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نقش حاکمیت دینی در تمدنسازی
1
بر اساس اندیشه امام خمینی
حبیب زمانی محجوب

چکیده
ی ه،ژخمسماژیز ژ م للتپ تمینژیادیتللممدیبژ للامهبژدر ژدور ژ عهقللمژیسللال ژکپژ
یادیتللپ هی ژتمداا ژییتللهب ژ پ ژ اال ژفمی اا ژ دب ژو ژگ للتم ژ ههاا ژو ژ مچمسنژ
فمیاظمی ژ دب ژو ژتزم پ ژتتللکسل ژحک ال ژیز ژی مسال ژ لللسهری ژ مخ ردیر ژیسلللال.ژ
یایاب یسللا ا ییمیب ژ ه ژدی سپ ژتمدب ژا ین ژیسللا ا ژسللمآغهز ژگفتمهب ژتمداا ژدرژ
صللمژ دید ژیسللالژو ژی ه،ژخمسماژ هژتتللکسلژحهکمسالژدیماژ زرگ تمینژفمقللالژ
تهریخاژریژ مییژتمدبسلهزیژا ینژیسلا اژ هسهژکمد.ژ ئاپژیینژوهو ژآبژیسالژ
کپژحهکمسالژدیماژچپژایتللاژدرژتمدبسللهزیژدیرد؟ژ دفژوهو ژیینژیسللالژکپژ هژ
روش ژت قلللسفا -ژتقاساا ژدیدگه ژی ه ،ژخمسما ژری ژدر هر ژای ژحهکمسال ژدیما ژدرژ
تمدبسهزیژیسا اژتبسسنژکمد.ژیهفتپ هیژوهو ژاتهبژ اد دژ کلگسمیژیکژ
تمدبژ قصل لژو دژوژ مه مگاژاظه ،هیژی تمه اژگ اهگ بژیسللالژوژحهکمسالژ
آب ژحایپ ژوقللل ژو ژ ه ل ژیا للزه ،ژ سن ژیین ژاظه ،هسللال .ژیز ژاظم ژحضللم ژی ه،ژ
حهکمسالژدیماژدرژییزهدژ مه مگاژ سهبژ ژالفپ هیژسللخالژیفزیریژ(ی زیری)ژوژام،ژ
یفزیری ژ(حیسیا) ژتمدب ژیسلللا ا ژیعما ژت حسد ژ ب دیال ژکمی ال ژیا لللهاا ژ مد،ژ
 .1این مقالت برگرفتت از طر پژوهشـی تمدن اسـالمی از دیدگاه امام همینی بت شـماره  17557317است کت
برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور انجام شده است.
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سلهرریژدیما ژسبکژزادگاژیسا ا ژوحد ژوژیا زه ،ژیقتدیرژسسهساژوژاظه ا ژ
یقتصهد ژ امژوژفمهوریژای ژ ق ریژدیرد .ژ
واژههای کلیدی :ی ه،ژخمسما ژتمدب ژحهکمسالژدیما ژحک الژیسا ا .ژ
مقدمه

با افول تمدن اســالمی و بازماندن از نق مفرینی و پویایی در عرصــت رقابت تمدنی در یک
قرن گذشــتت ،اندیشــمندان بســیاری در جهان اســالم برای برونرفت از این وضــعیت و حل
بحران و بینممی اجتماعی بت مطالعت و اندیشت پردازی اهتمام ورزیدند.1
در این میان ،حضر امام همینی با مشاهده شرایط در دوران پی از انقالب با رجو
بت مبانی فلسـفی ،کالمی ،عرفانی و فقهی هود بت تحلیل وض موجود پرداهت و چون من را
با مبانی پی گفتت مغایر دید ،بت ریشـتیابی علل این شـرایط روی مورد .امام همینی ریشــت
مفا و مشـکالتی را کت امت اسـالمی در قرنهای گذشـتت بت من دچار شـده و سبب رکود و
زوال تمدن اسـالمی شـد ،فاصـلت گرفتن از اسـالم ناب از یک سـو و اسـتقرار نمام سیاسی
مستبد ،وابستت ،غیرمردمی و نامشرو و تضعیف حاکمیت دینی از سوی دیگر میدانست .بت
نمر ایشـان اسـتعمارگران هارجی با ترویج فرهنگ جدایی دین از سـیاسـت ،سـبب فاصـلت
گرفتن مسلمانان از اسالم ناب محمدی و فرهنگ غنی و تمدن ساز من شدند .ازاینرو ،ایشان
راه حل را در بازگشت بت قوانین الهی و تالش برای تأسیس حکومت اسالمی (فوزی:2471 ،
 )15-21و در یـک کالم ،ایجاد حاکمیت دینی می دانســت .امام همینی با اعتقاد بت
جامعیت ،قلمرو حداکثری و ابعاد دنیوی و اجتماعی دین اســالم ،من را دینی تمدن ســاز
می دانســت کت تمدن حقیقی ،یعنی باالترین مراتب تمدن را در من می توان یافت .بنابراین،
ایده نمری و عملی ایشان استقرار حاکمیت دینی است و بدون من امکان احیای مجدد تمدن
اسالمی نیست .هد این پژوه  ،تبیین ایده موصو است کت بت رغم پژوه های متعدد
دربار امام و موضو تمدن اسالمی ،بت صور مستقل بت من پرداهتت نشده است.
 .1بت نوشــتت حبیب اللت بابایی در مقدمت کتاب ع ار تم نی نظا جمدوری اسههالمی ایران «از ســده چهاردهم
میالدی تا اواهر ســده بیســتم میالدی دوران ســلطت تمدن غرب بود و چیزی نمانده بود کت فرهنگ و تمدن
اسـالمی بت طور کامل در ب رابر تمدن غرب رنگ ببازد ،تا منکت جریان نواندی دینی با مواض فعال و انقالبی
هود ،ورق بـازی را برهم زدند .نقطت مغاز این جریان با ســیدجمال الدین اســدمبادی و نقطت کمال من با امام
همینی بود( ».بهمنی.)27 :2417 ،
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اهمیت تبیین این ایده در این است کت امام همینی هم در مقام نمر ،بتعنوان یک فقیت و
دانشــمند فرهیختت ،و هم در مقام عمل ،بت عنوان حاکم و بنیانگذار جمهوری اســالمی ،بت
موضو تمدن و تالش برای احیای تمدن اسالمی توجت داشتت است .1ازاینرو ،مسئلت اصلی
پژوه  ،نق حاکمیت دینی در تمدنســازی از دیدگاه امام همینی اســت .ســؤال ایجاد
شده از مسئلت این است کت از نمر امام همینی حاکمیت دینی چگونت باید نق مفرینی کند
تا مسـیر سـاهت تمدن اسـالمی و بت تعبیر ایشان «تمدن رسول اللهی» فراهم شده و تحقق
یابد .فرضــیت این پژوه این اســت کت جامعت اســالمی زمانی بت شــکوفایی تمدنی دســت
هواهد یافت کت اسالم ناب محمدی مرجعیت مطلق در تمام شئون حاکمیت سیاسی داشتت
باشـد و حکومت اسالمی کت تجلی عینی حاکمیت دینی است ،نق هدایتی و انبیایی هود
را مطابق مموزههای ناب اسالمی انجام دهد.
این پژوه  ،از حیث هد  ،اکتشــافی و از لحاظ روش ،کیفی اســت .روش جم موری دادهها
بتصــور اســنادی-کتابخانتای ،و از حیث شــیو گردموری بتصــور فی برداری اســت .راهبرد
پژوه  ،تحلیل محتواســت بنابراین ،برای انجام این تحقیق مثار مکتوب و ســخنرانی های امام
همینی مورد بررسی و بخ های مرتبط با حاکمیت دینی و تمدن مورد تحلیل قرار گرفتند.
مبانی نظری تحقیق

با توجت بت اینکت تمرکز این مقالت بر اندیشت امام همینی است ،بت جای تعریفهای مختلف
محققان و اندیشمندان از تمدن ،بت معناشناسی این متغیر از نمر امام اکتفا شد .لفظ تمدن
و مشـتقا من در مثار مکتوب و شـفاهی امام همینی با فراوانی  312مرتبت بسامد بسیاری
دارد و بیانگر اهمیت تمدن و تمدن اسالمی در اندیشت ایشان است .در این زمینت محققان در
بررسـی اندیشـت امام همینی بت این نتیجت رسـیدند کت «جانمایت تمدن اسـالمی در کالم و
اندیشت ایشان ،تمدن اصیل و پو یایی است کت منبعث از متن اسالم ناب و مموزههای مبتنی بر
 .1مقام معمم رهبری بتمناســبت ســالگرد ارتحال امام همینی فرمود :تحول در نگاه بت مینده و ایجاد تمدن نوین
اسـالمی بت دسـت مبارک حضـر امام بت وجود ممد .امام برای دین ،رسـالت نمام سـازی و تمدن سازی و
ّ
کلی ّ
متحول شد (بیانا
جامعت سـازی و انسـان سـازی و مانند اینها تعریف کرد و مردم نگاهشـان بت دین بت
میتاللت هامنتای.)2411/54/23 ،
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فطر و غایت زیســت بشــری بوده و علیرغم تأیید و توجت وافر بر وجوه عینی و مماهر و
تجلیا مادی تمدن ،محور و ستون فقرا من بر جهتدهی توحیدی و معنوی این تجلیا
مادی و اصـالت و اولو یت مؤلفتهای معنوی بر وجوه مادی تمدن قرار گرفتت است کت هدفی
جز سـعاد حقیقی بشـریت در سایت بهسازی این جهانی و دگر جهانی او ندارد» (فوزی و
صـنم زاده .)47 :2412 ،در یک بررسی دیگر ،تمدن اسالمی از منمر امام همینی تمدنی
است براساس چارچوب قوانین و اهالق اسالمی کت مردم در من با هد رسیدن بت روحانیت
و تعالی توحیدی از مزادی ،استقالل ،رفاه و پیشرفتهای علمی و صنعتی برهوردار هستند و
میتوان تعابیری هم چون «تمدن صحیح»« ،تمدن الهی» و «تمدن رسول اللهی» بت من نهاد
(موسوی همینی ،2471 ،ج.)434 :7
پس ،تمدن در اندیشت حضر امام دو گونۀ حقیقی و غیرحقیقی است .در نگاه ایشان
تمدنی کت بت معنویت و انســان ســازی الهی اصــالت و محوریت ندهد و در مســیر توحید
نباشد ،تمدن حقیقی اطالق نمیشود .در نمر او تمدن حقیقی و متعالی تمدنی است کت در
کنار توجت بت ابعاد و مماهر پیشــرفت مادی تمدن ،بت ُبعد معنوی و الهی من عنایت ویژه ای
داشتت و زیربنا و تکیت گاه اصلی تمدن قرار گیرد.
بنابراین ،تعریف تمدن در اندیشت امام و بررسی این واژه و مشتقا من در مثار ایشان داللت
بر چند ویژگی دارد .2 :اعتقاد بت دو بعدی بودن تمدن اســالمی و اولویت و برتری ُبعد معنوی و
ملکوتی حیا انسان بر جنبت مادی و ناسوتی من  .1مخالفت با انحصار عناصر سازنده تمدن بت
ُبعد مادی  .4باور بت ظرفیت های تمدنی و تمدن ســازی دین اســالم  .4ایمان بت تقدم تمدن
اسـالم بر سـایر تمدنها  .3ایمان بت برتری تمدن مسلمانان  .2معتقد بت ناق

