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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
در نگه ا ه ،خمسم  دین اسلی ،برای بع ههی ختاف تئهریک و عما انسه
در جه ع را حل دارد .در تقهبل به این ان یشل نگه ههی تعهرض وجهد دارن ک
در سط داخا و نظه ،بسنالماا در ص د هستم اسی ،نهب حم ی را دین تک
بع ی و صلللرفه عمهی عرف و از این زاوی ب نهکهرآ ی دین در عرصللل ههی
گهنهگه اجتمهع ازجما سللسهسل اقرار کمم  .ا ه ،خمسم  به بسمش و شللمهخ
راستسن از اسی ،اصسل در قهبل این نه برداش از دین ایستهدگ کردن و از این
طریق هنع شل ن دین اسلی ،همچه سسحس دچهر انحراف شهد و سمن عرف
ب جهی دین وارد عرصلل ههی اجتمهع شللهد .بهتهج ب اهمس این سللئا در
قهل حهضللر تیش این اسل ک به اسللتفهد از روش تحاسل ضللمه و طهلعه
کتهبخهن ای ب این پرسللش پهسللخ داد شللهد :هانع عرف (سللههالر) شل نظه،
سلسهسل در اسلی ،از مظر ا ه ،خمسم  چ ؤلف ههی ان یهفت ههی پژوهش
گهیهی این اسل ک در تفهر ا ه ،خمسم  هانع چه شللمهخ صللحس بهن
 مقاله مسـتخرج از رسـالۀ دکتر با عنوان عوامل و موانع سـکوالر شدن نظام سیاسی در اندیشه امام خمینی،
شهید مطهر و آی الله جواد آملی اس که در تاریخ  2355/4/22در دانشگاه شاهد دفاع شد.
 دانش آموختۀ دکتر مطالعات سـیاسـی انقالب اسـالمی ،گرایش اندیشـۀ سـیاسی رهبران انقالب اسالمی
دانشــگاه شــاهد و پژوهشــگر پژوهشــکدۀ مطالعات انقالب اســالمی ،تهران ،ایران (نویســندۀ مســئول):
.saeed67110@yahoo.com
 دانشیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقالب اسالمی دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.alimorshedizad@yahoo.com :
 اســتـادیـار گـروه عـلـوم ســیـاســی و مـطـالـعـات انـقـالب اســالمـی دانشــگــاه شـــاهــد ،تهران،
ایران.mahdinaderi35@gmail.com :

تحلیل مضمون موانع سکوالر شدن نظام سیاسی ...ا سعید قربانی تازهکندی (111 / )111-144

دیم دوری از تحریف و تفسللسر صللحس و مطق از بهن اسللی ،تبعس از
رهبری و والی فقس و حضلهر فعهل روحهنسه در عرص ههی ختاف جه ع بهعث
شهد.
دور نگ داشتن نظه ،سسهس در اسی ،از عرف ش
واژگان کلیدی :اسلی ،نهب حم ی سلههالریسم ا ه ،خمسم  عرف ش
حهه اسی .

مقدمه

رهبر حکوم اسـالمی از ارکان مهم مطر شده در اسالم اس  .رهبر در جمهور اسالمی
در قالب والی فقیه تولی یافته اسـ  .یکی از وجوه ممیز اسـاسی انقالب ایران از سایر
انقالبها ماهی و چگونگی رهبر آن اس  .بیشتر محققان و پژوهندگان انقالب اسالمی
بر نقش تعیینکنندۀ رهبر امام خمینی در این انقالب که منور به مبارزۀ پردامنه و طوالنی
با رژیم حاکم و بسـیج تودها بیسـابقه شد ،تأکید کردهاند (صباغ جدید.)122 :2477 ،
امام خمینی ،بنیانگذار نظام اســالمی ،با اســتعان از دین اســالم توانســتند روش و طر
نوین و گفتمانی مبتنی بر اخالق و معنوی را در عرصۀ نظام بینالملل بهوجود آورند .ایشان
به عنوان معمار انقالب ،به تحلیل و موشــکافی نقش اخالق در عرصــۀ نظام بین الملل
پرداختند و توانسـتند نظامی جدید بر اساس این نگرش ایواد کنند (وقوفی.)123 :2434 ،
امام خمینی اسـاس جامعه و نظام سیاسی را طر ریز کردند که دین و معنوی در آن در
رأس قرار گرف و از پی آن نظامی ایواد شــد که داعیۀ اصــلی آن دینورز  ،دیندار و به
سعادت رساندن انسان معاصر در جهان کنونی اس .
آشــوب و ناامنی نظام کنونی البته دلیلها مختلفی دارد که از جملۀ آنها در انزوا قرار دادن
دین و معنوی از زندگی بشـر اس  .نگاه عمیق امام خمینی در ربع آخر قرن بیستم توانس بار
دیگر نگاه انســانها را بر دین و معنوی باز کند و عنای آنها را به اثرگذار معنوی و دین بر
سـیاسـ ورز فراخواند .در اندیشـۀ سـیاسـی امام خمینی ،ساماندهی زندگی سیاسی جامعۀ
اسـالمی محور تأسـیس نظام سـیاسـی اسـ و باتوجهبه اهمی سـاماندهی حیات سـیاسـی و
اجتماعی انسـان مسـلمان در جامعۀ اسالمی و با هدف فراهم کردن امکانات رشد و تعالی او و با
پیشفرضها برخاسته از دین و اهداف آن بهپیش میرود (حسینی.)22 :2431 ،

 / 112پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال نهم  /شمارۀ نوزدهم /بهار و تابستان 1411

اسـالم به لحاظ نقش اندیشـه و نگرش اسـالمشـناسان یا عامالن به آن ،به اسالم ناب و
وارونه تقسـیم میشود .این مطلب در رآن و تاریخ اهلبی پیامبر نیز نمود بارز داشته
اس  .بهعبارتدیگر ،تاریخ تفکر اسالمی صحنۀ تالقی این دو نگرش در حوزۀ اسالمشناسی
اس ـ  .به همین ســبب ،برا اندیشــۀ دینی نیز می توان آف ها و آســیب هایی شــناخ و
ویژگیها اســالم ناب و وارونه را شــناســایی کرد .امام خمینی بهعنوان بزرگاحیاگر تفکر
ً
دینی پس از اهل عصـم  ،به این اصـل عنای خاصـی داشتهاند و اصوال میتوان آرمان
نهایی نهضـ فکر و اجتماعی ایشـان را احیا اسـالم ناب در قلمرو نظر و عمل دانس
(یوسفی فخر.)2436 ،
در این مقاله ،با طر بحث کلی دربارۀ نگاه امام به ســکوالریســم و جدایی دین از
سـیاسـ  ،موانع عرفی شـدن نظام سیاسی در اسالم بر اساس بیانات ایشان استنباط خواهد
شد.
پیشینۀ پژوهش

