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و محدود در امور فردی است و با مقوله های سیاست و اجتماع ناسازگار است.ریشاه و اساس ایان تفکار را بایاد در
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مقدمه
امام خمینی (ره)در نظریات فقهیی خیود دربیاره اداره نظیام اسیالمی و اجیرا
احکام شرع از استقرار و ایجاد حکومت اسالمی و یا دولت اسالمی نام بیرده انید و
در خصوصِ تمایز حکومت اسالمی از سایر حکومت ها ,از منظر فقهیی امیام (ره),
حکومت اسالمی با سلطنت متفاوت است .حکومیت اسیالمی از بیدو تائسیی

بیر

سلطنت و والیتعهد خط بطالن کشیده و بساط آن را در صدر اسیالم در اییران و
روم شرقی و مصر و یمن بر انداخته است.حکومت اسالمی از نوع اسیتدداد و ییا
مشروطه سلطنتی نیست ,بلکه حکومت اسالمی حکومت قانون الهی بر مردم است.
بنابراین نقطه تمایز نظام اسالمی با سایر دولت هایی کیه دارا حکومیت هیا
استدداد  ,مشروطه سلطنتی و یا سایر حکومت ها است از دیدگاه ایشان دررعاییت
و اجرا قوانین و مقررات اسالمی است.
امام (ره) ،در برابر فرهنگ غربی موضعی گزینشی داشت که خود راه سومی بود
در برابر روشنفکران غرب زده و سنت گرایان .به دیگیر سینن ،امیام (ره) ،بیا نقید
همزمان اندیشه غربی و پاره ا از دیدگاهها سنتی نشیان داد کیه جرییان فکیر و
اندیشه اصالحی ،کهنه و نو ندارد; یعنی زمان مند نیست چنانکه شرقی و غربی نییز
ندارد; یعنی مکان مند هم نیست; بلکه قانونها و آیینهایی که با دیین ،همیان فطیرت
الهی انسان ،سازگار داشته باشد .الدته آن گونه برداشت از دین که در پیوند با بوده
و هست زمانه باشد .چه قدیم و چه جدید و چه شرقی و چه غربی ،میی توانید در
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
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یک سازوکار اسالمی مورد استفاده قرار گیرد.
در سالها پ

از انقالب،نیروها سیاسی  -فکر منتلفی در صیننه سیاسیی

کشور ظهور یافتند که به دو جریان سکوالر و مذهدی تقسیم کرد.نیرو ها سکوالر
شامل گروهها سیاسی چپ گرا (کمونیست،سوسیالیستهاو )...و گروهها سیاسیی
لیدرال (جدهه ملی) بودند که بر استقرار حکیومتی غییر دینیی و سیکوالر پیا میی
فشردند.این گروه با تأکید بر دموکراسی  ،از جمهور یا جمهور دموکراتییک (از
حکومتی غیر دینی) حمایت می کردند.
 .امام خمینی ,والیت فقیه ،چاپ سوم ،تهران ,موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)- 731،ص 3

2. democracy
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 .7فوز تویسرکانی ،ینیی ،اندیشیه سیاسیی امیام خمینیی(ره) ،معاونیت پووهشیی دانشیگاه معیار ،
ویرایش  ،قم :نشر معار . 711

در مقابل نیرو ها مذهدی خواستار حکومتی متأثر از اسالم و ایدئولوژ اسیالم
با عنوان«جمهور اسالمی»« ،جمهور دمکراتیک اسالمی» و یا «حکومت اسالمی»
دفع می کردند.
دموکراسی
دموکراسی ( )democracyدر لغت یعنی حکومت به وسیله مردم .ایین اصیطال
همچون بسییار از مفیاهیم ،در علیوم اجتمیاعی ،تعریفیی جیامع و میانع نیدارد و
تعاریف زیاد و معانی متفاوتی از آن ارائه شده است .به طور کلی می تیوان یکیی از
این تعاریف را در دو دسته تقسیم بند کرد:
برخی از تعاریف ،دموکراسی را نوعی هد