بودن تمدنهای

غربی و شــرقی  .7مخالفت با مماهر فســاد انگیز و معنویت ســتیز تمدن غربی و شــرقی
 .6اعتقاد بت گزین و بهرهمندی از مثار مادی تمدن بشــری  .7مخالفت با تمدن صــادراتی
 .1اعتقاد بت حرکت جمعی برای تحقق تمدن الهی و رسـول اللهی .بنابراین ،مهمترین مختصا
تمدن اسـالمی در اندیشـت امام همینی دینی بودن من است کت جنبتهای الهی و اصالت دادن بت
تقرب الهی و انسانی در من بسیار پررنگاند و هدامحوری اساس من است.
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پیشینه تحقیق

پژوهشـگران در موضو تمدن و تمدن اسالمی مثار فراوانی را برجای گذاشتتاند .در این مثار
مباحث تمدنی ،از تاریخ تمدن ها و ظهور و ســقوط منها گرفتت تا عوامل ،زمینت ها ،ابعاد،
مؤلفتها و شاه های تمدن مورد توجت بوده و نمریت پردازیهای بسیاری انجام شده است.
یکی از محورهای پژوهشی ،بررسی موضو تمدن در مرا و دیدگاههای اندیشمندان و محققان
اسـت .بنابراین ،اندیشتهای امام همینی در بحث تمدن اسالمی ،توجت محققان را بت هود
جلب کرده و پژوه هایی هر چند محدود منتشر شده است.
جدول  .1پیشینه تحقیق

نویسنده

عنوان

ابراهیم یاقوتی
()2417

مؤلفتها و راهکارهای تمدن
نوین اسالمی در اندیشتهای
امام همینی و مقام معمم
رهبری

محمدرضا
ضمیری()2471
علی هزاعی،
محمدرضا هسروی و
محمدحسین رجبی
دوانی ()2417

تمدن اسالمی از دیدگاه امام
همینی(قدس سره)
مؤلفتهای نیل بت تمدن نوین
اسالمی در مثار و اندیشت
امامین انقالب اسالمی و
قانون اساسی ج .ا.ا

حبیب زمانی
محجوب()2412

بایستتهای سیاسی تمدن
نوین اسالمی از دیدگاه امام
همینی

نتیجت و یافتت
مؤلفـت هـا و شــاه هــا برای تمدن نوین
اســالمی عبارتند از :بین توحیدی ،کرامت
انســانی ،علم و معرفت ،عدالت گســتری،
مزادی ،اسـتقامت و پایداری ،استقالل ،سبک
زندگی و عز  .راهکارهای دســتیابی بت تمدن
نوین اســالمی عبـارتند از :ایمان ،پرهیز از
سـطحی نگری ،بازگشت بت اسالم ،استفاده از
ظرفیـت نخبگـان ،تحول در علوم انســـانی،
پـرهـیـز از غـرب گرایی ،تالش حــاکمیــت،
هودباوری ،داشتن نگاه ملی و فراملی ،داشتن
جهانبینی کامل و داشتن فقت پویا.
شـاه های تمدن اسالمی عبارتند از :دین،
قانون ،مزادی ،استقالل ،و تقسیم کار اجتما .
مرمـان هواهی ،پرهیز از تقلیــد ،عقالنیــت،
جهاد ،اهالق ،احســاس مســئولیت ،ایمان،
استقالل ،وحد  ،مزادی ،قانون و علم دان .
عمل بت اسـالم و قرمن ،پیوند دین و سـیاست،
تشــکیل حکومت اســالمی بر مبنای والیت
فقیت ،اســتقالل و نفی ســلطت بیگانگان ،نقد
تمدن غرب ،مزادی ،وحد مسلمین.
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امیرعلی
حسنلو()2416

یحیی فوزی و محمود
رضا صنم زاده()2412

علی اصغر
نصیری()2417

سید شهاب الجوردی
و مسعود معینی
پور()2417

علی عابدین زاده
()2417

الگوی حکومتی امام
همینی و پایتریزی تمدن
نوین اسالمی
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عقل گرایی ،وحد کلمت و پرهیز از تفرقت،
ساده زیستی و دوری از تجمال  ،والیت
فقیت و رهبری مگاه ،هوشیار و جهان شناس.

شــاه های تمدن :مذهب ،قانون ،مزادی،
وجـود احـزاب ،اســتـقالل و تقســیم کــار
تمدن اسالمی از دیدگاه امام
اجتماعی .مهمترین عنصر تمدن نت در نمادها
هیمنی
و تجلیـا مادی من بلکت در وجت معنوی و
توان انسان سازی من نهفتت است.
مزادی ،اســـتــقـالل فـکــری و فـرهــنـگــی،
پیشرفتهای علمی و صنعتی ،اهالق مداری
و فســاد ســتیزی ،حکومت اســالمی و رفاه
جایگاه سرمایۀ اجتماعی در
ویژگی های تمدن نوین اســالمی و ســرمایۀ
تحقق تمدن نوین اسالمی در
اجتمـاعی مـانند عنصــر اعتماد و اقداما
اندیشۀ امام همینی (قدس
داوطلبانت مبتنی بر اهالص ،و ساری و جاری
ّ
سره)
بودن هنجارهای دینی و انســانی در جامعت از
جملۀ مقدما کلیدی و تأثیرگذار در تحقق
تمدن نوین اسالمی هستند.
بـت هر میزان کـت مماهر عقل در یک تمدن
شــکوفا و متجلی شــود ،من تمدن بت ســمت
جایگاه عقالنیت در
تعالی و کمال مطلوب هود کت ســعاد بشــر
شکلگیری مراحل رسیدن بت
اسـت ،دست هواهد یافت و تمدن متعالی را
تمدن نوین اسالمی از دیدگاه
شــکـل می دهد و در نقطت مقابل نیز بت هر
امام همینی و میتاللت
مقـدار کـت از جهل تبعیت کند ،بت ســمت
هامنتای
اســفل الســافلین حرکت هواهد کرد و تمدن
پست را شکل هواهد داد.
اصــال فرهنگ جوام اســالمی ،ایمان بت هدا،
تمدن نوین اسالمی در
اندیشت امام همینی و مقام تشکیل ارت دفاعی مشترک اسالمی راهکارهای
تحقق تمدن نوین اسالمی هستند.
معمم رهبری 

بررسـی پژوه های فوق نشان میدهد کت منها بت طور عموم بت مؤلفتها و شاه های
تمدن از دیدگاه امام همینی پرداهتت و نق

حاکمیت دینی در تمدن ســازی چندان مورد

تحقیق قرار نگرفتت اســت .بررســی این موضــو با عنایت بت نق مفرینی حاکمیت دینی در
تمدنسازی در اندیشت امام همینی نوموری این مقالت محسوب میشود.
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حاکمیت دینی

یک واحد سیاسی یا کشور از چهار عنصر اساسی جمعیت ،سرزمین ،حکومت و حاکمیت
ترکیب یافتت اسـت (عالم .)233 :2464 ،حاکمیت 1در ادبیا سـیاسی بت عنوان یک مفهوم
انتزاعی بت معنای اقتدار سـیاسی عالیت و تجلی قدر سیاسی است .برهی مفهوم حاکمیت
را نزدیک بت مفهوم دولت یا متراد با من دانستتاند .برهی محققان ،ویژگی اصلی حکومت
را همان وصف حاکمیت دیدند (بابایی )445 :2471 ،و از این نمر حکومت نزد منها تجلی
و ممهر حاکمیت اسـت یعنی حاکمیت را در عالم هارج ،بت منصت ظهور و بروز میرساند
(قاضی ،2462 ،ج .)311 :2در مثار امام همینی حکومت اسالمی سازوکار اجرایی تحقق
حاکمیت الهی اســت کت در من دین مرجعیت دارد یعنی مشــروط بت شــروطی اســت کت در
قرمن کریم و سنت رسول اکرم معین شده است (موسوی همینی .)33-34 :2416 ،در واق
مفهوم حاکمیت در اندیشت اسالمی و امام همینی بار معنایی متناظر با جهانبینی اسالمی
دارد .طبق جهانبینی اسـالمی امام ،والیت و حاکمیت مخت

هداوند متعال است کت بت

دو صـور والیت تکوینی و تشـریعی اسـت .والیت تشـریعی شـکل دهند بستر مفهومی
حاکمیت سیاسی است و حکومت نیز از نمر امام همینی شعبتای از والیت مطلقت رسول
اللت است (موسوی همینی ،2471 ،ج.)321-322 :15
جایگاه حاکمیت در تمدنسازی

