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  رابطه اخالق و سياست
   امام خمينيدر انديشه

  نجمه كيخا 
 

  
  چكيده

اين پژوهش بر آن است تا به روش تفسيري به اين پرسش پاسـخ دهـد كـه آيـا امـام خمينـي                        
توانست سازمان جديدي در اخالق و سياست ايجاد نمايد و موفق به ايجاد تغييراتي در نظم موجود                 

 و اخالقـي     اجتمـاعي   و شـرايط   ان بـه قـصد و غايـت امـام خمينـي           آن گرديد يا خير؟ با توجه همزم      
موجود در زمان زندگاني وي، دو مفهوم اخالق و سياست در انديشه وي مورد بررسي قرار گرفـت    

هـاي سياسـي و    و اين نتيجه حاصل آمد كه با توجه به اعتقاد امام مبني بر جامعيت اسـالم در عرصـه                
شكيل حكومت، اولويت نقش مردم در تغييـرات سياسـي و           پردازي در خصوص ت     غيرسياسي، نظريه 

هاي اخالقي در بهبود اوضاع، وي موفـق بـه            هاي سياسي در كنار شيوه      استفاده از سياست و ارائه راه     
  .ايجاد تغييرات اساسي در مناسبات اخالق و سياست گشته است

  . اخالق، سياست، عدالت، سعادت، امام خميني:هاي كليدي واژه
  
  مقدمه
هميت سياست و اخالق و نقش آنها در زندگي آدمي، انجام پژوهش در اين زمينه و روشـن                  ا
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سازد به ويژه از آن روي كه روشن شدن تعـامالت اخـالق و                شدن بيشتر اين مفاهيم را ضروري مي      
برانگيز را كه زيرمجموعه ايـن دو بـه شـمار             سياست، تكليف بسياري ديگر از مقوالت مهم و مسأله        

براي مثال، ايضاح مفهـومي مبـاحثي ماننـد عـدالت، آزادي، مـدارا،          . وشن خواهد ساخت  روند ر   مي
  .سعادت و امثال آنها در گرو تعيين ارتباط درست اين دو مفهوم فربه در حوزه انديشه است

اگر در عرصه اجتماع تنها به ابعاد سياسي قضايا توجه شود و جايگاه اخالق به درسـتي معـين                   
هيمي مانند عدالت اجتماعي نيز جايگاه و كاركرد صحيح خـود را بـاز نخواهـد    نگردد، بحث از مفا  

يافت و اساساً مباحثي مانند عدالت كه در اخالق و سياست جداگانه مورد بحـث هـستند، سـرانجام                   
اي مانند آزادي كه      گردد كه مقوله    مشخصي براي تحقق در جامعه نخواهند يافت و يا مشخص نمي          

آيـد، بـا چـه     ها بـه حـساب مـي    شود و گاه نيز به عنوان تكليف دولت آن ياد ميگاه با عنوان حق از    
سير بسياري از . هايي از اين قبيل فراوانند است يا آزادي؟ مثالآيا اخالق مقدم . عنواني محقق گردد

بـراي مثـال ايـن مـسأله در         . روندهاي اداري و اجتماعي نيز در گرو معين گرديدن اين ارتباط است           
  .گذاران تأثير مهمي خواهد نهاد دوين قوانين از سوي قانونچگونگي ت

توان دريافت    با شناخت چگونگي ارتباط اخالق و سياست در هر شرايط و روند تاريخي، مي             
كه چه عواملي در اين ارتباط مؤثرند و چگونه اين دو موارد مختلف بر يكديگر تأثير گـذارده و بـا               

عـه در آن شـرايط متفـاوت و متمـايز از وضـعيت ديگـر                كننـد كـه وضـعيت جام        يكديگر تعامل مي  
توان در زمانه و شرايط فعلي نيز پي گرفت و آثار و پيامدهاي احتمالي آن                 اين مسأله را مي   . شود  مي

ــت    ــاهيم ارزشــي در حــوزه عمــومي، سياس گــذاري و  را دريافــت و در جهــت تحقــق درســت مف
و سياست در انديشه امام خميني مورد بررسـي         با اين قصد و هدف، تعامل اخالق        . ريزي نمود   برنامه

  .قرار گرفت
پرسشي كه قصد پرداختن بدان را داريـم ايـن اسـت كـه آيـا امـام خمينـي توانـست سـازمان                        
جديدي در اخالق و سياست ايجاد نمايد و موفق به ايجاد تغييراتـي در نظـم موجـود آن گـردد؟ و                      

  است؟اگر توانسته به چه طريقي اين كار را انجام داده 
روش برگزيده شده در اين پژوهش، روش تفسيري است كه مبتني بر هرمنوتيك قصد اسـت     
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در كنار اين مسأله به نقـش تحـوالت اجتمـاعي و فكـري موجـود در اخـالق و سياسـت نيـز توجـه                
هـاي بـه كـار بـرده شـده توسـط كـوئنتين                چنين تركيبي به نحوي مطلوب در روش      . خواهد گرديد 

 بر اين اساس    1.است كه براي سهولت و انسجام كار از آن بهره برده شده است            اسكينر قابل مشاهده    
هاي سياسي، اجتمـاعي، اخالقـي و فكـري موجـود در              در كنار پرسش اصلي، به مباحثي مانند زمينه       

بر . زمان امام خميني و قصد و غايت وي از پرداختن به بحث اخالق و سياست اشاره خواهد گرديد         
هاي اخالقي و سياسي امـام خمينـي مـورد توجـه قـرار       ر پژوهش حاضر انديشهاساس مقدمه فوق، د   

گيرد و در كنار آن به عوامل محيطي و فكري در ارائه انديشه امام و ايجاد تحول در انديشه وي                      مي
  .شود اشاره مي
  
  اخالق

. انـد   آثار اخالقي امام خميني، عمدتاً پيش از آغاز مبارزات گسترده سياسي وي تـأليف شـده               
 تـأليف   1322سرار را اولين اثري بدانيم كه امام در واكـنش بـه شـرايط زمـان در سـال                    اگر كشف ا  

. انـد    تـأليف شـده    1318 و چهل حديث در      1307نموده است، كتاب شرح دعاي سحر وي در سال          
ها، مبارزات سياسي امـام آغـاز    پس از اين دوره.  نگاشته شده است1321 نيز در    ةالصال  كتاب آداب 

مباحث فقه حكومتي امام و به طور خاص بحث واليت فقيه زماني نگاشته شد كـه امـام بـه       . ودش  مي
ها در تأليفـات امـام و         اي كه در اين سال      نكته. برد  هاي شاه در تبعيد به سر مي        دليل مخالفت با برنامه   

صر بـه   گرفت نشان دادن اين مطلب بـود كـه اسـالم منحـ              هاي او مورد تأكيد زياد قرار مي        سخنراني
از ايـن   . داراي مضمون اجتماعي اسـت    عبادات و اخالقيات نيست، بلكه تمامي احكام آن سياسي و           

كوشـد تـا نـوعي اخـالق سياسـي را بـه نمـايش                 هاي مبارزه با دولت شاهنشاهي مـي        رو امام در سال   
 اين قضيه به دليل مشي حكومتي شاه و شرايط موجود در ايـران بـه ويـژه پـس از قـضاياي                     . بگذارد

احترامـي نـسبت بـه برخـي مـوازين اسـالمي              هاي ايالتي و واليتي و بي       انقالب سفيد و اليحه انجمن    
  .صورت گرفت

  شرح چهل حـديث، شـرح حـديث جنـود عقـل و جهـل،              : عمده آثار اخالقي امام عبارتند از     
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جميع ملكات و اخالق نفسانيه تا نفس در اين عالم حركت و تغير اسـت و  «:  امام خميني  
تحت تصرف زمان و تجدد واقع است و داراي هيولي و قوه است، قابل تغيير اسـت و                  در  

  »تواند جميع اخالق خود را متبدل به مقابالت آنها كند انسان مي
  
  

 از نظر امام خميني، عدالت نه تنها خواست فطري بشر است بلكه از جمله سـنن الهـي،                   
  بران استيكي از مقاصد قرآن، هدف اسالم و هدف ارسال پيام

  
  

برخي از مطالب اخالقي نيـز بـه طـور پراكنـده در آثـاري ماننـد اسـرار                 . جهاد اكبر و مبارزه با نفس     
 كتـب   ايـن برخي مباني مورد پذيرش امـام، در .  و تقريرات فلسفي آمده است    ة، آداب الصال  ةالصال

  :از اين قرارند. كه اثر مستقيمي بر تفكر اخالقي او داشته است
دوگانگي وجود انسان از مباحثي است كه در ابتداي كتاب چهل           : بودن انسان دو بعدي   . يكم

نـشئه ظـاهره   : دانـد  امام به طريق پيشينيان خود انسان را داراي دو نشئه مـي     . حديث مطرح شده است   
  .دنيويه كه بدن او است و نشئه باطنه غيبيه ملكوتيه كه از عالم ديگر است

نفس انسان داراي مراتب و درجـاتي اسـت و هـر درجـه،              : مقامات سه گانه نفس انساني    . دوم
  .جنودي رحماني يا شيطاني دارد كه هميشه ميان آنها نزاع و جدال است

آنچه مهم است حفظ تـوازن و     . توانند از جنود شيطاني و يا جنود رحماني باشند          اين جنود مي  
تعادل فوق تحت قوانين عقـل و       . تعادل در كاربرد اين قوا است تا يكي از آنها بر انسان غالب نيايند             

ها تسليم جنود شيطان      سبب بعثت پيامبران نيز همين شمرده شده است تا انسان         . شود  شرع حاصل مي  
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از جمله پيشنهادهاي امام در اين مرحلـه ضـبط خيـال و جلـوگيري از غلبـه خيـاالت فاسـد          . نگردند
 مقام سوم نفس مقام عقل است كـه         .راه ديگر، موازنه ميان قوا و خوب و بد كردن آنها است           . است

  .امام  در چهل حديث اشاره زيادي به آن نكرده است
شرط الزم بـراي ايجـاد هرگونـه دگرگـوني در     : قابليت انعطاف و تغييرپذير بودن انسان . سوم