و «ارزش» می دانند در ایین تفکیر

دموکراسی بر مدنا اصول و ارزشها خاص استوار اسیت کیه مهمتیرین شیاخ
ها آن عدارتند از:
 نسبی گرائی :یکی از ویوگی ها دموکراسی این است که به حقایقی ثابت
و مطلق ،به ویوه در امر قانون گذار

ایمان ندارد .به عدارت دیگر هیچ

عقیده و ارزشی به عنوان حقیقت ازلی و ابد قلمداد نمی شود و به جا
اعتقاد به یک حقیقت مطلق ،دموکراسی به پراگماتیسم و نسدیت عقاید و
ارزشها معتقد است .در چنین نظامی قوانین ناشی از خواست انسانها و
منصول عقل ابزار است و ارتداطی به ماوراء طدیعت و وحی ندارد .نسدی
گرائی در دو عرصه تنوع و چند گانگی عقاید ،و تکثر سیاسی نمود پیدا می
کند.
 مشروعیت مردمی :در دموکراسی مشروعیت حکومت و قوانین مدتنی بر
خواست و رضایت مردم است و مردم قدرت و مشروعیت را به دستگاه
حکومتی و رئی

حکومت می بنشند و فقط قدرتی که از مسیر اراده و

دموکراسی ،آزادی
و سکوالریسم در
اندیشه امام خمینی(ره)
( 03تا )39

خواست عمومی مردم به فرد واگذار شود مشروعیت دارد و دیگر مسیرها
انتقال قدرت رسمیت ندارد.
گروه دیگر ،رویکرد ها و تعیاریفی اسیت کیه دموکراسیی را تنهیا مشیابه ییک
 .ر.ک :فلسفه سیاست ،مؤسسه آموزشی و پووهشی امام خمینی(ره) ،چاپ اول  ، 733ص. 73
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«روش» برا توزیع قدرت سیاسی و ابزار و سیاز و کیار صیور بیرا تصیمیم
گیر می دانند .دموکراسی به عنوان روش ،در پیی بیه حیداقل رسیاندن خطاهیا
مدیریت جامعه و به حداکثر رساندن مشارکت مردم و کاهش دادن نقش افیراد ،بیه
عنوان فرد ،در تصمیم گیر ها سیاسی است.
دموکراسی از نظر امام خمینی (ره)
دموکراسی از ارکان مهم به حقیقیت پیوسیتن توسیعه سیاسیی اسیت و مفهیوم
روشن آن تکیه حکومت برخواست و تایید شمار بیش تر (اکثریت) مردم می باشد.
امام بر این باور بود که دموکراسی ،به این معنی در صیدر اسیالم و میتن آن سیابقه
دارد و رژیم اسالمی ،یک رژیم دموکراسی بوده است.
در این باره اگر نگاهی به گسیترش دعیوت اسیالمی در مدینیه ،پییش از آمیدن
پیامدر (ص) بیفکنیم ،میی تیوانیم خواسیت و اراده مردمیی را در تشیکیل ننسیتین
حکومت اسالمی در جهان چهارده سده پیش ،نمایان و پییدا بدینییم .آن هنگیام کیه
نظام پادشاهی مستدد در ایران برقرار بود و اروپا دوران قرون وسطی را می گذرانید
و آنچه در این دو گونه نظام معنی ،نداشت ،خواست و اراده مردم بود.
امام به پشیتوانه چنیین تکییه گیاه اسیتوار و روشینی نظیام اسیالمی را جیدا از
دموکراسی نمی بیند ،بلکه اعالم می کند :دموکراسی اسالم ،کامل تیر از دموکراسیی
غربی است )3( .و با توجه به الگویی از حکومت که در ذهن امیام بیود و بیر پاییه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

نظام حکومت ندو (ص) و سپ

علو (ع) استوار گردیده بیود ،بیه روشینی بیه

منالف با واژه جمهور دموکراتیک اسالمی ،برخاست; زیرا بر این بیاور بیود کیه
افزودن واژه دموکراتیک.
«این توهم را در ذهن می آورد که اسالم منتیوایش خیالی اسیت از ایین ،لیذا
احتیاج به این است که قید پهلویش بیاورند و این برا ما بسیار حیزن انگییز
است; زیرا اسالم همه چیز است ،مانند ایین کیه شیما بگوییید میا اسیالم میی
خواهیم و می خواهیم به خدا هم اعتقاد داشته باشیم.».

