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 چکیده

 تا پیش از وقوع جنگ اول جهانی و سقوط امپراتوری عثمانی، متفکران جهان اسللا  الللد  و مقولله ی  یل  و     

تفسیر می کر ند و قائل به جدایی و تفکیک  یل  و  وللت از یکلدینر ننو نلد   ر   ولت را مفاهیمی به هم پیوسته

، با رشد تفکرات سیاسی لرب  ر جهلان اسللا  و بعلدها بلا و اواسط حکومت قاجار اواخر  وران امپراتوری عثمانی

سلتر  یافلت  از سقوط ای  امپراتوری، اندیشه های سیاسی مدرن  ر میان روشنفکران و نوگرایان مسلمان رشد و گ

مللت نلدای جلدایی  یل  از  وللت را  –رفته بو ند، با تاثیرپذیری از اندیشه  ولت  به اروپاقرن نوز ه محصلانی که 

وار  تقویلت شلد و بلا  یله ملذهنیون مطرح کر ند  با روی کار آمدن حکومت پهلوی ای  جریان بلیش از پلیش 

 ار اللله بروجلر ی مرجعیلت حلوزه علمیله را عهلده چالش جدی شد  اما  خمینی)ره( که پس از  رگذشت آیت

گرایانه از  ی  آن را به تمامی ابعا  زندگی انسان پیوند  هد  پلژوهش حارلر بو ، تلا  کر  تا با ارائه تفسیری جامع

للد از اسلا  چیست، پاسخ ایشلان را  ر قا )ره( گرایانه اما تلا   ار  تا با  رح ای  پرسش که منظور از تفسیر جامع

 اجتماعی تنیی  نماید   -موروعات عمدتاً سیاسی

 ، روحانیت گرا، اما  خمینی)ره(،  ی  و  ولتجامعلرب،  اسلا ، کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

های نوینی بو  که تلا   اشتند قرن بیستم میلا ی  ر جهان اسلا ، شاهد برآمدن اندیشه     

زندگی اجتماعی محدو  کنند  بسیاری از علما تلا  کر ند  هایحوزه  ی  را  رحضور تا 

تا با ای  اندیشه که  ی  از  ولت جداست، مقابله کنند   ر اواسط قرن بیستم و با روی کار 

، متفکران عالم سیاست تقابل ای   و  رو   اریهای مارکسیستی و سرمایهآمدن اندیشه

 ر میان ای   یالکتیک نمایند و اسلا  به بازتعریه جایناه  ی  تلا  کر ند تا نیز مسلمان 

به  ا  تقسیم بندی جهان  و قطنی را از افتا ن جوامع اسلامی سعی نمایند تا مسلمانان و 

النناء، برحذر بدارند و لذا نظریه جامع گرایی اسلا  را مطرح کر ند  متفکرانی چون حس  

به عنوان رهنران حرکت اسلامی  ر اواسط قرن بیستم اما  خمینی)ره( ، سیّد قطد، مو و ی

 ر  جامع گرایانه از  ی  صورت  ا ند، عریفیتاز متفکران مسلمان بسیاری  ینر  ر کنار 

ای  تعریه  ی  اسلا ،  ینی جامع و شامل و کامل است که تمامی آنچه که یک انسان 

  ر آن موجو  است مسلمان  ر رتق و فتق امور ما ی و معنوی بدان نیاز  ار ، 

گرایانه اما  خمینی)ره( از اسلا  از ای  رو، پژوهش حارر با ای  پرسش، که تفسیر جامع     

تحلیلی به ای  پرسش  - یدگاه تاریخی از استفا هگرا چه چیزی بو ؟ تلا   ار  تا با جامع

ابع پاسخ  هد  بر ای  اساس، چنی   یدگاهی  ر یک فرآیند تاریخی قرار خواهد گرفت و ت

های  مکراتیک به ظرف زمان و مکان است  زیرا پس از فروپاشی شوروی و برآمدن اندیشه

-عنوان  رح جاینزی  نظا   وقطنی، متفکران مسلمان تلا  کر ند تا  ر ای  چارچوب نظریه

 گرا نمایند پر ازی کنند و سعی کنند اسلا   مکراتیک را جاینزی  اسلا  جامع

 

 جامعیت اسلام در جهان اسلام معاصر مفهوم .1

-گرا از  ی  به ای  معنا که  ی  تمامی ابعا  زندگی انسانی را  ر برمیتعریه جامع     

هایی پس از انقلاب فرانسه بو  که تلا   اشتند تا  ی  به گیر ، بیشتر حاصل برآمدن نظریه

میلا ی عصر حاکمیت حاشیه رانده شو  و برای بسیاری متفکران لرب  ر اوایل قرن بیستم 
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 ی  سنتی به سر آمده بو  و نوگرایان مسلمان  ر جوامع اسلامی  ر صد  بو ند تا ای  تفسیر 

خرقانی، ؛ 33-76 :21هل، المجلد 9319 جما ی الأولی ررا،رشید )را تنلیغ و ترویج کنند

ه، زا  ر ایران کسانی چون ملکم، آخوند  (921-23: 9تا، جلننّا، بی؛ ا11هل ق: 9331

مترا ف کسروی، شیخ ابراهیم زنجانی، و بسیاری  ینر تلا  بسیاری کر ند تا مفهو   ی  

است با آخرت، را ترویج کنند   ر جهان اسلا  بارزتری  شخصیت از ای  گروه، علی 

عندالرازق  ر مصر بو  که تلا  نمو   ر نظریه سیاسی خو  اسلا  را محدو  به آخرت کند 

 ( 996 : 9121)عندالرازق، معرفی کند و آن را مانند مسیحیت

های بسیاری را  ر میان سطح وسیعی از متفکران مسلمان ها واکنشای  قنیل اندیشه     

گرایانه از  ی  اسلا  برای مقابله با آن و  ر پاسخ به براننیخت و باعث شد تا تفاسیر جامع

مفهومی کامل و »الننّا، اسلا  برای نمونه، از نظر حس  های سیاسی لربی ارائه شو   نظریه

کند و  ر هر موقعیت آن نظری ویژه  ار  جامعی است که تمامی امور زندگی را تنظیم می

پر از   کند و به اصلاح مشکلات و انتظا  زندگی مر   میو نظامی محکم و  قیق ورع می

د لیک  فهم ما از کننبسیاری از مر   به خطا اسلا  را تنها به عنا ات و معنویات محدو  می

شو   ای  ا عای ما فهم خو  ما نیست، اسلا ، وسیع و انتظا  شئون  نیا و آخرت را شامل می