امـام بـه كـرات ايـن     . پذيري روح انسان در اين دنيا پذيرفته شـود   خلقيات انسان اين است كه تحول     
آور شده است كه انسان مادامي كه در اين دنيا است و به ويژه اگر در ايام جواني به سـر                     نكته را ياد  

اصل اختيار و اراده آدمي نيز چنين امري را         . تواند اخالق خود را اصالح نمايد       تر مي   برد، راحت   مي
ان كند، در غير اين صورت بحث از ارسال پيامبران، اصالح اخـالق و كيفـر و پـاداش انـس                 اقتضا مي 

  :نويسد امام در اين مورد مي. فايده بود بي
ر است و در تحت تـصرف       ، تا نفس در اين عالم حركت و تغي        جميع ملكات و اخالق نفسانيه    «

توانـد جميـع      زمان و تجدد واقع است و داراي هيولي و قوه است، قابل تغيير اسـت و انـسان مـي                   
  2».اخالق خود را متبدل به مقابالت آنها كند

دستيابي به معرفت الهي و فهم اسرار شـريعت و علـم بـاطني بـا                : اخالق بر دين  تداي  اب. چهارم
جهـاد  . شـود   اهللا حاصـل مـي      عمل به دستورات شرع و تأسي به سـنت رسـول          . رعايت ظاهر شريعت  

 امـام در جـايي اظهـار        3.اكبر نيز غلبه انسان بر قواي ظاهري و بيرون راندن جنود شيطان از تن است              
  :دارد كه مي

تا انسان متأدب به آداب شريعت حقه نشود، هيچ يك از اخالق حسنه از براي او به حقيقت                  «
پيدا نشود و ممكن نيست كه نور معرفت الهي در قلب او جلوه كند و علم باطن و اسرار شريعت از                     

  4».براي او منكشف شود
  از  فهم بسياري   و عوامل مؤثر در آن در انديشه امام خميني، كليد          فهم سعادت : سعادت. پنجم

امام، . مباحث اخالقي و اجتماعي وي و راه دريافت فهم ارتباط اخالق و سياست در انديشه او است    
. داند از اين رو مالك آن يافتن و دريافت ماليمات است            سعادت را دريافتن لذت و امور ماليم مي       

پيچيـدگي وجـود    با اين حال درك سعادت در مورد انسان كمي دشوارتر است؛ نخـست بـه دليـل                  
انساني از اين جهت كه صاحب قوا و مراتب گوناگون است و بايد سعادت تمامي قـوا را بـه دسـت                   
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نبودن حيات انسان بـه ايـن دنيـا و در نظـر گـرفتن سـعادت بـا تـصور         آورد و سپس به دليل محدود     
  5.وجود دنياي ديگري براي انسان

ماني، خيال و باطن و قوه عاقله به دست         گانه انسان يعني قواي جس      با تزكيه مراتب سه   سعادت  
بـراي رسـيدن بـه      . اين قوا بايستي با عمل به قوانين الهـي بـه صـورت قـواي انـساني درآيـد                  . آيد  مي

عقل نظري بايد به مقـام فعليـت درآيـد و           . سعادت، تعديل و تقويت عقل عملي و نظري الزم است         
. نحوي كه مبدأ و معـاد اسـت درك كنـد          حقايق عالم را آن چنان كه هست و نظام وجود را به آن              

براي تعديل قـواي    . عقل عملي نيز بايد انسان را به عمل صالح و تصفيه قواي جسماني رهنمون شود              
  6.جسماني وجود عدالت ضروري است

لزوم دارا بودن عقايد صحيح، اخالق و هر عملي كه انـسان را در              بنابراين از نظر امام در كنار       
  .گردد ي او به سعادت نزديك سازد، از لوازم سعادت محسوب ميزندگي فردي و اجتماع

شـود؛ زيـرا بـه معنـاي          عدالت غايت اخالق شـمرده مـي      : معيار بودن عدالت در اخالق    . ششم
داند، نه جزئـي از آن        امام عدالت را عبارت از تمام فضايل مي       . باشد  صحت و درستي تمامي قوا مي     

 و غلو و تقصير و يا تعديل جميع قواي باطنيه و ظاهريـه و               و عدالت را حد وسط بين افراط و تفريط        
از نظـر امـام عـدالت همـان صـراط مـستقيم اسـت و در ايـن مـورد                     . كند  روحيه و نفسيه تعريف مي    

  :نويسد مي
طريق سير انسان كامل از نقطه نقص عبوديت تا كمال عز ربوبيت، عدالت است كه خـط                 ... «

بسياري در كتاب و سنت بدين معني است چنانچـه صـراط            مستقيم و سير معتدل است و اشارات        
و اعتـدال حقيقـي جـز بـراي         ... مستقيم، كه انسان در نماز طالب آن است، همين سير اعتدالي است           

النهايه وصول هيچ منحرف و معوج نشده است، بـراي كـسي              انسان كامل كه از اول سير تا منتهي       
م واصل بين دو نقطه، بيش از يكي نيست، از اين           و چون خط مستقي   ... ديگر مقدور و ميسور نيست    

جهت، فضيلت به قول مطلق و سير بر طريق عدالت و بر سبيل اعتدال، بيش از يكي نيـست؛ ولـي                     
  7».رذايل را انواع بسيار بلكه غيرمتناهي است

 يكـي   9 بلكه از جمله سنن الهي،     8، عدالت نه تنها خواست فطري بشر است،       از نظر امام خميني   
از ايـن رو اسـت كـه در سـعادت           .  است 12 و هدف ارسال پيامبران    11 هدف اسالم  10اصد قرآن، از مق 
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  .انسان تأثيري غيرقابل انكار دارد
آنچـه  : تقدم اخالق شخصي و فردي بر اخالق جمعي و توجه به بعد اجتمـاعي اخـالق               . هفتم
سـت، توجـه    چهل حديث امام و كتب ديگري از ايشان همچون جهـاد اكبـر ذكـر شـده ا                 در كتاب   

شايد اين مسأله باعـث ايـن گمـان شـود كـه امـام               . دادن خوانندگان به اصالح احوال شخصي است      
اما دقت در اين كتب و آثار بعدي امام چنين گمـاني را    . اند  نگاهي فردي و شخصي به اخالق داشته      

انـسان  نگاه امـام بـه اخـالق، از زاويـه فـردي آن اسـت؛ زيـرا اخـالق بـه احـوال درون                         . كند  رد مي 
از ايـن منظـر     . صحيح رهبران و شـهروندان آن اسـت       پردازد و اصالح جامعه نيز در گرو اخالق           مي

بـا  . يابد كه در آثار سياسي و فقهي امام مطرح شـده اسـت   است كه اخالق، كاركردي اجتماعي مي    
بـراي نمونـه در   . گرفتـه اسـت  وجود اين در كتب اخالقي وي نيز اشاراتي بـه ايـن مطلـب صـورت               

هـاي افـراط و تفـريط         يث هفتم از كتاب چهل حديث كه به غضب اختصاص يافته است، جنبـه             حد
اين صفت بحث و به اين نكته اشاره شده است كه قوايي مانند غضب نبايد به كلي از وجـود انـسان                      
پاك گرداند، بلكه بايد در حد اعتدال باشند؛ چرا كه فوايـدي بـراي جامعـه و حفـظ وجـود انـسان                       

دفع موذيات و مضرات از جامعه و شخص، جهاد با دشمنان دين و حفظ جان و مـال و                   : ددارند مانن 
 رفع مفسدات نظام عائله و نظام جامعه و مدينه فاضله، سد ثغـور و حـدود مملكـت و                    13ناموس بشر، 

حفظ نظام ملت و بقاي قوميت، نگهباني از تهاجم اشرار به مدينه فاضله، جهاد با دشمنان انـسانيت و        
ت، اجراي حدود و تعزيرات و سياسات الهي جهاد با نفس و غيره، امام آغاز جنگ جهاني دوم               ديان

  14.كند ها را نتيجه انحراف اين قوه ذكر مي به دست هيتلر و كشته شدن تعداد زيادي از انسان
هاي زيادي به همراه دارد همچون سـستي در امـر بـه               سستي و تفريط در قوه غضبيه نيز آسيب       

نهــي از منكــر، جلــوگيري ننمــودن از ظلــم ســتمكاران، قلــت ثبــات و فــرار از جنــگ و معــروف و 
  15.فرونشستن از اقدام در مواقع ضرورت و بدتر از همه تن در دادن به ننگ و عار و ذلت و مسكنت

شرح جنود عقل و جهل بـه آثـار اجتمـاعي برخـي صـفات اخالقـي هماننـد عـدل،                    در كتاب   
يداري نفس، سعه صدر و عزت نفـس، رفـق و مـدارا بـا مـردم و غيـره                    تعديل قوه غضبيه، ثبات و پا     

  .اشاره شده است
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 از نظر امام، مبارزه با ايادي استعمار و دشمنان اسالم، منوط به مقاومت در برابـر حـب                   
  نفس و جاه و كبر و غرور است

  
  

 حركتي و عملي در فرد و جامعه نيست مگر ايـن كـه مـذهب اسـالم بـراي آن                      هيچ «
  »حكمي مقرر داشته است

  
  

گيـرد؛ زيـرا عـدالت     عدل مطلق تمامي فضايل باطني، ظاهري، روحـي و جـسمي را در برمـي          
از آنجــا كــه مبــدأ .  اســت16عبــارت از اعتــدال قــواي ثالثــه يعنــي قــوه شــهويه، غــضبيه و شــيطانيه 

يق سـير   گانه است و عدالت همان عمل به حد وسط است، بنابراين طر             نفس تعديل قواي سه     تهذيب
 و از ايـن رو      17باشـد   مستقيم و سير معتدل يعني همان عدالت مي       انسان كامل از نقص تا كمال، خط        

اهميـت ايـن    . باشـد   انسان كامل متخلق به تمامي صفات نيكو و بري از تمامي مهلكات اخالقـي مـي               
ز صـفات  مطلب در بحث واليت فقيه امام نيز خود را نشان داده است؛ زيـرا در آنجـا ايـشان يكـي ا                     

  18.مند باشد ولي فقيه را عدالت قرار داده است تا از تمامي فضايل انساني بهره
. مطابق نظرات امام، موضوع علم همـه انبيـا انـسان اسـت    : تربيت انسان هدف بعثت انبيا    . هشتم
 اند زيرا اساس عالم بـر       سازي و رساندن انسان به تكامل و سعادت مبعوث شده           براي انسان اساساً انبيا   

