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چکیده
 »سبک زندگی سیاسی«، شیوۀ خاص مواجهه با مهم ترین وظایف زندگی در حیطه زندگی 
سیاســی است که به منظور نیل به اهداف سیاسی حاصل از باورهای اثرپذیرفته از عواطف و 
شرایط محیطی شکل می گیرد. نهادینه شدن یک »سبک زندگی سیاسی« به عنوان فرهنگ 
غالــب، عالوه بر عوامل فاخر بینشــی، عاطفی و مقتضیات شــرایط منوط بــه برخورداری 
از مؤلفه های سبک ســاز اســت. این مؤلفه ها در حوزه ادبیات و هنر توســط اندیشمندان به 
حوزه های مختلف علوم انســانی تســّری یافته اســت. در این پژوهش به بررسی مؤلفه های 
سبک ســاز و نقش آن ها در تثبیت سبک زندگی سیاسی امام خمینی به عنوان رهبر انقالب 
اســالمی و فردی صاحب ســبک پرداخته شده اســت. با اســتفاده از روش کتابخانه ای و 
تحلیل داده ها در بررسی آثار امام و واکاوی مفهوم »سبک« به این نتیجه دست می یابیم که 
مهم ترین مؤلفه های سبک ساز همچون »انعطاف پذیری«، »قدرت حل مسئله« و »اولویت 
در انجام وظایف« در سرنوشت ســازترین تصمیمات ســازنده زندگی سیاســی امام همچون 
شــیوه مبارزاتی خاص ایشان در سقوط رژیم طاغوت، مدیریت جنگ تحمیلی و مواجهه با 
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دولت های استعمارگر سبب تثبیت سبک زندگی سیاسی ایشان بوده است. برکات متعدد این 
مؤلفه ها، نمایانگر دوام و بسط فرازمانی و فرامکانی سبک زندگی سیاسی امام است.

واژگان کلیدی: امام خمینی، مؤلفه های سبک ساز، سبک زندگی سیاسی، انعطاف پذیری، 
حل مسئله، اولویت ها.

1. مقدمه و تبیین مسئله
 امروزه سبک زندگی، موضوعی کاربردی است و اندیشمندان علوم با رویکردهای متنوعی به آن 
می پردازند. باتوجه به ســاحت های متعدد زندگی انســان اعم از ساحت زندگی فردی، اجتماعی، 
فرهنگــی، اقتصادی، سیاســی و غیره، مفهوم ســبک زندگــی مفهومی کالن اســت که تمامی 
ســاحت های زندگی را در برمی گیرد و چهارچوب کلی حاکم بر تمام زندگی را ترســیم می کند. 
ســبک زندگی از ترکیب دو کلمه Life و style تشکیل شــده است. »سبک« در لغت به معنای 
Merriam-webster.( شــیوه ای متمایز در انجام دادن کارها؛ شیوه یا آداب رفتاری متمایز است

online(. معنای لغوی واژه »سبک زندگی«، به چگونگی جریان حیات و شیوه زندگی انسان ها 
چه فردی و چه گروهی تعریف شــده است که مشتمل بر اشکال حیات فردی و اجتماعی است 
)بیرو، 1367: 206(. »ســبک زندگی سیاســی« در اصطالح، مجموعه ای نظام مند از شیوه های 
مواجهــه خاص با مهم ترین وظایف زندگی در حیطه زندگی سیاســی اســت کــه به منظور نیل به 
اهداف سیاسی حاصل از باورهای اثر پذیرفته از عواطف و شرایط محیطی شکل می گیرد )عنوانی 
و همکاران، 1399: 222(. مطابق این معنا، در تحقق »سبک زندگی سیاسی«، فرد صاحب سبک 
با داشته های عوامل بینشی، عاطفی و به اقتضای شرایط با تعیین مهم ترین اهداف خود، مهم ترین 
وظایف وصول به آن اهداف را تشــخیص می دهد و بدان عمل می نماید. ســبک زندگی سیاسی 
امام خمینی عالوه بر برخورداری از پشــتوانه عظیم نظری، در صحنۀ عمل به پایه ریزی و رهبری 
انقالبی عظیم در مســیر زندگی سیاسی بشریت منجر شد. ازاین رو این سبک به دلیل برخورداری 
از واالترین مصادیق عوامل ســازنده ســبک، از فاخرترین سبک های ساحت سیاسی زندگی بشر 

قلمداد شده است )عنوانی و همکاران، 1399: 234(.
 رفتارهای منجر به تحقق ســبک زندگی، در کنار ســه عامل فوق، از ویژگی های خاصی نیز 
برخوردارند. پژوهش بر واژه »ســبک« در ترکیب »سبک زندگی« نشان می دهد در خود مفهوم 
ســبک نیز الزاماتی خاص نهفته است. این الزامات در قالب خصوصیات و صفاتی که مؤلفه های 
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سبک ســاز نام دارد؛ بیان شــده اند. این الزامات به واســطۀ قابلیت و انگیزۀ الگوبرداری که برای 
عموم مردم ایجاد می کند آن را در جامعه تثبیت و به عنوان دکترین غالب نهادینه می سازد )ن.ک: 
عنوانی و همکاران، 1396: 90(. هویتی که از جانب تثبیت ســبک، حاصل می شود؛ باعث بروز 
مقاومت در برابر عوامل متزلزل کنندۀ آن می گردد؛ این مقاومت، موجد نوعی برتری و اســتیالی 
فرهنگی اســت. با بســط این قدرت فرهنگی در جامعه، صاحب سبک با کسب شهرت و اعتبار، 
اختیار و سرنوشــت تودۀ انبوهی از افراد همســو با ســبک خود را در اختیــار می گیرد )ن.ک: 

.)Scheys, 1987: 253-260 فاضلی، 1382: 114و118؛
 از سویی دیگر در آثار اندیشمندان سبک شناس، »هنر« و »ادبیات« به مثابه خاستگاه مفهوم 
ســبک شــناخته می شــود )نک: مهدوی کنی،1387: 227(؛ چنان که ویل1 به جایگاه هنر برای 
مفهوم شناســی واژۀ ســبک در ترکیب »سبک زندگی« تصریح کرده اســت )Veal, 2000: 12(؛ 
برخی نیز در توصیف سبک، شناسایی صفات این مفهوم را از طریق ادبیات فاخر تلویحًا پذیرفته اند 
)Ansbacher,1967: 208(. بنابرایــن با تنقیــح مناط و الغاء خصوصیتیـ  همچون بهره وری از قوه 

خیال در ســبک هنر و ادبی ـ می توان از خصوصیت های سبِک در این دو حوزه برای سایر موارد 
مربوط به انسان و از همه مهم تر در مورد اصل حیات و نهایتًا در زندگی سیاسی نیز استفاده کرد. 
با این نگرش، ســبک، محدود به مصنوعات بشــری نیســت و این ظرفیت را دارد که تمامی 

رفتارهای انسانی را شامل گردد؛
 اما در اغلب موارد از ویژگی های مصنوعات انســانی، می توان به ویژگی های ســبک زندگی 
مؤلف یا ســازندۀ آن نائل شد و همچنین بر اساس سبک زندگی مؤلفان و هنرمندان، ویژگی های 
آثــار آنان قابل کشــف می گردد )نک. قاســمی، 1392: 227(. به عنوان نمونه، بر اســاس طرح 
وینکلمن2، ســبک هنــری یونانی نمادی از زندگی یونانی بوده اســت و بــه تبعیت از وینکلمن، 
افــرادی همچون هردر3 به مطالعه و شناســایی خصوصیات زندگی انســان ها در دوره هایی خاص 
بــرای یافتن ســبک آن دوره می پرداخته اند )Preziosi, 2009:131(. ســوبل4، کتاب خود را با 

1. Veal, Anthony J.
2. Winckelmann
3. Herder
4. Sobel, Michael E
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عنوان سبک زندگی و ساختار اجتماعی با همین پیش فرِض قابلیت سرایت مؤلفه های سبک از هنر 
.)Sobel, 2013: 1-2(و ادبیات به سایر حوزه ها نگاشته است

بدین ترتیب ازآنجاکه مؤلفه های اصلی سبک ساز در سبک زندگی سیاسی امام در پی واکنش 
به حوادث و وقایع زندگی سیاسی ایشان به منصۀ ظهور رسیده است؛ می توان با بررسی وقایع مهم 
و تصمیمات سرنوشت امام در زندگی سیاسی، تأثیرات عینی حضور این مؤلفه ها را بررسی نمود.

