدرسد که از تبعات نفس، منزه شده با   یم» قلب« به مقام    یزمان
  . )28: 1376، ینیامام خم: ك.ر(شود   می از مقام غیب بر او گشودهيا است که دریچه

دانسته وتطهیر آن را اصل و اساس ذکر »  عبودیتیمحل حقیق«، قلب را ینیامام خم
ـ آ ی به شمار مـ    ی آدم ير اعضا و قوا   یر سا یام» قلب«شان  ی نظر ا  ي مبنا  بر. کند یم د لـذا   ی
: آداب الـصالة : ك.ر(ر نخواهند شد یز تطهیر اعضا نی اهللا، سا يدون طهارت آن از ماسو    ب
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 بدون  ي که اعمال ظاهر   يداند به طور   ی ظاهر و باطن م    يشان قلب را افضل قوا    یا. )70
آداب : ك.ر(شـوند    ی مـ  ی حق، فاقـد ارزش معرفـ      ين نشئه و خلوص آن برا     ی ا یآمادگ
شود کـه صـالح و فـساد         یاد م ی يالقر  به ام  »قلب«از   امام   يدر آرا . )144 و 232: الصالة

فساد قلـب کـه از   .  داردیفه روحانین لطی به صالح و فساد ا   یتمام ممالک وجود بستگ   
» ر حق و توجه به خود و عالمیتعلق به غ«باشد از  یاست عبارت م» قذارت«شان یمنظر ا

  ).58و57 ،آداب الصالة: ك.ر(
  ر اطواری سااس بای عمده قلب در قيها یژگیو

  يریپذ ذو وجوه بودن و تقلب
شود کـه بـر    یثابت م» قلب «ي از اوصاف متضاد برايا ات قرآن مجموعهی آ يبر مبنا 

 و 22 /مجادله(): مانیعدم ا(مان و کفر یا:  قلب هستند؛ مانندي برا يا وجه دوگانه  تابنده
  ورأفـت «)  87 / توبـه   و179 /؛ اعـراف   46 /حـج   (: ؛ تعقل، فهم و عـدم آن      )22 /نحل

 یز اوصاف متضاد مختلفیث نیدر احاد.)74 /بقره : (»قساوت«گر، ی ديو از سو» رحمت
  ). 148 / 2 : 1403،یمجلس. رك(به قلب منسوب شده است 

ـ فرما یگانه دارد م  ی یقتین اوصاف متضاد، قلب، حق    ی رغم ا  یعل مـا جعـلَ اللَّـه      : دی
    هفوی جنِ فینْ قَلْبلٍ مرَجل1 .بـه   یتقلب و انصراف از وجه    «ف قلب که    یا توجه به تعر   ب 

ـ        یشود با  یرا شامل م  » گریوجه د  ن حـاالت مختلـف در تقلـب و      ید گفـت کـه قلـب ب
 متصف شود امـا اجتمـاع   یر الهی و غ یتواند به اوصاف اله    ی قلب م  یعنیانصراف است   

اف از ست بلکه قلب در صورت انصریک قلب و در آنِ واحد مقدور ن   ین اوصاف در    یا
بنا بـه قـول   . )3/349: 1381، یلیاردب(ابد ی یل میک وصف به سمت وصف متضاد تما  ی

ـ  یـ ک وجه است اگرچـه در تقل      یرنده  یپذ» قلب«ز  ی ن ینیامام خم   ین دو وجـه الهـ     یب ب
امـام  (شـود   ی میطان خالی شد از تصرف شی که الهیشان قلبیاز منظر ا .  است یطانیوش

                                                   
  نداده قرار قلب دو درونش در مردى هیچ براى خدا .1
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ـ بنا به د. )ز ثابت استین امر نیف ا شک خالیو ب (. )226: 1370،  ینیخم شان یـ دگاه ای
 در وجـه  یعنی(نان برسد   یتواند به سکون و اطم      می اگرچه قلب دائم در تقلب است اما      

ـ  یشود که دن ی محقق میو آن در صورت) ابدی ثبات  یاله . رك(ن بـرود  یا و حـب آن از ب
 خود يریپذ  تقلبیژگیست که قلب از وین بدان معنا ن یا. ) 30: الف1378،  ینیامام خم 

ن حاالت مختلف خوف و رجاء، قـبض و بـسط،         یشود، به عنوان مثال، قلب ب      ی می خال
.  در تقلـب اسـت     ی و جالل  ی اعم از جمال   ی اله يات مختلف اسما  یبت و تجل  یانس و ه  

 مقـام  یطان است رها شده و در وجهه الهـ ی که تحت تصرف ش  یبلکه از تقلب به وجه    
ـ  و دن  يات مـاد  یـ  که الزمـه ح    ی وجه يسالک به سو  گر توجه   ی د ياز سو . ابدی یم  يوی

ـ ن  ـ   کلمهی منفيبه معناـ  یر الهیکرد غی روي به معنااوست لزوماً ـ یامـام خم . ستی  ین
 قائـل اسـت    ما جعلَ اللَّه لرَجلٍ منْ قَلْبینِ فی جوفه       : ه قرآن که فرمود   یضمن اشاره به آ   

ر حق باشـد   یگردد و اگر تعلق قلب به غ       یمر او دور    یک شود از غ   یهر کس به حق نزد    
  . خواهد داشت ی از حق را در پيدور

  . کنند یا مین وصف قلب را مهیتر اوصاف ذکر شده بستر بحث از کامل
  جامع بودن، احاطه، برزخ بودن و سعه

نـه  ییآ. )803: 1370،  یانیآشـت ( ذکر شده است     ی و امکان  یقلب، جامع احکام وجوب   
ابـن  (رد  یات حق قرار گ   ی تجل يتواند مجال  یاست م » فاقد جهت «ث که   ین ح یقلب از ا  

 امـام .  حق است  ي اسما ی قلب، محل تجل   ینیاز منظر امام خم   . )3/186: ق1421،  یعرب
آورد و اگـر در   یان می به میت آن با اسماء و صفات اله    یو سنخ » سلوك قلب «سخن از   

. رك(شـوند   ی مـ  یجلـ  به مرتبه تـام برسـد، همـه صـفات درآن مت            یر استکمال ین مس یا
شـود در مواضـع    ینجا به قلب منسوب مین اوصاف که در ا یا. )245/ 2: 1381،  یلیاردب

ـ  در آثار خود ا   ینیامام خم . شود ینسبت داده م  » انسان« به   يگرید  را بـه  ینیگزین جـا ی
  . کرات انجام داده است
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  » میقلب سل« از یمقصود اصل

 بـرد  یتوان پ یآن گفته شد م» و سالمتقلب « در باب یبا توجه به آنچه به طور کل 
ن در یافته باشد بنابرا یل  ی است که تبد   یو قلب » ت شده یقلب ترب «،  »قلب«ه از   یکه مراد آ  

 همـان   یعنی،  )159: 1374،  یبدخش. رك(است  » افتگانیل  یتبد«ه سخن از قلب     ین آ یا
 لمنْ   ذلک لَذکْريإِنَّ فی: هیدهد و درآ یافته را نشان میت یت فعلی که انسانيقلب معنو

  قَلْب کانَ لَه) ـ یند ترب یل با فرا  ین تبد یا. ز مورد اشاره قرار گرفته است     ین) 37/ق  کـه   یت
اکنون جا دارد بـا توجـه بـه     . افتیشود تحقق خواهد     یق مطرح م  ین طر ی سالک ا  يبرا

 به اوصاف مهـم قلـب       ینیشه امام خم  ی اند ی کل يت به محتوا  ی پژوهش و با عنا    ياقتضا
  .ت شده اشاره گرددیترب

  ر فطرت استیدر مس  کهیقلب
آنچـه از اقـسام قلـوب و    : نکـه ی ایکین بحث دو مطلب قابل طرح است    یل ا یدر ذ 

دوم .  اسـت  يح شد متوجه قلب معنو    یر ذکر شده در باب قلب، تشر      ی تعاب ی تمام باًیتقر
لوب ازهـر و  را در بحث اقسام قلب از قیز ـ  را همگان دارندياگرچه قلب معنو : نکهیا

امـا مطلـب     ـ  از سـنخ معنـا داللـت دارنـد    یقتیاد شد که به حقی. ..منکوس و منافق و
. اسـت » عـارف  «ي، سخن از قلب معنـو  »میقلب سل «ه  ی آ ین عرفان یینجاست که در تب   یا
از . افته استی یل قرار گرفته و وجه الهیر فطرت اص  یت شده، در مس   ی که ترب  ی قلب یعنی

در . افتـه باشـد  ی یبینهاد که وجهه غ   » قلب«توان به قلب، نام      یم ی زمان ینینظر امام خم  
ت یـ ز پـس از ترب ی انسان نی مطرح است و والدت ملکوت ی و ملکوت  ينجا والدت ثانو  یا
  . )420: 1386، ینیامام خم. رك(شود  ی حاصل مي ويافتن و با حصول مقام قلب برای

 ین مرتبه از وجود آدمـ یکه ادهد  یان شد نشان می امام در باب قلب ب يآنچه در آرا  
 و ير حق رهـا گـردد، رسـتگار   یت شود و از آفات غیت دارد که اگر تربی اهمیزانیبه م 
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ـ  ا ين در آرا  یهمچن.  انسان رقم خواهد خورد    ي برا یقینفع حق   در  یت آدمـ  یـ شان، ترب ی
  .ر فطرت استیگرو حرکت در مس

  قلب متصف به عشق و شهود
اسـت امـا    » عشق«شود   یبه قلب نسبت داده م     که   ي برجسته ا  يها یژگیاگرچه از و  

 ی فراتـر از صـرف ارتبـاط بـا امـور احـساس      ي در قلب عارف داللت بر امریژگین و یا
ز به مدد عـشق  یت قلب نیگر، مراتب مختلف تربی دياز سو. ابدی ی میداشته و وجه اله 

 افتن از مراتـب   یـ کـه سـالمت     ــ     را یت الهـ  ی مراحل ترب  ینیامام خم . ردیگ یصورت م 
. رك(دانـد    ی، ممکن مـ    عشق و محبت   هیدر سا  ـ  از آن است   یز بخش یمختلف کثرت ن  

عـت منـسلخ    یتوانـد از طب     مـی   عارف به مدد عـشق     قلب. )93:  الف 1378،  ینیامام خم 
ـ یامـام خم  : ك.ر(جمال جمیل ازل رهسپار شـود        يو به سو   شده امـام  ) 43: 1377،  ین
ـ یامـام خم  : ك.ر(ر کرده اسـت     ذک یروحانپلکان عروج به مدارج     عشق را   ،  ینیخم ، ین

1386 :507( .  
ـ یامـام خم  : ك.ر(باشـد    ی مـی  ک سفر عـشق   ی اهللا   یر ال یشان س یاز منظر ا   : 1386،  ین

ز آن ی نیث آفاقی با عشق همراه است از ح     یث انفس ینکه عارف از ح   ی رغم ا  یعل. )626
، » ت أن أعرففأحبب«: ده و معتقد استی را با نگاه عشق دیاو همه هست. کند  میرا ادراك

، 1376، ینیامام خم. رك( شده است ی منتهی در تمام مراتب هستبه ظهور حب و عشق
در کنـد کـه    یر مـ ی تعبحب و عشق به حقیقت مطلقه وجود   از   ینیامام خم . )16 مقدمه،

امـام  (ه اسـت    نمـود »  تنزل به صورت بسایط عنصریه     ي و لباس مظهر   يصورت ظاهر «
 کـه از قلـب عاشـق        دانـد  ی م یآتشرا  حقیقت عشق    شانیا) 18 ، مقدمه، 1376،  ینیخم

ـ یامـام خم  : ك.ر (کنـد  ی و به سرّ و علن و باطن و ظـاهرش سـرایت مـ              کردهطلوع   ، ین
  . )11: ، الف1378
ر یـ ن عشق، محبت غی است و با ا   ینکه قلب عارف منحصر در عشق اله      ی رغم ا  یعل



270  3ج /  مجموعه مقاالت 

 نـدارد بـا عـشق       یافاتن امر من  یاما ا ) 255: 1377،  ینیامام خم : ك.ر(شود   یاو مذمت م  
ده یـ ن مجراست که عارف تمام خلـق را بـه د  یاز هم.  به متعلقات و آثار محبوب     يورز

 از ینیامام خم. ستین آثار نی داشتن به ای تعلق قلب ين به معنا  ینگرد و البته ا    یمحبت م 
ن یـی  بـه تب   کنـد  یمحبت پیدا مـ   ز  ینبه آثار و متعلقات محبوب      ن مقدمه که فرد عاشق      یا

ن راه را ی پرداخته و زحمات ای خلق و نجات آنها از گمراه    يا در ارشادگر  یانبزحمات  
  ).140/ 2: 1381، یلیاردب(ف کرده است ی عشق توصياز رو

  و هـم اسرار عباداتهم کند که  ی می اصحاب قلوب را اهل شهود معرف    ینیامام خم 
مشاهده «شان یا .)108 و 101: الف1378، ینیامام خم.رك(د ان کرده شهود  را مطلق   يفنا

کرده از مقامات اهل معرفت و اصحاب قلوب ذکر      ز  ینرا  » حضور حق و حفظ حضرت    
 ی و تجلـ  یکشف توحید فعلـ   «ن امام سخن از     یهمچن. )483: 1386،  ینیامام خم (است  

بر اساس مطالب فوق، . آورد یمان یهل معرفت و اصحاب قلوب به م    ا يبرا»  حق یقیوم
، ینیامام خم. رك (ق هستندی مراتب مختلف حقادراك و ااصحاب قلوب در مقام شهود    

1375 :33( .  

  ینیه از منظر امام خمیدر آ» سالمت «ین عرفانییتب

ن واژه داللـت بـر   یـ است و همان گونه که اشاره شـد ا    » سلم«شه  یاز ر » سلیم«واژه  
 ی و بـاطن ي از آفات ظاهري دوریو به معن) 342/ 6:ق 1412ابن منظور،  (دارد  » برائت«

  صــلح   يبه معنا  ـهم به فتح سین و هم به کسر آن  ـ»سلم«ات قرآن کلمه یدر آ. تاس
؛ 290/ 5: 1360؛ مترجمـان،  یطبرسـ . بـه عنـوان نمونـه رك    (شود   یو ضد جنگ ذکر م    

افته ی امان يم، در معنا  یسل. )69/ 2: ق1404،  یجرجانی  نی و حس  552/ 1: 1371،  يبدیم
ـ یالج. رك(ت خلق هـستند  ی که مالزم با رو   اشاره دارد  ی از آفات  ياز آفات به دور    ، یالن

گر در ی دي و از سويافته از هویم قلب امان یشود قلب سل یگاه گفته م . )341: ق1426
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، یمکـ . رك( شـده باشـد   ی حق تهيند که از ماسوایگو یم می را سل یمراتب واالتر، قلب  
    ).317و 215/ 1: 1417

 ز شک و شرك و اعـراض از دنیـا    ا  را خلوص  قلب سلیم  ی اصل یژگی و ینیامام خم 
اشـاره  طهارت اربـاب قلـوب      ن در بحث از     یهمچن. )406: 1377،  ینیامام خم (داند   یم
ـ ا. داننـد  یمت دارد قذارت  یجنبه سوائ را که   ، هر آنچه    ن عده یکند که ا   یم ن درجـه از  ی

ـ  تطه ی اهل قلوب از درجات عال     يت داللت دارد بر بهره مند     یحساس  اهللا  ير از ماسـو   ی
  ).54 و35:الف1378، ینیم خماما(

  مراتب سالمت قلب 
یها الَّذینَ آمنُواْ ادخُلُواْ فی السلْمِ کَآفَّۀً       : میخوان یدر قران م   ه ین آ یا) 208 /بقرة (یا أَ

ـ بـر ا  . )1/188: ق1408،  يگناباد(د  ین معناست که در همه مراتب سلم وارد شو        یبد ن ی
 و یمراتـب انفـس   ــ   آن ذکـر شـد     ي کـه بـرا    یان معـ  یت به تمام  یبا عنا  ـ اساس، سلم 

  .دارد یآفاق
، یمـ ی از اوصـاف به یاست و تحقق آن ابتدا در گرو تخلّ» انقطاع«مقام  » میقلب سل «
ـ یامـام خم .  از کدورت شهوات و سلب مراتب مختلف آفات و حجاب است           ییرها  ین

 قائل قَلْبٍ سلیمٍ اللَّه بِ ی منْ اتااله ی در باب آرحضرت صادقیپس از اشاره به تفس 
 ي و ترك خودی ذاتيشود، فنا ی برداشت مث امام صادقیشده است آنچه که از حد

 اهللا اشـاره  ی از مناجات شعبانیه در طلب کمال انقطاع ال  يسپس به فراز  . ت است یو انان 
ـ بر ا . کند ی آمال عارفان و سالکان عنوان م      ين طلب را منتها   یکرده و ا   ن اسـاس قلـب     ی

امام ( شرك در آن راه ندارد    يا افته و ذره  ی اهللا   ي است که انقطاع تام از ماسو      یم قلب یسل
ایـاك نَعبـد و ایـاك    قـت  ی امـام در بـاب حق      يطبق آرا . )38 و   36: الف1378،  ینیخم

د از مطلـق شـرك   یـ  جلوه کند و قلب با     ی در قلب آدم   یستی با یقید حق ی، توح نَستَعین
  ).277و222: 1370، ینیامام خم( ممکن گردد هین آیپاك باشد تا تحقق به ا
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 کـه  یکـس «: شان قائل استیم ایابی ی را می از سلم انفسی مراتبینی خمامامدر اقوال  
 ظـاهره و  يمتّصف به همه مراتب تقوا شد، دین و عقل و روح و قلب او و جمیع قـوا               

جـر و  زل و مناش سالم ماند؛ وحفَظـه و مـوکّلین او نیـز سـالم ماننـد و از او ملـو            باطنه
 ی از سلم درونيا ن قول امام به درجهیدر ا. )369: 1370، ینیامام خم (وحشتناك نشوند

 را در گـرو تـرك   ی از سـالمت در سـاحت انفـس     يشان درجه ا  یا. کند یعارف اشاره م  
احتـرام   «يکند که بـه معنـا    ی او و ترك گناه و بلکه هر گونه کار خالف ذکر م            ینافرمان
انجامـد   یز م ی ن يجاد سلم فرافرد  یگر به ا  ی در مراتب د   ی سالمت نیحق است چن  » محضر

ـ ی از منظر امام خم    اولین مراتب قذارات  از آنجا که    . ) 383 /11 همو،  . رك(  قـذارات   ین
ـ ین مرتبه تحقق سالمت نیاست؛ اول  ی ظاهریه نفس به لوث معاص     يقوا  و امـان  یز تخلّ

ر باطن قلب و یل به تطهی نير راهگشاین مرحله از تطه یا. ن امور خواهد بود   یافتن از ا  ی
  ).56: 1370، ینیامام خم. رك(ت است یقت انسانیوصول به مقام حق

. کنـد   مـی ارائـه » سـالمت « از يق تر یف عم یتر، تعر  ی متعال ي در مرتبه ا   ینیامام خم 
مت سـال «را که » سالم« ابتدا مقصود از سالم هی حتّی مطْلَعِ الْفَجر: یهن آ ییشان در تب  یا
 اهللا است بازگو کـرده و  یدر همه مراتب سیر ال    » ی و نفسان  ی از تصرّفات شیطان   ]افتنی[

ـ داند سپس ب ی از آن را در سالکان متفاوت م  يمراتب برخوردار  چ یهـ : کنـد کـه   یان مـ ی
ـ    یع مـس یژه در اوائل سلوك در جم  ی به و  یسالک  از يا ن درجـه یر، قـادر بـه حـصول چن

له احتجابات ی ورود در لي از آنِ کملّ است؛ که از ابتدان مرتبهیسالمت نخواهد بود و ا   
امام ( که رجوع و ترك حجب کند        ین احتجابات در سالمت است تا هنگام      یه از ا  یخلق
  ).163: 1370، ینیخم

  عوامل تحقق سالمت قلب

ـ «و سپس » یتخلّ«ر عارف شامل ی سیمراحل کل  ـ ا. شـود   مـی »یتحلّ ن مراحـل بـه   ی
ن عوامل و یین عنوان که به تبیل ایدر ذ.  سلوك هستندیجابی و این وجه سلبیب مبیترت

ت بـه   ین عوامل را با عنا    یم ا ی دار یافته است سع  یموانع تحقق سالمت قلب اختصاص      
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ت اختصار به یم کرده و جهت رعا    یتنظ) یجابی و ا  یسلب( دوگانه فوق الذکر     يبند میتقس
 ي است که برایف غالبیز تعارینن عوامل ی انتخاب ايمبنا. مین موارد اشاره کن  یتر یاصل

  .ارائه شد» میقلب سل«

  ی وجوه مهم سلبی و برخیتخلّ
ز، اعراض و امثال یه، پرهیدر وهله نخست منوط به تخل   » میقلب سل «دن به مقام    یرس

ن درجه یتحقق ا» میقلب سل« صاحبان  یعنی. ندیآ یبه شمار م  » یسلب«نهاست که طرق    یا
ز یپره«ن اساس مجاهده سالک، یبنابرا. اند سلب آغاز کرده شدن و ی، تهیرا ابتدا با تخل
  .است» کردن و تقوا

  تقوا
 يبرارا  تقوا   ذکر کرده و      ي مثَل تقو   را مثَل تخلیه نفس از ملکات خبیثه      ینیامام خم 

مرتبه . عنوان کرده است مقدمه تکمیل عمل    را  تنزیه  ن  یشان ا یداند؛ ا  ی م تنزیه از تَلویث  
است  آن یترك غیر حق و تنزیه از شرك به تمام معان        ،  ینیظر امام خم   از من   يتقو کامل
ـ یامـام خم  (رود   ی عام تقوا به شمار مـ      يثه معنا یه از ملکات خب   یو تنز  . )380: 1377،  ین

ـ  از شک، شرك، نفـاق و ر يشود؛ اصل تقوا در قلب بوده و مراد از آن، تقوا           یگفته م  ا ی
  : ینیام خمبنا به قول ام. )36: ق1428، يالترمذ(است 

 يبرا.  مضر استيمنزله تقوا در هر مرتبه از مراتب آن منزله پرهیز از چیزها  
 مبدل به سالمت شود     یمرض، تا پرهیز در کار نباشد ممکن نیست که مرض         

 تقـوا را از    ینیامام خم . )207: 1386،  ینیامام خم (» و نسخه طبیب مؤثر افتد    
داند  یمغیر حقّ   را در ترك    مقامات شامخ اهل معرفت ذکر کرده و کمال آن          

  ).65: 1370، ینیامام خم(
، تقوا از ذمایم اخالقشود به تقوا از  یج متحقق می تقوا، به تدریسالک در مرتبه باطن

ـ اغ از استمداد و عبودیت غیر حق، تقـوا از راه دادنِ             يتوجه به غیر، تقوا    بـه قلـب،   ار ی
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 عقل و قلب يامام از تقوا. )230: 1375،ینیامام خم. رك(. .. از اعتماد به غیر خدايتقوا
کنـد   ی ذکـر مـ    آن از مشاهده و مذاکره غیر حـق        يداره نگ  را  قلب ي تقوا سخن گفته و  

 .)369: 1370همو،(

  زهد
هدف عارف از زهـد،     . شود ی اهللا مربوط م   يگر به زهد و اعراض از ماسو      یمطلب د 

 زهد را با    ینیام خم ام. دارد ی است که انسان را از حق مشغول م        يزی از هر آن چ    يدور
 اهللا ي شدن قلب از ماسویوند داده و تحقق آن را در گرو تهیر حق پیخلوص قلب از غ

 است کـه انـسان را از   يزیشان زهد ترك هر چیده ایبه عق . )327: 1386همو،  (داند   یم
ل و  یدر برابر زهد، آمال طو    . )300: 1377،  ینیامام خم . رك(کند   یتوجه به حق غافل م    

ت بنـده از همـه   یـ  موجـب محروم  یرد که از منظر عرفان    یگ یکردن اجل قرار م   فراموش  
   ).68/ 2: 1387، یض کاشانیف(رات خواهند بود یخ

را » خلـوص «ار اسـت  ی شدن از اغیه و تهی بر تخل  ی که مبتن  يگری د یاز عوامل سلب  
ز تصفیه نمودن عمل است ا« حقیقت اخالص ینیف امام خمیبنا به تعر. توان نام برد  یم

 در جمیـع اعمـال   ی نمودن سرّ است از رؤیت غیـر حـق تعـال       یشائبه غیر خدا، و صاف    
و کمال آن، ترك غیر است مطلقاً و پا نهادن بر انّیت و . صوریه و لُبیه و ظاهریه و باطنیه

الزم به ذکر است کـه     . )161: 1370،  ینیامام خم (» انانیت و غیر و غیریت است یکسره      
ـ  از روی خالصی کل يم بند یک تقس ی در   ینیامام خم .  دارد یبز مرات یاخالص ن  ر یـ ت غی

ناگفته نماند که خلـوص     .  مطرح کرده است   ی و باطن  يحق را در دو مرتبه اعمال ظاهر      
 مراتـب آن  ی خواهـد بـود و تمـام   ی مراتبيز هر کدام دارای نی و باطنيدر اعمال ظاهر  

ن یـی تب» کمـال انقطـاع  «ص را با  اخالی مراتب متعالینیامام خم.  است ی قلب ياساسا امر 
؛ به  ی تعال ي خدا يخالص شدن هویت روح و باطن قلب برا       : شان قائل است  یا. کند یم

  . )223 و 163: همان(انجامد  ی مياز ماسو کمال انقطاع
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  یجابی و عامل مهم ایتحلّ
 نقـش آن    ی اجمال ی و بررس  یک اصل کل  ین عنوان انتخاب    یمقصود ما از ا   : عبادات
» 1عبـادات «ن مقـام،    یـ  حـصول ا   یجـاب یاز جمله عوامل ا   . سالمت قلب است  در تحقق   

عبادت در اصل، ذکر    . شوند ین م ییز تب یحق ن » ذکر «یل عنوان کل  ینجا ذ یهستند که در ا   
: 1370؛ خواجه عبداهللا،ی همدانید علیبابا طاهر؛ س(شود  یحق بوده و جز با آن تمام نم    

1 /67.(  
/ 3:  1363، ي بخاریمستمل. رك (2 معبود استي شدن از ماسوایاصل در عبادت ته

ـ ا.  است یقیل عبادت حق  ی تحص ين گامها ی از مهمتر  ین توجه یچن. )1007 ن توجـه از   ی
امـام  . ند نه خودیب یز از فضل حق م   یت دارد که عارف عبادت و ذکر را ن        یث اهم یآن ح 

ن مراتب عبادت، از عبادت عامـه، عبـادت خـواص و عبـادت اصـحاب          یی در تب  ینیخم
 معبود را در وصـف عبـادت   ي شدن از ماسوایان آورده و ته   یقلوب و کمل سخن به م     

 به ی و باطنيه از شوائب مختلف اعم از ظاهر  یاگرچه خلوص و تصف   . کند یکمل ذکر م  
شان عبـادت کُمـل را کـه     یـ گر اسـت امـا ا      ن مراتب جلوه  ی ا یدرجات مختلف در تمام   

با قلب »  دیت و عبادت، بلکه رؤیت کَونعبارت است از تصفیه آن از شوب رؤیت عبو«
  ).76:  الف1378، ینیامام خم(دهد  یوند میم پیسل

اعبد اللَّه کَانَّک تَراه، فَانْ لَم تَکُنْ تَـراه         «:  نقل است که فرمود    امبر اکرم یاز قول پ  
                                                   

شـوند    مـی انیـ  تحقق سالمت قلـب ات ری که در مسی است که عباداتنی ا که جا دارد روشن شودی مطلب مهم  .1
 قرار گرفته اسـت دائـم در حـال کـسب     يری مسنی که در چن  ی سالک رای عامه هستند ز   ياساسا فراتر از مرتبه     

  باشد ی کمال و ارتقا مری نحو در مسنی به همزی ني از سالمت قلب است و عبادات ویدرجات
توان به  از عوامل ایجابی حصول سالمت قلب شمرده شده ولی نمی» عبادت«گرچه خود الزم به ذکر است که   .2

ماننـد اسـماي جـالل و    . طور قطع اذعان داشت که در دل این امور نیز وجوهی از سلب و ایجاب نباید باشد         
تر نمایانده ولی در عین حـال بـه طـور کلـی فاقـد صـبغه آن دیگـري         جمال که هر یک وجه خود را برجسته 

  .باشند نمی
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ر را ث مذکوی حدینیامام خم. )8:ق1400،   عامام جعفر بن محمد الصادق     (» فَانَّه یریک 
توجه به حق، و توجه به حـضور     : داند به دو مقام از حضور قلب در معبود         ي می ا اشاره

حضور . )8:  الف1378، ینیامام خم (ن که او شاهد و ناظر است        ی عالم و ا   ياو در اجزا  
ـ یند و نه عبادت را؛ یب  می است که نه خود را     يقلب عابد به نحو    توانـد   ی عبـد نمـ  یعن

  .   )76:  الف1378 ،ینیامام خم. رك( کند عبادت را به خود منسوب

  موانع تحقق سالمت قلب

ن موانع سـالمت  ییشوند بستر تب یمطرح م» میقلب سل «ه  ی که در آ   ییها به مدد مؤلفه  
 یف غالبیر و تعاریبا تفاس» میقلب سل«و » مال و بنون«بحث از . شود یز فراهم میقلب ن 

ن یل این ما در ذ ییطه مقابل آنها، محور تب     نق یارائه شد و بررس   » میقلب سل «که در باب    
حب مال « ن موانع، ی از ایکیشود که  یه روشن میبا دقت در آ. دهد  میلیعنوان را تشک

  .شود ی میا و حب آن بررسیکه تحت عنوان دن. است» و اوالد
 قلـب از مطلـق   یی رهاکه اساساً» میقلب سل«ف ذکر شده از   یبا توجه به غالب تعار    

انـد    مطـرح کـرده  ییجه منفعت نهـا یتار مهم سالمت و بالنّی به عنوان مع   شرك و شک را   
  . ابدی یز ضرورت مینها  لفهؤن می ایبررس

  .میپرداز یذکر شده مهاي  ان مقولهیاکنون به ب
  ینیدگاه امام خمین دییبازدارنده از حق و تب» يایدن«

ن که یست؟ و ایچا ین که مراد از دنیا: شود ین بحث چند سوال مطرح م   ین ا ییدر تب 
ن بحـث را بـا ارائـه    یـ ر؟ ایا خی از هم تفاوت دارد   ییارهای افراد بر حسب مع    يایا دن یآ

 از ی مختلفـ يهـا  شان در باب دستهی ايبند مین تقسیا و همچنی از دن  ینیف امام خم  یتعر
ارائـه  » تکبر« یو سبب اصل  » کبر«ل علم که در مبحث      اهر  ی غ یعلما، عرفا، حکما و حت    

ـ یامـام خم  (دانـد    ی هر کس را همان آمال او م       يدنیا ینیامام خم . میبر یش م یداده پ  ، ین
ـ  در قلب و توجه به اغیر حق یحضور هر غ  گر  ی د یفیدر تعر ) 127: 1375 ار را چـه از  ی
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ـ دن« ا کماالت و مدارج،   ی يا صور اخرو  ی و   يا امور معنو  ی باشد   ي ماد یامور ملک   ي»ای
 افراد بـه تناسـب     يایدنن اساس   ی، بر ا  )328: ، همان ینیامام خم . رك(کند   ی م یفرد تلق 

 ي فـرد يامرکسان نبوده و یبا هم  دارند و با توجه به اختالف آمال،     ي که به امر   یوجه
 اسـت کـه    يزیـ  و شامل هر آن چ     ردیگ یقرار م » ایدن«ف مشترك   یتعر لیاست اگرچه ذ  

ـ یامـام خم  (دارد   ی دور کـرده و بـه خـود مـشغول مـ            یانسان را از حق تعـال       ،1378،ین
  ).300 ص

آغـاز  »  عرفـان  يعلمـا «از  آنجا کـه    » کبر«در بحث    ینیامام خم  ارائه شده    يپولوژیت
شان یا»  يایدن«انگر ین قشر نمای از ای برخين نحوه کبرورزییتب. شود قابل تأمل است یم

امـام از آن دسـته علمـاء عرفـان     . دهد یاست که وجه آنها را از حق به نفس انصراف م        
اصحاب قلوب و سـابقه  «خود را از اهل معارف و شهود دانسته و از د که یگو یسخن م 

حکمـا و  «زده، و » بـر دیگـران الف ترفـع و تعظـم        «ن سـبب    یانگارند و بد   یم» یحسن
دانـد، و   یم»  و فقها و محدثین را ظاهر بین و سایر مردم را چون بهایم يفالسفه را قشر  

 د گفت که ی با ینی قول امام خم   يمبنابر  . کنند یبه همه بندگان خدا به نظر تحقیر نگاه م        
 نمـود  ين کبـر ی عرفان در چنيدر مورد علما  ـ  آن ذکر شدي که برایفیبا تعارـ  »ایدن«
ن دسته عامل انصراف از وجه حق و به ی از ای برخي برایو معرفت و شهود عرفانافته ی
 يا ز به گونـه یم ن  اهل عل  رین امر در مورد سا    یا. شود ی م یشان تلق یا» يایدن«گر،  یان د یب
 . )85: 1386، ینیامام خم(کند  یگر صدق مید

خود را «است و   » برهان و علم به حقایق    «ز که وجه قلبشان به      ی از حکما ن   یاشخاص
ـ  ايایـ آورند دن یبه شمار م » از اهل یقین باللّه و مالئکته و کتبه و رسله           برهـان و  ،شانی

 ارشاد و تصوف و تهـذیب   يها دعیم «نی همچن )همان،  ینیامام خم . رك(علم آنهاست   
، موجب اشتغال آنها    ب باطن ی آنها به تهذ   یفتگیفر. خود هستند » يایدن«ز دچار ی ن »باطن
 سـایر علـوم، از قبیـل طـب و     ي از علما ینیامام خم . )83: همان.رك(ر حق است    یبه غ 

، و همین طور صاحبان صنعت دقیق، مثل برق و مکانیک و غیر آن، نیز   ی و طبیع  یریاض
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هـاي   ن اقشار بـه علـوم و دانـسته   یک از ای هر یخن گفته و با روشن کردن توجه قلب س
  .پردازد ی معلمان دسته از یا» يایدن«ن ییقت به تبیخود در حق

ـ ن»  فقه و حدیث و طـالب   يفقها و علما  « از ی برخ يای دن شانی اقوال ا  يبر مبنا  ز از ی
ـ  ی خـو  ي که بـرا   یگاهیخود و جا   نسبت به علوم     آنهاتکبر   نـشأت  کننـد    یصور مـ  ش ت

  : د کهندان یدانسته و الزم م» اکرام و اعظام«را خود را مستحق یرد زیگ یم
و . ..]نکننـد [چون و چرا ] دنگوی[و هر چه ] کنند [آنهاهمه مردم اطاعت امر   

ـ ندان[ مثل خود را اهل بهشت       يجز خود و چند نفر معدود      و علمـا و    . ]..دن
ـ کن[رد  طی جهل و نادانيسایر علوم را از رو     ـ ا. »]دن زان از توجـه بـه   یـ ن می

شان از یها که ذکر شد عامل انصراف وجه قلوب ا   ن دسته یک از ا  ی هر   يایدن
 یبعـض «و  » غیر اهل علم  « از ،ان احوال علما  ی پس از ب   ینیامام خم . حق است 

  . )84 و 83: همان (دیگو یسخن م» از اهل مناسک و عبادت
 عابـدان  ی برخـ يایدهد که دن ی، نشان م علمایر مردم و حتیتکبر اهل عبادت به سا   

 کـه  ی سـالک يدر بحث عبادت اشاره شد که برا. شان است نه معبودشانیا» عبادت«ز  ین
ـ  از شـروط مهـم طر  یکیت عبادت یر تحقق سالمت قلب قرار دارد عدم رو      یدر مس  ق ی
  . است

ن یـ کند که از خـالل ا     ی از کبر در اقشار مختلف را ذکر م        يگریموارد د  ینیخمامام  
ات ی حيافراد که در امور جارهاي  ي از عالقمندياریبس. ابدی ی آنها نمود ميای دن،بحثها
به شمار » ایدن«ق ی هستند که مصادیشوند مسائل ی میده شده و چه بسا نامهم تلقیآنها د

تقدم در مجالس و محافـل و در راه و  « از عالقه به ینیبه عنوان نمونه امام خم   . روند یم
در جمیع طبقات، از اشراف و اعیان گرفته تا علما و «ن امر را ید و ایگو یمسخن » رفتار

رایـج و    ـ  حفظ فرمایدی تعالي را که خدایمگر کس  ـ محدثین، و از اغنیا گرفته تا فقرا
، دارنـدگان   »نسب و حـسب   «فخر کنندگان به    . )82: 1386،  ینیامام خم (داند   یم» شایع

را » کمال متـوهم  «ینیکه بنا به قول امام خمز ینگر یدو اقشار مختلف » ییبایجمال و ز  «
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دارند که به سبب اشتغال و توجه بـه         » ییایدن«ک  یهر  ) 84: همان. رك(کنند   یت م یؤر
 ی مذکور نقـل شـد بـه طـور کلـ     يها آنچه در مورد دسته. شوند یآن، از حق منصرف م 

  :  قائل استینیامام خم. دارد»  نفسيت از هوایتبع«داللت بر 
 نفس برداشته شود به همان اندازه منع از حق      يت از هوا  ی که به تبع   یقدمهر

   )170، ص1375همو،(» یقت شودکند و حجاب از حق
  .دیآ یز به دست مین» ایدن«شان از یف ای است که در تعریین همان معنایو ا

 ینی امام خميح آرایکه با تشر» ایدن«پس از ارائه مطالب فوق و روشن شدن مراد از   
ر تحقق سالمت قلـب  یا و نفس در مس  ی که حب دن   يریم به تاث  یپرداز یرت گرفت م  صو

  . گذارد یبر جا م
و حجب عالم ملک ها  یر قلب و خالص کردن آن از آلودگ   ی تطه ینیاز منظر امام خم   

 قلـب را کـه     يها ین آلودگ یشان مهمتر یا.  اهللا است  یر سلوك ال  ی مهم در مس   ياز قدمها 
امـام   (ی و خـودرأی   ینیا و خود ب   یداند از حب دن    یرد عبارت م  ه از آنها ضرورت دا    یتزک
  : امام قائل است. )123: 1377، ینیخم

بیـت مظلـم نفـس اسـت،       که حـب نفـس در دل اسـت وانـسان در         یمادام
: 1386امام خمینی، . ( االرض استی اللّه نیست، بلکه ازمخلّدین إل    یمسافرإل

332(  
ر یـ  شدن از غ   ین مرحله ته  یتر ین و اصل  یل مانع اتصال به حق است؛ لذا او       ینیخودب
ـ . )406: 1377امام خمینی،   (است  » خود« شدن از    یحق، ته  ـ  بـه م  یآدم  از ییزان رهـا ی

ـ   ی می از شرك خالیحب نفس و خودخواه    : 1386همـو،   (ی از شـرك خفـ  یشـود حت
 از حـب  یقلب خـال » میقلب سل «و  . شود  ی می  به سالمت قلب منته    یین رها یو ا ) 332

  . )157/ 3: ق1408، يگناباد.رك(. ندیگو یا را میدن
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  1قلبهاي  امراض و انحراف

م کـه مـصداق عـدم    یخـور  ی بـر مـ  ی قلبـ يها  از انحرافيدر قرآن به موارد متعدد    
؛ 25/انعـام (: »اکنّـه «،)؛117/؛ توبـه 5/صّـف ؛ 7/آل عمران: »غیز«: سالمت آن هستند مانند   

: »غلـف «، )16/؛ محمـد 108/؛ نحـل 93/؛ توبـه 155/نـساء (» طبع«،  )57/؛ کهف 46/ اسراء
؛ 74/ بقـره (: »قساوت «،)24/محمد: (»قفل«؛)14/نیمطفف: (»نیر«،  )155/نساء؛  88/ بقره(

 ین موارد از امراض قلبـ یک از ایهر ) 23/ هی؛ جاث46/ ؛ انعام7/بقره(» ختم« و   )43/انعام
  . به شمار رفته و حاصل انحراف از فطرت هستند

 ابتغـاء     منْـه    ما تَشابه    فَیتَّبِعونَ   زیغٌ   قُلُوبِهِم   فی  فَأَما الَّذینَ : هیآ با اشاره به     ینیامام خم 
   هتَأْوِیل غاءتاب تْنَۀِ والْف   داند که  یقلب م» غیز«را موجب   » فطرت خالصه «ر  یخروج از مس

ن مرض را حاصل یشان ایا. دیآ ی به شمار میو امراض قلبها   انحرافيها  از نمونهیکی
ن درجه اختالط یباالتر. کند یر حق و خروج از خلوص ذکر میاختالط قلب با محبت غ  

ا است که موجب زنگـار قلـب   یر حق اختالط آن با محبت دن   یل با محبت غ   یفطرت اص 
 قلـب در    ییرا عـدم توانـا    » غیـ ز«ن زنگـار و     یـ جه ا یه فوق، نت  یشان با ذکر آ   یا. شود یم

امام ) 311 الف، 1378، ینیامام خم(. کند  میذکر  ـ  که هستآنگونه ـ  قتیانعکاس حق
  : یدگو یگر از آثار خود می دیکیدر 

 ي، بـرا ی اسـت و عـالج و معـالج   ی این بدن صحت و مرض يچنانچه از برا  
 و عالج و ی و روح آدمیزاده نیز صحت و مرض و سقم و سالمتینفس انسان

ال در طریـق    صـحت و سـالمت آن عبـارت اسـت از اعتـد            .  اسـت  یمعالج

                                                   

هاي قلبی در واقع، عدم سالمت قلب هستند اما همین امور مانع تحقق سالمت قلب نیز بـه   امراض و انحراف   .1
ذکر اینها از آن روست که یک نگرش کلی به موانع ارائه داده شود و اقتضاي این نگرش نادیده . روند شمار می

  .باشد ها نیز می نگرفتن امراض و انحراف
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انسانیت، و مرض و سقم آن اعوجاج از طریق و انحراف از جـاده انـسانیت             
 )207: 1386، ینیامام خم(. است

 آلوده شدن باطن فرد به کدورت عـالم ظلمـت و دار          یشان، به طور کل   ی ا يبنا به را  
ت یـ ن امراض احتجـاب و محروم ین بازتاب ایعت موجب مرض قلب بوده و مهمتر  یطب

ن اساس محتجبان بـه     یبر ا ) 271  الف، 1378،  ینیامام خم . .رك(ق است   یااز ادراك حق  
شـود محـروم     مـی قی به شهود حقای که منته  یامت انفس یحجاب عالم ظلمت از درك ق     

 .خواهند بود

بـه دسـت آمـده    » سالمت قلب«ف مربوط به ی که از خالل تعار  یاز امراض مهم قلب   
  .میازپرد  می به آنالًیاست که ذ» شرك و شک«است، 

  شک و شرك
 که مبتال ی، قلب رسته از مطلق شک و شرك است، قلب»میقلب سل«ن که ی ايبر مبنا

 که در آن شک یبه شرك و شک باشد متصف به انحراف و مرض خواهد بود و هر قلب     
ـ  » شک«. )3/246: ق1408، يگناباد(ا شرك باشد ساقط است      ی ض را ین دو نقـ یتـردد ب
 کـه   یدر حـال  ) 56: 1370،  یجرجـان ( رجحان نـدارد     يگریک بر د  یچ  یند که ه  یگو یم

ت به  یاق شک در خداوند با عنا     الت عبدالرز یوأدر ت . عارف معتقد به وضوح حق است     
ت ظهور یشود که به سبب غا ین مییر تب ین تفس یبا ا ) 10/ میابراه (أَ فی اللَّه شَک   : هیآ

 ).347/ 1: ق1422، یابن عرب(ست یحق مجال شک در او ن

 اللَّه قدم بر فرق حظوظ خـود بلکـه خـود و           ی سالک إل  یوقت «ینی منظر امام خم    از
 در قلـب او   کـه يا به گونه کند یم و خود را از رؤیت غیر و غیریت خالص    ه نهاد »عالم

، ، دیـن گـردد  ی و از تصرف شیطان ته ید و بیت اللَّه از بتها خال      وجز حقّ جایگزین نش   
و « :  ثیشان سپس با اشاره به حدیا. خواهد شدص  حقّ خالي باطن و ظاهر او برا،عمل

 حق را در مقابل يقت، خلوص قلب برایدر حق » کُلُّ قَلْبٍ فیه شَک او شرْك فَهو ساقط
  )76  متنسر الصالة. رك ()سر الصالة. (دهد یقرار م» شک و شرك«
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ـ یامام خم: ك.ر(شود  ی میاز منظر امام توجه به کثرت، ظلمت تلق   . )203: 1370، ین
 که فـرد  یزانیبوده و به م» قلب «ي برای به کثرت، آفتی از توجه قلب يا ن هر مرتبه  یبنابرا

لذا عارف سالک با سـلب هـر   .  خواهد بودين توجه باشد از سالمت قلب بر      یگرفتار ا 
از ظلمت به نور وارد  ی ـ دارند و هم آفاقیث انفسیکه هم حـ  مرتبه از توجه به کثرت

 .کند ی قلب حاصل مشده و سالمت

   سالمت قلبي و برون فرديثمرات فرد

هـاي    یژگـ ین و ی مب یم مرتبط با آن به نوع     ین مفاه ییو تب » میقلب سل «ف  یارائه تعر . 
 است که مالقات کند ی، قلب»میقلب سل«شود  ی گفته میوقت. است» میقلب سل «صاحبان  

شان آشکار شـده  یف ان وصیتر ی حق در آن نباشد اصل   ي که سوا  یپروردگار را در حال   
د ید د یبا. در امان است  » اریاغ«شود که از لوث      یف م ی توص یف، قلب ین تعر یدر ا . است

ـ  در چـارچوب تعر ی چه اوصافر حق اساساً  یق به غ  رها شدن از تعلّ    » میقلـب سـل  «ف ی
شـود ابتـدا از      یار رها مـ   ی به اغ  ی که از آفت دلبستگ    یصاحب قلب . تواند داشته باشد   یم

 اعضا و جوارح    یعنیکند   یدا م ی نسبت به حق پ    ی سرسپردگ يبعاد وجود ن ا ی تر يظاهر
ز عواطف و احساسات، ی نیث باطن یسپس از ح  . دهند یت را نشان م   ین تبع ی او ا  يظاهر

ـ  او متناسب با الزامات ا     ينها، رفتار و عملکردها   یافکار و نگرش و به تبع ا       ن سـالمت   ی
  .کند یر مییتغ

  ی و جوانح1یسالمت جوارح
 و یر و تاثر اعمال جـوارح ی به تاثیندها و مراحل سلوکی در بحث از فرا ینیمامام خ 

ـ به عنوان نمونه رجوع کن(دهد  یت می التفات داشته و به هر دو بعد اهم یجوانح : د بـه ی
 بر  ی و جوانح  یر اعمال جوارح  یتاث. )476/ 3: 1381،  یلی و اردب  62: 1386،  ینیامام خم 

                                                   
  .فعال جوارحی استمقصود، ا .1
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 يگریک بر دینکه گفته شود کدامیث این دو از حی انیق بیک دقیهم متقابل است و تفک
 کـه   ي فـرد  یرا از طرف  یز. شود مشکل است   ی م يگریتقدم داشته و سبب سالمت آن د      

 با ـ که نشان از سالمت جوارح دارد  ی را دارا نباشد به اعمالی از سالمت باطنيدرجه ا
 که سالمت ي فردگری دياقدام نخواهد کرد و از سو  ـ آن مطرح استي که برایفیتعار

  .ز نخواهد بودی نی ندارد متحقق به سالمت جوانحیجوارح
ژه ی و به و   یپردازد اطوار باطن   ی عارف سالک به طاعت حق م      ی جسمان ي اعضا یوقت

 اسـت کـه   یین همـسو یکند و تنها در گرو همـ    ی م یین عبادت همسو  یز در ا  یقلب او ن  
  : قائل است ینیامام خم. ابدی ی می عارف وجه ملکوتياعمال صور

اعمال ظاهریه صوریه الیق مقام غیب و حشر در ملکوت نشوند، مگر آنکـه            
 ی رسـد و او را حیـات ملکـوت   ياز باطن روحانیت و لباب قلب به آن مـدد       

  . )293: 1386، ینیامام خم(. بخشد
ر حق است یغۀ ابد خلوص اعمال از شائبی ی تحقق میات ملکوتین حی که در ايامر
  .ستی جز سالمت اعمال عارف نيزین چیشود و ا ین میی تب»ت خالصین«که با 

ت و   از مطلق شرك و شک اسـ       یخال که   ید قلب ید د ین مقدمه با  یبا در نظر گرفتن ا    
کـرده   اسـقاط اضـافات و تعینـات و کثـرات            وسـته و  ی پ یتوحید حقیق گر به   یان د یبه ب 

ـ یامام خم . رك( است بـه  . ارد دی عـارف در پـ  ي را بـرا   یچـه اوصـاف   ) 327: 1386،  ین
ل گـر محـدود   یـ تحلۀ قیر هـدف پـژوهش و سـل     ین اوصاف تحـت تـاث     یانتخاب ا  نیقی

  . بود خواهد
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  1نانیمان، سکون قلب و اطمیا
گاه ی سه گانه صدر، فؤاد و قلب، جا يم بند ین مرتبه در تقس   یتر یقلب به عنوان باطن   

 است که یمند کس مانیو فرد ا ) 582: 1368،  یدر آمل ید ح یس. رك( شده   یمعرف» مانیا«
  :  معتقد استینیامام خم. )343/ 3: 1381، یلیاردب(مان، عملِ قلب او باشد یا

 ی که قلبش ایمان به عدم الـه الّـا اللَّـه دارد، گـرایش بـه غیرحـق تعـال           یکس
امـام  (» وستایش ازدیگران نکند وخوف وهـراس از غیـر اونخواهـد داشـت            

  . )514/ 18: ب1378، ینیخم
همـو،  (ر حق است    یکند اعتماد بر غ    یرد را سست م   مان ف ین و ا  یقی که   يامر

1386 :327.(  
ـ یامـام خم (دانـد   ینان میمان را اطم  ی کمالِ ا  ینیامام خم  قلـب  . )19:  الـف 1378، ین
ده است و ی و سکون رس  ين قرارمند ی معرفت حق به ا    ي است که از مجرا    یمطمئن، قلب 

ـ یمام خم ا.  از حجب کثرت است    یین معرفت در درجه اول منوط به رها       یا ـ  بـر ا   ین ن ی
نـه آن اسـت     یطان عامل اضطراب قلب انسان و عـدم طمأن        یت از ش  یده است که تبع   یعق
 شده اسـت و     یاز آفات کَون ته   » میقلب سل «صاحب  . )77/ 20: ب1378،  ینیامام خم (

ـ . رك(کنـد   ینه را بر قلـب نـازل مـ   یافتن قلب از آفات، نور سکیسالم   ، يرازی شـ یبقل
  . )46: ق1426

                                                   
 خواجه عبداهللا انصاري معتقد اسـت؛ سـکینه بـا صـولت و هیبـت          .اند بین سکینه و اطمینان تفاوت قائل شده       .1

همراهی دارد و اطمینان با امن و سکون، تفاوت دیگر این که؛ سکینه نعتی است که گاهی هست و گاهی زایل 
با توجه به این مقدمه و با در  ) 99منازل السائرین ؛ ص. رك. (گردد شود ولی اطمینان از صاحبش زایل نمی می

نظر رفتن این که قلب سلیم، قلب سالمت یافته از غیر است، این تخلی وصف ثابت قلب سلیم بوده و از نتایج 
باشد، قلبی که به این ثبوت نائل آمده باشد سـکینه را نیـز دارا     آن حصول اطمینان است که یک نعت ثابت می        

  .خواهد بود
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  فت و شهودحکمت، معر
ة  سخن از مقام مـشاهد ینیامام خم. ن شدییتب» میقلب سل«مان با صاحبان    ی ارتباط ا 

 شده یشان از عالم کثرت تهیداند که دل ا ی میژه کسانیان آورده و آن را ویقت به میحق
ـ یامـام خم . رك( حق واحد را شهود کنند یتوانند تجل ینجاست که م یباشد ا  : 1377، ین

شود کـه از هـر گونـه شـرك           یم» حکمت« منبع   ی زمان ین قلب اله  یابنابر. )172و  171
، بـه  لیده گرفتن کثرت و حصر توجـه قلـب در حـق تعـا     یرا ناد یز. افته باشد یسالمت  

  .باشد  می ترك هرگونه شركيمعنا

ی به هستینظر حب  
: م2008، يرازی شیبقل( نباشد يدر و» او«م آن است که جز حب      یسل: شود یگفته م 

3 /52( .  َنُونال ب مالٌ و نْفَعال ی موی ی انـسان نفعـ  ير بـرا ی که اشتغال به غي روزیعنی 
 مار محبـت ی آورده شود که بی بلکه اگر قلب   سلیمٍ  إِلَّا منْ أَتَی اللَّه بِقَلْبٍ    نخواهد داشت   

، يرازی شیبقل(ز و از عشق او در احتراق است نافع خواهد بود          یاست و از شوق او لبر     
  . )177/ 3: م2008

  1میرضا و تسل
ـ  بر آرامش دل در تحـت جر    ینان قلب مبتن  یشود اطم  یگفته م  سرنوشـت اسـت   ان ی

. م و رضا گـره خـورده اسـت        ینان قلب با تسل   ی، لذا اطم  )53، ص 1383،  يباخرز: ك.ر(
ن ی به قلب، چنیداند از وارد کردن برهان عقل یمان که عبارت می در مبحث اینیامام خم
م و خضوع و تقبل است که در نقطه کمالش ی تسلی نوعین عمل قلبید که اده ینشان م

ـ یامـام خم  : ك.ر(» نانیاطم«عبارت است از     ـ یامـام خم  . )38: 1386،  ین  در بحـث از     ین

                                                   
 تر تخصصی تبیین به نگیرد صورت »سلیم قلب «موضوع از خروج امکان حد در که مهم این بر تاکید دلیل به. 1

  .نشد این مفاهیم و مفاهیم مشابه اقدام
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ـ ا. دانـد  یمـ  شامل جمیـع دار وجـود   ن دو رایه، ایمیه و رحیمسئله رحمت رحمان   شان ی
 يهـا  پیدا کند، بایـد رحمـت  شخص سالک که بخواهد تسمیه او حقیقت «: معتقد است 

ا و یـ ولأشان یا. حق را به قلب خود برساند و به رحمت رحمانیه و رحیمیه متحقّق شود  
 نظر به ییک: داند یمدو نظر  يرا داراآنها ه ذکر کرده و    یمیق به رحمت رح   ا را متحقّ  ینبأ

قـه  سعادت جامعه و نظام عائله و مدینه فاضله؛ و دیگر، نظر به سعادت شـخص و عال               
   ).237: 1370، ینیامام خم(. ن دو سعادتی به اکامله
/ 18: ق1403،  یمجلـس  (» غَـضَبِی    رحمتی  سبقَت« یث قدس یت به حد  یشان با عنا  یا
  : شود یقائل م) 306

و همین رحمت، موجب ایجاد  . خداوند به همه بندگان خودش رحمت دارد      
و همـین رحمـت،   . سـت  آنهـا ا یبندگان و فراهم کردن اسباب رفاه و بنـدگ    

 رحمت خـدا بـه   يشان اقتضایاز نظر ا. » بزرگ است  يموجب فرستادن انبیا  
ـ یامـام خم  : ك.ر(سعادت رساندن بندگان در دنیا و آخرت است          : 1375،  ین

222.(  

 ی و وارستگی تعلقیب

» رسوم عبودیت وغیریت و انانیـت « نزد اهل معرفت توجه به  ینیبنا به نظر امام خم    
 ذات حـق    ي سوا یستی اما در قلب عارف نبا     ،است» تیت و انان  یری غ شوب به «نشانگر  

ال «: یث قدسـ یشان با اشاره بـه حـد      یا. )329: 1386،  ینیامام خم : ك.ر(ابد  یواحد راه   
 4ق، 1405ابن أبـی جمهـور،    (»یسعنی أرضی و ال سمائی بل یسعنی قلب عبدي المؤمن       

 یرا تهـ یـ کند ز ی م يشترید ب یکأ از تعلق خاطر نسبت به ملک و ملکوت ت         ییبر رها ) 7:
امـام  : ك.ر(کنـد   ی مین تعلقات است که قلب را محل ظهور سلطنت تام اله      یشدن از ا  

ت داشـته  یـ  خدا اهميای که نزد اوليا ن مسئلهیامام قائل است اول   . )259: 1386،  ینیخم
ولیـا  أ کمـاالت  یتمـام . ب نفس بوده اسـت یر حق، توجه به حق و تهذی شدن از غ  یته
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: ك.ر(وستن به خداونـد بـوده اسـت        ی اهللا و پ   ي خدا حاصل دل کندن از ما سو       ينبیاأو
  . )493/ 17: 1378همو، 

  »سالمت قلب «يبرون فردهاي  ن بازتابی تریاز اصل» یصلح اجتماع«
 یاجتمـاع هـاي    از بازتـاب ییهـا  تـوان در آن، نمونـه     مـی   دارد که  یانی ب ینیامام خم 

از فرد » حفَظه و موکّلین«ع قوا و بلکه یالمت جمشان پس از ذکرسیا. افتیرا » سالمت«
 نیچنـ معـامالت و معاشـرات   : دیـ گو ی آن اشاره کرده و مـ ی اجتماعيسالم، به نمودها  

 ریشه عداوت از باطن قلب     که بل است و به طریق سالمت      با صدیق و عدوش    یشخص
 جمیـع   کـه بـه  یو کس«. شود، هر چند مردم با او عداوت ورزند     یم منقطع   ين فرد یچن

محروم و بـه افـق نفـاق نزدیـک     » سالم«مراتب سالمت نباشد، به همان اندازه از فیض  
 از هر ی در خور توجهيها انات نمونهین بیدر ا. ) 369: 1370، ینیامام خم: ك.ر(» شود

شان در باب سـالمت همـه قـوا و بلکـه     یسخن ا . افته است یدو مرتبه سالمت انعکاس     
ـ     یفیق درجه ظر  به تحق » حفَظه و موکّلین  «  ي اشـاره دارد از سـو  ی از سلم و صلح درون
ه معامالت و معاشرات ی عداوت در کليها شهی منقطع شدن ريگر در سطح برون فردید

  . استی عرفانی نشانگر تحقق روح صلح و آشتیاجتماع
بدست آورد، » سلم «ییتوان از توسعه معنا  می با توجه به آنچه  يدر حوزه برون فرد   

 امـام   يدر آرا . قابـل بحـث خواهـد بـود       » جهاد« و در کنار آن،      ی اجتماع »صلح«مقوله  
ـ  از پیثیذکر حد. ردیگ یقرار م» جهاد اصغر«اس با یدر ق» جهاد اکبر« مسئله  ینیخم امبر ی

سه بـا جهـاد   یـ ن جهـاد در مقا یدن ایت جهاد با نفس و اکبر نامی در باب اهم  اسالم
ـ  اي ضروریت جهاد با نفس و همراه یت و اولو  ینشان از اهم  ) جهاد اصغر (متعارف   ن ی

ـ یامام خم . رك(1 امام دارد  يقسم جهاد در کنار جهاد معمول در آرا        امـام  . )4: 1386، ین
                                                   

گفته شد »  . آفرین باد به گروهى که به جاى آوردند جهاد کوچک را، و به جاى ماند بر آنها جهاد بزرگ«: فرمود .1
  ).4 :1386امام خمینی،( » جهاد نفس است:  جهاد بزرگ؟ فرموداى پیغمبر خدا چیست
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 را ی باطنیطانی دنیا را تابع جهاد با نفس دانسته و نزاع و جهاد با جنود شيهمه جهادها
دیگر است که آن    یک مملکت و مقام      ی نفس انسان  يبدانکه از برا  «کند   ی م یتر تلق  مهم

تر از مملکت   اوست که جنود نفس در آنجا بیشتر و مهم»ملکوت «مملکت باطن و نشئه
تر ومغالبـه در آن    در آنجا عظیم  ی وشیطان یو نزاع وجدال بین جنود رحمان     . ظاهر است 

خ اهل سلوك و ین جهاد نزد مشا   یشان ا یده ا یبنا به عق  . »تر است  نشئه بیشتر و با اهمیت    
ـ آ یها به شمار م  سعادات و شقاوتیار مهم است و سرچشمه تمام     یاخالق بس  امـام  . دی
  . )12: همان(کند  یه مین جهاد را توصیژه به ایالتفات و
شود و با  ی میته» يخود«کند در مرتبه نخست از  ی که جهاد با نفس را آغاز ميفرد

 یز طـ یوا را ن گر درجات سالمت از ماس    ین مرتبه است که قادر خواهد بود د       یعبور از ا  
 مربوط به خداست و با آمال ي جهاد، امرینیاز منظر امام خم. کند تا متعلق به حق شود  

شان کمال جهاد اکبر و بلکه همه امـور فـرد از جملـه              یا.  ندارد یت ارتباط ی و انان  يفرد
 . )127: 1375، ینیامام خم(. داند یجهاد اصغر را در تعلق داشتن آن به خداوند م

  يریجه گینت

 ید که تنها امر نافع در آن روز، آوردن قلب         یگو یسخن م » يروز«از  » میقلب سل «ه  یآ
م، ی عـارف و صـاحب قلـب سـل    ياساس نفع و ضـرر بـرا  . ار است یافته از اغ  یسالمت  

 یعنـ ی »یامت انفس یوم ق ی«گردد که در     یث نافع م  ی از آن ح   ي حق بوده و لذا و     یدوست
ـ    ـ ر استگر شهود پروردگا  که عارف تجربهیمقام  نفـس  ینه کاال، نه منفعت و نـه حت
 او نافع بـوده و  ي از موال داشته باشد برای که نشانيزیهر چ. کند یت نم یش را رؤ  یخو
  . زان قرب آن به حق استیز می نيزیار نافع بودن هر چیمع

 ي برایقی حقیگاهی از منظر عارف جا  ید که به طور کل    یآ  می  بر ینی امام خم  ياز آرا 
نفع و ضرر «. ستیر سودمند باشد مطرح نیا غیث که بتوانند نافع بوده و یحن یخلق از ا

انـسان سـالک بـا    . دارد» ر حـق یغ«ده گرفتن یقت داللت بر نادیدر حق» دنیرا از حق د   
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 ي براق،ی بازگشت و انکشاف حقاومی حق، از هر آنچه در     ری از غ  ی مراتب تخل  لیتحص
  . شود ی می نافع خواهد بود تهری غيو

ـ  پاسـخ بـه ا     يدر راستا . است» مراتب سالمت قلب  «گر مربوط به    ی د مطلب ن کـه   ی
ن مراتب ترك تعلق یتر ن مقام از نازلید اشاره کرد که ای دارد بایسالمت قلب چه مراتب

ـ ا. شود ید را شامل می در توحيار تا تحقق مراتب فنایبه اغ  ن مرتبـه در نفـس سـالک    ی
ـ  ن ي، ثمرات برون فـرد    يفرد درون   يها افته و عالوه بر بازتاب    یتحقق   ـ   ی .  دارد یز در پ

ـ تواند در ساحت آفـاق ن  ی شدن از آفات، م    ی ته یبه معن » سلم«  را در کنـار  يا ز مرتبـه ی
 و ین باور است که مبحـث سـلم اجتمـاع   یاز هم. ، به خود اختصاص دهد   یمرتبه انفس 

 یقی در ارتباط وثيسلم و صلح در ساحت برون فرد. شود ی و صلح کل مطرح م    یجهان
سـالک در  . شود ی ابتدا از درون انسان آغاز م ين امر یرا تحقق چن  ی دارد ز  یبا سلم انفس  

ن یابد و ا  ی یت سالمت م  یر تحقق سالمت قلب ابتدا از خود، اعراض کرده و از انان           یمس
 آن در   يهـا   بازتـاب  ير مراتب سالمت قلب و تـسرّ      ی حصول سا  ين گام برا  ی تر یاصل

  . جهان خارج است
 توجه با و کند یم نییتع آن »سالمت« و »قلب« نییتب که یچارچوب فتنبا در نظر گر   

 مـان، یا همچـون  یاوصاف از »میسل قلب« صاحبان ،»میسل قلب« از موجودهاي    نییتب به
ـ  نظر حکمت، نان،یاطم قلب، سکون ـ  و میتـسل  و رضـا  ،یهـست  بـه  یحب  و یتعلقـ  یب
 يفرد برون و يفرد يها تابباز ثیح از اوصاف نیا نییتب. هستند برخوردار یوارستگ

 شده یکه قلب رها شده از مطلق شرك و قلب ته» میقلب سل«صاحب . دارد تیاهم آن
گر در جهان ی دیر، نفس سالک باشد و چه جاه و مقام و تعلقین غی چه ا–ار دارد یاز اغ

 کل در جهان خارج برخـوردار اسـت   یجاد آشتی اي برای مناسبیاز بستر درون  ـ خارج
اتر به تحقق   یز مه ی، تحقق سلم را آغاز کرده و اکنون در مقام آفاق ن           ی مرتبه انفس  را از یز

  . باشد ی مین بازتابیچن
ـ  دارد و سالک بـا محـو از اغ  یجابی و ا  یسلبهاي    ل به مقام سالمت قلب راه     ین ار و ی
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ک یکرد از ین رویا. شود ی می به اوصاف حقان   یافته و متحلّ  ی یاثبات حق از شرك تخلّ    
جـاب در   یانگر سلب و ا   یهمراه است که نما   » انیات«گر با   ی د يو از سو  » اعراض«سو با   

ان آنچه با عنوان عبادات و ذکر     یر حق اعراض جسته و با ات      یسالک از غ  . ن راه هستند  یا
ن مرتبـه، موانـع   یدن به ایاما رس. کند یرا حاصل م  » سالمت قلب «شود مقام    یاد م یحق  

 قلـب از فطـرت   يهـا   شامل مراتب مختلف انحـراف یز دارد که به طور کل ی ن يا دهیعد
  . شود یژه امراض قلب می و به ویاله
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  منابعفهرست 

عـوالی اللئـالی العزیزیـۀ فـی        . ) ق 1405، (ابن أبی جمهور، محمـد بـن زیـن الـدین             .1
 .دار سید الشهداء للنشر: ، قم ی، مجتبیعراق: مصحح/ األحادیث الدینیۀ، محقق 

  . یکتابچ: ، تهران)للصدوق(األمالی ).1376 (یابن بابویه، محمد بن عل .2
،  يعبداهللا خالـد : ، تحقیق التسهیل لعلوم التنزیل).ق1416(، محمد بن احمد  يابن جز  .3

  .  دار االرقم بن ابی االرقم:  بیروت
بوسـتان  : ، قـم  فالح الـسائل و نجـاح المـسائل    ).1406 (ی بن موس  یابن طاووس، عل   .4

  .کتاب
: مـصحح / ، محقـق  )تأویالت عبد الرزاق (یسیر ابن عرب  تف. )ق1422( ــــ   یابن عرب  .5

 . یدار احیاء التراث العرب: روتی، ب  ربابیسمیر مصطف

  .دار المحجۀ البیضاء: روتی، ب) ج3 یمجموعه رسائل ابن عرب(رسالۀ .  )ق1421(ــــ  .6
 .یاء التراث العربیداراالح:روتیلسان العرب، ب. )ق1412م، 1992(ابن منظور،  .7

ـ    ).ق1420( حمد بن یوسف    ابوحیان، م  .8 صـدقی  :  التفـسیر، تحقیـق    یالبحر المحـیط ف
 .دارالفکر:  ، بیروت محمد جمیل

 و نـشر  میمؤسسه تنظ: تهران،ینی فلسفه امام خم   راتیتقر. )1381 (ی، عبدالغن یلیاردب .9
 .ینیآثار امام خم

سـیده اشـرف   : مصحح/ ، محقق  خالصۀ المناقب . )1374(الدین جعفر   ، نور یبدخش .10
 .  ایران و پاکستانیمرکز تحقیقات فارس: اسالم آبادظفر، 

عاصم ابـراهیم   : مصحح/ ، محقق    مشرب األرواح  ). ق 1426(، روزبهان   ي شیراز یبقل .11
 .العلمیۀدار الکتب :   بیروت ي الدرقاوی الشاذلی الحسینیالکیال

/  حقـائق القـرآن، محقـق        یتفسیر عرائس البیان ف   ).م2008(، روزبهان   ي شیراز یبقل .12
 .العلمیۀدار الکتب : روتی، ب ياحمد فرید المزید: ححمص
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ـ   کیفیـۀ ).  ق 1428( الحکیم    ،يالترمذ .13 : مـصحح / ، محقـق    رب العـالمین ی الـسلوك ال
 العلمیۀدار الکتب : روتی، ب ي الدرقاوی الشاذلی الحسینیعاصم ابراهیم الکیال

 .خسروناصر : ، تهران کتاب التعریفات. )1370( بن محمد ی، شریف علیجرجان .14

 و نشر آثار امام     میمؤسسه تنظ : تهرانر سوره حمد،    یتفس. )1375(، روح اهللا،    ینیخم .15
  .ینیخم

 تهران موسسه تنظیم و  مصباح الهدایۀ الی الخالفۀ والوالیۀ،    ) 1376(، روح اهللا،    ینیخم .16
  .نشر آثار امام خمینی

 .امام خمینی، تهران موسسه تنظیم و نشر آثار آداب الصالة) 1370(، روح اهللا، ینیخم .17

موسسه تنظـیم و    :  ث جنود عقل وجهل، تهران    یشرح حد ).1377(، روح اهللا،    ینیخم .18
  .ینشر آثار امام خمین

 و نـشر آثـار امـام       میمؤسسه تنظـ  : تهران ، الصالة سرّ)  الف 1378(، روح اهللا،    ینیخم .19
  .1378، چاپ دوازدهم. ینیخم

 و نـشر آثـار امـام        مینظمؤسسه ت :  تهران ، امام فهیصح. )ب1378(، روح اهللا،    ینیخم .20
 .ینیخم

مؤسـسه  :  تهـران  ،)ثی حـد  نیاربعـ  (ثیچهل حد شرح  . )1386(، روح اهللا،    ینیخم .21
  .ینی و نشر آثار امام خممیتنظ

:  ، بیروت  بتوضیح تفسیر الجاللینالفتوحات اإللهیۀ. )ق1427(جمل، سلیمان بن عمر      .22
 .دار الکتب العلمیۀ

ـ . )ق1409(، شیخ محمـد بـن حـسن        یحر عامل  .23 : مـصحح / ، محقـق  ائل الـشیعۀ وس
 مؤسسۀ آل البیت علیهم السالم:  قم مؤسسۀ آل البیت علیهم السالم،

،  صادق حسن زاده: ، مترجم تحف العقول . )1382( ابن شعبه ی، حسن بن علیحران .24
 .انتشارات آل علی علیه السالم: قم

عه یش مفسران   ي اختالف آرا  یبررس).1393(، سمانه   بریشمیا؛  محمدحسن،  ستمیر .25
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، حدیث و   آنقرتفصلنامه مطالعادوم،  یدر قـرآن کـر    » لقاء اهللا «در خصوص مفهوم    
 .70، ص98ـ  69، صص 15پیاپی اول، رةشما،هشتملسا

، فصلنامه یقت قلب در عرفان اسالمیحق).1391(، حسن؛ پارسانژاد، محسن یرمضان .26
 36، ص47 ـ 33، سال اول، شماره چهارم، صص یحکمت عرفان

 یبه اهتمـام تقـ    ،کتـاب المـصادر   ).1374 ( بن احمد  نیوعبداهللا حس  اب یقاض،  یزوزن .27
  .نشر البرز:  تهران،نشیب

: مـصحح / ،محقـق  )يسـبزوار (شرح گلـشن راز    . )1386(، محمد ابراهیم    يسبزوار .28
  . نشر علم: ، تهران ی داکانیپرویز عباس

: ، تهـران یمجموعۀ آثـار الـسلم   ).1369(، ابو عبدالرحمن محمد بن الحسین       یالسلم .29
  .یرکز نشر دانشگاهم

: ،متـرجم  ترجمه انـصاریان  / نهج البالغۀ   . )1388 ( شریف الرضی، محمد بن حسین     .30
  .دار العرفان: ، قم انصاریان، حسین

ـ . )1365(،محمد ی تهران یصادق .31 انتـشارات  : ، قـم   تفـسیر القـرآن بـالقرآن   یالفرقان ف
  . یفرهنگ اسالم

سید محمد باقر :، ترجمهلمیزانترجمه تفسیر ا. )1374 (سید محمد حسین، ییطباطبا .32
 . مدرسین حوزه علمیه قمي  جامعهیدفتر انتشارات اسالم:   قم ، ی همدانيموسو

، مترجمـان،    تفسیر القـرآن یترجمه مجمع البیان ف . )1360.(، فضل بن حسن  یطبرس .33
 . یانتشارات فراهان:  ،تهران رضا ستوده: تحقیق

مقامـات  ).1370(،خواجه عبـد اهللا  ير وانـصا ی،سـید علـ  یعریان، بابا طاهر ؛ همدان   .34
 .یکتابخانه مستوف:  ، تهران عارفان

محمـد  : مـصحح / ،محقـق   مجموعه رسائل فیض). 1387 ( مال محسن،یفیض کاشان  .35
  . ي شهید مطهریمدرسه عال:  تهران، يبهراد جعفر / ی کاشانیامام

ـ   ).1336(، مال فتح اهللا   یکاشان .36 :  ، تهـران  ن الـزام المخـالفی  یتفسیر مـنهج الـصادقین ف
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 .ی محمد حسن علمیکتابفروش

: مـصحح / ،محقـق  )اإلسـالمیۀ   ـ ط(الکـافی . )ق1407 ( ، محمد بـن یعقـوب،  ینیکل .37
  .  ق1407،اإلسالمیۀدار الکتب : ، محمد، تهراني اکبر و آخوندی عليغفار

ـ  مقامـات العبـادة، ب     یتفسیر بیان السعادة ف   . )ق1408 (محمد سلطان،  يگناباد .38 : روتی
 . للمطبوعاتیممؤسسۀ األعل

: ، نویـسنده )بیـروت   ـ ط(بحار األنـوار ).ق1403 (یمحمدتق  بن  ، محمدباقریمجلس .39
 .  دار إحیاء التراث العربی:  ، بیروت  از محققانیجمع: مصحح/ محقق 

/ ، محقــق  شــرح التعـرف لمـذهب التـصوف   . )1363(، اسـماعیل  ي بخـار یمـستمل  .40
 .انتشارات اساطیر: ، تهران محمد روشن: مصحح

بحث عن االصل   ی(م  ی کلمات القرآن الکر   یق ف یالتحق). ق 1416(، حسن   يلمصطفوا .41
وزارة الثقافـۀ  : ، تهران) موارد استعمالهایقه علی کل کلمۀ من القرآن و تطبیالواحد ف 

  .و االرشاد االسالمی، موسسۀ الطباعۀ و النشر
 باسل  :مصحح/ محقق   ،  معاملۀ المحبوب  یقوت القلوب ف  ).ق1417(، ابو طالب    یمک .42

  .العلمیۀدار الکتب :  عیون السود، بیروت
: مـصحح / ، محقـق   ي معنـو يمثنو).1373 (یموالنا جالل الدین محمد بلخ    ،  يمولو .43

 . یسازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالم: ، تهران یتوفیق سبحان

: مصحح/  األبرار،محقق   عدةکشف األسرار و    ).1371(، ابوالفضل رشید الدین     يمیبد .44
 . انتشارات امیر کبیر : ، تهران اصغر حکمت یعل

 فـرد،   ي اصغر میر باقر   یسید عل : مصحح/ ، محقق    بیان التنزیل . )1379( ــــ   ینسف .45
 .یانجمن آثار و مفاخر فرهنگ: تهران

   قلملدای: اصطالحات تصوف، تهران. )1378(نوربخش، جواد  .46
 القـرآن و رغائـب      تفسیر غرائب . ) ق 1416 (، نظام الدین حسن بن محمد       ينیشابور .47

 . دار الکتب العلمیه:  ، بیروت زکریا عمیرات: ، تحقیق الفرقان



 

  
  
  
  

  ینیامام خم يدر آرا یقرآنی ـ انسان اخالق
 1یآیالر ملک

 از ییالگو،  انساننشیآفردر باب م ی قرآن کر از اشارات  ینی امام خم  :چکیده
 بـر  ی مبتنیر اخالقک ساختاین یمب، ن الگویکه ا،  کند یم م ی ترس یانسان قرآن 

ـ  ا.قـرآن اسـت   مقولــه  بـه  زنـد  یمــ يزیـ گر، انـسان  خلقـت  بحــث از شانی
د صاحبان یاز دنکه یضمن ا، نش انسانینحوه آفر. او» فیها و تکال  تیمسئول«

لزوم عمل بـه    ،   دارد ر موجودات ی بر سا  یاز آدم یکرامت و امت  داللت بر   ،  تدبر
هـاي     اشاره ینی امام خم  يرادر آ . کند یز گوشزد م  ین کرامت را ن   یات ا یمقتض
شـود کـه    ی مـ ی منتهی اخالقيک الگوی، یبه طراح، نش انسان ی به آفر  یقرآن

ـ یاستفاده ترب ،  ن آن یی و تب  یمقصود از معرف   ـ  ی از مفـاه   یت  ي در راسـتا   یم قرآن
ـ یده امـام خم   یبنا به عق  .  است ی خلقت آدم  یهدف اصل  م کـه   ی قـرآن کـر    ین

 و کـرده مـان را روشـن     یعرفـان و ا   راه  ،  ن معارف یاست با ا  » نی للمتّق يهد«
  . رهاند  می اهللا از ظلماتی االخرت و الیر الیانسان را در راه س

  .تیربت، تیهدا، اخالق، کرامت، انسان: ها کلید واژه

                                                   
  پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی -)ره( دکتراي عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی -1

ailarmaleki٠٠٠٠@gmail.com  

mailto:@gmail.com
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  مقدمه

کسانی که . شود قرآن کریم در اندیشه امام خمینی بعنوان کتاب انسان ساز معرفی می
 »ابعـاد « بلکه داراي »عدب«نند آن را نه داراي یک  ک  در آیات این کتاب آسمانی تدبیر می      

توان تفسیر  امام قائل است نگرش تک بعدي به قرآن صحیح نیست؛ یعنی نمی   . یابند  می
صرفا یک سویه از قرآن داشت و به عنوان مثال آن را صرفا یک کتاب معنوي یا عرفانی 

به بعد دنیوي آن نیز که در  عد معنوي قرآن    بلکه در کنار توجه به ب     . و یا فلسفی دانست   
از اینجاست که قران    . خوریم  صدد ساختن یک اجتماع قرآنی و مدینۀ الهی است بر می          

به عنوان کتاب انسان ساز در اختیار تمام اقشار انسان قرار گرفته و راهنمـاي سـعادت                 
  .باشد ایشان می

و لقـد  «به تکریم الهی متصف شده و خداوند در حق وي سـخن از            انسان در قرآن  
آدمی از امتیـاز ویـژه اي نـسبت بـه سـایر موجـودات               . آورد  به میان می  » کرّمنا بنی آدم  

انسان هم به لحاظ خلقت ظاهري و       . برخوردار است که توجیه کننده این کرامت است       
الزم . است از موجودات دیگر ممتاز گشته» من امر ربی«هم از حیث روح و باطنش که    

باشد و این کرامت نیز امري جدا  ز چیزي سواي کرامت او نمیبه ذکر است که این امتیا
تکلیفی که همان سلوك به سوي اهللا و عبور         . نیستاز مقوله تکلیف و مسئولیت انسان       

  .از انانیت و رسیدن به توحید خالص و فناي در اهللا است
اولیـایی  امام خمینی انسان قرآنی را انسان سالکی میداند که با الگوبرداري از انبیا و             

 مقصد بنـا بـه   گردد، و این که ذکر احوالشان در قرآن آمده، به مقصد خلقتش واصل می         
ـ نقـشه ترب ، میقرآن کـر .  اهللا استی فيدات ثالثه و فنایده امام وصول به توح یعق ت و ی

ک یـ قـت  ی کـه در حق ي تا سطح گسترده تـر    ي را از سطح فرد    يه و حکمت آموز   یتزک
شـود جامعـه و     مـی   فـرد سـاخته    یوقت. نهد  می اریدر اخت باشد   ی می  و قرآن  یاجتماع اله 
 است که همگان یعیم خوان وسی قرآن کرشانیشه ایدر اند. شود  میز ساختهیحکومت ن
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ـ  بـه تناسـب قابل  یق الهـ ی که قرار گرفته اند از معارف و حقا    یرا در هر سطح    هـاي   تی
 در آن تدبر یستیا لذا ب؛ق استیکتاب دعوت به حقا، ن کتابیا، سازد  میرابیشان س یا

  ! سپرد تعمق کرد و دل و گوش جان را بدانو 

  نش انسانیآفر

  که پیرامـون قیامـت و نعمتهـاى بهـشتى    ییها ش از بحث ی و پ  »دهر«در آغاز سوره     
سـاز   د چرا که توجه به این آفرینش زمینـه یآ یم انیشود سخن از آفرینش انسان به م       می

ـ یز منظر امام خمتوجه به قیامت و رستاخیز است و قرآن ا       کتـاب دعـوت بـه اصـل     ین
ت و یک نفـسان یـ و خارج کننده بشر از چـاه تار       ) 590: 3جی،  لیاردب. رك (ق است یحقا

 يزیـ ن مجـرا گر یـ سـازد و از ا   می را به مراحل خلقتش متوجه     یظاللت و لذا ابتدا آدم    
ف  و انصراينش انسان و معاد و بازگشتگاه ویق و حکمت آفریزند به همان اصل حقایم

 . دادن او از دار گذر

  علَى اإلِنْـسانِ حـینٌ مـنَ الـدهرِ لَـم یکُـنْ شَـیئاً مـذْکُوراً               هلْ أَتى : فرماید مىقرآن   
آیا چنین نیست که زمانى طوالنى بر انسان گذشت که چیزى قابـل ذکـر              ). 1:»76«دهر(

 او هـر کـدام در     ذرات وجـود  «:نبود؟ در تفسیر نمونه در باب این آیه چنین آمده است          
هـوایى کـه در   اى پراکنده بود، در میان خاکها، در البالى قطرات آب دریاهـا، در     گوشه

جو زمین وجود دارد، مواد اصلى وجود او هر کدام در گوشه یکى از ایـن سـه محـیط               
پهناور افتاده بود، و او در میان آنها در حقیقت گم شده، و هیچ قابل ذکـر نبـود بـه هـر      

مکـارم   (»این مرحله نوبت آفرینش انسان، و موجود قابل ذکر شدن اسـت           حال بعد از    
  ).334 و333: 1374شیرازي 

 بر اساس انطباق لطیفی که مراحل رشد انسانی با مراتـب جمـاد ونبـات و حیـوان              
گر چه به دلیل (شود؛ مرحله نطفه انسان، مقام جمادي اوست  دارد؛ امام خمینی قائل می  

). لی وعدم حصول توقّف، صورت جمادي حاصل نـشده اسـت       تداوم ترقّی وسیر تکام   
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 علَى اإلِنْـسانِ حـینٌ      هلْ أَتى : فرماید این که قرآن کریم در مورد آغاز پیدایش انسان می         
او در ابتدا مـاده اي بـیش نیـست کـه حتّـی            ) 1/ دهر  ( منَ الدهرِ لَم یکُنْ شَیئاً مذْکُوراً     

این مرحله با مرحله جمادي انسان . باشد  لذا قابل ذکر نمیتوان به آن، شیء گفت و نمی
نفس نداشت جمادي بیش نبود؛  قابل انطباق است؛ چون آن زمان که انسان ماده بوده و      

با ادامه ترقّی و رشد، کمال نباتی نیز . یعنی بدن بدون نفس در مرحله جمادي قرار دارد 
کند، زمانی که  ه مرحله جمادي را طی می بالقوه اي ک در هر حال انسانِ   . گردد  سپري می 

آورد که قواي نفس نباتی است؛ یعنی مجهز  در اثر رشد و تکامل، قوایی را به دست می         
باشـد در   شود او در مسیر طی نمودن کمال نبـاتی مـی            مولّده می  به قواي غاذیه، نامیه و    

زمانی .  شود  نمیحالی که در این مرحله نیز توقّف ننموده، صورت نباتی برایش متحصل
یابد آن صورت مبهم وغیـر متحـصل مرحلـه نبـاتی، بـا                که این ترقّی همچنان ادامه می     

  ).103: 3، ج1385اردبیلی، (گردد  صورت حیوانی و انسانی متّحد می
 یراًنْسانَ منْ نُطْفَۀٍ أَمـشاجٍ نَبتَلیـه فَجعلْنـاه سـمیعاً بـص            إِنَّا خَلَقْنَا اإلِ  : فرماید سپس مى 

آزمائیم، و لذا او را شنوا و بینا  ما انسان را از نطفه مختلطى آفریدیم، و او را مى  ) 2/دهر(
ء مخلـوط   امـشاج بـه معنـى شـى    «:  در تفسیر این آیـه چنـین آمـده اسـت    "قرار دادیم 

...  ممکن است اشاره به اختالط نطفه مرد و زن   " نطفه مخلوط  "آفرینش انسان از  .است
 به استعدادهاى مختلفى که در درون نطفه از نظر عامل وراثت از طریق             یا اشاره ... باشد

و یا ...  ژنها و مانند آن وجود دارد، و یا اشاره به اختالط مواد مختلف ترکیبى نطفه است
این احتمال نیز . اختالط همه اینها با یکدیگر، معنى اخیر از همه جامعتر و مناسبتر است

 اشاره "  نبتلیه"جمله. تطورات نطفه در دوران جنینى استداده شده که امشاج اشاره به 
 اسـت، و  " تکلیف و تعهد و مسئولیت و آزمـایش و امتحـان  "به رسیدن انسان به مقام 

 "این یکى از بزرگترین مواهب خدا است که به انسان کرامت فرمـوده و او را شایـسته      
 " بـدون  "کلیـف  آزمـایش و ت    "و از آنجـا کـه     .  قرار داده اسـت    "تکلیف و مسئولیت  

کنـد کـه     ممکن نیست، در آخر آیه اشاره به ابزار شناخت و چشم و گوش مى       "آگاهى
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   ).335: 25ج، 1374شیرازي، مکارم (» در اختیار انسانها قرار داده است
 بودن قرآن به میان آورده و آن را کتـاب  » دعوتکتابِ«این که امام خمینی سخن از  

شود؛ در آیه فوق صـحبت از         از همینجا روشن می    ذکر فرموده    »دعوت به اصل حقایق   «
تکلیف و مسئولیت و ابتالي انسان به میان آمده و خود این امور دال بـر ایـن حقیقـت              
هستند که آفرینش انسان براي امر مهمتري و عـالم دیگـري غیـر از ایـن حیـات گـذرا        

هـا   ه زمینـه به انسان ابزار عمل به تکلیف و مسئولیت بخشیده شده است و هم. باشد  می
شود  از اینجاست که بستري فراهم می. براي عمل به این تکلیف آماده و مهیا شده است     

  .تا از دار جزا و از معاد این انسان سخن گفته شود

  تطورات و ابعاد وجودي انسان
. اشاره به خلقت انسان در قرآن در عین حال در بر دارنده تطورات وجودي اوسـت    

در این . ه آیات سوره مومنون به این تطورات توجه داده استمینی ضمن اشاره بخامام 
 و   مـا انـسان را از چکیـده        نْسانَ منْ ساللَۀٍ مـنْ طـینٍ      و لَقَد خَلَقْنَا اإلِ    :خوانیم  آیات می 

ثُم جعلْناه نُطْفَۀً فی  :کند در آیه بعد اضافه مى  ): 12 /مومنون  (اى از گل آفریدیم      خالصه
 کینٍقَرارٍ م)   اى قرار دادیـم در    را نطفه  او   قرارگاه امن و امانى    سپس) 13):23(مومنون. 

             ًمـالَح ظـامنَا الْعوظاماً فَکَسضْغَۀَ عضْغَۀً فَخَلَقْنَا الْملَقَۀَ ملَقَۀً فَخَلَقْنَا الْعخَلَقْنَا النُّطْفَۀَ ع ثُم آن 
ــدیم و از آن ل  ــه خــونى آفری ــارهگــاه از آن نطفــه، لخت ــه خــون، پ گوشــتى و از آن  خت

گوشت، استخوانها آفریدیم و استخوانها را به گوشـت پوشـانیدیم بـار دیگـر او را                  پاره
مومنـون  (در خور تعظیم است خداونـد، آن بهتـرین آفریننـدگان         . آفرینشى دیگر دادیم  

ن بریم از ای با عنایت به آیات فوق، ضمن اینکه به تطورات وجودي انسان پی می). 14:/
رسـیم؛ امـام خمینـی     بـه امـر دیگـري مـی     ـ  به مسئلۀ خلقت انسانـ آگاهی دادن قران 

فرماید هدف قران از آگاهی دادن ما به خلقت انسان و ایـن کـه او را از مـادة نـتن،                 می
سپس نطفه و علقه و مضغه و آنگاه لحم و عظم و غیره پدیـد آوردیـم، گوشـزد کـردن           
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  ).567: 3ج، 1385 اردبیلی،(سابقه ننگین انسان است 
ثُـم إِنَّکُـم    :دیآ  میانی به م يسخن از امر آخرت و    ،  ن انسان ی سابقه ننگ  انیپس از ب  

ثُم إِنَّکُـم یـوم    .»و بعد از این همه شما خواهید مرد  «) 15 /مومنون  ( بعد ذلک لَمیتُونَ  
 قائـل   ینـ یخمامـام   . »گردید  زنده مى  باز در روز قیامت   «) 16 /مومنون   (الْقیامۀِ تُبعثُونَ 

ت شدن و در برازخ قرار گرفتن و از غل و غشها رهـا        یعت و م  ی؛ خروج از دار طب    است
ی، لیاردب (امت مبعوث گرددینکه روز قیست تا ا ی آدم ي از تطورات وجود   یکیز  یشدن ن 
 در پایان آیه به آخرین مرحله که در واقع مهمتـرین مرحلـه آفـرینش بـشر         ). 516:همان

اى  سـپس مـا او را آفـرینش تـازه     «ثُم أَنْشَأْناه خَلْقـاً آخَـرَ   :فرماید است اشاره کرده مى   
تَب .»بخشیدیم بزرگ و پر برکت است خـدایى کـه بهتـرین    « ارك اللَّه أَحسنُ الْخالقینَ  فَ

  .»خلق کنندگان است
ـ او بـا دم . ده اسـت  فقط در مورد انسان مطرح ش      رَخَ آ لقاًأَنْشَأْناه خَ ریتعب ده شـدن  ی

 یده شـدن روحـ    ی به دم  اهثُم أَنْشَأْنَ . شود  می ر از مخلوق اول   ی غ يگریمخلوق د ،  روح
. رك ( اسـت ی اشـاره و داللـت دارد و آن روح انـسان     ی و روح زندگ   یر از روح نبات   یغ

، شود  میانیب، گری دی خلقيش از انشا  ی که پ  يمرحله ا  ).11ـ   110،  7ج،  1377ی،  قرش
داسـتان  ، شـود   مـی کامـل ، ن که جسم انـسان ی است اما پس از ا    یاظر به مرتبه جسمان   ن

رد آنگـاه پـس از   یپـذ   میگر صورتی خلق دين جا ختم نشده و انشایخلقت او به هم   
ن یننده مـورد تحـس   ین آفر یگاه بهتر یخود را در جا   ،  خالق انسان ،  رین بعد اخ  یاشاره به ا  

ـ بنابـه ب   دهـد   می قرار ـ یان امـام خم   ی ـ  کـه از ماد يزیـ در چ «ين جملـه ا ی چنـ ین ات و ی
د یـ  جد ين انشا یفات ا یاز تشر ،  نیاحسن الخالق «شود و     نمی است استفاده » اتیجسمان
،  انـسان ی بعد جـسمان يشود که در ورا  می؛ لذا معلوم  )43: 3ج،  1385ی،  لیاردب (»است
ر موجودات گی بر دیاز آدمیامتۀ نجاست که مسئلی از ا. هم وجود دارد   یر جسمان یبعد غ 

 ی و بـه طـور کلـ   ی و اخالقـ یاز است که اصول انسان  ین امت ی هم يمطرح شده و بر مبنا    
  .کنند  میدای بحث پي جایژه آدمیوهاي  تیمسئول
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  کرامت انسان

ــ  »مــا فرزنــدان آدم را گرامـى داشــتیم « :فرمایـد   مــىقـرآن   ا بنــی آدمو لَقَـد کَرَّمنَ
ي را به عنوان وجوه کرامت انسان در آثـارش ذکـر   امام خمینی نعمات زیاد . )70/ اسرا(

نموده که از نعمات مربوط به بعد ظاهر تا نعمات و کراماتی که به امور معنـوي راجـع               
شود؛ از باب مثال، ستر عورات آدمی به البسۀ گوناگون که وي را               باشند را شامل می     می

قابح اعمـال کـه خداونـد       کند و در کنار آن تکریم او به ستر م           از مقابح ظاهري ستر می    
امام خمینی، : ك.ر(توان ذکر نمود  کند را می هاي ملکوتی بر انسان اعمال می توسط پرده

شود؛ لباس ظاهر از نعمات خداسـت و ایـن           ایشان در جاي دیگر قائل می     ). 59: 1385
ولی مومنین این نعمت را صرف اداي واجبات الهیه نماینـد  ...کرامت خاص انسان است   

رین لباس آن است که تو را از یاد حق غافل نکنـد و بـه غیـر مـشغول نـسازد               و نیکوت 
   ).102: 1373، مانه: ك.ر(

 در تفسیر بیان السعادت وجه کرامت انسان سعۀ وجـودي و گـستردگی او معرفـی             
شود که خداوند به او عنایت نموده و او را از حیث قوه و فعل محیط بر هر چیـزي                  می

سـپس در  . م، شنوا، بینا، مدرك، متکلم و مریدش قـرار داده اسـت  قرار داده و زنده، عال  
وآنها « و حملْناهم فی الْبرِّ و الْبحرِ و رزقْناهم منَ الطَّیبات   : فرماید  تفسیر ادامه آیه که می    

ایم در خشکى و دریا حمـل کـردیم و    را با مرکبهاى مختلفى که در اختیارشان قرار داده 
این کرامت وسعت یافته و از تسلط به مرکبهـاي زمینـی        » ا از طیبات روزى دادیم    آنها ر 

رسد به آنجا که در صورت اهلیت بیشتر، تسلط بر مراکب ملکـوتی را نیـز حاصـل                 می
  و فَضَّلْناهم علىشود  کند و آنگاه از طیبات نباتی، حیوانی و انسانی به وي روزي می می

در صـورت  ـ سـان برتـري او     شود و بـدین   در حق او گفته می تَفْضیالًثیرٍ ممنْ خَلَقْناکَ
این ). 313، 1372خانی و ریاضی، (شود  بر همه مخلوقات گوشزد می ـ   فعلیت یافتنش

فعلیت یافتن همان تحقق انسانیت است که در آراي امام مطرح شده و با تزکیه نفس و              
کند که کرامت فقـط بـه    ین امر اشاره میامام در برخی آثارش به ا . گردد  تقوا حاصل می  
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 ).518: 8، ج1378امام خمینی، : ك.ر(باشد  می» تقوا و اخالق فاضله و اعمال صالحه«

ر نموده است چـرا  یز بارها در آثارش به دار کرامت تعبی از دار آخرت ن   ینیامام خم  
  : است کهیکه عالم آخرت عالم

 راحت آن مشوب به تعب و  نعمتهاى آن خالص و اختالط به نقمت ندارد و        
و در این عالم چنین نعمتى امکان نـدارد، زیـرا کـه دار تـزاحم                . رنج نیست 

  ). 245، 1375ی، نیامام خم... ( است
 است کـه بـه      ی که از منظر امام کاملتر از تمام نعمات        یت نعمت و کرامت   ی در نها  یول

از ، باشـد   مـی است که مخصوص انسان» يمعنوهاي   تیترب«نعمت  ،  انسان کرامت شده  
 و يان انسان به طرق سعادت ابدین که راهنمایاء و مرسلی و انبیل ارسال کتب آسمانیقب

 از  یکـ یر بـه    ی از تفاس  یکیدر  ) 140: 1377ی،  نیامام خم : ك.ر ( هستند یکماالت انسان 
 است يازیکرامت امت:  اشاره شده استینیتوان از کرامت انسان نمود چن  میبرداشتها که

 از يتوانـد موجـب شـکر و دور      مـی  ن کرامت یست و توجه دادن به ا     یران ن گیکه در د  
قت توجـه  یم انسان در حقین اشاره قرآن به تکر   یهمچن).95: 1383ی،  قرائت (کفران باشد 

تا با توجـه بـه ایـن    ،  شخصیت واالى نوع بشر و مواهب الهى نسبت به اوست          دادن به 
  و خویش را به بهاى ناچیزى نفروشـد ارزش فوق العاده به آسانى گوهر خود را نیاالید    

  ).19: ، 12 ج، 1374ي، رازیمکارم ش.رك(
 که خداوند به انسان داشته و او را بـه           يژه ا ی و يها  در بحث از رحمت    ینیامام خم 
ت روح یوانات ممتاز نموده معتقد است لـب انـسان و منـاط انـسان         یاز ح یی،  کرامت ها 

گـر قلـب   ی ديدر جا). 246: 6ج، 1378ی، نیامام خم: ك.ر (اوستۀ انسان و نفس ناطق   
نهـا  یا). 462: 8ج، همـان : ك.ر ( شـمارد یرت او را مالك انسان بودن برمـ   یانسان و بص  

ـ  دارند کـه غ    ی در آدم  ي اشاره به آن بعد    يچ گونه تضاد  یبدون ه   از  ير از او در احـد     ی
 نفس ين که قوایار مهم ای مطلب بسیم؛ ولیخور  نمیبري  وجودة  ن نحو یکائنات به چن  

ند اما به صرف یآ  می انسان به سمت کماالت به شماریناطقه اگر چه به عنوان ابزار ترقّ     
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ـ با. وان شـمرد ید او را برتر از ح  ینباي،  وجودة  ن نحو ی انسان از چن   يبرخوردار د یـ د دی
ـ   . ردیگ  می ن ابزار را به کار    ی تا چه اندازه ا    یآدم کـسب  « بـا  ین کـه آدمـ   یـ ش از ا  یتـا پ
ۀ کامنـ هـاي   ت رساندن اسـتعداد یه و کمال و به فعل     یتزکی،   صدد تعال  خود در » ياریاخت

ـ یاردب (شود  نمی  حاصل يازین امت ید چن یایش بر ن  یوجود  ؛)400ــ    395: 3ج،  1385ی،  ل
ص برخوردار است او را  ین که انسان از عقل و تفکّر و تشخ        ین قوا و ا   یالبتّه وجود هم  (

  ). ندک  میزیوانات متمایر موجودات باالخص حیاز سا
رسیم که تکلیـف و    با عنایت به مطالب فوق در باب کرامت انسان به این نتیجه می     

انسان به واسطه انسان بودن و . گیرد مسئولیت آدمی در راستاي همین کرامت او قرار می 
وي بـه واسـطۀ ویژگـی     . شـود   ممتاز و منتخب بودنش از سایر موجودات مـسئول مـی          

. گیرد  مطرح شد موضوع هدایت قرآن قرار میرَخَآ لقاً خَأَنْشَأْناهخلقتش که در مبحث     
تنها موجودیست که از نیروهاي مختلف مادي و معنوي، جـسمانی و روحـانی     «زیرا او   

تواند پرورش یابد و اسـتعداد تکامـل و پیـشروي      ها می   تشکیل شده و در البالي تضاد     
ت و سلوك یمسئولۀ ه مسئلن جاست کی هماز). 656: 2، ج1382بابایی، (» نامحدود دارد

 ین سلوك الهیا. شود  می و مهم انسان که نقشه آن در قرآن نموده شده است مطرحیاله
ـ  بـا امت   یتنگاتنگۀ  ست و رابط  ی ن یت آدم یمسئولۀ  طی خارج از ح   يقت امر یدر حق  ازات ی

ازات است کـه منتخـب خداونـد       ین امت یل هم ی به دل  ي و .ر موجودات دارد  یانسان از سا  
  . واقع شده استی قرار گرفته و مورد کرامت حق تعالي به سمت و سلوكيبرا

   قرآنیتیابعاد هدا

  یعیت تشریهدا
در قرآن بارها از واژة هدایت استفاده شده است که بـا رجـوع بـه تفاسـیر مختلـف        

ذلک الْکتاب : فرماید در سورة بقره می  . توان معانی و ابعاد این هدایت را تبیین کرد          می
بیینَال رتَّقلْمل دىِه یهف )  امام خمینی در آنجا که سخن از مقصود نزول قرآن  )2 /بقره
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به میان آورده با ذکر این آیۀ شریفه، بنا به شهادت خود قرآن، این کتاب شریف را کتاب 
در آیۀ مذکور، قرآن هدایت کننـده  ). 193: 1373امام خمینی، . رك(کند    هدایت ذکر می  

لیل به سوى حق و راه راست است براى کسانى که پرهیزکارانند از شـرك     و راهنما و د   
امـام خمینـی، قـرآن را نـور       ). 52: 1، ج 1363حـسینی،   (و معاصى و مشتیهات نفسانى      

داند که انسان را در راه سیر الی االخرت و  هدایت و مصباح المنیر راه عرفان و ایمان می
است تا آدمی را از افتـادن در مهلکـات نجـات    رهاند و راهنمایی    الی اهللا از ظلمات می    

 ـ  در حقیقت مسئول تحقق ایـن تکلیـف اسـت   ـ ایشان غایت سیر انسان را که  . بخشد
دانـد   وصول به باب اهللا و فناي فی اهللا و معاد او را الی اهللا و من اهللا و فی اهللا و باهللا می          

  ).263 و 212: 1373امام خمینی، : ك.ر(
هدایت به عالم غیب و راه نما به طرق سعادت و سلوك طریق     ایشان قرآن را کتاب     

قصص مذکور در قرآن از منظـر امـام در بـر دارنـدة        . کند  معرفت و انسانیت معرفی می    
مواعظ و معارفی است که هدف از ذکر آنها نه توجه دادن به ظاهر قـصص بلکـه بهـره       

ز معایب نفـس برحـذر      مندي از نکات اخالقی و عرفانی و معرفتی آنهاست تا فرد را ا            
لذا قرآن کتاب معرفت . کند داشته و متوجه معارفی که انسان در خور کسب آنهاست می

قـرآن بـه   ). 193: 1373امام خمینی، : ك.ر(و اخالق و دعوت به سعادت و کمال است         
کند در   به مردم ابالغ میکند و آنچه نبی اکرم  هدایت میاین لحاظ انسان را تشریعاً

  .گیرد ن نوع هدایت قرار میدایره همی
 إِنَّا هدیناه السبِیلَ إِما شاکراً و إِما کَفُوراً   :میخوان  می فیگر در قرآن شر   ی د يدر جا 

که در ایـن آیـه   ) 3 /االنسان (» یا سپاسگزار باشد یا ناسپاس. ایم راه را به او نشان داده    «
ل سه درجه هدایت؛ یعنـی هـدایت        اى داشته که و شام     معنى وسیع و گسترده   » هدایت«
شود، هر چند سوق آیه بیشتر روى هدایت تشریعى     مى» فطرى«و  » تشریعى«،  »تکوینى«

  ).336: 25، ج1374مکارم شیرازي، . رك(است 
ن مهـم  یر موجودات به ای از سا  ياز و یدر مطالب راجع به کرامت انسان و وجوه امت        
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زنـد و انـزال کتـب      مـی  رقمي وي را برا  یفیت و تکل  یمسئولی،  م که کرامت آدم   یدیرس
قـرآن کتـاب   . ن ارتباط اسـت ی دادن به انسان در هم    یز به منظور آگاه   یا ن ی و انب  یآسمان

ف معرفت اهللا   یتکل،  ر انسان است  یف خط یت و تکل  ی مسئول يت و دعوت در راستا    یهدا
ل یتحصمعرفت اهللا و   «ن  یل هم ی اصل مقاصد قرآن را تکم     ینی امام خم  . اهللا یو سلوك ال  

ق یت رجوع رقایفی اهللا و ک  یت سلوك ال  یفین حق و خلق و ک     یبۀ  دات ثالثه و رابط   یتوح
 و ارشاد خلـق  باًی و ترک و فرداً  الًی و تفص  ه جمعاً یات اله ی تجل یق و معرف  یقۀ الحقا یبه حق 
  ). 297: همان (ذکر نموده است»  و عرفاناً و عمالًعلماً، م عبادی و تعل و تحققاًسلوکاً

  »يفطر«و » ینیتکوت یهدا«
 ي دادن در راستایت و آگاهی قرآن هدایتی از ابعاد هدایکیبر اساس آنچه ذکر شد      

 ي از جانب حق برا    یشیف و آزما  یتکل،  ن مسئول بودن  یت انسان بودن است و ا     یمسئول
ـ یکنـد؛    مـی ت آگاهین مسئولیانسان را به ا،  ن انسان مکرم است و قرآن     یا رهبـران   «یعن

و ، مبعوث کرده» ارائه طریق« بزرگ را به تعلیمات و قوانین روشن براىآسمانى و انبیاى
امـا  ) 336: 25ج،  1374ي،  رازیمکارم ش  (»فرموده است » تشریعى«به وسیله آنها هدایت     

و تکامل آفریده است مقدمات » ابتالء و امتحان«از آنجا که خداوند انسان را براى هدف 
و نیروهاى الزم را به او بخشیده این همـان  ، هوصول به این هدف را در وجود او آفرید   

، سپس در اعماق فطرتش عشق به پیمودن این راه را قـرار داده » است» تکوینى«هدایت  
نموده » فطرى«و از این نظر هدایت ، و از طریق الهامات فطرى مسیر را به او نشان داده      

  :دیفرما ی مینیامام خم). 336 و 337: همان (است
اى که در باطن ذاتمان  کند ما را به مقاصد عالیه که هدایت مى این قرآن است    

  ).511: 12ج، 1378ی، نیامام خم( .دانیم توجه به او هست و خودمان نمى
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  ت و هدف از آنها در قرآن یم و تربیتعل

پنج تقاضاى  ،  بقره حضرت ابراهیم و فرزندش اسماعیل       سوره 129 و   128در آیات   
 حـساب شـده جـامع تمـام نیازمنـدیهاى      ياین تقاضاها، کنند مهم از خداوند جهان مى   

ن یتوان به ا  می توجهیزندگى مادى و معنوى است و البته الزم به ذکر است که با اندک          
در . رنـد یگ  مـی  قـرار ی و الهيت معنوی هم در خدمت تربي ماديازهای برد که نیمهم پ 

ـ انگر ای اشاره شده است که نما     یات به مسائل  ین آ یهم  ي هـستند کـه الگـو   تیـ ن واقعی
 .ن مبناها قرار گرفته استی بر همیت قرآنیح تربیصح

 م در برابر حقیتسل

مـا را   ! پروردگـارا «. ربنا و اجعلْنـا مـسلمینِ لَـک       : دارند مى ایشان نخست عرضه    
از اینجاست که انسان تربیت شدة الهی و وحیانی چهـره       . »تسلیم فرمان خودت قرار ده    

بعـد  . او انسانی است که به خداوند سرسپردگی کامل دارد        . شود  تعریف می نماید و     می
کنند از دودمان ایشان نیز امتى مسلمان و تسلیم در برابر فرمان الهی قرار داده                تقاضا مى 

  .و منْ ذُریتنا أُمۀً مسلمۀً لَک شود

 یعبادت الههاي  وهی از شیآگاه

و ،  شان نشان داده شـود    ی به ا  یپرستش و عبادت اله   طرز  : کنند  می سپس درخواست 
تا بتوانند آن گونه که شایسته مقـام خداونـد اسـت    ، و أَرِنا مناسکَنا از آن آگاه گردند 

  .عبادتش کنند

 بازگشت و توبه به جانب حق

توبه ما را بپذیر و رحمتت را متوجـه مـا   «: گویند بعد از خدا تقاضاى توبه کرده، مى  
یعنی این مقـام از  . و تُب علَینا إِنَّک أَنْت التَّواب الرَّحیم »و تواب و رحیمىگردان که ت 

گـردد و   شود، او به طور مداوم به جانب حق باز مـی  منظر سالک الی اهللا هرگز دور نمی 
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کند و به شکرانۀ تکریمی که در حق او شده است عمل بـه تکلیـف و       تجدید پیمان می  
بودن را دائما در مقابـل دیـدگانش دارد و اگـر قـصوري رخ داد توبـه         مسئولیت انسان   

  ).455: 1، ج1374مکارم شیرازي، . رك(گردد  کند و بار دیگر باز می می

 ه شدنیم کتاب و حکمت و تزکی تعلين براآیات قرتالوت آ

! پروردگـارا «: شود که  همین سوره تقاضا و دعاي ایشان چنین مطرح می       129در آیۀ   
 منْهم یتْلُوا علَیهِم بنا و ابعثْ فیهِم رسوالر »ن آنها پیامبرى از خودشان مبعوث کن     در میا 

یمکزِیزُ الْحالْع أَنْت إِنَّک زَکِّیهِمی ۀَ وکْمالْح و تابالْک مهلِّمعی و کآیات. » تا آیات تو را بر
 بیاموزد و آنها را پاکیزه کنـد چـرا کـه تـو توانـا         آنها بخواند و کتاب و حکمت به آنان       

 .»هستى و بر تمام این کارها قدرت دارى

ها در پرتو آیـات گیـرا و     تالوت آیات خدا بر مردم، اشاره به بیدار ساختن اندیشه         «
شود و او بـه   نازل مى) ص(اى است که از مجراى وحى بر قلب پیامبر      جذاب و کوبنده  

سـپس تعلـیم   . شـود  و آماده تعلیم و تربیت مـی » کند ا بیدار مى وسیله آن، ارواح خفته ر    
شمرد، چرا که تا آگـاهى حاصـل نـشود، تربیـت کـه       کتاب و حکمت را هدف دوم مى    

  ). 456: 1، ج1374مکارم شیرازي، (گیرد  مرحله سوم است صورت نمى
شود  در سورة مبارکۀ جمعه نیز مسئلۀ تعلیم کتاب و حکمت پس از تزکیه مطرح می  

که امام خمینی به تفسیر این آیه و ارتباط آن با مقصد اصلی از نزول وحی و در اختیار                   
 الَّذي بعثَ فی  هو:  مبارکه آمده است   در این سوره  . انسان قرار گرفتن آن پرداخته است     

م الْکتاب و الْحکْمۀَ و إِنْ کانُوا منْ  منْهم یتْلُوا علَیهِم آیاته و یزَکِّیهِم و یعلِّمهاألُمیینَ رسوال
ها رسـولى   او کسى است که در میان درس نخوانده    « ).2 /جمعه   (قَبلُ لَفی ضَاللٍ مبِینٍ   

از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آنها بخواند و در پرتو این تالوت آنهـا را از هـر           
و کتاب و حکمت بیـاموزد هـر   ،  کندگونه شرك و کفر و انحراف و فساد پاك و پاکیزه       

ـ یامـام خم » ضالل مبین و گمراهى آشکارى بودندچند پیش از آن در       ـ  انگین زه نـزول  ی
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ر ی که در آنهـا اسـ  یدا کردن بشر و مصفا شدن نفوس از ظلمات       یه پ ی و قرآن را تزک    یوح
ز یـ ن مصفا شدن ارواح و اذهـان ن یشود هدف از ا  میکند و سپس قائل  می شده اند ذکر  

ـ  قادر به فهـم ا  یاست؛ چرا هر نفس   » کتاب و حکمت  «هم  ف ب یـ ن نـور کـه از عـالم غ   ی
  .باشد  نمی شده و تنزل نمودهیمتجل

ه یـ الزم اسـت نفـوس تزک  ، م کتاب و حکمـت ی بر اساس آنچه ذکر شد؛ قبل از تعل    
تـا  . اسـت » هی نفـسان ينفس انـسان و هواهـا   «یز آلودگینها  ین آلودگ یو بزرگتر ،  شوند

ن درك یالبته ا.  انسان قادر به درك قرآن نخواهد بود، ن حجب رفع نشده اندی که ایزمان
و در .  آن اسـت يدرك محتـوا ، ست بلکـه مقـصود  یـ مربوط به صورت و ظاهر قـرآن ن  

 ي به مراتب باالتر وجودیه است که خواندن قرآن موجبات صعود آدمین تزکیصورت ا
 ). 389ـ  387: 14ج، 1378ی، نیامام خم: ك.ر (را فراهم خواهد نمود

  ت انسانی تربيتذکر در راستا
 مـا قـرآن را   و لَقَد یسرْنَا الْقُرْآنَ للذِّکْرِ فَهلْ مـنْ مـدکرٍ   :میخوان  میفیدر قرآن شر  

 امام). 17 /قمر  (!آیا کسى هست که پند گیرد و متذکر شود؟       ،  براى تذکر آسان ساختیم   
ی، لیاردب. رك (نموده است ز اشارهیآن ن» يتذکر« قرآن به جهات یتیدر کنار جهات هدا

نش انـسان   ین مهم کـه مقـصود از آفـر        ی ا يادآوریقت تذکر و    ی در حق  یعنی). 361: 3ج
از و کرامـت  یـ ن امتیهمۀ  که به واسطیتیف و مسئولی کرامت او و تکل يادآوریست؟  یچ

ـ    .  نهفته اسـت ین کتاب آسمانیدر ا، بر عهده دارد  ـ  یتـذکر و ذکـر بـه معن  آن يآورادی
ن ین اساس ایبر ا. ردیگ  میز در همان راستا صورت    یت ن یم و ترب  ی است که تعل   يمقصد

 دارد گـر چـه     ی هم جهات مختلفـ    يادآورین  یا. باشد  نمی می آن تعل  ي سوا يزیتذکر چ 
ـ   . ستیش ن ی ب یکیمقصد   ـ  و حکا  یذکر قصص قرآن ن ابعـاد   یاء از جملـه همـ     یـ ات انب ی

 مختلف ي است که به انحايقرآن مجموعه ا«:  قائل استینیامام خم. شود  میمحسوب
ـ  را ب  ي سعادت بشر  يراهها  قـصص و  ی بـصورت احکـام و گـاه     یگـاه . کنـد   مـی  انی
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تا ، ه ماستی تنبي توجه دادن که برایخیا نه به جهات تاریات انبیو ذکر حکا .. اتیحکا
 نـه د دوباره بـه آن وارد شـود و چگو  ی از بهشت دور مانده چطور بایم که اگر کس  یبدان
  ).458:  3ج، 1385ی، لیاردب (»...رسد  میشود که از درگاه حق به انسان خطاب اخراج می

  تیم و تربی تعلي از مجرایرشد و تعال
نهایـت  ن وجـوه در  ی هم دارد که البته تمام ايگریک وجه د  ی یت قرآن یم و ترب  یتعل

  لَه موسـى قالَ  :در سورة مبارکۀ کهف آمده است. مشار به یک مقصد و مقصود هستند     
تَّبِعک على   آیـا مـن    :موسـی بـه او گفـت   «)66 /کهف (  أَنْ تُعلِّمنِ مما علِّمت رشْدا هلْ أَ

اجازه دارم از تو پیروى کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده، و مایه رشد و صالح است 
إِبـراهیم رب أَرِنـی کَیـف    و إِذْ قـالَ   امام خمینی از این آیه و نیز آیۀ      . ؟»به من بیاموزى  

خدایا به من نشان ده : گفت بیاد آر هنگامى را که ابراهیم«) 260/بقره (  تُحیِ الْموتى
؟ چنین استفاده نموده است که ما از خود قرآن دسـتور           »کنى چگونه مردگان را زنده مى    

خست، حضرت موسی در آیۀ ن. ایم را گرفته» نع نشدن به یک حد معینعدم توقف و قا«
با وجود مقامی که دارد همچنان در صدد افـزایش علـم خـویش بـر آمـده و از خـضر                  

و در آیۀ دوم حضرت ابراهیم از خداوند . کند تا علومی را به وي بیاموزد درخواست می
یـا حـضرت    برسـاند و » از ایمان قلبی به اطمینان شـهودي «کند که او را   درخواست می 

امـام  : ك.ر(گویـد     مـی ) 114/طـه (» قل رب زدنی علمـاً    «د   به دستور خداون   ختمی
  ).196: 1373خمینی، 

ـ  ی از ترب  یبر اساس موارد فوق الذکر نوع       و عـدم  ي وجـود ی ارتقـا و تعـال  یت قرآن
 بنـا بـه   يابد کـه هـر فـرد   ی  می تا بدانجا ادامهین تعال یا،  ن است یک حد مع  یتوقف به   

 چرا که او خلق شده اسـت  ؛حقق سازدش را مت ی خو ی و اله  یش وجه ربان  یاستعداد خو 
ه یده و ممتاز کـه شـب   یک موجود برگز  یدات ثالثه به عنوان     یف رجوع به توح   یتا به تکل  

ده تحـرك و  یـ ن موجـود برگز  ی ا يفه ا یوظ. ن موجودات به خداوند است عمل کند      یتر
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ـ انان (اگر حجب : دیفرما  می امام. دن به حق است   ی تا رس  یتعال فـرد را   ) تیت و نفـسان   ی
 ین الهـ یریشـ هـاي   دعـوت «ماند و از    می باز»  اهللا یسالکان ال ۀ  قافل«او از   ،  ر کنند ینگیزم

  ).همان (»شود  میمحروم

  میر در صراط مستقیس

 اطَرَا الـص  نَاهـد : میخـوان   مـی  ن که ما در قـرآن و نمـاز        یای،  نیامام خم ة  دیبنا به عق  
قیمستَالم، رسـاند   مـی  به کمال مطلق است که انسان را یم همان راه  ین صراط مستق  یا .