در باب سـکوالریسم و زمینهها نفوذ آن در جوامع مختل اسالمی از نگاه روشنفکران و
محققان داخلی و خارجی کتابهایی نگاشــته شــده اسـ  ،ولی پژوهش ـی رؤ ی نشــد که
بهصـورت منسوم اندیشۀ متفکران انقالب اسالمی را در باب زمینهها بازدارندگی در قبال
ســکوالریســم به رشــتۀ تحریر درآورده باشــد .بنابراین ،بهنوعی نوآور پژوهش حاضــر نیز
بررســی نگاه امام خمینی دربارۀ زمینه ها بازدارندگی جمهور اســالمی ایران از رخنۀ
مبانی سکوالریسم اس .
در ادامه به موارد از مباحث تح عنوان پیشینۀ پژوهش دربارۀ موضوع حاضر اشاراتی
میشــود :بریهی ( )2437در رســالۀ «بررسـی فقهی و حقوقی آثار ســکوالریســم» ،ضــمن
بررسـی مفهومی سکوالریسم ،تالش کرده اس با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی آثار و
پیامدها عرفی شدن را بر اساس نگاه فقهی و حقوقی تبیین و بررسی کند؛ صفر ()2437
در پایاننامۀ بررس ای چگونگی با نمایی جلوههای عام و خاص مدرنیته در اندیش اۀ اسااالم
سایاسای شیعه :مطالعۀ موردی اندیشۀ سیاسی امام خمیمی و مرتضی مطهری ،تالش کرده
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اسـ با بهرهگیر از روش توصـیفی-تحلیلی ،جلوهها عام و خاص مدرنیته بهخصــوص
بحث سکوالریسم را از منظر امام خمینی و شهید مطهر واکاو کند؛ نظر ( )2433در
رسالۀ «عقلگرایی در فقه شیعه و سکوالریسم و تأثیر آن در عرفی شدن» ،با استفاده از روش
تحلیلی-توصـیفی درصـدد دسـتیابی به مفهوم عقالنی سکوالر و کاوش و تبیین آثار آن بر
دین و فقه اس  .در این رساله ،عقلگرایی از نگاه فقه شیعه بررسی شده و همچنین به تبیین
عقلگرایی سـکوالر و تأثیرات مخرب آن در عرفی شدن دین و فقه توجه شده اس ؛ قدردان
قراملکی ( )2475در کتابی تح عنوان سکوالریزم در مسیحیت و اسالم ،زمینهها تولی
و ظهور ســکوالریســم در غرب را بررس ـی کرده و به این نتیوه رس ـیده که به دلیل عملکرد
انحرافی و فســاد حامیان مســیحی  ،ســکوالریســم در ابعاد زندگی اجتماعی جا گز ین
مس ـیحی شــده اس ـ  .در دین اســالم ،به دلیل عدم تحری در مبانی اصــلی چون رآن،
سـکوالریسـم محلی از اعراب ندارد؛ چون اسـالم در زندگی اجتماعی مسلمانان وارد شده
اس ـ و با اســتفاده از باب اجتهاد ،زندگی آنها را مدیری میکند .تفاوت مقالۀ حاضــر با
پژوهش انوامشده در این اس که در پژوهش حاضر ،بر اندیشۀ امام خمینی در باب موانع
عرفی شــدن نظام س ـیاس ـی تمرکز خواهد شــد ،که روش بهکارگرفتهشــده نیز از نوع تحلیل
مضمون اس ؛ امید ( )2476در مقالها تح عنوان «چالشها سکوالریستی و حیطۀ
عمل حکوم اسـالمی» ،مفهوم سـکوالریسـم را در سطو مختل آن واکاو کرده و در
ادامه مؤلفهها سـکوالریسـم را وارسـی کرده و با سـه دیدگاه (ال ) اسالم با سکوالریسم
سازگار اس ( ،ب) اسالم ملزم به سازگار با سکوالریسم اس و (ج) اسالم در تعارض با
ســکوالریســم اس ـ  ،به بررس ـی ســکوالریســم در قبال حکوم اســالمی پرداخته و به
چالشها عرفی حکوم اســالمی توجه کرده اسـ ؛ محمدرحیم عیوضـی و ولی محمد
احمدوند ( )2477در مقاله ا تح عنوان «دیدگاه حضــرت امام خمینی دربارۀ مبانی
سـکوالریسـم» ،نگرش امام در باب سـکوالریسم و خصوصی شدن دین در عرصۀ حیات
انسـان را بررسـی کرده و نگاه امام دربارۀ عدم دخال دین در عرصـۀ اجتماعی و محصور
شدن آن در بعد فرد صرف را نشان دادهاند .در یافتهها پژوهش حاضر حاصل شده که از
منظر امام ،بین دین و سـیاسـ در اسالم جدایی قابل تصور نیس  ،و برا نمونه ،به آیات
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قرآنی و حکوم انبیا اشـاره شــده اسـ  .در مقاله هدف این اسـ که نشــان داده شـود در
اندیشــۀ امام ،چارۀ کار در برابر ســکوالریســم چیســ ؛ در مقاله ا تح عنوان «نقد
سـکوالریسـم از دیدگاه امام خمینی ،»ارتباط بین دین و سیاس و نقش سیاسی اسالم در
جامعۀ اســالمی از منظر امام واکاو و تبیین شـده و این نتیوه بهدسـ آمده اسـ که در
مبانی اندیشــها امام ،بین سـیاسـ و دین افتراقی وجود ندارد و ســکوالریســم محلی از
اعراب در جوامع تابع اسالم ندارد.
در پژوهش حاضـر ،هدف نقد سـکوالریسم نیس  ،بلکه مقصود پی بردن به زمینهها
دفع سکوالریسم اس .
تیلور ( )1556در کتاب خود نظریهها مربوط به ســکوالر شــدن را در دو مؤلفۀ مهم
خالصـه کرده اسـ  :یکی سـکوالر شـدن همان دنیو شدن اس  .در اینوا سکوالر شدن
یعنی گذر از سـاح قدسـی و الهوتی عالم به ساح عرفی و ناسوتی .در این مؤلفه پدیدۀ
عقالنی شدن ظهور میکند؛ یعنی محاسبۀ سود و زیان ،ضرر و منفع امور قدسی اس ؛ و
دیگر افتراق ساختار اس ؛ یعنی ساح سیاسی و نهاد دین متفاوتاند و سکوالر شدن
به این معناس که نهاد دین وظای و کارکردها گوناگون خود را واگذار کرده اس  .تالش
خواهد شد از این دو نظریه در تشریح رساله بهرهبردار شود.
نیگل ( )1525در کتاب فلسفۀ سکوالر و روحیۀ دیمی ،به این مسئله میپردازد« :چگونه
شـخصـی میتواند بازشـناسـی کامل ربط و نسبتش با کل عالم را به زندگی فرد خود وارد
کند؟» او این مســئله را «پرســش کیهانی» می نامد .اگر کس ـی پاســخ دینی را بپذیرد ،دین
میتواند به این پرســش پاســخ دهد؛ اما هدف نیگل بررس ـی و نقد پاســخ ها غیردینی و
سکوالر اس  .درنهای نتیوهگیر نیگل این اس که فلسفهها سکوالر نمیتوانند پاسخ
درخور به روحیۀ دینی بدهند.
درموموع ،پژوهشها مختلفی در باب سکوالریسم و عرفی شدن در اندیشۀ متفکران
انقالب اسـالمی انوام شـده اسـ ؛ ولی آنچه مقالۀ حاضر را از پژوهشها بهاتمامرسیده
سوا میکند نوع نگاه مؤلفهمحور و شاخصمحور به عرفی شدن و بهرهگیر از روش تحلیل
مضمون اس .
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چهارچوب مفهومی و مباحث بنیادین
 .1گونهشناسی سیاست در اندیشۀ امام خمینی