باتوجه به آنچه بیان شد پرسش این تحقیق آن است که مؤلفه های سبک ساز چگونه در تثبیت 
ســبک زندگی سیاســی امام خمینی مؤثر واقع شــده اند؟ بررسی های انجام شــده نشان می دهد 
که هرچند در زمینه عوامل سبک ســاز در حوزۀ اندیشــۀ سیاســی تحقیقاتی انجام شده است؛ اما 
درخصوص واکاوی مؤلفه های سبک ســاز و تأثیر آن در ســبک زندگی سیاســی امام، باتوجه به 
مصادیق عینی در جریان مبارزات سیاســی ایشــان و نیز رهبری جامعه اسالمی، تحقیقی مشاهده 

نمی شود. 
در پاســخ به پرســش پژوهش، ضمن بیان مهم ترین مؤلفه های سبک ســاز در ساحت زندگی 
سیاســی، این موارد در برخی از اتفاقات سرنوشت ســاز و کالن زندگی سیاسی امام خمینی قبل و 
پس از انقالب اسالمی بررسی خواهد شد. روش انجام تحقیق شیوۀ کتابخانه ای است و با روش 

توصیف و تحلیل داده ها از آثار امام خمینی و پژوهش بر واژۀ »سبک« انجام می شود.

2 . مهم ترین مؤلفه های سبک ساز در ساحت زندگی سیاسی
مؤلفه های متعددی در ارتقای شــیوه و سیرۀ زندگی و تبدیل آن به سبک در ساحت های مختلف 

زندگی دخیل هستند. برخی از مهم ترین آنها عبارت اند از:
- قانون مندی و برخورداری از ساختاری متحد و منسجم )عبادیان، 1368: 43(؛ 

- ساختارشــکنی و قاعده افزایــی )نــک: نوبــرگ؛ شــولتس، 1381: 301؛ چیلــورز و 
همکاران،1380: 23؛ ماینر، 1387: 232(؛ 

- خود انگیختگی و خالقیت )Ansbacher, 1967: 205(؛ 
- ابداع های تسهیل کنندۀ دسترسی به اهداف )Scheys, 1987: 250(؛

- هماهنگی مبانی نظری آن سبک با شکل بیرونی تحقق آن )نک: بهار، 1376: 19؛ بوفن، 
1336: 109(؛ 

- قرابت سبک با فطرت انسانی )Sobel, 2013: 21(؛ 
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- نظــم درونی بازدارنــده از رفتار خودمختارانۀ خــارج از حیطۀ ســبک1962: 228, 236(  
Ackerman,(؛ 

- پویایی و اجتناب از انفعال )رهیاب، 1394: 182 و 296(. 
اما به نظر می رســد باتوجه به اهمیت و کارکرد سیاســت و به تبع آن ســاحت ســبک زندگی 
سیاســی، ســه مؤلفۀ مهم ذیل در این حوزه کاربرد بیشــتری دارند و می توان به وضوح آنها را در 

سبک زندگی سیاسی امام مشاهده کرد:

2-1 .انعطاف پذیری
ســبک، برخوردار از انسجام و ثباتی بارز و قابل تشــخیص است که یک عملکرد را از میان یک 
توده اعمال برجســته می کند و از ســویی دیگر متغیر و قابل انعطاف است. سبک، الگویی عینی 
و نســبتًا ثابت و مشــتمل بر شــیوه ها و اجرائیات نهادینه شده اســت و نه اقدامی ناگهانی و از سر 
ناچاری، اضطرار یا تصمیمی هیجانی و مقطعی اســت )Harris, 2006: 305( و ازاین رو برخوردار 
از انســجام )Veal, 2000:53( و ثباتی بارز و قابل تشخیص اســت)Sobel, 2013: 20(؛ به گونه ای 
که یک عملکرد را از میان یک توده اعمال برجسته می کند)Sobel, 2013: 20(؛ اما درعین حال، 
متغیر و قابل انعطاف1 اســت. به واسطۀ این انعطاف، خصوصیات سبک در همه جای زندگی او به 
یک میزان گســترده است و رفتارهای صاحب سبک، در شرایط مختلف، مطابق با الگوی خاص 
انعطاف پذیری نهفته در آن ســبک و در محدودۀ همان الگوی انعطاف صورت می پذیرد )بوفن، 
1336: 109؛ Ansbacher, 1967: 208(. صاحب ســبک ضمن حفظ هویت فکری خود، مطابق 
پیچیدگی های خاص مســئلۀ پیش رو، بــرای تحقق آرمان ها، انعطاف نشــان می دهد227-237( 

.)Ackerman, 1962:

انعطاف در ســبک زندگی سیاســی مانوری هنرمندانه و تاکتیکی )فن(، راهُبردی در انتخاب 
شــیوه هایی خــاص و در مقطعــی کوتاه مــدت و در جهــت ادای مهم ترین وظایف در پیشــبرد 
راهکارهای رســیدن به اهداف کالن سیاســی اســت. در تحقق ســبک، اگرچه التزام به مبانی 
نظری ســبک در همۀ زندگی به یک میزان گســترده است ولی با وجود این مؤلفه، گاه رفتارهایی 
بر اســاس الگــوی خاص نهفته در آن ســبک به صورت انعطاف آمیزی انجــام می گیرد. یکی از 

1. Flexible
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مصادیق انعطاف پذیری در ســبک تسلیم نشدن در برابر شرایط پیش رو و نپذیرفتن محدودیت های 
تصمیمات از پیش مطرح شــدۀ خویش اســت. ســبک با بلندنظری و نرمشــی که از خود نشان 
می دهد؛ خصوصیت همواره روزآمد شوندگی می یابد. مطابق این مؤلفه، در سبک جمودی برای 
حفظ قانونی خاص برای اســتمرار روش های مســتمر ازپیش طراحی شــده و اصرار بر رفتارهایی 
قشــری گرایانه و حاکی از تعصبات جاهلی وجود ندارد؛ بلکه سبک، امری پویا است که با تغییر 
شرایط، خود را بازآفرینی می کند. ثمرۀ این بازآفرینی، فهم یا توجیه رفتارهایی است که به ظاهر با 

آنچه عوام انتظار دارند؛ متفاوت است.

2-2. حل مسئله
ســبک، برخوردار از مجموعه ای از راه حل های به هم پیوستۀ مرتبط با مسائل و مشکالت پیشروی 
زندگی اســت. این راه حل - یا راه حل ها - به طور معتنابهی از شــیوه ها و حتی ســبک های رایج 
موجود متفاوت اســت )Ackerman,1962: 237- 227(. صاحب سبک از مهارت هایی قویی برای 
حل مســئله بهره مند است. بدون داشــتن این مهارت ها و انجام اقدامات الزم، سنجیده و به موقع، 
در شــرایط بحرانی نمی توان ســبک را به اهداف مدنظر رســانید. انتفــاع از فرایندهای خروج از 
مشکالت زمانی بروز می یابد که صاحب سبک خود را در معرض چالش های کارزارهای سیاسی 
قرار دهد یا بتواند با شــناخت چالش های فراروی ادای وظایف خود و راهکارهای عبور از آن به 
تثبیت سبک خود منجر شود. این راه حل ها مبتنی بر مبانی پذیرفته شده است و به طور قابل توجهی 

از شیوه ها و حتی سبک های رایج و موجود زمانه، متفاوت و بلکه منحصربه فرد است.

2-3. اولویت در انجام وظایف
در هویت ســازی ســبک زندگی، انتخاب یا پذیرش عناصر دخیل در سبک زندگی، ساختار 
ارتباطی آنها با یکدیگر و اهداف ناظر بر آنها به ارزش گذاری و اولویت بندی در انجام وظایف 
زندگی بســتگی دارد )عنوانی و همکاران، 1396: 96(. با تعیین مهم ترین وظایف، در هر لحظه 
از زندگی، رفتار متناظر با آن تشخیص داده می شود و در حیطۀ عمل به عینیت می رسد. تفکیک 
مهم ترین بایدها و نبایدها، از بایدها و نبایدهای مهم زندگی و ترجیح انجام مهم ترین بایدها و ترک 
مهم ترین نبایدها به واســطۀ گزینش های هدفمند نقش به ســزایی در یک ســبک دارد )نورگارد و 
همکاران، 1394: 130(؛ رتبه بندی وظایف و تمرکز بر ادای آن ها، ضمن رهانیدن زندگی سیاســی 
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از امور حاشــیه ای و موضوعات کم اهمیت، ســبک را در مســیر اصلی رســیدن به اهداف عالی 
موردنظر هدایت می کند.

3 .بررسی مؤلفه های سبک ساز در تثبیت سبک زندگی سیاسی امام خمینی
بررسی همه مصادیق این سه مؤلفۀ سبک ساز در زندگی سیاسی امام امری مفصل و مشکل است. 
ازاین رو صرف ترسیم موارد تأثیرگذاری که نقش مهمی در سبک زندگی سیاسی داشته اند مقصود 

پژوهش محقق می شود و حضور این مؤلفه ها در جریان تثبیت سبک ایشان نمایان می گردد.