سـازي اسـت     بر اين اساس امام نيز برنامه خود را ادامه راه انبيا كه همـان انـسان             19.تربيت انسان است  
  .داند مي

تعريف اخالق از نظرگاه امام خميني، مشابه تعاريف مشهور علماي اخالق يعني، تعادل قواي              
ت كـه امـام     آنچه ذكر آن اهميت دارد اين اس      . آدمي و رسيدن به عدالت و رعايت حد وسط است         
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بيش از اخالق نظري و پرداختن به جزييات قواي آدمي، به اخالق عملي و تأثير اخالق بـر زنـدگي            
وي برخالف ساير علماي اخالق كه در بدو امر به بحـث از قـواي چهارگانـه                 . نمايد  افراد تأكيد مي  

هـاي بيـشتري      لحـ   دهد و آثار و راه      تري قرار مي    پردازند، اين مبحث را در ذيل بحث كلي         نفس مي 
  :امام در جايي به اين بحث اشاره نموده است. يابد براي آن مي

اند كه عبارت است      علماي فن اخالق مجموع فضايل نفس را در تحت چهار جنس داخل كرده            «
اند؛ و شـجاعت را       و حكمت را فضيلت نفس ناطقه مميزه دانسته       . حكمت، عفت، شجاعت و عدالت    : از

عفـت را از فـضايل نفـس شـهويه و عـدالت را تعـديل فـضايل ثـالث         از فضايل نفـس غـضبيه؛ و      
و تفصيل و تحديد هر يك از آنهـا         . اند  و ساير فضايل را به اين چهار فضيلت ارجاع داده         . اند  شمرده

  20».از عهده اين اوراق خارج است و براي امثال ما چندان مفيد نيست
ادي به اخـالق علمـي و تـاريخي از           كتاب شرح حديث جنود عقل و جهل نيز، انتق         در ابتداي 

 علـم اخـالق تهـذيب نفـس اسـت و            از نظر وي، مـراد از يـادگيري       . صورت گرفته است  سوي امام   
 امـام بـه نظـر       21تهذيب نيز مقدمه حصول حقايق معارف و لياقت نفـس بـراي جلـوه توحيـد اسـت،                 

 چون طهاره االعراق    كتبي. مانيم  رسد در مباحث فلسفي و تاريخي اخالق از اين مقصود دور مي             مي
ابن مسكويه يا اخالق ناصري تأليف خواجه نصيرالدين طوسي و حتي احياءالعلوم غزالي و كتبي از                

باشد  بايد دواي درد  به اعتقاد امام، كتاب اخالقي22.اين دست، تأثيري در تهذيب باطن انسان ندارد       
  .نه نسخه درمان

ت كه با حاصل شدن معرفت به جنود عقل علت پرداختن به چنين شرحي از سوي امام اين اس
شود و ايـن     و جهل، نسبت به مهلكات و منجيات نفس و طرق طرد و كسب آنها نيز معرفت پيدا مي                 

مقـصد  : معرفت مقدمه كسب معارف الهي و توحيد است؛ زيرا تمام احكام الهـي دو مقـصد دارنـد                 
ي مثـل مبـدأ و معـاد و مراتـب           فطرت به كمال مطلق است و مبـاحث       اول كه اصلي است، توجه دادن       

تنفـر دادن   . مقـصد دوم كـه تبعـي اسـت        . سلوك عرفاني و نماز و غيره به اين مقصد مربـوط اسـت            
ها و بسياري از فروع شرعي مثل روزه و صدقات و ترك معاصي  عمده رياضت. فطرت از دنيا است

  23.به اين مقصد مربوط است
  الق قبيح و فاسـد در كتـاب چهـل حـديث ارائـه             هايي كه امام براي عالج اخ       حل يا درمان    راه
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دهد اغلب دروني است يعني فرد بايستي با رياضـت و تكـرار و تـذكر و غيـره خـود را اصـالح                          مي
در كتـاب جهـاد   . اي تعريف نكرده است امام در اين كتاب براي حكومت يا جامعه كار ويژه       . نمايد

نـي، تـأليف شـده اسـت نيـز چنـين مـوردي بـه چـشم                  اكبر، كه به طور خاص براي طالب علـوم دي         
اما در آثار ديگري از امام براي عالج اخالق، راهكارهاي بيروني نيز لحـاظ شـده اسـت                 . خورد  نمي

امام در جـايي موانـع اخـالق صـحيح را           . گر اهميت محيط در وضعيت اخالق جامعه است         كه نشان 
گردد  شخاص در اصالح اخالقشان برطرف مي    موانع دروني با تالش ا    . دروني و بيروني دانسته است    

گردنـد،    اما موانع بيروني كه استبداد و اختناق حاكم بر محيط است، با مبارزه يك شخص رفع نمي                
از اينجا است كه امام از فاز اصالح به فاز انقالب منتقل            . بلكه نياز به مبارزه جمعي افراد جامعه دارد       

در گفتمـان   . ان در كتب يا آثار اخالقي ايشان رديابي نمـود         تو  شوند و اين تحول را به خوبي مي         مي
انقالب، تهذيب اخالق نه تنها براي نيل به سعادت فردي افراد اسـت، بلكـه گـامي ضـروري در راه                     

امـام در جـايي مبـارزه بـا ايـادي اسـتعمار و دشـمنان اسـالم را منـوط بـه                       . بهبود اخالق جامعه است   
  24.كبر و غرور نموده استمقاومت در برابر حب نفس و جاه و 
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  سياست
هـاي    مندان روشنگر و آگـاه بـه زمـان، در طـرح انديـشه               همانند بسياري از انديشه   امام خميني   

خود، افزون بر توجه به اصول و مباني ديني، الزامات و شرايط زمانـه را نيـز در نظـر داشـته اسـت و                         
اي اجتماعي ـ سياسي خـود تغييراتـي    برده است در آر اي كه در آن به سر مي مطابق اقتضائات دوره

  .شود بخشي از اين مطلب به پذيرش اجتهاد از سوي امام مربوط مي. داده است
هـاي زنـدگاني وي بـا كتـاب كـشف             بحث و بررسي آثار سياسي امام خميني به ترتيب سـال          

هـاي سـلطنتي، مـشروطه و حكومـت اسـالمي             در اين كتاب از انواع حكومـت      . شود  اسرار آغاز مي  
پردازنـد، توجـه      منداني كه به بررسي سيره تحول انديـشه امـام مـي             انديشه. خن به ميان آمده است    س

در جايي از ايـن كتـاب، اسـاس حكومـت سـلطنتي بـه شـرط تـأمين                   . اند  زيادي به اين كتاب نموده    
  :مصالح مردم پذيرفته شده است

دمنـدي تـصديق    آن طور كه ما بيان كرديم اگر سلطنتي و حكومتي تـشكيل شـود، هـر خر                «
البته تشكيالتي كه بر اساس احكام خدا . كند كه خوب است و مطابق مصالح كشور و مردم است         مي

ها هـم   ، اينپذيرند و عدل الهي تأسيس شود بهترين تشكيالت است، لكن اكنون كه آن را از آنها نمي            
زنند و اگر گاهي هم گاه مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستند به هم ب با نيمه تشكيالت هيچ

با شخص سلطاني مخالفت كردند مخالفت با همان شخص بوده، از باب آن كه بـودن او را مخـالف                    
صالح كشور تشخيص دادند وگرنه با اصل اساس سلطنت تـاكنون از ايـن طبقـه مخـالفتي ابـراز                    

ها كردنـد،     تشكيالت مملكتي با سالطين همراهي    نشده، بلكه بسياري از علماي بزرگ عالي مقام در          
مانند خواجه نصيرالدين و عالمه حلي و محقق ثاني و شيخ بهايي و محقق داماد و مجلسي و امثال 

  25».خواهند مجتهدين هميشه خير و صالح كشور را بيش از همه مي... آنها
بـه اعتقـاد وي، اگـر       . حكومت مشروطه نيز نظر مشابهي از سوي امام ابراز شده اسـت            در باب 
سبك كشورهاي اروپايي مجلس تشكيل شود و سلطان تعيين گردد، وجود مجتهـدين             قرار است به    

  :دار و عادل نفع بيشتري دارد دين
طـور كـه يـك     گوييم همـان  مي... . گوييم حكومت و واليت در اين زمان با فقها است     مي ما كه «

غييـر   حكومـت و ت    شود از افراد يك مملكت و همان مجلس تشكيل يـك            مجلس مؤسسان تشكيل مي   
طور كـه يـك مجلـس شـوري تـشكيل             كند و همان    دهد و يكي را به سلطنت انتخاب مي         سلطنت مي 

الحال و قوانين اروپايي يا خود درآري را بر يك مملكت كه همه چيز                شود از يك عده افراد معلوم       مي
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ريد شـم  كنند و همه شماها كوركورانه آن را مقدس مي آنها مناسب با وضع اروپا نيست، تحميل مي      
دانيـد و بـه هـيچ جـاي عـالم و نظـام مملكـت                  و سلطان را با قرارداد مجلس مؤسسان سلطان مي        

دار كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند             خورد، اگر يك همچو مجلس از مجتهدين دين         برنمي
راي و از هواهاي نفساني عاري باشند و آلوده حب دنيا و رياست آن نباشند و جز نفع مردم و اجـ                    
هاي  احكام خدا غرضي نداشته باشند، تشكيل شود و انتخاب يك نفر سلطان عادل كنند كه از قانون

خدايي تخلف نكند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نكند،                      
  26»خورد؟ به كجاي نظام مملكت برمي

 امام در آن به بيان نظرات سياسي خويش          كتاب فوق نخستين كتابي است كه      با وجود اين كه   
پردازد، امـا تمـامي منظومـه فكـري امـام را تـا پايـان زنـدگاني وي در                      در قبال حكومت موجود مي    

در همين كتاب حكومت فقها و مجتهدين مورد تأييد قرار گرفتـه و بـر حقانيـت آن                  . برگرفته است 
  :استدالل شده است

