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 چکیده

ترین حادثه سقوط رژیم پهلوی به رهبری شخصیتی بود كه مهم 

حادثه در های مذهبی است. اهمیت این ویژگی آن وفاداری به ارزش

ن ادنیاگرایان و متجدد قرنمیهمین است كه پس از حاكمیت بیش از ن

گرا بر حكومت و سیاست ایران و تالش گسترده و غرب

های های مذهبی بار دیگر ارزششده برای طرد و نفی سنتریزیبرنامه

ره( ) های مذهبی به رهبری امام خمینیمعنوی از نو احیاء شده و گروه

 سبکهدف مقاله بررسی شدند.  یل حكومت اسالمموفق به تشكی

 آن است.گیری عوامل مؤثر در شكل و )ره( امام خمینی یسیاس رهبری

 فرضیه تحلیلی است. -مورد استفاده در این پژوهش توصیفی روش

گرایی نماد»تركیبی از )ره(  سبک سیاسی امام مقاله بر این است كه

 ینیمطابقت بین نصوص دبا ایجاد « طلبیعقاید اصالح»و « سنتی

سنت و استفاده از آن  ۀ)سنت( و مقتضیات زمانی یا تفكر عقالنی دربار

 تربیت و رشد دری چون عواملو  برای حل مسائل جدید بود

های مختلف دینی و عملی، ای مذهبی، تحصیالت در حوزهخانواده

های گیری از تجربیات تاریخی و اثرپذیری از بعضی شخصیتبهره

گیری این نوع سبک رهبری مؤثر در شكل مدار مذهبیسیاست برجسته

)ره( با وجود  دهد كه امام خمینیهای پژوهش نشان میاند. یافتهبوده

ای تحوالت نوین های اصیل مذهبی، به ایجاد پارهوفاداری به سنت

)ره( به كمک  سیاسی در ایران پرداخت. لذا از یک سو، امام خمینی

گرا از سنت و مذهب توانست اعتماد به نفس، ملاستفاده عقالنی و ع

جرئت، شجاعت، نیرومندی سیاسی را به ایرانیان بازگرداند و از سوی 

برداری نوین و عقالنی از سنت و مذهب موفق به تأسیس دیگر، با بهره

 .جمهوری اسالمی ایران شد
 

اسالمی  انقالب ی سیاسی،نوساز )ره(، خمینی امامگان کلیدی: واژ

 .ی اسالمیجمهور ایران، سبک رهبری،
 

 

Abstracts 

Pahlavi regime's overthrow was executed by a person 

whose main characteristic was a steadfast loyalty to 

religious values. The significance of this event is that 

after half a century dominance of westernized seculars 

and modernists in Iranian political scene and 

government and their extensive and organized efforts to 

reject and downgrade religious traditions, once again 

religious values began to revive leading to the 

establishment of an Islamic government under the 

leadership of Imam Khomeini. This article aims at 

surveying Imam Khomeini's political leadership style 

and its formation roots. The method used is descriptive- 

analytical. The hypothesis is that Imam Khomeini's 

political style is a combination of "traditional 

symbolism" and "reformist opinions" by establishing 

compatibility between religious texts (tradition) and 

time exigencies, or intellectual thinking about tradition 

and its usage for solving novel issues. Besides, factors 

such as religious upbringing, religious and seminary 

education, utilizing historical experiences, and being 

influenced by some distinguished religious politicians 

have contributed to this leadership style. The results 

show that Imam Khomeini, despite his loyalty to 

genuine religious traditions, set out to foster some 

modern developments in Iran. Thus, Imam could, on 

the one hand, restore self-confidence, courage and 

political power to the nation by utilizing both 

intellectual and practical dimensions of tradition and 

religion, and, on the other, found the Islamic Republic 

of Iran. 

Keywords: Imam Khomeini, political modernity, 

Islamic Revolution of Iran, leadership style, 

Islamic republic. 
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 و بیان مسئله مهمقد

در ایران روند نوسازی و توسعه از دوره قاجاریه آغاز 

گردید. اصالحات در این دوره از باال و از طریق تالش 

برخی از مقامات دولتی از جمله عباس  طلبانه اصالح

انجام گرفت.  ساالر سپهو  ریركبیام، ها مقام قائممیرزا، 

قاجار به علت ماهیت خودكامه  دورهروند اصالحات در 

رژیم و مخالفت درباریان و صاحبان منافع خاص ناكام 

های  ماند. با ضعف و زوال دولت مركزی جنبش

از جنبش تنباكو تا انقالب  طلبانه اصالحاجتماعی 

نتوانستند به اهداف خود  ها آنمشروطه نمایان شد كه 

دست یابند و دولت مطلقه نوگرای رضاشاه روی كار 

آمد. در دورۀ پهلوی اول و دوم روند نوسازی در 

ایستارها و ساختارها شدت گرفت ولی به دلیل فقدان 

یک چارچوب تئوریک منسجم و ماهیت خودكامه 

و نیز فساد، « دیپدرساالر جد»رژیم دولت در قالب 

سركوب طبقات متوسط و پایین و تشدید تضاد بین 

های  رانجامعه و دولت و نیز بین دین و دولت، بح

. اجتماعی گسترش یافت كه به انقالب اسالمی ختم شد

ترتیب، حادثه سقوط رژیم شبه مدرنیست پهلوی  بدین

وفاداری و  اش یژگیو نیتر مهمبه رهبری شخصیتی كه 

بر ی مذهبی بود، بار دیگر ها ارزشتمسک به سنت و 

چنین  لزوماًو اهمیت این مفروض كه همواره و  اعتبار

مذهب در تقابل و تعارض با تجدد  نیست كه سنت و

باشند، افزود. در نتیجه برای بسیاری از ناظران و 

پژوهشگران، این سؤال مطرح شد كه چگونه ممكن 

 باخته رنگاست در عصری كه مذهب و امور سنتی 

است، یک شخصیت روحانی و معتقد و وفادار و عامل 

و  ها آرمانی دینی موفق شود تا ها ارزشبه سنت و 

 ید سنتی را برای اهداف مدرن دگرگون سازد؟عقا

تا پیروزی  4915با بررسی تحوالت ایران از سال  

انقالب اسالمی و دهة اول انقالب این سؤال مطرح 

ره( در ) كه سبک رهبری سیاسی امام خمینیاست 

مقاله بر این است  فرضیه انقالب اسالمی ایران چه بود؟

مورد مبارزه با رژیم ره(، چه در ) سبک سیاسی امام كه

شاه و چه در رابطه با تشكیل دولت جدید و استقرار 

عقاید »و « گرایی سنتی نماد»های مدرن، تركیبی از  نهاد

)سنت(  ینیبا ایجاد مطابقت بین نصوص د« یطلب اصالح

و مقتضیات زمانی یا تفكر عقالنی درباره سنت و 

چون ی استفاده از آن برای حل مسائل جدید بود. عوامل

مذهبی، تحصیالت در  یا تربیت و رشد در خانواده

گیری از تجربیات  های مختلف دینی و عملی، بهره حوزه

های برجسته  از بعضی شخصیت یریتاریخی و اثرپذ

رهبری سیاسی  و سبک متغیر مستقل ،سیاستمدار مذهبی

 لیتشك متغیر وابسته پژوهش حاضر ره( را) امام خمینی

نظر نگرش و بررسی مسئله، جزء  این تحقیق از دهد. می

 از نیهمچنتحلیلی است.  -گروه تحقیقات توصیفی

 به بردن یپ جهت عیوقا یوصف و یفیك یمحتوا لیتحل

. در شده است استفاده دادها،یرو و عیوقا بر مؤثر عوامل

ای  های رایج كتابخانه از روش ی اطالعاتآور جمع

شامل بررسی كتب و مقاالت مربوط به بحث، منابع 

 شده است. استفاده ...معتبر اینترنتی و

 پیشینه تحقیق 

های صورت گرفته مربوط  اكثر پژوهش از لحاظ تاریخی

ایران محدود به دوران قاجاریه و سیاسی  به نوسازی

ی ها رویارویینخستین »پهلوی است. از جمله كتاب 

عبدالهادی حائری، كه به بررسی  فیتأل« گران اندیشه

واكنش برخی از نخبگان فكری ایرانی دوره قاجاریه در 

 فناورانهقبال دو بعد از تمدن غربی، یكی بعد علمی و 

پرداخته  اش یآن و دیگری بعد استثماری و استعمار

تشیع و »است. عبدالهادی حائری در كتاب دیگرش 

« مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق

های فكری پیدایش مشروطیت و نقش علما را  زمینه

مورد بررسی قرار داده است و تا حدودی سوابق فكری 
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دهنده به افكار دو ایدئولوگ بزرگ آن  و عوامل شكل