3-1 .انعطاف پذیری سبک زندگی سیاسی امام خمینی
در زندگی سیاســی امام با در کنار هم قرارگرفتن مجموع رفتارهای سیاسی ناشی از التزام به مبانی 
نظــری، می توان این گونه برداشــت نمود که برخی از رفتارهای به ظاهر ناســازگار با کلیت ســایر 
رفتارها رخ داده اســت که این رفتارها با لحاظ تقید عملی ایشــان به مبانی نظری خود، نمی تواند 
محصول بــداء، انصراف از تقید به مبانی، هیجان زدگی و مبتنی بر تصمیماتی منفعالنه یا از ســر 
ناچاری و استیصال و غیره قلمداد شود. توجیه مناسبی که برای عمومیت این نوع از رفتارهای امام 
می توان ارائه داد؛ تبیین آن ها در قالب وجود مؤلفه انعطاف پذیری در زندگی سیاسی ایشان است. 
این انعطاف و سیالیت در سبک به شکل های گوناگونی می تواند ظهور و بروز نماید که در ادامه 

به بررسی مصادیقی از آن در زندگی سیاسی امام می پردازیم.

3-1-1. حضور روحانیت در امور اجرایی حکومت

از موارد بروز رفتارهای به ظاهر متغیر و ناهمگون در رفتارهای ایشان در طول زندگی سیاسی بحث 
حضور یا عدم حضور روحانیت در امور اجرایی حکومت است. مصاحبه ها و سخنرانی های امام 
در پیــش از پیروزی انقالب اســالمی در مورد جایگاه و نقش روحانیــت در نظام، ناظر به نقش 
ارشادی و نظارتی آنان است و در ظاهر حضور روحانیت در مسئولیت های دولتی را الزم نمی دید. 
به عنوان نمونه ایشان در پاسخ به پرسش خبرنگار مجلۀ اکونومیست در مورد نقش رهبران مذهبی 
در آیندۀ ایران فرمود: »روحانیون در حکومت آینده نقش ارشــاد و هدایت دولت را دارا خواهند 
بود« )امام خمینی، 1389، ج5: 386(. با وجود این گونه تصریحات، پس از گذشــت مدتی از 
پیروزی انقالب، ایشان به ظاهر با حضور روحانیون در برخی مناصب موافقت نمود و در عمل نیز، 
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روحانیون اقدام به پذیرش مسئولیت های کلیدی در امور حکومت نمودند.
در تفسیر این چرخش ظاهری توسط امام باید گفت تصمیم ایشان نسبت به حضور روحانیت 
در مســئولیت ها در بعد از انقالب تعارض و منافات مبنایی با موضع گیری های ذکرشــده پیش از 
انقالب ندارد؛ بلکه نوعی انعطاف رفتاری ایشــان در زمینه اجرای همان مبانی مذکور است. امام 
همواره کار ویژۀ دائمی روحانیت را ارشــاد، نظارت و واپایش می دانســته اســت )نک: برهانی، 
1387: 167-220(. آنچه برای امام مطرح شــده این اســت که در راستای انجام این نقش مهم، 
روحانیت وارد مشــاغل دولتی بشوند یا خیر؟ به عبارت دیگر شبهه، »شبهه مصداقی« است که آیا 
با بر عهده گرفتن پســت های کلیدی دولتی توســط روحانیت این رسالت ادا می شود یا با دوری 
جســتن آن ها از مســئولیت های اجرایی؟ این تردید از آنجاست با اعالم لزوم حضور روحانیت در 
پســت های اداری و اجرایی، وقت و توان آن ها از شئون مختلف و سنگین هدایت پیامبرگونه آنان 
بــه انجام مســئولیت های پایین و محدودی که از عهدۀ ســایرین نیز برمی آیــد محدود می گردد؛ 
بنابراین آنچه می توانست نقطه عزیمت محسوب شود پست های کلیدی است که سرنوشت کشور 
را تعیین می کند و به طور یقین از کامل ترین و مهم ترین مصادیق هدایت بشــر محسوب می شود. 
با اختصاص این پســت ها به روحانیون متخصص و متعهد، ســایر روحانیون می توانستند با رعایت 
اصل عدم تصدی پســت های دولتی، با رهانیدن خود از درگیرشدن در کارهای اجرایی و اداری، 
تمام وقــت، تــوان و اهتمام خود را مصروف رســالت اصلی خود در قبال جوامــع و تثبیت نظام و 
صدور انقالب کنند. براین اســاس در شــرایطی که متصدیانی غیرروحانی وجود داشته باشند که 
بتوانند عالوه بر شــرایط عمومی تصدی منصب در نظام اسالمی حیثیت اسالم و اسالمیت نظام 
را نیز حفظ کنند، نیازی به آن ها نیســت. بر همین مبنا امام قبل از پیروزی انقالب تا چندی پس 
از پیروزی آن بنا داشــت تا کشــور را با نخبگان غیرروحانی اداره نماید ولی با حصول تجربیات 
تلخ دولت موقت و ریاســت بنی صدر، آشــکار شــد که این افراد تعهدی به اســالم نداشته اند و 
نمی توانســتند مقاصد حکومت والیی را درک و مطابق آن عمل نمایند. بدین ســبب امام اعالم 
کرد با حصول تجربۀ روی کار آمدن روشــنفکران و تحصیل کردگان نامناسب و نیز عبرت آموزی 
از نهضت های ناتمام پیشــین از قبیل مشــروطیت، زین پس از واگذاری امور مهم کشور به افراد 
غیرروحانی اجتناب خواهد نمود و بدین ترتیب از نظریه نخستین خود مبنی بر احتراز روحانیت از 
همه مشــاغل حکومتی نرمش نمود )نک: امام خمینی، 1389، ج18: 241(. مقرر شد باتوجه به 
شــرایط خاص نظام اســالمی تا زمانی که از حضور اسالم شناسان مجرب غیرروحانی یا مجریان 
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متعهد و متدین در کسب پست های مهم مدیریتی و اجرایی کشور اطمینان حاصل نشود، حضور 
روحانیت در صحنۀ امور حکومتی تکلیفی اضطراری و الزامی قلمداد گردد )نک: امام خمینی، 
1389: ج 13: 433؛ ج16: 349 و350؛ ج18: 101؛ ج19: 179(. بدیــن ترتیــب دعوت امام از 
روحانیت برای تصّدی پســت های اجرایی مهم به تدریج رشد فزاینده ای به خود گرفت به گونه ای 
که در منشور روحانیت از اشتغال اجرایی در کارهای قضایی و اجرایی به عنوان یک امر مقدس و 
ارزشی الهی یاد شد )امام خمینی، 1389، ج21: 292(. براین اساس اصل کالن هدایت و نظارت 
فّعــال روحانیت در قالب یک قاعده و »دخالت در امور« به صورت یک اســتثنا و مقّید به نیاز و 
ضرورت ترسیم گردید )نک: سیمایی،1387: 78-80(. ازاین رو امام حتی پس از تصدی برخی 
مناصب توسط روحانیون همچنان جایگاه کالن روحانیت را راهبری جامعه و نظام اعالم می نمود 

)نک: امام خمینی، 1389، ج11: 466-465؛ ج13: 349؛ ج18: 237؛ ج20، 336(.

3-1-2.  انعطاف در موضوع »نقش مردم« در تحقق والیت فقیه و مشروعیت نظام اسالمی

مطابــق آنچه امام در آثار خود همچون کتاب حکومت اســامی از حق حاکمیت الله و رســالت 
نبوت و ســیره معصومین)ع( در نصب الهی فقیه در حکومت بر مســلمانان در زمان غیبت مطرح 
شده است؛ به قدر کافی بیانگر عدم اعتبار نقش »مردم« در مشروعیت بخشی به نظام سیاسی الهی 
اســت؛ بااین حال، بعضی از عبارت های بیشتر شفاهی، سخنرانی ها و مصاحبه های ایشان در اوایل 
پیروزی انقالب به »رأی مردم« تکیه شــده اســت )امام خمینی، 1389، ج4: 248 و461؛ ج 8: 

173؛ ج11: 310؛ ج12، 182(.
 امام در این عبارت ها به ظاهر از آنچه به آن باور داشته عبور نموده است و سرنوشت اسالم و 
کشــور را به انتخاب عوام مردم و حتی رأی دهندگان کمتر از بیست سال سن گره می زند. برخی 
در این صدد بوده و هســتند که با القای نوعی تعارض بین رفتارهای امام در موضوع مشــروعیت 
الهــی حکومت و نقش مردم، به نحوی به تجمیع بین آن ها نظر بدهند یا با برقراری جرح وتعدیل، 
بین آن ها داوری کنند و به تعبیرهایی همچون هدیه امام به مردم )آذری قمی، 1372: 169-168(، 
عالقه امام به مردم )اخوان کاظمی، 1377: 137(، چشم پوشی از حق خود به دلیل رعایت مصالح 
مردم )اخوان کاظمی، 1377: 137(، تقیه و توریه )اخوان کاظمی، 1377: 221( دست یازیده اند 
)قاضی زاده، 1385: 9-10(؛ اما به نظر می رسد این تغییر رفتار امام می تواند در ذیل نوعی انعطاف 
برای تحقق و تثبیت حکومت دینی مدنظر ایشان مورد کنکاش قرار بگیرد؛ به این ترتیب که پذیرش 
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تأثیر رأی مردم در تعیین شــکل حکومت و تعیین مســئوالن نظام اگرچه مبنایی نیســت؛ اما امام 
به عنوان ولی فقیه این دوران، با انعطاف در برابر ایفای نقش مردم و با توجه با شرایط و اقتضائات در 
پیش روی نهضت درصدد رعایت مصلحتی خاص اســت. این مصلحت بدین معناست که حتی 
برفرض خطای مردم در تعیین شــکل حکومت و تشخیص مسئول مناسب با نظام اسالمی، بازهم 
مصلحتی که اولویت دارد خطا و آزمایش برای یادگرفتن انتخاب صحیح است. این اقدام بهترین 
مسیر سرپا نگه داشتن نظام اسالمی و تأمین عزت و استقالل ملی در لوای حمایت مردمی از نظام 
والیت فقیهی است که بر حکومت غیردینی یا غیرملی ترجیح دارد. البته رعایت این مصالحت در 
رعایت نظر مردم چنانچه احیانًا به طرد اســالم یا شأنی از شئون ضروری اسالم بینجامد هیچ گونه 
ارزشــی نخواهد داشــت )به عنوان نمونه نک: امام خمینــی، 1389: ج14: 372، 377؛ ج 15: 

359؛ ج17: 247، 254(.

