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مقدمه
 -١اندیشه در لغت به معنای فکر ،تامل و نوعی از فعالیت ذهنی انسان عاقل است که در جهت کشف
نادانسته ها صورت می گیرد.
 -۲درکتب منطقی ،اندیشه عبارت است از مرتب ساختن امور معلوم برای کشف مجهول.
 -۳اندیشه به عنوان حرکت ذهن از مبادی ) معلومات تصویری یا تصدیقی( به سوی مطلوب.
 -۴در معنای خاص ،اندیشه تفکری مبنایی است با ویژگی هایی همچون انسجام و حد و حدود منطقی
و قابلیت استدﻻل.
 -۵هرگونه تفکر یا تﻼش ذهنی را که به لحاظ منطقی منسجم و دارای مبنا و چارچوب بوده و موجه و
مهم باشد اندیشه می نامیم.
 -۶اندیشه سیاسی نیز مجموعه ای از آرا و عقاید است که به شیوه ای عقﻼنی ،منطقی و مستدل )و فراتر
از آرا وترجيحات شخصی( ،درباره چگونگی سازمان دادن به زندگی سیاسی مطرح می گردد که می تواند
توصیفی با تبیینی باشد.
 -۷اندیشمند سیاسی کسی است که بتواند درباره آرا و عقاید خود به گونه ای عقﻼنی و منطقی استدﻻل
کند تا جایی که اندیشه های او دیگر آرا و ترجیحات شخصی به شمار نرود.
 -۸هدف اندیشه سیاسی نه فقط توضیح علمی ،که تغییر واقعیت همراه با سرزنش یا تایید اخﻼقی
است .در واقع هدف اندیشه سیاسی یافتن راه هایی است برای باﻻ بردن کارآمدی حوزه سیاسی و اداره
بهتر جامعه.
 -۹اندیشه سیاسی اگر براساس مبانی فلسفی مطرح گردد فلسفه سیاسی خوانده می شود و اگر برپایه
مبانی فقهی یا کﻼمی مطرح شود فقه سیاسی یا کﻼم سیاسی نام می گیرد.
 -۱۰اصوﻻ" اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( متاثر از ابعاد مختلف اندیشه های انسان در حوزه های
عرفانی ،فقهی  ،فلسفی و کﻼمی است.
 -۱۱تصویر غالب جهانی از امام خمینی )ره( تصویری است که در آن وجهء رهبری سیاسی امام  -در
مقام رهبر بزرگترین انقﻼب قرن  -غلبه دارد و امام را فردی می شناسند که موفق شد با بسیج میلیونی
مردم نظام قدرتمند شاهنشاهی را واژگون سازد و نظام جدید سیاسی را به جای آن بنشاند.
 -۱۲وجه پنهان و با اهمیت تصویر امام ،ایدئولوگ بودن ایشان است.
 -۱۳امام خمینی ایدئولوگ اسﻼمی بود
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 -۱۴شناخت اندیشه سیاسی امام خمینی به عنوان الگو و مصلح دینی در جهان معاصر ،برای مسلمانان
اهمیت بسیار دارد؛ چرا که ایشان کوشید بین مذهب و سیاست در جهان معاصر پیوندی مجدد برقرار
سازد و با احیای جایگاه معنویت و دین گرایی در جهان کنونی ،رابطه تخریب شده دین و دنیا و عقل و
ایمان را بازسازی کند.
 -۱۵امام خمینی ره از مدلی از توسعه و پیشرفت حمایت نمود که بتواند با معنویت نیز توام گردد.
 -۱۶براساس مدل تحلیلی توماس اسپر یگز انگیزه اندیشه های سیاسی  ،حل مشکﻼت و بحران های
جامعه است.
 -۱۷برای تجزیه و تحلیل اندیشه امام خمینی ره از چارچوبی نظری شبیه مدل تحلیلی استفاده توماس
اسپرینگز بهره برده ایم.
 -۱۸امام خمینی ره در اندیشه سیاسی خود از سه چیز تاثیر پذیرفته است:
اول .نوع نگاه اسﻼم به جهان هستی و انسان ،دوم .اندیشه های کﻼمی شیعی و به ویژه نوع نگرش شیعه
به اندیشه امامت و سوم نیز اندیشه های فقهی اصولیون شیعه.
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فصل اول :حوﻻت سياسی -اجتماعی دوران حيات امام خمينی و نقش آن د ر ط ح
انديشه سياسی ايشان
 -۱پدر پدر بزرگ امام خمینی ره از علمای نیشابور بود که به منظور تبلیغ دین اسﻼم رهسپار منطقه کشمیر
در هندوستان شد و در آنجا به شهادت رسید .پدربزرگ امام به دعوت یکی از بزرگان خمین به ایران
بازگشت و در خمین ساکن شد.
 -٢پدر امام خمینی ره سید مصطفی  ،معاصر) هم دوره( میرزای شیرازی  -صاحب فتوای معروف
تنباکو  -بود.
 -٣امام خمینی ره در هنگام مرگ پدر ،کمتر از  ۵ماه سن داشت .
 -۴در تربیت و پرورش شخصیت دوره کودکی و نوجوانی امام خمینی ره ،عمه اش سهم بسزایی داشت.
 -۵از مصائب بزرگ پایان دوران نوجوانی امام خمینی ره ،مرگ عمه و مادر بزرگوارشان بود.
 -۶فصل دوم زندگی امام خمینی ره از زمان مهاجرت به اراک در سن  ۱۹سالگی ) ۱۳۰۰ش( برای ادامه
تحصیل آغاز گردید.
 -۷از اساتید امام خمینی ره که بیش از دیگران مورد عنایت ایشان بودند یکی آیت ﷲ حائری ) از
شاگردان میرزای شیرازی و موسس حوزه علمیه قم( و دیگری نیز آیت ﷲ شاه آبادی) معلم اخﻼق( که
تا سال  ۱۳۱۴در قم بوده است.
 -۸امام خمینی ره در سال  ۱۳۰۷و در بیست و هفت سالگی ،شرحی عرفانی بر دعای سحر نوشت.
 -۹دو ویژگی برجسته در مورد مطالعات و تحصیﻼت امام خمینی ره در خور توجه است که یکی جامعیت
علمی و تنوع دروس مورد تحصیل ایشان است و دیگری سخت کوششی و تﻼش امام در مطالعه و
تحصیل است.
 -۱۰از دیگر آثار امام خمینی ره در سنین جوانی می توان به شرح دعای سحر)در سن  ۲۷سالگی(
مصباح الهدایه الى الخﻼفه و الوﻻیه ) در  ۲۸سالگی( سر الصلوه ،چهل حدیث ) حاصل دروس اخﻼق
ایشان ( حدیث جنود عقل و جهل و رأس ا لجالوت اشاره کرد.
 -۱۱مباحث فقهی امام خمینی ره در کتابهای المکاسب ) ۶جلد و حاصل  ۱۵سال تدریس در نجف(،
طهاره ) ۳جلد و محصول دروس خارج در قم( ،الرسائل)  ۲جلد( ،تحریرالوسیله و جزء اینها آمده است.
-۱۲امام خمینی ره در حوزه مسائل سیاسی  -اجتماعی کتابهای کشف اﻷسرار و حکومت اسﻼمی و
وﻻیت فقیه )حاصل  ۲۰جلسه درس ایشان در نجف( تدوین کردند.
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