ای  صورت مقایسه نی و نوری را بهنایی اهلل تیزمان یعنی آ

 سازد. روشن می

دین و دولت در »حامد الگار هم در اثر خویش  

به چگونگی روابط « ایران: نقش علما در دوره قاجاریه

های  میان علما و دولت قاجار پرداخته و بر زمینه

كرده است. اثر دیگر  دیاجتماعی و مذهبی این روابط تأك

از حمید عنایت كه به « معاصراندیشه سیاسی در اسالم »

پردازد. وی در  های جدید در اسالم می ارزیابی اندیشه

این كتاب به تحلیل سیر تحول اندیشه سیاسی اسالمی 

 عهینگرش متفكران سنی و شپرداخته در مصر و ایران 

ها به اسالم مقایسه  نسبت به اسالم را با نگرش جدید آن

 كند. می

از سید « معاصر دین و دولت در ایران»كتاب 

محمد موسوی كه به بررسی همگرایی و تعامل دین و 

دولت در جمهوری اسالمی و تشریح آن از دیدگاه امام 

نظام سیاسی و دولت در »پردازد. كتاب  ره( می) خمینی

های  از سید محمد موسوی به ارزیابی نظریه« اسالم

مختلف در حوزه نظام سیاسی در اسالم شكل گرفته 

رابطه دین و دولت در  به ردازد و همچنینپ می ،است

 ژهیو ایران و بررسی نقش روحانیت در تحوالت ایران به

انقالب  یریگ شكل». كتاب پردازد یدر دوره معاصر م

محسن میالنی، پدیده انقالب اسالمی از طریق « اسالمی

ارزیابی پیش شرایط اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیكی 

كه را ای  داخلی و خارجیانقالب، عوامل  ساز نهیزم

. وی نماید تبیین می ،دستیابی به قدرت را تسهیل كردند

در كتاب خود دو مسئله مهم یكی مسئله شیعه نوگرا و 

ره( را مورد بررسی ) بنیادگرای امام خمینی عهیدیگر ش

 دهد. قرار می

یكی از بهترین آثار توسط احمد موثقی در 

ت. وی در خصوص نوسازی در ایران نوشته شده اس

اصالحات « نوسازی و اصالحات در ایران معاصر»كتاب 

، گانه فرهنگی، اقتصادی و نوسازی در ایران را از ابعاد سه

اجتماعی و سیاسی به چهار دوره قابل تفكیک و تقسیم 

، ها مقام قائمكرده است؛ دوره اول اصالحات عباس میرزا، 

دوران ؛ دوره دوم اصالحات در ساالر سپهو  ریركبیام

انقالب مشروطیت؛ دوره سوم نوسازی و اصالحات در 

ی و دوره چهارم اصالحات در دوران انقالب دوره پهلو

 اسالمی.

دهد كه  بررسی اجمالی از منابع موجود، نشان می

طور مشخص و آشكار به  از آثار گذشته به كدام چیه

ره( بر نوسازی سیاسی ایران ) نقشی كه امام خمینی

دهنده  از یک سو نشان مسئلهاند. همین  تهنپرداخ ،داشته

های بحث نوسازی در رابطه با فقدان  كمبودها و كاستی

ره( و از سوی دیگر بیانگر ) ارزیابی نقش امام خمینی

 .است این موضوع ضرورت تحقیق

 مبانی نظری

 یها زهینوع نگاه رهبران به انسان در حوزه باورها و انگ

موجب بروز  ،ها آنان در انجام عمل در حوزه گرایش

رو الزم است در سیره امام  شود؛ ازاین ها می رفتار آن

شناسی:  انسان: ره( به این دو نكته اشاره گردد) خمینی

انسان در جوامع غربی به علت بافت مادی صرف غالباً 

 کیحیات انسانی مبتنی بر  یها دهیبر پد ها یگذار ارزش

شناسان  اومانیستی است. انسان یاهیم و معانسلسله مف

از مكتب  یبهرگ یهای خود به دلیل ب اومانیست در نظریه

ای از توهمات  هاله  ی هستند كهیها وحی تصویر انسان

گرفته است، گاه او را موجودی  را بشری پیرامون او

كند  معرفی می ذات و... بدذات و گاه او را خوش

نظر قرآن انسان موجودی  (. از999: 4932 ،انیی)رضا

در  جانشین او و فهیخداوند، خل یاست برگزیده از سو

دارای فطرتی خداآشنا،  مادی، نیمه ملكوتی و نیمه زمین،

جهان،  مسئول خویشتن و خدا و دار آزاد، مستقل، امانت

ملهم به خیر و شر،  آسمان، زمین و طبیعت، مسلط بر

 یسو به شود و آغاز می یوجودش از ضعف و ناتوان

بارگاه  رود، اما جز در كند و باال می قوت و كمال سیر می
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 اش یعلمی و عمل تیگیرد. ظرف آرام نمی او الهی، یاد

نامحدود است از شرافت و كرامت ذاتی برخوردار 

های خدا به او  گیری مشروع از نعمت است، حق بهره

 دار فهیدر برابر خدای خویش وظ یداده شده است. ول

رویكرد  با ره() امام راحل (.525: 4921 ی،است )مطهر

شناسی در غرب  مبنای انسان اسالمی به انسان، در نقد

كه  ییها شما یک موجود مادی نیستید، آن» فرماید: می

دانند، انسان را مثل سایر  موجود مادی می کیانسان را 

دانند. شما یک موجودی هستید كه هم  حیوانات می

)امام  «جهات مادیت دارید و باالتر، جهات معنویت

 امام راحل انگیزه رفتار:. 5 (.949 /1: 4931ره(، ) خمینی

های فعالیت آدمی را  زهیبا نگاه اسالمی به انسان، انگ ره()

 یعنیبه نیازهای طبیعی انسان،  ییوگ باالتر از پاسخ

همه در نظر » دانند: گرایی می تكلیف الهی یا فهیوظ انجام

 فهیمعین كرده، وظ فهیبگیرید خدا به ما وظیفه داده، وظ

ره(، ) )امام خمینی «كنیم عمل می ،خدایی را داریم

 داریم بنا» :دیفرما یم دیگری جا (. در120 /40: 4931

/ 45: 4931ره(، ) )امام خمینی« تكلیف عمل كنیم به

در روابط فردی و  ره() امام راحل نی(؛ بنابرا955

های گوناگون زندگی خویش، بر  در عرصه یاجتماع

دو سبک  یگرایی بر مبنا فیاساس انگیزه الهی، تكل

كرد. در این راستا،  گرایی عمل می تكلیف گرایی و وظیفه

 تیرعاكه بر  ره() آن دسته از رفتارهای امام راحل

انجام امور مرتبط با ساختار و  قوانین، دستورات و

كند، سبک  رسمی اداری نظام داللت می التیتشك

دهد و آن دسته از  ره( را شكل می) گرایانه امام وظیفه

به  یگزار ها مردم خدمت رفتارهای ایشان كه محور آن

 كند. می انیره( را ب) امام« گرایانه سبک رابطه»مردم است، 

سبک سیاسی امام  یریگ عوامل مؤثر در شکل الف.

