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مقطع علوم قرآن و حدیث  رشته   0111111911   دانشجویی به شماره   محمد فرزاداینجانب   

این پایان نامه حاصل نمایم که کلیه نتایج مییید أت    01مهر ورودی      کارشناسی ارشد   تحصیلی

ا ذکر کامل موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران را ب جانب و بدون هرگونه دخل و تصرف وکار این

به تشخیص دانشکده مطابق با ضوابط اثبات خالف مندرجات فوق  ام در صورتذکر کرده مشخصات منبع

تکثیر کتب و نشریات و آثار  قانون ترجمه و حقوق مؤلفان و مصنفان، و مقررات حاکم )قانون حمایت از

 . و حق هر گونه...( با اینجانب رفتار خواهد شد پژوهشی و انضباطی آموزشی صوتی ضوابط و مقررات

و مجازات را از خویش سلب  اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف

نمایم . در ضمن مسئولیت هر گونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی می

ونه مسئولیتی در این ( به عهده اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچ گاداری و قضاییصالح )اعم از 

 . داشت نخواهدخصوص 

 

 

 : دانشجو نام و نام خانوادگی

 تاریخ و امضاء: 
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ری حقوق:  واگذا

کارات و نو آوری اهی انشی از تحقیق  کلیه حقوق ربگرفته از نتایج مطالعات ،ابت

 موضوع این پایان انهم متعلق هب دادکشنه اصول الدین زدفول است.
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ه  ؛تقدیم هب ساحت مقدس حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدهم الفدا

ر انقالب اسالمی اریان حضرت امام خمینی )ره(  و تقدیم هب     روح رپ فتوح بنیانگذا

 ؛ای حفظه اهلل و علمای عظاممقام معظم رهبری امام خامنهو تقدیم هب  

ی راه اسالم   ؛و تقدیم هب شهدا

رند و رد جهت اعتالی   ین اسالم کوشا می باشند.د و تقدیم هب همه ی دانش ژپواهنی هک رد این رعهص گام ربمیدا
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 تمام سپاس از آن او

 گیرم هک دیگران را صدا می کردم، پاسخم را نمی دادند.، هک غیر او چیه کس را صدا نمی کنم

 آن اوتمام سپاس از 

 گیرم هک هب دیگران دل خوش می کردم، انامیدم می کردند.، هک دلم هب چیه کس غیر او خوش نیست

 تمام سپاس از آن او

شت هب این مردم، خوارم می کردند.، هک کاراهیم را خودش رو هب راه می کند  گیرم هک امورم را وامی گذا

 تمام سپاس از آن او

شت، ولی گفت هک  دوستم دارد. هک هب من نیازی ندا

 تمام سپاس از آن او

 هک گویی چیه کار سیاهی نکرده ام.، هک جوری با من صبوری می کند

 .شایسته رتین کس ربای سپاس، بهترین موجودی هک می شناسم، بهترین من است، رپوردگار من

 فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی 

 دانم تشکر کنم از:هب رسم ادب و احترام رب خود وظیفه می

رم.دانم تواانیی جبران یک لح هک می ، ربای تمام زحماتشان  و همسر دلسوز ومهربانم،، مزبرگوار اززحمات بی رديغ پدر ومارد  ظه از لطف و صبوریشان را ندا

ر ، استاد محترم و فرهیخته لمسلمین دکتر محمدرضا بهدا
 اهی ارزشمندشان چراغ راهم بود.راهنمایی هک حجة االسالم و ا

لمسلمین دکتر امیر عطار زاده 
 گلستانی  جناب آاقی  وحجة االسالم و ا

تح
 .یل ص ، هب پاس الطاف فراوان ایشان رد طول دوران 

تحصیل هک محترمی  کلیه اساتید و
 اه، بلکه با اندیشیدن آشنا کردند.   مرا هن تنها با اندیشهرد دوران 
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 چکیده

سیاسي امام خمیني)ره( به عنوان معمار و بنیانگذار انقالب شکوهمند اسالمي  و سیره انديشه
ايران، همواره به مثابه يکي از مهمترين منابع يا شاخص شناخت تفکر انقالب اسالمي، مورد 

توجه محققان داخلي و خارجي بوده است؛ از اين رو، بررسي و تحلیل انديشه سیاسي ايشان به 
نخستین ولي فقیه و رهبر سیاسي مبسوط الید در جهان اسالم در عصر غیبت، حائز اهمیت عنوان 

 و اولويت است.