اما این پایان دیدگاه امام نیست; بلکه در نظر ایشان دموکراسی اسالمی یک رکن
 .صنیفه نور ،رهنمودها امام خمینی ،ج
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 ،55 ، /وزارت ارشاد.

دیگر هم دارد و آن این که منالف شریعت و احکام اسالمی نداشد .به دیگر سنن،
دموکراسی اسالمی دو رکن دارد:
 .نگهداشت قانونها و آیینها اسالم :ایشان با تکیه بر دیدگاه اعتقاد شیعه که
پست امامت و رهدر امت را همچون ندوت ،امر الهی می داند ،حکومیت
را که ساختار اجرایی مقام امامت است ،در پیوند با مشروعیت دینیی معنیی
می کند و هر حکومتی را که چنین مشروعیتی نداشته باشد ،طیاغوتی اعیالم
می کند.
 .را شمار بیش تر مردم :با وجود نکته پیشین ،همواره باید را شیمار بییش
تر مردم نیز همراه حکومت باشید و اگیر ایین پشیتوانه مردمیی همیراه هیر
حکومتی نداشد ،نمی تواند پایدار بمانید .امیام ،منالفیت خیود را بیا اصیل
سلطنت و رژیم شاهنشانی ایران ،متکی ندودن آن به آرا ملی اعالم کیرد و
در بیانی دقیق ،اعالم فرمود:
«طدیعی است که زمامدار که با سر نیزه یا توارث رو کار آمده و متکیی
به آرا ملت نیست ،هرگز خود را موظف به وضع و یا اجرا قوانینی کیه
به نفع مردم باشد نمی داند».

امام ،با تکیه بر باورها دینی مردم ،اسیالمی بیودن نظیام را امیر طدیعیی و از
پیش تعیین شده گرفته و پذیرش نظام اسالم را هم خواست طدیعی مردم می داند.
با توجه به فرمایشات امام (ره) مشن

میشود کیه ایشیان دموکراسیی را قدیول

دارند ولی نه دموکراسی موجود در غرب ،بلکه دموکراسی که موردنظر اسالم باشید
و در حقیقت دموکراسی که اسالم میپذیرد.
دموکراسی ،آزادی

دیدگاه امام (ره) نسبت به دموکراسی غربی
می توان گفت مدانی دموکراسی امام کامالً با مدانی دموکراسی موجیود در غیرب

و سکوالریسم در
اندیشه امام خمینی(ره)
( 03تا )39

تفاوت دارد چون در مدانی دموکراسی امام به تمام جنده ها انسان توجه می شیود و
قدل از همه چیز خدا را در نظر می گیرند و به همین خاطر امام خمینیی دموکراسیی
اسالمی را ماهیتاً متفاوت با دموکراسی موجود در غرب و شرق می داند و در همیین
 .همان ،ج  ;1/ 3ج 7/13
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رابطه ،امام خمینی در پیام رادیو یی تلویزییونی پی

از انجیام رفرانیدوم جمهیور

اسالمی ،که بیش از  81درصد ملت ایران رأ مثدت دادند ،بعد از تشکر از ملیت و
تأکید بر مدنا دموکراتیک حکومت اسالمی ،آن را ماهیتیاً متمیایز از نیوع غربیی و
شرقی دانسته و معتقد است:
«دموکراسی ،غربی اش فاسد اسیت و شیرقی اش هیم فاسید اسیت .دموکراسیی
اسالمی صنیح است و ما بعدها اگر توفیق پیدا کنیم بیه شیرق و غیرب اثدیات
می کنیم که دموکراسی که ما داریم ،این دموکراسی است نه آن که شما داریید و
طرفدار سرمایهداران هستید و نه اینکه آنها دارند و طرفدار ابرقیدرتها هسیتند و
همه مردم را در اختناق عظیم گذاشتند».