 ره() خمینی

 خانواده و شرايط امنیتی شهر خمین .1

ای  ش در خانواده4534ق/ 4959 یالثان یدر بیستم جماد

از اهل علم و مبارزه و هجرت، نوزادی دیده به جهان 

گذاشتند. پدرش، سید « اهلل روح»گشود كه نام او را 

مصطفی، كه در خمین با نفوذ بود و خدمه تفنگچی 

« فخرالمجتهدین»داشت، به درجه اجتهاد رسیده بود و 

روح »كی از فضال بعد از شهادتش، او را یشد.  نامیده می

اهلل از همان  خوانده بود. روح« تدوین و جوهر تمدن

نخست روزهای تولد، به دستور پدرش به دایه 

پرهیزگاری به نام خاور كه زنی بسیار الیق و با شهامت 

بود، سپرده شد تا كودک را شیر دهد. به دلیل اعتقاد 

تغذیه بر اخالق و روان و رفتار كودک،  ریمصطفی به تأث

كه فرزندش را شیر  یگیرد تا زمان م میاز دایه التزا

دهد از غذای كس دیگر نخورد. در نتیجه، خاور تا  می

شد.  می نیعمر كودک در منزل مصطفی تأم یدوسالگ

اهلل، مردی شجاع و حساس در برابر ستمگران  پدر روح

با شدت جلوی مظالم ظالمان را »و زورگویان بود. وی 

كه در این راه  یطور به ؛«گرفت و شدیدالعمل بود می

جان باخت و به دست اشرار منطقه خمین به شهادت 

رسید. از شجاعت و جرئت وی همین بس كه بعد از 

 ها نیا»مطلع كردن او از سوءقصد به جانش گفته بود: 

« كه بخواهد این كار را بكنند؟ هكنند، سگ كی غلط می

 (.59: 4921، )ستوده

وز چهار ماه اهلل كه هن مرگ پدر برای روح دیترد یب

و بیست و دو یا سه روز بیشتر نداشت، حادثه بسیار تلخ 

دانست بر روح و روان وی اثر  و ناگوار بود كه می

بگذارد. دو مصیبت بزرگ دیگر در دوران جوانی، بر 

اهلل نوجوان افزود: نخست مرگ  شدت تأثر و ماتم روح

عمه مهربانش بود كه در تربیت و پرورش او سهم 

ت. دوم مرگ مادر بود كه به زندگی او و بسزایی داش
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ترش روشنی و گرمی  برادران و خواهران بزرگ

ای كه بیش از  اهلل، در دوره بخشید. بدین ترتیب، روح می

هر زمان به وجود پدر و مادر نیازمند بود، از وجود آن 

اگر این ضربات . (39: 4910، دو محروم گردید )رجبی

و حس اعتماد « ییگرا ندرو»، زمینه و مقدمات یدرپ یپ

ره( فراهم كرد، در عوض ماجرای ) به نفس را در امام

مرگ پدر و اوضاع اجتماعی و امنیتی آن روز حاكم به 

« ییگرا گرایی و عمل برون»منطقه خمین، او را به سمت 

 سوق داد.

 ریخمین و تأث یتیدر رابطه با اوضاع اجتماعی و امن

دهد كه  گرایی وی، اطالعات موجود نشان می آن بر عمل

گاه طوایف  این شهر از یک سو آماج تهاجمات گاه و بی

 یها یریلر بود و از سوی دیگر، صحنه نزاع و درگ

ره( ) های ملكی داشت. خود امام خوانین محلی كه ریشه

هایش با اعضای شورای نگهبان )مرداد  در یكی از دیدار

من خودم از »...ی به آن وضعیت داشت: ا ( اشاره4919

ها اطالع دارم كه چگونه  ظلم و ستم خوانین و فئودال

گرفتند، چگونه با زجر و  می رزور به كا مردم فقیر را به

موارد  گونه نیكردند. در ا ها را وادار به كار می شكنجه آن

زور وادار  اگر زمین هم احیاء شود آن ظالم كه مردم را به

، )مجله بیان« شود مالک نمی ،كرده است به آن كار

ره( تأثیر آن شرایط ) دیگری امام ۀ(. در خاطر94: 4910

بر تقویت روحیه شهامت و شجاعت و میل به 

من از بچگی در »كنند:  خود را چنین بیان می ییگرا عمل

ها بودیم، مورد هجوم  ما مورد هجوم زلقی جنگ بودم ...

نگ داشتیم و من ها بودیم و خودمان تف علی رجب

شاید اوایل بلوغم بود، بچه بودم،  باًیكه تقر یحال نیدرع

 ها نیدور این سنگرهایی كه بسته بودن در محل ما و ا

رفتیم  خواستند هجوم كنند و غارت كنند، آنجا می می

: تا ره(، بی) امام خمینی« )كردیم سنگرها را سركشی می

بدین ترتیب، مجموعه این شرایط از یک سو  .(419 /4

و « گرایی برون» گریو از سوی د« ییگرا درون»بر 

 ره( اثر گذاشتند.) امام« ییگرا عمل»

 متفاوت راتیمختلف و تأث التیتحص .2

ره( عالوه بر مقام ممتاز فقاهت، در علوم ) امام خمینی

فلسفه، عرفان و اخالق نیز دارای مهارتی ویژه و 

كامل بود. هر یک از این علوم به نحو متفاوت تخصصی 

ره( اثر گذاشتند. بدین ) از دیگری بر رفتار سیاسی امام

های برنامه و مواضع سیاسی وی  ترتیب، بخشی از ریشه

 .گردد یبازم ،گرفت یفرامبه انواع مختلف علومی كه 

ره( از همان ابتدای ) امام خمینی :اخالق و عرفان

زیادی نشان داد. وی در حوضه  جوانی به عرفان عالقه

الدین عربی متأثر بود و از افكار و آرای  عرفان از محیی

آگاهی داشت.  یخوب این چهره بنام عرفان اسالمی به

مصباح »وی و « فصوص الحكم»ره( بر ) تعلیمات امام

قونری و ذكر آراء و افكار او در ضمن مباحث « االنس

طلب است. قاضی عرفانی مصباح الهدایه، بیانگر این م

ره( بر آرای ) های است كه امام سعید قمی نیز از چهره

 (.59: 4924ی، االسالم خیاو نظر دارد )ش

ره( از طریق ) همچنین احساس عرفانی در امام

به عقاید عرفانی و وحدت  دارش شهیباور عمیق و ر

تر از  وجود ابن رشد و مالصدرا تقویت شد؛ اما برجسته

چهره  یاست. و یآباد شاه اهلل تیم آهمه این عرفا، مرحو

شود و  شاخص متأخر علم و عرفان محسوب می

ره(، بیشترین تأثیر را بر وی ) عنوان استاد عرفان امام به

 ،السائرین منازلو  الغیب مفتاح ،فصوصره( ) داشت. امام

نزد ایشان خواند و در آثار  ، راهای مهم عرفان از كتاب

و  تعلیقه بر فصوص، االربعین، هالهدای مصباحخود چون 

از این عارف متأثر بودند. بدین  االنس تعلیقه بر مصباح

، بیشتر بر پایه اهلل تیترتیب در عمل عالئق ذهنی اولیه آ

سنت عرفان اسالمی شكل گرفت تا بر فقه. در واقع، از 

شود و تا  كه از دوره جوانی شروع می ،4951تا  4949

 -ره( عرفانی) ، نوع آثار اماماواسط عمر ایشان ادامه دارد

، سحر یشرح دعا، اسرارالصلوهاخالقی است: 

