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In Imam Khomeini's view, the religion of Islam theoretically and practically 

meets human needs. Contrary to this idea, there are conflicting views that at 

the domestic level and in the international system seek to introduce Pure 

Mohammadi Islam as a purely spiritual religion and to point to the inefficiency 

of religion in various social spheres, including politics. Imam Khomeini, by 

accurately recognizing and introducing pure Islam, resisted this kind of 

conception of religion, and thus prevented the religion of Islam from deviating 

like Christianity, and customary traditions to enter the social arena instead of 

religion. Given the importance of this issue, the article tries to answer the 

question using the method of Thematic Analysis and library studies: What are 

the obstacles to the secularization of the political system in Islam from Imam 

Khomeini's point of view? Research findings emphasize that in Imam 

Khomeini's thinking, obstacles such as correct knowledge of religious 

principles, avoidance of distortion, and correct and logical interpretation of 

Islamic principles, following the leadership and active presence of clerics in 

society, prevent the secularization of the Islamic political system. 
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 چکیده
 انسه  ما ع و تئهریک  ختاف بع ههی برای اسلی، دین  خمسم  ا ه، نگه  در
  ک دارن  وجهد  تعهرض ههی نگه    ان یشلل این به قهبلت در .دارد حل را  جه ع  در
 تک دین را  حم ی نهب اسی، هستم  ص د در الماا بسن نظه، و داخا  سط  در

 ههیعرصللل  در دین نهکهرآ  ی ب  زاوی  این از و   عرف   عمهی صلللرفه   و بع ی
 شللمهخ  و بسمش به خمسم  ا ه، .کمم  اقرار سللسهسلل  ازجما  اجتمهع  گهنهگه 
 این از و ن کرد ایستهدگ  دین از برداش  نه  این  قهبل در  اصسل اسی، از راستسن
 عرف  سمن و شهد انحراف دچهر  سسحس  همچه  اسلی، دین شل ن   هنع طریق

 در    سللئا این اهمس  ب بهتهج  .شللهد اجتمهع  ههیعرصلل  وارد  دین جهی ب 
  طهلعه  و  ضللمه  تحاسل روش از اسللتفهد  به ک  اسلل  این تیش حهضللر   قهل

 نظه، شلل   (سللههالر) عرف   هانع :شللهد داد  پهسللخ پرسللش این ب   ایکتهبخهن 
 پژوهش  ههییهفت   ان ههی لف ؤ   چ  خمسم  ا ه،  مظر از اسلی، در سلسهسل 

  بهن  صللحس   شللمهخ چه   هانع   خمسم  ا ه، تفهر در ک  اسلل  این گهیهی
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 از تبعس  اسللی،   بهن  از  مطق  و صللحس  تفسللسر و  تحریف از دوری دیم  
 بهعث جه ع   ختاف ههیعرص  در ه روحهنس فعهل حضلهر و فقس  والی  و رهبری

 شهد.   ش   عرف  از اسی، در سسهس  نظه، داشتن نگ  دور
 ش    عرف   خمسم  ا ه، سلههالریسم   حم ی  نهب اسلی، :کلیدی واژگان
 اسی  . حهه  

 مقدمه

 اسالمی جمهور  در رهبر .اس  اسالم در شدهمطر  مهم ارکان از اسـالمی حکوم  رهبر
 سایر از ایران انقالب اسـاسی ممیز  وجوه از یکی .اسـ  یافته تولی فقیه والی  قالب در

 اسالمی انقالب پژوهندگان و نامحقق بیشتر .اس  آن رهبر  چگونگی و ماهی  هاانقالب
 طوالنی و پردامنه ۀمبارز به منور که انقالب این در خمینی امام رهبر  ۀکنندتعیین نقش بر
کید شد، سـابقهبی ا توده بسـیج و حاکم رژیم با  .(122 :2477 جدید، صباغ) اندکرده تأ

 طر  و روش ندتوانســت اســالم دین از اســتعان  با ،اســالمی نظام گذاربنیان ،خمینی امام
 ایشان د.نآور وجودبه المللبین نظام ۀعرص در را معنوی  و اخالق بر مبتنی گفتمانی و نوین

 المللبین نظام ۀعرصــ در اخالق نقش موشــکافی و تحلیل به انقالب، معمار عنوانبه
 .(123 :2434 وقوفی،) دنکن ایواد نگرش این اساس بر جدید نظامی ندتوانسـت و ندپرداخت

 در آن در معنوی  و دین که ندکرد ریز طر  را سیاسی نظام و جامعه اسـاس خمینی امام
 به و دار دین ،ورز دین آن اصــلی ۀداعی که شــد ایواد نظامی آن پی از و گرف  قرار رأس

  .اس  کنونی جهان در معاصر انسان رساندن سعادت
ــوب  دادن قرار انزوا در آنها جملۀ از که دارد مختلفی ها دلیل البته کنونی نظام ناامنی و آش

 بار توانس  بیستم قرن آخر ربع در خمینی امام عمیق نگاه .اس  بشـر زندگی از معنوی  و دین
ــان نگاه دیگر  بر دین و معنوی  اثرگذار  به را آنها عنای  و کند باز معنوی  و دین بر را هاانس

 جامعۀ سیاسی زندگی دهیسامان ،خمینی امام سـیاسـی اندیشـۀ در .فراخواند ورز سـیاسـ 
 و سـیاسـی حیات دهیسـامان اهمی  بهباتوجه و اسـ  سـیاسـی نظام تأسـیس محور اسـالمی
 با و او تعالی و رشد امکانات کردن فراهم هدف با و اسالمی جامعۀ در مسـلمان انسـان اجتماعی

   (.22 :2431 حسینی،) رودمی پیشبه آن اهداف و دین از برخاسته ها فرضپیش
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 و ناب اسالم به ،آن به عامالن یا شـناساناسـالم نگرش و اندیشـه نقش لحاظ به اسـالم
 داشته بارز  نمود نیز پیامبر بی اهل تاریخ و  رآن در مطلب این .شودمی تقسـیم وارونه
 شناسیاسالم حوزۀ در نگرش دو این تالقی صحنۀ اسالمی تفکر تاریخ دیگر،عبارتبه .اس 

ــ  ــبب همین به .اس ــۀ برا  ،س ــیب و هاآف  توانمی نیز دینی اندیش ــناخ  هاییآس  و ش
 تفکر احیاگربزرگ عنوانبه خمینی امام .کرد شــناســایی را وارونه و ناب اســالم ها ویژگی

 آرمان توانمی اصوالً  و اندداشته خاصـی عنای  اصـل این به ،عصـم  اهل از پس دینی
 دانس  عمل و نظر قلمرو در ناب اسـالم احیا  را ایشـان اجتماعی و فکر  نهضـ  نهایی

  .(2436 ،فخر یوسفی)
ــم به امام نگاه دربارۀ کلی بحث طر  با ،مقاله این در ــکوالریس  از دین جدایی و س

 واهدخ استنباط ایشان بیانات اساس بر اسالم در سیاسی نظام شـدن عرفی موانع سـیاسـ ،
 شد.

 پژوهش ۀپیشین

 و فکرانروشن نگاه از یاسالم مختل  جوامع در آن نفوذ  هانهیزم و سمیسـکوالر باب در
 که نشــد  یرؤ یپژوهشــ یول اســ ، شــده نگاشــته ییهاکتاب یخارج و یداخل محققان

 قبال در یبازدارندگ  هانهیزم باب در را یاسالم انقالب متفکران ۀشیاند منسوم صـورتبه
 زین حاضــر پژوهش  نوآور ینوعبه بنابراین، .باشــد درآورده ریتحر ۀرشــت به ســمیســکوالر

ــ ــالم  جمهور یبازدارندگ  هانهیزم رۀدربا ینیخم امام نگاه یبررس  ۀرخن از رانیا یاس
  اس . سمیسکوالر یمبان

 یاشارات حاضر موضوع رۀدربا پژوهش ۀنیشیپ عنوان تح  مباحث از  موارد به ادامه در
 ضــمن ،«ســمیســکوالر آثار یحقوق و یفقه یبررســ» ۀرســال در (2437) یهیبر :شــودیم

 و آثار یلیتحل-یفیتوص شرو از استفاده با اس  کرده تالش سم،یسکوالر یمفهوم یبررسـ
 (2437)  صفر کند؛ یبررس و نییتب یحقوق و یفقه نگاه اساس بر را شدن یعرف  امدهایپ

 اسااالم ۀشاایاند در تهیمدرن خاص و عام هایجلوه ییبا نما یچگونگ یبررساا ۀنامانیپا در
 کرده تالش ،یمطهر یمرتض و یمیخم امام یاسیس ۀشیاند یمورد ۀمطالع :عهیش یاسایسا
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 خصــوصبه تهیمدرن خاص و عام ها جلوه ،یلیتحل-یفیتوصــ روش از  ریگبهره با اســ 
 در (2433)  نظر کند؛  واکاو  مطهر دیشه و ینیخم امام منظر از را سمیسکوالر بحث
 روش زا استفاده با ،«شدن یعرف در آن ریتأث و سمیسکوالر و عهیش فقه در ییگراعقل» ۀرسال
 بر آن آثار نییتب و کاوش و سکوالر  یعقالن مفهوم به یابیدسـت درصـدد یفیتوصـ-یلیتحل

 نییتب به نیهمچن و شده یبررس عهیش فقه نگاه از ییگراعقل ،رساله نیا در اس . فقه و نید
 نقدردا ؛اس  شده توجه فقه و نید شدن یعرف در آن مخرب راتیتأث و سـکوالر ییگراعقل
 یتول  هانهیزم ،اسالم و تیحیمس در زمیسکوالر عنوان تح  یکتاب در (2475) یکلقرام

 عملکرد لیدل به که دهیرســ وهینت نیا به و کرده یبررســ را غرب در ســمیســکوالر ظهور و
ــاد و یانحراف ــ انیحام فس ــکوالر  ،یحیمس ــمیس  نیگز جا یاجتماع یزندگ ابعاد در س

 ، رآن چون یاصــل یمبان در  یتحر عدم لیدل به ،اســالم نید در اســ . شــده  یحیمســ
 شده وارد مسلمانان یاجتماع یزندگ در اسـالم چون ندارد؛ اعراب از یمحل سـمیسـکوالر

 با حاضــر ۀمقال تفاوت .کندیم  یریمد را آنها یزندگ ،اجتهاد باب از اســتفاده با و اســ 
 موانع باب در ینیخم امام ۀشیاند بر ،حاضر پژوهش در که اس  نیا در شدهانوام پژوهش

 لیتحل نوع از زین شــدهکارگرفتهبه روش که ،شــد خواهد تمرکز یاســیســ نظام شــدن یعرف
 ۀطیح و یستیسکوالر  هاچالش» عنوان تح   امقاله در (2476)  دیام ؛اس  مضمون

 در و کرده  واکاو آن مختل  سطو  در را سـمیسـکوالر مفهوم ،«یاسـالم حکوم  عمل
 سمیسکوالر با اسالم (ال ) دگاهید سـه با و کرده یوارسـ را سـمیسـکوالر  هامؤلفه ادامه

 اب تعارض در اسالم (ج) و اس  سمیسکوالر با  سازگار به ملزم اسالم (ب) اس ، سازگار
ــکوالر ــ به اســ ، ســمیس ــکوالر یبررس  به و پرداخته یاســالم حکوم  قبال در ســمیس

 محمد ولی و یوضــیع میمحمدرح اســ ؛ کرده توجه یاســالم حکوم  یعرف  هاچالش
ــرت دگاهید» عنوان تح   امقاله در (2477) احمدوند ی مبان ۀدربار ینیخم امام حض
 اتیح ۀعرص در نید شدن یخصوص و سمیسـکوالر باب در امام نگرش ،«سـمیسـکوالر

 محصور و یاجتماع ۀعرصـ در نید دخال  عدم رۀدربا امام نگاه و کرده یبررسـ را انسـان
 از که شده حاصل حاضر پژوهش  هاافتهی در .اندداده نشان را صرف  فرد بعد در آن شدن
 اتیآ به ،نمونه  برا و ،س ین تصور قابل ییجدا اسالم رد اسـ یسـ و نید نیب ،امام منظر
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 در شـود داده نشــان که اسـ  نیا هدف مقاله در اسـ . شــده اشـاره ایانب حکوم  و یقرآن
ــیاند ــم برابر در کار ۀچار ،امام ۀش ــکوالریس ــ یچ س  نقد» عنوان تح   امقاله در ؛س