3-2. راهکارهای مواجهه با چالش ها
امام در طول زندگی سیاسی خود با چالش های بسیار زیادی روبرو گردید و برای رفع و دفع آن ها، 
راهکارهایی منحصربه فرد ارائه داد. ســبک پذیری مردم از ســبک زندگی سیاسی امام و به تبع آن 
تثبیت این سبک، نسبت مستقیم و رابطۀ معناداری با قدرت رهبری ایشان در حل مسائل مختلف 

و بحران های حاد و فزایندۀ سیاسی قبل و بعد از انقالب داشته است.

3-2-1. مهم ترین چالش های قبل از انقالب
در موضوع چالش های قبل از پیروزی انقالب، رفتارهای امام در ارائۀ راهکارهای بدیع در مواجهه 
با رژیم موجب شــد چالش های پیش روی پیروزی نهضت اســالمی نتوانند در برابر ســیل ارادۀ 
توده هــای مردم مقاومت کنند؛ به طوری که نه چالش »حمایت دولت های عربی و غربی از رژیم 
شــاه« )نک: امام خمینی، 1389، ج4: 155 ـ 156، 524؛ ج5 :42، 80 ـ 81، 305( امام و مردم 
را سست نمود و نه تشکیل »کابینه آشتی ملی« شریف امامی و امتیازات وی )نک: امام خمینی، 
1389، ج3: 260ـ  264، 423، 450ـ  451( توانست انقالب را از هدف منحرف کند و نه »دولت 
نظامــی« ازهاری )نک: امــام خمینــی، 1389، ج4: 331؛ 349، 350، 353، 381( انقالب را 
متوقف کرد و نه »دولت ملی گرا«ی بختیار )نک: امام خمینی، 1389، ج5: 298، 310، 343، 
376، 381( در مقابــل ســرعت تحقق انقالب دوام آورد. ایــن راهُبردها در چالش های متعددی 
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ظهور یافت؛ وقایعی همچون:
شایعه ســازی های رژیم بــر ضد انقالب مردمی در طرح شــایعۀ مصالحــۀ پنهانی امام با   -
اطرافیان شــاه یا با اعضای شــورای سلطنت و یا احزاب غیراسالمی و غیرملی )نک: امام 

خمینی، 1389، ج5: 536(؛ 
شهادت مصطفی خمینی فرزند ارشد امام )نک: امام خمینی، 1389، ج3: 233(؛   -

درخواست برخی از سران کشورهای اسالمی برای میانجیگری بین شاه و امام )نک: امام   -
خمینی، 1389، ج4: 123-125(؛

-  تهدیــد به ترور امام در صورت ادامــه ناآرامی ها )نک: امام خمینی، 1389، ج4: 296-
295(؛ 

طــرح توقف اعتراضات و اســتفاده از سیاســت گام به گام در برخورد با ســلطنت پهلوی   -
)نک: امام خمینی، 1389، ج4: 277(؛ 

طرح امتیازدهی به نهضت در قالب اخذ تعهد از شــاه مبنی بر عمل او به قانون اساســی   -
)نک: امام خمینی، 1389، ج4: 127، 155؛ ج5: 203، 310(؛

-  پیشنهاد برگزاری انتخابات آزاد )امام خمینی، 1389، ج3: 433؛ ج4: 400(؛
-  نیرنگ شنیده شدن صدای انقالب توسط شاه و تعهد او به اصالح مفاسد )امام خمینی، 

1389، ج4: 339، 361، 514؛ ج5: 87( و ... .
بیش از همۀ این مشــکالت، چالش روش های ناکارآمد پیشــین مخالفان نظام پهلوی، مانعی 
بــزرگ در برابر پیروزی انقالب بود که راهکارهای مبارزات امام در برابر آن، توانســت مســیر به 

نتیجه رسیدن انقالب را هموار سازد که به برخی از آن اشاره می شود.
در تاریخ معاصر ایران، شــخصیت ها و احزاب متعددی حرکت های انقالبی را با گرایش های 
فکری متفاوت پی ریزی نمودند که دامنۀ اثرات آن ها یکسان نبود؛ بعضی پیامدهای محلی، برخی 
ملی و تا حدودی فراملی داشــتند ولی هیچ کدام نتوانســتند نهضتی فراگیر را به نتیجه برســانند. 
بسیاری از آن ها در میانۀ راه سرکوب و یا مانند مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت به دیگران 
واگذار گردید. امام با کوله باری از تجربه و شناخت تاریخ ایران با بهره گیری از روش هایی جدید، 
برای اولین بار به عنوان یک رهبر فقیه توانست مبارزۀ علنی و فراگیر را با یک حکومت طاغوتی تا 
حّد براندازی آن نظام و جایگزینی یک نظام دینی به  پیش ببرد. هیچ کدام از راهبردهای رایج در 
زمان امامـ  یعنی مبارزۀ مســلحانه، مبارزۀ پارلمانی، مســالمت آمیز و متحجرانۀ گروه های مخالف 
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رژیم )نک: شــعبانی، 1379: 1؛ امام خمینی، 1389، ج21: 78 ،281؛ دانشجویان مسلمان پیرو 
گاهی  خط امام ،1360، ج10: 7-9( مورد تأیید امام نبودند. از منظر ایشــان در توده های مردم، آ
و آمادگی الزم برای قرارگرفتن در مســیر جنگ مســلحانه وجود نداشت. مردم نیز به حرکت های 
مســلحانه ای که بیشتر توسط گروهای مارکسیستی یا افراد غیر ســلیم النفس انجام می شد )نک: 
روحانی، 1381، ج3: 402-410(؛ رغبتی نشــان نمی دادند؛ عالوه بر اینکه مســلح نمودن مردم 
باتوجه به اصل اســتقالل نهضت اســالمی و عدم تکیه بر قدرت های شرق و غرب ممکن نبود و 
با عنایت به قدرت نظامی ارتش شــاه، باعث تلفات بســیار زیاد می شــد؛ از سوی دیگر با تالش 
رژیم برای اغفال مردم در قالب ارائه طرح های اصالحی عوام فریبانهـ  همچون شــعارهای انقالب 
سفید، اصالحات ارضی، واگذاری سهام به کارگران ـ مردم استقبالی به روش های مسلحانه نشان 
نمی دادند )هاشــمی رفسنجانی، 1376: 130-132(. از همه مهم تر اینکه مطابق مبانی، امام مردم 
را مظاهر الهی و تجلی حضرت حق می دانســت و ازاین رو با امکان ایجاد روش های مناســب تر، 
خشونت بر ضد جان و مال آن ها توجیهی نداشت چنانچه مبارزۀ مسلحانه با شیوۀ انبیاء و ائمه که 

هدف آن ها بیداری و الهی کردن جامعه است؛ مغایرت داشت. 
به نظر می آید از دیگر علل این تصمیم آن بوده اســت که اقدام مســلحانه ســبب می شد که 
شدت کشتار بین طرف داران رژیم و تظاهرکنندگان، تبیین حکومت اسالمی و شکل گیری نظریه 
حکومت اسالمی را در اذهان مردم به شکل ناقصی درآورد و نظریه والیت الهی نتواند به صورت 