تا، ایم)الننّا، بیبلکه آن چیزی است که از کتاب خدا و سیره مسلمانان نخست فهم کر ه

و  (  اسلا ، هم عقیده است و هم عنا ت، هم و   است و هم نژا ، هم  ی  است6-3: 9ج

: 9تا، جالننّا، بی)«هم  ولت، هم روحانیت است و هم عمل، هم کتاب است و هم شمشیر

توان (  شنیه به همی  تعریه جامع، را  ر اندیشه مو و ی می61: 9331؛ رزق، 23-921

های متفرق که از اینجا و آنجا اسلا  یک مجموعه از افکار پراکنده و راه» سراغ گرفت 

ای نداشته باشد، نیست  بلکه نظامی ایی که با یک  ینر هیچ رابطههآوری شده به گونجمع

ریزی شده است  و ارکان مهم و است جامع، که منانی آن براساس محکم و استواری پی

بزرگ آن  ر کنار جزئیات کوچک و  قیق، به آن منانی محکم با ارتنا ی منطقی پیوند 

ز، روحانیون متعد ی تلا   اشتند تا تعریفی (   ر ایران نی7: 9313 ار )مو و ی، تابستان 
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است و  فرا زمانیخرقانی اسلا   ینی جامع و جامع از اسلا  ارائه  هند  از نظر آیت الله 

انحطا ی که بر مسلمانان عارض شده ناشی از بر اشت للط مسلمانان از ای   ی  

 ( 20تا: است)خرقانی، بی

متفکران پس از خو   ر تعریه جامع گرا از پر ازی که بر تمامی اما مهمتری  نظریه     

تعاریه جامع گرای او از اسلا  با تفسیر جامع گرای  اسلا  تاثیر گذاشت، سیّد قطد بو  که

   اشتنز یکی  اما  خمینی)ره(

 هد، تعریفی تقابلی و جدلی است و ای  تعریفی که سیّد  ر اسلامیات خو  از اسلا  ارائه می     

 نیا بر سر  و راهی: اسلا  یا »عمر سیّد عنصر لالد بو   عناوینی چون:  نناه  ر  و  هه پایانی

هل/ 9121العقیل ، و اسلا  حقیقی) 9(، اسلا  امریکایی399هل  : 9361قطد، «)کمونیسم!

( اسلا  و مسیحیت و اسلا  و جاهلیت، نشان از تفکر تقابلی سیّد  ر ایامی  اشت که 396 : 2003

(  او برای اینکه مفهو  31-6هل ق، 9333رب تقسیم شده بو )قطد، جهان به  و بلوک شرق و ل

و بر اشت خو   را از اسلا  بهتر مطرح کند به مقایسه آن با افکار و ا یان موجو  به ویژه 

های روحی انسان را مدّنظر  ار  پر از    ر نناه او مسیحیت تنها جننهمسیحیت و کمونیسم می

های محض تاکید  ار ، اما اسلا  جامع ای   و است و هدف و کمونیسم نیز بر حوایج ما ی

روحی و هواهای جسمی را یکجا بیان  اشته و  ر آن حوایج معنوی و ما ی از هم جدا نیست و 

(  19-2هل  : 9361همی  مطلد، مندأ جدایی میان کمونیسم، مسیحیت و اسلا  است)قطد، 

کامل است و همتی بالاتر از ای   ار  که  ر برای سیّد اسلا  محقق کننده یک عدالت اجتماعی 

فکر یک عدالت اقتصا ی محدو  باشد و یا تنها فشار قانونی را رام  اجرای آن قرار  هد، 

بلکه یک عدالت انسانی همنانی را وجهه همت خویش قرار  ا ه و بر  و رک  محکم استوار 

                                                           
اسلام امریکانی: الإسلام الذی یریده الأمریکاا    للااام ف  ای ال ارا الا ساس  لاال  اا الاسالام الاذی ی اا م  -1

الاستعمار   لال  ا الاسلام الذی ی ا م الطغاا     لکنه   س الاسلام الذی ی ا م ال ااعاه! إنهف لایرید   للإسالام ن  

لام لان یحکف سان یء ال عاب ن أه اخری    سااعلمف ال اعاب یحکف    لا یطا ا  من الإسلام ن  یحکف  لأ  الإس

 (.111تا: ن  إعداد ال ااعاه کالاستعمار  باء.  کلا ما عد     کلا ما اعتداء!)قطب  بی
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ر محیط اجتماع)قطد، گذاری صحیح  شده است: قلد و وجدان آ می از  رون، و قانون

 ( 13-1هل  : 9361

اسلا   ر مقابل آنها  تنها ار یک جنهه است و بلوک کمونیست و سرمایه سید قطداز نظر     

کند که  ارای  رز فکر و قرار  ار   او برای نجات جهان تشکیل ار وگاه سو  را پیشنها  می

و ار وگاه امپریالیستی لرب و ای بی   خاصی  رباره زندگی بو ه و ممیزات برجسته ایدئولوژی

شرق  ار ، لذا ار وگاه سو ، تنها و آخری  راه حل برای تحقق بخشیدن و ایجا  موزانه جهانی 

و تعا ل بی  المللی  ر  نیایی است که بی   و ار وگاه متجاوز سرگر ان مانده است)قطد، 

 ( 11-901تا: ؛ قطد، بی33-1هل ق: 9333؛ قطد، 397هل  : 9361

تقد است که اسلا  تنها ایدئولوژی جهانی است که شامل  رز فکر جهان شمولی او مع     

 رباره هستی و زندگی و انسان است، و تکافل و تعاون اجتماعی را  ر محیط انسانی، به 

کند و برای زندگی  رز فکری لیرما ی جای جنگ و نزاع و بر سر هم کوبیدن برقرار می

هل  : 9361ساز )قطد، الق آن همنسته و پیوسته میکند که زندگی را با خریزی میپی

کند: که اسلا  نظا  کامل هستی است که  ر آن عقیده و  رز فکر (  سپس ارافه می393

گذاری و برنامه اجتماعی و اقتصا ی تابع وجدان و تشریع، آما ه رشد  ر فروعات و قانون

رز فکر کامل و جهان شمولی را قابل تطنیق با هر عصر و زمانی است  اسلا  برای بشریت  

 ار  و  ر آن احتیاجات فکر را بر رف که شامل زندگی و هستی و انسان است عرره می

 ار  و بدی  وسیله ای روش  و سا ه و عمیق را عرره میساز ، و برای انسانیت عقیدهمی

-عرره میهای قانونی و اقتصا ی را آور  و برای مجتمعات  رحنیازهای  رونی را بر می

هل  : 9361ساز )قطد، کند و بدی  ترتید نیازهای کار و نظا  زندگی را بر رف می

کند که جمع شدن  ر زیر پرچم اسلا  ای  نیست که تما  (  قطد خا رنشان می391

ممالک اسلامی یک حکومت  اشته باشند  اسلا  همان اسلا  است و قوانینش همان 

بر ای   ر هر کشوری که اسلا  حاکمیت  اشته باشد،  ( و بنا61هل ق: 9333قوانی )قطد، 

 حکومت اسلامی به حساب خواهد آمد 
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کند که از رمیر فر  توصیه می نخشیجننشی آزا اسلا  را «  راسات الإسلامیه» ر      

شو   به ای  معنی اسلا  جننشی انقلابی است که سند آلاز و به محیط اجتماعی ختم می

شو  و  ر تصورات، احساسات، مسیر زندگی و روابط افرا  و تحول  ر  رون انسان می

ها منتنی است و کند  انقلابی که بر اساس مساوات مطلق بی  انسانها انقلاب ایجا  میگروه