 در اسالم یاسیس نقش و اس یس و نید نیب ارتباط ،«ینیخم امام دگاهید از سـمیسـکوالر
 در که اســ  آمده دســ به نتیوه نیا و شـده نییتب و  واکاو امام منظر از یاســالم ۀجامع

 از یمحل ســمیســکوالر و ردندا وجود یافتراق نید و اســ یســ نیب ،امام ا شــهیاند یمبان
  ندارد. اسالم تابع جوامع در اعراب
 ها نهیزم به بردن یپ مقصود بلکه ،س ین سمیسـکوالر نقد هدف ،حاضـر پژوهش در

 .اس  سمیسکوالر دفع
 مهم ۀمؤلف دو در را شــدن ســکوالر به مربوط  هاهینظر خود کتاب در (1556) لوریت

 شدن سکوالر نوایا در .اس  شدن  ویدن همان شـدن سـکوالر یکی :اسـ  کرده خالصـه
 ۀدیپد مؤلفه نیا در .یناسوت و یعرف ساح  به عالم یالهوت و یقدسـ سـاح  از گذر یعنی

 و ؛اس  یقدس امور منفع  و ضرر ان،یز و سود ۀمحاسب یعنی ؛کندیم ظهور شدن یعقالن
 شدن سکوالر و اندمتفاوت نید نهاد و یاسیس ساح  یعنی ؛اس   ساختار افتراق  گرید

 تالش اس . کرده واگذار را خود گوناگون  کارکردها و  یوظا نید نهاد که معناس  نیا به
  شود.  برداربهره رساله حیتشر در هینظر دو نیا از شد خواهد

 چگونه» :پردازدیم مسئله نیا به ،یمید ۀیروح و سکوالر فلسفۀ کتاب در (1525) گلین
 اردو خود  فرد یزندگ به را عالم کل با نسبتش و ربط کامل ی  بازشـناسـ تواندیم یشـخصـ

ــئله نیا او «کند؟ ــش» را مس ــ اگر .نامدیم «یهانیک پرس  نید رد،یبپذ را ینید پاســخ یکس
 و ینیردیغ  هاپاســخ نقد و یبررســ گلین هدف اما دهد؛ پاســخ پرســش نیا به تواندیم

 پاسخ توانندینم سکوالر  هافلسفه که اس  نیا گلین  ریگوهینت  یدرنها اس . سکوالر
 بدهند. ینید ۀیروح به  درخور

 متفکران ۀاندیش در شدن عرفی و سکوالریسم باب در مختلفی ها پژوهش ،درموموع
 رسیدهاتمامبه ها پژوهش از را حاضر ۀمقال آنچه ولی اسـ ؛ شـده انوام اسـالمی انقالب

 تحلیل روش از گیر بهره و شدن عرفی به محورشاخص و محورمؤلفه نگاه نوع کندمی سوا
 اس . مضمون



 115  /   (111-144کندی )... ا سعید قربانی تازهیاسیس نظاممضمون موانع سکوالر شدن  یلتحل

 

 بنیادین مباحث و مفهومی ارچوبهچ

 ینیخم امام ۀشیاند در استیس یشناسگونه .1

 در جامعه مدیری  و رهبر  از عبارت ســیاســ  اصــطالحی معنا  مســلمان متفکران نزد
 بخشیدن تحقق سیاس  هدف اسالمی، حاکمی  در .اس  معنو  و ماد  مصـالح جه 

 و منابع در اســ . فســاد و ظلم از پرهیز و مردم حقوق گرفتن و الهی ها ارزش و اصــول به
 هک اس  اوصافی از «العباد ساس» اس . شده گرفته کاربه کراتبه سیاس  ۀواژ دینی، متون

 اعمال و جامعه امر تدبیر رو،ازاین .اس  شده وارد معصوم ۀائم برا  دعاها و هازیارت در
 خلق  هدف راه در هاانسان آن، ۀواسط به که اس  دینی رهبران خصـوصـیات از سـیاسـ 

 .(27 :2432 نوروز ،) شوندمی تربی 
 او به که نقشی و آن در انسان مقام و هستی جهان به خویش باور اساس بر خمینی امام

 از مختلفی ها گونه بیان یا بند قسم به اس ، آن دنبال به سـیاسـ  که هدفی و شـده داده
 اس سی و حیوانی سیاس  شیطانی، سیاس  قسم سه به را سـیاس  و دنپردازمی سـیاسـ 

 .(34 :2473 فوز ،) دنکنمی تقسیم الهی
 آن، در که دارد اشاره جامعه مدیری  منفی بعد به شیطانی سیاس  ی:طانیشـ اسـ یسـ
 .شودمی شمرده جایز هدف به دسـتیابی جه  ممکن ابزار هر از گیر بهره و کذب و نیرنگ
 دور  آن از دینی رهبران و ندارد جایگاهی اسالم در معنا این به سـیاسـ  که اسـ  طبیعی

 ؛اس  منطقی و صحیح امر  معنا این به سیاس  و دین جدایی ،بهترعبارتبه و جویند،می
 ها ارزش به مزین اسالمی حاکم و تقواسـ  با توأمان سـیاسـ  اسـالمی، فرهنگ در ولی

  .(27 :2432 نوروز ،) تقواس  همان که اس  الهی
 .دندانمی مردود را دیکتاتور  و شیطانی ها ارزش بر مبتنی ها حکوم  خمینی امام

 ۀانگیز که شود ریز طر  اسالمی مبانی و محورها اساس بر باید حکوم  ،ایشـان منظر از
 و شخصی اغراض آنها هدف که دیکتاتور  ها حکوم  نه ،اس  بشر سـعادت و الهی آن

 هک اس  ستمگر  و تاتور یکد و طانییش ها حکوم  اس  مردود آنچه» :اس  شـیطانی
 ثروت آور جمع اند؛نموده ریتحذ آن از هک ییایدن و منحرف ها زهیانگ و ییجوسلطه برا 
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 تعالیحق از را انسان هک اسـ  ییایدن باالخره و اسـ  ییگراطاغوت و طلبیقدرت و مال و
 .(356 :12 ج ،2472 خمینی، موسو ) «ندک غافل

 و کندمی تربی  بعد یک در را انسان حیوانی سیاس  ،امام منظر از ی:وانیح اسـ یسـ
 سیاس  که شود پیدا فرد  یک کنیم فرض اگر» :دسـازمی برآورده را او نیازها  بعد یک در

 مه صحیح اگر [او] سیاس  ،فاسدش شیطانی معنا  آن به نه کند، اجرا را [ماد ] صـحیح
عد یک در را ام  باشد، عد آن و بردمی راه و کندمی هدای  ب  عد ؛اس  حیوانی ب   اجتماعی ب 
 .(341 :24 ج ،همان) «اس  ماد 

 آن در که اس  الهی انبیا  سیاس  اسالمی سیاس  ،امام منظر از ی:اسالم اسـ یسـ
 آنها به عمل صــورت در اســالمی جوامع و اســ  نهفته هاانســان اخرو  و دنیو  ســعادت

 یآنوای به کند هدای  و ببرد راه را جامعه اینکه معنا  به سیاس » :شد خواهند سـعادتمند
 "سیاس " لفظ با اکرم نبی برا  ما روایات   در این هس ، افراد صال  و جامعه صـال  که

 در .هس  هم "العباد ساَسه  " که هس  ظاهراً  ،جامعه زیارت در دعا، در و ،اس  شده ثاب 
 :همان) «باشد متکفل را ام  سیاس  که شد مبعوث اکرم پیغمبر که هس  هم روای  آن

342).  
 دو به که هستند ءعلما و ءاولیا و پیامبران خمینی امام منظر از درس  سیاس  کارگزاران

 غیر درس  سیاس  کارگزاران اس  ممکن البته .اندداشته توجه سیاس  معنو  و ماد  بعد
 و خیر به و شود اجرا منطقی و درس  که اسـ  سـیاسـتی آن و باشـند نیز طایفه سـه این از

 .(255 :2473 فخر، یوسفی) باشد هامل  مصلح 

 استیس و اسالم دین .2

 :محور سعادت .2 :اس  قرار این به امام ۀاندیش در اسالمی سیاس  معیارها  و هاویژگی
 نگرش :انســان به نگر جامع .1 اســ ؛ دنیو  یا اخرو  نوع دو شــامل ســعادت اینوا در

 و مادی  یا رو  و جســم یعنی انســان، اصــلی ســاح  و بعد دو به توجه یا انســان به کامل
 شکوش و انسـان آخرت و دنیا توأمان گرفتن نظر در :آخرت و دنیا تنیدگیدرهم .4 معنوی ؛

 .7 خیان ؛ و خدعه دغل، و دروغ از نزاه  .2 ناپذیر ؛ســلطه .3 ؛دو آن تأمین جه  در
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 و عقالنی  .7 دیکتـاتورزدایی؛ و اســتبـدادگریز  .6 محور ؛قســط و گراییعـدالـ 
 .(247 :2432 رودگر،) گراییمعنوی 
ه» :کنندمی بیان امام  .اندردهک معرفی بد را اسالم .اس  اسـ یسـ تمامش اسـالم واللَّ

ن اسـ یسـ د   و نمیبنش نوایا در هک ستمین آخوندها آن از من .ردیگمی سـرچشمه اسـالم از م 
 ۀیبق و دهم انوام مراســمی شــنبهیک روزها  فقط هک ســتمین پاپ من رم؛یبگ دســ  حیتســب

 خمینی، موســو ) «باشــم نداشــته ار ک گرید امور به و باشــم ســلطانی خودم برا  اوقات
 .(165 :2 ج ،2472
ــالم ،امام نگاه از ــ  جامع یدین اس ــر زندگی تمام برا  که اس  گوناگون ابعاد در بش

 اسالم به عباد  صرفاً  و بعد تک نگاه دارد. برنامه اقتصاد  و فرهنگی سـیاسی، اجتماعی،
ــف در  آورده آداب و قانون امور ۀهم برا  وتعالیتبارک خدا » :ندارد جایگاهی امام ۀفلس

 قانون رود،می گور به آنکه از پس تا شــود منعقد اشنطفه هکآن از شیپ انســان برا  .اســ 
 اسالم ،خمینی امام ۀاندیش در .(273 :3ج ،2472 خمینی، موسو ) «اسـ  ردهک وضـع

 مبرغیپ و ایانب .نانامسـلم برا  نه ،اسـ  آمده بشـر برا  اسـالم :سـ ین خاصـی ۀفیطا مال
 اسالمی جمهور  و اسالم برا  ما رو،ازاین شدند. مبعوث هاانسان ۀهم برا  نیز اسـالم

 اســالمی شــورها ک حتی و شــورک یک در تواندنمی اســالم برا  نهضــ  .کردیم نهضــ 
 محل کی برا  ایانب نهض  .اس یانب نهض  ۀدنبال همان اسالم برا  نهض  .باشد محصور

 .(337 :25 ج ،2472 خمینی، موسو ) اس  نبوده
کید مورد مسـائل از یکی  :س ا سیاس  و دین ارتباط و پیوسـتگی معاصـر، تاریخ در تأ

 بر اسالمی متفکران بلکه نیس ، اندرز و پند و اخالقی مباحث سـلسـله یک به محدود دین
 ۀهم بر که اســ  فراگیر و جانبههمه ۀبرنام و زندگی قوانین از ا موموعه دین که باورند این

 و اسارت زنویرها  گسـستن و قسـط ۀاقام آن اصـلی هدف و افکنده سـایه زندگی بعدها 
 ۀاندیش ۀپای بر خمینی امام سیاسی ۀاندیش .(257 :2431 نوروز ،) اس  بشر آزاد  تأمین

 اساس بر اسالمی حکوم  سپس و اسالمی انقالب .اس  استوار سـیاس  و دین آمیختگی
 اسالمی جمهور  نظام الگو  .(267 :2473 ناصر ،) اس  شـده نهاده بنا اندیشـه همین

 بمذه و اسالم به راسخ اعتقاد از برگرفته شـاهنشاهی، نظام برا  گزینجا  الگو  عنوانبه
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کید با که بود تشــیع  و حمای  مردم ۀعام ســو  از خواهی،عدال  و امام  اصــل دو بر تأ
  .شد فتهپذیر

ــورتبه که نو  در خود ها درس در خمینی امام تقریرات  :فقیه والیت کتاب ص
 برا  سیاسی جنبشی آنکه از بیش مذهبی جنبش دهدمی نشان شد، منتشر اسالمی حکومت

 و تعالی جه  الهی پیامبران دعوت راســتا  در و الهی قیامی باشــد، فاســد نظام ســرنگونی
 و شــیعی ۀاندیشــ نظر  مبنا  با مطابق و اســاسبراین .بود انســانی اجتماع و انســان تربی 
ــال در که بود ایران در انقالبی رهبر  تمرکز ــازندگی مقطع دینی فکر  جریان 2445 س  س
 و معنو  و دینی تربی  و تعلیم مصــروف را خود تالش از عظیمی بخش و ،ســپر  را فرد 