تمدن چت در معنای روبنا ،مماهر و تجلی فرهنگ (ر.ک .بابایی ،)47 -46 :2414 ،یا
تکامل و نمم اجتماعی میان انســان ها (دورانت ،2465 ،ج 4 :2و جعفری ،2472 ،ج:27
 ،)143یا مجموعت دستاوردها و اندوهتتهای مادی و معنوی بشر (بن نبی ،)25 :1551 ،و
پیشــرفت و توســعت (مکی 24 :2474 ،و جعفری ،)267 :2417 ،نســبت تنگاتنگی با
حاکمیت دارد (بابایی .)33 :2414 ،در واق حاکمیت و حکومت بت عنوان ممهر عینی من،
یکی از مؤلفتهای بنیادین و علت فاعلی در پیدای  ،پایایی یا ایستایی تمدنها تلقی میشود.
بت عنوان نمونت «مدینة َّالن ى» الگوی کامل یک حاکمیت و حکومت تمدن ســاز بود ،زیرا
1. sovereignty
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هجر رسـول گرامی اسالم از مکت بت مدینت و تشکیل حکومت اسالمی بستر اصلی و اولیت
ایجاد تمدن اسـالمی را پایتریزی کرد .پیامبر اسالم با تأسیس حاکمیت دینی هود در مدینةَّ

الن ى توانســت نهادهای اجتماعی و ســازمانهای اجرایی را ایجاد و مموزه های قرمنی را در
تمام شئون فردی و اجتماعی اعم از سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی و دفاعی نهادینت
سازد و از این طریق تمدن اسالمی را بت وجود مورد .البتت تردیدی نیست کت اگر پیامبر گرامی
و مموزه هـای وحیـانی و منمومـت ای از احکـام تشــریعی او نبود ،مدینت هیچ گاه ظرفیت
تمدنسازی نداشت .چنانکت امام همینی گفت« :اتقان و همخوانی و منمومت بودن احکام
تشــریعی با یکدیگر ،حاکی از وجود نممی در تشــریعیا و از همین رهگذر ،اثبا کنند
ّ
وجود مشـ ّـرعی منمم اســت کت بنای ســاهت تمدنی یکپارچت برای بشــر را داشــتت اســت»
(موسوی همینی ،2472 ،ج.)432 :4
از سـوی دیگر اگر پیامبر موفق بت تشکیل حاکمیت سیاسی در مدینت نمیشدند ،باز هم
امکان شـکلگیری تمدن اسـالمی نبود .در نتیجت منچت مسـلم است ،در تمدنسازی حاکمیت
سـیاسـی مقتدر بر سایر عوامل تقدم دارد .حاکمیت مقتدر انسجامبخ مردم در یک قلمرو و
بسـترساز و تعالی بخ استعدادها ،جهت دهنده حرکت اجتماعی ،هماهنگ کننده نمامهای
اجتماعی و تنمیم کننده مناســبا بیرونی اســت .بت طور کلی ســازه های مهم تمدنی نمام
اقتصادی ،نمام حقوقی ،نمام تربیتی ،نمام اهالقی ،نمام سیاسی و دیگر نمامهای هرد و کالن
اجتماعی ،مانند نمام هانواده ،نمام عبادی و ...اســت کت با یکدیگر تعاملی پویا دارند (ر .ک.
بابایی )41 :2414 ،و شـکلگیری یک تمدن محصول وجود و هماهنگی نمامهای فوق است
کت در صور فقدان یا ناهماهنگی یا نبود مشروعیت و مقبولیت اجتماعی ،هرگز تمدنی شکل
نخواهد گرفت .جایگاه کلیدی حاکمیت ،حلقت تعیین کننده هماهنگی بین این نمامها است تا
همت منها در جهت هد و مقصــود و مقصــد واحد حرکت کنند .در عین حال ،حاکمیت بت
عنوان همـاهنـگ کننـده نمـام های اجتماعی ،هود تابعی از پایت ها و مبانی تمدنی اســت.
جهانبینی ،مبانی اهالقی ،ایدئولوژی و تجربت تاریخی زندگی جمعی ،از جملت مبانی تمدنی
هستند کت حاکمیت را تحت تأثیر هود قرار میدهند.
با توجت بت نکا فوق ،امام همینی ضــرور اســتقرار حاکمیت دینی و تشــکیل حکومت
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اســالمی را بت جهت «اجرای عملی اســالم» و مقدمت ای برای تمدن ســازی اجتناب ناپذیر
میدانسـت .بررسی مثار و اندیشت حضر امام روشن میکند کت حاکمیت دینی با هد ایجاد
تمدن اسـالمی مبتنی بر اندیشت توحیدی ،مهمترین چشم انداز در جغرافیای اندیشت ایشان است،
چنانکت با مرور صههح فه اما متوجت می شــویم کت مباحث مربوط بت حاکمیت دینی ،با هد
ایجاد تمدنی نوین در جایجای این صـحیفت نورانی مورد توجت قرار گرفتت و بخ قابلتوجهی از
مباحث ایشان در چارچوب پیریزی حاکمیت دینی تمدنساز مطر شده است.
امام همینی بت شـیوههای گوناگون کوشـیده است تا اندیشت حاکمیت دینی و کاربست
من را در ابعاد مختلف زندگی بشـر بسط دهد و شرایط بازگشت تمدن اسالمی فراهم سازند.
نگاهی گذرا بت تألیفا ایشان همچون والیتفق ه و ...از دلنگرانی و دغدغت بسیار حضر
امـام دراین بـاره حکـایـت دارد .تـأکید بر ویژگی های حاکمیت دینی ،نقد و بررســی
حاکمیتهای ضــد دینی و انکار مســتدل انگارههای معارض حاکمیت دین از جملت موارد
مطر در این هصوص است.
توجت بت احکام و قوانین الهی یکی از روشهایی اســت کت امام همینی برای توانمندی
حاکمیت دینی در تمدنسـازی مورد بهره برداری قرار داده است .حضر امام تأکید دارد
کت اسالم برای تأسیس حکومت ممده است و احکام ،قوانین اسالم و شأنی از شئون حکومت
اسالم است (موسوی همینی ،2471 ،ج 375 :1و  .)361ایشان تالش کردند تا نشان دهند
کت اســالم با تکیت بر نگاه جهان شــمول توحیدی هود ،مبانی فکری الزم را برای ایجاد یک
حاکمیت دینی در سـطح جامعت بشریت ارائت میدهد از همینرو ،قوانین مربوط بت تأسیس
حاکمیت را وض کرده است (موسوی همینی ،همان ،ج .)42 ،16-17 :3همچنین تأکید
داشـتند کت احکام اجتماعی ،سـیاسـی ،حقوقی و فرهنگی اسـالم بتگونتای است کت تاریخ
انقضا نمیپذیرد (موسوی همینی )14 :2416 ،احکامی کت کاربست من می تواند موجب
پیشرفت همت جانبت شود .بت باور امام مفاهیمی کت در اسالم برای ایجاد حکومت ارائت شده
اســت نت تنها امکان ایجاد حکومتی قوی را فراهم می کند ،بلکت زمینت را برای ایجاد تمدنی
جهانشـمول می ّسر هواهد کرد و بر مبنای همین قوانین پیغمبر اسالم حکومت تشکیل داد و
سرمغاز تشکیل حکومت دینی در شهر مدینت شد (موسوی همینی.)27-26 :2416 ،
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امام بعد از تبیین و تعریف حاکمیت دینی جهت توضیح هر چت بیشتر من و زدودن گرد
ابهام از من ،ویژگیهای من را بر میشــمرد .ازنمر حضــر امام حاکمیت دینی اســالمی
تفاو های ماهوی با غیردینی دارد تفاو هایی کت منجر بت تعارض های بنیادین میان منها
میشـود .ساحت حاکمیت اسالمی از هرگونت صبغت استبدادی ،سلطنتی و جمهوری بت دور
اسـت و در زمینتهایی همچون مرج قانونگذاری و نحوه حاکمیت و سلطت با منها متفاو
است (موسوی همینی.)33-31 :2416 ،
امام با طر ریزی حاکمیتی دینی کت توانایی ایجاد تمدن دارد کوشــیده اســت تا جهانیان را
متوجت این واقعیت کند کت جوهره و ذا حاکمیت دینی همچنان توانایی تأســیس تمدن دارد و
برهال انگارههایی کت دوره دین و کارکرد من را منقضــی شــده میپندارد ،یقین دارد کت حاکمیتی
کت بر مبانی اصیل اسالمی استوار شود ،میتواند بار دیگر سرمغاز تمدنی جدید شود.
حجم انکار و تشـکیک در کارممدی سیاسی و اجتماعی دین در سایت قدر نحلتهای دین ستیز
غربی و شــرقی معاصــر بت اندازه ای باالســت کت تئوری امام در ابتدا ،یک وهم و هیال بت نمر
میرسـد .صحبت از تمدنی بر پایت دین کت سالهاست بت دست فراموشی سپرده شده و نشانی ندارد
مگر در البتالی صــفحا بســیار قدیمی تاریخ ،برای جهان فرورفتت در ظلما ماده قابل پذیرش
نیسـت ازاینرو ،امام ضـمن طر ریزی تمدن جدید اسـالمی ،میکوشـد تا افکار جهان را با این
قضیت همراه کند .امام همینی بت مناسبتهای مختلف کوشیده است تا پندارهای مبتنی بر تعارض
دین با تمدن و ناســازگاری حاکمیت دینی با ســیر تمدنســازی را تصــحیح کند (موســوی همینی،
 ،2471ج 351 :2و همینی )11 -12 :2476 ،و بت همگان بنمایاند کت دین اســالم ،تمدنســاز
اســت و در این راه از ابزارهایی همچون توجت دادن بت ســابقت درهشــان اســالم ،هدما علمی من،
جوهره احکام و قوانین من کت در قرمن و سـنت قرار دارد و مکانیسم اسالمی برای ایجاد تمدن استفاده
کند.
حضــر امام ،قبل از هر چیزی بر ارتباط مســتقیم حاکمیت دینی اســالم با تمدن تأکید
میکند .از نمر وی حکومت اسـالمی مسـاوی اسـت با پیشگرایی و تمدن و ترقی ،نت مخالف برای
من (موســوی همینی ،2471 ،ج  )71 :2اســالم یکی از پیشــرفتت ترین حکومت های جهان را
داراسـت و از پایتگذاران تمدن در جهان بوده است .هر کشوری کت بت قوانین اسالم عمل نماید بدون

 152پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال هشتل  /شمارۀ هجدهل /پاییز و زمستان 1399