تکامل یافته در بین مردم تثبیت و تداوم بیابد.
از سوی دیگر، امام راهبرد روش های سیاسی مسالمت آمیز را در طول سال های گذشته آزموده 
بود و می دانســت که برخورد سیاســی با چنین رژیمی هرگز منجر به نتیجه مطلوب نخواهد شد. 
راهبرد پارلمانی نیز در جامعه ای به ثمر می نشســت کــه انتخابات در آن جامعه آزاد و مجلس نیز 
مســتقل باشــد؛ نمایندگان از طرف مردم با شناخت کافی انتخاب شــوند و زبان گویای مردم و 
تحصیــل کننده حقوق آنان باشــند ولی بدون این زمینه، نظام ســلطنتی و اختیارات قانونی شــاه 
غیرقابل تغییر بود عالوه بر اینکه این راهبرد نیز از جایگاه مردمی بهره مند نبود )خســروی، 1379: 
45-48(. ازایــن رو امام با طرد تاکتیک های متداول، با طرح و تبیین اندیشــه های ناب اســالمی 
خویش در واقع جبهه ای چندبعدی را در مقابل رژیم پهلوی گشــود )نک: امام خمینی، 1389، 
ج2: 282(؛ جبهه معرفی ایدئولوژی اســالم انقالبی؛ یعنی اســالم ناسازگار با ظلم؛ اسالم مروج 
و مبین اصول زندگی فاخر و ارزشــمند دنیایی - آخرتی )نک: عنوانی و همکاران، 1400(، در 
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کنار جبهه ای که احساســات مردمی را به بهره مند شــدن از این ایدئولوژی تشویق می نمود؛ و نیز 
جبهــه ای که با نقد شــدید وضع موجود زندگی مردم در جامعه، آینده ای مطلوب و درخشــان را 
برای مردم به تصویر می کشــید. امام در این مبارزه از شیوه های مبارزاتی ویژه ای استفاده می نمود 
که یکی از مهم ترین بخش های آن شــیوه »مردمی - مذهبی« نمودن مبارزه است. امام با اعتقاد 
راســخ به نقش کلیدی اتحاد مردم در ســرنگونی هر نوع نظام سیاســی تحمیل شــده بر آن ها، به 
طور مســتقیم با آنان ســخن می گفت و آنان را به مبارزه تا فتح بلندترین قله های انســانی و الهی 
کید اساســی بر مســئولیت های اجتماعی مردم هم به عنوان یک حق و هم  فرامی خواند. وی با تأ
به عنوان تکلیف و باتوجه به رابطۀ معنوی شیعیان و مرجعیت، آحاد ملت را به شکستن وضع موجود 
و ســاختن آینده ای درخشان بســیج می کرد؛ لذا تالش کرد با برقراری رابطه ای صادقانه و مبتنی 
بــر خیرخواهی، راســت گویی و خدمتگزاری با جلب اعتماد فراگیر مــردم، آن ها را در برهه های 
مختلــف نهضت از خرداد 42 تا بهمن 57 و پس از آن به عنوان اصلی ترین ســالح برنده انقالب 
به کار گیرد. در این راستا، برقراری تعامل گسترده با توده های مردم به وسیلۀ سخنرانی و نامه نگاری 
با آنان، ایجاد اعتماد متقابل، گســترش القای باور عمومی در مردم به روش های خاّص ایشــان در 
مدیریت امور و استفاده از ظرفیت ها و سالیق دینی مردم - از جمله تبدیل مساجد و تکایا به مراکز 
آغاز تظاهرات و پررنگ نمودن نقش شــبکۀ روحانیت در سراســر کشــور، حرکتی بسیار وسیع، 

غافلگیرکننده و قدرتمندی را در براندازی رژیم ایجاد کرد.

 3-2-2. مهم ترین چالش های پس از انقالب

پــس از پیروزی انقالب )از ســال 1357 تا 1368( چالش های متعددی بر ســر راه تداوم حیات 
حکومت اســالمی و اهداف آن به وجود آمد. امام راهکارهایی برای تثبیت حکومت اسالمی در 

برابر بحران های متزلزل کننده نظام ارائه نموده است.برخی از مهم ترین این موانع عبارت اند از:
- ویرانی های گســترده باقیمانده از دوران پهلوی و مشکالت ناشی از کشته و مجروح شدن 

تعداد زیادی از مردم در طی دوران مبارزه؛
-  ناامنی گسترده پس از سقوط رژیم پهلوی و َاعمال تروریستی وابستگان رژیم سابق؛ 

- مخاطــرات تدویــن، تصویــب و به رأی گــزاردن قانون اساســی جدید و برگزاری ســایر 
انتخابات ها در اوج بحران های داخلی؛ 

- ترور بسیاری از مسئوالن ارشد نظام؛
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- تسخیر النه جاسوسی و استعفای دولت موقت؛
- کودتای نوژه؛ 

- حمله آمریکا به طبس )عملیات دلتا(؛ 
- مشکالت اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ و تحریم ها؛ 

- خیانت ها و کارشــکنی های اشــخاص معروف به لیبرال هــا و گروهک های تجزیه طلب و 
ضدانقالب؛ 

- کارشکنی های حکومت های دست نشانده منطقه ای و تروریست های وهابی؛
-  فتنه انگیزی های عناصر رژیم سابق در تمامی ادارات، ارگان ها و سازمان ها؛ 

- خیانت و کارشــکنی بعضی از اطرافیان امام در پســت های باالی نظام همچون بنی صدر، 
منتظری، شریعتمداری و غیره؛

- تالش هــای گســتردۀ داخلی و خارجی در راســتای ایجاد اختالف بین مســئولین نظام با 
یکدیگر، بین مردم با یکدیگر و بین مردم و حاکمیت و غیره.

 رویارویــی با این مشــکالت باتوجه به تعدد، تنوع و ژرفای هر یــک از این مخاطرات، غنای 
هرچه بیشــتر قدرت مدیریت امام و به تبع آن پرمایگی ســبک ایشان را نشان می دهد. در بین این 
بحران ها، تنها پس از بیســت ماه پس از پیروزی انقالب اسالمی، جنگی هشت ساله توسط رژیم 
بعث عراق و با پشتیبانی مالی کشورهای مرتجع منطقه، حمایت سیاسی و تسلیحاتی ابرقدرت ها و 
ســکوت جامعه جهانی به نظام اسالمی تحمیل شد. این مسئلۀ سخت و پیچیده از مسائل اصلی 
زندگی سیاســی امام محســوب می شــد و وقوع انقالب اســالمی و آثار و نتایج آن بیشترین تأثیر 
را در علــت وقوع این جنگ داشــت )درودیــان، 1375: 52-53(. راهکارهای امام برای کنترل 
و مدیریــت بحران جنگ با تفاوت شــرایط هــر دوره از ایام جنگ، متفاوت گردید و ایشــان از 

شیوه های متنوعی بهره گرفت که برخی از آنها به شرح ذیل است:
 از منظر امام دشــمنان اســالم درصدد بودند ســرمایه هایی را که بایســتی برای تأمین معاش 
مسلمانان و تبلیغ دین هزینه شود؛ مصروف جنگ بین مسلمانان شود )امام خمینی، 1389، ج13: 
340( و از ســویی دیگر اجازه ندهند با قدرت گرفتن نهضت اسالمی در ایران، مردم دنیا توانایی 
فرامین دینی برای مدیریت جوامع را به چشــم خود ببیند )نک: امام خمینی، 1389، ج16: 75؛ 
ج18: 108(. در مواجهه با این حیلۀ استکباری، امام در ابتدا به معرفی دشمن حقیقی اقدام نمود 
تا غبار از ماهیت دو جبهه متقابل با یکدیگر و دالیل دشمنی ها زدوده شود؛ امام در مقابل تبلیغات 
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رســانه های عربی و غربی که جنگ را جنگ بین اعراب مســلمان و ایرانیان و حتی آن را جنگی 
بین اســالم و مجوس معرفی می نمودند )نک: امام خمینــی، 1389، ج16، 482؛ ج18: 69(؛ با 
معرفی ماهیت واقعی منفعت برندگان از جنگ، این جنگ را نه برای خاک و سرزمین، بلکه برای 
دفاع از ارزش های اعتقادی ـ انقالبی مکتب تشــیع بر ضد دنیای ســرمایه داری و رفاه طلبی )امام 
خمینــی، 1389، ج19: 216ـ215(؛ و در ادامه نبرد جبهه هــای حق طلبانه به رهبری انبیاء قلمداد 
می کرد )امام خمینی، 1389، ج16: 164؛ ج17: 528؛ ج19: 55(. ایشان قدرت های استکباری 
به خصوص آمریکا را طراح و مســئول اصلی به راه انداختن جنگ معرفی نمود که از حماقت و 
جاه طلبی صدام سوءاســتفاده نموده و او را برای جنگ با ایران تحریک، تطمیع و تجهیز نموده 
اســت )امام خمینــی، 1389، ج13: 268؛ ج16: 249(. پس از گســترش جنگ، امام عالوه بر 
تــداوم بصیرت افزایی های خود، تدابیر اســتراتژیک خاصی را نیز ارائــه نمودند )نک: محمدی؛ 

احدی 1396: 4-56( که برخی از آنها به ترتیب ذیل است:
ـ بسیج همگانی و سازمان دهی داوطلب مردمی و نیروهای مسلح تحت دو یگان عمده رزمی 

و پشتیبانی )نک: امام خمینی، 1389، ج20: 25(؛
ـ توســعۀ تشکیالتی نظامی و فرمان تشکیل نیروهای سه گانۀ سپاه در جهت هماهنگی بیشتر 

با نیروهای ارتش )نک: امام خمینی، 1389، ج20: 25 و 47(؛
ـ اهتمام فراوان بر انسجام و وحدت نیروهای نظامی، ارتقای بنیه عقیدتی و تسلیحاتی کشور تا 
روزهای پایانی جنگ برای تحقق ارتش بیست میلیونی )امام خمینی، 1389، ج16، 287؛ 