  .دکر برجسته شاگردان تربی 
ــت به افراد تربی  برا  فرهنگی حرک  یک ایواد ،ترتیباینبه ــ ۀکارویژ یننخس  ۀاندیش

کید و اسالمی حکوم  تشـکیل ۀدربار خمینی امام رویکرد .دشـ تبدیل شـیعی انقالبی  تأ
 نوزانی،) ودب استوار اساس این بر کامالً  نیز سیاسی نظام و دین میان ارتباط ضرورت بر ایشان

ــتن هم در بدون که ندبود کرده درک خوبیبه خمینی امام .(222 :2477 ــکس  و باور ش
 قابل تحولی هیچ امکان ،نو اخالقی و ذهنی ها زمینه کردن فراهم و موجود ها ارزش

 تعری  موضــوع ،اندکرده طر  دوران این در که مباحثی ۀهم در پس،نآاز .نیســ  تصــور
 در ،روازاین .اســ  بوده ایشــان نظریات مرکز  محورها  از یکی دین از جامع و حداکثر 

 در نآ تعری  و دین از سیاسی قرائ  صـرفاً  سـیاسـ  و دین آمیختگی ۀگسـتر ایشـان منظر
 نیس ، اجتماعی زندگی در هاانسان با هاانسـان روابط بر ناظر مقررات و احکام ارچوبهچ

 دنکنمی پیدا ســیاســی ۀجنب نیز محض عبادات گاهی که اســ  وســیع قدرآن عرصــه بلکه
 .(33 :2435 درخشه، ؛165 :2 ج ،2472 خمینی، موسو )

 هم با دو این و اس  آمیخته هم در سیاس  با معنوی  ،خمینی امام سیاسی مکتب در
 در امام حضرت .دارند سیاس  از خاصی تعری  ایشـان ،دلیل همین به .شـوندمی دنبال

کید هدای  و اصــال  ۀمقول دو بر ،ســیاســ  تعری   ایواد مقوله دو این ۀنتیو .نندکمی تأ
  .اس  ستمگرانه و ناحق ۀسلط و فساد نابود  و جامعه در توازن و تعادل

 عدال  و بشر  و الهی متعالی ها هدف ساز عملی جه  ا وسـیله را حکوم  امام
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ــترده کارکرد با و دیان  بر مبتنی حکومتی چنین .دانندمی اجتماعی ــ تأمین برا  گس  عادتس
 وظای  به ساختن محدود یعنی آن؛ غربی معنا  در حکوم  نه اس ، آخرت و دنیا در انسان

 دین به اعتقاد ایشان (.213 :2477 زاد ،کرم و صدرا) هاانسان ماد  روابط حوزۀ در خاصـی
 دارا  اندیشد،می دنیایی مصالح حفظ به انسـان، باطنی تربی  بر عالوه که داشـتند حداکثر 
 انســان ماد  و معنو  نیازها  همۀ به تواندمی و اســ  آخرت و دنیا برا  احکام و دســتورها

  (.125 :2432 دهشیر ،) دهد پاسخ مکانی و زمانی مقتضیات بهباتوجه
 .نیســ  پذیرانفکاک که دارد وجود ادغام ینوع عبادت و ســیاســ  بین ،امام نگاه از

 بر یاس س و دین بین آمیختگی ینوع بلکه ،ندارد سیاسی ۀجنب صرفاً  نیز اسالم ها مناسب 
 .(336 :3 ج ،2472 خمینی، موسو ) اس  حاکم آن

 و مبانی را اســالمی ۀجامع ســعادت عامل و مل  پیروز  و موفقی  عامل امـام
 جهان ۀسلط از جلوگیر  و استکبار  نظام دفع عامل ،همچنین .دانندمی اسالمی محورها 

 پی در دشمن که اس  سبب همین به .دندانمی اسالمی مبانی را اسالم جهان بر اسـتعمار 
  :شود فراهم اسالم ۀاستحال برا  زمینه تا کند جدا مل  از را علما که اس  آن

 در را اسااالم تواندمی هکآن ا،یدن در بدهد نقش تواندمی را اسااالم هکآن هک اساات نیا

 .بشااود گرفته کمکم اسااالم .بشااود گرفته مردم دساات از ند،ک جیترو و ندک ابراز ایدن

 .است اسالم با هم دشمنی اسا  اسالم، هم طرفاین اساا  .اسات اساالم اساا 

  ایآ داشتند، نقش علما هک دیگفت شاما هکنیا .اسات طوریاین شاانیدو هر
 
 شنق بعدا

 ودب شده وششک و ببرند راه را مردم و نندک تیهدا هک است نیا نقششان علما دارند؟

 را نید .نندک جدا اساااتیسااا از را نید عنیی ؛ملت از نندک منعزل را علما هکنیا به

 ج ،همان) اصلش است استیس نید اساالم .نارک باذارند را اساتیسا نار،ک باذارند

11: 462). 

 سیاس » نظیر تفکراتی با که اس  آن خمینی امام تالش و سـعی سـیاسـ ، ۀحوز در
 و نانامســلم که مذموم و دنیو  اســ  امر  ســیاســ » یا «اســ  نیرنگ و خدعه ســرهیک

 دین ؛اس  عبادت سرهیک اسـالم» اینکه نهایتاً  یا «سـازند آلوده بدان را خود دنبای ناروحانی
 دینی علما  و خواهدمی را خود به مربوط متخصص دو این از کیهر و جداس  سیاس  از
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 به را مسلمانان همواره امام .بپردازند مبارزه به «ندارند را آن در دخال  برا  الزم صالحی 
گاه مسئله این در غفل  از را نآنا کوشندمی و نندکمی دعوت امر این در هوشیار   سازند. آ

کید ایشـان  ،حسینی) نیس  جدا سیاس  از دین راستین، و حقیقی اسـالم در که نندکمی تأ
2473: 65).  

 رهبر  و مذهبی رهبر  بین گرف ، صــورت تایمز ۀروزنام با که ا مصــاحبه در امام
 سیاسی مبارزات هدای  و سـیاسـی ۀمبارز ،امام منظر از .نشـدند قائل تناقضـی سـیاسـی

 .(473 :2 ج ،2472 خمینی، موسو ) اس  دینی رهبر نیازمند
 انانس زندگی که اس  سبب این بر اسالم تولی و ظهور ۀفلسـف ،خمینی امام بینش در

 اجتماعی و فرد  زندگی در را انسان عمل و فکر روند و بخشد تحول آن مختل  ابعاد در را
 اعطا انسانی شـأن و واقعی ابعاد انسـان به هک آمد وجودبه منظور نیا به اسـالم» :کند تنظیم

 غنا  به و بخشد تحول اسـییسـ و شـخصـی اجتماعی، زندگی نظر از را انسـان عنیی ند؛ک
 ازها ین به اسالم نیقوان .هس  تحولی نیچن وادیا به قادر اسالم .دهد ار ی انسـان روحی
  .(131 :3 ج ،همان) «هستند روشن و حیصر اریبس نیقوان نیا .دیگومی پاسخ انسان
 و اســ  بشــر اخرو  و دنیو  ســعادت برا  الهی پیامبران بعث  ۀفلســف ،امام نگاه از

 و دنیا در که گیردمی شکل اسالمی حکوم  اسالم متن از .نیس  صرف معنو  بعد اسـالم
 اسالم .باشد اتیمعنو نید هکنیا از قبل اسـ  اسـ یسـ نید اسـالم» :اسـ  مطر  آخرت
 نیید  یترب و دارد نظر اتیروح به هک طور همان و دارد نظر اتیمعنو به هک طور همان

 دارد نظر اتیماد به [هم] طورهمان ند،کمی نفس بیتهذ و ندکمی نفسانی  یترب و ندکمی
 .(376 :7 ج ،همان) «نندک استفاده اتیماد از چطور هک عالم در ندکمی  یترب را مردم و

 ۀجامع تا ندداد حکوم  تشکیل ،اسالمی ها ارزش و مبانی اسـاس بر اسـالم پیامبر
 هک دارد این از نشان سیاس  به نگاه این .دنبرسان سعادت به الهی اهداف جه  در را بشر 

 فکر  ۀمنظوم در سیاس  از دین جدایی و اسـ  اقتصـاد  و سـیاسـی اهداف شـامل  رآن
 به اسالم ،امام نگاه از بلکه ،نیس  بشـر پیشـرف  راه سـد اسـالم .ندارد جایگاهی اسـالم

 تعالی و رشد روند در انحطاط عوامل و اخالقی مفاسـد از دوربه انسـان که اسـ  این دنبال
 .(357 :12 ج ،همان) گیرد قرار
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 اسالم در یا سـن  و قرآنی مبانی در سـیاسـ  از دین افتراق مسـئلۀ ،خمینی امام دیدگاه در
 تح  که شود،می محسوب بدع  نوعی اسالم جهان در آن ورود و ندارد خاسـتگاهی و جایگاه

 عامل ترینمهم میان، این در .اس  غیراسالمی ا پدیده و شـده اسـالم وارد گوناگون عوامل تأثیر
 .اندبوده اســالم از خبربی و مآبمقدس روحانیان چون دینیدرون عناصــر جدایی، این به معتقد

 ارائه را دین از ناقص شکلی و معرفی اس ، حقیق  در آنچه از غیر دیگر ، گونۀ به را اسالم اینان
 داج آن از اس ، اسـالم حقیقی جزء که را انقالبی و سـیاسـی خاصـی  طریق، این از تا کنندمی

   .باشند جنبش و نهض  و تالش در مسلمانان ندهند اجازه و کنند
 دوران در خصـوصاً  جور، حکوم  برابر در علمیه ها حوزه و روحانیان انفعال ،امام نظر از

 حسینی،) بود سیاسی مسائل به محلیبی و «سیاس  از دین جدایی پذیرش» سوء آثار از پهلو ،
ــع» ،امام باور به (.35 :2431 ــ  نیا وض ــ فقط روحانی دیبا هک اس  نماز ع کر دو و ندیبنش
رت جاهمان و منزلش برود و بخواند  یغاتیتبل همه نهایا .دیایب گرید نماز وق  دوباره تا بزند چ 

 فا خل دس  به ردک دایپ قدرت و ردک دایپ تولد اسالم هک وقتیآن از مدت طول در هک اسـ  بوده
 نیا بزرگ ها قدرت دس  به هم بعد و مرتوع ها وم کح دس  به هم بعد و عباسـی و امو 

 :27 ج ،2472 خمینی، موسو ) «ردندک منزو  و نندک منزو  را اسالم هک اسـ  شـده مسـائل
 به تا دادند رواج استعمار  کشورها  را سـیاس  از دین جدایی ،خمینی امام اندیشـۀ در .(21

ــطۀ ــورت در زیرا بیندازند؛ جدایی آن غیر و دینی عالم فرقۀ دو بین آن، واس  ها گروه اتحاد ص
 .(151 :7 ج همان،) یابند دس  خویش منافع به توانندنمی آنها مختل ،

 دینی هایآموزه و سمیسکولر .3

 ها مواهدت و هاتالش و ایران مسلمان ام  پشتیبانی با و خداوند عنای  با امام حضرت
 و کردند پا بر معاصـر جهان در ژرف تحولی و ایران در عظیم انقالبی ،انیارانشــ و اصـحاب

 حضرت قیام و مبارزه اساس و اصل .دنهادن بنا «الهی ها ارزش و معیارها» ۀپای بر نو نظامی
 احیا » و «اســالمی نظام دنکر گزینجا » و «طاغوتی نظام برچیدن» ابتدا از امـام

 اسالم دشمنان ۀوسـیلبه متماد  ها قرن طی در که هاییارزش ؛بود آن «اصـیل ها ارزش
  .بود گرفته را آنها جا  هاضدارزش و شده سپرده فراموشیبه
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گاهی و اطالع با انقالب کبیر رهبر  رد اسالم تاریخ طول در دشمنان ترفندها  از کامل آ
 ،خویش پیگیر مبارزات طول در و ندپرداخت آن با مقابله به ها،زمینه ۀهم در اسالمی آثار محو

 گذار پایه جه  در تالش و مردم به آنها شـناساندن و اسـالم واقعی ها ارزش بیان ضـمن
 ورعی،) ندکشید بطالن خط کردند،می تلقی ارزش را آنها دیگران که انحرافاتی رب عمالً  آنها،