نزد متفکران مســلمان معنا اصــطالحی ســیاس ـ عبارت از رهبر و مدیری جامعه در
جه مصـالح ماد و معنو اس  .در حاکمی اسالمی ،هدف سیاس تحقق بخشیدن
به اصــول و ارزشها الهی و گرفتن حقوق مردم و پرهیز از ظلم و فســاد اسـ  .در منابع و
متون دینی ،واژۀ سیاس بهکرات بهکار گرفته شده اس « .ساس العباد» از اوصافی اس که
در زیارتها و دعاها برا ائمۀ معصوم وارد شده اس  .ازاینرو ،تدبیر امر جامعه و اعمال
سـیاسـ از خصـوصـیات رهبران دینی اس که به واسطۀ آن ،انسانها در راه هدف خلق
تربی میشوند (نوروز .)27 :2432 ،
امام خمینی بر اساس باور خویش به جهان هستی و مقام انسان در آن و نقشی که به او
داده شـده و هدفی که سـیاسـ به دنبال آن اس  ،به قسمبند یا بیان گونهها مختلفی از
سـیاسـ میپردازند و سـیاس را به سه قسم سیاس شیطانی ،سیاس حیوانی و سیاس
الهی تقسیم میکنند (فوز .)34 :2473 ،
سـیاسـ شـیطانی :سیاس شیطانی به بعد منفی مدیری جامعه اشاره دارد که در آن،
نیرنگ و کذب و بهرهگیر از هر ابزار ممکن جه دسـتیابی به هدف جایز شمرده میشود.
طبیعی اسـ که سـیاسـ به این معنا در اسالم جایگاهی ندارد و رهبران دینی از آن دور
میجویند ،و بهعبارتبهتر ،جدایی دین و سیاس به این معنا امر صحیح و منطقی اس ؛
ولی در فرهنگ اسـالمی ،سـیاسـ توأمان با تقواسـ و حاکم اسالمی مزین به ارزشها
الهی اس که همان تقواس (نوروز .)27 :2432 ،
امام خمینی حکوم ها مبتنی بر ارزشها شیطانی و دیکتاتور را مردود میدانند.
از منظر ایشـان ،حکوم باید بر اساس محورها و مبانی اسالمی طر ریز شود که انگیزۀ
آن الهی و سـعادت بشر اس  ،نه حکوم ها دیکتاتور که هدف آنها اغراض شخصی و
شـیطانی اس « :آنچه مردود اس حکوم ها شیطانی و دیکتاتور و ستمگر اس که
برا سلطهجو یی و انگیزهها منحرف و دنیایی که از آن تحذیر نمودهاند؛ جمعآور ثروت
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و مال و قدرتطلبی و طاغوتگرایی اسـ و باالخره دنیایی اسـ که انسان را از حقتعالی
غافل کند» (موسو خمینی ،2472 ،ج .)356 :12
سـیاسـ حیوانی :از منظر امام ،سیاس حیوانی انسان را در یک بعد تربی میکند و
در یک بعد نیازها او را برآورده میسـازد« :اگر فرض کنیم یک فرد پیدا شود که سیاس
صـحیح [ماد ] را اجرا کند ،نه به آن معنا شیطانی فاسدش ،سیاس [او] اگر صحیح هم
باشد ،ام را در یک بعد هدای میکند و راه میبرد و آن بعد حیوانی اس ؛ بعد اجتماعی
ماد اس » (همان ،ج .)341 :24
سـیاسـ اسالمی :از منظر امام ،سیاس اسالمی سیاس انبیا الهی اس که در آن
ســعادت دنیو و اخرو انســانها نهفته اسـ و جوامع اســالمی در صــورت عمل به آنها
سـعادتمند خواهند شد« :سیاس به معنا اینکه جامعه را راه ببرد و هدای کند به آنوایی
که صـال جامعه و صال افراد هس  ،این در روایات ما برا نبی اکرم با لفظ "سیاس "
ثاب شده اس  ،و در دعا ،در زیارت جامعه ،ظاهرًا هس که " َ
ساسه العباد" هم هس  .در
آن روای هم هس که پیغمبر اکرم مبعوث شد که سیاس ام را متکفل باشد» (همان:
.)342
کارگزاران سیاس درس از منظر امام خمینی پیامبران و اولیاء و علماء هستند که به دو
بعد ماد و معنو سیاس توجه داشتهاند .البته ممکن اس کارگزاران سیاس درس غیر
از این سـه طایفه نیز باشـند و آن سـیاسـتی اسـ که درس و منطقی اجرا شود و به خیر و
مصلح مل ها باشد (یوسفی فخر.)255 :2473 ،
 .2دین اسالم و سیاست

ویژگیها و معیارها سیاس اسالمی در اندیشۀ امام به این قرار اس  .2 :سعادتمحور :
در اینوا ســعادت شــامل دو نوع اخرو یا دنیو اسـ ؛  .1جامعنگر به انســان :نگرش
کامل به انســان یا توجه به دو بعد و ســاح اصــلی انســان ،یعنی جســم و رو یا مادی و
معنوی ؛  .4درهمتنیدگی دنیا و آخرت :در نظر گرفتن توأمان دنیا و آخرت انسـان و کوشش
در جه تأمین آن دو؛  .3ســلطهناپذیر ؛  .2نزاه از دروغ و دغل ،خدعه و خیان ؛ .7
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عـدالـ گرایی و قســط محور ؛  .6اســتبـدادگریز و دیکتـاتورزدایی؛  .7عقالنی