 ( 39-3تا: بر کرامت انسانی و عدالت مطلق قرار  ار )قطد، بی

ا  وجه لالد است  پیرامون تعریه اسل« 9معالم فی الطریق»نناه تقابلی قطد  ر کتاب      

او پس از ذکر ای  نکته که بشریت امروز  ر پرتناه نابو ی است، و ای  نابو ی بخا ر نناه 

                                                           
در سراسر کتاب دو مفهوم وجود دارد که کلید رابطهه میهاا اانهاا و وداواهد اسهن  ا هف دو مفههوم   ار  هد  -1

فرا ر از ا ف، ا ف دو مفهوم در بر گیراده براامه حرکن اسلامی در طی دو مرحله اسهن  «  الحاکمیه»و « الع ود ه»از:

سیّد با اوتصاص هر کدام از ا ف مفاهیم به دوره ای از ازول قرآا در واقع در صدد بیاا منیری اسن کهه ج ه   

ن حضهر  رسهول(صد در سهیر د هو  که بیااگر مرحله اول از حرکه« الع ود ه»اسلامی با نتی در آا گام اهد  

اشاا ده هده مرحلهه دوم از منهیر و مرحلهه حرکهن ج ه   « الع ود ه»که آا ایز به ماا د « الحاکمیه»وو   بود  

های آا را بها گه ر از مرحلهه ا نهن طهری ر هزی و ب یهاا اسلامی بود که پیام ر(صد طی سیزده سال مکّی پا ه

ج    و اصحاب ا شاا به   عیّن از چ یف ره ری فهره م هد بها ا هف اگهاه گ اشته بود  حرکن پیام ر در رأس ا ف 

سیّد، حرکتی قرآای و به   ع از م هج قرآای می باشد  ال ته ا ف بداا مع ا اینن، که وارد شدا به مرحله دوم  ع هی 

ع از مفهاهیم پشن پا زدا به مرحله اول، بلکه در هر مقطعی و زماای ا هف دو با هد بها ههم همهراه باشه د  در واقه

، دو مرحله حرکن اسلامی را در اظر داشن که از آغاز ره ری  ا استقرار جامعه اسهلامی را «الحاکمیه»و « الع ود ه»

در بر می گیرد  مرحله اول بلوغ مع وی اسن که مرحله الهام قرآاهی اسهن و ههدف  آزاد کهردا وهود از قیهد از 

م، ا رد  لیه ا ف جامعه جاهلی( الحاکمیهد  در ااد شه سیّد آاچهه وودبیگااگی جاهلی اسن( الع ود هد؛ و مرحله دو

« جههاد» که  مامی ا ف جر اا ها را از  لاش فردی گرفته  ا  فکّر درباره قرآا و م ارزه منلحااه، در بر مهی گیهرد،

ه ههای اسن  ا ف دو اصطلای به شیوه ای که سیّد قطب از آاها برداشهن مهی ک هد، شه یه بهه کهاربرد آا در اوشهت

ا شاا می باشد  هر چ د که قطب از آاها به   واا مفاهیم  مده  حلیه  « المصطلحاه الاربعه فی القرآا»مودودی در 

وود از جاهلیّن و جوامع اسلامی استفاده می ک د و بار مع ا ی بیشتری از مودودی به آاها می هد  هضهی ی، مرشهد 

، اصهطلاحا  قرآاهی «الحاکمیه»و « الع ود ه»ارد که دو اصطلای  ام، بر ولاف اظر مودودی و سیّد قطب بیاا می د

« الع ود هه»اینت د  در  ک جامعه اسلامی که مراد و م ظور سیّد اسن، ا ف دو اصطلای چ یف مع ها پیهدا مهی ک  هد  

که در  ع ی حاکم بودا قااوا و شرع وداوادی به  مام مع ا « الحاکمیه» ع ی  ابع قااوا و شرع وداوادی بودا، و 

  مد1191هه ق/ 1911(قطب، فوق آمده اسن
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تواند انسان حارر را گرایی است و تنها اسلا  می اری و ملیهای کمونیستی و سرمایهنظا 

ست که (  او معتقد ا3-7 : 9161هل ق/ 9311از افتا ن به ور ه نابو ی نجات  هد)قطد، 

آن  ر جاهلیت قرار  ار   ای  جاهلیت بر  امورهای زندگی و جهان امروز از حیث پایه

تعدی به حاکمیت الله  ر زمی  و  ر مقابل الوهیت ایجا  شده است  و به حاکمیت بشر 

اند، لذا مر    ر نظا  لیر اسلامی به سر معترف است و چون از رو  اسلامی فاصله گرفته

(  بشر امروز برای خلاصی از ای  جاهلیت نیازمند 3 : 9161هل ق/ 9311برند)قطد، می

ها های راه است که مسیر او را مشخص ساز  تا از سر رگمی  ر امان بماند و ای  نشانهنشانه

(  قطد جاهلیت امروز را همچون جاهلیت ایا  بعثت 90را باید از قرآن جستجو کر )همان: 

د که تصورات و عقاید، عا ات و تقالید، فرهنگ، فنون و  انتر از آن میو بلکه تاریک

 اند که گیر  و حتی تا آنجا آن را گستر ه میآ اب، شرائع و قوانی  مر   را  ر بر می

بسیاری از آنچه با عنوان فرهنگ اسلامی، مراجع اسلامی، فلسفه اسلامی و تفکر اسلامی یا  

برای  وری از ای  جاهلیت حرکت  ر مسیر  اند  قطد کنند، ساخته ای  جاهلیت میمی

قطد، کند)اسلا  جننشی و بازگشت به مننع اصیل و خالص اسلامی را پیشنها  می

خواند عنارت است از، نخست (  ای  اسلامی که او بدان فرا می96-3:  9161هل ق/ 9311

و  ر  کسانی که بر و ارجاع حاکمیت به خداوند  ر همه امور « لا اله إلا الله»اقرار به عقیده 

ای  اسلا  عقیده صرف  ( 31:  9161هل ق/ 9311قطد، )اندحاکمیت الله عصیان کر ه

ها است   ر سایه ای  اسلا ، جامعه نیست، بلکه روشی برای جننش آزا ی تمامی انسان

-گیر  که بر بنیا  عقیده قرار  ار  و تمامی اقوا  و ملل را  ر برمیاسلامی شکل می

 ر مقابل ای  جامعه اسلامی، جامعه جاهلی  ( 30، 11-11:  9161هل ق/ 9311 قطد،)گیر 

شان خالص برای خداوند نناشد  شو  که عنو یتقرار  ار  که شامل تمامی جوامعی می

ای  تعریه تمامی و عنا ی و قوانی  هویداست و بنابر ای  جهالت  ر تصورات اعتقا ی

  ( 901، 33-1:  9161هل ق/ 9311قطد، )ندجوامع امروز، اکنون بر ای  منوال هست
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 مختصری از زندگینامه سیاسی امام خمینی)ره( .2

پس از متولد شد    ر شهرستان خمی  ،قل ه 9320بیستم جما ى الثانى  ر  )ره(اما  خمینی     

اما  خمینى رهسپار  به قم، ق(ل ه 9310 )رجدرى یز ىئالله عندالکریم حا تهجرت آی

 قمعلمیه  حوزه اساتید نز  را حوزوى علو  تکمیلى تحصیلات مراحل و گر ید قم علمیه حوزه