 اسالم جهان در آن تبع به و 2426 و 2427 ها سال در ایران ۀجامع در آنچه .(112 :2467
 و سـیاســی کارکرد معنا  به و غرب، در موجود رخدادها  و هاداده مقابل ۀنقط افتاد، اتفاق

 رب مبتنی و گسـترده مردمی، انقالبی رخداد جریان در .اسـ  دین برا  شـدن قائل اجتماعی
 اساسی قانون و جامعه ۀادار و شد کشور کلی فضا  وارد عمل در اسالم ایران، در اسالم دین

 در که انحرافاتی از .(472 :2435 ،همکاران و خرمشاد) شد ریز پی اسالم مبانی اساس بر
 در سـیاسی نظام شـدن عرفی دارد، قرار اسـالمی جمهور  و انقالب رو  پیش امام نگاه

  .اس  اسالمی ۀجامع

 یاسالم یهاآموزه در سمیسکولر گاهیجا فقدان .4

 آمیختگی» ،«ناب اسالم» ،«والی  ۀنظری» همچون هاییپایه بر مبتنی امام سیاسی ۀاندیش
 و دارد قوام «توحید ۀکلم لوا  تح  نانامســلم وحدت» و «باور دین» ،«ســیاســ  و دین

 ار،انتظ فرهنگ اسالمی، هوی  همچون موضوعاتی از متأثر ایشان ۀاندیش در ام  خاستگاه
 و پرتو) اســ  گرفته شــکل اجتماعی واقعیات و گراییحق و ســتیز ظلم اســالمی، وحدت
 غرب تمدن ۀزایید را سـیاســ  از دین جدایی یا ســکوالریسـم امام .(234 :2432 فیض،

 کشــورها  ازجمله و غیرغربی جوامع ســایر به ســپس و گرف  شــکل آنوا در که ندندامی
  .شد وارد اسالمی

 برا  غرب ۀشــدحســاب ۀتوطئ اســالمی جوامع در ســکوالریســم طر  ،امام نظر از
 وانمود گونهاین خود منفی تبلیغات با غرب .اس  جوامع این بر سلطه و اسالم دین تحری 

 و دار حکوم  ۀنحو ؛نیس  حیات دین ؛نیس  کاملی و جامع دین اسـالم که اسـ  کرده
 و اس  اخالقی احکام و نفاس و حیض احکام فقط اسالم ؛اس  نیاورده را حکومتی قوانین
ــ  نداده ارائه مفید  مطلب جامعه، ۀادار و اجتماعی زندگی ۀدربار  بنچنار ، طاهر ) اس
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ــمن خمینی امام .(217 :2477  فرهنگ در مذهب عملکرد و معنا بودن متفاوت بیان ض
 سیستم دارا  را آن بلکه ،دنداننمی خدا و انسان بین شخصی ۀرابط یک را مذهب اسـالمی،

 عدها ب   و شئون تمام برا  که ندندامی فرهنگی و سیاسی اقتصاد ، اجتماعی، نظام و جامع
ــان حیات گوناگون ــه انس ــی) دارد برنامه و نقش  نگاه از .(257 :2477 ،احمدوند و عیوض

 دچار بشر  نفسیات و اغراض اساس بر و استعمار  ها نظام توسط مسـیح مذهب ،امام
 از انسان آن در که ،نیس  یعیس حضـرت دین مسـیحی  فعلی دین و اسـ  شـده تحری 
 باشد نداشته دخالتی آن در مسیحی  دین و باشـد دوربه سـیاسـی ازجمله گوناگون مسـائل

 .(374 :22 ج ،2472 خمینی، موسو )
 مسیحی  برخالف را اسالم و اند،داده انوام را ا مقایسه مسـیحی  و اسـالم بین امام

 و فرد  زندگی ۀبرنام اسالم ،ایشان منظر از بلکه ،دنداننمی مخلوق و خدا بین صرف ارتباط
 نیب ام معنو  ۀرابط یک فقط :هس   یحیمس مثل اسالم نشود گمان» :اس  بشر اجتماعی

 وم کح ۀبرنام اســالم دارد؛ زندگی ۀبرنام اســالم .بس و اســ  وتعالیتبارک خدا  و افراد
 نشــر و ظهور مهم عوامل از یکی ،امام بیانات اســاس بر .(45 :1 ج همان،) «دارد

  :اس  استعمار سکوالریسم
 ۀطبق نیب قیعم ۀفاصل م،تلفه، لیوسا به استعمار، انتیخ دسات تاکنون األسافمع

 به را جوان ۀطبق نموده، جادیا اسااالم سااودمند قواعد و نید ارجمند مسااائل و جوان

 نیب از عملی و ریکف وحدت جهیدرنت و نموده معرفی بد آنها به را نهایا و نییروحان

 نیهم هکآن شااتریب تأسااف و ؛اساات نموده باز اجانب شااوم مقاصااد برای را راه و رفته

 ،اساااالم ۀمقدساا امکاح به ردهکلیتحصااا ۀطبق اندناذاشاااته مرموز هایدسااتااه

 غاتیتبل با و نند،ک توجه آن اقتصااادی و اجتماعی و التیکیتشاا نیقوان خصااوصبه

 کهدرصااورتی ندارد؛ مطلبی ،عبادی امکاح جز اسااالم هک اندنموده وانمود گوناگون

 .(255 :همان) است آن عبادی مطالب از شتریب آن اجتماعی و اسییس قواعد

 مضمون تحلیل :شناسیروش

 به را متنوع و پراکنده  هاداده و اســ  یمتن  هاداده لیتحل برا  یند افر مضــمون تحلیل
 ظاهر  عبارات و لماتک شمارش از مذکور روش کند.می تبدیل غنی و تفصـیلی ییهاداده
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 از سپس .دشومی متمرکزی ضمن و حیصر  هادهیا حیتوض و شـناخ  جه  و رودیم فراتر
ی نســبی فراوان از شــود.می بردار بهره هاداده قیعم لیتحل جه ی اصــل نیمضــام  دهاک

 ۀکشــب میترســ و نیمضــام سیماتر ایواد و آنها ۀمقایســ و تطبیق جه  توانمی نیمضــام
 اس ، مضمون لیتحل  یمز  ریپذانعطاف اگرچه کرد. استفاده مضمون لیتحل در نیمضام

ــته عیب تواندمی ــد؛ داش ــ ها راهنمایی رایز باش ــطح  هالیتحل جه ی خاص  باالتر س
ــم خود ناچاربه اغلب محقق ،جه نیازا .دهدنمی  هاداده در  زیچ به هک ردیگمی میتص

 اس  نیا دیگر یفکی لیتحل  هاروش با قیاس در ونمضم لیتحل گرید بیع شـود. متمرکز
 تناقض و اسـتمرار حال  محقق  ،یروا لیتحل یا یسـینوحالشـر   هاروش برخالف هک

ــ  ممکن و ندک حفظ تواندنمی را هاداده انیم موجود   هاتناقض و هایناهمخوان نیا اس
 ،محتوا لیتحل یا گفتمان تحلیل  هاروش برخالف ،بنابراین شــود. داده نشــان هاداده انیم

یی ادعا متن در شدهکارگرفتهبه زبان ۀدربار دهدینم اجازه پژوهشگر به ساده مضمون لیتحل
 و )درخشــه اجراســ  و اســتفاده قابل مختلفی  هاروش به مضــمون لیتحل باشــد. داشــته

 .(23-24 :2433 همکاران،

 
  (75 :همان) مضمونی ۀشبک ساختار .1 ۀشمار  شکل

 ،خمینی امام ۀاندیشــ در شــدن عرفی موضــوع بارۀدر مضــمون تحلیل روش پایایی جه 
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 به دوباره ،هفته ســه گذشــ  از پس ،نظر مد متون از عام کدها  اســتخراج از پس دهنگارن
 درصــد نود از بیش اینکه دلیل به و اســ  کرده اســتخراج را عام کدها  و رجوع اولیه متون

 ،نگرفته صورت متمایز  برداش  و انداشتهد هبتشا مرحله دو این در شدهاسـتخراج کدها 
 متفکران ها اندیشــه بررســی ،درضــمن .اسـ  مطلب ۀارائ برا  الزم روایی دارا  پژوهش

 روایی و نظر  اتقان از هاآن متون زیرا ندارد؛ خبرگی  آرا به مراجعه به نیاز  مســلمان
 اس . برخوردار

 مضمون لیتحل روش مراحل

 یاهیپا نیمضام استخراج و متن لیتحو .1

 استخراج پایه ها مضمون اس  الزم متفکران ۀاندیشـ در مضـامین تحلیل کار شـروع برا 
ــود ــتین و ،ش ــ . متن تحویل مرحله نخس  امام به مربوط ها قول نقل مرحله، این در اس

 در مضــامین این شــود.می اســتخراج اســالمی حکوم  شــدن عرفی موانع دربارۀ خمینی
 مضامین این شوند.می شناخته ا پایه مضامین عنوان با که شـوندمی دهیسـازمان کدهایی

 عام مضــامین و کدها اســتخراج روند اگر و هســتند الزم فراگیر مضــامین گیر شــکل برا 
ــود، انوام خوبیبه ــتر نش ــتخراج بس ــامین اس ــود.نمی فراهم فراگیر مض  ها قول نقل ش

ــتقیماً  را مطالبی مدنظر، متفکر آثار متن از شــدهاســتخراج  با که کندمی متبادر ذهن به مس
 شود.می فراهم دوم ۀمرحل به دوور بسترها  ها،قول نقل این مضامین استخراج

 ریفراگ نیمضام به هیپا نیمضام لیتبد .2

 این در شوند.می تبدیل فراگیر مضـامین به ا پایه مضـامین مضـمون، تحلیل دوم ۀمرحل در
 انتزاع نیز متن تحویل ۀمرحل از شدهاستخراج مضامین از دهندهسازمان ها مضمون مرحله،

 مضامین ۀارائ برا  اولیه مضامین مودد دهیسازمان مرحله، این در اساسی اقدام شوند.می
 مضامین آورد.می فراهم را فراگیر و اصلی مضامین به دسـتیابی فرصـ  که اسـ  ترانتزاعی

 توصی  امکان و اسـ  ترجامع و مرکز  اصـلی، اول ۀمرحل مضـامین به نسـب  نیز فراگیر
 آورد.می فراهم را مضامین ۀشبک
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 نیمضام ۀشبک فیتوص و کشف .3

 برا  الزم فضا  مضمون، تحلیل دوم و اول ۀمرحل در فراگیر و پایه مضامین استخراج از پس
 ماما ۀاندیش در اسالمی حکوم  شـدن عرفی موانع به مربوط مضـامین تشـریح و توصـی 

 ۀشبک الزم، ها کدگذار  و شـدهاسـتخراج مضـامین بررسـی با شـود.می فراهم خمینی
 در مندرج مضـامین ۀموموع مرحله، این انتها  در شـود.می توصـی  و تشـریح مضـامین

 شود.می ارائه مضامین ۀشبک شاخص نمودار و تحلیلی صورتبه مضمون تحلیل ها جدول

 
 (77 :همان) مضمونی ۀشبک ساختار .2 ۀشمار  شکل

 هیپا نیمضام استخراج و متن لیتحو

 مضامین و ،بررسی سیاسی نظام شدن عرفی موانع باب در خمینی امام متون بخش، این در
 فراهم دهندهسازمان ها مضمون گیر شکل بسترها  تا شـودمی اسـتخراج جدول در پایه

 ارائه متون تحویل از بخشی صرفاً  بخش این در ،شدهبررسی متون بسیار حوم دلیل به شود.
 شود. جلوگیر  رساله حوم افزایش از تا شودمی

 ۀشیدر اند شدنی موانع عرف یۀپا نیمتن و استخراج مضام لیتحو. 1جدول شمارۀ 

 امام خمینی

 مضامین پایه نقل قول ردیف

2 
ــر و  رآن قرائ  البته ــئون تمام در  رآن بودن حاض  ش

 .نیســ  کافی لکن اســ ، الزم امور از انســان زندگی
 باشد. حاضر ما زندگی شئون تمام در باید  رآن

 ها جنبه تمام برا  کریم  رآن
 دارد. برنامه زندگی

 شود. خارج مهووری  از  رآن باید
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1 

 دو نیا را، مطلب دو نیا هک اس  سـیک شـناساسـالم
 ظاهر  جبهۀ هم بشـناسد را معنو  جبهۀ هم را، جبهه

 هک معنو  جهات آن به بشــناســد را اســالم هم عنیی را؛
 هک ماد  جهات نیا به بشــناســد را اســالم هم و دارد،
 جورنای به دیبا بشناسد، بخواهد را اسالم هک سیک .دارد

 دهش وارد هک امیکاح و اتییروا و اتیآ عنیی بشـناسـد؛
 .اس 

 ترویج خوبیبه دینی ها آموزه باید
 شود.