و

معنوی گرایی (رودگر.)247 :2432 ،
َّ
امام بیان میکنند« :والله اسـالم تمامش سـیاسـ اس  .اسالم را بد معرفی کردهاند.
سـیاسـ مدن از اسـالم سـرچشمه میگیرد .من از آن آخوندها نیستم که در اینوا بنشینم و
تســبیح دسـ بگیرم؛ من پاپ نیســتم که فقط روزها یکشــنبه مراســمی انوام دهم و بقیۀ
اوقات برا خودم ســلطانی باشــم و به امور دیگر کار نداشــته باشــم» (موســو خمینی،
 ،2472ج .)165 :2
از نگاه امام ،اســالم دینی جامع اســ که برا تمام زندگی بشــر در ابعاد گوناگون
ً
اجتماعی ،سـیاسی ،فرهنگی و اقتصاد برنامه دارد .نگاه تکبعد و صرفا عباد به اسالم
در فلســفۀ امام جایگاهی ندارد« :خدا تبارک وتعالی برا همۀ امور قانون و آداب آورده
اس ـ  .برا انســان پیش از آنکه نطفهاش منعقد شــود تا پس از آنکه به گور میرود ،قانون
وضـع کرده اسـ » (موسو خمینی ،2472 ،ج .)273 :3در اندیشۀ امام خمینی ،اسالم
مال طایفۀ خاصـی نیسـ  :اسـالم برا بشـر آمده اسـ  ،نه برا مسـلمانان .انبیا و پیغمبر
اسـالم نیز برا همۀ انسانها مبعوث شدند .ازاینرو ،ما برا اسالم و جمهور اسالمی
نهضـ کردیم .نهضـ برا اســالم نمیتواند در یک کشــور و حتی کشــورها اســالمی
محصور باشد .نهض برا اسالم همان دنبالۀ نهض انبیاس  .نهض انبیا برا یک محل
نبوده اس (موسو خمینی ،2472 ،ج .)337 :25
یکی از مسـائل مورد تأکید در تاریخ معاصـر ،پیوسـتگی و ارتباط دین و سیاس اس :
دین محدود به یک سـلسـله مباحث اخالقی و پند و اندرز نیس  ،بلکه متفکران اسالمی بر
این باورند که دین موموعها از قوانین زندگی و برنامۀ همهجانبه و فراگیر اس ـ که بر همۀ
بعدها زندگی سـایه افکنده و هدف اصـلی آن اقامۀ قسـط و گسـستن زنویرها اسارت و
تأمین آزاد بشر اس (نوروز  .)257 :2431 ،اندیشۀ سیاسی امام خمینی بر پایۀ اندیشۀ
آمیختگی دین و سـیاس استوار اس  .انقالب اسالمی و سپس حکوم اسالمی بر اساس
همین اندیشـه بنا نهاده شـده اس (ناصر  .)267 :2473 ،الگو نظام جمهور اسالمی
بهعنوان الگو جا گزین برا نظام شـاهنشاهی ،برگرفته از اعتقاد راسخ به اسالم و مذهب
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تشــیع بود که با تأکید بر دو اصــل امام و عدال خواهی ،از ســو عامۀ مردم حمای و
پذیرفته شد.
تقریرات امام خمینی در درس ها خود در نو

که به صــورت کتاب والیت فقیه:

حکومت اسالمی منتشر شد ،نشان میدهد جنبش مذهبی بیش از آنکه جنبشی سیاسی برا
ســرنگونی نظام فاســد باشــد ،قیامی الهی و در راســتا دعوت پیامبران الهی جه تعالی و
تربی انســان و اجتماع انســانی بود .برایناســاس و مطابق با مبنا نظر اندیشـۀ شــیعی و
تمرکز رهبر انقالبی در ایران بود که در ســال  2445جریان فکر دینی مقطع ســازندگی
فرد را ســپر  ،و بخش عظیمی از تالش خود را مصــروف تعلیم و تربی دینی و معنو و
تربی شاگردان برجسته کرد.
بهاین ترتیب ،ایواد یک حرک فرهنگی برا تربی افراد به نخســتین کارویژۀ اندیشــۀ
انقالبی شـیعی تبدیل شـد .رویکرد امام خمینی دربارۀ تشـکیل حکوم اسالمی و تأکید
ً
ایشان بر ضرورت ارتباط میان دین و نظام سیاسی نیز کامال بر این اساس استوار بود (نوزانی،
 .)222 :2477امام خمینی به خوبی درک کرده بودند که بدون در هم شــکســتن باور و
ارزش ها موجود و فراهم کردن زمینه ها ذهنی و اخالقی نو ،امکان هیچ تحولی قابل
تصــور نیس ـ  .ازآن پس ،در همۀ مباحثی که در این دوران طر کردهاند ،موضــوع تعری
حداکثر و جامع از دین یکی از محورها مرکز نظریات ایشــان بوده اسـ  .ازاینرو ،در
ً
منظر ایشـان گسـترۀ آمیختگی دین و سـیاسـ صـرفا قرائ سیاسی از دین و تعری آن در
چهارچوب احکام و مقررات ناظر بر روابط انسـانها با انسانها در زندگی اجتماعی نیس ،
بلکه عرصــه آنقدر وســیع اس ـ که گاهی عبادات محض نیز جنبۀ ســیاســی پیدا میکنند
(موسو خمینی ،2472 ،ج 165 :2؛ درخشه.)33 :2435 ،
در مکتب سیاسی امام خمینی ،معنوی با سیاس در هم آمیخته اس و این دو با هم
دنبال میشـوند .به همین دلیل ،ایشـان تعری خاصی از سیاس دارند .حضرت امام در
تعری ســیاس ـ  ،بر دو مقولۀ اصــال و هدای تأکید میکنند .نتیوۀ این دو مقوله ایواد
تعادل و توازن در جامعه و نابود فساد و سلطۀ ناحق و ستمگرانه اس .
امام حکوم را وسـیلها جه عملیساز هدفها متعالی الهی و بشر و عدال
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اجتماعی می دانند .چنین حکومتی مبتنی بر دیان و با کارکرد گســترده برا تأمین ســعادت
انسان در دنیا و آخرت اس  ،نه حکوم در معنا غربی آن؛ یعنی محدود ساختن به وظای
خاصـی در حوزۀ روابط ماد انسانها (صدرا و کرمزاد  .)213 :2477 ،ایشان اعتقاد به دین
حداکثر داشـتند که عالوه بر تربی باطنی انسـان ،به حفظ مصالح دنیایی میاندیشد ،دارا
دســتورها و احکام برا دنیا و آخرت اس ـ و میتواند به همۀ نیازها معنو و ماد انســان
باتوجهبه مقتضیات زمانی و مکانی پاسخ دهد (دهشیر .)125 :2432 ،
از نگاه امام ،بین ســیاس ـ و عبادت نوعی ادغام وجود دارد که انفکاکپذیر نیس ـ .
ً
مناسب ها اسالم نیز صرفا جنبۀ سیاسی ندارد ،بلکه نوعی آمیختگی بین دین و سیاس بر
آن حاکم اس (موسو خمینی ،2472 ،ج .)336 :3
امـام عامل موفقی و پیروز مل و عامل ســعادت جامعۀ اســالمی را مبانی و
محورها اسالمی میدانند .همچنین ،عامل دفع نظام استکبار و جلوگیر از سلطۀ جهان
اسـتعمار بر جهان اسالم را مبانی اسالمی میدانند .به همین سبب اس که دشمن در پی
آن اس که علما را از مل جدا کند تا زمینه برا استحالۀ اسالم فراهم شود:
این اساات که آنکه اسااالم را میتواند نقش بدهد در دنیا ،آنکه میتواند اسااالم را در
دنیا ابراز کند و ترویج کند ،از دساات مردم گرفته بشااود .اسااالم کمکم گرفته بشااود.
اساا

اساالم اسات .اساا

اینطرف هم اسالم ،اسا

دشمنی هم با اسالم است.