 تقى محمد ه سیدالل تآی، تهرانى ا ید على محمد میرزا به آقا تواناز اساتید وی مى ا امه  ا  

  با (266: 9336)جعفریان،  آیت الله حائری اشاره کر  و علی یثربى آیت الله سید خوانسارى،

پس از هشت سال از  رگذشت ایشان، آیت الله بروجر ی  یز ى حائری رگذشت آیت الله 

 اما  زمان، ای   ر  (266: 9336)جعفریان، م گر یدم حوزه علمیه عاز  قیزعبه عنوان 

ایشان که به جایناه روحانیت   (266: 9336)جعفریان، حوزه بو  مدرسی  از یکى )ره(خمینى

هل  ،  رح اصلاح ساختار حوزه علمیه را با 9323 ر تاریخ معاصر ایران واقه بو ند  ر سال 

)تفصیل واقعه را همکاری آیت الله مرتضی حائری تهیه و به آیت الله بروجر ی پیشنها  کر ند

 به تدریس قم علمیه حوزه  ر  ولانى هاىسال  ى اما   (230-39: 9336بننرید  ر: جعفریان، 

 اعظم، مسجد فیضیه،  ر اسلامى اخلاق و عرفان و فلسفه اصول، فقه،  وره چندی 

و    همت گماشت و  ر حوزه علمیه  سلماسى، مسجد ملاصا ق، حاج مدرسه محمدیه، مسجد

 حکومت نظرى نجه منانى  ر  نمو  انصاری تدریس شیخ مسجد ل  رسا 91نجه نیز قرید 

آلاز و سیر نوجوانى  منارزات ایشان از  کر  بازگو فقیه ولایت هاى رس سلسله  ر را اسلامی

تکاملى آن به موازات تکامل ابعا  روحى و علمى ایشان از یکسو و اوراع و احوال سیاسى و 

ماجراى  هل  ،19و  9310 ر سال   ا امه یافت ن و جوامع اسلامى از سوى  ینراجتماعى ایرا

رت به صوهاى ایالتى و ولایتى فرصتى پدید آور  تا ایشان  ر رهنریت قیا  و روحانیت انجم 

با  و  9312خر ا  سال  91راسرى روحانیت و ملت ایران  ر س  اقی کند و ایفاى نقش جدی

قیا ,  هایو شعارها و هدف ،هاویژگى برجسته یعنى رهنرى واحد اما  و اسلامى بو ن اننیزه

نضج سرآلازى شد بر فصل نوی  منارزات ملت ایران که بعدها تحت نا  انقلاب اسلامى 

اصول ششنانه  ،9319 ی ماهاه  ر  ش  همچنی  تنظیم و نشر آثار اما  خمینی() فتر گرفت
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اما  بار  ینر مراجع و علماى قم را به   اصلاحات خویش را بر شمر  و خواستار رفراندو  شد

 ل  ،ه 9312عید نوروز سال  خمینی)ره( با پیشنها  اما   نشست و چاره جویى  وباره فراخواند

تحریم شد   ر اعلامیه اما  از انقلاب سفید شاه به انقلاب  پهلوی ات رژیم ر اعتراض به اقدام

شاه  وستی یعنی »   ر فرور ی  همی  سال ایشان اعلامیه معروف خو  را با عنوان ه تعنیر شدیاس

-الله حکیم از نجه  ى تلنراف تآی ،9312ر ه فرور ی  ا ر چهمنتشر ساخت  « گریلارت

اما    سته جمعى به نجه هجرت کنند  یتار آن شد که همنسران خواهایى به علما و مراجع ای

کر ن حوزه علمیه  یکه هجرت  سته جمعى علما و خال تاکید کر مذکور  پاسخ تلنراف ر 

ًا قیا  ظاهر ،12خر ا   91با  ستنیرى رهنر نهضت و کشتار مر    ر  قم به مصلحت نیست 

، از زندان آزا  و به قم منتقل شد  اعتررات اما  به 9313فرور ی   93 ر   ماسرکوب شد  ا

، سند شد تا ساواک ایشان را به اتها  اقدا  علیه امنیت 9313آبان  93شاه و امریکا  ر رژیم 

ه به همراه فرزندشان حاج آقا مصطفى از ترکیه ب اما کشور، به آنکارا تنعید کند  یاز ه ماه بعد 

 ر مسجد  9311هاى خارج فقه خویش را  ر آبان لسله  رساما   ر نجه س عراق اعزا  شدند 

اختلافات  ،9310 ر  شیخ انصارى آلاز کر  که تا زمان هجرت از عراق به پاریس ا امه  اشت 

رژیم بعثى عراق و شاه بالا گرفت و به اخراج و آواره شدن بسیارى از ایرانیان مقیم عراق 

 ر شاه  عراق اقدامات ای  رژیم را محکو  نمو  انجامید  اما   ى تلنرافى به رئیس جمهور 

غییر تاریخ شاهنشاهی تبه  اکر )ص( تاریخ رسمى کشور را از منداء هجرت پیامنر، 9311د اسفن

/ 9: 9371)رجنی، فتوا به حرمت استفا ه از تاریخ شاهنشاهلى  ا  ، ا   اما   ر واکنشى سخت

933-961)  

کوهى که  ر ایران برگزار شم پر سو مرا ،9317حاج آقا مصطفى خمینى  ر آبان  شها ت     

هاى علمیه و قیا  جامعه مذهنى ایران بو   اما   ر همان شد نقطه آلازى بر خیز   وباره حوزه

اى توهی  آمیز علیه اما   ر زمان ای  واقعه را از الطاف خفیه الهى نامید  رژیم شاه با  رج مقاله

  (91107(، شماره 9317)2137 یماه  96ه ا لاعات، )روزنامروزنامه ا لاعات انتقا  گرفت

حکومت عراق،  ،9316   ر مهر منجر شد ،9317قم  ر سال  ی 91به قیا   ،اعتراض به ای  مقاله
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اخراج کر   ایشان نجه را به مقصد کویت ترک گفتند اما کویت با اقامت از عراق اما  را 

  ر  ی ماهاما   ر نوفل لوشاتو مقیم شدند   ایشان مخالفت کر  و اما  رهسپار پاریس گر ید و

شورای انقلاب را تشکیل  ا    ر اوایل بهم  همان سال اما  تصمیم به بازگشت به ایران  ،9316

گرفت  سرانجا  پس از چهار ه سال تنعید به ایران مراجعت کر ند و حکومت اسلامی را با 

)پایناه هل  ، وفات نمو ند9373رهنری ولایت فقیه بنیان نها ند  اما  سرانجا   ر سیز ه خر ا  

  های اما  خمینی )ره(ر اندیشهرسمی نش

اندیشه اما  پیرامون ایجا  یک حکومت اسلامی  ر جریان سایر متفکران ای   وره قرار      

شدند   شناآمدرس آیت الله  باشان، آیت الله پسندیده  ار   ایشان از  ریق برا ر بزرگ

دیشه آیت انیافت  مجالس آیت الله مدرس نیز حضور می وره جوانی  ر خو  ایشان  ر 

 تاثیر  اشت  ر اندیشه اما   شیخ فضل الله نوری   نظراتوالله خالصی 

 