4 

 ار اسالم مل  .بشـناسانند و بشـناسـند را واقعی اسـالم
 اولیا  و خدا پیغمبر اسالم تباین ساخته، آگاه و بیدار

 ها حکوم  و معاویه امثال ســاختگی اســالم از را او
 آنان به استعمار نشاندۀدس  ها دول  جائر و غاصب

 برسانند.

 و ردک شناسایی را راستین اسالم باید
 ساخ . بیدار را مل 

3 

 هب توجه هک دارند اآلن هک حالی نیا مل  نیا کهمادامی
 به توجه ما ها جوان نیا و حدود ، یک تا اتیمعنو
ــده پیدا میعظ تحول نیا و دارند اتیمعنو ــ  ش  در اس
 نیا کهمادامی خرند،می ودلجان با را شــهادت هک آنها

 و اس  محفوظ اسالمی جمهور  نیا اسـ ، محفوظ
 .ندک تعد  او به تواندنمی کسیهیچ

 هب پایبند  نیازمند تحول برا  جامعه
 اس . معنویات

2 
 ما، نیمواهد در ما، دولتی ها ارگان در ما، مولس در
 نیا دیبا هیقضائ قوا  در مسـلحه، قوا  در ما، ارتش در

 بماند. محفوظ خدا به توجه بماند؛ محفوظ  یمعنو

 و نهادها تمام در باید معنوی  حفظ
 شود. رعای  حکوم  ها ارگان

7 

 .ردک بسیج ایران سرتاسر را مردم که اسـ  ایمان قوۀ این
 زا ســرتاســر را ایران مردم که بود الهی غیبی دســ  این

 با و صداهم هم با بیمارسـتانی، پیرمرد تا دبسـتانی بچۀ
ــدهم هم ــالم، قوۀ ایمان، قدرت .کرد مقص  قدرت اس

 داش . ارزانی ما به را پیروز  این مل  معنو 

 عمومی بسیج عامل ایمان قدرت
 اس . اسالم دشمنان برابر در مل 

6 
 کسهیچ از و میهســت چیزهمه هک میبفهم را نیا دیبا ما
 نیا دیبا م،یبود کرده گم را خودمان هک ما .میندار مک
 میلتح ما بر هک رکف نیا و مینک دایپ را کردهگم «خود  »

 جامعه درون به اتکا و خودباور 
 و فرهنگی اجتماعی، پیشرف  الزمۀ

 اس . اقتصاد 
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 را «میریممی شود، وتاهک خارج دس  اگر» هک بود شـده
ــ  اب ملتی هک دیدید و م؛یببر نیب از قدرت تمام با  دس

ــتادیا هاقدرت و هاابرقدرت مقابل در خالی  نیا و س
 ها زود نیا به خدا، دیام به هک برداشــ  موجی  کحر

 ستد.یانمی

 دشمنان بردن بین از رمز خودباور 
 اس . اسالم

 ها وعده به ایمان و خدا به امید
 دشمنان بر پیروز  عامل الهی

 اس .

7 

ــیتی یک هم خودمان که نفهمیم تا ما ــخص  داریم، ش
 و دارند شخصیتی و هستند گروهی یک هم هامسـلمان

ــان توانندمی  نخواهیم تا بدهند، انوام کار هم خودش
 .خواهیمنمی نشویم، بیدار تا و توانیمنمی را کار  یک

 فرد  شخصی  درک و روحی تحول
 اس . تعالی الزمۀ جمعی و

3 

ــرق ــالمی فرهنگ یک ش  فرهنگ، بلندترین که دارد اس
 دبای اســالمی فرهنگ این با .اســ  فرهنگ ترینمترقی

 ربغ پیش را دستش و کند، اصـال  را احتیاجاتش تمام
 نکند. دراز

 برا  الزم توانمند  اسالمی فرهنگ
 در تحول این و دارد را امور اصال 

 اس . موفقی  عامل غرب، برابر

25 

 دیایب باورتان دیبا اول د؛ینک درســ  را خودتان دیبا اول
ــان هم ما هک  هم ما م،یدار رکتف قدرت هم ما م،یانس

 بقوه بشر افراد همۀ در قدرت نیا .میدار صـنع  قدرت
 دیخواه موفق ،]شد دایپ شما برا  باور نیا اگر .هسـ 

 [.بود

 مسیر در نخس  گام درونی تحول
 هاس .پیشرف 

22 

 که قشــرها همۀ برا  از بود شــده پیدا روحی تحول یک
 تحول آن من، نظر به و داشــ ، اهمی  خیلی تحول آن

 ایواد که تحولی آن از شد حاصـل مل  برا  که روحی
 .س ا بیشتر اهمیتش آن کردند، بیرون را رژیم و کردند

 و استبداد نابود  عامل روحی تحول
 اس . دینی نظام در ظالم

21 

 به شد متحول ا عشـرتکده انسـان شـدند: متحول اینها
 به شد متحول رانشهوت انسان اسالمی؛ مواهد انسـان
 تمام که اس  موت به عشق این و موت؛ عاشـق انسـان

 که اســ  این عالج .کندمی حل دارد را اســالم مســائل
 وا،تق به کنید دعوت کنید، متحول و کنید آگاه را مردم

 انسانی. ها ارزش به کنید دعوت

 گیر شکل عامل روحی تحول
 اسالمی و انقالبی مواهد انسان

 اس .

 ها ارزش تعالی الزمۀ روحی تحول
 اس . دینی جامعۀ در انسانی

 عامل خودساز  و درونی انقالب داپی انقالب این که شد موجب مل  این درونی انقالب 24
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 اسالم از آنها شناخ  و آنها درونی انقالب همان و شـد
ــد موجب وتعالیتبارک خدا  به آنها توجه و  در که ش

لی از هستیم، آن در ما که ا دوره این تمام  شد قیام که او 
 ،اآلن تا و شــد پیروز بعد و شــد مبدل انقالب به بعد و

 به رو مل  تعهد و مل  حضــور که بینیدمی روزروزبه
 بانقال برا  اســ ؛ انقالب برا  نه این .اســ  افزایش
 .اس  درونی

 ایران مل  اسالمی نهض  پیروز 
 شد.

23 

ــمان دیبا .مینکب باطنی انقالب دیبا  لبمنق هم نفوس
 ودهب طاغوت و طانیش سلطۀ تح  در حاال تا اگر .بشود

ــ ، ــو متحول اس ــش نیا از میبرو رونیب و میبش  پوش
 .رحمانی پوشش به طانییش

 جریان پیروز  عامل عمومی تحول
 بود. خواهد باطل بر حق

22 

 و نید شــۀیر به شــهیت چنان مآبیژســ  با ا عده امروز
 این از غیر ا فهیوظ ییگو هک زنندمی نظام و انقالب

 در احمق انینمامقدس و انیتحورگرا خطر .نـدارنـد
 س .ین مک هیعلم ها حوزه

 نفوذ علمیه ها حوزه در تحورگرایان
 اند.کرده

27 

 گمان .اندبرداشــته زخم شــتریب نفوذ از مواهد ونیروحان ناً یقی
ــتگی تهم  هک دینکن  به اریغا تنها را نییدبی افترا  و وابس

 آگاه و ناآگاه  یروحان ضــربات هرگز. اســ ؛ زده  یروحان
 هس . و بوده اریاغ از ترکار  مراتببه وابسته

 در منافق افراد توسط نفوذ جریان
 بر فشار عامل علمیه ها حوزه

 اس . ناب اسالم جریان

26 

 تحور و مآبیمقدس و لهیح گلولۀ خود  جبهۀ داخل از
 بار هزار هک بود ییدورو و نفاق و زبانزخم گلوله بود؛

 و ســوخ می را جان و جگر ســرب و باروت از شــتریب
 .دیدرمی

 شکس  عامل نفاق و مآبانمقدس
 اس . دینی نظام

 اسالمی نظام به خیان  عامل نفاق
 اس .

27 

ــورک ــازندگی بـه اجیـاحت مـا ملـ  و مـا ش  .دارد س
م روحی ها ســازندگی  .هاســ ســازندگی همۀ بر مقد 

 نخودشا و بشود شروع دیبا افراد خود از سازندگی جهاد
 ادجه نیا هک نند،ک جهاد باطنی طانیشــ با و بســازند را

 .شودمی واقع بعد هک اس  ییجهادها همۀ منشأ

 از معنو  و روحی سازندگی
 و ماد  سازندگی ملزومات

 اس . اجتماعی

23 
 هردکن جهاد باشند، داشته خودشان به توجه هاانسان اگر

 دهستن ییواحدها واحد اینها خودشان، طانیش با باشند
 به مرحله نخستین در جامعه اصال 

 با جهاد با مبارزه و فرد  اصال 
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ــال  توانندنمی هکنیا بر عالوه هک  د،ننکب را جامعه اص
 عالم در هک ییفسادها همۀ .نندکمی جامعه در هم فساد
 آن نشده؛ واقع جهاد آن هک اس  نیا برا  شود،می واقع

 .نشده واقع برکا جهاد

 دارد. نیاز نفس

15 

 به ساختن خود .دینک امیق دیبتوان تا دیبسـاز را خودتان دیبا
ــ  فرموده هرچه :خدا امکاح از [دینک]  یتبع هکنیا  اس

 وقتی .آره آره، فرمود هرچه نه؛ نه، فرمود هرچه اطاع ؛
 هک ا مرتبهیک شـد دایپ مرتبهیک مرتبه،یک شـد، طوراین

 هک بشــود طوراین ارک نیا اگر .باشــد دیبا انســان برا  از
ــد، آره آره، فرمود هرچه و نه نه، فرمود هرچه  تابع نیا و ش

 هرچه نم،کمی اس  فرموده هرچه هک شـد تعالیحق ارادۀ
 «همرتب»یک   یانســان از نیا نم،کنمی نکن اســ  فرموده

 زا مرتبه نیا اگر و اســ ؛ ادیز هم گرید مراتب .شــده پیدا
 اخد برا  هک شد ار ک ارمک من هک شـد دایپ هم  یانسـان

 هک ار ک .س ین آن در گرید سـ کشـ نم،کمی را ارک نیا
 س .ین آن در س کش خداس ، برا 

 هوا  با مقابله و خداوند برا  قیام
 اس . خودساز  نیازمند نفسانی

12 

 ابلمق در فراد  امیق د؛ینک امیق خدا برا  و دینک امیـق
 مقابل در همگانی امیق و خودتان، باطن   طانی  یشــ جنود

ــ ها قدرت  برا  و الهی نهضــ ، و امیق اگر .طانییش
 .اس  روزیپ باشد، خدا

 یامق به نیاز فرد  توسعۀ برا  افراد
 ساز پاک طریق از باید و دارند لله

 تضمین را جمعی و فرد  قوام خود،
 کنند.

11 

 زا نهض  این .بکنیم را نهض  این اسـالمی  حفظ ما
ــالمی اولش ــالمی هم اینوا تا و بود اس ــ  اس  و هس

 محفوظ این اگر .باشــد اســالمی هم آخر تا شــاءاللهان
 بینند.نمی دیگر آسیب بماند،

کید اسالمی نهض   حضور بر تأ
 و اجتماع ها بخش همۀ در اسالم

 دارد. حکوم 

14 

 به را اخالص نیا تا و دارند را لمهک وحدت نیا تا ما مل 
 ییفدا را خودشان هک اسالم به اخالص نیا دارند، اسـالم

ــالم برا  ــالم و ننـدکمی اس ــان چیزهمه را اس  خودش
 میباش مطمئن دیبا ما اسـ ، محفوظ معنا نیا تا دانند،می

 .مینکب حفظ را معنا نیا دیبا همه ما و م،یروزیپ هک

 عامل وحدت با پیوند در اخالص
  .اس دینی نظام روزافزون پیشرف 

 

 در اسالم ها فرمان و احکام به باید پیدا تحقق اسالم ها آرمان اسالمی جمهور  به رأ  با 13
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 یکییکی باید باشــد: باید عمل رأ ، این دنبال کند.نمی
 .کند پیدا تحقق خارج در شرع احکام

 احترام حکوم  مختل  ها بخش
 گذاش .

12 

 چنانچه .اســ  انســان خود اولش نقطۀ اصــالحی هر
ــان خود ــود،  یترب انس   یترب را گرانید تواندنمی نش

ــ  الزم ما همۀ بر هک ز یچ آن جه ،ازاین .ندک  اس
 هکنیا به نشدن قانع و اسـ  خودمان نفس به ردن  ک ابتدا

ــ  ظاهر همان ــد درس ــروع قلبمان از و باش  م؛ینک ش
 م.ینک شروع مغزمان

 هجامع اصال  در نخس  گام تربی 
 اس .