رهاند  ی میرت و آشفتگی و حیم انسان را از سرگردانین راه مستقیشان قائل است که ایا
ن یـ هش خداوند است و خود اوست که بر ا     ی ال یفرستد که منته   یی می و به سمت و سو    

ن یت به نظر امام بهتر    یبا عنا  ).511: 12ج،  1378ی،  نیامام خم : ك.ر ( دارد یصراط آگاه 
ق یف نموده و از طریم توصی است که خداوند آن را مستقیر او در راهیس، ت انسانیبتر

ن راه یـ ر از ای غ ی داده است و هر راه     یام و آگاه  ین راه به انسانها پ    یز در باب ا   ی ن یوح
ـ لـذا با .  انسان را فراهم خواهد نمودیرت و سرگردانیموجبات ح  ـ  تربیستی ـ ی  یت قرآن

ن راستا باشد و یز در هم  ی ن یم وح یم باشد و تذکر و تعل     یانسان راهبر او به صراط مستق     
  .ز هستینگونه نیا

  ی و اجتماعي فردی قرآن در زندگتأثیر

   تمام اقشار يت برای بستر تربۀیته
امام خمینی قائل است قرآن براي استفادة همه طبقات نازل شده و هر کسی به میزان 

و لَقَـد یـسرْنَا   ). 388: 14، ج1378نـی،  امام خمی: ك.ر(برد  استعداد خود از آن بهره می     
ما قرآن را براى تذکر آسان ساختیم، آیـا کـسى        ) 17/قمر   (الْقُرْآنَ للذِّکْرِ فَهلْ منْ مدکرٍ    

بنابراین خداوند فهم قرآن را براي مردم آسان نموده ! هست که پند گیرد و متذکر شود؟     
امام در آنجا ). 497: 6، ج1366بروجردي، (نند تا از آن پند گرفته و بر اساس آن عمل ک
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شود؛ نباید تصور شود کـه     کند قائل می    که نگرش تک بعدي به اسالم و قرآن را رد می          
آیات قرآن صرفا جهات عرفانی، فلسفی و معنوي را در بر داشته و از حیات دنیـوي و                   

تعبیر امـام، قـرآن   یعنی بنا به ) 221، 3، ج1378امام خمینی، : ك.ر(جهانی غفلت نموده  
به تربیتهایی که براي ساختن حیات دنیوي و بهبود زنـدگی ایـن جهـانی بـه آنهـا نیـاز        

ایـشان  . باشد نیز در کنار توجه به ابعاد معنوي و اخروي و امثال اینها پرداخته است                می
   :فرماید می

سازى است، کتاب انسان متحرك است، کتـاب آدم اسـت،       قرآن کتاب انسان  
 که آدمى باید از اینجا تا آخر دنیا و تا آخر مراتب حرکت بکند،               کتابى است 

کنـد و هـم      یک همچو کتابى است که هم معنویـات انـسان را درسـت مـى              
  ). 349 ص،3، ج1378امام خمینی،  (کند حکومت را درست مى

و بدیهی است که معنویت و ابعاد اجتماعی که اشاره دارند به ابعاد ظاهري و باطنی           
ن، اموري نیستند که مخصوص عدة قلیلی یاشند بلکه خداونـد همـۀ اقـشار     حیات انسا 

آدمیان را تکریم نموده و قرآن را براي همگان نازل فرموده است هم آنـان کـه از قـران        
طلبند و هم کسانی که در صدد سعادت اخروي و یـا هـر     صالح دنیا و بعد ظاهر را می      

  .دوي اینها هستند
. کنـد  ي قرآن در ابعاد فردي و اجتماعی جلوه گري می      از همینجاست که انسان ساز    

شود که بر اساس الگوي الهی قرآن  یابد، اجتماعی ساخته می وقتی فرد، تربیت قرآنی می    
قرآن، انسان را در همۀ ابعـاد وجـودیش         : بنا به فرمایش امام خمینی    . شکل گرفته است  

سازد بلکه  میـ ارهاي قرآنی  بر اساس معیـ کند؛ یعنی نه فقط انسان مادي را   تربیت می
لذا قـرآن بـستر   ). 43: 6، ج1378امام خمینی، : ك.ر(کند  یک انسان الهی نیز درست می  

تربیت را براي همگان مهیا ساخته است چرا هم سهل الفهـم اسـت و هـم داراي ابعـاد       
  .باشد گوناگون که به تناسب استعدادهاي سطوح مختلف افراد می
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  ی و اجتماعيرده در سطح فیت و تزکیترب
بـالتبع   و یکی از مسائل مهمی که در تربیت فردي بر اساس الگوي قرآنی مهم بـوده   

» انطباق رفتار با قـرآن «این تربیت در سطح اجتماعی هم تأثیر خود را خواهد گذاشت،        
بـه  . از نظر امام خمینی این امر موجب رفع امراض و نقایص آدمی خواهـد بـود          . است

توان به حقایق مهمی همچون سبب مطرود شـدن           می» آدم«در قصۀ   عنوان مثال با تفکر     
بر » آدم«شیطان که عجب او بود پی برده و از این اوصاف دوري نمود و یا سبب مزیت   

اسـت  » تعلـیم اسـماء   «) 31 /بقره  (» و علّم االدم االسماء کلها    «مالئکه که در آیۀ شریفۀ      
سان تحقق به اسماي الهی و مظهریت کند و بدین  موجباب ارتیاضات قلبی را فراهم می 

بـدیهی اسـت فـردي کـه        ). 207 و   206: 1373امام خمینی،   : ك.ر(شود    آنها حاصل می  
تواند در ساختن حکومـت و   اینگونه آینۀ اسماي حق گشته و وجه ربانی یافته است می 

  :دیفرما  میامام .جامعه اي الهی نقشی بس عظیم دارد
 و انبیاء که در قرآن کریم و احادیث شـریفه        ذکر احوال رجالِ بزرگ و اولیاء     

وارد شده، براى تاریخ گوئى نیست، بلکه بـراى تکمیـل بـشر اسـت کـه از                
حاالت بزرگان عالَم عبرت گیرند و خود را به صفات کریمه آنان و اخـالق               

   )348، ص1377، امام خمینی(.فاضله ایشان، متّصف کنند
 یرد چرا که آدمیگ  می انسان شکلیجمع و  يت در ابعاد فرد   ینجاست که ترب  یاز هم 

ن کتاب انسان ساز ی شده در ای کامل معرفيات است که از الگوهاینگونه آیبا تدبر در ا
ا و بـر  ی که در دنیه شود اختالفاتیش امام؛ اگر انسان تزکیبنا به فرما. برد ی می تیتربة  بهر

ت یـ ه و ترب  یـ زکگـر عـدم ت    ی د يشود و از سـو      می ن همه بشر هست برطرف    یا ب یسر دن 
 ي برایطان باطن است خطر بزرگیر شی اسين فرد یان بوده و از آنجا که چن      یموجب طغ 

  ).394و 391: 14ج، 1378ی، نیامام خم: ك.ر (.شود  میت محسوبیبشر
ه شده انـد در  یت و تزکی تربی قرآنيبر اساس الگوها  کهيق آنچه ذکر شد؛ افراد بط

ـ انب.  خواهند بـود ی که وارد شوند موجب سازندگ    يهر صحنه ا   ـ اول، ای هـاي   ا و انـسان ی
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 باشند که در صـدد  ي هر فردي برای مناسبي فرديتوانند الگوها  میبزرگ همانگونه که  
ـ ا و اول  یـ ن افراد که از انب    یش است بلکه هم   یت خو یتحقق انسان   کـرده و    يا الگـوبردار  ی

 را يریکثة و عد ان ملت و جامعه باشندی در میتوانند رهبران  میه شده اند یت و تزک  یترب
  .ندی نماي و راهبرین مقصد همراهی وصول به ايدر راستا

  يریجه گینت

ـ بـا تـدبر در ا  . شـود   مـی نش انسان اشارهین بار به مقوله آفریم چندیدر قرآن کر   ن ی
ـ امت،   انـسان  ي تطورات و ابعاد وجـود      از یبا آگاه ن که   یاشارات ضمن ا   ازات و وجـه  ی

کند که انسان در قبال       می  را الزام  یفیت و تکل  یئولتوجه به مس   شود  می روشن کرامت او 
ـ آ  مـی  ن بـر  ی چن ینی امام خم  ياز آرا .  به عهده دارد   يازین امت یافت چن یدر منـاط  د کـه    ی

، نیبنابرا. باشد ی میتیف تربیک تکلی است که در گرو انجام يحصول درجه ا، تیانسان
 مـسئول و  یرابر حق تعالدر ب، ر موجوداتیش از سایاز خو یل کرامت و امت   ی به دل  انسان

  . شود  میمکلف
ـ ار اهمی بـس ی وجود آدمی و انساني به تحقق بعد معنو    ینیامام خم  ت داده و منـاط  ی

 ییازمند راهنمای نیر سلوکین مسیمودن ا یاما از آنجا که پ    . داند  می ن امر یت را هم  یانسان
ظـر امـام بـه     که بنا بـه ن »قرآن «ي و راهبريگاه انسان ساز یجا،  از جانب خداوند است   

 را و لَقَد یسرْنَا الْقُرْآنَ للـذِّکْرِ م یدر قرآن کر. شود  میکند برجسته تر  میق دعوت یحقا
 ین کتاب سـازندگ   یتوانند از ا   ی می ن بدان معناست که تمام اقشار انسان      یا و   میخوان می

ـ بهـره گرفتـه و از قـصص و حکا    همگان را دارد  يریت بهره گ  یکه قابل  ت ات آن عبـر ی
  . قابل اخذ استی، تین کتاب تربیز از متن همینا یا و اولی از انبيالگوبردار. اموزندیب

ـ  یـ الزم به ذکر است کـه ترب       ي بـرون فـرد    و   ي فـرد  يتوانـد بازتابهـا    ی مـ  یت قرآن
 کنـد  ی مـی  که بر طبق قرآن زنـدگ یکسی، نی خم  امام يطبق آرا . داشته باشد  )یاجتماع(

ن ی است که چنیهیبد. گر افراد استیعه ساز و راهبر د باشد که جامیتواند فرد کامل می
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ـ اهـاي     ت شده و سـپس جلـوه      یترب،  ابتدا در ساحت درون   ي،  فرد ن امـر را در سـطح      ی
  .  داده استي تسرّی و جهانیاجتماع

توانیم قرآن  ما نمی. خمینی تفسیر تک بعدي از قرآن اشتباه است  اماميبر اساس آرا
عرفانی و یا دنیوي بنگریم بلکه این کتاب عظیم هم داعی را صرفا از منظر فلسفی، و یا   

و در همـه ابعـاد مـذکور    . به سعادات دنیویست و هم راهبر به سمت سعادات اخـروي  
تواند گسترده شود و بدین سان هم در اختیار عوام و تربیت آنها قرار گرفتـه و هـم                   می

یمـی بـراي همـه    موجب تزکیه و تربیت خواص گردد؛ یعنی خوان وسیع و گـسترة عظ         
  .اقشار است
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  مغایر با توحید در طاعت ، پذیرش حکومت غیر مردمی
   آن در کالم امام خمینیتأثیر و قرآنیهاي  در آموزه

  1انی ابوالفضل موسودیس

 توحید بوده اسـت و صـالح و         ی اله ام انبیاء  ترین دعوت تم   اساسی :چکیده
 یهـر نـوع بنـدگ   . دانـسته انـد    مـی  شـرك و کفـر  یرستگاري را در آن و نف   

این موضوع در مسایل سیاسی .  دانسته شده است  دی با توح  ری مغا رخداوندیغ
نیز از اهمیت ویژه اي برخوردار است تا جایی که رسیدن به توحید از طریق 

همچنین به مواردي از شرك . شود  میاز آن حاصل و اجتناب غوتکفر به طا
توجـه  ... تبعیت بی چون و چرا از دیگري و   ،  قانونگذاري،  دیکتاتوري: چون

  .داده شده است
 سویی انسان مختار آفریده شده و سرنوشتش به خود او واگذار شده است از

بنابر . و اصل حکومت نیز امري ضروري و مورد تأیید دین قرار گرفته است            
ین تنها راه برون رفت از شرك و کفر در سیاست این است که اداره امور با          ا

  . و مشورت مردم انجام پذیرديرأ
ثانیا به ، شرك و کفر در سیاست هاي     مقال اوال به مصادیق و نشانه      نی در ا  ما

                                                   
 gmail.com@Moosavian٣٤ دی دانشگاه مفی علمأتی هعضو .1

mailto:@gmail.com
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 کـه حـضرت     یپردازیم و توجه    می راه حل توحیدي براي تشکیل حکومت     
 انیب،   مختلف به آن پرداختند    ي و در جاها    نکات داشته  نی به ا  امام خمینی 

  . کردمیخواه
، يمردم سـاالر  ،  طاغوت،  قانونگذاري،  سیاست،  شرك،  توحید: ها  کلید واژه 

  امام خمینی

  مقدمه

 ترین اصل در اسالم و ادیان ابراهیمی اصل توحید بـه معنـاي یکتـا دانـستن      بنیادي
مله در توحید عبادي این اسـت  این اندیشه در ابعاد مختلف از ج. آفریننده هستی است 

 نه هیچکس و هیچ، که تنها او شایسته پرستش است و فقط در برابر او باید بندگی کرد          
بتی براي خویش بسازد و نه تسلیم مدعیان خدایی شود و در برابر         ،  چیز دیگر؛ نه خود   

  .آنان کرنش کند که شرك است و نه منکر خداوند شود که کفر است
 است و منحـصر در عبـادت و   افتهی یعی وسي معنا یقرآنهاي    ه و کفر در آموز    شرك
بسیاري از مدعیان . امري دشوار است ،  شناخت دقیق توحید و لوازم آن     . ستیپرستش ن 

ومـا  : فرمایـد  خداوند در اینباره می. آلوده به شرك ـ شرك خفی ـ هستند  ، یکتاپرستی
و بیـشتر مـردم بـه خـدا ایمـان        ) 106/یوسـف  (کُونَ وهـم مـشْرِ    الیؤْمنُ أَکْثَرُهم بِاللَّه إِ   

بنـابراین بـر موحـدان راسـتین اسـت کـه در پـی          ،  مگر آنکه مشرك هستند   ،  آورند نمی
باشند و زندگی خود را از      ،  شود  می یشناسایی عواملی که موجب شرك و دوگانه پرست       

  .آنها پاك گردانند
 این گونـه بیـان شـده     از امام صادقیتی جمله شرك در مسایل سیاسی در روا از
یمانِ و لَم یطْلقُوا تَعلیم الشِّرْك لکَی إِذَا حملُوهم      طْلَقُوا للنَّاسِ تَعلیم اإلِ   انَّ بنی أُمیۀَ أَ   «: است

 مردم ي را برامانی راه فراگیري ا   هی ام ی بن ؛)416ص،  2ج،  1407،  ینیکل (» علَیه لَم یعرِفُوه  
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 یمردم پ،  راه فراگرفتن شرك را بستند تا اگر مردم را به شرك کشاندندید ولباز گذاشتن
  .به شرك خود نبرند

و مصادیق شـرك در  ها  نشانهـ  1: گیریم  ما بحث خودمان را در دو محور پی می لذا
  .راه حل توحیدي براي اداره امور جامعهـ  2. سیاست

  تو مصادیق شرك و کفر در سیاسها  نشانه: مبحث اول

 خداوند ي قرار دادن براکیشرك و کفر را فراتر از شر   ،   آیات و روایات بسیاري    در
 از شـرك و کفـر   ي کفر و انکار به او دانسته اند و بـه مـوارد        ایدر عبادت و پرستش و      

ـ  آحیاز جملـه در توضـ  . توجه داده شده که الزمه توحید عملـی هـستند    امـام  ،  فـوق هی
یطیـع الـشَّیطَانَ   : قَـالَ   و هم مشْرِکُونَ بِاللَّه إِال  أَکْثَرُهمنُو ما یؤْم: ندیفرما  می صادق

    شْرِكفَی لَمعثُ لَا یینْ حفرمودنـد  يگری د تیو در روا  . »م : »          ـرْكش سلَـی ـۀٍ وطَاع ـرْكش
در ،   شرك در طاعت اسـت     تی و انجام معص   طانی؛ اطاعت از ش   )397ص،  همان (»عبادةٍ

  . شرك در عبادت و پرستشلقابم
  از موارد شرك در مسایل سیاسی که در قرآن بدان اشاره شـده        ی به برخ  نجای در ا  ما

  :میپرداز می

   تبعیت از طاغوت ـ 1
عبادت خدا و :  از تمام انبیاء خواسته است که مردم را به دو چیز فرابخوانند  خداوند

  أَنِ اعبـدوا اللَّـه واجتَنبـوا الطَّـاغُوت        مـۀٍ رسـوالً   ثْنَا فی کُلِّ أُ   ولَقَد بع : پرهیز از طاغوت  
 چنگ بزند کـه     ی محکم اله  سمانیتواند به ر    می آن کس : و فرمود ) 36آیه  ،  سوره نحل (

فَمنْ یکْفُرْ بِالطَّاغُوت ویؤْمنْ بِاللَّه فَقَد  .ابتدا به طاغوت کفر بورزد و به خدا ایمان بیاورد 
ستَمثْقَی  اسةِ الْورْوبِالْع ک)  بشارت داده شده کـه      یو تنها به کسان   ) 256آیه  ،  سوره بقره 

 ي خـدا رو ي و آنگاه بـه سـو  دکنن  میي و اطاعت طاغوت دور یابتدا از عبادت و بندگ    
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سـوره   ( بـشْرى و الَّذینَ اجتَنَبوا الطَّاغُوت أَنْ یعبدوها و أَنابوا إِلَى اللَّه لَهـم الْ            : آورند می
  )17 هیآ، زمر

در قرآن هشت بـار     .  از ماده طغیان به معناي سرکشی و تجاوز از حد است           طاغوت
  فسادنی واژه بکار رفته است و به حکام جبار و ستمگر اطالق شده است که در زم             نیا

ـ آ، رسوره فج (الَّذینَ طَغَوا فی الْبِالد فَأَکْثَرُوا فیها الْفَساد : کنند  می و خداونـد از  ) 12 هی
، سـوره طـه   ( فرْعونَ إِنَّه طَغى اذْهب إِلى :  کرده است  ادی نی بود چن  انگری طغ هفرعون ک 

  .که او طغیان کرده است، ؛ اینک به سوى فرعون برو)24 هیآ
 است که به زور خود را بر مردم تحمیل کرده یحاکم،  از مصادیق بارز طاغوتیکی

  . او در آمده اندتی به عبودایگو،  تن به حکومت او دادندزیاست و اگر مردم ن
 را در برابـر  لی اسرائی بودن و مقهوریت بن   میصرف تسل ،  هی با استناد به چند آ     نائینی

  :دیگو  می آنان دانسته وتیعبودـ  هرچند او را قبول نداشتندـ ، فرعون
قع او را پرسـتش     در وا ،   اگر کسی تحت حکومت جائر برود و مقهور او گردد          زیرا«

اسرائیل با اینکه هرگز او را مانند        چنانچه در کیفیت استیالي فرعون بر بنی      . کرده است 
از این جهت کـه در مـصر معـذب و محبـوس و از      . قبطیان به الوهیت پرستش نکردند    

از ] 22آیـه   [ وجود در سـوره مبارکـه شـعرا          ینبا ا ،  رفتن به ارض مقدسه ممنوع بودند     
وتلْـک نعمـۀٌ تَمنُّهـا علَـی أَنْ عبـدت بنـی           :  به فرعون میفرماید   لسان حضرت کلیم  

 را بنـده خـود   لی اسرائی که بنيگذار  می است که بر من منت  ی چه نعمت  نیا[ إِسرَائیلَ
 وقَومهمـا لَنَـا عابِـدونَ   :  فرعون میفرمایدومو در آیه مبارکه دیگر از زبان ق   ] يدیگردان

و از  ] عبادتکننده مـا بودنـد    ) موسی و هارون   (قوم آن دو نفر   [؛  )50آیه  ،  ه مؤمنون سور(
آیـه  ، سوره اعراف  (وإِنَّا فَوقَهم قَاهرُونَ  : آیه مبارکه دیگر که هم از لسان آنان میفرماید        

 از همین مقهوریتشان است که بدان گرفتار   عبارتظاهر است عبودیت اسرائیلیان     ) 127
  )18ـ19ص،  تایب، ائینین (».بودند
 احقـاق  ي برای هر حال اجتناب از طاغوت تا آنجا الزم شمرده شده است که حت           به
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 لَم تَرَ أَ :دیفرما  می خداوند60لذا در سوره نساء آیه   .  به آنان رجوع شود    دی نبا زیحق ن 
نْزِلَ منْ قَبلـک یرِیـدونَ أَنْ یتَحـاکَموا    إِلَى الَّذینَ یزْعمونَ أَنَّهم آمنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیک و ما أُ   

 آیـا ؛ إِلَى الطَّاغُوت و قَد أُمرُوا أَنْ یکْفُرُوا بِه و یرِیـد الـشَّیطانُ أَنْ یـضلَّهم ضَـالالً بعیـداً             
اند  کنند به آنچه بر تو و بر پیشینیان نازل شده ایمان آورده ندیدى کسانى را که گمان مى

خواهند طاغوت و حکام باطل را به داورى بطلبند با اینکه به آنهـا دسـتور داده               ى مى ول
  .خواهد آنها را شدیدا گمراه کند و شیطان مى، شده به طاغوت کافر شوند

  : ندیفرما  میدانند و  نمی را صرفا مربوط به قضاتهی آنی اینی امام خمحضرت
و قدرتهاى نارواى حکومتى حکومتهاى جور » طاغوت«اگر نگوییم منظور از 

که در مقابل حکومـت الهـى طغیـان کـرده و سـلطنت و            ،  به طور کلى است   
.  اسـت مباید قائل شویم که اعـم از قـضات و حکـا       ،  اند حکومت برپا داشته  

چون رجوع براى دادرسى و احقاق حقوق و کیفر متعدى غالباً با مراجعه بـه        
 کـه معمـوالً  ــ   یى را مجریانگیرد؛ و باز حکم قضا    مقامات قضایى انجام مى   

، 1423، امـام خمینـی    (.کننـد  اجـرا مـى   ــ    شناسـند  کننده مى  آنها را حکومت  
   )88ص

ـ  مقبوله عمربن حنظله استناد کرده و معتقدند اگر از طر         تی در ادامه به روا    شانیا  قی
  : ندیگو  می وستی نزیتصرف در آن جا، آنان احقاق حق هم بشود

چه اجرایـى و چـه   ،   مقامات حکومتى ناروا   حضرت در جواب از مراجعه به     
دهند که ملت اسالم در امور خود نباید به  دستور مى. فرمایند نهى مى، قضایى

سالطین و حکام جور و قضاتى که از عمال آنها هستند رجوع کنند؛ هر چند  
. حق ثابت داشته باشند و بخواهنـد بـراى احقـاق و گـرفتن آن اقـدام کننـد             

باز حق ندارد به ، اند اش را غارت کرده اند یا خانه  را کشتهمسلمان اگر پسر او
اگر طلبکار اسـت و شـاهد   ،  همچنین. حکام جور براى دادرسى مراجعه کند     



322  3ج /  مجموعه مقاالت 

تواند به قضات سرسـپرده و عمـال ظلمـه مراجعـه        نمى،  زنده در دست دارد   
؛ یعنـى  »طـاغوت «بـه  ، هرگاه در چنین مواردى بـه آنهـا رجـوع کـرد       . نماید

و در صورتى که به وسـیله ایـن قـدرتها و          . اروا روى آورده است   قدرتهاى ن 
فإنما یأخذه سـحتاً و إن     «،  دستگاههاى ناروا به حقوق مسلم خویش نایل آمد       

. و حـق نـدارد در آن تـصرف کنـد    ،  ؛ به حرام دست پیدا کرده     » ثابتاً کان حقاً 
را  اگـر عبـاى شـما    اند کـه مـثالً   گفته» عین شخصى«ا در حتى بعضى از فقه   

توانیـد در آن تـصرف       نمـى ،  بردند و شما به وسیله حکام جور پس گرفتیـد         
» عین کلـى «عنى در ی، دیگر در کلیات ،  یمما اگر به این حکم قائل نباش      . کنید

 در اینکه اگر کسى طلبکار بود و براى گرفتن حق خود به             مثالً. شک نداریم 
خود را به وسـیله     مرجع و مقامى غیر از آنکه خدا قرار داده مراجعه و طلب             

و موازین شـرع همـین را اقتـضا         . تصرف در آن جایز نیست    ،  او وصول کرد  
  )90ص، 1423، امام خمینی (.کند مى

تنها جواز رجوع به آنـان را در  ،  کتاب قضاچهار در مسأله لهیرالوسیتحر در کتاب  و
  : ندیفرما  میدانند و  نمیدی صورت بعکی

 کسانى که داراى شرایط قضاوت نیستندیعنى ـ  بردن مرافعه نزد قضات جور
ها برد معصیت کار اسـت و آنچـه را    حرام است؛ پس اگر مرافعه را نزد آنـ  

 یصـورت [ در صورتى که دین باشد حرام اسـت و در   گرفتهکه به حکم آنان     
که اسـتیفاى حقـش بـر مرافعـه نـزد       مگر این، استاشکال  ،  ]باشد[ عین   ]که
جواز آن ـ مخـصوصاً اگـر در    ، در این صورتکه ، توقف داشته باشد، ها آن

   )824ص،  تایب، همو (.ترك آن برایش حرج باشد ـ بعید نیست
راهی جز نفی حاکمـان ظـالم نیـست و بـدون آن          ،   این براي رسیدن به توحید     بنابر

  .شود  نمیتوحید خالص محقق
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   يگریارباب قرار دادن د ـ 2
 کـه بـا    یی شده اند و با همـه تفاوتهـا        دهیقرآن انسانها برابر آفر   هاي     اساس آموزه  بر

 بر ی کسي برايازی امتچی و برابر هستند لذا هکسانی تی دارند اما در اصل انسانگریکدی
بـدون دلیـل عقلـی یـا       ،   و علمـا   اءی انب ی رو تبعیت از دیگري حت     نیاز ا . ستی ن يگرید

ه مقـرب   کـ  ی الهـ  اءیاز این رو انب   .  تلقی شده است   دیتعبو،  شرعی در فرهنگ اسالمی   
 او در کتـب   می افراد در نزد خداوند هستند موظفند مردم را به سوي خـدا و تعـال               نیتر

بـاره آنـان غلـو    ، کـه در  آن اسـت زیوظیفه مردم ن.  خودي فرا بخوانند نه به سو   یآسمان
ـ  و با توحتزیرا این عقیده کفر اس. نکنند و آنان را ارباب خود ندانند   .  منافـات دارد دی

قُـولَ للنَّـاسِ کُونُـوا    ا کَانَ لبشَرٍ أَنْ یؤْتیه اللَّه الْکتَاب والْحکْم والنُّبوةَ ثُم ی         م: لذا میفرماید 
بانیینَ بِما کُنْتُم تُعلِّمونَ الْکتَاب وبِما کُنْـتُم تَدرسـونَ            اًعباد نْ کُونُوا رلَکو ونِ اللَّهنْ دی مل  

؛ هیچ بشري که خدا وي را به رسالت برگزیند و به او کتاب و              )79آیه  ،  انسوره آلعمر (
بلکـه  ، مرا به جاي خدا بپرسـتید : او را نرسد که به مردم گوید    ،  حکمت و نبوت بخشد   

 اشم ( چنانچه، خداشناس و خداپرست باشید: پیامبر بر حسب وظیفه خود به مردم گوید
  .موزید و خود نیز میخوانیداا میاز کتاب به دیگران این حقیقت ر) اهل کتاب

بابا أَیـأْمرُکُم بِـالْکُفْرِ      :  آیه بعد میفرماید   در ینَ أَرالنَّبِیکَۀَ ولَائذُوا الْمأَنْ تَتَّخ رَکُمأْملَا یو
؛ و هرگز خدا به شما امر نمیکند کـه فرشـتگان و            )80آیه  ،  همان (بعد إِذْ أَنْتُم مسلمونَ   

 است شما را به کفر ـ پس از آن کـه بـه    کنچگونه مم. ان را خدایان خود گیریدپیامبر
  خداي یگانه اسالم آوردهاید ـ فرمان دهد؟

 یتی واژه در عرف ارباب و رعنی با توجه به استعماالت ااتی آ نیدر ا » ارباب «ریتعب
، اري استاین مطلب در آیه ذیل که در باره علماء یهود و نص. قابل تامل است ،  آن روز 

 سوره توبه وظیفه علما را صرفا بیان احکام 31خداوند در آیه . واضح تر بیان شده است
لذا آنان اگـر بخواهنـد ـ ولـو بـه مـصلحت خیرخواهانـه ـ         . یگرداند نه چیز د  میالهی

دانند حکم خداوند نیـست از    میدستوري غیر از حکم الهی بیان کنند و مردم با این که    
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گویا آنان را ارباب خود گرفته و اصـل برابـري انـسانی را زیـر پـا               ،  ندآنان تبعیت نمای  
 أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا منْ دونِ      خَذُوااتَّ: فرماید  می لذا. گذاشته و دچار شرك شده اند     

 هـو سـبحانَه عمـا     إِلَـه إِال  الاً واحـد  لیعبـدوا إِلَهـاً   اللَّه والْمسیح ابنَ مرْیم ومـا أُمـرُوا إِال        
به خدایی گرفتند ، احبار و رهبانشان و مسیح بن مریم را به جاي خدا          ،  ؛ اینان یشْرِکُونَ

و حال آن که فرمانی جز این به آنان داده نشده است که خداي یگانـه را بپرسـتند کـه                    
  .دشون منزه است از شریکی که براي او قائل می. خدایی جز او نیست

احبار و رهبان را خدایان خود گرفته ،  این آیه به صراحت بیان شده که اهل کتابدر
عـدي  ،  از اینرو وقتی این آیه نازل شد      . در حالی که آنان چنین اعتقادي نداشتند      ،  بودند

چنـین فهمیـد کـه قـرآن       » اربابـا «از کلمـه    ،  مسیحی بود ،  بن حاتم که پیش از مسلمانی     
مـا  :  عـرض کـرد   لـذا بـه پیـامبر     ،  پرستیدند  را می  د خو اهل کتاب علماي  : گوید می

آیـا  :  فرمـود پیـامبر . کـردیم  هیچگاه در زمان سابق علمـاي خـود را پرسـتش نمـی      
میدانستید که آنها به میل خـود احکـام خـدا را تغییـر میدهنـد و شـما از آنهـا پیـروي             

 .تاین همـان پرسـتش و عبودیـت اسـ         :  فرمود پیامبر. آري: میکردید؟ عدي گفت  
  )106ص، 3ج ، 1372، طبرسی(

سـأَلْت أَبـا عبـد     «:  بیان شده اسـت     برداشت از آیه نیز در کالم امام صادق        همین
اللَّهَّلج زَّ وع لِ اللَّهنْ قَوـ   ع   ونِ اللَّـهـنْ دباباً مأَر مبانَههر و مهباراتَّخَذُوا أَح َفَقَـال  :

»    ا دم اللَّه ا وةِ أَ   أَمادبإِلَى ع مهوعهِمنْ          نْفُسلَک و موهابا أَجلَم هِمةِ أَنْفُسادبإِلَى ع مهوعد لَو و 
ـ یکل (» یشْعرُونَ لًا فَعبدوهم منْ حیثُ ال    أَحلُّوا لَهم حرَاماً و حرَّموا علَیهِم حلَا       ، 2ج،  1407،  ین

و اگر آنـان را بـه   ، پرستیدند نمیـ   به غیر از خداوند   ـ   هبان را ؛ آنان احبار و ر    )398ص
حـالل خـدا را بـراي    ] علما[ ولی آنان    رفتیپذ  نمی یکس،  خواندند  می عبادت خودشان 

 کـه بفهمنـد آنـان را    نیـ کردند پس مردم بـدون ا  ایشان حرام و حرام الهی را حالل می     
  .کردند  میپرستش

 نکنند و خود را بندگان مخلـص خـدا    ادعاي خدایی ،  رهبان اگر احبارو  حتی
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 بر خالف فرمانهاي الهی میدهند و وظایفی را         یاما همین که دستورات   ،  بدانند
به معناي این است که خود را ، معین میکنند، براي مردم که خدا تعیین نکرده

ـ قا که   ینی رو امام خم   نیاز هم . اند به جاي خدا نهاده    ـ  بـه وال   لی ـ  فق تی  هی
دانند بلکـه     نمی  حکومت و حاکم را جعل قانون      فهی وظ  حال نیدر ع ،  هستند

 فـه یخل: نـد یگو  مـی داننـد و   مـی ی موجود شرع  شی از پ  نی قوان يفهم و اجرا  
ـ  ا ي برا فهیخل. ستیقانون گذار ن    اسـت کـه احکـام خـدا را کـه رسـول           نی

   )21ص، 1423، امام خمینی: ك.ر (. آورده اجرا کنداکرم
،  دانسته شده است که انـسان نیز نشانه شرك ا عمران ا   سوره آل  64 هی در آ  نیهمچن

قُلْ یا أَهلَ الْکتَابِ تَعالَوا إِلَی : خداوند در این آیه میفرماید.  را ارباب خود بدانديگرید
ضُنَا بعضًا أَربابـا   یتَّخذَ بع بِه شَیئًا و ال  ك نُشْرِ ء بینَنَا و بینَکُم أَال نَعبد إِال اللَّه و ال         کَلمۀٍ سوا 

  ونِ اللَّهنْ دم    و  (بیایید از آن کلمه که میان ما و شما یکسان اسـت  ،  ؛ بگو اي اهل کتاب
که به جز خداي یکتا هیچکس را    ) و آن کلمه این است     (پیروي کنیم ) همه حق میدانیم  

ا بـه  برخی دیگر را به جـاي خـد  ، نپرستیم و چیزي را با او شریک قرار ندهیم و برخی    
  .ربوبیت تعظیم نکنیم

 بیانگر این نکته است که افـراد جامعـه بـا تمـام         اً أَرباب خذَ بعضُنَا بعضاً  ولَا یتَّ  تعبیر
برخوردارند و ) حقیقت انسانی (امتیازاتی که بر یکدیگر دارند همه از یک حقیقت واحد

بعض دیگر تحمیل   صحیح نیست که بعضی از آنان اراده و هواي نفسانی خویش را بر              
اما خضوع تمام افراد یا  ،   که معادل آن را از طرف خود تحمل کرده باشند          آنمگر  ،  کنند

به طوري که او را از بعـضیت و   ،  نسبت به فرد دیگر از همنوعان خود      ،  یک فرد از آنان   
خـود و  » رب«فـرد مطـاع را   ،  تساوي در حقوق خارج کند و به واسطه استیال و تحکم          

چنین تمکینی از انسانِ دیگر « طباطبائی المهبه تعبیر ع. نان خویش بگیرد الع مالک مطلق 
با توحیـد  ، انجام دهد، و سپردن اختیار به او که فعال ما یشاء باشد و هر آنچه اراده کند 

  )274ص، 3ج ، 1391، طباطبائی (».ناسازگار است
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ی شامل حاکمان  هر حال این مسأله منحصر به انبیاء و علماء نیست و به طریق اولبه
چنـان  : دیـ گو  می کند و   می  فوق استفاده عموم   اتی از آیات و روا    ینیلذا نائ . شود  می نیز

 آنان تیعبود، هی ملک اساتی جور در س   نیچه گردن نهادن به ارادات دل بخواهانه سالط       
که بـه  ،   مذاهب و ملل هم    ي به تحکمات خودسرانه رؤسا    دنگردن نها ،  نطوریهم،  است

  )57،  تایب، نائینی (. آنان استتیعبود، دهند  میائه ارانتیعنوان د
سرباز زدن از تحمل و تحمیـل و شـورش بـر چنـین عارضـه روحـی و       « این رو   از

یابی نداشته باشند    اي زمینه براي ارباب    اجتماعی و نظام غیرطبیعی است تا افراد یا طبقه        
، 1349، طالقـانی ( ».و زندگی و سرنوشت مردم وابسته به اراده و خواست کسی نباشـد          

  )176ص، 5 ج
 حکومتی که بخواهد نظرات خود را بـر مـردم      این اساس حضرت امام خمینی     بر

اگر کسی بخواهد : فرمایند  میدانند و نیازي به عزل ندارد و  می ساقطقهراً، تحمیل نماید
، بر خالف آراء ملت عمل بکند یا بر خالف قانون ـ قانونی که مدون است ـ عمل بکند  

حتی اگـر چنـین حکـومتی       ) 213ص،  5ج،  1378،  امام خمینی : ك.ر (. ساقط است  اقهر
  )242ص، همان: ك.ر (.بهترین باشد و انسان خدمتگذار باشد

  دیکتاتوري و استبداد ـ 3
در قـرآن   ،   و خودرأیی و تحمیل که طبعا مخالف رضـایت مـردم اسـت             دیکتاتوري

خداونـد بـه   . مرده شـده اسـت  حتی در مورد بهترین نظرات و دیدگاهها ـ ممنوع شـ   ـ
ـ جم بِیهِلَ عنتأا م، )22/غاشیه (ریطصم بِ مهِیلَ ع تسلَ: فرماید  می پیامبرش ارب) 45/ق (

ایـن مـسأله صـرفا در    .  خودشان بشناسند و به آن ایمان آورندامردم باید حقیقت ر   ... و
تهـایی کـه بـه      حکوم. مورد اعتقادات نیست بلکه در مورد حکومت نیـز صـادق اسـت            

ـ ا. استبدادي تلقی میـشوند ، نظریات مردم توجه نمیکنند  مـستبدان ـ چـون دیگـران     نی
  و بهتر از دیگرانق صواب و حشانیکنند رأ  میمجبور به تبعیت از آنان هستند ـ تصور 
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ـ بیننـد و اجـازه اظهـار نظـر ن      نمـی گرانی به نظر د يازی ن چیلذا ه . فهمند می   بـه آنـان  زی
 رْعونُ ما أُریکُم إِال   قالَ ف : دیفرما  می ادی نی فرعونی چن  هی روح نید از ا  خداون. دهند نمی

من جز آنچه را معتقدم «: ؛ فرعون گفت)39/غافر ( سبیلَ الرَّشاد  و ما أَهدیکُم إِال     ما أَرى 
  »کنم و شما را جز به راه صحیح راهنمایى نمى، دهم به شما ارائه نمى

لذا وقتی . گوید ندارد  میظهار نظر جز آنچه فرعون    حکومت فرعونی کسی حق ا     در
فرعون گفت پیش از آنکه من به    ،  ساحران معجزه موسی را دیدند و به او ایمان آوردند         

آنگاه آنان را متهم به همدستی با موسی کـرد و بـه        . شما اجازه دهم به او ایمان آوردید      
   )71آیه ،  طهسوره (. به رخ آنان کشیداقتل تهدید نمود و قدرت خودش ر

 فرهنگ قرآنی و گفتار و سیره معصومان از استبداد به شدت نهی شـده و توجـه          در
لذا .  مردمی است نه استبدادي، حکومت اسالمی. به نظریات مردم دستور داده شده است

امیرالمؤمنین نقطه مقابل استبداد را مشورت و اجازه اظهار نظـر بـه دیگـران دانـسته و                   
، نهـج البالغـه   (»بد برأیه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولهـا      من است «: میفرماید
به هالکت رسد و هر که با مردم مشورت   ،  هر که خودکامگی پیشه کند    «؛  )161حکمت  

  .در باره مشورت پس از این سخن خواهیم گفت» .است در خردشان شریک شده ، کند

  پذیرش فرمان دیگري ـ 4
تنها از آن خداوند دانسته شده و هیچکسِ دیگـري را       فرمانروایی  ،   آیاتی از قرآن   در

 أَال؛ ) 57/ انعام ( إِنِ الْحکْم إِلَّا للَّه: مانند آیات. در این امر شریک خود قرار نداده است
کْمالْح لَه) 62/انعام( ؛الودأَح هکْمی حف شْرِكا ی) 26/کهف( .  
 در مـورد حکـم   اتی از آیت اما در برخ اسینی در مورد حکم تکو اتی آ نی ا گرچه

لذا در آیاتی فرموده است هر کس حکمی غیـر از حکـمِ الهـی        .  آمده است  زی ن یعیتشر
ومـنْ لَـم یحکُـم بِمـا أَنْـزَلَ اللَّـه فَأُولَئـک هـم         . ظالم و فاسـق اسـت     ،  کافر،  صادر کند 
  )47 و 45، 44/مائده (ونَهم الْفَاسقُ...  الظَّالمونَمه... الْکَافرُونَ
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آن قدر ، نه کس دیگري،  بر این نکته که هر فرمانی فقط باید از جانب او باشدتأکید
منع ، جدي و حتمی است که خداوند پیامبرش را از هر دستوري غیر از دستور خودش            

ـ       : فرماید چنین می ،  کند و با تأکیدات زیادي     می ا أَنْ بِمـ مـنَهیب کُمال  زَلَ ال فَـاحو لَّـه  تَتَّبِـع 
أَهمهاءقِّ    ونَ الْحم كاءا جمنَ  ...  عیب کُمأَنِ احال   وو ا أَنْزَلَ اللَّهبِم مه   مهـذَراحو مهاءـوأَه تَتَّبِع 

کإِلَی ا أَنْزَلَ اللَّهضِ معنْ بع نُوكفْتأَنْ ی) نچـه  ؛ پس در میـان آنـان بـه آ   )49 ـ  48/مائده
هاي آنان حکم حقی که به تو نـازل   حکم کن و در اثر پیروي از خواهش      ،  هخدا فرستاد 

میان مردم حکم کن و ، به آنچه خدا به تو فرو فرستاده) اي پیامبر (و تو.. .وامگذار، شده
هاي آنان مباش و بیندیش که مبادا تو را فریب دهند از بعضی از احکامی              پیرو خواهش 

  . کرده استکه خدا بر تو نازل
 شده و لذا لی و عبادت آنان ارتباط قا  گرانی حکم د  رشی پذ نی ب زی ن وسفی حضرت

 شـرك و  ی و نفدی توحغی خواب خواستند ابتدا به تبلری که از او تعب    یدر زندان به کسان   
 خداوند اری در اخت ا گوناگون پرداخت و از آنان خواست که چون حکم منحصر          انیخدا

یا صاحبیِ السجنِ أَ أَربـاب متَفَرِّقُـونَ خَیـرٌ أَمِ        : دستند و فرمو   او را نپر   ری پس غ  کتاستی
  ارالْقَه دالْواح إِال    ما* اللَّه هوننْ دونَ مدببِها          تَع ما أَنْزَلَ اللَّه آباؤُکُم و وها أَنْتُمتُمیمس ماءأَس 
   لْطانٍ إِنِ الْحنْ سإِالم کْمأَم لَّهوا إِالرَ أَال لدبنَّ أَکْثَرَ النَّـاسِ ال   تَعلک و مینُ الْقَیالد کذل اهإِی 

  )40ـ  39/وسفی (یعلَمونَ
منْ أَصغَى إِلَى نَاطقٍ فَقَد عبده فَإِنْ کَانَ النَّاطقُ یؤَدي «: ندیفرما  می اینرو امام باقر از

 »فَقَد عبد اللَّه و إِنْ کَانَ النَّاطقُ یؤَدي عنِ الـشَّیطَانِ فَقَـد عبـد الـشَّیطَانَ              عنِ اللَّه عزَّ و جلَّ      
و سـخنش را   (؛ کسى که به سـخنگوئى گـوش فـرا دهـد    )434ص،  6ج،  1407،  ینیکل(

پرستش خدا کرده و اگر ،  حکم خدا را مى گویدندهیاگر گو! او را پرستش کرده) بپذیرد
  !پرستش شیطان کرده است، ان سخن مى گویداز سوى شیط

التکن عبـد  «:  میفرماید به فرزندشان امام حسن امیرالمؤمنینی معن نی به هم  و
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؛ بنده دیگري مباش کـه خـدا تـرا          )31خطبه  ،  البالغه نهج (.»غیرك و قد جعلک اهللا حرّا     
  .آزاد آفریده است

رچنـد از سـوي عالمـان    ه،  هر حال اگر دستوري بر خالف احکام الهی داده شود   به
   .نباید از آنها پیروي شود وگرنه مصداق شرك به خداست، دین باشد

 به نام دین تا گرانی نه دستورات دردی مورد قبول قرار گ دی با ی که فقط حکم اله    نیا
لـذا  . توان هر حکم را به خداوند نـسبت داد   نمینانی است که بدون اطم    ي حد جد  نیا

 علَی فْتَرُواقُولُوا لما تَصف أَلْسنَتُکُم الْکَذب هذَا حلَالٌ وهذَا حرَام لتَ       تَ وال: خداوند میفرماید 
؛ و با هـر دروغـی      )116/نحل (اللَّه الْکَذب إِنَّ الَّذینَ یفْتَرُونَ علَی اللَّه الْکَذب ال یفْلحونَ         

یعنـی حکـم الهـی چنـین      (حراممگویید که این حالل است و این  ،  که به زبانتان میآید   
، بندنـد   کـه بـه خـدا دروغ مـى         انىبه یقین کـس   . تا بر خداوند دروغ بسته باشید     ) است

  !رستگار نخواهند شد
ـ  ن ی نکته توجه داده شود که چون فهم احکام اله         نی مناسب است به ا    نجای ا در  از  زی

ـ دل با   یهی اگر فق  نیا، بنابر باشد  نمی ینیقیظواهر الفاظ استفاده شده و        از  ی بـه حکمـ    لی
تواننـد حکـم     نمـی چکـدام یه، دی با آن رس ری مغا ی به حکم  يگری د هی و فق  دیاحکام رس 

 مقلـدان خودشـان حجـت و    ي و حکم هر کدام برا   د بدانن ی را خالف حکم اله    يگرید
هر حکم مطابق حکم   .  منجز و معذر است    هی دو فق  نی احکام ا  گری د انیبه ب . معتبر است 

 جـه یتـوان نت    می  رو نیاز ا . باشد  می  معذر گریست و آن حکم د    منجز ا ،   بود ی اله یواقع
ـ  بـه ا هگرفت که اگر حکومت با مشورت خبرگان و متخصصان در اداره امور جامعـ      نی

 ی و علمـ ی پـشتوانه فقهـ  ياز آنجا که دارا، باشد  می تری حکم عملکی که  دی رس جهینت
  . مطرح گرددیتواند به عنوان حکم اله ، میباشد می

ل تکلیف شرعی براي خود درست کردن تا دستوري صریح از جانب شرع  هر حابه
قُلْ أَرأَیتُم ما أَنْزَلَ اللَّه لَکُم منْ       : خداوند در اینباره میفرماید   . جایز نیست ،  نرسیده است 

 عقٍ فَجرَاماً  رِزح نْهم لَاالً لْتُمحلَی ا  وع أَم نَ لَکُمأَذ قُلْ آللَّه فْتَـرُونَ  تَللَّه)  ؛ بگـو  )59/یـونس
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چیزي را حالل و چیـزي  ) چرا (بیندیشید که در رزقی که خداوند برایتان فرستاده است 
آیا خداوند به شما اجازه داده است یا آن که بر خداوند دروغ           : را حرام میگردانید؟ بگو   

  .میبندید
شود بایـد از   این آیات به خوبی فهمیده میشود که اگر دستوري به نام دین صادر    از

خـود را ملـزم بـه چیـزي کنـد و      ، جانب خداوند باشد و هیچکس نمیتواند به نام دین      
اي را از جانب او ندارند که دستوري از طرف خود بـه نـام    دیگران هم چنین نمایندگی  

  .دین بر مردم تحمیل کنند
ـ  برداشت شود کـه ا   نی چن امبری در آنجا که از رفتار پ      یحت  فـالن عمـل را   شانی

 آن گرانی جهت که دنیاز ا، دهند و لو به قسم آن را برخود حرام کرده باشند   نمی امانج
 خواسته شده است آن قسم خود را بـا کفـاره بـاز             امبریاز پ ،   ندانند یرا حرام شرع  

 میلـذا در سـوره تحـر    .  برداشت نکنند  ی شرع حرمتحضرت مردم    تا از عمل آن   ،  کند
بى لم تحرِّم ما أَحلَّ اللَّه لَک تَبتَغى مرْضَات أَزواجِـک و            یأَیها النَّ : دیفرما  می 2 و 1 اتیآ

  یمحر غَفُور اللَّه *   لَکم اللَّه فَرَض قَد      لَئکموم اللَّه و کُمانمی ؛ اى   هو الْعلیم الحکیم   و   تحلَّۀَ أَ
اطر جلب رضایت همسرانت بر خود     چرا چیزى را که خدا بر تو حالل کرده بخ         ! پیامبر

خداوند راه گشودن سوگندهایتان را     . و خداوند آمرزنده و مهربان است     ! کنى؟ حرام مى 
  .روشن ساخته؛ و خداوند موالى شماست و او دانا و حکیم است

به این دلیل است که آنان مـردم را     ،   اگر دستور پیروي از پیامبر و امامان داده شده         و
 .از آنـان صـادر نمیـشود      ،  فرا میخوانند و هرگز دستوري بـر خـالف        به دستورات الهی    

لذا به آنان اجازه قضاوت بین مردم داده شـده در       ) 116ص،  1377،  جوادي آملی : ك.ر(
یـا  : فرماید  می و. باشد،   بر آنان نازل فرموده    وندصورتی که بر اساس حق و آنچه خدا       

و بـه رسـول   ) 26/ص ( فَـاحکُم بـینَ النَّـاسِ بِـالْحقِّ        رضِا جعلْناك خَلیفَۀً فـی األَ     داود إِنَّ 
ـ ، )49/مائـده  (وأَنِ احکُم بینَهم بِما أَنْزَلَ اللَّه   : فرماید  مى گرامی  بیـنَهم بِمـا   احکُمفَ

أَنْزَلَ اللَّه) 48/مائده( .  
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تیجـه را  ایـن ن  ،   همچنین آیات دیگرى که اگر ضمیمه شوند بـا آیـات دسـته اول              و
تنهـا از آن خـداى سـبحان    ، دهد که حکم به حق به طور اسـتقالل و اوال و بالـذات     مى

، و اگر هم کسى داراى چنـین مقـامى باشـد   ، و غیر او کسى مستقل در آن نیست  ،  است
تواند بر خالف حکـم    نمی دوم است وتبهو او در مر، خداى سبحان بر او ارزانى داشته    

   .دی صادر نمایحکم، یاله
ـ  بـه رعا   يادی داده شده است و سفارش ز      نی از والد  تی اگر دستور تبع   مچنینه  تی

  از آنان صادر نشده باشد لـذا ی است که دستور خالفیحقوق آنان شده است در صورت 
ـ  و وصینَا اإلِنْسانَ بِوالدیه حسناً و إِنْ جاهداك لتُشْرِك بی    : دیفرما می  م ما لَیس لَک بِه علْ

؛ مـا بـه انـسان توصـیه     )8/عنکبـوت  ( فَال تُطعهما إِلَی مرْجِعکُم فَأُنَبئُکُم بِما کُنْتُم تَعملُون   
تـالش کننـد کـه    ) مشرك باشند و  (و اگر آن دو   ،  کردیم که به پدر و مادرش نیکى کند       

شما به بازگشت ! ناز آنها پیروى مک   ،  براى من همتایى قائل شوى که به آن علم ندارى         
  !دادید با خبر خواهم ساخت و شما را از آنچه انجام مى، سوى من است

 » الخالقهی معصیالطاعه لمخلوق ف«:  آمده استزی اسالم نی از رسول گرام تی روا در
ـ  نی طاعتچی هی اله تی؛ در معص  )381ص،  4ج،  1404،  صدوق( ـ  و نباستی  نی از چنـ دی

   . باشدر پیامبندهی نماي نمود گر چه از سوتی تبعیحکم
 از فرماندهان را منوط به مطابقت دستور آنـان بـا         تی دستور تبع  نیرالمومنی ام لذا

 ری نسبت به مالک اشتر که حـضرت او را شمـش  یدانند نه به صورت مطلق؛ حت       می حق
فَاسمعوا لَـه و أَطیعـوا أَمـرَه    «: سندینو  می حال به مردم مصر  نیکنند در ع    می یخدا معرف 

؛ پـس سـخنش را   )38نامـه  ، نهـج البالغـه   (»  فَإِنَّه سیف منْ سـیوف اللَّـه  لْحقَّابقَ ا فیما طَ 
زیـرا او شمـشیرى   ، و امر و فرمانش را در آنچه مطابق حقّ است پیـرو باشـید         ،  بشنوید

  .شود است از شمشیرهاى خدا که تیزى آن کند نمى
 بر زی عقل است و خداوند ن از متخصص و عالم به حکمتی است که تبعیهی بدالبته
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 مورد نی ایبه عبارت. ونَمعلَم التَنتُ کُنْإ کرَهل الذّأوا لُاسئَفَ: دیفرما  می نموده وتأکیدآن  
  . خارج استاتیتخصصاً از عموم آ

  ال هللاإم کْالح برداشت نادرست از آیه دو
  :گرفته است در طول تاریخ دو برداشت نادرست صورت ال هللاإم کْالح تعبیر از
بـا شـعار     در برابر خوارج که اصل حکومـت را نیرالمومنیام. نفی حکومت ـ  1

الحکم اال  «:  استدالل فرمودند  نیبر ضرورت حکومت چن   ،  کردند  می رد» الحکم اال هللا  «
فرمـانى جـز فرمـان    ، آرى درست است! که از آن اراده باطل شد،  سخن حقّى است  » هللا

در حالى کـه مـردم بـه    ،  جز براى خدا نیستارىد زمامدگوین ولى اینها مى، خدا نیست 
و  بـه کـار خـود مـشغول    ، تا مؤمنان در سایه حکومت ،  نیازمندند،  زمامدارى نیک یا بد   

به وسیله حکومـت  ، زندگى کنند، و مردم در استقرار حکومت، کافران هم بهرمند شوند   
، گـردد   می  أمن ها  جاده .توان مبارزه کرد   گردد و با دشمنان مى     بیت المال جمع آورى مى    

در ، نیکوکاران در رفاه و از دسـت بـدکاران  ، شود و حقّ ضعیفان از نیرومندان گرفته مى    
 ضرورت ایـن امـر را تـا آنجـا           گری د يو در جا  ) 40خطبه  ،  البالغه نهج (.باشند امان مى 

امنی  هایش از هرج و مرج و نا دانسته اند که حتی حکومت ستمگر و جائر با همه بدي        
ـ ،  آمـدي  (»وال ظلوم غشوم خیر مـن فتنـۀ تـدوم         «.  است شدههتر شمرده   ب ، 6ج  ،   تـا  یب

 گرانی از تجاوز به حقوق ديری و جلوگتیامن،  حکومتی اصلفهیوظ، نیابنابر) 236ص
  .باشد  می عدالتيو برقرار

. نفی قانونگذاري را برداشت کرده اند، برخی از این آیه شریفه. نفی قانونگذاري ـ 2
 در  ي با قانون گـذار    فهی شر هی بدون توجه به جهت مورد نظر در آ        ياهللا نور  فضل   خیش

 بی ترتنیاصل ا«: دیگو  میو، خواند  می»ضاللت نامه«کند و آن را   میمشروطه مخالفت
چون ، اگر چه در امور مباحه باالصل هم باشد       ،   آراء تی و اعتبار به اکثر    یو قانون اساس  

 است و کـلّ بدعـه   نی و بدعت در دیعیحرام تشر،  دشو  می بر وجه قانون التزام شده و     
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  )260ص، 1ج، 1387،  نژاديزرگر (»ضالله
ـ  اشـکال ا   ینی چون نائ  ی بزرگ هی فق اما  سـخن و بطـالن آن را از اظهـر بـدیهیات            نی

داند که اگر قانون به عنـوان شـرعی و حکـم الهـی                می اسالمیه و مورد اتفاق همه علما     
آنچـه در لـسان اخبـار بـدعت و بـه            «: دیگو  می رد و  و ایرادي ندا   ستی ن عیتشر،  نباشد

 ریـ  گـردد کـه غ  ری متحقق و صورت پذیرتدر صو ،  ندی هم گو  ش»عیتشر«،  اصالح فقها 
ـ  عنـوان عـام   ای باشد ی شخصیـ خواه حکم جزئ،  یمجعول شرع  کتابچـه و دسـتور   ای

ـ ، ]قانون اساسی[یکل  عـز  «ی و حکم الهـ یبه عنوان آن که مجعول شرع،  هر چه باشد 
 حکم[ارائه و اظهار و الزام و التزام شود و اال بدون اقتران به عنوان مذکور    ،  است،  »اسمه

ـ ، نـائینی  (»... نخواهـد بـود   عی بدعت و تـشر    ی الزام و التزام   ی نوع چیه،  ]شرعی ،  تـا یب
  )107ص

دانند ولی بین آنهـا    می را الزم االتباع گرچه تمام دستورات پیامبر  خمینی امام
 در میـان  دانند و معتقدند پیامبر  نمیشوند و همه آنها را حکم الهی        می تفاوت قایل 

نبوت و رسالت یعنی تبلیغ و بیـان     ـ   1: مردم شؤونات مختلفی داشته اند که عبارتند از       
: ك. ر (.قضاوتـ  3، ریاست و حکومتـ  2،  احکام تکلیفیه و وضعیهزحکم الهی اعم ا

 بایـد ایـن   شانیـ اي تشخیص هر حکـم از ا لذا بر) 107ـ  105ص ، 1414، امام خمینی 
 که هر  و امیرالمومنین  شوونات مدنظر باشد و باید دید از حکم و دستور پیامبر          

، پرداختند  می حکم الهیبیان که صرفا به سه شأن را داشته اند ـ بر خالف دیگر ائمه
، استفاده شدهو امثال آن » امر«، »حکم«، »قضی«: اگر از تعابیر. ـ چگونه تعبیر شده است   
ظاهر این الفاظ این است که این احکام از شؤون حکومـت  . مرادشان حکم الهی نیست   

مانند قضیه دعـواي انـصاري و سـمره بـن     . و قضاوت است نه بیان حرام و حالل الهی    
کـه مربـوط بـه حـوزه       » الضرر و الضـرار   « به    در مورد نخل و حکم پیامبر      بجند

  )108ـ  107ص ، همان: ك.ر( .حکومت و دایره قدرت ایشان است
ما .  مطرح شده است   زی بزرگان ن  گری در کلمات د    احکام رسول اهللا   انی م تفاوت
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 بعـد از  »القواعد و الفوائـد «شهید اول در کتاب : میکن  می از آنها اشارهی به برخ نجایدر ا 
ننـد  امامـت ما  . 2تبلیغ و بیان احکام الهی؛      . 1: تقسیم کردن دستورهاي پیامبر به سه امر      

] و بیان حکم اهللا[هر دستوري در باب عبادت از باب تبلیغ : یدگو می، قضاوت. 3جهاد؛ 
مـن  «: مانند این دستور پیامبر   . است و در برخی موارد بین قضا و تبلیغ مردد است          

پس هر کسی میتواند زمـین را      . اند که برخی آن را تبلیغ دانسته     ،  »احیا ارضا میته فهی له    
ولـی بیـشتر فقهـا آن را دسـتوري والیـی       ،  م اجازه بدهند و چه ندهند     چه اما ،  احیا کند 

،  تـا یب، شهید اول (.احیا جایز نیست  ،  ]زنده[پس براي افراد بدون اجازه امام     . اند دانسته
   .کنند ایشان موارد دیگري را نیز مطرح می )216ـ215ص

 .ز احکام شرعینه ا، داند  صدر این قبیل موارد را از احکام حکومتی پیامبر می      شهید
   )643ص، 2ج، 1408، صدر(

 :بنابراین در اسالم دو نوع مقررات وضـع شـده اسـت     : دیگو  می زی ن یی طباطبا عالمه
احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردي ثابـت و احکـام غیرقابـل تغییـر                ،  نوع اول 

بـه حـسب    ،  مقرراتی است که از کرسی والیـت سرچـشمه گرفتـه          ،  و نوع دوم  ... است
کـه در بقـا و زوال خـود تـابع مقتـضیات و        ،  شود ت وقت وضع شده و اجرا می      مصلح

موجبات وقت است و حتماً با پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مقاصد تغییر و تبـدیل   
ذیـل  ، 388ص، 4ج ، 1391: ك.؛ همچنـین ر 85ــ 84ص،  1341،  طباطبائی (.کند پیدا می 

، 1341، طباطبـائی  (. خواهنـد داد و جاي خود را بـه بهتـر از خـود         )  سوره نساء  59آیه  
   )83ص

اما ،  بیان شده استیک سلسله احکام و دستورها از زبان پیامبر،  این نظریهطبق
  .احکام دائمی تلقی نشده و از آن به احکام والئی تعبیر میشود

 در دایره قانونگذاري بـه نکتـه    اینجا مناسب است از دیدگاه ژرف امام خمینی     در
دسـت  ، ایشان با عنایت به مصالح مردم و شرایط متغیـر زمـان و مکـان          اي اشاره کنیم؛    

حکومت را در وضع قوانین و مقررات بسیار باز کرد و راه کار عملی استفاده از احکـام    
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بنابراین اگر نخبگان جامعـه  .  اسالم است ـ را فراهم نمود مثانوي ـ که آنها نیز از احکا 
حکومـت میتوانـد بـه    ، ام اولیه اسالم بودضرورتی را تشخیص دادند که بر خالف احک       

  .طور موقت از آن حکم اولی چشم بپوشد
 اختیار بسیار فراتر از اختیاراتی است که نائینی براي قـانون گـذار قـرار داد کـه      این

دست قانون گذار را در مباحات شرعی و یا احکام غیرالزامی بـاز میدانـست؛ یـا آنچـه      
قانون گـذار حـق وضـع قـانون را        ،  »منطقه الفراغ «مرحوم شهید صدر معتقد بود که در        

  :  باالتر از آن فرمودندی حتو .دارد
 و مقدم بر تمام احکام  استاز احکام اولیۀ اسالم... باید عرض کنم حکومت

حاکم میتواند مسجد یا منزلی را کـه در مـسیر خیابـان اسـت        . است... فرعیه
 میتوانـد مـساجد را در   حاکم. خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند    

  )452ص، 20ج، 1378، ینیامام خم (.موقع لزوم تعطیل کند
 بدیهی است که تشخیص این ضرورت ـ بطور طبیعی ـ از عهده یک فرد خارج البته

  .است و باید توسط متخصصان مربوطه صورت گرفته باشد

  راه حل توحیدي حکومت در اسالم: مبحث دوم

... رشـد و توسـعه و  ، امنی دفع هرج و مرج و نا ،  باطنظم و انض  ،   بقاي جامعه  اصوال
همه و همه مرهون وجود دولت و حکومت است و به ضرورت عقلی بـدون حکومـت      

 در برابر خوارج که اصل نیرالمومنیلذا همانطور که گذشت ام. این امور میسر نیست
بـق  امـا از آنجـا کـه ط    .  فرمودنـد  کیدبر ضرورت حکومت تأ   ،  کردند  می حکومت را رد  

تسلیم فرمان بی چون و چراي کـسی      ،  توحیدي باید از طاغوت اجتناب کرد     هاي    آموزه
پـس  ، استبداد ممنوع و اجازه قانون گذاري به کسی داده نشده اسـت ،  دیکتاتوري،  نشد

  براي اداره امور جامعه و براي تشکیل حکومت چه راه حلی قرار داده شده است؟
  :را در این مورد راهنمایی فرموده استبشر ،  با بیان سه مطلب اساسیخداوند
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: فرمـود   مـی که از جانب خداوند به بشر عطا شـده اسـت و  ، اصل اختیار انسان ـ  1
نِ ویدالنَّج ناهیده)  بـه   زیـ  سرنوشت مـردم را ن     نیی تع لی دل نیبه هم ) 10هیآ،  سوره بلد 

 أَنْفُـسهِم ا بِقَـومٍ حتَّـی یغَیـرُوا مـا بِ         إِنَّ اللَّه لَا یغَیرُ م    : خود آنان سپرده است و میفرماید     
؛ همانا خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمیدهد تا اینکه خودشان           )11آیه  ،  سوره رعد (

   .تغییر دهند
 خود مردم حاکم بر سرنوشت خودشان باشند و اداره امـور جامعـه بـا             دی با نیابنابر

 . مردم استیندگی کسی سپردند از باب نماخود آنان باشد و اگر اداره امور جامعه را به
  : ندیفرما  می بارهنی در اامام

از حقوق اولیه هر ملتی اسـت کـه بایـد سرنوشـت و تعیـین شـکل و نـوع                  
  )367ص، 4ج، همان (.حکومت خود را در دست داشته باشد

  )245ص، 5ج، همان (. اهالی مملکت با خودشان استسرنوشت
بنابراین سـلطنت وي  . مدن شاه نداشته استنقشی در روي کار آ  ،   ملت اراده

  )173ص، همان (.از اساس غیرقانونی است و از مشروعیت برخوردار نیست
 نیـ حتـی اگـر ا  .  تحمیل بر اکثریت جامعه مغایر با شرع دانسته شده اسـت          هرگونه

، امـا مـردم او را قبـول          فردي باشد که صادقانه و دلسوزانه کار میکنـد         ي از سو  لیتحم
  . ندارند

ملت ما هر طور رأي داد مـا هـم از آنهـا تبعیـت               . ما تابع آراي ملت هستیم    
 به ما حق نداده است؛ پیغمبـر     تعالیما حق نداریم؛ خداي تبارك و       . کنیم می

 .کنـیم باسالم به ما حق نداده است که ما به ملتمان یـک چیـزي را تحمیـل            
  )34ص، 11ج، همان(

  : ندیفرما  میلذا
، 5ج، همـان  (. را نخواسـتند بایـد کنـار بـرود    اريزوقتی مردم یـک خـدمتگ     

  )244ص
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ـ  در سـه آ یـی  اصل عقالنی اي و امضا»عتیب «رشیاسالم با پذ. عتیب ـ  2  قـرآن  هی
ـ آ،  و سـوره ممتحنـه  18 و 10 اتیآ،  سوره فتح  (میکر  و نظـر مـردم در   يبـه رأ ، )12هی

حکومت تواند بر مردم   نمی معصوم همیانتخاب حاکم احترام گذاشت که بدون آن حت    
 و  ثربی مردم   عتی با ب   اکرم امبریپ) 251ـ   274ص  ،  1395،  موسویان: ك.ر (.دینما
 مردم عتیبا ب، رفتندی که به ظاهر زعامت مردم را پذ ی و هنگام  ری در غد  نیرالمومنیام

 که به   ی مردم و کس   نی است ب  ي حکومت قرارداد  نیبنابر ا . به امر حکومت اقدام کردند    
  .شود  میعنوان رهبر انتخاب

 از جانب خداوند دستور بـه اطاعـت از آنـان داده شـده                در مورد معصومان   اگر
 عقل اثبات شـده اسـت و   لی بر انسان به دلی الهتی بوده است که واللی دلنیاست به ا  

 طی که از معصومان داشت و تنها آنـان را مـصداق اتـم واجـد شـرا                 یخداوند با شناخت  
 نیدر عـ  ) 124/انعام ( أَعلَم حیثُ یجعلُ رِسالَتَه    هلَّال رای فرمان داد ز   نیچن،  دانسته است 

 اقـدام بـه اداره   زیآنان ن، رفتندیحال به آنان فرموده خود را ارباب ندانند و اگر مردم نپذ  
  .نمودند  نمیامور جامعه
 نی معـصوم رهی در حکومت همانند سـ زی که روش ما ننی دربارة ا  امام حضرت

  :  فرمودندنیاست چن
 و امـام    حکومت جمهوري اسالمی مورد نظر مـا از رویـه پیـامبر اکـرم             

 الهام خواهد گرفت و متکی به آراي عمـومی ملـت خواهـد بـود و                علی
، امام خمینـی   (. گردید دشکل حکومت با مراجعه به آراي ملت تعیین خواه        

   )334ص، 4ج، 1378
 لـذا . صـورت گیـرد  به این معنا که اداره امور جامعه بـا مـشورت مـردم            ،  شوراـ   3

ـ  نیو حتی رسول گرام  ) 38/يشور (وأَمرُهم شُوري بینَهم  : دیفرما می  در اداره امـور  زی
  .وشَاوِرهم فی الْأَمرِ: دیفرما  میشوند و خداوند  میجامعه مامور به مشورت با مردم

ا اینکه  ی،  منصرف به اصل حکومت است    ،  در این آیات شریفه و روایات     » امر «کلمه
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در عین حال   ) 497ص،  1ج،  1411،  منتظري (.کم حکومت قدر متیقن از آن است       دست
   .شود شامل اعمال و وظایف حکومت نیز می

نه ، مشورت در اجراي امر و تنفیذ امور باشد، احتمال دارد مراد آیه:  کسی بگویداگر
 در خطـاب بـه   لْـأَمرِ وشَـاوِرهم فـی ا   چنانچه همین معنا در آیه شـریفه      .اصل والیت 

 بوده والیت قطعاً براي پیامبر اکرم، زیرا در آن هنگام،  مدّ نظر بوده است پیامبر
  . براي اصل والیت نداشتشورتو نیازي به م

،  اقتضاي مطلوبیـت و نفـوذ آن   وأَمرُهم شُوري بینَهم  اطالق آیه   :  پاسخ میگوییم  در
علم به مقصود که در آیه دیگر که ،  اجراي آن داردهم در اصل والیت و هم در فروع و       

   )همان (.موجب رفع ید از اطالق این آیه نمیگردد،  استمخاطب آن شخص پیامبر
،  این اساس غیر از دستورهاي صریح که از سوي خداوند براي بشر تعیـین شـده       بر

 . قرار گیرددر امور دیگر باید به مشورت پرداخته شود و نظر اکثریت جامعه مالك عمل 
 و یتوان از مشورت امام عل  میبه عنوان نمونه   )بحث شورا ،  1395،  موسویان: ك.ر(

 جهان اسالم را با به ندهیآ،  که حضرتنیاد کرد که با ای با مردم در جنگ امام حسن
دانستند و بارها بر آن   می خطرناكاری اسالم و مسلمانان بسي براهی امی بندنیقدرت رس

ـ «: فرمودنـد ،   به جنـگ ندارنـد     یلی مردم تما  دندی د یاما وقت ،   نمودند تأکید ـ  سیل  ان  ی ل
 . مجبور کـنم دیخواه  نمی کهيزی؛ من حق ندارم شما را بر چ   » ما تکرهون  یاحملکم عل 

  )208خطبه ، نهج البالغه(
ـ  است که اختنی است ادی که به دنبال اصل توح     ی هر حکومت  فهی وظ لذا  مـردم را  اری

ـ  را به خود مردم بدهد؛ به آنان به د ینقش اصل به خود آنان بسپارد و        نگـاه  تیـ  رعدهی
 ریـ  خطفهی وظنی فاصله گرفتن مردم از اای که منجر به کمرنگ شدن      ینکند و هر حرکت   

 اصل نی با اهتمام شرع به اریمغا،  ندهدي وادنی ادر اجازه حضور مردم را ایآنان گردد 
  .است
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  : روایت شده که فرمود پیامبر اکرماز
 کانت امراؤکم خیارکم و اغنیاءکم سمحاءکم و امورکم شوري بینکم فظهر االرض          ااذ«

آنگـاه کـه   «؛ )36ص، 1394،  و حرانی  361ص،  3ج،  1403،  ترمذي (»خیر لکم من بطنها   
فرمانروایانتان خوبان شما باشند و ثروتمندانتان بزرگوارانتان و امور شـما در بینتـان بـر           

  » است براي شما از درون آنرهتروي زمین ب، اساس مشورت باشد
 روایت  به سند خویش از پیامبر اکرماز امام رضاز  ی ن »اخبار الرضا عیون  « در

مرها و یتولی من غیـر  أ و یغصب االمۀ ۀن یفرق الجماعأ جاءکم یرید    نم« :شده که فرمود  
کسی که به نزد شما «؛ )62ص، 2ج، 1363، صدوق (»مشورة فاقتلوه فان اهللا قد اذن ذلک    

آید و بخواهد جماعت شما را متفرق و امر امت را غصب و بدون مـشورت بـر مـردم                    
  .» چنین قتلی را صادر فرموده استزهاجا، زیرا خداوند متعال، او را بکشید، مسلط شود

کـه   بنـابراین ، شود  روایت ظهور در این معنا دارد که والیت با مشورت ثابت می        این
 .نـه در اعمـال و وظـایف حکومـت         ،  شـد مشورت در تصدي اصـل حکومـت با       ،  مراد

  )497ص، 1ج، 1411، منتظري(
زبانهـا  ،  اش شخـصیت داده    بـه جامعـه   ،  دهـد   نظامی که به شورا اهمیت می      نیابنابر

پـذیر   کنند و وجدانهاي مردم بیـشتر مـسئولیت       ها پیدا می   جرأت الزم را در بیان اندیشه     
رده اسـت ـ بـا اینکـه رهبـر      شود؛ به تعبیر شهید صدر خداوند بر پیامبرش واجب ک می

معصوم است ـ با جامعه به مشورت بپردازد تا مسئولیت آنها را در انجام خالفت الهـی   
  )153ص، بی تا، صدر (.به آنان بفهماند

شـکل  ،   به صورتهاي گوناگون بر نقش مردم در مشروعیت حکومـت           خمینی امام
  :کنیم  میها اشارهدر اینجا به برخی از آن. نظام و اداره امور تأکید نمودند

  :  اکثریت در اندیشه امام اهمیت بسیاري داردرأي
 .دموکراسی این است که آراي اکثریت و آن هم این طور اکثریت معتبر است  

  )304، ص9ج، 1378، ینیامام خم(
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و معنا ندارد که یک اقلیتی بخواهد تحمیل کند به یک اکثریتی؛ این خـالف               
  )322ص، 10ج، همان (.دموکراسی است

امام در پاسـخ بـه   .  اکثریت حتی در مورد عهده داري ولی فقیه نیز مد نظر است این
  : ، چنین نوشتندنامه نمایندگان رهبري در دبیرخانه ائمه جمعه

لکن تولى امـور مـسلمین و تـشکیل حکومـت           . والیت در جمیع صور دارد    
 شدهد که در قانون اساسى هم از آن یا، بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین

، 20ج، همان (.شده به بیعت با ولى مسلمین و در صدر اسالم تعبیر مى، است
  )459ص

   :هر چند بر خالف خودش باشد،  اکثریت معتبر استرأي
بـه ضـرر   ، ولـو بـه خـالف   ، اکثریت هرچه گفتند آراي ایـشان معتبـر اسـت      

   )304، 9ج، همان (.خودشان باشد
 یقرآنهاي   را بر اساس عقل و آموزه يکتاتورید،   که در اکثر سخنان خود     نی با ا  امام
ـ         نیدانند در عـ     می فسق و منشأ همه مفاسد    ،  مردود   احتـرام  نی حـال بـه اراده ملـت چن

  : ندیگو  میگذارند و می
مـا  همه ملت گفتند ، خواهیم ما دیکتاتور می،  اگر ملت خواست بگوید که نه     

، 9ج،  همـان  (.شما چـه حقـی داریـد کـه بگوییـد نـه            ،  اهیمخو  می دیکتاتور
  ) 529ص

در مورد نمایندگان مجلس در دوران شاه از این رو کـه برخواسـته از راي اکثریـت           
  : فرمایند  میدانستند و  نمییآنان را قانون، جامعه نبودند

، همـان  (.براي اینکه منبعـث از اراده ملـت نیـست         ،  مجلسین قانونیت ندارد  
  )401ص

 م کردنـد کــه مــا شــاه را  ایــران در تظــاهرات بـسیار وسیعــشان اعــال مـردم 
صـادر کردنـد کـه در ایـن     هـایی   اعالم رسمی کردند؛ قطعنامـه    . خواهیم نمی
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، همـان  (.نـد خواه تصریح شـده بـود کـه رژیـم سـلطنتی را نمـی       ها    قطعنامه
  )204ص

  و عمـالً   رسماً» حکومت اسالمی «نه  » جمهوري اسالمی « از انقالب نیز با طرح       پس
دند؛ از اصل نظام جمهوري اسالمی گرفته تا قـانون  همه مسائل را با رأي مردم شکل دا   

   ...خبرگان و، ریاست جمهوري، مجلس، اساسی
  : گویند  درباره نقش مردم در انتخاب رهبر چنین میایشان

اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلی را براي رهبري حکومتـشان          
، بري را به عهده بگیرد   وقتی آنها هم فردي را تعیین کردند تا ره        . تعیین کنند 

شود  در این صورت او ولی منتخب مردم می. قهري او مورد قبول مردم است   
  )371ص، 21ج، همان (.و حکمش نافذ است

چنین ،  اصل ششم قانون اساسی جمهوري اسالمی که مورد تأیید امام قرار گرفتدر
 اداره شود؛ از    در جمهوري اسالمی امور کشور باید به اتکاي آراي عمومی         «: آمده است 

  »راه انتخابات
 خـود  نـد یفرما  میدانند و  نمی را مجازي بعد يها  نسل ي برا يری گ می تصم ی حت امام
  : ندیگو  می لذارندی بگمی سرنوشت خود تصمي برادیآنان با

 این مجلس مؤسسانـ  مجلس مؤسسان از ناحیه ما همه صحیح؛ او حق دارد  
ود هست تعیین کند؛ آنـى کـه        موج،  که سرنوشت این ملتى که اآلن هست      ـ  

آنها ملت ، آیند در صد سال دیگر در اعقاب شماها مى       .. . و بعدها  ستاآلن نی 
. توانم سرنوشت آنها را تعیین کنم من نمى، آنها اآلن هیچند، ایران اآلن نیستند

 .آخر ما چه حقى داریم که سرنوشت دیگران را تعیین کنیم؟ آنهـا دیگراننـد          
  )508ص، 5ج، همان(

دینـی و سـیره و مـنش امـام     هاي   این کم رنگ کردن نقش مردم مغایر با آموزه      بربنا
  .باشد  نمی است و چنین حکومتی از مشروعیت برخوردارخمینی
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   گیرينتیجه

 شود  میيری گجهی نتنی شده چنانی مطالب باز

ـ   دی از طاغوت اجتناب کرد و به او کفر ورز         دی با دی به توح  دنی رس يبراـ   1  ی و حت
  . به او رجوع نکردزیحقاق حق ن ايبرا

  . به خداوند نسبت دادنانیتوان بدون اطم  نمی رای فرمانچیهـ  2
 زیـ  نيگـر یاطاعت بـی چـون و چـرا از د   ، ستی ندنی منحصر در پرستتیعبودـ   3
  . استتیعبود
 نسبت ی نمود حتي اطاعت و فرمانبرداریعنی ارباب خود قرار داد دی را نبایکسـ  4
ـ  نمود که او نتی تبعیتوان از کس  مییو در صورت  . ماء و عل  اءیبه انب   متقـابال از شـما   زی

  . گرددتی در حقوق رعاي تساویعنی کند تیتبع
 از پـس ــ   ی از دسـتورات الهـ  ریـ غ درـ    آنحضرت نی و فرام  امبری پ تیوالـ   5

 خواسته شده اسـت خـود را   اءیلذا از انب .  است تی اکثر ي رأ رشیپذ و مردم با مشورت
 معصومان از جانب خداونـد قـرار داده    ي برا تیبه هر حال اگر وال    . ردم ندانند ارباب م 

 نی دارد و او چنـ تی باب است که خداوند به حکم عقل بر انسان وال     نیشده است از ا   
.  جامعـه هـستند قـرار داده اسـت    ي رهبرطی شرانی آنان که واجد باالتر   ي را برا  یتیوال

 در یدهند و اداره امـور را طبـق دسـتور الهـ      نمیدا از فرمان خری غی فرمانزیالبته آنان ن 
  دهند  میبا مشورت مردم انجام، صورتی که مردم خواسته باشند

ـ  اکثردییـ آن مـورد تأ  هاي    استیاگر حکومت و س   ـ   6 مـصداق  ،  جامعـه نباشـد  تی
  .طاغوت و ارباب است که به شدت از آن اجتناب شده است

داننـد و    مـی  برتـر گرانی نظر خود را از د  و يرأ،  کتاتورانی مستبدان و د   معموالـ   7
 اسـت  ی فرعونیروش،  و استبداديکتاتورید. ستندی نلی قاگرانی آراء دي احترام برا  چیه

  .باشد  میری است مغااریو با اصل خلقت انسان که بر اساس اخت
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ـ  است اما با رعا    نی د دییاصل حکومت مورد تأ   ـ   8 ـ اخت: ی سـه اصـل اساسـ    تی  اری
لذا حـاکم موظـف اسـت اداره امـور را بـا نظـر               .  مردم و شورا   رشی و پذ  عتیب،  انسان

 نظر را داشته باشد و نی که بهترنی خود و لو ادی و صالحدلی انجام دهد نه به متیاکثر
 اربـاب و  دی خود را نبا ی ندهند و به عبارت    صیمردم مصلحت خودشان را درست تشخ     

  . بپنداردتیمردم را رع
ـ  که بخواهنـد نظـر و د      اءی انب یداده است حت   ن ی را خداوند به کس    ی حق نیچن  دگاهی

  . کنندلیخود را بر مردم تحم
  
  



344  3ج /  مجموعه مقاالت 

  منابعفهرست 

  قرآن
  . البالغهنهج .1
  ق1414، مکتب االعالم االسالمی، قم، بدائع الدرر، روح اهللا،  خمینیامام .2
  بی تا، اسماعیلیان، قم، لهی الوسریتحر، روح اهللا،  خمینیامام .3
، موسسه تنظیم و نشر آثار امـام خمینـی  ، تهران، فه امامصحی، روح اهللا،   خمینی امام .4

  ش1378
موسسه تنظیم و نشر آثار امـام       ،  )حکومت اسالمی  (هی فق تیوال،  روح اهللا ،   خمینی امام .5

  ق ،1423خمینی
   انتشارات دانشگاه تهران، تهران، غرر الحکم و دررالکلم، آمدي .6
  ق1403، دارالفکر، بیروت، سنن، ابوعیسی، ترمذي .7
  ش1377، مرکز نشر اسراء، قم، فلسفه حقوق بشر، عبداهللا،  آملیيجواد .8
  ق1394، موسسه االعلمی، بیروت، تحف العقول، حسن بن علی، حرانی .9

  م1960، ی البابیسیمکتبه ع، قاهر، اخبارالطوال، احمدبن داود، ينوریالد .10
 وتوسعه علوم قاتیمؤسسه تحق، تهران، تی مشروطلیرسا، نیغالمحس،  نژاديزرگر .11

  ش1387، یسالما
ـ  الفقه و االصول والعربیالقواعد و الفوائد ف،  یمحمدبن مک ،   اول دیشه .12 مکتبـه  ، قـم ، هی

    تایب، دیالمف
  بی تا، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، االسالم یقود الحیاة، محمدباقر، صدر .13
  ق1408، دارالتعارف للمطبوعات، روتیب، اقتصادنا، محمدباقر، صدر .14
  1363، کتابفروشی طوسی، قم، یون اخبارالرضاع، محمدبن علی، صدوق .15



  345 ...مغایر با توحید در، پذیرش حکومت غیر مردمی  

ـ  الفق حـضره یمـن ال    ،  یابوجعفر محمد بن علـ    ،  صدوق .16 منـشورات جماعـه    : قـم ،  هی
  .ق1404، چاپ دوم، نیالمدرس

  ش1349، شرکت سهامی انتشار، تهران، پرتوي از قرآن، سید محمود، طالقانی .17
  ق1391، موسسه االعلمی، بیروت، المیزان، سید محمد حسین، طباطبائی .18
ـ «در کتـاب    »  و زعامـت   تیوال«مقاله  ،  سید محمد حسین  ،  طباطبائی .19  در بـاره   یبحث

  ش1341،  انتشاریشرکت سهام،  تهران»تی و روحانتیمرجع
  انتشارات ناصرخسرو، تهران، مجمع البیان، فضل بن حسن، طبرسی .20
  ق1407، دارالکتب االسالمیه، تهران، یکاف، محمدبن یعقوب، ینیکل .21
  ق1411، دارالفکر، قم، دراسات فی والیۀ الفقیه، حسینعلی، منتظري .22
  ش1395، دانشگاه مفید، قم، ي مردم ساالرینی دیمبان، سید ابوالفضل، موسویان .23
  .بی تا، شرکت سهامی انتشار، تهران، تنبیه االمه و تنزیه المله، محمدحسین، نائینی .24

  





  
  
  
  
  

   ینیخم امام توسط زنان حقوق يایواح کرامت یبررس
  )کید برآیات قرآن وروایاتبا تأ(

  1زاده يدابوالفضل موسویس

 یبی پرفراز ونشي روزهايخ تمدن بشری از آنجا که زنان در طول تار    :چکیده
ـ  است کـه با یهیوبداند   را پشت سر گذاشته    ت یدن بـه وضـع  ی رسـ يد بـرا ی

 ی حقوق وکرامت زنان تالش کرد اما سخن در انتخاب راه     يایاح مطلوب و 
  .باشد  می امور زنانیظام اصالحجاد نی ايدرست برا

 یمذهبی ـ  خ معاصر در تحول اجتماعی در تارینیبا توجه به نقش امام خم
ـ  که ایز نقش ی اسالم در جهان ون    یران ومعرف یدر ا  ـ  زنـان در ا يشان بـرا ی ن ی

 حقوق زنان توسط يایموضوع کرامت واح «یتحول بزرگ قائل بودند، بررس
ـ یامام خم  ـ  اهم يدارا)آن کـریم    بـا تأکیـد برآیـات قـر       ( ین ت وضـرورت  ی
  .ستیاجتماع
ـ ی حقوق زنان توسـط امـام خم       يای کرامت واح  یبررس«مقاله   در صـدد    ین

باشـد،که    می کرامت وحقوق زنان توسط امام  يای اح ی به چگونگ  ییپاسخگو
 يگـر یم زنـان و د یره امـام در تکـر   ی س یکیافته است،   یدر دو بخش سامان     

                                                   
  gmail.com@mosaviqom٢٥١شاه ایمیلکرمان صنعتی دانشگاه علمی هیأت عضو. 1

mailto:@gmail.com
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  .ینی خمکرامت زنان در گفتار وسخنان امام
ره وگفتار وسخنانشان   یات مبارکشان توانستند در س    یدر طول مدت ح    امام

ت وحقوق از دست رفته او را با الهام ازآیـات قـرآن در زمـان دوران      یشخص
  .اء وزنده کنندی احیستمشاه

ره امام یت زنان،کرامت زنان،سی حقوق،حقوق زنان،شخصيایاح: ها کلید واژه
   ینیخم

  مقدمه

ـ ا و  اسـت، ی وجهـان ی انـسان  یل اصـل  یمروزه از مسا  مسأله زن ا    از یکـ ین مـسأله  ی
ن ین مسأله مهم تر   ی ا یرود،در بررس   می سطح فرهنگ در کشورها به شمار     هاي    شاخصه

توان از او ی اوست،آنچه که م   یت ومکانت انسان  یدر باره شخص  ها    دگاهیل د یموضوع تحل 
  .اد کردیبه عنوان کرامت زن 

ـ  ی در ا  یوسوال اصل  ـ  اح یچگونگ،هن مقال  کرامـت وحقـوق زنـان توسـط امـام           يای
  .باشد می) با تأکید برآیات قرآن کریم (ینیخم

  .می در صدد پاسخ هستي اطالعات کتابخانه ايگردآور وهین سوال را به شیکه ما ا
 و رفتـار  کرامـت،  ت،یشخـص   اسـت، یکره اجتماع انـسان ی ازپیمی به عنوان ن  "زن"

در طـول  .کنـد   میفای راای نقش مهمی جامعه انسانيریشه او بدون شک در شکل گ    یاند
 یارات او در زنـدگ    یت اش وحدود واخت   یشأن وکرامت وشخص  "وجود زن "خ بشر یتار

 اش بـا او،همـواره مـورد    یابیسه وارزیگاه او در مقا   یونداو با مردوجا  ی،وارتباط وپ يبشر
 طـرز  م نـازل شـد،کرامت زن بـه    ی قرآن کر  ي واعتقاد یبحث بوده است،در بستر فرهنگ    

 یم در مقابله با آن چه که در آن روزگار بود،گاه  یشد،قرآن کر   می ریه وتفس ی توج یبیعج
  .د داشته استیی موضع تأیموضع انکار داشته،وگاه

 اسـت کـه مـورد توجـه         ی از جمله مباحث   یوضعیت و حقوق زنان در جامعه اسالم      
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را   جامعـه  ازیکـه نیمـ    ـ ایشان درباره حقوق زنـان . قرار داشت خاص حضرت امام
ـ انـد  دهند و در طول تاریخ با تضییع حقوق خـود مواجـه بـوده    یتشکیل م نظـرات و    

 و منطبـق بـا شـرایط    ي بینش اسالم نـاب محمـد    ي بر مبنا  يا  ارزنده يها یراهنمای
  . زنان ارائه فرموده استی و ذاتيفطر

ن از  قائل بود و عقیده داشـت کـه ز      يا  زن ارزش و احترام ویژه     يبرا یامام خمین 
 موجود میان زن و مرد بـه  يها  با مرد برابر است و تفاوتینظر شرافت و حیثیت انسان    

  . نداردیها ربط  آنیحیثیت انسان
 چـه   ی اسـالم  يمشخصات حقوق زنان در جمهـور     « ایشان در پاسخ این سؤال که       

و  میان زن و مرد نیست؛ زیرا که هر دی، تفاوتیاز نظر حقوق انسان: فرمود» خواهد بود؟
 یبلـه، در بعـض  . انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچـون مـرد دارد        

هـا ارتبـاط     آنی بـین زن و مـرد وجـود دارد کـه بـه حیثیـت انـسان                یهای موارد تفاوت 
  ).147صی،نیامام خم...(.ندارد

 از مظلومیـت زن در تـاریخ      يا  را مرحلـه   ي دوران حکومـت پهلـو     حضرت امـام  
به او ستم کردنـد و از آن مقـام شـرافت، عـزّت و     »  زنيآزاد«م دانسته که در آن به اس  

 که داشت او را پایین کشیدند، اخالق او را فاسد کردند و ارزش او را به قـدر             یمعنویت
  )13ص،همان.(کاال تنزل دادند

 را از این ظلمت   ی خود، زن ایران   يها ياز این رو، امام راحل قدس سره با روشنگر        
 بخـشید و  ی بر او حاکم بود رهـای يپنجاه سال حکومت پهلو جهل و جور که در طول       

  . به او بازگرداند،اش را با اتکال به آیات کریمه قرآن  از دست رفتهیهویت اصیل انسان
 هـا  زن شـد  پیدا اسالم اگر«: گفتند یم که را دشمنان سوء تبلیغات نیز دیگر يسو از
 »نیاینـد  بیـرون  و بزننـد  خـود  يها خانه در بر یقفل و بنشینند خود يها خانه يتو باید
  : که فرمود یم ارائه زمینه این در را يتوحید ناب اندیشه کرده، یخنث

 هـا  زن اسـالم  صـدر . دهند یم نسبت اسالم به که است یغلط حرف چه این
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   )143ص،همان(. رفتند یم هم جنگ يها میدان يتو. بودند هم لشکر يتو
هاي   قرن دارد،وبه نهیرید يا سابقه وقرآن،نید حوزه در زنان رامونیپ نیوتدو فیتأل
  :کرد خالصه دوره دو در توان  میرا تالشها نیا گردد،مجموعیم بر يهجر وچهارم سوم

زده ادامـه   یتا حدود قرن سـ     و ن دوره از قرن سوم وچهارم آغاز شد       یکه ا : دوره اول 
 .داشت

 .شوند  میشنا غرب آياین با دنی که مسلمیزمان ي،زده قمریاز قرن س: دوره دوم

آثـار حـضرت امـام     ويد مطهریشه د قطب،یس عقاد، ،يکسرو، د رضای از رش  يآثار
  :همچون ینیخم

  .، چاپ اولی قدس سره، وزارت ارشاد اسالمی زن در کالم امام خمینيسیما  ـ
 ین المللیش بی ؛ مجموعه مقاالت هماینیره امام خم یشه وس یکرامت انسان در اند   

  .7 ـ 8 ن جید و قلمرو ینیامام خم
  .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، امامو صحیفه 

  .نوشته شده است ودیگر آثاري که در ارتباط با امام
 گونـاگون  يهـا  براین اساس حضرت امام قدس سـره، حـضور زنـان را در صـحنه              

دانـست و از حقـوق    ی مـ ي ضـرور ی مجاز و حتـ  يامر. .. و ی، فرهنگ ی، سیاس یاجتماع
و منزلت و ارزش از دست رفتـه او را          ،ت از دست رفته آنان دفاع کردند       و کرام  یاسالم

  .مجدد احیاء کردند

  مفهوم شناسی کرامت

 :است شده تعریف چنین واژه این اللغۀ مقاییس در

  : دارد باب دو که است صحیحی اصل: کرم«
ـ 1  اخـالق، کـه   از خُلقی در بزرگی و شرف یا است، چیز خود در بزرگی و شرف  

: کـریم  نبـات  و ارزش، با و نفیس اسب: کریم فرس و بزرگوار مرد گفت هنگام این در
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 بـه  بزرگـواري  فرزندان یعنی کرد بزرگواري مرد: الرجل اکرم و نفیس، و ارزش با گیاه
 اسـت،  گیـاه  بـراي  شایـسته  که زمینی و. بارید باران ابر یعنی: السحاب وکَرُم. آورد دنیا

 ازگنـاه  موردگذشـت  در خُلـق  در و کَـرَم  . باشـد  شایسته و خوب اش گیاه که هنگامی
 از گنـاه   یعنی شود  می برده کار به کریم که هم خدا مورد در رود  می کار به هم گناهکار

  . گذرد  میدر خود بندگان مؤمن
  )ق.هـ1410فارس، ابن(. »باشد  میوگردنبند قالده معناي به ـ کَرم ـ دیگر اصل  ـ2

شـود    مـی  صفت کرم وقتی متصف بـه خداونـد       که   شود  می از عبارت راغب روشن   
 و وقتـی متـصف بـه انـسان    . دهـد   مـی اسمی است که از احسان و انعام پروردگار خبر      

و به طورکلی هر . دهد  میشود اسمی است که خبر از اخالق و رفتار پسندیدة انسان      می
  .شود  میچیز شریفی در محدودة جنس خودش با وصف کریم بیان

اکرام و تکریم یعنی اینکه اکـرام و نفعـی بـه            : گوید  می  تکریم راغب دربارة اکرام و   
رسد چیز   میانسان برسد،که در پی آن سختی و حرجی نباشد، یا آن که آن چه به انسان

  :توان خالصه کرد  میاز آن چه گفته شد. با ارزشی باشد
  .رود  میکرامت اسم اکرام است وگاهی نیز به جاي آن به کار.1
  وکرامت عرضی) کرامت ذاتی ب)الف:  استکرامت دوگونه.2

عبارتست از آن چیزي که به خودي خود داراي شرافت و بزرگـواري           : کرامت ذاتی 
  .»شرف فی الشئ فی نفسه«. باشد

عبارتست از آن چیزي که به واسطۀ داشتن صفتی داراي شـرافت و             : کرامت عرضی 
سواري دادنش، و ابـر     شود، درخت به خاطر میوه دادنش، اسب به خاطر            می بزرگواري

  .به خاطر باران اش، داراي شرافت و بزرگواري هستند
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  له زنأشناسی تفاسیر قرآن در مس گونه

شـوند و    مـی رسـندگونه گونـه     مـی  تفاسیر قرآن کریم وقتی به آیات مربوط به زنان        
 هرکدام از مفسرین با همان ذهنیت خاصی که نسبت به زنان دارنـد بـه تفاسـیر آیـات                 

د بنابراین تفاسیر از قرون اولیه تـاکنون مراحـل پـر فـراز و نـشیبی را پـشت                     پردازن می
این تفاسـیر را  هاي    توان در یک جمع بندي مشخصات و ویژگی         می سرگذاشته است و  
  :این گونه بیان نمود

ـ 1 تفاسیر ارائه شده تا دویست سال پیش بر اسـاس مبـانی معرفتـی و فرهنگـی و       
      و عموماً با اند  ر، در تفسیرآیات مربوط به زن متفاوت    حال و هواي حاکم بر حیات مفس

از وقتی که مـسأله  . اند همان نگاه سنّتی حاکم بر جوامع اسالمی، به تفسیرآیات پرداخته         
زن به عنوان یک مسأله فرهنگی و اجتماعی در دنیاي معاصر درآمد، تفاسیر هم مختلف     

  .شدند
ـ 2 اصر دغدغۀ ذهنـی مفـسران نبـود و    از آن جهت که مسأله زن پیش از دوران مع  

چندان مورد توجه آنان نبود، ناسازگاري و تضاد درون تفسیري در این کتب به وضوح              
 .شود  میمشاهده

  .شود  نمی به این معنا که در تفسیر آیات هماهنگی معرفتی مالحظه
ـ 3 به غیر اسالمی، هاي  در اغلب و اکثر این تفاسیر هم، مطالب راه یافته از فرهنگ  

  .خورد  میویژه آیات مربوط به خلقت زن و مرد به وضوح به چشم
  :توان به سه گروه تقسیم کرد  میتفاسیري هم که در دوران معاصر نگارش یافته  ـ4

تفسیرهایی که در دوران معاصر نگارش یافته و لیکن باز هنوز به همان سـبک   ) الف
ر، یعسوب الدین رستگار و تفسیر و سیاق سنّتی و همان دیدگاه سنتی، مثل تفسیرالبصائ        