شـک از پیشـرفتتترین کشـورها هواهد شد (موسوی همینی ،2471 ،ج  )152 -153 :2و برای
اثبا این حر بت تاریخ پر افتخار اسـالم رجو میکند و از من بتعنوان مسـتند و مسـتمسکی برای
تأیید نمر هود اســتفاده میکند .بت گفتت ایشــان« :مســلمین منها بودند کت مجد منها دنیا را گرفتت بود
تمدن منها فوق تمدنها بود معنو یا منها باالترین معنو یا بود رجال منها برجســتتترین رجال
بود توســعت مملکتشــان از همت ممالک بیشــتر بود س ـیطره حکومتشــان بر دنیا غالب شــده بود»
(موسـوی همینی ،2471 ،ج « .)463 :2اسـالم تمدنی را ایجاد کرد ،شـشصد ،هفتصد سال یک
دنیا را ،تقریبا اکثر معموره را [متمدن] کرد( »...موسوی همینی ،2471 ،ج .)226 -227 :7
در مجمو  ،امام همینی ضمن تأکید بر وجود حاکمیت در بطن احکام اسالمی ،عدم
توفیق این نو حاکمیت را ناشی از عدم اجرای دقیق من احکام توسط حکومتهای اسالمی
می داند .وی معتقد بود کت احکام اســالمی در پرتو حکومت هایی کت بر ســر کار بودند،
نتوانست از حالت بالقوه بت فعل برسد و در همان بعد تئوریک باقی ماند 1.ازاینرو ،بت اعتقاد
ایشـان اجرای اسـالم ناب و احیای شکوفایی ،مجد و عممت تمدن نبوی و حرکت بت سوی
تمدن اسالمی مستلزم استقرار حاکمیت دینی است.
چگونگی نقش آفرینی حاکمیت دینی در تمدنسازی اسالمی
شکلدهی تمدن توحیدی

توحید نقطت مشـترک متفکران اسالمی در مورد اساس و بنیاد تمدن اسالمی است( 2محمود
عقاد 222 :2111 ،عماره .)14 :1552 ،امام همینی معتقد اسـت کت ریشت و اصل همت
عقاید اصل توحید است و از این اصل مهم سایر اعتقادا ریشت میگیرد (موسوی همینی،
 .1ایشـان تأکید داشـتند کت با گذشت  23قرن از عمر اسالم ،مصداق عینی و کامال منطبق با احکام اسالمی در
زمینت حاکمیت دینی وجود نداشتت است مگر بت ندر و من هم در صدر اسالم کت در شخصیت پیغمبر و امام
علی تجلی یافتت است (موسوی همینی ،2471 ،ج  321 :3و ج .)256 :7
 .2از نمر میت اللت هامنت ای پایت های تمدن نوین اســالمی توحید ،عبودیت (عمل بت احکام شــریعت اســالم)،
کرامت انسـانی و سـبک زندگی می باشند .از دیدگاه ایشان محور حرکت تمدنی نیز انسان است البتت انسانی
کت توحید را پذیرفتت و بت مقام عبودیت رســیده اســت( .برگرفتت از بیانا مقام معمم رهبری در دیدار با تمدن
پژوهان 2416/22/22 ،نمایت شده در .)http://isin.ir/node/4122
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 ،2471ج.)477-476 :2
ارتباط حاکمیت با توحید ارتباطی دوسـویت اسـت .در نگاه توحیدی ،از یک سو ،حکومت
برای هدا و ولی اوســت (نســاء )21 :و از ســوی دیگر ،حکومت ابزار اجرای فرامین الهی در
جامعت اســت .از دیدگاه امام همینی منشــأ ذاتی مشــروعیت یا حق حاکمیت ،تنها هداوند
متعال اســت یعنی منچت اعمال قدر ســیاســی را توجیت ،حقانی و الزام مور میکند ،اوال و
بالذا  ،توحید ربوبی الهی در نمام سیاسی است چراکت در نمام تکوین و تشری  ،هیچ منشأ
و مبدأیی در عرض هداوند نیست( 1انعام .)26 :بر همین اساس همت احکام حکومتی نیز باید
از مبدأ وحیانی نازل و تشری شود و این همان توحید گستری بر حاکمیت است.
طبق این دیدگاه ،سران کشورهای اسالمی و حکمرانان جهان اسالم باید بدانند کت حاکم
و صــاحب مملکت نیســتند ،بلکت امر اداره جامعت برای مدتی بت دســت منان اســت بی منکت
مالک و صاحب من مملکت باشند (جمال2414 ،ق .)154 :اعتقاد بت حاکمیت الهی صرفا
متوجت سـران کشـورهای مسـلمان نیسـت ،بلکت هر مسـلمانی باید بت من اعتقاد راسخ داشتت
باشــد و بداند کت حاکمیت هداوند بر تمام هســتی احاطت دارد و مخت

مســائل حکومتی

نیســت و اینکت بت هیچ یک از بندگان طاغوتی اجازه ندهد تا ادعای حق حاکمیت در چیزی
کت از من هداست ،کند .درواق  ،این رویکرد توحیدی است کت انسانها را از اطاعت غیرهدا
و پذیرش حاکمیتهای غیرالهی و غیردینی برحذر میدارد (موســوی همینی ،2471 ،ج:2
 .)476ازاینرو ،امام همینی قائل بت اقدام عملی در جهت تأسیس حاکمیت دینی در عصر
غیبت بوده (قاضی زاده )67 :2467 ،و امکان برقراری تمدن اسالمی را میپذیرفتند.
 .1حاکمیت در معنای اسـالمی دو گونت است« :حاکمیت تکوینی کت مقصود اراده و مشیت هداوند است کت بر
همت مخلوقا سـیطره دارد ».بنابراین هداوند مالک و صـاحب هسـتی است و اراده او در همت مراتب وجود
جریان دارد و تمامی مخلوقا محکوم بت تقدیر و سلطت او هستند و «دوم حاکمیت تشریعی است کت مقصود
اراده دینی هداوند یعنی همان شـریعت ها ،اهالق و ارزش ها و هنجارهایی است کت او برای بندگان ارسال
کرده اســت و اعتقاد بت من و اجرای من در زندگی را بر بندگان واجب کرده اســت» (هالدی.)264 :2177 ،
این نو از حاکمیت مخت انسان است و از طریق ارسال پیامبران ،وحی و کتابهای مسمانی تجلی مییابد.
الزمت این نو حاکمیت ،کاربست من در تمامی امور زندگی بشری است.
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ما مقابل دو نمونت فرهنگی قرار داریم کت در مفهوم ،اهدا  ،نمرها و نگاهشان بت انسان،
زندگی ،تاریخ ،طبیعت و ماوراءطبیعت با یکدیگر تفاو دارند هیچگونت ســازشــی میان من
دو نیســت و ســتیز میان منها یعنی بین حق و باطل ،حاکم بر روابطشــان اســت من دو نمونت
یکی زمین را بت مسـمان متصـل میکند و دیگری زمین را بت زمین میبندد (سلیمان:2117 ،
 .)11نگاهی کت امام بت تمدن و حاکمیت دینی دارد از نو اول اســت یعنی تمدنی کت
متصل بت مسمان است و سرتاپای من تمدن ،تجلی و نمودی مسمانی دارد.
از منمر امام همینی بر کلیت جامعت توحیدی یک فکر و اندیشت حاکمیت دارد و من
اندیشت الهی است (موسوی همینی ،2471 ،ج .)326 :22برهمین اساس ،در جامعت توحیدی
زیر نمر حاکمیت دینی ،بینممی و هرج و مرجی نیست و همت امور در جایگاه حقیقی هود
قرار دارند ،چنین جامعتای از فساد ،تفرقت ،بیعدالتی ،تبعیض و هرگونت مسیب پذیری دیگر
محفوظ است (جمشیدی .)337 :2473 ،درنتیجت تمام مؤلفتهای تمدنی بر چنین جامعتای
صدق میکند و این جامعت بت سوی تمدنسازی روی هواهد نهاد.
شکلدهی جامعه دینی

چنان کت بیان شــد عبودیت و بندگی هدا یکی از پایت های تمدن اســالمی اســت (بیانا
میت اللت هامنتای .)2416/22/22 ،ارزش بودن عبودیت بت این دلیل اســت کت ایفای
وظیفت و مسـئولیتپذیری در برابر هداوند اسـت .مسـئولیتهایی کت در همت جوام انسانی
پذیرفتت شده ،یکی مسئولیت در قبال جامعت است ،بت گونتای کت اگر افراد من را انجام ندهند،
بازهواسـت میشـوند و دیگری مسئولیت در مقابل وجدان هود شخ

است در این میان

نوعی مسـئولیت دیگر وجود دارد کت فقط در جامعت دینی پذیرفتت میشود و من مسئولیت در
برابر هداســت .هرچند بر اســاس بین

توحیدی مســئولیتهای دیگر نیز در برابر هداوند

متعال است (مصبا یزدی .)17-16 :2462 ،بنابراین ،عبودیت تنها متکی بر روابط انسان
با هدا نیســت ،بلکت بر روابط انســان با دیگران و جامعتای کت در من زیســت میکند ،تأثیر
مستقیم دارد و اینگونت است کت عبودیت با جامعت دینی پیوند میهورد (مقایی.)42 :2476 ،
در واق در نتیجت عبودیت ،جامعت دینی شکل میگیرد و جامعت دینی یعنی جامعت متمدن .ژ
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رابطت عبودیت و حاکمیت نیز رابطتای دوسـویت اسـت .از یک سو ،با عبودیت و معرفت
دینی بت جامعت دینی میرســیم و با جامعت دینی بت حاکمیت دینی چون اســاس جامعت دینی
توحید اســت ،نتیجتاش نیز حاکمیتی با منشــأ الهی اســت (مقایی )43 :2476 ،از ســوی
دیگر ،از ویژگیهای مهم حاکمیت دینی اهتمام بت اجرای احکام دینی و پیاده شدن اسالم در
تمام شئونا جامعت است .در واق حاکمیت دینی مجری تمام احکام دین در جامعت است.
و قطعا جامعتای کت در من احکام دین هدا جاری و ســاری میشــود ،رو بت ســوی پیشــرفت
هواهد نهاد.
حاکمیت دینی در ایجاد نمام اهالقی یک جامعت نیز نق