شرح ، الصاله كتاب، رساله طلب و اراده، الهدایه مصباح
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. بخشی از استعداد اربعین حدیثو  حدیث عقل و جهل

ره( نیز در غالب اشعار تبلور یافت ) عرفانی امام

 (.504: 4922، )احمدی

ای كه پایه و  مفروض عرفانی نیتر ن ترتیب مهمیبد

ره( قرار گرفت آن امام )اساس برنامه و سبک سیاسی 

شود.  از عرفان ناشی می« قدرت روحانی»است كه 

چنان  های مذهبی وی از آن جایگاه عرفان در آموزشگاه

اهمیتی برخوردار است كه برخی چون حامد الگار 

عمق دانش عرفانی اوست كه به وی »معتقدند كه 

« بخشیده است یرگذاریسیاسی و قاطعیت و تأث شناخت

ره( پیش از آنكه یک فقیه یا یک ) (. امام11: تا یب ،)الگار

فیلسوف باشند و پیش از آنكه یک سیاستمدار و انقالبی 

ره( با عرفان انقالب كرد ) باشند، یک عارف هستند، امام

 از عرفان اوست. امام ای هره( هم جلو) و حماسة امام

های عرفانی خویش از علم  برای استحكام باورره( )

تنها با تدریس این علم به  اخالق كمک گرفت. او نه

دیگران، كوشید تا ضمن تعلیم مكارم اخالقی و مبارزه با 

های  ، زمینهیترس و از خودباختگ ژهیو آفات نفسانی، به

به وجود  میفكری و تربیتی الزم را برای مبارزه با رژ

زمان با علوم اسالمی هم مان آغاز جوانیآورد، بلكه از ه

سازی برآمد و به تحصیل  در مقام تهذیب و خود

معنویات و كسب فضایل انسانی و روحانی پرداخت 

 (.2: 4915، )معروفی

رغم اینكه قطعاً تفكر  ره( به) امام خمینی :فلسفه 

عرفانی داشت و عارف بود، نه از دنیا و مردم و فعالیت 

یخت و نه یک لحظه از نقش مهم سیاسی اجتماعی گر

های عقالنی در حل مسائل جدید غافل  و شیوه« عقل»

بر خالف عرفان قدما كه عرفان  ،گرید عبارت شد؛ به

و انفعالی بود(  زیگر منفی )متحجر و ساكت و مردم

، رادیكال، انهیجو ره( عرفانی مثبت )مبارزه) عرفان امام

و عقالنی( متعالی، حماسی، پویا، حقیقی، اجتماعی 

 است.

دلیل این امر، تحصیالت و تخصص  نیتر مهم

ره( ) خمینی اهلل تیفلسفی و در نتیجه گرایش فلسفی آ

« شرح منظومه»رفیعی  اهلل تیاست. وی فلسفه را نزد آ

را از محضر « اسفار»برای مدت چهار سال فراگرفت. 

ها،  ابوالحسن قزوینی آموخت و برای افكار مادی مسلک

سید  اهلل تیداروین را نزد آ« نقد فلسفه»كتاب 

ره( تدریس ) محمدرضا مسجدشاهی خواند. امام خمینی

 52ق زمانی كه بیش از 4912كتب فلسفی را در سال 

 (.9: 4925، اشت، آغاز كرد )ضیاییسال ند

ره( به كسب فلسفه و تدریس آن، ) اهتمام امام

زیست  می یزیرا وی در دوران ؛حائز اهمیت بسیار است

كه جریانات انحرافی تجددگرایی افراطی، عرفان اباحی 

ستیزی و  و ماركسیسم از یک سو و تبلیغ فلسفه

زدایی از طرف برخی از مغرضان و جاهالن  فلسفه

نما از سوی دیگر، شرایطی بودند كه از همه  مقدس

طرف مردم ایران را محاصره كرده بودند. مسلماً، خطر 

عنوان  زیرا كه به ؛جریان دوم بیش از جریان نخست بود

شد و نه نیروی  نیروی خودی و گروه مذهبی شناخته می

چنان با  و گروه ضد مذهبی. این جریان، آن یرخودیغ

خواند یا  ه اگر كسی فلسفه میفلسفه مخالف بود ك

بهتر  كس چیكرد. شاید ه كرد، او را تكفیر می تدریس می

 ،ره( این خطر را در پیامی كه بعدها داد) خود اماماز 

توصیف نكرده باشد. این پیام كوبنده چنین شروع 

را  زیچ گرا، همه نمای واپس ای مقدس عده»شود:  می

ا نداشت كه در قدرت این ر كس چیدانستند و ه حرام می

 ابدی خاتمه می طور نیو ا« ها قد علم كند مقابل آن

افت، وضع ی تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه می»...

ها، وضع كلیساهای قرون وسطی  روحانیت و حوزه

 (.4/04: تا ره(، بی) امام خمینی) «شد می

توان در  ره( را می) طور كلی، آمال امام خمینی به

افالطون متجلی دید. این غایت، انگیزه غایت مطلوب 

اسالمی را نمایان  یها تیتعمیم عرف یونانی به واقع

سازد. وی نقش پویایی تفكر یونان را در سیاست  می
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های موجود  به تنش ییگو اسالم و تالش برای پاسخ

میان واقعیت و غایت مطلوب را در چارچوب این 

(؛ 591 /4: تا بیره(، ) امام خمینی) كند یتفكر، هویدا م

تنها یک فیلسوف عارف بلكه  ره( نه) بنابراین امام خمینی

یک فیلسوف فقیه نیز بود كه به سیاست عالقه وافر 

ای كه از فلسفه و عرفان و فقه سرچشمه  داشت؛ عالقه

ره( به او كمک ) گرفت. همچنین نگرش فلسفی امام می

« چوبینپای استداللیان را »كرد تا برخالف سایر عرفا كه 

 نیتر عنوان یكی از مهم دیدند، عقل و استدالل را به می

مبانی شناخت برگزیند. این انتخاب، در زندگی 

در رعایت نظم و  ژهیو خصوص وی به طرق مختلف به

انضباط، كار سخت بدنی و فكری، توجه به عقل معاش، 

در وقت و منابع و در زندگی سیاسی وی،  ییجو صرفه

، درک عنصر زمان و مكان و اصل ها تیدر توجه به واقع

 و تبلور یافت. یمصلحت تجل

ره( فقه بود. ) های تخصصی امام از ریشه یكیفقه: 

البته فقه تنها یک علم نیست بلكه ماحصل مهارت در 

علم اصول و  ژهیو مذهبی، به یها ای از دانش مجموعه

رجال و ادبیات عرب و كالم است. بعد از دعوت از 

بروجردی به قم جهت زعامت حوزه علمیه آنجا  اهلل تیآ

، گرایش امام 4951و ورود ایشان به حوزه در سال 

ره( به مسائل فقه و اصول بیشتر شد و احساس ) خمینی

كرد كه باید در این رابطه تالش زیادتری صورت گیرد. 