به نظر می رسد علیت اینکیه امیام خمینیی دموکراسیی صینیح را در حکومیت
اسالمی می داند این است که در دموکراسی مسأله مهم ،توجه به خواسیت ملیت در
تمام ابعاد انسانی است ،نه در یک بعد ،و اسالم به تمام این ابعاد توجه کرده است.
امام خمینی دموکراسی ها موجود در غرب را غیرواقعی دانسته و مدعی اسیت
که دموکراسی اسالمی شکل واقعی آن را به نمایش خواهید گذاشیت و دموکراسیی
مییوردنظر خییود را متفییاوت از دموکراسییی موجییود در غییرب میییدانیید .از اییین رو
دموکراسی مدعا آنان را نه دموکراسی بلکه نوعی استدداد و دیکتاتور تلقی کرده
است.

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

شاخصهای دموکراسی در اندیشه امام خمینی
با توجه به پایدند عملی حضرت امام بیه شاخصیه هیا دموکراسیی (آزاد و
برابر ) اینک به بررسی آنها در اندیشهها امام میپردازیم:
آزادی در اندیشه امام خمینی

آزاد از دیدگاه امام عدارت از حق انتناب و یا اختیار است که انسیان هیا در
رابطه با نوع زندگی ،مشی ،عقیده ،نظر و رأ خود دارند ،مندودة آن تا مرز قوانین
اسالم میباشد که در کشور در قالب قانون اساسی تدلور یافته است.
 .امام خمینی ،صنیفه امام ،ج  ،3ص .575
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آزاد در تفسیر اسالمی به معنا فراهم بودن امکانات الزم برا بهره مند شیدن
آحاد ملّت از حقوق حقه خود می باشد ،تا هر یک بتواند از حقی که طدیعیت بیرا
او فراهم کرده به ننو احسن بهره مند گردد .در این گونه آزاد طدعاً منیدودیت در
چهارچوب قانون را ایجاب میکند تا مانع از تزاحم حقوق باشد.
پ

می توان نتیجه گرفت که منظور از آزاد  ،هرج و میرج نیسیت بلکیه خیود

آزاد نیز برا احترام و حیثیت انسان می باشد .پ

حتماً این آزاد باید حیدود و

قوانین داشته باشد تا از آن فراتر نرود .به همین خاطر امام معتقد بودند قوانین دینیی
به عنوان مرزها آزاد می باشد .از طرفی چون بعید از پییروز انقیالب اسیالمی
قانون اساسی کشور بر اساس قوانین اسیالمی تیدوین گردیید .امیام رعاییت قیانون
اساسی را الزامی می دانستند و بر حرکت رو مرزها قیانون تأکیید داشیتند .و در
بنشی دیگر از سننانشان فرموده اند« :آزاد که می خواهیم ما ،آن آزاد که اسیالم
به ما داده است ،حدود دارد آزاد  ،آزاد در حدود قانون اسیت .همیه جیا دنییا
اینطور است که آزاد که هر ملتیی دارد ،در حیدود قیانون آزاد دارد .نمیی توانید
کسی به اسم آزاد قانونشکنی بکند»
ایشان تأکید داشتند نداید از آزاد ها سوءاسیتفاده شیود بلکیه بایید از آزاد در
جهت هدایت ملت و منفعت ملت استفاده نمیود بنیابراین هروقیت اگیر کسیی ییا
کسانی بنواهند از آزاد در جامعه سوءاستفاده کنند باید جلو آنها را بگیرند.
امام خمینی آزاد را قدول دارند و اصوالً یکی از اهیدا

ایشیان در مدیارزه بیا

رژیم پهلو همین آزاد بوده است ولی آزاد میوردنظر امیام بیا آزاد رایی در
جوامع غربی تفاوت دارد.
دموکراسی ،آزادی