كنند، جانشين پيغمبرند و هرچه براي پيغمبـر   ر مي و حديث پيغمبهايي كه روايت سنت   آن«
از الزم بودن اطاعت و واليت و حكومت ثابت است، براي آنها هم ثابت است؛ زيرا كـه اگـر حـاكمي                      

اش آن است كه كارهاي او را در نبـودنش او بايـد انجـام                 كسي را جانشين خود معرفي كرد، معني      
  27 ».دهد

 كه حكومت فقها بـه عنـوان حكـومتي مطلـوب ارائـه               نوشتن كشف اسرار ضمن اين     در زمان 
در . گشته است، حكومت سلطنتي و مشروطه از باب ضرورت تحت شـرايطي پذيرفتـه شـده اسـت                 

تر انديشه واليـت فقيـه از سـوي امـام، سـاير انـواع                 تدوين كامل هاي پس از آن با        حالي كه در سال   
حكومت اسالمي يا شـئون و اختيـارات        در كتاب واليت فقيه يا      . حكومت مردود شناخته شده است    

اقامـه حكومـت و تـشكيل       «: فقيه كه ترجمه بحث واليت فقيه از كتاب البيع امام است، آمده اسـت             
اگـر يكـي از فقيهـان زمانـه بـه تـشكيل       «و يـا   » .دولت اسالمي بر فقيهان عادل واجب كفـايي اسـت         

  28».ندحكومت توفيق يافت، بر ساير فقها الزم است كه از او پيروي كن
. انـد   محققين براي توضيح اين مسأله انديشه امام را در قالب سه گفتمان طراحي نمـوده              برخي  

هـا    از اين منظر، ضمن اين كه اصول و مباني ثابتي كه در محتواي اسالم وجود دارد، در تمـام دوره                   
ون، نظـرات و  بر انديشه امام حاكم بوده است، اما به لحاظ شرايط و الزامات زماني و مكاني گونـاگ           
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اصل قـدر مقـدور و يـا        : برخي اصول ثابت عبارتند از    . انديشه امام وجود دارد   فتاواي متغيري نيز در     
اهللا نـائيني در   براي مثال برخي از اين اصول مورد استناد آيـت . دفع افسد به فاسد يا الضرر و الضرار  

اسرار نظري همچون نـائيني     امام ضمن اين كه در كشف       . دفاع از حكومت مشروطه قرار گرفته بود      
ارائه نموده است، اما در همين كتاب يك گام جلـوتر از او قـرار دارد؛ زيـرا بـه قـدر مقـدور اكتفـا                         

توضيح بخش متغير انديشه امـام خمينـي،        براي  . ننموده و حكومت مطلوب را نيز معرفي كرده است        
  .قرار گرفته استانديشه سياسي او در قالب دو گفتمان اصالح و انقالب مورد تحليل 

اي است كه با توجه به شرايط زمـان و مكـان و امكانـات، در             انديشه سياسي اصالحي، انديشه   
شود و بـا مـساعد شـدن          گونه به منظور اصالح و بهبود نسبي امور پيشنهادهايي ارائه مي            پوششي تقيه 

م در كـشف اسـرار    مطالب امـا 29.گردد شرايط، در جهت بهبود اوضاع پيشنهادهاي بيشتري ارائه مي       
پذيرد، در قالب ايـن گفتمـان قابـل           كه حكومت سلطنتي را از باب ضرورت مي       هايي    به ويژه بخش  

  .فهم است
. گفتمان ديگري كه انديشه امام در قالب آن نيز قابـل بررسـي اسـت، گفتمـان انقـالب اسـت             

لفي از تاريخ اسالم نيـز      ها كه در مراحل مخت      اين انديشه . اند  هاي انقالبي درصدد تغيير اوضاع      انديشه
دهنـد و بـا       اند، عمل به تكليف الهي براي حفظ كشور اسالمي را هدف خـود قـرار مـي                  قابل رؤيت 

. هاي فردي و اجتماعي موجود در جامعه درصدد رفع آفات هستند         توجه به ارزيابي محقق از آسيب     
هاي پس از     در سال .  بود امام نيز بر مبناي مشكالتي كه در ساختارهاي مختلف جامعه مشاهده كرده           

پردازي پرداخت و انديشه سياسي خود را مطابق زمان جرح            دهه بيست، در گفتمان انقالب به نظريه      
هـاي    هـايي از سلـسله درس       ترين مكتوب سياسي امام در اين برهه، انتشار بخـش           مهم. و تعديل نمود  

ده است و پس از تأييد مـتن         ايراد ش   اشرف  در ايام اقامت وي در نجف      1348امام است كه در سال      
  . به چاپ رسيده است1349آنها توسط امام در سال 

در ابتداي اين مباحث، امام، واليت فقيه را امري در رديف ساير احكام و عقايـد اسـالم قـرار                    
اي شده    دهد كه تصور آن مورد تصديق است و نياز به برهان ندارد، اما شرايط اجتماعي به گونه                  مي

   پس از ضـرورت و بـداهت واليـت فقيـه، بـه             30.ل در زمينه آن ضرورت يافته است      است كه استدال  
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   سعادت انسان، هدف مشترك اخالق و سياست است
  
  

 هدف اساسي از برقراري حكومـت، تحقـق عـدالت در جامعـه اسـت كـه در تـشكيل                     
  كننده دارد حكومت و تعيين غايات آن و نيز در ويژگيهاي حاكم، نقش تعيين

  
  
ت اسالم و توجه آن به تمامي وجوه زندگي انسان از جمله نيـاز بـه تـشكيل حكومـت اشـاره                      جامعي

اسالم به احكام عبادي و اخالقي در تضاد با اين ديدگاه است و به اعتقاد               محدود كردن   . شده است 
  31.گونه سخنان توطئه استعمار است امام اين

ومت سـلطنتي موجـود و ارائـه بـديلي     كتاب مذكور، چنان كه از نام آن پيدا است، با نقد حك   
بـرخالف كتـاب كـشف اسـرار كـه در آن سـلطنت از بـاب ضـرورت                   . براي آن نگاشته شده است    

پذيرفته شده است، در صفحات نخـستين كتـاب واليـت فقيـه، حكومـت سـلطنتي آشـكارا نفـي و                      
در . سـت ضداسالمي شناخته شده است و با داليل عقلي و شرعي، حكومتي اسالمي پيشنهاد شـده ا               

اين كتاب، حكومت مشروطه نيز مورد انكـار قـرار گرفتـه اسـت؛ زيـرا در مـشروطه نماينـدگان يـا                       
اختيـار تـشريع بـه خداونـد اختـصاص       كنند، اما در حكومت اسـالمي،         گذاري مي   شخص شاه قانون  

حكومت اسالمي نيز مشروط است اما مشروط به رعايت احكام و قـوانين اسـالم و از ايـن رو                    . دارد
  .ومت قانون الهي بر جامعه استحك

داليلي كه امام براي اثبات تأسيس حكومت اسالمي مطرح نموده است شامل داليل عقلـي و                
در ) ع( رضـا از جمله داليلي نقلي كه امام به آن اسـتناد داده اسـت، روايتـي از حـضرت      . نقلي است 

  :االمر است زمينه داليل اطاعت از اولي
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رهبـر و      نيـست كـه مـردم، يعنـي آفريـدگان خـويش را بـي               در حكمت خداي حكـيم روا     ... «
داند كه به وجود چنين شخصي نياز دارند و موجوديتشان جـز              سرپرست رها كند؛ زيرا خدا مي       بي

جنگنـد و درآمـد عمـومي را          يابد و به رهبري او است كه با دشمنان مي           به وجود وي استحكام نمي    
كنند و دسـت سـتمگران جامعـه را از      ت را برگزار مي   كنند و نماز جمعه و جماع       ميانشان تقسيم مي  

تعيـين  ... اگر براي آنان امام بر پاي نگهدارنده نظم و قانون         ... دارند  حريم حقوق مظلومان كوتاه مي    
و اين تغييـر سـبب      ... از ميان خواهد رفت   شد و آيين     نكند دين به كهنگي و فرسودگي دچار خواهد       

  32».مي استفساد همگي مردمان و بشريت به تما
جامعيت اسالم، نياز قـوانين  :  عقلي تشكيل حكومت اسالمي از نظر امام عبارت است از     داليل

دار   اسالم به مجري، ماهيت و كيفيت قوانين اسالم، نياز به حاكمي با مشخـصات ويـژه بـراي عهـده                   
  .شدن امور و مواردي از اين قبيل

  
  ارتباط متقابل اخالق و سياست

از سويي بـراي    . اند   و سياست به طور همزمان مورد توجه       ، در اسالم اخالق   از نظر امام خميني   
عمل به قوانيني چون عدالت و رفع و دفع ظلم و جور، وجود مجري و تـشكيل حكومـت ضـروري                     

ايـن  . هاي حكومتي و مسؤولين موظف به مراعات اخـالق اسـالمي هـستند              است و از سويي دستگاه    
علت تفاوت اين مسأله در مـورد  . گردد اي متفاوت مي ت تا اندازهنكته با بحث تقدم اخالق بر سياس      

به داليـل ديگـر ايـن امـر در ادامـه اشـاره              . امام، ديدگاه و موضع خاص وي نسبت به سياست است         
  .خواهد شد

هاي اخالقي امـام خمينـي غالبـاً قبـل از آغـاز       چنان كه در سطرهاي گذشته اشاره شد، انديشه      
و مقابله با رژيم نگاشته شده است و آثار سياسي امام همچون بحث واليـت        هاي سياسي امام      فعاليت

فقيه به بعد از آن اختصاص دارد، از اين رو ارتباطي كه امام ميان دو مقوله اخالق و سياست برقـرار                     
تعلق دارد؛ چنان كه امام در صفحات آغازين كتاب واليت فقيه نيـز، ايـن                نموده است به دوره دوم    

تـوان انديـشه سياسـي        از اين رو نمي   . ر تضاد با جدايي اخالقيات از سياست دانسته است        انديشه را د  
  .امام را جداي از مباحث اخالقي وي بررسي نمود
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هاي حكومتي را، ايجاد محيط اخالقي دانـسته          ترين هدف در برنامه      امام خميني، عمده   
  است

  
  