از  و بود مقام یاینكه خود او یک مجتهد عال حال نیدرع

های وافر برد. در این دوره  هرهبروجردی ب اهلل تیدرس آ

را به رشته تحریر  اش یره(، آثار فقه) است كه امام

در حقیقت درس خارج « حاشیه بر كفایه. »آورد یدرم

كرد. این  وی بود كه برای گروهی از فضال تدریس می

شروع كرد و هفت سال  4951درس را ایشان در سال 

دوره  است كه به همین« رسائل»طول كشید. اثر دیگر 

مكاسب »و « تیمم»، «مسئله اغسال ثالثه»شود.  مربوط می

ره( در ) از دیگر آثار فقهی او است. همچنین امام« محرم

به تركیه  دشانیبودند كه مسئله تبع« بیع»حال تدریس 

 (.13: 4913، پیش آمد )سبحانی

و « قدرت روحانی»ره( را به ) اگر عرفان، امام

مجهز كرد، فقه او را به « ینیروی عقالن»فلسفه او را به 

مسلح كرد. او « انجام و تشخیص وظیفه و تكلیف»ابزار 

تكلیف را در حفظ اسالم و رعایت منافع و  نیتر مهم

كه در این مورد  یطور دانست به مصالح عمومی می

داد.  ای از خود نشان نمی نرمش و مسامحه نیتر كوچک

 ع() تنها قیام امام حسین این نگرش فقهی، نه ریتحت تأث

تفسیر  ادشدهیبرای تشكیل حكومت را بر اساس ابزار 

حكومت برای تشكیل دولت و  كرد، بلكه تالش خود

اسالمی را نیز یک تكلیف و وظیفه شرعی دانست و بر 

فه این دولت كوشش برای یوظ نیتر آن بود كه مهم

نه برای اجرای زمی نمنقلب كردن جهان و فراهم كرد

 طرح و برنامه خدا در تاریخ است.

تنها یک فقیه، بلكه یک  ره( نه) بدین ترتیب، امام

فیلسوف، عارف و مرد اخالق نیز بود. سبک سیاسی وی 

مفروضات در هر چهار  نیتر ای از بعضی از مهم آمیزه

 ها بود. حوزه و متأثر از آن

 یها نكته جالب در مورد تأثیر تحصیالت و مهارت

ره( بر سبک سیاسی و برنامه سیاسی وی، آن ) علمی امام

د به این شو میدیده است كه میان آن دو، نوعی توالی 

ره( به تألیف كتب ) صورت كه در اواسط زندگی كه امام

اخالقی و عرفانی پرداخت، مبارزه وی نیز اساساً بعد 

صورت تالش برای  داشت و به« فرهنگی»و « اخالقی»

های علمیه و مخالفت با  فرهنگی حوزه اصالح علمی و

فرهنگی و اخالقی رژیم پهلوی از جمله  یها استیس

مخالفت با كشف حجاب زنان، مدارس مختلط، عرضه 

پوشش غربی، تغییرات در قانون خانواده و فروش 

مشروبات الكلی نمایان گشت و به همین دلیل تا قبل از 

دوران  سبک سنتی بود. در شیوب دهه چهل، سبک وی كم

آثار فقهی و اصولی رو آورد، مبارزه  فیبعدی كه به تأل
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آشكار و رادیكال به خود « سیاسی»وی با رژیم نیز شكل 

گرفت و در مرحله بعد از پیروزی به شكل هدایت و 

 اداره امور سیاسی و ایجاد تشكیالت و نهادهای نوین

 نمایان شد.

 حوادث تاريخی و تجارب سیاسی .3

ره( ) مبارزه سیاسی آشكار امام خمینی تا قبل از شروع

، سه رویداد تاریخی مهم از آن جهت كه 4919در دهه 

ها نهاد مذهبی را آماج حمالت خود قرار داده  همگی آن

بودند، در شكل دادن به سبک سیاسی و موضع سیاسی 

تالش رضاشاه  .5جنبش مشروطه،  .4 وی تأثیر داشتند:

گرایش روشنفكران به  .9و  برای غربی كردن ایران

. هر 4959-4995ماركسیسم و خداناشناسی در دوره 

سه دوره فرصتی بود جهت آزمون سبک توسط امام 

ره( و تكمیل آن برای انقالب سیاسی در دهه ) خمینی

 بعد.

 سیاسی یهای برجسته مذهبی و اثرگذار تیشخص .4

 بروجردی بر امام اهلل تیاگر شیخ عبدالكریم حائری و آ

علمی و آموزشی گذاشتند، در عوض،  ریتأث ره()

اهلل نوری،  ای چون شیخ فضل های مذهبی شخصیت

مدرس در پیدایی یا تكمیل  اهلل تیكاشانی و آ اهلل تیآ

 سبک سیاسی وی مؤثر بودند.

اهلل نوری در تاریخ سیاسی  اهمیت نقش شیخ فضل

ایران آن است كه در جریان انقالب مشروطه اولین فرد 

نیروهای مذهبی است كه متوجه هویت ضد از میان 

دینی منورالفكری شد. به همین دلیل، با طرح حكومت 

به مخالفت با طرفداران مشروطه « مشروطه مشروعه»

ره( از اندیشه ) امام خمینی یریرپذیمحض برخاست. تأث

 . امام خمینیگردد یبرم جا نیسیاسی نوری نیز به هم

ل مشروطه مشروعه در قبو« والیت فقیه»ره( در كتاب )

 :سدینو ی)مشروطه مبتنی بر شریعت( م

حكومت اسالمی نه استبدادی است و نه مطلقه، »

عنوان متعارف  بلكه مشروط است. البته نه مشروطه به

فعلی آن كه تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اكثریت 

كنندگان در  باشد. مشروطه از این جهت كه حكومت

ک مجموعه شرط هستند كه در اجرای و اداره مقید به ی

ص( معین گشته است. ) قرآن كریم و سنت رسول اكرم

مجموعه شرط همان احكام و قوانین اسالم است كه 

 (.99: 4929، )والیت فقیه« باید رعایت و اجرا شود

 كاشانی نیز از آن جهت كه به همراه دكتر اهلل تیآ

مصدق رهبری نهضت ضد انگلیسی را بر عهده داشت، 

د به عدم جدایی دین از سیاست بود و خود درگیر معتق

در یک مبارزه سیاسی بر ضد رژیم شاه همراه و در كنار 

دكتر مصدق شد و به كمک نیروی مذهب توانست 

های مردمی را بر ضد شاه و قدرت بریتانیا بسیج و  توده

ره( ) متحد كند، بر موضع و سبک سیاسی امام خمینی

ره( از عملكرد سیاسی وی ) اثر گذاشت، هرچند امام

 انتقاداتی نیز داشت.

مدرس بر برنامه و عمل سیاسی  ریشک، تأث اما بی

ره( بیش از دو شخصیت فوق و حتی بیش ) امام خمینی

 اهلل تیاز هر شخصیت متصور دیگر است. در واقع، آ

ره( سبک و شیوه ) مدرس تنها كسی است كه امام

عمل نیز به كار  تنها پسندید بلكه در مبارزه او را نه

گرفت. به همین دلیل است كه چنانچه محققی برنامه و 

مرد را با یكدیگر مقایسه كند،  سبک سیاسی آن دو بزرگ

ره( ) وجوه شباهت زیادی را مشاهده خواهد كرد. امام

ها را  آموخت و آن ینشدن از مدرس چند درس فراموش

در زندگی فردی و سیاسی خود به كار گرفت. نخست 

، شرط هرگونه مبارزه سیاسی، برخوردار بودن از آنكه

شجاعت و جرئت و جسارت است و این خصایل به 

آید مگر در سایه مبارزه با نفس و  دست نمی

و توجه به خدا و كمال فردی. دوم آنكه،  یدار شتنیخو

الزمه مبارزه سیاسی و موفقیت در آن، داشتن منطقی 

ت. بهترین قوی و اطالعات خوب و اعتماد به نفس اس
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ره( به این مرد و ) دلیل این ادعا، اشارات مكرر امام

ستودن شجاعت و قاطعیت و جرئت و جسارت و 

منطق محكم و دانش مذهبی و سیاسی باالی او است 

 (.02 /4 :تا ره(، بی) امام خمینی)

 سیاسی امام خمینی -های سنتی رهبری مذهبی ريشهب. 