هر دویشاان اینطوری اسات .اینکه شاما گفتید که علما نقش داشتند ،آیا بعدا نقش
دارند؟ علما نقششان این است که هدایت کنند و مردم را راه ببرند و کوشش شده بود
به اینکه علما را منعزل کنند از ملت؛ یعنی دین را از سااایاسااات جدا کنند .دین را
باذارند کنار ،سایاسات را باذارند کنار .اساالم دین سیاست است اصلش (همان ،ج
.)462 :11

در حوزۀ سـیاسـ  ،سـعی و تالش امام خمینی آن اس که با تفکراتی نظیر «سیاس
یکســره خدعه و نیرنگ اسـ » یا «ســیاسـ امر اسـ دنیو و مذموم که مســلمانان و
ً
روحانیان نباید خود را بدان آلوده سـازند» یا نهایتا اینکه «اسـالم یکسره عبادت اس ؛ دین
از سیاس جداس و هریک از این دو متخصص مربوط به خود را میخواهد و علما دینی
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صالحی الزم برا دخال در آن را ندارند» به مبارزه بپردازند .امام همواره مسلمانان را به
هوشیار در این امر دعوت میکنند و میکوشند آنان را از غفل در این مسئله آگاه سازند.
ایشـان تأکید میکنند که در اسـالم حقیقی و راستین ،دین از سیاس جدا نیس (حسینی،
.)65 :2473
امام در مصــاحبها که با روزنامۀ تایمز صــورت گرف  ،بین رهبر مذهبی و رهبر
سـیاسـی تناقضـی قائل نشـدند .از منظر امام ،مبارزۀ سـیاسـی و هدای مبارزات سیاسی
نیازمند رهبر دینی اس (موسو خمینی ،2472 ،ج .)473 :2
در بینش امام خمینی ،فلسـفۀ ظهور و تولی اسالم بر این سبب اس که زندگی انسان
را در ابعاد مختل آن تحول بخشد و روند فکر و عمل انسان را در زندگی فرد و اجتماعی
تنظیم کند« :اسـالم به این منظور بهوجود آمد که به انسـان ابعاد واقعی و شـأن انسانی اعطا
کند؛ یعنی انسـان را از نظر زندگی اجتماعی ،شـخصـی و سـیاسـی تحول بخشد و به غنا
روحی انسـان یار دهد .اسالم قادر به ایواد چنین تحولی هس  .قوانین اسالم به نیازها
انسان پاسخ میگو ید .این قوانین بسیار صریح و روشن هستند» (همان ،ج .)131 :3
از نگاه امام ،فلســفۀ بعث پیامبران الهی برا ســعادت دنیو و اخرو بشــر اسـ و
اسـالم بعد معنو صرف نیس  .از متن اسالم حکوم اسالمی شکل میگیرد که در دنیا و
آخرت مطر اسـ « :اسـالم دین سـیاسـ اسـ قبل از اینکه دین معنو یات باشد .اسالم
همان طور که به معنو یات نظر دارد و همان طور که به روحیات نظر دارد و تربی دینی
میکند و تربی نفسانی میکند و تهذیب نفس میکند ،همانطور [هم] به مادیات نظر دارد
و مردم را تربی میکند در عالم که چطور از مادیات استفاده کنند» (همان ،ج .)376 :7
پیامبر اسـالم بر اسـاس مبانی و ارزشها اسالمی ،تشکیل حکوم دادند تا جامعۀ
بشر را در جه اهداف الهی به سعادت برسانند .این نگاه به سیاس نشان از این دارد که
رآن شـامل اهداف سـیاسـی و اقتصـاد اسـ و جدایی دین از سیاس در منظومۀ فکر
اسـالم جایگاهی ندارد .اسـالم سـد راه پیشـرف بشـر نیس  ،بلکه از نگاه امام ،اسالم به
دنبال این اسـ که انسـان بهدور از مفاسـد اخالقی و عوامل انحطاط در روند رشد و تعالی
قرار گیرد (همان ،ج .)357 :12
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در دیدگاه امام خمینی ،مسـئلۀ افتراق دین از سـیاسـ در مبانی قرآنی و سـن یا در اسالم
جایگاه و خاسـتگاهی ندارد و ورود آن در جهان اسالم نوعی بدع محسوب میشود ،که تح
تأثیر عوامل گوناگون وارد اسـالم شـده و پدیدها غیراسالمی اس  .در این میان ،مهمترین عامل
معتقد به این جدایی ،عناصــر دروندینی چون روحانیان مقدسمآب و بیخبر از اســالم بودهاند.
اینان اسالم را به گونۀ دیگر  ،غیر از آنچه در حقیق اس  ،معرفی و شکلی ناقص از دین را ارائه
میکنند تا از این طریق ،خاصـی سـیاسـی و انقالبی را که جزء حقیقی اسـالم اس  ،از آن جدا
کنند و اجازه ندهند مسلمانان در تالش و نهض و جنبش باشند.
ً
از نظر امام ،انفعال روحانیان و حوزهها علمیه در برابر حکوم جور ،خصـوصا در دوران
پهلو  ،از آثار سوء «پذیرش جدایی دین از سیاس » و بیمحلی به مسائل سیاسی بود (حسینی،
 .)35 :2431به باور امام« ،وضــع این اس ـ که باید روحانی فقط بنشــیند و دو رکع نماز
بخواند و برود منزلش و همان جا چرت بزند تا دوباره وق نماز دیگر بیاید .اینها همه تبلیغاتی
بوده اسـ که در طول مدت از آنوقتی که اسالم تولد پیدا کرد و قدرت پیدا کرد به دس خلفا
امو و عباسـی و بعد هم به دس حکوم ها مرتوع و بعد هم به دس قدرتها بزرگ این
مسـائل شـده اسـ که اسالم را منزو کنند و منزو کردند» (موسو خمینی ،2472 ،ج :27
 .)21در اندیشـۀ امام خمینی ،جدایی دین از سـیاس را کشورها استعمار رواج دادند تا به
واســطۀ آن ،بین دو فرقۀ عالم دینی و غیر آن جدایی بیندازند؛ زیرا در صــورت اتحاد گروه ها
مختل  ،آنها نمیتوانند به منافع خویش دس یابند (همان ،ج .)151 :7
 .3سکولریسم و آموزههای دینی