انحطاط است، نتيجه سـلب آزادي       امام خميني، نقطه مقابل سعادت بشر را كه سقوط و            
  داند ها مي از انسان و تسليم شدن او در برابر ساير انسان

  
  

از يكسو مباني و    . توان از نقاط مختلف مورد بررسي قرار داد         ميان دو مقوله فوق را مي     ارتباط  
مفروضات واحدي براي دو مقوله اخالق و سياست وجود دارد كه اخالق و سياست را هم هدف و            

هـا، عـدالت،      دهـد؛ ماننـد بحـث جامعيـت احكـام اسـالم، سـعادت و خيـر انـسان                    راستا قرار مي  هم  
گستردگي و شمول فقه شيعه، اجتماعي و سياسي دانستن همه احكـام و قواعـد اسـالم و مبـاحثي از                     

موارد، همان موارد عقلي تشكيل حكومت از نظرگاه امام است كه به نوعي بسياري از اين . اين قبيل
توان مطالب بـسياري در زمينـه         از سويي ديگر، مي   . زند   و سياست را نيز به يكديگر پيوند مي        اخالق

نمونه چنين جمالتي به ويژه پس از پيروزي انقالب اسالمي و           . يافتتأثير اين دو مقوله در يكديگر       
، آثـار  در اين مرحله عمدتاً در بيانات امـام . خورد به چشم مي  تأسيس حكومت اسالمي در آثار امام     

دو سوية اخالق و سياست بر يكديگر وجود دارد و تعامل دو واژه فوق در عرصه حيـات اجتمـاعي            
شود به هر دو دسته از مطالـب فـوق اشـاره              در اين پژوهش كوشش مي    . خورد  به خوبي به چشم مي    

  .شود
تعامل اخالق و سياست و هم راستا بودن آنهـا در حيـات فـردي و اجتمـاعي انـسان در قالـب                       

  :وارد زير بيان شده استم
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توجـه  . مندي سياسي است امام عالمي اخالقي و در عين حال انديشه     : توجه به جايگاه مردم   . 1
بـه  . به ابعاد اخالقي، اجتماعي و سياسي، زندگي انسان در انديشه امام از هم گسيخته و جـدا نيـست                  

از جملـه  . يبنـد بـوده اسـت   در نظرات سياسي خويش، به مبـاني اخالقـي خـويش پا   اين معنا كه امام   
اخـالق، دانـش يـا منظـري        . وجوه مورد اشاره، توجه به انسان و محوريت او در حيات بشري اسـت             

هـاي عمـل و درمـان     است با مركزيت انسان و سخن گفـتن از انـسان بـا هـدف ارائـه بهتـرين شـيوه         
رد و تـوان  چنـين رويكـردي در سياسـت بـه معنـاي پـذيرش خـ           . هاي افعال و كردار آدمـي       ناراستي
ها در اداره زندگي اجتماعي و ايجاد ساز و كارهـايي بـراي حـضور جمعـي و آگاهانـه آنـان                        انسان
ايجاد حكومتي كه در كنار اسالمي      . اين شيوه، در انديشه امام خميني به وضوح آشكار است         . است

راي بودن، جمهوريت و مـشاركت مـردم در جامعـه را پـذيرا باشـد و مجـال دادن بـه شـهروندان بـ                        
  .روند  ميرهاي قابل ذكر به شما ترين نمونه هاي مشروع و قانوني، روشن مندي از آزادي بهره

. اسالم ديني جامع است كه براي تمامي وجوه زنـدگي انـسان برنامـه دارد              : جامعيت اسالم . 2
گردد و هم خويش را تنها بـه عباديـات و امـور            اسالم تنها در وجوه سياسي و اجتماعي خالصه نمي        

امام، به ويژه با توجـه بـه شـرايط زمانـه خـويش، كـه روحـانيون را از                    . اخالقي خالصه نكرده است   
پرداختن به سياست منع نموده و اسالم را فاقـد قـوانيني بـراي زنـدگي سياسـي و اجتمـاعي قلمـداد                       

  :گويد نمايد و مي نمودند، سعي در رد اين خدشه مي مي
گويد كه خدا را عبادت كن و چگونه عبادت كن،  مذهب اسالم هم زمان به اين كه به انسان مي«

ها بايد چگونه تنظيم كني و حتـي          و روابط خود را با ساير انسان      گويد چگونه زندگي كن       به او مي  
  33».جامعه اسالمي با ساير جوامع بايد چگونه روابطي برقرار نمايد

ست است و در احكام آن، بيش از امور عبادي، بـه امـور سياسـي و                 اسالم دين سيا   از نظر وي  
توان گفت احكام عبادي آن، مانند نمازهاي   حتي به اعتقاد ايشان مي34.اجتماعي پرداخته شده است  

 تمـامي  35.جمعه، جماعت و اعياد و فريضه حج، در جهت اصالح و اداره امور اجتمـاعي قـرار دارد           
 حركتـي و عملـي در فـرد و جامعـه نيـست       هيچ«اي كه  دارند به گونهقواعد اسالم همين خصلت را   

  36»مگر اين كه مذهب اسالم براي آن حكمي مقرر داشته است
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مـؤمنين  «براي نمونه حكـم اخالقـي   .  و سياسي اسالم منفك از يكديگر نيستنداحكام اخالقي 
ي جـامع بـودن اسـالم در     اين مطلب به معنـا 37.باشد حكمي اجتماعي و سياسي هم مي    » برادر هستند 

تمامي ابعاد مادي و معنوي است و از توجه به مباني اخالقي امام و تقسيم انسان به دو نشئه جسمي و               
  .آيد روحي نيز به دست مي

قانون تا زماني كه توسط قوه مجريه و نظـارت و رهبـري يـك               :  اسالم به مجري   نياز قوانين . 3
اين مسأله با استناد به ادله نقلي و سـيره رسـول            . هد داشت اي نخوا   مجري در جامعه اجرا نشود فايده     

از طرفي، احكام اسالم تنها براي زمان محدودي وضع نشده اسـت،           . رسد  نيز به اثبات مي   ) ص(اكرم
ها اسـت و در صـورتي كـه بخـواهيم در زمـان فعلـي نيـز بـه اجـرا                   ها و مكان    بلكه براي تمامي زمان   

بنابراين قوانيني چون برپايي    . يابد  ستگاه اجرايي ضرورت مي   درآيند، تشكيل حكومت و برقراري د     
اي عادل كه فـضايل انـساني در آن مجـال رشـد داشـته باشـند، نيازمنـد                     قسط و عدل و ايجاد جامعه     

  .نهادهاي سياسي است
اي اسـت كـه تنهـا بـه           ماهيت و كيفيت اين قوانين بـه گونـه        : ماهيت و كيفيت قوانين اسالم    . 3

قـوانين  ايـن  . نمايـد  گردد، بلكه تشكيل يك حكومت را الزامي مـي   يات منوط نمي  اخالقعباديات و   
از اين رو بدون يـك دسـتگاه گـسترده    . متنوع است و براي تمامي مراحل زندگي انسان برنامه دارد        

تـوان چنـين احكـام متنـوعي را بـه اجـرا درآورد و ايـن مـسأله ضـرورت حكومـت را                          اجرايي نمي 
هـاي     مثال احكام مالي اسالم كه بودجه عظيمي را با هـدف رفـع نيازمنـدي               براي. سازد  آشكارتر مي 

جامعه از طريق احكامي چون خمس، زكات، جزيه، خراجات و امثال آن در نظر گرفته است بدون                 
احكامي كه راجع به حفظ حكومت و استقالل جامعه اسالمي آمـده          . شود  وجود حكومت اجرا نمي   

قبت هميشگي در دوران صلح و تـدارك نيـروي مـسلح و دفـاعي را                است نيز آماده باش دائم و مرا      
احكام جزايي اسالم و اجراي حـدود و  . يابد نمايد كه بدون نهادي مانند دولت تحقق نمي         مطرح مي 

  38.شود ديات و قصاص نيز ضرورت تشكيل حكومت را يادآور مي
 تـشكيل حكومـت     ضـرورت : دار شـدن امـور      نياز به حاكمي با مشخصات ويژه براي عهده       . 4

اسالمي، نيازمند وجود حاكمي است كه با معيارهاي اين حكومت همخواني داشته باشـد؛ يعنـي بـا                  
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قوانين اسالم آشنا باشد تا به جهت تقليد، قدرت حكومت شكسته نشود و به واسطه عدم آشنايي بـا                   
 از كمـال اعتقـادي و       از سوي ديگر بايد عادل باشـد تـا        . اين قوانين از اجراي احكام اسالم باز نماند       

تواند حقوق مسلمين را اخذ نمايد يا قوانين جـزا را   در غير اين صورت نمي . اخالقي برخوردار باشد  
و ساير دول درست رفتار نمايد؛ از اين رو، معيارهاي حـاكم   عادالنه اجرا نمايد و در ارتباط با مردم         

) ع(اين دو شرط كه در نامه امام علـي        . لتاسالمي از نظر امام خميني عبارتند از علم به قانون و عدا           
زيـرا  : دهد  تنيدگي اخالق و سياست را بيش از پيش نشان مي            در هم  39به مالك اشتر نيز آمده است،     

  .در نهايت حاكم جامعه بايستي عادل يعني داراي تمامي فضايل باشد
، بـا   سـعادت از نظـر امـام      . سعادت انسان، هدف مشترك اخالق و سياسـت اسـت         : سعادت. 5

اي كـه     از اين رو اگر هر عقيـده و عملـي در هـر حـوزه              . شود  تعديل عقل نظري و عملي حاصل مي      
امـام در ايـن زمينـه       . شـود   تر سازد مطلوب شمرده مي      باشد، دسترسي انسان را به سعادت نزديك        مي
  :نويسد مي

سـت و   ها تشكيل شده است كـه داراي بعـد معنـوي و روح عرفـاني ا                 ها از انسان    جامعه... «
اسالم در كنار مقررات اجتماعي، اقتصادي و غيره، به تربيت انسان بر اساس ايمان بـه خـدا تكيـه                   

كند و در هدايت جامعه بيشتر از اين به بعد براي هدايت انسان به طرف تعالي و سعادت عمـل                      مي
  40».كند مي