آزادی بیان و عقیده

به نظر امام در یک جامعه اسالمی همه افراد در ابراز عقاید خود آزادند و آزاد

و سکوالریسم در
اندیشه امام خمینی(ره)
( 03تا )39

بیان ،قلم و عقییده نییز بیرا همگیان آزاد اسیت .ایشیان آزاد اظهیارنظر را حیق
منالفان نیز می دانستند که بتوانند اظهار منالفت کننید .در ایین میورد میی فرماینید:
«کسانی که منالف هستند ،آزاد و منتارند که اظهار منالفت نمایند و علما اعالم
 .امام خمینی ،صنیفه امام ،ج  ،3ص .575
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شهرستان ها و قر و قصدات و خود ملت مکلف اند که نگذارند کسی سیلب آزاد
از کسی بکنند».
بطور خالصه می توان گفت که دو دیدگاه بیارز در میورد آزاد بییان و عقییده
وجود دارد :یک دیدگاه ،که اعتقاد دارد آزاد حق طدیعی تمام انسان ها با هر عقیده
و مرامی است و شیهروندان از حیی

برخیوردار از نعمیت آزاد  ،همیه بیا هیم

برابرند و دیدگاه دیگر اینکه ،آزاد بیان و عقیده را صرفاً برا شهروندان معتقد به
نظام سیاسی و اعتقاد کشور جایز میداند وایشان به دالییل اعتقیاد ایین حیق را
برا همگان قائلاند.
امام آزاد بیان و عقیده را منت

فرد یا طدقه خاصی نمی دانند بلکه معتقدنید:

آزاد بیان و قلم و عقیده برا همگان آزاد میباشد.
و یا میی فرمودنید :در حکومیت اسیالمی همیه افیراد دارا آزاد بیا هرگونیه
عقیدها هستند.
پ

می توان گفت :امام اعتقاد به حقیوق انسیانها و حیق طدیعیی آزاد بییان و

عقیده برا تمامی انسانها دارند.
آزادی مطبوعات

یکی از لوازم وجود آزاد  ،که در آزاد بیان و اندیشه مطر میی شیود ،وجیود
مطدوعات و رسانه هایی است که اندیشه ها را مطر می کنند .چون امام خمینی برا
تعلیم و تربیت افراد در جامعه اهمیت زیاد قائل هستند و مطدوعیات هیم در ایین
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

امر نقش اساسی دارند .بیه همیین خیاطر امیام امّیت از آزاد مطدوعیات حماییت
می کنند الدته با مندودیت هایی کیه قائیل هسیتند و در همیین رابطیه میی فرماینید:
«روزنامههایی که مضیر بیه حالیت ملیت نداشید و روزنامیه هیایی کیه نوشیته شیان
گمراهکننده نداشد آزادند».
در تفکر امام مطدوعات نقش بسیار مهمی در جامعه دارند .ایشیان مطدوعیات را
منعک

کنندة آرمان ها ملت دانسته و فرمیوده انید« :نقیش مطدوعیات در کشیورها

منعک

کردن آرمان ملت است .مطدوعات باید مثل معلمینی باشند که مملکت را و

جوانان را تربیت میکنند و آرمان ملت را منعک

میکنند».

آزادی احزاب

00

00

امام با رعایت کردن مندودیت ها ذکر شده درباره آزاد  ،وجود احزاب را در

کشور می پذیرند .ایشان می فرمایند« :همه مردم آزادند ،مگر حزبیی کیه منیالف بیا
مصلنت مردم و مملکت باشد ».و در نهایت امام با اعتقاد کامل به آزاد احیزاب و
تشکل ها در اسالم ،این چنین میفرمایند« :کشیور اسیالمی اییران ییک مجلی

کیه

اعضا آن از طریق آرا عمومی مردم انتناب خواهند شد ،خواهد بود و تنهیا بیه
احزاب و گروههایی اجازه شرکت در انتنابات داده خواهد شد که بیه منیافع ملیی
احترام بگذارند».
با توجه به مطالب باال می توان گفت که امیام خمینیی از آزاد هیا سیاسیی یی
اجتماعی که مشروع باشند و منالف مصیالح میردم نداشیند و میردم را بیه صیننه
می کشانند و حمایت می کنند و آزاد ها غربی را که همراه بیا فسیاد و بیی بنید و
بار است قدول ندارند و آن آزاد که جامعه را به سو خداوند متعال میی کشیاند
میپذیرند.
برابری در اندیشه امام خمینی