 اسلام از منظر امام خمینی)ره( .3

ز نظر اما  خمینی)ره( اسلا   ینی جامع و شامل است که تمامی شئون زندگی انسان را  ر ا     

های شمولیت وجهگیر    ر کنار ای  جامعیت اسلا ، ردیت ا یان و استعمار از بارزتری  بر می

حقیقت و ماهیت اسلا  را  کنندمی شمنان اسلا  سعی  که بو ند ی  اسلا  است  ایشان معتقد 

اسلا   ی  افرا   بنابرای ،  شمنان ای   ی  هستند  ،استعمارو  یهو ، مسیحیتو  مخفی نمایند

خواهند، مجاهدی است که به  ننال حق و عدالتند،  ی  کسانی است که آزا ی و استقلال می

 ر  وره پهلوی تلا   ( 7-6هل ق: 9319است)خمینی،  مر   رد استعمارمکتد منارزان و 

را  کسانی اسلا »محدو  به امور معنوی شو : ت گرفت تا اسلا  به عنوان یک  ی ، فراوانی صور

اینکه اسلا   ی  جامعی نیست،  ی   ؛کنندهای علمیه تنلیغ میوارونه  ر میان مر   و حوزه

،  رز حکومت و قوانی  حکومتی نیاور ه ندار و قوانی  زندگی نیست، برای جامعه نظامات 

( و از ای  قسم تنلیغات گستر ه و ای  امر باعث 3همان: «)است  اسلا  فقط احکا   هارت است

نسنت به  اسلا  بنظر اما ،   شوندمر   و حتی  نقات تحصیلکر ه نسنت به اسلا  ناآشنا  اشد ت
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احکامی صا ر کر ه و  ر مور  تمامی آن تکالیفی مقرر و  نکر ههیچ موروع حیاتی اهمال 

ای   یدگاه جامع گرایانه نسنت به اسلا  را  ر نز  شیخ فضل الله نوری هم  ( 99است)همان: 

از نظر او اسلا   ی  جامع و کاملی است که نیاز به افزو نی ندار  و خو  تمامی  ،توان  یدمی

که اصلًا را  روحانیونیاما   ( 190: 9361)فراستخواه، باشدآنچه را که بشر نیازمند است،  ارا می

به فکر معرفی نظریات و نظامات و جهان بینی اسلا  نیستند و عمده وقتشان را صرف حیض و 

کند  ایشان  وری مر   از اسلا  خنرند، سخت انتقا  میکنند و از سایر فصول اسلا  بینفاس می

روحانیت نیز  ر ای  کار مقصّر به نظر ایشان، کند بلکه را تنها متوجه بیناننان نمی

که هنوز نظا   و قطنی بر جهان حاکم خو    ر وصیتنامه اما   ( 99هل ق: 9319است)خمینی، 

 که ست، آن استا تذکر وتوصیه  به لاز  اموری که از یکیلا  بیان  اشته که:  ر مور  اسبو ، 

 موافق و مظلو  ستم تحت هایتو ه حساب و محرو  کنندةو بی ظالمانه  اریسرمایها اسلا  نه ب

 اجتماعی عدالت مخالهو د کنمی محکو  و سنت  ر کتاب ی ور جد را به آن ، بلکهاست

 حاکم سیاسی مسائل و از اسلامی حکومت از رژیم ا لاع بی فهمانکج یبعض گرچه ، اندمی

 اسلا  اند( کهبرنداشته  ست اند )و باز هموانمو  کر ه  ر گفتار و نوشتار خو   وری  ر اسلا 

 از اسلا  خویش کج با فهم که شیوه و با ای  است و مالکیت  اریمرز و حد سرمایه  رفدار بی

باز  اسلا  و  شمنان مغرران را برای و راه نیدهرا پوشا اسلا  نورانی چهرهاند نمو ه بر اشت

امریکا و  رژیم مثل لرب  اریسرمایه رژیم چون را رژیمی آن و بتازند اسلا  به که نمو ه

ا نا انان ی ای  و فعل قول به آورند، و با اتکا حساب به لرب و  ینر چپاولنران اننلستان

د  اسلا  انبرخاسته معارره به سلا با ا واقعی شناساناسلا  به مراجعه بدون ابلهانه لررمندانه و یا

 و مخاله فر یمالکیت  باست که نی لنینیسم و مارکسیسم کمونیسم مانند رژیم رژیمیهمچنی  

 به آن به احترا  و مالکیت شناخت با معتدل حاکمیت یک اسلامی نظا  باشد، اشتراک به قائل

اقتصا   های  چرخشو عمل آن به بحق اگر که ،مصرف و مالکیت شدن پیدا  ر محدو  نحو

  ر یابد می تحقق است سالم حکومت یک لازمه ، کهاجتماعی افتد و عدالتمی راه به سالم

  سته مقابل  رف  ر آن سالم اقتصا  و اسلا  از ا لاعیبی و هافهمی کج با  سته یک نیز اینجا
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با  را موافق ، اسلا النلالهنهج یا جملات آیات بعضی به تمسک با گاهی و گرفته قرار اول

 نهج و فقرات سایر آیات به اند و توجهنمو ه او معرفی و امثال مارکس انحرافی هایمکتد

کنند و از می را تعقید« اشتراکی مذهد»و  قاصر خو ، بپاخاسته همف و سرخو ، به ننمو ه النلاله

با  اقلیت حزب و یک هگرفت را نا یده انسانی هایارز  که کوبنده و اختناق کفر و  یکتاتوری

   (33: 9373خر ا   91)خمینی، کنندمی کنند، حمایتمی عمل حیوانات مثل ،هاتو ه

 

 امام خمینی)ره( سیاسی اندیشه دین و دولت در .1

اما  خمینی به پیوند عمیق  ی  و  ولت معتقد بو   ایشان اشاره  ارند که: ما معتقد به      

تعیی  کند و  عتقدیم پیغمنر اکر )ص( باید جانشی   ر زعامت نظا  اسلامیولایت هستیم و م

خواهد  خو  تعیی  هم کر ه است  آیا خلیفه برای بیان احکا  است؟ بیان احکا ، خلیفه نمی

تعیی  کند برای حکومت  جانشی کر   اینکه عقلاً لاز  است آن حضرت بیان احکا  می

متصدی قوه مجریه قوانی  هم هست  از نناه ایشان اتما  رسالت   ر واقع ولی امر  است

(  ایشان  ر مور  رابطه  ی  و 29هل ق: 9319)خمینی، است جانشی به تعیی  مشروط 

کند که: اسلا  را به مر   معرفی کنید تا نسل جوان تصور سیاست به صورت وارح بیان می

خوانند و کاری به نکنند که آخوندها  ر گوشه نجه یا قم  ارند احکا  حیض و نفاس می

 یانت باید از سیاست جدا »سیاست جدا باشد! ای  را که سیاست ندارند، و باید  یانت از 

استعمارگران گفته و شایع « باشد و علمای اسلا   ر امور اجتماعی و سیاسی  خالت نکنند

گویند  منر زمان پیغمنر اکر )ص( سیاست از  یانت جدا می بی  ی  هاای  را  اند،کر ه

ه  ینر سیاستمدار و زمامدار؟ منر زمان ای روحانی بو ند و عدبو ؟ منر  ر آن  وره، عده