 لعام انسانی و دینی تربی  از دور 
 و اهداف از جامعه شدن دور

 هاس .آرمان

17 

 الهی، ها کتاب هک تییترب آن بشــود،  یترب اگر انســان
ــده فلکمت را  یترب آن ،میرک  رآن ــ ، ش  ما اگر اس

 در موجود نیباالتر قرآنی، ها تربی  به میبشــو  یترب
 .شد میخواه مالک

 سعادت الزمۀ انسانی–الهی تربی 
 اس . اجتماع و فرد

 نظام تعالی الزمۀ قرآنی تربی 
 اس . اسالمی

 افراد کمال موجب صحیح تربی 
 بود. خواهد

16 

ــال  راه ــ .  کممل آن فرهنگ تیکممل یک اص  اس
  درس فرهنگ اگر .بشود شروع فرهنگ از دیبا اصـال 
ــود، ــال   کممل یک بش ــود؛می اص  از هکنیا برا  ش
ــ  فرهنگ  فرهنگ از رود؛می هاخانهوزارت در هک اس

 ارمندک هک اس  فرهنگ از رود؛می مولس در هک اس 
 .شودمی درس 

 جامعۀ تعالی برا  فرهنگ اصال 
 اس . الزم اسالمی

 در جامعه عمومی فرهنگ ترمیم
 ندی پیشرف  به گوناگون ها بخش

 کند.می شایانی کمک

17 

 که اسالم در اس  اصـلی دو ازمنکرنهی و معروفامربه
 اصل دو این با یعنی کند؛ اصـال  خواهدمی را چیزهمه
 به .بکند اصــال  را مســلمین قشــرها  تمام خواهدمی

 پرچم زیر افراد تمام به همه، به داده، مـأموری  همـه
 کارها  به را همه کنید وادار باید کـه داده مـأموریـ 

 فاسد. کارها  از کنید جلوگیر  و صحیح

 راهبرد ازمنکرنهی و معروفامربه
 اس . دینی نظام اصال 

13 
ــلم همۀ بر رکازمننهی و معروفامربـه  واجب نیمس

ــ  ــلم همۀ بر راتکمن از ر یجلوگ .اس  واجب نیمس
 .اس 

 مثابهبه ازمنکرنهی و معروفامربه
 واجب همگان بر راهبرد  اصلی

 اس .
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45 

ــما  به مربوط هک امور  تمام در هم هک میموظف ما و ش
ــتگاه ــ  ییاجرا ها دس  اگر و م؛ینک معروفامربه اس

 معرفی نند،کمی خالف هک شــوندمی دایپ اشــخاصــی
 هستند. ایمه ر یجلوگ برا  هک مقاماتی به مینک

 امر  جامعه در فساد از جلوگیر 
 اس . الزم

 در حتی ازمنکرنهی و معروفامربه
 الزم اصلی هم اجرایی ها دستگاه

 اس .

42 

ـئله مهمات از ــ  نیا مسـ ــالمی اوالً  هک اس ــود اس  بش
 .باشــد فرماحکم آنوا در دیبا اســالم ظواهر و چیز،همه

 نداشــته ارک را ظواهر حاال هک دارند دهیعق هابعضـی هکنیا
 . اس اسالم برخالف اینها تب،کم سـراغ میبرو و میباشـ

ــ  هک ز یچ آن ــ  نیا هس  نیا در ظواهر دیبا هک اس
ــی ها پادگان ــما هک ز کمرا آن در و ارتش ـت ش  و دیهسـ

 باشد. محفوظ دیبا ظواهر هستند، پاسدارها

 تشکیل ملزومات از ساز اسالمی
 اس . دینی جامعۀ

 مراکز و نهادها در باید اسالم ظواهر
 باشد. توجه مورد جامعه گوناگون

41 

ــگاه ــ  تحوالت همۀ مبدأ دانش ــگاه، از .اس  چه دانش
ــگـاه ــگاه چه مه،یقد علوم دانش  از ده،یجد علوم دانش

 شقاوت سعادت، مقابل در و مل  یک سعادت دانشگاه
  یجد دیبا را دانشــگاه .ردیگمی ســرچشــمه مل  یک

 را گاهدانش د؛ینک درستش را دانشـگاه دینکب  یجد رد.ک
ــالمی ــالم برا  ما  کممل .دینک اشاس  زحم  اس

ــیده ــ  کش ــالم برا  دیبا و اس ــدکب زحم  اس  و ش
 بشود. اسالمی دیبا چیزشهمه و شدکمی

 و معنو  تحوالت مبدأ دانشگاه
 اس . جامعه در ماد 

 تواندمی معایب از دانشگاه اصال 
 کند. رستگار را جامعه

44 

 .دینک درس  انسان هک دینک وششک هادانشگاهی شـما
ــان اگر ــ  انس  نوات را خودتان  کممل د،یردک درس
 ن،یام انسان د،یردک درس  متعهد انسـان اگر .دیدهمی

 دا،خ به معتقد انســان گر،ید عالم یک به معتقد انســان
 ما و شما ها دانشـگاه در انسـان نیا اگر خدا، به مؤمن

ــد،  یترب  ار،ک بنابراین، .دهدمی نوات را تتانکممل ش
 .ادیز اریبس  یمسئول  ،یمسـئول و  ،یشـر اریبسـ ارک

  یمسئول نیا .شماس  و ما دوش به  یمسئول نیا اآلن
 :مینک مهیب دیبا ما و شــما را مل  ســعادت عنیی بزرگ،

 گرو در اسالمی کشور سعادت
 روحانی  و دانشگاه نهاد تعامل

 اس .
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 شماها را مل  سعادت .دانشگاهی قشر و روحانی قشر
 د.ینک مهیب دیبا

43 

ــد. ز یچ از دینبا  یـروحـان  از دینبا  یروحان بترس
 و رجاله مشتی غوغا  و هاگر وحشی ها،کشـیعربده
 رۀقط نیآخر تا دیبا انیروحان و علما .ندک وحش  اراذل
 اعتال  راه در و  رآن راه در اســالم، راه در را خود خون

ه لمةک  نند.ک نثار اللَّ

 اسالم اعتال  راه در باید روحانیان
 از انقالبی، روحیۀ با و کنند هزینه

 باشند. نداشته هراس چیز 

42 

 و وزان  دیهســت هک مقام هر در اســ  نیا شــما فۀیوظ
 ماشــ افراد از نفر یک اگر .دینک حفظ را اســالم  یثیح

 بد را  یروحان جامعۀ ند،ک عمل خودش ز    برخالف
ــی .ندکمی معرفی ــو راض  معرفی بد هک گرانید دینش

 م.ینک معرفی بد هم خودمان نند،ک[می]

 اعمال و رفتار مراقب باید روحانیان
 باشند. خود

47 

ــو ارائه بحـث نیا گرید ثمره  مقوله از معقول  ریتص
  روزیپ از پس هاس .دانشـگاه و علوم شـدنی اسـالم
 دول   هادغدغه ازیکی  هماره ران،یای اسـالم انقالب

 نیا در و هس  و بوده هادانشگاه شدنی اسالم مل ، و
ــورت زین  ادیـز  هـاتالش راه ــ ... رفتهیپذ ص  اس

 به نگاه هک اســ  آن به زین هادانشــگاه شــدنی اســالم
ــود عوض هــاآن دروسی علم  مـحـتـوا  علوم و ش
 گردد.ی اسالمی دانشگاه

 تباهی و فساد مانع اسالمی فرهنگ
 اس .

 صحیح فرهنگ ساز درونی
 بود. خواهد پیشرف  عامل اسالمی

46 

 نیا به ندک کمک سندهینو م:یبده هم به دس  همه دیبا
 هاروزنامه نهضــ ؛ نیا به ندک کمک ندهیگو نهضــ ؛

 هک ندباشــ معنا نیا رکف دیبا .نهضــ  نیا به نندک کمک
ــان خودمـان مـا  ما م؛یدار فرهنگ خودمان ما م؛یانس

 ارک میتوانمی و مینک میتعل و  یترب میتوانمی خودمان
 .میبشو مشغول و میبده انوام

 ها داشته به توجه و خودساز 
 را فکر  استقالل اهمی  داخلی

 دهد.می نشان

47 
 دایپ لاستقال میتواننمی ما هس ، وابسـتگی نیا تا پس

 ما هکنیا اال شود،نمی حاصل استقاللی نحو چیه .مینک
 م؛یدار فرهنگ هم خودمان ما هک م،یبشـناســ را خودمان

 استقالل مانع فکر  وابستگی
 اس . کشور در جانبههمه

 وجودبه فکر  استقالل که زمانی تا
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 نیا در غرب به اجیاحت و م؛یدار چیزهمه هم خودمان
 م.یندار امور

 تهوابس بیگانگان به کشور نیاید،
 بود. خواهد

43 

 د،یبشــو خارج هایوابســتگ همۀ از دیبخواه اگر شــما
ــتگی نیا دیـبـا  .دیبگذار نارک را قلبی را، مغز  وابس

 هک معنا نیا در نندک  یجد دیبـا هم مـا هـا جوان
ــان ــم تا نند:کب دایپ ردند،ک گم هک را خودش  غرب اس

 .نبازند را خودشان د،یآمی

 وابستگی عامل مغز  وابستگی
 خارجی کشورها  به اقتصاد 

 اس .
 اللاستق گرو در دینی نظام پیشرف 

 اس . فکر 

35 

 هک روز  آن باشد، داشـته اسـییسـ رشـد ملتی یک اگر
 دایپ نوات مل  نیا هاگرگ نیا چنگال از هک ندیبمی

 مه به باز دهیپوس ها شهیر آن هک اس  نکمم و ردند،ک
 دیبا  ،مل نیا برا  بشوند زحم  اسباب و نندکب وندیپ

ــ  هم با نهایا همۀ ــ آن گرید بدهند، هم به دس  ندیننش
 طالبیم اشمقاله با ای قلمش با ای الفاظش با منزلش تو 
 نیا بر لیدل نیا .اســ  مل  ریمســ برخالف هک دیبگو

 م،یباش رکفروشن هم هرچه .میندار رشـد ما هک اسـ 
 هم هرچه .اس  گرید مسـئلۀ یک اسـییسـ رشـد نکل

م  .اس  گرید باب یک اسییس رشد نکل م،یباش عال 

 رد بسیار  تأثیر مردم آگاهی و رشد
 دارد. جامعه پیشرف 

32 

 نیب هک اشخاصی نیا از ار یبس هک دیباش اریهوش شـما
ــوء غاتیتبل و افتادند مردم  نیا خواهندمی نند،کمی س

 اشم دوستان، شما .برسـانند سـ کشـ به را ما نهضـ 
 نیب اخاللگران دینگذار و باشــید بیدار و آگاه من برادران

 نند.ک رخنه شما

 نظام شکس  مانع مل  هوشیار 
 شود.می دینی

31 

 دیبا قشرها همۀ تنها، روحانی نه هک اسـ  نیا ما حرف
 هک  سین ارثی یک اس یس .نندکب دخال  اس یسـ در

 خاصی افراد مال ای باشد مولس مال ای باشد دول  مال
ــد ــ .باش ــ یس ــع نیهم شیمعنا اس  ییزهایچ آن وض

 آن ادارۀ ثیح از گذردمی شــور ک یک در هک [اســ ]
 .دارند حق معنا نیا در شورک نیا اهالی همۀ .شورک

 عرصۀ در فعاالنه باید همگان
 داشته مشارک  اجتماع و سیاس 

 باشند.

ــانیک دیبا 34  و تعهد به باید امور انوام برا  رکف دیبا نند،کب ار ک یک خواهندمی هک س
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 مهم لمسائ نه. ای هستند ارک نیا ستۀیشـا هک باشـند نیا
 مســئلۀ جمهور،ریاســ  مســئلۀ دول ، مســئلۀ .اســ 

 اینها همۀ وزارت، ه،یقضائ قوۀ مسـئلۀ مولس، اسـ یر
ــان چنانچه اگر .دارد  یاهم ــد نیا دنبال انس  هک باش

ــتم، دول  سیرئ من هک ییحاال  ییرفقا دنبال بروم هس
 ارک نیا به نباشند، ای باشند کارآمد هستند، من همراه هک

 .اس  طانییش ارک ار،ک نیا هک بداند باشد، نداشته

 داش . توجه افراد تخصص

33 
 دباشــن افراد  دیبا شــد، خواهد انتخاب حاال هک دولتی

 باشند. داشته دهیعق اسالم به هک

 اساس بر باید دولتمردان گزینش
 باشد. اسالم به آنان اعتقاد

32 
 مملک  یک مملک  و باشد، الهی موازین باید موازین

 چیز یک اسالم در .باشد اسـالم قانون باشـد، اسـالمی
 .اس  قانون آن و کندمی حکم

 جامعه در اساسی قانون حاکمی 
 اس . دینی نظام تعالی

37 
ــد جمهور  یک ــالم نیقوان همان نشیقوان هک باش  اس

 ونقان اســ  اســالم قانون از ریغ هک نییقوان تمام .باشــد
 س .ین

 ماسال اساس بر باید حکوم  قوانین
 باشد.