برخیی از طرفیداران دموکراسیی بیر ایین باورنید کیه «برابیر کمیال مطلییوب
دموکراسی» است .در حقیقت می توان گفت که یکی از شایسیتگی هیا دموکراسیی
تأمین برابر است یعنی ،بدون تأمین برابر دموکراسی قابل تنقق نیست.
می توان گفت مؤلفه مهم در دموکراسی و یا رکن دوم دموکراسی از ارکان نظیام
دموکراسی ،برابر میان شهروندان است.
و منظور از برابر این است که هر فیرد از افیراد جامعیه از حیق شیرکت در
وضع قوانین دولتی یا نقد آن برخوردار باشد.
به طور خالصه می توان گفت برابر یعنیی اینکیه افیراد بشیر در مقابیل قیانون

دموکراسی ،آزادی

مساو هستند ،این برابر ناشی از برابر در آفرینش آنهاست ،زیرا افراد بشر برابر

و سکوالریسم در

آفریده شده اند .مفهوم برابر در یک مفهوم وسییعتر عدیارت اسیت از :برابیر در

اندیشه امام خمینی(ره)
( 03تا )39

مقابل قانون ،برابر در انتنابات ،برابر در داشتن فرصت ها فرهنگی ،اقتصیاد ،
سیاسی ،مشابه نادیده گرفتن یا لغو امتییازات میوروثی ،نیواد  ،ملیی و ...از جملیه
مصادیق برابر می باشند.
امام خمینی برابر انسان ها را قدول دارند و تنها مالک برتر افیراد نسیدت بیه
یکدیگر را تقو میدانندو میفرمایند:
«در اسالم هیچ امتیاز بین اشناص غنی و اشناص غیرغنی و اشناص سفید
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و سیاه ،اشناص منتلف بین شیعه ،عرب و عجم و ترک و غیر ترک بیه هییچ
وجه امتیاز نیست ...در حکومت اسالمی باید امتییازات از بیین بیرود و همیه
مردم مساو هستند ،با هم ،و حقوق تمام اقشار به آنها داده می شیود .همیه بیا
هم مساو هستند»...

از این رو می توان نتیجه گرفت که به نظر امام نداید بین افراد ،اعم از بی سیواد و
باسواد ،مسئوالن و غیرمسئوالن امتیاز قائل شد و همه افراد نسدت به هیم برابرنید و
هیچ امتیاز نسدت به هم ندارند و بین افراد نداید تدعیض قائل شد.
سکوالریسم
واژه سکوالریسم ( )secularismاز ماده « »secularاخذ گردییده اسیت ایین واژه
نیز از ( )seculumکه التینی است ،مشتق شده است واژه ( )seculumبه معنا گیتیی
و دنیا بویوه دنیا در برابر مسینیت (دیین) تعرییف میی شیود .بیرا واژه سیکوالر
( )secularمعادلها متفاوتی در زبان فارسی ذکر شده است .از جمله این معادلهیا
بشر  ،زمینی (غیر معنو ) ،دنیو  ،غیر مذهدی ،این دنیایی ،عرفیی و ایین جهیانی
می باشد .بر این اساس سکوالریسم ( )secularismبه معنا عرفیی گراییی ،دنییایی
گرایی ،دنیو گرایی و  ...میباشد.
پیروان این بینش ،بر این پندارند کیه دیین و هیر چییز کیه جندیه قداسیت و
معنویت دارد ،باید از روابط و فعالیتها اجتماعی بر کنار باشد .بنابراین پندار ،دین،
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

مننصر و مندود در امور فرد است و با مقوله ها سیاست و اجتمیاع ناسیازگار
است .ریشیه و اساس این تفکر را باید در موضع گیریها مغیرب زمیین در مقابیل
دین جست.
آنچه امروز در غرب ،به عنوان کلیسا و واتیکیان ،مظهیر معنوییت شیناخته میی
شود ،حوزه مسؤولیتش ،فقیط دعیا و اجیرا مراسیم وییوه در زمانهیا و مکانهیا
منصوص است و کار به کیار سیاسیت و اجتمیاع نیدارد ،از ایین رو  ،دیین در