 ره()

امام  سیاسی -شرايط پیدايی و رشد رهبری مذهبی .1

 ره() خمینی

موجب شد كه  4919شرایط خاص و بحرانی دهه 

عنوان یک رهبر مذهبی و سیاسی  ره( به) خمینی اهلل تیآ

، حضور 4929ظاهر شود و تكرار همین شرایط در دهه 

این نوع رهبری را به نمایش گذاشت.  تر یو جد تر یقو

و پیدایش نوعی  4919بروجردی در سال  اهلل تیوفات آ

خأل موقت در نهاد مذهبی به دلیل تالش جهت یافتن 

جانشین یا جانشینانی برای وی، بار دیگر فرصتی فراهم 

آورد تا شاه سررشته طرح اصالحاتی را كه علی امینی 

كرد به دست  نگتن از آن حمایت مییمبتكر آن بود و واش

طرح، كاهش نفوذ اسالم گیرد. یكی از اهداف مهم این 

 .ت سنتی بودساسیعنوان بخشی از  و فشار بر علما به

تغییرات اجتماعی و اقتصادی سریع كه اساساً در 

 ،شروع شده بود و تا آن زمان 4949و دهه  4999دهه 

تنها به لحاظ اقتصادی  استمرار داشت نه ،4919یعنی دهه 

ضربه زد و در بسیاری از شهرها به تخریب  ها یبه بازار

یا تحول بازارها منجر گشت بلكه از نظر فرهنگی نیز 

زندگی، در نواحی  یها سبب دوگانگی عمیقی در سبک

كه میان  یطور به ؛تهران شد ژهیو شهری بزرگ، به

زندگی  یها قشرهای بازاری مذهبی خوگرفته به سبک

سنتی شهری كه اساساً در اطراف و اكناف بازار و نواحی 

كردند و اقشار متوسط جدیدی كه  قدیمی شهر زندگی می

بردند، فاصله افتاد. بدین ترتیب،  در نواحی مدرن بسر می

تنها  بود كه نه یا گونه شرایط در نیمه اول دهه چهل به

این  ره( بلكه نیروهای مذهبی نیز به) خمینی اهلل تیآ

نتیجه رسیدند كه اقدامات اصالحی رژیم، مذهب و 

فلذا برای دفع  ؛سنتی را به خطر انداخته است یها ارزش

این خطر، باید به تفسیر و نگرش جدید در مورد مذهب 

 و سنت دست یافت.

سازی اتهامات و  ره( برای خنثی) امام خمینی

تبلیغات منفی شاه مبنی بر اینكه روحانیون و علما یا 

« مرتجع»و « جاهل»و « پرست كهنه»افرادی  ها یازارب

هستند، بارها اعالم كرد كه وی و علما از پیشرفت و 

ترقی یا نوسازی واقعی )تجدد برخاسته از شرایط و 

امام ) كنند های بومی و فرهنگی( طرفداری می نیاز

 (.13 /4: تا ره(، بی) خمینی

شاه، تر از دستاوردهای سیاسی و اقتصادی  اما مهم

اقدامات وی در رابطه با امور فرهنگی بود. در این حوزه 

وقفه رژیم برای حاكم كردن  است كه بار دیگر تالش بی

سنتی و مذهبی  یها غربی و نفی كامل ارزش یها ارزش

در اختیار  ؛گردد های نفوذ علما عیان می و قطع ریشه

گرفتن اداره اوقاف و بسیاری از مدارس اسالمی، كاهش 

روحانیون و طالب و ایجاد سپاه مذهبی  یها نهیزه كمک

مراكز تجمع طالب  بیشترو دانشگاه اسالمی و تخریب 

در شهر مقدس مشهد به بهانه ایجاد فضای سبز اطراف 

ع(، تبعید یا زندانی و شكنجه كردن ) حرم امام رضا

روحانیون و دیگر نیروهای مخالف و حتی مرگ بعضی 

سعیدی و غفاری،  اهلل تیآ ها زیر شكنجه از جمله از آن

ساله 5299(، برپایی جشن 4912دیرهنگام ) یگذار تاج

( و دهمین سالگرد ضد انقالب 4929) رانیپادشاهی ا

های ساالنه فرح در  (، نمایش تفنن4925خونین شاه )

كه در آن عالوه بر اتالف « جشن هنر»شیراز به نام 

شد  یمختل م یكل فراوان، زندگی مردم محل به یها پول

و از همه بدتر، تغییر تقویم ایران از مبنای هجری به 

(، همگی بخشی از ترفندهای 4922) یمبنای شاهنشاه

 شاه در این راستا بود.

تأثیر این اقدامات، پیدایش دوگانگی  نیتر مهم

شدید در میان اقشار مختلف مردم بود. اعضای طبقات 
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غرب  باال و بخشی از طبقات متوسط مدرن كه مكرراً به

ها و  كردند، جذب عاداتی شدند كه با ارزش سفر می

از جمله  ؛آداب سنتی ایرانیان برخورد شدید داشت

های جنسی آزادتر،  برخورد آزادتر در مورد زنان، رویه

سبک غربی و ترجیح موسیقی و هنر غربی یا  یها لباس

غربی شده. در همین حال بسیاری از اعضای طبقات 

ر شده و حتی آشكارا به روحانیت ، از اسالم دوادشدهی

كردند. در مقابل طبقات متوسط و پایین سنتی  توهین می

دیدند شاه به اسم  مذهبی بودند و از اینكه می قاًیهنوز عم

كاهش  درصددروز  تمدن و آزادی و نوسازی، روزبه

نقش اسالم و علماست، نگران و عصبانی بودند. 

شاه بود  تحوالت ساختاری كه حاصل اصالحات ارضی

از جمله مهاجرت خیل كثیری از روستائیان به شهرها و 

اقامت در حومه آن همواره با مشكالتی كه از لحاظ 

فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشت، بر 

 شدت این دوگانگی افزود.

بدین ترتیب، بحران ایدئولوژیكی و فرهنگی در 

رهبری نیمه دوم دهه پنجاه بار دیگر زمینه را برای 

ره( فراهم كرد. اكنون تركیب فرهنگی ) خمینی اهلل تیآ

های اول قرن بیستم كه مسئله  به نفع سنت، برخالف دهه

تجدد اهمیت زیادی داشت، در حال تغییر یافتن بود و 

كردند كه غربی شدن جامعه ایران به  ها، احساس می توده

ای رسیده است كه تا از بین بردن استقالل كامل  مرحله

گامی بیش نمانده است. در نتیجه، چنانچه  شان یرهنگف

و فوری متوسل نشوند، اصالت و هویت  به اقدامی مؤثر

و خالقیت و فكر خود را از دست خواهند داد و تنها به 

فقط كاالی غربی بلكه افكار و  كنندگان نه مصرف

ها نیز مبدل خواهند گشت؛  تولیدات فرهنگی آن

جنبش تجدید »كه شاهد یک ، اینجاست گرید عبارت به

در میان اقشار پایین و متوسط جامعه « حیات فرهنگی

ایرانی هستیم، افزایش شمار مجالت كتب مذهبی، 

، گرایش به ادعیه و اجتماعات الجنان حیزائران مكه، مفات

مذهبی، ایجاد  یها ئتیو مراسم عزاداری و گسترش ه

كه ای  نخستین دانشگاه اسالمی، پیدایش فرهنگ توده

ترین ویژگی آن است و  بودن عمده« خلقی»و « خاكی»

ها مورد مشابه دیگر همگی دال بر چنین جنبشی  ده

 است.