پر رنگی دارد .با مفروض

گرفتن کارکرد انتمامی اهالق در جامعت ،متغیرهای زیادی مانند شرایط اقتصادی ،بحرانهای
ســیاســی و امنیتی ،تغییرا اجتماعی و فرهنگی و  ...در نمام اهالقی یک جامعت دهیل
میشـوند .در همت این موارد حاکمیت مهمترین کن گر بر متغیرهای مؤثر بر اهالق جامعت
است .ازاینرو ،هنگامی کت از مسائل عبودی و ارتباط منها با حاکمیت سخن بت میان میمید،
مراد من نیســت کت حکومت در مســائل شــرعی بتطور مســتقیم وارد شــده و بت ارشــاد مردم
بپردازد منچت در مورد نق حاکمیت در عبودیت – بت هصوص قسمتی کت ضمانت اجرایی
ندارد – مطر اســت ،مدیریت جامعت در جهت کارا بودن ارزش های اهالقی و مســائل
عبودی است.
تکریم انسانیت

امام همینی ،بت عنوان مبد تمدن نوین اســالمی ،از بحث فطر انســان (ذیل حدیث
یازدهم کتاب چدل ح یث) برای اثبا برابری ذاتی نو بشر و کرامت وی کمک گرفتت است
(ر.ک .لک زایی .)63 :2413 ،از دیدگاه ایشــان چون تمام انســان ها از فطر مشــترکی
برهوردارند ،منها مســتحق کرامت ذاتی نزد پروردگار هســتند (موســوی همینی:2461 ،
.)276
مکتب اسـالم مکتب انسـانسـاز است و فرایند متمدن شدن از انسان هوشمند و هالق
مغاز شـده و بت تمدن میانجامد .هوشـمندی و هالقیت انسـانها نیز در سایت فرایندی بت نام
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تربیت رشد میکند .فرهنگی کت زیرساهت معرفت وحیانی داشتت باشد ،بت گونتای انسانها
را تربیت میکند کت همت ابعاد مادی و معنوی در منها شکوفا شود.
از مسـئولیتهای مهم حاکمیت دینی پاسداری از ارزشهای انسانی و رساندن انسان بت
مرحلت کمال هود اســت .در نگاه امام همینی انســان میتواند بت باالترین مقاما و کمال
مطلق برسـد (موسـوی همینی ،2471 ،ج )241 :6و این هد نهایی تمدن نوین اسالمی
است .انسانها ذاتی و فطرتی کمال طلب هستند و کمال حقیقی رسیدن بت ذا باری تعالی
اســت (ر.ک .همینی )276 :2466 ،و هدایت انســانها بت ســمت کمال مطلق ویژگی مهم
حاکمیتهای دینی اسـت (لک زایی .)66 :2413 ،البتت همین انسان میتواند از پستترین
موجودا پسـتتر باشد و در مقام حیوانیت هود متوقف بماند و برای عبور از این مراتب و
رف موان کمال ،1نیاز بت تربیت و تزکیت دارد و این کار نیز جز از سوی حاکمیت دینی از هیچ
حاکمیتی بر نمیمید.
از منمر امام همینی همت انسانها ذاتا فطر الهی دارند و عدم تزکیت و تربیتها سبب
تفاو انســان می شــود (موســوی همینی ،2471 ،ج )43 :23بنابراین ،هداوند متعال
پیامبران را برای تربیت انسـان فرســتاد (موسـوی همینی ،2471 ،ج .)412-413 :7بر این
اسـاس ،رسـالت اسـالم و تعالیم من برای انسانسازی است (موسوی همینی ،2471 ،ج:7
 .)455بنابراین ،تنها در مکتب و حاکمیت دینی اســت کت مهمترین هد حکومت تالش
برای انسـانسازی و تزکیت انسان است و اهدا دیگر نیز در هدمت همین هد است (لک
زایی .)17 ،13 ،73 :2413 ،امام همینی تصــریح دارد کت حاکمیت غیردینی نمی تواند
انسـان را تربیت کند و تنها اسـالم اسـت کت میتواند انسان را تا مرتبت فوق روحانیت تربیت
کند و او را بت کمال برســاند (موســوی همینی ،2471 ،ج .)324 :7حاکمیتی کت چنین
دیدگاهی بت انســان دارد ،مردم را ابزاری برای کســب قدر و ریاســت نمی داند (موســوی
 .1از دیدگاه لک زایی ،مبارزه با موان کمال طلبی در ُبعد جهاد اکبر بتصور فردی و از طریق جایگزینی فضائل
بت جای رذائل اسـت و در ُبعد جهاد اصغر با حاکمیت است کت بت همراهی مردم ،در سطح اجتما (چت ملی
ـالمی امام همینی و مقابلت با دولت مســتبد
و چت بین المللی) با موان کمال انســانها مبارزه کند .انقالب اسـ ِ
پهلوی و مبارزه با ممریکای جنایتکار در همین راستا قابل تحلیل است (لک زایی.)73 :2413 ،
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همینی ،2471 ،ج )255 :7بلکت بتواسطت کرامتی کت برای انسان قائل است ،برای تعالی من
تالش میکند و نتیجت این رویکرد رشد و ارتقای جامعت و تحقق تمدن است.
تحقق مردم ساالری دینی

تمدن فرایندی بشــری اســت و بر محور انســان بت وجود ممده ،معنا و هو یت مییابد .بدون
جمعیت انســانی ،حکومتی و بدون حکومت و دولت ،تمدنی شــکل نمی گیرد .ازاین رو،
اســاس همت امور از جملت پیدای تمدن نیز بت اراده مردم وابســتت اســت (موســوی همینی،
 ،2471ج.)457 :23
از شــاه

های مهم تمدن نوین اســالمی تشــکیل حکومت مردمی اســت (بیانا

هامنتای .)2411/51/51 ،تمدن اسـالمی نیازمند الگویی از نمام سـیاسی است کت از
جهت مبانی ،سـاهتار و قواعد حاکم ،برنامت و عملکرد ،اسالمی (دین مدار) بوده و بر اراده
عمومی و هواسـت مردم اسـتوار باشـد(مردم سـاالر) .نمام «مردم ساالری دینی» کت در من
نق مردم برای تعیین سرنوشت هود بر اساس محتوای اسالم برجستت شده ،الگویی مناسب
در این زمینت اســت (امیدی .)257 :2417 ،انقالباســالمیایران بت رهبری امام همینی
مغاز بازشـدن دریچتای مهم برای هالصی دنیای اسالم از شر دولتهای مستبد و هودکامت
بود .قبل از ظهور انقالب اسـالمی ،تنها دو گزینت برای سـامان سـیاسـی دنیای اسالم وجود
داشت :گزینت اول ،تن دادن بت نمام دموکراسی سکوالر (همانند ترکیت) و گزینت دوم ،تن دادن
دیکتاتوری حکومتهای عمدتا قومی -قبیلتای کت عربســتان ســعودی و اکثر
بت اســتبداد و
ِ
کشـورهای حاشیت هلیج فارس نمونتهای بارز من محسوب میشوند .در این میان ،با نمریت

پردازی امام همینی ،انقالب اســالمی با تشــکیل نمام جمهوری اســالمی و ترکیب
جمهوریت و اسـالمیت ،گزینت سـومی را بت جهان اسـالم ارائت داد کت نام من «مردم ساالری
دینی» بود .هرچند امروز نمام مردم ســاالری دینی بت جز ایران در هیچ یک از کشــورهای
اســالمی عینیت نیافتت اســت ،اما یک تئوری در حال تکامل محســوب میشــود کت بت دلیل
توفیقا عملی من در ایران ،توجت بســیاری را در بین مســلمانان هصــوصــا نخبگان بت هود
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جلب کرده 1و جهشــی بزرگ در جهت تغییر ســاهتارهای ذهنی و عینی منطقتای و جهانی
فراهم کرده است (امیدی 257 :2417 ،و .)257
مردم ســاالری دینی الگوی جدیدی از نق

دادن بت مردم در حاکمیت اســت .بســتر و

هاستگاه شکلگیری مردم ساالری دینی در یک جامعت ایمانی و ذیل یک حاکمیت دینی رخ
میدهد و این در اندیشت امام همینی بت وضو دیده میشود .امام همینی مردم را یکی از
پایتهای حکومت اســالمی میدانســت (ر.ک .قاضــی زاده )225 :2467 ،و در بیانا هود
همواره بر لزوم اتکای بت مردم تأکید میکرد و مردم را در نمر و عمل مورد هطاب و تکریم
قرار می داد .بت فرموده میت اللت هامنت ای ،هنر بزرگ امام بزرگوار ما این بود کت مردم را
وارد صحنت کرد (بیانا میتاللت هامنتای .)2411/52/52 ،تبلور اصلی جایگاه مردم در
اندیشـت سیاسی امام همینی ،در تشکیل نمام جمهوری اسالمی است کت واژه اسالمی در
من تأکید بر نق

دین ،و واژه جمهوری در من تأ کیدی بر نق

مردم در حکومت اســت

(فوزی.)231 :2471 ،

حضـر امام معتقد بود ملت پشـتوانت و عامل تشـکیل حکومت اسـت (موسوی همینی،
 ،2471ج )43 :22و بـت نق کارممدی مردم در حکومت و حفظ پایگاه اجتماعی حاکمیت
توسـط مردم توجت داشت (موسوی همینی ،2471 ،ج 122 :27ج .)7 :6تأکید مکرر امام بت
برهورد شـایستت با مردم و حفظ حقوق منها (موسوی همینی ،2471 ،ج 366، 322-325 :27و
ج )137-136 :12توجت بت حق انتقاد و نمار مردم بر حکومت و پاســخگو بودن حکومت
(موســوی همینی ،2471 ،ج 75 :7و ج )2-3 :7نمونتهای دیگر از جایگاه مردم در اندیشــت
حضــر امام بود .ایشــان مردم را ولی نعمت ،و میزان و مالک را در مرای مردم و احترام بت نمر
منان می دانســت (موســوی همینی ،2471 ،ج 317 ،431 ،275 :3ج 325-331 :2ج:1
 443ج 43 :22و ج .)47 :21ازاینرو ،برای احترام بت نمر ملت و نق حداکثری مردم ،حتی
نو حکومت را نیز بت همت پرسـی گذاشت و بر مبنای نمر مردم نمام جمهوری اسالمی را بنا نهاد
(ر.ک .قدران قراملکی )466-467 :2476 ،و چنین احترامی بت نمر مردم ،تنها در حاکمیت
 .1ر.ک .رضــا غالمی« ،بررســی امکان شــکل گیری تمدن نوین اســالمی با محوریت ایران» ،دســترســی در
http://gholami.sccsr.ac.ir/?p=1230
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دینی مطر است.
نهادینه سازی سبک زندگی اسالمی