بنیانگذار جمهوري اسالمي ايران، قیام و نهضت اسالمي خويش را از نظر فکري، با احیاي انديشه 
 زسیاسي اسالم، به ويژه احیاي تئوري حکومتي اسالم، آغاز کرد و اين در حقیقت، يکي ا

ي هاي اسالمهاي اساسي نهضت بیدارگرانه و حیات بخش امام راحل)ره( با ديگر نهضتتفاوت

هاي اخیر بوده است و همین تفاوت اساسي، يکي از عوامل مهم موفقیت و پیروزي انقالب سده
 اسالمي بوده است. 

یاسي مند فلسفه س امام خمیني)ره(، عالوه بر مبارزه براي نفي استعمار و استبداد، به ارائه نظام

کومتي ح مدل نوع چه که اسالم پرسش اساسي و مهم فلسفه سیاسي سه اسالم پرداخت و به اين
هاي صريح و چه کسي بايد حکومت کند؟ و چگونه بايد حکومت کرد؟ پاسخو  مشروع است؟

مام اهتروشني داد و در عمل نیز پس از پیروزي انقالب اسالمي، براي جاري کردن اين انديشه، 
 ورزيد.

ما در اين  و براي اين منظور  اين نوشتار در جهت تبیین مدعاي مذکور، سازماندهي شده است

نوشتار در پي تطبیق اين سیره و انديشه با آموزه هاي قرآني برآمده ايم و بر آن شديم تا ثابت 
ا ه کامال بکنیم سیره و منش سیاسي امام خمیني)ره( در تشکیل حکومت اسالمي و اداره جامع

آيات و آموزه هاي قرآن تطابق و سازگاري دارد و از آنجا که امام خمیني )ره( دانش آموخته 

یخته اين مکتب سیاسي اسالم بوده، تمامي اصول و راهبردهاي سیاسي او در اداره حکومتي هفر
 که بنیانگذارش بود، دقیقا با متون ديني اسالم و آموزه هاي قرآني منطبق است.    

 : سیره، سیاست، سیره سیاسي، حکومت، امام خمیني)ره(،قرآن .کلید واژه ها
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 مقدمه

 اي، انديشه لحاظبه  که افتاد اتفاق زماني - میالدي1979 سال -در )ره( خمیني امام انقالب

 مدرن، عقالنیت و مدرنیته هاي انديشه تمام آن، در که دوراني بود؛ شده آغاز مدرن، پست دوران

 دين نه آن، در که اي ه ؛دور بود شده دچار سردرگمي نوعي به بشري انديشة و بود باخته رنگ

 .عقل و علم نه و شد مي شمرده معتبر

 مسیحیت حاکمیت تلخ تجربة و میانه قرون ظلماني و سیاه دوران پايان از پس غربي انديشوران

 باورشان و انداختند مرجعیت از را دين و نهادند دين اصل حاکمیت بر بطالن مهر شده، تحريف

 . باشد داشته کارآمدي جديد، دنیاي در حداقل بتواند دين که شد نمي

 کامالً او . نمود احیاء آن کارآمدي به عمیق باوري با را اسالم)ره(  خمیني امام فضايي، چنین در

 تشنة جهان،، امروز: »  فرمود مي و است محمدي ناب اسالم تشنة امروز، بشر که بود معتقد

 است ديانت قرن رو، پیش قرن که دانست مي خوبي به. او  1« است محمدى ناب اسالم فرهنگ

 را آينده مقابلة و ؛واضح کفرِ نه دانست؛ مي آمريکايي اسالم را آينده دشمن ، دلیل همین به و

 از چون غرب و شرق استکبار امروز،: »  کرد مي معرفي آمريکايي اسالم با ناب اسالم مقابلة

 آمريکايى اسالم فرهنگ گسترش و نفوذ ،...است مانده عاجز اسالم، جهان با مستقیم رويارويى

 اسالمى، هاى ملت از بسیارى براى هنوز متأسفانه که ...اند گذاشته آزمايش به ديگر طرف از را

 .  2« است نشده مشخص کامالً ...  محمدي ناب اسالميي و آمريکا اسالم بین مرز

 بنايي غناي از خود که مکتبي بود؛ اسالم مکتب احیاگر بلکه نبود؛ ساز مکتب ،)ره( خمیني امام