  منیر، وهبه زحیلی
هاي  تفسیري گذشته و ارائه دیدگاههاي  تفاسیري که با تعدیل پاره اي از دیدگاه) ب
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المنـار  : زن و مرد در قرآن پرداخته اند، مثـل هاي  نو، به تبیین کالمی ـ اجتماعی تفاوت 
  . عالمه طباطباییفی تفسیر القرآن، رشید رضا؛ المیزان فی تفسیر القرآن،

تفاسیري که با رویکرد کامالً نو به آیات مربوط به زن پرداخته است و کامالً بـا              ) ج
مثل تفسیر من وحی القرآن، عالمه محمدحسین فضل اهللا و تفسیر . تفاسیر قبل فرق دارد

  .التحریر و التنویر، ابن عاشور
ـ           ه تنهـا در میـان فقهـا    بنابراین همانگونه که مشاهده گردید در باب مـسائل زنـان ن

اختالف نظر فاحش وجود دارد و هر فقیهی با دیدي نسبت به زنـان بـه تفـسیرآیات و           
روایات فقهی پرداخته است که این تضاد و اختالف به میان مفسرین هم کـشیده شـده                 

  ).355 ـ 353،ص4ش،ج.هـ1384سندگان،ی از نویجمع(.است که بیان شد
 اسـت کـه در آثـار مکتـوب          یو مفـسران   از جملـه فقهـا       ینـ ی حضرت امـام خم   

 دن بـه مقـام و منزلـت زنـان         یا و کرامت بخـش    ی اح ي خود در تالش برا    يها یوسخنران
  : همچونيدر آثار. باشد می

  .، چاپ اولی قدس سره، وزارت ارشاد اسالمی زن در کالم امام خمینيسیما  ـ
 ین المللـ ی بشی ؛مجموعه مقاالت هماینیره امام خمیشه وسیکرامت انسان در اند  

  7 ـ 8ن جی وقلمرو دینیامام خم
، نشر وزارت فرهنـگ  ی انقالب اسالم  یو صحیفه نور، تنظیم سازمان مدارك فرهنگ      

  .شانیگر آثارایود.یو ارشاد اسالم
، ی گوناگون اجتمـاع   يها  حضور زنان را در صحنه     ،براین اساس حضرت امام   . ...
 آنـان   یدانست و از حقوق اسـالم      ی م ي ضرور ی مجاز و حت   يامر. .. و ی، فرهنگ یسیاس

  .کرد یدفاع م
  :ردیه مورد توجه قرار گید از دو زاوی حقوق زنان بايای کرامت واحیبررس
  .م زنانی در تکر ینیره حضرت امام خمیس. الف
  .م وکرامت حقوق زنان استیکه ناظر به تکر سخنان امام. ب
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   ینیره حضرت امام خمیکرامت زنان وس. الف
ـ  ا يرفتـار هـاي     تـوان شاخـصه     مـی  سخنان بستگان واقوام امـام    با دقت در     شان را ی

  :دیگو  میشانیهمسر امام در مورد رفتار ا.  کردییشناسا
چ حرف بد یه.دادند  میتی اهمیلیگذاشتندوخ  می احترامیلیحضرت امام به من خ"

ـ . ...زدندی به من نم   یا زشت ی ـ    ی در اوج عـصبان    یحت   واسـائه ادب   ی احترامـ  یت هرگـز ب
  ).50ص1ش،ج.ه1373ستوده،(".کردند ینم

 ي برای عملییر را به عنوان الگو   ی توان موارد ز   ی م از مجموعه سخنان همسر امام    
  :در خانواده استخراج کرد، حقوق زنيایکرامت واح

 خانواده و احترام به همسر عالقه و ابراز محبت و. 1

  : باشد  میومسوره ر21برگرفته از آیه این ویژگی اخالقی حضرت امام خمینی
    ًۀمحر ةً ودوم نَکُمیلَ بعج ها وکُنُوا إِلَیتَسواجاً لأَز کُمنْ أَنْفُسم أَنْ خَلَقَ لَکُم هنْ آیاتم و

 از جنس خود شما ی او اینکه همسرانيها و از نشانه ؛إِنَّ فی ذلک لَآیات لقَومٍ یتَفَکَّرُونَ 
ا در کنار آنها آرامش یابید، و در میانتان مودت و رحمت قرار داد، در  شما آفرید، تيبرا

  )21/روم(. کنند ی که تفکر می گروهي است برایهای این نشانه
 :فرمایند  میاستاد مکارم شیرازي در تفاوت مودت ورحمت چنین

  : باشدی ممکن است از جهات مختلف" رحمت" و" مودت"فرق میان
 از دو همـسر  یاط در آغاز کار است، اما در پایان که یکـ  انگیزه ارتب" مودت" ـ  1

آن را   ي جـا  " رحمـت  " نباشـد  یممکن است ضعیف و ناتوان گردد و قادر بـر خـدمت           
  .گیرد یم

توانند نسبت بهم خـدمت کننـد امـا     ی در مورد بزرگترها است که م" مودت" ـ  2
  .یابند ی پرورش م" رحمت"کودکان و فرزندان کوچک در سایه

 غالبا جنبه متقابل دارد، اما رحمت یک جانبه و ایثارگرانه است، زیرا "ودت م" ـ 3
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 بقاء یک جامعه گاه خدمات متقابل الزم است که سرچشمه آن مودت است و گاه       يبرا
  . دارد" رحمت"خدمات بالعوض که نیاز به ایثار و

 وجـود   این احتمال نیـز یکند ول یالبته آیه مودت و رحمت را میان دو همسر بیان م   
 از مصادیق بـارز    ی اشاره به همه انسانها باشد، که دو همسر یک         " بینکم "دارد که تعبیر  

 ی در کل جامعـه انـسان  ی که زندگی خانوادگیشوند، زیرا نه تنها زندگ   یآن محسوب م  
پذیر نیست، و از میان رفتن این      امکان " رحمت " و " مودت "یبدون این دو اصل یعن    

 و اضـطراب    ی و نـاراحت   یبـود آن، مایـه هـزاران بـدبخت         ضعف و کم   یدو پیوند، و حت   
  ).392ص16مکارم،ج.( استیاجتماع

با تأسی به ایـن اصـل قرآنـی نـسبت بـه خـانوداه وهمـسر                  حضرت امام خمینی  
  .محترمشان رحمت و مودت داشتند

  : سندینو یت نامه خود می از وصيشان در فرازیا
م خصوصاً مادرت که ت من آن است که در خدمت به ارحایآخر وص ! پسرم  

ـ یامـام خم (.  آنان را بـه دسـت آور    يبه ما حق دارد، کوشش کن و رضا         ی،ن
  ).521، ص18ج، 1378

 و زن محبت آورد،  میارمغان به را حرکت و امید که خانواده، سعادت عوامل از یکی
 عشق و محبت به نیاز که دارند فراوانی عاطفی نیازهاي ها انسان. است یکدیگر به شوهر

 و عشق ابراز همدیگر به نسبت کدام هر باید و شوهر زن. هاست آن ترین  اساس از یکی
ـ . باشـند  یکدیگر خیرخواه باطن، و ظاهر در و کنند عالقه  موجـودي  زن آنکـه  دلیـل ه ب

 به محبت او نیاز. دارد غلبه دیگرشهاي  جنبه بر او احساسات و عواطف و است عاطفی

 از تـر  مهربان زنان به نسبت خداوند که است دلیل همین به شاید و است مردان از بیش

 است؛ مردان

 دارد اي ویژه محبت زنان به نسبت تعالی خداوند: فرماید  میخدا رسول که چنان

 .دهد  میقرار مهربانی و لطف مورد را همواره آنان و
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 محبت اگر. باشند دیگران محبوب دارند دوست و محبتند و دوستی تشنه مردم همه

 ).27 ص ،1378 ،امینی(.شود  میاستوار زناشویی بنیان زندگی شد دوطرفه

 دارد وجود شوهر و زن بین در که اي عالقه و محبت به مجید قرآن در بزرگ خداوند

  : فرماید  میو کرده اشاره
 د، آفري همسرانی شما براي شما خود جنس از که است این اوهاي  نشانه زا

 سـوره (.داد قـرار  رحمـت  و مودت میانتان رد و آرامش یابیدها  آن کنار در تا

 ).21روم

 .کرد  میرفتار همسر با محبت اصل همین طبق بر  نیزامام حضرت

  : کند  مینقل اشراقی زهرا خانم
در  همسرشان امام نظر از که طوري به ،داشتند همسرشان به وافري عالقه امام
 بـا  اشـتن د دوست این و دیگر طرف در هاشان بچه و داشت قرار طرف یک

 ).74 ص ،1384 ،رجایی(.بود همراه خاصی احترام

 در همـسرشان  کـه  بودنـد  این خواهان خویش استراحت و خلوت هنگام در امام

 آرامش باعث بودن همسر کنار در و است الفت و انس مایه زیرا همسر ؛ باشند کنارشان

  .است
 رشته و گذاشت واهدخ احترام مقابل در هم او کند احترام خویش همسر به انسان اگر

 ،امینـی (شـد   خواهـد  تـر  بـادوام  زناشویی پیمان و استوارتر شوهر زن و میان در محبت
 ).40، ص 1378

  : کند  مینقل دعایی محمود سید المسلمین و االسالم حجت
 به که اهمیتی دلیل به و قائل بودند شان خانواده براي که احترامی دلیل به امام

که  احترامی بی دلیل به ،داشتند زن شخصیت ركد و گذاشتن احترام ضرورت
 ناراحـت  او از بسیار امام ،بود داده نشان امام خانواده شخصیت به مالزمشان

  ).87 ص ،1384 ،رجایی( کردند طرد را او و شد
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 یخوش اخالق ـ 2

  .باشد  می سوره نساء19نیز بر گرفته ازآیه  این صفت بارز حضرت امام خمینی
  َّا الهضِ ما      یا أَیعوا بِببتَذْهنَّ لضُلُوهال تَع کَرْهاً و أَنْ تَرِثُوا النِّساء لُّ لَکُمحنُوا ال یینَ آمذ

وهنَّ فَعـسی              تُمـفَـإِنْ کَرِه رُوفعنَّ بِـالْمـرُوهعاش نَۀٍ ویب شَۀٍ مینَ بِفاحأْتنَّ إِالَّ أَنْ یوهتُمأَنْ  آتَی 
 ياید بـرا    که ایمان آورده   ی کسان ي؛ ا )19نساء (اً و یجعلَ اللَّه فیه خَیراً کَثیراً      تَکْرَهوا شَیئ 

و . ارث ببریـد )  آنهـا ي برایو ایجاد ناراحت( اکراه   يشما حالل نیست که از زنان از رو       
تملـک  ) از مهـر (ایـد    از آنچه به آنها پرداختـه یآنها را تحت فشار قرار ندهید که قسمت 

 انجام دهند و با آنان به طور شایسته رفتار کنید ي اینکه آنها عمل زشت آشکارکنید مگر
چـه بـسا از     )  نگیریـد  یفورا تصمیم به جدای   (کراهت داشتید   ) یبه جهات (و اگر از آنها     

  .» فراوان قرار داده استی کراهت دارید و خداوند در آن نیکيچیز
 یقل شده که این آیه در باره کسانن در تفسیر مجمع البیان از امام باقر: شأن نزول

نازل گردیده که همسران خود را بدون این که همچون یک همسر با آنها رفتـار کننـد،                   
  .داشتند، به انتظار این که آنها بمیرند و اموالشان را تملک کنند ینگه م

 نازل شده که همسرانشان مهـر      يو از ابن عباس نقل شده که آیه فوق در باره افراد           
 با آنها نداشتند بخاطر سـنگین  یداشتند و در عین این که تمایل به ادامه زناشوی     سنگین  

دادند تا مهرشان   یشدند، و آنها را تحت فشار قرار م        یطالق آنها نم  ه  بودن مهر حاضر ب   
  .را ببخشند و طالق گیرند

  رُوفعنَّ بِالْمرُوهعاش و          رت دسـتور معاشـ   » ؛ با آنها بطور شایـسته معاشـرت کنیـد
فَإِنْ نماید  یکند، و بدنبال آن اضافه م ی مناسب با زنان را صادر میشایسته و رفتار انسان

 یجهـات  ه اگر بـ ی حتی؛ یعن أَنْ تَکْرَهوا شَیئاً و یجعلَ اللَّه فیه خَیراً کَثیراً   کَرِهتُموهنَّ فَعسی 
 آنهـا در نظـر شـما    يراز همسران خود رضـایت کامـل نداشـته باشـید و بـر اثـر امـو              

 نگیرید و تا آنجا که در قدرت ي و یا بد رفتاری تصمیم به جدایآیند باشند، فوراً ناخوش
دارید مدارا کنید زیرا ممکن است شما در تشخیص خود گرفتار اشتباه شـده باشـید، و         
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بنا بـر  « قرار داده باشد     یپسندید خداوند در آن خیر و برکت و سود فراوان          یآنچه را نم  
این تا کارد به استخوان شما نرسد سزاوار است معاشرت به معروف و رفتار شایسته را              

بـاره یکـدیگر گرفتـار سـوء     شود که همـسران در     یترك نکنید بخصوص اینکه بسیار م     
 آنها در این حال يگردند و قضاوتها ی جهت می ب يها  و بغض   دلیل و حب   ی ب يها ظن
 یها در نظرشان خوب ي و بديدر نظرشان بد ها یوبباشد، تا آنجا که خ ی نادرست مغالباً

 ».شـود  ی حقـایق آشـکار مـ    با گذشت زمان و مدارا کـردن، تـدریجاً      یکند، ول  یجلوه م 
 ).321، ص3ش، ج.ه1374مکارم، (

» نیـست  اخالقـی  خوش از گواراتر زندگانی در چیز هیچ«: فرماید می)ع (صادق امام
 .)389، ص 1983 ،مجلسی(

 جهـاد  ثـواب  اخالق خوش آدم به خدا«: فرماید  میصادق امام دیگر درجاي یا و
 ).377ص ،همان(» شود  مینازل ثواب برایش شب و صبح ،دهد می

  .بود پیامبرگونه شرایط همه در شان خانواده با امام برخورد
 با تأسی به این اصل قرآنی معاشـرت نیکـو ومعـروف را در           حضرت امام خمینی  

  .ي بیت ومردم سر لوحه خود قرار داده بودندمیان اعضاي خانواده واعضا
ک یـ گفـت   ی مـی ک روز خانم طباطبائ   ی:  با اعضاي خانواده   خوش اخالقی امام  

امام رو کردند . دیحاج احمد آقا از راه رس. خواندم  میوقت خدمت امام داشتم فصوص
ص م که قبل از خواندن جـامع المقـدمات، فـصو   یکرده ا انقالب ماشان و فرمودند  یبه ا 

  ).سیداحمد نجفی،مصاحبه(میم و بخوانیدرس بده
 معتـرض بـود   يان به منزل آمد و چون نـسبت بـه مـسأله ا    ی از آشنا  یکیک وقت   ی

نکه در دوران کسالت یامام با ا. نمود  میکرد و نظرات خود را ابراز  میبلند صحبت یکم
ـ کن ی مـی چـرا نـاراحت  «: مت به او فرمودنـد  یبردند با آرامش و مال      می نقاهت بسر  و د؟ ی

 مـصطفوي، ( میـی آ  مـی  با هـم کنـار    يک جور یم، باالخره   ید با هم صحبت کن    ییایب حاال
  ).218،ص1ش
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کردنـد کـه مطـابق      مـی  را که داشتند خودشان احـساس  ي ا ی جسم يهایامام ناراحت 
: گفتنـد   مـی  یحـ یمل تبـسم  و لبخنـد  با میشد ایجو امر نیا از یوقت ما. هست سنشان با
ـ پ دیخواه  می شما و است يریپ لیدل به ضعف نیا« ـ کن معالجـه  را يری ـ توان  نمـی  د،ی  دی
 .)مصاحبه، عارفی(

در تمـام  .  داشتندي محمديامام واقعاً خلق و خو:  با دیگرانخوش اخالقی امام 
م و با یکرد  میشانی اي را که برا ییم و اغلب کارها   یبود شانی که ما در خانه ا     ین مدت یا

مـا بـه خـاطر     . اورنـد یرگز نشد که خم به ابـرو ب       داشتند ه   که ی مشکل یآن عمل جراح  
 ا اگـر ید و ینیم که مثالً بنشیگفت  میشانیم قبالً به ایبود لی امام قاي که برایاحترام خاص 

شه در کمـال احتـرام بـا مـا          یهم.  بکنند یکه اعتراض  هرگز نشد . ..د و ید راه برو  یتوان می
و مـن  .  نمونـه بودنـد  يمـار یر من بم که از نظ   یبگو توانم  می و واقعاً . کردند  می برخورد

 باشد و تحمل درد داشته    ی اله يدر مقام رضا   ن حد ی بتواند تا ا   یکنم که کس    نمی تصور
ــ ــو یو چن ــق و خ ــد ویین خل ــار  را دارا باش ــرک  يک ــا از او دل چ ــه م ــد ک ن ی نکن

  ).27معتمدي،ص(میبشو
نقش  لبان امامم، تبسم بر یدیرس  میما هر موقع خدمت آقا. ار با متانت بودندیامام بس

 ).65خادم امام،ص(داشت

 کردند نمی نهی و امر همسر به گاه هیچ  ـ3

 طول در ندیدم من: کند  مینقل اهواز چمران شهید دانشگاه در مصطفوي زهرا خانم

 آمدند  میخانم که دیدم  میبارها و بارها. ببندید را در بگویند به خانمشان امام ،زندگی

 پـا  وقتی حتّی و بستند  میرا در و شدند  میبلند امام خودشان یول ،نشستند  میآقا کنار و
 داخـل  که خانم گفتم آقا به من یک روزي ببندم را در که گفتند نمی هم من به شدند می

 ایـشان  نـدارم بـه   حـق  من: گفتند ببندد، را در بگویید ایشان به موقع همان آید  میاتاق

 .کنم امر

 بـه  منـزل  در امام:  کند  مینقل آشتیانی مینالمسل و االسالم حجت دیگر جاي در
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 ایشان. دادند  میانجام شخصاً را خود شخصی کارهاي و کردند  نمینهی و امر خانه اهل

 ).1384،رجایی(دادند  نمیفرمان کسی به هم آب لیوان یک براي

 ایشان زندگی سال شصت طول در من: یکندم نقل امام همسر قول از اعرابی فرشته

 گنـاه  کـه  بود این فقط ما از ایشان توقع ،باشند داشته توقعی من از ندیدم آقا وقت هیچ

 ).1384 ،رجایی( نکنیم

 و خودخـواهی . سـازد  منطبـق  خـانواده  با را خود معقول، حد در مرد است شایسته
 روابط به و شود  میخانواده در استبدادي روش ایجاد به که منجر بیجاهاي  گیري سخت

 یک. کند دوري سازد،  میوارد لطمه صحیح فرزندان تربیت نیز و نوادهخا افراد بین سالم

 بلکه بپردازد، نهی و به امر مستبدانه نبایدا ام است، خانواده سرپرست و مدیر اگرچه مرد

گـرفتن   نظـر  در بـا  و باشـد  داشـته  توجـه  نیز خود فرزندان و همسرهاي  دیدگاه به باید
 این به توجهی بی.  کند تنظیم را خانواده امور ان،آن مشروع و معقولهاي  سلیقه و خواست

 ایجـاد  محبـت،  رفـتن  بین از همچون باري زیان عواقب حد، از سختگیري بیش و نکته

 .دارد پی در خانه در آور محیط خفقان ایجاد و روانی و روحی جدایی نفرت،

 براي است الگویی زندگی در ایشان سلوك و منش و امام حضرت زندگی راستی به

 .اسالمی ایرانهاي  خانواده همه

 همسر به دلبستگی  ـ4

: فرمایـد   میامام حضرت و است ایشان  فداکاريامام همسرهاي  ویژگی از یکی
. اسـت  نظیر بی خانم: فرمودند  میو بود ایشان فداکاري همسرم به عمیق من عالقه علّت
 امام همراه جا همه و کردند تحمل را نجف مشکالت گرم هواي و آب در سال 15 ایشان

 بیش اي ساله15 دختر بردند و می سر به رفاه در پدریشان خانواده در که حالی در دند، بو

ولـی   نداشـتند  دوست را قم موقع آن در که این مثل ،.شدند وارد امام خانه به که نبودند
 مـام ا: کنـد   مـی نقل اشراقی زهرا خانم: بودند نکرده اظهار امام نزد را مسئله این هرگز

 منـد  عالقـه  همـه  ایـن  مـا  بـه  شوهرانمان کنیم چه" پرسیدیم  میکه ما پاسخ در یشهمه
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 قدر همین آخر تا همسرانتان ،کردید  میفداکاري قدر این هم شما اگر: گفتند  می،"باشند؟

 ).1384 ،رجایی(. داشت خواهند عالقه شما به

 به امام عالقه دتش فرستند  میهمسرشان براي امام حضرت که اي نامه در یا و

 :است ذیل شرح به که است شده آورده نامه این از اي گزیده. مشهود است دقیقاً همسر

 نور آن از جدایی به مبتالي که مدت این در ،بروم قربانت الهی ،شوم تصدقت

 آیینه در زیبایت صورت و هستم شما رمتذکّ قلبم گردیدم تقو و عزیز چشم

 پناه در خوش و به سالمت را شما خداوند دوارمامی عزیزم. است منقوش قلبم

 کنون تا حمداهللا به ولی گذرد  میباشد شدتی هر با من حال کند حفظ خودش

 جاي حقیقتاً ،هستم بیروت زیباي شهر در االن و بوده خوش آمد پیش هر چه

  .است خالی شما
 کـه  حیـف  صـد . دارد خـوش  منظـره  خیلـی  دریا و تماشاي شهر براي فقط

 امـام،  صحیفه( دل بچسبد به عالی منظره این که نیست همراه زیزمع محبوب

 ).2 ص ،1 ج

  کردند نمی جویی عیب  ـ5
در آیات فراوانی از قرآن نسبت به عیب جویی وطعنه زدن نسبت به دیگران مذمت            

یـت  بکه تر وحضرت امام خمینی،روایات فراوانی هم بر این نکته تأکید دارند  و،  شده
 سالم بودند این آموزه را به شدت مورد عنایت وعمل در خانواده و        شده مکتب قرآن وا   

  .کردند  میبرخورد با دیگران رعایت
ویلٌ لکُلِّ همزَةٍ   :  آیات اولش تأکید بر این نکته دارد ومی فرماید         "همزه"در سوره   

  . يا  مسخره کنندهي بر هر عیبجوي؛ وا)1/همزه( لُمزَةٍ
 ولیـد بـن   "بـاره اند که آیات این سوره در  ین گفته  چن  از مفسران  یجمع: شأن نزول 

کـرد، و در پـیش رو    ی نازل شده است که در پشت سر پیغمبر اکرم ص غیبت م "مغیره
  .نمود یطعن و استهزاء م
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 از سـران شـرك و دشـمنان کینـه تـوز و            يبـاره افـراد دیگـر     ی دیگر آن را در    بعض
 " عـاص بـن وائـل      " و "لف امیۀ بن خ   " و " اخنس بن شریق   "سرشناس اسالم مانند  

  .اند دانسته
شـود،   یت مفهوم آیات شکسته نمن نزولها را بپذیریم باز عمومی  أ چنانچه این ش   یول

  ).306ص27ش، ج.ه1374مکارم،.( این صفاتندي است که دارایبلکه شامل تمام کسان
 کوبنـده آغـاز     يایـن سـوره بـا تهدیـد       !: واي بر عیبجویان و غیبت کنندگان     : تفسیر

 آنهـا  ویلٌ لکُلِّ همزَةٍ لُمزَةٍ "!يا  مسخره کنندهي بر هر عیبجو ي وا ":فرماید یمشود   یم
که با نیش زبان و حرکات، دست و چشم و ابرو در پشت سـر و پـیش رو، دیگـران را       

 طعن و تهمت قـرار  يکنند، یا آنها را هدف تیرها ی و غیبت میاستهزاء کرده، یا عیبجوی   
  .دهند یم

ـ    هر دو صیغه مبالغه است"لمزة " و " همزه "  در اصـل بـه   " همـز " از مـاده یاول
 است و از آنجا که افراد عیبجو و غیبت کننـده شخـصیت دیگـران را    " شکستن "یمعن

) بـر وزن رمـز   (" لمـز " از ماده" لمزة"و. اطالق شده" همزه"شکنند به آنها یدرهم م 
  )310ص،همان.( نمودن استی غیبت کردن و عیبجوییدر اصل به معن

 که از پیغمبر اکرم ص نقل شده است استفاده    یویا ابن عباس این سخن را از حدیث       
  :کرده، آنجا که فرمود

المشاؤون بالنمیمـۀ، المفرقـون    :  قال بلی یا رسول اللَّه   : اال انبئکم بشرارکم؟ قالوا   «
:  گفتنـد  آیا شما را از شریرترین افراد خبر دهـم؟      "؛  »بین االحبۀ، الباغون للبراء المعایب    

 یکنند، در میان دوستان جـدای   ی م یچین آنها که بسیار سخن   : فرمود!  رسول خدا  ي ا يآر
  ).1ح2کلینی،(.  عیوبندي افراد پاك و بیگناه در جستجويافکنند، و برا یم

ـ       ی از مجموع کلمات ارباب لغت استفاده م       یول  یشود که ایـن دو واژه بـه یـک معن
 و غیبت و طعن و استهزاء به وسـیله          یه عیبجوی  دارد که هر گون    یاست، و مفهوم وسیع   

  ).310ص همان،.(شود ی را شامل می و بدگوییچین زبان و عالئم و اشارات و سخن
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  با تبعیت از این اصل قرآنـی هیچگـاه ازاعـضاي خـانواده و            حضرت امام خمینی  
  .همسر مکرمشان عیب جویی وخرده گیري نداشتند

 قرار خدا جویی عیب مورد کند جویی عیب اندیگر از کس هر: فرماید  میخدا رسول

 ،زمخـشري ( شـد  خواهـد  رسـوا  باشد خانه اش در ولو شخصی چنین و گرفت خواهد
  ).206ص ق،.ه1366

 کـه  هم قدر هرچه ،کردند  میتهیه غذا خانم روزي اگر: کند  مینقل مصطفوي فریده

 ،1384 ،اییرجـ (. کردنـد   میتعریف آن از امام و نداشت حق اعتراض کسی شد،  میبد
  )83 ص

 منزل کارهاي در کردن کمک ـ 6
 دلـش  خـودش  اگر فرمودند ، میدانستند  نمیزن وظیفه را منزل کارهاي انجام امام

 .نکن را کار آن یا بکن را کار این بگوید ندارد حق مرد ولی،بدهد انجام خواست

  :کند  مینقل مصطفوي فریده خانم
ـ  نیز ما به و ردندک  میکمک منزل کارهاي در همیشه امام  از کمـک  گوینـد کـه   یم

 سـفید  و سیاه به دست شد خانه وارد مرد وقتی که نیست این به مردانگی. است بهشت

 و محبـت  و صـفا  کـانون  بلکـه  نیست فرماندهی ستاد خانه ،کند نهی و امر فقط و نزند
 .است همکاري

 :ایندفرم  میگرامی است کهش پیامبری مصداق فرماامام حضرت ویژگی این

 یـا  صـدیقان  از آنکه مگر ،کند  نمیخدمت خود عیال و اهل به مردي هیچ ! علی یا«

 خواسـته  او بـراي  را آخـرت  و دنیـا  خیـر  خداونـد  باشـد کـه   کـسی  یـا  باشـد  شهیدان

  ).132، ص1983 یمجلس.(باشد
  داري بچه در کمک ـ 7

 مشترك ظیفهو یک نیز داري بچه بنابراین است؛ مرد و زن ازدواج مشترك ثمره فرزند

 . زن وظیفه تنها است، نه شوهر و زن
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 طباطبایی فاطمه خانم. کرد  میکمک همسرش به نیزها  بچه نگهداري در حتّی امام

 و کردند  میگریه خیلیها  شب هاشان بچه چون که کردند  میخانم تعریف:  کنند  مینقل
 سـاعت  دو مـثالً  نـی یع ؛ بودنـد  کـرده  راتقـسیم ها  شب امام ،ماندند  میبیدار صبح تا

 خوابیدند  میخود دوساعت و خوابیدند  میخانم و کردند  مینگهداريها  بچه از خودشان

 به ساعتی را امام درس، شدن تمام از بعد روزهاي. کرد  مینگهداري راها  بچه خانم و

 ،رجـایی (. باشـند هـا   بچـه  تربیـت  در خـانم  کمک تا دادند  میاختصاصها  بچه با بازي
1384.(  

  همسر به منزل امور سپردن  ـ8
 این در اصوالً و کنند دخالت منزل امور تمام در که ندارند فرصت قدر آن مردها چون

 قـرار  همـسرشان  اختیـار  در را داري خانه امور که است صالح ،ص ندارندتخص جهت

 را خانـه  خـویش  سـلیقه  و ذوق طبـق  کـه بـر   بدهند آزادي وي به باره این در و بدهند

 .دکن اداره

 تام مختار را مادرمان ،منزل مسائل به نسبت امام: کند  مینقل مصطفوي زهرا خانم

 مسئولیتش شخصی کارهاي. باشد طور این که خواستند  میآقا خود اینرا و کردند معرفی

 مـادرم  دسـت  خـرج  اول از یعنی بود؛ طور هم همین منزل خرج و بود مادرمان عهده به

 داشتند نظارت خودشان زمان آقایان آن بگیریم نظر در را مانز ما اگر که صورتی در ،بوده

  ).83ص ،1384 ،رجایی(منزل خرید بر

  م وکرامت حقوق زنان استیکه ناظر به تکر سخنان امام .ب
   يآزاد  ـ1

 ایـن بـود کـه زن    يدر فرهنگ غرب و بـه تبـع آن رژیـم پهلـو           »  زن يآزاد«مفهوم  
ء و کـاال   ی دست بدهد و به صورت یک ش خود را از  یکرامت، شرافت و حیثیت انسان    

 ی حیـوان  ي زن، آزاد  يهـا از آزاد    درآید و ملعبه دست منحرفان قـرار گیـرد، منظـور آن           
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 بود که زن در رفتن به مراکز فساد آزاد باشد، آزاد باشد که هر طور ي و استعماریواردات
ان ناپاك ظاهر ها بیاید و خود را در معرض چشم  خواست خود را بزَك کرده، به خیابان      

  :چنان که امام راحل قدس سره فرمود.  بکشاندیسازد و جوانان را به تباه
 يهـا   است که هم جوانيآن آزاد. .. مملکت مايخواستند برا یها م  که آنيآن آزاد 

ـ   را آنيآن آزاد. کشد ی می دختر ما را به تباهيها پسر ما را و هم جوان      خواهنـد   یها م
 که در ي یک آزادی؛ یعني استعماريآزاد ی ـ وارداتيکنم به آزاد یکه من از این تعبیر م

ـ  يخواهند وابسته به غیر باشند، این آزاد ی که م یممالک  امـام ( ».آورنـد  یها را سوغات م
  ).26، ص1376ی، نیخم

 اسـت کـه   ی در منطق حضرت امام قدس سره عبارت از واقعیت مقدسـ      ي آزاد یول
 ی و کرامـت انـسان  ی، زن از شخصیت واقعـ     ياین آزاد در سایه   .  نام دارد  ی انسان يآزاد

، ی اجتماع يها تواند در فعالیت   یبرخورداراست؛ حق انتخاب سرنوشت خود را دارد، م       
زنان جامعه ما در زمان طاغوت از چنین . .. شرکت کند، طرح بدهد وی و فرهنگیسیاس

  :فرماید یامام قدس سره م. اند  محروم بودهیحق
 جامعـه  ي مفید برای واقع يه من شاهد قضایا بودم، آزاد     در این پنجاه سال ک    

ها آزاد نبودند که راجع به مسائل جامعه   زنیمسلوب بود، هیچ نداشتیم؛ یعن   
دست شرق و غرب،   ملّت بهيفعالیت بکنند، یا حرف بزنند، راجع به گرفتار       

  ).18همان ص( . نبوديهیچ آزاد
تنها موافق است، بلکه خود   زن نهيداسالم با آزا«در اندیشه حضرت امام قدس سره 

گـاه بـا    ، اسـالم هـیچ  )32همـان ص (». اوستي زن در تمام ابعاد وجود     يگذار آزاد  پایه
زن «به عکـس، اسـالم بـا مفهـوم     « مخالف نبوده است، بلکه    ی زن به مفهوم واقع    يآزاد

 ي را بـه و يمخالفت کرده اسـت و شـرافت و حیثیـت و    » ء یش«عنوان   و به » ء شده  یش
هـا    هرزه بشوند، زنيها ها نباید ملعبه دست جوان    زن«و  . )30همان ص ( »زداده است با
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 نخواسته بزَك کرده بیرون بیایند و در انظـار  ينباید مقام خودشان را منحط کنند و خدا    
  ).32همان ص.(»مردم فاسد قرار بگیرند

   یمشارکت سیاس ـ 2
 زن، آزاد و مختار بـودن  ي واالی قدس سره به حیثیت و شخصیت انسان   یامام خمین 
 و ذهن خلّاق و فعال چنان باور داشت کـه مـشارکت   ی او از بینش سیاس    يو برخوردار 

  :فرمود یدانست و م ی آنها می تکلیف شرعی حق مسلّم و حتیزنان را در امور سیاس
  ).139ص،همان(.  مملکت دخالت کندیزن باید در مقدرات اساس  ـ1
ــت بکننــد، تکلیفــشان ایــن اســت هــا حــق دارنــد در س خــانم  ـ  2 . یاســت دخال

  ).139همان،ص(
ـ 3  وارد باشـند  ی، در مسائل سیاسیها و همه مردها در مسائل اجتماع باید همه زن  

 دولت ناظر باشـند؛ اظهـار نظـر    يو ناظر باشند؛ هم به مجلس ناظر باشند، هم به کارها 
  ).139همان ص.(بکنند
 بشود باید همه مردم؛ یبه مملکت اسالم ی یک هجومی نخواسته زمانياگر خدا  ـ4

مسأله دفاع اینطور نیست که تکلیف منحصر به مـرد باشـد، یـا         . زن و مرد حرکت کنند    
.  داشته باشد، همه باید بروند و از مملکت خـود دفـاع کننـد          يا اختصاص به یک دسته   

  ).141ص ،همان(
 در امـور  شود حضرت امام قدس سره نظارت و دخالـت زنـان           یکه مالحظه م   چنان

 آنـان  يعنوان یک تکلیف برا   را به . .. و ی، حقوق ی، اجتماع ی کشور، اعم از سیاس    یاساس
 فقیه و مرجع تقلید نشانگر ضرورت مسأله یاد شده یاین بیانات از زبان ول. داند یالزم م

 که شـرکت زنـان در   يا  است؛ اندیشهیدار بودن آن در فرهنگ و اندیشه اسالم       و ریشه 
  . و الزم شمرده استينیز همپایه و همدوش مردان ضرورصحنه دفاع را 
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   ازدواج و طالق  ـ3
امام راحل قدس سره در تبیین دیدگاه اسالم در مورد حق ازدواج و طالق، زنـان را        

دانـست و   یدر انتخاب همسر مناسب و مورد عالقه در چارچوب قوانین اسالم، آزاد مـ  
  :فرمود یم

ـ  . ا در انتخـاب شـوهر بـه زن داده اسـت     ريدر مورد ازدواج، اسالم آزاد    «  یهـر زن
البتـه در چهـارچوب قـوانین      (.  را که مایـل باشـد، اختیـار نمایـد          يتواند هر شوهر   یم

  ).171همان،ص.(»)اسالم
  :فرماید یدر مورد حق طالق نیز م

 زن هم ي مرد قرار داده است، این حق را برايگونه که حق طالق را برا    اسالم همان 
، مـن  ي و چه کرديه در وقت ازدواج شرط کند که اگر با من چه کرد قرار داده است ک   

ــالق  ــل باشــم در ط ــ  . وکی ــرد نم ــرد م ــرط را ک ــن ش ــر ای ــزول  یو اگ ــد او را مع توان
  ).169همان،ص.(کند

  :فرماید ی در این مورد مییا در پاسخ استفتای
  زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معین فرموده است، تا خودشان زمام طالق  يبرا

 که در ضمن عقد و نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند یرا به دست گیرند؛ به این معن
 که دلشان خواست طـالق بگیرنـد و یـا بـه        ی هر موقع  یصورت مطلق؛ یعن   در طالق به  

 گرفت زن وکیل باشد   يیا مثلًا زن دیگر   .  کرد ي اگر مرد بدرفتار   یصورت مشروط، یعن  
توانند خود   یآید و م   یها پیش نم    خانم ي برا یکالکه خود را طالق بدهد، دیگر هیچ اش       

  ).171همان،ص(. ...را طالق دهند
گونه شبهه و   هیچي صریح است که جايشود این بیانات به قدر یکه مالحظه م چنان

  .گذارد ی نمی را در زمینه حق ازدواج و طالق باقیتوضیح
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   یحقوق اجتماع ـ 4
 در مـورد    یعنوان رهبر و مرجع دین     ه مهم حضرت امام قدس سره ب      ي از کارها  ییک

 قائل بود و در   ی اجتماع يها  زنان حق مشارکت در فعالیت     يمسأله زنان این بود که برا     
، زن را بـه   یایشان بـرخالف عقیـده بعـض      . کرد ی م يمقام عمل نیز نسبت به آن پافشار      

 و  ی اجتمـاع  يهـا  دانست و بر این باور بود که زن در فعالیـت           یمحیط خانه منحصر نم   
  :فرمود ی دارد و در این باره می توانایی و دولتي کلیدي کارهایحت

 را دارد که مرد دارد؛ حق تحـصیل، حـق کـار،    ی زن همان حقوقیدر نظام اسالم   ـ
 کـه مـرد حـق دارد، زن         یدر تمام جهات  .  گرفتن ي دادن، حق رأ   يحق مالکیت، حق رأ   

  )148همان، ص(. آفریند حرام است یحق دارد، لیکن آنچه مفسده م هم
چرا با درس خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا با کارکردن او مخالف باشیم؟ چـرا                 ـ

 انجام دهد؟ چرا با مسافرت کردن زن مخالفیم؟ زن چون مـرد    ی دولت يزن نتواند کارها  
 در اسالم زن باید حجـاب       يآر.  ندارد یزن هرگز با مرد فرق    . ها آزاد است   در تمام این  

  ).149ص همان،(. باشد داشته
 ياز چیز. شود ی نميبه هیچ وجه جلوگیر   . ..از رفتن آنان به دانشگاه و ادارات و         ـ

 هـستند و   ي است که زن و مرد نسبت به آن مـساو          یشود فساد اخالق   ی م يکه جلوگیر 
  ).146 ـ 147همان ص.( هر دو حرام استيبرا

 يهـا  لیـت  مشارکت زنان در فعا    شود در اندیشه حضرت امام     یکه مالحظه م   چنان
 مقید است و ایشان ی و رعایت ضوابط و مقررات اسالمی به حفظ عفت عمومیاجتماع

 يدانـست و آن را در فتواهـا   یهمواره شرکت توأم با عفّت زن را در همه امور جایز مـ     
  :کرد یخود نیز بازگو م

   را تحصیل نماید و به مقام اجتهاد برسد؟یتواند علوم اسالم یآیا زن م  ـ1
  ).150ص همان،(.  عموم آزاد استيتحصیل علم برا  ـجواب

ـ 2  هستم که عالقه دارم به خاطر خدمت به انقالب در سپاه پاسداران وارد يدختر  
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  . را بیان فرماییدیکند خواهشمندم حکم شرع ی پدرم موافقت نمیول. شوم
 شـما  یپاسدار شدن خواهران هم با مراعات وظایف شرعیه مانع ندارد، ول  ـ جواب

  ).173ص همان،(. اعات رضایت پدرتان را بکنیدمر
   ببینند یا خیر؟یتوانند آموزش فنون نظام یآیا بانوان م  ـ3

 بانوان با مراعات کامل وظایف شـرعیه مـانع نـدارد و    ي برایآموزش نظام  ـ جواب
 همـان، (. هـا را آمـوزش دهـد، احتـراز نماینـد           اگر موقوف است به اینکـه نـامحرم آن        

  ).150ص
   جماعت یومیه و نماز جمعه کراهت دارد یا خیر؟ي شرکت بانوان در نمازهاآیا  ـ4

  ).150ص همان،(.  موارد مطلوب استیکراهت ندارد، بلکه در بعض  ـجواب
   بانوان چه صورت دارد؟ي اتومبیل برایرانندگ  ـ5

  . )150ص همان(. با حفظ حجاب و وظایف شرعیه مانع ندارد  ـجواب

  نتیجه

آیدکـه زنـان     مـی  این نتیجه به دسـت ینیره امام خم یس  درگفتار و  با تأمل و دقت   
 از شخصیتی کامل و مستقل برخوردارند، و در هویت انسانی میان زن و ،همچون مردان 

  .ندیربا  می سبقت را از مرداني گويچه بسا در موارد مرد هیچ تفاوتی وجود ندارد، و
منزلت  تا مقام و، کوشند  میشانیاجتماع  ویره شخصیس وحضرت امام در کلمات و

  .زنده کند ا ویحقوق از دست رفته او را با اتکال به آیات قرآن کریم اح و
 به بیان دیگر، خداوند انسان را آفرید، ولی به خاطر اینکه نسل او باقی بمانـد او را       
به دوگروه زن و مرد تقسیم کرد، بنابراین در صفات انسانی هر دو شریک و برابر هستند 

بین آنها وجود هایی  دون کوچکترین فرقی در این صفات انسانی، بله یک سري تفاوتب
کـه چنـین     طلبـد   مـی  الزمه صنف است و زن و مـرد بـودن          ها بته این تفاوت  که ال  دارد

  .بینشان باشدهایی  تفاوت
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چنین نیست که به جوهره و    ها    این ارتباطی با صفات انسانی آنها ندارد، این تفاوت        
 لطمه و صدمه بزند و این دوگروه شـدن و دو صـنف شـدن بـراي تکمیـل             ذات انسان 

طرفین است نه آن که یک صنف کامل باشد و صنف دیگر ناقص باشد، بنـابراین مـرد                
شود و زن هم وجودش بدون   میبدون زن ناقص است و وجود او به واسطه زن تکمیل

بنابراین همانطورکه  .شود  می مرد ناقص است و به همراه مرد است که وجودش تکمیل          
موجود نـاظر بـه    هاي    تفاوت. دیدیم از جهت انسانی هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست          

ـ وا .صنف وگروه است که الزمه زندگی اجتماعی و بقاء نـسل بـشر اسـت           ن معنـا در  ی
با توجه   ینیحضرت امام خم    دارد، يژه ا یبروز و  نمود و  ینیآثار امام خم   کلمات و 

از این طریق نسبت به زن وگـوهر         و  که بر مضامین آیات داشتند،     اشرافی به شناخت و  
گفتار  ره ویدر طی حیات با برکتشات زنان را در س  و،   زن آشنایی کامل داشتند    يوجود

سـیره شـان حقـوق زنـان       در گفتار و   و دادند،  می م قرار یتکر آثارشان مورد احترام و    و
شـود    مـی شان تکراری جمله در سخنان انیهمواره ا و میکردند، احیاء جامعه را بازگو و 

ا رد قـدر خودتـان    یت کننده مردها هـست    یشما ترب  که مردان در دامن شما بزرگ شدند،      
  ).358،ص6جی،نیامام خم.(دیبدان
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  ن ی زوجيبرخورد با ناسازگار  دری قرآني رهنمودهایبررس
  ینی امام خميبا نگرش بر آرا

   1یمحمدجواد نجف
  2پور قه گلیصد

 بـاال   یگـاه ارزشـ   ی جا ي مقـدس و دارا    یخانواده در اسـالم، کـانون     : دهیچک
ژه آن یـ االحکـام قـرآن و    اتی از آ  ی که بخش بزرگ   يطور. گردد  یمحسوب م 

ـ  اهمین اجتماع کوچک و الهیجا که حفظ ا  از آن . باشد  یم ت شـگرف دارد  ی
اند  ن پرداختهیف و حقوق زوج   ی تکال یاالحکام نکاح به بررس     اتی از آ  یبخش

  . ژه استی وی احکامين دارای زوجين راستا ناسازگاریو در هم
د و یـ  جدي هستند که در عصر خود بـا ارائـه فتـاوا       ییاز فقها  ینیمام خم ا

. اند ان نهادهیش بنی فقه عصر خويای در دنیمطابق با مسائل روز جامعه، تحول
ن شاخه از فقه یاالحکام نکاح مربوط است و در ا اتین فتاوا به آی از ایبخش

شان در یثر ا مؤين پژوهش فتاوا  ی شگرف گشته است، ا    يرییموجب بروز تغ  
                                                   

 najafi.٤٩٦٤@com.yahoo .دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه قم. 1

 دانشگاه قم. دکتراي علوم قرآن و حدیث.2
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 قـرار داده    یاالحکام، مورد بررس    اتین را منطبق بر آ    ی زوج يحوزه ناسازگار 
  .است

  ن، حقوقی، زوجياالحکام، ناسازگار اتی آ،ینیامام خم: ها کلید واژه

  مقدمه

جاد ی چون ا ی مهم ی بوده و آثار اجتماع    ییار واال ی ارزش بس  يخانواده در اسالم دارا   
ت صـفات  یت و تثبی، تقو یت اجتماع ی نسل، سالمت و امن    دیت خاطر، تول  یآرامش و امن  

م در یکه قرآن کر چنان.  آن شمرده شده استي استعدادها برایی و رشد و شکوفایجنس
 آن را عامـل   اسـالم یامبر گرامیکند و پ ی امر مین کانون الهیل ایسوره نور به تشک  
 یالهــو باعــث نـزول رحمــت  ) 154.،ص14، ج 1403،یحرعــامل(ن یـ حفـظ نــصف د 

ـ  ي بـرا  يدانـسته و آفـات متعـدد      ) 221.، ص 103،ج  1403،یمجلس( ـ  بيهمـسر  ی ب ان ی
  . اند نموده

دا ی پییوند زناشوی عقد نکاح پي هستند که با برقراريه خانواده، زن و مردیهسته اول
ف را انجام ندهند و   ین تکال یگردند و اگر ا     ید م یف و حقوق جد   ی تکال يکنند و دارا    یم

 ینیدر فرهنگ د. دی خواهد د یب بزرگ ی خانواده آس  یند، کانون اله   بگذار يسرناسازگار
 برشمرده است که در ییامدهای آن پي شده و براین با واژه نشوز معرفی زوجيناسازگار

ات و یـ ن آیز با استناد به همیفقها ن. افتیها را   از آنییها توان نمونه یات م یقرآن و روا  
د و  یـ  جد ي فتاوا يدارا ینیان فقها امام خم   یدر م . اند  ن احکام پرداخته  ییات به تع  یروا

  .شود ین پژوهش به آن پرداخته میمورد توجه هستند که در ا

  نی زوجيف ناسازگاریتعر

.  بـه کـار رفتـه اسـت    ي ناسـازگار ي به معنایدر لغت و اصطالح قرآن » نشوز«کلمه  
، 6، ج1410، يدیراهف(. اند معنا کرده» ارتفاع«و مشتقات آن را » نشوز«شناسان کلمه  واژه
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ـ  ي؛ جوهر 232. ص ؛ ابـن  417. ، ص5، ج1414؛ ابـن منظـور،   899. ، ص3 تـا، ج     ی، ب
  .) 312. ، ص4، ج 1375، یحی؛ طر430. ، ص5، ج 1404فارس، 

شـود، ماننـد مکـان        مـی  ن معنا به کار برده    یبه هم » نشوز«ز  ی ن یدر واژگان زبان عرب   
ابـن منظـور،   (.  خـود ي از جـا یکسو برخاستن ) 899. ،ص3 تا، جی، بيجوهر(مرتفع  
 »فَانـشُزُوا «. ن معنا به کار برده شده است     یز با هم  یم ن یدر قرآن کر  ) 417، ص 5ج ،1414
» انـشاز « سوره بقره هر دو مورد از واژه 259ه یدر آ» ننُشزُها« سوره مجادله و    11ه  یدر آ 

  )806، ص1412 ،راغب(.  ارتفاع به کار رفته استين معنایبه هم
 ي بـه تحـول معنـا    یخی تـار  ینگاران معاصر کـه نگـاه       فرهنگ«: دیگو  یم يمصطفو

د بـر جهـت   ی در جهت بلند شدن با تأکین واژه را حرکتیشه و اصل ا  یواژگان دارند، ر  
 از جمله بلند شدن یق متنوع و مختلفیاند و به مصاد دانسته) ن به باالییاز پا(ن حرکت یا

، یبرافراشـتن، تـرك موافقـت و مهربـان        جا شدن در مجالس، سر      دن و جابه  ی، خز یمکان
 يت، قطـع رابطـه و دور  یمی، واگذاردن صـفا و صـم  یراه  و همیدل  جستن از هم يدور

د یبا»  يبلند «يد معناین موارد مفهوم تحرك با قیک از ایاند که در هر  کردن اشاره کرده
د یز و ابن ياز ابن عباس، عطاء، سد ) 124. ، ص12، ج 1385، يمصطفو(» .ده شودید

   ) 64. ، ص4، ج 1412،يطبر(. ان زوجه نقل شده استی عصيمعنا» نشوز «يبرا

  ن در کالم مفسران و فقهاءی زوجيناسازگار

را در مورد زوج و زوجه متناسـب بـا          » نشوز«سنت واژه     عه و اهل  یغالب مفسران ش  
 بر همسر  همراه با تکبریطلب  يال معنا نموده و آن را برتر      ی آن، ارتفاع و است    ي لغو يمعنا

از ( در گفتـار  ی شامل نافرمانيا اند که مجموعه و بغض بر او و استخفاف حق او دانسته    
ل عدم توجه به یاز قب(و رفتار ) ستیل عدم خضوع در کالم و به کار بردن الفاظ ناشایقب

  . ردیگ یرا در برم)  اویاز جنسی مرد و عدم پاسخ به نيها خواسته
ف یرا به مفهـوم عـام، امتنـاع از وظـا    » نشوز«ه آنان توان گفت ک یگر م یبه عبارت د  
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ـ  یطوس(اند    ر کرده ی تفس يهمسر ؛ 69.، ص3، ج 1372،  ی؛ طبرسـ  190.، ص 3 تـا، ج   ی، ب
. ، ص4، ج1412، ي؛ طبـر 72.، ص10، ج1420، ي؛ راز345. ، ص4، ج1390،  ییطباطبا

ـ 503. ، ص 1، ج   1419ر،  ی؛ ابن کث  453. ، ص 2، ج   1424ه،  ی؛ مغن 64 ، ج 1364، ی، قرطب
دن، چـشم بـه     یـ خود را برتر از مرد د     :  چون یقی آن مصاد  يو برا ) 171 و   170. ، ص 5

 را بـه بـستر راه دادن،   يگـر ی فـرد د ی جز همـسر داشـتن، از سـر نافرمـان    يگریکس د 
ان بـه مخالفـت بـا همـسر برخاسـتن و       ی، از سـر بغـض و عـص        ییایح  ی و ب  يسر  سبک

 يگـر ی و بـه د  ینی خـودبرترب  )40. ، ص 5، ج   1412،  يطبـر ( بـودن    ییدار جـدا    دوست
 تـا،  ی، بیخ طوسیش(ده بودن یا نکوهید ینه، نفرت، کراهت شدیل ک یل بودن به دل   یمتما
شود و سربرتافتن از خـضوع در      ی وارد م  یبرنخاستن مقابل همسر وقت   ) 346. ، ص 3ج  

 او ی جنسيها  ا پاسخ مثبت ندادن به درخواست     ین  یگفتار و رفتار با همسر و عدم تمک       
  )72.، ص10، ج1420، يراز(. اند مودهان نیب

 از اسـتمتاع    ی و سرکـش   ی جنـس  یرا تنها نافرمـان   » نشوز«ن،  یگر از مفسر  ی د یگروه
؛ 507. ، ص1، ج1407،ي؛ زمخشر222و 221. ، ص2 تا، ج ی، ب یبحران(. دانند  یهمسر م 

را نـه  » نشوز «ياستاد مطهر) 137. ، ص1، ج 1413، ی؛ قم 278.، ص 2، ج 1404یوطیس
  )135.،ص5، ج1378، يمطهر(. اند ر نمودهی کردن تفسیتاب  تخلف امر بلکه کجيبه معنا

خروج از : اند، چون  دانستهي و خروج از طاعت را مواردیچین سرپیق ایفقها مصاد 
ــدون اجــازه شــوهر و عــص  ــمف(. ان زن در خانــهیخانــه ب  یصــاف؛ 518.، ص1410د، ی

ــ یــیرو تــرش) 103.ص، 3ج : 1416، یستانیــس ،174. ، ص2ج : 1416، یگــانیگلپا ا ی
  و معمـول  ي از حالـت عـاد     ررفتـا خروج  ا  ی یآداب انجام استمتاعات جنس    در یکوتاه

ــ ( ــ 560. ص،2، ج 1409 یمحقــق حلـ د یهشـــ، 576. ، ص3ج ، 1415ی، عالمــه حلـ
ـ          ) 427.ص،  5، ج   1410یثان زنـد،   ی او را صـدا مـ     یامتناع از جواب دادن بـه مـرد وقت

خواند و برخورد  ی مرد او را به فراش مین وقتیاز تمکده، ممانعت ینداشتن گفتار پسند  
  )339 و 337. ، ص4، ج 1387،یخ طوسیش (با خشم
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   زنياز ناسازگار ینیف امام خمیتعر

  : ندیفرما یم» نشوز«ا همان ی يف ناسازگاریدر تعر ینی امام خم
 کـه بـر زن   یدر اطـاعت . نشوز در زوجه، خروج او از اطاعـت شـوهر اسـت       

 را کـه  ییزهـا یاورد و چیـ ن او درنیکه خود را به تمک     نیشد، به ا  با  یواجب م 
 نـدارد، از خـود برطـرف    يتنفرآور است و با تمتع و لذت بردن او سـازگار     

خواهد، از  یها را م که شوهر آن نیش خود با ا   ینکند، بلکه ترك نظافت و آرا     
ر یـ ن است خروج او از خانه بـدون اذن شـوهر و غ        یچن  ل است و هم   ین قب یا
ـ  که اطاعت از او واجب ن      ییها و در جا     نیا ست، تـرك آن موجـب تحقـق       ی

پس اگر زن از خدمات خانه و حوائج مرد که با تمتع بـردن   . باشد  ینشوز نم 
ـ ا غذا پختن ی یاطیا خیل جارو کردن   یاو ارتباط ندارد، از قب     ـ ا غی ـ ر ای هـا   نی

 دایـ د، نـشوز تحقـق پ  ی نماي آب دادن و پهن کردن رختخواب خوددار      یحت
  ) 290، ص 2، ج 1379ی، نیخم( .کند ینم

  : ندیفرما یگر می ديدر جا
خـود را در         که اطاعت نکـرد شـوهر      ین معن یاگر چنانچه زن ناشزه شد به ا      

شـوهر        ننمود اگرییا خودآراین نکرد   ید اطاعت کند، مثالً تمک    ی که با  يامور
رفـت، پـس در     رون  یـ کـه از خانـه بـدون اجـازة او ب           ا آن یبخواهد آن را، و     

ـ  بـر گـردن شـوهرش ن       يا  ندارد و نفقه   یخوابگ صورت حق شب       نیا  .ستی
  ) 379.،ص1385،ینیخم(

 سوره نساء به آن اشاره شده 34ه یکه در آ» خوف از نشوز«شان در مورد   ین ا یهمچن
  : ندیفرما یاست، م

ا یـ ر عادتش با شوهر در قول ییان به سبب تغیاگر از زن عالمات نشوز و طغ     
که قبالً با  که به خشونت او را جواب دهد و حال آن     نیآشکار شود، به ا   فعل  
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 را در صورتش آشکار کند ییرو  و ترشیا عبوسیگفت،  ی با او سخن مینرم
ن بـوده  یـ که قـبالً خـالف ا       بزند و حال آن    ی و غضبناک  ینیو خود را به سنگ    

  )290، ص 2، ج 1379 ینیخمامام  (.ها نیر ایاست و غ

   زنيبه مسأله ناسازگار ینیامام خم نگرش یبررس
افـت  یتوان در یدهند، م یاز نشوز زوجه ارائه م  ینی که امام خم   یفیبا دقت در تعر   

باشـد، بنـا    ی حقوق مـرد مـ  ي او از ادای زن، همان سرکش   يشان، ناسازگار یکه از نگاه ا   
ـ  را تعریفی زن چه حقوق و تکـال    يشان برا ید ا ید د ین با یبرا ـ . نـد ینما یف مـ ی ورد در م

  : ندیفرما یف زن میتکال
 نکند و از خانـه  یحق مرد بر زن آن است که زن اطاعت کند از او و سرکش       

و در دادن صدقه، بخـشش و نـذر در امـوالش    . ..بدون اجازة او خارج نشود  
ا صـلۀ  یـ ن ی به والـد یکیا نیبدون اجازة او عمل نکند مگر در حج و زکات      

  ) 288، ص 2، ج 1379، ینیخمامام . (ارحام
شان از جمله حقوق مرد بر زن را عدم خروج از منزل بـدون اجـازه شـوهر و           یز ا ین

ا شـرکت در  یـ ادت پـدرش  ی عي برایاش حت    رفتن نزد خانواده   يکسب اجازه از او برا    
ـ  فـصل  النکاح، کتاب ،1379، ینیخم: ك.ر( .اند  او دانستهيعزا  و النـشوز  و القـسم  یف

  )فصل ابتداي الشقاق،
 زن ارائـه    ي کـه از ناسـازگار     یفـ یشان با تعر  ید ا یف زن از د   یطباق تکال ن ان ی بنا برا 

 يشان محدوده ناسازگاریکه ا نینخست ا. دهد ی را نشان میاند، نکات قابل توجه نموده
م اسـت،  ین که به دو نوع عام و خـاص قابـل تقـس    یتمک. اند  ن خالصه کرده  یرا در تمک  

 برآوردن ،یعنی خاص نیتمک. ر مرد است در برابییوند زناشویفه زن در پین وظیتر مهم

ه یآ در که) 167 ص خانواده، یمدن حقوق یمقدمات دوره(د مر یجنس و زيیغر ازهايین
     َّأَن رْثَکُمفَأْتُوا ح رْثٌ لَکُمح اؤُکُمسین             ـوا أَنَّکُـملَماعاتَّقُـوا اهللاَ وو کُموا ألَنْفُـسمقَـدو ئْتُمش 
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گـر از   ی د يمورد اشاره قرار گرفته و آن را از تعداد        ) 223: بقره(  الْمؤْمنینَ مالقُوه وبشِّرِ 
  . افت نمودیتوان در یز می نساء ن43بقره و  236 و 187ات مانند یآ

 ی جنـس يریگ فه دارد امکان بهرهیدارند که زن وظ یان میات فوق بیفقها با توجه به آ  
، ید ثـان یشـه (.  فراهم کندیا مکانی یانت زمی گونه محدود چی شوهرش بدون ه   يرا برا 
باره  نیز در این ینیو امام خم  ) 303، ص   31، ج   1367،  ی، نجف 439، ص   8ق،ج  1413

  : اند فرموده
امام (  ». کنديری کردن شوهر جلوگیکیتواند از نزد ی نمیزن بدون عذر شرع

  ) 381، ص یح المسائلرساله توض ،1378، ینیخم
 یعنی.  دیت نمای از مرد تبعید در امور زندگیست که زن بان معنایز به این عام نیتمک

و  است بر خانهیل به ری و میطلب قدرت ت مرد را با   ی کند و قوام   ی و درشت  یتاب  د کج ینبا
ت نکنـد و  یـ و مـرد را در امـور معـروف، تبع    ر سؤال ببردی در همه امور ز   يریگ  میتصم

 يهـا   خواسـته ي ارضـا يرد را بـرا   ا مـ  ی. نسبت به او، رفتار و گفتار ناپسند داشته باشد        
ـ انـه و ز  یگرا  تجمل ـ  ادهی ـ انه و کـسب امت ی سـودجو يهـا  یطلب ن ی و تـأم يازات اقتـصاد ی
ف امـام   یـ گـردد کـه تعر      ین مـشاهده مـ    یبنا بـرا  . ش تحت فشار قرار دهد    یها  یولخرج

  .ن استیف تمکیره تعریاز نشوز کامالً منطبق با دا ینیخم
ـ  يکارها از کی چیه انجام شانین است که ا   ی ا ينکته بعد  ی  واجـب شـرع     را زلمن

ن امور حق فرمان بـه زن  یباره و نسبت به ا     نی مرد در ا    معتقدند  و اند  دانستهزنان ن  يبرا
 از زنان مـسلمان بـار امـور خانـه را بـر دوش گرفتـه و انجـام              ياریسبپس اگر   . ندارد

 و يسـوز   دل و يهمکـار  و محبـت  هیـ روح از یناشـ  و يبزرگوار و فضل از دهند، یم
از .  از الزامات عقد نکـاح باشـد       ی و ناش  یفه شرع یکه وظ   نینه ا . است آنان یرخواهیخ
انجـام    به هنگام ازدواج و در ضمن عقد نکـاح ي که مردیفقط در صورتشان  یدگاه ا ید

. اسـت  الزم و واجـب  زن بـر  شـرعاً  شرط نیا به عمل باشد، نموده شرط امور خانه را  
  )101: ص ،3 ج ؛ینیخم امام استفتائات: ك.ر(
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 از فقها هرگونـه خـروج زن از خانـه بـدون اجـازه      ین است که گروهیگر ا ینکته د 
شان خروج زن از خانه با اذن مرد را مـشروط        ی ا یاند، ول   شوهر را مصداق نشوز دانسته    

 وجـود  ییاسـتثنا  موارد شوهر اجازه بدون منزل از زن خروج براياند و معتقدند  دانسته

 منـزل  از خـروج  بـر  موقـوف  که ینیع واجبات انجام: از عبارتند اه آن از یبرخ که دارد

 :ك.ر(. ن معاش چنانچـه شـوهر قـادر بـه آن نباشـد     یجب و تأموا سفرحج مانند است،
...)  و2425ح المـسائل، مـساله     ی، توضـ  یی و خو  148. ، ص 3، ج    امام خمینی  استفتائات

  : ندیفرما ین خصوص میدر اشان یا
ـ ا عقد مبنـی بـر ا  یغال براي زن شده   اگر در ضمن عقد، شرط اشت      ن شـرط  ی

تواند مانع  تواند به شغل خود ادامه دهد و شوهر نمی واقع شده است، زن می
   )356: ص ،3 ج ؛ینیخم امام استفتائات. (ودش

 ي زن و لـزوم کـسب اجـازه از مـرد بـرا     ی مـال يدار که در مورد امانت نینکته بعد ا 
ـ  است، ماننـد زکـات    ی استثنائات يارند حکم دارا  شان اعتقاد د  یز ا ی ن یهرگونه کار مال   ا ی

ـ   1379،  ینیخمامام  : ك.ر(. ن و صله رحم   ی به والد  یکین  القـسم و النـشوز و       ی، فصل ف
  ). فصليالشقاق، ابتدا

   ینیدگاه امام خمی برخورد با نشوز زن و دي قرآن به مرد برايها شنهادیپ

 بعضٍ و بِما أَنفَقُوا منْ أَموالهِم یا فَضلَ اهللاُ بعضهم عل النِّساء بِمیالرِّجالُ قَواَمونَ عله یآ
ـ فَالصالحت قَانتَات حاَفظات لِّلْغَ    ـ        ی  تخَـافُونَ نُـشوزهنَّ فَعظـوهنَّ و     یبِ بِمـا حفـظ اهللاُ و االت

ـ  الْمضاجِع و اضرِبوهنَّ فَإِنْ أَطعنَکم فَال تَبغُو یاهجرُوهنَّ ف  ـ الً إِنَّ اهللاَ کـانَ عل یهِنَّ سـبِ یا علَ اً ی
وعظ، هجـر و  : دهد یشنهاد می برخورد با نشوز زن سه پيبه مرد برا   ) 34: نساء (اًریکبِ

ـ ها با ب آن یت ترت یر رعا یتر تفاس   شیاند ودر ب     هم آمده  ی که درپ  يفریسه ک . ضرب سته ی
؛ 507.، ص1 ج ،1407،ي؛ زمخـشر 95. ، ص2، ج 1372،یطبرسـ (. شمرده شـده اسـت    
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ز یـ ن سه مرحله و نی خارج از ایعملمجاز به  مرد یعنی) 208.، ص 8، ج 1390،ییطباطبا
  . ستیها ن ب آنیت ترتیعدم رعا

. انـد  ه اشاره داشـته   ین موارد آ  یقاً به هم  ی الوداع دق  حجۀز در خطبه    ی ن امبر اکرم یپ
گانـه در      سـه  يهـا   ییجـو   ن چـاره  یز ا یتجو«البته،  ) 339. ، ص 1404،  یابن شعبه حران  (

داند  ی ندارد و زن خود را در نشوز محق م        يرینان دارد تأث  یاگر اطم . ر است یصورت تأث 
ن، حکم یا. خواهد بود) 35: نساء (نهِمایو ان خفتُم شقاقَ به ین صورت مشمول آ  یدر ا 

 یر، قانون الهـ ین احتمال تأث یتر  ن با کم  یست، بنا برا  ید و شرط ن   یا حق مطلق و بدون ق     ی
  )280، ص 11، ج 1360، يجعفر(» . استیا حاکم اسالمین یجوع به حکمر

.  قرآن به مرد جهت برخـورد بـا نـشوز زن، وعـظ اسـت              يشنهادین مرحله پ  ینخست
  و آنچه  يآور  ادی) 126. ، ص 6،ج  1404ابن فارس،   ( ترساندن   يدر لغت به معنا   » وعظ«

ز یـ ر نیدر اغلـب تفاسـ  . به کار رفته است )527. ، ص 1412راغب،  (. کند  یقلب را نرم م   
ه کتاب خدا و ترساندن او از خداوند و درخواست از او           یوعظ، موعظه نمودن زن بر پا     

، 1372، یطبرسـ (.  خود معنا شده استیف الهیبه بازگشت به اطاعت مرد و انجام تکال 
؛ ابـن   35. ، ص 2 ، ج 1371،  ی؛ قرشـ  222و  221. ، ص 2 تا،ج ی، ب ی؛ بحران 95. ، ص 2ج  

، 2، ج 1404، یوطی؛ ســ317. ، ص2، ج 1424ه، یــ، مغن117. ، ص4ج ، 1420عاشــور، 
  )155ص 

هجـر و هجـران، آن اسـت کـه انـسان از             «.  قرآن، هجر است   يشنهادیمرحله دوم پ  
هرچنـد  ) 833.، ص1412راغـب، (. »ا با قلبیا با زبان   ی جدا شود، خواه با بدن       يگرید

و  ) 222و  221. ، ص 2 تـا، ج   ی، ب یبحران( دشنام،   ين هجر را به معنا    ی از مفسر  یگروه
ـ .( به بند در خانه نگهداشتن     ي به معنا  یگروه ـ  یبحران و ) 222و 221. ، ص2 تـا، ج ی، ب
ـ ) 136و 135، ص 5، ج  1372،  یطبرس(یخوابگ   ترك هم  یگروه ـ    کـرده یمعن  یانـد، ول

، ج 1407،يزمخشر(. اند  خواب دانستهي از جايریگ  کنارهيغالب مفسران آن را به معنا
ـ یکـه در روا   ) 208، ص 8، ج 1390ییطباطبا ؛278، ص 2، ج 1404یوطی؛ س 507،  1  از  یت
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  ) 344، ص 4،ج 1390، ییطباطبا(. ن معنا آمده استیز به همین امام باقر
ة واژ. دهـد، ضـرب اسـت    یم در برابر نشوز زن ارائـه مـ        ی که قرآن کر   یکار سوم   راه

ی ول.  کار رفته است مختلف به یدر معان مرتبه در قرآن 50ش از یبا مشتقاتش ب» ضرب«
 يمعنـا اگرچـه  . اند  کتک زدن گرفتهي سوره نساء به معنا    34ه  یر آن را در آ    یاغلب تفاس 

تر ندارد که آن  شیک اصل بی ، زدن است و به قول ابن فارس،»ضرب «ی و اصليا شهیر
اند و در مرحله بعد نقـل   ن معنا به استعارت گرفته شده  ی از هم  یر معان یزدن است و سا   

ـ  دلی ول)397.، ص 3، ج 1404،ابن فارس (. صورت گرفته است   ییمعنا  کـه  یحیل صـر ی
  . شود یافت نمیه یمنظور از زدن، کتک زدن باشد، در متن آ

 در دست است که اصل ضرب نی از ائمه معصوميات متعدد یکه روا   نیژه ا یبه و 
ـ دانند و مردان را به برخورد درست با زنـان و پره   یست م ی ناشا یرا عمل  ونـه  ز از هرگی

من در شگفتم «: ندیفرما یم پیامبر. ندینما یه میشان توصیظلم و رفتار نابجا در حق ا
!  کتک خوردن، سزاوارتر استي که خودش برایزند؛ در حال ی که زن خود را میاز کس

از  امام صادق) 249. ص، 100ج ، 1403،یمجلس(. »زنانتان را نزنید که قصاص دارد 
او، مایـه  . کنید، احتـرامش کنیـد   ی ازدواج می با زنیوقت«: ندا  چنین روایت کرده انپدرش

   ) 224. ، صهمان(. »زنان را آزار ندهید و حقوق آنان را ضایع نکنید. آرامش شماست
 ينماز را بر پا« که هنگام وفات از رسول خدا شنیدند، سه سخن بود؛ یآخرین سخن

خدا را دربـاره زنـان کـه در     ادارید و مراقب حقوق بردگان باشید و ستم نکنید؛ خدا ر         
ابـن شـعبه    (» کنید و حـریم آنـان را نگـاه داریـد    یبا زنانتان نیکو زندگ . دست شمایند 

 یاس بن اب  ی از ا  یهقیعبدالرزاق، ابن سعد، ابن منذر، حاکم و ب        )334. ،ص1404،یحران
 ،2، ج1404،یوطیسـ (» .دیـ زنان را کتک نزن«: اند که فرمود  نقل کردهامبریذئاب از پ 

 از عبداهللا بن زمعه ی و نسائي و مسلم و ترمذيبه و احمد و بخار   ی ش یابن اب ) 278.ص
ا شـما همـسران خـود را ماننـد بردگـان کتـک        یآ«:  فرمود نقل کنند که رسول خدا    

 امبریـ شه از پید؟ عبداهللا از عایشو یبستر م ان شب با آنان همید و سپس در پایزن          یم



  385 ...ن ی زوجيبرخورد با ناسازگار  دری قرآني رهنمودهایبررس  

کتـک   د که همسران خود را مانند بردگـان یکش  یما خجالت نم  ا ش یآ: نقل کند که فرمود   
» .دیشو یبستر م ان شب با آنان همید و در پا  یزن  ی روز آنان را کتک م     يدر ابتدا . دیزن  یم
  )همان(

 روایات در زمینه رفتار نیکـو و کریمانـه بـا زنـان، از پیـامبر مکـرم            یعالمه طباطبای 
 فـراوان را سـنّت،    معتبر شـیعه و اهـل   یایاز منابع رو   یو امیرالمؤمنین عل   اسالم

موضع اسالم در قبال زنان را که سرشـار از  توان  یها م  آن از مجموع  دانند و معتقدند    یم
 – 351، ص 5ج ،1390ییطباطبـا (. ود استفاده نم ،تکریم، محبت و معاشرت نیکو است     

منـع از آن،  ات وارده در یـ  ضرب و روا  ییرسد، با توجه به گستره معنا       یبه نظر م  ) 349
 يا را زن ناشزهیز.   کتک زدن دانستيه را به صورت مطلق به معنایتوان ضرب در آ ینم

د با کتـک زدن بـه   یترد ی در خوابگاه نتوانسته او را به راه آورد، ب      يریگ  که وعظ و کناره   
  . انجامدیتر او ب شی بیتواند به سرکش ین کتک زدن می ایراه نخواهد آمد و حت
 ی زدن گرفته و آن را حکـم دائمـ  يرا به معنا» ضرب« که یهانی فق مشهور مفسران و  

  : که نیاند از جمله ا د کردهی مقیه را به شروطین آیدانند، ضرب در ا ی میاله
   زن نشوز کند؛ یعنی از زن صادر شده باشد، ید خالفیبا. 1
  ت شود؛ یان موعظه، قهرکردن و زدن رعایب مید ترتیبا. 2
 و ي، کبـود يزیـ ر  به خون یعنیه نگردد،   ی باشد که موجب د    يا  د زدن به گونه   یبا. 3

   منجر نشود؛ یشکستگ
  د به قصد اصالح باشد؛ یبا. 4
  ) 419. ، ص1393، يزیمهر(د به حداقل اکتفا کند؛ یبا. 5
 ییجو  از هر نوع انتقامی و خال  یان دادن به بحران خانوادگ    یزه اصالح و پا   یبه انگ . 6
  ) 478.  ص1، ج1404، یوطیس(د؛  باشییگشا  دل عقدهیوتشفّ
زن از  تر اکتفا کند و اگر به همان ضـرب مختـصر،            فید به مرحله خف   ینخست با . 7

ج بـه  ید نبود بـه تـدر  یه دست کشد و اگر مف     یز از ادامه تنب   ینشوز دست برداشت، مرد ن    
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  ) 202 ص 31، ج 1367 ینجف(دتر منتقل شود؛ یمراحل باالتر وشد
 بر زن گردد، مرد ملـزم  یتیمد ضرب سبب جراحت و جنا   ر ع یاگر ناخواسته و غ   . 8

  )290 ص 2؛ ج1379 ،ینیخمامام : ك.ر(.  خواهد بوديبه پرداخت غرامت به و
   «: ندیفرما یشان میا. است ینیدگاه امام خمیمورد هشتم د

ـ  تغ     کـرد و یکه بـداخالق  نیدا شد، به ایاگر چنانچه عالئم نشوز در زن پ      ر یی
حت ین صورت اگر مـرد او را نـص        یار با شوهرش، پس در ا     ه داد در رفت   یرو

ن حال یر نکرد و اطاعت شوهر نکرد، در ایو پند و اندرز داد و در او تأث        کرد
 کنـد و چنانچـه بـا        يتواند که از او دور     یشود، و مرد م    یشناخته م      او ناشزه 

 يا د به اندازهیادر زدن زن ب . تواند او را بزند ی م،رام نگشت      کردن زن  يدور
 کـه  یادتر از آن در صـورت ید برگشتن او باشد، اکتفا شود، پس زیکه با آن ام   

 يج به االقو یست، و گرنه به تدر    یز ن یشود، جا   یغرض به سبب آن حاصل م     
ا یاه شدن ید نباشد که در سیاورد و شد  ی که خون ن   يرسد تا حد    ی م يفاالقو

 قصد اصـالح او باشـد، نـه بـه     ر بکند و الزم است بهیسرخ شدن بدن او تأث 
.  رخ دهد غرامت آن واجب اسـت یتی و انتقام و اگر با زدن، جنا    یقصد تشف 

  )همان(

   مرد در قرآن يناسازگار

ار مهم  ین نکته بس  یتوان در ا    یت در قرآن را م    ی قوام يمدار   عدالت يها   از نشانه  یکی
 ارائـه  يا  مقابلـه يکارهـا   سرپرست خانواده راهیز در صورت سرکشی زن نيد که برا  ید

، به مـسأله   یه قبل یه از آ  ی آ 90ک به   ی سوره نساء و به فاصله نزد      128ه  یدر آ . شده است 
آنچه جالب توجه است به کار برده       . ف زن در برابر آن پرداخته است      ینشوز مرد و تکال   

 هر دو جنس است که خود نشان از نگاه عادالنه قرآن در يشدن واژه مشترك نشوز برا  
  . اح داردمقوله نک
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ف ی زن، به تمـام تکـال  یعنیفرض که طرف مقابل    شین پ ی است، با ا   يادآوریسته  یبا
 یه بررسـ یـ ست، آیخود در برابر مرد درست عمل کرده و نشوز مرد حاصل نشوز زن ن      

هِما أَنْ  یعلَ فَال جنَاح     أَو إِعرَاضاً  وإِنِ امرَأَةٌ خَافَت منْ بعلها نُشُوزاً     : دیفرما  یه م یآ. گردد  یم
رٌ و أُحضرَت األَنْفُس الشُّحّ و إِنْ تُحسنُوا وتَتَّقُوا فَإِنَّ اهللاَ کَانَ    ی والصّلْح خَ  نَهما صلْحاً یصلحا ب ی

  .ده استیان گردی بيچندي ها ه شأن نزولین آی ايبرا) 128: نساء (راًیبِما تَعملُونَ خَبِ
 جـوان  يگـر ی سـالمند و د یکـ یج است که دو همـسر،  ید در مورد رافع بن خ یکی

 اختالفات، همسر مسن خود را طالق داد و هنوز مـدت عـده   يا  بر اثر پاره یداشت، ول 
 به آن شرط که ی کنم، ولی حاضرم با تو آشتیلی گفت اگر ماي نشده بود که به و  يسپر

بر کن تا عده تمام  صيریپذ یو اگر نم. یگرم را بر تو مقدم داشتم صبر کنیاگر همسر د
 حقـوق  ی از برخیپوش رفت و با چشمیشنهاد اول را پذیزن پ. میشود و از هم جدا گرد  

. ، ص3، ج 1372، یطبرسـ (. نه نازل شدین زمیه در همین آیا.  دادیش، تن به آشت   یخو
  ) 179، ص 4، ج 1389ن،یام) (183
اس نقل شـده   است که از ابن عب     امبریگر در مورد سوده دختر زمعه، همسر پ       ید

مرا طـالق مـده و مثـل     : رو گفت   نیاز ا .  طالقش دهد  امبرید که پ  یترس  یاست، او م  
ه نازل ین آیشه قرار ده، پس ای عاي کن، لکن روز مرا برايگر از من نگهدار   یهمسران د 

، 2008ی، طبران207.  ص3 ج 1405، جصاص، 183. ، ص3، ج  1372،  یطبرس(. دیگرد
  ) 297. ، ص7 تا، ج ی، بیهقی؛ ب106. ، ص8 ، ج1412يطبر ؛284. ، ص11ج 

هـا عبارتنـد    ن آنیتر اند، که مهم  آوردهی گوناگونیدر مورد نشوز مرد، مفسران، معان   
 ي از سـو يف همسرین زن و مرد که مراد از آن انجام ندادن وظای مشترك بيا  مقوله: از

ـ مغن(. ن اسـت  یک از زوجـ   یهر   : ارتنـد از ق آن عبیو مـصاد ) 453. ، ص2، ج   1424ه،  ی
 به او، عـزم  يورز  نهی جستن و کناره گرفتن از زن و ک        يگر داشتن، دور  ی د یچشم به زن  

رون کردن زن یطالق دادن، جفا در حق زن و دشنام و کتک زدن و عدم پرداخت نفقه، ب  
، 3، ج   1372،  یطبرسـ (و ترك مجامعـت     ی  ا مجالس مرد و ترك محبت قبل      یها    از خانه 
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ـ  ؛575. ، ص 1ج  ،  1419ر،  ی؛ ابن کث  183.ص ، ي؛ زمخـشر  40. ، ص 5، ج   1364،  یقرطب
، 1415، يزی حوی؛ عروس243. ، ص 1، ج   1415،  یض کاشان ی؛ ف 572. ، ص 1، ج   1407

ــ ؛557. ، ص1ج  ــس161. ، ص5، ج 1415، یآلوس ــانینی؛ ح .  ص2 ج 1404، ی جرج
، 1418ی؛ ثعـالب  235. ، ص 11، ج   1420،  يفخر راز  ؛.348.  ص 3 تا ج    ی ب یطوس ؛351
 ی چون زشت  یز به علل  یر ن ی از تفاس  يا  در پاره  ) 460.  تا،ص ی، ب یلیاردب ؛394.ص،  3ج  
ابن   ؛346.  ، ص3 تا، ج ی، بیطوس(.  نشوز اشاره شده استيا باال بودن سن او برایزن 

  ) 196.، ص5، ج 1412، ي؛ طبر576. ، ص3، ج 1419ر، یکث
کراهت مرد از زن و  آن را   یف نشوز زوج، اختالف دارند، گروه     یفقها در مورد تعر   

 بـه اطاعـت از زوجـه نـدارد،          یفیچ تکل یقصد طالق او دانسته و معتقدند چون زوج ه        
، ي؛ راونـد 450.، ص1415صـدوق،  (.  خروج از طاعت باشـد يتواند به معنا   ینشوز نم 

ـ  ی؛ ابن ادر  190.، ص 2، ج 1405 ، 1419،ی زنجـان يریشـب ؛ 728،ص 2، ج 1410،  یس حل
ف ی عـدم انجـام تکـال   يقها، نـشوز مـرد را بـه معنـا     گر از ف  ی د یو گروه .) 46. ،ص3ج

وقوع   حقوق زن دانسته و معتقدند زن در صورت        ي سر باز زدن از اعطا     یعنی ییزناشو
 گرفتن حقوق خود به حاکم شرع يا براین نشوز مجاز است از حقوق خود بگذرد و   یا

   )201.  و ص31. ص1367، ی؛ نجف427. ص،5ج 1410، یدثانیهش(. دیمراجعه نما

   مرديدر مورد ناسازگار ینیدگاه امام خمید

شان در یا.  حضرت امام قائل به ناشز بودن مرد هم هستند،یا نافرمانیدر باب نشوز  
  : ندیفرما  میباره نیا

 و عـدم  ي زن باشد، ظلم و تعدي ممکن است از سویهمان گونه که نافرمان 
 که  ی پس هنگام  ،د مرد باش  يتواند از سو   ی حقوق واجب زن م    ياقدام به ادا  

حت کند، اگـر  ید مطالبه کند و مرد را نص    ی واقع شد، زن با    ینشوز از هر نوع   
 او يو ضرب هم برا ) قهر( و   يمؤثر واقع نشد، به حاکم مراجعه کند، و دور        
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افت او را ی ی که حاکم بر امر نشوز و ظلم نسبت به زن آگاه          یست و زمان  ین
 او ،د واقع نـشد یکند، اگر مف یامر مدارد و به واجب    می ن فعل حرام باز   یاز ا 

 او به زن نفقه يتواند از مال مرد با وجود خوددار ی میکند و حت یر میرا تعز
  ) 290، ص 1379، ینیخمامام (  ». اگر با فروش امالك او باشدیبدهد، حت

ن ضـامن و    ی بهتر ین مسأله را در نظام اسالم     ین ورود حاکم شرع در ا     یشان همچن یا
ـ داننـد و در نگـاه ا        ی زنان مـ   بان حقوق یپشت  حقـوق زن  يشان نقـش حکومـت در ادا  ی
. شـود   یتـر اسـت از آنچـه تـصور مـ            نیتر و سـنگ     عیار وس یچهارچوب خانواده، بس   در
  : ندیفرما یم

ودش رفتـارش بـد     خـ  زن با يمرد کی چنانچه اگر که هست هیفق شؤون از
 يشود، اجرا ید نمیب کند و اگر دیاً، تأدیحت کند و ثانیباشد، او را اوالً، نص

ن ی مـسلم  يه برا یت فق یه، وال یت فق ین وال ید با ا  یشما موافقت کن  . طالق کند 
 نیهمـ  جملـه  من است، داده ـ یتعال و تبارك  ـ ي است که خدايا هیک هدی

 که االن شوهر دارند،     ییها  که زن  دیکرد طرح و دیکرد سؤال شما که ییمعنا
کننـد   یها رجوع م   آن. د بکنند یه با  داشته باشند، چ   ییها ياگر چنانچه گرفتار  

  که دریه است، به دادگاهی که در آن فق یه است، به مجلس   ی که فق  ییجا به آن 
ح باشد، شـوهر را  یکند و اگر چنانچه صح ی میدگیه رس یه است، و فق   ین فق آ 

ـ کند به ا یکند، شوهر را وادار م     یب م یتأد کـه درسـت عمـل کنـد و اگـر       نی
ن امر که اگـر چنانچـه بـه         ی ا يت دارد برا  یوال. دده یچنانچه نکرد، طالق م   

دهـد و طـالق      یشود، طالق م   یده م ی به فساد کش   یک زندگ یکشد،   یفساد م 
ـ  که مصلحت اسـالم را د ییه در جایاگر چه در دست مرد است، لکن فق   د، ی

ن، طـالق   یـ ر ا یـ شود بـه غ    ید نم ی که د  یید و در جا   ین را د  یمصلحت مسلم 
 . است ی اله يا هیک هد ی شما   يه برا یت فق یوال. ه است یت فق ین وال یا. بدهد

  )409 تا 406 ص 10 ج ،فه امامیصح(
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 ینیدگاه امام خمیها موجب نشوز مرد است، از د  آنيو اما حقوق زن که عدم ادا   
  : ندیفرما یشان میکدامند؟ ا

 ییر کند و لباس بپوشـاند، و اگـر خطـا     یحق زن بر مرد آن است که او را س         
 ،1379،  ینـ یخمامـام   ( ». ترش نکنـد   ي و نسبت به او، رو     کرد، او را ببخشد   

   )288 ،ص2ج
  : ندیفرما یز می زن نیو در مورد حقوق جنس

، هفـت  ین است که اگر زن باکره است، پـس از عروسـ       یحق زن بر شوهر ا    
ک زن ی يبه باشد سه شب و پس از آن اگر دارایشب را نزد او بماند و اگر ث

گر آزاد اسـت  یزد او بماند و سه شب دک شب نید هر چهار شب  یاست، با 
 را از چهـار شـب       یک شـب  یـ د نـزد هـر      ی چند زن است، با    يو هر گاه دارا   

   )288  ص،2، ج 1379، ینیخمامام . (بگذراند
که با اذن    مگر این  ،تر از چهار ماه جایز نیست       با زوجه در بیش    یترك نزدیک 
  اختصاص به نداشتنو این حکم.  اگر منقطعه باشديبر اقو  بنایاو باشد، حت

که ترس ضرر بر او یا عذر دارد و اما با وجـود      باشد، مانند این   ی جایز م  عذر
  ) همان(.  بر زوجه باشد که موجود است، مطلقاًیعذر مادام

  : ندیفرما یاند و م ز مدنظر قرار دادهی زن را نیشان حقوق اجتماعین حال ایدر ع
ل، حـق  یکه مرد دارد، حـق تحـص   را دارد  ی زن همان حقوق   یدر نظام اسالم  
 کـه مـرد   ی گرفتن، در تمام جهاتي دادن، حق رأ يت، حق رأ  یکار، حق مالک  

 بـه   ییزهای است که چ   يکن هم در مرد موارد    یحق دارد، زن هم حق دارد؛ ل      
ل ی هست که به دليش مفاسد بر او حرام است و هم در زن موارد   یدایل پ یدل
  ) 380 تا، ص ی، بینیخم(.ند حرام استیآفر یکه مفسده م نیا

توانـد   ی زن از طـرف مـرد مـ   ین حقوق اجتمـاع ین ایدهد عدم تأم    ین نشان م  یکه ا 
  . مصداق نشوز او باشد
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 زن، محسوب یرمالی و غ ی حقوق مال  ياگر چنانچه نشوز مرد شامل دو نوع عدم ادا        
 است کـه    يزینفقه، چ .  اغلب در مورد عدم پرداخت نفقه مطرح است        یشود، نشوز مال  

ـ یامـام خم . از داردی خود به آن ن ی گذران زندگ  يه طور متعارف برا   زن ب  در مـورد   ین
  :گردد، معتقدند ینفقه که عدم پرداخت آن نشوز مرد محسوب م

 مکلـف اسـت     یشود و شوهر از نظر شـرع       ی که شامل نفقه واجب م     يامور
؛ خانـه ؛ مسکن؛ اثاث    پوشاك؛  خوراك همسرش فراهم کند، عبارتند از       يبرا

گـر امـور   ی که بـه داشـتن آن عـادت داشـته باشـد و د            یخدمتکار در صورت  
کـه بـه طـور     ییداروهـا ، گرمـا و  سـرما ل یه وسایل تهی و الزم از قبيضرور

ـ   از آن سالو  ماه در طول یتر کس متعارف کم ـ ن یهـا ب  .از باشـد و ماننـد آن  ی
  ) 299 ،ص2، ج 1379، ینیخم(

 و  یت زوجه از لحاظ خانوادگ    ید حالت و وضع   یت و مقدار نفقه با    یفیدر ک ن  یبنا برا 
 ی که موافق با امـور شـرع  يا  زمان تا آن اندازهی عموم ویحسب و نسب وضع اجتماع    

ق ماننـد لـزوم اسـتخدام       ی مـصاد  یبه برخ  ینیامام خم . دری مورد مالحظه قرارگ   ،باشد
 ،25ج  تـا، ی، بـ یبحران( ي زن در صورت داشتن خدمتکار در منزل پدريخدمتکار برا

وره طـالق،    س 6ه  ی زن مطابق با حال خودش با توجه به آ         يو سنجش سکنا   ) 122.ص
ار را شأن زن و آنچه در زنـان هـم سـطح او     ی مع ،ر از مورد غذا   ی در غ  اند و   اشاره نموده 

  ) همان: ك.ر(. اند  مطرح کرده،متعارف است
 مـرد،  یدر صـورت تمکـن مـال   شان، ی از نظر ا   دگاه را مطرح کرد که    ین د یتوان ا  یم

ان مـالك معـروف و    کننده گستره و مقدار نفقه، شأن زن خواهد بود که با همـ             مشخص
 ي مراجعه به حاکم برا    يصدور اجازه به زن برا    . گردد ین م یمتعارف زنان هم سطح، مع    

ـ ی مهـم امـام خم     يگـر از فتـاوا    ی د یکی مرد،   یبرخورد با نشوز مال    ـ ا. اسـت  ین شان ی
  : ندیفرما یم

پـردازد، نفقـه    ین زن به خاطر آن باشد که مرد نفقـه او را نمـ        یاگر عدم تمک  
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کند و هر مقدار که  یکه زن به حاکم شرع مراجعه م  .  مرد است   بر عهده  ینید
هرچنـد بـا فـروش    . کنـد  یفا مـ ی استي وياز مرد طلب دارد، حاکم شرع برا    

  ) 301 ص2، ج 1379،ینیخمامام  (.امالك مرد باشد
  : ندیفرما یشان میا

 شوهر بـه او  ی بخواهد، ولیکند، از او خرج ی که از شوهر اطاعت م یاگر زن 
و  حـاکم شـرع  شوهر بر پرداخت نفقه به  الزامتواند جهت  یدهد، م نیخرج

گـران  یو اگـر آن هـم ممکـن نباشـد بـه د      عادل مؤمناناگر ممکن نباشد به 
  )382، ص 1378، ینیخمامام . (مراجعه کند

انـد و   ن حـال در مـورد نحـوه پرداخـت نفقـه دسـت مـرد را بازگذاشـته                 یاما در ع  
  : ندیفرما یم

 ير اعـضا یزن ماننـد سـا  . 1: نه خوراك زن به دو صورت استیپرداخت هز 
شوهر، نفقه . 2، خانواده و طبق معمول با شوهرش در خانه هم خوراك شود       

  )302 ، ص2ج ،1379 ،ینیخمامام (. را به زن بپردازد

   با نشوز مردییارویروي  برای قرآنيرهنمودها

 آن دو راه يه بعـد ی سوره نساء و دو آ128ه ی با نشوز مرد در آ ییاروی رو ي برا قرآن
  .دهد یشنهاد میصلح و طالق را پ

  صلح  ـ1
فَـال  م نشوز همسرش را داشـته باشـد،     یبی  اگر زن : دیفرما  ی سوره نساء م   128ه  یآ 

 صـلح  ی حتست اگر سازش کنند، بلکهی بر آن دو ن ی گناه یعنی صلحایهِما اَن   یجناح عل 
ـ آ ی خروج از نظـم و اعتـدال مـ   يصلح، در برابر فساد به معنا  «. ر است یخ راغـب،  (» دی

 از ي که نفـرت و دور  يا  به گونه « ) 516. ، ص 2، ج   1414؛ ابن منظور،    636،ص  1412
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به هر نوع سالمت و اعتـدال  «ن یهمچن) 489. ، ص1412راغب،  (» دیزدا  یگر را م  یهمد
و در  «) 256.، ص 7، ج   1385،  يمـصطفو (» شـود   یگفته مـ   ي و کردار  يا  شهی، اند یروان
 و با هدف ي و رفتاريا شهی، اندیزا در ابعاد روان  سالمتيندی فرآيات قرآن به معنایادب
  ) 22. همان، ص(» .گر استی و مدارا با همدیراه هم

و گذشت زن از پـاره  ) 183، ص  3، ج   1372،  یطبرس (ی آشت ير به معنا  یو در تفاس  
 یی از جـدا يری جلب انس و الفت و موافقت مرد و جلوگ     ي برا یی زناشو ا همه حقوق  ی

ــا شــده اســت ــا(. معن ــ159، ص 9، ج1390ییطباطب ــی؛ طوس ــا، جی، ب  ؛344، ص 3 ت
  )128، ص 2، ج 1427،یبقاع ؛459 تا، ص ی، بیلیاردب ؛707، ص 1، ج 1420يبغو

ه به سـازش    ست ک یر ن ی زن ناگز  یعنیه آهنگ دستور ندارد،     یشود که آ    ی م يادآوری 
تواند  یا عدم گذشت از حقوق خود آزاد است و مرد نم       ی گذشت   ياقدام کند، بلکه برا   

تا  سوزانه سفارش کند ه بر آن است که به زن دل      یآ«ناچار کند، بلکه     نهین زم یاو را در ا   
 از حقوقش یار خود بخشی کانون خانواده با اختی از فروپاشيری جلوگي، برايدر موارد

 کانون خـانواده قائـل      ي ماندگار يم برا ی است که قرآن کر    یتین اوج اهم  یرا ببخشد و ا   
  . »ده استی زن ديت وجودی است که در ظرفیاست و به علت توان

ل به حاکم رجوع کند، حاکم  یتواند در صورت عدم تما      ین صورت زن م   یر ا یدر غ «
. دینما یفش میم تکالرد و او را وادار به انجایکند که حقوق زن را بپذ یز مرد را وادار مین

ـ ی کـه تـشخ  یر به هـر شـکل  یتواند تا تعز   یر م ین مس یو در ا    یش رود و حتـ یص داد، پ
ــ ــش یم ــد بخ ــی از دارایتوان ــا ی ــرايه ــرد را ب ــد ي  م ــوق زن بفروش ــت حق » .پرداخ
ل یـ ها ما یپوش ها و چشم ن گذشتیاگر زن به چن«و  ) 225 ص  25 ج   1413،يسبزوار(

ک سر بدهد و گرنه طالقش دهد ی پوشاك و بهره او را فه مرد است که نفقه،ینباشد، وظ
ن یز چنی نير، عطا و سدید بن جبی، ابن عباس، سعیو اصحاب و تابعان از جمله عل

  )183 ص 3، ج 1372، یطبرس(. » دارندينظر
ست، ی در حق زنان نیچ گونه ستمیاستفاده مردان و ه     ه سوء یجا صلح ما    نیپس در ا  
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وه درست رفتار ی خود به شیف شرع یخواهد به وظا    ی که م  یانمی خداوند به زن باا    بلکه
 نهد و ناشزه شود با گذشت از يکه او هم سرناسازگار نی ايدهد به جا یشنهاد میکند، پ

 کـانون  یدست کم از فروپاش    ایل کند   ی از حقوق تالش کند مرد را به خود متما         يا  پاره
ست یجهت ن یب. ندیب یمان میزن باان گذشت را در یرا توان ای کند، زيریگ شیخانواده پ 

  . ر دانسته استیه، صلح را خیکه آ
صــلح بهتــر «: دیــگو یرا گــزاره معترضــه دانــسته، مــ» ریــو الــصلح خ «يزمخــشر

و )  571. ، ص1، ج 1407، يزمخشر(» هاست نیزه، بدتر بدتریکه ست هاست چنان نیبهتر
ـ  از خ يریـ فاضل مقداد، صلح را خ     فاضـل  (. کنـد  ی مـ یعرفـ  مییرات و بهتـر از جـدا  ی

  ) 328.، ص2، ج 1373مقداد،

  طالق  ـ2
 یخانوادگي ها ير در دشواریها، همسران درگ يدار شتنیها و خو  با همه تالشیگاه

 را يگریکار د م راهین صورت قرآن کریدر ا. اب شوند یند سازش کام  یتوانند در فرآ    ینم
ـ ی.  استیانیکار پا دهد که راه یشان ارائه م یبه ا  ـ  و در آییالق و جـدا  طـ یعن  يه بعـد ی

ن یدر ا) 130: نساء (اًحکیم واسعاً اهللاُ وکَانَ مّن سعته وإِن یتَفَرَّقَا یغْنِ اهللاُ کُالً  : دیفرما  یم
ـ باشـد، کـه عادالنـه بـودن آن را تأ        ی دو نکته مهم و ارزشمند نهفته مـ        یکار قرآن   راه د یی

ن است و یان زوجی ناآرام و پر از تشنج میف زندگکه قرآن مخال نینکته اول ا : دینما  یم
 به هر دو همـسر  ی و روحی فراوان جسم يها  بیه آس یتواند ما   ی را که م   يعدم سازگار 

ن حالل است، نه تنها یکه طالق در اسالم منفورتر نیداند و با ا یو فرزندان گردد، روا نم
  . سازد ید مطرح مشنهایک پیکند، بلکه به عنوان  یط آن را رد نمین شرایدر ا

 یط عاطفین شرایتر یشه در بحرانین روش که همسران، همی ایرا در فرهنگ قرآن   یز
ها، کنار هم بمانند، مردود است چرا که بـا فطـرت      مین موارد شکسته شدن حر    یو بدتر 

مندانـه در    ندارد، هر چند سوگی کرامت نفس هماهنگیعت او و قانون اله  یانسان و طب  
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داشـت    پـاس يز از طالق و به پنـدار خـود بـرا   ی گر ي از زنان برا   یمی، ن یجوامع اسالم 
قرآن همـواره    کهیشوند در حال ی می و روانی فراوان جسم يها  بی آس يرایخانواده، پذ 

رو طالق را به  نیهاست و از هم ه سالمت تن و جان انسان   ی در سا  یمدافع کرامت انسان  
  . شنهاد داده استی مرد پيگارکار زن در برابر ناساز ن راهین و آخریعنوان دوم

ژه ین نکاح و به ویداند احتمال دارد طرف یم چون میو نکته دوم آن است که قرآن کر
  بترسـند و بـا  ی زنـدگ يژه تنگنـا یـ زن از طالق و آنچه پس از آن رخ خواهد داد، به و         

 اهللاُ یغْنِها را با عبارت   به خانواده وارد سازند، آنيتر ب بزرگی از طالق، آسيخوددار
مانه خداونـد کـه موجـب       ی حک یدهندگ   به وسعت  اًحکیم واسعاً اهللاُ وکَانَ  مّن سعته  کُالً

قـات نـشان داده    یتحق«. گردد  یادآور م ی است،   یی پس از جدا   يها  يهموار شدن دشوار  
کـه تـرك      نیل ترس و وحشت از ا     یده از خشونت همسرانشان غالباً به دل      ید  بیزنان آس 

  ) 139، 1391خمسه،(. »دهند یتر از ماندن است، به رابطه خود ادامه م كکردن خطرنا

  کار صلح و طالق در مورد دو راه ینیدگاه امام خمید

م بـه زن در  ی قـرآن کـر  يشنهادیشان در مورد صلح و طالق به عنوان دو راه کار پ      یا
  : ندیفرما یبرخورد با نشوز مرد م

م بـه طـالق     یا تـصم  یا ترك کند    رواجب زن ر  ی از حقوق غ   یاگر شوهر بعض    
ـ اد بودن سنش    یکه از او به جهت ز      رد به خاطر آن   یبگ     او ـ ا غ ی ر آن کراهـت    ی

رد، پس زن جهت استمالت او ی آن زن بگ ي رو یگرفتن زن      م به یا تصم یدارد،  
ا نفقـه بـه او     ی یخوابگ م هم یل تقس یرا از قب        از حقوق واجبش   یا بعض ی یمال

ـ       مرد حالل يست و برا  ح ا ید، صح یبذل نما   از یو امـا اگـر بعـض   . باشـد  یم
ت کند یها اذ نیا     ریا ناسزا و غیا او را با زدن  یحقوق واجب زن را ترك کند       

 از حقـوق واجــبش بگــذرد تــا  یا از بعــضیــ را بــذل کنـد  یو زن هـم مــال 
او ت یـ کـه از اذ  ا آنید یام نمای ق،زوج به آنچه که از حق او ترك کرده        که نیا
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ـ  پی بدهد تا از دسـت او خالصـ  یطالق خلع     ا او رایدست بردارد    دا کنـد،  ی
 ـ  يبـر اقـو   اسـت؛ اگرچـه ـ بنـا          بر او حرام،کند یآنچه را که بر مرد بذل م

، 1379ی، نـ یخمامـام  (.دیـ ن نباشد که او را مجبور به بـذل آن نما       یقصدش ا 
   )291 ، ص2 ج

رقابـل تحمـل   ی و غین زن با شوهر، حرج     کرد ین سؤال که اگر زندگ    یو در پاسخ ا   
 حاضـر بـه طـالق    ین موضوع احراز شود و شوهر زن  ی خاص ا  یباشد و در دادگاه مدن    

ا اجازه یکند؛ آ یشود و اقدام نم یدادن زن نباشد و اگر حاکم هم او را الزام کند، ملزم نم
در : انـد   ده داده بشود؟ فرمـو    ین زن ید از طرف دادگاه حکم طالق به چن       ییفرما  ی م ییوال

   )10917ال ؤس ینیاستفتائات امام خم(. فرض مذکور و احراز آن مجازند

  جهینت

 یات االحکام نکاح مـورد بررسـ    ی است که در آ    ی از مسائل  یکین  ی زوج يناسازگار
 يهـا  د فقهـا برداشـت  ی از دين ناسازگاری مقابله با ای قرآنيکارها  راه. قرار گرفته است  

ن ی زوجيرگذار در مسأله ناسازگاریار تأثی بسيفتاوا ینیمامام خ.  داشته است یمتفاوت
دارند که در آن حقوق هر دو طرف مورد توجه قرار گرفته اسـت و تطـابق بـا قـرآن و              

مشروط نمودن لـزوم اجـازه خـروج زن از خانـه، خـارج              . ار پررنگ است  یات بس یروا
شـود، وارد     یب مـ  ها نشوز محـسو      که ترك آن   یفیره وظا ینمودن انجام امور خانه از دا     

ها از جانب مرد نشوز محسوب       که ترك آن   يره موارد ی زن در دا   یکردن حقوق اجتماع  
 که ی زني برایجاد پناهگاه اجتماعید بر ورود حاکم شرع به نشوز مرد و ایگردد، تأک  یم

  .ن موارد استی شوهرش مواجه شده است، از ايبا ناسازگار
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   ینی امام خمی سبک زندگيریرپذیتأث
 تیب  قرآن و اهلیاز اخالق اجتماع

 1یمحمد جواد نجف

  2ی کاظمیرالسادات موسیمن
  3يعارفه جعفر

  4 مهریفاطمه معصوم

 امـام  ی نـشان دادن اخـالق اجتمـاع   ي است برای جستار کوشش نی ا :چکیده
ـ  ای کـه در رفتـار اجتمـاع     ی اخالق يها  و ارزش  ینیخم  يهـا  نـه یشان در زمی

نگر بود کـه از قـرآن و مکتـب       ژرف یهیامام، فق . نمود  یگوناگون، برجسته م  
ده شـده  ین پژوهش، کوشـ یدر ا. نش و منش خود را برگرفته بود      یت، ب یب  اهل

ق داده، ی آن از کتاب و سنت، تطبینی ديها  امام را با سرچشمهاست که منش
از .  گفتار و رفتار، باور و کردار، نـشان داده شـود           ی بر هماهنگ  ي و ياستوار

                                                   
 yahoo.com@٤٩٦٤.najafi ـدانشیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه قم  .1

 monirmoosakazemy@gmail.com  و علوم قرآنی دانشگاه قمدانشجوي کارشناسی ارشد رشته تفسیر .2

 yahoo.com @karbalaee٧٤ –دانشجوي کارشناسی ارشد رشته تفسیر و علوم قرآنی دانشگاه قم .3

 hr.masomi@ chmail.ir –دانشجوي کارشناسی ارشد رشته تفسیر و علوم قرآنی دانشگاه قم .4

mailto:@yahoo.com
mailto:monirmoosakazemy@gmail.com
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ان که ی، به چند نمونه نمای گوناگون در قلمرو اخالق اجتماعيها ان ارزش یم
  .  داشت، پرداخته شده استيا ژهی او درخشش ویدر زندگ
ـ ی امام خم ینه در سراسر زندگ   ینهاد یژگیهفت و   از يشـرح صـدر، دور  : ین
 يهـا   از آمـوزه يزیسـت   و ستم  یستیز  ، نظم، ساده  يری، اقتدار، دل  ییجو  شهرت

ـ  بـر پا   ي است کـه و    ینیبرجسته د   و هـم اقتـدا بـه    یانیـ  وح يهـا   ه آمـوزه  ی
 فرهمنـد   يا  ت، بـدان آراسـته بـود و بـه او چهـره            یب  وسته امامان اهل  یپ رهیس

  . دده بویبخش
ره ی از کتاب خدا و س يریگ   با بهره  یلی و تحل  یفیوه توص ین نوشتار به ش   یدر ا 

 در ی اخـالق اجتمـاع  يهـا  ن ارزشیـ گـاه ا ی جا يت، به واکاو  یب  امبر و اهل  یپ
شان، بـه   یـ اب ا یها در کارنامه کام      او پرداخته شده است و کارکرد آن       یزندگ
  . ده شده استیر کشیتصو

ـ یامام خم: ها کلید واژه  ـ ب ره اهـل ی، سـ یخـالق اجتمـاع  ، این ، يت، فرهمنـد ی
  .یستیز صدر، اقتدار، ساده سعه

 درآمد

 انسان  يبرا ییالگو ارائه با و کرد ظهور ستمیب قرن در که بود يا دهیپد ینیخم امام
 يهـا   حکومـت  ریاس و ها  یروزمرگ ریدرگ منفعل انسان ،یاجتماع و يفرد بعد در کامل

 يرهنمودها از متأثر که الگو نیا. ساخت رهنمون روشن تیابد يسو به را گر  سرکوب
ـ آزاداند توجه مورد است، معصوم امامان یعمل يها  روش و گفتارها و میکر قرآن  شانی

کتاپرسـتان و   ی از مـسلمانان،     ياری او سرمـشق بـس     یزنـدگ  سـبک  و گرفت قرار جهان
 حکومـت   خود اسالم وی ـ اله یاسینامه س تیشان در وصیا. ، شدیآزادگان از هر مرام

  : کند ی میگونه معرف نی را ایاسالم
 سـعادت  آن بـستن  کـار  به با که است یاله دهیپد یاسالم حکومت و اسالم



  405  ...)ره(تأثیرپذیري سبک زندگی امام خمینی  

 آن قدرت و کند  یم نیتأم وجه نیباالتر به آخرت و ایدن در را خود فرزندان
 بکشد تجاوزها و فسادها و ها يگر  چپاول و ها  يستمگر بر سرخ قلم که دارد

ـ  و. برسـاند  خود مطلوب کمال هب را ها  انسان و  بـرخالف  کـه  اسـت  یمکتب
 ،يمعنـو  ،يمـاد  ،ی، اجتمـاع  يفـرد  شؤون تمام در ،يدیرتوحیغ يها  مکتب
 نکتـه،  چیهـ  از و دارد نظارت و دخالت ياقتصاد و ینظام ،یاسیس ،یفرهنگ