ره( در این جنبش جدید ) رهبری امام خمینی

محدود به نیروهای مذهبی نشد بلكه چیزی نگذشت كه 

های  دارای افكار و ایدئولوژی یها تمام طبقات و گروه

تفاوت  نیتر رگرفت؛ این مهممتفاوت و متنوع را در ب

شود  مبارزه سیاسی دهه پنجاه با دهه چهل محسوب می

اش نیز آن است كه شدت و حدت و  و دلیل عمده

خشونت و سركوب و استبداد رژیم شاه در دهه پنجاه 

به حدی رسیده بود كه حتی طبقات مرفه باالی جامعه 

ظ نیز دیگر تحمل آن را نداشتند. در نتیجه، اگر به لحا

ها هم به  نه الاقل به دلیل سیاسی، آن ،فرهنگی و ارزشی

ره( توانست با ) صف مبارزان پیوستند. امام خمینی

نگرش جدید كه از مذهب و سنت عرضه داشت تمام 

نیروهای اجتماعی مبارز عمده را از جمله اتحاد بازار، 

مسجد، طبقات متوسط، روشنفكران و طبقات مردمی، 

هبری خود متحد و بسیج كند و زیر خیمه و سایبان ر

یک انقالب مظفرانه و پیروز هدایت  یسو ها را به آن

نماید. اگر او در دهه چهل به كمک منصب و مقام 

قیام كرد و « مرجع تقلید»و « عظمی اهلل تیآ»كاریزمایی 

و « نایب امام»پیروز نشد، در دهه پنجاه ابتدا با مقام 

 چنین كرد و پیروز شد.« امام»سپس 

 ره() سنت منبع قدرت امام خمینی .2

ره( به سبب كسب ) مشروعیت قدرت امام خمینی

باالترین منصب اقتدار شیعه و سپس به دلیل منصب 

ساالرانه رهبری ملی و سیاسی بود كه هر دو  یزدان

های اعتراضی متحقق  منصب از طریق رهبری جنبش

ره( باعث ) العاده امام شد. هرچند كه شخصیت فوق

گشت.  ایجاد حركت و انگیزه و تبعیت در پیروانش می

یا « سنت»در واقع، مشروعیت این قدرت از خود 
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شود  ناشی می« مذهب و فرهنگ شیعه»از  ،گرید عبارت به

خاص شخصی  یها یژگیهای و و و نه از صرف جذبه

شک خصوصیات برجسته و  ره(، هرچند بی) امام

نبودند. توان  ریتأث یرابطه بره( در این ) استثنایی امام

ها،  ره( برای بسیج و اتحاد مردم، نفوذ بر آن) باالی امام

ایجاد نوآوری و تغییر، برخورداری از نیروی انقالبی و 

ک ی .شود ناشی می« سنت»سیاسی و تبعیت از وی، از 

طور  جزء از سنت مذهبی در بطن و ذات خویش به

جنبش سیاسی  بالقوه برخوردار از نیروی انقالبی و

صورت یک رهبر  ره( توانست به) است. اگر امام خمینی

 تیسیاسی و انقالبی ظاهر شود و بر پایه احساس مأمور

كرد از پیروان و  ای كه او را دعوت به عمل می ویژه

هواخواهانش تقاضای تبعیت كند و به مبارزه با وضع و 

نظم موجود برخیزد، به دلیل وفاداری و عمل وی به این 

فرد  منحصربه یها یژگی، وگرید عبارت جزء سنت بود؛ به

، ریناپذ در وی از قبیل جرئت، جسارت، اراده خلل

قاطعیت، نفوذ بر دیگران و نیروی انقالبی و نوآوری، 

گرفته از همان تقوا و ایمان و اخالص  همگی نشئت

 ایشان است.

 ره( بر) شهید مطهری در بحث رهبری امام خمینی

ها  كرده است كه آنچه باعث شد كه گروه دیاین نكته تأك

و اقشار مختلف مردم رهبری او را بپذیرند نه صداقت 

وی بود، نه شجاعت وی، نه قاطعیت وی و نه بصیرت 

وی، بلكه وفاداری او به سنت بود، هرچند  ینیب و روشن

مؤثر  شیوب ره( هم كم) شخصی امام یها یژگیكه و

این، در این تردید نیست (؛ بنابر10: تا یب، )مطهری بودند

گرا بود. برای نمونه  ره( فردی عمل) كه امام خمینی

مسائل »توجه و توصیه او به روحانیون مبنی بر اینكه 

عبادی اسالم را باید یاد بدهید، اما مهم مسائل سیاسی 

اسالم است، مسائل اقتصادی و حقوقی اسالم است. 

از احكام  یرایمحور كار ما بوده و باید باشد. بس ها نیا

عبادی اسالم منشأ خدمات اجتماعی و سیاسی است. 

اسالمی توأم با سیاست و تدبیر جامعه  یها عبادت

خود بهترین دلیل بر  ،(420: 4929، )والیت فقیه« است

گرایی  ، این عملوجود نیره( است. باا) امام ییگرا عمل

ریشه در تفكر سنتی داشت. حمید عنایت این مسئله را 

ره( ) عنوان یک انقالبی، خمینی به»كند:  بیان می طور نیا

خواهد كه همه كسانی كه با  می ریناپذ به نحوی سازش

رژیم فعلی ایران )رژیم شاه سابق( از نظر سیاسی، اداری 

یا فرهنگی همكاری داشتند، مجاز شوند... محتوای 

ره( تا حد وسیعی به همان ) تعالیم و نظرهای خمینی

روشی كه ایشان برای تعیین و سبک سنتی است اما 

اند، چه قبل از رسیدن  رهای خود استخدام كردهظتبلیغ ن

پسند و انقالبی است.  به قدرت و چه پس از آن، مردم

كننده  ره( از یک سو بر هم زننده و تخریب) امام خمینی

مستقر و موجود در جامعه ایران بود،  یها نظم و ارزش

خواهان استقرار یک  لیكن از سوی دیگر، در همان زمان

نوین بود. وی از یک طرف با آنچه  یها نظام و ارزش

مایه ذلت و ركود و توقف و جهل یا ظلم در جامعه بود 

یا هر نام « مذهب»یا « ارزش»یا « سنت»و به غلط نام 

دیگری، به خود گرفته بود مبارزه كرد و از طرف دیگر، 

 یها رزشكوشید این جای خالی را با ایجاد و استقرار ا

و  ها یشده و پالودن آلودگ و عقاید و نهادهای فراموش

ره( ) ها پر كند؛ بنابراین، امام خمینی از آن ها یناخالص

 برانداز انیفقط یک رهبر انقالبی و مبارز ویرانگر و بن

اندیش و عاقل  یک رهبر مصلحت حال نینبود، بلكه درع

نیز بود. مند به ثبات و سازمان و نظام و قانون  و عالقه

درست است كه یک چشم به آینده داشت، اما گوشه 

چشم دیگرش به حال یا حتی گذشته بود، منتهی 

و تحقیر « كهنه»به گذشته نه به دلیل تقدیس  توجهش

بلكه به سبب این باور بود كه اوالً همواره امكان « نو»