از دیدگاه میتاللت هامنتای بخ حقیقی و رو تمدن نوین اسـالمی حاکمیت «سبک
زنـدگی اســالمی» در تمـام مماهر زندگی و حیا مســلمانان اســت (بیانا میتاللت
هامنتای )2412/6/14 ،و هر گاه این بخ در تمام جامعت تحقق پیدا کرد بت من کشــور
اســالمی می گوییم ...و در این صــور اســت کت «تمدن اســالمی بت وجود هواهد ممد و
فرهنگ اسالمی فضای عمومی بشریت را فرا هواهد گرفت( ».بیانا میتاللت هامنتای،
 .)2473/52/17از منجا کت حاکمیت دینی وســیلت تحقق اهدا دین و مجری احکام و
تعالیم دین در جامعت اســت ،پس نهادینت شــدن ســبک زندگی اســالمی و تحقق تمدن نوین
اسالمی منوط بت تشکیل حاکمیت دینی است.
بت نمر میرسـد اهمیت تأثیر سـبک زندگی اسـالمی در تمدنسـازی اسالمی نوین ،1بت
تهاجم فرهنگی غرب و تحمیل ســبک زندگی غربی در جوام اســالمی باز میگردد .امروز
بزرگترین رقابت و مواجهت بین فرهنگ و تمدن اسـالمی با فرهنگ و تمدن غرب است .اگر
قابلیت الگوسازی در تمدنها را بپذیریم ،تمدن نوین اسالمی میتواند نگاه کاذب و الگوساز
تمدن غرب را بت چال بکشد و این جز از طریق گسترش سبک زندگی اسالمی نیست.
نفوذ و گســترش تمدن غرب مانعی بزرگ در مســیر تحقق تمدن نوین اســالمی اســت.
سـخنان فراوان حضـر امام در مقابلت با تمدن غرب از همین زاویت قابل توجت است .امام
همینی تمدن ص ـادراتی غرب را عامل بدبختی و ســیتروزی جهان شــرق بتویژه ممالک
اسـالمی میدانسـت تمدنی کت هیچ سنخیتی با هویت مشرق زمین ندارد ،اما بت دلیل تکیت
بر هژمونی قدر کشـورهای غربی و سـرسپردگی و وابستگی سران و حکومتهای شرقی،
 .1نوین بودن تمدن اســالمی حاکی از نوعی غیریت با تمدن های ســابق و حاضــر اســت کت عمدتا مراد از این
تغایر ،غیریت با تمدن پیشــین اســالمی و تمدن غالب موجود ،یعنی تمدن غرب ،میباشــد .البتت تغایر تمدن
نوین بت هاطر وصـف اسالمیت ،کت منجر بت اهتال در مبانی و غایا با تمدن غرب می شود ،در نهایت بت
غربی رو بت انحطاط می انجامد (هامنت ای،
تقـابـل در انـدیشــت و نمر بـا من تمدن و گذار تاریخی از تمدن ِ
.)2461/56/23
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توانسـتت است هود را بت مردم این کشورها تحمیل کند .مقابلت با این تمدن صادراتی و تالش
برای جایگزین کردن تمدنی اسالمی موجب شده است تا مناف غرب در هطر افتد .ازاینرو،
منان تالش میکنند تا اســالم را مخالف تمدن بتطور عام جلوه دهند .امام میفرماید :ما با
تمدن مخالف نیسـتیم ،با تمدن صـادراتی مخالفیم .تمدن صـادراتی ما را بت این روز نشانده
اسـت (موسـوی همینی ،2471 ،ج .)17 -12 :21بت اعتقاد ایشان ،متمدن بودن و مماهر
پیشرفت در این است کت تاب و پیرو منان باشی و چنانچت کشوری و مردمی بخواهند بت طور
مستقل راه تمدن و پیشرفت را طی کنند با مخالفت منها مواجت هواهند شد (موسوی همینی،
 ،2471ج .)472 :26ایشان طی گفتوگویی با هبرنگار رویترز در سال  2426بر این نکتت
تأکید کردند کت ما ضـد غرب نیسـتیم .ما هواهان اسـتقالل هستیم و روابط هود را با جهان
غرب بر این اســاس پی ریزی می نماییم .ما می هواهیم ملت ایران غرب زده نباشــد و بر
پایتهای ملی و مذهبی هو ی بت سـوی ترقی و تمدن گام بردارد( 1موسوی همینی،2471 ،
ج.)275 :3
اقتدار سیاسی و نظامی

حکومت مهم ترین نهاد اجرایی تمدن اســت .اقتدار هر حکومتی شــرط الزم تأثیرگذاری
نهادهای حکومتی در پیدای

و اعتالی تمدن اســت .اقتدار حاکمیتی میتواند چال های

تهدیدکننده فرهنگ و تمدن را برطر کند (ابن هلدون ،2471 ،ج .)61 :2بر این اســاس،
اقتدار الزمت شکوفایی تمدن در هر جامعتای است و پیشرفت و توسعت در تمام ابعاد سیاسی،
 .1نحوه مواجهت با تمدن غرب یکی از موضــوعا مهم فرهنگی تمدنی اســت کت مد هاســت محل بحث و
گفتگوی بسـیاری از اندیشمندان و روشنفکران کشور است .اگر با نگاه هویتی بت مسئلت تمدن نگریستت شود،
ما االن با یک غیر روبت رو هستیم و من تمدن غربی است کت بت طور همت جانبت ای جامعت ،دین ،اقتصاد و  ...ما
و سـبک زندگی ما را بت چال کشـیده است بنابراین ،ما نیز باید در قامت تمدن بت مواجهت و مقابلت با تمدن
غرب برویم (بـابـایی .)272-275 :2417 ،مـا باید الگوی جایگزین نیز ارائت دهیم و بی گمان ،بهترین الگو
تمدن نوین اسالمی است .رهبر معمم انقالب در دیدار با تمدن پژوهان ،در  22بهمن  ،2416فرمود« :تمدن
غرب رقیب و دشمن تمدن اسالمی است ولی معنای این نیست کت ما میهواهیم من را نابود و تخریب کنیم.
ما باید قویتر شویم ،مدل ارائت کنیم و از تمدن غرب عبور کنیم».
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نمامی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،در سایت اقتدار و عز بت وجود میمید .در این میان،
نیروهای مسـلح بت عنوان پایت اقتدار نمامی کشور جایگاهی بسیار مهم در عرصت قدر هر
کشور دارند (موسوی همینی.)13 :2467 ،
برهی عناصر تمدنی ،همچون قدر  ،امنیت و استقالل وجود دارند کت رابطۀ تنگاتنگی
با همدیگر دارند .امنیت و اســتقالل هر کشــوری بت میزان قدر من کشــور بســتگی دارد
جامعتای کت از اقتدار برهوردار نباشد نمیتواند ّ
امنیت و استقالل هود را حفظ کند.
در تمدنسـازی نوین اسـالمی ،تحقق امنیت فراگیر شرط الزمی است .جامعتای کت در
من هرج و مرج حاکم باشـد ،نمیتواند در مسـیر تمدنسـازی قدم بردارد .ازاینرو ،حضر
امام معتقد بود حاکمیت مکلف بت تأمین امنیت اســت (موســوی همینی ،2471 ،ج:26
 .)234بت عقیده امام همینی اســالم میهواهد در جامعت اســالمی امنیت کامل حکمفرما
باشــد و نت تنها مردم در عمل بت یکدیگر هجوم نبرند ،بلکت از نمر زبان و باالتر از من از نمر
اندیشت و فکر نیز در امان باشند و این باالترین سطح امنیت است کت جز در جامعت و زیر نمر
حاکمیت دینی تحقق نمییابد (همان).
از دیگر نشانتهای اقتدار هر حکومتی استقالل من است .از دیدگاه میتاللت هامنتای

اسـتقالل سـیاسـی و مزادی ملت و حکومت از زورگویی قدر های سلطتگر جهان یکی از
پایتهای اصـلی تمدن نوین اسـالمی است (بیانا میتاللت هامنتای.)2471/52/22 ،
اسـاسـا تمدن اسالمی در شرایط ذلت و وابستگی و تقلید حاصل نمیشود (بیانا میتاللت
هامنت ای .)2412/56/14 ،امام همینی هم در نمر و هم عمل بر حفظ اســتقالل و
نفی سلطۀ مستکبران تأکید فراوان داشتند (موسوی همینی ،2471 ،ج ،167 :3ج-133 :2
 132و ج .)223 :27حضـر امام اسـتقالل و هودکفایی جهان اسالم را در ابعاد فکری،
فرهنگی ،اقتصــادی و ســیاســی و اجتماعی از اهدا مهم ایجاد حکومت اســالمی تلقی
میکردند .برهمین اســاس ،با ایجاد نمام جمهوری اســالمی مبتنی بر مردم ســاالری دینی،
توانســت ایران را از مدل دولتهای دســت نشــانده عبور بدهد و بت حکومتی مســتقل تبدیل
کند .بت اذعان محققان غربی ،تمایز ایران در مقایســت با برهی کشــورهای پیشــرفتت منطقت،
اسـتقالل بت معنای واقعی کلمت اسـت کت سـتای دنیای اسـالم را درپی داشتت است (فولر،
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.)424 :2464
مبنای اسـتقالل در حاکمیت دینی قاعده نفی سـبیل است .طبق قاعده نفی سبیل (نساء:
 )232دسـتور اسـالم و هالصت مکتب سیاسی اسالم این است کت نت ظلم بکنید و نت زیر بار
ظلم بروید (بقره .)161 :براین اسـاس ،استقالل ،رهایی از حیطت حاکمیت و سلطت سیاسی
مستکبران است (موسوی همینی ،2471 ،ج)225 :7
تشکیل امت واحده

یکی از اصــول تمدن وحد اســت .کارکرد هویتی تمدن در فضــای داهلی جامعت ایجاد
انسـجام و همبستگی اجتماعی است .جامعت اسالمی بت مثابت پیکری واحد ،نیازمند پیوند و
همبســتگی افراد و گروه هاســت و هرچت این همبســتگی و اهو ایمانی فزونی یابد ،امکان
تحقق فضـایل بیشـتری در میان مردم میسر میشود و همین سبب رف بسیاری از مشکال
اجتماعی و در نهایت پیشرفت جامعت میشود.
مقصـود از تمدن نوین اسالمی تشکیل ّامت واحده از جوام اسالمی است بتطوری کت
بســتر مناســب برای پیشــرفت و ارتقای مادی و معنوی براســاس اصــول و ارزشهای ناب
اسـالمی فراهم شــود .بنابراین ،وحد جهان اســالم از الزاما اجتناب ناپذیر تحقق تمدن
نوین اسالمی بت شمار میمید.