خلفای حق یا ناحق، زمان خلافت حضرت امیر)ع( سیاست از  یانت جدا بو ؟  و  ستناه 

اند تا  ی  را از تصرف ها را استعمارگران و عمّال سیاسی آنها  رست کر هبو ؟ ای  حرف

ی اسلا  را از مر   و منارزان امور  نیا و از تنظیم جامعه مسلمانان برکنار سازند و رمناً علما

های توانند بر مر   مسلط شده و ثروتراه آزا ی و استقلال جدا کنند   ر ای  صورت می
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 حکومت و اسلا  ( 23هل ق: 9319همی  است)خمینی،  ما را لارت کنند، منظور آنها

 به آخرت و  نیا  ر را خو  پیروان سعا ت آن بست  کار به با که است الهی پدپده اسلامی

 و هاچپاولنری و هاستمنری بر سرخ قلم که  ار  آن قدرت و کندمی تأمی  وجه بالاتری 

 که است مکتنی   اسلا خو  برساند مطلوب کمال را به هافسا ها و تجاوزها بکشد و انسان

و  و معنوی و ما ی اجتماعیو  فر ی شئون ،  ر تما لیرتوحیدی هایمکتد برخلاف

، ولو بسیار ناچیز نکته  ار  و از هیچ و نظارت  خالت و اقتصا ی نظامی، و سیاسی فرهننی

؛ و است  ار  فروگذار ننمو ه نقش و معنوی ما ی و پیشرفت و جامعه انسان  ر تربیت که

 آنها کوشیده رفع و به ر  گوشز  نمو هو ف را  ر اجتماع تکامل سر راه و مشکلات موانع

  (6-3: 9373خر ا   91)خمینی، است

 پیروزی از پس بویژه و معاصر، های هه  ر خصوصاً اخیر، قرن  ر که مهمی هایتو ئه از     

 وها ملت نمو ن مأیوس برای  ار با ابعا  مختله امنه خور ، تنلیغاتمی چشم به آشکارا انقلاب

 که اسلا  احکا  اینکه به و با صراحت ناشیانه   گاهیاست از اسلا  فداکار ایران ملت بخصوص 

 اسلا  کند، یا آنکه تواند  ر عصر حارر کشورها را ا ارهنمی است شده ورع قنل سال 9100

و  ر عصر حارر  ،است مخاله و مظاهر تمدن و با هر نوآوری است ارتجاعی  ی  یک

 منظور به تنلیغات ای  گیرند، و امثال کناره و مظاهر آن جهانی شو  کشورها از تمدننمی

و تحذیر از  سنف و تهذید با معنویات الهی و  ینر ا یان اسلا  که اسلا  از قداست  رفداری

 خدای را به انسان که و اذکار و ا عیه عنا ات به  نیا و اشتغال ترک به و  عوت  نیایی مقامات

مقصد و  آن برخلاف  اریو سررشته و سیاست کند، و حکومتو از  نیا  ور می نز یک تعالی

 اننیای مسلک مخاله و آن ر  نیا استتعمی برای اینها تما  ، چهاست و معنوی مقصو  بزرگ

 بیخنر از اسلا  و متدینان از روحانیانمیان بعضی  ر   و  وجه به تنلیغ الاسه! و معاست عظا 

 انستند و می و فسق گناه یک مثابه را به و سیاست  ر حکومت  خالت حتی که تأثیر گذاشته

 گفت باید که اول   گروهبو  منتلابه آن  اسلا  که است بزرگی فاجعه بدانند! و ای  شاید بعضی

 زیرا  زنندمی ا لاعیبی به را خو  لررمندانه یا ندارند ا لاع یا سیاست و قانون و حکومت از
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 عدالت و بسط جائرانه و حکومت از ستمنری و جلوگیری و عدل ار قسطمعی بر وانی اجرای ق

و  و عدل بر معیار عقل کجرویها، و آزا ی از فسا  و فحشا و انواع و منع و اجتماعی فر ی

 و تعزیرات از استعمار و استثمار و استعنا ، و حدو  و قصاص و جلوگیری و خو کفایی استقلال

 به جامعه ر نب و راه ، و سیاستجامعه یک از فسا  و تناهی جلوگیری برای عدل انمیز بر

  ر  ول با مرور زمان که نیست ، چیزهاییقنیل و صدها از ای  و انصاف و عدل عقل موازی 

 شو  قواعد عقلی گفته که است آن مثابه به  عوی شو   ای  کهنه اجتماعی بشر و زندگی تاریخ

شو   اگر  ر صدر  قواعد  ینر نشانده آن جای شو  و به حارر باید عوض  ر قرن و ریاری

شو ،  باید جلوگیری و قتل و چپاول شو  و از ستمنری باید جاری اجتماعی ، عدالتخلقت

 است خالهم انوآوریهبا  اسلا  آنکه ! و ا عایشده کهنه رو  آن است اتم قرن امروز چون

و  و ابتکارات ، اختراعاتنوآوریهاو  زیرا اگر مرا  از مظاهر تمدن نیست بیش ابلهانه اتها  یک

 مذهد و هیچ اسلا  گاه ار ، هیچ بشر  خالت و تمدن  ر پیشرفت که پیشرفته صنعتهای

 و قرآن مور  تأکید اسلا  و صنعت علم و نخواهد کر  بلکه نکر ه مخالفت با آن توحیدی

 ایحرفه روشنفکران بعضی که است معنی آن به ر مرا  از تجد  و تمدن  و اگمجید است

 ا یان ، تما قنیل و از ای  بازیهمجنس و فحشا حتی منکرات  ر تما  آزا ی گویند کهمی

ا ر آن ورکورانهتقلید ک به ز گانو شرق لرب مخالفند گرچه و عقلا با آن و  انشمندان آسمانی

جدا  و سیاست حکومت از را اسلا  و  ارند موذیانه نقشة که  و   ایفة اما و ؛کنندمی ترویج

  ر حکومت آنقدر کهه)ص( اللرسول و سنت کریم قرآن :که گفت نا انان ای   انند  باید بهمی

 سیاسی -، عنا یاسلا  عنا ی ز احکا بسیار ا چیزها ندارند؛ بلکه  ارند  ر سایر احکا  و سیاست

 ا   حکومت ( تشکیلصاکر )  پیغمنر بار آور ه ها را بهمصینت از آنها ای  لفلت که است

 اسلامی راشدی  و خلفای اجتماعی عدالت بسط هبا اننیز لک ، جهان هایسایر حکومت مثل

 ور  ، بهاننیزه نیز با همان )ع(ابیطالد ب علی اما  اند و حکومت اشته وسیع هایحکومت

؛ و بو ه اسلا  اسم به حکومت بتدریج از آن و پس است تاریخ تر از وارحاتستر هوسیعتر و گ
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 91)خمینی، بسیارند)ص( اکر  و رسول از اسلا  پیروی به اسلامی حکومت نیز مدعیان اکنون