36 

ــ  لمهک وحـدت روز یپ نیا رمز  لمۀک وحدت .اس
 را هاابرقدرت هک شد موجب ران،یا اقشار همۀ ها،رانییا

ــاءان آخر تا لمهک وحدت حفظ با درآورد. زانوبه هش  اللَّ
 رف . دیخواه

 نهض  پیروز  رمز کلمه وحدت
 اس . اسالمی

37 

ــ  نیا در مـا  میبگو توانممی هک را آنچه ریاخ نهض
 [اس ] وحدتی نیا اسـ . نهضـ  نیا ثمرات نیبهتر

 به دانشــگاهی مختل : قشــرها  نیب شــد حاصــل هک
 د؛شــدن یکنزد آنها به نییروحان شـد؛ یکنزد نییروحان

ــد؛ یکنزد نهایا همۀ با بـازار   نهایا همۀ با دهقان ش
 .شد یکنزد

 پیشبرد عامل اقشار بین وحدت
 خارجی دشمنان با مقابله و نهض 

 اس .

33 

 د ،یتوح جامعۀ یک و میبده هم به دس  ما و شما اگر
 هکنیا به معتقد همه خدا، به معتقد همه هکنیا معنا  به

 همۀ به مؤمن و معتقد همه دارد، جزا ارهاک وقتی یک
 را هاجوان و میبده هم به دســ  شــما و ما اگر جهات،

 وامان برا  یکدیگر با باید افراد همۀ
 بکوشند. هامسئولی 
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 ایاح آخر تــا تمـانکممل م،یاوریب بـار متقی مـؤمن،
 شود.می

25 

 و اس  عادل هم غمبرشیپ اس ، عادل شیخدا اسـالم
 اشقاضی اس ، معصـوم و عادل هم امامش معصـوم،

  اس معتبر هم هشیفق باشد، عادل هک اسـ  معتبر هم
 عادل هک اس  معتبر هم طالقش شاهد باشـد، عادل هک

 باشــد، عادل هک اســ  معتبر هم جماعتش امام باشــد،
 ایبرک مقدس ذات از باشد: عادل دیبا هم اشجمعه امام

التشان باشـد؛ عادل دیبا زمامدار .آخر آن تا گرفته  مه و 
التی نیا باشـند؛ عادل دیبا  ند،فرستادمی اسالم در هک و 

 امام طرف،آن و طرفاین به فرســتادندمی هک ییهایوال
 .باشد عادل دیبا بود، هم جماعتشان

 اسالمی نظام ها شاخصه از عدال 
 اس .

 همۀ موفقی  به منور عدال 
 نظام اقدامات و نهادها ها،ارگان

 شود.می

22 

 انویا در .دیباش دیبا حق وم کح و اسالم پاسـدار همه
 «عدل» وم کح وم ،کح نیا هک اس  نیا پاسـدار 

ــد، ــدار » و باش ــد «عدال  از پاس ــدار  .باش  از پاس
 عدال  به موصوف خودش پاسدار هک اس  نیا عدال 

 .ندک عدال  از پاسدار  بتواند تا باشد

 باشد. عدل و دین پاسدار باید جامعه

 ارقر تعد  و ظلم با تقابل در عدال 
 دارد.

21 

 طور آن و دیبا هک طور آن هکنیا به میباشــ وشــاک همه
ــ  الزم هک ــالمی جمهور  در اس  .مینک عمل ما اس

 اسالمی جمهور  ما هک باشد لفظ فقط هک نباشد همچو
 و مانیسراهادانش نه و هایماندانشـگاه نه نکل م،یهسـت

ــدارها نه و هایماندادگاه نه  مان،یهاتهیمک نه و مانیپاس
ــالم در دیبا هک ییمعنا آن کدامهیچ ــد اس  آنها در باش

 .نباشد

 نظام مختل  ها بخش محتوا 
 باشد. اسالمی باید

 

24 

 از امور نیا نگذارد هک اســ  امور بر  یوال فقیه والی 
 رب مولس؛ بر ندک نظارت .برود رونیب خودش موار 

 نظارت بردارد؛ ییخطا پا  یک نبادا هک جمهوررئیس
 .ندکب ییخطا ارک یک نبادا هک وزیرنخس  بر ندک

 اس  امور انحراف مانع فقیه والی 
 در سالم  عامل فقیه نظارت و

 کارهاس .

 به جامعه، بر فقیه ولی   نظارت با دهممی نانیاطم انتظامی قوا  همۀ به مل ، همۀ به من 23
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 قیهف والی  و هیفق نظارت با اگر اســالمی دول  امر هک
 .شد وارد نخواهد  کممل نیا بر بییآس باشد،

 شد. نخواهد وارد آسیب مملک 

 ریفراگ نیمضام به هیاول نیمضام لیتبد

 به شــدند، اســتخراج خمینی امام بیانات از که پایه مضــامین و عام کدها  بخش، این در
 ود.ش فراهم مضامین ۀشبک توصی  بستر تا شوندمی تبدیل دهندهسازمان و فراگیر مضامین

 فراگیر مضامین به پایه مضامین تبدیل .2ۀ شمار  جدول

 فراگیر مضامین پایه مضامین ردیف
 دارد. برنامه زندگی ها جنبه تمام برا  کریم  رآن 2

 کریم  رآن از استعان 
 شود. خارج مهووری  از  رآن باید 1
 ها آموزه نشر و معرفی شود. ترویج خوبیبه دینی ها آموزه باید 4

 ساخ . بیدار را مل  و کرد شناسایی را راستین اسالم باید 3 دینی
 اس . معنویات به پایبند  نیازمند تحول برا  جامعه 2

 معنویات به پایبند 
 شود. رعای  حکوم  ها ارگان و نهادها همۀ در باید معنوی  حفظ 7
 اس . اسالم دشمنان برابر در مل  عمومی بسیج عامل ایمان قدرت 6

 به اتکا و خودباور 
 دینی و ملی ها داشته

7 
  اقتصاد و فرهنگی اجتماعی، پیشرف  ۀالزم جامعه درون به اتکا و خودباور 

 اس .
 اس . اسالم دشمنان بردن بین از رمز خوباور  3

 اس . دشمنان بر پیروز  عامل الهی ها وعده به ایمان و خدا به امید 25
 اس . تعالی ۀالزم جمعی و فرد  شخصی  درک و روحی تحول 22

 معنو  و روحی تحول

21 
 برابر در تحول این و دارد را امور اصال  برا  الزم توانمند  اسالمی فرهنگ

 اس . موفقی  عامل غرب،
 اس .هپیشرف  مسیر در نخس  گام درونی تحول 24
 اس . دینی نظام در ظالم و استبداد نابود  عامل روحی تحول 23
 اس . اسالمی و انقالبی مواهد انسان گیر شکل عامل روحی تحول 22
 اس . دینی ۀجامع در انسانی ها ارزش تعالی ۀالزم روحی تحول 27
 شد. ایران مل  اسالمی نهض  پیروز  عامل خودساز  و درونی انقالب 26
 بود. خواهد باطل بر حق جریان پیروز  عامل عمومی تحول 27
 اند.کرده نفوذ علمیه ها حوزه در تحورگرایان 23

 تحور از دور 
15 

 اسالم جریان بر فشار عامل علمیه ها حوزه در منافق افراد توسط نفوذ جریان
 اس . ناب

 اس . دینی نظام شکس  عامل نفاق و مآبانمقدس 12
 اس . اسالمی نظام به خیان  عامل نفاق 11
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 اس . اجتماعی و ماد  سازندگی ملزومات از معنو  و روحی سازندگی 14
 دارد. نیاز نفس با جهاد و فرد  اصال  به مرحله نخستین در جامعه اصال  13 نفسانی هواها  از دور 

 اس . خودساز  نیازمند نفسانی هوا  با مقابله و خداوند برا  قیام 12

17 
 قوام خود، ساز پاک طریق از باید و دارند لله قیام به نیاز فرد  ۀتوسع برا  افراد

 ند.کن تضمین را جمعی و فرد 

 اخالص و لله قیام

16 
 دینی نهض  شکس  عامل لله قیام به توجهیبی و دینی نهض  از انحراف

 شود.می

17 
 حکوم  و اجتماع ها بخش همۀ در اسالم حضور بر کیدأت اسالمی نهض 

 دارد.
 اس . دینی نظام روزافزون پیشرف  عامل وحدت با پیوند در اخالص 13

45 
 احترام حکوم  مختل  ها بخش در اسالم ها فرمان و احکام به باید

 گذاش .
 اس . جامعه اصال  در نخس  گام تربی  42

 انسانی صحیح تربی 
 اسالمی

 اس .هآرمان و اهداف از جامعه شدن دور عامل انسانی و دینی تربی  از دور  41
 اس . اجتماع و فرد سعادت ۀالزم انسانی–الهی تربی  44
 اس . اسالمی نظام تعالی ۀالزم قرآنی تربی  43
 بود. خواهد افراد کمال موجب صحیح تربی  42
 اس . الزم اسالمی ۀجامع تعالی برا  فرهنگ اصال  47

 فرهنگ ترمیم و اصال 
46 

 کمک دین پیشرف  به گوناگون ها بخش در جامعه عمومی فرهنگ ترمیم
 کند.می شایانی

 اس . اسالمی فرهنگ در زیاد کیدأت مورد ازمنکرنهی و معروفامربه 47
 و معروفامربه رونق

 ازمنکرنهی
 اس . واجب همگان بر راهبرد  اصلی مثابهبه ازمنکرنهی و معروفامربه 43
 اس . الزم امر  جامعه در فساد از جلوگیر  35
 اس . الزم اصلی هم اجرایی ها دستگاه در حتی ازمنکرنهی و معروفامربه 32
 اس . دینی ۀجامع تشکیل ملزومات از ساز اسالمی 31

 ظواهر از صیان 
 اسالمی

 باشد. توجه مورد جامعه گوناگون مراکز و نهادها در باید اسالم ظواهر 34
 اس . جامعه در ماد  و معنو  تحوالت أمبد دانشگاه 33
 د.کن رستگار را جامعه تواندمی معایب، از دانشگاه اصال  32
 اس . روحانی  و دانشگاه نهاد تعامل گرو در اسالمی کشور سعادت 37

36 
 چیز  از انقالبی، ۀروحی با و دکنن هزینه اسالم اعتال  راه در باید انروحانی

 انروحانی انقالبی فعالی  د.نباش نداشته هراس
 د.نباش خود اعمال و رفتار مراقب باید انروحانی 37
 اس . الزم اسالمی ۀجامع برا  دانشگاه اصال  33

 دانشگاه ساز اسالمی
 .کند مینأت را اسالم و ایران مصالح تواندمی دانشگاه 25
 فرهنگ ساز درونی اس . تباهی و فساد مانع اسالمی فرهنگ 22
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 اسالمی بود. خواهد پیشرف  عامل اسالمی صحیح فرهنگ ساز درونی 21
 دهد.می نشان را فکر  استقالل اهمی  داخلی ها داشته به توجه و خودساز  24

 فکر  لاستقال
 اس . کشور در جانبههمه استقالل مانع فکر  وابستگی 23
 د.بو خواهد وابسته بیگانگان به نیاید،کشور وجودبه فکر  استقالل که زمانی تا 22
 اس . خارجی کشورها  به اقتصاد  وابستگی عامل مغز  وابستگی 27
 اس . فکر  استقالل گرو در دینی نظام پیشرف  26
گاهی و رشد 27  دارد. جامعه پیشرف  در بسیار  ثیرأت مردم آ

گاهی رشد  بصیرت و آ
 شود.می دینی نظام شکس  مانع مل  هوشیار  23
 همگانی ۀفعاالن مشارک  باشند. داشته مشارک  اجتماع و سیاس  ۀعرص در فعاالنه باید همگان 75
 داش . توجه افراد تخصص و تعهد به باید امور انوام برا  72