ّ
امام همینی وحد را علت موجده و مبقیۀ نمام اســالمی و ضــامن بقای مس ـلمانان

دانستت است (موسوی همینی ،2471 ،ج .)412 ،427 :3از نمر ایشان ،اتحاد و اعتصام بت
حبل اللت (مل عمران )254 :عامل استقالل و مزادی مسلمین از سلطت استعمارگران ،چاره رف
گرفتاریهای جهان اسـالم و رمز پیروزی و عز مسـلمین است (موسوی همینی،2471 ،
ج 276 ،265 :6ج 412 :25ج 252 :22و ج .)217-212 :22حضــر امام ،طر
راهبردی تحقق وحد جهان اسالم را در قالب نمریۀ « ّامت واحد اسالمی» تبیین میکند.

ّامت محوری را میتوان بنیاد تمدن نوین اســالمی در این راهبرد دانســت .برهمین مبنا امام
هـمـینی برای تحقق ّامـت اســالمی تقریـب گرایی ،بـدون توجـت بــت ّ
قومیـت ،نژاد و
جهتگیریهای فرهنگی و سـیاسی را تجویز میکند .ایشان تمدن اسالمی را بت عنوان چشم
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انداز مشــترک ّامت اســالمی در کشــورهای گوناگون اعالم می نماید و معتقد اســت روابط
کشـورهای اسـالمی مبتنی بر اشـتراک عقیده ،وحد کلمت و دیگر مشـترکا  ،راه نوسازی
تمدن اسالمی را هموار میسازد (موسوی همینی ،2471 ،ج.)41 :2
وحد اســالمی برپایت اهو  ،نیازمند حاکمیت مقتدری اســت کت بنای

پیاده کردن

احکام دین در جامعت است .بر این اساس ،یکی از کارکردهای اساسی حاکمیت دینی ،ایجاد
وحد و وفاق اجتماعی اســت .تشــکیل امت واحده بت عنوان زیرســاهت حرکت تمدنی
جهان اســالم الزاماتی دارد کت حاکمیت دینی می تواند در فراهم ممدن این الزاما نق
مفرینی کند .بت عنوان نمونت در برگزاری اعمال و مناســک مشــترک ،رف اهتال و تفرقت،
بسـترسازی برای همزیستی مسالمت ممیز میان مسلمین و ( ...ر.ک .بهمنی-224 :2417 ،
.)223
امـام همینی تأمین وحد امت اســالم و مزادی وطن اســالم از تصــر و نفوذ
اســتعمارگران و دولت های دســت نشــانده را در گرو تشــکیل حاکمیت دینی می داند و
میفرماید« :بت منمور تحقق وحد و مزادی ملتهای مسـلمان بایستی حکومتهای ظالم
و دسـتنشانده را سرنگون کنیم و پس از من حکومت عادالنت اسالمی را کت در هدمت مردم
است بت وجود موریم .تشکیل حکومت برای حفظ نمام و وحد مسلمین است( ».موسوی
همینی.)43-44 ،2416 ،
پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی

اقتصــاد بت مثابت نمام اداره معیشــت انســانی ،در کلیت یک نمام اجتماعی نق

کلیدی و

محوری دارد .رشـد اقتصــادی ،رفاه ،مســای و پیشــرفت از شــاه های بارز یک جامعت
متمدن اسـت .مبنای تمدن غرب ،نفی دین اســت و مبنای تمدن نوین اســالمی جم دین و
دنیـا و ممیختگی دنیـا و مهر اســت (بیـانـا میتاللت هامنت ای، 2472/57/15،
 ،)2412/56/21بنابراین ،رشــد اقتصــادی برای تکمیل بخ

ابزاری تمدن نوین اســالمی

امری الزم است .البتت در تمدن نوین اسالمی مطلوبیت مرمانهای پیشرفت اقتصادی و رفاه
عمومی فی نفسـت و اسـتقاللی نیسـت و یکسـری شرطها و شاه های مقبولیتی از جملت
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توأمانی پیشرفت اقتصادی با عدالت اجتماعی مد نمر است.
حضــر امام در بیانا بســیاری از لزوم تالش برای هودکفایی اقتصــادی و پیریزی
اقتصـاد صـحیح و عادالنت بر طبق ضـوابط اسـالمی برای ایجاد رفاه و رف فقر و محرومیت
سـخن گفتت اسـت .ایشـان ضـمن سفارش ویژه برای ایجاد رفاه اجتماعی برای همت اقشار و
ریشـت کنی فقر ،معتقد اسـت اگر احکام اسـالم پیاده شود مستضعفان و تمام اقشار ملت بت
حقوق حق هودشان میرسند و رفاه اجتماعی ایجاد میشود (موسوی همینی ،2471 ،ج:2
 ،242ج 142 :3و ج.)212 :7
من چیز کت بی همت در ادبیا اقتصــادی امام همینی میدرهشـد تأ کید بر مشــارکت
مردم در اقتصـاد اسـت .منمور ایشان از مشارکت مردم ،مشارکت کامل محاد و همت طبقا
مردم در عرصـت اقتصاد است تا جایی کت کامال احساس کنند کت این اقتصاد مال منها بوده و
نسـبت بت تمام مسـائل من احسـاس مسئولیتی داشتت باشند (حسنی و حسینی ،2412 ،ج:2
 .)112البتت حضر امام ،همانگونت کت برای حرکت یک فرد در جهت کمال بت طی مراحلی
قائلاند ،برای مشارکت و حرکت یک ملت در جهت دستیابی بت اهدا اقتصادی نیز مراحل
و بایسـتتهایی قائلاند مرحلت اول بیداری و مگاهی اقتصادی است (همان ،ج .)275 :2در
نگاه ایشــان همکاری مردم با حاکمیت در عرصــت های اقتصــادی تا حد زیادی با بین

و

اعتقادا ملت ارتباط دارد (موسوی همینی ،2471 ،ج ،)115 :24بت همین دلیل بر تربیت
و بیداری افراد جامعت تأ کید ویژهای دارند .ایشــان معتقدند مردم باید بت مرحلتای از مگاهی
برســند کت هطرا وابســتگی اقتصــادی ،ماهیت تحریم ،و جنگ اقتصــادی را درک کنند و
ظرفیتهای داهلی اقتصــاد کشــور را برای مقابلت با من تشــخی

بدهند (موســوی همینی،

 ،2471ج 313 :22و ج .)477-476 :22در نگاه حضر امام باید مردم بت حدی برسند
کت هودشان نفر و عار داشتت باشند کت ما برای رف حوائج اولیت مانند گندم و ...دست پی
دشــمنان دراز کنیم (موســوی همینی ،2471 ،ج .)334 :25در این میان حاکمیت دینی از
طریق نشـر و تبلیغ میا و روایا و مفاهیم اسـالمی در عرصتهای اقتصادی ،مانند صدقت،
انفاق ،زکا  ،همس ،و مضــرا ربا و احتکار و ...بیشــترین نق

را در بیداری و مگاهی

اقتصــادی مردم ایفا می کند .حضــر امام ،در کتاب تحریرالوسهه له این کار را کرده اند
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(حسـنی و حسـینی ،2412 ،ج .)276 :2در مرحلت دوم(عزم اقتصادی) مردم باید نسبت بت
مینده اقتصادی کشور امیدوار شوند و روحیت «ما میتوانیم» در بین مردم رواج یابد .بت عقیده
حضــر امام تمام تالش غرب برای این بوده کت هودباوری را در همت عرصــتها از جملت
عرصت اقتصادی از ملت ایران بگیرد (موسوی همینی ،2471 ،ج )412 :7و بت منان بباوراند
کت بدون اتکا بت غرب نمیتوانند بت رشــد و پیشــرفت اقتصــادی برســند (موســوی همینی،
 ،2471ج 412 :1و ج .)227 :23مرحلت سوم قیام اقتصادی مردم و محقق ساهتن هواست
هود در عرصت اقتصاد است و وظیفت حاکمیت دینی نمار بر حرکت اقتصادی مردم مطابق
با شر و قانون است .تأکید حضر امام بر این است کت مشارکت مردم در امور اقتصادی
صـرفا با توجت بت جنبتهای مادی و سـودموری بیشـتر نباشد ،بلکت جنبتهای معنوی را نیز در
نمر گیرند چراکت هد اصـلی تمام فعالیتهای بشر رشد انسانهاست و اقتصاد نیز چنین
هدفی را دنبال می کند (موســوی همینی ،2471 ،ج .)417- 416 :2با این توضــیحا
میتوان دریافت کت در نگاه حضـر امام اقتصـاد بت مثابت ابزار و وسیلت است و هود نباید
هد قرار گیرد (موســوی همینی ،2471 ،ج .)322-325 :1بدیهی اســت تحقق چنین
اقتصــاد مردم محوری تنها در قالب حاکمیت دینی مقدور اســت چراکت نق

مفرینی

اقتصادی مردم بر مبنای تعالیم دینی صور میپذیرد و اگر تعالیم دین در جامعت پیاده نشده
باشد و حاکمیت غیردینی باشد ،طبعا چنین مشارکت اقتصادی نیز محقق نخواهد شد.
نهضت تولید علم

یکی از مهمترین ابعاد و شــاه های رشــد هر تمدنی ،احراز جایگاه و یژه در حوزه علم و
فـنـاوری اســـت .عـلـم و دان از عنـاصــر ذاتی و پــایــت تمــدن (بیــانــا میــتاللــت
هامنتای )2471/51/11،و از مؤلفتهای قدر مفرین ،قدر ســاز و ّ
مقوم کشــورها در
تمام حوزهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی ،نمامی و امنیتی بت شمار میرود و دارا
بودن بنیتهای علمی برای کشـوری کت داعیت تمدنی دارد از لوازم اساسی بت شمار میرود .با
این توصیف ،مهمترین گام در دستیابی بت تمدن اسالمی تولید علم ،و موتور محرکت و راه حل
حقیقی پیشرفت ،رسیدن بت قلت یا مرز همت دان ها و حتی عبور از این مرزها است.