ج17، 295؛ ج19، 455؛ ج21: 135(.
ـ مدیریت اتفاقات پشــت جبهه مانند رقابت های جناح های مختلف و تشــنجات سیاســی و 
اجتماعی درون حاکمیت در جهت ممانعت از تأثیر سوء در روحیه رزمندگان اسالم )امام 
خمینــی، 1389، ج13: 201، 464-465؛ ج14: 76؛ ج15: 394؛ ج19: 230؛ نــک: 

ج18: 145(؛ 
ـ دســتور به قراردادن جنگ در رأس همه امور کشور و توجه به مقوله اصالح تدریجی امور 
و مأیوس نشــدن در تحقق اهداف الهی حکومت دینی در همه میدان های نبرد پیش روی 
ملت )امام خمینی، 1389، ج10، 233، 381؛ ج17: 282؛ ج18، 43؛ ج20: 150، 200؛ 

ج21: 57-52(.
ـ عزل بنی صدر از فرماندهی نیروهای مســلح با توجه کارشــکنی های او در پیشــبرد اهداف 



68

| 14
01 

ـار
 بهـ

| 3
ه 1

مار
| ش

الم 
 اس

 در
سی

سیا
شه 

ندی
مه ا

نــا
صل

| ف

جنگ )نک. امام خمینی، 1389، ج14: 420(؛
ـ تفویض مســئولیت برخی از مسائل اجرایی و کارشناســی مرتبط با جنگ به سایر مسئوالن 
کشوربه دلیل گستردگی و تخصصی بودن امور جنگ در جهت ترسیم و اجرای سیاست 

کلی و راهبردی دفاع مقدس و نظارت بر آن )نک: امام خمینی، ج13، 264-263(؛
ـ ارائــه رهنمودهــای الزم در اتخــاذ تدابیر کارآمد در اســتفاده بهینه از امکانات انســانی و 

تجهیزاتی اندک جبهه حق )امام خمینی، 1389، ج13: 85؛ ج16: 89(؛
 ـ القاء معنویت با توجه بخشــی به مالحظه دســت غیبی اراده و قدرت الهی در موفقیت ها، 
کیــد بر خودســازی و تهجد در جبهه ها، پرهیزدادن از غــرور و تکیه بر قدرت ایمان و  تأ
اخالص در جهت پذیرش راحت تر مشــکالت ناشــی از جنگ )امــام خمینی، 1389، 

ج13: 232، 265؛ ج: 348؛ ج16: 76، 200، 376، 380؛ ج17: 222(.
 ـ دعوت از مردم عراق، عشایر و قبایل عراقی و الهام از مردم ایران در جهت فعالیت بر ضد 
رژیــم بعث با صــدور فتوای حرمت پرداخت بهای خدمــات دولتی همچون آب، برق یا 
مالیات به این دولت و وجوب الهی مخالفت عملی و قولی در برابر آن رژیم )امام خمینی، 

1389، ج12: 247؛ ج13: 230-231، 238-239، 255، 269، 297؛ ج14: 277(؛
 ـ اعالم عفو و لزوم پذیرش ســربازان عراقی پناهنده شــونده به ایــران )امام خمینی، 1389، 
ج12: 247؛ ج13: 230-231، 238-239، 255، 269، 297؛ ج14: 277؛ ج18: 68(؛

ـ برانگیختن حزب بعث بر ضد صدام و اعالم عفو پذیرش ســربازان عراقی پناهنده شونده به 
ایران )امام خمینی، 1389، ج12: 247؛ ج13: 230-231، 238-239، 255، 269، 297؛ 

ج14: 277؛ نک. ج18: 68(؛
ـ دعوت از همۀ مردم ایران برای شــرکت در جهاد همگانی و درخواست از همه مستضعفان 
جهان بــرای تقابل با قدرت های اســتکباری )امام خمینــی، 1389، ج15: 146؛ ج 19: 

468(؛
 ـ درخواست از فرماندهان جنگ در برخورداری از ابتکار عمل تهاجمی در تداوم جنگ تا 
آزادی مردم عراق از ظلم حزب بعث و »برقراری یک دولت اســالمی در عراق به دست 
مردم این کشــور« در عین حفظ اســتقالل حاکمیت عراق )امام خمینی، 1389، ج14: 

83؛ ج17: 400؛ ج19: 230؛ ج18: 145(؛
ـ صدور فرامین تاریخی جنگی ـ عملیاتی به فرماندهان میدان در جهت تحریک هرچه بیشتر 
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رزمندگان و روحیه بخشــی بــه آنان و ایجاد یأس و تردید در بین دشــمنان همچون فرمان 
آزادســازی پاوه )امام خمینــی، 1389، ج9: 285( و فرمان شکســتن حصر آبادان )امام 

خمینی، 1389، ج13:  333(؛
 در نهایت، امام با انعطاف نســبت به مواضع قبلی خود، به دلیل اوضاع و شــرایط نامناســب 
داخلی و بین المللی، در تیرماه 1367 قطعنامه 598 سازمان ملل را پذیرفت و آن را هرچند مطابق 
مصالح اســالم و انقالب و در جهت کســب رضایت الهی دانســت ولی به دلیل عدم وصول به 
خواســته های اولیه خود )همچون شکست کامل دشمن( )نک: درویشی، 1385: 379ـ341( به  

نوشیدن جامی زهرآلود تشبیه نمودند )نک: امام خمینی،1389، ج21: 93(.

3-3. اولویت در انجام وظایف
تثبیت شیوه های مواجهۀ امام با مهم ترین وظایف در گروی اولویت هایی است که امام در زندگی 
سیاســی لحاظ می نمودند. اعالم این اولویت ها، توجیه مناســبی برای نحوه شــکل گیری ســایر 
گاهی از  مؤلفه هــا نیز خواهد بود. خاســتگاه اولویت هــای امام در عمل به وظایف، آشــنایی و آ
تکلیف الهی است چنان که می فرمایند: »مهم این است که ما تکلیف حال و آینده را بدانیم )امام 
خمینی،1389، ج8: 118( ... در هر مسئله ای که پیش می آید ببینید خدا چه می گوید که همان 
را انجام دهید« )امام خمینی،1389، ج17: 224(. در ادامه نمونه هایی از اولویت ها، در دو حوزه 

سیاست داخلی و حوزه سیاست خارجی بیان می شود.

3-3-1. اولویت اسقاط رژیم پهلوی و برقراری نظام اسالمی و صیانت از آن

در منظــر امــام، قیام در راه خدا به منزله »تنها راه اصالح دوجهان« اســت )امام خمینی، 1389، 
ج1: 21(. از مصادیق حقیقی این قیام، مبارزه با رژیم پهلوی اســت؛ اولویت اســقاط این رژیم از 
آنجاســت که این رژیم »باالترین مرکز فحشا« )امام خمینی،1389، ج4: 296(، »کثیف ترین و 
ننگین ترین نمونه ارتجاع« )امام خمینی،1389، ج2: 326(، »دشمن با انسانیت و شرف انسانی« 
)امام خمینی،1389، ج4: 81(، »دارای بدترین شــکل حکومت استبدادی«، »بزرگ ترین ضربه 
زننده به پیکر قرآن کریم و احکام آســمانی« )امام خمینی،1389، ج2: 124(، »سرچشــمه همه 
بدبختی های کشــور و ملت« )امام خمینــی،1389، ج3: 266-267( و »بزرگ ترین خطر برای 
مســلمانان و علماء دین« )امام خمینی،1389، ج2: 397( است. مبارزه با این رژیم »روشن ترین 
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مصــداق نهی از منکر« )امام خمینی،1389، ج3: 71( اســت که با ِصرف احتمال اســقاط این 
رژیم در صورت اســتمرار مبارزات، مبــارزه با آن واجب می گردید )امــام خمینی،1389، ج5: 
20(. تشــکیل نظام اسالمی، جنبه اثباتی این قیام است که »تنها راه« سعادت و ضامن استقالل و 
آزادی مردم ایران اســت )امام خمینــی،1389، ج3: 443؛ ج5: 78(. اولویت تالش برای تحقق 
حکومت الهی از آنجایی اســت که این اقدام به مثابه »بزرگ ترین عبادات« )امام خمینی،1389، 
ج3: 441؛ ج4: 158( و »از بزرگ تریــن واجبــات« )امــام خمینی،1389، ج21: 407( اســت. 
اهمیت مجاهدت در این مســیر به گونه اســت که مقاومت مســیر در آن تا »آخرین نفس« )امام 
خمینــی،1389، ج5 :297(، »آخرین وقت« )امام خمینــی،1389، ج17: 61( و »آخرین قطره 
خــون« )امام خمینی،1389، ج21: 95( بایســتی ادامه پیدا کند. تشــکیل حکومت دینی، یکی 
از مصادیــق مهــم »اهتمام به امور مســلمین« و به تبع آن، از اوجب واجبات مطلق و نه مشــروط 
)امام خمینی،1389، ج3: 414؛ 1388: 68( مطرح اســت. پس از تشکیل، صیانت از آن به مثابه 
»واجبــی عینی« )امــام خمینی،1389، ج15: 365؛ ج19: 486(، باالتــر از وجوب اقامه نماز و 
روزه و حج )امام خمینی،1389، ج20: 452(، به مثابه حفظ »امانتی« الهی )امام خمینی،1389، 
ج15: 116(، به منزلــه حفاظت از »کیان اســالم« )امام خمینی،1389، ج20: 79-80( و یکی از 
بزرگ ترین واجبات عقلی و شــرعی بر همه مردم اســت )امام خمینی،1389، ج15: 250؛ ج11: 
494؛ ج19: 153؛ نــک: ج20: 33(. اهمیت تحکیم نظام به گونه ای اســت که قیام بر ضِد این 
حکومت »در حکم کفر و باالتر از همه معاصی است« )امام خمینی،1389، ج 11: 202( و ایجاد 
اختالف و تفرقه انگیزی بین مردم و مسئوالن »بزرگ ترین معصیت الهی« محسوب می شود )امام 
خمینی،1389، ج14: 149(. عالوه بر اینکه بی تفاوتی و مسامحه نسبت به سرنوشت نظام به منزله 
»گناهی در رأس همه گناهان کبیره« اســت )امام خمینــی،1389، ج21: 422(. خدمت متقابل 
مردم و نهادهای حاکمیتی به یکدیگر به جهت سرپا نگه داشته شدن نظام اسالمی، به منزله یکی 
از »واجبــات بزرگ« و ترک آن یکی »از بزرگ ترین گناهان کبیره« اســت )امام خمینی،1389، 
ج17: 391(. ازاین جهت رعایت مصلحت نظام »مقدم« بر همه اقدامات و تصمیمات خواهد بود 