1. The shorter oford Engish Dictionary. V. 2 1991.
 .مار بریجانیان ،فرهنگ اصطالحات فلسفه و علوم اجتماعی ،ویراستة بهاء الیدین ،خرمشیاهی ،مرکیز
مطالعات فرهنگی ،تهران. 73 ،
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تنوالت و حوادث اجتماعی کشورها غربیی نقیش و تیأثیر نیدارد و بیرا آن
جایگاهی در نظر گرفته نمی شود.
در کشور ما نیز ،روشنفکران غیر مذهدی ،معمول ،تنت تأثیر همین بیینش قیرار
گرفتند و با هر نوع فعالیت و دخالت دین در امور اجتماعی به منالفیت برخاسیتند.
این طرز تفکر ،در بین بسیار از روشنفکران به اصیطال میذهدی و ملیی گراییان،
رواج یافت و در آستانه پیروز انقالب اسالمی ،بروز و ظهور بیشیتر یافیت ،تیا آن
جا که اینان خواستار برگشت امام و روحانیت به قم شدند و بر این نظر اصرار میی
ورزیدند.
این نظر ،یا برخاسیته از عیدم شیناخت اسیالم و روحانییت شییعه اسیت و ییا
برخاسته از اغراض سیاسی.
اسالم ،دینی است که هم به ساختن و پرداختن فرد اهمییت میی دهید و بیه آن
دعوت می کند و هم به ساختن و پرداختن جامعه.
امام ،آنان که این اندیشه را در جامعه اسالمی ایران طر می کردند و بر آن پا
می فشردند ،دارا طر و برنامه می دانست که برا انزوا روحانیت طر کیرده
بودند.
جدایی دین از سیاست
عده ا دیگر بر این باور بوده و هستند کیه اسیاس ،مسیائل دینیی را ندایید بیا
مسائل سیاسی و اجتماعی یکی دانست و به هم آمینت ،بلکه دین چییز اسیت و
سیاست چیز دیگر .سیاست با دروغ ،دغل ،خدعیه و ...همیراه اسیت و شیریعت و
دیانت از این گونه امور ،منزّه و به دور .بنابراین ،بین دیانت و سیاسیت نمیی تیوان

دموکراسی ،آزادی

جمع کرد .اینان ،براساس همین باور نادرست و برداشت ناصنیح از دین و معیار

و سکوالریسم در

الهی ،هرگونه دخالت روحانیت و علمیا دینیی را در امیور سیاسیی و اجتمیاعی،

اندیشه امام خمینی(ره)

خال

شرع دانسته و برانزوا و دور آنیان از مسیائل سیاسیی اصیرار میی ورزنید.

( 03تا )39

(آخوند سیاسی) در نظر آنان یک فنش تلقی می شد و میی شیود .در منطیق آنیان
پرداختن به امور سیاسی و اجتماعی خال

شأن و مقام روحانیت است .فرقی نمیی

کند که نظام طاغوتی باشید ییا اسیالمی .ایین تفکیر ،هیم در مییان میردم معمیولی
هوادارانی داشت و دارد و هم در حوزه و در بین برخیی از اهیل علیم رواج دارد و
تدلیغ می شود .در مجموع ،تز استعمار جدایی دین از سیاست ،که ریشه در تفکیر
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سکوالریسم غربی دارد ،در نزد اینان ،مقدول افتاد و بر ایین اسیاس ،قدیل و بعید از
انقالب ،در برابر امام و روحانیت معتقد به مدارزه سیاسی ،موضع گرفتند .از ایین رو
جمهور اسالمی ایران که همواره به عنوان کشور اسالمی سیاست را مالزم دیین
و اخالق دانسته می بایدبه تقابل با سکوالریسم بپردازد و میدایید در جریانمهندسیی
فرهنگی در کشور لزوم شناسایی جریانها رقیب و متضاد چیون سکوالریسیم را
سر لوحه برنامه ها و سیاستها خود قرار دهد.
هدف از ایجاد حکومت اسالمی
امام خمینی سالم اهلل علیه حفظ نظام جامعه اسالمی ,جلیوگیر از بیی نظمیی و
هرج و مرج در میان امت اسالمی ,حفظ حیدود و ثغیور کشیور اسیالمی از هجیوم
بیگانگان و اجرا احکیام الهیی را از جملیه اهیدا