تـشكيل  هدف اساسي از برقراري حكومت تحقق عدالت در جامعه اسـت كـه در               : عدالت. 6
حكومـت  . كننـده دارد    هـاي حـاكم آن نقـش تعيـين          حكومت و تعيين غايات آن و نيـز در ويژگـي          

  .ساز حكومتي اخالقي است عادالنه نيز زمينه
 كه دنبال اين بودند كه يك حكومت عدلي در دنيا متحقق كنند براي اين است كه                 و انبيا اين  «

هاي معنوي انساني،     يا انگيزه اخالق و ارزش    حكومت عدل اگر باشد، حكومتي باشد با انگيزه الهي          
كنـد و اگـر    كند و تا حد زيادي اصالح مـي   يك همچو حكومتي اگر تحقق پيدا بكند جامعه را مهار مي          

هـا را   ها به دست جباران باشد، به دست منحرفان باشد، به دست اشخاصي باشد كه ارزش               حكومت
هـا برقـرار هـستند بـشريت رو بـه انحطـاط               مـت تا اين حكو  ... دانند  در آمال نفساني خودشان مي    

  41».است
تـوان    تأثير متقابل اخالق و سياست در جامعه نيز مستندات فراواني در انديشه امام مي   در زمينه 
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اين بعد از بحث به ويژه از آن جهت اهميت دارد كه به ارائه پيشنهادهاي عملي و تأسيس يـا                    . يافت
. پردازد  سد و رشد فضايل اخالقي در جامعه از نظر امام مي          تقويت نهادهايي جهت جلوگيري از مفا     

  .به برخي تأثيرات اخالق بر سياست نيز در عرصه عمل اشاره شده است
اي بـراي رسـيدن بـه غايـات مطلـوب و              امام خميني، كسب قدرت و ايجاد حكومت را وسيله        

دانـد، امـا معتقـد اسـت          ل مي او گرچه قدرت را ذاتاً خير و كما       . داند  ها به سعادت مي     رساندن انسان 
بنـابراين، چگـونگي اسـتفاده از       . اگر قدرت ريشه در هواي نفس داشته باشـد، مـذموم خواهـد بـود              

كـسب قـدرت بـراي تحقـق غايـات مطلـوب نـه تنهـا                . سـازد   قدرت است كه آن را خير يا شـر مـي          
  :گويد  چنان كه مي42.اشكال، بلكه از ديد امام واجب است بي

ومت في حد ذاته شـأن و مقـامي نيـست؛ بلكـه وسـيله اجـراي احكـام و                    دار شدن حك    عهده«
حكومت و فرماندهي وسيله اجراي احكـام الهـي و برقـراري            هرگاه  . ... برقراري نظام عادالنه است   

كنـد و متـصدي آن صـاحب ارجمنـدي و معنويـت               نظام عادالنه اسالم شود، قدر و ارزش پيدا مـي         
  43».شود بيشتر مي
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هاي معنوي انساني داشته باشد، باعث        حكومتي كه انگيزه الهي و انگيزه اخالق و ارزش         از نظر امام،  
 با توجـه بـه ايـن كـه امـروزه بخـش بزرگـي از خـدمات رفـاهي،                     44.گردد  مهار و اصالح جامعه مي    

آموزشي، تربيتي و غيره بر عهده حكومت نهاده شده است از اين رو بحث از حكومـت، بـه معنـاي                 
هاي وابسته به آن است كه در جايگـاه بـا اهميتـي از          ين جامعه، نهادها و وزارتخانه    حاكمان و مسؤول  

امام خمينـي،   . هاي انساني و تربيت اخالقي جامعه قرار دارند         حيث تأثير بر گسترش فضايل و ارزش      
  45.هاي حكومتي را، ايجاد محيط اخالقي دانسته است ترين هدف در برنامه عمده

هـا اشـاراتي      در اسالم و نقش مـسؤولين جامعـه در زمينـه بـسط ارزش              به شرايط رهبر     تاكنون
از ديگــر نهادهــاي مــورد تأكيــد امــام خمينــي، نهادهــاي تعلــيم و تربيــت و . صــورت گرفتــه اســت

 معلـم   46.گونه كه از نظر وي، كليد سعادت يك كشور در دستان معلم است              ها هستند؛ بدان    دانشگاه
هـا و بـه طـور         ن آنان موظـف بـه تربيـت اخالقـي و تزكيـه انـسان              دهنده راه انبيا است و همچو       ادامه

ايـن مـسأله نهـادي ماننـد آمـوزش و پـرورش را بـا                . ها به مقام انسانيت اسـت       خالصه رساندن انسان  
سـاز    آمـوز، زمينـه     امام، تربيت فاسد و اخالق نادرسـت يـك دانـش          سازد؛ زيرا بنا به نظر        اهميت مي 

  47.و معلم نيز در اين امر شريك خواهد بودهاي آن است  تباهي كشور و انسان
 از ديگر نهادهاي مرتبط با اخالق عمومي و شايد از تأثيرگـذارترين آنهـا               هاي گروهي،   رسانه

هايي كه داراي دامنه و برد وسيعي بوده و برخـي همچـون    گونه كه به نظر امام، چنين رسانه    باشد آن 
سـواد آن قابـل اسـتفاده اسـت، جايگـاهي             سـواد و بـي    راديو و تلويزيون براي تمامي اقشار اعم از با        

با توجه به چنين نقشي است كه امـام خواهـان   . اند ها را به دست آورده     همپايه مربي، معلم و دانشگاه    
  48.ها به سوي تربيت و تهذيب اخالقي جامعه است گيري اين رسانه جهت

نيون، هنرمنـدان و امثـال      هـاي علميـه و روحـا         دانشگاه و دانشجويان، روشنفكران، حوزه     نقش
اينها از حيث تأثير بر اخالق عمومي جامعه قابـل توجـه و بررسـي اسـت و امـام نيـز بـه جهـت ايـن                            

هـا و سـپس تـالش آنهـا بـه تهـذيب        تأثيرگذاري، توصيه زيادي به تهذيب و تزكيه خود اين گـروه          
  49.جامعه نموده است

   و بحث و تفتيش اسـالمي در كـار  هاي اسالمي صداقت و راستي در خدمت به كشور، مناظره  
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كند و با عدل اسـالمي همـه و همـه در              جمهوري اسالمي، عدل اسالمي را مستقر مي       «
  »آزادي و استقالل و رفاه خواهند بود

  
  

زيستي از جمله ويژگيهايي هـستند كـه امـام خمينـي بـه                 صداقت، انتقادپذيري و ساده    
  ده استكرات، مسئولين جامعه را به آنها دعوت نمو

  
  

نمايندگان مجلس كه وكيل تمامي مردم و به تعبير امام، معلم اخـالق آناننـد، باعـث تربيـت جامعـه                
مكان را محلـي بـراي بحـث و سـاختن اخـالق جامعـه دانـسته اسـت و از آنـان                        امام، اين    50.شود  مي

هـاي    خالفتهاي قبل از دستور خود، رعايت اخالق كريمانه را بنمايند و در م              خواسته است در نطق   
سياسي و غيره از رفتار و گفتار مغاير با موازين شرع و اخالق پرهيـز نماينـد؛ در غيـر ايـن صـورت                        

  51.گردند غاصب محل و منصب نمايندگي محسوب مي
مرتبط با سياست خارجي و امور ديپلماتيـك كـشور نيـز موظـف بـه مراعـات امـور                    نهادهاي  

هـاي ابتـدايي پيـروزي انقـالب          هوري اسالمي، در سال   بنيانگذار جم . اخالقي و ترويج آن مي باشند     
نمـود و از ايـن كـه بـه اسـم        اخالق اسالمي به ويژه از سـوي انقالبيـون مـي     توصيه زيادي به رعايت   

امام صدور انقـالب را بـه ايـن         . نمود  انقالب كارهاي خالف اخالق يا ظالمانه صورت گيرد منع مي         
اي باشـد كـه مـردم بـه آن            مي و اعمال اسالمي به گونـه      داند كه اخالق اسالمي، آداب اسال       معنا مي 

  52.توجه كنند
هـايي سـازگار بـا        مـشي    در بعد سياست خارجي و ارتباط با كـشورها نيـز اهـداف و خـط                امام

گيرد و هر ابزاري را بـراي رسـيدن بـه اهـداف مـشروع و مجـاز                    اخالق و شريعت اسالم در نظر مي      
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 نقض عهد و پيمان و امثال اينها ممنوع است و مالك و معيار              ظلم و تجاوز، قتل و غارت،     . داند  نمي
  : با توجه به اين مباني، ايران مدافع مظلومين است53.در اين عرصه عدالت است

شـود در دو كلمـة        هـاي آن مكتـب خالصـه مـي          ملت ايران پيرو مكتبي است كـه برنامـه        ... «
  54».التَظلِمون و التُظلَمون

هـاي اساسـي و     مانند برقراري نظم و امنيت و تأمين آزادي خدمات و وظايف حكومت    برخي
در كتاب حكومت اسـالمي يـا       . هاي اخالقي اثر گذارند     مشروع و قانوني افراد نيز در تقويت ارزش       

واليت فقيه، امام خميني به نقش حكومت در ايجـاد امنيـت و جلـوگيري از فـساد اخـالق اشـارات                      
  :مهمي دارد

هاي افـراد را       دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و فعاليت         بدون تشكيل حكومت و بدون    «
آيد و فساد اجتمـاعي و        از طريق اجراي احكام تحت نظام عادالنه درآورد، هرج و مرج به وجود مي             

  55».آيد اعتقادي و اخالقي پديد مي
. در زمينه آزادي و نقش آن در ارتباط بـا اخـالق، مطالـب زيـادي در آثـار امـام وجـود دارد                       

آورد و اساساً پختگي فضايل اخالقـي         آزادي، شرايط و زمينه پرورش اخالق را در جامعه فراهم مي          
از اين رو آزادي نقشي بـا اهميـت در          . و تحقق جامعه اخالقي در گرو تجربه اندوختن آزادانه است         

ي، تـرين مـصاديق آزادي در دنيـاي كنـون           مهـم . پيشرفت مادي و تعالي معنـوي جامعـه انـساني دارد          
هاي سياسي، همانند آزادي بيان، احزاب، اجتماعات، عقيده و تفكر و امثال اينهـا اسـت كـه                    آزادي