 
 باشد. اسالم به آنها اعتقاد اساس بر باید دولتمردان گزینش 71
 اس . دینی نظام تعالی باعث جامعه در اساسی قانون حاکمی  74

 قانون حاکمی 
 باشد. اسالم اساس بر باید حکوم  قوانین 73
 اس . اسالمی نهض  پیروز  رمز کلمه وحدت 72

 اس . خارجی دشمنان با مقابله و نهض  پیشبرد عامل اقشار بین وحدت 77 نخبگان بین در وحدت
 شند.کوب هامسئولی  انوام برا  یکدیگر با باید افراد ۀهم 76
 اس . اسالمی نظام ها شاخصه از عدال  77

 جانبههمه عدال  برپایی

 شود.می نظام اقدامات و نهادها ها،ارگان همۀ موفقی  به منور عدال  73
 باشد. عدل و دین پاسدار باید جامعه 65
 دارد. قرار تعد  و ظلم با تقابل در عدال  62
 باشد. اسالمی باید نظام گوناگون ها بخش محتوا  61

64 
 خواهد اسالمی ۀجامع و ام  برا  زیان و ضرر عامل اسالمی محتوا  از دور 

 بود.
 کارهاس . در سالم  عامل فقیه نظارت و اس  امور انحراف مانع فقیه والی  63

 فقیه ولی   کارکرد
 شد. نخواهد وارد مملک  به آسیب فقیه، ولی   نظارت با 62

 نیمضام ۀشبک فیتوص و کشف

 کدها  ،خمینی امام ۀاندیش در شدن عرفی موانع مضامین   ۀشبک ۀارائ ضمن بخش، این در
 .شد خواهد بررسی ایشان متون از مستخرج

  اسالم سیاسی نظام شدن عرفی موانع .3 شمارۀ جدول

 خمینی امام نگاه از

 موانع دهندهسازمان مضامین و هاکد ردی 
 اعتقاد -بینشی کریم  رآن از استعان  2
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 دینی ها آموزه نشر 1
 معنویات به پایبند  4
 الهی وعدۀ به اعتماد و ایمان قدرت 3
 معنو  و روحی تحول 2
 تحور از دور  7
 نفسانی هواها  از دور  6
 اخالص و لله قیام 7
 فرهنگ ترمیم و اصال  3

 اجتماعی-فرهنگی

 ازمنکرنهی و معروفامربه رونق 25
 اسالم ظواهر از صیان  22
 روحانیان انقالبی فعالی  21
 دانشگاه ساز اسالمی 24
 اسالمی فرهنگ ساز درونی 23
 فکر  استقالل 22

 سیاسی

 بصیرت و آگاهی رشد 27
 همگانی فعاالنۀ مشارک  26
 قانون حاکمی  27
 نخبگان بین در وحدت 23
 جانبههمه عدال  برپایی 15
 فقیه ولی   کارکرد 12

 ترسیم و ایهپ استنباطی مضامین از فراگیر مضامین استخراج و پایه مضامین به نیل از پس
 ها قالب در اسالم در سیاسی نظام شدن عرفی موانع بین انسوام دادن نمایش جه  جدول
 مسیر ۀدهندنشان که مضامین ۀشبک انتها در ،سیاسی و اجتماعی-فرهنگی اعتقاد ،-بینشی
 اس : شده ترسیم باشدمی مضمون تحلیل
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  اسالم سیاسی نظام شدن عرفی موانع مضامین ۀشبک .1 ۀشمار  نمودار

 خمینی امام ۀاندیش در

 گیرینتیجه

 از .اس  یافته رشد و گرفته شکل اسالمی ها آموزه و مبانی بسـتر در خمینی امام ۀاندیشـ
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 محدود معنو  و عباد  بعد در صرفاً  که اسـ  کاملی و جامع دین اسـالم دین ،امام نگاه
 باد ع و معنو  مسائل حتی ،ایشان باور به دارد. برنامه انسـان زندگی برا  بلکه ،شـودنمی

 سیاس  و دین بین ،امام نگاه از .نیستند صرف عباد  و دارند سـیاسـی رویکرد نیز اسـالم
 چهارده و پیامبر که اســالم راویان و اســالمی مبانی در ،همچنین .نـدارد وجود افتراقی
 عملکرد سبب به شود،می انحطاط دچار اسالم اگر و ندارد وجود نقصی هستند، معصوم

 نشر و ظهور باعث اسالمی ۀجامع ناقص معرف  و بینش دیگر،عبارتبه .اسـ  مسـلمانان
 که اس  تقسیم قابل محور سه در سیاس  ،امام باور در .شودمی اسالمی ام  در انحطاط
 شودمی ناسازگار دین با زمانی سیاس  شیطانی. و حیوانی اسالمی، سـیاس  :از اندعبارت

 تبیانا اساس بر .گیرد قرار شیطانی و حیوانی روند در و شـود خارج اسـالمی رویکرد از که
ــلمانان کوتاهی ،خمینی امام ــتعمارگران نفوذ و مس  نظام در عرفی عوامل ظهور باعث اس

 به صحیح معرف  عدم اختالف، و تفرقه مانند موارد  در را آن توانمی که ،شودمی سیاسی
 ها زمینه و عوامل قبال در .کرد بررســی عملی و فکر  وابســتگی و خودباختگی و اســالم

 اللاستق اسالم، به صـحیح بینش خودباور ، مانند نیز موانعی سـیاسـی، نظام شـدن عرفی
 حضرت ۀاندیش در دینی سـیاسی نظام از صـیان  جه  انروحانی انقالبی حضـور و فکر 

 موارد  در و ناقص بینش امام حضــرت ۀاندیشــ در درموموع، .اســ  شــده مطر  امام
 این قبال در راهکار .بگیرد شکل جامعه در گراییعرفی روند شودمی باعث اسالم از منحرف

  .اس  اسالمی ها آموزه و احکام تحقق و اسالم صحیح شناخ  مسئله
 ایهپ مضامین کار ابتدا  در مضمون تحلیل منسوم روش با شـد تالش ،پژوهش این در

 سیاسی نظام شدن عرفی موانع باب در شدهاستنباط مفاهیم بعد و ،اسـتخراج اصـلی متن از
 طراحی جدولی مقاله روند ساز شفاف جه  سپس و شود تبدیل فراگیر مضامین به اسالم

 و اجتماعی –فرهنگی اعتقاد ،-بینشــی الگو  ســه اســاس بر توانمی که شــد داده نشــان و
 در مضمون تحلیل روش کلی روند نیز انتها در و کرد واکاو  را مضون تحلیل روند سـیاسی

 از دور  همچون اسالم در سیاسی نظام شـدن عرفی موانع و شـد طراحی مضـامین ۀشـبک
 امام ۀیشاند در کریم  رآن از استعان  و اسالم به صحیح معرف  اسالم، دقیق تفسیر تحور،
 شد. بررسی خمینی
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 پیشنهادها

ــدن عرفی عوامل و موانع عملی و تئور  کارگیر به ــی نظام ش ــیاس ــ در س  متفکران ۀاندیش
 از اسالمی ام  صیان  جه  اسالم جهان سطح در شـیعه متفکران خصـوصبه مسـلمان

 ؛دین انزوا 
گاهی جه  شناسیدین تخصصی ها کارگاه تشکیل  ؛اسالم جهان به دهیآ

 و اسالمی حکوم  شدن عرفی موانع و عوامل موضوع با متناسـب ها همایش برگزار 
 ؛اسالمی جمهور  نظام مسئولیتی سطو  در باالسطح مقاالت کارگیر به

 منددغدغه و چشمگیر ها فعالی  و شناسیدین موضوع با مرتبط نهادها  گیر شـکل
 .آنها در

 کتابنامه
سااانجی تحجر و گفتمان اساااالم سااایاسااای امام نسااابت(. »1395الله و مهدی فیض )پرتو، فتح

و جهان  المللی گفتمان اساااالم سااایاسااای امام خمینی)همایش بین اسیییالم، «خمینی

 معاصر(،تهران: انتشارات دانشااه آزاد اسالمی.

های امام درآمدی بر اسیییالم ناب: با نگاهی به اندیشیییه(. 1389حسااینی، سااایدمحمدصااادق )

 انتشارات عروج. ، تهران:خمینی

 ، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی.اندیشۀ سیاسی امام خمینی(. 1392السادات )حسینی، مریم

، تهران: انتشااارات ایرانهای انقالب اسییالمی بازتاب(. 1391خرمشاااد، محمدباقر و همکاران )

 سمت.

، «بازسازی اندیشۀ دینی در ایران معاصر و تأثیر آن بر بازیابی تمدن اسالمی(. »1391درخشاه، جالل )

 ، تهران: انتشارات دانشااه امام صادق . همایش آفاق تمدنی انقالب اسالمیبرگرفته از: 

، «ایالله خامنهندیشۀ آیتتحلیل مضمونی اعتماد در ا(. »1394درخشه، جالل و همکاران )

 .72-53، پاییز، ص 17، دورۀ ششم، ش جستارهای سیاسی معاصرفصلنامۀ 

تهران، مرکز اسااناد  ،درآمدی بر نظریۀ سیییاسییی امام خمینی(. 1391دهشاایری، محمدرضااا )

 انقالب اسالمی.

)همایش  اسییالم، «مبانی عرفانی اندیشااۀ ساایاساای امام خمینی(. »1395رودگر، محمدجواد )

و جهان معاصار(، انتشاارات دانشااه آزاد  المللی گفتمان اساالم سایاسای امام خمینیبین

 اسالمی.
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ها و تهدیدات هویت بازشااناساای ابعاد، مؤلفه(. »1394ساامیعی اصاافهانی، علیرضااا و همکاران )

مطالعات انقالب ، فصااالناامۀ «و مقاام معظم رهبری اساااالمی از منظر اماام خمینی–ایرانی

 .44-27، ص 42، ش اسالمی

، تهران، مرکز اسااناد انقالب اسییالمی؛ جنبشییی معطو  به ارزش(. 1386صااباغ جدید، جواد )

 انقالب اسالمی.

، «بررسی کارآمدی حکومت از دیدگاه امام خمینی(. »1388زادی )صادرا، علیرضاا و مسلم کرم

 .3، ش حکومت اسالمیفصلنامۀ 

مرکز ، تهران: فرهنیگ و تمیدن غرب از دیدگاه امام خمینی(. 1388طااهری بنچنااری، میثم )

 اسناد انقالب اسالمی.

(. دیدگاه حضاارت امام خمینی)ره( درباره 1388عیوضاای، محمدرحیم، احمدوند، ولی محمد )

 .6مبانی سکوالریسم، نامه پژوهش فرهنای، شماره

 تهران: دفتر نشر معارف. ،اندیشۀ سیاسی امام خمینی(. 1384فوزی، یحیی )

جلدی(، تهران، مؤسسۀ تنظیم ویک)بیستصحیفۀ امام (. 1385الله )موسوی خمینی، سیدروح

 .و نشر آثار امام خمینی

تقریری نو از دالیاال آمی،تای دین و سااایاااسااات از منظر امااام (. »1389اکبر )ناااصاااری، علی

 .218-177، ص 58، ش حکومت اسالمی، «خمینی

، «یابی تمدنی در ترکیهانقالب اسااالمی و هویت(. »1391ل و مجتبی عبدخدایی )نوروزی، رسااو

 .154-135، ص 31، ش مطالعات انقالب اسالمیفصلنامۀ 

 .، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینیفلسفۀ سیاسی اسالم(. 1391نوروزی، محمدجواد )

، قم: مؤسسۀ بازگشت به سوی خداانقالب اسالمی ایران؛ انقالب (. 1392)نوروزی، محمدجواد 

 .آموزشی و پژوهشی امام خمینی

، تهران: المللی آنهیا و پییامدهای بینصیییدور انقالب اسیییالمی: زمینیه(. 1388نوزانی، بهرام )

 و انقالب اسالمی. انتشارات پژوهشکدۀ امام خمینی

 انتشارات عروج.، تهران: و احیای تفکر اسالمی امام خمینی(. 1378ورعی، سیدجواد )

سازی از گفتمان حاکم بر و غیریت اندیشاۀ امام خمینی(. »1393گو )وقوفی، امید و جواد حق

 .276-253، ص 2، ش مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی، «المللروابط بین

 ،تهران:سیاست و اجتهاد در اندیشۀ غزالی و امام خمینی(. 1389یوسافی ف،ر، سایدحسین )

 نشر عروج.

پرتال  ،های اسالم ناب در آئینۀ اندیشۀ امام خمینیویژگی(. 1397) یوسافی ف،ر، سایدحسین

 .امام خمینی
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