ـ پ و جامعـه  و انسان تیترب در که زیناچ اریبس ولو  يمعنـو  و يمـاد  شرفتی
 در را تکامـل  راه سر مشکالت و موانع و است؛ نمودهن فروگذار دارد، نقش

امـام خمینـی،     (.اسـت  دهیکوش ها  آن رفع به و نموده زد  گوش فرد و اجتماع
  )402، ص21، ج 1379

ۀ  اسـت کـه بـر عهـده همـ          يا  فهیت بزرگ، وظ  ین شخص یتر ا   تر و کامل    شی ب یمعرف
  . زنند ی او قلم مي برايانگار  بشر و الگوی تکامل زندگي است که در راستایشمندانیاند

تر به    شینه ب ین زم ین در ا  یشی پ يها  دهد که پژوهش    ی انجام شده نشان م    يها  یبررس
هـا   انـد کـه از جملـه آن     پرداختهی و اجتماع  يشان از بُِعد فرد   ی ا یتی ابعاد شخص  یبررس
نوشته »  عمل تا هینظر از ینیخم امام شهیاند در یاجتماع اخالق و یاسالم انقالب«مقاله 

 حـضرت   ی و عملـ   يرة نظر یدر س  ی بر اخالق اجتماع   يدرآمد« و مقاله    یمحمد احسان 
ـ      یم تالش جستار نیا.  است ینوشته فرامرز احد قراملک   » )س(امام  یکند عالوه بر معرف

ـ ا يریرپـذ یتأث يهـا   نشان ن مرد بزرگ،  ی ا ی اجتماع یتر سبک زندگ    شیب  از را الگـو  نی
  .دهد قرار هشپژو مورد امامان و قرآن یاجتماع اخالق

  واژگان یمعناشناس

  یسبک زندگ
ن یا. ردیگ ی انسان را در بر م     یابعاد زندگ ۀ   جامع است که هم    ی مفهوم یسبک زندگ 

 و اقتصاد مـورد  یشناس ، روانیژه در علوم اجتماع   ی و به و   یمفهوم در قلمرو علوم انسان    
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 يرگــاه کــه از منظــ ن مفهــوم آنیــا. شمندان واقــع شــده اســتیــ اندیبحــث و بررســ
 انـسان را در     ی و اجتماع  ي فرد ی از زندگ  يشود، ابعاد   یسته م ی بدان نگر  یشناخت  جامعه

ـ       یق آدم یگر سال   انیرد که نما  یگ  یبر م  ـ ی ع ين نمودهـا  یتـر   ی است و قلمـرو آن جزئ  ین
ن یدر ا.  ردیگ یک ملت را فرا می از آداب و رسوم ياریتا بس) مانند مدل مو( فرد يرفتار

 از عناصر و یفات خود به برخیدر تأل» وبر«و » بلن«، »ملیز«نند  مایشناسان راستا جامعه 
ه، نـوع پوشـش،   یـ وه تغذیش:  همچونيعناصر. اند  اشاره نموده ی سبک زندگ  يها  مؤلفه

  ....ح وی گذران اوقات فراغت و تفريها وهی، شیمحل زندگ
مکتـب  شناسـان    از روانیکین بار آلفرد آدلر به عنوان      ی، نخست یشناخت  از منظر روان  

 يا وهی شی سبک زندگياز منظر و.  پرداختین مفهوم سبک زندگیی، به تبیل روانیتحل
دن به ی رسي است برای راهیعنیکند،  یق دنبال م یاست که فرد اهداف خود را بدان طر       

ة وی و شـ یوه کنار آمدن شخص با موانع زندگ ی نشانگر ش  یدر واقع سبک زندگ   . اهداف
  . دن به اهداف استیسها و ر حل افتن راهی ي برايو

ها بر اساس دو بعـد     ن سبک یا.  اشاره کرده است   ی زندگ يها   از سبک  یآدلر به برخ  
 رشد يزان تالش فرد برای میعنی(ت یزان فعالی و میعالقه اجتماع:  شده استيبند دسته

 بـا  يگـران و همکـار  ی دي برايسوز  است از دل  عبارتیعالقه اجتماع)  خود يو برتر 
گردد کـه فـرد    ی اطالق ميز به مقدار انرژیت نیزان فعال ی، م یشرفت اجتماع ی پ يآنان برا 

 یا زنـدگ  ی که در دن   يبه تعداد افراد  او معتقد است    . کند  ی رفع مشکالتش صرف م    يبرا
ختـه  ی ر یاش در سن پنج تـا شـش سـالگ           وجود دارد که شالوده    یکنند، سبک زندگ   یم
  .شود یم

چه اسالم یدر م و ازیده ی را بسط میزندگ سبک  یشناخت   که مفهوم روان   یاما هنگام 
دگاه اسـالم گرچـه     یاز د . میابی یتر دست م    یهمگان ر و ی فراگ یفیم، به تعر  ینگر  یبدان م 

 ی در زندگي و مشکالت متعدد  ی، روان ی جسم يها  بیانسان از ابتدا ممکن است با آس      
ـ ی نیها و امکان رشد و تعـال  بیمواجه شود، لکن غلبه بر مشکالت و آس  نش ید گـز ازمن
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 انـسان را  یابعاد زندگۀ د هم ی است و با   ي و سالمت معنو   ی جامع بهداشت روان   يالگو
گـران و  ی ارتباط با خود، دي الگوي به معنا  ی اسالم ین رو سبک زندگ   یاز ا . ردیدر بر گ  

. ي و معنـو ی، روانی به سالمت روحیابی  رشد و دستيش است، در راستا ی خو يخدا
 یعل(. ردیگ ی انسان را در بر م     یابعاد زندگ ۀ   اسالم، هم  يزی تجو ین سبک زندگ  یبنا برا 

  )دکترا رساله، یاصفهان انیبنائ

  یاخالق اجتماع
 و هم در قـرآن و  ی که هم در نظامات و مکاتبات اخالقین مباحث اخالق یتر از مهم 

تـوان   یف ساده میک تعریدر . باشد ی م ی اخالق اجتماع  ،ت به آن توجه شده است     یروا
. گرانی فرد در مقابل دياری اختيه رفتارهای عبارت است از کلی اجتماعاخالقکه گفت 
ـ ا فام یگران همسر، پدر و مادر و فرزندان و         یچه د  ـ ا غیـ  شـخص و  يهـا و اقربـا     لی ر ی

ا رفتـار  یـ ن رفتار به عنوان رفتار خاص شخص باشـد و        یچه ا . شان و اقرباء باشند   یخو
 گروه خاص در مقابل اشـخاص و    ایک حزب و    ی ي اعضا يمانند رفتارها ( فرد   یگروه

ا افراد یها و   شخص در مقابل گروهيا ا حرفهی یاسی سيگر مانند رفتارهای ديها ا گروهی
 گفتـه  ی رفتـار اجتمـاع  ، داشـته باشـد  يگـذار  ت ارزشی که قابلين رفتاری، به چن )گرید
  . ردیگ ی قرار مي فرديشود، که در مقابل رفتارها یم

 يهـا  شـود کـه در نظـام       یم مـ  یز به چند دسته تقـس     ی ن ي فرد ی اخالق يالبته رفتارها 
 کـه مربـوط بـه فـرد و خداونـد         ییآن عبارت است از رفتارها    ۀ  ک دست ی،  ی اله یاخالق

ـ  . گر خداونـد اسـت  ی ديسو انسان و در سو     کی در   یعنیاست،    در ين رفتـار یکـه چن
ـ  د یرالهی غ ی اخالق يها نظام ، ي فـرد يگـر از رفتارهـا   یدۀ  ک دسـت  یـ و  . شـود  یده نمـ  ی

 و فرهنـگ شـخص    باورها که نوع . است انسان با خودش  ۀ   است که در رابط    ییرفتارها
  .  مؤثر استين رفتاریز در چنین

 ي رفتار یکه اصول و مبان    نیکند، ا  ی م يرویپ  اصول و قواعد   يسر کی از   يهر رفتار 
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 شناخته شده اسـت،  ی چه اصولی اخالقيها ک از نظامیست و در هر    یرش چ یمورد پذ 
، ماننـد اصـل      دارد یگاه کـانون  یجا ی اسالم اصول  ی مثال در نظام اخالق    يبرا مهم است، 

 يتَـاء ذ یأْمرُ بِالْعـدلِ واإلِحـسانِ وإِ  یإِنَّ اهللاَ : که در قرآن آمده است عدل و احسان، چنان  
یالْقُرْب ی وغْ    ینْهالْبنکَرِ والْمشَاء ونِ الْفَحتَذَکَّ  ی ی ع لَّکُملَع ظُکُمرُونَع  ، خداوند بـه  یبه راست 

 زشـت و  يدهـد و از کارهـا   یخویشاوند، فرمان م) حقّ (ي کردن و ادای و نیک يدادگر
. »دهد، باشد کـه شـما پنـد گیریـد         یدارد؛ به شما اندرز م     ی، باز م  یجوی  ناپسند و افزون  

  )90: نحل(
 ییسـا پارت ی رعا، انسان حاکم است  ی اجتماع ي که بر رفتارها   يگرید یاخالقاصل  

ـ  یا أَ ی: مده است آکه در قرآن     چناناست،    وجعلْنَـاکُم  یها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاکُم من ذَکَرٍ وأُنثَ
ما شـما را  !  مردميا،  رٌیم خَبِ ی وقَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَکْرَمکُم عند اهللاِ أَتْقَاکُم إِنَّ اهللاَ عل          شُعوباً
ها کردیم تا یکـدیگر را بـاز شناسـید،     ها و قبیله ریدیم و شما را گروه آفی و زن ياز مرد 

 ی خداوند دانای  یترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست، به راست        یگمان گرام  یب
  )51 ـ 50، ص 1388در دامان مهر،) (حجرات13 (،»آگاه است

 :م استی تقس به دو دسته قابلی کليم بندیک تقسی در ی هر انسانی اخالقيرفتارها

 ؛ شخصي فرديرفتارها  ـ1

 . شخصی اجتماعيرفتارها  ـ2

 يازهـا ی، ن ي رفتـار  ین گستردگ یو علت ا   گسترده است  شخص   ی اجتماع يرفتارها
ازهـا بـه   ین نیکنـد و همـ   ی خود احساس مـ یات اجتماعی است که انسان در ح  یمختلف

 که انسان را به یعوامل. دینما ی انسان رخ می اجتماعیرگذار در زندگ ی تأث یعنوان عوامل 
 . دم نمویتوان به سه بخش تقس یمکه کشاند،  ی می اجتماعیزندگ

ـ 1 در نهـاد انـسان    يسـاختار  و یعی که به صورت طبی عاملیعنی :عوامل غریزي  
وند ی پجادیک شدن و ای حس نزدین عاملی چن،یجنسة  زیمانند غر . قرار داده شده است   

ـ  با آورد که  یمد  یپد با جنس مخالف     یستیز  و هم    راه  از  درسـت  نـد یک فرآ یـ در  ست  ی
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 . جاد شودیا  ـ استی اجتماعیکه سرآغاز زندگـ ل خانواده یتشک

ـ آ یمـ ن به وجـود     یزه جنس یاساس غر  ل خانواده تنها بر   یند تشک یفرآ تنهـا   بلکـه  ،دی
 یل خـانواده و زنـدگ  یگر در تشکی در کنار عوامل دیجنسة زی عامل غرتیگر اهم   نشان

 . استیدگ خانوایاجتماع

ـ 2 ن و یگردد، که تأم ی می اجتماعی که موجب زندگيگریعامل د :عوامل عاطفی  
گران ممکن خواهد بود، یجاد ارتباط با دین عامل تنها با حضور در اجتماع و ا  ی ا يارضا

 نمودن به پـدر و  يگران قرار گرفتن و مهرورزی دي و مورد توجه و مهرورز    یاز عاطف ین
 ی اجتماع یباشد، که انسان را به زندگ      ی همکاران و مانند آن م     شان،یمادر، فرزندان، خو  

 .دهد یسوق م

 یی گوناگون انسان، و عدم توانايها يازمندینانه به نیب  واقعیبررس :عوامل عقلی  ـ3
 ی اجتماعیش انسان به زندگیازها، باعث گرا  ی در برآورده نمودن آن ن     ییشخص به تنها  

ـ ا نیـ ن غـذا، پوشـاك، مـسکن و    یتأم:  مانند،ي ماديازهایازها، ن ین ن یچه ا . گردد یم از ی
 ی انسان است که انسان به زندگيگو ن و پاسخی قابل تأمیها هنگام آنۀ هم.  باشديمعنو

منـد   گـران بهـره  ی ديهـا  ییق از تجارب و علوم و توانا ین طر ی رو آورد، و از ا     یاجتماع
گر به یشود که فرد با افراد د ی باعث مین عواملیازها و وجود چنین نین همیگردد، و تأم

 انـسان را بـه   یگـران رفتـار اجتمـاع   ین ارتباط و تعامل با دیارتباط و تعامل بپردازد و ا 
 قابـل  ی اجتمـاع ی بوده و بـه عنـوان رفتـار اخالقـ    يگذار آورد که قابل ارزش   یوجود م 

 )54همان، ص (. باشد ی میازدهی و امتیبررس

 بـا  انـسان  یاجتماع خاص مناسبات به یالقاخ اصول که همه ن باورندی بر ا يشمار
 از جـدا  کـامالً  انسان هر و داشت  ینم وجود یاجتماع اگر که  گردد، چنان   یبر م  گرانید
 اصـالً  اخـالق  کـرد،   یم یزندگ يگرید وجود از خبر  یب يفرد هر و ست،یز  یم گرانید
 عفـت،  جـور،  عـدالت،  ظـن،   حـسن  تکبـر،  تواضع، حسد، غبطه، رایز! نداشت یمفهوم  
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 با انسان در برخورد  و اجتماع در تنها که است یمسائل از همه ها،  نیا همانند سخاوت،
  .دارد گران، معناید

ـ . بـود  خواهد همراه اخالق، يمنها انسان با اجتماع، يمنها انسان ن،یبنا برا   در یول
 یاجتمـاع  یزندگ با یاخالق رذائل و فضائل از ياریبس که کرد اعتراف دیبا که  نیا نیع
 مـسائل  از ياریبـس  رایـ ز باشـد،  ریـ مسأله فراگ  نیا که ستین چنان دارد، یبستگ سانان

 صـادق  کامالً زین تنها انسان کی مورد در و دارند، يفرد جنبه تنها ـ که  هستند یاخالق
 یو سـست   یستادگیآمدها، ا   شیپ برابر در ترس و يری، دل یتاب  ی و ب  یبابیمانند شک  است؛

 و شکر جهان، دگاریآفر به نسبت توجه و غفلت خود، فهد به فرد کی دنیرس راه در
ـ ا امثـال  و او انیپا یب يها  نعمت برابر در کفران  کتـب  در اخـالق  يعلمـا  کـه  امـور  نی
 جنبه تواند یاند ـ م  شمرده یاخالق رذائل ای فضائل جزء و اند نموده بحث آن از یاخالق

ـ ن دارد، اجتمـاع  از جدا کامالً یزندگ که فرد کی درباره و باشد، داشته يفرد  صـدق  زی
 و دارد اخـالق  علـم  در يتـر   نیسـنگ  وزنـه  یاجتمـاع  اخـالق  کـه  است دایپ یول کند،

 در ،اخالق1384 ،يرازیش مکارم ناصر(زند  یم دور آن محور بر تر  شیب انسان تیشخص
  ).76 ـ 77، اول جلد قرآن

            ینی امام خمی اجتماعی سبک زندگيها یژگیو

 خـود همـواره برابـر    ی و اجتماعي فردی گوناگون زندگ  يها  نهیدر زم  ینیامام خم 
ـ  اهللا عل  یصـل (امبر  یره پ ی قرآن و س   ي که برگرفته از رهنمودها    يا  یاصول کل  و ) ه و آلـه ی

ز یـ  خـود ن یکردند و در گفتار و روش عمل  یبود، رفتار م  ) هم السالم یعل(امامان معصوم   
  :د داشتندین اصل تأکیبر ا

ـ  مسلمان يها  ازملت عجز و جِد کمال با و  و اطهـار  ائمـه  از کـه  خـواهم   یم
ـ ا ینظـام  ،ياقتـصاد  ،یاجتمـاع  ،یاسیس فرهنگ ـ راهنما بـزرگ  نی  عـالم  انی

ـ پ زانیـ عز نثار و یفشان  جان و دل و جان به و ستهیشا طور به تیبشر  يروی
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 است امامت و رسالت مکتب گر انیب که یسنت فقه از دست جمله آن از. کنند
 دو هر که هیثانو چه و هیاول احکام چه است، ها ملت عظمت و رشد ضامن و

 معاند خناسان وسواس به و نشوند منحرف يا  ذره است، یاسالم  فقه مکتب
ـ  یقـدم  بداننـد  و ندهند فرا گوش مذهب و حق با  سـقوط  مقدمـه  ،یانحراف

، 1379امـام خمینـی،     . (است یاله عدل حکومت و یاسالم احکام و مذهب
  )، ص 21 ج

  : ادکردیان ی نمايها ن نمونهیتوان از ا ین مرد بزرگ می ای سبک زندگيها یژگیاز و

  شرح صدر 
 انسان به يها یستگی، از باینی ديها  است که برابر آموزهییها  یژگی شرح صدر از و   

فَمن یرِد اهللاُ : دیفرما  میباشد، خداوند در قرآن ی م ی جامعه انسان  يژه در قلمرو رهبر   یو
 ی دهالمِ   أَن یلإلِس هردص شْرَحی ه       کند، دلش را    ی، خداوند هر کس را که بخواهد راهنمای 

 وانهـد، دلـش را   یگشاید و هر کس را که بخواهد در گمراهـ       یاسالم م ) پذیرش (يبرا
 یگونه خداوند عذاب را بر کسان رود؛ بدین ی به آسمان فرا میدارد، گوی یتنگ و بسته م

 )125: انعام(. »گمارد یرمآورند؛ ب یکه ایمان نم

شگاه بـا شـکوه خداونـد       یـ ن طـور در پ    یدر سـرزم    که یهنگام یحضرت موس  
ـ   «: ن است یاش ا   ن خواسته ید، نخست یگو  یستد و با پروردگار سخن م     یا  یم  یرب اشرح ل

  )25: طه(. »ام را گشایش بخش سینه!  پروردگارا،يصدر
ن ینهد، ا  ی با آن بر او منت م بخشد و   ی م امبر اکرم ی را که به پ    ین نعمت ی و نخست 

  )1: انشراح(.  آیا به دلت گشایش ندادیم؟الم نشرح لک صدرك: ه استیآ
ـ ابـد و ظرف ی یگـسترش مـ    ، نگرش انسان  یژگین و یدر پرتو ا    سـازگار بـا   ییهـا  تی

 یم و نگرانی در تصمیزدگ ب گردد و او را از شتا      ی م یرخدادها در روح و روانش متجل     
  .دارد یمورد باز م یآلود ب  غضبيدهادر حوادث و برخور
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ـ  از   ی با خودکامگ  یاسیکار س ی در دوران پ   ینیامام خم   يسـو و در برخوردهـا    کی
 برخوردار بود يا نهی وسکی اخالقيها  به ارزشيبند يگر، از چنان پای دي از سو  یمردم
د که یشه توجه داشته باشیهم«: دانست یتوان گفت که تنها خدا را حاضر و ناظر م یکه م

  . »تان در محضر خداستیکارها
 آغـاز شـد ـ    1340سـال    کـه از  ران ـ ی ای انقالب اسالمي سال رهبر26 پس از يو

 و ی، علمـ یاسـ ی سی در فـراز و فـرود زنـدگ     ی اخالقـ  يهـا   یی روشن از واال   يا  کارنامه
کـه در   ادگار نهاد و سرانجام با آرامش، جهان را بدرود گفت چنان یش به   ی خو یاجتماع
  : سدینو یش میت خوی کم مانند در وصيگفتار

دوار به فضل خـدا از      ی ام يری شاد و ضم   ی مطمئن و روح   ی آرام و قلب   یبا دل 
و . کنم ی سفر م  يگاه ابد ی جا يو برادران مرخص، و به سو     ن  خدمت خواهرا 

  )450، ص 21، ج 1379امام خمینی، . (اج مبرم دارمیر شما احتی خيبه دعا

  ز از شهرتیپره
ـ  بـه و  یها در کنش اجتمـاع      ر انسان یگ   که دامن  يری فراگ يها  بیاز آس  ژه در سـطح  ی

ـ یکرد امـام خم  ي است و رویطلب شود، شهرت ی می اجتماعيها  يرهبر ن ی در رد چنـ ین
  . استیزدن ، مثاليری فراگیژگیو

نامـه   لغـت  (»طلبـی   منزلـت  و جـویی   منصب خواهی، مقام «را »طلبی جاه «لغت اهل
 را »طلبـی   ریاسـت  «ترکیبی واژه چنین  هم. اند  کرده معنا )154، ص   16ج  ،1377دهخدا،  

 )254، ص 26همان، ج (. اند  دانسته»جویی ریاست و ریاست داري دوست«

 ملک الجاه معنی و «اند  کرده معنا چنین اصطالح در را »طلبی  جاه «اخالق، علماي اما
دنانیرَ  یملـک  الّذي هو الغنی انَّ کما و طاعتُها، و تعظیمها المطلوبۀِ القلوبِ  اي الـدراهم،  و اـل

قدرّل علیهما ییتوصلی بهما لو االغـراضِ  ا  المحجـۀ  محـسن فـیض کاشـانی،       (؛  »المقاصـد
محمدمهدي نراقی، پیشین، / 113، ص 6، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسالمی، ج         البیضاء
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   )571، ص 1381، چ هشتم، هجرت، معراج السعادةمال احمد نراقی، / 347ص 
  ويداشـت و   یزه گرامـ  یانگ با مردم هاي  دل  و به دست آوردن    یرگیچ جاه، حقیقت

  به اهدافییاب دست براي و است م و زر یس گر، دارنده   که توان   چنان پیروي از او است؛   
 است  کسی هم طلب جاه و خواه مقام کند، می برداري بهره ها آن از نفسانی يها و خواهش

 از تـا  است قدرت و اجتماعی موقعیت کسب براي مردم، هاي  دل شه تسخیر یاند در که
 .یابد دست خود  دنیوييها آرزوها و خواست به این راه

را  آن و  شده  ار نکوهش یبس اسالمی روایات و قرآن در خواهی  شهرت و دوستی  جاه
 مـن : خوانیم  می کریم قرآن در. اند  دانسته يو نابود  یی، خودنما ییرو  دو کفر، خاستگاه

 الَّذینَ أُولَئک یبخَسونَ الَ فیها وهم فیها أَعمالَهم إِلَیهِم نُوفّ زِینَتَها و الدّنْیا الْحیاةَ یرِید کَانَ
سلَی می لَهرَةِ فإِال اآلخ النَّارآن را بخواهنـد     ی این جهان و آراسـتگ     ی که زندگ  یکسان ؛ 

 ی بـه آنـان تمـام خـواهیم داد و در آن بـا آنـان کاسـت       کارهایـشان را در آن ) بر و بـار   (
. »نخواهنـد داشـت  ) دوزخ( هستند که در رسـتاخیز جـز آتـش          یآنان کسان . ورزند ینم
  )16 ـ15 :هود(

 ینبـت  المـال  و الجـاه  حبّ«: فرماید می هم) آله و علیه اهللا صلی(اسالم   گرامی  پیامبر
 همان  رویاند، می دل در را نفاق مال، و جاه  دوستی،البقلَ الماء ینبت کما القلبِ فی النفاقَ
  )طلب الرئاسۀ، باب 2محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج (. »را گیاه آب که گونه
و کلمات بزرگان، روشن ) هم السالمیعل(ت اطهار یب ات اهلیات و رواینگرش به آ با

 ي و نـابود   ی، افـسردگ  یانشی، پر یه نگران ی که ما  ی روان يها  يماریشود که از جمله ب      یم
 و کمـاالت   ی انـسان  ي واال يهـا   ان برداشتن ارزش  ین و از م   ی د یه تباه یانسان بوده و ما   

 بـه پـست و مقامـات    یبـستگ   گـر، دل  یر د یـ  است، حب جاه و شهرت و به تعب        ياخرو
، خود را به آن برسانند، در ي آنند تا با هر ابزار    یوسته در پ  یا پ ی است که اهل دن    يظاهر

زان یـ ن و اهل آخرت، به شدت از آن گری د يایا و اول  یاکابر علماء و اعاظم اتق     که   یحال
و اهللاِ لَدنْیاکُم هذه أَهونُ    «: فرمودند) ه السالم یعل(ن  یرالمؤمنی که ام  ییتا جا . بوده و هستند  
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 دهید شما در انن جهیسوگند ا به خدا   ،  خنْزِیرٍ فی ید مجذُومٍ   ] عرَاقِ[فی عینی منْ عرَاقِ     
ـ     ارزش یمن ب  . » باشـد ی اسـت کـه در دسـت جـذام         یگوشـت خـوک    یتر از استخوان ب

  ) 236البالغه حکمت  نهج(
فَقَالَ لی ما قیمۀُ «: زدن کفش خود به ابن عباس فرمودند نهیگر در حال پی ديو در جا

 أَحب إِلَی منْ إِمرَتکُم إِال أَنْ أُقیم حقّـاً أَو         و اهللاِ لَهِی :  ال قیمۀَ لَها فَقَالَ   : فَقُلْت ،هذَا النَّعلِ 
 ییروا فرمان  ندارد، به نظر من ازیمتیچ قین کفش هیکه به نظر شما ا نی با ا،»أَدفَع باطالً 

ـ  را به پا داشته یکه در کنار آن حق نیتر است، مگر ا یبر شما دوست داشتن   را یا بـاطل ی
  )، 1403 امام حسنیعه، زندگیلشان ایاع(. میدور نما

ـ  به اعتراف دوسـت و دشـمن از شـهرت و جـاه ب     ینیامام خم  ان یـ در م. زار بـود ی
 :شود یشان مشاهده می ای از رفتار عملییها ان نمونهیخاطرات اطراف

 ي فـرد یلـ ی به هر بهانه و دل     یوقت: دیگو  ی م ي دفتر و  ي از اعضا  ي انصار یمحمدعل 
گفت،  ی امام سخن م  ی و اجتماع  یات اخالق یت و از خصوص   گرف  یشان قرار م  یدر کنار ا  

ـ . دیـ گرد یم فرزانه ظاهر می در چهره آن حکیتی و نارضایآثار خشم و نگران   در یو حت
خود من . ش نکنیاز من ستا: فرمود یکرد و م ی از مواقع سخنان شخص را قطع م یبرخ
 یشگیـ  و همیمعمولک حادثه ی نمازجمعه از يها م قبل از خطبه   یها   از صحبت  یکیدر  

ده بـود، بـه فرزنـد       یو شن یشان که سخنان مرا از راد     ی حضرت امام بحث کردم، ا     یزندگ
ـ اشان حاج احمد آقا گله کرده بود که چـرا از مـن تعر                 یگرام . کنـد  یش مـ  یف و سـتا   ی

 ) 131 امام، صيها یمجموعه مقاالت سخنران(

ات خالف واقع بر زبـان  نمود و کلم یها اغراق م ها و مصاحبه ی در سخنرانیاگر کس 
کرد کـه چـرا خـالف واقـع      ی اعتراض ميساخت، او را احضار نموده و به و     ی م يجار

ز یـ ها ن ؟ در هنگام مالقاتییگو ی که من هستم، باالتر از آن م     يا  گونه  ؟ چرا آن  ییگو  یم
ـ  مـن ز   يد برا ییبگو: فرمود  یداد و م    یت را مورد توجه قرار م     یفین ک یامام هم  اد شـعار   ی
اد بدهنـد اکـراه   یـ شان شعار زی ايکه برا  نیاز ا .  اسالم دهند  ي، همان شعار را برا    ندهند
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گـران داشـت و   ین انتظـار را از د یز نمود و همـ    یب از دروغ پره   ین ترت یداشت و به هم   
، 1، ج 1386 آفتـاب،    يپـا   پابـه (. کـرد   مـی  گران را دروغ محـسوب    یز د یآم  سخنان اغراق 

  )291 ـ 290 ص
 و مکرر يها جار  ما و روزنامه  یتمثالش به زبان و صفحه صداوس     که نام و      نیامام از ا  

و یـ کنم راد ی مشاهده میوقت: ه کرده و فرمودید و از آنان گال یگرد  ین م یشد، اندوهگ   یم
ـ آ یبرند، خوشـم نمـ    یکنم از من اسم م      یون را هر وقت بازش م     یزیو تلو  روزنامـه  (. دی

  )1817، شمارهی اسالميجمهور

  اقتدار
ده یـ چی پيهـا   ي بـا دشـوار    ییاروی رو ي برا یی روح و توانا   يرومندی ن  از يبرخوردار

ـ یباشد که امام خم     ی م ی روشن یستگی اجتماع، با  يرهبر ـ تـوان در ا     ی را مـ   ین نـه،  ین زم ی
 ي و رفتـار ی در سـاختار اخالقـ  يده فرهمندیتوان به پد یجا که م   سرآمد دانست، تا آن   

 در دست نداشت ی چندانيرویز ن در دوره مبارزه ـ که هنویژگین ویست که ای نگريو
  .شود یده می ديکسان ـ در کارنامه ویافت ی دست یاسیگاه که به قدرت س تا آن

.  را هـدف قـرار داد  ی پادشاهيها  هی سردمدار قدرت و پا    یاسیامام از آغاز مبارزه س    
 است کـه چـون از   نیادآور روش مبارزه حضرت امام حس     یوه از جهاد امام،     ین ش یا

ست ی نی جامعه اسالم  يد برا یزی بدتر از حکومت     ییبال: کردند، فرمودند نه حرکت   یمد
 يش را برایاران خویش گرفته و ی را پیگذشتگ ثار و از خودین آفت، ا  ی زدودن ا  يو برا 

 .یدان فراخواندندحماسه جاو

ز یـ ه از صحنه، ن   ی معاو یعنی یرون راندن دشمن اصل   ی در ب  یاست حضرت عل  یس
ـ ا زیـ  سـپاه و  یت کم آن حضرين بود و برا  یچن چ ی قـشون مطـرح نبـود و در هـ    يادی

ـ یامـام خم .  خود دست بر نداشـت     ی از مواضع اصول   یطیشرا ـ  نین  ن آنیرو راسـت یـ ز پی
  :یستاد وگفتخواران ا  جهانیبستگ  آزادگان بود که در برابر هميشوایپ
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م یرتان، مـشرکان و کـافران بـه حـر    یوسی در برابر تجاوز د  ینیهات که خم  یه
ف ساکت یم حنیروان ابراهی و پ  و عترت رسول خدا و محمد     م  یقرآن کر 

مـن  .  ذلت و حقارت مـسلمانان باشـد       يها  گر صحنه   ا نظاره یو آرام بماند و     
ـ  واجـب حـق و فر      ي ادا يش را بـرا   یخون و جان ناقابل خـو      ضه دفـاع از    ی
هــا و  قــدرت. م شــهادتمیض عظــیام، در انتظــار فــ مــسلمانان آمــاده نمــوده

که و تنها بمانـد بـه   ی ینین آنان مطمئن باشند که اگر خم ها و نوکرا    ابرقدرت
دهـد و بـه    ی ادامـه مـ  یپرست راه خود در راه مبارزه با کفر، ظلم، شرك و بت      

کتـاتور،  ین پابرهنگان مغضوب د یان جهان اسالم، ا   یجی خدا در کنار بس    ياری
شتن ی که به ستم و ظلم خویخواران و سرسپردگان دگان جهانیخواب را از د

  )318، ص 20، ج 1379امام، فه یصح. (ند، سلب خواهد کردینما یار ماصر
کـاران و تبهکـاران    سار بود و با سـتم   محروم، فروتن و خاكيها امام در برابر انسان  

للظَّالمِ خَصماً و  کُونَا«:  بودیش حضرت علین فرمای نداشت و مصداق ا    ی سازش  چیه
 )47البالغه، نامه نهج(.  یاور ستمدیده باشید دشمن ستمگر و؛»اًللْمظْلُومِ عون

 که از توکـل  يا نهین راه امامان معصوم بود و آرامش و سک        یرو راست ی پ ینیامام خم 
 بـه او  ي بـود، چنـان ابهـت و اقتـدار    يبه خدا و توسل به ائمـه اطهـار در دل او جـار           

 یاسـالم  ي جمهـور يهـا   از آرمانی گامی زمان حتيها د که در برابر ابرقدرت    یبخش  یم
 نـشان از اقتـدار  » تواند بکنـد  آمریکا هیچ غلطی نمی   «کوتاه نیامد و این جمله معروف او که         

  . شود یده میخ شنی است که تا ابد در گوش تاریمانند او در برابر استکبار و خودکامگ یب

  يریدل
 يجا که پا  انسان و در آنی و اجتماع  ي فرد یسته در زندگ  ی است شا  ي، ابزار يری دل

ـ    ی در م  ی و مل  ی بلند اجتماع  يها  مانآر ـ ، بايگـر یش از هـر هنگامـه د    یان اسـت، ب سته ی
م جان در کوشـش  ی از بیک از رهبران الهیچ یخ گواه است که ه  یکه تار   د، چنان ینما  یم
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  .اند امدهی، کوتاه نی انسانيها  به آرمانیابی  دستيبرا
ـ ه احـزاب آ م در سـور   یقـرآن کـر   . سته زمامدار است  ی با يها  یژگی از و  يریدل  39ه ی

لّغُونَ رِسـاالت اهللاِ ویخْـشَونَه وال یخْـشَونَ أَحـداً         : دیفرما  یم بینَ یـ   إِال اهللاَالَّذ  بِـاهللاِ  یوکَفَ
ترسند و از هیچ کس  یرسانند و از او م ی خداوند را ميها  که پیامی، همان کسان  حسیباً

  .ه است را خداوند بسندیترسند و حسابرس یجز خدا نم
ـ پ امبران ویـ  پيریه خداوند از دل  ین آ یدر ا  پـس از  . رسـانان، سـخن گفتـه اسـت     امی

شان و در عـصر    یـ ن خدا هستند و پس از ا      یامر و مبلغان د     یامبران، امامان معصوم، ول   یپ
ش از ی که اسالم بیدر روزگار کنون. شناسان است نین بار بر دوش آگاهان و د یبت، ا یغ

ـ ان بایشوایـ ژه پیداران به و نی دانشمندان است، همه د   یتگازمند ازخودگذش یشه ن یهم د ی
ان خـود و  یـ خـواران از ک     باشند تا بتوانند در برابر جهان      ي و استوار  يریبرخوردار از دل  

  .مردم، دفاع کنند
فـه و   یکه امام، خل  آورده است    امام   يها  یژگیباره و  در بحاراالنواردر کتاب    ی مجلس

 شـناخته  ی بـا چـه اوصـاف    امـام   باشـد و    برخـوردار  ییها  منش چهاز  د  یزمامدار امور با  
کُـونَ أَزهـد النَّـاسِ وأَعلَـم النَّـاسِ و      یجِب أَنْ   ی صفَات ذَاته فَإِنَّه     ی ف یأَما اللَّوات «: شود یم

  1.)44،ص93،ج 1315، بحاراالنوار،یمجلس(» أَشْجع النَّاسِ و أَکْرَم النَّاسِ
 باشـد،   یمـ ت امـام    ی شناخت شخـص   يچهار صفت برا  . ات است ن صف یامام واجد ا  

                                                   
م خصالٍ ثَمانُ فیه یکُونُ « .1  َأربع منْها فی نَعت نَفْسه و نَسبِه أَربع صفَات ذَاته و حاالته فَأَما الَّتی   الْمأْمومینَ  بِها عنِیزُیتَ

بحانَه   )ص(بِی فی نَعت نَفْسه فَإِنَّه ینْبغی أَنْ یکُونَ معرُوف الْبیت معرُوف النَّسبِ منْصوصاً علَیه منَ النَّ  نَ اهللاِ سـ رٍ مـبِأَم 
        یـدعالْب الْقَرِیبِ و لَدب ثْله یبطُلُ دعوى منْ یدعی منْزِلَتَه بِغَیرِ نَص منَ اهللاِ سبحانَه و رسوله حتَّى إِذَا قَدم الطَّالب منَ الْ بِم

اسِ و        أَشَارت إِلَیه األُمۀُ بِالْکَمالِ      اسِ و أَعلَـم النـَّ و الْبیانِ و أَما اللَّواتی فی صفَات ذَاته فَإِنَّه یجِب أَنْ یکُونَ أَزهد النـَّ
ی الـدنْیا            ـداً فـاهیکُـنْ ز إِذَا لَـم ألَنَّه یهلَلٍ تَقْتَضعل کذَل عا یتْبم النَّاسِ و أَکْرَم النَّاسِ و عی    أَشْج خَـلَ فـا د هـخْرُفز و

سلمینَ فَلَـو فَـرَّ               ...  الْمحظُورات منَ الْمعاصی   لْمـئَـۀٌ لرْبِ فی الْحف ألَنَّه هتامإِم قَطَ فَرْض النَّاسِ س عیکُنْ أَشْج إِذَا لَم و
مئذ د ـلَدخَلَ فیمنْ قَالَ اهللاُ تَعالَى یو لِّهِمنْ یوم یزاً إِلى وتَحم تالٍ أَوق رِّفاً لتَحإِال م رَهنَ اهللاِ ببِغَضَبٍ م باء ئَۀٍ فَقَدف   إِذَا لَم و 

 .»ء الْمسلمینَ یکُنْ أَکْرَم النَّاسِ نَفْساً دعاه الْبخْلُ و الشُّح إِلَى أَنْ یمد یده فَیأْخُذَ فَی



418  3ج /  مجموعه مقاالت 

  .دهد یات او را نشان میگر ذاتی ديچهارتا
  زاهدتر از همه مردم؛. 1
  داناتر از همه مردم؛. 2
  ن مردم؛یرتریدل. 3
  .ن مردمیبزرگوارتر. 4

 امـام   ی نفـسان  يهـا   یژگـ یصفت شجاعت را از و    ) ه السالم یعل(ث امام   ین حد یدر ا 
ـ ی در وجود امـام خم یژگین ویا. ن مردم خوانده است  یتر  را شجاع  او   یشمرده و حت    ین

  : داشتیگونه تجل نیا
 در قلـب و روح  يکه همواره عشق به اسالم و شور حماسه و فـداکار          امام راحل 

  : ن فرمودید، درباره خود چنیجوش یاش م  یآسمان
ـ  واجب حـق و فر ي ادايش را برایمن خون و جان ناقابل خو   ضه دفـاع از  ی

هــا و  قــدرت. م شــهادتمیام و در انتظــار فــوز عظــ سلمانان آمــاده نمــودهمــ
که و تنها هم بماند، ی ینیها و نوکران آنان مطمئن باشند که اگر خم         ابرقدرت

 اسـت، ادامـه     یپرسـت   به راه خود که راه مبارزه با کفر و ظلم و شرك و بـت              
ـ  ا  ان جهـان اسـالم،    یجی خدا در کنار بـس     ياریدهد و به     یم  يهـا   برهنـه ن پای

ــضوب د ــت را از د یمغ ــواب راح ــا، خ ــکتاتوره ــانی ــواران و  دگان جه خ
. ند، سلب خواهد کردینما یشتن اصرار می که به ستم و ظلم خویسرسپردگان

  )320 ـ 319، ص 20فه امام، جیصح(
واهللا :  ان داشت، فرمودندی که پس از بازداشت اول در مسجد اعظم بیامام در سخنان 

 که مرا ی نداشتم، بلکه مأمورانیبردند به طرف تهران، خوف و وحشت ی که مرا م یهنگام
ما در : دیگو ین خاطره میامام در ا. دادم ی میبردند، خوفناك بودند و من آنان را تسل یم

ک نفر آن طرف من به حالـت مـسلح    ین طرف،   یک نفر ا  یم،  ی عقب نشسته بود   یصندل
کـف  . اند  ب مضطربی عجیلیها خ نینشسته بودند، اما در موقع حرکت مشاهده کردم ا   
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 به صورتشان کردم و یمن نگاه.  محسوس بودیلیخورد که خ ین میشان به کف ماشیپا
چنان رعب و ترس     م؛ آن یترس  یتش م یآقا واقع :  شده، گفتند  يجور  نیچرا حالتان ا  : گفتم

ش خواهد ی ما پيم، چه برایبر یم شما را میما را گرفته و اگر مردم قم بفهمند که ما دار      
. گر هم همراهش بودندی مسلح دين تنها نبود و خودروهای که آن ماشیآمد و در صورت

د، خالصـه   یشان و گفتم من هستم ناراحت نباش      ی پاها يدست گذاشتم رو  : امام افزودند 
ژه، یـ  ويهـا   سرگذشـت (. افتند و اضطرابشان برطرف شد    ین  یها تسک   نی ا یتیفیک ک یبا  

  )25،ص6، ج1376

  رینظم فراگ
 يپروراننـد، بـرا     مـی   مـردم را در سـر      ی اجتمـاع  ی بهبود زنـدگ   ي که سودا  یهبرانر

 ییازمندنـد و اال راه بـه جـا   ین، نی آهنـ  یز بـه نظمـ    یش از هر چ   ی، ب ی اجتماع یسامانده
 دارد و يا  گاه برجسته ی، جا ینی د ي در رهنمودها  ین انسان یادین آموزه بن  ینخواهند برد، ا  

  .اند  رهروان خود بودهي برایراستگ، سرمشق نظم و آینیان دیشوایهمه پ
) ه الـسالم یـ عل(ین علـ یمنؤرالمیغ امیان بلین بی در ا» اهللا و نظم امرکميکم بتقو یاوص«

کـه از   ــ   » تقـوا «مانند   ی اسالم ي واال يها گر ارزش یف د یرد ن گوهر ارزشمند را هم    یا
 نیـ و ا اسـت   کـرده  گوشـزد  را به آنيقرار داده و وفاـ  است  یاسالم ن ارزشیواالتر

البالغـه   نهـج (.  دانـست  ان ارزش نظم و انـضباط     ین جمله در ب   ی رساتر توان  یسخن را م  
  )977 ص 47 نامه ،ض االسالمیف

   :دیگو یم دفتر امام، ياز اعضا ی محالتی رسوليآقا
 مطالعه ي برایشان حتیا. ..است  حضرت اماميها یژگی از و،یق در زندگینظم دق  

 هـم  ی که در وقت خاص ییها و دعاها   ارتی ز یب و حت   مستح يو قرائت قرآن و کارها    
 را بـر طبـق همـان    يم کـرده بودنـد و هـر کـار    ی را تنظـ   یوقت خاصـ  ،  وارد نشده بود  

اشرف   نجف يها  طلبه یمشهور است که بعض   . دادند یم خاص انجام م   ی و تنظ  يبند زمان
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 شان به جلـسه درس و تـشرف آن مرحـوم بـه حـرم     یوآمد ا  خود را با رفت يها ساعت
ـ  میتنظ )السالم هیعل (نیرالمؤمنیمطهر ام   نینهمـ  مقـاالت  کتـاب مجموعـه   (  » .کردنـد   یم

  )170، ص2، ج)س(ینیخم امام حضرت یعمل و ينظر رهیس یبررس ناریسم
درباره نظم و حضور امام در جلسات       ) استاد اخالق امام  ( يآباد ت اهللا شاه  یمرحوم آ   

شان بعد از بسم ینم که ایک روز ببی است، نشد روح اهللا، واقعاً روح اهللا«: درس گفته بود
  )312، ص2همان،ج(   ».اهللا در درس حاضر باشد

   یستیز ساده
، از یوه زنـدگ ی در شـ   ی اجتمـاع  يهـا   هیـ ن ال یتـر   فی با ضـع   ی و همراه  یستیز  ساده

 ییآزمـا  ی راستيتواند ترازو یامبران و معصومان است که م ی پ ی پرافتخار زندگ  يها  برگ
 از قـدرت و ثـروت،   ي، در هنگامـه برخـوردار  یژگـ ین ویـ خ باشد، ایتارآنان در روند   

 يها  از آموزه ي جز به پشتوانه برخوردار    یژگین و یچن. دینما  یان م یسته و نما  یتر با   شیب
  .شود ینه نمیها، نهاد ، در درون انسانی و اخالقي و پرورش معنوینید

، آکنـده از    ی انـسان  يهـا    جامعـه  يامبران و رهروان آنان در رهبـر      یاب پ یکارنامه کام 
 يهـا  نـه ی در همـه مراحـل و زم  ي با مردم عـاد  ی و همراه  یستیز  د ساده ی جاو يها  جلوه
  . استیزندگ

  ما متَّعنَـا بِـه أَزواجـاً       یوال تَمدنَّ عینَیک إِلَ   : دیفرما  می خداوند در قرآن به رسولش    
 از یهای  و به آنچه با آن دسته،یهم فیه ورِزقُ ربک خَیرٌ وأَبقَمنْهم زهرَةَ الْحیاةِ الدنْیا لنَفْتنَ

) ایم به آنان داده  ( این جهان را     ی زندگ یایم چشم مدوز، آراستگ    مند گردانده  آنان را بهره  
  )131طه، (.  » پروردگارت بهتر و پایاتر استيتا آنان را در آن بیازماییم و روز

 و یستیـ ز سـاده .  استیستیز  ساده،یکارگزاران نظام اسالم  مهم   يها یژگی از و  یکی
ـ از ا . اء است یرفته مکتب انب  ی پذ يها  از ارزش  یکی ییگرا  از تجمل  يدور رو رهبـران    نی
 .کردند ی دعوت میژگی ونیز به ایگران را نیکردند و د ی می ساده زندگیاله
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  : اردت دی از دو جهت اهمیستیز ت سادهی کارگزاران رعايد برایترد یب
   ؛د الگو باشندیرو با نیاز ا.  هستندی اسالميها که آنان پاسداران ارزش آن: اول
ران یشود که کارگزاران با فقر و درد محرومان و فق          ی آنان موجب م   یستیز ساده: دوم
 اتخـاذ   یـی هـا و فقرزدا     را در رفع مشکالت آن     ییها استیتر آشنا شده و س     شیجامعه ب 

  . ندینما
ـ تواننـد درد فق  یاند، نمـ  دهیطعم تلخ فقر را نچش که   یکارگزاران ران و محرومـان را  ی

 را  ی حاکمـان اسـالم    یستیـ ز  فلسفه زهد و ساده    یرو است که عل    نیاز ا . درك کنند 
ـ   نّإ«: کند یان م یران و محرومان ب   ی با فق  يدرد هم قـدروا  ی ائمـۀ العـدل ان   ی اهللا فـرض عل

خداوند بر حاکمان عادل واجب کرده است        ،ر فقره ی بالفق غیتبیال  یانفسهم بضعفۀ الناس ک   
تا رنج فقر مستمندان را ناراحت      . ر قرار دهند  یش را در سطح مردم فق     ی خو یکه زندگان 

 )209البالغه خطبه  نهج(. »نکند

ـ  عثمان بن حن  ی است که عل   ستهی چندان با  یستیز ساده با  ف اسـتاندار بـصره را  ی
ـ  که فقی شرکت او در مجلس   يبرا  رنگارنـگ  ي از غـذاها  در آننـد و ران حـضور ندار ی

ا به جامه و از غذا به یامام و رهبر شما از دن«: دیفرما ین میمت کرده چنذاستفاده شده، م
 و  یش را از عسل مصف    ی خو يتوانم غذا  یاگر بخواهم م  . دو قرص نان اکتفا کرده است     

دگاه یـ ز د ط کـارگزاران ا   یمقاله شرا (. »همشم قرار د  یش را از ابر   یمغز گندم و لباس خو    
  )يرضا انصار یالبالغه، عل نهج

  :  فرمودی از امام عليرویامام راحل با پ
ـ  باشند که محروم   يا  مجلس از طبقه   يجمهور و وکال    سیرئ ت یـ ت و مظلوم  ی

 نه از ،مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند
غرق در لذات و شـهوات      نان مرفه و    یخواران و صدرنش   نیداران و زم   هیسرما

. تواننـد بفهمنـد   یت و رنج گرسـنگان و پابرهنگـان را نمـ         ی محروم یکه تلخ 
  )190، ص21فه امام، جیصح(
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 بـه     هستند، ی اسالم يها ن ارزش ی و راست  یقیز ما که مبارزان حق    یملت عز ... 
هـا کـه تـصور     ست و آنیـ  سـازگار ن یطلب اند که مبارزه با رفاه     افتهی در یخوب  

 بـا    ن و محرومـان جهـان،     ی مستـضعف  يارزه در راه استقالل و آزاد     کنند مب   یم
 ییهـا  انـد و آن   گانهی مبارزه ب ي منافات ندارد، با الفبا    یطلب  و رفاه  يدار هیسرما

ـ    هیکنند سرما  یهم که تصور م    حت و پنـد و  ی بـا نـص   درد، یداران و مرفهـان ب
 بـه آنـان کمـک    ایـ وسـته و  ی پيشوند و بـه مبـارزان راه آزاد   یاندرز متنبه م  

ام و یــ بحــث ق بحــث مبــارزه و رفــاه،. کوبنــد ی آب در هــاون مــ کننــد، یمــ
 است کـه هرگـز      يا  ، دو مقوله  ییجو   و آخرت  یاخواهی، بحث دن  یطلب  راحت

 تا آخـر بـا مـا هـستند کـه درد فقـر و            ییها شوند و تنها آن     یبا هم جمع نم   
  بــضاعت، ین بــینیفقــرا و متــد. ده باشــندیت و استــضعاف را چــشیــمحروم

  ، 21، ج  خمینـی امـام . ( هـستند  ها  انقالبیگردانندگان و برپا دارندگان واقع   
  )86ص 

 ی زندگییجو  در کمال اقتصاد و صرفهیف و مرتب بودند، ولیار نظ یامام هرچند بس  
د و یـ ریهـا را نـازك بگ   سـر قلـم  : فرمـود  ی میطور که حضرت عل  کردند و همان    یم

کردند، مثالً  یاده میش پی خوین نکته را در زندگیامام ا. دیسیک بنویها را به هم نزد خط
داشـتند،   یشان ارسال می که برا  ییها   پاکت ی نامه و حت   يد از کاغذها  ی سف يها  از قسمت 

ـ   آني را بر روی علميها س نکتهینو  شیاستفاده نموده و پ    نوشـتند و در واقـع بـا     یها م
ـ  یبد تیشان به زعامت عام جهانی ای طلبگیکه زندگ  نیا  تحـول در آن  یل شده بـود، ول
  . دیگذران یشد و کامالً ساده روزگار را م یده نمید

ل یـ ن غـذا م  ی زمـ  يشان بـر رو   یـ م کـه ا   یخوان  ی م  رسول اکرم  یخ زندگ یدر تار 
زدنـد و   ینـه مـ  ینشستند و کفش را به دست مبارك خود پ  یفرمودند، چون بندگان م     یم

 که عامل یستیز وه سادهین شیا. نمودند یم را هم بر آن سوار يگریمرکب سوار شده و د
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ـ  امـام ن   ین جامعه است، در زندگ    ی با محروم  یهماهنگ مجلـه  (. دیـ گرد  یز مـشاهده مـ    ی
  )111،ص7نورعلم، شماره

   يزیست ستم
ن ی از ا»یمرو یر باز ظلم میم و نه زیکن ی ظلم مینه به کس«: ن جمله امام که فرمود یا

مـصداق روشـن    ) 279بقـره    (ظْلمـونَ وال تُظْلَمـونَ    ال تَ : رفته است یر پذ ی تأث یقرآنیۀ  آ
 . است) هم السالمیعل(ت یب ره اهلی امام از نص قرآن و سيریرپذیتأث

سار بود و   محروم، فروتن و خاكيها   انسان ي و که در مقابل افراد عاد      امام ضمن آن  
ن ی و مصداق ا نداشتیگونه تسامح و تساهل     چیکار ه   انتیکاران و افراد خ     در برابر ستم  

ً، دشمن ستمگر و یاور للظَّالمِ خَصماً و للْمظْلُومِ عونا کُونَا«:  بود یش حضرت عل  یفرما
  )47نهج البالغه، نامه(. »دیده باشید ستم

نفـس و صـالبت    داد و با عزت ی خوش نشون نميچ عنوان به دشمنان رویامام به ه 
امام معتقد . ا استکبار نداشتیطاغوت و  یاسی به مقامات سیین اعتنایتر   کوچک يمعنو

ت به خرج داد و مداهنه با گروه ید قاطعینفاق، شرك و کفر باۀ بود در برابر باطل و جبه
ـ دانست و ا    یسلطه را روا نم    .  الهـام گرفتـه بـود      نیره معـصوم  ی را از سـ    یژگـ ین و ی

   )147 فروزان، صيفرازها(
  : ندا هفرمود امام راحل

خـواران بخواهنـد در      کنم که اگر جهـان     یت اعالم م  یقاطعا با   یمن به تمام دن   
 يستاد و تا نابودیم ای آنان خواهيایستند، ما در مقابل همه دنین ما بایمقابل د

 يا بـه آزاد   یـ م و   یشـو    یا همـه آزاد مـ     یم نشست؛   ی نخواه يتمام آنان، از پا   
ـ  و موفق  يروزیـ در هر حال پ   . میرس   یم) که شهادت است   (يتر بزرگ ت بـا   ی

 )326، ص 20همان، ج. (استم
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   يریگ جهینت

 يریگ  با بهرهینی امام خمیش اخالق اجتماعی نماي است برایرو کوشش شیجستار پ
ـ  بـه گونـه و     یگرچه اخالق اجتماع  . شانی ا ی و عمل  ی معرفت يها  از سرچشمه   یژه نـام  ی

 يها   با گسترش جامعه   ی ندارد، ول  ی اخالق يها  شهی در اند  يخ بلند یاست که چندان تار   
  .افته استی راه ی و اخالقی معرفتيها ز در نظامین مفهوم نی در روزگار معاصر، ایانسان

 بـس   یگـاه ی، جا یژه در سـطح رهبـران اجتمـاع       ی، به و  ی اخالق اجتماع  يها  ارزش
خـوش    را دسـت يا تواند سرنوشت جامعه یجا که م ساز دارد تا آن    برجسته و سرنوشت  

گـاه  ی جا ي، شـمار  ی اخـالق اجتمـاع    يها  ارزشان  ید، از م  ی نما یا منف ی مثبت   یدگرگون
 ،ییجـو  شهرت از يدور صدر، شرح: ن نوشتار به هفت نمونه آن  ی دارند که در ا    يدیکل

  . ، پرداخته شده استیستیز ساده و نظم ،يریدل اقتدار،
 در  ین اخـالق اجتمـاع    ی بـر  يهـا   ن ارزش ی است که ا    ن جستار آن  یجه برجسته ا  ینت

ـ تواند ر ی می، تنها هنگام ی اجتماع يبرگاه ره یسطح گسترده و در جا     نـه  یدار و نهاد شهی
ـ .  برخوردار باشدیانی وحيها رومند شناخت و آموزهیشود که از پشتوانه ن  گمـان راز   یب

شان از ی ايمند ، بهرهیاسی در دوره مبارزه و هم در عرصه اقتدار س      ینی امام خم  یآراستگ
امبر و امامان معـصوم  ی پیزندگ و سرمشق گرفتن از سبک   یانی وح يآبشخور رهنمودها 

ت یر هویناپذ شان، به جزء جدایت ایتوان گفت، در گوهر شخص    ی که م  يزیاست، آن چ  
  .ل شده استیشان، تبدی ایانسان
 بر ي و پافشاريریگ یخته شده بود، بلکه پیشان آم یها نه تنها با سرشت ا       یژگین و یا

 ی، اجتماعیاسیه ساختار سرفت که ب   ی، م یاسیت س ی و حاکم  ینی ع يآن در عرصه رهبر   
 يگرچـه عمـر و  . ابـد یگر راه   ی د يسو و به عموم مردم از سو        کی جامعه از    یو فرهنگ 

رومنـد  ی که او افشاند، همچنـان نهـال ن       ي بذر ین قله، وصال نداد، ول    یدن به ا  ی رس يبرا
تر گفتار و رفتار  شی هرچه بیرود با بازخوان ید میرومند داشته، امی را نی اسالميجمهور

  .ابدی مردم و کارگزاران، ژرفا و گسترش ی زندگيها نهیآن بزرگوار، در همه زم
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 ینی امام خمی اخالق اجتماعیبررس

  در گفتار و نوشتار
  1انی زمردیه نجفیسم 

  2یانیجه کی خد

ز یگر موجودات متمای را از دیآدم، ساز  انسانياخالق به عنوان ابزار :چکیده
ر قابـل انکـار اسـت و        یک اصل غ  یاخالق  ي،  جوامع بشر ۀ  همد ودر   ساز یم

 است که فـرد     ی اخالق يها ل و گزاره  یسرشار از فضا  ز  ین اسالم   ینظام اخالق 
گام برداشـتن در   و، نی اکمال دییتوانا، ق بر آن اعمالیبه کمک تطب  مسلمان  

ـ بـا رعا . کنـد  یش را کـسب مـ  یا و آخـرت خـو    یـ ر اصالح امـور دن    یمس ت ی
ده و روابـط    ی پسند يوخو خلق ی اسالم درست و کارساز   یقاخال يها نیتمر

ف اهدان یتر مهماز   اخالق.شود یمنه ینهاد، در انسان یدار اجتماعیسالم و پا 
ـ د، رود و بـدون آن  یامبران در جامعه بـه شـمار مـ       یارسال پ   مـردم  ين بـرا ی

ـ پاخواهد داشـت و جامعـه بـدون اخـالق      ن یمفهوم  الزم را نخواهـد  يداری
 حـضرت  ی از اخالق اجتماعییها د نمونه یته حاضر خواهد کوش   نوش. داشت

                                                   
  S.najafi@whc.irه آموزش عالی حوزوي فدك  مؤسس3دانش آموخته سطح . 1

  kh.kiani@whc.ir مؤسسه آموزش عالی حوزوي فدك 3دانش آموخته سطح  .2

mailto:S.najafi@whc.ir
mailto:kh.kiani@whc.ir


428  3ج /  مجموعه مقاالت 

ـ  بی مختلف اجتمـاع   يها   را در عرصه   ینیامام خم  ـ ا. ان کنـد ی ن مقالـه بـا   ی
 حـضرت امـام     یره اخالقـ  ی و سـ   ی از زنـدگ   یی نوشتارها و گفتارهـا    یبررس
 اخالق یبا بررس. شان خواهد پرداختی این اخالق اجتماع  ییبه تب ،  ینیخم

شان با الگو قرار دادن یافت که ای دریتوان به خوب  ی م ینی خم  امام یاجتماع
ب نفس و مخالفـت  ین و ممارست فراوان و تهذ ی و با تمر   یاء اله یاء و اول  یانب

 سـاختند کـه دوسـت و        ی متخلق به اخالق اله    ياز خود فرد  ،   نفس يبا هوا 
 ،اخالص و در عمـل یۀ توانست با روح، امام. ن امر اذعان داشتندیدشمن به ا 

 ي بـرا یی نشان دهد و الگـو یامروز ما به درستۀ  را در جامعیاخالق اجتماع 
  .همگان در جامعه باشد

 جامعهی، نیامام خمی، اجتماع، اخالق: ها کلید واژه

  مقدمه

 رفتار افـراد  ی چگونگ. است   بنا شده  ی اخالق يها اخالق و ارزش  ۀ  ی اسالم بر پا   نید
ـ ی شده در جامعـه د     رفتهیپذ ی بر نظام اخالق اجتماع    یمبتن گریکدیبا   ـ پ.  اسـت  ین  امبری

إِنَّمـا بعثْـت ألُتَمـم مکـارِم     «. اخالق مردم جامعه مبعوث شـد  ریی هم جهت تغ   اسالم
 رفتـار آن    فی توصـ  در و قرآن    )382ص  :68ج  /ق1403 .محمد باقر ی،  مجلس( »األَخْلَاقِ

 يا   و برجـسته   می تـو اخـالق عظـ      )4:قلم ( خُلُقٍ عظیمٍ   وإِنَّک لَعلى : دیفرما یحضرت م 
  .يدار

ـ  فعلی اجتماعیزندگ در ها  انسان لی است و فضا   ی اجتماع يانسان موجود   دایـ  پتی
.  استی اخالقتیاء ترب ی دعوت انب  ي محورها نیتر ی از اساس  یکی اسالم   نی در د  کند یم
هـا    آنی اجتمـاع ی مختلـف زنـدگ  طیشرا در ها  انسانی اخالقتی موظف به ترب امبرانیپ

ـ  نی و معـصوم   اءی رسالت انب  اگریهمواره خود را اح   ز  ی ن ینیامام خم . ندبود  ی معرف
 نیتـدو  .دانست ی م ی آسمان امبرانی پ یتی ترب ۀ خود را تداوم برنام    یتی ترب ۀ و برنام  کرد یم
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 فی وظانیتر  از مهم  یکی،  ی برجسته عصر حاضر در اخالق اجتماع      تی شخص نی ا يآرا
 قرآن یبر مبان،  حضرت امامدگاهی در دیاجتماعاخالق  . اخالق است ۀ  پژوهشگران رشت 

  . برهان استيداراو  نی معصوممیو تعال
، شی خو یت اخالق ی شخص يریگ  د و ممارست در جهت شکل     یبا تق ،  ینی امام خم 

 يهـا  دگاهیـ د. ساختند امت اسالم  ي برا ي و رفتار  ي و گفتار  ی کامل عمل  يالگواز خود   
ن مقاله به ی شده در ايمباحث گردآورده است  گستراری اخالق بسنهیحضرت امام در زم

  .باشد یشان می ای از گفتار و نوشتار اخالق اجتماعيا صورت مجموعه

  میمفاه

  واژه اخالق: الف
 کی دو واژه اشاره به نیاست و ا» خُلُق«و  »خُلق« و جمع    ی عرب يا واژه اخالق واژه  
، عـادت ،  مـزاج ،  رشـت س،  نهـاد ،  طبـع ،  ي همچون خو  ی گوناگون يمفهوم دارند به معنا   

   )ل واژه اخالقیذ: 1373، دهخدا (. آمده استعتی و طبرتیس، مشرب
  )ل واژه اخالقیذ: 1369، دیعم (.ن عبارات آمده استیز همید نیدر فرهنگ عم

ـ  بـا ا   انـد  شهیر  هم یواژگان» خُلق«و  » خَلق «يها  واژه  يا  تفـاوت کـه خَلـق واژه       نی
 و ندیب یم سر چشم با را ها که انسان آن است يشکل و صورت ظاهر، أتیمختص به ه

 و آثار آن در گفتار شود ی مدهی که با چشم دل دی و صفات درونایخُلق مختص به سجا 
  )297ص : ق1412، یاصفهانراغب  (.کند یو رفتار فرد بروز م

 و باشد؛ می» خَلق«و» خُلق«ت که مفرد آن دو کلمه اس عربی اي  اخالق در اصل واژه 
 واژه با را آن عموماً شناسان  لغت است؛ رفته کار به» سجیه و سرشت« نايمع به لغت در
 نیـرو  یعنـی، دارد زیبـایی خُلق کس فالن شود می گفته وقتی. اند دانسته ریشه هم »خَلق«
 فالن گویند  هنگامی که می  ،   و باطنی زیبا دارد و در مقابل       معنوي صـفت بـا سرشـت و
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 انــدامی  و زیبـا  ظاهري و آفرینش داراي که است آن معناي به،  دارد زیبایی خَلق کس
  )خلق اخالق واژه ذیل: تا بی، منظور ابـن (.باشـد مـی سـازگار

 و اسـتوار  اســت  هیأتــی ، اخــالق  «:کند گونه بیان می    فیض کاشانی اخالق را این    
انی و بـدون نیـاز بـه تفکــر و اندیـشـه از آن صــادر         آسـ  بـه  کارها که جان در راسخ

،  باشد که افعال زیبا و پسندیده از نظر عقـل و شـرعيا گونه به هیأت این اگر. وندش می
،  نامند و اگر افعال زشت و ناپسند از آن صادر شودیکآن را اخالق ن، از آن صادر شود

  )20 ص:1391، مصباح یزدي( .»ندیآن را اخالق بد گو

  واژه جامعه ـ اجتماع :ب
ت از ریشه جمع به معنی گردآوردن است و چـون لفظ جامعه در لغ:  جامعهفی تعر

، کننـده   فـراهم ،  گردآورنـده  معنـاي  بـه ،  رود بـه صـورت صیغه اسم فاعل بـه کـار مـی          
  )جامعـه واژه ذیـل :1369، عمیـد (.بود خواهد دربرگیرنده و، افزاینده برهم

 بـا    کـه  ی از افراد انـسان    يا مجموعه: دیفرما ی م ي مطهر دیاستاد شه :  اجتماع فی تعر
 یجمع  دسته ی خورده و زندگ   وندی پ گریکدی خاص به    نینظامات و سنن و آداب و قوان      

  )17ص: 1385، يمطهر (.دهند  میلیاجتماع را تشک، دارند

  ی اخالق اجتماع:ج
 گـران ی انـسان بـا د  یها را روابط اجتماع  که محور آن است ی مسائل یاخالق اجتماع 

  )23 ص:1380، يزدیمصباح  (.دهد ی ملیتشک
ر یهاى حاکم بـر رابطـه فـرد بـا سـا      ها و ضدارزش مراد از اخالق اجتماعى؛ ارزش    «

 :1389، زادهیـ عل (.»حسد و تکبر، احسان، عدل، کویباشد؛ مانند معاشرت ن یها م انسان

   )22ص
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   و جامعهاخالقرابطه 

نقش دارد بلکه در نجات فرد و ی، مسائل اجتماع نه تنها در نجات جامعه و، اخالق«
نـه  یک مد یـ جـاد   ی ا يتنها بـرا  ،  را اخالق یکند؛ ز  یفا م ی ا يز سهم مؤثر  ی ن ي فرد اتمطالب

،  کنـد  یست؛ انسان خواه در جامعه زنـدگ      یفرهنگ ن یا کشور متمدن و با    شهر و   ،  فاضله
وجـود داشـته    اي    هالبته اگر جامعـ   . ازمند به اخالق است   ی به سر ببرد ن    يا هیخواه در زاو  
 با فن اخالق و عمـل  ییهرگز در آشنا،  جدا بشود از جامعه بخواهد عمداً  یباشد و کس  

 يهـا  فهین وظیتر ن و مهمیتر  از برجسته  یکیرا  یموفق نخواهد بود؛ ز   ی،  ن اخالق یبه قوان 
 ییچـون شـکوفا  ، رها نکردن جامعه و در متن آن بـه سـر بـردن اسـت       ،   انسان یاخالق
 در همه حاالت  است و اخالق مانند احکامی جمعيستدها و ه دادی در سایل انسانیفضا

ـ  ن.کند ین بخش آن در جامعه جلوه م      یتر وجود دارد؛ اگر چه مهم     ، از بـشر بـه اخـالق   ی
،  اسـت یازمند بـه وحـ  ی ن يطور که هر فرد     است؛ همان  ی به نبوت و وح    ياز و یمانند ن 

تواند در  ی نميچ فردیباشد و ه  داشتهي فردی کند و خواه زندگیخواه در جامعه زندگ
ن ی به سر ببرد و به فکر خود بسنده کنـد و از همـ        ا اعمال مستقالً  یو  اخالق  ی،  نیب جهان
ـ ، ین اسـت یز چنی ن یدر مسائل اخالق  ،  غمبر بود ین خود پ  ی زم ين انسان رو  یرو اول  ی، عن

 يجـواد  (.» آشنا باشد و به آن عمـل کنـد  ین انسان هم ناچار است با دستور اخالق  یاول
  )237ص:10ج1378ی، آمل

 تـوان  نمـی  را اي قابل انکار است و هـیچ جامعـه       ری امر غ  کیجوامع اخالق   ۀ  در هم 
در اسالم اخالق از اهدف اصلی .  نداشته باشدی اصل اخالقچند ای کی که حداقل افتی

  . است   احکام فقهی بـر آن بنا شده وو وظایف عملی، باشد یدر جامعه م
قـی  هـدف اصـلی خـود را تربیـت اخال      ،   در جریـان دعوت خود    پیامبر اکرم « 

اسالم قوانین عملی خود را بر اخالق پسندیده و نظام اخالقی خود را نیز . مردم قرار داد
 بنا نهاده است و این اخالق نیـز جـز بـا حیـات اجتمـاعی شایـسـته و                   توحید بر پایـه 
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برداري از مقتضاي ربوبیت اوست و جز با          بر عبادت خدا و فرمان     متکیکـه   اي جامعـه
 و احکـام  آن اجرایـی  ضـمانت  و رسـد  یبه سرانجام نمجتماعی  اعدل رفتار بر اسـاس

از ،   عهده حکومت اسالمی و ثانیاً بر عهده همه اعـضاي جامعـه            براوالً   را خـود قوانین
 .» اسـت   از منکـر نهـاده      درست و امر به معـروف و نهـی         عملی طریق تربیت علمـی و   

 و جامعه به گفته عالمه و از سوي دیگر رابطه میان فرد     ) 109ص:4ج،  1376،  طباطبایی(
یعنی با تجمع افراد و وجـود  ،  و آیینی سابقه ندارددین اي حقیقی است و در هیچ  رابطه

 :همـان  (. که آثار و خواص ویژه خـود را دارد         آید می دیگري به نام جامعـه بـه وجـود     
 )95ص

  ینی امام خمتیشخص

  نفوس در حوزهبیذمعلم اخالق و ته  ،   و اسالم شناس   هیحضرت امام به عنوان فق     
 استی و عرصه سیتیری امت و اداره نظام جامعه و در بعد مديدر رهبرایشان  گاهیجا و

 در ی مختلف اجتمـاع يها  و در عرصه   یالملل نی و ب  ی اجتماع يها و در مواجهه با بحران    
حـضرت امـام بـا      .  اسـت  تیـ  حائز اهم  اری بس شانی ا ی و اخالق اجتماع   شانیشناخت ا 

 داد یه و تـذکر مـ  یتوص هر آنچه را به مردم  و سنت ائمه اطهاريبو ن رهی از س  يرویپ
  .ده بودیت بخشینی و گفتار خود عدر رفتار
ـ ا و هـستند  هـا  انـسان ۀ  همـ  و ها مکان،  ها  متعلق به همه زمان    ها تی شخص یبرخ  نی

 ی و مکـان   یفـرا زمـان    را ها  که آن  هاست تی شخص نی ا ی انسان يکردها  و عمل  ها شهیاند
 اشـراف کامـل بـه مـسائل داشـتند و            شانی بود ا  یتی شخص نی چن ینیام خم ام. کند یم

ـ  سخن مردم زبان از و بودند طالب را ها انسانۀ  سالمت و فالح هم     و مـدافع  گفتنـد  یم
ـ از ا، گـر ی دی اخالقیژگی و صدها وها یژگی ونیاۀ  ها بودند و هم    حقوق آن  ـ  شانی  کی

ـ  شانیاآنچه به   .  ساخته بود  ی و اجتماع  ي فرد ژهی و تیشخص  هـا  یژگـ ی و ری از سـا   شی ب
  .  بودشانی ای بود اخالق و منش متعالدهی بخشتی و محبوبتیجذاب
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 و  ی انسان از جنبه روحـ     ي ارزشمند است و ارزشمند    ي از منظر امام موجود    انسان 
ـ فرما  مـی   اوست که خداوند   یملکوت ـ أ اهللاِ عنـد  أَکـرَمکُم  إِنَّ: دی ) 13:حجـرات  (اکُمتقَ
  : دیفرما ی منهی زمنی شماست امام در انینزد خداوند باتقواتر شما نیتر یگرام

اخالق و رفتار و به  نعظمت انساانسان است روح روحیت عظمت انسان به 
 گـارد  که نی کذا باشد نه به ا    ستمی س لشی اتومب که نیکردار انسان است نه به ا     

 ها نیا ستیانسان ن عظمت   ها  نی خدمه داشته باشد ا    که نیداشته باشد نه به ا    
ــنحط ــسان را م ــیان ــد  م ــام کن ــه داردیاز آن مق ــام خم( . ک ــیام ، 1358ی، ن

  )488 ـ 487ص:13ج
 خـود را روش     وهی شـ  شانیا،   فراوان دارد  يها هی توص یامام در مورد اخالق اجتماع     

 يها اصالح جامعه را سرلوحه برنامه،  اسالم ی اله امبرانی کرده و با الهام از پ      یاء معرف یانب
   :دیفرما یه است و م کردانی بشیخو

 اصـالح  يانـد بـرا      که آمده  می هست ییهاغمبری ما تبع پ   میخواه یما صالح جامعه را م    
 کـه کورنـد و      ییهـا   جامعـه را بـه سـعادت برسـانند و آن           کـه  نی ا يبرااند    آمدهجامعه  

 هستند نایها که ب آند به سالمت و به سعادت برساند خواه یها را با زور م     فهمند آن  ینم
 ما از   می کن مند دت جامعه خودمان را سعا    نی ا میخواه یها م   دنبالش ما به تبع آن     درون  یم
، 1358ی، نیامام خم (.»میسفأ متمیثرأ دارد و جامعه ما دارد مترانی که ا ییها ي گرفتار نیا

  ) 550ص :5ج
شان یـ ها در ا یژگین ویو ا خود قرار داده ي را الگوامبری پنهی زم نی امام در ا   حضرت
  :ه بودشکوفا شد

  احترام به بزرگترها ،احترام به برادر
هـر وقـت   . ده قائـل بودنـد  یت اهللا پسندی برادر بزرگشان آي برایامام احترام خاص  «

شان را بـه حـاج احمـدآقا    یـ  سـفارش ا   یلیخواست خدمت امام برسد امام خ       یم     شانیا
نمودند که  یسفارش مکردند و  یشان را تا دم در اتاق بدرقه میا، موقع برگشتن     کرد و یم
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  )2ص :1ج1385ی، رجائ (  .»شان صدمه نخوردید ایباش     مواظب
 از خواهران که در جماران خدمت یکیادم است ی :دیگو ی مانیریم مید رح ی س يآقا

دند و ین مرتبه به اتاقش رفتند و احـوال او را پرسـ          یامام چند . ض شده بود  یمر،  کرد یم
خواهـد   یاگـر دارو مـ     .دیـ اوریش ب یخواهد بـرا   یاگر دکتر م  «: دکردن یمرتب سفارش م  

مـادر  «: دندیپرسـ  ی او مـ  مرتـب از .د صدمه نخـورد یمواظب باش .دیه کنیش دارو ته یبرا
ـ  بگـو برا   ي دار ي؟ اگـر کـار    ي؟ خـوب شـد    يچطور ، سـعادتمند  (.»میت انجـام دهـ    ی
  )ص:1390

   خانوادهيعدم مزاحمت برا، گرانیمراعات حال د
ـ  مشترك با ایاد دارم و در طول زندگیبنده تا : گفتند  میخانم امام «  شان هـر شـب  ی

ـ . نباشندها  ا بچهیند که مزاحم من     داشت یستادند و سع  یا  یبه نماز شب م        )شهیهم(  یحت
دار یـ کـه مـثالً خودمـان ب        نیمگر ا ،  میدار نشد یهم ما به خاطر نماز شب آقا ب            ک شب ی

 حرکـت  يطـور ، شدند یدار می نماز شب که ب  يم آقا برا  یرفت  یهم که م       مسافرت. میبود
ی، رجـائ  ( .»ران نبودنـد گیگرفتند که مزاحم د یرفتند و وضو م  یراه م      کردند و آهسته    یم

  )3ص:1ج1385
و گـوش  یـ شان بـه راد ی ای مثالً وقتیعنیکنند؛   یحت نم یم امام نص  یگو  ینکه من م  یا«  

اط ی حيشوند و تو یم امام بلند میکن  یگر در حضورشان صحبت م    یما با همد       کنند و   یم
ـ ند از اتاق من برویگو یاما به ما نم، کنند یو گوش م  یراد     روند و   یم بلکـه خودشـان   ، دی

  )7ص:همان (.»کنند  میروند و گوش  میرونیدارند و از اطاق ب یبرم     و رایراد

 ت کودکانیتوجه به ترب

مـن حاضـرم کـه    «: گفتنـد  یم، کرد یطنت بچۀ خود گله م    یامام به دختر من که از ش        
ض  با ثواب تمـام عبـادات خـودم عـو        يبر  ین م یطنت حس یکه تو از تحمل ش          را یثواب
د یـ آن وقـت با   . شـود   ی که بـزرگ مـ     یتا وقت ،  د آزاد باشد  یبچه با «: داشتند     دهیعق. »کنم
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رو راسـت  هـا   بـا بچـه  «: فرمودند یت کودکان م یدر مورد ترب  . »کنند     نیی تع يش حد یبرا
اگر با بچـه درسـت        . بچه پدر و مادر هستند    يالگو. ها هم رو راست باشند      د تا آن  یباش

  .»دیـ آن عمل کن     د بهیزدها   را که به بچهیهر حرف. ندیآ یدرست بار م  ها    هد بچ یرفتار کن 
  )22ص: همان(

 یلـ یخهـا    ت بچـه  یدانستند و به ترب     یکننده م   نیی تع یلیامام نقش مادر را در خانه خ        
شه در خانه ید همیپس زن با: میگفت یم و میکرد ی می که ما شوخیگاه. دادند یم     تیاهم

ک ی بتواند یاگر کس. ستیکم نها  ت بچهیترب، دیریشما خانه را کم نگ«: گفتند یم     بماند؟
ـ ترب«: شان معتقـد بودنـد    یا. » به جامعه کرده است    یخدمت بزرگ ،  ت کند یترب     نفر را  ت ی

تر است  شیچون عاطفه زن ب،  داردیقاً به زن بستگین کار دقید و ایآ یمرد برنم     فرزند از
  )23ص:همان ( . »د بر اساس محبت و عاطفه باشدی هم باخانواده   و قوام

   دیق باشید با هم رفی کنیسع
کردند که انتظـار کـار کـردن از زنـشان نداشـته       یشان القاء میها امام به پسرها و نوه      

کردند که کـار بکننـد و    یه میالبته به دخترها هم توص  . اند  کردند محبت کرده       اگر. باشند
  )53ص:همان (.»دیق باشید با هم رفی کنیسع«: کردند یحت مینص      عقديدر ابتدا

  گرانیتوجه به د ـ گرانیت حقوق دیرعا
ـ امـام از اطاقـشان ب    ،   بود یک روز که هوا برف و باران      یس  یدر پار    رون آمدنـد کـه   ی

ـ قبل از ا. ز کرده بودمی را تمییمن قبالً رفته بودم و محوطه دستشو      . رندیبگ     وضو کـه   نی
رون آمد و رفت    یاز ب ) ینی خم ید حاج آقا مصطف   یفرزند شه  (ن آقا یشوند حس       وارد امام

رون آمد و یبعد که ب.  شدیجا گل آن،  بودیشان گل چون کف کفش. ییدستشو     به محوطه
ـ ، ایـ ن آقا مرا صدا زد و گفت خـواهر ب    یحس،   شدند ییدستشو     امام وارد  ن امـام دارد  یبب
 را ییاند و دارنـد کـف دستـشو    را برداشته» یت«دم امام یگاه که کردم دن     ،  کند  یچکار م 

واقعاً من ، امام: عرض کردم، رون آمدیامام که ب. دن کردیشروع به لرز    بدنم. کنند یز میتم
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بعـد رو  . »دیز کرده بودیجا را تم نیشما ا، نه«: فرمودند. دمیخجالت کش     ن کار شما  یاز ا 
 يا فـه یجا وظ نیشان که ا یا،  دین خانم را بکن   یت حال ا  یشما رعا «: ندگفت     ن کرده یبه حس 

 )83ص:همان  (.»دیت بکنیرعا     دی شما بایندارد ول

  گران بعد خودیاول د  
هـا را در همـان نجـف سـوزان کـه             اقامت خود در عراق تمام تابستان      یامام در ط     

 ییاتفاقاً مقابل منزل امام دکان نانوا. د گذراندیرس ی درجه م54 به   یش گاه یگرما     شدت
شـد و   یم پخـش مـ   به طرف منـزل امـا  يلۀ لوله قطور  ی آن به وس   يداشت که گرما       قرار
   !کرد یمحوطه را دو چندان گرم م     يفضا
بـه  . هـا را در کوفـه بگذراننـد    شد که تابـستان  یمکرر در مکرر از امام درخواست م     

ـ         ی بعض یباً محل تابستان  یکه کوفه تقر    آن     ژهیو  ی از بزرگـان و اهـل علـم نجـف بـود ول
ـ تا همه عز  «: فرمودند  یم     شانیا  اقامـت در کوفـه را نداشـته باشـند     لهیام وسـ    زان طلبـه  ی

  )101 ص :همان (.»روم ینم     کوفه
گفتنـد کـه نـه از وجوهـات         یآمدنـد و مـ      ی از تجار به منزل امام در نجف م        یبعض 
امـام جـواب    . می منزل بخـر   ی شما و حاج آقا مصطف     يم برا یخواه  ی م يطور  نیهم     بلکه

ک منزل یدهند و  ی میک منزل به مصطفی ها خانه دادند هر وقت به همه طلبه«    :دادند یم
  )102ص:همان (  . »خواهند داد     هم به من

  گرانی با ديدرد هم
دسـتور  ،  که داشـتند یرغم کهولت سن    ی سرد و عل   يس با وجود آن هوا    یامام در پار    

ران کـه در    یـ شان را خاموش کنند تا بـا مـردم ا         ی ا ی خانۀ مسکون  يل گرمازا یوسا     دادند
 یوضـع ، د نفت بوده و مجبور بودند سرما را تحمل کننـد یقه شد یمض      دچار 57زمستان  

  ) 123ص :همان ( .مشابه داشته باشند
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ان یـ گـران ب ی در مقابـل د ینی که در گفتار و نوشتار امام خم ی اخالق يها  یژگیاز و 
  .ل اشاره کردیتوان به موارد ذ یشده است م

  ها  به انسانعشق

 از یکیگران بودند و    یخواه د   ریار خ ید و بس  یورز یعشق م ها     به انسان  ینیامام خم 
دانـستند   یدن مردم بـه کمـال مـ   یت مردم و کمک در رسیف خود را هداین وظایتر  مهم

  : دیفرما ی میانیشان در بیا
 بـه سـعادت    يمنـد   حق و عالقه   نیتأسف به حال کفار و جاحد     !  اهللا سبحان

 او را ی تعالي تنگ نموده که خداخدا رسول هباکار را چقدر دبندگان خ
مبادا از شدت هم و حـزن       که  ،   کند ي او را نگهدار   فی دهد و دل لط    تیتسل

 .د کنـ یدل آن بزرگوار پاره شـود و قالـب تهـ     ،   جاهالن بدبخت  نیبه حال ا  
  )16ص: سال1392، ینیامام خم(

ـ لّکعلَفَاء بود در دل ما نباشد ی که در دل انبيزی ذره از آن چ کیچرا   ب اخع 
 يخورد از بس بـرا  یغصه م! ی خودت را هالك کن  یخواه ی م دی شا کفسنَ
 ها نیخورد که ا یغصه م ! این کفار  ار بود  کف نی ا ي برا مبریغغصه پ ،   مردم نیا

. زندسـا  ی خودشان جهـنم مـ   ي دارند برا  ها نیا،  کنند یفهمند دارند چه م    ینم
ـ  از ا  ی بارقه کـوچک   کی   ذره کیچرا ما     در  فی مطمئنـه شـر    يهـا   نفـس  نی

امام خمینـی،    ( خودمان؟ ي نه برا  می امت کار بکن   نی ا يمان نباشد که برا    قلب
  )214، ص 14، ج 1379

 و عشق به خدا عـشق  دیورز یبه همه بندگان خدا عشق م ... یمبر خاتم پ
  )216، ص 16، ج 1379امام خمینی، . ( است اويها به جلوه

خواهنـد کـه همـه مـردم خـوب       یمـ ،  هستندی مظهر رحمت حق تعال  اءیانب 
خواهند همه مـردم     یم،  خواهند همه مردم معرفت اهللا داشته باشند       یم،  باشند
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، روند ی مردم دارند رو به جهنم م      نی که ا  نندیب ی م یوقت. اشندسعادت داشته ب  
 لّـک علَفَ،   هـست  نی به ا  يا در قرآن هم اشاره   . خورند یها افسوسش را م    آن

باخنَع فسک.) 437 ص:19 ج/1379، ینیامام خم(   
  : کند ی مانی بنی کفار چني اسرادنی را از دامبریاحساس پ، امام 

 يا  دستهکی که  ی جنگ کیدر  . ندیآ یکه نم   کفار ي برا خورد یغصه م پیغمبر  
ـ     ،  آوردنـد  ی کرده بودند و م    ریرا اس  ـ  بـا زنج  مـن ،  نیفرمـود کـه بب ـ  اری  را  نی

 و می آدمـشان کنـ  میآورد، می کردری را ما اسها نیا،  میبه بهشت ببر  خواهم    می
  )33 ص :10 ج / 1379، ینیامام خم (.شان به بهشت میبفرست

  ی و قدردانیحق شناس

 انیجی بس يمن دست و بازو   «:  مخلص که فرمودند   انیجیکالم امام در خصوص بس     
 ی و قـدردان   یشناس  حق يباالۀ  ی نشان از روح   )143ص:16ج :همان: ك.ر (.»بوسم یرا م 

  :  داردشانیا
، 1379امـام خمینـی،    . (وسـم ب   ییک شما پیشگامان رهایی را م     من دست یکا  

  )196ص :21ج
  :  فرمودندگری دي در جاینی خمامام

 آن در عصر حاضـر  یونیلی مة و تودرانی هستم که ملت ا    یمن با جرأت مدع   
و کوفه و عـراق  ) ه و آلهی اهللا عل  یصل (از ملت حجاز در عهد رسول اهللا      بهتر  

) همـا یصـلوات اهللا و سـالمه عل      ( ی بـن علـ    نی و حـس   نیرالمـؤمن یدر عهد ام  
 جنگ و متعلقان آنان دگانید بی که بازماندگان شهدا و آسمینیب یم ...باشند یم

بخش با ما و  نانی مشتاقانه و اطمي و گفتار و کردار  نیآفر  حماسه يها با چهره 
ـ      دیو اسالم با   .دشون یشما روبرو م   ـ  ترب ی فرزنـدان  نی افتخار کند کـه چن  تی
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ـ    مینموده و ما همه مفتخر     ـ  نی چنـ شگاهیـ  و در پي عـصر نی کـه در چن  یملت
   )411 ـ 410 ص:21ج همان، ( .میباش یم
. ها  به فکر مردم بود نه دولتدی اساس را مردم و فکر مردم قرار داد و با         دیبا
  )307 ص :15ج همان، (
و بعـضِ  . ار بـزرگ ی بـس يهـا  بتیم؛ مـص یدیـ هـا د  بتین مدت مص  یما در ا  « 
 يهـا    زن يهـا   بتیمـص . حاصل شد که البتـه آن هـم بـزرگ بـود                ها  يروزیپ

مـن  .  پـدر از دسـت داده      يهـا   طفل،  دست داده       اوالد از  يمردها،  مرده  جوان
، افتد یاند م خودشان را از دست داده     ها که اوالد نی از ای چشمم به بعضیوقت

تـوانم از    یمـن نمـ   . اورمیب     توانم تاب  یشود که نم   یدا م ی در دوشم پ   ینیسنگ
توانم تشکر  یمن نم. مین خسارات که بر ملت ما وارد شده است برآ  یاة  عهد
و     تبـارك يخـدا . ز خودش را در راه خـدا داد    ین ملت بکنم که همه چ     یاز ا 
 فرزنـد از دسـت داده   يمن به مادرها. دیت فرمایها اجر عنا   د به آن  ی با یتعال
 جـوان  يمـن بـه پـدرها   . ک هستمیها شر آنکنم و در غم   یعرض م      تیتسل
 که پدرانشان را در ییها من به جوان. کنم یعرض م     تیها تسل  من به آن  ،  داده

ج  / 1379امام خمینی،    ( . »کنم  یت عرض م  یاند تسل   ن مدت از دست داده    یا
  )10، ص 6

   مقدمه اصالح جامعهيخود ساز 
  : دفرمای یداند و م یصالح جامعه م امقدمه را ي خود، خودسازاناتیحضرت امام در ب

 نـشود  تیچنانچه خود انسان ترب  .  اولش خود انسان است    ۀ نقط یهر اصالح 
  )491ص:15ج/1379ی، نیامام خم( . کندتی را تربگرانیتواند د ینم
  : ندیفرما یحضرت امام مگر ی ديو در جا

ع  که بر همه ما الزم است ابتدا کردن به نفس خودمان است و قـان            يزیآن چ 
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ـ   ، شـد ا همان ظـاهر درسـت ب   که نینشدن به ا    ]از[، میو از قلبمـان شـروع کن
 امـام ( . کـشور  کیـ  سـاختن    يو دنبال آن مجاهده برا    ... میمغزمان شروع کن  

  )491ص :15 ج /1379ی، نیخم
ـ تأک) گرانیتقدم اصالح نفس بر اصالح د (بر اصل  ینیامام خم  . د فـراوان دارنـد  ی

  .  شده استدهی و ددهی است که بارها از امام شنیی پرمعناامیپ» شروع از خودتان«
ـ    یتوان ینم، م خودمان رایما تا اصالح نکن    .میم کـشور خودمـان را اصـالح کن

   )16ص :14ج /1379، ینی خمامام(
، 13ج ، همـان  (.شـود  یکـشورتان درسـت مـ   ، دیـ شما خودتان را درست کن   

   )161 ص
و اعمالش را با اسالم د و اخالق  یو عقا ،  د شروع کند  ی از خودش با   یکسهر  
ن باشد یآن وقت دنبال ا، که خودش را اصالح کرد نیو بعد از ا. ق بدهدیتطب

  ) 244 ص:14ج ، همان (.ا اصالح کندگران ریکه د
 از خود یجهاد سازندگ، هاست یمقدم بر همه سازندگی،  روحيها یسازندگ
  ) 379 ص :11ج ، همان (.د شروع بشودیافراد با

 را از خودتـان  ین جهاد سـازندگ ید که ایت کن یجد،  مان را م خود ید بساز یبا
 اسـت  ين کاریا. دی بکنيد هر کار  ی از خودتان شروع کرد    یوقت. دیشروع کن 

  ) 383ص  :11 ج، همان (.یاله
 کـه   یـک کـشوري باشـد     باشد یک کشور مستقل  ، ی د کشور شما  یاگر بخواه 

ج ،  همـان  (.دیکند شروع   یاز خودتان با  ،  گران نتوانند در آن دخالت بکنند     ید
  ) 312ص :18

 و اتیروا  است که در قرآن وی همان نظام اخالق اسالم ینیاخالق از منظر امام خم    
 انسان اعم اتی حضرت امام به همه ابعاد ح  دگاهی اخالق از د   ، شده انی ب نی معصوم رهیس
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 و یاز منظر امام تقـرب روحـ    ،   توجه کرده  ی و اجتماع  ي و آخرت و فرد    ای دن یاز زندگ 
  . استالق اخی متعال هدف اصلي به خدايمعنو

   رفتار با مردم حسن
امام . ار بارز استی بسيسوز  رفتار همراه احترام و دلینی امام خمیره اخالقیدر س

بـه  . داد ی رفتار حسنه و برخورد پدرانه با اقشار مختلف جامعه از خود نـشان مـ   شهیهم
 ه و  نمـود  هیبـا مـردم را توصـ       همـواره حـسن رفتـار        زی نظام ن  استمدارانیمسئوالن و س  

  : فرمود یم
ـ  دی کنيرفتار ها خوش در همه قشرها در همه کارها با آن       ي وقـت خـدا  کی

 ی مـدت ایـ جا فراش راهـش ندهـد        در آن  دیای را که کار دارد ب     یکینخواسته  
ـ یامام خم( . نباشدطور نیها ا  نیا،  دیای اتاق نگذارند ب   ي تو ایمعطل بشود    ی، ن

  ) 379ص: 18ج / 1379
  : ندیفرما  میگر درباره حسن رفتاری ديشان در جایا

 بکنم به شما؛ شـما بـه مـن       حتی نص دیمن با . گرانی نسبت به د   می پاسدار ما
 که امروز که روز امتحـان اسـت خـوب از            میمن به شما بگو   . دی کن حتینص

من به شما عـرض  . دیی معنا را بگونیشما هم به من هم. دییای برونیامتحان ب 
 رفتار ادالنه عد؛یخوب رفتار کن،  خودتانيها ردستیز با، ها ومکنم که با مظل 

 .کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُـم مـسئولٌ   میما مسئولۀ  هم ،دییشما هم به من بگو    . دیکن
 )491ص: 7ج، همان(

ـ کن یبا عائله خودتان رفتار مـ      که   ي طور همان محبـت نـسبت بـه عائلـه        ،  دی
 ينـسبت بـه برادرهـا     ،  دینسبت به کشور خودتان داشته باش     ،  دیخودتان دار 

امام  (.و ملت برادر هم هست   ،   برادر شما هستند   ها نیا. دیخودتان داشته باش  
  )492 ص:7ج/1379ی، نیخم
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   با مردمیرحمت و مهربان

امـام   .ت که آن را بر خـود واجـب کـرده اسـت     متعال اسي از صفات خدا  رحمت 
 هی توصنی به فرزندش چننهی زمنی برخورد داشت در اگرانی با مهر و محبت با د   شهیهم

  : نمود
 نظر خود را نسبت به همه موجودات به         نی با تفکر و تلق    یتوان یپسرم اگر م  

 است که کافه موجودات     نیها نظر رحمت و محبت کن مگر نه ا          انسان ژهیو
ـ ایا درن ص که بـه احـ     دهیجهات عد از   ـ  مـورد رحمـت پروردگـار عالم       دی  انی

هـا و    و تمام برکات و آثار آن از رحمت       اتیکه وجود ح   باشند مگر نه آن    یم
ـ یامام خم  (.  است بر موجوداتی الهيها موهبت  ـ  217ص :16ج /1379ی، ن

ن درباره محبت به بندگان و احساس عاطفـه بـه بنـدگان    یشان همچنی ا ) 218
  : دیفرما ی میهال

ـ با قلب پر از محبت و دل با عاطفه با بندگان خداونـد مالقـات کـن و خ             ری
 یمـ ی و رحیو چون قلب خـود را رحمـان  .  قلب طالب شومیها را از صم   آن
 ت سخت را بـرق عاطفـه قلبـ   يها  کن تا دلامی و ارشاد قی به امر و نه یافتی

ـ  با آتش محبختهینرم کند و آهن قلوب به موعظت آم    ـ  (. گـردد نی لـ تت  امام
   )239ص:1394، ینیخم

  : دیفرما یگر می دي در جاینیامام خم
 ي اسـما يهـا  کـه از جلـوه  ،  فت و عطوفت و امثـال آن      أبدان که رحمت و ر    

ـ  بـه ح   ی تبـارك و تعـال     يخـدا ،  ه است یه اله یجمال وان مطلقـاً و بـه انـسان    ی
م ه و حفظ نـوع و نظـا       یوانی حفظ انواع ح   يبرا،  بالخصوص مرحمت فرموده  

، ه است که نظام عالم وجودی از رحمت رحمان ]يا[ ن جلوه ی؛ و ا  یعائله انسان 
وان و انـسان  ین رحمت و عطوفت در ح   یو اگر ا   ه آن نهاده شده   یمطلقاً بر پا  
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ن رحمـت و    یـ و بـا ا    شـد  یخته مـ  ی گس ی و اجتماع  يات فرد یرشته ح ،  نبود
ئلـه  حراسـت از عا ، و انـسان ، حفظ و حضانت اوالد خـود    ،  وانیح،  عطوفت

ن رحمت و شفقت و یاگر ا. کند یحفظ مملکت خود م، خود و سلطان عادل 
العاده اوالد خود     فوق يها ها و زحمت    تحمل مشقت  يچ مادر یه،  فت نبود أر

 است کـه قلـوب را بـه خـود      یفت اله أن جذبه رحمت و ر    یکرد؛ و ا   یرا نم 
فت أرن رحمت و  یا. دیفرما یو بالفطره حفظ نظام عالم را م      ،  مجذوب نموده 
 باهللا را به آن ي کرام و علمايای عظام و اوليای و انبین روحان یاست که معلم  

 ی دائمـ  یو خوشـبخت  ،   سعادت نوع خـود    يها اندازد برا   ها و زحمت   مشقت
   )232ص .1392؛ ینیامام خم (  .یعائله انسان

د از احساس رشد و عظمت خود دچار غـرور گـردد و بـه     ی نبا یا گروه یچ فرد   یه«
 1379امام خمینی، : ك.ر. (»ر و اهانت بنگرد که منشأ اختالف گرددیدة تحقیا دگران بید
ـ و با« ،)345، ص20ج /  هــا  يریـ هـا و درگ  د توجـه داشـت کـه منــشأ همـۀ اخـتالف     ی

  )9ص ، 14ج /1379، ینیامام خم: ك.ر( .» و حب نفس استیخودخواه

   مصلحت ملت اسالمتقدم

امـور  ۀ   در هم  ینی بود که امام خم    يد توجه به تقدم مصلحت ملت اسالم از موار       
  : دیفرما ی میانیشان در بیا، کردند یه میمد نظر داشتند و به آن توص

ـ قـانع ن  ،  عالم را اگر چنانچه جمع کنند و به دست انسان بدهنـد           ۀ  هم  .ستی
ـ ،  اسـت ادی که قدرتشان زییمندها  که قدرت  دینیب یم  دنبـال قـدرت   تـر  شیب

ها هـم اگـر فـضا را     آن. رت خودشان هستند  دنبال توسعه قد   تر شیب،  هستند
ـ قانع ن، رندی و آسمان را بگ  رندی را بگ  نی و زم  رندی را بگ  ای و در  رندیبگ . ستندی

ـ  يا ی سرکشنیا، ردی خودش را نگ   ياگر انسان جلو   ، دارد که حد و حـدود ن
 نَفْس را نیو ا،  را گرفتشی را جلوی سرکشدیبا. دهد یانسان را به باد فنا م
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 انسان آنچه را که مصلحت دی همه امور باتیدر تمش، در همه امور. مهار کرد
 که مصلحت اسالم ییزهایآن چ،  امور هستندي که متصدیکسان، اسالم است

 ياز هواها. رندی بگردر نظ،  که مصلحت ملت اسالم استییزهایآن چ، است
گمان نکننـد کـه مـا       . رندیجلو بگ ،   که سرچشمه همه فسادها هست     ینفسان
 ی انـسان کـاف  ي بـرا زیـ  چچیهـ ! ریـ خ،  استی کافمیخواه ی را م جا نیحاال ا 

  )376 ص:19ج همان، ( .ستین
 مصلحت جامعه مقدم بر مصلحت شخص اسـت بـه خـصوص          شهیاز نگاه امام هم   
 به مـصالح مـردم و منـافع    شهی بلکه همردهکتوجه ننافع خود    به م  دیحاکمان مسلمان با  

  . و درصدد تحقق آن باشندشندیندیکشور ب
   :دیفرما ی مورد منیامام در ا 

ـ  باشهیـ  حکومـت دارد هم ي و جامعـه بـشر    نی که بر مسلم   یکس  جهـات  دی
ـ  و منافع عامه را در نظـر بگ        یعموم  و عواطـف    ی و از جهـات خـصوص      ردی

 از افراد را در مقابل مصالح جامعـه    ياریاسالم بس لهذا   چشم بپوشد    یشخص
ـ   ازبـشر  از اشخاص را در مقابل مـصالح     ياری کرده است بس   یفان  بـرده  نیب

ـ انگ  را چون مفـسده    فی از طوا  ياری بس شهیاست ر   جامعـه مـضر   ي و بـرا  زی
 ی را چون جماعت ناراحتظهیقر ی بنهودی اند قطع کرده است رسول     بوده

 ی کرده و به اسالم و حکومت اسالم  جادی مفسده ا  یمبودند و در جامعه اسال    
  )242ص :1378ی،  قائم مقامینیحس (.شت برداانی از مرساندند یضرر م

   :ندیفرما ی مگری دي در جاینیامام خم 
ـ دار ی ما در جهت منافع مردم خـود گـام برمـ   ها  نهیدر تمام زم   آنچـه  بـا   و می

ی، نیامام خم  . (میکن یعمل م آنان باشد ی آرمان اسالميگو صالح آنان و پاسخ
  )356، ص 4، ج 1379
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  یعدالت اجتماع

 در روابـط  ریناپـذ ریی اصـل تغ کی به عنوان   ی اجتماع عدالت،  ینی خم در نگاه امام  
د قرار داده است در ی همواره مورد توجه بوده آن را در گفتار و رفتار مورد تأک           یاجتماع

  : دیفرما ی منهی زمنیا
و بـسط   حکومتها بـا ملتهـا      عدل و رفتار عادالنه      حکومت   ی،عدالت اجتماع 
 قبـل از  ایـ ها که در صدر اسالم       نی و امثال ا   ها  ملت نی در ب  یعدالت اجتماع 

ـ اء مبعوث شدند وجود داشته و قابـل تغ ی که انب  یاسالم از آن وقت    ـ  نریی  ستی
 حیصـح ری غی و زمـان حی وقت صـح کی بکند  ریی که تغ  ستی ن ییعدالت معنا 

  )1ص:11ج/1379، ینیامام خم (.باشد
 ي درست بکنند برا   ی عدالت اجتماع  کی بود که    نی ا ياء برا ی زحمت انب  همه

 . انـسان در انفـراد  ي درسـت کننـد بـرا   ی عدالت باطنکیو ، بشر در اجتماع  
  )386ص ، همان(

 مـسئوالن  .دانـد  ی جامعـه رکـن مـ   ي را بـرا یکه عدالت اجتماع،  اساس امامنیبر ا  
 به رفتار عادالنه نموده اسـت  هی توص یکر نمونه اجتماع   با ذ  شهی را هم  ی اسالم يجمهور

   :دیفرما ی نظام منی خطاب به مسئولشانیا
ـ  است که عدالت باشد عدالت انی اشی معنا ی اسالم يجمهور  اسـت کـه   نی

 از راه دور آمـده بـه   ناآل به من دارد از خارج آمده    اجین احت  که اآل  ی آدم نیا
طور نباشـد کـه    نیا، نی ااجیود به احتشب یدگی دارد زود رساجی اداره احت  نیا

 ری که خ  ی کس کی می ما هست جلو کارش را انجام بده       ي که آشنا  یکسیک  
  ) 20ص: 9ج، همان( .میتر انجام بده  هست عقببهیغر

  : دیفرما ی ميگری ديشان در جایا
 .دیخودتان هم بخواه ،  دی نخواه گرانی د يعدالت را برا  ،  دیعدالت را اجرا کن   
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 را کم   فاتیتشر،  دیدر گفتار عدالت داشته باش    ،  دیت داشته باش  در رفتار عدال  
  )378 ـ 377 ص:19ج، همان (.دیگزار باش  ملت را خدمتنیو ا، دیکن

    به مردميارزگ خدمت

   :دیفرما ی کرده میاء معرفی به مردم را روش انبيگزار حضرت امام خدمت 
 نه دانستند یگزار م خودشان را خدمت  انبیاء   احساس را داشتند     طور نیاء ا یانب
 کند حکومت دارد به مردم حکومـت در کـار نبـوده       الی خ يا  ی نب کی که نیا

ـ  احساس را داشتند کـه ا نی بزرگ هم يای بزرگ خدا انب   يایاول  آمدنـد  هـا  نی
 هـم  شـما  ها  کنند ارشاد کنند خدمت کنند به آن     تی مردم را هدا   که نی ا يبرا

 مردم خـدمت  نی که به امیما آمد مطلب باشد که واقعاً نیاتان   یقلب احساس
   )358ص:15ج، همان (. خدمت به مردم خدمت به خودمان استنی و امیکن

  : دیفرما یمند دانست یم به مردم را خدمت در راه خدا يگزار خدمت ینیخمامام  
 بدهد که قیدهد و همه ما را توفب قی که خداوند همه شما را توفدوارمیمن ام

 ستها باالتر ا قی از همه توفنی شکست در آن نباشد ا تامیکنب خدا کار يبرا
 او باشد خدمت بـه ملـت   ي برا مانیارها که ک  می بکن يکه ما خودمان را طور    

خدمت به اوست خدمت به مملکت خود شما خدمت به خداست مملکـت          
 میجانـب نباشـ   ا که ما محتـاج بـه        نی ا يمملکت خداست خدمت کردن برا    

 کـه  دی کوشش کننی خداست ا  ي برا  است ی است خدمت اله   یخدمت بزرگ 
 .دیز باك نداشته باش   ی چ چی خدا باشد از ه    ي برا ی خدا باشد وقت   ي برا تانکار

   )444ص: 10ج، همان(
 نیکرد در ا   ی م هی را مکرر به مسئوالن نظام توص      نیخدمت به محروم  ،  ینی خم امام

  : دیفرما ی میاسیمورد خطاب به کارگزاران س
سوزاند  ی دل منی محرومي برا ی که عل  يطور قدرت آن  با تمام    دیدولت واقعاً با  



  447  ...)ره(بررسی اخالق اجتماعی امام خمینی  

 اگـر  شیهـا   که بچـه ي پدر کی مثل   نی محروم ي هم با تمام قدرت دل بسوزاند برا       نیا
  )159ص:18ج، همان( .گرسنه بمانند
  : دیفرما ی مگری دانیامام در ب

کـه    بـا آن  دهـم  یباز هم موضوع مهم خدمت به محرومان و دورافتادگان را تذکر مـ            
 کـه کـشور و دولـت    یمـ ی عظ شمار ی ب يها ي محدود با گرفتار   يها   سال نینم در ا  دا یم

 شده ها نهی در تمام زمانیی که به روستاییها  حجم خدمتدها مواجه بو گزار با آن خدمت
 داشته اری بس قی امر توف  نی در ا   و انصافاً  آور است و دولت حقاً      و اعجاب  ریگ است چشم 

 ی لکـن بـاز کـاف   افـت ی تـوان  ی سابق ميها می طول رژ دري با کارهاسهیاست که با مقا   
 است دولت با تمام دیام... خواه است ادا نشده  که دلنحو  و حق محرومان با آن     ستین

ـ  توف ی و از خداوند تعـال     بیتوان خدمت خود را تعق     ، همـان  (. خـدمت طلـب کنـد   قی
  )159 ص:19ج

گـزار     را خـدمت    و جامعه و مردم همـواره خـود        یدر عرصه اجتماع  ،  ینی خم امام
 خطـاب بـه   نـه ی زمنیـ در اشان یـ کـرد ا  ین عنوان افتخار مـ   یکرد و به ا    ی م یمردم معرف 

  : دیفرما یمسئوالن حکومت م
هـستم و  همـه   ي من دعـاگو دیاهللا خداوند همه شما را حفظ کند موفق باش         ان شاء 

 ندی بگو است کهنیگزار بهتر از ا  خدمتندی که اگر به من بگودی را بدهنیشما احتمال ا
 مطرح است اسـالم مـا را موظـف کـرده کـه        يگزار  خدمت ستی مطرح ن  يرهبر،  رهبر

  )463 ص:10ج، همان( . مطرح هستيگزار  خدمتمیخدمت بکن

   مستضعفان و محرومانتوجه به

  بـود کـه امـام   یفیاز وظـا  به محرومان و مستضعفان و پابرهنگان       و توجه  خدمت
خطـاب  شان یا، اند نامه خود به آن تذکر داده تی در وصید داشتند حتیهمواره بر آن تأک   

  :  احمد آقا فرمودنددیبه حاج س



448  3ج /  مجموعه مقاالت 

،  بنـدگان خـدا  بـه اعانت نمـودن  ، می نماتی که الزم است وص  یاز امور مهم  
ـ   ها    جامعهکه در   ] است[خصوصاً محرومان و مستمندان      . پناهنـد  یمظلوم و ب