 بود معتقد امام که آنجا از  .بود شده رانده حاشیه به گوناگون داليل به و بود برخوردار مبنايي و

 نکرد سعي گاه هیچ،  3«ندارد ايسمي هیچ عناصر گرفتن قرض به نیازي و است کامل اسالم،: » 

 مشابهت صرف شود، مي ديده هايي مشابهت اگر و کند اقدام بشري مکاتب از گیري وام به

 امري ايشان قصد و نظر که است آن بیانگر خوبي به امام انديشة همة به توجه ، وگرنه است

 بشود عرضه - هست که طور آن - اسالم و قرآن اگر: »  بود معتقد )ره(خمیني امام.  بود فراتر

                                                           

 . 87، ص 21ش، ج هـ 1378، خمیني، تهران امام آثار نشر و تنظیم مؤسسة ،صحیفه امام اهلل، روح سید خمیني، مام. ا  1

 .  121- 122. همان، ص   2

 .  437، ص 3همان، ج  3 .
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 را اسالم اگر اند؛ نشناخته را اسالم که است اين براي انحرافات.  هستند او مشتري همه دنیا، به

 .  1«هستند او مشتري همه کنند، درک را اسالم احکام و بشناسند

 با.  بود اسالم نهايت، و داور ابزار، منبع، حقیقت، در و ديد مي اسالم زاوية از را چیز همه امام،

 کلمة ايشان هاي سخنراني اغلب در که کرد ادعا توان مي امام، حضرت بیانات به اجمالي نگاهي

 .است گرديده ذکر اسالم

 مهمترين از برخي تا کنیم مي تالش ، )ره(خمیني امامسیره  بررسي و تفحص با نوشتار، اين در

کرده و به مطابقت آنها با  بیان را آيد مي به دست )ره(خمیني امام سیاسي سیرة از که الگوهايي

 آموزه هاي نوراني و عمیق قرآن بپردازيم . 

بخش اول کلمات کلیدي و همچنین اهمیت و ضروت بحث مورد بررسي قرار نوشتار در  در اين

 گرفته است .

سپس دربخش دوم در دو گفتار، اول مباني ضرورت تشکیل حکومت اسالمي مورد بررسي و 

ين گفتار شامل دو فصل مي باشد که در فصل اول به مباني ضرورت واکاوي قرارگرفته است . ا

تشکیل حکومت اسالمي از منظر قرآن کريم و در فصل دوم از منظر امام خمیني )ره( پرداخته 

 شده است .  

رداخته پ اصول و راهبردهاي کلیدي نظام سیاسي اسالم از منظر امام و قرآنسپس در گفتار دوم به 

تیزي از اصل استکبار سشده است . اين گفتار شامل چهار فصل بوده که به ترتیب عبارتند از : 

اصل وحدت مسلمین از  ؛  اصل حمايت از مستضعفین از منظر امام و قرآن؛  منظر امام و قرآن

 .  اصل اقتدار و عزت مندي از منظر امام و قرآن؛  منظر امام و قرآن

بتدا به بیان نظرات قرآن در مورد ضرورت تشکیل حکومت اسالمي و نیز در در اين نوشتار ا

مورد اصول و راهبردهاي کلیدي نظام سیاسي اسالم پرداخته و سپس با بیان نظرات و بیانات و 

 گفته هاي امام خمیني)ره( در اين خصوص، به مطابقت بین اين دو همت گماشته شده است . 

 

                                                           

 .  529، ص 6. همان، ج  1
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 مبحث اول : بیان مسئله

 عنوان به - اجماع و سنت و عقل به توجه کنار در اصولي، فقیه يك عنوان به ،)ره(خمیني امام

  .مي دانستند اسالمي دانش تولید منبع اصلي ترين و را مهمترين قرآن -ديني معرفت تولید منابع

 و سیاسي مسائل در استفاده است، مورد منبع   عبادي و فردي زندگي در که اين بر عالوه قرآن

 میتوان را خمیني امام ديني و سیاسي نهضت .است بوده )ره(امام حضرت توجه مورد نیز اجتماعي

 به عمل صدد در هم و شدمي  تغذيه قرآن از هم که نهضتي دانست؛ قرآن به نهضت بازگشت

 سرچشمه را مجید قرآن )ره(خمیني امام اجتماع بود. و سیاست صحنه در قرآني آموزه هاي

 ببینند و چنین را قرآن نیز اسالم علماي تا مي کرد توصیه و دانست مي انسان هاي دانش تمامي