امام خميني نقطه مقابل سعادت بشر      . در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز پذيرفته شده است         
هـا    انـسان را كه سقوط و انحطاط است، نتيجه سلب آزادي از انسان و تسليم شدن او در برابـر سـاير        

عين حال بااهميت اسـت نيازمنـد       انگيز و در      اي بحث    پرداختن به مبحث آزادي كه مسأله      56.داند  مي
  57.باشد نوشتاري مستقل و مفصل است كه از حوصله پژوهش حاضر خارج مي

  
  تأثير اخالق بر سياست

 ارائـه نـوعي     تـوان   ترين تأثير آن را مـي       عمده. نهد  اخالق بر سياست از جهاتي متفاوت اثر مي       
  هـا و در انجـام        الگو يا روش در انجام افعال و اعمال سياسي، اجتماعي و فردي، در گزينش              مالك،
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خـوف و هـراس در مقابـل باطـل بايـستيد و از حـق دفـاع كنيـد و                      اگر بخواهيد بي   «
هاي آنان در روح شما اثر نگـذارد          هاي پيشرفته آنان و شياطين و توطئه        ابرقدرتان و سالح  

شما را از ميدان به در نكند، خود را به ساده زيستن عادت دهيد و از تعلق قلب به مال و                     و  
  »منال و جاه و مقام بپرهيزيد

  
از ايـن رو بحـث از تـأثير اخـالق بـر سياسـت، قرابـت                 .  مختلف اداري و غير آن دانست      فرايندهاي

 در افعـال فـردي و جمعـي در          يابد؛ زيرا عدالت نيز نوعي مالك و معيـار          زيادي با مقوله عدالت مي    
امـام خمينـي برقـراري عـدل را بـه معنـاي رسـيدن بـه همـه                   . آيد  سطوح خرد و كالن به حساب مي      

  :نويسد داند و مي هاي جامعه مي آرمان
كند و با عدل اسالمي همـه و همـه در آزادي و               جمهوري اسالمي، عدل اسالمي را مستقر مي      «

  58 ».استقالل و رفاه خواهند بود
 و انسان 59 در انديشه امام تهذيب و تزكيه مقدم بر تمام امور دانسته شده استطح فردي،در س

فقيه به عنوان رهبر جامعه، بايد از          ولي 60.مهذب قادر به تأمين تمامي ابعاد سعادت براي كشور است         
هـا نيـز در       ترين تفاوت حكومت اسالمي بـا سـاير حكومـت           صفت عدالت برخوردار باشد و اساسي     

ن نكته نهفته اسـت كـه حـاكم اسـالمي و رئـيس دولـت در آن مـستبد و خـودرأي نبـوده و از                            همي
  61.كنند هواهاي نفساني خود پيروي نمي

.  كارگزاران و مسؤولين كشور نيز موظف بـه مراعـات اخـالق و آداب اسـالمي هـستند                  ساير
نـي بـه كـرات،      هـايي هـستند كـه امـام خمي          زيـستي از جملـه ويژگـي        صداقت، انتقادپذيري و سـاده    

 در قالـب ايـن سـه توصـيه، امـام از كـارگزاران               62.مسؤولين جامعه را به آنهـا دعـوت نمـوده اسـت           
خواهد كه اشتباهات خود را صادقانه ابراز نمايند و در صورت انجام خطا يا اشـتباه آن                   حكومت مي 

 و بداننـد چنـين      را بيان نمايند و در صورت عدم توان در انجام وظايف خود، داوطلبانه كنـار رونـد                
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 انتقادپـذيري، منبعـث از مبـاني اخالقـي امـام خمينـي       63.عملي عبادت و در زمره اعمال صالح است     
بـر پايـه ايـن تفكـر،        . دانـد   است كه انسان را همواره در مـسير كمـال و رفـع خطاهـاي خـويش مـي                  

در معرض انتقادهـا  تواند ادعا نمايد از خطا و اشتباه بركنار است، بلكه بايستي خود را              كس نمي   هيچ
بر اين اساس امام انتقاد را شرط اصالح جامعـه دانـسته و مخالفـت               . و پيشنهادهاي سايرين قرار دهد    

  64.داند با آن را ناشي از عدم خودسازي انسان مي
در زندگي شخصي و اجتماعي بارها از سوي امام خميني به عنوان شـيوه و                )ع(مشي امام علي  

امـام  . زيستي آن حضرت مورد تأكيد زياد امام است         از جمله ساده  . تطريق پسنديده مطرح شده اس    
داند و در ايـن       ساده زيستي را باعث شجاعت، استقالل فكر، درايت و قدرت مسئولين حكومتي مي            

  :گويد زمينه مي
خوف و هراس در مقابل باطل بايستيد و از حق دفاع كنيـد و ابرقـدرتان و                   اگر بخواهيد بي  «
 روح شما اثر نگذارد و شما را از ميدان به هاي آنان در ه آنان و شياطين و توطئههاي پيشرفت سالح

در نكند، خود را به سـاده زيـستن عـادت دهيـد و از تعلـق قلـب بـه مـال و منـال و جـاه و مقـام                 
  65»...بپرهيزيد

گـردد، بلكـه       و تزكيه اخالقي نه تنها باعث ضعف و سستي در انجام امـور نمـي               تهذيب نفس 
اين نكته كه اخالق مغاير با سياست نيست، بلكه خود قـدرت و نيرويـي                .كند  جاد قدرت مي  خود اي 

همپايه قدرت سياسي دارد، بحثي با اهميت در انديشه امام است كه نتايج جالـب تـوجهي بـه دنبـال                     
. از جمله اين نتايج، به دست آوردن استقالل و عزت در داخل و خارج از كشور اسـت    . داشته است 

  :گويد هاي خود مي مونه امام در يكي از سخنرانيبراي ن
اگر همين ماه مبارك رمضان را مسلمين خودشان را به طور جمعي بـه ضـيافت خـدا وارد                   «

كرده بودند و تزكيه كرده بودند، تصفيه كرده بودند خودشان را، ممكن نبود زير بار ظلم برونـد؛                  
  66».تزكيه استزير بار ظلم رفتن و ظلم كردن هر دو از ناحيه عدم 

  :فرمايد يا در بياني ديگر مي
شود و از بين     آن وقت است كه كودتا مي     ... رسد كه از باطن بگنديم،        آن روز آسيب به ما مي     «

كنند و بـا دسـت خودتـان شـما را از بـين                آن وقت است كه ممالك بزرگ به شما طمع مي         . رويد  مي
  67».برند مي
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توانـد    ايـن البتـه مـي     . حدت و انسجام در جامعه است      ديگر قدرت اخالق، ايجاد و     از تجليات 
جويي بر نفـس انـسان حاصـل          اي باشد كه با مالحظه تاريخ زندگي بشر و غلبه منفعت            حاصل نتيجه 

ها براي كسب اين منـابع، وجـود اخـتالف و بـروز      ندرت منابع مادي و عالقه غريزي انسان . شود  مي
پوشي از سـودجويي      ته است و گره اين مشكل با چشم       جنگ و تجاوز ميان افراد بشر را ناگزير ساخ        

توجه بـه معنويـات در كنـار ماديـات و كـسب             . گردد  خواه بازمي   رويه و لگام زدن بر نفس زياده        بي
توانـد ميـزان اختالفـات را         نظري و افراط و تفريط مـي        فضايلي مانند قناعت، برادري، پرهيز از تنگ      

  : عامل وحدت در جوامع بشري دانسته استاز اين منظر، امام اخالق را. كاهش دهد
قيام براي منافع شخصي است كه روح وحدت و برادري را در ملت اسـالمي خفـه كـرده                   ... «

 همه اختالفاتي كه در     68...قيام براي منافع شخصي است كه روح برادري را از بين برده است            . است
مردم را تا به     است كه تزكيه كند      غايت بعثت اين  . ريشه هست براي اين است كه تزكيه نشده است        

وسيله تزكيه هم تعلم حكمت كند و هم تعلم قرآن و كتاب؛ و اگر چنانچـه تزكيـه بـشوند، طغيـان                      
  69».آيد پيش نمي
بـه  . گيـرد   هايي اسـت كـه در كـشور صـورت مـي              تأثير اخالق، در فرايندها و رويه      بعد ديگر 

نادرسـتي سـاز و كارهـا؛ ماننـد فراينـد انجـام              اخالق معياري است براي فهم درستي و         عبارت بهتر، 
ها و بـه طـور كلـي اخـالق معيـاري              گذاري  ها، سياست   گذاري  انتخابات و تبليغات كانديداها، قانون    

بـراي نمونـه امـام در بـاب انتخابـات و تبليغـات              . است براي تعيين كارآمدي و مشروعيت حكومت      
  :فرمايد مي

نتظار دارم كه اخالق اسالمي ـ انساني را در تبليغ براي آنها ااز آقايان كانديداها و دوستان «
خود و كانديداهاي خويش مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل كـه موجـب اخـتالف و هتـك                     

  70». ...حرمت باشد خودداري نمايند
  
   جديد اخالق و سياست در انديشه امام خمينيسازمان: گيري نتيجه

ر خصوص فهم عمومي مـردم و نخبگـان از اخـالق و سياسـت     خميني دتغييراتي كه امام فهم  
اي اسـت كـه وي در آن          هـاي جامعـه     و دگرگـوني  انجام داده اسـت، نيازمنـد فهـم دقيـق تمـايزات             
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چنانكه در الگوي روشي اين پژوهش نيز موردنظر بوده است، تحوالت اجتماعي و             . زيسته است   مي
حجم و وسعت اين تحـوالت    . نمود مؤثر بوده است   فكري، در انديشه امام و تغييراتي كه وي ايجاد          

  .نمايد به حدي بوده است كه تصور ايجاد تغييرات در انديشه امام را تأييد مي
به لحاظ فكري، در طـي جريـان مـشروطه مباحـث فكـري بـااهميتي مطـرح گـشت كـه نـوع                   

ديـدي  حكومت موجود و ساختارهاي آن را به چالش طلبيد و در عرصه حكومت ديني، جريـان ج                
از لحـاظ اجتمـاعي، مـشروطيت عليـرغم ناكـامي در اهـداف       . به نام نوانديشي دينـي را پديـد آورد   