  (1-90: 9376اسفند  3؛ خمینی، 1-90: 9373خر ا  

 در اندیشه امام خمینی )ره( دولت و ساختار آن .1

رزه برای پیرامون برنامه منا  ر بخشی از آثار مکتوب ایشان )ره(اندیشه اما  خمینی     

نخستی  مرحله  ر راه تشکیل حکومت اسلامی  از نناه ایشان: ی استتشکیل حکومت اسلام

 ر اینجا باز اما  ای  وظیفه مهم را بر  (961هل ق: 9319لیمات است)خمینی، تنلیغات و تع

که عقاید و احکا  و نظامات اسلا  را تنلیغ کنند و به مر   تعلیم  هند گذار  عهده فقها می

)خمینی، تا زمینه براى اجراى احکا  و برقرارى نظامات اسلا   ر جامعه فراهم شو 

ای  ولانی به ثمر  ر سایه مقاومت  ر منارزهتنلیغات و تعلیمات تنها (  961-61هل ق: 9319

های روحانیت به ایشان همچنی  بر اصلاح حوزه( 933هل ق: 9319واهد نشست)خمینی، خ

معرفى و ارائه اسلا  مستلز  ای  است که  کند:منظور معرفی و ارائه اسلا  صحیح تاکید می

و رو  تنلیغات و تعلیمات به ای  ترتید که برنامه  رسى  ،هاى روحانیت اصلاح شو حوزه

تکمیل گر  ؛ سستى و تننلى و یأس و عد  اعتما  به نفس جاى خو  را به جدیت و 

کوشش و امید و اعتما  به نفس بدهد؛ آثارى که تنلیغات و تلقینات بیناننان  ر روحیه 

هاى بعضى گذاشته از بی  برو ؛ افکار جماعت مقدس نما که مر   را از  اخل حوزه

 ارند، اصلاح شو ؛ آخوندهاى  ربارى که از اسلا  و اصلاحات اجتماعى بازمى روحانیت

)خمینی، ها  ر  و اخراج شوندفروشند از ای  لناس خارج و از حوزه ی  را به  نیا مى

 ر سه مرحله  )ره(اما  خمینیکه  توان گفتبه صورت خلاصه می (936-33هل ق: 9319

به نیابت از  ای  امر ختم شد که باید یک فقیه سرانجا  بهای که  ر آثار  پیداست اندیشه

نی که از مسئله یبا تفسیر نولذا ایشان  ،حکومت اسلامی قرار بنیر  ریاستبر اما  معصو  

م فراهسیاسی  حکومتای تصدی راه را برلینت و جایناه علما و فقها صورت  ا ند 

شرعی باید حاکمیت عرفی و سیاسی  زون بر  اشت  حاکیمتساختند  ای  اندیشه که علما اف

را نیز  ر ایا  لینت بر عهده  اشته باشند، فراخوانی برای روحانیت شیعه بو ، روحانیتی که 
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شان به بی  خواسته  رونی خو  یعنی  ستیابی به قدرت سیاسی و حاکمیت، و موقعیت

از ای  خواسته پر ه بر اشت و به صراحت خواستار     اماندعنوان حاکم شرع گرفتار بو 

همچنی  اما   حاکمیت ای   ایفه شد و تما  روایات را  ر باب حاکمیت علما تفسیر نمو  

قیا  حسی  ب  علی)ع( مانند سایر متفکران ای   وره به تفسیری انقلابی از عاشورا و 

 سو  اما   ر پیامی  ر نمو ند  و آن را  ر راستای برپایی حکومت اسلامی تفسیر پر اختند

بیان  اشتند که روحانیون و علماء و  لاب باید کارهای قضایی و اجرائی را  9376اسفند 

پیش از   (23: 9376اسفند  3نند   )خمینی، برای خو  یک امر مقدس و یک ارز  الهی بدا

از نظر او نیابت  ،قالد وظایه حسنّیه تعیی  کر اما ، آیت الله نائینی، حضور علما را  ر 

با عد  ثنوت نیابت عامّه  ر جمیع فقهای عصر لینت آن قدر متیّق  و ثابت است و حتی 

چون عد  ررای شارع مقدّس به اختلال نظا  و ذهاب بیضه اسلا  و معتقد است  مناصد

حسنّیه از اورح ر از تما  امو اسلامیبه حفظ و نظم ممالک  بلکه اهمّّیت وظائه راجع

وظائه مذکوره از  عصر لینت  ر اقامه و نوّاب عا ّ است، لهذا ثنوت نیابت فقها قطعیّات

 (  17: 9313)نائینی، ارینهشت  بو خواهد قطعیّات مذهد

 

های امام خمینی )ره( در تفسیر جامع گرایانه تبیین دیدگاههای پژوهش: یافته .1

 از اسلام

نقلابی را رهنری کند که به یکی از رهنران مذهنی بو  که توانست ا اما  خمینی)ره(     

تشکیل حکومت  ینی منجر شو ، امری که ریشه  ر تفسیر خاص ایشان از اسلا  به مثابه 

گیر   ای   ینی جامع و شامل  اشت که تمامی جواند زندگی انسان امروزی را  ر بر می

تمامی کر   ی  را به گرایانه از اسلا  تفسیری تمامیت گرا بو  که تلا  میتفسیر جامع

 رای تاسیس حکومت  ینی فراهم کند های زندگی بشری تعمیم  هد و راه را بعرصه

 گرا نسنت به  ی  چند مشخصه اصلی  اشت:ای  نناه جامع
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تربیت کند، بلکه  ینی است که اسلا   ی  معنوی نیست که صرفًا انسان را برای آخرت  -9

 ار   از ای  رو،  ر نناه اما  به جهان امروز انسان هم مرتنط است و برای آن برنامه 

 جامعیت اسلا   ر  اشت  برنامه زندگی بر هر  و جهان نهفته است 

 ومی  مشخصه اصلی جامعیت  ی  اسلا ، پیوند  ی  و  ولت/ سیاست است   ر ای   -2

نناه  ی  و سیاست و  ی  و  ولت  و امر جدا ناپذیر هستند  ای  نناه مخاله با 

ئیتیسیته بو  که تلا   اشت تا به تفهیم ای  نناه  ر  رون های سکولار و لااندیشه

 جامعه ایرانی بپر از  

گرایانه به  ی ، اهتما  به مسأله و جایناه روحانیت به سومی  مشخصه اصلی نناه جامع -3

صرفاً به گرایی  ی ، روحانیت  ینی نناید مثابه رهنری ای  جریان بو    ر تفسیر جامع

لکه به عنوان عالمان ای   ی  لاز  است که رهنری جامعه را نیز به مسائل فقهی بپر از  ب

  ست بنیرند 

 

 نتیجه گیری

 ،حوزه  ر حضورتفسیر جامع گرایانه از  ی  اسلا  از سوی اما  خمینی)ره(  ر  وره      

باعث شد تا نناه روحانیت نسنت به مساله حکومت و جایناه علما  ر آن تغییر کند  

برای ای  منظور بیان یک سلسله سخنرانی  ر نجه بو  که با  )ره(مهمتری  حرکت اما 

اسلا   ینی  ،عنوان حکومت اسلامی  ر ایران انتشار یافت   ر ای  کتاب و سایر آثار ایشان