« كهنه»نه  اًیزایش و جوشش نو از كهنه وجود دارد و ثان

باارزش  خود یخود به« نو»ضد ارزش و نه  خود یخود به

كه باز هم اهمیت جزء دیگر سنت عیان  نجاستیاست. ا

شود، جزئی كه بر خالف قبلی، تمایل به سازندگی و  می

ثبات و امنیت و آرامش دارد. این جزء از سنت به وجود 
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ره( ) برای امام خمینی« كاریزمای مقام و منصب»آورنده 

یک مقام و منصب مذهبی با بود. در واقع وی را از 

برخوردار كرد.  عهیش« مرجع تقلید»اقتدار سنتی، یعنی 

مقامی كه برای او اقتدار مذهبی و استحقاق دستیابی به 

یک از  از جمله دهرا، صدقات دینی و تعهدات مالی 

امام  دیسهم امام غائب، به ارمغان آورد. همچنین، تأك

الهی فقیه برای از آن خود  تیره( مبنی بر مأمور) خمینی

عنوان نائب امام  ساختن اقتدار و حاكمیت سیاسی به

عالوه،  شود. به غایب، از همین جزء سنت ناشی می

 گیرد. امام خمینی ریشه می جا نینیز از هم« امام»عنوان 

ره( از این مناصب یا عنوان تنها برای تخریب امور در )

 ییها برای برپا آن استفاده نكرد، بلكه از یرعادیحالت غ

یک زندگی سیاسی و اجتماعی عادی و ایجاد و استمرار 

 نظم و ثبات نیز مدد گرفت.

 گیری بحث و نتیجه

ره( ماحصل ) رسد سبک و برنامه امام خمینی به نظر می

 مقالهو برآیندی از مجموعه عواملی است كه در این 

مورد ارزیابی قرار گرفتند. شرایط محیطی و حوادث 

ره( زمینه و مقدمات حس اعتماد به ) كودكی امام دوران

ایشان را تقویت كرد. در این  ییگرا نفس و روحیه عمل

 ساز نهیدوران بود كه با مفهوم شهادت آشنا شد و زم

مبارزه بر ضد رژیم شد. در بعد تحصیالت كه نوعی 

به آن معنی كه در اواسط  ؛دشو میدیده ترتیب توالی 

كتب اخالقی و عرفانی  فیدوران زندگی كه به تأل

ره( ) پردازند. در این مقطع شیوه و سبک سیاسی امام می

 فیجنبه اخالقی و فرهنگی داشته و در زمانی كه به تأل

 آورد مبارزه و شیوه امام آثار فقهی و اصولی روی می

 گیرد. ره( شكل عملی، سیاسی و رادیكال به خود می)

ایع بزرگی از وق یها ره( همچنین درس) امام

گیرند. از  مذهبی زمان خود می یها تیتاریخی و شخص

جمله اینكه مبارزه و قیام باید برای خدا، صادقانه و با 

انگیزه الهی باشد و یا اینكه شرط مبارزه شجاعت و 

و مبارزه با  یدار شتنیجسارت است كه در سایه خو

نفس، توجه به خدا و داشتن منطقی قوی حاصل 

عنوان عامل  ش سنت و مذهب بهنق بهشود. همچنین  می

 سیاسی امام خمینی -مذهبی یگیری رهبر اصلی شكل

ره( توانست با نگرش ) . امام خمینیشدره( اشاره )

 یروهاید كه از مذهب و سنت عرضه داشتند تمام نیجد

مبارز عمده را از جمله اتحاد بازار، مسجد،  یاجتماع

مه یر خی، زیطبقات متوسط، روشنفكران و طبقات مردم

ها را  ج كند و آنیخود متحد و بس یبان رهبریو سا

د. اگر یت نمایروز هداییک انقالب مظفرانه و پ یسو به

 ییزمایایشان در دهه چهل به كمک منصب و مقام كار

روز نشد، یام كرد و پیق« دیمرجع تقل»و « یعظم اهلل تیآ»

« امام»و سپس « ب امامینا»در دهه پنجاه ابتدا با عنوان 

تركیبی از  ره() سبک سیاسی امامبنابراین روز شد؛ یپ

با ایجاد « یطلب عقاید اصالح»و « گرایی سنتی نماد»

)سنت( و مقتضیات زمانی یا  ینیمطابقت بین نصوص د

تفكر عقالنی درباره سنت و استفاده از آن برای حل 

تربیت و رشد در ی چون عواملو  مسائل جدید بود

های مختلف  در حوزه مذهبی، تحصیالت یا خانواده

گیری از تجربیات تاریخی و  دینی و عملی، بهره

های برجسته سیاستمدار  از بعضی شخصیت یریاثرپذ

ی این نوع سبک رهبری مؤثر ریگ در شكل مذهبی

 اند. بوده

 منابع

 تجلی عرفان امام در اشعار امام»(. 4922احمدی، حیدر )

 .42شماره  .حضور .«ره()

نقش روحانیت پیشرو در جنبش  (.4920الگار، حامد )
ترجمه ابوالقاسم  .مشروطیت: دین و دولت در ایران

 .5 چ .توس :سری. تهران

تشیع و مشروعیت در ایران و  (.4911حائری، عبدالهادی )
 امیركبیر. :تهران .نقش ایرانیان مقیم عراق
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 :تهران .4جلد  .صحیفه نور تا(. بی)اهلل  ره(، امام روحخمینی )

 سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی.

تهران: مؤسسه تنظیم و نشر  .والیت فقیه (.4929) ــــــــــ

 .)ره( آثار امام خمینی

 :تهران. 40و  45 ،1جلد  .نور فهیصح (.4931) ــــــــــ

 )ره(. نشر آثار امام خمینی مؤسسه

 ینیخمسیاسی امام  نامه یزندگ (.4910رجبی، محمدحسن )
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :تهرانره(. )

بیان وصف تو گفتن نه در حد » (.4913سبحانی، جعفر )

 .. سال ششمكیهان فرهنگی .«امكان است

ها از  ها و ناگفته آفتاب: گفته یپا پابه (.4921ستوده، امیررضا )
 .نشر پنجره :تهران .جلد اول .ره(خمینی )زندگی امام 

ره(. تجلی امام )عرفان » (.4924، علی )یاالسالم خیش

 .1و  2ش  .حضور .«معنویت

: مذهب 4020انقالب در ایران سال » (.4924عنایت، حمید )

 .41ش  .فرهنگ و توسعه .«عنوان ایدئولوژی سیاسی به

نظریه مفهوم والیت فقیه از دیدگاه امام » (.4922) ــــــــــ

 .91ش  .كیان .ترجمه سعید محبی .«ره(خمینی )

ترجمه  .سیاسی در اسالم معاصر شهیاند (.4939) ــــــــــ

 .خوارزمی :چاپ چهارم. تهران .شاهی بهاءالدین خرم

 اهلل تیمقایسه نظریه والیت فقیه آ» (.4922مارتین، ونسا )

 .«رشد بر جمهوری افالطون و شرح ابن ره(خمینی )

 .42ش  .حضور .حریری ترجمه سیما حاج

پیرامون انقالب اسالمی: مجموعه  (.تا یمطهری، مرتضی )ب
 انتشارات صدرا. :تهران .ها و مصاحبه ها یسخنران

 ره(.خمینی )زندگینامه امام  (.4915السادات ) معروفی، فاطمه

 .ره(امام )انتشارات راه  :تهران

و اصالحات در ایران  ینوساز (.4931موثقی، سید احمد )
 قومس. :تهران .معاصر از اندیشه تا عمل

نظام سیاسی و دولت در  (.4931موسوی، سید محمد )
 .امروز ثیحد :قزوین .اسالم

 .های سیاسی در اسالم و ایران اندیشه (.4932) ــــــــــ
 .انتشارات پیام نور :تهران