حضرت امام با عنای خداوند و با پشتیبانی ام مسلمان ایران و تالشها و مواهدتها
اصـحاب و یارانشـان ،انقالبی عظیم در ایران و تحولی ژرف در جهان معاصـر بر پا کردند و
نظامی نو بر پایۀ «معیارها و ارزشها الهی» بنا نهادند .اصل و اساس مبارزه و قیام حضرت
امـام از ابتدا «برچیدن نظام طاغوتی» و «جا گزین کردن نظام اســالمی» و «احیا
ارزشها اصـیل» آن بود؛ ارزشهایی که در طی قرنها متماد بهوسـیلۀ دشمنان اسالم
بهفراموشی سپرده شده و ضدارزشها جا آنها را گرفته بود.
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رهبر کبیر انقالب با اطالع و آگاهی کامل از ترفندها دشمنان در طول تاریخ اسالم در
محو آثار اسالمی در همۀ زمینهها ،به مقابله با آن پرداختند و در طول مبارزات پیگیر خویش،
ضـمن بیان ارزشها واقعی اسـالم و شـناساندن آنها به مردم و تالش در جه پایهگذار
ً
آنها ،عمال بر انحرافاتی که دیگران آنها را ارزش تلقی میکردند ،خط بطالن کشیدند (ورعی،
 .)112 :2467آنچه در جامعۀ ایران در سالها  2427و  2426و به تبع آن در جهان اسالم
اتفاق افتاد ،نقطۀ مقابل دادهها و رخدادها موجود در غرب ،و به معنا کارکرد سـیاســی و
اجتماعی قائل شـدن برا دین اسـ  .در جریان رخداد انقالبی مردمی ،گسـترده و مبتنی بر
دین اسالم در ایران ،اسالم در عمل وارد فضا کلی کشور شد و ادارۀ جامعه و قانون اساسی
بر اساس مبانی اسالم پیریز شد (خرمشاد و همکاران .)472 :2435 ،از انحرافاتی که در
نگاه امام پیش رو انقالب و جمهور اسـالمی قرار دارد ،عرفی شـدن نظام سـیاسی در
جامعۀ اسالمی اس .
 .4فقدان جایگاه سکولریسم در آموزههای اسالمی

اندیشۀ سیاسی امام مبتنی بر پایههایی همچون «نظریۀ والی »« ،اسالم ناب»« ،آمیختگی
دین و ســیاسـ »« ،دینباور » و «وحدت مســلمانان تح لوا کلمۀ توحید» قوام دارد و
خاستگاه ام در اندیشۀ ایشان متأثر از موضوعاتی همچون هوی اسالمی ،فرهنگ انتظار،
وحدت اســالمی ،ظلمســتیز و حقگرایی و واقعیات اجتماعی شــکل گرفته اسـ (پرتو و
فیض .)234 :2432 ،امام ســکوالریسـم یا جدایی دین از سـیاسـ را زاییدۀ تمدن غرب
میدانند که در آنوا شــکل گرف و ســپس به ســایر جوامع غیرغربی و ازجمله کشــورها
اسالمی وارد شد.
از نظر امام ،طر ســکوالریســم در جوامع اســالمی توطئۀ حســابشــدۀ غرب برا
تحری دین اسالم و سلطه بر این جوامع اس  .غرب با تبلیغات منفی خود اینگونه وانمود
کرده اسـ که اسـالم دین جامع و کاملی نیس ؛ دین حیات نیس ؛ نحوۀ حکوم دار و
قوانین حکومتی را نیاورده اس ؛ اسالم فقط احکام حیض و نفاس و احکام اخالقی اس و
دربارۀ زندگی اجتماعی و ادارۀ جامعه ،مطلب مفید ارائه نداده اســ (طاهر بنچنار ،
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 .)217 :2477امام خمینی ضــمن بیان متفاوت بودن معنا و عملکرد مذهب در فرهنگ
اسـالمی ،مذهب را یک رابطۀ شخصی بین انسان و خدا نمیدانند ،بلکه آن را دارا سیستم
جامع و نظام اجتماعی ،اقتصاد  ،سیاسی و فرهنگی میدانند که برا تمام شئون و بعدها
گوناگون حیات انســان نقشــه و برنامه دارد (عیوضــی و احمدوند .)257 :2477 ،از نگاه
امام ،مذهب مسـیح توسط نظامها استعمار و بر اساس اغراض و نفسیات بشر دچار
تحری شـده اسـ و دین فعلی مسـیحی دین حضـرت عیسی نیس  ،که در آن انسان از
مسـائل گوناگون ازجمله سـیاسـی بهدور باشـد و دین مسیحی در آن دخالتی نداشته باشد
(موسو خمینی ،2472 ،ج .)374 :22
امام بین اسـالم و مسـیحی مقایسها را انوام دادهاند ،و اسالم را برخالف مسیحی
ارتباط صرف بین خدا و مخلوق نمیدانند ،بلکه از منظر ایشان ،اسالم برنامۀ زندگی فرد و
اجتماعی بشر اس « :گمان نشود اسالم مثل مسیحی هس  :فقط یک رابطۀ معنو ما بین
افراد و خدا تبارکوتعالی اسـ و بس .اســالم برنامۀ زندگی دارد؛ اســالم برنامۀ حکوم
دارد» (همان ،ج  .)45 :1بر اســاس بیانات امام ،یکی از عوامل مهم ظهور و نشــر
سکوالریسم استعمار اس :
معاألساف تاکنون دسات خیانت استعمار ،به وسایل م،تلفه ،فاصلۀ عمیق بین طبقۀ
جوان و مسااائل ارجمند دین و قواعد سااودمند اسااالم ایجاد نموده ،طبقۀ جوان را به
روحانیین و اینها را به آنها بد معرفی نموده و درنتیجه وحدت فکری و عملی از بین
رفته و راه را برای مقاصااد شااوم اجانب باز نموده اساات؛ و تأسااف بیشااتر آنکه همین
دسااتااه های مرموز ناذاشاااته اند طبقۀ تحصااایل کرده به احکام مقدسااۀ اساااالم،
به خصااوص قوانین تشااکیالتی و اجتماعی و اقتصااادی آن توجه کنند ،و با تبلیغات
گوناگون وانمود نموده اند که اسااالم جز احکام عبادی ،مطلبی ندارد؛ درصااورتی که
قواعد سیاسی و اجتماعی آن بیشتر از مطالب عبادی آن است (همان.)255 :

روششناسی :تحلیل مضمون

تحلیل مضــمون فرایند برا تحلیل دادهها متنی اس ـ و دادهها پراکنده و متنوع را به
دادههایی تفصـیلی و غنی تبدیل میکند .روش مذکور از شمارش کلمات و عبارات ظاهر
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فراتر میرود و جه شـناخ و توضیح ایدهها صریح و ضمنی متمرکز میشود .سپس از
کدها مضــامین اصــلی جه تحلیل عمیق دادهها بهرهبردار میشــود .از فراوانی نســبی
مضــامین می توان جه تطبیق و مقایس ـۀ آنها و ایواد ماتریس مضــامین و ترس ـیم شــبکۀ
مضامین در تحلیل مضمون استفاده کرد .اگرچه انعطافپذیر مز ی تحلیل مضمون اس ،
می تواند عیب داشــته باشــد؛ زیرا راهنمایی ها خاصــی جه تحلیل ها ســطح باالتر
نمی دهد .ازاین جه  ،محقق اغلب به ناچار خود تصــمیم می گیرد که به چیز در داده ها
متمرکز شـود .عیب دیگر تحلیل مضمون در قیاس با روشها تحلیل کیفی دیگر این اس
که برخالف روشها شـر حالنو یسـی یا تحلیل روای  ،محقق حال اسـتمرار و تناقض
موجود میان داده ها را نمی تواند حفظ کند و ممکن اســ این ناهمخوانی ها و تناقض ها
میان دادهها نشــان داده شــود .بنابراین ،برخالف روشها تحلیل گفتمان یا تحلیل محتوا،
تحلیل مضمون ساده به پژوهشگر اجازه نمیدهد دربارۀ زبان بهکارگرفتهشده در متن ادعایی
داشــته باشــد .تحلیل مضــمون به روشها مختلفی قابل اســتفاده و اجراسـ (درخشــه و
همکاران.)23-24 :2433 ،