 نی است و از بهتر زاد راه تونی ـ که بهتر نانی در خدمت ايهر چه توان دار
 در ی است ـ به کار بر و هر چه توان زی و اسالم عزی تعاليها به خدا خدمت

 . و ظالمان کوشـش کـن  کبران آنان در مقابل مست  تیخدمت مظلومان و حما   
  ) 224ص :16ج ، همان(

شان یل حکومت بود ای امام جهت تشکيها ن دغدغهیتر خدمت به مستضعفان از مهم
  :دیافرم ینه مین زمیدر ا

 کشور مـا پـشت      نی مسئول استی ما و س   استی را که س   ي آن روز  اوردیخدا ن 
دارهـا گـردد و    هی از سـرما تی و رو آوردن به حما نیکردن به دفاع از محروم    

اهللا که  معاذ . برخوردار شونديتر شی بتیمندان از اعتبار و عنا  و ثروتءایاغن
 همیعلـ ــ    نیمعـصوم و ائمـه     نیرالمـؤمن یاء و ام  یـ  و روش انب   رهی با س  نیا

 بــاالتر از خــدمت یعبــادت، کــنم یگمــان نمــ ...ستیــســازگار نـ الــسالم   
ـ ...  وجـود داشــته باشــد نیمحــروم بـه  ـ  ســر اي مــوکی  و نانینــش  کــوخنی
، همـان ( . داردي جهان شـرف و برتـر   نانینش دادگان به همه کاخ و کاخ     دیشه
  )342 ـ 341ص  :20ج

  جامعه همه افرادو رفاه  يبرابر

هـا را بـا هـم برابـر      انسانۀ هم،  استتیب که شاگرد مکتب اهل   ،  ینی خم  امام
  : دیفرما ی را در تقوا دانسته و میاز هر شخصیدانست و به تبع قرآن امت یم

، اهی و سـ   دیاشخاص سف ،  یرغنی و غ  ی اشخاص غن  نی ب يازی امت چیدر اسالم ه  
و تـرك و  ، عـرب و عجـم  ، عهی و شـ یسـن ،   مختلـف  يها  گروه ]و[اشخاص  

 را به عدالت و بـه  ازی امتمیقرآن کر.  ندارنديازی وجه ـ امت چی ـ به هكرتریغ
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ـ  کـه روح یکس،   دارد ازی که تقوا دارد امت    یتقوا دانسته است کس     خـوب  اتی
 برود؛  نیب  از ازاتی امتـ نی ا دیبـا. ستیها ن  یی به دارا  ازیامت...  دارد ازی امت دارد

  )461ص:6ج، همان( . السواء هستند با همیو همه مردم عل
   :دیفرما ی آحاد ملت نسبت به هم ميشان در مورد برابریا

ها همه به طور عدالت و به   است که ملت نیعدالتش هم عبارت از ا    ... اسالم
   )222ص :3ج، همان( . بکنندی با هم زندگيطور تساو

ۀ  همـ  و آبرومنـد   حی توأم با رفاه صح    ی از زندگ  يبرخوردارد بر   ی در تأک  ینیامام خم 
  : دیفرما ی میانی در بآحاد ملت

ــت در جمهــور  ــ بای اســالميهمــه اقــشار مل ــاه باشــنددی ، همــان( . در رف
  ) 525ص:6ج

  )130ص:11ج، همان( . ملتمان در رفاه باشندي که تمام قشرهامیکوشش دار

   به فقرایدگیرس

تفکر ة انگر نحوین داشتند که بی به مسئول که حضرت امام  ییها  هیانات و توص  یدر ب 
ـ  ا ی از اخـالق اجتمـاع     ییهـا    نمونـه  یتوان بـه خـوب     یشان بود م  یاو اعتقادات    شان را  ی

  . کرد انیب
... ستیـ  سـتم ن  ی اسالم يدر جمهور ،  ستی ن یی زورگو ی اسالم يدر جمهور 
 فقرا فکر رفاه خواهد شد؛ مـستمندان بـه حقـوق       ي برا ی اسالم يدر جمهور 
، مـان ه (.افکنـد  یه مـ  یسـا ،   بر تمـام ملـت     یعدالت اله ... رسند یخودشان م 

  )525ص:6ج
د یشان فکر کرد؛ باید فقرا را برایبا... ک نظام عادالنه استی یحکومت اسالم

... هـا فکـر کـرد    نی ايد برایبا... چ ندارندی که ه يا چارهی ب يها نینش ن زاغه یا
ـ تر کـار بکننـد تـا ا       شید ب ی ضعفا با  يبرا. د کار بکنند  ی همه با  يبرا هـا را   نی
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  )201ص:4ج، همان (.برسانند به آن حدها
  : دیفرما ی مردم جامعه ميده و عادیب دیشان در مورد قشر آسیا

 زحمـت  یلـ یمردم ما خ. میم و به فکر مردم باش   یریقدر سخت نگ   نید ا یما با 
اده ی ما اسالم را پ  يمردم عاد . ر از طبقه مرفه هستند    ی غ يمردم عاد . اند  دهیکش

ار بـه  ید بـس ی باپس ما. شوند یاند و تمام زحمات حکومت را متحمل م  کرده
  )44ص :19ج، همان (.میریم و بر آنان سخت نگیفکر مردم باش

درآمد حاصله از نفـت کـه   ... ممکن خواهد بودها   ی خراب میترم،  با رفتن شاه  
به مصرف رفاه حـال   ،   زائد و مضر شده است     يها نهی و صرف هز   لیوم فیح

عـدالت   ثروت و درآمدها براسـاس       عیتوز. دی خودمان خواهد رس   ریمردم فق 
، همــان( .دی مــردم مــا را بهبــود خواهــد بخــشيهــا وضــع تــوده، یاســالم

  )505 ص:4ج

   یستیز سادهه امام به یتوص

ن اسـالم  ی دي برخوردار بودند و با رهنمودهای از روح بزرگ   ینیحضرت امام خم  
 ی و زنـدگ یـی گرا  بـه تجمـل   يا  گاه عالقه   چی از خود ساخته بودند که ه      یتیچنان شخص 

کردنـد   یه می توصیاء الهیاء و اولیره انبیشه به سر لوحه قرار دادن سیو هممرفه نداشتند  
  : دیفرما ی میانیشان در بیا

 نـه یدر همان مسجد کوچک مد    ،   مردم نی است که در ب    یحاکم،  حاکم اسالم 
مثـل  ،  شان بـود    که مقدرات مملکت دست    ییها  و آن  کرد یجلوس م ،  آمد یم

شـان کـه     بود اجتماعيکردند و طور ی طبقات مردم در مسجد اجتماع م  ریسا
ـ  ی که کـ   دیفهم ینم،  آمد ی که از خارج م    یکس  ی مملکـت اسـت و کـ   سی رئ
لباس همـان لبـاس فقـرا و عـشرت      . از فقراستی منصب است و ک   احبص

 کیـ که اگـر چنانچـه   ،   بود ي عدالت طور  ي و در اجرا   ییهمان عشرت فقرا  
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ـ بـر رع ، ر سـلطان ب، بر شخص اول مملکت،  افراد ملت  نیتر نیینفر از پا    تی
 شخص اول مملکت را احـضار  یقاض، رفت ی می قاض شی داشت و پ   ییادعا

، کـرد  یشد و اگر چنانچه حکـم بـر خـالف او مـ         ی حاضر م  مکرد و او ه    یم
  )418 ـ 417 ص:4ج ، همان( . بودمیتسل

   حق و احترام به افرادتیرعا

ـ ی مهم حضرت امـام خم     يها یژگیاز و  ، امعـه بـود    احتـرام بـه تمـام اقـشار ج         ین
 حـضرت  .ت داشـت یار اهمیشان بسی ايشان برا ت دادن به افراد و حفظ حرمت  یشخص

  :  فرمودندنی حقوق آنان خطاب به مسئولتی و رعاانیامام در مورد احترام به زندان
ها را تحت نظر قرار دهنـد و سـفارش     که وضع زندان  خواهم ی م نیاز مسئول 

 کـه  کوسـت یو چـه ن  . کننـد ی انسان ـ ی رفتار اسالمانی کنند که با زنداندیاک
ـ  را تحـت ترب انها حاضر شده و آن  متعهد در زندانندگانیگو   ـ ی اسـالم تی

 و بهداشت بهتر   تر شیو الزم است که در حفظ سالمت ب       .  قرار دهند  یاخالق
 گـر ی ديهـا  ی زندان از سـخت  ی بر سخت  دی داشته باشند که زا    ییها  آنان برنامه 
ـ    يساؤ ر دیو با صالحد  . رنج نبرند  ،  دهنـد يتـر  شی زندان اجـازه مالقـات ب

 . هـستند همچـون خـود مـا     يافـراد  زیـ کاران ن  که گناه ،  امی ا نیخصوصاً در ا  
  )218ص:14ج، همان(
  : دیفرما یگر می ديودر جا

. نـد ی کلمه درشـت نگو کی ]ها آن[ به یها حت  که در حبسمیما سفارش کرد  
 ـ ولو یا در حکومت اسالم ریام که حبس  دادههیاعالم،  رانیمن اعالم کردم ا

حـق   ... بدهندی که گرسنگنی را حق ندارند به ایهرچه مجرم باشد ـ حبس 
 کلمه درشت بـه او      کیحق ندارند که    ،  که او را شکنجه بکنند     نیندارند به ا  

 که یهرطور جرم، اش بکنند  است که محاکمهنی که حقش ايقدر آن. ندیبگو



452  3ج /  مجموعه مقاالت 

زائد بر !  نهنی از اتر شیبه او بدهند؛ ب جزا  ،  بکنند] مجازات[دارد به آن جرم     
  ) 311 ـ 310ص:7ج، همان( . نهنیا

چنانچه حق بر ضد خودش هم هـست        ،   حق بخواهد  ي برا ی را اگر کس   حق
و باطـل را اگـر از      .  بخواهد و دوست داشته باشـد و اظهـار کنـد           دیآن را با  

 ییهـا  نی اایآ.  مبغوض او باشد و اقرار کند   دیخودش هم صادر شده باشد با     
 ي و باطـل را بـرا    خواهنـد  ی حق مـ   يحق را برا  ،  که بنا دارند صحبت بکنند    

 و باطل هـم اگـر از        خواهند؛ ی خودشان م  ي حق را برا   ای خواهند؟ ی نم طلبا
 و حق چنانچه دهند؟ ی دوستان خودشان صادر بشود حق جلوه م   ایخودشان  

ج  ،همـان  (.دهنـد  یباطـل جلـوه مـ     ،   خودشان حاصل بشود   یالی خ ياز رقبا 
  ) 148ص:14

 ی اخـالق اجتمـاع    قی مـصاد  نیبـاتر ی بـانوان از ز    ي و ارزش قائل شدن بـرا      احترام 
  : فرمودند ی مشانی ا.حضرت امام است

. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. ها زن است   انسان یمرب
ح یت صـح  یـ کنـد؛ و بـا ترب       یح خودش انسان درسـت مـ      یت صح یزن با ترب  

. شـود  یها از دامن زن بلند م      مبدأ همه سعادت  . کند  یخودش کشور را آباد م    
  ) 339ص، همان (.د باشدیها با زن مبدأ همه سعادت

  )341ص:7ج، همان (.رود یاز دامن زن است که مرد به معراج م
  : فرمودند ی می مذهبيها تی در مورد احترام به حقوق اقلینی خمامام

ـ توانند بـه کل    ی م ی در حکومت اسالم   ی مذهب يها تیبله تمام اقل    ضیفـرا ۀ  ی
 موظف است از حقـوق      ی و حکومت اسالم   ندیمذهب خود آزادانه عمل نما    

  )636ص:21ج، همان (. وجه حفاظت کندنیآنان به بهتر
 کردند که انسان    يقدر پافشار  آن،   در آن  ثیتقواست که قرآن و حد    ،  هیسرما
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وشـش  با گ، با چشمش، که نبادا با زبانش  ،  مواظب خودش باشد  ،   باشد یمتق
  )377ص:19ج، همان (.به مردم ظلم کند

   يدار امانت

ـ  رعابـر  متعدد اتی دارد و آيا ژهی و گاهی در قرآن و اسالم جا     يدار  امانت  آن در تی
ـ فرما ی مـ  نهی زم نی در ا  می قرآن کر  کنند ی داللت م  یجامعه اسالم  إِنَّ اهللاَ یـأْمرُکُم أَنْ     : دی

  : دیفرما ی ميدار  امانتی شرعفهی وظانیم در باما )58 :ءنسا(  أَهلهاتُؤَدّوا األَمانَات إِلَى
ـ  نـدارد با ی مناسبي آن جاي اگر براکند ی که امانت را قبول م یکس  ي جـا دی

 در امانـت  نـد ی کند که مردم نگوي آن را نگهدار   ي و طور  دی نما هیمناسب ته 
 کـه  ییدر جـا و اگـر    نمـوده اسـت      ی آن کوتاه  ي کرده و در نگهدار    انتیخ
ـ یامـام خم   (. عوض آن را بدهـد     دی بگذارد و تلف شود با     ستیسب ن منا ی، ن

   )369ص:2334مساله :1378
 ي و معنـو ي امانت را به دو دسته مـاد     يدار د بر اصل امانت   ی ضمن تأک  ینیامام خم  
 اسالم و قرآن هر شانی قائل است به نظر اتر شی اهتمام بي نموده و به امانت معنومیتقس

  : دیفرما ی مورد منیها را حفظ کرد و در ا  آندیتند که با هسی الهيها دو امانت
امـانتى اسـت کـه از دسـت         ،   ما امانت است     امروز در دست    وقتى که اسالم  

رسول اهللا ما اخذ کردیم و الزم است که او را حفظ کنیم و بـه ایـن امانـت                    
تکلیف همه ماست کـه  ، دارى هستیم وقتى که ما همچو امانت  ،  خیانت نکنیم 

امـام  ( .هاى دیگر تحویل بدهیم  نیم این امانت را و سالم و قوى به نسل         ادا ک 
   )8ص:15ج /1379ی، نیمخ

  : دیفرما یامام در مالقات با کارگزاران نظام م 
یکى از امورى کـه بـسیار   ، کند  و هرجا خدمت مى    در هر جا هست     هر کس 

در یک ، اگر خداى نخواسته. امین باید باشد، براى او الزم است امانت است   
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فهمـیم   یک وقت مـى ، گروهى اشخاص غیرامین و اشخاص خائن پیدا بشود       
امانت ، از امور الزم. ها به بدنامى کشیدند یا به فساد      که تمام آن گروه را این     

هایى که در  آن. ها امانت از امور بسیار الزم است    براى بازرس . است در امور  
   )238ص :17ج، همان (.ها باید امین باشند آن، شغل بازرسى هستند

   حق الناس تیاهتمام به رعا

ـ  است و رعا   ی فراوان در فقه اسالم    تی اهم ي الناس دارا  حق   آن در جامعـه بـر       تی
 حقـوق  ی کس حق ندارد بدون مجـوز شـرع     چیهمه مردم واجب است از نظر اسالم ه       

ـ  انگارد چرا که در صورت عدم رعا       دهی را ناد  گرانید هـم    حقـوق نظـم جامعـه بـه        تی
 حـق النـاس   نهی در زمرزندانشان به فم امادیآ ی مشی اختالل نظام پ   جهی و در نت   ردخو یم
  : کند ی گونه سفارش منیا

 رخت نبندى کـه کـار بـسیار           جهان   از این    النّاس   با حق    که   کن  سعى!  پسرم
سر و کار انسان با خداى تعالى که ارحـم الـراحمین اسـت              . شود مشکل مى 
بـرم از   به خداوند تعالى پناه مـى . ها و کار با انسانتر است تا سر      بسیار سهل 

هـاى   گرفتارى خود و تو و مؤمنین در حقوق مـردم و سـر و کـار بـا انـسان       
انگـارى   و این نه به آن معنى است که در حقوق اهللا و معاصى سـهل          . گرفتار

  )223 ص:16ج، همان( .کنى
  : دیفرما یمگر ی ديجا  امام در

 مـشکل   اری برود کارش بـس    ایبا حقوق مردم از دن     نخواسته انسان    ياگر خدا 
باشـد کـه در سـاحت     ی مـ می و رحـ  می سـروکار بـا کـر      یلهشود در حقوق ا   

ـ  ه را یت تشفّ و عدا ،نهی از بغض و ک    شمقدس  اگـر سـر و کـار بـا     ی ندارد ول
 اخالق باشد و    گونه نی ا ي شود که دارا   یممکن است گرفتار کس    بندگان شد 
انـسان  بر  نشود پس ی وقت از او راضچی های نگذرد ها ي زودنیاز انسان بد 
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 که دی مالحظات را بنمانی باشد و ایلی خخودشالزم است که مواظب حال 
ـ یامام خم ( . مشکل است  اری خطرناك است و امر بس     اریمطلب بس  : 1371ی،  ن

  ) 308 ـ 307 ص

  يریگ جهینت

ـ  از رسالت پ   يرویراه خود را پ   ،  ینی حضرت امام خم   ـ امبران و تبلی ـ م انبایـ غ پی اء ی
ـ  که با الگو قرار دادن پ      يدانست به طور   یم  و  ي اخـالق فـرد    يهـا  نـه یدر زم ،  امبری

 ینـ یحـضرت امـام خم  . کردنـد  یگران تالش مـ  ی خود و د   ي خودساز يبرای،  اجتماع
 با مردم سخن ی اوضاع اجتماعيار ساده و روشن و متناسب با اقتضای بسیزبان اغلب به

  .گفت یم
 ییداشتن الگـو ، ن افراد وجود داردی در روابط بيادیت زامروز که مشکالۀ در جامع 

کـرده    ی زنـدگ ي با افکار و مشکالت امـروز ین مردمیزمان با عصر حاضر و درب     که هم 
گران اخالق را مالك قرار داده و متخلق به صفات ین حال در برخورد با دیاست و در ع

ـ یامام خم .  است يار مهم و ضرور   ی بوده است بس   یاخالق  ی بزرگـ  يهـا  ز انـسان  ا،  ین
 نفـس   ي و مخالفت بـا هـوا      ی که داشتند و با تحمل سخت      یمان و اخالص  یبودند که با ا   

و .  باشـند ی و اجتمـاع   يت اخالق فرد  ینه رعا ی مردم در زم   ين الگوها یتوانستند از بهتر  
 و یاسیت سی و شخصی که داشتند به عنوان رهبر انقالب اسالمیشان با توجه به مقام   یا

. ندگان هستندیمردم آزاده عصر خود و آ ۀ   هم ي برا ی اخالق يالگو،  ه شده  شناخت یمذهب
که . ف پژوهشگران استین وظایتر  از مهمیکی، یشان در اخالق اجتماعی اين آرا یتدو

  . شوديریگی مختلف پيها ها و روش انیش و با بیش از پیان شاء اهللا ب
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  یاخالق و سیاست از دیدگاه امام خمین
  1ی مکرم دوستنوران ریام

ار ارزشـها   یاخالق با مع   ان و یز همواره با محاسبات سود و    است  یس :چکیده
شمندان اخـالق   یـ ن اسـاس عمـوم اند     یبـر همـ   . ردیگ یم مورد قضاوت قرار  

ـ  دانسته و بر تفک  یز از اخالق عموم   ی را متما  یاسیس اسـت  یک اخـالق از س ی
توانـد    مـی  استی در عرصه س   ید آنها مالحظات اخالق   یاز د  .ورزند  می دیکأت

. همراه داشته باشـد ه  بیمصالح اجتماع   و ی منافع مل  ي را برا  يانباریتبعات ز 
 همواره بر لزوم اخالق ی اسالميانگذار نظام جمهوری به عنوان بن   ینیامام خم 

ک و رابطـه  یستماتیـ شان با توجـه بـه نگـرش س   یا. د داشتندیکأاست تیدر س 
 ییان مقام ملک و ملکوت قائل هـستند اخـالق را عنـصر جـدا              ی که م  یقیوث

ست که با   ی ن يبه گونه ا  ی  نی امام خم  ینگرش اخالق  .دانند  می استیر س یناپذ
  کـالن و   يامـدها ی پ "جـه یفه نـه نت   یبودن به وظ   مورأم"در نظر گرفتن اصل     

ان یـ چـرا کـه تعـارض م      . رپا گذاشته شود  ی ز ی اسالم و جامعه اسالم    یاساس
                                                   

 .هیات علمی گروه معارف دانشگاه گیالن. 1
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د باش  می اهم و مهمیان دو امر اخالقی تعارض میاصول اخالق  ویمصالح مل
  . د جانب اهم را گرفتیکه با

  ، مصلحتیاسیاست، اخالق سی، اخالق، سینیامام خم: ها کلید واژه

  مقدمه
ـ  دن یاست با برداشت  یت س یدر عصر مدرن غا    ونـد  ی و رفـاه طلبانـه پ      ي، اقتـصاد  يوی

در برداشـت  . است حفظ قدرت اسـت یله در سأن مسی مهمتر یبه طور کل  . خورده است 
 از آشوب و هـرج و       يریت و جلوگ  ی حفظ نظم ، امن    ي برا يراست ابزا یانه، س یواقع گرا 
ن نمود در یت را تأمیتوان نظم و امن  میو فقط با قدرت است که.  استیقانون یمرج و ب

ست ی عدالت نيت انگاری غايشود به معنا  میدیکأدگاه اگر بر ضرورت عدالت ت ین د یا
که عدالت یی از آنجا. شوند ی مابزار محسوب انه اخالق و عدالتیکرد واقع گرایدر رو. 

له رو یدگاه هـدف وسـ  یـ ن دیـ در ا. د به عدالت تـن داد یانجامد با  میبه حفظ حکومت 
، رفـاه و    يتوانـد بـدون عـدالت، آزاد        می استیت س ینظم به عنوان غا   ". کند  می هیتوج
ت قابل تحقـق  ینها بدون نظم و امنیک از ا یچی هی وجود داشته باشد ولی اخالق یزندگ

   )84ص:1382ه،یریبش ("ستندین
 به خشونت یاسیسهاي  تیت، ممکن است فعالیجاد نظم و امنی حفظ قدرت ،ا  يبرا

ها و استثمارها مجاز شمرده شـود و وجـود          یرها ، نابرابر  ی از تزو  ياریمتوسل شود و بس   
   .ن مردم را الزم بشماردیاضطراب در ب هراس و ،یداد، ترس فقر ، بیزانیم

و از  .است را از عرصه اخالق جـدا پنداشـتند    یعرصه س  دانشمنی از اند  ياری لذا بس 
ـ . باشـد  ی توانـد اخالقـ    یاست نم ی معتقدند که س   ینیب سر واقع  ـ  د یاخالق  اسـت یدن س ی

تواند به شکست   میاستیس توجه به اخالق در.  شودی منافع دولتیتواند باعث تباه می
سب ثروت است کیس اخالق کسب فضائل و هدف  دریهدف اصل. است منجر گرددیس

است بر اساس مصلحت یقت و سیاخالق بر اساس حق. و قدرت و جلب منفعت است     
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 ی تـوان وجـه الجمعـ   یاسـت نمـ  یان اخالق و س  ین اساس م  ی شده است بر ا    يزیه ر یپا
  .افتی

ر یمس. کند  میدییاست را در حکومتها تأی همواره تقابل اخالق و س یخیمطالعات تار 
  .گردد  میزیهم متما است ازیس و  اخالقیت حاکمان در دوراهیحاکم
دن آب یگشت مانع از رس    ه بر فرات مسلط   ی که لشکر معاو   ین زمان ی در جنگ صف   ـ

شام هجـوم بردنـد و بـر     بر اهل یان علی که لشکر  ید و زمان  ی گرد یعل به لشکر 
ه یان معاو یچ کس مانع اهل شام نشود و لشکر       یآب مسلط گشتند حضرت دستور داد ه      

  )13 ـ12، ص3، ج 1372ابن اعثم، .( نمودندز از آب استفادهین
ه السالم به کربال ورود کردند و بر فرات مسلط          ین عل ی که لشکر امام حس    یا زمان ی ـ

  که لشکر عمـربن سـعد بـر   یگشتند اجازه استفاده از آب را به لشکر حرّ دادند اما زمان     
 .قه نمودندیدا کردند از آب مضای پیفرات دسترس

ـ  در ب  تاریخ جنگهاي پلوپـونزي   د در کتاب    یدی توس ـ ض عرصـه اخـالق و      ران تعـا  ی
  : کندین نقل میاست به نقل از کلئون چنیس

م استدالل  یا تسل یم  یگران دل بسوزان  یمنافع دولت ما اجازه نمى دهد که به حال د         "
گـوش   ک فرا مـى خواننـد،  یا به سخن کسانى که ما را به رفتار ن   ی میز شو یانگ هاى دل 

ـ     ب ب ین سه ع  یا .میده ـ توکود (". ندارنـد  ي بـزرگ سـازگار    یزرگ با منـافع دولت دس ی
  )339ص:1377، )دیدیتوس(

 يت ابزاریعقالن  با منافع ویانسان  وی به تقابل اصول اخالقیفوق به خوبهاي  نمونه
  .اشاره دارد
ک اخـالق از  ی را بر آن داشت تا در مقام نظر به تفک   ياریدان عمل بس  یدر م ها    تقابل

  .ندیز نمای تجویر اخالقیاران نسخه غی شهريبرا  ود نمودهیاست تأکیس
اول گرچه اخـالق  یماک. اول بوده است یکولو ماکیشمند واقع گرا نین اندیمعروف تر 
شمرد اما معتقد     می  بر يضرور  تداوم جامعه  يداند و آن را برا      می  افراد یرا الزمه زندگ  
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. نداشـته شـود  هر مـصلحت پ  است دولت، مصلحت مخصوص به خود دارد که جدا از      
 يبکـار ی و فر  یرصـفت ی، ش ي سرکوبگر يهایژگید و ی حفط مصلحت خود با    يار برا یشهر

د یبا  میاز کف ندهد  راياری که بخواهد شهرياریشهر زدی را در خود در آمی،روبه صفت
ــ ــاي  وهیش ــاپرهه ــارین ــ را بيز ک ــه ن ی ــا ک ــر ج ــآموزد و ه ــدد ی ــار بن ــه ک ــد ب  .از باش

   )118 ـ 117ص :1384،یاولیماک(
 ي جمهوری ، قانون اساسیاسیل نظام سیران وتشکی ای انقالب اسالميروزیس از پپ

 دیدگاه و سیره حکـومتی  .اسالمی ایران با الهام از قوانین اسالمی تدوین و به تصویب رسید
  .است باشدی از رابطه اخالق و سي بارزيتواند الگو ی میار انقالب اسالمذگ انیبن

ان یـ ت همـواره م یت و اسالمیل سرشت دوگانه جمهور  یران به دل  ی ا ی انقالب اسالم 
ـ ا و. شـد   میریشها و کنشها تفسینشها ،گرای از ب یفیدو ط  ن امـر منجـر بـه استفـسار از     ی

ن یه اسـالم بـا قـوان      یمختلف خاصه تعارض احکام اول    هاي    ار انقالب، در حوزه   ذگ انیبن
ـ  گرد ی اسـالم  يمجلس شورا  ـ ی امـام خم   یره عملـ  یسـ  مواضـع و  . دی ادث و   در حـو   ین

اسـت  ین تعارض اخالق و س   ییشان در تب  ی از مواضع ا   ی مناسب يانات گوناگون الگو  یجر
ـ  اخالق از د یستیگاه و چ  یان جا ین نوشتار پس از ب    یدر ا . است  بـه  ینـ یدگاه امـام خم ی
  .م پرداختیاست خواهیشان به هنگام تعارض اخالق و سیدگاه ای دیبررس

 حـضرت امـام   ی و شفاهیامل آثار کتب شين گفتارین مقاله مضامیل در ا یواحد تحل 
م و نشر آثار امام ی؛ موسسه تنظ"ینیمجموعه آثار حضرت امام خم" افزار در نرمینیخم
  . باشدی نور می علوم اسالميوتریقات کامپی و مرکز تحقینیخم

  جایگاه اخالق

 ا بر اتمامی انبی حرکت اصالحير بنایز.  دارديژه ا یگاه و یان جا یاخالق در حوزه اد   
 :ه السالم آمـده اسـت  ی از امام صادق علیتیدر روا . شده است  يزیه ر ی پا یمکارم اخالق 

 فَاحمـدوا  فـیکُم  کَانَـت  فَإِن نْفُسکُمأ فَامتَحنُوا قِخْالاألَ ِ بِمکَارِم رسلَه خَص وجلّ عزَّ اهللاَ إِنَِّ«
وا اللَّهلَماعأَنَّ و کنْ ذلم رٍویکُم کُنْتَ ال إِن خَیأَلُوا ْ فپیغمبرانش  خداوند عزّ وجلّ     »اهللاَ فَاس
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 شما هم بود، خدا اگر آنها در وجود را به مکارم اخالق اختصاص داد، شما خود را بیازمایید،
ر شماست و اگر در شما نبود از خدا       ید که بودن آنها در شما خ      یبدان د و ییسپاس گو  را

  )2، ح 56 ص ،2ج ، 1365 ،ینیکل( .دیینسبت به آنها رغبت جو د ویبخواه
اخالق فاسده   ازییت انسان و رهایا تربی بعثت انبی هدف اصلینیدگاه امام خمیاز د

  .  استیوانی حيو خو
ـ  اند این انسانى که به ایـن مرحلـه رسـیده اسـت     انبیا آمده  و یـک مرحلـه    

 آنها را نجـات   ـ خطرناك است هم براى خودش و هم براى همنوع خودش
و متوجه به نور بکند؛ متوجه به مبادى نـور بکنـد؛ آنهـا را از اخـالق                  بدهد  

فاسده، از آن اخالق، و خویهاى حیوانى بیرون بیاورند، و به خویهاى انسانى     
  )292ص :9، ج1379 ،ینیامام خم (.و به اخالق انسانى برسانند

ـ  است که همـواره بـر محور  یشمندانیاند از جمله  ینیامام خم   ت اخـالق در همـه  ی
اء را گـسترش اخـالق و     ی هدف از بعثت انب    د داشتند و اساساً   ی تأک ی انسان یشئون زندگ 

  )435 ـ 434 ص :17همان،ج: ك.ر( .دانند  مینجات مردم از ظلمات
 )373 ص :همـان : ك.ر( حاکمان دانسته یف اصلیشان دعوت به اخالق را از وظا    یا

ا را بـه فـساد   یـ خالق نباشند دنقه ایاستمداران اگر بر طرین اساس معتقدند که س   یو بر ا  
  )237ص :18ج همان،: ك.ر( .خواهندکشاند

 ي در خطاب به کارگزران نظام جمهورینیانات امام خمیب وی اسیره سیبا توجه به س
شان همواره بر اخـالق در همـه شـئون مختلـف     یگردد که ا  می  روشن ی به خوب  یاسالم

 ییاز بـه مقالـه جـدا   یـ ن امور نیاک از  ی هریکه بررس د داشتندیکأ تیاسی و س یاجتماع
م کرد تا روشن گردد که ین امور اشاره خواهی از ایل فقط به فهرست کوتاه    یدر ذ . دارد
  :دیآ  می به حسابینی امام خمیاسیدگاه سیات دیهی از بدیاسیت اخالق در امور سیرعا

: ك.ر. (اخـالق فاضـله اسـت    مان وین در گرو حفظ ا   یش مسلم یت و آسا  یحفظ امن 
 )153ص :1/1388ی، نیخمامام 
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ــار فقــه ســنت  ــم اخــالق در کن ــزوم عل ــرایل ــاي   حــوزهي ب ــوم ده ــیعل ــام ( ین ام
 )53ص:2/1388،ینیخم

، 1379 ،ینیامام خم: ك.ر( در نماز جمعه یان مسائل اخالق  یوظائف ائمه جمعه در ب    
 )453ص :17ج

 )217ص:18همان، ج: ك.ر (يت اخالق در مسائل هنریمحور

 )43ص:همان: ك.ر (ی اسالمي مباحث مجلس شورا دریت مسائل اخالقیرعا

 )151ص:همان: ك.ر (یلزوم توجه ورزشکاران به مسائل اخالق

، ج همان: ك.ر(حرمت تجسس در اسالم     نش و ی در گز  یت مسائل اخالق  یلزوم رعا 
 )221ص :17

 )203ص :18، جهمان: ك.ر(ت و اخالق حسنه یمال فت وأر اداره امور با

 )333ص:17همان،ج: ك.ر(در اخالق لزوم نمونه بودن سپاه 

ــزوم اخــالق کر ــوا یل ــه و اخــالق حــسنه در ق ــش  يم ــسلح، ســپاه و ارت : ك.ر( م
 )238ص:همان

 ...و )187ص:همان: ك.ر (یلزوم اخالق در کنار امور آموزش

ـ کأت ت ویانگر اهمی بی به مسأله اخالق در ابعاد مختلف اجتماع   ینیتوجه امام خم   د ی
  .باشد ی میاسیمسائل ست اخالق در یشان بر محوریا

  ی اخالق از دیدگاه امام خمینیچیست

ـ  را به نگارش در آوردند گـر چـه ب        ی فراوان تب کُ ،نه اخالق ی در زم  ینیامام خم  شتر ی
شـرح  ، اربعـین حـدیث    به خود دارد اما کتـب        ی وعرفان ی اخالق يشان رنگ وبو  یکتب ا 

هـاي   یالبته سـخنران   و. به اخالق منتسب هستندمشخصاً جهاد اکبر و  جنود عقل و جهل   
مختلـف  هاي   شده است به مناسبتي گردآورینی خم صحیفه امام شان که در مجموعه     یا

  . د نموده استیله اخالق تاکأبر مس
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 یمتفاوت خاص و ی مشینه نگارش کتاب اخالقید توجه نمود حضرت امام در زمیبا
ها شهیم ری تعل آن است که ضمنیکتاب اخالق شان معتقد است،یا .را دنبال نموده است

د مثـل دارو    ی با یکتاب اخالق  . اخالق، عمل به اخالق را به خواننده منتقل کند         يو مباد 
 ی در انـسان نـشود کـاف   ی که منـشأ تحـول  ی اخالق يهایصرف موشکاف  .باشد نه نسخه  

  )360ص:3ج1385، یلیردبا: ك.ر( .ستین
اسـتخراج منظومـه   د، داشـتن  درباره علم اخالق ینیامام خم که   يکردیبا توجه به رو   

پرداختن به  شان به شدت ازیخواهد بود چون ا ار دشواریشان درباره اخالق بسی اينظر
شان از نگارش ی هدف از داشتند و اساساًیده، پرهیده و کم فایفا ی ب یفلسف  و یامور علم 

 علم اخـالق نبـود و اگـر در    ی و علمي نظری مبان يچ وجه روشنگر  یکتاب اخالق به ه   
ـ  پرداختند به حسب ضرورت و به مي مباحث نظر هم به  يموارد ل بـودن در  یـ زان دخی

  . بوده استياثرگذار
ـ لـه  یا اخالق حسنه در برابر اخـالق رذ ی فراوان از واژه اخالق فاضله    ینیامام خم  ا ی

 فیل تعریل و رذای علم اخالق را علم به فضااساساً و. اخالق فاسده استفاده کرده است
ـ ا. ه مربـوط اسـت   ی و اعمال قلب   یانسانهاي    شیت گرا یب به تر  علم اخالق  .کنند می شان ی

  :کند  میفین توصیه را چنیعلوم مربوط به اعمال قلب
، یعنى، علم به محاسن اخـالق، مثـل    استعلم به منجیات و مهلکات خُلقیه       

صبر و شکر و حیا و تواضع و رضا و شجاعت و سخاوت و زهـد و ورع و                    
علم به کیفیـت تحـصیل آنهـا و اسـباب      و تقوى، و دیگر از محاسن اخالق،   

 علم به قبایح اخالق، از قبیل حـسد و       حصول آنها و مبادى و شرایط آنها، و       
کبر و ریا و حقد و غش و حب ریاست و جاه و حب دنیا و نفس و غیر آن،   

 ]علوم[و متکفل این . و علم به مبادى وجود آنها و علم به کیفیت تنزه از آنها 
و اوصیا علیهم السالم، علماى اخالق و اصحاب ریاضـات و           نیز پس از انبیا     

  )387ص  :3/1388،ینیامام خم(. اند معارف
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ط خارج شود و نقطه به ی از حد افراط و تفری انساني آنست که قوا یلت اخالق یفض
 إنَّمـا الْعلْـم  «: م علـوم نـافع فرمودنـد   یامبرصلّى اللّه علَیه و آله در تقس   ی پ ". اعتدال رسد 

همانـا علـم   . »آیۀٌ محکَمۀٌ، أو فَرِیضَۀٌ عادلَۀٌ، أو سنَّۀٌ قائمۀٌ، و ما خَالهنَّ فَهـو فَـضْلٌ      : ثَالثَۀٌ
ر یوغ) سنت پابرجا(ا سنت قائمه یضه عادله یا فریه محکمه یآ :زیمنحصر است به سه چ  

  ) 1، ح 33ص :1ج ، 1365 ،ینیکل. (ادت استینها زیاز ا
داند و   میضه عادله را مرتبط به حوزه اخالقیث فوق فریر شرح حد حضرت امام د

  :شمرد  مین مطلبی بر ایلید عادله را دلیضه به قیف فریتوص
راجع به علم اخالق است، توصـیف فریـضه   » فریضه عادله «اما دلیل بر آنکه     

زیرا که خُلق حسن، چنانچه در آن علم مقرر است، خروج           . »عادله«است به   
فراط و تفریط است، و هر یک از دو طرف افراط و تفریط مذموم، و          از حد ا  

امـام  ( . ...بین آنهاست، مستحـسن اسـت   » تعدیل«، که حد وسط و      »عدالت«
  )391ص :3/1388،ینیخم

 يونقطه اعتـدال در قـوا  .  استی مبتنییلت گرا ی حضرت امام بر فض    یمکتب اخالق 
ود، در واقع مرکز ثقـل اخـالق    ش  می لت محسوب یه، فض یه و وهم  یه شهو یسه گانه غضب  

  .در اعتدال است

  تعامل ملک و ملکوت

. شود  می مشاهدهیقی انسجام وث ینی امام خم  یشناس و انسان  یشناسی هست یان مبان یم
نفـس ناطقـه   . باشدی سه گانه م يوجودهاي    هی ال ي دارا یز همچون عوالم هست   یانسان ن 

 ي دارا ی سلسله مراتب هـست    ن وحدت و بساطت همانند    ی است که در ع    یقتیانسان حق 
 مراتـب  يوسـته در حرکـت بـه سـو        یپ ه است و  یبی و مقام غ   یملکوت  و یسه مرتبه ملک  

   .باشد  می برتر و کامل تريوجود
 خداوند آن را در کمال حسن وه است یمقام اول که مربوط به مقام ملک و بدن ملک  
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 و ياجع به اعمال فرد  ن مقام ر  یا.است  مظهر آن حواس ظاهره انسان      خلق کرد؛  ییکوین
ملکـوت    و یال و بدن برزخ   یو مقام دوم مربوط به مقام خ      . آن است  یاسیس  و یاجتماع

  انسان شکلین نشئه ملکات اخالقیدر ا. مظهر آن حواس باطنه انسان است. نفس است
  . ردیگ می

 غیبى نفس است  غیبیه قلبیه سالک است که محلّ آن، بدن برزخى و مقام سوم، نشئه
  )102، ص الصالةآداب : ك.ر (.قیت خود نفس پیدا شودبه انشاء و خالکه 

شان براى هـر یـک از ایـن مقامـات سـه گانـه، کمـال خـاص و تربیـت                یاز نظر ا   
و کلیه علومِ نافع به تناسب شئون سه گانه انسان به سه .اي استژه  ویمخصوص و دانش

  شود  میمیقسم تقس
اجع است به نشئه آخرت و کماالت عقلیـه و       علم عقائد از جمله علومى است که ر       

علم اخالق راجع به اعمال قلبیه و وظایف آن است، و علم فقه راجع به اعمال قالبیـه و        
  )386ص : 1388امام خمینی، : ك.ر. (وظایف نشئه ظاهره نفس است
شـود    می  و علوم مختص به آنها ، روشن       ی نفس انسان  يبا توجه به سه مرتبه وجود     

 باشـد و از   مـی  انسانیاست مربوط به شأن ملکی و سیبوط به شأن ملکوتکه اخالق مر  
 یا تعامل اخالق و فقه و به عبـارت یاست به تقابل   یا تعامل اخالق با س    ین منظر تقابل    یا

  .گردد  میا تعامل مقام ملک و ملکوت بریبه تقابل 
کـه بـه اخـالق    یعنى، نشئه ملک  ـ  ن نَشَئات سه گانه نفسی اینیدگاه امام خمیاز د

ات مرتبط است ، و نشئه ملکوت که محـلّ عبـادات قلبیـه و    یاسیس  ویاجتماع  و يفرد
 انسان است و نشئه جبروت و آخرت که مظهر عبـادات       یتهذیبات باطنیه و شان اخالق    

 تجلیات یک حقیقت قدسـیه و مراتـب یـک     ـ روحیه و تجرید و تفرید و توحید است
  )68ص :1387،ینیمام خما: ك.ر( .بارقه الهیه است

اند  مرتبطگانه انسانی که ذکر شد به طورى به هماز نظر امام خمینی هر یک از مراتب سه
  . کند، چه در جانب کمال و چه در طرف نقص که آثار هر یک به دیگرى سرایت مى
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گـر  یتوانـد بـر مرتبـه د    ی مـ  يا است که هر مرتبه    ياارتباط مراتب سه گانه به گونه     
قت یک حقیدر واقع  .ق مجال استیز از ضی ن"ارتباط"ر به ی تعبی و حت.ر باشدگذاریتأث

  )388 ـ 387 ص:3/1388،ینیامام خم: ك.ر( .واحد است با مظاهر و مراتب متفاوت
ـ  ارتبـاط بـا حـوزه اخالق   ی تواند بیات نمیاسی و س  ی اجتماع ـ يلذا حوزه فرد   ات ی

ل هـم هـستند و نـه در تقابـل بـه             ثر و مکمـ   ؤاست م یس ن منظر اخالق و   یو از ا   .باشد
   .گر یکدی

   ی اخالق از جهان بینيتأثیرپذیر

باشد  ی می و الهوتی، ملکوت ی شئون سه گانه ملک    يان شد انسان دارا   یهمانطور که ب  
باشـد    مـی ک از شـئون سـه گانـه    یب مربوط به هر یعقائد به ترت   و علوم فقه، اخالق و    

تواند بر ی ميا است که هر مرتبهيا به گونهارتباط مراتب سه گانهکه   ان شد ین ب یهمچن
قت واحد است با مظاهر و مراتب متفاوت یک حقی در واقع .گذار باشدریگر تأثیمرتبه د 

لـذا  .  معنا خواهـد بـود     یاست ب یک اخالق از س   ین اساس تفک  یو بر هم  . دینما  می جلوه
ر و تـأثر  یچـه تـأث   گر.کنشها وجود دارد     نشها و اخالق، اخالق و    یان ب ی م یمیرابطه مستق 

 ک منظـر  یشئون سه گانه چه در جهت نقص وچه در جهت کمال دوطرفه است اما از                
 را یاسـ ی نظـام س ی را و نظام اخالقـ ی نظام اخالقیدتین گفت که نظام عق  یتواند چن  می

  .دهد  میسامان
 بـر   یاخالقـ هاي    نظام.  وجود دارد  یمی و اخالق ارتباط مستق    ینیان جهان ب  ی م اساساً
   .گردند  میزیگر متمایکدی که دارند از ینیجهان ب  وينظرهاي  شتوانهاساس پ

 او ی باشـد نظـام اخالقـ   ید مبتن ی خدامحور و توح   ینینش و جهان ب   ی که بر ب   ی مکتب
  . انسان محور است هاي  ینیجهان ب  مکاتب ویز از نظام اخالقیمتما

ـ  است ، در ایت ارزش ی عقالن يدیت در مکاتب توح   یعقالن  قـوه عاقلـه   کـرد ین روی
امـام  : ك.ر( .کمـال مطلـق رهنمـون سـازد      فطرت ویعنیر ی خيآنست که ما را به سو     
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 یرگراست و در سرشت هر انسانی خدگاه قرآن انسان اساساًیاز د) 21ص: 1387،ینیخم
 يانجام کارهـا   والْخَیرات فعلَ إِلَیهِم أَوحینا. ک داردی ني انجام کارها ي به سو  یکشش

  )73/ 21اءیاالنب. (می کردیه آنان وحک را بین
 يزیـ ه ر یان پا ی و با محاسبه سود و ز      يت ابزار یبر عقالن  انسان محور، هاي    نشیاما ب 

عقل محاسبه گر مـدرن  . ان غافل باشدید از سود و زی نبايخرد و خرد ورز   . شده است 
ا مـورد   ری ابعـاد زنـدگ  یتمام ز را محاسبه کند ویتواند همه چ ی می آدم "معتقد است   

 ینـ ین مناسبت است کـه بـا جهـان ب   یو هم ز مسلط شودیو بر همه چ. ق قرار دهد یتحق
  )150ص:1377، ياباذر(". ن ناسازگار استی دی و نظام ارزشیوحدان

ـ ی که بر جهان مـدرن حـاکم اسـت ، سـود ع             يت ابزار یعقالن ـ  را مع ي و مـاد   ین ار ی
ق یـ طر م ازیطور مـستق ه ها ب کنشیت ارزشیبر اساس عقالن   اما   .کند  ی م یت معرف یعقالن

  .گیرد اهداف در یک سیستم ارزشی صورت می انتخاب وسایل و. شوند ارزشها بررسی می
ک ارزش است که مـا     ی )يت ابزار یبرخالف عقالن  (یت ارزش یارچوب عقالن هدر چ 

ن است که بـر  ی که وجود دارد ایتفاوت اساس. يک سود مادی نه دارد یرا به کنش وا م 
 یداشته باشد عقالنن را به همراه يماد  وینیع  که سوديزی هر چيابزارت یاساس عقالن
 که یثار و از خودگذشتگی چون ای؛ رفتار اخالقن مقولهید بر اساس همیآ یمنبه حساب 

  .دیآ یبه حساب م یر عقالنی غیکند عمل ی منافع جمع ميفدا را فرد منافع خود
هم  ز از ی متما ی، دو نوع نظام اخالق    ت  ین دو نوع عقالن   ی است که متناظر با ا     یهی بد

را متنـاظر بـا    2يو اخالق اعتقـاد 1تی ماکس وبر دو نوع اخالق مسئول.د خواهد آمدیپد
  :داند ی میا ارزشی4يادیت بنی و عقالنيا ابزاری3يت صوریعقالن

                                                   
١. ethics of responsibility. 

٢. fiduciary ethics. 

٣. formal rationality. 

٤. substantil rationality. 
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 یآشت واند دو نوع حکم متفاوت و     ت  ی م ی آگاه بود که سبب رفتار اخالق      د کامالً یبا« 
ا به سبب اخالق ی رد ویات مطلق انجام گیتواند به سبب اخالق غا ی رفتار مر باشدیناپذ

  )141همان ،ص(».تیمسئول
 " هدفهاـوسائل ـ"ار ی را با معیرفتار اخالقت است  ی اخالق مسئول  ی که در پ   یکس

ـ   يری پـذ ینیب شی و پیج احتمالید در مورد نتایباو  . کند  می ریتفس طـور   ه اعمـال خـود ب
  )567ص:1370آرون،.(باشدشده ی اندیعقالن
ـ با بزنـد   یت است اگر بخواهد دست به عمل      ی که معتقد به اخالق مسئول     یکس "  دی

ر یبـانگ یج اعمـال او گر ی کند که نتايد کارینبا. ردی مردمان را در نظر بگ  ینقائص معمول 
  )142،همان،صاباذري(".ج آن اعمال را محاسبه کندید نتایرا که او بایگران شود زید

  که بـدان معتقدنـد اقـدام بـه عمـل       یی افراد بر اساس ارزشها    ياعتقادالق   اخ درما  ا
نتائج را به دسـت خـدا       ف دارد و    ی فرد اهتمام به انجام تکل     يدر اخالق اعتقاد  . کنند می

خواهد آنچه را که   میک عمل، از مای يامدهایبدون توجه به پ ن نوع اخالقی ا.رها کند 
ی  معرفـ ی همان اخـالق کـانت  یوع اخالق را برخن ن یا. میکند انجام ده    می اخالق حکم 

  )567ص: آرون،همان.(کنند می
پس از .  ردیگ  می شکلینی متناظر از نوع جهانبیاخالقهاي  ان شد نظامیهمانطور که ب

ان یـ د ب ی مطرح شد، با   یت با دو نوع نظام اخالق     ی و انواع عقالن   یدتیآنکه رابطه نظام عق   
  ست کاربرد دارد؟ایک از دو نوع اخالق در سیکرد کدام
ـ  پاي تواند بر اخالق اعتقادیاستمداران نمیدگاه ماکس وبر اخالق س    یاز د   يزیـ ه ری

  )40ص :1376وبر،.(شود
د مصالح جامعـه را در  ید مسئوالنه باشد حاکمان جامعه همواره با      ی با یاسیاخالق س 

است یب س بر ارزشها باشد را مناسی که مبتنییلذا ماکس وبر، اخالق اعتقاد. رندینظر بگ
. . تواند مصالح ملت و جامعه را به خطر اندازد  می،ي اخالق اعتقاديریبکار گ. ندی بینم
خواهـد و آن اخـالق        مـی  اخالق مخـتص بـه خـود را        هاست و یاست مستلزم آلودگ  یس
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 ي که بخواهد با التزام به اخالق اعتقـاد    ياستمداریس. يت است نه اخالق اعتقاد    یمسئول
 توانـد  ی نمـ ندازد، قطعـاً ی را به خطر ب  ی مصالح مل  ییبا راستگو همواره راستگو باشد و     

 باشد؛ یاستمدار ملتزم به رفتار اخالقیاست سیاگر در عرصه س.  باشدیاستمدار مقبولیس
توانـد منجـر بـه     ی مـی اسین نوع رفتار سیشد؛ ایندی خود بي رفتاريامدهای آنکه به پ   یب

  . فاجعه شود
ت یشوند و از اصل اخـالقِ مـسئول     می ت متوسل  به خشون   لزوماً یاسیسهاي    تیفعال

  )146همان،ص( .رندیگ یم مدد
ز کند و تمام اسـرار مملکـت را         یق پره ی، از کتمان حقا   ی به حکم اخالق   یاگر حاکم 

ن یبـر اسـاس همـ     .  جامعه به همـراه خواهـد داشـت        ي را برا  ینیتبعات سنگ  افشا کند، 
اسـت مناسـب   ی سيها را بـرا  بـر ارزشـ  ی مبتنـ ي اخـالق اعتقـاد  يا یامدهاست که عده پ

  .دانند ینم

   ی در دیدگاه امام خمینیاخالق سیاس

ر ی سيت القصوی و غای شناسی هستی مبانيسنگ بنا د،ی توحینیدگاه امام خمی از د
هو االولُ و اآلخـرُ و  ) 58 ص:1387، ینیامام خم: ك.ر( . است یسلوك عرفان   و یانسان

  ) 3/ 57سوره حدید ("از و انجام و پیدا و نهان اوست آغ الظّاهرُ و الْباطنُ
ن اخالق مـورد    ی است بنابرا  یت ارزش ی، عقالن يدی توح ینیب ت حاکم بر جهان   یعقالن

  . باشد ي میشان اخالق اعتقادینظر و مطلوب ا
ا یکنند   میزیاست هم تجوی سي را برايا حضرت امام، اخالق اعتقادید آید دی اما با

 است مداران با اتکا به اصـل یا سیاست آی در س  يالق اعتقاد ز اخ یر؟ در صورت تجو   یخ
 از ی مخـرب برخـ  يامدهاید نسبت به پ   یبا "جهیم نه نت  یفه هست یما مامور به انجام وظ    "

  تفاوت باشند؟ ی بیمالحظات اخالق
دگاه یـ ت حکومـت از د یاست و غاید مفهوم سیاالت فوق ابتدا باؤ پاسخ به س   يبرا 
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شان در تعارضـات اخـالق   یـ دگاه ایـ سپس بـه د  .میقرار ده  ی را مورد بررس   ینیامام خم 
  . است پرداخته شودیوس

  غایت حکومت شأن سیاست و

. باشـد   ی مـی اسیسهاي  ن اهداف نظام یی، تب یاسی از مباحث مربوط به فلسفه س      یکی
 خ مشخصیتار  بر نوع نگرش او به انسان، جامعه وی مبتن یاسی هر نظام س   ییاهداف غا 

ـ یلهـاي    نظـام  یبه طور کل  . شود می جـه  ی را دارنـد در نت "قـدرت " دغدغـه مهـار   یبرال
امـا  . د دارندی تأکیاسی سی زندگیینها  ویی به عنوان هدف غايبرال بر آزادیلسوفان ل یف

جـه  ید نمـوده، در نت ی تأک"ثروت"ر بنا دانستن اقتصاد بر مهار     یست با ز  یفالسفۀ مارکس 
  . دانند  می حکومتیی غان هدفی را مهمتری طبقه و اشتراکیجاد جامعه بیا

ـ انان رتر از قدرت و ثروت، مهار نفـس و        یدگاه فالسفۀ مسلمان خط   یاز د  ت افـسار   ی
 ال و بِالْحقِّ النَّاسِ بینَ فَاحکُم الْأَرضِ فی خَلیفَۀً جعلْناك إِنَّا داود یا. خته انسان است   یگس

 زمـین  در) خـود  نماینده و (خلیفه را تو ما داود اى .هاللَّ سبِیلِ عنْ فَیضلَّک  الْهوى تَتَّبِعِ
 راه  از  را  تو که منما پیروى نفس هواى از و کن، داورى حق به مردم میان در دادیم، قرار
  )38/26سوره ص ( .سازد مى منحرف خدا

ثروت اگر در   ن قدرت و  ی درست است که قدرت و ثروت فساد آور هستند اما هم          
  و یین هدف غا  یبنابرا. ره گردد یرات کث یتواند منشأ خ    می ردی گ خدمت انسان کامل قرار   

 ،  یالههاي     حکومت ییهدف نها  . است یل حکومت پروراندن انسان اله    ی از تشک  یینها
  )104 ،1389،ی آمليجواد( .فۀ اهللا شدن انسان استیخل

 باشـد از اهـداف متوسـطه بـه حـساب            مـی  مطرحها     که در حکومت   یاهدافیۀ  و بق 
ي  اسـالم را انـسان سـاز   یی، هدف نهایانید بر اهداف م  یتأک  ضمن ینیمام خم ا. ندیآ می
  : دانند می

نکه انسان ی اياند برا  آمده،ینش اسالم است که باالتريدیتوحهاي  ن مکتبیا
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  )414ص:8، جلد1379 ،ینیامام خم. (درست کنند
ـ داز  . ردیـ د مد نظـر قـرار گ      یاهداف متوسطه نبا   ست که ین بدان معنا ن   یالبته ا   گاهدی

گـسترش عـدالت،     ي بـرا  يالهیوس. له است نه هدف   ی حکومت وس   اساساً حضرت امام 
ـ  گانگـان و یحفظ مرزهـا و مقابلـه بـا تجـاوز ب     و ت، رفع ظلمیحفظ نظم و امن     م ویتعل

 )240، ص 15، ج 1379 ،ینیامام خم: ك.ر. (یتترب

ریـق   عادالنـه اجتمـاعى از ط       برقرار کردن یک نظام    مهمترین وظیفه انبیا    
اجراى قوانین و احکام است، که البته با بیان احکام و نـشر تعـالیم و عقایـد         

لَقَـد  : سـت  معنا از آیه شریفه بـه وضـوح پیدا  چنانکه این. الهى مالزمه دارد 
              طـسبِالْق النّـاس قُـومیالْمیزانَ ل و تابالْک مهعانْزَلْنا م و ناتیلَنا بِالْبسلْنا رسار .

هاى روشن فرستادیم و با آنها کتاب و  بدرستى که پیامبران خود را با نشانه     «[
 هدف بعثتهـا  )]25/ حدید. (»الت را به پا دارند میزان نازل کردیم تا مردم عد     

به طور کلى این است که مردمان بر اساس روابط اجتمـاعى عادالنـه نظـم و     
 )70ص:1/1388،ینیامام خم. (ترتیب پیدا کرده، قد آدمیت راست گردانند

اسـت  ی سیی، اهداف غاینی امام خمی الهی ـ اسیدگاه سیهمانطور که روشن شد از د
جه گرفت امـام  یتوان نت  مین اساسیباشد و بر هم  میکسانین  ی با د  یاسیسهاي    نظام و

 را  ياست قائل است نه تنها اخالق اعتقاد      ی س ي که برا  یگاه و شأن  ی بر اساس جا   ینیخم
  . شمرد  میداند بلکه آن را الزم می استی سيمناسب برا

گاه متـرادف بـا دولـت و         گاه به علم قدرت،    ج آن، یاست به مفهوم مصطلح و را     یس
  )23ص:1388ب زاده، ینق.(ف شده استی تعریاداره امور همگان
ن یشان دیاز نظر ا.  قائل استیاله  ویاست شأن واال، انسانی سي براینی اما امام خم

ن است و شأن و یت و دین عبودیاست عیخته اند؛ سی با هم آمیقیاست به طور حقیو س
است هم ین دارد سی را که د   ی همان نقش  یعنی. ت و ارشاد انسان هاست    یمنزلت آن هدا  

  :کنند  میفینگونه تعریاست را ایشان سیا .کند  میفایهمان نقش را ا
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یی کـه  ت کنـد بـه آن جـا   ینکه جامعه را راه ببرد و هـدا   ی ا ياست به معنا  یس
  ) 431، ص 13، ج 1379امام خمینی، (. ..صالح جامعه و صالح افراد هست

تمام مصالح جامعه را . ت کند و راه ببردین است که جامعه را هدا    یاست ا یس
ت کند به ینها را هدایا رد ویتمام ابعاد و جامعه را در نظر بگ  و ردیدر نظر بگ  

اد هست،  که صالحشان هست، صالح ملت است، صالح افريزیطرف آن چ 
نجـا  ی است که مـردم را از ا   یاستیانت همان س  ید.... است  ین مختص به انب   یا

به صـالح مـردم       که به صالح ملت است و      ییزهایتمام چ  دهد و   می حرکت
م یبرد که صالح مردم است که همان صراط مـستق     می راهآن  است، آنها را از     

  )247 ـ 246 تفسیر سوره حمد، ص ،ینیامام خم( .است
ن یبا توجه به ا .ت جامعه داردی هداين را برایاست در منظر امام شأن دین، سیبنابرا

ت ین که هدای آن با هدف دیده مقدس است که هدف اساسیاست همان پدیف، سیتعر
ن ی تـر  ی و عـال   یامبران اله ین فعل ارزشمند هدف بعثت پ     یا. باشد ی می کیانسانها باشد   

است و ی سیهدف اساس . واند داشته باشد  ت  می طی شرا يک انسان دارا  ی است که    یتالش
دگاه امام  ین اساس از د   یبر ا .  است یجامعه انسان  ت انسان و  ی است و آن هدا    یکین  ید

  )270ص ،1 ج همان،: ك.ر. (است استی، اسالم تمامش سینیخم
 احکـام  یحت. استیاسین سید) نش، اخالق و احکامیب( اسالم در همه ابعادش    یعنی

منـان بـا هـم برادرنـد هـم      ؤنکه در قرآن فرمود همه میا .باشد ی میاسیز سی او ن  یاخالق
 یاسیاش هم س   ی است اسالم ، احکام اخالق     یاسیهم س   و ی هم اجتماع  ی اخالق یحکم
  )131ص ،13 ج همان،: ك.ر. (است

اسـت کـه    ی حـاکم نباشـد، هـدف س       ياست، اخالق اعتقـاد   یعرصه س   اگر در  اساساً
 ی خواهد بـود و زمـان     ی اله یاست زمان ی س .باشد فراموش خواهد شد     می ت جامعه یهدا

 باشد، فقـط   ي بر اخالق اعتقاد   یت خواهد نمود که مبتن    ی ارزشها هدا  يجامعه را به سو   
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، رفتارهـا را در چـارچوب ارزشـها         یت ارزش ی است که با ابتنا بر عقالن      ياخالق اعتقاد 
   .کند  میفیتعر

ج یآن هـم نتـا  (جـه   ی نت دن به یرس ،یت چون هدف رفتارِ اخالق    یاما در اخالق مسئول   
و بـر   .کند  می دایت پ ی کارآمد، مشروع  ی نامشروع ول  ي از ابزارها  ياریباشد، بس   می )يماد
هـاي    اسـت یس رانگـر و  ی و يجنگهـا  ها و یهـا، نـسل کـش     تی ازجنا يارین منطق بس  یهم

جـه  یدن بـه نت   یت فقـط رسـ    یدر اخالق مسئول   .شود ی می  تلق ی؛ عقالن یطانیمذبوحانه ش 
  . ستیرفته نیدگاه اسالم پذین منطق از دیکه ا .بخشد  میتیروعاست که فعل را مش

ـ ی امـام خم یاسی س ـ یگاه و نگرش الهیبر اساس جا جـه گرفـت از   یتـوان نت  ی مـی ن
ـ   . وجود ندارد  ی تفاوت ی با اخالق عموم   یاسیان اخالق س  یشان م یدگاه ا ید  در  یاصل اول
  . باشد   میت اخالقیاست رعایس

  یم سیاس و احکایتعارض احکام اخالق

 در  يز اخـالق اعتقـاد    یا تجـو  ین است که آ   ی در ا  یچالش اصل   و يال محور ؤ اما س 
   ی را به خطر نخواهد انداخت؟است، منافع ملیعرصه س

ـ    یز نمود ب  ی را تجو  یاسیاستمداران اخالق س  ی س يتوان برا   می ای آ  ی آنکه مصالح ملّ
   گردد؟ ی اخالقي ارزشهایقربان

حال . ت نداردی او اهميج برایشد و نتا یاند  می فیتکل فقط به انجام     ياخالق اعتقاد 
 به همراه ی منافع ملي برايانباریج زی باشد که نتایفی ملزم به انجام تکلياستمداریاگر س

اسـتمداران  یا سیـ ج را رها سـازد؟ آ ینتا ف عمل نموده و ید به تکل  یا باز با  یداشته باشد آ  
   را به خطر اندازند؟ یلح مل مصایمجاز هستند به بهانه التزام به فعل اخالق

  :د به دو مطلب توجه کردیال باؤن سی پاسخ به ايبرا
. جـه اسـت   ین وصول به نتیف ، خود ع  ی عمل به وظا   ی نکته اول آنکه در منطق اله     

ت ، یـ ن غا یستند بلکه بزرگتر  ی ن ییای و دن  يج ماد ی، نتا یج لزوماً  نتا ینش اله یچرا که در ب   
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ـ .  همـراه باشـد ، خـواه نباشـد     يویج دن یخواه با نتا  ف است   یعبد بودن و انجام تکال     ر ب
مهـم آنـست کـه فـرد وظـائف و      . جهیم نه نتیا فهی ما مأمور به وظياساس اخالق اعتقاد 

ن خود  یا. دیغ ننما ی در یچ تالش ی تحقق آن از ه    يف خود را درست بشناسد و برا      یتکال
 رقـرا ارزشـها   يراسـتا د در   یـ ن تمام اعمال انسان با    یبنابرا. جه است   ین وصول به نت   یع

  : باشد ی مینیامام خمی اسیاخالق س ین اساسک رفیعمل به تکل ورد یبگ
 : 12ج همان، (.یمم با ظلم مقابله کنیما مکلف. میف عمل کنیم به تکلیما بنا دار 

  )322ص
در .  نـدارد  یچ مفهـوم  ی شکـست هـ    ینین منطق است که در اخالق د      یبر اساس هم  

  :ندیفرما یشان میگر ای دییجا
م کـه مبـادا بـه    ید نگران باشیم، با یم که مبادا شکست بخور    ید نگران باش  ینبا

 ي کـه خـدا  یفیاگر مـا بـه تکـال    .از خود ماست یگران ن ؛میف عمل نکن  یتکل
م که  ین ندار ی از ا  یم، باک ین کرده است عمل بکن    یی ما تع  ي برا یتبارك و تعال  

ت خـورده    شکس ،نکنیم عمل   مانف خود یاگر به تکل   و... م،  یشکست بخور 
  )70ص  ،15 جهمان، . (هستیم

ه الـسالم مبـارزه بـا طـاغوت را ولـو بـا       یـ ن علیام امام حسی با الهام از ق   ینیامام خم 
 را  دالـشهدا یکرد و کشته شدن س     ی می  تلق يروزین پ ی همراه باشد ع   يشکست ظاهر 

  . دانستندیشکست نم
م للَّه بود، قیامِ  شکست نبود چون قیا ـ سید الشهدا سالم اللَّه علیه  شدن کشته

  ) 10 ـ 9ص ،8 همان، ج( .للَّه شکست ندارد
 .دانستند  می در راه خدا را سرفرازى       شدن  شان کشتن و کشته   ین مبنا ا  یبر هم 

  )همان: ك.ر(
ت یـ  عـالوه بـر محور    ی در رفتار اخالقـ    ینید توجه نمود امام خم    ینکته دوم آنکه با   
ـ از د.  غافل نبودندی اخالقيامدهایچگاه از پیارزشها و فضائل ، ه   دگاه حـضرت امـام   ی
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لت ید فـض یـ  ضمن آنکه خود با   یهر عمل اخالق  . ز مهم است  ی ن ی عمل اخالق  يامدهایپ
 کانت کامـل بـه      ین منظر نظام اخالق   یو از هم  . ز باشد ی ن یامد اخالق ی پ يد دارا یبا باشد

  .دیآ ینظر نم
خـود از  . اشـد ات بیضـرور   اگر از مهمـات و يوی مصالح دنیدر اداره جامعه اسالم   

  .دیآی به حساب می اخالقين ارزشهایبزرگتر
 آمـده اسـت، مـصالح    یت همه ابعاد انسان  ی هدا ين برا ی چون د  ینیدر نگاه امام خم   

ن مـصالحِ  ین راسـتا تـأم  یاست هم در همید، و سیآین به شمار میاز مهمات د زیجامعه ن 
 ين ارزشـها  یاز مهمتـر   خود   ین مصالح اجتماع  ین تأم یبنابرا. داند ي می جامعه را ضرور  

 و مصالح جامعه به یان حکم اخالقیدر واقع تعارض م. دیآ  می به حسابیاسیاخالق س
 است یت با آن ارزشیگردد و در هنگام تعارض دو ارزش اولو  میتعارض دو ارزش بر   

  . باشديشتریت بی اهميکه دارا
قـت اسـت   ین حقیقت تعارض ندارد بلکه ع   یکرد مصلحت نه تنها با حق     ین رو یدر ا 

 يمقام معظم رهبر. بکار گرفته شودیی در چه راستايوین دارد که مصالح دنی به ایبستگ
ات یران نـشر  یدبمـسئول و سـر    ران  یپاسـخ مـد     در جلسه پرسـش و     يت اهللا خامنه ا   یآ

  : فرمودندییدانشجو
اسـت؛ در صـورتى کـه       » حقیقـت «در مقابـل    » مصلحت«کنند که     بعضى خیال مى  "

اصالً حقیقت و . که حقیقت هم مصلحت است این ت؛ کمامصلحت هم یک حقیقت اس    
وقتـى  . مـصالحِ پنـدارى و شخـصى اسـت کـه بـد اسـت       . مصلحت از هم جدا نیستند    

شـود    مصلحت شخصى نیست، وقتى مصلحت مردم و مصلحت کشور است، ایـن مـى             
ت اهللا یآ ("یک امر مقدس، یک امر خوب، یک چیز عزیز؛ چرا ما باید از آن فرار کنیم؟

ات یران نــشریـ ران مـسئول و سـر دب  ی،جلـسه پرسـش وپاسـخ بــا مـد    1377،يخامنـه ا 
 )ییدانشجو

 حاضر شدند دست ینی بود که امام خم یبر اساس حفظ مصالح اسالم و امت اسالم       
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 598ده و قطعنامـه  ی خود برداشته و جام زهر را نوش   یی و عاشورا  یانات ارزش یاز تمام ب  
 حفـظ اسـاس   يباشد اما چون بـرا     ي می ویر دن  به ظاه  یشین مصلحت اند  یرند ا یرا بپذ 

  . شود ی می تلقیباشد خود ارزش اخالق ی میاسالم و جامعه اسالم
 و ی، حزبـ يچگاه بر اساس مصالح فردیاسالم ه د توجه نمود عنصر مصلحت در   یبا
  .  استیآنچه مهم است مصالح اسالم و امت اسالم.  تعرف نشده استیگروه

 صـواب،  ر،یـ خ  منفعـت،  یبـه معـان    ه قـرار دارد و    مصلحت درلغت در مقابل مفسد    
ض یاصالح نق... والمصلحه الصالح ض االفسادیاالصالح نق. اند  حسن آورده ویستگیشا

 )384ص :7 ،ج1414ابن منظور،.( صالح استيافساد و به معنا

 در شرع ی است که هر مصلحتيدگاه شرع بدان جهت ضروریف مصلحت از دیتعر
 مصلحت دانسته و    ي از عقال ربا را دارا     ياریبه عنوان مثال بس   معتبر شمرده نشده است     

 را ین مـصلحت یعت مقدس اسالم چنی که شریدانند در حال  می بر آن  ی را مبتن  يبانکدار
 هـر  یو مـصالح اجتمـاع  ی هنگام تعارض حکم اخالقـ ه ن بیبنابرا. داند  می کامال مردود 

همـراه  ه  بـ يبرند که مفـسده ا     معت یمصالح. ت برخوردار نخواهد بود   ی از اولو  یمصلحت
 ضـوابط و چـارچوب   يد دارای بایاسی حاکمان س  يت مصالح از سو   یرعا. نداشته باشد 

 .باشد

ـ                جامعـه سـپرده اسـت       یهمانطور که شارع حق تصرف در امور را بـه حـاکم و ول
ـ               یهمچن  در  ین شارع محدوده تصرف او را مشخص کرده است و محـدوده تـصرف ول

ـ یضابطه وال . ه است ی عل ین مصلحت مول  یچارچوب تأم  هـر دو قـسم خـود      دریت ول
  . هم استی علیت مصلحت مولیرعا) ت بر مردم یمحجوران و وال ت بریوال(

ـ یامام خم(. د به مصلحت باشد ین است که مق   ی ا یتی در هر وال   یاصل اول   ،1421ی ،ن
  )703 ص :2 ج

لح را مـد   مصایقیطر  حاکم حق ندارد به هر  ،هنگام تعارض اخالق و مصالح    ه  لذا ب 
عمل طبق مصالح از   . دیهم عمل نما  ی عل ید بر اساس مصالح مولّ    ینظر قرار دهد حاکم با    
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  )619ص  همان،: ك.ر. (شود  می اخالق محسوبين اصول و ارزشهایمهمتر
 حفـظ اسـالم و نجـات جـان        ی بـراي   جاسوس ینیکرد امام خم  ین رو یبر اساس هم  

  .شمرد ی م داند بلکه الزمین را نه تنها مذموم نمیمسلم
 که پشت پرده هستند واجـب   اسالم را همه باید حفظ بکنیم، حتى مخدراتى       

اى  است بر آنها حفظ؛ واجب است بر همه ما، بر همه شـما کـه اگـر توطئـه         
دیدید و اگر رفت و آمد مشکوکى را دیدید، خودتان توجـه کنیـد و اطـالع           

همـه اینهـا بایـد    اى به من نوشته بود که شما که گفتید که         یک بیچاره .بدهید
و ال : فرمایـد کـه   تجسس بکنند یـا نظـارت بکننـد، خـوب، در قـرآن مـى              

راست است، قرآن فرموده است، مطاع هم هست امـر خـدا، امـا              . تَجسسوا
ال تَقْتُلُـوا  قرآن حفظ نفس آدم را هـم فرمـوده اسـت کـه هـر کـسى بایـد                 

کُمأَنْفُس .       وقتى که اسالم در خطر است،   . این اشکال را به سید الشهدا بکنید
وقتى که حفظ دمـاء     . همه شما موظفید که با جاسوسى حفظ بکنید اسالم را         

 حفـظ جـان یـک نفـر      ـ  فرض کنید که ـ مسلمین بر همه واجب باشد، اگر
این است کـه شـما شـرب خمـر کنیـد،            ]  به[مسلمانى، حفظ جانش وابسته     

احکام اسالم بـراى  . واجب است بر شما، دروغ بگویید، واجب است بر شما 
مصلحت مسلمین است، براى مصلحت اسالم است، اگر ما اسالم را در خطر 

اگر دمـاء مـسلمین را در       . مان باید از بین برویم تا حفظش کنیم        دیدیم، همه 
کننـد کـه بریزنـد و یـک        خطر دیدیم، دیدیم که یک دسته دارند توطئه مـى         

بـر  .  کنـیم  ت که جاسوسىگناهى را بکشند، بر همه ما واجب اس     جمعیت بى 
همه ما واجب است که نظـر کنـیم و توجـه کنـیم و نگـذاریم یـک همچـو              

حفظ خود  . حفظ جان مسلمان باالتر از سایر چیزهاست      . اى پیدا بشود   غائله
اى اسـت کـه از    این حرفهاى احمقانه. اسالم از جان مسلمان هم باالتر است 

،  جاسوسـى !  خوب نیست که شود که خوب، جاسوسى همین گروهها القا مى 
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 فاسد خوب نیست، اما براى حفظ اسـالم و بـراى حفـظ نفـوس                 جاسوسى
مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شراب خمر هم واجـب       

  ) 116 ـ 115 ص :15 ، ج1379 ،ینیامام خم( .است
ـ ان  یشود که بهنگام تعارض م      می  روشن ین فراز از سخنان به خوب     یدر ا  ک حکـم   ی

ـ  بـر آن مترتـب باشـد، ارجح   ی که مصالح مهم یاسیم س یک تصم  ی  و یاخالق ت بـا آن  ی
البتـه تقـدم    . ن کند یا مصلحت اسالم را تأم    ی یباشد که مصالح عموم    ی می اسیم س یتصم

 يا، عقالی دنیاسیسهاي   ندارد در همه نظامی به نظام اسالمیارجح بر مرجوح اختصاص
ب یـ ن مـصالح و ترت یـی ه مهـم اسـت تع  آنچه ک. دانندیقوم ، ارجح را مقدم بر مرجوح م    

ـ  از اولوی کـه در نظـام اسـالم   یمـصالح . باشـد     می مصالح ت خـاص برخورداراسـت   ی
  .  گرددیک ارزش منتهین و به یات دی هستندکه ناظر به غایمصالح

 یتیچ موضـوع ی نفـسه هـ  ی حکومـت فـ  یحت  قدرت ثروت وینیدگاه امام خم  یاز د 
 حفـظ نظـام   ي است برايروت است ابزارث  حکومت هم که منشا قدرت و      یحت. ندارد

  .نیعادالنه اسالم و حفظ مصالح مسلم
 و وحدت مسلمین است؛ چنانکه حضرت زهـرا،          تشکیل حکومت براى حفظ نظام    

و تبـدیل افتـراق    که امامت براى حفظ نظـام       :فرماید سالم اللَّه علیها، در خطبه خود مى      
ـ لَّـۀِ و إمامتُنـا لَمـا للْفُرقَـۀِ    و طاعتنـا نظامـاً للْم   [مسلمین به اتحاد اسـت  ؛  کـشف الغمـۀ   

  ) 37ص:1/1388،ینیامام خم(   ] 483،ص1ج
 تفاوت قائل   ینظام اسالم  ان حکومت و  ی م ینیشود امام خم    می همانطور که مشاهده  

  . است
 اسالم و دفاع از تمامیت ارضـى و اسـتقالل            احکامى که راجع به حفظ نظام     

: ایـن حکـم    مـثالً . تشکیل حکومـت داللـت دارد     زوم  امت اسالم است، بر ل    
لِ         والْخَی نْ رِباطم ةٍ ونْ قُوم تُمتَطَعا اسم موا لَهدأَع       که امر به تهیه و تـدارك 

بـاش و   هر چه بیشتر نیروى مسلح و دفاعى به طور کلى است؛ و امر به آماده 
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  )33ص:همان( .مراقبت همیشگى در دوره صلح و آرامش
ت دارد یثروت و حکومت موضوع ،ی جهان، اصل قدرتاسی سيها واقع در نظام در  

ـ یـ م غیتوان هر تـصم   میدن به آنهای رس يو برا   را مجـاز شـمرد امـا در نظـام     یر اخالق
آنچـه کـه    .  حفظ نظـام اسـالم اسـت       ي حکومت هم برا   ی، قدرت و ثروت حت    یاسالم

اسـت امـر دائـر    یس خـالق و لذا در تعارض ا. ت دارد نظام عادالنه اسالم است   یموضوع
   . مهمتریم ارزشیک تصمیدن به ی رسي برایک حکم ارزشین دست شستن از یاست ب

کردنـد،   کردند و جنگهایى که با مخالفین راه حق مى        هایى که انبیا مى    کوشش
و خصوصاً جنگهایى که در صدر اسالم واقع شد، مقصد جنگ نبوده اسـت،          

ن بوده است که یک نظامى عادالنـه  مقصد ای. و مقصد کشورگشایى هم نبود    
انبیا آن همه زحمـت  ].باشد[، احکام خدا جارى بشود   عادالنه  که در آن نظام   

کشیدند نه فقط براى اینکه طرف را از صحنه خارج کنند و خودشان صحنه               
  )10ص :9، ج1379 ،ینیامام خم... (را دست بگیرند

ثروت و حفظ حکومت     ت و ن قدر ی تأم ي متعارض با اخالق اگر برا     یاسیم س یتصم
. دهد  می را مد نظر قراري معطوف به هدف است که فقط منافع ماد      ی عقالن یباشد کنش 

 به منظور حفظ نظام عادالنه باشد گرچه در تعارض با حکم  یاسیم س یک تصم یاما اگر   
 يد چرا که در حفظ نظام، منافع فـرد یآ  می به حساب  ی ارزش یکنش  باشد، یه اخالق یاول

  .ار استیست و اساس اسالم و نظام عادالنه معی مالك نیحزب و ی،گروه
  حفظ نظـام را از اهـم واجبـات بـر شـمرده و     ینین اساس است که امام خم    یبر هم 

و اگـر حفـظ    .داننـد   مـی  را در رأس همه مـصالح یمصلحت حفظ اسالم و امت اسالم     
ر و منـوط بـه دروغ گفـتن ، شـرب خمـ            ،یا مـسلمان  یـ ن  یا حفظ جان مسلم   یاسالم و   
  . باشد ارتکاب آنها نه تنها مباح بلکه واجب خواهد گشتیجاسوس

این را من عرض کردم باز هم به بعضى آقایان که اینجا تشریف داشـتند کـه     
با اینکه قتل نفس مؤمن از همه گناهان کبیره، شاید بعد از شرك باللَّه، باالتر            
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 این قدر راجـع     گناه، لکن اسالم؛ همین اسالمى که      باشد؛ قتل نفس مؤمن بى    
به مؤمنین سفارش فرموده است و تحذیر از قتل نفس مؤمن کرده، از احکام             
جهادش این است که اگر یک دسته از همین مؤمنین، از همـین مـسلمین، از     

 دانشمندان را کفار جلـو قـرار دادنـد و     ـ  عرض بکنم ـ همین فقها، از همین
وده است که همه را بکشید؛     سپر قرار دادند براى خودشان که بیایند، امر فرم        

روند، آنهـا هـم جهـنم؛ بـراى      اینها با آنها، اینها همه شهیدند و به بهشت مى         
 اسـالم اسـت؛ حفـظ ثغـور اسـالم       اینکه حفظ ثغور اسالم است؛ حفظ نظام  

اى بـاالتر از آن   حفظ ثغور اسالم جزء فرایضى است که هـیچ فریـضه    . است
  ) 465ص :16 ، ج1379 ،ینیامام خم. (نیست؛ حفظ اسالم است

 عمل حرام، مجـاز  " االَهم فَاالَهم " است در تعارضات فقط بر اساس اصل      یهیبد
د بر اساس یت مصالح بایو رعا) 247ص:2 ج ،1385،ینیامام خم: ك.ر( .شود  میشمرده

ـ ، مصالح ضـرور بـر مـصالح غ       ی بر مصالح تبع   یمصالح اصل  ت و تقدمِ  یاولو ر ضـرور،  ی
  . ق بر مصالح موسع مجاز شمرده شودیح خاص ، و مصالح مضمصالح عام بر مصال

  نتیجه

باشـد لـذا نـوع     ی میکین یت دی با غایاسیسهاي  ت نظامی غاینیدگاه امام خمیاز د 
 .  نداردی فرقی با اخالق عمومیاسیاخالق س

، حفـظ مرزهـا ، مقابلـه بـا تجـاوز       ت، رفع ظلـم یگسترش عدالت، حفظ نظم و امن  
در . باشـد     مـی   در اسـالم   یاسـ یسهاي     نظام یانیات م یت از غا  یترب وم  یتعل گانگان و یب

ـ باشـد ز    مـی   قـدرت  ظاست حف یله در برداشت واقع گرا از س      أن مس یکه مهمتر  یحال را ی
 ماننـد   یو موضـوعات   .شـود  ین نمـ  یمأت تیامن  چون نظم و   يچ مقصود یبدون قدرت ه  

 .تیجهت حفظ نظم و امندن به قدرت ی رسي هستند براي ابزاري و آزاديعدالت، برابر

دن به قـدرت گـاه     ی رس يکند لذا برا    می هیله را توج  یاست واقع گرا هدف وس    یدر س 
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امـا در  . شـود   مـی  زی فقر وخشونت تجو   يری وگاه بکار گ   ي از عدالت ، آزاد    ییبهره جو 
دن ی رسـ يبرا.  کندیه نمیله را توجیچگاه هدف وسی هینی امام خم ی اله ـ یاسینش س یب

 باشد بلکه ی، ستم و خشونت نه تنها مجاز نمي از نابرابرییبهره جو ت حکومت   یبه غا 
 .  باشدیز نمیممکن ن

ت یـ که امر دائر باشـد بـه رعا   یاست در صورتیان اخالق و سیدر صورت تعارض م 
ز حـاکم  ی ارزشها، فقط با تجـو ین و دست شستن موقت از برخ      یمصالح اسالم و مسلم   

نـه مـصالح   (ن و یبا مصالح کالن اسالم و مـسلم ت ی و نظر کارشناسان امر، اولو     یاسالم
ان از دسـت دادن بـه طـور         یـ را امر دائر است م    یز. باشد  می ...) و ی، گروه ی، حزب يفرد

اساس   ه وی که پای و از دست دادن نظام اسالمیا چند اصل از اصول اخالقیک یموقت 
  .باشد ی میاصول اخالق حفظ اخالق و

ن ی خود از مهمتـر یامت اسالم الح اسالم و حفظ مص  یت ارزش یدر چارچوب عقالن  
ان اخالق  ی م یچگاه تقابل و تعارض   ین اساس ه  یبر ا . شود  می فضائل محسوب  ارزشها و 

ـ  یتعارض م  شود و فقط تقابل و یده نم یاست د یس و  اهـم و مهـم   یان دو مـساله اخالق
 .باشد  میله اهمأت با مسیلوو اییشکل خواهد گرفت که بر اساس نگرش واقع گرا
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   بازگشت به قرآن در نگاه و اندیشه امام خمینیيها راه
  1زهرا وطنی

ـ » ءیش ان کل یتب « قرآن که:چکیده ز شـهادت  یـ ن و نیـ  ديهـا   طبق آموزه و 
هاسـت، بـه    از انسانینظران علوم مختلف ـ در بردارندة پاسخ تمام ن   صاحب

ـ  محتـوا و هـدف ا  ی مسلمانان دور بوده و فراموش  یل متعدد از زندگ   یدال ن ی
. ر آنـان شـده اسـت      یـ گ  بانین شکاف، گر  ی و عوارض شوم ا    يربشریکتاب غ 

بازگرداندن قرآن به   ۀ  لیاء مسلمانان به وس   ی، اح یح جوامع اسالم  ان اصال یمناد
  .دانند یراه بازگشت عظمتشان م شان را شاهی ای آن در زندگیقیگاه حقیجا

بازگشت به ة دی نمودن ایاتیق با هدف شناخت جوانب و طرق عملین تحقیا
ـ  در اي اقوال و افعـال و ی، به بررس )س(ینیخم  امامة  ریقرآن در کالم و س     ن ی

کور ۀ  ن واقعه را نقط   ی مصلحانه، ا   شهی، با اند  )س(ینیخم  امام. پردازد  ینه م یزم
 عوامـل  ییص و با شناسـا ی مسلمانان تشخيها رفت پسۀ  و عامل هم  یزندگ

ت ظـواهر،   ی، حج يریناپذ  فی تحر ي نظر ین مبان یین اتفاق، و پس از آن تب      یا
 حکومـت  ییپـا  بـا بر یز عملی و نيبه صورت نظر. .. فهم قرآن و يبند  سطح

                                                   
 zh_vatani@hotmail.com .استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی. 1

mailto:zh_vatani@hotmail.com
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 یقیگاه حقی جاییبه بازنما. .. در علوم مختلف وی، کثرت استنادات قرآنینید
  .نمود ام یقرآن ق

  )س(ینیت، بازگشت به قرآن، اسالم، امام خمیقرآن، مهجور: ها کلید واژه

  مقدمه

ان عرضـه و در    یامبر و در قالب کتاب قرآن به جهان       ین اسالم به لسان پ    ی د يها  آموزه
ر ین نـسبت بـه سـا     ین د ین به ا  ینیر متد یگ  شرفت چشم ی و پ  ی موجب ترق  یمدت کوتاه 

شمندان و مـصلحان  یـ ر، اند یـ  جوامع مسلمان در قـرون اخ      یماندگ  لکن عقب . مردم شد 
گاه قرآن از دسـتورالعمل  یر جاییت کشاند و تغیر وضعیین تغ یل ا یدالۀ   را به مطالع   ینید
 یس درگذشتگان، مسبب اصـل  و مجالییجو ء مقدس و مناسب تبرّك  یک ش یات به   یح
بار   ت تأسف یاصالح وضع ۀ  شمندان که دغدغ  ی از اند  يا    لذا عده . ن رخداد شناخته شد   یا

 بـا  ی نهضتي قرآن سرداده و مناد    ی فراموش يبتایاد وامص یمسلمانان را در سر داشتند، فر     
  . موضوع بازگشت به قرآن گشتند

 حال حاضر مسلمانان، به یدگصه در زنین نقی مصلح معاصر با شناخت اینیامام خم
 اسلوب بازگشت به قرآن در آراء، یق با هدف بازخوانین تحقیا. رفع آن همت گماشت  

ۀ شیضرورت خوانش مدقّانه اند. ر درآمده استی به رشته تحر  ینیره امام خم  یاقوال و س  
ن کتاب و عدم انحصار آن به زمان و ی ایت به جاودانگیش ـ که با عناین مصلح نواندیا

 آنـان را  ی مسلمانان، ضرورت اول زنـدگ یوضع سابق و فعل ۀ  سیز مقا یمکان خاص و ن   
ـ  قرآن و منطبـق نمـودن سـلوك ح         يبازگشت به متن و محتوا      آن  يهـا   ات بـر آمـوزه    ی

ده، به  ین ا ی مهم ا  ي از نمودها  یکیشه توانست به عنوان     ین اند یه هم یدانست و بر پا     یم
ـ  را بن ینی د یآن نظام ۀ  ب و بر خراب   یرا تخر  برخاسته، آن    ینیردی غ یمقابله با حکومت   ان ی

  . ر استیناپذ ده انکارین ای نمودن ایج و عملینهد ـ در ترو
گاه خـود  یک در جای چند به نگارش درآمده که هر   یقاتین خصوص تحق  یالبته در ا  



  489 )ره(ام خمینیهاي بازگشت به قرآن در نگاه و اندیشه ام راه  

عـان  ی، ر)س(ینیدگاه امام خمیت قرآن از دیمهجورم بنان در کتـاب  یمر. ارزشمند هستند 
ـ یشه حـضرت امـام خم  ی قرآن در انديمای سیرسبردر کتاب    در مقالـه  ی، مخلـص )س(ین

ـ بازگشت به قـرآن در اند      و ) 96، شـماره  1378مجلـه حـوزه،    ) (س(ینـ یشه امـام خم   ی
 قـرآن و   یخیمجلـه مطالعـات تـار     ( و بازگشت به قـرآن       ینی در مقاله امام خم    يعاشور

ـ به طور مشخص به ا  ) 21، شماره 1378ث،  یحد لکـن وسـعت   . نـد ا ن مـسأله پرداختـه  ی
تر  شیقات هرچه بیو ذوابعاد بودن مسأله بازگشت به قرآن، تحق) س(ینیامام خمۀ شیاند

  .طلبد یشمند مدقّق را میات آن اندی شدن منویاتیعملۀ ن حوزه تا مرحلیدر ا

  یقرآن، آخرین کتاب آسمان

ن بودن، ایت، اکمل و اتم اد   ی بودن و به تبعِ خاتم     ین آسمان ین د یآخریۀ  اسالم با داع  
 يگـذار  نـام . گفتند یت می نازل شده که به آن عصر جاهل یره عرب در زمان   یدر شبه جز  

خ و سرگذشـت شـبه      یتارۀ   داشته است که مطالع    يل متعدد ین عنوان، دال  یآن دوره به ا   
ن یرالمؤمنیامبر خدا و ام   یشات پ یخ اسالم و فرما   یدر تار . هاست  ن آن یره عربستان مب  یجز

 بـر  ی روابط اجتمـاع ي، ابتنا يگر  ی وحش يخو. افتیتوان    یل م ی دال نی به ا  یز اشارات ین
ــا ــدد، محوریتم ــزات متع ــای ــالت حیت تم ــیوانی ، ی و شخــصی در ارتباطــات گروه
ـ    یل و افتخار به حسب و نسب را م        یها و رذا     حماقت يپندار  لتیفض ۀ توان از جمله ادلّ

  .  دانستيگذار ن نامیمتعدد ا
 از تمدن وجود نداشته است، بلکـه  ییدر آن دوره ردپاست که  ین بدان معنا ن   یالبته ا 

 ی نظـام اجتمـاع   ي متمـدن و دارا    یره عربـستان، مردمـان    یـ در شمال و جنوب شـبه جز      
 یلـ یحجـاز بـوده اسـت کـه بـه دال     ۀ لکن ظهور اسالم در منطقـ    . اند  ستهیز  ی م یپررونق

ـ  ی مردمـ  ي و دور از دسترس بودن دارا      ی آب و هوا، خشک    يهمچون بد  ـ  ی ب ا یـ اط ارتب
 بوده که غالـب اوقـات    يات بدو یستم ح یر مناطق و با س    یحداقل کم ارتباط با مردم سا     

  .شده است ی مي سپريزیر شان به جنگ و خونیا
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، با نزول قرآن ین زمان و مکانین است که اسالم در چنیبه هرحال آنچه مهم است ا 
 آن ی کوتـاه یزمـان  ةخ ـ در بـاز  یز شـهادت تـار  ی ـ به نقل قرآن و ن ی اميبر لسان فرد

. ل نمودی با دانشمندان صاحب نام تبدی و علمیدور از تمدن را به سرآمد فرهنگۀ جامع
ونان ۀ ی برگرداندن آثار فلسف  نقاط جهان، از جملهی کسب علوم روز از اقص   يتالش برا 

هـا    بزرگ بـه آن ی و خدمتيها از نابود  موجب حفظ آنی ـ که حت یو روم به زبان عرب
  .  قرآن بوديها  آموزهيریط مسلمانان، برخاسته از به کارگشدـ توس

افت، مسلمانان سهم قابل ی یدا کرده و به سرعت گسترش م     ی پ ی جهان يا  اسالم آوازه 
ـ  یروال ا.  را به خود اختصاص دادندیی از تمدن اروپا   یتوجه  ین تحول را کتـب فراوان

خ یتـار دان تـا کتـاب   یـ  زیرجـ  جخ تمدن اسـالم یتاراز کتاب . اند ل نمودهین و تحل  ییتب
 نگاشته و   ین خصوص مطالب  یگر در ا  ی آثار د  ياری و بس  یاکبر عباس   ی عل فرهنگ و تمدن  

ـ  و این جهـش فرهنگـ  یاسرار و رموز ا. اند ح داشتهیبدان تصر  ـ کـه   ین تحـول علمـ  ی
ان ساخت، ی علم عرضه داشت و مسلمانان را سرآمد جهان      يای را به دن   يادیدانشمندان ز 

 از ياریز بـس یـ کـه تـا عـصر حاضـر ن       ی توان انکار آن را نـدارد، بل       ه تنها کس  که ن   چنان
مکتب اسـالم الگـو و   ة  ت شد ی ترب ی علم يها  تی آن دوران و شخص    ی علم يدستاوردها

   ـ   باشـد؛ هـم     ی معتبـر جهـان بـوده و مـ         يهـا    دانشگاه یسرمشق و مورد تأس ن رمـز   یچن
ـ پۀ  سـال ست و سهیبة  مسلمانان در دوری و نظام ی حکومت يقدرتمند ش ی و افـزا يامبری

 یار پرقدرتین فراوان و بسیخ مخالفیکه به شهادت تار  یروزافزون تعداد مسلمان در حال
امبر ی که پییها کردند ـ جز در آموزه  یها مقابله م ل و شهرها سرسختانه با آنیقباۀ از هم

  . ستی نیابی ن اسالم عرضه نمود، قابل دستیبه نام د
ن به وفور در دسـترس    یز مکتوبات مستشرق  ی و ن  یخیکتب تار ن ادعاها در    یشواهد ا 
ۀ  مسلمانان صدر اسالم وجـود نـدارد و همـ   یماندگ  بر عقب ییچ ادعا یباً ه یاست و تقر  

، ی، اخالقی، فرهنگیشان در جوانب متعدد علم   ی ا يها  ين بر برتر  یشمندان و مورخ  یاند
قـرون  ة  در آن دوريد و جهـش چنـد بعـ     ين برتـر  یاۀ  شیر. اذعان دارند . .. و یاجتماع
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گـران  یزشان از دیل تمایگر و دل یکدیها با     اشتراك آن ۀ  د در آنچه که نقط    ی را با  ییوسطا
  . ستین اسالم نی ديها مات و آموزهی جز تعليزین مقوله چیاست جست و ا

ر خود ی که به تعبيو. ن عرضه شدی توسط محمد امی که در اواسط قرون وسط  ینید
 ی مـدع يالدی م610، در سال )158 و 157/اعراف( و نه قرائت    دانسته  یقرآن نه کتاب م   

 پرداخـت  ید و مطـالب یج عقایان و تروی آشکارا به ب613د و از سال   ی گرد یافت وح یدر
 يآنچـه بـر و  ۀ شـود و مجموعـ   یکرد از جانب پروردگار جهان بر او نازل م یکه ادعا م 

 بـوده  ی تحول و تمدن اسـالم يشد، را قرآن نام نهاده بود که در واقع سنگ بنا      ینازل م 
  : است

ن یخ از برکات سرشار ایمسلمانان هرچه دارند و خواهند داشت در طول تار 
  . )19، ص 20ج، 1379، ینیخمامام  (.کتاب مقدس است

آور  ن رعـب ی مخـالف ي براي قرآن به حديها  جاد شده در اثر آموزه    یزان تحوالت ا  یم
ن ین ا یشمندان جهان در حال تحس    ی اند ياریبسز همواره   ی ن یبوده است که تا عصر فعل     

ـ  مختلـف در تـرس از ا  يها  از حکام و سردمداران قدرت   ياریکتاب و بس   ن کتـاب و  ی
ن مطلـب  یاثبات ا. برند یف آن به سر می مقابله و تضعيمش و به تبع در تالش برا یتعال

  : طلبد ی نمیچندانۀ مؤون
ارتباطـات مـداومش بـا عالمـه      که  فرانسويشناس لسوف و اسالم  ی، ف ربنو ک يهانر

اگـر  : دیـ گو یق اسالم مـشهور اسـت، مـ   یاق و تالشش به شناخت حقا ی و اشت  ییطباطبا
هرگـز  او خرافی بود و اگر قرآن او وحی الهی نبود،  ) ه و آله  ی اهللا عل  یصل(اندیشه محمد 

هیچ بشري و هـیچ طـرز فکـري بـه انـدازه      . کرد بشر را به علم دعوت کند    جرأت نمی 
جـا کـه در قـرآن     انـد تـا آن     و قرآن، به دانش دعوت نکرده     ) ه و آله  یاهللا عل  یصل(محمد

، 1361، یوجـدان  (نهصد و پنجاه بار از علم و فکر و عقل سخن بـه میـان آمـده اسـت         
 . )30ص

 یقرآن دستور عمـوم   «: دیگو  ی، م MIT دانشگاه   ی استاد علوم شناخت   ،سبونیادوارد گ 
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 ی، اجتمـاع ینـ ین دی شامل مجموعه قـوان  استين است؛ دستور ی مسلم یو قانون اساس  
؛ 100، ص1378 وات، يمـونتگمر  (»یـی  و جزا یی، جنـا  یی، قـضا  ی، نظام ي، تجار یمدن

  ).60، ص1402، یمردان
: دیگو  ی م 1لوبون، گوستاو،  يمورخ مشهور فرانسو  لسوف، پزشک و    یشناس، ف   جامعه

شود،  ینحصر نم میم و دستورات مذهبی مسلمانان است، به تعال یقرآن که کتاب آسمان   «
، اعتدال ينواز ، مهمانیکیرات، نی، خی و اجتماعیاسیبلکه مشتمل است بر دستورات س

ـ یوه و  یـ ن، کمک کردن به ب    ی به عهد، اکرام به والد     ي، وفا ی نفسان يها  در خواهش  م و یت
 شده، دیتأک ها آن به يمتعدد موارد در که...  وي کردن در مقابل بدیکی آنان، نیسرپرست

 يمـونتگمر (» اسـت  شـده  داده میتعل دهیپسند يها  خصلت و صفات نیا تمام آن در و
  .)50، ص1378وات، 
در قرآن، قـانون و اخـالق یکـی    : دارد شناس آمریکایی، اظهار می    ل دورانت شرق  یو
شـود و همـه امـور آن از جانـب            رفتار دینی در قرآن، شامل رفتار دنیوي هم می        . است

هاي ساده، عقایـدي آسـان و دور از       قرآن در جان   .خداوند و به طریق وحی آمده است      
  . )45، ص1402، یمردان (آورد که از رسوم و تشریفات ناروا آزاد است ابهام پدید می

قرآن «: دیگو ی م بانفوذ و موفق بودیک نظامی و یاسی سيرهبرکه  2امپراطور فرانسه
د که من بتـوانم همـه   دوارم آن زمان دور نباش   یام. دار سعادت بشر است      عهده ییبه تنها 

 یگر متحـد کـنم و نظـام       یکـد ی کـشورها را بـا       یکردگـان تمـام    لیدانشمندان و تحـص   
قـت دارد و مـردم را بـه    ید که اصالت و حق ینواخت، فقط بر اساس اصول قرآن مج       کی

  ).43، ص1402، یمردان (»ل دهمیرساند، تشک یسعادت م
، يس بوکـا یمـور ماننـد  : نـد ا  قرآن تمرکز نمـوده ی علميها ز بر جنبه ی ن يگریعدة د 

                                                   
  .1841 ـ 1931 .1
  )1769 ـ 1821( ناپلئون بناپارت .2
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 جـسد  یش از بررسـ یهـا  افتـه یات قـرآن بـا   یل تطابق آی که خود به دليپزشک فرانسو 
ات قرآن  یها سال در خصوص تطابق آ       ده و ده  ین اسالم گرو  یفرعون، به د  ة   شد ییایموم

» ن، قرآن و علمیعهد«ق نمود، در کتاب ید تحقی کشف شده در عصر جدیبا حقائق علم 
 قرآن در پرتو دانش نو مـا را بـه درك توافـق     طرفانه ی و ب  ینی کامل ع  یسبرر«: دیگو  یم
سازد کـه در   یز روشن میقت را ن ین حق یسازد و ا    یرهنمون م ) قرآن و علم  (ن دو   ین ا یب

 را يزیانگ ن مطالب شگفتیتوانست چن ی، نميگریچ انسان دیزمان محمد، نه او و نه ه      
  .)27، ص1357، يبوکا (»ر در آوردی تحر که مطابق علم امروز است، به رشته

 است که اوالً مسلمان زاده ید و اظهارات فراوان کسانی معدود از عقاییها نها نمونهیا
زخم به قـرآن    مقابله با چشم يها قرائت نکرده و برا      اند، قرآن را فقط در آرامستان       نشده

ة ک در حـوز یاً هر  یاناند و ث    که قرآن را مطالعه و در آن تعمق نموده        د، بل ان  متوسل نشده 
  .اند  و نظر بودهيرأ  صاحب یش عالمانی خویتخصص

ت یوضـع ۀ  و مطالع  یزمانة  ات آن دور  یط و خصوص  ی با شرا  ییآشنا) س(ینیامام خم 
 محکـم بـر   یلـ ین حـوزه را دل یش و پس از اسالم و تحول و جهش ا یعلوم و معارف پ   

  : داند ی بودن قرآن ميفرابشر
 که معلوم شده اسـت و       ين مقدار یهم. ..وده است م دنبالش ب  یکه قرآن کر    آن

د با قبل از اسالم و معارف قبل از   یکن  ی که مالحظه م   یکشف شده است، وقت   
د که  ینیب  ی قبل االسالم م   ی اجتماع يها  قبل از اسالم و عدالت    ۀ  اسالم و فلسف  

ش آورده است که سابقه نداشته یا پی در دنیمیک تحول عظین مقدار هم یهم
  . )261، ص 18ج، 1379، ینیخمامام . (قه هم ندارداست و الح

 بـودن  يربشری بر اعجاز و غیلیشان را دلی ایزندگة خ و نحو یامبر و تار  ی عصر پ  يو
  : داند یقرآن م

ات او را یـ خ حیک نفر بشر که تاریم که از عقل یدان یچون به بداهت عقل م    
ط یدر محـ  ل نکـرده و     ی بوده که تحص   یاند و شخص    ن ملل نوشته  یمورخۀ  هم
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ب کامل و نظام تام و تمـام   ین ترت یت شده، ا  ی از کماالت و معارف ترب     يعار
ن یـ عـۀ ا یب و ماوراءالطبیق غیم که از طر  یفهم  یصادر نتواند شد، بالضروره م    

امـام   (.دهی و الهام به آن بزرگـوار رسـ        یق وح یع شده و به طر    یعت تشر یشر
  ).202، ص1380، ینیخم

ط و زمانـه و بـا توجـه بـه سـطح دانـش و       ی محـ معارف طرح شده در قـرآن در آن  
  : ستیرش نی قابل تصور و پذي فرابشرییرویمعلومات بشر، جز از ن

ـ  نـازل شـد کـه تار   يط و عـصر یز در مح  ین کتاب عز  یا ط و ین محـ یتـر  کی
 یو در آن حقـائق و معـارف       . ..کردنـد   ی م ین مردم در آن زندگ    یتر  افتاده  عقب

ط نـزول آن سـابقه نداشـت و    یمحـ است که در جهان آن روز چه رسـد بـه    
، 16، ج1379، ینــیخم (.ن اســتیآن همــة ن معجــزیتــر ن و بــزرگیبــاالتر

  ).210 ص

  گذار از قرآن و نهضت مقابله با این واقعه

ن یـ ل متعـدد از توجـه بـه ا       یق گفته شده، مسلمانان به دال     یرغم استکشاف حقا    یعل
ا و یـ ات دنیـ جـامع ح ۀ ن برنامـ یـ شان با ا یانتها غافل شده و تعامل ا       ینه و ثروت ب   یگنج

 که اغلب مسلمانان از آن يا  به گونه. قداستش منحصر شده است  ۀ  آخرت، صرفاً به جنب   
ر از یـ  غيزیـ  چیکنند و از قرائت قرآن در پ یمن استفاده کرده و م  ی تبرك و ت   يفقط برا 

  .ستندیاجر و ثواب ن
. .. وی، فرهنگـ یاسـ ی، سیخی اعـم از تـار  يل متعـدد یـ مون دالین رخداد نامی ا يبرا

 يت خـود دارا  یل و عوامل مهجور   یا دال ین مشکالت   ی ا ياست، برشمار   برشمرده شده   
ن مقاله است؛ و آنچه بـه موضـوع بحـث     ی مفصل و مطول و خارج از موضوع ا        یمباحث

شـوم و   ۀ  ن واقع یشمندان مؤخر به ا   ی از اند  يا  ن مقال مرتبط است، توجه و تذکر عده       یا
ق ی طری مسلمانان در آن طي است که قرون متمادیفرجام یر بیر مس ییآثار آن و لزوم تغ    
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  .اند راهه رفته یکرده و در واقع ب
. باشـد   یر نادرست مـ   ین مس یر ا ییتغۀ  گران عرص   ن تالش یتر  از مهم ) س(ینیامام خم 

ـ اۀ د به مطالعـ  یات خود به شدت مق    ی ح ي که در روال جار    يو  ين کتـاب و بـه معنـا   ی
ن نوبـت قـرآن   یکـانش روزانـه چنـد   ینزدۀ  آن بود، به گفت    کلمه، مأنوس دائم با      یقیحق

 بدون امکان یینایکرد، نعمت ب    ی قرائت استفاده م   ي برا یخواند، از هر فرصت کوتاه      یم
 ینمـود؛ و از فراموشـ   یق مـ یدانست و همگان را بدان تـشو     یده م یفا  یقرائت قرآن را ب   

 اسالم ـ که در یز از تلقّیو ن، ییجو  به ابزار تبركیر نقش آن از کتاب زندگییقرآن و تغ
 کامل و بالنده است ـ به عنوان ی نظامي و اعتقادی، اخالقی، اجتماعیاسیجوانب سۀ هم
ـ ، فر ی فرسوده و منحصر به اعتقادات قلب      ینید ادش بـر آسـمان بـود و از هـر فرصـت      ی

ــرایمناســب ــ بي ب ــان ای ــودن زوا ی ــن خــسران و روشــن نم ــرونی ــت از آن  ا و راه ب رف
  . جست یم بهره

کم و کاست  یکه دستورالعمل بقط کتاب خواندن به هدف ثواب، بل قرآن را نه ف  يو
 دائماً يو. اش مصرّ بود شهیکرد و بر اثبات اند ی می معرفي و سعادت اخرويویت دنعزّ
ر حـضور  یزد و ابعاد مختلف تأث  را به همگان گوشین کتاب آسمان یت و عظمت ا   یاهم

ن یـ ن نمـود ا   یتر  بزرگ. کرد  ی را بازگو م   یاسی س یاعات اجتم ین کتاب در جامعه و ح     یا
توان  یاش را م مهیدار شد که عمود خ ی پد ی بر انقالب بزرگ اسالم    ي و يتفکر در رهبر  

مندانـه و   تات عـزّ یـ ت قرآن و حیبه جامع) س(ینی امام خمیقی و حق یهمان اعتقاد قلب  
  .  دستورات آن دانستيریمندانه در صورت به کارگ شرافت
) س(ینـ ین مسلمان اعم از عامه و خاصه و از جمله امـام خم            یراوان مصلح  ف ياعتنا
 يهـا  آن نهـضت ۀ  همـ ة  توان قـرآن را قلـب تپنـد         ی قرآن چنان است که م     يها  به آموزه 
 نزد رهبـران  يمحور ن قرآنین ای محقّقیبرخ.  دانستی از جمله انقالب اسالم   یاصالح