 و ادب تا فلسفه و عرفان از است؛ چیز همه سرچشمه کتاب اين شود معلوم تا ؛کنند مطرح

 .سیاست

 آموزه هاي از برخاسته سیاسي جديدي، و انساني علوم داعیه دار )ره(امام خمینياز آنجا که 

 تأثیر تحت شدت به را سیاست جهان ايشان سیاسي اقدامات و رفتارها است و وحیاني بوده

 تبیین بر آن داشته است که به را سیاسي و اجتماعي علوم پژوهشگران از داده است؛ بسیاري قرار

 و پیامدهاي آن بپردازند . و نتايج ايشان انديشه سیاسي الهي تفسیر و

چرا که تشکیل حکومت اسالمي را الزم و ضروري مي دانست . ،در اولین اقدام )ره(امام خمیني

ان در يشبه نظر ايشان داليل عقلي و نقلي متقني را مي توان در اين خصوص ارائه داد از جمله ا

 جايي مي فرمايد:  

 احکام اسالمى ، اعم از قوانین اقتصادى ، سیاسى و حقوقى تا روز قیامت ، باقى و الزم» 

همیشگى  االجراست . هـیچ يك از احکام الهى ، نَسخ نشده و از بین نرفته است . اين بقا و دوام

، عهده دار  را تضمین کردهاحکام ، نظامى را ايـجـاب مى کند که اعتبار و سیادت اين احکام 
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اسالمى امکان پذير  اجراى آن ها شود؛ زيرا اجراى احکام الهى ، جز از رهگذر برپايى حکومت

 . 1« تنیس

ضرورت تشکیل حکومت اسالمي در سیره حال با توجه به اين موضوع مي خواهیم بدانیم: 

 ؟ و قرآني چگونه است در مقايسه با مباني و اصول و متون دينيسیاسي امام خمیني ) ره ( 

آموزه هاي قرآني در انديشه هاي هاي سیاسي امام خمیني )ره( از چه جايگاهي برخوردارند؟ 

سیره سیاسي امام خمیني )ره( در تشکیل حکومت اسالمي تا چه اندازه و اصول راهبردي ارکان 

 با آموزه هاي قرآني مطابقت دارد ؟ 

 ی تحقیقمبحث دوم : پیشینه

يکي از مباحث و ابعاد مهم دين مبین اسالم، بُعد سیاسي و حکومت داري و حاکمیت  از آنجا که

اسالمي است، از اين رو از زمان صدر اسالم تا کنون علما و بزرگان ديني ما به انحاء مختلف 

چه در بحثهاي روايي چه در مباحث کالمي و چه در مباحث فقهي، مطالب و نوشته هاي مکتوب 

بجاي گذاشته اند. مثال  عالوه بر روايات معتبر  شیعه و اهل تسنن در خصوص مهمي را از خود 

حکوت سیاسي و وظايف حاکمان اسالمي همچون نامه سیاسي امام علي )ع( به مالك اشتر و ... 

 :مي توان در باب حاکمیت اسالمي و ضرورت حاکمیت ولي فقیه به اين کتب اشاره داشت

، از عالمه 2ه.ق(؛ نهاية االحکام،ج 447، شیخ طوسي )2ه.ق( ؛ النهايه ج 413المقنعه شیخ مفید )

، از شیخ محمد حسن نجفي 21ه.ق(، جواهر الکالم، ج786حلي؛ الذکر، از شهید اول )

 ه.ق(و ...1226

ه مي چاما در دوره معاصر و کنوني طبق بررسي هاي به عمل آمده ، انديشمندان و محققین اسال 

عددي ؛کتابها و مقاالت علمي مت«نظريه سیاسي اسالم»به صورت مستقل و چه غیر مستقل، درباره 

:  کتب استناد جسترا نیز به رشته تحرير در آورده اند، از جمله در دوره معاصرمي توان به اين 

                                                           

 فرهنگ ارتوز انتشارات ،(البیع کتاب شؤون و اختیارات ولى فقیه، )ترجمه مبحث و اليت فقیه از ،سید روح اهلل امام خمینى،.   1

 .23ص  ،هـ .ش 1369تهران، اسالمى، ارشاد و
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