 166پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال هشتل  /شمارۀ هجدهل /پاییز و زمستان 1399

نگرش امام همینی بت مقولت توســعت علمی نیز ،عمدتا معطو بت مرزشــکنی و ایجاد
افقهای جدید در عرصـت اندیشت و نوموری در مجموعت علوم است و برای این کار بر تقویت
اعتماد و اتکا بت نفس دانشــمندان و متخصــصــان تأ کید داشــت (موســوی همینی،2471 ،
ج 227 :12ج .)224 :27نهضـت تولید علم کت مد نمر امام همینی بود منوط بت اصولی
بود از جملت :هم مهنگی علم و دین (موســوی همینی ،2471 ،ج 111 :12و ج،)347 :7
اسـتقالل فکری و علمی (موسوی همینی ،2471 ،ج 421 ،175 :23و ج،142 ،75 :25
 ،)472-473تولید علم در هدمت اسالم و کشور (موسوی همینی ،2471 ،ج،)475 :23
علم همراه تهذیب (موسـوی همینی ،2471 ،ج 425 :7و ج .)311 :27بر پایت این اصول،
ارزش هر علم بت میزان نقشــی اســت کت در تربیت انســان ایفا می کند (موســوی همینی،
 ،2471ج .)225 :24از دیدگاه امام همینی ،علم نوری اســت کت هدا بر قلبهای مردم
روز توأم با معنویت و
وارد می کند و تمدن واقعی (تمدن اســالمی) تمدنی اســت کت علم ِ
دینداری و اهالق در من باشد زیرا علم بدون معنویت همان چیزی میشود کت اکنون تمدن

غربی با من مواجت است.
از مواردی کت حضــر امام در اثبا ظرفیتهای تمدنی اســالم و ضــرور اســتقرار
حاکمیت دینی برای تحقق منها ،بت من توجت داشـت ،هدما گسـترده علمی اسالم است کت
تاکنون چشــم جهانیان را هیره کرده و اندیشــمندان از گســتره من در حیر مانده اند .این
نهضــت تولید علم در ســایت فرهنگ ،تمدن و حاکمیت اســالم شــکل گرفت و بت اوج هود
رسـید .بت این ترتیب ،حضـر امام با اسـتناد بت شکوفایی علوم مختلف در دامن اسالم و
تأثیر غیرقابل انکار من علوم بر جهان (موســوی همینی ،2471 ،ج  ،)472 :25ظرفیت
تمدنسازی اسالم و نق حاکمیت دینی در بروز من را روشن میسازد.
نتیجهگیری

شــکلگیری یک تمدن ،محصــول وجود و هماهنگی نمامهای اجتماعی گوناگون اســت .از
ویژگیهای مهمی کت برای یک تمدن در نمر گرفتت میشود ،وحد و انسجام میان عناصر و
پایتهای من تمدن است .حاکمیت حلقت وصل و عامل انسجام عناصر تمدنی است.

نقش حاکمیت دینی در تمدنسازی بر اسا

اندیشه امام خمینی167 

از منجایی کت عناصــر و ارکان تمدن تحت تأثیر عملکرد حکومت تحقق می یابند ،نو
حاکمیت بســیار مهم اســت .با توجت بت برنامت تمدنســاز دین برای زندگی فردی و اجتماعی
میتی تمدنساز حاکمیت دینی است.
انسانها در دو بعد مادی و معنوی ،الگوی حاک ِ

با بررسـی مبانی فقهی تمدن اسـالمی از دیدگاه حضر امام میتوان بت این نتیجت رسید

کت تشــکیل حاکمیت دینی با هد ایجاد تمدن اســالمی جایگاهی محوری در اندیشــت امام
همینی داشـتت اسـت .امام همینی بت شیوههای گوناگون کوشیده است تا اندیشت حاکمیت
دینی و کاربســت من را در ابعاد مختلف زندگی بشــر بســط دهد .از دیدگاه حضــر امام در
حاکمیت دینی هم حکومت بر محوریت قانون الهی اســت و هم احکام الهی در من اجرا
میشـود و حاکمان هم از طر هدا منصـوب شـدهاند .بر این اساس ،اگر تمدن(اسالمی) را
تحقق همت جانبت دین در تمام شئون جامعت بدانیم ،حاکمیت دینی وسیلت تحقق اهدا دین در
جامعت اســت .مســئولیت اصــلی حاکمیت دینی مماده کردن جامعت برای اجرای احکام دین و
حرکت بت ســوی تکامل و پیشــرفت همتجانبت یا همان تمدن اسـت .بررســی تألیفا و تحلیل
محتوای بیانا ایشــان ،نشــان از دل نگرانی و دغدغت بســیار حضــر امام برای پی ریزی
حاکمیت دینی تمدنسـاز است .امام همینی با نگاهی نو بت دان فقت و توجت بت بعد سیاسی
اجتماعی فقت و ایجاد حاکمیت دینی مهمترین گام را در تمدنسازی نو ین اسالمی برداشت.
از دیدگاه امام همینی حاکمیت دینی با تشــکیل جامعت دینی و توحیدی ،حفظ کرامت
انسـانها ،تحقق مردم سـاالری دینی ،نهادینت سازی سبک زندگی اسالمی ،اقتدار سیاسی و
نمامی ،تشکیل امت واحده ،پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی و تولید علم و دان و ایجاد
هماهنگی میان این مؤلفتها و عناصــر میتواند نق محوری در تمدنســازی اســالمی ایفا
کند.
منابع
قرآن کریل.
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جعفری ،محمدتقی ( .)1396فلساافه تاری و تمدن ،تهران ،مؤسااسااه تدوین و نشاار آثار عالمه
جعفری.
جمال ،أحمد محمد علی (1393ق) .مائدة القرآن :دین و دول  ،بیروت ،الکتاب اللبنانی.
جمشیدی ،محمدحسین ( .)1384اندیشه سیاسی امام خمینی ،تهران ،پژوهشکده امام خمینی
و انقالب اسالمی.
حسانی ،مجتبی و سایدحساین حساینی ( .)1395امام ،مردم ،اقتصااد :تبیین الهو و معیارهای
اقتصاد مردم محور مبتنی بر اندیشه امام خمینی ،تهران ،دانشهاه امام یادق.
ال الدی ،یالح عبد الفتاح (1986م) .فی ظالل القرآن فی المیزان ،جدة ،دار المنارة.
دورانات ،ویال ( .)1371تاری تمدن مشااارق زمین ،گاهواره تمدن ،ترجمۀ احمد آرام ،تهران،
انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
ساالیمان ،ساامیر(1998م) .اإلمام ال مینی والمشااروع الحضاااری اإلسااالمی قراءة فی خطاب
الصراع و االستنهاض ،قل ،مؤسس التوحید للنشر الثقافی.
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عالل ،عبدالرحمان ( .)1373بنیادهای علل سیاست ،تهران ،نشر نی.
عماره ،محمد (2115م) .هذا هو االسالم؛ الدین و الحضاره و عوامل امتیاز االسالم ،قاهره ،مکتبه
الشروق الدولیه.
فوزی ،یحیی ( .)1389اندیشه سیاسی امام خمینی ،قل ،دفتر نشر معارف.
فوزی ،یحیی و محمودرضاااا یااانل زاده (« .)1391تمدن اساااالمی از دیدگاه امام خمینی،»
فصلنامه تاری فرهنگ و تمدن اسالمی ،سال سوم ،شماره نهل ،زمستان.
فولر ،گراهام ( .)1373قبله عالل؛ ژئوپلتیک ایران ،ترجمه عبا

م بر ،تهران ،مرکز.

قاضی زاده ،کاظل ( .)1378والیت فقیه و حکومت اسالمی در منظر امام خمینی رضواناللهعلیه،
تهران ،کنهره.
قاضی ابوالفضل ( .)1371حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ،تهران ،دانشهاه تهران ،جلد .1
قدران قراملکی ،محمدحساان (« .)1387مشااروعیت قدرت و حاکمیت از دیدگاه امام خمینی»،
امام خمینی و حکومت اساالمی (فلسافه سایاسای  ،)1تهران ،مؤساسه تنظیل و نشر آثار امام
خمینی.
لک زایی ،نجف ( .)1394اندیشه سیاسی امام خمینی ،قل ،پژوهشهاه علوم و فرهنگ اسالمی.
محمود عقاد ،عبا

(1999م) .االسالم و الحضاره االنسانیه ،قاهره ،دارالنهضه للطباعه و النشر

و التوزیع.
مصباح یزدی ،محمدتقی ( .)1375توحید در نظام عقیدتی و نظام ارزشی اسالم ،قل ،شفق.
مکی ،محمدکاظل ( .)1383تمدن اسااالمی در عصاار عباساایان ،ترجمه محمد سااپهری ،تهران،
سمت.
موسوی خمینی ،روح الله [بیتا] .والیت فقیه و جهاد اکبر ،تهران ،فقیه.
_____________ ( .)1374شرح دعای سحر ،تهران ،مؤسسه تنظیل و نشر آثار امام خمینی.
_____________ ( .)1377شرح چهل حدیث ،تهران ،مؤسسه تنظیل و نشر آثار امام خمینی.
_____________ ( .)1378ویایت نامه سایاساای  -الهی امام خمینی ،تهران ،مؤساساه چاپ و نشاار
عروج.
_____________ ( .)1381تقریرات فلسااافه امام خمینی ،تقریر عبدالغنی اردبیلی ،تهران،
مؤسسه تنظیل و نشر آثار امام خمینی.
_____________ ( .)1389یااحیفه امام 22 ،جلد ،تهران ،مؤسااسااه تنظیل و نشاار آثار امام
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خمینی.
_____________ ( .)1397والیت فقیه (حکومت اساالمی) ،تهران ،مؤساساه تنظیل و نشر آثار
امام خمینی.