 و  ی اجتمـاع  یزنـدگ ۀ   به صـحن    بازگشت مجدد قرآن   ایکشف مجدد قرآن و     اصالح را   
  . )34 ـ 35، ص1364 ،یخرمشاه(اند  هدی مسلمانان ناميفرد
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ـ یره و کـالم امـام خم  یت قـرآن در انقـالب، در سـ   یـ  محوريدات ادعـا  یمؤ ) س(ین
 کـه بـا   ین کالمـ یاش ـ به عنوان آخـر   نامه تین جمالت وصیاختصاص اول. داستیهو

ت آن دو، یـ ن و مهجوری موضـوع ثقلـ  که جهان خواهد داشت ـ بـه  یران و بلمسلمانان ا
هـا و    در موضـوع کنـار گذاشـته شـدن قـرآن و آمـوزه             يوۀ  م دغدغـ  یانگر حجم عظ  یب

چ یدهـد هـ   ی اسـت و نـشان مـ   یژه در بعد اجتمـاع    ی مسلمانان به و   یمش از زندگ  یتعال
تـر از   ک کشور پهناور است ـ مهـم  یک انقالب و حاکم ی ـ که رهبر  ي نزد ویموضوع

ثقـل  ۀ ن موضوع را نقط ی مسلمانان نبوده و در واقع ا      ین قرآن در زندگ   کنار گذاشته شد  
  . داند یمسائل جهان اسالم مۀ هم

مـصائب مـسلمانان و   ۀ همـ ۀ ز سرچـشم یـ ش نیانات سـابق خـو   یطور که در ب     همان
  : داند ی را کنار گذاشتن قرآن می اسالميها دولت

انـد و تحـت    م را کنار گذاشـته ین است که قرآن کر ین ا یمشکل بزرگ مسلم  
  . )275، ص 13، ج1379، ینیخمامام  (.اند گران در آمدهی ديلوا

ن یکنارگذاشتن ا) س(ینین در نظر و عمل امام خمی مسلمین ضرورت زندگیتر مهم
 قـرآن   يها  ها به بزرگراه آموزه     ت آن یات مسلمانان و هدا   یر ح یح مس یخطا و تصح  یۀ  رو

توجه ۀ می، به ضم)س(ینیانات امام خمیر بداست مراد از توجه به قرآن دیناگفته پ. است
ن یز سـنت معـصوم  یـ  و نین، توجـه بـه کتـاب الهـ       یو تذکر مـدام او بـه موضـوع ثقلـ          

  .باشد ی کتاب هستند، میقین حقیالسالم که قرآن ناطق و مفسر همیعل

  )س(یامام خمینۀ جایگاه قرآن در اندیش

نـشان در  ی دیاب آسـمان تعامل مسلمانان با کتة لزوم تحول در نحوۀ  شیخاستگاه اند 
 در يو. افتی آن يگاه فرابشرین کتاب و جا ی به ا  يتوان در نوع نگاه و      ینظر امام، را م   

 در هـر دو بعـد       ین کتاب، آن را کتـاب زنـدگ       ی ا ين اعتقاد به قداست و علو محتوا      یع
از بـشر در صـورت بـه    ی که تمام نيداند؛ به نحو ی مي و اخروي و معنو يوی و دن  يماد
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 و ی و روحیات جسمی پاسخ گفته شده و کمال ح      ی قرآن در زندگ   يها   آموزه يریکارگ
  :  بشر محقّق خواهد شدياخرو

 ي اسـت کـه بـشر بـرا       یدستورات و احکـام   ۀ  د و سنت شامل هم    یقرآن مج 
  ) 29، ص1376، ینیخمامام  (.اج داردیسعادت و کمال خود احت

، 1379،  ینـ یخم امام (.اج دارد، در کتاب و سنت هست      یتمام آنچه ملت احت   
  . )237، ص3ج

  :  بودن قرآن استین کتاب آسمانیده منتج از اعتقاد به آخرین عقیا
ام ساعت یتا ق. .. بشریی راهنماي که برايد ابدین کتاب جاویکه ا  حکمت آن 

ست یـ ه نیک ناحیک عصر و    ی ين کتاب برا  یبفهماند که ا  . ..نازل شده است  
  . )94ـ 93، ص 20، ج1379، ینیخمامام (

ت بشر ی هداي برای خالق هست ي که از سو   ین کتاب ین کتاب را آخر   ی ا یدر واقع وقت  
را یـ ت آن سـازگار نخواهـد بـود، ز   یـ ن معنـا جـز بـا جامع     یم، ا ینازل شده است، دانست   

سازد که به  ی ميم آن را ضروریل و تتمیگر در تکمی دی، ارسال کتابین نقص یتر  کوچک
  . برهان خلف باطل است

راً ن و کتابش است ـ مکـرّ  ین دیت ایهم ـ که معتقد به خاتم ) س(امن مبنا امیبر هم
 بر لزوم بازگشت به قرآن يل اصرار وی از دالیکید دارد و اساساً  یت قرآن تأک  یبر جامع 

ر ی بشر از غيازین یجه بی انسان و در نتيازهای آن به ن  ییگو  ت و توان پاسخ   ین جامع یهم
شک اسـتقالل   ینش بی فرامي به آن و اجراحینوع خود است که تمسک صح     آن و به هم   

  . خواهد داشتیمسلمانان را در پ

  )س(هجرت از قرآن در نگاه امام خمینی 

 یانات متعدد کنار گذاشته شدن قـرآن از زنـدگ  یاول، در بۀ در وهل) س(ینیامام خم 
  : داند  میفیرقابل توصی غیبتیمسلمانان را مص
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ه و آله ی اهللا علیرسول اکرم ـ صل ۀ عین دو ودیان بر ای که از طاغوتیآن ستم
ت گذشته است، کـه قلـم از   یو سلّم ـ گذشته، بر امت مسلمان، بلکه بر بشر 

  ) 394، ص21، ج1379، ینیخمامام  (.آن عاجز است
  : شمرد یر بر میناپذ  اجتنابيبه قرآن را امرۀ و مراجع

م، ی قـرآن بخـوان  دیم، بایدان یم، منطق قرآن را نمیدان یم نمیما قرآن را نخواند  
ـ یزها بب یچۀ  قبل از هم   ، 3، ج 1379،  ینـ یخمامـام   (د  یـ گو  یم قـرآن چـه مـ      ین

  ).348ص
  : پردازد ین فرامعضل میان ابعاد ای به کرات به بيو

ما پنهان شـده  ۀ  خود ساختيها  و کمال و جمال در حجاب    یآن کتاب زندگ  
 مـا  يهـا  يفکـر  نش در دل خروارها خاك کج     یاسرار آفر ۀ  نین گنج یاست و ا  

ۀ  و فلـسف   یت و زنـدگ   یده اسـت و زبـان انـس و هـدا          یـ دفن و پنهـان گرد    
، ینـ یخمامام   (.ساز او به زبان وحشت و مرگ و قبر تنزل کرده است             یزندگ

  ) 78، ص 21، ج1379
ل آن را متذکر شده و بـر        یر آن به مسلمانان و دال     یناپذ   وصف يها  و آثار و خسارت   

 ياش پافـشار    یگـاه اصـل   یگرداندن قـرآن بـه جا      و بر  یهمگانۀ  ن فاجع یلزوم مقابله با ا   
ن رخـداد شـوم     یـ ل ا یـ ن دال ییز به تب  یش از هر چ   ین هدف، پ  ی ا ي در راستا  يو. کند  یم
  .پردازد یم

 خـود   یر و کوتاه  یاول تقص . شناساند  یبار م   ن رخداد فاجعه  یل مهم را در ا    یاو دو دل  
در دل . ..و. ..مـا پنهـان شـده   ۀ  خـود سـاخت  يهـا  آن کتاب در حجاب«: مسلمانان است 

ـ  مـا دفـن و پنهـان گرد   يهـا  يفکـر  خروارها خاك کج  ن یبنـا بـرا  . )همـان (» ده اسـت ی
هـا و توهمـات    يفکـر  ن کـج یزهرآگة ، ثمری مختلف زندگيها هی قرآن از الینینش  عقب
شان یـ اش از چشم ا ی نورانيها ن کتاب و جلوهیاگر ا.  مسلمانان بوده است  ينما  قیحقا

، ی، بررسیعلمۀ ، مطالعینید مورد بازبیآنان باۀ مواجهة  نحونگرش وة ویمستور شده، ش
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  . ردیت اصالح قرار گیل، نقد و در نهایتحل
 يگر، برایان و ملل و اقوام مناطق دیروان ادیش تعامالت مسلمانان با پین افزایچن هم

ل در کسب معارف دچـار  ین دلیاناً به همی که از عصر حضور دور افتاده و اح    یمسلمانان
 را يا  دهیـ ت مـشکالت عد   یطواغة  طریز قرارگرفتن تحت س   ی شده بودند و ن    ییها  ضعف

ها  ها و رفاه آن ییش به دارای خويها ها را از داشته شان ساخته بود، نگاه آن  یر ا یگ  بانیگر
  . ها معطوف نمود نهین زمی خود در ايها و ضعف

 گفتـه شـده     ی مسلمانان در مباحث اختـصاص     یفتگین ش ی ا ي برا يادیار ز یل بس یدال
مورد استعمال امام، » يفکر  کج«ق یر دقیتوان آن را در تعب یل که مین دالیمجموع ا. است

ـ  مـسلمانان و پ    یگـانگ ی داد، از خود ب    يجا ـ ان ایـ ق میـ  عميهـا  ش شـکاف یدای شان و ی
ـ  ایبه درست ) س(ینیامام خم . شان را موجب شده است      ینی د يها  آموزه ت را ین وضـع ی
» ده است ی ما دفن و پنهان گرد     يها  يفکر  ل خروارها خاك کج   در د  «ير پرمحتوا یدر تعب 

  .دهد یمورد اشاره و تذکر قرار م
 يرهایتفس) س (ینیامام خم . ستیها منحصر به آنچه گفته شد، ن        يفکر  ن کج یالبته ا 

  : داند ین زمره می نادانان را هم در هميها ینادرست و دوست
 جـز در  ینقـش . .. جاهـل، قـرآن  گر و دوسـتان  و مع االسف به دست دشمنان توطئه    

  ).395، ص21، ج1379، ینیخمامام  (.ها و مجالس مردگان نداشته و ندارد گورستان
از ۀ ع و مجموعی وسيا طهیان امام حیان خالصه اصطالح به کار گرفته شده در ب   یبه ب 

  . خود قابل بحث استيشود که در جا ی را شامل ميفکر ن کجیعوامل متعدد منجر به ا
ان در انـزوا و بـه       یـ  طاغوت ینـ یچ  سهیـ دس) س(ینی دوم از نظر امام خم     يحورل م یدل
  : ده شدن قرآن و دور شدن مردم از آن استیه کشیحاش

 يهـا    حکومـت  ي کردند برا  يا  لهیم را وس  یان قرآن کر  یخودخواهان و طاغوت  
 يهـا  بـا بهانـه  . ..ان بـه حقـائق را  ی قرآن و آشنایقی، و مفسران حقیضد قرآن 

زده و بـا قـرآن، در         ن شده، آنـان را عقـب      ییش تع ی از پ  يها  همختلف و توطئ  
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، 21، ج1379، ینــیخمامــام  (.از صــحنه خــارج کردنــد. ..قــت قــرآن رایحق
  ).395 ـ 394 ص

 معلول گذر زمان و صرفاً  یعی طب يندی قرآن را فرآ   ي، انزوا ینیان، امام خم  یگر ب یبه د 
 ي عـاد  يا  ن صورت که در واقعـه     یداند، به ا    یا آموزه نم  یک کتاب   یکنار گذاشتن ساده    

 نمـوده  یا در خـوانش آن کوتـاه  یگر شده و آن را نخوانده یمسلمانان مشغول ظواهر د   
ن یبلکه ا .  سپرده شده باشد   یجاً به فراموش  یب در مرور زمان و تدر     ین ترت یباشند و به ا   

داند  ی میمند ضد اسالم و مسلمانان  شده و هدفیرخداد تلخ را حاصل تالش کارشناس
ش را صـرف  یافته و هـم خـو    ین کتاب را در   ی ا ینیآفر  ر و نقش  یکه عظمت و قدرت تأث    

ال و اهـداف  یـ شان ـ که آن را مخـالف ام    یان مسلمانان و کتاب آسمانی مینیآفر شکاف
  .دند ـ نمودندید ی خود میش و دشمن استعمار و استثمارطلبی خویطلب  و قدرتيویدن

وم معلول احساس ترس و ضـرر سـردمداران   شۀ  ن واقع یقت ا یگر، در حق  یان د یبه ب 
ـ افـزون قـرآن و نفـود و اخـتالط ا     بخش و عزت   يم آزاد یکه تعال   نیچه ا . قدرت بود  ن ی

هـا و حکـام     حکومتي و مخوف براي جد يدیم با جان مسلمانان، را به حق تهد       یتعال
  : نمودند ی میجور تلقّ

امـام   (.نـد دا  ید را به حـال خـود مـضر مـ          یکاست که اسالم و قرآن مج     یآمر
  . )411، ص 1، ج1379، ینیخم

 ینـ یات د ی شد که نه تنها مسلمانان ح      ي به حد  ینین شکاف آفر  یها در ا    ت آن یموفق
ن تمـدن  یان دروغی مدعي و شهويویات دن ی سپردند، بلکه ح   یفراموشۀ  خود را به ورط   

  : گاه آرزو و آمال مسلمانان قرار گرفتیدر جا
گـاه  یخانـه و جا  ن ظلمـت  ی نشد تا هم   یمل تو در جهان ع    يها  اسفا که قانون  

دانند، رشک بهشت  ین جهان م یان و درندگان که خود را متمدن      ی وحش یمشت
امـام   (.دیـ ن جهان در آغوش همـه در آ ین شود و عروس سعادت در هم     یبر

  . )220تا، ص  ی، بینیخم
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ن ن، بلکه باالتر از آن ابـزار دسـت دشـمنا     یب قرآن نه تنها مهجور مسلم     ین ترت یبه ا 
  : اسالم قرار گرفت

 ي جائر و آخونـدها يها د که نقش قرآن به دست حکومت     ی رس ییکار به جا  
ه ستمگران یجور و فساد و توجۀ   اقام ي برا يا  لهیان وس یث بدتر از طاغوت   یخب

  . )395، ص 21، ج1379، ینیخمامام  (. شدیو معاندان حق تعال
تاب جامع سعادت بشر را   ک ي محتوا یگفته، فراموش   شیپۀ   از توطئ  ین شکاف ناش  یا
 يها س کتاب و استفادهین واقعه که تقدیص کارگردانان ا  ی داشت و در کنار تشخ     یدر پ 

کـس    چی ه ي برا يها، خطر    بدون توجه به محتوا و مطالباتش از انسان        ی و سطح  يظاهر
  : شود، اکتفاء به ظواهر قرآن را موجب گشت یمحسوب نم
ها و مجالس مردگان نداشت    تان جز در گورس   یساز نقش   ن کتاب سرنوشت  یا

  . )همان (.و ندارد
د که مـسلمانان صـرفاً عمـل بـه ظـواهر را مـالك            ی رس ي از قرآن به حد    ين دور یا

  :  دانستندیمسلمان
 یاسـ ید و اکثـر احکـام س  یـ خوان ید و نماز مـ ییگو یها اذان م    که در مأذنه    نیا

، ینـ یخمامام (رآن رود ق یرون نمیت بید، از مهجوریاسالم را اعتنا به آن ندار   
  . )39، ص 16، ج1379

دن و روشـن    یـ دن و فهم  یشیراه، قرآن که کتاب خواندن و اند      ۀ  ن فرمول و نقش   یبا ا 
 مقدس و متبرك، و يا یل شد به شیافتن و برخاستن و عمل کردن بود، تبدیشدن و راه 

 يا لهی، به وسیت انتخاب انسانیها و نشان دادن راه حل و مسؤول         ت انسان ی هدا يبه جا 
م و یمسلمانان نسبت به آن هم به تعظۀ فیل و وظی تبدییجو  استخاره و تبركيصرفاً برا

وضو دست نزدن و تبرك جستن بدان در مراسمات و مناسبات منحصر شد       یل و ب  یتجل
  ).5، ص1355جوادپور، (

 از آن را ابزار قرار گرفتن قـرآن  ین ظلم و انحراف ناشی ا ياثر بعد ) س(ینیامام خم 
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ان مسلمانان فرق و مذاهب گونـاگون  یان میپا ی و اختالفات بیوقوع تعارضات کالم در  
ن کتـاب  یـ ات ایـ هـا، آ  گـر گـروه  ید خود و ابطال دی اثبات عقايک برا یداند که هر      یم

 اتحـاد و عـدم تفرقـه و        يکه قـرآن منـاد      یدهند؛ در حال    یف را مورد استناد قرار م     یشر
ل اخالق و رأفت و رحمت و گذشت اسـت،       ی فضا و) 103/عمران  آل(اعتصام بحبل اهللا    

  : ، نزاع و جنگ شده استيتوز نهی کي برايابزار
ۀ لی آنان باشد وس   یت و کتاب زندگ   یجمع مسلمانان و بشر   ۀ  لید وس یکه با   آن

، 1379، ینیخمامام ( از صحنه خارج شد یا به کلید و یتفرقه و اختالف گرد
  ).395، ص 21ج

  قرآن ۀ احیاء به وسیل

ات یـ ر حیح مـس یاء مسلمانان و تصحیل، احین دال یس از شناخت و شناساندن ا     او پ 
 نسبت ي ويمند دغدغه. دهد یش قرار میره خوی و سيقرآن را محور رأۀ لیشان به وسیا

  : به وضوح قابل مشاهده استيش و کنش وین مسأله در سراسر گویبه ا

  )س (ی و کالم امام خمینيـ بازگشت به قرآن در رأ1
 يل علم به محتوایها را به جد به تحص اء مسلمانان، آنیر احیدر مس) س(ینیمامام خ

کـه دور شـدن    نی با توجه به ايو. کند یها دعوت م    قرآن و اتحاد و کنار گذاشتن تفرقه      
ت یـ ثیک حیـ  رخ نموده است و منحـصر بـه   ی گوناگونيها مسلمانان از قرآن، در جنبه    

هـا و   دا و پنهان دارد، قائـل بـه جنبـه   ی متعدد پت قرآن ابعاد ی مهجور یست و به عبارت   ین
ه و خود بـه آن  یها توص  قرآن و خروج آن از انزوا بوده، بدان        يای اح ي برا یلوازم متفاوت 

ـ  کـه خـارج نمـودن قـرآن از مهجور    ينمود؛ به نحو یعمل م  ت و پـاك نمـودن غبـار    ی
 امـام  یدائمـ ۀ توان آن را هـم و دغدغـ         ین کتاب سراسر نور، که م     یاة   از چهر  یفراموش

ـ  یدانست، در تمام کلمات و افعال امام نمود داشت و مکرراً عواقب نام              ییاعتنـا   یمون ب
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ن کتـاب را برشـمرده و   یـ م ای آنان در کوشـش از حـر  يانگار مسلمانان به قرآن و سهل  
د ین غفلت کنند و مراقبت شـد یاگر مسلم«: دارد یع شوم بر حذر م  ین وقا یشان را از ا   یا

 ي نگـذرد کـه خـدا    یم و اسالم نکنند زمان    یم قرآن کر  یر دفاع از حر   نکنند و کوشش د   
 اسالم تجاوز کرده بـه اسـاس        ي از احکام ضرور   ینخواسته دستگاه ناپاك و عمال اجنب     

  . )220، ص1، ج1379، ینیخم(» .اسالم مقدس ضربه وارد خواهند کرد
  :عبارتند از) س(ینی از توجهات امام خمیبرخ
دهـد   یمرتباً تذکر م  ) س(ینیامام خم :  قرآن یاسی و س  یاعـ توجه به بعد اجتم      الف

 را بار آورده و یماندگ  و عقبین خمود و رخوگیغفلت، اۀ ن خواب چند صدسال یکه ا 
اسـت و  ین و احکام قـرآن و سرمـشق س       یات قرآن و عمل به فرام     یفقط توجه به روح آ    

ت نابهنجار بوده و    ین وضع ی برون رفت از ا    ي قرار دادن آن تنها راه برا      ی اجتماع یزندگ
  : ها بازگرداند مسلمانان را به آنۀ ادت از دست رفتیتواند س یم

ــ ــرآن وقت ــیق ــفرما ی م ــل اهللا جم: دی ــصموا بحب ــوایواعت ــاً و التفرق آل  (ع
) 46/انفـال  (حکـم یوال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ر     : دیفرما  ی، م )103/عمران

ـ        یاسی س یطور احکام مترق    نیا ادت عـالم مـال    یشود سـ   را اگر به آن عمـل ب
  . )39، ص 16، ج1379، ینیخمامام . (شماست

انـات امـام   یگر در بیمهم دۀ نکت: اتیات و معنویـ توجه به اشتمال قرآن بر ماد      ب
ـ      ين است که از نظر و     یا) س(ینیخم ـ مادۀ  ، قرآن آموزگار هر دو جنب ات یـ ات و معنو  ی

  : انسان است
ات انـسان و    یـ در ترق ل  یـ ه اسـت و دخ    ی که وظائف شخـص    ییزهایهم آن چ  

 ی و امور اجتماع   یاسیامور س . .. که مربوط به   ییزهایچ  هم آن . ..تکامل انسان 
  ) 237، ص3، ج1379، ینیخمامام (ان فرموده است یب. ..است

ات پرداخته یات و اخرو یست که فقط به معنو    یاند، ن    القاء نموده  يا  گونه که عده    و آن 
  . باشدتفاوت  ی ساکت و بي ماديایو نسبت به دن
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 داشـته  ی در پـ یار شـوم  ی جهان معاصر که آثار بس     ی اخالق يها  کمرنگ شدن ارزش  
ـ  ات انسانیرنگ شدن قرآن در ح    یا ب یرنگ شدن     است را از عواقب کم     در . دانـد  یها م

هـا را بـه      هاسـت کـه انـسان        انـسان  ی به کرامت ذات   یتوجه  یات و ب  یواقع حذف اخالق  
 کشانده است که در تمـام  یمنطق یزات ناعادالنه و بیاها، تم ینیها، خودبرترب یطلب    يبرتر

ها، اختالفـات و    یها، نژادپرست   یطلب  جنگ. داستی آثار آن هو   یالملل  نی و ب  یروابط داخل 
  . شود ی میاخالق ناشیۀ م، از فراموش کردن اصول اولی و اغلب جرای طبقاتيها شکاف

ـ اگر دستورات قرآن که خـود کتـاب جـامع ح        ـ  ی  از یکـ یسان و  انـ یات حـال و آت
 بـدان  ییجـو   است، به کار گرفته شده و به قرائـت و تبـرك         یش اصول اخالق  یمحورها
در .  گشت یند آن نمی از اخالق و توابع ناخوشاي همه دور نیا شاهد ایشد، دن یاکتفاء نم
بازگشت به قرآن ة دیده و عق یان ا ین مراتب تمدن و اجتماع، به اعتقاد مناد       یتر  یواقع عال 

 و يل فـرد یت نفس و کسب فـضا     ین اسالم نهفته است که به علم، ترب       یت د در دستورا 
  .کند ی دعوت میاجتماع
 خـود  ي فکـر يهـا   انیز، در بنیش از هر چ ی پ يو: ف قرآن یتحرۀ  ـ مقابله با شائب     ج

» عی شـن يرأ«و » عیـ قول فظ«ر یف کتاب ـ که آن را با تعاب  ینسبت به هر نوع توهم تحر
 نموده و   ی علم يریگ  ـ به شدت موضع   ) 247، ص   1، ج 1409،  ینیخم(کند    یف م یتوص

، 2، ج1423، ینیخم(صه قرآن را رد نموده یا بالنقیاده یف بالزی قاطع تحر  يها  با استدالل 
ـ نما ید مـ یـ و همواره بـر آن تأک   ) 248ـ247، ص   1، ج 1409،  ینی؛ خم 417ص ـ ا«: دی ن ی

، ینیخم( » م نشده استاد و کیک حرف در او زیک کلمه، یاز صدر اول تا حاال . ..قرآن
  . )422، ص 18،ج1379

ف در قرآن، در گام بعد، به ی هر نوع تحریبعد از نف: ت ظواهر قرآنیدـ اثبات حج
 ظواهر قرآن را حجت يقوۀ ت ظواهر قرآن مقابله و با ادلیعدم حجیۀ  قوت تمام با نظر   

 يآن داراهر چند معتقد است قـر  . )77ـ75، ص   2، ج 1423،  ینیخمامام  : ك.ر (.داند  یم
  : کند ی است که هرکس در سطح خود از آن استفاده میبطون
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ش از آن یاشتهاة هرکس به انداز. .. است که خدا پهن کردهيا ک سفرهیقرآن 
   )76، ص 1381، ینیخمامام  (.تواند استفاده کند یم

ر عـالم از او  یـ  و عـارف، عـالم و غ  ی در او هست که همه مردم، عام       یمسائل
  . )170، ص1381، ینیخمامام  (.دکنن یاستفاده م

گر در تمسک بـه قـرآن از        یرقابل اجتناب د  یضرورت غ : هـ ذومراتب دانستن قرآن   
افت معارف در سطوح مختلف     یذو مراتب بودن قرآن و امکان در      ) س(ینینگاه امام خم  

 نباشد یید معنای از افراد مفی برخيست که قرآن برا   یطور ن   نیدر نظر امام ا   . از آن است  
  :  گرددیثمر تلقّ یشان بیآن براۀ شان نباشد و لذا مطالعیدر حد فهم اا ی

، ینـ یخمامـام   (. همـه طبقـات  ي است که انداخته شده است بـرا  يا  ک سفره یقرآن  
  . )408، ص 20، ج1379

بازگشت به قرآن ة دی در ايدی کلیت ظواهر، نقشیف و حجیهر دو عنصر عدم تحر    
ـ       ی موضوع به کنکاش علم    و لزوم آن دارند که امام در هر دو         مـتقن  ۀ   پرداختـه و بـا ادلّ

 عـدم اثبـات   یا حتـ ین دو یرا در فرض اثبات خالف ا   یز. کند  ی خود را اثبات م    يمدعا
  .دینما ی بازگشت به قرآن لغو و عبث ميها، ندا آن

ـ  اعتقاد راسخ به عـدم تحر      یعنیاد شده،   ی یبر محور مبان   ف قـرآن، حجـت بـودن       ی
ن و امکان کسب معرفت از قرآن به نسبت سطح درك هر فرد، ی مخاطبيظواهر قرآن برا

 قرائـت قـرآن را   يکـه و  نی بود، چه ا  یشگیبه قرائت قرآن، هم   ) س(ینیامام خم یۀ  توص
 يها افت آموزهیکتاب و درۀ اً اول قدم ورود به عرصیروانش و ثانیامبر به پ یاوالً دستور پ  

  : دانست یآن م
ـ  تی وص  رسول اکرم  يای از وصا  یکی ه تـالوت قـرآن اسـت و فـضل           ب

  )155، ص1380، ینیخمامام  (.تالوت
البالغـه،   نهـج ) (السالم همیعل(تیت از سنت اهل ب   ین قرائت و تالوت، به تبع     یو در ا  

ت آداب آن اعم از حضور قلب و اخالص و تفکر و تـدبر           یبه شدت بر رعا   ) 17خطبه  
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 ينفک و ضـرور یازم ال و مراعات حق تالوت که از لویز زدودن حجاب معاصیو ن . ..و
  . د و اهتمام داشتیافت معارف آن است، تأکیانس با قرآن و در

  )س (ی امام خمینیعملة ـ بازگشت به قرآن در سیر2
ـ ی امام خمیعملة ری اعتقاد به لزوم بازگشت به قرآن، در س  ین تجل یتر  روشن ) س(ین
م در ی قرآن کـر يها آموزهیۀ  بر پایر زندگیدار کردن مس   در واقع هدف  . شود  یمشاهده م 

سـلوك آن عـارف بـه    ة ویات و شـ یاخالقۀ مطالع.  امام کامالً نمودار است    یخ زندگ یتار
امـا  . کنـد  یم را اثبـات مـ  ی از دستورات کتاب کـر يحق، برگرفته بودن اقوال و افعال و    

ـ  ا ی بر انقالب اسـالم    ي و يش، در رهبر  ین پو ین نمود ا  یتر  مهم ران اسـت کـه عنـوان       ی
  . درخشد ی قرن بر تارك آن من انقالبیتر بزرگ

 یسابقاً گفته شـد کـه مهجـور شـدن قـرآن از زنـدگ              : سمیـ مقابله با سکوالر     الف
 قرآن ي انزواين نمود تالش برایبارزتر.  بودیاسیل سی عامدانه با داليمسلمانان رخداد

 اساساً سرمنشأ تفکـر  ینیامام خم. ن دانستیاست از دی سییجدایۀ  توان نشر نظر    یرا م 
انت ین را که دیا«: داند ید استعمار می پليها سهیگر را، دسیکدیاست از ین و سیراق دافت
امـام  (» انـد  ها درست کرده   آن یاسیاستعمارگران و عمال س   . ..است جدا باشد  ید از س  یبا

 يهـا   مقابله با اسالم و قرآن و با بهانهي برايا  حربهۀ  که به مثاب  ) 22، ص   1376،  ینیخم
 نمـوده و بـدان   یت، آن را طراحـ یـ است با قداست و معنو   ینافات س  از جمله م   یمختلف

خواسـتند شـرق را و خـصوصاً     یکار اجانب که م انتی خيها دست«: متوسل شده است  
ن یانـد کـه نگذارنـد مـسلم         دهیجا رس   به آن . .. خودشان قبضه کنند   ي را برا  یبالد اسالم 

 یها مجال    آن يشدند برا   ین همه متمسک به قرآن م     یاگر مسلم . ..متمسک به قرآن باشند   
، 6، ج1379، ینـ یخمامـام  (» قـرآن را و اسـالم را از مـردم جـدا کردنـد     . ماند ی نم یباق

  . )336 ص
فرهنگ قـرآن را  . ..استعمار«: داند ین ترفند را استثمار ملل مسلمان می هدف از ا يو



  507 )ره(ام خمینیهاي بازگشت به قرآن در نگاه و اندیشه ام راه  

، 1379، ینـ یخمامام (» کند ی خود باز ميبردار  بهرهيتر برا شیزده و راه را هرچه ب  عقب
م، ملّت اسـالم  ی از قرآن کر ی دول اسالم  يدور«: ن بود که  یاش ا   جهیو نت ) 461، ص   2ج

  . )438، ص2، ج1379، ینیخمامام (» بار مواجه ساخته اه نکبتین وضع سیرا به ا
ـ اهـم ا . از داردیـ  نیالت طـوالن یبار بـه تفـص    اه نکبت ین مراد امام از وضع س     ییتب ن ی
حکام جور قرار گرفتن مسلمانان دانست که مصائب ة طریل سیتوان در ذ یت را م  یوضع

 ي احکام اسالم، تحـت فـشارها   يعدم امکان اجرا  . ت خارج از احصاء است    ین وضع یا
ن و کتاب از ی مشغول کردن ذهن و فراموشاندن دي شده قرار دادن مردم برايزیر برنامه

 يا   در جامعـه یل و زندگشان و لزوم تعامی ای آن از زندگيها  اذهان و پاك کردن آموزه    
ن مقال یاۀ  و عواقب متعدد آن، از جمله آن مصائب و خارج از حوصلینیردیبا مظاهر غ

 در  يرین تعب یژه استعمال چن  یشات گوناگون و به و    یامام بدان در فرما   ة  لکن اشار . است
  . ن اتفاق استین ایری زيها هین به الیالذکر، جهت تنبه مخاطب عبارت سابق

ن یگر، و دیکدیاست با ین و سی به شدت بر اتحاد دين تفکر است که وی همیدر پ
ح مـستندات   ی آن، تنقـ   ین مبـان  یـی ده و به تب   یاجتماع و حکومت بودن اسالم اصرار ورز      

ـ  نمودن اییت اجرای آن در اذهان ملّت و در نهايها  م شالوده ی و تحک  یی و روا  یقرآن ن ی
  . ورزد یاتّحاد اهتمام م

ر ی قـرار گـرفتن در مـس   ين گام برای نخستيو: یومت اسالمل حکیـ لزوم تشک   ب
احکام اسالم محدود به «: داند ی می حکومت اسالمیی آن را برپايها  اء قرآن و آموزه   یاح

 احکـام پـس از رسـول اکـرم و تـا ابـد           ين چون اجـرا   یبنا برا . ..ستی ن یزمان و مکان  
امام (» .ابدی یضرورت م دستگاه اجرا و اداره يل حکومت و برقراریضرورت دارد، تشک

مـا  «: زدیخ یش به پا می کردن اعتقاد خویی اجرايز برایو خود ن  ) 620، ص   2ج ،ینیخم
ن قرآن در کشور مـا      ین اسالم و قرآن و قوان     یم که اسالم و قوان    ی آن کرد  ينهضت را برا  
ما امروز «: دیگو یگر می ديو در جا) 166، ص 9، ج1379، ینیخمامام (» .حکومت کند
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، 21، ج 1379،  ینـ یخمامام  (» میاده کن یم مقاصد قرآن و سنت را پ      یخواه  یم که م  یمفتخر
 ).397ص 

 اسـالم در نظامـات   یاسـ یاجرا ماندن نظام س ی شدن دستورات قرآن و ب  یی اجرا يو
 و ی انسان مؤمن و متق ینیات د ی ح ي مساعد برا  یط اجتماع یا نمودن شرا  ی و مه  ینیردیغ

ام یـ ن اساس بـدان ق ی دانسته و بر هم    یکومت اسالم ل ح ی لزوم تشک  یل عقل یعادل را دل  
ت و حفـظ نظـام    یـ م و ترب  ی لزوم حکومت به منظور بسط عـدالت، تعلـ         يآر«: دینما  یم

گانگـان از  ی از تجـاوز ب يری کـشور و جلـوگ     يجامعه و رفـع ظلـم و حراسـت مرزهـا          
ر ن کشور و آن کـشو یبت امام و ا   ین زمان حضور و غ    یکه ب   آن  ین امور است ب   یتر  یهیبد
  . )619، ص 2، جینیخمامام (»  باشدیفرق

 يگـر بـرا  ی دياقـدام ضـرور  : حیر جامع و صح یـ ضرورت تالش در ارائه تفاس       ج
 آن و يهـا  وهیر قرآن و شی در تفسي از نظر امام، بازنگر    یبازگرداندن قرآن به متن زندگ    

ود ات را در انحـصار علـم خـ   ی، آی هر علميرا علمایز. ح از آن است   یر صح یارائه تفس 
ش از هـر  ی خـود را در برداشـت خـو   يهـا   منبعث از دانستهيها تیر نموده و ذهن یتفس

هـر  . ..ان، فقهـا و   یفالسفه، عرفا، صوف  . اند  ه  ن را تخطئه نمود   یری دخالت داده و سا    يا  هیآ
 ابعـاد گونـاگون اسـت، مطـابق         يات قرآن را کـه دارا     ی خود را تخطئه و آ     يک ماعدا ی

  ) 221، ص 3، ج1379، ینیخم: ك.ر(ر نمودند یش تفسیمشرب خو
م یسته از قـرآن کـر  یـ  شا يرین، تاکنون تفس  یرغم زحمات فراوان مفسر     ین عل یبرابنا

. ..ن بزرگ مایمفسر«و »  کتاب خدا نوشته نشدهير برایتاکنون تفس«: ن نشده است  یتدو
ـ و ا ) 192، ص 1384،  ینـ یخمامام  (» اند   مردم مفتوح نکرده   يمات را به رو   یباب تعل  ن ی

ن حال کـه  ین در عیمفسر«:  آن استين کتاب و وسعت محتوایبه جهت عظمت اخأل  
کـه   ف قرآن کوتاه است، نه از بـاب آن یاند، لکن دستشان از لطا دهیاد کشی ز يها  زحمت

امـام  (» ن مـسائل اسـت  یتر از ا شیکه عظمت قرآن ب نیاند، از باب ا     کرده يریها تقص   آن
  ).432، ص 17، ج1379، ینیخم
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امـام  (ر یق تفـس یـ  دقيح از قرآن، به شرح معنایر صحیت ارائه تفس یك اهم امام با در  
ف مفسر پرداخته و با محـور دانـستن   یر، وظای تفسيها بی، آس )192، ص 1384،  ینیخم

: ك.ر( توسط مفسر ی مردم به مقاصد اله    ییدرك مقاصد قرآن و نزول آن و لزوم راهنما        
: ك.ر(رعالمانه، ی درك و ارائه تفسق بهیق اهل تحقیو تشو) 193، ص 1384،  ینیخمامام  
قدم . ..است ویز به عنوان عالم فقه، فلسفه، عرفان، سیخود ن) 17، ص1373، ینیخمامام 

  ).1381، ینیخمامام : ك.به عنوان نمونه ر(گذارد  یر میدر راه تفس
دهد که قرآن کتاب  ین نکته توجه می مختلف همگان را به ا     يها   اوالً به مناسبت   يو
 و  ي هـر دو مقـصد عـالم مـاد         ين الزم برا  ی و مشتمل بر فرام    ی و اجتماع  يرد ف یزندگ
  :  استياخرو

ن دسـتور  یتـر  ت تا ورود به حـوض بـزرگ  ی بشريقت قرآن را ـ که برا یحق
 بود و است ـ از صحنه خارج کردند و بر حکومـت   ي و معنوي مادیزندگان

 ـ خـط   ن کتاب مقـدس بـوده و هـست   ی ايها  از آرمانیکی ـ که  یعدل اله
  ) 395، ص 21، ج1379، ینیخمامام  (.دندیبطالن کش

  : م غافل شوندیک از ابعاد و اهداف و مقاصد قرآن کریچ ید از هین نبایو لذا مفسر
ـ تب« کـه  یتقاضا دارم کـه از کتـاب مقدسـ   . .. علماء یاز تمام  » ءیان کـلّ شـ  ی

  ) 17، ص1373، ینیخمامام . (دییهست غفلت نفرما) 89/نحل(
ن غفلت از ی مسلمانان عارض است، همیل آنچه بر حال فعل    یدال از   یکیکه  

 شـدن  ي و معنـو ي و گرفتار توهم حصر قرآن در مـسائل فـرد   یبعد اجتماع 
ن کتاب مقدس دامن    ی ا ی از ابعاد اله   يبه بعد . .. از علماء  يا    فهیهر طا «: است

 ،ي، اقتـصاد ی، اجتمـاع یاسـ یدر ابعـاد س . ..به کمر زده و قلم به دست گرفته 
ـ ند تا معلوم شود ای و جنگ و صلح قرآن وقت صرف نمای، فرهنگ ینظام ن ی

اسـت و   یاسالم به س  . ..ندیخبران نگو   یتا ب . ..ز است یهمه چ ۀ  کتاب سرچشم 
 يسایـ و به سر قرآن آن آوردند که کل       . ..حکومت و اداره کشور چه کار دارد      
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امـام   (الـشأن آوردنـد   میح عظین مسیگر به سر د  یمداران باز   استیجاهل و س  
  . )93، ص 20، ج1379، ینیخم

گـر اقـدام مهـم در    ید:  به قرآن و استناد بـه آن در علـوم مختلـف           یدـ نگاه علم  
 بـه قـرآن و توجـه بـه        ی، نگاه علمـ   )س(ینیراه بازگشت به قرآن از نظر امام خم         بزرگ
ن منبع اسـتنباط  یبه عنوان نمونه در علم فقه که قرآن اول. ات آن استی آی علم يها  جنبه

 بر عـدم    یات مبتن ی مدع یگر، به انضمام برخ   یدۀ  ش از حد بر ادل    یاحکام است، تمرکز ب   
ر از یگ  فقها در غفلت چشمی نابخشودني، خطا...ت ظواهر ویامکان فهم قرآن، عدم حج

 بـه  يامـا نگـاه آمـار   . گر ادلّه را موجـب شـده اسـت   یات قرآن و اکتفاء به سنت و د    یآ
ات یبه آ) س(ینی استنادات امام خمیفزونة دهند ان، نشانش یاستدالالت فقها در آثار فقه

ـ توان ا   یگر است که م   ی د ي نسبت به فقها   یقرآن در استنباطات فقه    ن مـسأله را اقـدام     ی
  .  در تحقق بازگشت به قرآن دانستي ویعمل

بازگشت به قرآن دانـست، رد  ة دیتوان آن را مؤثر و متأثر از عق    ی که م  يگریدة  دیعق
آن را مخـالف    ) س(ینیدم جواز نقل مصحف به کفار است که امام خم          مشهور ع  يفتوا

علو یاالسالم  «: داند  یاسالم م ۀ   باال بردن مقام و مرتب     ين به تالش برا   یان د یشوایدستور پ 
ـ  از طـرق امتثـال ا  یکـ یرا به قطع   ی؛ ز )334، ص 4صدوق، ج (» هی عل یعلیو ال  ن امـر و  ی
ان کفـار  ین است که انتشار قرآن در می ديها  آموزهۀ  گاه اسالم، نشر و توسع    ی جا ياعتال
ت دال بر لزوم و وجوب نشر معارف و قرآن        ین روا یلذا ا . راه آن دانست    توان شاه   یرا م 
  )727 ـ 726، ص 2، ج1421، ینیخم(. ان کفار است، نه منع آنیدر م

ن هدف در یت ایدات محوریز به مردم از مؤین و نی به مسؤولي ويها هیتوصۀ مطالع
 او همچـون  يها هیرات و توصیانات امام، غالب تعبیل کلمات و ب یدر تحل .  است انقالب

 ی برگرفته از مستندات قرآنـ یهمگ. ..ت حال محرومان ویا، رعایز از ر  یلزوم اتحاد، پره  
ن مقـال اسـت و   یاۀ  بوده است که خارج از ظرف و حوصلی وحيها و منطبق بر آموزه  

  .طلبد ی مستقل میخود مبحث
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  يگیر نتیجه

 یز رهبر انقالبیاستمدار و نیلسوف، عارف، سیه، ف یک فق یدر قامت   ) س(ینیامام خم 
داند و  یها را کتاب قرآن م  انساني و اخرويوی دنیبزرگ، تنها دستورالعمل جامع زندگ

ـ   هم. دار است ی به وضوح پد   يش، کنش و واکنش و    ین اعتقاد در گو   یبازتاب ا  ن او  یچن
ر در آغاز   یگ   چشم يها  رفت  شیرغم پ   یعل(مسلمانان   يها  یماندگ   عقب یشناس  بیدر آس 

ن رخداد شـمرده و در  ی ای آن را مسبب اصليها  از قرآن و آموزهيدور) ش اسالم یدایپ
 مسلمانان را ضـرورت  ی بازگرداندن قرآن به متن زندگ ين دو مقدمه تالش برا    یاۀ  جینت

انات ی آن در ب يکارها  و راه ن تالش   یلزوم ا . داند  یر و تنها راه نجات آنان م      یناپذ  اجتناب
 ي کـه بـرا  ییکارها ز اقدام به راه   یاو را ن  ة  ری منعکس است و س    ين و یها و فرام    هیو توص 

  . دهد یداند صورت م یبازگشت به قرآن الزم م
نش در بطـن جامعـه، وجـود    یان قـرآن و فـرام     یجرۀ  ن الزم ی که اول  یدر بعد اجتماع  

ـ آن است، خود متکفل ا     قر يها  ستهی بر با  ی و مبتن  ی اسالم یحکومت ن مهـم شـده و بـه      ی
دهد برخاسته و بـا   یص می تشخیاش را خالف معارف اله   هی که رو  یمخالفت با حکومت  

نهد که بارها تنها      یان م ی بن ی مهم، حکومت  ين بنا ی ا ي نظر يها  مند شالوده    قاعده يزیر  یپ
ن آن در یسؤولمؤکدش به میۀ د و توصینما ین قرآن اعالم می فراميساز ادهیهدف آن را پ

 است و لذا هـم  یمات قرآنیشان بر تعلی رفتارهايساز  و منطبق  ینینظر گرفتن مهمات د   
 قــرآن ی او جهــت بازگــشت بــه بعــد اجتمــاعيگــر در نظــر و هــم در عمــل، تــالش

  . است آشکار
ز، ضمن منطبق نمـودن کـالم و عمـل خـود بـر قـرآن،                ی ن ي و اخرو  يث فرد یاز ح 

 آنچه در يری و قرب به معبود با به کارگین از حجاب معاصرون رفتیز به بین را نیریسا
ـ  نياو برا. خواند ی نازل شده فرا م  ینی به مقام زم   یتشان از مقام ربوب   ی هدا يقرآن برا  ل ی
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ک ی هر   يایم و ابعاد و زوا    ی ترس ی کامالً عقالن  يریبه آنچه در اعتقادش راسخ شده، مس      
 یشناسـ  بی و آسـ یعلمۀ ه و مورد مطالع   نمود ییر را شناسا  ین مس ی الزم در ا   يها  از گام 
 گونـاگون  يهـا   بـه مناسـبت  يدهـد و بـر اسـاس آن، هـم بـه صـورت نظـر               یقرار مـ  

ن و هم در عمل ی قرآن را تببی الزم جهت برون رفت از بحران فراموش     يها  دستورالعمل
  .دینما یام میها ق ش بدانیبا تمام توان خو
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14.  د بن عل  ،  یصدوق قمدفتـر  : ، قـم   مـن ال یحـضره الفقیـه      . )1413(.   بن بابویه  یمحم
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  ).س (ینی امام خمی و پژوهشیمؤسسه آموزش: ، قميعبدالمحمد
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  یالههاي  مان به وعدهی ایتجل
  ینی امام خمیة عملریسشه و ی در اند

  1 لویبهمن هاد
 2زاده  ی محمد تق

  3 د رسول زادهیسع

شـود کـه خداونـد        مـی  داین هو ین چن یم ا یبا امعان نظر به قرآن کر      :چکیده
 در  ي و اخـرو   يوی کماالت و سعادت دن    يدادن بشر به سو      سوق يمتعال برا 
 یعنـ ی، ی  مثبـت و منفـ     يها  محركاز دو عنصر    ،  ن و احکام خاص   یکنار قوان 

ـ نهـا   نانـسا . د بهره برده استیوعده و وع    يت وجـود یـ ز بـه فراخـور ظرف  ی
ش را براسـاس   یرفتار و گفتار خـو    ی،  الههاي    مان به وعده  یزان ا یش و م  یخو

دورة   از جمله اشخاص بارز. کنند  میمی تنظی و اجتماعيآن در دو سطح فرد
ـ  ایات عملی است که مطالعۀ ح   ینیامام خم ،  معاصر مـان  ی از ایشان حـاک ی

                                                   
  bahman٦٣hadilu@yahoo.com علمی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم عضو هیئت. 1

 gmail.com@mohammadtaghizadeh٠٩١ کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث .2

  gmail.com@saeedrasoulzadeh٧٦ ثیرشته علوم قرآن و حدکارشناسی  .3

mailto:hadilu@yahoo.com
mailto:@gmail.com
mailto:@gmail.com
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ـ    . اسـت  یالهـ هاي     به وعده  يراسخ و   و یفیش رو بـه روش توصـ    ی بحـث پ
رة ی در سـ یالههاي  مان به وعدهین سوال است که ای پاسخ به ای در پ  یلیتحل
 ی مبتنـ یرة عملید؟ با کنکاش سینما  می رخ ي در چه ابعاد   ینی امام خم  یعمل

 همچـون  ي شـود امـور متعـدد      یکهم ن حاصل یشان چن ی ا یالههاي    بر وعده 
عـدالت  ی،  ستیـ ز  ساده،  اخالص در عمل  ،  انفاق در راه خدا   ،  صبر و استقامت  

  .ده استی به اوج خود رسیالههاي  ۀ وعدهی در سای و شهادت طلبیخواه
  .شهیاندی، رة عملیس، ینیامام خمی، الههاي  وعده: ها کلید واژه

  مقدمه

،  بندگان ی و مکان  یط زمان ی بشر و با در نظر گرفتن شرا       يازهایخداوند با توجه به ن    
و بـه تناسـب   هـا   ن وعدهی ایتیداده است که قرآن با توجه به آثار ترب     هایی    به آنها وعده  

هـاي   وعـده . پـردازد   میکه خداوند به مسلمانان داده استهایی    ط مسلمان و وعده   یشرا
 د از ابـزار برجـسته  یـ وعـده و وع رود   میبه شمارمهم هاي    از مسئله  یکیدر قرآن    یاله

 ين امـر بـرا  ی از آن جا که ادادند  می بشارت ه و کرد  انذار له آن ی به وس  که هرسوالن بود 
ن منظور ی بشر را بديش رویپهاي  خداوند لذت ت کردن مهم است یت شدن و ترب   یترب

مهـم کـه بـه    هـاي   تی از شخصیکی .د کندجای انسان ا ي برا يزه ا یدهد که انگ    می وعده
 ت و یجـد  شان همواره با  یا.  بود ینین داشت امام خم   یمان راست ی ا یالههاي    تحقق وعده 

ن باور در ی داشت و ایالههاي   بر وعدهیستاد و باور قلب  ین ا یت در مقابل مستکبر   یقاطع
خته و کامل در عصر حاضـر  ی فرهيشان که فردیا  او روشن بود وی مراحل زندگ  یتمام
 یات الهی از آي وي و اعتقادیده شده و ساختار ذهنید در وجودش دمیم توحیشم، بوده

 است که حـرکتش در انقـالب   یت قرآنین ترب یهم،  نیقی به طور    بهره وافر برده است و    
ر در معادالت یینده سبب تغیده و حرکت پوی شگرف در جهان گردی سبب تحولیاسالم
ـ    ی افزون بر ا   يگذارتأثیرن  ی شده است ا   یجهان هـاي   ش فـرض ین که نشات گرفتـه از پ
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روش  ردیـ گ  مـی مه سرچشیالههاي   به وعدهيمان و یاز ا ،   بوده ي در رهبر  ي و ياعتقاد
و منـابع کتابخانـه   ها   با استفاده از داده یلی تحل یفین پژوهش به روش توص    یق در ا  یتحق

ات یـ ات و روایو به آ،  پرداخته شدهینیشه امام خمین موضوع در اندی ای به بررس يا
شه یاد اند ین است که اصوال بن    ین بحث در ا   یت و ضرورت ا   یاهم. ز استناد شده است   ین

افته است بر یعت اسالم رشد ی بر اساس شریمختلف معرفتهاي   در حوزهینیامام خم
ک حکومـت  یجاد ی است که موجب ایالههاي  سنتۀ یپا تفکر امام بر  ین اساس مبان  یا

گـر  ی د ياز سـو  . باشـد  ی مـی   اسـالم  يکه عامل ظهـور جمهـور     ،   شده ینیت د یریو مد 
هاي  مان به وعدهیه تحقق ا   از جمل  ینی امام خم  ینورانهاي    شهین اند ی و تدو  یبازخوان

ـ  کـه ا يبـه طـور  ، ر اسـت ی انکار ناپذی ضرورتيبعدهاي   آن به نسل   ی و معرف  یاله ن ی
 افـراد باشـد   یزندگهاي   به تمام معنا در همه عرصه  ییتواند الگو   می ت بزرگوار یشخص
ـ  کـه در ا یسـوال . ج اسـت یتامل و تـرو ۀ ستیشاشه  ین اند یل ا ین دل یبه هم   ن پـژوهش ی

ـ  در اند  یالههاي    مان به وعده  ی ا یتجل:  کرد عبارت است از    توان مطرح  می ة ریسـ شه و   ی
ن که ینه بحث با توجه به ایشی است؟ در رابطه با پي چه ابعادي داراینی امام خمیعمل

هـاي   و پـژوهش  قـات یباشـد تحق   مـی می از امور مهم در قـرآن کـر  یکی یالههاي  وعده
بحـث    کـه در ي و مطالعه ا  یررسن خصوص صورت گرفته است اما با ب       ی در ا  يمتعدد

 صورت نگرفته يان نامه ایا پایا مقاله یل کتاب ی از قبیقیتحق، ش رو کار انجام گرفتیپ
  .است

 شناسی  مفهوم

  مانی ایاصطالح و يلغو يمعنا) الف
م ین رفتن بیدر اصل آرامش خاطر و آرامش نفس و از ب» أمن«مان در لغت از مادة یا

مـان کـه   یدگاه ابـن فـارس ا  یاز د ) 9ص: 1ج،  ق1412ی،  راغب اصفهان  (و هراس است  
انـت و سـکون و آرامـش    ی ضـد خ يباشد و به معنا می) النونـ م  یالمـ شۀ آن الهمزه  یر
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  ) 133ص: 1ج، ق1371، ابن فارس (.ق استیگر آن تصدی دي و معنایقلب
سته  دانمانی ایقی حقي را معنای قلبقیتصد، مانی اي درباره معنانی کتاب العسندهینو

تـو  ) نیصـادق و ما أَنْت بِمؤْمنٍ لَنا و لَو کنَّا  (هی در آمانیمعتقد است مقصود از ا     است و 
 يبـه معنـا   )17وسـف ی (!میهر چنـد راسـتگو باشـ   ،  کرد یهرگز سخن مارا باور نخواه    

 )389ص: 8ج، ق1410ي، دیفراه. ( و باور داشتن استی قلبقیتصد

ـ  ر ي ضد خوف را برا    ي همان معنا  زی لسان العرب ن   سندهینو  بـر گرفتـه   )أ م ن ( شهی
 بـه  مـان ی کـه ا دیـ گوی را نخست در برابر کفر دانسته و سپس ممانی ااز است و مقصود  

ـ ،  ابن منظـور   (. قرار گرفته است   بی تکذ برابر در )ی و لسان  یقلب( قی تصد يمعنا ،  تـا  یب
 یعنیلم است در وزن و معنا مانند س     ) امن (مان از واژه  ی ا یومیبه اعتقاد ف   )21ص: 13ج

  ) 24 ص: 2 ج، ش1372ی، ومیف. ( آرامش استيبه سالمت ماند و در اصل به معنا
رش دل همـراه    ی که با اعتـراف و پـذ       ی و قطع  ینیقی باور   یمان در اصطالح به معن    یا

از  )73ص: 1ج، ق1384، ابـن عاشـور   (.دینما  میانسان را به آن رهنمون، است و عمل
،  بـه آن یز عبارت است از علم به آن با التزام عملـ       یهر چ مان به   ی ا یینظر عالمه طباطبا  

ـ نز یـ مـان بـه آن چ     یای،   بدون التزام عمل   يزین به وجود چ   یقیپس صرف علم و       .ستی
 )159ص: 18ج، ق1417یی، طباطبا(

ضد خوف و ی،  و قلبینیقیباور ،  آرامش خاطريمان در لغت به معنا    ین ا یرابپس بنا 
  .رش دل و عمل به آن همراه استی که با پذینیقیانت است و در اصطالح باور یخ

 وعده یاصطالح و يلغو يمعنا) ب

 است که داللـت بـر       یحیباشد که کلمه صح     می ) الدال _نی الع _واو (شهیوعده از ر  
  )125ص: 6ج، ق1404، ابن فارس (. را داردیح سخنیترج

 وعدتُه (باشد یم ي و هم بد   ی خوب ي وعده در اصل از وعد هم به معنا        :دیراغب گو 
ان وعـده  ی او را به سود و زیعنیکه سه مصدر دارد ) عاداًیو م بنفع و ضر وعداً و موعداً
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راغب  (.رود  می شر به کارير و هم برا   ی خ ي بوده هم برا   یدادم فعل وعده که دو مفعول     
ـ  ا یبرخ) 875ص: 1ج،  ق1412ی،  اصفهان  .داننـد   مـی  ریـ  خ يز فقـط بـرا    یـ ن وازه را ن   ی

 )162ص: 3ج، ق1375ی، حیطر(

ـ ام ( وعدتُه وعـدا   : مانند يزید به چ  یان ام ی ب يح است برا  ی صح يوعده کلمه ا   د بـه   ی
ـ و ا) دهـم   می را به اويزید به چیام ( وعداأَعده).  را به او دادم يزیچ ن کلمـه هـم در   ی
 عهـد  یوعده به معن )125ص: 6ج ،  تایب، ابن فارس  (.رود  می ر و هم در شر به کار      یخ
  )226ص: 7ج، ش1371ی، شیقر (ندیر و شرّ هر دو بکار رود گویست و در خا

ر و شر بـودن آشـکار   یخ، ان سخنی که م یزمان: ز آمده یر ن ی و ابن اث   يان جوهر یدر ب 
 د و اگر شامل امـر شـر شـود بـا           یآ  می )العده (و) الوعد (ر با یگردد حرف مشمول بر خ    

ـ  ابـن اث _551ص: 2ج، ق1376ي، جوهر (.خواهد آمد ) دیالوع (و) عادیاال(  ش1367، ری
  )206 ص:5ج

  باشدریخواه آن أمر خ، يست از تعهد کردن به انجام أمر ادر اصطالح عبارتعده و
 .شـود   مـی نیمعـ ، نـه یقرۀ  واسـط بـه   هـا      از آن  یکـ یدا کـردن بـه      یا شر و اختصاص پ    ی
  )219 ص:3ج، 1380ي، مصطفو(

ا دفع ضـرر از او در    ی يگری د دن نفع به  یرسة  درباروعده عبارت است از خبر دادن       
ا ی يگریدن ضرر به دیرسة دربارد عبارت است از خبر دادن   ی مخبر و وع   ينده از سو  یآ

  )243ص: ش1386ی، بحران( . مخبرينده ازسوی از او در آیاز دست رفتن نفع
ه استعمال ید وجود دارد تفاوت از ناح  یوعده و وع  ۀ  کلمن دو   ی که ب  ین تفاوت یمهمتر

ـ   مـی ر و هم در وعده شر به کاری است که وعد هم در وعده خ       نیاست و آن ا     یرود ول
  )463ص: 3ج ،  تایب، ابن منظور( .شود  میعاد فقط در وعده شر استعمالید و ایوع
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  ینی امام خميرة رفتاریس

   استقامتو صبرـ  1
آن و مضطرب نگشتن و مقاومت کـردن   نانیاطم عبارت است از ثَبات نفس و،  صبر

در . شان نگـردد ینه انسان تنگ نشود و خاطرش پری که سيا به گونه،  بیو مصا  ایبال در
ـ فرما  می سوره هود استناد نمود که    11ه  یم آ یرآن کر توان به ق    می ن باره یا إِال الَّـذینَ    :دی

مـان  یه ا یدر سـا   ( مگر آنها کـه    صبرَواْ و عملُواْ الصالحات أُولَئک لَهم مغْفرَةٌ و أَجرٌ کبِیر         
آمرزش ،  آنهايسته انجام دادند؛ که برای شايدند و کارهایصبر و استقامت ورز) ،نیراست
  )هود11 (! استیجر بزرگو ا

 شـدائد   نـد یگو یمـ آنهـا   ،  دهـد  یم خود را به نعمتها      يلطف پروردگار شدائد جا   به  
زه یگـر پـاك و پـاک   ی ما با آن شسته شد ما دیو تمام معاص  ،  گذشته کفاره گناهان ما بود    

 به توبه و بازگشت بـه درگـاه او         يازیل ن ین دل یو از مقربان درگاه خدا و به هم       ،  !میشد
مان که صـبر را در برابـر شـدائد و حـوادث           یتنها افراد با ا    کند یمسپس اضافه   ! میندار

از ، کننـد  ینمـ  و در همه حـال از اعمـال صـالح فروگـذار           اند  کردهشه  ی پ یسخت زندگ 
إِال الَّـذینَ صـبرُوا و عملُـوا         .و تکبـر بـر کنارنـد      ،  و غـرور  ها    ی و ناسپاس  ها ينظر  تنگ

حاتالالص .  و ، کنند یم و خدا را فراموش شوند یممغرور ، ه هنگام وفور نعمت  آنها نه ب
بلکه روح بزرگ و فکر ، کنند یم و کفران گردند یموس یبت ماینه به هنگام شدت و مص

ـ را هر دو در خود هضم کـرده و در هـر حـال از              ) بال (و) نعمت (بلندشان اد خـدا و  ی
 ین افراد آمـرزش و پـاداش بزرگـ        ی ا يل برا ین دل یو به هم  . گردند ینموظائفشان غافل   

  )32ص: 9ج، 1374ي، رازیمکارم ش (.أُولئک لَهم مغْفرَةٌ و أَجرٌ کبِیرٌخواهد بود؛ 
، صبر و استقامت در کارهاسـت ی، ران اسالمیژه مدیران به ویمدهاي   یژگی از و  یکی

 یندن بـه اهـداف سـازما   ی و رسـ يروزیـ عامل پها،   در آنیژگین وی است که هم  یهیبد
 در طول مبارزات ی به اهداف الهیابی دستي بودند که برا ی اله ي رهبر ینیامام خم . است
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ـ ، 1357تا سر انجام در سال ،  صبر و مقاومت نموده يان متماد یسال،   اش یانقالب  یانقالب
ـ  یریشـ هاي     رساند و از ثمره    يروزیبزرگ را به پ    ی، عیشـف  (.راب نمـود  ی را سـ   ینش ملت

  )110ص : 1389
 جـاد ی دل او مـوج ا يایـ مـشکالت در در هـاي     کـوه .  بود يصبر و بردبار  امام مظهر   

دو قـسم    امام به هـر   . آورد  نمی  به وجود  یدر عزم استوار او خلل    هاي    یکرد و سخت   نمی
صـبر برآنچـه از آن   : صبر دو گونه اسـت «: دیفرما  مییامام عل . نت شده بود  یصبر ز 

امام ) 96ص: 68ج ،  1403ی،  لسمج( .»يدار  می  و صبر برآنچه آن را دوست      يناخشنود
ـ بـر تبع ، بـر زنـدان  ، کـرد   مـی داشت صبر   می ن دوست یبرآنچه ناگوار بود و همچن     د و ی

بر از دسـت دادن پـدر و   ، بر حماقت احمقان،  بر جهالت جاهالنیط دشوار زندگ  یشرا
 را به  ینی خم ی خبر شهادت مصطف   یوقت،  صبر بر از دست دادن فرزندش     ،  زشیمادر عز 

 آورده و رونی ببیشروع کردند به ذکر گفتن و سپس ساعت خود را از ج         ،   دادند شانیا
ط هـم درس  ی در آن شـرا یوقت درس دادن شده و حت   :  به آن انداختند و گفتند     ینگاه

 . فرزندشـان را برگـزار کردنـد   میمراسم تـرح  ،   نکردند و پس از کالس     لیحوزه را تعط  
ـ تـن از     72 و   ید بهشت یاران مثل شه  ین صبر بر از دست دادن       یوهمچن اران او کـه بـه      ی

س ی و با هنر که رئیصبر بر فاجعه شهادت از دست دادن رجاع  . دندیدرجه شهادت رس  
 محراب کـه  يصبر بر شهادت شهدا   . ران بودند ی ا یر کشور انقالب  یجمهور و نخست وز   

  )76ص : 1378ي، اکبر (.زان او بودندیهمه از عز
ار عالقمند بود و امام ی به امام بس بود کهيدرجنوي ب  خوب نجف آقا   ي از علما  یکی

ر کردنـد و  ی دسـتگ يگـر ی فرزند او به همـراه جمـع د       یت داشتند وقت  یشان عنا یز به ا  ین
ار ناراحت شده ی پسر خود بسي برايجنوردي ب د آقا یرس  می به گوش ها    زمزمه اعدام آن  

ـ دلدار،  م گرفتند نزد او رفته    یک شب امام تصم   ی. بود ـ      . شان دهنـد  ی ه و  بـه منـزل او رفت
من «   : ه او عوض شود فرمودندی چند مزاح هم کردند تا روحی کردند و حتيادیت زیعنا
من گفتم کـه خـوب اسـت زنـدان     .  رفته زندان  یگفتند که مصطف  ،  ه بودم ی در ترک  یوقت
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 : به امـام گفتنـد     يجنوردي ب ن صحبت را کردند آقا    ی امام ا  یوقت. »شود  می دهیورز،  رفته
  )153ص: 6ج، 1376ی، وجدان (.»میرآقا ما دل و قلب شما را ندا«

دهنـد و     می  که عمل صالح انجام    یپاداش کسان ،  سوره هود 11ه  یر آ یبا توجه به تفس   
شوند اجرشان آمرزش پروردگـار و    نمید دچار حزن و کفران  یو شدا ها    یدر برابر سخت  
ـ یره امـام خم ی که نـسبت بـه سـ   ين رو با مطالعه ایاز ا.  خواهد بود  یپاداش بزرگ   ین

ـ  ین امر الهـ یم که امام به ایرس  میجهین نتیت گرفت به ا   صور ده و یعمـل پوشـان  ۀ جام
  .ن امر داشته اندی نسبت به ایمان قبلیا

   در راه خدااقفانـ  2
ـ      یقرآن ي  ا  واژه،  انفاق  .کوکـاران یمـصارف ن   صـرف کـردن مـال در      ی اسـت بـه معن

هـاي    یژگی از و  یکی عمل صالح و     ی اصل يها  هی از پا  یکیبه عنوان     می کر  قرآن در  انفاق
ـ  از هـر چ شی انفاق بـ یتی بعد تربمیدر قرآن کر  .  قرار گرفته است   یدتأکمؤمنان مورد    ز ی

ن یتوان در ا  می که دانسته شده استمانی مکمل اثی حنیمورد توجه قرار گرفته و از ا  
ـ بِاللَّ أَمـوالَهم  نْفقُـونَ ی نَیالَّـذ  :دیفرما  میسوره بقره استناد نمود که 274 هیباره به آ   و لِی

لَ خَوف ال و ربهِم عنْد أَجرُهم فَلَهم ۀًیعالن و اسر النَّهارِ یعهِم      ـمال ه زَنُـونَ ی وح     آنهـا کـه
مزدشـان نـزد پروردگارشـان    ، کنند یمانفاق ، پنهان و آشکار،  شب و روز  ،  اموال خود را  
 )274 (.شوند یمن یو نه غمگ،  بر آنهاستیاست؛ نه ترس

 انفاق خود  ی که گاه  ی در حال  کنند یمدر شب و روز انفاق       که اموال خود را      ییآنها
 يو اگر همه احوال انفاق را ذکر کرده برا.. .دارند یم آن را اظهار یرا پنهان داشته و گاه

و همواره و در شب و   ،  گران نسبت به عمل خود اهتمام دارند       ن بود که بفهماند انفاق    یا
ن است یو حواسشان جمع ا   ،  ابندیا در  ثواب انفاق ر   خواهند یمروز و خلوت و جلوت      

ن یـ  سـبحان در آخـر ا      ي خـدا  مینیب یمو لذا   ،   خدا را به دست آورند     يکه همواره رضا  
ـ فرما یمکو داده و ی نيا وعده، شانی و لطف به ا    یات با زبان مهربان   یآ فَلَهـم أَجـرُهم   : دی

 نْدعهِمبر... ) 615ص : 2ج، ش1374یی، طباطبا(  
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ن امر توجه داشتند ی به این علیر المومنی همانند جد بزرگوارشان امینیامام خم
ـ  از   یکـ یل از زبـان     یـ  شود مطلب ذ   یدگیازمندان رس یکه به ن   ـ اران امـام در ا  ی ن بـاره  ی
  : استیخواندن
 از واعظـان  یکـ ی. شد که فلج بود ی می بود که دو سالینیرمرد متدی پي شوشتر يآقا

 دفتـر  یضرت امام به من که در آن زمان مسئول مـال ح. ن مطلب را به امام عرض کرد  یا
د تا به او کمک کنم اما متاسفانه روز یاوریادم بی صبح 9بودم تذکر دادند که فردا ساعت 

آمدند و من   میت به منزل امامی جهت تسليادیزة عدد شد و ی شهیبعد حاج آقا مصطف
اط یامام داخل ح. طالع داد را به امام اي شوشتريآقاۀ یقضتوان   نمی9فکر کردم ساعت 

ک وقت متوجه شدم امـام نگـاه    یگفت    می آمد خوش آمد    می ف داشتند و هرکس   یتشر
 9مگه بنا نبود کـه سـاعت   : دم فرمودندیشان رسیع خدمت ای به من کردند که سر يتند
ن وضـع و    یـ قه است گفتم با ا    ی دق 10/9د االن ساعت    ی کن يادآوری ي شوشتر ي آقا يبرا

 پاکت گذاشـتد و بـه    ي را برداشته و تو    یخودشان رفتند مبلغ  .  چه یعنی: احوال؟ فرمود 
 ي بـه منـزل آقـا   ی کنم وقتـ ی ببرم و از او احوال پرس ي شوشتر ي آقا يمن دادند که برا   

 که ی تعجب کرده که امام در حال      يشان رساندم و  یدم و سالم امام را به ا      ی رس يشوشتر
  ) 88ص : 1 ج1388، دهستو (ف استیبت شده است به فکر مردم ضعیدچار مص

 یت خداوند به کسان یرضاة  وعدن  یو همپن  از مطالب فوق درمورد انقاق در راه خدا       
ن ی به اینیره امام خمین موضوع در سی ایز با بررسیو ن،  کنند  می که در راه خدا انفاق    

 کرده و نـسبت  یش عملی خوین امر خدا پسندانه را در زندگ     یم که امام ا   یرس  می جهینت
  . داشتندینیقی و یه خداوند به انفاق کنندگان باور قبلبه وعد

   عمل در اخالصـ  3
عبـادت و تمـام اعـضا و    ، عمـل ، اخالق، تین، شهی خالص نمودن اند یعنیاخالص  

، نکـه خـود عمـل   ی ایکـ ی :شـود  ی در آن لحاظ مـ ی خدا که دو نکته اساس  يجوارح برا 
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گر یو د، شد و خداپسند باشد با یی خدا یسخن گفتن و عبادت و مانند آن عمل       ،  شهیاند
ت و هـدفش هـم   یـ  خـدا انجـام بدهـد و ن   ين عمل خدا پسندانه را برایکه انسان ا  نیا

 :سوره صافات استناد نمود 48 تا 40ۀ فیشرات  یتوان به آ    می ن مورد یدر ا .  باشد ییخدا
ینَ إِالخْلَصالْم اللَّه ادب40( ع ( لُومعقٌ مرِز ملَئک لهأُو)41( َونکرَمم مه و اکهفَو  )فی )  42

بیـضَاء لَـذَّةٍ   ) 45(یطَاف علَیهم بِکأْسٍ من معینِ    ) 44( سرُرٍ متَقَابِلینَ    یعل)43(جنَّات النَّعیمِ   
ف عـینٌ   و عنـدهم قَاصـرَات الطَّـرْ      ) 47( هم عنها ینزَفُونَ     ها غَولٌ و ال    فی ال) 46(لِّلشَّارِبِینَ  

)48( جز بندگان مخلص خدا ) بنـدگان  [ آنـان  يبرا) 40 ()!فرها برکنارندین کیکه از ا
ـ م )41(،   است يا  ژهیون و   ی مع يروز] مخلص و آنهـا  ، ) گونـاگون پـر ارزش  ي (هـا  وهی

 که بر تختها رو   یدر حال  )43 ( پر نعمت بهشت؛   يدر باغها  )42 (شوند یم داشته   یگرام
ـ  لبر يو گرداگردشان قدحها   )44(،  اند  دهزه  یگر تک یکدی يبه رو  ز از شـراب طهـور را      ی

 که یشراب )46 ( نوشندگان؛يو لذّتبخش برا، د و درخشندهی سفیشراب )45 (؛گردانند یم
 یو نـزد آنهـا همـسران   ) 47 (!شوند یم عقل است و نه از آن مست یه تباهینه در آن ما   

  )48 (.ورزند ینمبا چشم است که جز به شوهران خود عشق یز
ـ ،   است ین گروه به خداوند کاف    یان ارتباط ا  ی ب ي برا یی به تنها  "اللَّه عباد   "واژه  یول

، بخـشد  یم به آن يگری عمق و جان دردیگ یم در کنار آن قرار     "نی مخلص " که یهنگام
 کـه خـدا او را خـالص کـرده      ی کـس  "غه اسم مفعول  ی ص " بصورت " مخلص "آن هم 
 و شـوائب  یطانی شـ يهـا  وسوسـه و از هر گونه  ،ایخالص از هر گونه شرك و ر   ،  است
بلکـه خـدا بـا     ،  شـوند  ینمن گروهند که به اعمالشان جزا داده        ی تنها ا  يآر.  نفس يهوا

 دقت در نیمخلصپاداش . رندیگ یمحساب پاداش  ی و بکند یمفضل و کرم با آنها رفتار     
کار رفته کـه   به يشتر در مواردیب) به کسر الم (" مخلص " که دهد یمات قرآن نشان    یآ

 "  مخلص"یول، ده استیو هنوز به تکامل الزم نرس،  استيانسان در مراحل خودساز
 ی جهـاد بـا نفـس و طـ         ی که انسان بعد از مـدت      شود یم گفته   يا  مرحلهبه  ) به فتح الم  (

دا یت پین مصونیاطی ش يها  وسوسه که از نفوذ     رسد یم یمان به مقام  یمراحل معرفت و ا   
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 عبادك  نَ إِال غْوِینَّهم أَجمعی فَبِعزَّتک ألُ  :کند یمس نقل   یاز قول ابل  چنان که قرآن    ،  کند یم
  منْهمخْلَصنَیالْمبه عزتت سوگند که همه آنها را جز بندگان مخلصت گمـراه خـواهم          ؛ 

 "ات قرآن آمده عظمـت مقـام  ین جمله که مکرر در آ     یا). 82ـ   83ه  یسوره ص آ   (.کرد
دان یق بعد از عبور از آن میصدهاي  وسفیمقام ، ن مقامی اازدس یم را روشن "نیمخلص

 ما ؛نَیالْمخْلَصکذلک لنَصرِف عنْه السوء و الْفَحشاء إِنَّه منْ عبادنَا ، ش بزرگ استیآزما
، می و فحشاء را از او دور سازيم تا بد یوسف نشان داد  یش را به    ین برهان خو  ی چن نیا

  )47ص: 19ج، 1374ي، رازیمکارم ش (.بندگان مخلص ما بودچرا که او از 
ـ  بر اخالص عمل در کارهـا و  ی مذهبي به عنوان رهبر   ینیامام خم  خـدمات  ۀ ارائ

ـ  بر ا  يو. گردد  می  را در انجام عمل خواستار     یشه اله یاصرار کرده و حفظ اند     ن بـاور   ی
ـ  بهره گینیشه دین اند یتواند از ا    می زی نظام و ادامه آن ن     يداریاست که پا    چنانچـه ، ردی

  : دیفرما می
یک کشورى که براى خدا قیام کرده است، براى خدا هم پایـدار             . براى خدا 

 )124 ص،13ج صحیفه امام، (.دهد ماند و براى خدا هم ادامه مى مى

 یشه الهیدر ادامه اند، تواند در آغاز راه خدا محور بوده  ي می شه ا ین اند یرهبر با چن  
 حرکـت  يرسد کـه امـام از ابتـدا     می را حفظ کند و به نظر    یالهة  زیگانداشته و تا آخر     

در همـه  ،  و حفظ و حراست از آرمان انقالب  ی اسالم يس جمهور ی خود تا تأس   یانقالب
ن ملت دانـسته و در   ی ا ي برا ي را حفظ کرده و خود را خدمت گذار        یزه اله یانگ،  مواقع

ـ     ،  شین راه با عمل و رفتار خو      یا صه ظهـور رسـانده و بـا رفتـار          اخالص خود را به من
 نگـرش   يران بوده است و چـون دارا      ی جامعه ا  يق و دلسوز برا   ی صد یخادم،  متواضانه

توانـست در قلـوب   ،  را در عمل به اثبـات رسـاند   يهرم معکوس بوده و خدمت گذار     
 .ت کنـد  یری نفـوذ کـرده و بـر قلـوب مـردم مـد             ییروان مکتبش به شکل معجزه آسا     یپ
  )135ص: 1389ی، عیشف(

 بـرد کـه آن مـرد        ی مطلب پ  نی به ا  توان ی م میکن ی امام راحل نگاه م    ی به زندگ  یوقت
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بزرگ هم اخالص در هدف و هم اخالص در گفتار و هم اخالص در عمل داشتند چرا 
 السالم بودنـد بـا تعمـق در    همی علتی مکتب اهل بافتهی خود پرورش    ینیامام خم  که

 شـاخص و  ییبه الگو، شی اعمال و رفتار خو     در اه   آن يری و به کارگ   ی معرفت يها  آموزه
  .  شدندلی مکتب تبدنیممتاز در ا

 هینی در حـس   ی سـخنران  رادی ا ي که امام را برا    ي روز کردند ی م فیحاج احمد آقا تعر   
 ادی فري همچنان که صداگاهی جايقبل از آنکه امام بروند رو ،  کردم ی م یجماران همراه 

 نیا: ام دست مرا گرفتند و دم گوش من فرمودند ام»ینــیدرود بر خم«:  کهآمد یمردم م
ـ »ینی درود بر خم  ینیدرود بر خم  « و بلند    صدا  کی که همه    ینیب ی را م  تیجمع  کننـد  ی م

 که ی از هدف يا  ذره،  »ینیمرگ بر خم  «: ندیبه خدا قسم اگر همه شان جمع شوند و بگو         
ـ    یدارم و راه    در ي معظـم رهبـر   مقـام  . نخـواهم کـرد    ینی گـرفتم عقـب نـش      شی کـه پ

ـ نوشته حـضرت امـام در دفتـر        ،  شیها پ    دارم سال  ادیبه  : ندیفرما یخاطراتشان م   ادبودی
 آن یالتیآن مرحوم مرا به منزلش برد و با تفـص       ،   کردم ارتی ز زدی را در    يریمرحوم وز 

 کـرده  یاش مخف   از خانه  يا   در گوشه  بای گذاشته بود و تقر    يا  نوشته را که در صندوقچه    
 هللا به من نشان امیق:  نوشته بودند1323 و نوشته امام را که در سال   آورد و باز کرد   ،  بود
 در ذهـن    شـود  یمعلـوم مـ   ،   هللا بـود   امیاصال محور سخن در نوشته حضرت امام ق       ،  داد
، سابقه داشته است) ي و فرادیان تقوموا هللا مثن (ی و در تمام مراحل زندگشانی افیشر

 کـه انجـام   ي خدا بود و هـر کـار  يا برشانی که حرکت و گفتن و سکوت ا       دندیهمه د 
 هم بود که موجب شـد بـه دسـت آن    زی چکی نیتنها هم،  هللا بود امی با قصد ق   دادند یم

 )610ص: 3 جلد 1381، يخامنه ا. (افتدی معجزه اتفاق بکیبزرگوار 

ـ   یفه قرآن کریات شر یتوجه به آ   ن رو با  یاز ا  ن یم درمورد اخـالص بنـدگان و همچن
،  نسبت به خداوند متعال دارندی ابعاد زندگانی کامل در تمام که اخالص  یپاداش کسان 

ن باور یتوان به ا    می ینی امام خم  یره عمل یشه و س  یاند ن موضوع در  ی ا یز با بررس  ین و
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مان و بـاور    یا،  ات فرموده ین آ یکه خداوند در ا   هایی    ات و وعده  ین آ ید که امام به ا    یرس
  .ش به کار برده استی خوین در زندگای داشته و آن را به صورت عملیقبل

   یستیز ساده ـ 4
 ییا و رهـا ی به مظاهر دنی مورد نظر اسالم عبارت است از عدم دلبستگ    یستیساده ز 

 و رفاه ییگرا  تجمل، ه بودن که مقابل آنیرای پی و بید زندگیفات زایاز تجمالت و تشر
  درایــ بـه دن ی و عـدم دل بـستگ  یستیـ خداونـد متعـال دربـاره ســاده ز   .  اسـت یزدگـ 

ـ  متَّعنا بِه أَزواجاً منْهم زهـرَةَ الْح       ما ی   إِل کینَیع تَمدنَّ الو :دیفرما  می سوره طه 131هیآ  اةِی
، ي مـاد  ينعمتها به را خود چشمان هرگز و ی و أَبق  رٌی خَ ربک رِزقُ و هیف لنَفْتنَهم ایالدنْ
است؛ تا آنان را در ی دنی زندگيها  شکوفهنها  یا! فکنیم،  میا  داده از آنان    ییها   به گروه  که

   !دارتر استی پروردگارت بهتر و پايم؛ و روزییازمایآن ب
)يبه معنا  )نیع مد ر یـ ن تعبیـ و در ا،  کـردن ی نگاه را طـوالن یعنید آن است ی د  مد

ه است از شدت عالقه و محبـت     یز کنا ی به هر چ   ی به کار رفته و نگاه طوالن      یمجاز عقل 
 زن يها جفتا یاصناف کفار و ، شده که گفته ي به طور" ازواج"و مراد از کلمه ،به آن 

و اگر ازواج را نکـره آورد       ) باشد یم خانواده   يکه همان معنا  (،   از کفار است   يو شوهر 
زنـد کـه قابـل اعتنـاء     ینان آن قدر ناچینکه ای اندك نشان دادن آنان است و اظهار ا      يبرا

 " و کلمه" ما متعنا به"ر است بر جملهی به منزله تفسیاةِ الدنْیا زهرَةَ الْح  جمله. ستندین
زهـرة  ـ ا جعلنا لهم  یو ـ  به  ی نعن"ر آنی است در مقدر و تقدی منصوب به فعل"زهرة

 "نت و بهجت آن است و کلمه      ی ز "ایات دن ی زهره ح  " است و مقصود از    "ایاة الدن یالح
مراد از آن  ،  اند  گفته یبعض. دن است ی سنج ش و ی آزما ي از فتنه است که به معنا      "نفتنهم

ی هـم   تعاليه خدای عذاب است از ناحی مال و اوالد نوعيادیفتنه عذاب است چون ز    
و ال تُعجِبک أَموالُهم و أَوالدهم إِنَّما یرِید اللَّه أَنْ یعذِّبهم بِها فی الدنْیا و  :چنان که فرمود

 مهقَ أَنْفُسرُونَ   تَزْهکاف مه و     ک خَ"جملهو مراد ازبقُ ری رِز قرٌ ونه مقابله با ی به قر"یأَب
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ات آخرت که معلوم است هم بهتر است و هم یا عبارت است از رزق حیات دنیزهره ح
 از یا و بهجت آن که مـا اصـناف  یات دنینت حین است که به ز   یه ا ی آ يو معنا . تر یماندن

م ینـ یم و ببی تا امتحانشان کنمیا دادهشان را به آن اختصاص ی از ا يا عده معدود  یمردم و   
 در  يرا آنچه پروردگارت به زود    یز،  مدوزچشم   کنند یم چه   میا  کردهشان  یدر آنچه روز  
   )334 ص: 14ج1374یی، طباطبا (. استتر یماندن بهتر و کند یمت یآخرت روز

ن حالت اگر بـر     ی ا  که ا است ی به دن  ی و دلبستگ  یوابستگی،  ن مانع کمال آدم   یمهمتر 
دهد و از فروغ آن  ی را تحت شعاع قرار م ی انسان يتمام ارزشها  روح انسان حاکم گردد   

 بهتر از زهد و ساده ی راه يبا و مظاهر ماد   یبنده ز ی فر يها   از جلوه  یی رها يکاهد برا   یم
بدون ، دکن ی میتکلف زندگ ی است که بيا آزاده، ای به دنیرغبت یزاهد با ب ستی نیستیز

امـام  ،  ه زاهـد و وارسـت     يهـا   ن چهـره  یتـر   از برجسته  یکی. دیپو  ی را م  یتعلق راه زندگ  
ه انداخته بود او نه تنها از تجمـالت       ی امام سا  ی بر همه زندگ   ی است که سادگ   ینیخم

 کـه از  ید روحـان ید حمیس.  هم گذشته بود   یر تجمل ی از امور غ   ياریزار بود که از بس    یب
 یامام در زنـدگ « :دیگو  می  است ینی از نهضت امام خم    یلیتحلکان امام و مولف     ینزد

 زدیـ  چرب و نـرم پره يغذا از، خورد  میساده، دیپوش  میساده،  ستیز  می همواره ساده 
شان نـان  ی مورد عالقه اينجف غذا در، جست ي می دوريمقوهاي   یاز خوراک ،  کرد می
  )105ص: 1ج، 1376ی، وجدان (».ر و مغز گردو بودیو پن

ر کـرده بـود و    یاء و سلف صالح است همه را متح       یادآور انب ی امام که    یو سادگ زهد  
  کنـد و سـاده     ی زنـدگ  يت مـاد  ین وضـع  یتوانـست در بهتـر      مـی  ن بود که امـام    یمهم ا 

 کنـد خانـه   یک کاخ زندگیتوانست در   می که رهبر بود و  ی وقت ینیامام خم . ستیز می
 که يخانه ا. کرد ی می کوچک زندگيد و انسان بزرگ در خانه ایمحقر جماران را برگز

 در یر انقالب اسـالم یخت که چگونه رهبر کب    یان را برانگ  ی تعجب جهان  یبه علت سادگ  
  ) 49ص: 1378ي، اکبر (.کند ی می زندگين خانه ایچن

 قرار شـد طبـق      یوقت«: ندیفرما  می  امام یستی درباره ساده ز   یلی اردب يت اهللا موسو  یآ
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 یـی  که صورت دارای خود را بدهند اول کسییداران صورت ی مسؤل یاصل قانون اساس  
ش را نوشت و فرستاد که الحمد اهللا ین خود را داد امام بود و تمام موجودیخود و متعلق
 یم ولیم از امام نخواستیما اقدام نکرد ! ي نداشت زی و چ  ی درست و حساب   يهم موجود 

 یوانعالین صندوق داال .خش معلوم بودیتار از . بود که اقدام کرد  یامام خودش اول کس   
هر چه  .آخر نداد قرار داشت که تا  صدریبن، وه امامین شیدرست مقابل ا .کشور هست

ن یـ  حرفهـا هـست و از ا       یلـ ی قانون باشد خ   يگفت اگر بنا   .ن قانون است  یم بابا ا  یگفت
س ینکه رئی او با اییلذا االن صورت دارا .باالخره نداد جدل کرد و .کرد  میکههاي  جدل

 بود که الزم يری وز يک آقا یر از او هم     یالبته غ  .ستی کشور ن  یوانعالیبود در د  جمهور  
یی، رجـا  (».ه با اقدام مـا دادنـد  یمنتها بق، ه دادند یاو هم نداد بق    .اورمیست اسمش را ب   ین

  )41ص: 2ج، 1387
ن وعده خداوند یا و همپنی به دنیعدم دل بستگ م در موردیبا توجه به گفتار قرآن کر

ـ ا سـاده ز یـ ن دنی است که در ایدان در آخرت از آن کسانیات جاو ی ح که رزق و   ست ی
 خود یکو را در زندگیره نین سی که اینی امام خمی زندگانین با بررسیو همچن، بودند

ات یـ م کـه امـام نـسبت بـه وعـده رزق و ح          یرس  می جهین نت یبه ا ،  دهیعمل پوشان ۀ  جام
  .شته و به آن عمل کرده اند داینیقی و یدان خداوند در آخرت باور قلبیجاو

  یاله يتقواـ  5
 و  ی در اطاعـت از دسـتورات الهـ        يدار   شتنی خو يبه معنا  یاخالق یاصطالح،  تقوا

 اعمال دانسته که موجب نزول  یو قبول  تقوا را شرط نجات    قرآن. است گناهان  از يدور
ن رو خداوند سبحان ین ایا. شود یا میها در دن ي او از گرفتارییبرکات بر شخص و رها

 اللَّـه  تَّـقِ ی مـن  و :دیفرما می نیچن) تقوا ( سوره طالق درباره3 و 2ات ی از آ  یدر قسمت 
خداونـد  ، شه کندی پی الهي هر کس تقوا    و حتَسبیال ثُیح منْ رْزقْهی لَّه مخَرَجا و     جعلی

  .دهد یم ي که گمان ندارد روزییو او را از جا، کند یم او فراهم ي برایراه نجات
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  : ر شده استین تفسین چنیات فوق ایر نمونه آیدر تفس
 عدالت يو مجر،  که از مشکالت حق نهراسنددهد یمب به عموم هشدار ین ترتی بد
ن کـرده کـه     ی بسته را از خدا بخواهند چرا که خداوند تـضم          يش کارها یو گشا ،  باشند

 ي که خودشان هـم انتظـار ندارنـد روز   یید و آنها را از جایزکاران را بگشا یمشکل پره 
 خداوند بـه    ي است از سو   ید بخش یامة  عدو دارد و    يا  گسترده يات محتوا ین آ یا. دهد

ـ ،  ردیـ گ یمـ  آنها را    یزکاران و توکل کنندگان که سرانجام لطف اله       یهمه پره  چ و یو از پ
 يهـا  یسـخت ، گـردد  یمـ و به افق تابناك سعادت رهنمـون  ، دهد یمخم مشکالت عبور  

 کنار  آنهایره و تار مشکالت را از آسمان زندگی تيو ابرها، سازد یمشت را برطرف یمع
، مکـارم  (.دهد یمزگار با تقوا وعده نجات و حل مشکالت         ی و به تمام افراد پره     زند یم

  ).236ص: 24ج، 1374
او نه تنها .  بود که امام آن را بر وجود مبارکش پوشانده بود  ییبای لباس ز  ی اله يتقوا

جات آن ن دری تقوا نشسته و از باالتریامام در صدر کرس. ن بودیبا تقوا که از سران متق  
ز یـ ره داشت کـه از مکروهـات پره  یره و صغیت کبیبرخوردار بود و نه تنها تقوا از معص 

جه یکرد و در نت  می از مباهات را تركياریجست و بس ي میز دوریداشت و از شبهات ن
 یمن شصت سال با امام زندگ«: دیگو  میهمسر امام.  استيهمه حرکات او شکل عباد

  )55ص: 1ج، 1387یی، رجا (.»ت بکندی معصکیشان یدم که ایکردم و ند
ی، اخالقي،  اقتصاديتقوای، اسی سين الگو در تقوا   یامام جامع انواع تقوا بود و بهتر      

 يار وجـود خـود جـار   ید هارا در دی بود که تمام بایتیاو شخص .  بود ي و رفتار  يگفتار
وم نبود اما  اگر چه امام معص   .  را از صفحه جان خود شسته بود       يدیساخته بود و هر نبا    

ت یـ  جـانش حاکم يباین زیت گناه را در سرزمیتا مرز عصمت پرواز کرده بود و ممنوع 
ـ ی امـام خم يمایسـ : د گفتین روست که بایاز هم. ده بود یبخش  ی ملکـوت يمای سـ ین

پوشـاند و البتـه    ي مـی نش به آن لباس وجـود یانسان کامل بود که به ندرت دستگاه آفر     
ـ ابد چرا کـه ح   ی   می به دست یات ط ی ح ي است که به حد اعال     ین کس یچن بـه در  یات طی
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  )39ص: 1378ي، اکبر (.باشد  می در فکر و عملی الهيگرو تقوا
کنـد و    مـی هی توصـ ی الهي و تقوايزکاریات فوق به پرهیر آین که تفسیتوجه به ا  با
م که امام یریگ  میجهینت، شود  میدهی دی الهي تقواینی امام خمیره عملین در س  یهمچن

ـ افتن سعادت و نجـات و ن یفه قرار گرفته و به تحقق یات شرین آی اتأثیرتحت   ز حـل  ی
  .مان راسخ داشتندیاعتقاد و ا، زکارانیمشکالت پره

  ینی امام خميرة گفتاریس

  یاله نصرت ـ 1
 که خداوند نسبت بـه مومنـان در مقابـل اعمـال صالحـشان             یالههاي     از وعده  یکی
ات قـرآن   یـ ن موضـوع در آ    یا. باشد ی می ر زندگ دها     کردن آن  يارین کرده است    یتضم

 :باشـد   مـی ن مطلـب یـ ان گر ای سوره مبارکه محمد ب7ه  یشود که آ    می دهیم متواتر د  یکر
ایأَیه نَیالَّذ   رُواْ اللَّهنُواْ إِن تَنصامی ءرْکمنص ی وتکم ثَبامأَقْـد اگـر خـدا را   !  مؤمنـان ي ا
  .) سازد یمتان را محکم و استوار یگام ها و کند ی مياریخدا هم شما را ، دیکن ياری

 :ر نموده استین تفسیه فوق را چنیزان آیر المی در تفسییعالمه طباطبا

 یدر صـورت ، دهـد  یمو وعده نصرتشان ،  به جهادکند یمک ین را تحر  یه مؤمن ین آ یا
نها به اد در راه خدا و ت جه" نصرت دادن به خدا"و منظور از  . که خدا را نصرت دهند    

 ين سـرور ینکه جهاد کنند تا در زمـ ینه ا،   کلمه حق است   ين او و اعال   ید د منظور تأیی 
و مـراد از   . ا شجاعت و هنر خود را نشان دهنـد        یو  ،  چنگ آرند  بهمت  یا غن یو  ،  ندینما

ن است کـه اسـباب غلبـه بـر دشـمن را        ی ا »کند یم ياریخدا هم شما را     «: ینکه فرمود ا
ه کفـار و  یو امور را عل، اندازد یم از شما در دل کفار       یمثال ترس  ،سازد یمتان فراهم   یبرا

 عطـف ، نیابنـابر . سـازد  یمشما را محکم و شجاع هاي     و دل  کند یم يبه نفع شما جار   
کمأَقْدام تیثَبت را اختصاص بهیو اگر تثب. شود یمعطف خاص بر عام ،  بر نصرت " 

ع و ی اسـت از تـشج  يا هیـ کنات قـدم را کـه   فقط ثبا، ن انواع نصرتی داد و در ب  "اقدام
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 .ق نصرت است  ی مصاد نیتر  روشنت دلها   ین است که تقو   ی ا يت دلها ذکر کرد برا    یتقو
  )347ص: 18ج، ش1374یی، طباطبا(

و .  مبارزه مشمول لطف خداوند بوده است      یی از همان لحظات ابتدا    ینقالب اسالم ا
.  است رانی به ملت ا   ی اله تیا از عن  ی حاصل شده است حاک    شرفتی همه پ  نین هم ا  اال

ـ  اشهی بود که هم   یکس،   انقالب نی رهبر ا  ینیامام خم   حرکـت را بـه خـدا نـسبت     نی
ـ  دن نی بر حسب قـوان    ی باور نکردن  يروزی پ نی و ا  داد یم  یبانی را تنهـا معلـول پـشت       ییای

ـ  به عمل مردم ا    ی مسئله هم وجود دارد که نصرت اله       نیالبته ا . دانست یخداوند م   رانی
 حفظ کـرد  دی باشهی و نژاد؛ لذا عنصر عمل خالصانه را هم  تیرفته است نه به مل    تعلق گ 

 که خود عالم و آگاه بـه        ینیمام خم  ا . است یکننده نصرت اله     که جلب  يهمان عنصر 
ـ  بود و در صحنه عمل در آن جهت حرکـت کـرد کالمـش در ا     ی اله ت سن نیا  بـاره  نی

  : استنیدلنش
و ما مادامى که در مسیر حق باشیم، . حق پیروز است. گفتید حق پیروز است  

و مـادامى کـه در طریـقِ باطـل اسـت،      . پیروز هستیم و باطل منکوب اسـت      
مواجهه حق و باطل در این زمانى که ما بـودیم ایـن دو   . منکوب خواهد بود 

باطل مجهـز   . مطلب را ثابت کرد؛ ملت حق بود، و مقابل ملت صفوف باطل           
 بدون اینکه از جهازات جنگى ظـاهرى  به همه جِهاز نظامى و جنگى، و حق       

و از سازوبرگ جنگى برخوردار باشد، با مجهز بودنش به ایمان و حق، پیروز 
شما حق بودیـد کـه فریـاد        . پس حق پیروز است، ما شاهد بودیم او را        . شد
خواهیم و کفـر و شـرك و چپـاول و زورگـویى را               کردید ما اسالم را مى     مى

خواسـتند    و در مقابل شما ایستاده بودند، و مى        آنها باطل بودند  . خواهیم نمى
هم قدرتهاى داخلى، و هم قدرتهاى عظیم خارجى، و . آن رژیم را حفظ کنند
 و چه از اهل قلم و بیان، و چه از اهـل عمـل و سـاز      ـ هم وابستگان داخلى  

برگهـاى   و بر ایـن سـاز  » اللَّه اکبر«مع ذلک، ملت ما با قدرت    ـ برگ جنگى 
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و حق پیـروز شـد، و همیـشه حـق     . ها غلبه کرد و پیروز شد   بزرگ جنگى آن  
 .لکن ما باید فکر ایـن باشـیم کـه مـسیرمان مـسیر حـق باشـد               . پیروز است 

  )202 ص،10ج ،امامصحیفه (
نقطـه  ن واقعه ی که اي است به طورن گفتار امامیمصداق ا فتح خرمشهر در واقع 
 ي و راهکارهـا ی نظاميارهایمع از کی چی معاصر بود که تحقق آن با ه      خی در تار  یعطف

 ي خرمشهر انتهاي اساس حماسه شگرف آزادنی و بر همستیاتاق جنگ قابل محاسبه ن
  . ت لقب گرفته اسی توکل و نماد نصرت الههی روحي و منتهایجانفشان

 ی خداوند نسبت بـه کـسان  يارینصرت و ة وعدم در مورد یه قرآن کر  یبا توجه به آ   
که در آثـار و  هایی    یز با بررس  یو ن ،  دهند  می عمل صالح انجام  مان به خدا داشته و      یکه ا 

مـان و اعتقـاد   یاد کـه امـام   یجه رسـ ین نتیبه ا توان  می شدهینی امام خميگفتارة  ریس
  . فراوان داشته اندتأکید داشته و همواره به آن یالههاي  و وعدهراسخ به نصرت 

  یطلب شهادتـ  2
ـ  د يهـا   از آموزه ،  خدا  کشته شدن در راه    يبه معنا  شهادت اسـت کـه بـا     اسـالم  نی

 اد کرده است ین آموزه   یبارها از ا   میقرآن کر  .وند دارد یپ جهاد گر همچون ی د ییها  آموزه
 فَـضَرْب  کفَـرُوا  نَیالَّـذ  تُمیلَق فَإِذا : سوره محمد استناد نمود6 و 5، 4ات یتوان به آیکه م 

تَّ الرِّقابِ ـ           یح  تَـضَع الْحـرْب   ی إِذا أَثْخَنْتُموهم فَشُدوا الْوثاقَ فَإِما منـا بعـد و إِمـا فـداء حتَّ
 ها ذلزارکأَو  لَو ی وشاء رَ اللَّهالَنْتَص منْهم لکنْ و ایللُوب ضَکمعضٍ بعبِب ـ  نَیالَّـذ  و  ی قُتلُـوا ف

و ؛ لَهـم  الْجنَّۀَ عرَّفَها دخلُهمی و * بالَهم صلحی و هِمیهدیس * أَعمالَهم ضلَّی اللَّه فَلَنْ لِیسب
شان را یـ د گردنهایدان جنـگ رو بـه رو شـد     یـ در م ) شهیپ  تیجنا ( که با کافران   یهنگام

د؛ در ی دشمن را در هم بکوبیتا به اندازه کاف) دیچنان ادامه دهن کار را هم  یو ا (،  دیبزن
ا در ی)  دیو آزادشان کن (دیا بر آنان منّت گذارید؛ سپس یران را محکم ببندین هنگام اسیا

تـا  ) ابـد ید هم چنـان ادامـه   ین وضع بایو ا (د؛یریبگ] غرامت[ه ی از آنان فد   يبرابر آزاد 
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 خواسـت  یمو اگر خدا    ! ن است یبرنامه ا ) يآر (،ن نهد ین خود را بر زم    یجنگ بار سنگ  
د؛ یازمایگر بی دی از شما را با بعض    ی بعض خواهد یماما  ،  کرد یمخودش آنها را مجازات     

 يبزود !برد ینمن یخداوند هرگز اعمالشان را از ب   ،   که در راه خدا کشته شدند      یو کسان 
کـه  ) دانشیجاو (در بهشتو آنها را  ؛کند یمت نموده و کارشان را اصالح     یآنان را هدا  

  .کند یم آنان بازگو کرده وارد ياوصاف آن را برا
 خداوند مؤمنان مجاهد :ن آورده استیفه چنیات شرین آیر ای در تفسیمرحوم طبرس

 آن ي تا به هنگام ورود به منزلهـا کند یم یرا وارد بهشت فرموده بهشت را به آنان معرّف        
 همان گونه  شناسد یم خود را آن چنان      یبهشت که هر کس منزل      يبطور،  آن را بشناسند  

: دیـ  گو یجبائ. شوند یما پس از نماز جمعه هر کس روانه منزل خود           ین در دن  یکه مؤمن 
 شوق نموده بـا رغبـت   آن يبسوان نمود تا ی آنان بي اوصاف بهشت را خداوند برا   یعنی

  )47ص : 23ج ، ش1372ی، طبرس (. آن بکوشنديبدان بشتابند و برا
 شـهادت بـه سـر    يهمواره در آرزو.  آزاده و شهادت طلب بود    ي مرد ینیامام خم 

ن بود که هرگز از    ی هم يبرد و از خدا درخواست کشته شدن در را او را داشت و برا             یم
دانـست کـه     مـی د اویترسـ   نمـی کا باشدی مثل آمر  یک ابر قدرت وحش   یدشمن اگرچه   

  :فرمود  مید ویکشیرا من رو همواره انتظار آن ی بزرگ است از ايشهادت رستگار
من خون و جان ناقابل خویش را براى اداى واجب حـق و فریـضه دفـاع از      

، 20 امـام، ج   یفهصح (.ام و در انتظار فوز عظیم شهادتم       مسلمانان آماده نموده  
  )318ص

  :ن فرموده است کهینیو همچ
اگر ما با دست جنایتکار امریکا و شوروى از صفحه روزگار محو شویم و با           

 سرخ شرافتمندانه با خداى خویش مالقات کنیم، بهتر از آن اسـت کـه        خون
در زیر پرچم ارتش سرخ شرق و سیاه غرب زنـدگى اشـرافى مرفـه داشـته                 

  )440، ص21 امام، جیفهصح( . باشیم
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ز وعده بهـشت و     یاز مطالب فوق که در مورد شهادت و کشته شدن در راه خدا و ن              
 يگفتـار ة ریسـ  یز با مطالعه و بررسـ یو ن، راد دادهن افی که خداوند متعال به ا   يرستگار
مـان  یای الهـ  ن وعـده یافتن اید که امام به تحقق   ین باور رس  یتوان به ا    می ینیامام خم 

  . شهادت بودنديراسخ داشتند و همواره در آرزو

 نفس بیتهذـ  3

ـ  یمفاهۀ  ان هم یسرآمد و بن  ،   در اسالم  هی و تزک  ب نفس ی تهذ گـر اسـت؛   ی دیم اخالق
ـ  یـ هـا در دن     انـسان  یبخت  سعادت و خوش  ،  تکامل،  رشد اریز .  داردیا و آخـرت را در پ

 أَفْلَـح  قَد :دیفرما  می  سوره شمس استناد نمود که     9ه  یتوان به آ    می ب نفس یدرباره تهذ 
) ی و اخالقـ   ياعتقاد کماالتدر   ( نفس را  که یکس رستگار شد    نیقی به   که ؛زکاها منْ

  .)زه داشتیپاک) ی نفسان ويکرف يها يدیاز پل (رشد داد و
ـ فرما  مـی نیه فوق چنیر آیز در تفسی نيرازیت اهللا مکارم ش یآ   از مـاده "هـا یزک" :دی

،  نمو و رشد دادن اسـت یچنان که راغب در مفردات آورده به معنـ  در اصل  "ۀیتزک"
ـ یز ایو ن،  نمو و رشد استیز در اصل به معنیو زکات ن  ـ  تطهین واژه به معن ر و پـاك  ی

، سبب رشد و نمو است   ها    ی از آلودگ  ين مناسبت که پاکساز   ید به ا  یشا،  ز آمده یدن ن کر
 است که نفس ی از آن کسي رستگاريآر.  امکان داردیه مورد بحث هر دو معن     یو در آ  

 و گناه و یطانی شي به خلق و خویو از آلودگ، ت کند و رشد و نمو دهدیش را تربیخو
  ) 48ص : 27ج، 1374ي، رازیمکارم ش (.ان و کفر پاك سازدیعص

،  نداشت یاو نفس خود را از آنچه رنگ اله       .  امام بود  یژگیب نفس در صدر و    یتهذ
ب و پاك کردن اخالق یکرد تهذ  می را که به آن سفارشيزین چیشتریپاك کرده بود و ب

  :فرمود  می بود امامیام جوانیژه در ایبه وها  ياز بد
اى ما و جوانهاى ما کوشـش دارد بـه          ه اسالم آن قدر که به تهذیب این بچه       

 )170، ص14صحیفه امام، ج (.هیچ چیز کوشش ندارد
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 قرار دهد تـا  ین است که انسان خود را در معرض نور الهیب نفس عمده ا  یدر تهذ 
هـاي    وجـودش بـشکفد و شـکوفه      هاي     وجودش ذوب گردد و جوانه     یزمستانهاي    خی

ن یب نفس اولیده بود که تهذ   یابتدا فهم جانش به عالم ملکوت لبخند بزند امام از همان          
افتـه  یاو در . میده نشود حرکت شبانه دار    ینفس در هاي    قدم حرکت اوست و تا حجاب     

م و مبـاره بـا     یه نفس نـدار   یب و تزک  یاء که تهذ  ی جز تحقق هدف انب    يبود که ما چاره ا    
 است که شعار هل یک جهنمیرا نفس انسان ی برخوردار است زییت بسزاینفس از اهم

ک عمـر   ی که داشت    یب نفس ی بخاطر تهذ  ینیامام خم . دش همواره ساطع است   یمن مز 
ک یـ گـران  ی از دياریا سخن گفـت بـرخالف بـس   یژه ده سال آخر عمر خود با دن      یبه و 

 و ییجاد نکـرد بلکـه سـخنان او همـه نـور روشـنا      یمان مردم شبهه ا   ین و ا  یمرتبه در د  
چشاند ابن   میبارزه با نفس را به انسان    ن م یریجه ش یا نت ین دن یخداوند در ا   .ت بود یهدا

حـضرت  ، افـت کـرد  یر را از خداونـد در یـ ن با نفس خود مبـاره کـرد و علـم تعب        یریس
ر خواب و حکومت مـصر را بـه دسـت آورد و    یب نفس علم تعبیز با تهذ  ی ن وسفی

ت یـ ت اسـالم و وال ی انقالب و حاکميروزیز با نفس خود مبارزه کرد و پی نینیامام خم 
  )42ص : 1378ي، اکبر (.افت نمودیا دره ریفق

 خداونـد نـسبت بـه    يرسـتگار ة وعـد ه نفـس و  یباتوجه به مطالب فوق درباره تزک    
 يگفتـار ة سرکه در هایی  یز بررسیو ن کنند  میدورها  يدی که نفس خود را از پلیکسان

 وعـده  تـأثیر د کـه امـام تحـت        یجه رس ین نت یتوان به ا    می  صورت گرفت  ینیامام خم 
کردنـد و بـاور     مـی فه قرار گرفته و همواره به آن توجه فروانیه شرین آی در ا  يررستگا

  .ن وعده داشتندیافتن ای به تحقق ینیقی

  یخواه عدالت ـ 4

ع در ی وسـ یی است که بـا معنـا     ی خود و لفظ   ي به جا  يزی نهادن هر چ   یعن، ی عدالت
 است و هـر  یم و عمویک قانون کلیقانون عدالت . ثر داردو حضور میه شؤون آدم یکل

ز یـ  خداوند ن  .شود  ی شامل م   را چه در امور بزرگ و چه کوچک       حکومت و يداور نوع



  537 ...هاي الهی  تجلی ایمان به وعده  

ـ  که عدالت محورنـد وعـده سـعادت دن     یه کسان م نسبت ب  یدر قرآن کر   ي  و اخـرو يوی
 و حـسنِ اال و بِالْعدلِ أْمرُی اللَّه إِنَّ :سوره نحل استناد نمود 90ه یتوان به آ    می دهد که  می