شکل شمارۀ  .1ساختار شبکۀ مضمونی (همان)75 :

جه پایایی روش تحلیل مضــمون دربارۀ موضــوع عرفی شــدن در اندیشـۀ امام خمینی،
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نگارنده پس از اســتخراج کدها عام از متون مد نظر ،پس از گذش ـ ســه هفته ،دوباره به
متون اولیه رجوع و کدها عام را اســتخراج کرده اس ـ و به دلیل اینکه بیش از نود درصــد
کدها اسـتخراجشده در این دو مرحله تشابه داشتهاند و برداش متمایز صورت نگرفته،
پژوهش دارا روایی الزم برا ارائۀ مطلب اسـ  .درضــمن ،بررســی اندیشــهها متفکران
مســلمان نیاز به مراجعه به آرا خبرگی ندارد؛ زیرا متون آنها از اتقان نظر و روایی
برخوردار اس .
مراحل روش تحلیل مضمون
 .1تحویل متن و استخراج مضامین پایهای

برا شـروع کار تحلیل مضـامین در اندیشـۀ متفکران الزم اس مضمونها پایه استخراج
شــود ،و نخســتین مرحله تحویل متن اســ  .در این مرحله ،نقل قول ها مربوط به امام
خمینی دربارۀ موانع عرفی شــدن حکوم اســالمی اســتخراج میشــود .این مضــامین در
کدهایی سـازماندهی میشـوند که با عنوان مضامین پایها شناخته میشوند .این مضامین
برا شــکلگیر مضــامین فراگیر الزم هســتند و اگر روند اســتخراج کدها و مضــامین عام
به خوبی انوام نشــود ،بســتر اســتخراج مضــامین فراگیر فراهم نمی شــود .نقل قول ها
ً
اســتخراجشــده از متن آثار متفکر مدنظر ،مطالبی را مســتقیما به ذهن متبادر می کند که با
استخراج مضامین این نقل قولها ،بسترها ورود به مرحلۀ دوم فراهم میشود.
 .2تبدیل مضامین پایه به مضامین فراگیر

در مرحلۀ دوم تحلیل مضـمون ،مضـامین پایها به مضـامین فراگیر تبدیل میشوند .در این
مرحله ،مضمونها سازماندهنده از مضامین استخراجشده از مرحلۀ تحویل متن نیز انتزاع
میشوند .اقدام اساسی در این مرحله ،سازماندهی مودد مضامین اولیه برا ارائۀ مضامین
انتزاعیتر اسـ که فرصـ دسـتیابی به مضامین اصلی و فراگیر را فراهم میآورد .مضامین
فراگیر نیز نسـب به مضـامین مرحلۀ اول اصـلی ،مرکز و جامعتر اسـ و امکان توصی
شبکۀ مضامین را فراهم میآورد.
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 .3کشف و توصیف شبکۀ مضامین

پس از استخراج مضامین پایه و فراگیر در مرحلۀ اول و دوم تحلیل مضمون ،فضا الزم برا
توصـی و تشـریح مضـامین مربوط به موانع عرفی شـدن حکوم اسالمی در اندیشۀ امام
خمینی فراهم میشـود .با بررسـی مضـامین اسـتخراجشـده و کدگذار ها الزم ،شبکۀ
مضـامین تشـریح و توصـی میشـود .در انتها این مرحله ،موموعۀ مضـامین مندرج در
جدولها تحلیل مضمون بهصورت تحلیلی و نمودار شاخص شبکۀ مضامین ارائه میشود.

شکل شمارۀ  .2ساختار شبکۀ مضمونی (همان)77 :

تحویل متن و استخراج مضامین پایه

در این بخش ،متون امام خمینی در باب موانع عرفی شدن نظام سیاسی بررسی ،و مضامین
پایه در جدول اسـتخراج میشـود تا بسترها شکلگیر مضمونها سازماندهنده فراهم
ً
شود .به دلیل حوم بسیار متون بررسیشده ،در این بخش صرفا بخشی از تحویل متون ارائه
میشود تا از افزایش حوم رساله جلوگیر شود.
جدول شمارۀ  .1تحویل متن و استخراج مضامین پایۀ موانع عرفی شدن در اندیشۀ
امام خمینی

نقل قول

ردیف
البته قرائ
2

رآن و حاضــر بودن رآن در تمام شــئون

زندگی انســان از امور الزم اس ـ  ،لکن کافی نیس ـ .
رآن باید در تمام شئون زندگی ما حاضر باشد.

مضامین پایه
رآن کریم برا تمام جنبهها
زندگی برنامه دارد.
باید رآن از مهووری خارج شود.
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اسـالمشـناس کسـی اس که این دو مطلب را ،این دو
جبهه را ،هم جبهۀ معنو را بشـناسد هم جبهۀ ظاهر
را؛ یعنی هم اســالم را بشــناســد به آن جهات معنو که
1

دارد ،و هم اســالم را بشــناســد به این جهات ماد که
دارد .کسی که اسالم را بخواهد بشناسد ،باید به اینجور

باید آموزهها دینی بهخوبی ترویج
شود.

بشـناسـد؛ یعنی آیات و روایاتی و احکامی که وارد شده
اس .
اسـالم واقعی را بشـناسـند و بشـناسانند .مل اسالم را
بیدار و آگاه ساخته ،تباین اسالم پیغمبر خدا و اولیا
4

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

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

برسانند.
مادامیکه این مل این حالی که اآلن دارند که توجه به
معنو یات تا یک حدود  ،و این جوان ها ما توجه به
3

معنو یات دارند و این تحول عظیم پیدا شــده اس ـ در جامعه برا تحول نیازمند پایبند به
آنها که شــهادت را با جانودل میخرند ،مادامیکه این

معنویات اس .

محفوظ اسـ  ،این جمهور اسالمی محفوظ اس و
هیچکسی نمیتواند به او تعد کند.
در مولس ما ،در ارگانها دولتی ما ،در مواهدین ما،
2

در ارتش ما ،در قوا مسـلحه ،در قوا قضائیه باید این
معنو ی محفوظ بماند؛ توجه به خدا محفوظ بماند.

حفظ معنوی باید در تمام نهادها و
ارگانها حکوم رعای شود.