اصیلی در اسیتقرار حکومیت

اسالمی می دانند :با توجه به این که حفظ نظیام جامعیه از واجدیات میورد تائکیید
شرایع الهی است و بی نظمی و پریشانی امیور مسیلمانان نیزد خیدا و خلیق امیر
نکوهیده و ناپسند است ,و پر واضح است که حفظ نظام و سدّ طریق اخیتالل ,جیز
به استقرار حکومت اسالمی در جامعه تنقق نمی پذیرد ,لذا هیچ تردید در لیزوم
اقامه حکومت باقی نمی ماند .عالوه بر آن چه گفتیم ,حفظ مرزها کشور اسیالمی
از هجوم بیگانگان و جلوگیر از تسلط تجاوزگران بیر آن ,عقیالً و شیرعاً واجیب
است .تنقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسالمی میسّر نیست.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

نتیجه
از مجموع آنچه در این گفتار آمد می توان چنین نتیجه گرفت که حضرت امیام
بر اساس نگرش خیراندیشانه و شنصی به قدرت ،سیالمت و صیال حکومیت را
مشروط به آن می داند که افراد جامعه با حضور خود در مراکیز فرهنگیی ،اجراییی،
 .عیوضی ،منمد رحیم،درآمد تنلیلی بر انقالب اسالمی ایران،تیدوین نهیاد مقیام معظیم رهدیر در
دانشگاهها،قم:دفتر نشر معار 718،
 .شئون و اختیارات ولی فقیه ،ترجمه مدن

والیت فقیه از کتاب الدیع امام خمینیی(ره)،چیاپ چهیارم:

تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی- 731،ص . 7
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مقابله با جدهه ضد انقالب ،مسیتکدرین ،ناهنجاریهیا اجتمیاعی ،تصیویب قیوانین و
اصول عزت آفرین ،توجه دادن مردم به فرهنگ خود و خویشتن باور  ،مدارزه با
سرمایه داران و ثروت اندوزان ،دفاع قهرمانانه از مرزها جغرافیایی کشور ،مقابلیه بیا
تجزیه طلدان ،حضور قو در مجامع بین المللی ،تدییین و تشیریح اسیالم و برنامیه
ها جمهور اسالمی و ...در تثدیت انقالب اسالمی و استقالل و عزتمند کشیور
ایران و اعتال کلمه حق ،نقش منور و غیر قابل انکار داشته کیه کنیدوکاو در
هر بنشی ،مجالی فراختر می طلدد .به امید آن که منققان و پووهشیگران و عالقیه
مندان به تاریخ انقالب اسالمی در ثدت و ضدط این اوراق زرین و پرافتنار ،به جید
جهد برخیزند و نگذارند تنریف گران ،باقلمها آلوده و سینه هیا پیر از کینیه و
بغض خود ،حماسه ا که امام (ره) به برکت اسیالم و پشیتوانه مردمیی آفریید ،از
جلوه بیندازند و نسل حاضر و نسیلها آینیده را از الگیو قیرار دادن ایین حرکیت
مقدس و تنول عظیم و سرنوشت ساز ،باز دارند ونگذارند دگر بار ،فرهنگ پیوچی
و ابتذال ،غرب باور و غرب زدگی ،رخوت و سستی ،بی تفاوتی و ...رواج دهنید
و آن همه تالش و ایثار را نقش بر آب کنند و به دشمنان به ذلت بیرون رانده شده،
میدان فعالیت بدهند.

دموکراسی ،آزادی
و سکوالریسم در
اندیشه امام خمینی(ره)
( 03تا )39
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