 به  خداوند تَذَکرُون لَعلَّکم عظُکمی یالْبغْ و کرِ عنِ الْفَحشَاء و الْمنینْهی و ی الْقُرْبي ذيتَایإِ
 ینهـ ، سـتم  و کـر  و از فحـشا و من   دهد؛ ی فرمان م  کانینزد به بخشش و احسان و عدل

  .دیشو متذکر دیشا، دهد ی خداوند به شما اندرز مکند؛ یم
 :کند  میانین بیوعده به عدالت محوران را چن، هین آیر ای در تفسییعالمه طباطبا

 يتـا اجـزا  ،  به اتحاد مجتمـع  است در معنايامری،  از فحشاء و منکر و بغ   یپس نه 
گـر  ی دی بر بعضیبعض، ک نواخت باشدیو اعمال افراد همه ، گر را از خود بدانند یکدی

ـ ی یگر جـز خـوب  یکـد یاز ،  گر دراز نکنند  یکدی يو دست ستم بسو   ،  استعالء نکند   یعن
ر گـشته  یگین هنگام است که رحمت در آنان جایدر ا، نندی نبشناسند یم که آن را   یعمل

 خـشم و  شـود  یمک جا متمرکز یرو و شدت    یو ن ،  ورزند یم هم محبت و الفت      همه به 
انشان رخت ی که منجر به تفرقه و هالکت شود از م      يعداوت و نفرت و هر خصلت بد      

 خـتم فرمـود کـه    یعظُکم لَعلَّکم تَـذَکرُونَ جملهه را با ین آی سبحان ايخدا. بندد یمبر  
ـ  ما خواند یمد آنچه خدا شما را بدان       ید و بدان  ی که تا متذکر شو    شود یمن  یش ا یمعنا ه ی

   )481ص: 12ج، ش 1374یی، طباطبا (.ات و سعادت شما استیح
در .  دارد یـی  واال یتی و اهم  گاهی جا یعدالت اجتماع ،   حضرت امام  یاسیدر مکتب س  

 می و مبارزه با رژی و انقالب اسالمایهدف بعثت انب، یتحقق عدالت اجتماع،  مکتب نیا
 ي را برای به آن عواقب شومی توجهی استکبار بوده است و ب     ی راز دشمن  زینطاغوت و   

در حکومت و جامعـه  ،  مکتبنیبراساس ا. آورد  میحکومت و ثروت اندوزان به دنبال   
. د باشني اقشار جامعه از حقوق برابر برخوردار و همه در برابر عدالت مساو  ی تمام دیبا

رد بـه   یـ گ  می نظر  در یالهۀ  سلسلک  ی در   حکومت اسالم را  از آن جا که حضرت امام     
ـ  را نیل زمامداران و کارگزاران حکومت اسالم   ین دل یهم ن یـ ز همچـون سـر سلـسله ا   ی

   :خواند  می به عدالت فرایدر شرط،  خداوندیعنیحکومت 
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اسالم خدایش عادل است، پیغمبرش هم عادل است و معصوم، امـامش هـم      
 که عادل باشد، فقیهش هـم       اش هم معتبر است    عادل و معصوم است، قاضى    

معتبر است که عادل باشد، شاهد طالقش هم معتبر است که عادل باشد، امام   
 ـ اش هم باید عادل باشد جماعتش هم معتبر است که عادل باشد، امام جمعه

 هم  مامدار باید عادل باشد؛ والتشان    ز. از ذات مقدس کبریا گرفته تا آن آخر       
  )304 ص ،3ج ، ماماصحیفه  (.باید عادل باشند

 يزیظلـم سـت    عـدالت و يبرقـرار ، بلند حضرت امامهاي    از اهداف و آرمان    یکی
 عدالت يش را برقراری از اهداف حکومت خویکیشان ین روست که ا  یاز ا  .بوده است 

  : ان کرده استیب
. عدالت را اجرا کنید، عدالت را براى دیگران نخواهید، خودتان هم بخواهید          

ج صحیفه امام، . (اشته باشید، در گفتار عدالت داشته باشید    رفتار عدالت د   در
  )378 ـ 377 ص،19

ز بـا  یـ دهد و ن  میاتیه که به عدالت محوران وعده سعادت و ح  یر آ یباتوجه به تفس  
 کـامال  ین وعده الهـ یم امام به ایرس  می جهین نت ی به ا  ینی امام خم  يگفتارة  ریسمطالعه  

  .دندیورز  مین امر اهتمامیا اعتقاد داشته و همواره نسبت به

  يریگ جهینت

 بارز در ی نقشیالههاي  شه حضرت امام نشان داد که وعدهی و اندیره عملیمطالعه س
کرد ی رو ي که رد پا   يشان داشته است به طور    ی ا ي و گفتار  ی عمل ي رفتارها يریشکل گ 

در . افـت یتوان   میتی حرکات و سکنات آن شخصی را در تمامی الهيمان به وعده ا  یا
 یمیتـوان در مفـاه    می رایمان به وعده اله ی ا یق تجل یاز مصاد هایی    نمونهي  ره رفتار یس

عـدالت  ی،  ستیـ سـاده ز  ،  اخـالص در عمـل    ،  انفاق در راه خـدا    ،  چون صبر و استقامت   
ـ  کـه سـنجش م  ي جست جو کرد به طـور      یشهادت طلب ی،  خواه مـان بـه   ی اتـأثیر زان ی
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دن آنهـا در قالـب     ی و به کمال رس    يری کارگ م مذکور در نوع به    ی در مفاه  یالههاي    وعده
ـ  برون داد حضرت امام با توجه به شواهد آورده شده در مقالـه کـامال هو                يرفتارها دا ی

تـوان گفـت کـه       می زی ن يره گفتار ی در س  یالههاي    مان به وعده  ینه آثار ا  یو در زم  . است
لم را محـضر  دادنـد و عـا    میش خداوند را مد نظر قراری خوي گفتارهایشان در تمام یا

 در یالهـ هاي  مان به وعدهی ایشان که تجلی ا يگفتارهاي    لکن از نمونه  . دانستند  می خدا
 یشهادت طلبی، عدالت خواه، ب نفسیتهذ:  دارد عبارت است ازییشتر جلوه نمایآن ب

 امـام  حـضرت  گفتـار و رفتـار       در امام حضرت هالزم به ذکر است ک    . یو نصرت اله  
م فوق یمفاه کیلذا تفک. پوشاندند  میش جامه عملیخوهاي  گفته ی و به تمامبود تؤمان

  .  مقاله بوده استي به محتوایالذکر به هدف نظم بخش
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   منابع فهرست

 میکر قرآن
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: قـم ). يمـصطفو  زهـرا  شرح و ترجمه (.المرام قواعد). ش1386 (.ثمیم ابن،  یبحران .6

 انتشارات اطالعات 
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  ي هرولیچاپ ما: تهران. یفارس مصنفات). ش1369 (.احمد، یسمنان .13
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  عالميـة الخطاب القرآني وعولمة الواقع
  في فكر اإلمام الخميني

  1محمود شاکر عبود الخفاجی

  الملخص
 ، والقـرآن الکـریم  .ال یجادل فیه إال بسفسطۀ القـول    ، عالمیۀ اإلسالم أمر مفروغ منه     فإنّ

 والذي ال یختلف على مشروعیۀ احکامه وتعالیمه إال مـن      ،الدستور الدائم للشریعۀ اإلسالمیۀ   
 ، باإلشـارة والتلمـیح حینـاً   ـوقـد أشـارت آیـات القـرآن الکـریم       . خرج من ربقۀ اإلسالم

 والـى اسـتمراریۀ   . کونه الى الناس کافۀ ، الى عالمیۀ المکان   ـ آخر وباإلسهاب والتوضیح حیناً  
أعـالم المفکـرین    ـ  بـالقول والفعـل   ـ  وقد فـصل ذلـک  . الزمان کونه الرسالۀ اإللهیۀ الخاتمۀ

  .  وعلى مر العصور،وعلماء األمۀ
 وقد عاش فی احلک العصور ، واحد من أولئک األعالم بل من ابرزهم    واإلمام الخمینی 

 وال . والمسلمین بصورة أخـص ،تکبار على البشریۀ عموما   الذي تکالبت فیه قوى الشر واإلس     
 لم تکن ، بدعوات زائفۀ وآراء منحرفۀ    ،نجانب الصواب ان فلنا انه اخطر العصور على اإلسالم        

کثر المدارس أ حورت ،ها بلباس جدید ولکنّـ کما یدعی دعاتها  ـجدیدة على الفکر البشري  
                                                   

عضو إتحاد المؤرخین العرب، عضو اإلتحاد العام لألدباء والکتاب العراقیین، عضو إتحاد األدباء والکتـاب فـی           .1
  .النجف
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 ،وبقیت مدرسۀ أهل البیـت . یضها من المعانی نقإلى حتى قلبت علیها المفاهیم    ،اإلسالمیۀ
  . المدرسۀ الوحیدة التی وقفت امام تلک التیارات وتحدیاتها

 ونذر حیاته للنهـوض  ، جهوده وجند کلّ، حیثـیاته ذلک بکلّ  وقد وعى اإلمام الخمینی   
 علماء  عالم من کلّ بل ومن مهام  ، واعتبره من مهامه اإلساسیۀ    ،ئبواقع األمۀ اإلسالمیۀ المتهر   

 والوقـوف  ،عالمی النزعۀ بمقارعۀ اإلستکبار    فجاء خطابه  . ومن اهم واجباتهم الدینیۀ    ،األمۀ
 . وتطبیق عملـی ، واقع معاشإلىقواله حتى تحولت نظریات اإلسالم     ، بأ أمام استعباد اإلنسان  

فی فانطلق . والعدوان المناهضۀ لتحریر الشعوب وإیقاضها من السباتوهذا ما افزع قوى الشرّ  
 بلفـظ الفاسـد     ، تطبیق عولمۀ الواقع وأسلمۀ دعواتهـا      إلى ،خطابه من عالمیۀ الخطاب القرآنی    

 بعد ان کـادت دعـوات العولمـۀ         ، وتقبل الصالح لتحریر الشعوب    ،وتوضیح المعتم من دعواتها   
ولهـذا تکالبـت   .  والهیمنۀ الصهیوامریکیۀ ان تستعمر کل بقاع األرض واستعباد شعوبها ،الغربیۀ
 بالعـدوان المباشـر   . وعلى دعوته وتطبیقاتها کل تلک القوى وأذنابها الـسائرین برکابهـا      علیه
  .  وبغیر المباشر أحیانا أخرى،حینا

 مشفوعا باآلیات القرآنیـۀ التـی        فی القول والفعل،   اقفهوهذا البحث غیض من فیض مو     
ومواقفه من واقع   . رآنی لیمثل عالمیۀ الخطاب الق    ، لثقافته التی یستقی منها خطابه     ،ینطلق منها 

من اثر علـى العـالم کلـه ولـیس        وما احدثه خطابه هذا    ،العولمۀ المعاش بین الرفض والقبول    
 القضاء على صوت هذا ، حتى اصبح هاجس اإلستکبار الوحید،اإلسالمی أو اإلیرانی فحسب  
  الخطاب والوقوف امام نهوضه

  .، العولمۀینیمام الخماال، م، عالمیـۀ الخطابیالقرآن الکر: الکلمات الدالۀ

  المقدمۀ
 إلـى فقد توالت على مسرح تاریخ اإلنسان رساالت الهیۀ ترسم له منهج الحیاة وتـدعوه               

 بل وتامره بمقارعـۀ  ، وتنهاه عن التجبر والطغیان، ونزعات النفس، وتقیه موارد الهوى ،السعادة
الکریم عـن مـصائر بعـض     وحدثنا القرآن .الجبابرة والطغاة الذین یعـیثون فی األرض فسادا    
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  .األمم التی تنکبت طریق اهللا ومنهج رسله
 ورسـولها األمـین     ، الرسـالۀ الخاتمـۀ    ، لـذلک   وتوضـیحاً   من اکثر الرساالت ایغـاالً     ولعلّ

 وترکت للفکر حریۀ مقننۀ بقواعـد عقلیـۀ      ، فی کل نظمها    فقد رسمت للحیاة طرقاً    محمد
  .قب األجیالونقلیۀ للمتغیرات والحوادث المتجددة على تعا
 ، ومن خطاب دستورها الذي ال یعتریه الباطل       ،وهذا بحث حول عالمیۀ الرسالۀ اإلسالمیۀ     

 واضـح  ، ثابت بنـصه ،وال تتناوشه األهواء وال متغیرات األفکار،  بتقادم الزمان علیه   وال یتأثر 
  . وشهد المخالف له، اتفقت األمۀ على ذلک. عقلی ببراهینه، منطقی بطروحاته،بدالالته

 ، ومدیات اإلستجابۀ أو الرفض لهـا      ،وحول عولمۀ الواقع المعاش والدعوات الوضعیۀ الیها      
   .والنوایا التی تتخفى وراء تلک الدعوى

 ، وتقریـراً  وفعالً ودعوته قوالً  ، وخطابه للبشریۀ  ی فکر اإلمام روح اهللا الخمینی     مقارنۀ ف 
 بـل  ، اإلسالمیۀ اإلیرانیۀ فحـسب  لیس فی الجمهوریۀ،وما احدثه فی معترك الحیاة المعاصرة  

  . وبین العولمۀ وواقعها، بین العالمیۀ وتطبیقاتها،وتأثیراتها على العالم
 للمشارکۀ طریقاً  فی مسیرة اإلسالم الفکریۀ المعاصرة أو اجد لبحثی هذاضع اصبعاً لعلی أ 

، وما احدثـه   لنحکی لألجیال اإلنعـطافۀ التاریخیۀ الکبرى للتاریخ المعاصر  ،فی مؤتمرکم هذا  
 وفی مـسیرة الواقـع المعاصـر    ، وتطبیقاً فکراً،فکر اإلمام الخمینی وخطابه فی مسیرة اإلسالم  

  . وان اخفقنا فمن انفسنا القاصرة عن الکمال،ن وفقنا فمن اهللا العون، فإللحیاة

  د تمهیـ
ان کل السیاسیین والمصلحین اإلجتماعیین یتخصص خطابهم بفئۀ معینۀ من النـاس دون        

 وإن . أو یحتویها زمـان تعـیش فیـه        ، او یقتصر على جماعۀ یحدها مکان خاص بها        ،واهمس
 ،وتقف موقف العداء مع الدعوات أو الفلسفات المتناقضۀ معهـا    . إدعت بعض فلسفاتها العالمیۀ   

فاألفکار القومیـۀ تتحـدد بـاقوام یتکلمـون بلغـۀ واحـد          .أو تلک الرافضۀ للمسیر فی رکابها     
 ، وکذا اإلختالفات الدینیۀ   ،دعوات العرقیۀ ال تذعن لدعوات االعراق أخرى       وال ،مشترکۀ بینهم 
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فالفــئویۀ سـمۀ التحزبـات أو       . أو الطائفیۀ داخل منظومۀ الدین الواحـد       ،والتفرعات المذهبیۀ 
 مـاهی إال دعـوات   ، والدعوات القدیمۀ والحدیثۀ لنبذ هذه الفئویۀ أو التخلص منهـا     ،المجامیع

   .ا مصادرة اآلخر تحمل بین طیاته،زائفۀ
 اهوائـه  إلـى  فهو یرضخ صـاغرا  ،وکلما إدعى اإلنسان التحضر أو التمدن فی عالمنا الیوم 

   . قاصدا او من غیر قصد،وإنتماءاته
والتـی باتـت علـى     ـ   والمخاطر التی تحیط بانـسانه ،وما التناحر والتشتت فی عالم الیوم

ـ قدحۀ زناد واحدة تهد کل ما بناه من تطـور علمـی    ،إال مـن فئویتـه ومـصالحه الخاصـۀ     ، 
   .واطماعه ونوازع السیطرة والتحکم بمصائر اآلخرین الذین ال یوافقونه الرأي

 ومـن تتبـع سـیرتهم    ،وال ینفلت من عقال هذه الفئویۀ واإلنتماءات إال الرسـل واألنبیـاء       
 ،ه مکان وال یحدد، فئۀإلى الذي الینتمی ، لکون دعواتهم الهیۀ صادرة من رب الجمیع       ،بصدق

ـ 3: )112(ـالصاإلخ (.حد ولَم یکُنْ لَه کُفُواً أ*لَم یلد ولَم یولَد : هألنّ ،وال یحده زمان   
4(  

 ومن . وموضحین سبل نهجه، مرادهإلىوما الرسل واألنبیاء إال مبلغین ومرشدین وهادین       
جاءت هذه الرسـاالت   ،اجل تطبیق مهمۀ اإلنسان األساسیۀ فی حرکۀ اإلصالح على األرض     

 فأکدت على وحـدة     .السماویۀ توضح الطریق األمثل واألسلم للتطبیق العملی لهذه الرساالت        
 والتی من شـأنها  ، وحتى وحدة القبلۀ، ووحدة الخالق، ووحدة النسب، ووحدة المصیر  ،األصل

  .تعدم الفوارق والتباینات التی توقع االختالفات فی هذه الموارد
 هذا المبدا فی تعاملها مع      إلىمیۀ الخاتمۀ والخالدة استندت فی اساسیاتها       والرسالۀ اإلسال 

  .اإلنسان
إِذْ کُنْـتُم    علَـیکُم    قُوا واذْکُـرُوا نعمـۀَ اهللاِ      جمیعاً وال تَفَرَّ   واعتَصموا بِحبلِ اهللاِ   :قال تعالى 

منْها نْقَذَکُم فَا حفْرَةٍ منْ النَّارِ فَأمته إِخْواناً وکُنْتُم علَى شَصبحتُم بِنعأَعداء فَألَّف بینَ قُلُوبِکُم فَأ
  )103: )3(آل عمــــران (. لَکُم آیاته لَعلَّکُم تَهتَدونَکَذَلک یبینُ اهللاُ

 ولکـن  ،خـتالف والتبـاین  ى من النزاعات المتعددة نتیجـۀ اال ها لم تسلم هی األخر    نّأولو  
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لک النزاعات لم تکن فی اکثر حاالتها عفویۀ ساذجۀ بعیدة عن التخطیط والمکر والخدیعـۀ               ت
 وان معظمهـا جـاء مـن نـوازع الطغـاة      .والتحویر فی الفهم لموارد الرسالۀ وبنودهـا القانونیـۀ      

   .والمستبدین ومن سار برکابهم من المتطفلین على العلم والمعرفۀ
 مـنْ بعـد مـا    ذینَ أُوتُوا الْکتَاب إِال اإلِسالم وما اخْتَلَف الَّ اهللاِ إِنَّ الدینَ عنْد   :قال تعالى 

   منَهیغْیاً بب لْمالْع مهاءاهللاِ فَإِنَّ اهللاَ ج اتکْفُرْ بِآینْ یمابِ وسالْح رِیعس .)  3(آل عمــــــران( :
19(  

ولئک الذین استخدموا العلـم لنوایـاهم    أو اُ،نهم بی ما جاء من دعاة العلم بغیاً     نّوهذا البغی إ  
 فاسـتخدموا مـا تعلمـوه أو علمـوه وسـیلۀ للبغـی         . ومصالحهم الشخصیۀ  ،ومطامعهم الدنیویۀ 

   . لذلک أخرج القرآن الکریم أولئک من جنس البشر ولو انهم شبیهین لهم فی الخلقۀ،والتعدي
سـفَاراً بِـئْس     کَمثَلِ الْحمارِ یحملُ أ    ةَ ثُم لَم یحملُوها   مثَلُ الَّذینَ حملُوا التَّورا    :قال تعالى 

  )5: )62(الجمعــــــۀ (. ال یهدي الْقَوم الظَّالمینَذینَ کَذَّبوا بِآیات اهللاِ واهللاُمثَلُ الْقَومِ الَّ
     لفاظ اختصت بهـذا     وإن کانت األ   ، لفئۀ أحبار الیهود   اًولم یکن الخطاب القرآنی هذا خاص

فالعبرة بعموم اللفـظ ال  «،  فروع العلم والمعرفۀ ولکلّ،ها قاعدة عامۀ للحیاة   ولکنّ ،المعنى لغویاً 
  .»بخصوص السبب

فی  ووفق هذا السبیل سارت مسیرة العلم فی التاریخ الفکري اإلسالمی فی قرونه األولى            
   .األقلّ

 وللمـسلمین   ،ۀرة للفکر اإلسالمی خاص   وما دمنا نتحدث عن عالم الیوم والتحدیات الکبی       
 بـل ومـن محـاوالت       ، فان هناك صنفان من تحدیات اإلقصاء للفکر اإلسالمی الحـر          ،عامۀ

 . القطیعۀ مع هذا الفکـر ونبـذ الحریـۀ الفکریـۀ الهادفـۀ     إلى بدعوات مسعورة  .استئصاله تماما 
  :وهذان الصنفان هما

ی واإلسـتعمار الغربـی الحـدیث وسـبله          خارجی متمثال بدعوات اإلستکبار العالم     :األول
  . بدعوات الحداثۀ والعولمۀ وانتهاءاً، من حرکات اإلستشراق والتسلط بدءاً،المتعددة
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والذي انتج فیما بعـد   ـ  ل کونه الصانع والمطبل له عن األو وال یبتعد کثیراً، داخلی:الثانی
ر اإلخوة اإلسالمیۀ وشتتت    وصیغۀ التکفیر والدمویۀ التی اجهزت على أواص      ،  التحدي السلفی 

  .وحدتها
 ، وعتمۀ نوایا واهداف هذا التیـار      ، لوضوح اهداف األول   ، من األول  وهذا التیار اکثر خطراً   

کونه جاء بمسمیات تنطلق من داخل الفکر اإلسالمی وفق مفاهیم مغلوطۀ ومشوهۀ ألسـس              
ما له بکل صنوف الدعم  فالصنف األول تناغم مع الصنف الثانی داع   .الجهاد واإلیمان واإلسالم  

اذا شـاءت   ـ   إذ الخیار لألمۀ، لمنع األمۀ اإلسالمیۀ من النهوض،المادي والمعنوي واإلعالمی
 واإلنطـالق مـن ثوابـت العقیـدة     ،إال لغۀ الحوار الفکري والعلمـی وتقبـل اآلخـر    ـ  النهوض

نبویۀ قـراءة هادفـۀ    وقراءة السیرة ال، والسبل التی اوضحها القرآن الکریم فی آیاته       ،اإلسالمیۀ
  .نتماءات الضیقۀال وکذا التراث العلمی اإلسالمی بموضوعیۀ متجردة عن ا،وصحیحۀ

  :وقد شغلت فکرة العالمیۀ هذه فی الرسالۀ اإلسالمیۀ فئتین من المفکرین
 وکیفیـۀ تطبیقهـا علـى       ، علماء األمۀ اإلسالمیۀ فی مضمونها وأهـدافها ومعالمهـا         :ولىاالُ
  .الواقع

المستکبرین وهیئات إستعمار ودوائرها للنیل منها والوقوف امام تطبیقهـا وإلهـاء              :الثانیۀ
 بدعوات ظاهرها التمـدن     ، جهۀ أخرى بممیات زائفۀ    إلىاألمۀ بمشاکل جانبیۀ وتوجیه الفکر      

  .أو التحضر
 حرکـات اإلصـالح فـی الفکـر اإلسـالمی وفـی المجتمـع        إلـى ومن هنا انطلق الداعون    

  .اإلسالمی فی دعاواهم
 أو احتوتهـا  ، والتی لم تکن قد اودعـت فـی الکتابـات      ،ولعل من ابرز الدعوات المعاصرة    

 تطبیق إلى بل تحولت ، واختص باإلطالع علیها الدارسون والباحثون،رفوف المکتبات العلمیۀ
شامل بکل نظم الحیاة وانتجـت مفکـرین ودعـاة سـاروا علـى منوالهـا هـی دعـوة اإلمـام                      

  .الخمینی



  551 في فكر اإلمام الخميني عالميـة الخطاب القرآني وعولمة الواقع  

  ینی وعالمیۀ الخطاب القرآنی الخماإلمام
  .دة الزمان غیر محدودة المکان وال محد، الخطاب القرآنی دعوة الهیۀ عامۀ عالمیۀنّإ

 .وما أَرسلْنَاك إِالَّ کَافَّۀً للنَّاسِ بشیراً ونَذیراً ولَکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یعلَمـونَ         :الىقال تع 
   )28: )34(أسبـ(

   )104: )12(یوسف (. ذکْرٌ للْعالَمینَتَسألُهم علَیه منْ أجرٍ إِنْ هو إِالوما  :وقال تعالى
ــذیراً   :تعــالىوقــال  ــالَمینَ نَ لْعــونَ ل ــده لیکُ بــى ع ــانَ علَ ــزَّلَ الْفُرْقَ ــذي نَ ــارك الَّ تَب. 

  )1: )25(انـالفرق(
: )81(ویر، ذلک، التکـ 87:)38(ص (. ذکْرٌ للْعالَمینَ إِنْ هو إِال   ):عن القرآن  (وقال تعالى 

   )52: )68(م، کذلک، القل27
  )107: )21(اءاألنبی (رسلْنَاك إِالَّ رحمۀً للْعالَمینَوما أ ):عن الرسول (وقال تعالى

ـ  ،ثیر علـیهم  أ والت ،واذا کان الخطاب یمثل طریقۀ إقناع المخاطبین بالفکرة        ان الخطـاب    ف
 خفایـا   کونه صادر من مطلع خبیـر بکـلّ  ، على المتلقی والسامع  راًکثر الخطابات تأثّ  القرآنی أ 

  معجزاً ،ۀ والمصالح الشخصیۀ  ه خطاب ربانی منزه من النوایا الخاص       ألنّ ،نسان وما یؤثر فیه   اإل
نحطـاط الـى   شریۀ جمعاء وانتشالها مـن حالـۀ اال    جاء لهدایۀ الب   ، بطروحاته  ومعجزاً ،باسلوبه

 وهـذه مـن صـفات       . وسیاسـیا  ، عقائدیا واخالقیا وإجتماعیا   ، وخطابا شامال  ،حاالت الترقی 
  . عالمیتۀ وشموله

 ومـصادرة حقـوق   ،وهذه العالمیۀ فی الخطاب القرآنی ال یفرضها على نحو الجبر واإلکراه 
 العلمـی    وبـالمنهج  ،ما باإلقناع واإلقتناع بالحجۀ والدلیل والبرهان العقلی المقنع        وانّ ،اآلخرین

 وإن اطلـق  ، وقد ترك مساحۀ واسعۀ لآلخرین الذین ال یعتقدون به.والعملی التجریبی أحیانا  
 الرسـاالت الـسماویۀ    وهذه من اساسیات العقائد التی تشترك بها کلّ ،علیهم الفاظ اإلختالف  

 فی الدینِ   ال إِکْرَاه  : إذ رسمت فیها کلها مبدأ     ،)التوحید والنبوة والمعاد یوم القیامۀ     (األخرى
تَب قَدنْ الغَیم نَ الرُّشْدی....) 256: )2(البقرة(  
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،  وان توحدت مسمیاتها وفرضها على جمیع الرساالت اإللهیـۀ   ،وفی اسس العبادات أیضا   
 الـصالةَ کَانَـت علَـى الْمـؤْمنینَ کتَابـاً موقُوتـاً           :قال تعـالى   :ففی فریضتی الصالة والزکاة   

   ) 103: )4(ءالنسا(
 قال  فعن إبراهیم، المؤمنین متى کانوا وأین ما کانوا وفی کل الرساالت  لکلّ فهی کتاباً 

ربنَا إِنِّی أَسکَنت منْ ذُریتی بِواد غَیرِ ذي زرعٍ عنْـد بیتـک الْمحـرَّمِ ربنَـا لیقیمـوا                    :تعالى
   ةً مدلْ أَفْئعالةَ فَاجـشْکُرُونَ                الصی ـملَّهلَع ـرَاتـنْ الثَّمم ـمقْهزارو هِمـوِي إِلَـینْ النَّـاسِ تَه. 

  )37: )14(إبراهیم(
واذْکُرْ فی الْکتَابِ إِسماعیلَ إِنَّه کَانَ صادقَ الْوعد وکَانَ          : قال تعالى  وعن إسماعیل 

: )19(مــــریم  (. بِالصالةِ والزَّکَاةِ وکَانَ عنْد ربـه مرْضـیاً         وکَانَ یأْمرُ أَهلَه   )*(رسوالً نَبِیاً   
54 ،55(  

نْ تَبـوأَا  وأَوحینَا إِلَى موسـى وأخیـه أ   : وبنی إسرائیل قال تعالى  وعن رسالۀ موسى  
: )19(مــــریم  (صالةَ وبشِّرْ الْمـؤْمنینَ لقَومکُما بِمصرَ بیوتاً واجعلُوا بیوتَکُم قبلَۀً وأَقیموا ال  

54 ،55(   
   )14: )20(طه (إِنَّنی أَنَا اللَّه ال إِلَه إِالَّ أَنَا فَاعبدنی وأَقم الصالةَ لذکْرِي :وقال تعالى
بعثْنَا منْه        :وقال تعالى  یلَ ورَائی إِسنیثَاقَ بم أَخَذَ اللَّه لَقَدو     قَـالَ اللَّـهیباً وشَرَ نَقع اثْنَی م

 قَرْضـاً  رُسلی وعزَّرتُموهم وأقْرَضْـتُم اهللاَ إِنِّی معکُم لَئنْ أَقَمتُم الصالةَ وآتَیتُم الزَّکَاةَ وآمنْتُم بِ      
ي منْ تَحتها األَنْهار فَمنْ کَفَرَ بعد ذَلـک  حسناً ألکَفِّرَنَّ عنْکُم سیئَاتکُم وألدخلَنَّکُم جنَّات تَجرِ   

  )12: )5(المـــائدة( منْکُم فَقَد ضَلَّ سواء السبِیلِ
   : قال تعالىوفی رسالۀ عیسى

   ا کُنتنَ مکاً أَیاربی ملَنعجـاً       ویح ـتمـا دالزَّکَـاةِ مالةِ وی بِالـصـانصأَوو) ـ م  ریمـــ
)19(: 31(  

   :وفی فریضۀ الصوم قال تعالى
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               َتَتَّقُون لَّکُملَع کُملنْ قَبینَ ملَى الَّذع با کُتکَم امیالص کُملَیع بنُوا کُتینَ آما الَّذها أَیی 
   )183: )2(البقـــرة(

  :وفی الحج قال تعالى
ّللنْ اوم تیالْب جلَى النَّاسِ حع بِیالًهس هإِلَی تَطَاعس... .)97: )3(آل عمـــران(  

و هوى غیره من الناس وبذلک صـرح  ومن أضاعها منهم أو استحل أمرها فقد تبع هواه أ       
   :القرآن الکریم بقوله تعالى

           ُنَۀیالْب متْهاءا جم دعنْ بإِالَّ م تَابینَ أُوتُوا الْکا تَفَرَّقَ الَّذمو)*(رُوا إِال وا أُموا  مـدبعیل 
: )98(ۀالبین (.اللَّه مخْلصینَ لَه الدینَ حنَفَاء ویقیموا الصالةَ ویؤْتُوا الزَّکَاةَ وذَلک دینُ الْقَیمۀِ      

4 ،5(  
 ولکنها والعقل البشري . رسالۀ عن األخرىن اختلقت الکیفیۀ فی کلّ   وهکذا فی غیرها وإ   

  : والتی نزلت من اجلها تلک الرساالت وهی،ق على النتائج المترتبۀ علیهاأیضا تتف
 ، والتی هی ثوابت عقلیۀ لکل العقالء على اختالف ازمانهم وأماکن تواجـدهم            )األخالق (

   .وفی کل الرساالت اإللهیۀ أیضا
ومن هنا انطلق البغی والتعـدي عنـد الوضـعیین تبعـا ألهـوائهم ونـوازعهم وانتمـاءاتهم                   

 وحرمـوا سـرقۀ   ، وأجازوا اعتدائهم على الغیـر ، فحرموا اإلعتداء علیهم،صالحهم الشخصیۀ وم
  . واجازوا ألنفسهم سرقۀ أموال اآلخرین،أموالهم

 ، فأوضـحت الحقـوق    ، تنطلـق عالمیـۀ الرسـالۀ اإلسـالمیۀ        ،وبهذه الوحدة فی المنطلقات   
مباديء الرسالۀ اإلسالمیۀ    واعتبرت العدالۀ والمساواة إحدى      ،وفرضت الواجبات على الجمیع   

  .فی کل مناحی الحیاة
 ففرقت بـین الحریـۀ      ،واستندت على مباديء الحقوق والواجبات هذه على رکیزة الحریۀ        

  .واإلنفالت
 ،فالحریۀ حق للجمیع ولکنها منضبطۀ بقواعد تقیدها عن البغی والتعـدي علـى اآلخـرین          

 لتساوي الجمیع فی حق الحریـۀ       ،نبات بل وحتى البهائم والعجماوات وال     ،أفرادا او مجتمعات  
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  . ولتعاطف الجمیع فی اکمال مهمۀ اإلصالح على األرض وفق المنهج اإللهی لإلصالح،هذا
 انقـاذ القـرآن الکـریم     إلـى  من دعوة القرآن هذه وخطابه هـذا         وینطلق اإلمام الخمینی  

انیۀ قد عمدت بواسطۀ     القوى الشیط  نّ فهو یرى أ   ، واقع معاش  إلى وتثویر خطابه    ، واقعاً تطبیقاً
إلى طبع القـرآن الکـریم بخـط        ... حکوماتها المنحرفۀ التی تتظاهر کذبا باإلرتباط باإلسالم      «

جمیل وارساله إلى البلدان المختلفۀ، فتم بذلک استغفال بعض الجهلۀ ممن طنوا ان هذا وحده   
» ...کریم مـن القـابر  انقاذ القرآن الإلى  یکفی، اما نحن فاننا فخورون باننا اتباع مذهب یرمی      

 )35: الثورة فی فکر اإلمام الخمینی: مختار األسدي(

 الذي  )جمال الدین األفغانی   (وقد سار اإلمام الخمینی على مسیرة حرکۀ التجدید لما بعد         
 تفرقهم وتشتتهم وابتعـادهم عـن حقـائق اإلسـالم وجـذوره           إلىکان یعزو تخلف المسلمین     

 ،القرآن الکریم الذي یعد أدق وثیقۀ لمعرفۀ حقیقۀ اإلسـالم          واعتبار   ،وتطبیق نظمه وتشریعاته  
  ) وما بعدهــــا295: الدین والدولۀ فی ایران (.المحور األساسی لوحدة المسلمین

 وموقعـه العلمـی الـذي یـرى ان العقیـدة         ، وثقافتـه القرآنیـۀ    ،وانطالقا من رؤیته الدینیـۀ    
 ، توحید المستضعفین والدفاع عـنهم     إلى  بل الوحید الذي یدعو    ،اإلسالمیۀ هی المنهج األوفق   

 ومـا  . وعبودیـۀ اهللا وحـده   ،وتحریر اإلنسانیۀ من عبودیۀ األشخاص أو المباديء غیر اإللهیۀ        
الَّذینَ إِنْ مکَّنَّاهم فی األَرضِ أَقَاموا الصالةَ وآتَوا الزَّکَاةَ : بقوله تعالى فرضه اهللا تعالى علیه،     

عرُوا بِالْمأَمورِوۀُ األُمباقع لَّهلنْکَرِ ونْ الْما عونَهو رُوف) 41: )22(الحج(  
قد اسـتبعد عـن    ـ  وخصوصا فی القرن العشرین المیالدي ـ  ولما کان الخطاب اإلسالمی

 وقـد شـوهت الـدعایات اإلسـتعماریۀ ودعواتهـا        ، او استبعد عن الحیاة السیاسیۀ     ،بناء الدولۀ 
 وأخرى بعـدم مـسایرته   ، تارة بالقدم،ى الکثیر من منافذ الفکر اإلسالمیالصورة اإلسالمیۀ لد  

 ، أو معارضته للعلم والتقدم العلمی    ، وأخرى بانتهاك حقوق اإلنسان    ،لمتطلبات الحیاة العصریۀ  
   . بل وحتى عم وضوح نظریاته فی ذلک،مما عطل المشروع اإلسالمی السیاسی عن التطبیق

 انغطافۀ فکریۀ تاریخیۀ کبرى فـی مـسیرة اإلسـالم           مینیولهذا جاء مشروع اإلمام الخ    
  . ثًور الفکر والواقع،الحدیث والمعاصر
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کثـر   أنّ وأ، التـاریخ ا التعددیۀ الدینیۀ والتنوع فهی سمۀ ثابتـۀ فـی الحیـاة وعلـى مـرّ            مأ
 إلىکثر حاالتها    تعزى فی أ   ،النزاعات والخصومات والحروب التی حدثت على مسرح الحیاة       

ـ     ، فی الرؤى والتباین فی وجهات النظر      ختالفاال ۀ والفئویـۀ    والخصومۀ على المصالح الخاص
 ومن خـالل ثقافتـه   ، واإلمام الخمینی یعلم هذا األمر من خالل تحلیله لما یحدث         .المحدودة

 ذَکَرٍ یا أَیها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاکُم منْ     : ذلک بقوله تعالى   إلىاإلسالمیۀ فقد أشار القرآن الکریم      
 . علـیم خَبِیـرٌ   أَکْرَمکُم عنْد اللَّـه أتْقَـاکُم إِنَّ اهللاَ      وأُنثَى وجعلْنَاکُم شُعوباً وقَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ     

  )13: )49(راتالحج(
حـسب منظـور    ـ   التعارف والتعایش والتعاون وتعمیق المعرفۀإلىأي ان التعددیۀ تدعو «

 ولکن البشریۀ لم تعتمد هذا المبدأ کقاعـدة  ،سواء کانت ذاتیۀ أو موضوعیۀ ـ  الرؤیۀ اإلسالمیۀ
 ولـذلک اعتبـر کثیـر مـن الفالسـفۀ والمفکـرین أن             ،للسلوك بین األمم والشعوب والبلـدان     

  )18: التعددیۀ الدینیۀ فی الفکر اإلسالمی(. »الصراعات هی جوهر التاریخ
 ، هذا المنحـى إرتقـت الحـضارة اإلسـالمیۀ     وعلى،ووفق هذا المبدأ سار الفکر اإلسالمی    

 ، وآراء فالسـفۀ المـسلمین ومدرسـۀ اهـل البیـت           .ولمثل هذا استندت الثقافۀ اإلسالمیۀ    
  .والمعتزلۀ نحت هذا المنحى العلمی

 والتـی   ،ولوال السلطات السیاسیۀ الحاکمۀ والمتسلطۀ علـى رقـاب المـسلمین والغاشـمۀ            
 لمـا حـدث   ،داء العلم والفقه وأشارت الیهم بالبنـان     أحاطت نفسها بوعاظ سالطین ألبستهم ر     

 مـا هـی     إلـى  حتى انتهت    ،ماحدث من نزاع وتخاصم وتمذهب وافتراق فی األمۀ اإلسالمیۀ        
 وقد طبل اإلستکبار العالمی ودوائر الشر الخارجیـۀ علـى هـذا الـوتر مـن اجـل         .علیه اآلن 

  .وعشائریۀکیانات سیاسیۀ متناحرة وعرقیۀ إلى تشتیت األمۀ وتقسیمها 
 إلـى  وأجراس تقـرع للعـودة       ،وخطابه بمثابۀ صعقۀ   لذلک جاءت دعوة اإلمام الخمینی    

  .إصالۀ اإلسالم وتقبل اإلختالف والتنوع حسب نظریاته
سانیۀ      وقد حذر اإلمام الخمینی     ، والمـستکبرین الطغـاة    ، من انتهاج أعداء اإلسالم واإلـن

 والتنوع الدینی والتمذهب سـالحا فـی تمزیـق           نهج التعددیۀ واإلختالف   ،واإلستعمار وأذنابه 
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 ، ال تخشوا الهجوم العسکري مطلقا« : خوفا من عالمیتها فقال فی خطاب له،وحدة المسلمین
 ألنهم حتـى لـو      ، فال تفــزعوا من کل ذلک     ،وال تخافوا مما یثیرونه حول التدخل العسکري      

 فانهم لن ،الحصار االقتصادي وال تخشوا أیضا ،تدخلوا عسکریا فان هذا سیکون فی صالحنا   
 ولو طبقوا الحصار االقتصادي لدفعونا ان نعمل وننتج     ، ألنهم لیسوا مکلفین بارزاقنا    ،یستطیعوا

 ولکن الخوف من ذلک     ، وال تخافوا ذلک ابدا    ، فلیفرضوا اذن الحصار   ، وهذا فی صالحنا   ،اکثر
ال  ـ   وتتحـول الـبالد  ،ا اآلخر فیلعن أحدن،العدو الذي یهددنا من الداخل ویرید اإلیقاع بیننا

  )230: أمریکا فی فکر اإلمام الخمینی (» أحزاب وتجمعات وتنظیمات شتى  ـ إلىسمح اهللا
 روح التجدید الفکري والتفـتح الـذهنی فایقـضت          ،وخطابه وبثت دعوة اإلمام الخمینی   

ؤسـسۀ  الدراسات المعمقۀ والبحوث الهادفۀ موجۀ من الـصحوة اإلسـالمیۀ التـی شـهدتها الم              
 وتبلـور نظریـات العلمـاء    ، خالل القرن العشرین المـیالدي   ، والشیعیۀ خصوصا  ،الدینیۀ العامۀ 

  : اعتمادا على اصلین مهمین هما،والمراجع فی موضوع التصدي لإلستبداد واإلستعمار
 والذي بات من المستحیل حدوث لون من المساومۀ         ، ونفی السبیل  ،حفظ أساس اإلسالم  

 ومـا   59: الصحوة اإلسالمیۀ : ینظـــر (.ین الحکومات المستبدة الفاسدة   بین هذه المؤسسۀ وب   
  )بعدها

  :ورسم منهجیۀ حرکته اإلصالحیۀ على ثالثۀ محاور
ومنابذة الطغاة والجبابرة من المتـسلطین علـى رقـاب           ، مقارعۀ اإلستکبار العالمی   :لاألو 

  .    الشعوب کافۀ
 وحاولوا من خالله غـزو  ، الذي اولده الغرب سیاسات التغریب الثقافی إلى التصدي   :الثانی

 ودعوات نبذ الثقافـۀ اإلسـالمیۀ باعتبارهـا ثقافـۀ     ،فی تقدمهم التکنلوجی ـ  البالد اإلسالمیۀ
 ، وابـدالها بالثقافـات الغربیـۀ والمـسارات األکادیمیـۀ          ، وحقـب زمانیـۀ ولـت      ،لعصور مضت 

  ومحاوالت طمس معالم الثقافۀ اإلسالمیۀ 
  . أو اإلنتماءات الضیقۀ، وثقافۀ الغلو المذهبی،رف الفکري نبذ التط:الثالث

 وقد اوضحها قوال وفعال فـی حرکتـه   ،وهذه المحاور واضحۀ المعالم فی خطاباته العالمیۀ      
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 نمـوا  « وقد شهد عقدا الستینات والسبعینات من القرن المیالدي العـشرین        ،الجهادیۀ والعلمیۀ 
دی         نی فـی شـتى األصـعدة الـسیاسیۀ واإلقتـصادیۀ          فی الصحوة اإلسالمیۀ واحیـاء الفکـر اـل

 وتمهیـد  ، بحیث احتل هذان العقدان مکانۀ خاصۀ فی تـاریخ ایـران االمعاصـر             ،واإلجتماعیۀ
 ظهر من خالل هذین العقدین تیار اصیل من حیث الشکل ،األرضیۀ إلنتصار الثورة اإلسالمیۀ  

 والـذي  ،الخمینـی بـال منـازع    کان یقوده اإلمـام  ،والمحتوى فی میدان الفکر الدینی الحدیث   
 ، من حیث المباديء النظریـۀ ،اختالفا أساسیا عن المجددین الذین سبقوه ـ  یختلف عن غیره

  )82، 81: الصحوة اإلسالمیۀ (.»او من حیث التطبیق العمل
 حیـز التطبیـق بعـد أن أودعـه          إلـى  نظریۀ اإلسالم السیاسی     وقد أظهر اإلمام الخمینی   

  على آراء فردیۀ من قبیـل اً رد )م1964 ( الذي نشر فی عام    )األسرارکشف   (کنظریۀ فی کتابه  
  . وغیرهم)احمد کسروي ( و)علی اکبر حکمی زادة ( و)سنکلجی ( و)رضا قلی شریعت(

من طلبته فـی    وحشد الجماهیر مع طبقۀ علمائیۀ، تطبیقهاإلىوتبنى تلک النظریۀ ونادى     
 الذي اعتبر بمثابـۀ     )والیۀ الفقیه  (کثر لنموذج  ثم أضاف توضیحات أ    ،الحوزات العلمیۀ الدینیۀ  

 مقدما قـراءة جدیـدة عـصریۀ للخطـاب اإلسـالمی العملـی       .الدستور لنظام الحکم اإلسالمی   
 252 / 2:  خطاب اإلحیاء وتحدیات الخطابات المهیمنۀ     ،اإلمام الخمینی : ینظـــر (.وعالمیته
  )85: المصدر نفسه: نقال عن

 ودعوات تحرر واسـعۀ فـی أوسـاط الـشعوب           ،ۀ المتناقضۀ وفی وسط التغییرات السیاسی   
 بعد ان  ،اإلسالمیۀ للتخلص من اإلستبداد واإلستعمار الغربی المهیمن على اکثر بالد المسلمین          

 او )المنـدوب الـسامی   (تحول اإلستعمار الغربی من سیطرة النفوذ والهیمنۀ المباشـرة بواسـطۀ    
 أحزاب وشخصیات   إلىدول المحور اإلسالمی     منح السلطات فی     إلى ،اشباهه من المسمیات  
 ولکنها بلباس لجمهوریات أو إمـارات      ، ومنفذة لسیاساتهم اإلستکباریۀ   ،وحکومات تابعۀ لهم  

 تدعی جزافا انها انطلقت لتحریر تلک الشعوب من نیر اإلستعمار بعد ان صادرت              ،أو ممالک 
  .کفاح الشعوب وتضحیاتها
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 لتتـرحم الـشعوب علـى    ،الویل والتنکیل والتشریدلوان فأذاقت تلک السلطات الشعوب أ    
  .زمن المستعمر

 بخطاباته وجهود تالمذته والمؤمنین بالنهـضۀ       )قدس سره  (ولهذا فقد دافع اإلمام الخمینی    
 کونـه   ، وعن اإلسالم بصورة خاصۀ    ، عن اإلنسان بصورة عامۀ فی کل ارجاء العالم        ،اإلسالمیۀ

 والنظریۀ األمثل لتحقیق العدالۀ والمـساواة فـی         ،انالنظریۀ األوفق للحفاظ على حقوق اإلنس     
 حنى تحولت حرکتـه  . ووقف موقفا مناهضا لجمیع أنواع اإلستبداد واإلستکبار العالمی      .العالم

   . أقضت مضاجع الطغاة والمستکبرین، حرکۀ عالمیۀإلىاإلصالحیۀ هذه 
إلسـالمیۀ فـی    وقد کانت تلک المواقف واضحۀ وجلیۀ فی خطاباته قبل نجـاح الثـورة ا             

 فکان صراعه مع المشروع الصهیونی واإلسـتکباري ودفاعـه   . وفی تطبیقها بعد نجاحها ،ایران
عن القضیۀ الفلسطینیۀ ودعمه الالمحدود لفصائلها اکبر وأوضح مثاال لمنهجـه العـالمی الـذي            
یتعدى الحدود والقومیات واألجناس والتبعیـات الـضیقۀ فـی مقارعـۀ اإلسـتکبار واسـتعباد        

اإلمام الخمینی والصراع مع : ولید محمد علی: ینظــــر/ للتوسعۀ فی ذلک     (.وب األرض شع
   )65: استکباري ـ المشروع الصهیو

 لمـا    کـان إنموذجـاً    )اإلسالم یقود الحیاة    ( کتاب تلمیذه السید محمد باقر الصدر      ولعلّ
یـۀ إلصـالح األرض ومـن    سعت الیه نظریۀ اإلمام الخمینی العالمیۀ المنبثقۀ من النظریـۀ اإلله      

  .علیها
 مـع العلـم   ،والذي أوضح فیه اإلنموذج اإللهی األفضل لقیادة الحیاة على األرض عمومـاً          

اإللهی المسبق بما یحمله اإلنسان على األرض من اختالفات وتشعبات فی المکان والزمـان          
 وقد توالت ،اتها وثبوت اإلسالم ومسایرته لتطورات الحیاة وحاج     .والقومیۀ واللغۀ والمعتقدات  

على هذا المنوال البحوث والدراسات لطبقۀ من العلمـاء فـی الـنظم الـسیاسیۀ واإلقتـصادیۀ                  
 مما أخـاف اإلسـتکبار العـالمی ودولـه          . وشروط وسبل نهضۀ األمۀ اإلسالمیۀ     ،واإلجتماعیۀ

ـ        ،اإلستعماریۀ واقض مضاجع الطغاة     ،ع فوقفوا مواقف العداء المباشر أحیانا بالحروب والتجوی
  .وغیر مباشر أحیانا أخرى بالدسائس والکیل بمکاییل متعددة
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 خطابه لعالمیۀ اإلسالم وعالمیـۀ نظمـه واخالقیاتـه ونـادى            وقد أوضح اإلمام الخمینی   
 دین الذین یطـالبون بالحریـۀ    ، اإلسالم هو دین المجاهدین الذین ینشدون الحق والعدل        «بأن

الحکومـۀ   (»للکـافرین علـى المـؤمنین سـبیال    لـوا   والـذین ال یریـدون ان یجع   ،واإلستقالل
  )26: )والیۀ الفقیه( :اإلسالمیۀ

 مقارعۀ الظلـم بکافـۀ انواعـه بقولـه          ،وأوجب على نفسه وعلى العلماء والمثقفین والعامۀ      
  وهم قـد  ،کیف نسکت عن بضعۀ اشخاص من المستغلین واألجانب المسیطرین بقوة السالح 

 فواجـب العلمـاء   . باقل قدر من مبـاهج الحیـاة ونعمهـا   حرموا مئات المالیین من اإلستمتاع   
وجمیع المسلمین ان یضعوا حدا لهذا الظلم وان یعوا من اجل سعادة المالیین من الناس فـی                 

المـصدر   ( وتأسیس حکومـۀ إسـالمیۀ عاملـۀ مخلـصۀ        ،تحطیم الحکومات الجائرة وازالتها   
   )58: نفســـه

 وممن ، مناهضۀ الظلم این ما کان     إلىبل دعا    ،فلم یخاطب فئۀ معینۀ وال شعب دون آخر       
 إلـى  حینمـا یـدعو      « وان اإلمام الخمینـی      . نصرة المظلومین من شعوب األرض     إلى و ،صدر

 ومن جملۀ مقاصده هو توجیه الفقـه        ،الثورة على الحکومات الجائرة ال بد انه یقصد ما یقول         
 إقامۀ الحکـم اإلسـالمی فـی    باتجاه خدمۀ اإلسالم والمسلمین بحیث یکون من ابعاد العملیۀ      

 إمامۀ  إلى عدم الخروج على الجائرین و     إلىاألرض خروجا على کل المواقف الفقهیۀ الداعیۀ        
 هذه الطائفۀ أو    إلى على ان الحاکم الجائر ال یکون جائرا بمجرد انتمائه            مع تأکیده  ،الفاسق

سـلطۀ الفقهــــاء    (»وانما هو خائن وجائر بما یقـوم بـه   ، هذا المذهب أو ذاك  إلى أو   ،تلک
وهـذا مـا دعـت الیـه اآلیـات القرآنیـۀ بمقارعـۀ           ) 148: وفقهاء السلطۀ عند اإلمام الخمینی    

   .الظالمین وعدم الرکون الیهم
ولیاء أ منْ   ر وما لَکُم منْ دونِ اهللاِ     وال تَرْکَنُوا إِلَى الَّذینَ ظَلَموا فَتَمسکُم النَّا       :قال تعالى 

 رُونَثُمال تُنص )113: )11(هـــود(  
ـ            :وقال تعالى  لَماعـۀً وخَاص ـنْکُموا مینَ ظَلَمنَّ الَّذیبتْنَۀً ال تُصاتَّقُوا فوا أنَّ اهللاَ  و   یدشَـد 

  )25: )8(النفاأل (الْعقَابِ



560  3ج /  مجموعه مقاالت 

  .حادیث المعصومین وسیرهم التی تناولت هذا األمروکذلک الکثیر من أ
 هذه کالدعوات السیاسیۀ األخرى التی تعایش الواقع فی       مام الخمینی ولم تکن دعوة اإل   

ظل عولمۀ مزیفۀ تستعبد الناس تحت مسمیات ودعوات العدالۀ والمساواة والحریـۀ وحقـوق      
 ووزنـت األحـداث بمقـاییس متناقـضۀ تبعـا         ، والتی ابادت شعوب مستضعفۀ کاملۀ     ،اإلنسان

   ،لمصالح المتنفذین علیها
 ، ایمانا راسخا منطلقا من وظیفته الدینیۀ ومهامه العلمائیۀ کمرجـع دینـی            وانما کان یؤمن  

 وخلَـف جـیال   ، ومنافذ الحقوق والواجبـات ، ومسالک الحریۀ،بالتطبیق األمثل ألسس العدالۀ 
 مما اثار حفیظـۀ اإلسـتکبار العـالمی         ، تطبیقها إلىعلمائیا مؤمنا بالنظربات اإلسالمیۀ ساعیا      

 ولنـا مـن الـسیرة    . وتجنید کافۀ الوسائل لذلک،وشحذ هممهم لعدائهوطغاته ومقارعۀ دعوته  
 فلـذلک  .النبویۀ وسیر األنبیاء التی حدثنا القرآن الکریم ومواقف المأل من المستکبرین مـنهم    

 وضبط أوتار الحرکۀ التنویریۀ     ،کان الفقیه النبوي األول الذي حدد المسیرة      «نوافق القول بانه    
تربیۀ جیل متدین متماسک ومتمـسک بعقیدتـه اإلسـالمیۀ مطالبـا          وعکف على    ،اإلستقاللیۀ

اإلمـام الخمینـی وفکـره الـسیاسی        (» إلنسان والسیادة والدولۀ العادلۀ   بحقوقه فی األرض وا   
  )14: الثوري واثره على الفکر السیاسی فی العراق

ـ  ، عالمیۀ خطابه من الخطاب القرآنی للناس کافـۀ        وقد استمد اإلمام الخمینی    اب  والخط
 إلـى  وبما ان ثقافۀ اإلمام ثقافۀ ترتکز بالدرجۀ األولـى           ، أجمع )رحمۀ للعالمین  (النبوي کونه 

 فقد کانت ثقافته ثقافۀ العموم ال      ، فی اصدار احکامه وآراءه وفتاویه     )القرآن والسنۀ  (مصدري
 وان هذه العالمیۀ من ممیزات   ،الخصوص فی طرح مشاکل اإلنسان وحلولها بکافۀ نظم الحیاة        

 غیر محدودة بزمان وال محـدد   ،إلحتوائها على نظم عقلیۀ متکاملۀ    ،الرسالۀ اإلسالمیۀ وثوابتها  
 ومن ثوابتها أیضا انها الرسالۀ الخاتمۀ مما یجعلها تتسایر مـع متغیـرات األحـداث                ،ة بمکان 

 واإلعتقاد بخاتمیـۀ الرسـالۀ اإلسـالمیۀ مـن ثوابـت            . وتعطیها مدادا لحل األزمات    ،والشعوب
 لذا فمـن منطلـق عقیدتـه        ، ومن فقهاء شریعتها   ، واإلمام الخمینی احد الدعاة لها     .قاد بها اإلعت

 غیـر  ، ان یکون خطابه عالمیا کعالمیـۀ الرسـالۀ اإلسـالمیۀ     ،ووظیفته الفقهیۀ ومهامه المرجعیۀ   
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 وکانت الثورة اإلسالمیۀ فی ایران له بمثابـۀ         ،محدد بزمان وال مکان وال اشخاص او قومیات       
 فجنـد لهـا کـل اإلمکانیـات المتاحـۀ لنـصرة             ،علی وانموذج تطبیقی لتلک العالمیـۀ     تطبیق ف 

  .المستضعفین والدفاع عن الشعوب المضطهدة ومقارعۀ اإلستکبار العالمی بکل صنوفه
  : وعولمۀ الواقعاإلمام الخمینی

 طریقـۀ مبتکـرة لتقویـۀ االقتـصاد واألعمـال      «هانّ على أ إذا کان مفهوم العولمۀ اصطالحاً    
 وحیـث ان تطبیـق العولمـۀ        ، لتحقیق تلک الغایـۀ    ، والسیاسات بین الدول المتعاونۀ    ،التجاریۀ

ها تعتمد فی نشأتها وتطورها علـى تنمیـۀ الـسیاسات المحلیـۀ             نّ فإ ،مرتبط بالتواصل والتنقل  
 تهیئۀ اإلجراءات واألدوات والوسائل الالزمـۀ لتطبیـق تلـک     إلى باإلضافۀ،والدولیۀ لصالحها 

 والمباشـرة عملیـا باسـتقطاب ونقـل الـسلع والخـدمات واألفکـار واألشـخاص          ،تالسیاسا
دمج بها کل  وکأنه قریۀ صغیرة تن، ولغاته، ومعتقداته، لیصبح العالم على تعدد ثقافاته     ،والتجارة

  .»تلک المکونات وتتمایز
  .وقد توسعت مجاالتها فی السیاسۀ واإلقتصاد والثقافۀ واإلعالم وغیر ذلک

 فهی قد قامت على انقاض الدول القومیۀ    ، للعولمۀ او مناهض لها من المفکرین      وبین مؤید 
 والتی سیطرت على الساحۀ السیاسیۀ للعـالم وفـی   ،والنزاعات العرقیۀ التی سادت العالم قبلها 

معظم دول الشرق اإلسالمی وراح ضحیۀ تلک السیاسات المالیین من المستضعفین بین قتـل   
 وبعد ان تکشفت النوایا لتلک السیاسات وظهـر  .ون وتجویع وفقر وبین سج ،وتشرید وتنکیل 

 . وبدأت الشعوب تنادي بالتحرر واإلنعتاق من قیود العبودیـۀ ألولئـک الطغـاة             ،زیف دعواتها 
  ).العولمۀ ( اطلقوا علیها، بمسمیات جدیدة،جاءوهم بدعوى جدیدة

یاسیۀ واإلجتماعیـۀ   ورغم اعتقاد عدد کبیـر مـن البـاحثین بـان العولمـۀ باسـالیبها الـس                
 والقیم الوطنیۀ والمحلیۀ للشعوب ،واإلقتصادیۀ والتکنلوجیۀ تحمل تأثیرات سلبیۀ على الهویۀ   

 ألنها تحمـل لبـاس الثقافـۀ الغربیـۀ          ، صراع الحضارات ونزاع الثقافات    إلى وتؤدي   ،والبلدان
یـۀ والغطرسـۀ     وما تحمله تلک الثقافات من کم هائل من البغی والتعدي والعنجه           ،واألمریکیۀ

 ألنهـا ال تـستطیع ان   . وباألخص اإلسالمیۀ منهـا    ، وخاصۀ شعوب العالم الثالث    ،ضد الشعوب 
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  . مهما ادعت انها قد تحررت من ذلک، والعداء الدینی،تنفلت من عقال الماسونیۀ العالمیۀ
 ویعلل ،رغم کل ذلک فان هناك من یعتقد ان العولمۀ ستوحد العالم ثقافیا وتنهی الحروب

ام ما ال یعترف به احد هو ان الثقافۀ تستخدم أیضا لتبریر الحروب والفـضاعات           «ک بقوله   ذل
 نشوب  ، فی صدام الحضارات   )صموئیل هنتنغون  ( ویعلل ذلک بتوقع   ،والسلوکیات الالإنسانیۀ 

   )102: الوطنیۀ فی عالم بال هویۀ (.»مجابهات جدیدة وفق خطوط اإلنقسامات الثقافیۀ
وتاریخه   سنجد ان التراث العلمی   ، جوهر الثقافات ومصادر التثقیف فیها     إلىفاذا ما نظرنا    

 مهمـا  ، اما اإلعتقادات الدینیۀ فتمثل جوهر کـل ثقافـۀ  .یشکل ثقال کبیرا من أسس کل ثقافۀ 
  . وال یمکن اإلنفالت من عقال تلک المصادر،ادعى بعضهم اإلبتعاد عنها أو اهمالها

لثقافـۀ لتبریـر الحـروب والـسلوکیات المنحرفـۀ أو         وان مثل الرأي المتقـدم باسـتخدام ا       
 أي مفهوم منهـا او مـن المدنیـۀ والتحـضر            إلى الثقافۀ وال    إلى فهذا امر ال ینتمی      ،الالإنسانیۀ

یحمـل بـین طیاتـه     « وان هذا الـرأي . یل هو البداوة عینها والعنجهیۀ والجهل والتسلط     .حتى
 نزعـۀ  إلـى  وهو ما ینتمی ،لقومیۀ او الدینیۀاعترافا بشحنۀ عدوانیۀ فی جوهر بعض الثقافات ا 

 أي ان مثل هذا التحلیـل یـدین         ،تصعید الصراع بین الحضارات اعتمادا على الفوارق الثقافیۀ       
مسبقا الثقافات غیر األوربیۀ مما یوحی بتمهید عنصري لسیادة ثقافۀ واحـدة علـى ثقافـات                

   )34: العولمۀ بین التصورات اإلسالمیۀ والغربیۀ (.»العالم
 وأحکامه  ، اخالقیات اإلسالم  إلى اإلنتماء   ،ومن البدیهی ان من أولویات الثقافۀ اإلسالمیۀ      

 وبهذا ستکون العالقۀ بین عولمۀ الغرب بهذه الکیفیـۀ المطبقـۀ اآلن علـى الواقـع                 ،وتشریعاته
 الثقافـۀ اإلسـالمیۀ ال    ألنّ، عالقۀ تنـاقض وصـراع   ، وبین عالمیۀ الخطاب اإلسالمی    ،المعاش

 إال باإلقناع وتوضیح الفساد فی بعض موارد تلـک  ،ى فرض نفسها على الثقافات األخرى تر
  . والذي یرفضه العقل البشري والذوق اإلنسانی العام قبل اإلسالم وتشریعاته،الثقافۀ

  )3: )76(اإلنســــان( .إِنَّا هدینَاه السبِیلَ إِما شَاکراً وإِما کَفُورا :قال تعالى
ـ  (....نْ ومنْ شَاء فَلْیکْفُرْ  وقُلْ الْحقُّ منْ ربکُم فَمنْ شَاء فَلْیؤْم       :ال تعالى وق : )18(فالکه

29(  
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  )22 ـ 21: )88(الغاشیۀ (. لَست علَیهِم بِمسیطرٍ*رْ إِنَّما أَنْت مذَکِّرٌ فَذَکِّ :وقال تعالى
افۀ بین اإلثنین شکل هاجسا اقض مضاجع الـداعین  وهذا األمر من التضاد فی فلسفۀ الثق 

 حامل رایۀ الدفاع عن فلسفۀ الثقافۀ اإلسالمیۀ بـشکلها هـذا      ولعلّ ، العولمۀ بفلسفتها هذه   إلى
 رغم کل ما عانته وتعانیه ، واقع معاشإلى هی الثورة اإلسالمیۀ فی ایران والتی تحولت        ،الیوم

   .من حروب وعداء
ات اإلستکبار العـالمی ودولـه علـى النیـل منهـا ومحـاوالت              لذلک انصبت أولى اهتمام   

  .اجهاضها واسقاط دعاتها بشتى الوسائل
 ان ال یتحجـر الخطـاب       ومن بدیهیات الثقافۀ اإلسالمیۀ واولویات مدرسۀ اهل البیت       

 بل وینظرون ان األعداء الذین یعـادون خـط     ومنهم اإلمام الخمینی   ،العلمائی عند مراجعهم  
 وعلى ذلک جرى علماء هـذه  ، یعادون اإلسالم باطاره العام    ،یعادون منهجهم  و اهل البیت 

: المرجغیۀ الدینیۀ وقـضایا أخـرى  .(المدرسۀ العریقۀ فی مواقفهم المشرفۀ على تعاقب العصور     
  ) وما بعدها106

  )ا وما بعده116: در نفسهالمص: ینظـر. (وکذلک األمــر فی حوارها مع األدیان األخرى
 فلـم تکـن   ،یرة التاریخ الفکري اإلسالمی هذه الحقیقۀ علـى مـر العـصور          وقد اثبتت مس  

حداثۀ الغرب التی تعنی السیر على مناهج الغرب او التالقح الثقافی معهم بجدیـدة عهـد فـی              
 فقد ترجم العرب والمسلمین الکثیر من تراث اإلغریق والیونان منـذ القـرن              ،الفکر اإلسالمی 
 إلـى  ونقلت الکثیـر مـن کتـبهم وتـراثهم           ،المأمون العباسی  وارتقى فی عصر     ،األول الهجري 

 وهـذا ممـا   ، وکذلک نقلت من اإلندلس الکثیر من علوم المسلمین ونتاجاتهم العلمیـۀ    ،العربیۀ
یعطی دعما ان العلم والمعرفۀ واسالیبها ال حدود لها وال انتماءات ضیقۀ وهـذا مـن بـدیهیات     

  .الفکر العلمی اإلسالمی
 تـشبه  ، و تنادي بمسمیات العلم والمعرفۀ والحریۀ جزافـا       ،یوم تمنع ذلک  ولکن الحداثۀ ال  

   ).جئنا محررین ال فاتحین (مسمیات دعواتهم اإلستعماریۀ فی
 ،واثبت الواقع المعاش أیضا ان العولمۀ فی عصرنا هذا أخذت تؤسس لتحوالت تاریخیـۀ           
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لخهم عـن واقعهـم      وبدات تفرض علـیهم ثقافـات تـس        ،وتغیرات منهجیۀ فی تفکیر األجیال    
 کما فی المادیۀ التاریخیۀ ـ   ولم تعلن جهارا مقارعتها لألدیان، وواقعهم األخالقی،االجتماعی

 او انه کـان مختـصا بحقبـۀ زمنیـۀ           ،ولکنها اعتبرتها واقع تاریخی مضى زمنه وذهب أوآنه       ـ  
  . أو ببقعۀ من المکان خاصۀ به،معـینۀ

 ولکنها بحلۀ جدیـدة  ،دة على الفکر اإلنسانیوألقت إشکاالت علمیۀ جدلیۀ لیست بالجدی  
 وتحـدثت مـع الفـرد بواسـطۀ التطـور           ، فدخلت بوسائلها الحدیثۀ للعائلۀ والمدرسۀ     .ممنهجۀ

 نزع الهویـۀ الوطنیـۀ   إلى للوصول .الحاصل بوسائل االتصاالت المرئیۀ والمسموعۀ والمقروءة  
 إلىولمۀ األمریکیۀ التابعۀ لهم لتوصلهم       واستبدالها بهویۀ الع   ،أو القومیۀ أو الدینیۀ من الشعوب     

  . شعوبهمإلىاستعباد کل شعوب األرض باإلضافۀ 
تحـدث فیـه عـن      « )نهایۀ العلم  (م کتابا بعنوان  1997 فی عام    )جون هورغن  (وقد اصدر 

 لیصل فی خاتمۀ کتابه للحدیث ، ونهایۀ کل العلوم، ونهایۀ الفیزیاء، ونهایۀ الفلسفۀ  ،نهایۀ التقدم 
   ـ على حد تعبیره ـ  اإللهیعن الرعب
 انه عنـدما تحـدث العولمـۀ علـى اسـتیراد            )الدولۀ المستوردة  ( فی )برتران بادي  (ویقول

 أو عنـدما  ، تکشف بذلک عن عدم مالئمۀ هذه النمـاذج    ،نماذج غربیۀ الى مجتمعات الجنوب    
وقـت   توقظ أیضا آمال التجدد مع المخـاطر فـی ال       ،تحرًض المجتمعات الطرفیۀ على التکیف    

 فانهـا  ،وحین یمنح النظام الدولی مرکزا للسلطۀ مرتبا اکثر من أي وقت مضى    .. .ذاته بخداعها 
 ، وحین تسعى العولمۀ لوضـع نهایـۀ التـاریخ         ،تتجه نحو زیادة حدة منازعاته وشدة صراعاته      
  )عولمۀ افتراضیۀ وحقائق من الواقع المعاصر(» فانها تمنحه فجأة معانی متعددة بل ومتناقضۀ 

لیس من الحکمۀ الوقوف بوجه هذه الموجه من الفکر لنعطی ألصحابه إعالما اکثر ممـا               و
 فالعولمـۀ  ، واإلبتعاد عن لغۀ الکتابـۀ ، وخاصۀ فی خضم ما یحدث للعالم الیوم      ،نعطیه فی نقده  

کغیرها مـن الفلـسفات    ـ   عملیۀ تاریخیۀ ال تلبث ان تلفها ذاکرة الزمن،کغیرها من الفلسفات
 او الـدعوة الفرویدیـۀ فـی التـاریخ     ،کالمادیـۀ والوجودیـۀ   ـ  ى التاریخ البشريالتی مرت عل

  .المعاصر والحدیث
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 وموضوعیا یحاکی الـروح والجـسد   ،ویبقى الخطاب اإلسالمی خالدا کونه عقالنیا وعملیا   
 لـذا  .اآلن تحدیا للهویۀ اإلسـالمیۀ  ـ  ۀ ـ العولم  ولکنها تمثل. ویغلق منافذ الفراغ الفکري،معا

  :بعض الوسائل التی تعین على مواجهۀ تحدیات العولمۀ منها  بعضهم ان هناكیرى
 وإعـادة النظـر   ، للتعامل مع العلم والتکنلوجیا الحدیثۀ)إسالمیۀ(صیاغۀ استراتیجیۀ  ـ  1«

فی المناهج الدراسیۀ والجامعیۀ على نحو یهدف الى تأصیل المالمح الحضاریۀ فی الشخـصیۀ     
  .ت عالم الیوممیۀ لمواجهۀ تحوالاإلسال
ضرورة خلق اعالم ناضج وهادف یبنی اإلنـسان المـسلم الـواعی والقـادر علـى ان       ـ  2

 فی حوار الثقافات ومصونا من اخطار العولمۀ ومحافظا علـى الهویـۀ اإلسـالمیۀ        یکون فاعالً 
  .وقیمها
 والکـشف عـن مـواطن القـوة والـضعف فیهـا ودراسـۀ        ،التعرف على العولمۀ الثقافیۀ ـ  3
 وفی نفس الوقـت تعـرًف       ،تها وإیجابیاتها برؤیۀ منفتحۀ غایتها البحث والدراسۀ العلمیۀ       سلبیا

الهویـۀ الثقافیـۀ   (» على الثقافات العالمیۀ بما لنا من تـراث وثقافـۀ وقـیم إجتماعیـۀ عریقـۀ          
  )وتحدیات العولمۀ

ظتـه مـن     وبمـا لف   ، من نافلۀ القول ان التفکیر بقبول العولمۀ بصورتها المعلنـۀ الیـوم            ولعلّ
احداث وتغییرات على العالم اإلسالمی بصورة خاصۀ ینتج لنا إشکالیۀ تباعـد للعالقـۀ بـین                 

  . وبین المجتمعات اإلسالمیۀ،الهیمنۀ الغربیۀ
 ،فالهویۀ الثقافیۀ للعولمۀ ستجتاح أسس الهویۀ اإلسالمیۀ بقیمهـا وعقائـدها وأخالقیاتهـا            

 لتجذر اإلنتماء الى الهویۀ ،ضه الشعوب اإلسالمیۀ وهذا ما ترف   ،لتهبها هویۀ العولمۀ کبدیل عنها    
 وعاشوا ، حتى ألولئک الذین تغربوا عنها وعاصروا العولمۀ الغربیۀ فی بلدانها      ،اإلسالمیۀ لدیهم 

 وهناك دراسات تناولت عـدم اإلنـدماج ألولئـک فـی المجتمعـات              ،بواقعها فی دول الغرب   
   .الغربیۀ

تتمیز بانهیار الکثیر مـن المعـاییر والمطلقـات    «لۀ ووفق هذا یمکننا القول بان هذه المرح 
 وعودة المکبوت الدینی والکثیر من النزاعات الالعقالنیۀ التی تدفع فی اتجاه إبقاء         ،والمذاهب
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 وتعطیل دور العقل النقدي کضرورة لتأمل نظریۀ العولمۀ       ،وضع التبعیۀ للغرب على ما هو علیه      
 وکونیۀ العقـل الغربـی ونهایـۀ األدلجـۀ          ، الحضاري وما تختزنها من شعارات من قبیل الحوار      

 وهنا یکتسب الکالم عن هویۀ ثقافیۀ بدیلۀ قیمۀ عمیقۀ من اجل تجاوز الکثیر مـن            ،والصراع
اإلکراهات السیکولوجیۀ والمعرفیۀ التی عملـت الفلـسفۀ اللیبرالیـۀ الجدیـدة عـن تکریـسها             

 الثقافیۀ بین الخصوصیۀ وخطاب العولمۀ الهویۀ(» وشرعنتها باسم الکونی واإلنفتاح والتعایش     
  )1:الهیمنی

ین العولمـۀ     ،وتتاکد بهذا النتیجۀ النهایۀ للعالفۀ بین اإلسالم وعقائده وقیمه مـن جهـۀ              وـب
 ، وعالقۀ تقاطع ال عالقۀ تعایش، کونها عالقۀ صراع ال عالقۀ حوار ،وهیمنتها من جهۀ أخرى   

  .وب التی تدین باإلسالملمحاولۀ طمس معالم الهویۀ اإلسالمیۀ من الشع
فالعولمۀ ال تعنی إال الهیمنۀ األمریکیۀ واختراق البنیـۀ الثقافیـۀ المحلیـۀ لکـل الـشعوب              

کمـا حـدث فـی الـصومال      ـ   باسالیب الحرب المباشـرة لفرضـها  ،وخصوصا اإلسالمیۀ منها
ال مـع  او الحرب االقتصادیۀ کما هو الح ـ   وکوسوفو والبوسنۀ والهرسک،والعراق وأفغانستان

  .الجمهوریۀ اإلسالمیۀ فی ایران
 ونزع الهویۀ الشخصیۀ للشعوب واألمـم       ،أو باسالیب اإلستالب والغزو واإلستعمار الثقافی     

  .التی تضحی بارواحها من اجل الحفاظ على اصالۀ تلک الهویۀ ومقوماتها
 سـالمی الغزو الثقـافی للعـالم اإل     : لجنۀ التألیف والبحوث  : ینظـــر( :ومن تلک األسالیب  

  ) ومابعدها66:  من کالم السید الخامنئی)المقدمات والخلفیات التاریخیۀ(
  .تحریف التاریخ اإلسالمی وتشویه صورته وأحداثه

 .إشاعۀ الشهوات واإلنحالل االجتماعی

 .إقصاء اإلسالم سیاسیا وإجتماعیا وعزله عن المسلمین

مها تحت مسمیات إسـالمیۀ     تشویه صورة الدعاة المسلمین وإیجاد منظمات إرهابیۀ ودع       
 ألنهـا  .أو تمویه دعوات الثورة اإلسالمیۀ اإلیرانیۀ وتـشویه صـورتها إعالمیـا            ومحاولۀ عزل 

حاملۀ رایۀ الدفاع عن اإلسالم والداعیۀ الوحیدة الى النهضۀ اإلسالمیۀ وفق أسـس إسـالمیۀ               
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 .صحیحۀ

 ومن أهدافها

ن ثقـافتهم التـی یریـدونها لفـرض          ومن البدیهی ان تکو    ،توحید العالم على ثقافۀ واحدة    
  .سیطرتهم

 ،تغییر موجهات العقل ومکونات الرأي العام من الحوار الموضـوعی البرهـانی المماثـل             «
والتأمل الناتج من القراءة الحـرة للتـراث والجدیـد الفکـري ونقـده الـى موجهـات الـصورة             

جـر علـى    والفضائیات بزخم إعالمی مؤسس ومخطط ومبرمج مع اإلشـارة الـى فـرض الح             
تقیـیم  ( العولمۀ والهویۀ الثقافیۀ  (» مؤسسۀ إعالمیۀ تعارض الخط العام إلستراتیجیات العولمۀ        

 )299: )نقدي

 خلق نزاعات إقلیمیۀ أو طائفیۀ أو عرقیۀ أو قومیۀ من اجل اضعاف الکیانـات الـسیاسیۀ       
 .والدول

 . التی تفقد المجتمع األمن واألمان)الفوضى الخالقۀ (وباسلوب

 ، خطاب العولمۀ هذا جیدا قبل ان تتحـول الـى واقـع معـاش    ى اإلمام الخمینی  وقد وع 
 لتـوخی العدالـۀ والمـساواة فکانـت         ،واستبدلها بالخطاب العالمی اإلسالمی الـواعی الهـادف       

 ومن المعلوم ان الخطـاب      ،الخطاب النبوي  الخطوة األولى التی اختارها هی تقمص شخصیۀ      «
 ومنهـا استحـضاره ألهمیـۀ       ،ی تمیزه عن بقیۀ أنواع الخطاب     الدینی النبوي له خصوصیاته الت    

 ابتعاد خطاب اإلمـام  ، وهذا ما یفسره لنا بصورة تطبیقیۀ،الشرع کأساس نافع للحیاة اإلنسانیۀ  
 بالرغم من اإلمکانیات التی جندت ،الخمینی عن المفردات التی ابتکرت فی الخطاب المعاصر    

ـ         ن بقـدم الخطـاب الـدینی وعـدم مواکبتـه للزمـان        من اجل جعلها بدیال ولو من خالل الطع
 )23: سمات الجذب فی شخصیۀ اإلمام الخمینی (.»والمکان

 لتجـذًر قداسـۀ   ،فکان خطابه بهذه الصورة اکثر تأثیرا فی األوساط العلمیۀ وفی المجتمـع      
 وقـد اثبـت   .النبوة وخطابها القولی والفعلی والتقریري فی نفوسهم اکثر من أي خطـاب آخـر    

قع والتاریخ معا تأثیر منهجیۀ الخطاب هذا اکثـر منـذ ان تحـول الـى تطبیـق أمثـل فـی              الوا
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 بعیـدا   ، والموقف الثابت من القـضیۀ الفلـسطینیۀ       ،المؤسسات العلمیۀ فی الجمهوریۀ اإلسالمیۀ    
 وکـذا فـی قـضایا تحریـر     ،عن الخطاب القومی الذي کان سائدا قبل قیام الثـورة اإلسـالمیۀ    

  .مکان من العالمالشعوب عامۀ فی کل 
واإلسالم بدوره ال یؤمن برأي الهیمنۀ بطمس معـالم الهویـات الفرعیـۀ وال یوافـق علـى             

 وقـد بنـى عقائـده علـى         ،مصادرة حیثیات األقوام والشعوب حتى تلک التی تخالفه المعتقد        
یـۀ  الحوار واإلقناع واألدلۀ والبراهین العقلیۀ المقنعۀ وبمختلف المناهج العلمیـۀ حتـى التجریب       

 فـی اثبـات   کما هو الحال على سبیل المثال فی قصۀ النبـی إبـراهیم  ( ـ   منها والتطبیقیۀ
  ـ ) الخالق والنبوة والمعاد

 ولعله اشـد خطـرا   ،بینما واقع العولمۀ اآلن ما هو إال استعمار وهیمنۀ للغرب بثوب جدید      
 ، واشد ضراوة منه   ،رینمن استعمارهم الذي غزو فیه البالد اإلسالمیۀ فی القرن المیالدي العش          

 فدعواهم الیوم بمسمیات ابعـد   )جاءوا محررین ال فاتحین    (واذا کانت دعواتهم یومذاك بانهم    
 ونبـذ  ،) والمجتمـع المـدنی  ، والحریـۀ ، والدیمقراطیۀ،حقوق اإلنسان( ـ   ما تکون عن معانیها

 ، عاصـرته  وکل ما جرى فیه تتحمله األجیال التی     ،الماضی کونه تاریخ مضى هو وشخصیاته     
 من اجل ان تتناسى الشعوب المستضعفۀ ما أحدثـه         .والسیاسات التی تنتهجها تلک الکیانات    

 ولیحـاولوا  ،استعمارهم من مجازر رهیبۀ وقتل وتشرید وإرهاب یندى لـه جبـین اإلنـسانیۀ             
 .فصل الهویۀ اإلسالمیۀ من واقعها التاریخی الـذي یمثـل جـوهر إصـالتها ومنطلـق معالمهـا          

  .ذلک هویۀ جوفاء خاویۀفتصبح عند 
وقد اثبت الواقع فی العراق اآلن ذلک جلیا وواضحا وتدخلوا فی وضع المناهج الدراسیۀ          

الحکمـۀ وخطـاب النخـب والقـدوة          الى ان وصل نـداء     ،حسب ما یرتأون ووفق ما یهدفون     
الحکیمۀ نشـــازا أمام العقـل الجمعـی الـذي تقـوده وسـائل التواصـل االجتمـاعی بقیـادة             

  .ونیۀ العالمیۀ وأذنابها المتأمرکینالصهی



  569 في فكر اإلمام الخميني عالميـة الخطاب القرآني وعولمة الواقع  

  بدایۀ النهـــایۀ
 غیرت مفاهیم کانت تکاد ان تکون سمۀ        ان الثورة الفکریۀ التی أحدثها اإلمام الخمینی      

 وکانت عالقۀ فـی  ،ثابتۀ فی الفکر اإلسالمی ربما حتى فی بعض موارد مدرسۀ اهل البیت 
فـی تطبیقـات    ـ  ان لم یکن األهـم  ـ  مهماألذهان عند من یرى أن الحکومۀ اإلسالمیۀ جزء 

  .النظریۀ اإلسالمیۀ کونه الغایۀ القصوى للرسالۀ اإلسالمیۀ
 والحکـم لـیس   ، أن النظریۀ اإلسالمیۀ لیست غایۀ بحد ذاتهـا بینما یرى اإلمام الخمینی  

 وانما هو وسیلۀ شـریفۀ ومـشروعۀ   ،هوایۀ أو رغبۀ فی التسلط أو إحترافا علمیا فی السیاسۀ      
 ومـنهج  ،کیم دین اهللا على األرض ودعوة صادقۀ إلقامۀ العدالـۀ والمـساواة بـین الخلـق              لتح

 ، کونها نیابۀ عن اإلمامۀ التی هی امتداد لمهمۀ النبوة      ،للحیاة الحرة الکریمۀ للشعوب وللعالمین    
رؤیۀ خاصۀ واطروحۀ متکاملۀ میزتـه عـن الکثیـر مـن العلمـاء        «وقد کانت لإلمام الخمینی     

 أعاد للدین مجده وللمسلمین عـزتهم  ،ین العظام وجعلت منه رائدا ومجددا وثائرا      ومراجع الد 
 )نظریـۀ والیـۀ الفقیـه    ( وقد لخصت هذه الرؤیۀ فی ایمانه العمیق بما اصطلح علیـه   ،وکرامتهم

 عـن المتخصـصین     التی راجت وشاعت وصارت ثقافۀ جماهیریۀ یتحدث بها النـاس فـضالً           
 وبالتالی التصدي لتحکیم دیـن    ،من تفجیر الثورة وتحمل تبعاتها     وهذه الرؤیۀ مکنته     ،والعلماء

الثـورة فـی فکـر    : ديمختار األس (.»اهللا على ارض الواقع بعد غیاب أو تغیب لمئات السنین      
  )12: اإلمام الخمینی

 ،وهذا التطبیق على ارض الواقع فجر الطاقات الفکریۀ لدى الکثیر من العلمـاء والبـاحثین   
الحوزویۀ واألکادیمیۀ الى منـاهج علمیـۀ جدیـدة فـی التـصور الفکـري           ووجهت الدراسات   

 وفجر ثورة علمیۀ لم تنحصر فـی  ، وصدرت کتابات هادفۀ ، فانتج مؤسسات علمیۀ   ،اإلسالمی
الحدود الجغرافیۀ للجمهوریۀ اإلسالمیۀ فی ایران بل انطلقت فی آفاق الدراسـات اإلسـالمیۀ              

 مما شکلت نذیر شـؤم علـى العولمـۀ    ،ت اإلستشراقیۀ  وحتى فی الدراسا   ،فی کل انحاء العالم   
 خاصۀ بعد ان انهت المعسکر اإلشتراکی بأسرع        .التی باتت على تطبیقها قاب قوسین أو ادنى       
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  . وقسمت کیاناته السیاسیۀ الى دول متناحرة،مما یتوقعه المراقبون له
إلسـالمیۀ علـى    منطلقا من ثوابت الـدعوة والرسـالۀ ا  بینما جاء خطاب اإلمام الخمینی   

 ومنـع  ،توحید العالم وشـعوب األرض بمنطـق العدالـۀ والمـساواة فـی الحقـوق والواجبـات         
  استعبادهم واستغاللهم للدولۀ أواألشخاص 

والقى على عالم الدین والفقیه او المرجع مهمات أوسع فی قیادة األمۀ وانتشالها من الواقع   
 إضافۀ الى مهامـه  ،عالمی ومناهضۀ قوى الشر والوقوف امام اإلستکبار ال    ،المزري الذي تعیشه  

علـیهم   (فتخطى األطر التقلیدیۀ التی کادت تعصف بمدرسۀ اهـل البیـت      .   الدینیۀ فی الفتوى  
 ألنه یـرى انهـا امتـداد لمهمـۀ     ، وتحولها الى مدرسۀ اجترار لما قیل ویقال من أفکار        )السالم
 اإلمام الخمینی، :  لجنۀ التالیف والبحوث   :ینظـــر. ( وغرض بعثتهم لهدایۀ الناس کافۀ     ،األنبیاء

  )خطابه للمثقفین واألکادیمیین
 والسعی الى اسـلمۀ شـؤون العبـاد         ،ولذلک نادى ببناء مجتمع توحیدي فی العالم المادي       

 واألسلمۀ هذه تعنی التسلیم هللا وتطبیق عدالته وإشاعۀ األمن والسالم العالمیین ونـشر   ،والبالد
بتبعیتهم الى خالقیته واستئصال اإلستکبار وإغفـال هویـات الـشعوب            ،ثقافۀ اهللا رب الجمیع   

  .وإنتماءاتهم على نحو اإلخضاع القسري کما تسعى الیه العولمۀ فی واقعها المعاصر
أیضا من مغبۀ اإلنجرار وراء السلطۀ من اجل التسلط واألطمـاع         وحذر اإلمام الخمینی  
ج عالم الدین من صـفۀ الفقاهـۀ ومـن وظیفتـه             فذلک األمر یخر   ،واألهواء والنوازع الدنیویۀ  

 وشدد على کبح جماح النفس اإلنسانیۀ والذوبان فی السعی الى رضا اهللا فی مهمته        ،األساسیۀ
 لذلک اکد على نصرة المظلومین والمستضعفین فی کل ارجاء المعمورة بغض النظر   .فی القیادة 

 والوقـوف امـام     ،میۀ الخطـاب القرآنـی     وهذا من عالمیۀ اإلسالم وعال     .عن إنتماءاتهم الفرعیۀ  
الدعوة الى عولمۀ واقع متردي وانتشاله من سلطۀ الطغاة والمستبدین فی استعباد العباد ونهـب    

کـل  « وهو یعلم جیدا على حد قوله أن ،ثروات الشعوب من قبل ثلۀ من المجرمین والجبابرة      
وهذا ینطلق مـن شخـصیۀ      . »الظالمین إتحدوا لکی ال تسمع شعوب العالم صوت المظلومین          

 وطُبقت على ،اإلمام الخمینی ومسیرته العلمیۀ والعملیۀ التی تماثلت فی تکوین فکره وتفکیره
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  :ارض الواقع فی تجربته الثوریۀ السیاسیۀ فهو یراها فی ثالثۀ روافد وعوامل مترتبۀ وهی

  العرفــان
 )س من الهوىوهذا ما یغذي الروح بالتبعیۀ الى اهللا دون غیره ویعصم النف (

 الفلسفۀ

وهذه تعطی رؤیۀ جادة وعمیقۀ ومتزنۀ وواعیۀ تستند الى منهج علمـی دقیـق فـی کـل          (
 )مناحی الحیاة لحل اإلشکالیات واألزمات التی تحصل

 السیاسۀ

وهی النتیجۀ الحتمیۀ إلسعاد المجتمع انطالقا من عصمۀ النفس لدى السیاسیین اسـتنادا         (
 وبهـذا  )ا الى الوعی الفلسفی والتفکیر العمیـق تبعـا للعامـل الثـانی          واستناد،  الى العامل األول  

 .ستکون المهمۀ اکتملت برکائزها الثالثۀ هذه

 تدرج مع اسـتقرار المفهـوم       التدرج فی فهم الخطاب الثوري لإلمام الخمینی       «وان هذا   
الهـروب أو   وتضییق لمـساحۀ  ، وتأکید على صوابیۀ النظریۀ السیاسیۀ لإلمام ،اإلسالمی للثورة 

اإلمـام الخمینـی وفکـره      (» التهرب من واجب العمل إلسـتعادة الـسیادة والحریـۀ والدولـۀ             
 )15: السیاسی الثوري

 اإلصطدام باألفکار والتیـارات  « أنه لم یعمد مثال الى ،ومن مزایا خطاب اإلمام الوحدوي 
 ،مشهد الصراع مع الشاه بل کان دأبه وعمله السیاسی محددا ب      ،الحزبیۀ العلمانیۀ فی فترة الشاه    

 ،بدلیل ان کل األحزاب العلمانیۀ واللیبرالیۀ واإلسالمیۀ على اختالف بیئاتها ومناشئها ورأیهـا            
دیال عـن حاکمیـۀ      خرجت الى الشارع وحملت صورة اإلمام قائداً        لها وزعیما لمـسیرتها وـب

مـشهد اإلمـام مـع     لم تشهد الساحۀ المرجعیۀ رحالت نظیرة ل، وهذا األمر کان محدودا .الشاه
 بینما کان اإلمام الخمینی یدرك ان المرجعیۀ الدینیۀ یجب ان ،األحزاب واإلتجاهات األخرى

 وان  ،ال تتأثر بالسلوکیات الحزبیۀ والسیاسیۀ والفکریۀ ألحزاب هی جزء من عملیـۀ التغییـر             
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صـنادیق   ثم اإلحتکام الى     ، واستعادة الحقوق  ،یکون الهدف األساسی للعمل على تأکید الحق      
 وهذا ما حدث بعد انتصار الثورة وتنامی الشعور التاریخی عنـد اإلیـرانیین بخیـار                 ،اإلقتراع

  )183: اإلمام الخمینی وفکره السیاسی(اإلسالم رؤیۀ وقیادة ودولۀ عادلۀ 
ـ    کـلّ  نّ، فإ  ما یحدث اآلن وما سیحدث مستقبالً      ومن هنا رغم کلّ     نّئ بـأ  الـدالالت تنب

ن األحداث المتسارعۀ والتخبط األهوج لقادة اإلستکبار العـالمی ینـذر            وا ،المستقبل لإلسالم 
 وأظهرت األحداث األخیـرة  ، وضعف دعواتهم بالتقدم والقوة والهیمنۀ   ،بنهایۀ حضارتهم الزائفۀ  

 وبانظمتهم الصحیۀ واإلجتماعیـۀ والـسیاسیۀ فکانـت    .وهن بیت هذه الحضارة والتقدم عندهم 
، وقانا اهللا واإلسالم والمسلمین مکائد األعداء ودسائـسهم   ؛  »أوهن من بیت العنکبوت   « :بحقّ

ـ      فَمهلْ الْکَـافرِینَ أَمهِلْهـم      * وأَکید کَیداً    *إِنَّهم یکیدونَ کَیداً     ورد کیدهم فی نحورهم، ف
   )17 ـ 15): 86(سورة الطارق( ).رویداً

   العالمینن الحمد هللا ربوآخر دعوانا أ  



  
  
  
  
  

  مهجورية القرآن وسبل العودة إلى تعاليمه 
  من وجهة نظراإلمام الخميني

  1جرنو القاسم جالو

  المقدمه
یختلف فیه اثنان أن العالم البشري برمته یبحث لیـل نهـار علـى ضـالۀ لـه یریـد         ا ال مم

 ما اًالعثورعلیها وهی السکینۀ والطمأنینۀ والهدوء، وقبل أن یعثر على هذه الضالۀ بحقیقتها کثیر
نراه فی حالۀ خوف وحزن وفزع ومکر وخداع وحقد وحسد وتکبر وخیالء وحـب والمـال              

 عنـده، تمامـاً   واقـع لهـا   وبعبارة أدق یحاول أن یتظاهر بخصال حسنۀ ال    . والسلطۀ مع الظلم  
 بمفـازة مـن      یحمدوا بمالم یفعلوا فال تحـسبنّهم      ون أن یحب :حاله کما وصفه القرآن الکریم    

  هذا اإلنسان مـریض ویـسعى جاهـداً   نرید قوله هو أنّ ما .)188:)3(ل عمران آ( ...العـذاب 
 والمعاصر  االنسان عموماًنّبحث هذا الدواء فی غیر محله حیث إلیعثر على دواء والحال انه ی

 یرى دواء هذا المرض یکمن فی جمع الثروة والتحکم فی الـسلطۀ وطلـب الـشهرة             خصوصاً
تکمـن فـی خـارج      کان علیه، وألن المـشکلۀ ال      اضعه أکثر مم  بینما هذه األمور یأزم و     ...و

وإذا ما أنزلـت سـورة      : االنسان من التزین باأللوان المختلفۀ، بل المشکلۀ تکمن فی داخله         
          هم قـوم ال  انـصرفوا صـرف اهللا قلـوبهم بـأنّ      نظر بعضهم إلى بعض هل یراکم من أحـد ثـم 

                                                   
  .dialloalgassim12@gmail.com .)جمهوریۀ غینیا کوناکري (- جامعۀ المصطفی العامیه-الباحث .1
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ـ       وهو )127:)9(التوبۀ( یفقهون ـ      عبارة عن بعـدهم ع ۀ اإلیمـان الـذي     ن القـرآن الکـریم لقلّ
مهجوریۀ القرآن وسبل العودة : على هذا الموضوع وفی هذه المقالۀ سنحاول اإلجابۀ     .یعیشونه

  .إلى تعالیمه من وجهۀ نظراإلمام الخمینی
   قرآن، سبل، عود، علم،هجر: الکلمات الدالۀ

  منهجیۀ البحث
تضح للقارئ الکریم أسلوب المتبع فی     وبعد المقدمۀ البد من عرض منهجیۀ البحث لکی ی        

سرد المعلومات، وألهمیۀ الموضوع ارتأینـا نهجـا تحلیلیـا وصـفیا؛ وعلیـه سـنقوم بعـرض             
  من ناحیۀ التطبیقیـۀ الفکرالمطروح بمنظار قرآنی وانعکاسه فی فکراإلمام روح اهللا الخمینی       

  .وجلّ عزّبعون اهللا ـ 

  کلمات مفتاحیۀ
 البد من اعطاء صـورة مجملـۀ لـبعض الکلمـات التـی          وقبل الغوض فی موضوع البحث    

تشکل مفاتیح الستیعاب وفهم أکثر نقاط محوریۀ البحث من خالل معاجم مفـردات القـرآن               
  :وهو کالتالی ـ انشاءاهللا ـ الکریم
واهجروهن : الهجر والهجرامفارقۀ اإلنسان غیره إما بالبدن أوبالقلب قال تعالى:هجر ـ  1

 إن قومی اتخذوا هـذا القـرآن مهجـورا   : ن عدم قربهن، وقوله تعالى کنایۀ ع فی المضاجع 
  )514:المفردات فی غریب القرآن، ص( ...فهذا هجر بالقلب أو بالقلب واللسان

إن علینا جمعه وقرآنه : القرآن فی األصل مصدر نحو کفران ورجحان، قال: القرآن ـ  2
اه واثبتناه فی صدرك فاعمل به، وقد خص إذا جمعن:  قال ابن عباسفاذا قرأناه فاتبع قرآنه 

  فصار له کالعلم کما أن التوراة لمـا أنـزل علـى موسـى              بالکتاب المنزل على محمد   
تسمیته هذا الکتاب قرآنا من بین کتب اهللا لکونه   :  قال بعض العلماء   واالنجیل على عیسى  

 . شـیء  وتفـصیل کـلّ   : جامعا لثمرة کتبه بل لجمعه ثمرة جمیع علومه کما أشار الیه بقوله           
  )400:المصدر السابق،ص(
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وجعـل  ،  وسبالًوأنهاراً:  قال)سبل(السبیل الطریق الذي فیه سهولۀ وجمعه : سبل ـ  3
 یعنی به طریق الحـق ألن اسـم الجـنس إذا أطلـق     ونهم عن السبیللیصد ،لکم فیها سبالً  

  )229:ابق،صالمصدر الس( .ثم السبیل یسره: یختص بما هو الحق وعلى ذلک
صرافا بالـذات أو بـالقول       : عود ـ  4 العود الرجوع الى الشیء بعد االنـصراف عنـه إمـا اـن

  )354:المصدر السابق،ص( .والعزیمۀ
  : العلم إدراك الشیء بحقیقته؛ وذلک ضربان: علم ـ 5

أحدهما ادراك ذات الشیء، والثانی الحکم على شیء بوجود شیء هو موجود له أو نفـی    
 )347:ص المصدر السابق،( . عنهشیء هو منفی

شارة إلى نقطتین فی غایـۀ األهمیـۀ، تعـرض لهمـا             وبعد تعریف هذه الکلمات یبقى اإل      
  :المؤلف وهما

  .بالقلب واللسان بالقلب أو هذا هجر : فقال)هجر(یالحظ فی تعریفه  ـ 1
آن  مشکلتنا فی هجران القرنّ موضوع البحث؛ حیث إشارة قیمۀ، تمس جوهرأقول هذه إ

ه بهجـران القلبـی تلقائیـا         )هجران القلبی ( الکریم یکمن فی کلیهما أو یکون األول أشد         ألـن
  .یستطبعه هجران العملی

 ـ  فی تفسیره هذه اآلیۀ المبارکـۀ  ـ  قال ابن عباس:  قال)القرآن(وفی تعرضه لکلمۀ  ـ  2
ّقرأناه فاتبع قرآنه فإذا * علینا جمعه وقرآنه إن )إذا جمعناه :  قال)18 ـ  17:)75(القیامۀ

   .وأثبتناه فی صدرك فاعمل به
 لنبیـه  وجـلّ  أقول هذه اإلشارة تذکرنا اآلیۀ المبارکۀ فـی سـورة هـود حیـث قـال عـزّ       

 یعنی ذلک عودتنـا فـی   )112:)11(هود( فاستقم کما أمرت ومن تاب معک      :الکریم
  .القرآن الکریم هواإلسغاء إلى تعالیمه والعمل به

 لکریممهجوریۀ القرآن ا

مما الیغیب على أحد أن القرآن الکریم أصبح بین المسلمین کتاب تبرك ودعاء وترتیل،            
وعلى أفضل حال عرض فنونه الخطیۀ والمعماریۀ فی محافـل الدولیـۀ دون أن یعـرف هـذا                
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الکنز الثمین بما یتضمنه من الحقائق العلم والفکر والتعقل والوحی النازل مـن عنـد الحکـیم                 
 فـی   فیما یرتبط بصیانۀ االنسان وکماله دنیا وآخرة، یقول اإلمام الخمینـی لّوج عزّالبارئ  

 من األمـور المؤسـفۀ التـی اسـتغل          هذه الودیعۀ اإللهیۀ، وترکۀ رسول اهللا     (: هذا المضمار 
األنانیون والطواغیت القرآن الکریم، واتخذوه وسیلۀ للحکومـات المعادیـۀ للقـرآن، وأبعـدوا              

، ین والعارفین بالحقائق ممن تعلموا القـرآن کلـه مـن رسـول اهللا          مفسري القرآن الحقیقی  
إنـی تـارك    «أبعدوهم بذرائع شتى، وبالقرآن، وبمؤامرات معدة من قبل فی وقت لم یزل نداء            

 مدویا فی أسماعهم، وفی الحقیقۀ فقد أخرجوا القرآن الـذي کـان ومـا تـزال                 »فیکم الثقلین 
مادیــۀ والمعنویــۀ حتــى ورود الحــوض، مــن الدســتور األعظــم لحیــاة البــشر وشــؤونهم ال

المیدان،وأبطلوا حکومۀ العدل اإللهی وهی أحد أهداف هذا الکتاب المقدس، وأسسوا أسـس             
ه               خـط  ( )اإلنحراف عن دین اهللا وکتابه والسنۀ اإللهیۀ، فبلغ األمرحدا یخجل القلم عـن تبیاـن

  )إضاءات على نهج وفکراإلمام الخمینی ـ اإلمام
م التی دعى إلیها القرآن الکریم وما أعظمها مـن قـیم وهـی قـیم التفکـر                   ومن تلک القی  

والتدبر والنظرفی خلق هذا النظام الکونی وما یتضمنه من اآلیات الدالۀ على وجـود البـاري                
إن فـی   : لذوي العقول واأللباب والفکر ولمن له أذن سامعۀ، حیث قال عزمن قائل   وجلّ عزّ

 الذین یـذکرون اهللا  * اللیل والنهار آلیات ألولی األلباب خلق السماوات واألرض واختالف   
قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات واألرض ربنا ماخلقت هذا بـاطال            

  .)191 ـ 190): 3(آل عمران( سبحانک
کل هذا الکون سخره اهللا لهذا المخلوق العجیب وهو اإلنسان حیث قـال         ویبین القرآن أن  

وسخر لکم ما فی السماوات وما فی األرض جمیعا منه إن فی ذلک آلیات لقوم               :وجلّ عزّ
: وجـلّ  عـزّ وجعل اإلنسان خلیفۀ اهللا على األرض حیث قـال          ) 13:)45(الجاثیۀ( یتفکرون
    إنی جاعل فی األرض خلیفۀ... )وجعله أکرم مخلوق فی الکون وقال عزمن   ) 30:)2(البقرة

لناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على ولقد کرمنا بنی آدم وحم    :قائل
ن خلقنا تفضیالًکثیر مم )70:)17(اإلسراء(  
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 هذا التفـضل اإللهـی بالنـسبۀ لإلنـسان     ومع وجود کلّ   ،ومن وجهۀ نظراإلمام الخمینی     
هـم نـسوا هـذه    المسلم الیوم نراه یخضع للذل تحت غطرسۀ اإلسـتکبار العـالمی؛ وذلـک ألنّ          

نـسوا اهللا فأنـساهم   ت اإللهیۀ فأنساهم اهللا أنفسهم، ولم یعودوا یعرفون حتـى أنفـسهم،     اآلیا
  .)19:)59(الحشر( أنفسهم أولئک هم الفاسقون

 عوامل هجران القرآن الکریم

سبب الـذي جعـل االنـسان                تقد وبناء على ما    م یتبلور أمامنا سؤال وهو ما العلۀ وما اـل
هجره ویترکه ویهمله فی أال یکـون هـذا الکنـزالثمین نظـام             المعاصر یغفل عن هذا القرآن وی     

 عـزّ  فی حدیثه حول ذکراهللا حیاته ومحور قوانینه فی وجوده وبقائه؟ یقول اإلمام الخمینی       
أن یکون القلب فی ذلک الذکر حیا والیکون میتا والمستأنسا مع األموات وکـل مـا          (: وجلّ

إذا أنس القلب بذلک صار من األمـوات  سوى الحق وسوى وجهه المقدس هو من األموات و        
أصدق کلمۀ قالها   " قال رسول اهللا   )88):28(قصص(  هالک إال وجهه   یء ش کلّأکلۀ المیتۀ   

أي  ـ   وتعلـق القلـب بـسائر الموجـودات    " شئ ما خال اهللا باطـل کلّ أال: شاعر، کلمۀ لبیب
تتضمن مجموعـۀ  هذا العوان  ـ  117:رشحات الملکوتیۀص( )هو غفلۀ عن اهللا ـ  موجود کان

   ) ترجم إلى اللغۀ العربیۀمن الکتب والمقاالت لإلمام الخمینی
 قد أشار إلى عامل المشترك بین کل العوامل التی سنوردها هنا أال وهی الغفلۀ     واإلمام

   .وجلّ عزّعن اهللا 

العادات الموروثۀ: الًأو  
سلبیا فی الفرد واألسرة فـی      إن العادات التعامل السیئۀ مع القرآن فی المجتمع تترك أثرا           

عالقتهم مع القرآن الکریم وبالتالی تنعس على المجتمع ککـل، هـذا مانـشاهده فـی عـصرنا               
الحاضر وهو الذي أفقدنا ثقافۀ القرآن وصرنا أتباع األجانب فی الثقافۀ والقانون والذي جعلنا  

یع مع العدو هوخیر دلیـل  مسلوب اإلرادة والقرار، ما یدور فی زمننا الراهن فیما یرتبط بالتطب     
على ذلک، وفی نفس الوقت نرى صمود سند المقاومۀ والوعی الثوري الذي تتمثل فـی نهـج           
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 ورفض غطرسۀ اإلستکبار العالمی، والعامـل الرئیـسی فـی هکـذا التوجـه               اإلمام الخمینی 
منـۀ  المشرف هو العودة إلى نهج تعالیم القرآن الکریم الذي ینهى منعا باتا حیـاة فـی ظـل هی      

لوتأملنـا فـی وضـع الکثیـر مـن البلـدان       ( الکفر والشرك وکل من یعیش تحـت حمـایتهم،       
 اإلسالمیۀ خصوصا أولئک الذین یعیشون تحت هیمنۀ الـشرق والغـرب الثقافیـۀ لوجـدنا أنّ         
القرآن بینهم کتاب مراسم وتشریفات یذیعون ألفاظه وحدها بأصوات عذبۀ عبر محطات البث   

مساجد بعوان الفن المعماري، والفتتاح منزل جدید أو لحفظ مسافر ویستخدونه فی زخرفۀ ال 
 األمثل فـی تفـسیر کتـاب اهللا المنـزل،    ( .)وشفاء مریض وعلى األکثر لتالوة من أجل الثواب      

   )196:ص ،9:ج
 یرى ولکی نعیش حیاة القرآن الکریم التی دعانا إلیها  وبعبارة أخرى إن اإلمام الخمینی    

أن نتخلص من التقلید ونعود إلى عقولنا حتـى نـسترشد بتعـالیم القـرآن     اهللا ورسوله،البد من   
  . الکریم

  الجهل : ثانیاً
لقـوم   إن فی ذلک آلیات ولکن دائما یستدرك   ،القرآن الکریم کتاب علم ونور وهدایۀ      

 وعلیه المجتمع الذي یعیش فی ظلمۀ الجهل والتخلف ویبتعد عن نور العلم واإلیمان  یعلمون
هوى نفـسه   دي إلى ما یدعو إلیه القرآن الکریم؛ وذلک ألنه یعیش تحت امالءاتسوف الیهت 

من شهوات ورغبات ومیوالت ومصالح شخصیۀ، ومثل هذا اإلنسان الیهتدي بالقرآن ألن لـه        
، فـی وصـفه   هکذا المعیار وهو یتعامل مع األمور على هذه الفلسفۀ یقول اإلمـام الخمینـی      

ین بعید عن الخلق البشري واألدب اإلنسانی فارغ الید من کـل    فهذا المسک (: اإلنسان الجاهل 
،فمـا أضـیق عقلـه      ...فهو یتکبـر  ...العلوم والمعارف ولکن بما أن مالبسه من أجود األصواف        

  )49:ص رشحات الملکوتیۀ،( .)وأشد ظالم قلبه
ه هکذا اإلنسان، لیس فقط أنه الیهتدي بالقرآن بل سوف یرى القرآن الکریم عدوا لدودا ل        