)امام خمینی،1389، ج21: 335(.

3-3-2. تبیین اولویت مواجهه با دولت های استعمارگر به ویژه دولت آمریکا

گاه نمودن جوامع نسبت به استعمارگری های دولت های  از اولویت های سیاســت خارجی امام، آ
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فرامنطقه ای با تشــریح و تبیین مراتبی از ماهیت آن هاســت که گاه مغفول واقع شده است. انگاره 
امام از ماهیت آن ها، از مهم ترین دالیلی اســت که ایشــان را به ترغیب جوامع برای مقابله با آن ها 
وامی دارد. امام مســائلی را که در مورد آن ها حساســیت بیشتری الزم است در قالب اولویت های 
استکبارســتیزی با جوامع مســلمان و فقیر در میان می گذارد و این اولویت بدین گونه خاطر است 
که در منظر  ایشــان، به تاراج رفتن ســرمایه های مادی و معنوی جوامع بشــری و مواجهۀ ذلیالنۀ 
ملت ها در برابر زیاده خواهی های دولت های استکباری »مهم ترین و دردآورترین« مسئلۀ بشریت 
اســت )امام خمینی، 1389، ج4: 79-80؛ ج13: 212(. ازاین رو تالش جهت اعتالی کلمه الله 
در جهــان و احقــاق حقوق فقرا در جوامع بشــری »تا آخریــن نفر تا آخرین منــزل و تا آخرین 
قطره خون« )امام خمینی،1389، ج20: 199؛ ج21: 87( ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا آنجایی 
که پیروزی نهایی انقالب اســالمی در گروی پیروزی همۀ مســتضعفان عالم بر همۀ ابرقدرت ها 
اســت )امام خمینی،1389، ج10 :181(؛ از این رهگذر، برقــراری حکومت حق و اقامۀ عدالت 
اجتماعی در راستای جلوگیری از ظلم به مستضعفان جهان از »بزرگ ترین واجبات« و »واالترین 
عبادات« است )امام خمینی،1389، ج21: 407(. در این مسیر، شناساندن ماهیت واقعی دشمن، 
مســئلۀ اصلی اســت که می تواند ملت ها را به رویارویی با آن ها بکشاند؛ ازاین رو امام سردمداران 
دولت آمریکا را »بزرگ ترین پایمال کنندگان حقوق انسان ها« )امام خمینی،1389، ج19: 148(؛ 
»دشــمن اصلی اســالم و عدالت« )امــام خمینــی،1389، ج11: 472؛ ج18: 104، ج20: 23-

24، 97، 441(؛ »دشــمن شــماره یک مردم محروم و مســتضعف جهان« )امام خمینی،1389، 
ج13، 212(؛ در »رأس ستمکاران و جنایتکاران تاریخ« )امام خمینی،1389، ج3: 209(؛ بیشترین 
نقض کنندۀ اصلی حقوق بشــر در دنیا )امام خمینــی،1389، ج19: 235(؛ »بزرگ ترین بت« و 
»بزرگ ترین طاغوت« تمامی ادوار زندگی بشر )امام خمینی،1389، ج20: 89( معرفی می کند.

از جمله جبهه هایی که امام در مقابل نظام ســلطه گشــود در ُبعد حقوقی و موضوع مدیریت 
مجامــع جهانی اســت؛ ایشــان در مقابل توطئه های آنها برای تســلط بر سرنوشــت همه ملت ها، 
مســتضعفین را نســبت به احقاق حق خود در مجامع بین المللی هشــدار می دادند؛ زیرا »بدترین 
جنایت« در عالم، برخورداری کشــورهای ســلطه طلب و اســتعماری از »حق وتو« اســت )امام 
خمینی،1389، ج15: 521-520؛ ج16: 431-432(. در ُبعد جبهه فرهنگی نیز، امام تالش  نمود 
تا مســتضعفین جهان، جبهه مبــارزات فرهنگی خود را در برابر وابســتگی فکری ملت های خود 
بگسترانند و در جهت تقابل با اصِل »مسلم دانستن برتری غرب« و لزوم تبعیت همه جانبه از آن ها 
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تالش کنند؛ چرا که این نوع وابســتگی به مثابه »بدترین نوع وابســتگی« و »باالترین فاجعه« بر 
مردم ضعیف دنیا اســت )نک: امام خمینی،1389، ج8: 25-23؛ ج9: 75؛ ج10: 76(. در ُبعد 
فراملی، امام از مســلمانان می خواست تا نسبت به سکوت ســران دولت های اسالمی و عربی در 
برابر جنایات ابرقدرت ها حســاس باشند؛ چرا که این بی تفاوتی »بزرگ ترین مصیبت« مسلمانان و 
حمایــت این دولت ها از آنان واقعه ای »فجیع تر و ننگ آورتر« اســت )امام خمینی،1389، ج16: 
520(. از مهم ترین راهکارهای امام برای شرایط وخیم مستضعفین جهان، دعوت همگان به اسالم 
اســت؛ چراکه اسالم با دعوت به دفع فتنه ها از سراســر عالم به عنوان »بزرگ ترین رحمت الهی« 

برای بشریت است )امام خمینی،1389، ج19: 114(.

3-3-3. تعیین اولویت های زندگی سیاسی در موضوع بیداری اسالمی

توجه دادن مردم دنیا بخصوص مســلمانان منطقه نسبت به نوع تکلیف آن ها در شرایط کنونی، از 
دغدغه های اصلی امام بود. در منظر امام مهم ترین و اولویت دارترین مســائل در موضوع بیداری 
امت اســالمی به دلیل طرف داری بی قیدوشــرط حکام منطقه از جنایت اســرائیل و آمریکا است 
که »فجیع ترین و ننگ آورترین مصائب مســلمانان« محسوب می شــود )امام خمینی،1389، ج 
16: 520(؛ چــرا که دولت های مرتجع منطقه، پذیرش قیمومیت آمریــکا را بر گرایش و التزام به 
اســالم »ترجیح« می دهند )امام خمینی،1389، ج11، 295(. جهان اســالم بــرای نجات از این 
شــرایط در نخستین گام های خود بایســتی از روحانی نماهای وابسته به ابرقدرت ها تبری بجویند؛ 
چرا که ضرر حضور آنها در جوامع اســالمی برای اســالم از ضرر خود ابرقدرت ها بیشــتر است 
)امام خمینی،1389، ج19: 336(. در مسیر بیداری اسالمی بر مسلمانان الزم است »اصل« را بر 
دشمنی و فریبکاری ابرقدرت ها قرار دهند )امام خمینی،1389، ج21: 121(. اصل داری اولویت 
دیگر وحدت است؛ عدم اتحاد مســلمانان یکی از »بزرگ ترین و اساسی ترین مشکالت« جهان 
اســالم اســت )امام خمینی،1389، ج15: 169(؛ چرا که اختالف به مثابه »مؤثرترین وسیله نفوذ 
دشمنان« در بین ملت های مسلمان باعث تسلط بیشتر بیگانگان و به تبع از »بزرگ ترین منکرات« 
است )امام خمینی،1389، ج20: 493؛  ج6: 187( در موضوع بیداری، اعادۀ عزت و حیات به 
ممالک اســالمی در ســایۀ مبارزه و بر خود حرام دانستن سیادت کفر و شرک جهانی است )امام 
خمینی،1389، ج21: 82(. از جمله نقاط قوت مسلمانان در نیل به استقالل و رهایی از وابستگی 
به غرب، فرصت بهره مندی از ســالح نفت در مقابل ابرقدرت ها به عنوان »باالترین حربه« است 