گیر  و فر  با استفا ه از جامع و شامل است که تمامی ابعا  زندگی انسانی را  ر برمی

اهمیت  های شرقی و لربی باشد سرسخت برای نظریه تواند رقینیهای  ی  اسلا  میآموزه

گرایانه از  ی   ر  وره معاصر از آن روست که سرانجا  بر مننای آن چنی  تفسیر جامع

 حکومت اسلامی  ر ایران جاینزی  نظا  سلطنتی شد 

ی  نخست جریان اگرا واکنشی بو  به  و جریان جهانی و منطقهای  تفسیر جامع     

 اری و کمونیسم از نظر ملت از نظر سیاسی و نظریه سرمایه -نظریه  ولتناسیونالیسم و 
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جریان چپ که  ر کشورهای اسلامی تلا   اشت تا به رقابت  :اقتصا ی و اجتماعی   و 

با اندیشه  ی  بپر از  و با  رح مناحثی نظیر عدالت و کهننی ا یان آسمانی،  ی  اسلا  را 

گرایانه از  ی  اسلا  جامع سیرتنیی  و تف ضایی بو  که ر چارچوب چنی  ف  ش بکشدبه چال

های اسلامی  ر جوامع اسلامی مطرح شد و تلا  شد تا از سوی متفکران و رهنران حرکت

-خور و شایسته به محیط بحران پیش آمده  ا ه شو   از  ل ای  نظریه جامع پاسخی  ر

که با نظریه مذکور  دگرایی، حکومت اسلامی مطرح شد و ایران نخستی  کشوری ش

 گرای پیش از خو  را سرننون و نظا  اسلامی را برپا  ار  ملی -سلطنتی توانست نظا 
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 عمناب
مکتنه  ،ی، الجزء الأول و الثانحسن البنّا دیمجموعه رسائل الإمام الشه  (تای)ب الننّا، حس  (9

 www.shamela.ws، 3,23الشامله، نسخه 

 .92، شماره هفته نامه پرچم، تهران، «اسرار هزار ساله»  (9322) اکنر یزا ه، عل یحکم (2

 ایالإسلا  )اسلا  چهل سال اوّل  تیّرساله روح التمدن و هو  هل ق(9331) اسدالله دیّس ،یخرقان (3

 .عالم(،  هران، چاپ اول ی موکراس

محو الموهوم وصحو المعلوم أو السـبیل إلى عودة العزَّّة   (تای)ب اسدالله دیّس ،یخرقان (1

، ترجمه إلى العربیة وقدَّّ  له وعلَّّق حواشیه سلعد محملو  رسلتم، والعَّظَّمَّة والسیادة الإسلامیة
www.ijtehadat.com 

 .یحکومت اسلام   (9169هل ق/ 9319) روح الله ،ینیخم (1

 ریرهبر کب یاله -یاسیس تنامهیقلاب: وصان فهیصح  (9373خر ا   91) روح الله ،ینیخم (7

 .سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول یوزرات فرهنگ و ارشا  اسلام :تهران ،یانقلاب اسلام

( به یامام امت)مد ظله عال امیپ یداریمنشور ب  (9376اسفند  3) روح الله ،ینیخم (6

 ،یسلامبه محضر رهبر معظم انقلاب ا یقائم مقام رهبر امیو پ هیضیفرزندان ف

 .یاسلام غاتیمرکز چاپ و نشر سازمان تنل :تهران

احمد  دیّترجمه س ،«هیالخلافه و الولا یإل» هیمصباح الهدا  (9370)آذر  روح الله ،ینیخم (3

 .یآزا  ا یپ ،یفهر

 .یاسلام ا یانتشارات پ :، قمکشف الاسرار  (تای)ب روح الله ،ینیخم (1

 یبر سوره حمد گفتارها یریبا قرآن در صحنه تفس  (11)خر ا   روح الله ،ینیخم (90

 .انتشارات النرز، چاپ اول :تهران ،ینیامام خم

مرکز اسنا   :، تهران)ره(ینیامام خم یاسیس نامهیزندگ  (9371) محمد حس  ،یرجن (99

 .یانقلاب اسلام

 دیخره از س، مقدمه و مؤحسن البّنا دیشه شهیو دولت در اند نید  (9331) جابر رزق، (92

 .انتشارات ا لاعات، چاپ اول :تهران ،یکرمان یترجمه محمد جوا  حجت ،یخسرو شاه یها 
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، (1الأحکام الشرعیة المتعلقة بالخلافة الإسلامیة)  هل(9319)رمضان  دیمحمد رش ررا، (93

 .http://www.shamela.ws، 3,23، مکتنه الشامله، نسخه 311-63، صص 21المنار، المجلد 

الخلافه و  یالإسلام و أصول الحکم بحث ف  هل ق(9313 / 9121) یعل ق،عندالراز (91

 .ی،  ار الهلال، الطنعه الاولالإسلام یالحکومه ف

 هیمن اعلام الدعوه و الحرکه الإسلام   (2003هل، 9121) المستشار عندالله ل،یالعق (91

 ،یعاکه، بدر محمد بدر، عندالله الطنطاو یمشهور، محمد مهد یمصطف میه، تقدالمعاصر

 .دهیالطنعه السابعه منقحه و مز ر،یالجزء الأول،  ار النش

و برآمدن  شیدایپ خچهیمعاصر: تار یشیسرآغاز نواند  (9361) مقصو  فراستخواه، (97

)از نیمسلمان نش یکشورها گریو د رانیدر ا «ینیردیو غ ینید» نینو شهیاند

 .انتشار، چاپ  و  یشرکت سهام :تهران، (ستمیه بسد لیسده نوزدهم تا اوا

 ی، ترجمه محمد علدر اسلام یعدالت اجتماع  هل ق(9129هل  / 9361) دیّس قطد، (96

 .کلنه شروق، چاپ اول :تهران ،یخسروشاه یها  دیو س یگرام

 دیّ، ترجمه سقطب دیّاقتباس از نوشته س گرانیاسلام و د  هل ق(9333) دیّس قطد، (93

 .نشر نور ،یرازیمحمد ش

 .السا سه هی ارالشروق، الطنعه الشرع ،قیالطر یمعالم ف   (9161هل ق/ 9311) دیّس قطد، (91

 . ارالشروق ،هیدراسات اسلام(، تای)ب دیّس قطد، (20

 :تهران ،ی، ترجمه       بحردر اسلام یاسیس ستمیس  (9313)تابستان  یابوالأعل ،یمو و  (29

  انتشارات رسالت قلم

حکومت از نظر  ایالمله  هیالامه و تنز هیتنب  (9313 نهشتی)ار   یمحمد حس خیش ،ینینائ (22

 :تهران ،یمحمود طالقان دیّبقلم س حاتیمقدمه و پا صفحه و توض مهیاسلام، بضم

 انتشار، چاپ پنجم  یشرکت سهام

 