ومن هنا سوف یکون أول محارب للقرآن الکریم مـن حیـث الیـدرك؛ ألن القـرآن یـأمره                  
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والیأتمر وینهاه والینتهی هکذا هی مشکلۀ الجهل ألن هذا اإلنسان الیـدرك مایـدعوه إلیـه      
هذا الکتاب، وفی نفس الوقت الیدرك حقیقۀ ما یجره الیه حقیقۀ توجهاته من شقاء وهلکـۀ           

  .وبوار
ا عدنا إلى تاریخنا اإلسالمی وتأملناه جیدا، کیف کان تعامل الناس عموما            فی الحقیقۀ إذ  

 خصوصا لوجـدنا أن المـشکلۀ کانـت مـشکلۀ الجهـل وهـاهی        وأهل بیته مع النبی 
واهللا المسألۀ تعید نفسها مع القرآن الکریم ولذا نرى القرآن یدعونا وقلیل منا من یـستجیب             

وفی موضـع  ) 25): 10(یونس(  إلى صراط مستقیمیدعو إلى دار السالم ویهدي من یشاء    
اهللا ولـی   العلم واالیمان نور، کما أن الجهـل وعـدم العلـم ظلمـۀ،        آخر القرآن یرمز إلى أنّ    

الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاءهم الطـاغوت یخرجـونهم               
  )257:)2(البقرة( .ونمن النور إلى الظلمات أولئک أصحاب النار هم فیها خالد

 وأصـحابه   وأهـل بیتـه الکـرام    العلۀ والسبب فی حادثۀ کربالء لإلمام الحسین إنّ
 هـو رفـع      کانت مشکلۀ الجهل والتخلف؛ولذا کان من أهم أهـدف اإلمـام           )رض(األوفیاء

لیستنقذ عبادك من الجهالۀ وحیرة  «:الجهل عن أمۀ؛ نقرأ فی زیارة أربعین لإلمام الحسین 
 » حتى سفک فی طاعتـک دمـه واسـتبیح حریمـه         محتسباً وجاهدهم فیک صابراً  ... لۀالضال

 أال«:  نفسه یخاطب جیل الحاضر فی زمنه واألجیال المستقبل حیث یقـول      واإلمام  
  وفی الحقیقۀ کان اإلمـام الخمینـی       »...ل الیتناهى عنه   الباط  الیعمل به وأنّ    الحقّ ترون أنّ 

 وذلک بسبب )القرآن الکریم والعترة الطاهرة من ساللۀ النبوة(نیعیش ألم ترك األمۀ الثقلی  
 ولـذا  )القرآن والعترة الطاهرة(جهل المطبق الذي یسیطر على األمۀ فی عدم معرفۀ قیمۀ هذین    

 بثورته فی أوساط قرن العشرین کان إلعادة األمۀ فـی  یمکن القول إن قیام اإلمام الخمینی   
  . ریمالحقیقۀ إلى تعالیم القرآن الک

  یمانضعف اإل: ثالثاً
من العوامل البارزة فی هجران القرآن الکریم وعـدم اإللتفـات إلـى تعالیمـه مـن وجهـۀ             

، وبالتـالی عـدم   وجـلّ  عـزّ  هو عدم اإلیمان بمصدره الحق الذي هو اهللا         نظراإلمام الخمینی 
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 لطالمـا أکـد     اإلیمان بما دعى إلیه وهو جعل تعالیم القرآن مرآة لجمیع شؤون حیاة اإلنسان،            
القرآن أنه کتاب هدایۀ ونجاة ولکن فی ظل إیمانه والعمل بتعالیمه المجرد اإلدعاء کما قالت               

ـ ب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أ       قالت األعرا األعراب؛   یمـان فـی   ا یـدخل اإل سلمنا ولم
 فـی  ولذا القرآن فنّد المنافقین حینما کانوا یقولـون مـا لـیس    ) 14:)49(الحجرات( قلـوبکم 

إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنک لرسول اهللا واهللا یعلم إنک لرسوله     : قلوبهم حیث قال  
، وفـی هـذا المجـال یقـول اإلمـام           )1:)63(المنـافقون ( واهللا یشهد إن المنافقین لکـاذبون     

قل هـو للـذین آمنـوا هـدى         ... وانظر صدر هذه اآلیۀ الشریفۀ     داًاآلن تفکر جی :)  الخمینی
 لذین الیؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیهم عمى أولئک ینادون مـن مکـان بعیـد      وشفاء وا 

فأین تلک الهدایۀ وشفاء األمراض الباطنیۀ اللـذان یحـصالن للمـؤمن مـن اآلیـات القـرآن            
الکریم؟ ومالنا الیؤثر فینا والیدخل فی آذاننـا وأسـماعنا، البـل تکـون لنـا حجابـا فـوق                    

یمان لم یصل إلى قلوبنا ولم یتجاوز معارفنا حدود العلم    الحجاب؟ ولم یکن ذلک إال ألن اإل      
  )362:رشحات الملکوتیۀ،ص( .)ولم تنتقش على لوح القلب

 وفی هذا المجال کثیر من اآلیات القرآنیۀ التی تبین أن السبب الرئیسی فـی بعـدنا عـن              
  .وجلّ عزّالقرآن هو قلۀ اإلیمان باهللا 

ن الکریم أنه یؤکـد مـن أن اإلنـسان لکـیال یکـون              بنظره المنبثق اآلیات القرآ    واإلمام
محروما بمائدة القرآن الکریم البد من أن یجتمع لدیه اإلیمان والعمل، ال العمـل لوحـده مـن     
دون اإلیمان ینجی وال اإلیمان لوحده من دون العمل ینجی؛ ولذا نرى القرآن یؤکد علـى أن          

إنمـا  ون عامل وسبب صدوره هو التقوى        هو العمل الذي یک    وجلّ عزّالعمل المقول عند اهللا     
  .)27:)5(المائدة( یتقبل اهللا من المتقین

وبناء علیه البد أال نتساءل عن سوء أوضاعنا والحال أننا قطعنـا حبـل اإلتـصال بمنبـع                
من خالل ضعف اإلیمان به وبما دعـى إلیـه مـن الحقـائق      ـ  وجلّ عزّاهللا  ـ  الوجود والعظمۀ

  . من خالل األمینالوحی النازلۀ على عبده
 نجـد الشـیء ینقـصنا        ولذا إذا تأملنا القرآن الکریم قلیال، من وجهۀ نظر إمام خمینی          
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إلعادة عزة اإلسالم وکرامته، إال اإلیمان والتمسک بمبادئ القرآن الکریم التی تتمثل باإلیمان 
اإلسـالم   ألن  واألئمۀ األطهار مـن أهـل البیـت    و التمسک بنهج النبیوجلّ عزّباهللا  

یرید أن یقول لک إذا تمسکت بهذه المبادئ بصدق التحتاج إلى شیء اضافی على إیمانـک       
حتى تکون غنیا؛ وتدرك بأن إیمانک یقول لک لم تخلق لکی تفنی نفسک ووجـودك فـی              

 .هذه الدار الفانیۀ، بل خلقت لکی تبقى إلى األبد بتمسکک بتعالیم القرآن الکریم

  لنبیبعدنا عن عترة ا: رابعاً
ا یتفق علیه علماء اإلسالم بعد التجرد من التعصب والکراهیـۀ، أن النبـی             مم   أوصـى 

، حیـث بـین أن   بأمته فی غیر موقف واحد تمسک القرآن والعترة الطاهرة من أهل البیت         
 أکد فی شـأن مرجعیـۀ       الهدایۀ والصراط المستقیم یتحقق من خالل التمسک بهما، واإلمام        

موضع وبالخصوص فی وصیته السیاسیۀ المـشهورة حیـث بـین فیهـا      فی غیر أهل البیت 
مالزمۀ الثقلین لکی یستقیم حیاة اإلنسان فی جمیع المجاالت، ولکن الغریـب، أن األمـۀ لـم       
تتکتف بالتخلی عن العترة والتمسک بهم کأسوة وقدوة، بـل قتلـوهم وشـردوهم فـی جمیـع            

الحمید الـذي لـه ملـک الـسموات          اهللا العزیز وما نقموا منهم إال أن یؤمنوا ب      أنحاء العالم،   
  )8:)85(البروج( . شیء شهیدواألرض واهللا على کلّ

وها نحن أمۀ نقرأ القرآن ونحفظه ونؤدي الفرائض والنوافل ونحـج البیـت، ولکـن صـرنا           
تحزنوا وأنـتم   تهنوا وال والضعفاء ولم نتساءل عن هذا السر، بینما القرآن یخاطبنا لیل نهار  

  )139): 3(آل عمران( . إن کنتم مؤمنیناألعلون
ومن هنا القرآن الکریم یرید أن یقول لنا إذا صرتم ضعفاء ومحکومین علیهم، عودوا إلى                

  .حساباتکم من جدید
 انقلبـتم علـى     ؟ أو بعـد مـا عـرج بـه         زلتم متمسکین بوصایا النبی    هل أنتم ما  

  أعقابکم؟
ـ  حیـث إ نا کما ترکنا النبیإذن األمر فی غایۀ البساطۀ أال وهو أننا ماعد        ه أوصـانا  نّ
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بتمسک القرآن والعترة الطاهرة، ولکن جعلنا الهوى بدیال بالعترة، وجعلنا الهـوى هـو الحکـم          
 ألنه یـشتبه مـن یعتقـد أنـه      الذین جعلوا القرآن عضین    حالنا مصداق اآلیۀ الکریمۀ      ،بیننا

أن هذین یتکامالن فی الحیاة  والحال متمسک بالقرآن الکریم والیرى مرجعیۀ أهل البیت
همـا لـن    إنی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا وعترتی أهـل بیتـی فإنّ           (:کما أخبرنا به النبی   

  .)یفترقا حتى یرضا علی الحوض
نلتذ به ونـؤدي الفـرائض والنوافـل والننتهـی مـن الفـسق               وإذا أصبحنا قراء القرآن وال    

دنا، علینا أالنلوم أحدا بعد تخلینا عن أهل        والفجور والخیانۀ، وحب الدنیا قد تحکم فی وجو       
  .البیت

دمنا على قید الحیاة والفرصۀ سانحۀ، لنحاول اصالح مافسد من خالل العـودة              واآلن، ما 
؛ ألن ذلک رهن العودة إلى القرآن المجید، ولعل اهللا بلطفه وکرمه یفـیض              إلى عترة النبی  

  .)عج(علیناعنایات وألطاف صاحب األمر

   العودة إلى القرآن الکریمسبل وأدوات
بعد ذکر بعض عوامل هجران القرآن الکریم تصل النوبۀ ذکر سبل وأدوات التـی تـساعدنا     
للعودة إلى هذا الکنز المنسی بیننا وهو القرآن الکریم ومن دون معرفۀ هذه الـسبل واألدوات                

افۀ بیننـا   المنعکسۀ من القـرآن الکـریم، سـوف یبقـى المـس        من وجهۀ نظر اإلمام الخمینی    
  . والقرآن شاسعۀ

الطهارة الروحیۀ: الًأو  
 فـی انطالقتـه     لکی تکون المسألۀ سهلۀ التقریب البد من العودة إلى منهجیـۀ النبـی            

 وإلى رسالته الربانیۀ القـرآن الکـریم، وفـی هـذا المـضمار إذا      وجلّ عزّلدعوة الناس إلى اهللا  
لمـسألۀ أال وهـی الطهـارة الروحیــۀ    تأملنـا آیـات القـرآن الکـریم لوجـدناها تؤکــد هـذه ا      

 فی انطالق دعوتـه، أمـر بمـسألۀ         وبتعبیرقرآنی التزکیۀ، ولذا نرى أن أول ماقام به النبی        
ونرى فی هذه اآلیـۀ المبارکـۀ تقـدم          )2:)62(الجمعۀ( .ویزکیهم ویعلمهم  التطهیر والتزکیۀ 
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 وکذلک نـرى  ،ۀ رهن التزکیۀالتزکیۀ على التعلیم ولعل السر فی ذلک ألن التعلم معارف اإللهی        
  )282:)2(البقرة( .واتقوا اهللا ویعلمکم اهللا :وجلّ عزّفی موضع آخرمن القرآن الکریم یقول 

 أن من أراد اإلقتراب إلى مائدة القـرآن الکـریم البـد وأن          ومن هنا رأى إمام الخمینی    
القرآن الکـریم، ومـن   یزکی نفسه من الرزائل حتى یرزق باللذة المعنویۀ والروحیۀ لیرتبط مع    

دونه سوف یبقى هذه الصفات السیئۀ حجاب سمیک بینه وتلقی المعارف اإللهیۀ واإلسـتفادة              
والبلد الطیب یخرج نباته بـإذن ربـه والـذي خبـث الیخـرج إال               :وجلّ عزّمنها، یقول اهللا    

   )58:)7(األعراف( .نکداً
للبشریۀ قاطبۀ، سفرة مبسوطۀ من     ،القرآن الکریم مائدة أعدها اهللا      وبحسب نظریۀ اإلمام  

 فأمراض القلبیۀ تقضی على ، إنسان حسب استعداده مالم یکن مریضاقبل اهللا یتناول منها کلّ 
 وکانـت فـی قلبـه رغبـۀ     اإلشتهاء من مائدة القرآن الکریم فی اإلنسان فإذا لم یکن مریـضاً          

سان وقـد    القرآن واإلشتهاء انتفع من القرآن الذي تتسع سفرته للجمیع، إنّ    هو کتاب بناء اإلـن
  )166:رشحات الملکوتیۀ،ص( .ه لیس کتاب صیانۀ الحیوانجاء لصیانۀ اإلنسان، إنّ

إذن یتضح من هذا الکالم أن من لم یکن لدیه مبادئ اإلیمان سوف لم یذق طعـم مائـدة           
  .القرآن الکریم

ین ولکن نراهم    من قراء القرآن الکریم یقرءون القرآن بصوت ولحن الجید         ولذا نرى کثیراً  
فی نفس الوقت بعیدین کل البعد عن استفادة من تعالیم ومعارف القرآن وروحانیته بـل تـرى     
أحدهم یعادي الذي یأتمر بأوامر القرآن الکـریم وینتهـی عمـا نهـوى عنـه القـرآن، ونـرى                     
تصرفاته وسلوکیاته وتعالیمه شبیه وقریب إلى تصرفات وسـلوکیات أعـداء الدیناإلسـالمی،             

 عـن   من مائدة القرآن الکریم، بل سوف یزیده بعـداً       هکذا التعامل سوف الیستفید شیئاً    ومثل  
 روحـه   ألنّ)رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنه    (: ، وفی حدیث عن رسول اهللا     وجلّ عزّاهللا  

وقلبه وسلوکه بعید کل البعد عن معارف القرآن وروحانیۀ القرآن وحب وعشق القرآن واسغاء     
  .آنالى امالءات القر

ومن هنا تأتی أهمیۀ الطهارة فی بناء الروحی لکی نعیش فی رحاب القرآن الکریم یقـول    
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یعنـی ذلـک   ، )29:)8(األنفال( یاأیها الذین آمنوا إن تتقوا اهللا یجعل لکم فرقاناً   : وجلّ عزّ
ـ وجـلّ  عـزّ  والباطل وتنظر إلـى األمـور بعـین اهللا    من خالل تقوى اهللا تمیز بین الحقّ   ک  ألنّ

  .امل مع اهللا واهللا بلطفه وکرمه لن یتخلى عنکتتع
 طهارة روحیۀ سوف یکون استجابته إلـى  کان هذا النفس اإلنسان طاهراً    ما نرید قوله إذا   

 عـزّ القرآن الکریم أسـرع ألنـه جعـل الـسنخیۀ بینـه والقـرب إلـى القـرآن الکـریم یقـول                       
  )26:)24(النور( .طیباتلطیبین والطیبون للالطیبات ل:وجلّ
 من العودة إلى الفطـرة الـسلیمۀ التـى          بد بعبارة أخرى إذا أردت أن تکون مع القرآن ال        و

هو حق وحقیقۀ   ماأودعها اهللا فیک، الفطرة التی ترمز إلى الطهارة والحب واالنجذاب إلى کلّ        
  . بهاوجلّ عزّلترى هذه التحفۀ الثمینۀ نعمۀ کبرى التی أنعمک اهللا 

 هذا القرآن مثل المـرآة تـنعکس         إنّ  اإلمام الخمینی  وبحسب رأي  :وخالصۀ القول هی  
ما هو شفاف نقی وطاهر ولم یتلوث الروحه والضمیره بـأمر مـن الرزائـل والـصفات                 إلیها کلّ 

القبیحۀ، وسترى القرآن یجذبک تلقائیا ویأخذك إلى أوج الکمال والقرب إلى ساحۀ البـاري     
  .ن المعاصی والذنوب واآلثام لما امتلکته من النقاء الروحی والبعد موجلّ عزّ

إذن ما أجمل أن یسعى کل واحد منا لکسب هذا السر الذي یربطنا بمائدة القرآن الکریم                 
  . والتحرك فی ظل طاعۀ اهللا وعبودیتهوجلّ عزّالذي یعنی البعد عن معصیۀ اهللا 

  العودة إلى العقل: ثانیاً
 تعـاملهم   القرآن سوف یرى أنّ   من تأمل فی غالبیۀ مجتمعنا اإلسالمی فی تعاملهم مع         إنّ
  . على وعی وحسابات عقالئیۀ مدروسۀ ولیس مبنی غالباً عاطفیاًتعامالً

ر على هذا النحو مـن الـسطحیۀ والـسذاجۀ أن یحکـم      وبناء علیه الیمکن لشخص یتفکّ  
على القرآن النفیا وال اثباتا فی محوریۀ القرآن الکریم على تلبیتـه لمتطلبـات واحتیاجـات                

 الـذي یتعامـل مـع القـرآن بـالعواطف واألهـواء        فی مختلف العصور واألزمنـۀ، ألنّ   اإلنسان
والرغبات الشخصیۀ، لیس لدیه أدوات وآلیات التی تقربه الى مائدة القرآن الکریم حتى یدلی              
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 لمن یرید العودة إلى اهللا       وفی هذا الجانب یقول اإلمام الخمینی       وال إیجاباً  سلباً رأیه فیه ال  
وظیفۀ السالک إلى اهللا هی أن یعرض نفسه على القرآن الشریف، فکما أن المیزان         ( :وجلّ عزّ

فی صحۀ الحدیث وعدم صحته واعتباره أن یعرض على کتاب اهللا فما خالف کتاب اهللا فهـو                 
باطل وزخرف کذلک المیزان فی اإلستفامۀ واإلعوجاج والـسعادة والـشقاء هـو أن یکـو ن                 

یزان کتاب اهللا، وکما أن خلق رسول اهللا هو القرآن، فالالزم له اإلنسان مستقیما وصحیحا فی م
أن یجعل خلقه موافقا للقرآن حتى یکون مطابقا لخلق ولی الکامل أیضا، والخلق الذي یکون 

  )280:رشحات الملکوتیۀ،ص( .)مخالفا لکتاب اهللا فهو زخرف وباطل
:  حیـث قـال  عنه النبـی ولذا حینما نتحدث عن العودة إلى العقل هو العقل الذي بین     

  حکـم العقـل سـوف ال       إذا صح :  وعلیه أقول  »ن واکتسب به الجنان   العقل ما عبد به الرحم    «
  .یتعارض مع حکم القرآن الکریم

 جمهور المخاطبین فـی القـرآن الکـریم هـم أصـحاب العقـول والقلـوب              وعلیه نرى أنّ  
  والرسول األکرمیعقلونأکثرهم ال: المتفکرة ال کلما هب ودب؛ وإال یقول القرآن أیضا

 :وجـلّ  عزّحینما أتى مشرکی مکۀ خاطبهم بعقولهم لکی یسترشدوا بنور القرآن الکریم، قال             
 ّقل إن   ـ     تتفکّما أعظکم بواحدة أن تقوموا هللا مثنى وفرادى ثم . ۀروا مـا بـصاحبکم مـن جنّ
  )46:)34(سبأ(

امر التعقل والتفکـر والتـدبر وأخـذ      بأو فی الحقیقۀ إذا عدنا إلى القرآن الکریم نجده ملیئاً        
 )37:)50(ق( إن فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب أو ألقـى الـسمع وهـو شـهید             العبرة؛  

ولکن ولألسف یبقى المسافۀ شاسعۀ بیننا والقرآن؛ والدلیل علیه القرآن یـدعونا فـی رحـاب              
  الشخـصیۀ وال   التعقل والتفکر والتدبر ونحن نطلبه من جانب العاطفۀ والمیـوالت والرغبـات           

 . نجده

 من العودة إلـى مخزوننـا الفکـري الـذي           بد إذن لکی نستفید من مائدة القرآن الکریم ال       
  .أودعه اهللا فی وجودنا حتى یزول الحجاب الذي یفصل بیننا ومعین القرآن الکریم
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  العودة إلى العلم : ثالثاً
المعرفـۀ والعلـم، وحـسب      من السبل التی تقرب المسافۀ بیننا والقرآن الکریم هو سـبیل            

 السـتیعاب األمـور وتقبلهـا مـن       التجارب البشریۀ نجد أن أهل العلم والمعرفۀ أکثر استعداداً        
: غیرهم وذلک لما یمتلکونه من العلم والمعرفۀ، القرآن الکریم قد وضح هـذه المـسألۀ وقـال          

    ّه الحقّ ولیعلم الذین أوتوا العلم أن  اهللا لهـادي    هم وإنّ ک فیؤمنوا به فتخبت له قلوب      من رب 
  )54:)22(الحج( .الذین آمنوا إلى صراط مستقیم

 قد أکد فی هذه المسألۀ ودعى أهل العلم إلى إهتمام بـالثقلین حیـث             فاإلمام الخمینی 
إخوانی المؤمنین وخاصۀ أهل العلم؛ اندفعوا نحو معارف أهـل البیـت واهتمـوا بقـراءة      (: قال

 األهم واألسمى لبعثۀ الرسل وانزال الکتـب هـو معرفـۀ اهللا    القرآن والتبتعدوا عنه، فإن الهدف 
 اإلنسان مادام یعـیش فـی هـذا          المؤسف أنّ   سعادة الدنیا واآلخرة، ولکنّ    التی تتوفر فی ظلّ   

ما دعـاه األولیـاء   العالم فهو واقع فی حجب المختلفۀ التی تمنعه من رؤیۀ طریق السعادة، وکلّ  
من نومه، ولم یصغ إلى هذه النداءات واإلرشادات، وعندما       واألنبیاء والعلماء ونصحوه لم یفق      

 رشـحات الملکوتیـۀ،   ( .)یملـک إال الحـسرة والندامـۀ       یستیقظ یجد قد أفلتت من یدیه وال      
  )143:ص

یستوعبون الحقائق التـی      الجهال فی حجب کثیفۀ التی تجعلهم ال        هنا یبین أنّ   اإلمام   
 التهرب منهـا وذلـک لکـونهم یجهلـون خطـورة مـا              دعى إلیها األنبیاء واألولیاء، ویحاولون    

  .یتجهون إلیه من الهلکۀ والبوار
وفی هذا المنطلق نرى القرآن الکریم کثیرا ما یذم األعراب وذلک لما یتصفونه من جهـل           

  ونفاقـاً  کفـراً األعراب أشد  :وجلّ عزّوتخلف المبنی من العرف والعادة وتقلید اآلباء، وقال         
  )97:)9(التوبۀ( .دود ما أنزل اهللا على رسوله واهللا علیم حکیمیعلموا ح أجدر أال

کنزا من علم وحکمۀ وخیر ورحمۀ ومغفرة الذي یحمله القرآن         وفی نفس الوقت یهربون   
  .الکریم
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کانوا یدرکون ما فی القرآن الکریم من النعم اإللهیۀ لطلبوا هذا الکتاب ولـو   فی الحقیقۀ لو  
  .فی خوض اللجج وسفک المهج

إلنسان المسلم المعاصر یعیش األمرّین وهما کثرة الذنوب وعدم العلم، والقـرآن الکـریم             ا
 فی فکره للعودة إلـى القـرآن       بین فی غیر موضع على أن المعاصی والذنوب یشکالن حجاباً         

  .الکریم
 یوجد نسبۀ التضاد والتمانع بین المعاصی والعلـم، ومـادام    وبحسب بیان اإلمام الخمینی   

 الدنیا کامن فی أرواحنا سوف یبقى المسافۀ بیننا والعلم الـذي            وب والمعاصی وحب  آثار الذن 
     العلم الیتحقق إال بطهارة الروح، وبسالمتنا       ، ومعلوم أنّ  اًیقودنا إلى القرآن الکریم شاسعۀ جد 

 أساس العلـم تقـوى   واتقوا اهللا ویعلمکم اهللا من الذنوب وطهارة الروح یفاض علینا العلم؛      
 عـزّ  إلدراك معارف القرآن الکریم التزکیـۀ وقـال          ، وکذلک وضع القرآن شرطاً     وجلّ زّعاهللا  

 .ویزکیهم ویعلمهـم الکتـاب والحکمـۀ وإن کـانوا مـن قبـل لفـی ضـالل مبـین               : وجلّ
  )2:)62(الجمعۀ(

المنبثق من القرآن الکریم من أن العلم رهن العودة         إذن ثبت من وجهۀ نظر إمام خمینی      
  .ریم، واکتساب العلم رهن هجران المعاصی والذنوب واآلثامإلى القرآن الک

  یماناکتساب اإل: رابعاً
 حـول    لإلمام خمینی   وأن نذکر حدیثاً   بد قبل الغوض فی بیان مسألۀ حقیقۀ اإلیمان ال       

ب على ذلک من حرص وطمع ورغبۀ لإلنـسان       بما یترتّ  وجلّ عزّخطورة فقدان اإلیمان باهللا     
الحیوان المفترس یبحث عن فریسته فإذا صار بمتنـاول یـده         (: ولفی طلب الدنیا حیث یق    

ه أعطـى  حد ألهوائه النفسانیۀ، فلو أنّ  نسان هو الذي الیشبع، اإلنسان أل     وشبع ترکها لغیره، اإل   
یـسعى وراء تلـک التـی لـم      وکلما نال شیئا من أمانیه فإنه        ...بلدا فهو یسعى وراء بلد آخر،     

ه لنفسه، حد لشهوته وغضبه وحب   اإلنسان أل  ... وطلب القدرة  وکذلک فی الغضب   ...یجدها بعد 
 مـا یریـد أي   شئ یشبعه إال إذا تربى، وبهذه التربیۀ تکون نهایۀ سیره هی وصول إلى کـلّ      ال
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 اطمئنان القلوب هو فـی    الوصول إلى الکمال المطلق، فإذا وصل إلیه تحصل له الطمأنینۀ، إنّ          
مـن خـالل   ) 341:رشـحات الملکوتیـۀ،ص  (. )ه سبحانهوصول إلى اهللا ولن تهدأ القلوب بغیر  

 هذا اإلنسان له فراغ فی روحه یسعى بکل قوته لـیمأل هـذا الفـراغ                نفهم أنّ  حدیث اإلمام 
ولکن کما قلنا فی المقدمۀ یخفق اإلنسان فی کل مرة ألنه لم ینهج نهج القرآن الکـریم الـذي       

 مـن  بـد   اإلنسان لیمأل هـذا الفـراغ ال  أنّ اإلمام بین نّ، حیث إنفهمه من خالل کالم اإلمام 
  .، وفی مداومۀ على ذکراهللا تعالى یصل إلى کماله المنشود وجلّ عزّالعودة إلى اإلیمان باهللا 

 بالعودة إلى القرآن الکریم نرى هذه المسألۀ العودة إلـى اإلیمـان بـاهللا واضـحۀ بمنتهـى                  
ـ وهی کما أن القرآن الکریم أکد بالعودة إلى   الوضوح، د أیـضا   العقل والفکر والتأمل والتدبر،أکّ

 سیکون مسألۀ العـودة إلـى   وجلّ عزّبامتالك اإلیمان باهللا   ،وجلّ عزّبالعودة إلى اإلیمان باهللا     
  ، ولکن کیف ذلک؟ سهالًالقرآن الکریم أمراً

  شیء وعالم بکـلّ خالق بکلّ وهو ،وجلّ عزّه من اهللا   حینما نعتقد مصدریۀ هذا الکتاب أنّ     
رب إلیه من حبل الوریـد وهـو   بنفسه وهو أق   شیء وهو أعلم من اإلنسان      ومحیط بکلّ  شیء
 بل هو فی منتهى العدالۀ فی خلقه   ،ر منه الظلم  یتصو کما وصف نفسه ال    ن الرحیم، وهو  الرحم

واحیائه وافاضته، وبعلمنا کل هذه المواصفات، سوف نتسابق إلى مائدة القـرآن الکـریم مـع                
  .  جهودناو کلفنا ذلک کلّحب وشوق ورغبۀ، ول

وبعبارة أخرى مصدر هذا الکتاب من طبیب حاذق وماهر وحکیم وفـی منتهـى اللطـف                 
والرحمۀ، وحینما یذعن اإلنسان بهذه المبادئ اإللهیۀ الیبقى هناك مجاال للشک فی مرجعیۀ       

القـرآن   المشکلۀ یکمن هنا ألننا لحـد اآلن لـم نجـزم أن              القرآن الکریم واإلنقیاد إلیه ولکنّ    
 بل نرى هناك شیئا ،الکریم بتمسکنا به على هذا المعتقد سوف یعطینا کلما نحتاجه فی الحیاة

آخر أکمل من القرآن الکریم، وهوما یملی علینا رغباتنا بینمـا ضـالۀ البـشریۀ التـی یلهـث                   
العودة إ              لـى  وراءها، أمال للحصول علیه هو السکینۀ والطمأنینۀ، وبالتجربۀ هذا الیتحقق إال ـب

 بوحدانیته وقدرته وعلمه ورحمته وکماله المطلق الذي الیدانیـه شـیء        وجلّ عزّاإلیمان باهللا   
  .فی الوجود على اإلطالق
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 عـزّ تأملنا هذا المبعوث إلینا بصدق لوجدناه کمـا وصـفه البـاري      ومن جانب آخرى لو    
ــلّ ــیم ،  وج ــالمؤمنین رؤوف رح ــۀ( ب ــل إنّــ )128:)9(التوب ــالمین  :ه ب ــۀ للع  رحم

 *ینطق عـن الهـوى    ما  و :ه کلما ینطق، ینطق عن حکمۀ وعن علم       ، وأنّ )107:)21(األنبیاء(
 وقد قام بتطبیق العملی )5 ـ  4 ـ  3:)53(النجم( مه شدید القوى علّ*إن هو إال وحی یوحى

 بصاحب خلـق  وجلّ عزّبما یبرهن أنه عبد من عنداهللا ولیس عبد لنفسه، حتى وصفه الباري       
دهم وعنـادهم وبغـضهم     ، والمشرکون مع تمرّ   )4:)68(القلم( على خلق عظیم  وإنک ل العظیم  

له، کانوا ینادونه بالصادق األمین؛ ذلک لما تعلموا منه من صدق القول وأداء األمانۀ وحـسن                
  .التدبیر

راه یتحـدث     عدنا إلى نفس القرآن الکریم مع کونه نزل قبل أربعۀ عشرقرنا، ولکنّ            ولو نا ـن
ما یرتبط بهذا النظام الکونی ویصفه بأجمل مواصفات، ولـم یتنـاقض ولـم              بأدق التفاصیل فی  

 التفاصـیل فـی هـذا الموجـود الغریـب وهـو        عن تحدثه بأدقّ یستدم مع العقل والعلم، فضالً    
 هذا تحدثه کیف یبنى هذا اإلنسان وکیف یکتسب الکامل الذي خلقه         من کلّ  اإلنسان واألهم 

  . من أجلهوجلّ عزّاهللا 
 هـذا  مختصرة حینما یقدر اإلنسان جزم هذا المبادئ اإلیمانیـۀ سـوف یـشعر أنّ       وبعبارة  

: وجـلّ  عـزّ الکتاب جزء الیتجزء من کیانه ووجوده، وسوف ینجذب إلیه تلقائیا؛ یقـول اهللا               
ًمثانی تقشعر   متشابهاً کتابا      منه جلود الذین یخشون رب تلین جلودهم وقلـوبهم إلـى       هم ثم 

  )23:)39(الزمر( ....یهدي به من یشاءاهللا ذلک هدى اهللا  ذکر
    فکر اإلمام الخمینی   م أنّ یتبلور من خالل ما تقد      ّیتناغم مع رؤى القرآن الکریم فی أن  

 مـن   الً لـه أو   بد ره من القیود والسالسل لیتمکن من العودة إلى القرآن الکریم ال          العبد ما یحرّ  
  وتصدیق بما دعى إلیه األنبیـاء وجلّ زّع عن طریق إیمانه وذکره     وجلّ عزّالعودة إلى اهللا    

  .ومن رأسهم نبینا الکریم

  الخاتمۀ
 المنبثقۀ مـن    وفی هذه النظرة المختصرة والمتواضعۀ ثبت من وجهۀ نظر اإلمام الخمینی          
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نا بحاجۀ ماسۀ للعودة إلى القرآن الکریم، والحـال نحـن بعیـدون عـن هـذا        القرآن الکریم، أنّ  
غالبیۀ العظمى الیتفکر فی مسألۀ العودة إلى القرآن فی قریب العاجـل           البعد وأن ال   الکتاب کلّ 
 السبب الرئیسی فی بعدنا عن القرآن الکریم، یکمن فی جهلنا وقلۀ إیماننا بمبادئه     ووجدنا أنّ 

  .وقیمه وکنوزه، التی تتجلى فی هذا الکتاب الفرید من نوعه، وبعدنا عن عترة النبی
ه یتجاهل أهل   ول عبثا من یدعی تمسکه بالقرآن والحال أنّ       یحا ، وبنظر اإلمام الخمینی  

 بقـاء  هما لن یفترقا حتى یردا الحوض، ومن ثـم  قد قرنهما وأنّ  النبی ؛ ألنّ بیت النبی 
 بل رأینا أنّ اإلنسان فی تعامله مع القرآن على تقلید موروث، وترکه للعودة إلى العقل والعلم،        

هیراإلنـسان روحـه ونفـسه مـن المعاصـی والـذنوب          العودة إلى هذین شبه مستحیل قبل تط      
الدنیا الفانیۀواآلثام الناتج من حب .  

 اإلمام  إنّ ومن ثم  ّالشیء الوحید الذي یساعدنا للعـودة إلـى القـرآن الکـریم             د أنّ  یؤک 
 هـا تـشکل دافعـاً   هوعود اإلنسان إلى الطبیعته التی خلق علیه أال وهی الطهارة الروحیـۀ؛ ألنّ    

   .وجلّ عزّجیه اإلنسان إلى عقله والحصول على العلم واإلیمان باهللا  لتوأساسیاً
 عـزّ  العلم واإلیمـان بـاهللا        المنبثق من القرآن الکریم أنّ      وتوصلنا من وجهۀ نظر اإلمام    

فی توجیه اإلنسان وجذبه نحـو     ، من الرکائز األساسیۀ،    واتخاذ مرجعیۀ أهل البیت      وجلّ
  .ستفادة من ینبوعه الصافی العذبالتوجه إلى القرآن الکریم واإل

 القرآن الکریم کنز مفقود بیننا وبالعثور والتعرف علیه معرفۀ ، أنّوکما ثبت فی نظراإلمام
نحتاج إلى شیء فی خارج وجودنا بعد وجـود          ، وال  مستقالً حقیقیۀ، سوف نشعر أن لنا کیاناً     

 عـزّ اد ارتباطنا بـالقرآن، جعلنـا اهللا   ما ازدالقرآن الکریم معنا، وهذا اإلستقالل ینمو ویزداد کلّ 
  . من أهل القرآن الکریموجلّ

العالمین، وصلّوالحمد هللا رب اللهم آله النجباءد المصطفى و على محم  
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  القرآن الكريم في فكر ومنهج اإلمام الخميني
   1مریــم المقــداد

  الملخص
 إلعادة ترتیـب أبجـدیات القـیم واألخـالق،          جاءت الرساالت السماویۀ ثوریۀ فی قیمها     

وإحیاء العالقۀ بین اإلنسان وصانع الوجود من خالل تحرکه فی صناعۀ التـاریخ لتعیـد قـیم             
 وبینهـا أنبیـاؤه ورسـله الـذین أرسـلهم لقیـادة حرکـۀ        ،الخالفۀ اإللهیۀ کما سطرها اهللا تعالى     

 أحیاه .جاءت بها الشرائع السماویۀالمجتمع لبسط األمن ونشر العدل وغرس المثل العلیا التی 
 رغم احتوائه على التشریعات التی      ،مجدد اإلسالم المحمدي بعد أن اتخذه المسلمون مهجورا       

  وکـلّ ، ال أن تتهاوى وتترنح کما هو الحـال    ،تحتاجها األمۀ لبناء حضارتها لتکون خیر األمم      
  .ادهم عن طریق الحقّ لم تتعظ من هالك األمم الغابرة نتیجۀ حی،یوم أسوأ من سابقه

 المجـاالت الحیاتیـۀ فـی الجمهوریـۀ         فی کلّ  أحیاه اإلمام روح اهللا الموسوي الخمینی     
وبـدیهی أن نـرى هـذا        . السیاسیۀ واالجتماعیۀ واالقتصادیۀ والعـسکریۀ     ،اإلسالمیۀ اإلیرانیۀ 

 القـرآن   ۀ طفولته وشـبابه المبـارك، فقـد اخـتلط         نعوماالهتمام الکبیر لکتاب اهللا العظیم منذ       
 حتى غدا سلوکه وفکره ومنهجه قرآنیا شهد لـه          ،الکریم بلحمه ودمه التحاما وجاذبیۀ نورانیۀ     

 ولمس فی حرکته وسکنته نور القرآن وروحه، ولعل الـصورة الجمیلـۀ   ،بها العدو قبل الصدیق   
                                                   

 .تــــونس  ـالباحث .1
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ه بالقرآن الکریم وانشغاله العمیق بتطبیق تـشریعات       التی رسمها لنا سماحته من مصادیق تعلقه      
 وهـادي سـلوك     ، کتـاب الهدایـۀ    ، هذا الکتاب الشریف کما صرح هو بـه        اعلم أنّ . وأحکامه

 فـإن   ، وبالجملۀ .اإلنسانیۀ ومربی النفوس وشافی األمراض القلبیۀ ومنیر طریق السیر إلى اهللا          
 ، لسعۀ رحمته على عباده أنزل هذا الکتاب الشریف من مقام قربه وقدسـه             ،اهللا تبارك وتعالى  

 ، وسـجن الطبیعـۀ  ،على حسب تناسب العوالم حتى وصل إلى هذا العـالم الظلمـانی     وتنزل به   
 ،وصار على کسوة األلفاظ وصورة الحروف الستخالص المسجونین فی سجن الـدنیا المظلـم   

وخالص المغلولین بأغالل اآلمال واألمانی وإیصالهم من حضیض النقص والضعف والحیوانیۀ   
 ومن مجـاورة الـشیطان إلـى مرافقـۀ الملکـوتیین، بـل              ،ۀعلى أوج الکمال والقوة واإلنسانی    

... الوصول إلى مقام القرب وحصول مرتبۀ لقاء اهللا التی هی أعظم مقاصد أهـل اهللا ومطـالبهم            
 الدعوة إلى تهذیب النفـوس وتطهیـر البـواطن مـن أرجـاس         :ومن مقاصده األخرى ومطالبه   

 ، شخصیۀ متمیـزة فـی تفردهـا       ،د عدیدة إننا أمام شخصیۀ لها أبعا     ) وتحصیل السعادة  ،الطبیعۀ
وتسلط االستکبار، فسلبت ، واألمۀ اإلسالمیۀ تعیش حالۀ الخنوعزها خصوصاًوفریدة فی تمی 

 فجاء وعد اهللا تعالى وتحققت نبـوءة        ،ة اإلسالم والهالۀ القدسیۀ التی کانت تهابها األمم       منها قو 
 ،صحابی سلمان المحمدي بنـصرة اإلسـالم  النبی األکرم صلى اهللا علیه وآله وسلم بقیام قوم ال        

 وعادت بعودته آمال المستضعفین فی العالم فی االنعتاق مـن قیـود المـستکبرین               ،فعاد غضا 
وإن ارتبط اسمه بـالثورة اإلسـالمیۀ المبارکـۀ فـإن لهـذه               شخصیۀ اإلمام الخمینی   .الظلمۀ

ن وسـیرة أهـل البیـت       الشخصیۀ العظیمۀ جوانب أخالقیۀ وفکریۀ وروحیۀ طبعت بطابع القرآ        
 وال سیما اإلمام الحسین علیـه الـسالم ونهـضۀ عاشـوراء التـی کانـت الثـورة        ،علیهم السالم 

   . منهااإلسالمیۀ قبساً
 وسیاسـی محنـک،    ، وقائد حکـیم   ،کعالم فقیه  فی رحاب القرآن تدرج اإلمام الخمینی     

ـ اً روح اهللا ولیس غلو فهو بحقّ ، وزاهد تقی نقی   ، وأب عطوف  ،ومرب رحیم  ه روح القـرآن   أنّ
  .الذي أحیی بعد الهجر، وسطع نوره بعد األفول

  اإلمام الخمینی  ،منهج  المعالم القرآنیۀ،:الکلمۀ الرئیسیۀ
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  مقدمۀ
جاءت الرساالت السماویۀ ثوریۀ فی قیمها إلعادة ترتیـب أبجـدیات القـیم واألخـالق،               

ی صناعۀ التـاریخ لتعیـد قـیم    وإحیاء العالقۀ بین اإلنسان وصانع الوجود من خالل تحرکه ف         
 وبینهـا أنبیـاؤه ورسـله الـذین أرسـلهم لقیـادة حرکـۀ        ،الخالفۀ اإللهیۀ کما سطرها اهللا تعالى     

   .المجتمع لبسط األمن ونشر العدل وغرس المثل العلیا التی جاءت بها الشرائع السماویۀ
لمطلـق للقـیم العلیـا    ولما کانت الرسالۀ اإلسالمیۀ هی الرسالۀ الخاتمۀ فإنها مثلت الفهـم ا     

ـ باعتبارها منهجا شریعتیا ربانیا شامال أسسه الخالفۀ اإللهیۀ         ـ  وإذ قال رب ی ک للمالئکـۀ إنّ
ـ  و )29 ):2(البقرة( جاعل فی األرض خلیفـۀ   ـ ی  ا جعلنـاك خلیفـۀ فـی األرض   ا داوود إنّ

ۀ ا         ،، التی من مرتکزاتها العدل والقسط     )26 ):38(ص( لفطریـۀ   والعـودة باإلنـسان إلـى الحاـل
   .المصاغۀ فی عالم الذر

من هنا ندرك بوضوح الوصایا القرآنیـۀ التـی ذکرهـا اهللا جـل وعـال فـی مطلـع سـورة            
 والـذین هـم عـن اللغـو     * الذین هم فی صـالتهم خاشـعون  *قد أفلح المؤمنون المؤمنون  
 إال علـى أزواجهـم   * والذین هم لفروجهم حـافظون * والذین هم للزکاة فاعلون *معرضون

 * فمن ابتغى وراء ذلـک فأولئـک هـم العـادون           *هم غیر ملومین   ملکت أیمانهم فإنّ   أو ما 
 أولئـک هـم   * والذین هم على صلواتهم یحـافظون   *والذین هم ألماناتهم وعهدهم راعون    

  )11 ـ 1 ):23(المؤمنون( . الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون*الوارثون
  الرحمن الذین یمشون فی األرض هوناً      وعباد وصفات عباد الرحمن فی سورة الفرقان       

والـذین یقولـون   *  وقیامـاً داًوالذین یبیتون لربهم سج   * وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالماً    
والذین إذا  *  ومقاماً اًها ساءت مستقرّ  إنّ*  عذابها کان غراماً   م إنّ ا عذاب جهنّ  نا اصرف عنّ  رب

 آخـر وال  والذین ال یدعون مع اهللا إلهاً* أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواماً    
یـضاعف لـه   * ثامـاً  وال یزنون ومن یفعل ذلک یلق أم اهللا إال بالحقّیقتلون النفس التی حرّ  

ل  فأولئک یبد   صالحاً إال من تاب وآمن وعمل عمالً     * العذاب یوم القیامۀ ویخلد فیه مهاناً     
ـ تاب وعمل صالحاًومن *  رحیماًاهللا سیئاتهم حسنات وکان اهللا غفوراً   ه یتـوب إلـى اهللا    فإنّ
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ـ    * وا کراماً والذین ال یشهدون الزور وإذا مروا باللغو مرّ       * متاباً روا بآیـات  والـذین إذا ذکّ
هم لم یخرّ  رب  وعمیاناً اًوا علیها صم  * والذین یقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذراتنـا قـرة   ی

  )74 ـ 63 ):25(الفرقان( .أعین واجعلنا للمتقین إماماً
وإذ قال لقمان البنـه وهـو یعظـه یـا بنـی ال            :ووصایا لقمان الحکیم علیه السالم البنه     

ـ  ووصینا اإلنسان بوالدیه حملت* الشرك لظلم عظیم تشرك باهللا إنّ   علـى وهـن   ه وهنـاً ه أم 
       وإن جاهداك على أن تشرك بـی      *  المصیر وفصاله فی عامین أن اشکر لی ولوالدیک إلی

  ثـم  واتبع سبیل من أناب إلـی  علم فال تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفاًما لیس لک به   
إلی  یا بنی إنّ  * ئکم بما کنتم تعملون    مرجعکم فأنب    من خردل فتکن فی ۀ ها إن تک مثقال حب

ة یا بنی أقم الـصلو    * اهللا لطیف خبیر   وات أو فی األرض یأت بها اهللا إنّ       صخرة أو فی السم   
وال *  ذلـک مـن عـزم األمـور    عن المنکر واصبر على ما أصابک إنّوأمر بالمعروف وانه    

 إنّ ك للناس وال تمش فی األرض مرحاً      تصعر خد    واقـصد  *  مختال فخـور  کلّ  اهللا ال یحب
 ـ  13 ):31(لقمـان (  أنکر األصوات لـصوت الحمیـر  فی مشیک واغضض من صوتک إنّ

نی الذي یعد المحور األساسی فـی       ق بالخلق القرآ  ، وغیرها من اآلیات الحاثۀ على التخلّ      )19
 وبناء حضارة أمـۀ ترتکـز   ، وروحیاً والکفیل بصناعۀ اإلنسان أخالقیاً ،البناء الروحی لإلنسان  

على بنیۀ أخالقیۀ وقیمیۀ وسلوکیۀ مستمدة من القرآن العظیم ذلک الکتاب الذي مدح خـاتم               
 ومـدح أوصـیائه   ،)4 ):68(مالقل( ک لعلى خلق عظیمإنّاألنبیاء محمد صلى اهللا علیه وآله   

إنما یرید اهللا لیذهب عنکمرکم تطهیراً الرجس أهل البیت ویطه )33 ):33(األحزاب( .  
 أحیاه مجدد اإلسالم المحمـدي بعـد أن اتخـذه       ،ذلک الکتاب الذي یهدي للتی هی أقوم      

 لتکـون    رغم احتوائه على التشریعات التی تحتاجها األمۀ لبناء حضارتها         ،المسلمون مهجوراً 
 لم تتعظ من هالك ، یوم أسوأ من سابقه وکلّ، ال أن تتهاوى وتترنح کما هو الحال     ،خیر األمم 

  .األمم الغابرة نتیجۀ حیادهم عن طریق الحقّ
 المجـاالت الحیاتیـۀ فـی الجمهوریـۀ         فی کلّ  أحیاه اإلمام روح اهللا الموسوي الخمینی     

  .قتصادیۀ والعسکریۀ السیاسیۀ واالجتماعیۀ واال،اإلسالمیۀ اإلیرانیۀ
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وبدیهی أن نرى هذا االهتمام الکبیر لکتاب اهللا العظیم منذ نعومۀ طفولته وشبابه المبارك،              
ـ  فقد اختلط القرآن الکریم بلحمه ودمه التحاماً       ى غـدا سـلوکه وفکـره     وجاذبیۀ نورانیـۀ، حتّ

القرآن وروحـه،   شهد له بها العدو قبل الصدیق، ولمس فی حرکته وسکنته نور        ومنهجه قرآنیاً 
ولعل الصورة الجمیلۀ التی رسمها لنا سماحته من مصادیق تعلقـه بـالقرآن الکـریم وانـشغاله            

  . العمیق بتطبیق تشریعاته وأحکامه
 وهادي سـلوك اإلنـسانیۀ   ، کتاب الهدایۀ، هذا الکتاب الشریف کما صرح هو بهاعلم أنّ  (

   .سیر إلى اهللاومربی النفوس وشافی األمراض القلبیۀ ومنیر طریق ال
 لسعۀ رحمته على عباده أنزل هذا الکتاب الشریف مـن     ، اهللا تبارك وتعالى    فإنّ ،وبالجملۀ

 ، وتنزل به على حسب تناسب العوالم حتى وصل إلى هذا العـالم الظلمـانی    ،مقام قربه وقدسه  
 وصار على کسوة األلفاظ وصورة الحروف الستخالص المسجونین فی سجن   ،وسجن الطبیعۀ 

 وخالص المغلولین بأغالل اآلمال واألمـانی وإیـصالهم مـن حـضیض الـنقص         ،یا المظلم الدن
 ومن مجاورة الـشیطان إلـى مرافقـۀ         ،والضعف والحیوانیۀ على أوج الکمال والقوة واإلنسانیۀ      

الملکوتیین، بل الوصول إلى مقام القرب وحصول مرتبۀ لقاء اهللا التی هی أعظم مقاصد أهـل                 
  ... اهللا ومطالبهم

 الدعوة إلى تهذیب النفوس وتطهیر البواطن مـن أرجـاس   :من مقاصده األخرى ومطالبه و
  )82 ص ،منهجیۀ الثورة اإلسالمیۀ( .) وتحصیل السعادة،الطبیعۀ
 وفریـدة فـی تمیزهـا    ، شخـصیۀ متمیـزة فـی تفردهـا       ،نا أمام شخصیۀ لها أبعاد عدیدة     إنّ

ستکبار، فسلبت منها قوة اإلسـالم   وتسلط اال،خصوصا واألمۀ اإلسالمیۀ تعیش حالۀ الخنوع    
 فجاء وعد اهللا تعالى وتحققت نبوءة النبی األکرم صلى       ،والهالۀ القدسیۀ التی کانت تهابها األمم     

        وعـادت   ، فعاد غضا  ،دي بنصرة اإلسالم  اهللا علیه وآله وسلم بقیام قوم الصحابی سلمان المحم 
 هـم اآلخـرین   .ود المستکبرین الظلمۀ بعودته آمال المستضعفین فی العالم فی االنعتاق من قی        

الذین لم یلحقوا بالنبی صلى اهللا علیه وآله لم یعاصروه، ذخرهم اهللا تعـالى لیکونـوا ناصـري                  
 وهی حقیقۀ قرآنیۀ جلیۀ وإن تعامت علیها الناس عـصبیۀ        ،دینه فی عصر الظهور الذي نعیشه     

  .وحسدا من عند أنفسهم
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یز الحکیموآخرین منهم لما یلحقوا بهم وهو العز. )3 ):62(الجمعۀ(  
 عند النبـی  ا جلوساًفی شأن تفسیر اآلیۀ ورد فی صحیح البخاري عن أبی هریرة قال کنّ        

 : قـال  )وآخرین منهم لما یلحقـوا بهـم       (صلى اهللا علیه وآله وسلم فأنزلت علیه سورة الجمعۀ        
 وفینا سلمان الثاًى سأل ثفلم یراجعه حتّ ـ  ذران السائل أباوک ـ  قلت من هم یا رسول اهللا ؟

 لو کان اإلیمان  : قال  ثم ، وضع رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم یده على سلمان           ،الفارسی
  )509 ص ،8 ج ،صحیح البخاري( .عند الثریا لناله رجال أو رجل من هؤالء

  ّوا یستبدل قوماًوإن تتولال یکونوا أمثالکم غیرکم ثم  )38 ):47(محمد(  
 رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم تال هـذه        عن أبی هریرة أنّ    ،بن کثیر ورد فی تفسیر ا   

 قالوا یا رسول اهللا من هؤالء   ، ال یکونوا أمثالکم    غیرکم ثم  وا یستبدل قوماً  وإن تتولّ  اآلیۀ
     فضرب بیده على کتف سلمان الفارسی       :؟ قال  ال یکونوا أمثالنا   الذین إن تولینا استبدل بنا ثم 

ص ،تفسیر ابن کثیر  ( . ولو کان الدین عند الثریا لتناوله رجال من الفرس         ،ا وقومه  هذ : قال ثم 
510 (  

 لهذه الشخصیۀ  وإن ارتبط اسمه بالثورة اإلسالمیۀ المبارکۀ فإنّ     شخصیۀ اإلمام الخمینی  
العظیمۀ جوانب أخالقیۀ وفکریۀ وروحیۀ طبعت بطـابع القـرآن وسـیرة أهـل البیـت علـیهم                  

 اإلمام الحسین علیه السالم ونهضۀ عاشوراء التی کانـت الثـورة اإلسـالمیۀ               وال سیما  ،السالم
   .قبسا منها

 وسیاسـی محنـک،    ، وقائد حکـیم   ،کعالم فقیه  فی رحاب القرآن تدرج اإلمام الخمینی     
ـ  فهو بحق روح اهللا ولیس غلواً ، وزاهد تقی نقی   ، وأب عطوف  ،ومرب رحیم  ه روح القـرآن   أنّ

   .طع نوره بعد األفولالذي أحیی بعد الهجر، وس

  المعالم القرآنیۀ فی منهج اإلمام الخمینی 
القرآن الکریم بالغ األهمیۀ واالهتمام ودأب على العنایۀ به وتطبیق  أولى اإلمام الخمینی  

 ، وعرف عنـه الـصرامۀ العلمیـۀ فـی تفـسیره           ،ما جاء فیه من الشرائع واألحکام والقیم العلیا       
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فهو عکس العلماء والمفـسرین  . فی التفسیر وفق مصادیق العصر ورؤیۀ حدیثۀ اً خاص ومنهجاً
 الحلـول    بالتفسیر الموضوعی للقرآن مـستنبطاً      اهتم ،الذین رکزوا على فهم المعانی القرآنیۀ     

 طریقۀ التفسیر الوجه الواحد واالکتفاء      القرآنیۀ لمعالجۀ المشاکل االجتماعیۀ والسیاسیۀ، ناقداً     
   .ۀ للقرآنبالعلوم الشکلیۀ والظاهری

 علمـاء الطـراز    بـل إنّ ،هاإن تفسیر القرآن لیس من المهام التی یستطیع أمثالنا أداء حقّ          (
األو   ۀ ألفوا على طوال التاریخ اإلسـالمی کنبـا کثیـرة فـی هـذا البـاب            ل من العامۀ والخاص، 

ن  ولکن کل واحد منهم لم یقم بأکثر من تفسیر أحد وجوه القرآ،ومساعیهم مشکورة بال شک   
ه کـان بـشکل   ى هذا فلیس من المعلوم أنّ    وحتّ ،صه والوقت الذي کان لدیه     لتخص الکریم وفقاً 

   )93 ص ،منهجیۀ الثورة اإلسالمیۀ( .)کامل
 القرآن الکریم بالمائدة اإللهیۀ الغنیۀ بالمعارف اللدنیۀ، والقـیم  فقد وصف اإلمام الخمینی 

فس البشریۀ من األهواء النفـسیۀ وادران الـنفس         الملکوتیۀ واألنوار الربانیۀ التی هی شفاء الن      
  .اإلنسانیۀ المطوقۀ بالظلمات التی بعضها فوق بعض

فالقرآن الکریم عبارة عن مائدة أعدها الباري تبـارك وتعـالى للبـشر بواسـطۀ نبیـه            .. (.
 هذا الکتاب وهذه المائدة الممتدة فی الشرق     .  لیستفید منها کل إنسان بمقدار استعداده      ،األکرم

والغرب، ومنذ زمان الوحی وحتى تالوة یوم القیامۀ، هو کتاب یستفید منه کل الناس الجاهل             
 ص  ،منهجیـۀ الثـورة اإلسـالمیۀ     ( .)والعالم والفیلسوف والعارف والفقیه والکل یستفیدون منه      

91(   
 من تزکیۀ النفس البشریۀ حتى تسطیع ادراك النور العرشی، فغایۀ مرام کتـاب اهللا                فال بد 

مهـم  یهم ویعلّیـزکّ عالى هو التزکیۀ والتعلیم، تعلیم االنسان هذا الکتاب، وتعلیمـه الحکمـۀ      ت
 وکتـاب الهدایـۀ وربیـع       ،، فهو کتاب المعرفۀ واألخـالق     )2 ):62(الجمعۀ( الکتاب والحکمۀ 

 فالخسران المبین لمن أمـضى      .القلوب واحیائها بالعلم الربانی وشفاء الصدور بالنور السماوي       
رتال وحافظا للقرآن دون أن یستفید من مقاصـد المائـدة اإللهیـۀ إال األجـر وثـواب           عمره م 

  . القراءة، وهذا أحد مراتب مهجوریۀ الکتاب العظیم
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 الحلول لجمیع المـشکالت االجتماعیـۀ        الربانیۀ، أوجد اإلمام الراحل    ومن هذه المائدة  
نجـاح الثـورة اإلسـالمیۀ      ألمۀ اإلسالم وصوغها أسس عقیدیۀ، دستوریۀ ضمنت اسـتمراریۀ          

المبارکۀ ودیمومتها فی وجه أعاصیر عراقیل الطواغیت المستکبرین على مدى أربعـۀ عقـود              
من الصمود أمام الحروب والعقوبات االقتصادیۀ الغاشمۀ، ولما تحقق نجاح الثورة وبقائها حیۀ       

   .ساطعۀ لوال التوکل على اهللا تعالى واإلخالص له والتمسک بکتابه العظیم
 هذه الثورة المبارکۀ التی زلزلت عروش المستکبرین، هی ثورة الوالء هللا تعـالى علـى                إنّ

الوالء والخنوع للطاغوت، وثورة احیـاء اإلسـالم المحمـدي فـی مقابـل الجاهلیـۀ الحدیثـۀ           
الممسوخۀ، انطلقت من منطلـق حرکـۀ األنبیـاء اإلصـالحیۀ، ومـسار أولیـاء اهللا التوجیهیـۀ                 

  لوعد اهللا تعالى للمستضعفین من عباده فی هذه األمۀ والتربویۀ، تحقیقا 
  ّعلى الذین استضعفوا فـی األرض ونجعلهـم أئمـۀ ونجعلهـم الـوارثین              ونرید أن نمن 
   )6 ـ 5 ):28(القصص( .ن لهم فی األرضونمکّ

فـی توطیـد أرکـان الثـورة         مام روح اهللا الموسوي الخمینـی     حینما نستعرض منهج اإل   
 منهجه  الحکم اإلسالمی، وتصور منظومۀ اجتماعیۀ واقتصادیۀ، نجد أنّ       المبارکۀ ووضع أسس    

القرآنی شامل کشمولیۀ اإلسالم المحمدي، ولیست إقلیمیۀ تخص إیران فحسب رغم أن نقطۀ      
ی المـسلم إال أنّ          المـنهج یهـم أمـۀ    انطالق الثورة هی أرض إیران ومحرکها الـشعب اإلیراـن

ـ        على عقید  داًاإلسالم، بل شعوب العالم أجمع، مستن      ع ة التوحیـد التـی اعتبرهـا أسـاس جمی
  :العقائد قائالً

 هی ذاتهـا المـسائل المطروحـۀ فـی القـرآن            ، معتقداتی ومعتقدات جمیع المسلمین    إنّ (
 الذین  ، علیهم السالم   والتی بینها الرسول األکرم صلى اهللا علیه وآله وسلم وأئمۀ الحقّ           ،الکریم

 هـو أصـل   ،ها قیمـۀ  والذي هو أبرز عقائدنا وأهم   ،ه العقائد  هذ  أصل کلّ   وإنّ ،جاؤوا من بعده  
 الذات اإللهیۀ المقدسۀ وحدها هی التی خلقت هذا نا نعتقد بأنّ   فإنّ ، لهذا األصل  التوحید وطبقاً 

 ، شـیء  وقادرة على کلّ   ،ها مطلعۀ على جمیع الحقائق     وأنّ ،العالم وکل عوالم الوجود واالنسان    
ه یجب على االنسان أن یخضع للذات اإللهیۀ الحقـۀ          ا المبدأ أنّ   ویعلمنا هذ  ، شیء ومالکۀ لکلّ 
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  ال یحق ،وفی ضوء ذلک.  انسان، إال أن تکون طاعته طاعۀ للخالقوحسب، وأن ال یطیع أي 
نا نتعلم من هذا األصل العقائدي مبدأ حریۀ         وإنّ . انسان اجبار اآلخرین على الخضوع له      ألي

 فیـسن  ، أو مصادرة حریۀ مجتمع ما،ب حریۀ انسان آخر  انسان سل  ه ال یحق ألي   الناس، وأنّ 
  .  أو میوله ورغباته، أو ینظم عالقاته وسلوکه بموجب علمه وإدراکه الناقص،له القوانین

 هـو مـن صـالحیۀ    ، من هذا المبدأ، أن سن القوانین من أجل التکامل         انطالقاً ،وإننا نعتقد 
وال یبلغ االنـسان وال  .  وجلمن وضعه عزّ کما هی قوانین الوجود والخلق    ، وعال الخالق جلّ 

  وإنّ .المجتمعات السعادة والکمال إال فی ظل إطاعۀ القوانین اإللهیۀ التی بلغنا إیاها األنبیـاء             
 یجـب علـى   ،لـذا . انحطاط االنسان وسقوطه إنما هو بسبب سلبه الحریۀ وخضوعه لآلخرین  

 ویحـرر  ،لذین یدعونه إلى األسـر    ویتصدى لآلخرین ا   ،ن یثور ضد قیود األسر هذه     االنسان أ 
 ومن هنا تنطلق قراراتنا االجتماعیۀ . هللا وخاشعین لهنفسه ومجتمعه حتى یکون الجمیع عباداً

4 ـ 3 ص ،منهجیۀ الثورة اإلسالمیۀ لإلمام الخمینی( .) قوى االستبداد واالستعمارضد(   
  :  علیه نذکرها فی ما یلی المجاالت الحیویۀ شملها المنهج القرآنی لإلمام رضوان اهللاکلّ

  المجال السیاسی
مۀ اإلسالم ابتلیت بعدة أسقام وعلل زاد فی غربتهـا وعزلتهـا           اُ أنّ یعتبر اإلمام الخمینی  

ووهنها کالیهود الذین کادوا لإلسالم فی بدایۀ الدعوة اإلسالمیۀ وال زالوا إلـى اآلن دون کلـل    
ابتلیـت  (ذلک فی کتابه الحکومۀ اإلسـالمیۀ       فی تشویه سمعته واالفتراء علیه، وقد أشار إلى         

الحرکۀ اإلسالمیۀ من أول أمرها بالیهود، حینمـا بـدأوا نـشاطهم المـضاد، بالتـشویه لـسمعۀ                  
 ،الحکومـۀ اإلسـالمیۀ  ( .)اإلسالم، والوقیعۀ فیه، واالفتراء علیه، واستمر ذلک إلى یومنـا هـذا      

  )17 ص
 والمستشرقین ووسائل االعـالم وکـاد   کما جند االستعمار ترسانته الضخمۀ من المبشرین    

لإلسالم وتحامل علیه باعتباره عقبۀ کؤودا أمـام أطمـاعهم التوسـعیۀ وحجـرة عثـرة تجـاه                   
  وأغراء الناس عامۀ والنخبـۀ المثقفـۀ خـصوصاً          وتزییفاً نشاطهم االستعماري، فطفقوا تحریفاً   



602  3ج /  مجموعه مقاالت 

مـا نـسفت مخططـاتهم      إلبعادهم عن الدین واضعاف الروح االیمانیۀ فی النفـوس، التـی لطال           
 ووضعتها على شفا جرف هار، بعثرت أحالمهم وحولتها إلى کابوس أقـض مـضاجعهم یقینـاً     
منهم بقوة اإلسالم وأحکامه وتشریعاته ضمن حکومۀ إلهیۀ تضمن للمـسلمین سـعادتهم فـی          

  .  حیاة إنسانیۀ کریمۀظلّ
.) ..ثم       وقد برز ذلـک  ، وجنوده من إبلیس بأساً کان دور کبثر لفئات یمکن أن تعتبر أشد 

 وقـد وجـد   .الدور فی النشاط االستعماري الذي یعود تاریخـه إلـى مـا قبـل ثالثـۀ قـرون               
المستعمرون فی العالم اإلسالمی ضالتهم المنشودة، وبغیۀ الوصول إلى مطـامعهم االسـتعماریۀ      

ـ    . سعوا فی إیجاد ظروف مالئمۀ تنتهی باإلسالم إلى العدم      صیر ولم یکونـوا یقـصدون إلـى تن
 بل أرادوا الـسیطرة والنفـوذ،      ، منهما  فهم ال یؤمنون بأي    ،المسلمین بعد إخراجهم من اإلسالم    

 ویـضع  ، أمن أکبر ما یمنعهم من نیل مـآربهم        ، وفی أثناء الحروب الصلیبیۀ    ألنهم أدرکوا دائماً  
 وبما یملک النـاس بـه   ، هو اإلسالم بأحکامه وعقائده،خططهم السیاسیۀ على شفا جرف هار 

 ، وتعاونت علـى ذلـک أیـدي المبـشرین         ،ن ایمان ألجل هذا تحاملوا علیه وأرادوا به کیدا        م
 من أجل تحریـف     ، وکلها تعمل فی خدمۀ الدول االستعماریۀ      ،والمستشرقین ووسائل االعالم  

شکل خـاص      ، من الناس   بشکل جعل کثیراً   ،حقائق اإلسالم   بعیـدین عـن     ، والمثقفین منهم ـب
  ) 18 ص ،الحکومۀ اإلسالمیۀ لإلمام الخمینی( .)دون إلیه سبیالً وال یکادون یهت،اإلسالم

 اإلمام الخمینی رضوان اهللا علیه یعد أول من رغم ظهورها قبل ما یقارب مائتی عام، فإنّ    
ویعتبـر  . أدخل نظریۀ والیۀ الفقیه حیز التطبیق فی المنظومۀ السیاسیۀ للجمهوریۀ اإلسـالمیۀ           

صاحب هـذه النظریـۀ حیـث أضـفى علـى الفکـر        ) م 1829 ت (الفقیه الشیعی أحمد النراقی   
السیاسی الشیعی رؤیۀ جدیدة فی عالقۀ الفقیه بالسلطۀ وطور نظریۀ النیابۀ العامـۀ مـن نیابـۀ             

والمقـصد مـن تطبیقهـا هـو إقامـۀ حکـم            . الفقیه عن اإلمام الغائب إلى والیۀ الفقیه المطلقۀ       
 علـى أصـحاب   اًمسار الخالفـۀ اإللهیـۀ، ورد  إسالمی وفق المنهج القرآنی والعودة باألمۀ إلى     

  . نظریۀ أن ال عالقۀ لإلسالم بتنظیم الحیاة والمجتمع، أو تأسیس حکومۀ من أي نوع
ورغم مرور أربعۀ عقود على تأسیس نظام الجمهوریـۀ اإلسـالمیۀ اإلیرانیـۀ علـى مـنهج         
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، وتراوحـت المواقـف بـین     وایجاباًوالیۀ الفقیه العادل، إال أن الجدل مازال قائما حولها سلباً 
التأیید والرفض، وهذه األخیرة هی الغالبۀ باألساس نتیجۀ الـدعایات االسـتکباریۀ المغرضـۀ       
بقصد افشال المنظومۀ اإلسالمیۀ ووأد النظریۀ فی المهد، فنجاحهـا یعنـی انهیـار المنظومـات        

  . المستبدة، وزوال الظلم واالستعباد
وب التی مورست ضدها، منذ فجر الثورة المبارکـۀ       ورغم عقود الحصار االقتصادي والحر    

 منقطـع النظیـر، أذهـل األعـداء،          نظام الحکم اإلسالمی فی إیران شهد نجاحاً       إلى الیوم، فإنّ  
فوقفوا صاغرین عاجزین أمام ما شهدوه من التحدي والتقـدم والتفـوق والتـألق فـی جمیـع              

 بمنأى عن سیرة نبیه وأئمـۀ أهـل      المجاالت والذي لم یکن بمعزل عن اإلسالم وشرائعه، وال        
  . بیته علیه وعلیهم السالم

على ضرورة إقامۀ حکومۀ إسالمیۀ فالقانون المدون لوحده         وقد استدل اإلمام الخمینی   
ال یکفی لتنظیم المجتمع، وإصالح البشر، فال بد من سلطۀ تنفیذیۀ تسهر على تنفیذ القـوانین                

  . وتطبیق األحکام
ظمۀ االجتماعیۀ بحاجۀ إلى منفذ، فی کل دول العالم ال ینفـع التـشریع         القوانین واألن  إنّ (
 وال یضمن سعادة البشر، بل ینبغی أن تعقب سلطۀ التشریع سلطۀ التنفیذ، فهی وحـدها   ،وحده

لهذا قرر اإلسالم إیجاد سـلطۀ التنفیـذ إلـى جانـب            . التی تنیل الناس ثمرات التشریع العادل     
الحکومـۀ  ( .)یا للتنفیذ إلى جانب تصدیه للتعلیم والنشر والبیان سلطۀ التشریع، فجعل لألمر ول    

  )38 ص ،اإلسالمیۀ
بأدلۀ عقلیۀ على حتمبۀ وجود حکومۀ إسالمیۀ  وفی ذات السیاق یردف اإلمام الخمینی 

 تـصرفات البـشر    بعـد رحیلـه، وأنّ    یبقى ضـروریاً    زمن النبی   ما کان ضروریاً    أنّ مبیناً
فسیۀ مدعاة إلى تشکیل الحکومۀ، ومن دون نظـام سیاسـی عـادل          الخاضعۀ تحت األهواء الن   

 . یعم الفساد والفوضى

من البدیهی أنّ ضرورة تنفیذ األحکام التی استلزمت تشکیل حکومـۀ الرسـول األکـرم               (
صلى اهللا علیه وآله وسلم، لیست منحصرة ومحدودة بزمانه صلى اهللا علیه وآله وسـلم، فهـی                
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ـ . صلى اهللا علیه وآله وسلم  ه  مستمرّة أیضًا بعد رحلت    ۀ الکریمـۀ، فـإنّ     اًووفق لآلیـات القرآنیـ 
. أحکام اإلسالم لیست محدودة بزمان ومکان خاصین، بل هی باقیۀ وواجبۀ التنفیذ إلى األبد            

 أحد أهم أهداف تعیین النبـی صـلى اهللا علیـه وآلـه     وقد أشرنا فی سیاق هذا الدرس إلى أنّ 
فأحکـام القـصاص، أي القـانون    . ق األحکام وتنفیذ القـوانین وسلم الخلیفۀ من بعده هو تطبی    

الجزائی لإلسالم، لم تأت ألجل زمان الرسول األکرم صلى اهللا علیه وآله وسلم لتُتـرك بعـده              
ۀ اإلسـالمیتین              وال تُنفّذ، أو لتُترك الضرائب المقرّرة، أو یتعطّل الدفاع عـن األراضـی واألمـ .

قابلۀ للتعطیل، أو أنّها منحصرة بزمان أو مکـان محـددین خـالف    والقول بأنّ قوانین اإلسالم   
وعلیه، فبما أنّ تنفیذ األحکام ضرورة بعد الرسول األکـرم          . الضروریات العقائدیۀ فی اإلسالم   

ۀ                ۀ اإلداریـ صلى اهللا علیه وآله وسلم إلى األبد، فإنّ تشکیل الحکومۀ وإقامۀ السلطۀ التنفیذیـ
ۀ         فمن  . یصبح ضروریا  ۀ واإلداریـ التـی  ــ    دون تشکیل الحکومۀ، ومن دون السلطۀ التنفیذیـ

تجعل جمیع تصرّفات أفراد المجتمع وأنشطتهم خاضعۀ لنظام عادل، وذلک عن طریق تنفیـذ            
 .)د االجتماعی والعقائدي واألخالقـی    الفسا ویتفشّى الفوضى، تلزم ذلک دون منـ   األحکام

  )62ص  اإلسالمیۀ، الحکومۀ(
 الحاکمیۀ منحصرة بإرادة اهللا تعالى کما الخالقیۀ والمالکیۀ مما یعنی          اعتبر سماحته أنّ  کما  

 اهللا تعالى هو الخالق والمالک والحـاکم ولـه أن یفـوض الحکـم لمـن یـشاء مـن عبـاده                أنّ
المصطفین وأولیائه الصالحین، وهذا ما أوضحه اإلمام رضوان اهللا علیه فـی کتابـه الحکومـۀ                 

   :هاإلسالمیۀ بقول
وفی هذا النمط من الحکومۀ تنحصر الحاکمیۀ بـاهللا  . حکومۀ اإلسالم هی حکومۀ القانون   (

 فقانون اإلسالم أو أمر اهللا له تسلّط کامل على جمیـع            ،ـ الذي هو أمر اهللا وحکمه    ـ   والقانون
ـ           . األفراد وعلى الدولۀ اإلسالمیۀ     لمفالجمیع، بدءا من الرسول األکرم صلى اهللا علیه وآلـه وس

بسبب ذلک القـانون النـازل مـن    ـ  إلى األبد ـ    بخلفائه وسائر الناس، تابعون للقانون     اًومرور
 إذا کان النبی صلى اهللا علیـه  .عند اهللا، والمبلَّغ بلسان القرآن والنبی صلى اهللا علیه وآله وسلم    
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و الذي جعله صلى وآله وسلم قد تولّى الخالفۀ، فقد کان ذلک بأمر من اهللا، إذ إنّ اهللا تعالى ه        
کومۀ مـن نفـسه وأراد أن   اهللا علیه وآله وسلم خلیفۀ، خلیفۀ اهللا فی األرض، ال أنّه شکّل الح        

 ... على المسلمیناًیکون رئیس

فحیثما أُعطیت صالحیات للرسول األکرم صلى اهللا علیه وآله وسلم، فإنّما کان ذلک مـن    
ـ         . اهللا ه وسـلم یقـوم فیـه ببیـان أمـر أو إبـالغ       وفی کلّ وقت کان النبی صـلى اهللا علیـه وآل

واتّباع الرسـول صـلى اهللا علیـه وآلـه          .  لحکم اهللا وقانونه   اًاعفإنّما یکون ذلک منه اتّب     حکم،
 .الرَّسـولَ  وأَطیعـواْ  اهللاَ أَطیعـواْ  :وسلم إنّمـا هـو أیـضًا بحکـم مـن اهللا، إذ یقـول تعـالى              

 )59 ):4(النساء(

 وأَطیعـواْ الرَّسـولَ    أَطیعـواْ اهللاَ  : بحکم من اهللا، إذ یقـول تعـالى       واتّباع أولی األمر أیضًا     
  نکُمرِ می األَملأُوو )بما فی ذلک رأي الرسـول األکـرم      ـ   فرأي األشخاص ). 59 ):4(النساء

الحکومـۀ  ( ).فی الحکومۀ والقانون اإللهی تـابع إلرادة اهللا تعـالى      ـ   صلى اهللا علیه وآله وسلم    
  )80 ص،ۀاإلسالمی

   المجال االجتماعی
عندما خلق اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان عجن فطرته وجبلته بعقیدة التوحید، وأودع فیـه              

 هـذه  .  وغرس فی کیانه غریزة السعی والعمل      ، والخیر والعدل واالنصاف    الحقّ المعارف وحب
 یعیشه وتتـأقلم  نسان تتفاعل فی الجو االجتماعی الذيریزة وهذه الطاقات المودعۀ فی اإل   الغ

 أو تنحـرف بـصورة   ، إذا صلح المجتمع تکتسب الصفات الـسویۀ العلیـا    ،بأخالقیات المجتمع 
  .قهریۀ إذا انحرف عن القیم الفاضلۀ

إلى وضع األمم قبـل    وقد أشارت سیدة نساء العالمین السیدة فاطمۀ الزهراء علیها السالم         
نیرانها عابدة ألوثانها، یشربون الطرق ویقتاتون   عکفا على    ،ها فرقا فی أدیانها   البعثۀ النبویۀ بأنّ  

بعـث    فأنقذهم اهللا تعالى بنبیه محمد صلى اهللا علیه وآله بعد اللتیـا والتـی       ، أذلۀ خاسئین  ،القد
النبی صلى اهللا علیه وآله لهدایۀ الناس ویتمم مکارم األخالق ویربیهم على الفضائل والمکارم       
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   ویعلمهم الکتاب والحکمۀ ویزکیهم )فإصالح المجتمع وتربیۀ أفراده هی      )129 ):2(البقرة 
ى القوا فی سبیل إرساء مجتمع متکامل کل ألوان         منهج األنبیاء دأبوا علیها وساروا وفقها حتّ      

   .األذى والمشاق
 اإلسـالم علـى األمـر     وال یستقیم حال األمۀ إال بـه فقـد حـثّ           ،وباعتباره قوام الشریعۀ  

  .  للعقاب اإللهی ومعرضاً، من ترکهاها آثماًدبالمعروف والنهی عن المنکر وع
لتـأمرن بـالمعروف ولتـنهن عـن المنکـر، أو      « :قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم 

   )135 ص ،16 ج ،وسائل الشیعۀ الحر العاملی( .»عذاب اهللا لیعمنکم
والنهی عن  على االلتزام بفریضۀ األمر بالمعروف       د اإلمام الخمینی  وفی هذا المضمار أکّ   
 وأن تـدفعوا  ،حاولوا أن تطبقوا أحکـام اإلسـالم   (: یقول قدس سره   ،المنکر لیتحقق اإلصالح  
 فکما أن کل انسان مکلف بإصـالح نفـسه فإنـه مکلـف بإصـالح           ،اآلخرین أیضا للعمل بها   

 وهذا هو الهدف من مبدأ األمر بالمعروف والنهـی عـن المنکـر لکـی یـتم اصـالح         ،اآلخرین
   )365 ص ،نهجیۀ الثورة اإلسالمیۀم( .)المجتمع

 فعندما یکون االنسان فی ،وإن من رکائز األمر بالمعروف والنهی عن المنکر هی األخالق    
   . وارتکاب الذنوب،ه یحترم ذلک المحضر ویمنعه من االنحرافمحضر اهللا تعالى فإنّ

ه یحترم  فإنّعندما یکون اإلنسان فی محضر عظیم یعتقد بعظمته         (: یقول االمام الخمینی  
ـ أذا کان یوجد عندکم شخص وتعتقدون       ذلک المحضر، إ   کم ال ترتکبـون أیـۀ    ه عظـیم فـإنّ    نّ

 عمل سیء مطلقاً فی  ال یرتکب اإلنسان أي   . مخالفۀ أمامه فضالً عن مخالفته هو فی محضره       
ه عظیم ومحترم فضالً عن ارتکاب ما یخالف احترام هـذا المحتـرم             محضر شخص یدرك بأنّ   

 فالمحضر هو محضر اهللا تبارك وتعـالى، العـالم محـضر، کـل العـالم محـضر،                  وفی محضره، 
  )28 ص ،التربیۀ والمجتمع( .)والمعصیۀ هی مخالفۀ معه، مع من نحن فی محضره

  وهی الطریق الوحید للوصول إلى الکماالت الروحیۀ،وتأتی التقوى لب األخالق وروحها    
 وسیلۀ الخالص من العـذاب    له، إذا تنبه أنّ   فاإلنسان الراغب فی صحۀ النفس، والمترفق بحا      (

األول هو االتیـان بالمـصلحات والمستـصحات النفـسانیۀ، واآلخـر هـو           : تنحصر فی أمرین  
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  .اجتناب المضرات وما یؤلم النفس
 ولهـذا  آخـر،  شیء أي من أکثر النفسانیۀ المفسدات فی ماتالمحرّ ضرر أنّ المعلوم ومن

 وهاتان واجبۀ، کانت ولهذا شیء، کلّ من  المصلحات أهم  یف الواجبات أن کما محرّمۀ، کانت
 .للتطور ومقدمۀ مقصد، کل على ومقدمۀ شیء أي من أفضل المرحلتان

 یکون علیهما یواظب من نّإ بحیث اإلنسانیۀ والمدارج المقامات إلى الوحید الطریق وهی
سبون هذه المرحلۀ   حی السلوك أهل وإنّ المحرمات، من التقوى وأهمها السعداء، الناجین من

 نهـج "مقدمۀ على المرحلۀ األولى ویتضح من الرجـوع إلـى األخبـار والروایـات وخطـب                 
  .أکثر المرحلۀ بهذه یعتنون کانوا السالم علیهم المعصومین إنّ "البالغۀ
ـ  امرهـا  وراقـب  وحافظ جداً، مهمۀ األولى المرحلۀ هذه فاعتبر العزیز أیها اذاً،  إذا کفإنّ
ولى بشکل صحیح، وبنیت هذا األساس قویاً، کان هناك أمـل بوصـولک              ألا الخطوة خطوت

   )28 ص ،التربیۀ والمجتمع( ).إلى مقامات أخرى، وإالّ امتنع الوصول وصعب النجاه
فی تتبعنا لسیرة اإلمام روح اهللا الموسوي الخمینی رضوان اهللا علیه نالحظ االهتمام البلیغ 

 من خطاباته وتوصیاته ناهیک عـن فکـره وبرنامجـه    ماً ها وقد أخذوا حیزاً   ،للمرأة والشباب 
 واعتبر دورها أهم وأکبر من ، فالمرأة فی المجتمع بمثابۀ القطب من الرحى    ،الثوري لبناء األمۀ  

   . وخصها بمیزة صناعۀ االنسان،دور الرجل
 )ر المرأة مربیۀ البش   ،القرآن یصنع االنسان والمرأة تصنع االنسان     (: یقول األمام الخمینی  

  . والشباب هم األمل الصاعد والحلم الواعد والمعول علیه فی بناء األمۀ
جاءت الثورة اإلسالمیۀ اإلیرانیۀ لتعید المرأة إلى موضعها الذي أهلهـا لهـا اإلسـالم فـی                

ما أماتته الـسیاسیات االسـتکباریۀ       أسرتها ومجتمعها وبالدها حیث أحیى االمام الخمینی      
 السیدة فاطمۀ الزهراء علیها السالم هی نموذج المـرأة القـدوة    وألنّ ،المعادیۀ للدین اإلسالمی  

 اتخـذ   ،ها ابنۀ خاتم األنبیاء فحسب بل ألنها سیدة نساء العالمین فی الدنیا واآلخـرة             لیس ألنّ 
ـ       عیداً ) جمادى اآلخرة  20 (یوم والدتها   النـساء االیرانیـات خاصـۀ       اً للمـرأة المـسلمۀ حاثّ

إذا ما   ( وتضحیات  واالقتداء بسیرتها العطرة الملئ جهاداً     عها عملیاً والمسلمات عامۀ على اتبا   
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 إذا قبلـتن أن  ، للمـرأة اقتنعتن أیتها السیدات و أبناء شعبنا قاطبۀ بأن یکون هذا الیـوم یومـاً        
یکون یوم مولد الصدیقۀ الزهراء بما تتسم به من کماالت ومنزلـۀ یومـا للمـرأة فهـذا یعنـی                    

 ، مسؤولیات جسام کالتی اضطلعت بها الصدیقۀ الزهراء علیها الـسالم  لتحمل أعباء  استعدادکنّ
 فالصدیقۀ الزهراء علیها السالم جاهدت خالل تلـک الفتـرة الـوجیزة          ،ومنها مسؤولیۀ الجهاد  

 لکـن مـن االقتـداء       بـد   ال ، إذ حاججت سلطات عصرها وواجهتهم بخطبهـا       ،قدر استطاعتها 
 أي أن یتجلـى یـوم مولـد فاطمـۀ        ،ها یوما للمـرأة   بسیرتها لکی تترجمن ایمانکن بیوم مولد     

 ینبغی االقتداء بزهدها وتقواها وعفافها وجمیع الخصال ،الزهراء علیها السالم یوما للمرأة حقا
 فیجب ،ا إذا تقاعستن عن اتباعها أم، یجب اتباع سیرتها إذا آمنتن بهذا الیوم     ،التی اتصفت بها  

 ولن تـنلن    ، لن تدخلن فی یوم المرأة     ،ما لم تؤمن بهذا    ف ،أن تعلمن أنکن لم تعشن یوم المرأة      
  )24 ص ،مکانۀ المرأة فی فکر االمام الخمینی( .)هذا الشرف

وقد کسبت المرأة اإلیرانیۀ بالفعل التحدي بمـشارکتها إلـى جانـب الرجـل فـی النهـضۀ               
 ولیس هذا فحسب فهی قد أعطت للعالم، ولالستکبار خاصـۀ         . والتقدم فی مختلف المجاالت   

 الحصار االقتصادي الجائر  فی الصبر والثبات خالل سنوات الحرب المفروضۀ، ثم   أعظم درساً 
وکان لها مواقف تجلت فیها قوة االیمان برسالتها متسلحۀ باإلسالم المحمدي األصیل ومنهج             

  . والیۀ الفقیه أذهلت المستکبرین األعداء وسفهت أحالمهم
نی ثمـار ثباتهـا واصـرارها علـى التـألق والنجـاح،             المرأة اإلیرانیۀ الیوم تقف مظفرة تج     

مقتحمۀ جمیع المجاالت االجتماعیۀ والسیاسیۀ والثقافیۀ وحتى العسکریۀ، ویعود الفضل إلى           
الذي راهن على المرأة وأوفى بالتزاماته       ذلک توصیات الولی الفقیه المجدد اإلمام الخمینی      

  . فی إعادة االعتبار لها
 مالحـم  ،ن اهللا علیه بنضالهن المتواصل وتسجیل أروع المالحـم     وقد أشاد سماحته رضوا   

 ،تحیۀ للنساء اللواتی یمثل نشاطهن حافزا على رفع معنویات جنود اإلسـالم       (البطولۀ والفداء 
 سجلن أروع مالحم البطولۀ والشهامۀ فی تاریخ نضالهن المتواصل وعلمن       وبفضل تضحیاتهنّ 

ر وأحقیـۀ وعـد اهللا بحکومـۀ حفـاة األرض أبعـث             مستضعفی العالم دروس التضحیۀ واالیثا    
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  منحنیـاً بتحیاتی إلیکن یا من بنضالکن سودتن وجوه القوى العظمى وحلفائها وأقف خاشـعاً       
  )203 ـ 202مکانۀ المرأة فی فکر االمام الخمینی ص ( .) واستقامتکنّأمام صبرکنّ

 وشـجاعۀ والمتـشبع     اطاًکما راهن اإلمام المجدد على الشباب اإلیرانی المسلم المتقد نش         
ـ    بالتعالیم اإلسالمیۀ السمحاء والتواق إلى الشهادة والتضحیۀ ألجـل عـزّ           دي ة اإلسـالم المحم

األصیل، هؤالء الشباب هم أحد وسائل االستکبار إلخضاع األمۀ لهیمنته بتغریبه عن هویتـه            
م األمـان لألمـۀ    فالشباب الملتزم والمتدین یمثل صـما سالمیۀ واجتثاثه من قیمه وأصالته،    اإل

وهذا ما أشار إلیـه اإلمـام   . وطوق نجاتها ویحول أمام أطماع األعداء واألقطاب االستعماریۀ     
 الـشباب الملتـزم فـی طـول التـاریخ وخـصوصاً الجـامعیین               إنّ(روح اهللا رضوان اهللا علیه      

هم هؤالء هم الذین یستطیعون بالتزامهم وسالح .المسلمین فی الجیل الحاضر وجیل المستقبل    
واستقامتهم وصبرهم أن یکونوا سفینۀ نجاة األمۀ اإلسالمیۀ وبلـدانهم، وهـؤالء األعـزاء هـم              

وهـؤالء هـم الهـدف       .الذین یکون استقالل وحریۀ ورقی ورفعـۀ األمـم مرهونـاً بجهـودهم            
  ) 347 ص 15 ج ،امام صحیفه( .)األساسی لالستعمار ومستثمري العالم

  المجال االقتصادي
 وأن تقنین المجال االقتصادي تعتبر ،قتصادیۀ لألمۀ مرتبط بنظام الحکمنجاح المنظومۀ اال  

من المهام الرئیسیۀ لولی األمر الفقیه وفق أصول االجتهاد التی على ضوئها یصدر الولی فتواه             
   .بالوجوب أو الحرمۀ

 السیاسۀ االقتـصادیۀ العالمیـۀ الظالمـۀ والرأسـمالیۀ الجـشعۀ المخالفـۀ للعدالـۀ               وفی ظلّ 
 حرص اإلمام المجدد رضوان اهللا علیه علـى وضـع أسـس النظـام االقتـصادي                 ،جتماعیۀاال

 والتکافؤ بین الدول من خالل تطبیـق  ،لتحقیق العدالۀ والقسط وانصاف المظلومین المحرومین    
 االنـسان هـو   نّ وقـال إ .التعالیم القرآنیۀ التی أتت منظمۀ الحیاة االقتصادیۀ للفرد والمجموعۀ   

خر، وبخالف آه یکشف عن حقیقۀ المشکلۀ بنحو ا اإلسالم فإنّأم(رام المنظومۀ   السبب فی انخ  
ما تطرحه الرأسمالیۀ والمارکسیۀ أو غیرهما، فالمشکلۀ ال تکمن فـی قلـۀ المـوارد الطبیعیـۀ          
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حتى ال تکون قادرة على الوفاء بالحاجات اإلنسانیۀ المتزایدة، وال فی التناقض بـین نظـامی    
ما فی اإلنسان نفسه ومع الحقیقۀ التی یکشف عنها القران الکـریم بقولـه     وإنّ اإلنتاج والتوزیع، 

 الذي خَلَقَ السموات واألَرض وأَنْزَلَ منَ السماء ماء فَأَخْرَج بِه منَ الثَّمرَات رِزقاً         اهللاُ :یتعال
       رِ بِأَمحی البف رِيتَجل الفُلْک خّرَ لَکُمسو لَکُم ـاراألنْه خّرَ لَکُمسو رِه*    سالـشَّم ـخّرَ لَکُـمسو 

     ارلَ والنَّهاللَّی خّرَ لَکُمسینِ وبائرَ دوالقَم *   معوا ندإِنْ تَعو وهأَلْتُما سن کُلِّ مم أَتَاکُمالَ  اهللاِتو 
کَفَّار انَ لَظَلُوما إنَّ اإلِنْسوهصتُح. )34ـ32:)14(ابراهیم(  

 نظـرة اإلسـالم للثـروة        فـإنّ  ، العبادة سبعون جزءا أفضلها فی طلب الحـالل        واعتبارا أنّ 
ذاتی                والعمل واالستثمار إیجابیۀ لما تمثله مصدر قوة الفرد واألمۀ وطریق تحقیق اکتفائهـا اـل

 ولـن یتحقـق ذلـک إال    .لقطع جذور االستعمار واستغالل األعداء لثروات األمـۀ ومـدخراتها    
یۀ المراکز العلمیۀ واألبحاث وتشجیع اإلمکانات وطاقات المبتکرین والمخترعین حینهـا           بتنم

تؤمن جمیع احتیاجاتها ولم تعد فی حاجۀ أن تمد یدیها إلـى األعـداء وتقطـع دابـر التبعیـۀ          
  . المذلۀ التی سببها االتکال على الخارج

 اإلمام الخمینی رضـوان      الحصار المفروض على الجمهوریۀ اإلسالمیۀ اعتبره      والملفت أنّ 
اهللا علیه هدیۀ إلهیۀ جعلت الشعب اإلیرانی المسلم یعتمد على شبابه وعلمائه ونخبه معـولین              

 . هذه االبتکارات من برکات المقاطعۀ االقتـصادیۀ إنّ (على ذاتهم لالبداع واالکتشاف والتطور   
 وال ، شـیء موجـود   کـلّ  بأنّ شبابنا کانوا یقولون فإنّ، ما نحتاج إلیه  لو کانوا یرسلون لنا کلّ    

 ،ها هدیۀ لبالدنا  نی اعتبر هذه المقاطعۀ االقتصادیۀ التی کان یخشاها الکثیر بأنّ          إنّ ،داعی للعمل 
نـا سـوف     وعندما یحصل ذلک فإنّ    ،ا ما نحتاج إلیه   هم سوف یمنعون عنّ    المقاطعۀ تعنی أنّ   ألنّ

کن النتیجۀ تکون لـصالحنا   ل، نعم قد نعانی ونتعب عشرة سنوات    ،نتحرك ونوفر تلک الحاجۀ   
ـ   لنمـد أیـدینا لهـذا البلـد أو ذاك، ولهـذه      وسوف ال نشعر بالحاجـۀ أبـداً   بعد هذه السنوات 

  )510 ص ،منهجیۀ الثورة اإلسالمیۀ( .)المؤسسۀ أو تلک

 المجال العسکري

العدة لها دورها فی الردع والنصر والغلبۀ إضافۀ إلى القوة والهیبۀ، م     ا ال شک فیه أنّ    مم ا م
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        اعداد العدة   وإنّ.  عمل یهدد سلمها وأمنها    یقرأ لألمۀ المعدة ألف حساب قبل االقدام على أي 
والقوة ال تکون إال فی ظل حکومۀ صالحۀ عادلۀ للدفاع عن سیادة األمـۀ واسـتقاللها وهـذا          

الخیـل ترهبـون بـه    وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ربـاط    من مصادیق األمر اإللهی     
   )60 ):8(األنفال (. وعدوکمعدو اهللا

فی ذات السیاق استدل اإلمام الخمینی رضوان اهللا علیه بآیۀ العدة لبیان رأیه حول أحکام 
 فإن األحکـام التـی تتعلـق بحفـظ نظـام           ،ومن ناحیۀ أخرى   ( یقول رضوان اهللا علیه    ،الدفاع

علـى لـزوم تـشکیل      تـدلّ ، والدفاع عن جمیع أراضی األمۀ اإلسـالمیۀ واسـتقاللها       ،اإلسالم
 ،)60 ):8(األنفـال  (الخیلوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط     هذا    فمثالً .الحکومۀ

 وأمر بالتهیؤ ،الذي هو أمر االستعداد وحشد ما أمکن من القوى المسلحۀ المدافعۀ بشکل عام            
وا بالحـشد    وقـام  ، لو عمل المسلمون بهـذا الحکـم       ،والمراقبۀ الدائمۀ فی فترة الصلح والهدوء     

 لما تجـرأت  ، وکانوا فی حالۀ استعداد قتالی کامل    ،الواسع من خالل تشکیل حکومۀ إسالمیۀ     
 مـن دون أن یـتمکن   ،حفنۀ من الیهود على احتالل أرضنا وتخریب المسجد األقصى وحرقه      

 وتـشکیل  ، هذا نتیجۀ عدم تنفیذ المـسلمین حکـم اهللا   فکلّ،الشعب من القیام برد فعل فوري     
   )71 ص ،الحکومۀ اإلسالمیۀ( .)الصالحۀ والمطلوبۀالحکومۀ 

الحرب المفروضۀ على الجمهوریۀ اإلسالمیۀ غداة انتصار الثورة جعلـت اإلمـام الخمینـی     
رضوان اهللا علیه یمضی فی التصنیع العسکري کأداة ردع ودفاع، وقطـع یـد أمریکـا العابثـۀ                  

الحصار االقتصادي والسیاسی على  وهذه األخیرة فشلت فی مخططاتها سواء        ،باألمن العالمی 
 أو ، أو عملیاتها العسکریۀ فی صحراء طبس إلطالق سراح جواسیـسها     ،الجمهوریۀ اإلسالمیۀ 

 فلجـأت إلـى العـراق    ،تقسیم ایران من خالل مساعیها فی فصل کردستان عـن الـوطن األم           
رس الثـوري   واندلعت شرارة الحرب فی وقت کانت القوة العسکریۀ اإلیرانیۀ غیر کافیۀ والحـ            

 کانت الحرب مباغتۀ وغیر متکافئۀ مما جعل الجمهوریۀ اإلسالمیۀ أمـام            ،فی بدایۀ تشکیالته  
 وهـذا  ،ا اللجوء إلى أمریکا إلیقـاف الحـرب   وإم،ا الدفاع ونتیجۀ الحرب غامضۀ    إم :خیارین

  .یعنی التخلی عن مبادئ الثورة وعن اإلسالم
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مبادئه ال یستغرب قراره الشجاع الذي ینم على ومن یتتبع سیرة اإلمام رضوان اهللا علیه و     
کـم   : الفئۀ القلیلۀ غالبۀ بإذن هللا تعـالى       حکمته الثاقبۀ وصوابیۀ مواقفه وایمانه الشهودي بأنّ      

 وقاد سـماحته  ،)249 ):2(البقرة (یرة بإذن اهللا واهللا مع الصابرین   من فئۀ قلیلۀ غلبت فئۀ کث     
ان سنوات تزامنـا مـع البنـاء واالعمـار والتـصنیع       رضوان اهللا علیه حرب الدفاع المقدس ثم      

 وتحدیث ایران کقوة إسالمیۀ إقلیمیۀ، قلبت موازین القـوى فـی المنطقـۀ والعـالم                ،والتسلیح
 وتکـریس القـیم   ،برفضها الخنوع والخضوع لهیمنۀ القوى الکبرى واتجاهها إلـى االسـتقاللیۀ      

 ، العراق، سوریۀ،فلسطین (جزها الجغرافیا ال تع، والدفاع عن المستضعفین فی العالم،اإلسالمیۀ
السنۀ والشیعۀ والنصارى    ( وال تهمها القومیات وال األیدیولوجیات     )... فنزویال، البوسنۀ  ،الیمن

 ، بل تؤثر على نفسها ولو کانت بها خصاصۀ حصار وحرب     ، وال تثنیها التهدیدات   )...واألقباط
  .  إلى اخضاع العالم تحت هیمنتهم المذلۀوهذا ما ال یروق لالستکبار وعمالئه الذین یسعون

  المعالم القرآنیۀ فی فکر اإلمام الخمینی 
اصطبغ فکر اإلمام الخمینی رضوان اهللا علیه بصبغۀ اهللا حیث کان قرآنی االرشاد والتوجیه 

 کمـا   ،)138 ):2(البقـرة ( صبغۀ اهللا ومن أحسن من اهللا صبغۀ ونحن لـه عابـدون           والتربیۀ  
 أو وصایا دون اإلشـارة   أن تجد خطاباً قلّ، وتأمالً کتاب اهللا تالوة وتدبراًانسجمت روحه مع  

  .إلى کالم اهللا تعالى واستخالص المعانی القرآنیۀ الهادیۀ إلى السعادة والکمال الروحی
مع فکر اإلمام المجدد روح اهللا الموسوي الخمینی رضـوان اهللا علیـه ننهـل مـن المعـین                  

د عنه والوالء ألولیاء اهللا والبراء من االستکبار والطواغیت، ونقتبس  والذو الحقّالسلمانی حب
  :  منها،من أفکاره النورانیۀ حکم ووصایا هی مسلک العروج إلى السعادة األبدیۀ

  تهذیب النفس
 الجانـب  فـی  وتکمیلهـا،  لتربیتها األنبیاء جاء التی األبعاد جمیع فی أنفسکم ببناء ارتقوا(

 مـن  وانعتاقهـا  النفس تهذیب األخالق، أبعاد بکلّ األخالقی والجانب علم،ال أبعاد بکلّ العلمی
 فـی  إنـسان  کلّ وشقاء التعلّقات، من النفس تخلیص هو الکماالت کلّ فمنشأ الدنیا، زخارف
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 من والخروج اإلنسانیۀ، رکب من اإلنسان یخرج بالمادیات النفس تعلّق إن. بالمادیات تعلّقه
 وألجل. اإلنسانیۀ مقام إلى اإلنسان یوصالن وتعالى تبارك اهللا إلى التوجهو المادیۀ التعلّقات

 .)الربوبیـۀ  بمقام والتشبث التعلّقات، من الناس إخراج: األنبیاء جاء قد کذلک الجهتین هاتین
  )214ص  ،8 ج،صحیفۀ اإلمام(

 تهذیبیۀ، مسائل جمیعاً فإنّها السیاسیۀ، مسائله ىوحتّ اإلسالم، فی الواردة المسائل جمیع(
 باتجاه کلّها نضعها أن یجب بل المسائل، جمیع الیوم نُسیس أال یجب. اإلنسان صناعۀ ألجل

 أکثـر  هو الباب هذا فی القرآن لحن بأن تالحظون أنتم. التهذیب وبخاصۀ اإلسالمیۀ المسائل
 وقَـد  * زکَّاها من أَفْلَح قَد :یأتی القسم فیها آیات عدة بعد األخرى، األبواب کلّ من وآکد
ن خَابا ماهسد، هـو  األمـور،  تـصلح  بـه  والـذي  المسائل، أساس أنّ نُدرك یجعلنا  وهذا 

 الـدس  اإلنـسان،  نفـس  فی والدس التهذیب عدم هو االنحرافات جمیع أساس وأنّ التهذیب،
 ـ  431  ص،15 ج ،صـحیفۀ اإلمـام  ( .)أولویاتنا رأس فی هذا نضع أن علینا ولذلک شیطان،

432 (  

  الوحدة اإلسالمیۀ
 رمـز  باعتبارهمـا  الکریم القرآن على واالتّکال الکلمۀ وحدة على المحافظۀ من لنا بد ال(
راجـع  ( .)إیـران  فی اإلسالمیۀ الجمهوریۀ أُسس إلرساء األمام نحو والتقدم واالنطالق النصر

  ) 364 ص ،6 ج ،مامصحیفۀ اال
 باإلسـالم  التمسک فعلیهم اإلسالم صدر فی وعظمتهم تهمعزّ استعادة المسلمون أراد إذا(

 والـشجاعۀ  القـدرة  تلـک  کـلّ  أوجـد  الـذي  هو اإلسالم بمحور االلتزام إنّ الکلمۀ، وبوحدة
   )458 ص ،2 ج ،مامصحیفۀ االراجع ( .)العجیبۀ

 األئمـۀ  لواءهـا  حمـل  التـی  نفسها وهی الکریم القرآن إلیها یدعو التی تلک هی الوحدة(
 تعنـی  اإلسالم إلى الدعوة إنّ الواقع وفی. إلیها المسلمین یدعون وکانوا السالم علیهم هاراألط

 لـم  تعلمـون  وکما لکن. وکلمته اإلسالم رایۀ تحت الجمیع یجتمع أن أي ،الوحدة إلى الدعوة
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   ) 34 ص ،16 ج ،مامصحیفۀ االراجع ( .)النور ترى بأن الوحدة لهذه یسمحوا
   :دس العالمیقضیۀ فلسطین ویوم الق

 فـإنّ  الـبعض،  بعـضهم  أیـدي  فی أیدیهم یضعوا أن وشعوباً، دوالً المسلمین، على یجب (
 بـالد  علـى  االستیالء بصدد لإلسالم، عداوة أشد هی التی کالصهیونیۀ اإلسالم یهاجمون الذین

   )14/01/1982بتاریخ  الخمینی األمام کلمۀ( .)األخرى تلو الواحدة المسلمین
 یتحـرروا  أن األعظـم  اهللا شهر أیام أواخر من هو الذي القدس یوم فی سلمینبالم جدیر(

 وأن هللا الالمتناهیـۀ  بالقدرة یرتبطوا وأن االستکبار، وقوى الکبار الشیاطین وعبودیۀ أسر من
 بتـاریخ  اإلمـام  خطـاب مـن   ( .)المستـضعفین  وبـالد  دول عن التاریخ مجرمی أیدي یقطعوا

31/07/1981 (  
یمیبراه اإلالحج:   

)  ۀ بمختلف قوم        إنّ مناسک الحجۀ اإلسالمیتها أن تصبح   یا هی مناسک الحیاة، وعلى األُم
نـداء   ـ  بیان اسـتقامت ( .) وتکون واحدة ویداً واحدةإبراهیمیۀ لتلتحق برکب أُمۀ محمد

   )8  ص،االستقامۀ
 منه رائحـۀ  لتکلیف اإللهی للحجاج فی هذه البرهۀ الزمنیۀ أن ینکروا کلّ موضوع یشم       ا (

ـ    . االختالف والوقیعۀ بین صفوف المسلمین     ار وقـادتهم واجبـاً مـن       ویعتبروا البراءة من الکفّ
 سیـصدق   جاً محمـدیاً، وإال   واجباتهم فی المواقف الکریمۀ، لیکون حجهم حجاً ابراهیمیاً وح        

  )28 ص ،19 ج ،مامصحیفه اإل( .) الحجیجما أکثر الضجیج، وأقلّ: علیهم القول المعروف

  الخاتمۀ
شکل مباشـر أو عبـر عمالئـه                رغم کلّ   المؤامرات والمخططات التی نفذها االسـتکبار ـب

 فإن الثـورة اإلسـالمیۀ اإلیرانیـۀ التـی أطاحـت بـالحکم الشاهنـشاهی                ،وأذنابه فی المنطقۀ  
 حـرارة   وإنّ، مدافعۀ عـن الحـق وأهلـه   ،االستبدادي الظالمی مکثت فی األرض نافعۀ الناس 

 فشعاعها من نور سید الـشهداء اإلمـام   ، المستضعفین فی العالم لن تبرد أبداً   شمسها فی قلوب  
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د  صاغت من مبادئه نبراسها العاشورائی الذي آمـن بهـا مفجرهـا مجـد     ،الحسین علیه السالم  
 وآمن بسبیله ، فاتخذها هدفه فی الحیاة ،اإلسالم المحمدي روح اهللا الخمینی رضوان اهللا علیه       

   .ه طریق العزة وطریق الخالص من التبعیۀ والعبودیۀان أنّفسلکه على یقین وإیم
 ثبات واقتدار الثورة اإلسالمیۀ أربعۀ عقود ودخلت العشریۀ الخامسۀ بکلّ واآلن قد أتمت  

   على تطبیقهـا   د لم تنحرف عن مبادئه اإلصالحیۀ قید أنملۀ ساهراً        ملتزمۀ بمنهج اإلمام المجد 
وقائد جبهۀ مواجهۀ قوى االستکبار والصهیونیۀ والتکفیر،        ،الولی الفقیه مستلم مشعل التجدید    

 فـإیران  ، عشریۀ فجر جدید یختلـف عـن سـابقیه   ، دام ظله الوارف   اي هسماحۀ اإلمام الخامن  
 ولم یغیر ، ازدادت قوة وصالبۀ بینما استکبار الیوم الح علیه الوهن      ،الیوم لیست إیران األمس   

 3 خاصۀ بعد اغتیاله قـادة النـصر فـی           ، وحمقاً بطاًمن غطرسته وعربدته التی لم تزده إال تخ       
 فقد أقدم على دق آخر مـسمار نعـشه ومـا          ، على طریق المطار ببغداد    2020جانفی  / ینایر  

امه إال عددأی،اً ونهایۀ هیمنته باتت وشیکۀ جد.   
عقد جدید من عمر الثورة اإلسالمیۀ اإلیرانیۀ أفل فیه نجم قائـد فیلـق القـدس وعمـود                  

 ، فی سبیل إرساء السلم وبـسط األمـن   الفریق الشهید قاسم سلیمانی الذي رحل شهیداً      الثورة
 الشعوب المستضعفۀ التائقۀ  بل کلّ،فی وقت تحتاج إلى خبرته وحکمته لیست إیران فحسب    

 وهذا دیدن إیران اإلسالم تقـدم القـرابین         ،إلى العزة والحریۀ وفی مقدمتها الشعب الفلسطینی      
د روح اهللا الخمینی رضوان اهللا       ولوال مبادئ اإلمام المجد    .م وکرامۀ االنسان  ة اإلسال ألجل عزّ 

عمود، وال بقی لفلـسطین وجـود وال اخـضر     علیه اإلسالمیۀ ومنهجه القرآنی لما قام لإلسالم     
   .ألتباع أهل البیت علیهم السالم عود

  
  