73

ی |
مین

م خ
 اما

سی
سیا

ی 
دگ

ک زن
 سب

ت
تثبی

در 
ساز 

ک 
 سب

ای
فه ه

مؤل
ی 

کاو
| وا

)امام خمینی،1389، ج16، 330(. مهم تر از نفت در مبارزه برای کســب استقالل و آزادی، تکیه 
ملت های مســلمان بر قدرت اسالم به مثابه »باالترین سالح ها« است )امام خمینی،1389، ج13: 
279(؛ چراکه عدم درک صحیح فلسفه دستورات حیات بخش اسالم توسط مسلمانان بزرگ ترین 
»درد جوامع اســالمی« و »بزرگ ترین عامل انحطاط مســلمین« اســت )امــام خمینی،1389، 
ج2: 177؛ ج21: 76(. از آموزه هــای اصولــی مکتب اســالم، ایجاد وحدت بین مســلمانان در 
ذیل قانون مهم نفی ســبیل به عنوان یک »اصل مهم سیاســی« اســت که باید در اولویت روابط 
کشــورهای اســالمی قرار بگیرد )امام خمینی،1389، ج16: 34؛ ج15، 445(. ازاین رو از جمله 
راهکارهای برون رفت کشــورهای اســالمی از شرایط اســتعمار، برقراری پیمان برادری بین همه 
ملت های مســلمان به عنوان »یک اصل اسالمی« اســت )امام خمینی،1389، ج4: 338؛ ج16: 
335 و 391(. از دیگر اصول اســالمی مهمی و دارای اولویت، استفاده بهینه از فرصت حج برای 
وحدت بیشتر جهان اسالم، تقویت مبارزات دینی و افشای جنایات دشمنان اسالم است حج بت 
شــکنانه ابراهیمی و موسوی؛ چرا که حج بدون اعالن برائت از مشرکین، باطل یا الاقل بی ارزش 
و بی ثمر اســت )امام خمینی،1389، ج21: 78 ؛ ج20: 89 و 315- 316(. از سرچشــمه همین 
اعالن برائت اســت که مســلمانان در ســایر لحظات زندگی و بقیه عبادات هم می بایست فضای 
سراســر عالم را از عشق نسبت به ذات حق و نفرت عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند )امام 
خمینــی،1389، ج20: 315(. دوقطبی شــدن علــم و دین و به تبع آن خنثــی نمودن فعالیت های 
روحانیت در برابر اســتعمارگری ابرقدرت ها، یکی از »بزرگ ترین فاجعه های عصر حاضر« است 
)امــام خمینی،1389، ج10: 82(؛ ازاین رو مجهز شــدن جهان اســالم به ســالح علم دین و دنیا 
به مثابۀ »مؤثرترین مبارزه« با دشــمنان اسالم قلمداد می شود )امام خمینی،1389، ج3: 327(. از 
راهکارهای تثبیت بیداری اســالمی، تبدیل شعار »نه شــرقی و نه غربی« به »سیاست بین المللی 
جهان اســالم« و »مالک ابدی« برای همه مســلمانان سرتاسر عالم اســت )امام خمینی،1389، 
ج20: 319(. در مســیر تحقق این هدف، مقاومت ملت های مســلمان در برابر مشکالت ناشی از 
رویارویی با ابرقدرت ها همچون حصر اقتصادی و شهادت و غیره مبتنی بر »ترجیح حفظ آبروی 
اســالم« بر حفظ تمتعات دنیوی و مــادی قابل توجیه خواهد بود )امام خمینی،1389، ج11: 39؛ 

نک: ج12: 378؛ ج13: 213(.
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 نتیجه گیری
بــا تأمل در نقش مقتدایی و رهبری امام خمینی می توان بدین نتیجه دســت یافت که تبیین نحوۀ 
ســبک زندگی سیاســی امام و در نتیجه ترســیم منطق حاکم بر دکترین سیاســی ایشان، می تواند 
نقشــۀ راه عملیاتی سیاســت الهی در دوران غیبت را ترســیم نماید. ســبک زندگی سیاسی امام 
خمینی با ابتناء بر وجود عوامل بینشــی خاص و گرایش های اخالقی متعالی، برای رهایی بشــر از 
ظلمت اســتعمار و اســتبداد از مؤلفه هایی که ظرفیت تحقق این آرمان ها را داشته باشد برخوردار 
است. بهره مندی از مؤلفه هایی همچون: انعطاف مبدعانه و حکیمانه، برخورداری از راه حل های 
به هم پیوســتۀ مرتبط با مسائل و تشخیص مهم ترین وظایف زندگی سیاسی و التزام عملی به تحقق 
آنها باعث شده است که این سبک بتواند ـ ضمن نهادینه شدن در بین جامعه سبک پذیر خویش 
ـ به عنوان یک آرمان قابل تجربه برای ملت های آزادی خواه مطرح شود؛ چرا سبکی که با حضور 

این مؤلفه ها تشکیل می شود؛ قابلیت پیروی، دوام و بسط فرازمانی و فرامکانی را داراست.
 برخی از ثمرات ســبک سیاسی امام که به واسطۀ حضور این مؤلفه ها به تثبیت و نهادینه شدن 

آن سبک مبدل شده است به ترتیب ذیل است:
1. ازآنجایی که امروزه در نظام جمهوری اسالمی، برای اولین بار در تاریخ بعد از صدر اسالم، 
دین منشأ و منبع قدرت و تدبیر امور و ادارۀ جامعه ایران شده است، حضور روحانیت نشانه ای از 
ضرورت حضور دین در ارکان حاکمیتی بوده اســت. در رأس همه مسئولیت هایی که پذیرش آن 
توسط روحانیت باعث تثبیت سبک امام و به تبع آن قوام جمهوری اسالمی شد؛ حضور ولی فقیه 
در تصمیم گیری ها و تصمیم ســازی های کالن جامعه اســت. ِاعمال فقاهت ولی فقیه در تمام این 

سال ها باعث تحکیم پایه های نظام اسالمی بوده است.
مســیری که جنگ به واســطۀ فرماندهی و رهنمودهای امام طی نمود برکات متعددی داشت 
که این برکات باعث تثبیت و تأیید ســبک ایشــان در رهبری کالن یک نظام سیاســی ـ الهی در 
طوالنی مدت گردید. شــکوفایی اســتعدادها و رشــد خالقیت ها در میدان های نبرد، دستیابی به 
پیشرفت های دفاعی و صنعتی مدرن، کسب تجربیات عینی از نحوۀ نبرد نظامی با دشمنان، اثبات 
امکان اعتماد به خود و توان داخلی برای غلبه بر همۀ کمبودها با نیل به خودکفایی، افشای ماهیت 
حقیقی دوســتان و دشمنان داخلی و خارجی اسالم و انقالب اسالمی، بازدارندگی طوالنی مدت 
دشــمنان از تعرض نظامی به حریم ایران، جلب توجه مردم دنیا به نقش اجتماعی ـ سیاســی دین 
و ارائۀ الگو و نشــر تجربه های مبارزه و دفاع در برابر جمع ابرقدرت های دنیا در جهت اســتقالل 
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ملت های مستضعف از نمونه های بسیار مهم این برکات است.
2. اولویت ســبک زندگی سیاسی امام در موضوع بیداری اســالمی، باعث شده است مردم 
منطقه به قدرت اســالم در اســقاط رژیم های حاکم بر خود یا فشــار سیاســی - اجتماعی به آن 
بیش ازپیش ایمان بیاورند. این اولویت بخشی در میان مردم مسلمان و آزادی خواه جهان به تحّرک 
جدید نهضت های انسانی و اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطۀ آمریکا و صهیونیسم 
تبدیل شده اســت؛ و این حرکت می تواند به شکست سیاست های نظام سلطه در دنیا و زمین گیر 

شدن همکاران خائن آنها در منطقه بینجامد.
3. این مقاله می تواند برای محققان، آیینی نو در معرفت شناســی رفتارهای سیاسی کنشگران 
سیاسی باشــد؛ چرا که این تحقیق نخستین تالش برای بررســی مؤلفه های سبک ساز در ساحت 
زندگی سیاسی است. به طوری که اولین اقدام برای معرفی اسطوره های بشری همچون امام خمینی 
در قالب این موضوع است. میان ُبری که سوبل در علوم اجتماعی آغاز کرد؛ اکنون از این قابلیت 
برخوردار اســت که در حوزۀ سیاست با معیارهای ایرانی ـ اسالمی مسیر بومی سازی شدن را طی 
کند. عالوه براین طرح مؤلفه های سبک ساز در سبک زندگی سیاسی گامی بلند در جهت اعتالی 

یک شاخۀ علمی میان رشته ای در بررسی مفهوم سبک زندگی و موضوعات مرتبط به آن است.
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