هـاي    خويش، وضعيت موجود ايران را به چالش طلبيد و تا حدودي نيروي مردم را وارد دگرگوني               
ه چنانكـ .  آغازگر تحوالت بزرگتري در تاريخ ايران گرديد       تاريخ معاصر ايران نمود و از اين حيث       

در فاصله كمي پس از آن نهضت ملي شدن نفت رخ نمود كه حـضور مـردم در آن چـشمگيرتر و                       
  .دامنه آن فراتر از مرزهاي ايران بود

افتـاد بـه جهـت        الملـل اتفـاق مـي       در كنار عوامل داخلي فـوق، تحـوالتي كـه در عرصـه بـين              
اي كه بر     نهاد به گونه    ي مي انكاري بر تمامي كشورها بر جا       هاي روز جهان، تأثيرات غيرقابل      فناوري

مهمتـرين اثـر ايـن    . نهـاد  حاكميت كشورها و استقالل آنهـا، بـرخالف گذشـته، اثـرات فـراوان مـي             
هـاي فكـري جديـد،        هاي مادي و معنوي جديد همچـون نحلـه          و پديده ها    وضعيت در انتقال انديشه   

را دچـار دگرگـوني     نظريات فكري نو و اختراعات مادي به كشورها بود كـه اوضـاع داخلـي آنهـا                  
ها قبل از اين آغاز شده بود، در اين برهه شكل جديـدتري بـه خـود            استعمار نيز كه سال   . ساخت  مي

اي كه بيش از تخريب منابع مـادي كـشورها، بـر بعـد معنـوي و فكـري آنهـا تـأثير                    گرفته بود بگونه  
صنعتي به اين منبع، حـضور   از سويي به دليل منابع نفتي عظيم منطقه و نياز بيشتر كشورهاي             . نهاد  مي

  .تر گشته بود تر، ماندگارتر و وسيع آنها جدي
مـشي داخلـي    دو عامل شاه و نيروهاي بيگانه مانند روسـيه، انگلـيس و امريكـا در تعيـين خـط             

نهـاد نيـز      المللي بر ايران تـأثير مـي        هاي بين   تحوالتي كه به جهت دگرگوني    . كشور تأثيرگذار بودند  
هـاي وي   هـا و نوشـته   امام خميني چنانكه در سخنراني  . هاي بزرگ نامبرده بود   كشورعمدتاً ناشي از    

  بر جاي مانده است، از وضعيت سياسي ـ اجتماعي و فكري موجود در كشور ناراضي بود و علت را
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شود   آن وقت است كه كودتا مي     ... رسد كه از باطن بگنديم،        آن روز آسيب به ما مي      «
كننـد و بـا دسـت         ت است كه ممالك بزرگ به شـما طمـع مـي           آن وق . رويد  و از بين مي   

  »برند خودتان شما را از بين مي
  
  

، مخالفـت علنـي بـا شـاه ننمـود بلكـه             1342 با اين وجود تا سال       .دانست  ناشي از دو نيروي فوق مي     
دهد كه امام عليرغم اينكه حكومت دينـي را           كشف اسرار نشان مي   . كرد  اي وي را موعظه مي      بگونه
خواهـد كـه      دهد امـا از شـاه مـي         داند، از باب ضرورت به حكومت سلطنتي رضايت مي          ب مي مطلو

تبعيد، نظريه واليت فقيه امام ارائـه       هاي    ، بويژه در سال   1342پس از سال    . رويه خود را اصالح كند    
ه به جهـت نااميـدي امـام از اصـالح شـا     اين مسأله نه تنها . پردازد شود و امام به مخالفت علني مي      مي

امـام  . تـري نمـود كـه از ناحيـه ضـرر بـه اسـالم بـود            صورت گرفت، بلكه امام احساس خطر جـدي       
از نظـر امـام خمينـي    . انـد  احساس نمود كه شاه و حاميان خارجي او به مخالفـت بـا اسـالم برخاسـته              

اي  هـا اسـت و در ايـن شـرايط اصـالح فايـده         مخالفت با اسالم به معناي تباهي كشور در همه زمينـه          
  .گيرد رد زيرا اصالح در چارچوب اسالم صورت نميندا

مكاتب الحادي همچون كمونيسم كه در ايران نيـز طرفـداراني يافتـه بـود و مكتـب                  گسترش  
ليبراليسم با مباني موردنظر غرب كه در لوايح انقالب سفيد شاه نيز تا حدي نمود يافته بـود، امـام را                     

نشاندگي نـسبت بـه    استبداد نسبت به ملت و دست    شاه كه به دليل خودمختاري و       نسبت به حكومت    
گرفت و با كشوري مانند اسرائيل كه دشمن درجه يـك مـسلمانان               امريكا، تنها از آمريكا فرمان مي     

نمـود، بـدبين و نااميـد نمـود و بـه مخالفـت جـدي بـا وي           شد پيمان همكـاري امـضا مـي         قلمداد مي 
  .واداشت

نمـود تـا حقانيـت و كارآمـدي اسـالم را در        تالش ميامام از اين زمان به بعد، در عمل و نظر         
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كننـد و روحـانيون را از         هاي گوناگون نشان دهد و ثابت كند كه آنگونه كه به غلط تبليغ مي               عرصه
نمايند، اسالم دينـي جـامع اسـت و تنهـا در عبـادت و اخالقيـات                   پرداختن به مسائل سياسي نهي مي     

 به امور اجتماعي و سياسي نظر دارد و اساساً تمامي امور احكام اسالم گردد بلكه تمامي خالصه نمي
مـسأله همچنـين بـراي نـشان دادن و ارائـه بـديلي در مقابـل                   ايـن  71.اخالقي در اسالم، سياسي است    

از نظر امام مبارزه با نفس درون براي تهـذيب اخـالق ناكـافي              . گرفت  حكومت موجود صورت مي   
رون نيز بايـد اصـالح شـود و لـذا پـرداختن بـه بهبـود امـور                    بلكه براي موفقيت در اين امر، بي       است،

  .قدر اهميت دارد كه مراقبه و محاسبه از نفس و باطن اهميت دارد اجتماعي نيز همان
هـا بـه كمـال و سـعادت           امام خميني، هدف از خلقت بشر و راهنمـايي انبيـا را رسـيدن انـسان               

بنـابراين اخـالق و     . آيـد   نظري حاصـل مـي    سعادت نيز با تالش در دو عرصه عقل عملي و           . داند  مي
از يكـسو   . سياست كه جزئي از حكمت نظري هستند، به يك ميـزان در سـعادت بـشر تأثيرگذارنـد                 

سياست در ايجاد محيطي براي رشد اخالقيات تأثير دارد و از سوي ديگر اخـالق معيارهـاي انجـام                   
  .گردد ينهد و در تمامي امور ساري م صحيح اعمال را در اختيار ما مي

هاي سياسـي و غيرسياسـي بـود و          بزرگ امام خميني نشان دادن جامعيت اسالم در عرصه         كار
ايـن مـسأله سـبب      . اند كه تفكيك آنها از يكديگر نـاممكن اسـت           اينكه اين امور چنان در هم تنيده      

. ويـد شود تا امام بيش از تأكيد بر تقدم اخالق بر سياست، از تعامل اين دو با يكـديگر سـخن بگ     مي
اي كـه آنـرا جـايگزين حكمـت عملـي و              ديـد بگونـه     امام دامنه شـمول فقـه را بـسيار گـسترده مـي            

گـردد   فقيه امـام نمايـان مـي    اوج اين پيوند در نظريه واليت. دانست  دربردارنده اخالق و سياست مي    
ين شايستگي سياسي و اخالقـي را بـه يـك ميـزان در تعيـ     كه برخاسته از مباني عقلي و ديني است و    

هـا و   هـا، گـروه   ابداعات امام را بـويژه در مقايـسه وي بـا سـاير جنـبش            . دهد  ولي فقيه مؤثر نشان مي    
گـرا،   تجربه مشروطيت، نهضت ملي شدن نفـت، گروههـاي ملـي         . توان دريافت   جريانات معاصر مي  

 هاي فعال در آن زمان تأثير بزرگي را كـه امـام بـر اخـالق و                  ي و ساير گروهها و شخصيت     كمونيست
  .دهد و اين تأثير توسط هيچ يك از عناصر پيش گفته فراهم نيامد سياست نهاد نشان مي

اي انقالبـي گرفتـه بـود، روي سـخن او تنهـا بـه        ، وجهـه 1342از آنجا كه امـام، پـس از سـال         
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داد و بـرخالف گذشـتگان، در         حاكميت نبود بلكه تمامي افـراد جامعـه را مـورد خطـاب قـرار مـي                
هـاي مبـارزه بـا اسـتبداد بيرونـي را نيـز               هـاي درونـي، راه      يش، در كنار شـيوه    هاي اخالقي خو    درس

امام توانست بـرخالف    . هاي اخالق وي را تعطيل نمود       از همين رو رژيم شاه درس     . داد  آموزش مي 
نمـود، بـديل      هنجار زمانه خويش كه سياست را امري بشري و عقلي و در نتيجه غيرديني معرفي مي               

  .نمود  بگذارد كه اين انديشه را بكلي نفي مياي به نمايش شايسته
اي جديـد را   هاي بديع فقهـي امـام بـود، عرصـه     تأسيس حكومت اسالمي كه مبتني بر ديدگاه     

براي امام فراهم نمود تا همزيستي اخالق و سياست را در متن حيات اجتماعي و سياسي جامعه پياده        
توصيه . ت مختلف جامعه در معرض ديد بگذاردنمايد و برابري اخالقي در شيوه زندگي را در طبقا   

  .نشيني و غيره از اين قبيل است زيستي، نفي اخالق كاخ امام به مسئولين در مورد انتقادپذيري، ساده
بنابراين امام خميني توانست در هنجارهاي موجـود در زمينـه اخـالق و سياسـت تغييـر ايجـاد                    

اين تغيير مبتني بر اولويت نقـش       . ن زمان ارائه نشده بود    نمايد و تركيبي از آن دو ارائه نمايد كه تا آ          
هاي اخالقـي در      هاي سياسي در كنار شيوه      مردم در تغييرات سياسي و استفاده از سياست و ارائه راه          

  .بهبود اوضاع بود
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