این قوۀ ایمان اسـ که مردم را سرتاسر ایران بسیج کرد.
این دس ـ غیبی الهی بود که مردم ایران را ســرتاســر از
7

بچۀ دبسـتانی تا پیرمرد بیمارسـتانی ،با هم همصدا و با
هم هم مقصــد کرد .قدرت ایمان ،قوۀ اســالم ،قدرت

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

معنو مل این پیروز را به ما ارزانی داش .
6

ما باید این را بفهمیم که همهچیز هســتیم و از هیچکس

خودباور و اتکا به درون جامعه

کم نداریم .ما که خودمان را گم کرده بودیم ،باید این

الزمۀ پیشرف اجتماعی ،فرهنگی و

«خود» گم کرده را پیدا کنیم و این فکر که بر ما تحمیل

اقتصاد اس .
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شـده بود که «اگر دس خارج کوتاه شود ،میمیریم» را
با تمام قدرت از بین ببریم؛ و دیدید که ملتی با دســ

خودباور رمز از بین بردن دشمنان
اسالم اس .

خالی در مقابل ابرقدرت ها و قدرت ها ایســتاد و این

امید به خدا و ایمان به وعدهها

حرک موجی برداشـ که به امید خدا ،به این زود ها

الهی عامل پیروز بر دشمنان

نمیایستد.

اس .

ما تا نفهمیم که خودمان هم یک شــخصــیتی داریم،
7

مسـلمانها هم یک گروهی هستند و شخصیتی دارند و تحول روحی و درک شخصی فرد
می توانند خودشــان هم کار انوام بدهند ،تا نخواهیم

و جمعی الزمۀ تعالی اس .

یک کار را نمیتوانیم و تا بیدار نشویم ،نمیخواهیم.
شــرق یک فرهنگ اســالمی دارد که بلندترین فرهنگ،
3

مترقیترین فرهنگ اس ـ  .با این فرهنگ اســالمی باید
تمام احتیاجاتش را اصـال کند ،و دستش را پیش غرب
دراز نکند.

فرهنگ اسالمی توانمند الزم برا
اصال امور را دارد و این تحول در
برابر غرب ،عامل موفقی اس .

اول باید خودتان را درس ـ کنید؛ اول باید باورتان بیاید
که ما هم انســانیم ،ما هم قدرت تفکر داریم ،ما هم
25

قدرت صـنع داریم .این قدرت در همۀ افراد بشر بقوه
هسـ  .اگر این باور برا شما پیدا شد[ ،موفق خواهید

تحول درونی گام نخس در مسیر
پیشرف هاس .

بود].
یک تحول روحی پیدا شــده بود از برا همۀ قشــرها که
22

آن تحول خیلی اهمی داش ـ  ،و به نظر من ،آن تحول تحول روحی عامل نابود استبداد و
روحی که برا مل حاصـل شد از آن تحولی که ایواد

ظالم در نظام دینی اس .

کردند و رژیم را بیرون کردند ،آن اهمیتش بیشتر اس .

21

اینها متحول شـدند :انسـان عشـرتکدها متحول شد به

تحول روحی عامل شکلگیر

انسـان مواهد اسالمی؛ انسان شهوتران متحول شد به

انسان مواهد انقالبی و اسالمی

انسـان عاشـق موت؛ و این عشق به موت اس که تمام

اس .

مســائل اســالم را دارد حل میکند .عالج این اسـ که
مردم را آگاه کنید و متحول کنید ،دعوت کنید به تقوا،
دعوت کنید به ارزشها انسانی.

24

انقالب درونی این مل موجب شد که این انقالب پیدا

تحول روحی الزمۀ تعالی ارزشها
انسانی در جامعۀ دینی اس .
انقالب درونی و خودساز عامل
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شـد و همان انقالب درونی آنها و شناخ آنها از اسالم

پیروز نهض اسالمی مل ایران

و توجه آنها به خدا تبارک وتعالی موجب شــد که در

شد.

تمام این دورها که ما در آن هستیم ،از اولی که قیام شد
و بعد به انقالب مبدل شــد و بعد پیروز شــد و تا اآلن،
روزبهروز میبینید که حضــور مل و تعهد مل رو به
افزایش اسـ  .این نه برا انقالب اسـ ؛ برا انقالب
درونی اس .
باید انقالب باطنی بکنیم .باید نفوســمان هم منقلب
23

بشود .اگر تا حاال در تح سلطۀ شیطان و طاغوت بوده

تحول عمومی عامل پیروز جریان

اســ  ،متحول بشــو یم و بیرون برو یم از این پوشــش

حق بر باطل خواهد بود.

شیطانی به پوشش رحمانی.
امروز عدها با ژس ـ مآبی چنان تیشــه به ریشــۀ دین و
22

انقالب و نظام می زنند که گو یی وظیفه ا غیر از این تحورگرایان در حوزهها علمیه نفوذ
نـدارنـد .خطر تحورگرایان و مقدس نمایان احمق در

کردهاند.

حوزهها علمیه کم نیس .

ً
یقینا روحانیون مواهد از نفوذ بیشــتر زخم برداشــتهاند .گمان

27

نکنید که تهم وابســتگی و افترا بی دینی را تنها اغیار به
روحانی زده اس ـ ؛ هرگز .ضــربات روحانی ناآگاه و آگاه
وابسته بهمراتب کار تر از اغیار بوده و هس .

از داخل جبهۀ خود گلولۀ حیله و مقدسمآبی و تحور
26

جریان نفوذ توسط افراد منافق در
حوزهها علمیه عامل فشار بر
جریان اسالم ناب اس .
مقدسمآبان و نفاق عامل شکس

بود؛ گلوله زخم زبان و نفاق و دورو یی بود که هزار بار

نظام دینی اس .

بیشــتر از باروت و ســرب جگر و جان را میســوخ و

نفاق عامل خیان به نظام اسالمی

میدرید.

اس .

کشــور مـا و ملـ مـا احتیـاج بـه ســازندگی دارد.
27

ســازندگیها روحی مقدم بر همۀ ســازندگیهاس ـ .

سازندگی روحی و معنو از

جهاد سازندگی از خود افراد باید شروع بشود و خودشان

ملزومات سازندگی ماد و

را بســازند و با ش ـیطان باطنی جهاد کنند ،که این جهاد

اجتماعی اس .

منشأ همۀ جهادهایی اس که بعد واقع میشود.
23

اگر انسانها توجه به خودشان داشته باشند ،جهاد نکرده

اصال جامعه در نخستین مرحله به

باشند با شیطان خودشان ،اینها واحد واحدهایی هستند

اصال فرد و مبارزه با جهاد با
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که عالوه بر اینکه نمی توانند اصــال جامعه را بکنند،

نفس نیاز دارد.

فساد هم در جامعه میکنند .همۀ فسادهایی که در عالم
واقع میشود ،برا این اس که آن جهاد واقع نشده؛ آن
جهاد اکبر واقع نشده.
باید خودتان را بسـازید تا بتوانید قیام کنید .خود ساختن به
اینکه تبعی [کنید] از احکام خدا :هرچه فرموده اســ
اطاع ؛ هرچه فرمود نه ،نه؛ هرچه فرمود آره ،آره .وقتی
اینطور شـد ،یکمرتبه ،یکمرتبه پیدا شـد یکمرتبها که
از برا انســان باید باشــد .اگر این کار اینطور بشــود که

15

هرچه فرمود نه ،نه و هرچه فرمود آره ،آره شــد ،و این تابع

قیام برا خداوند و مقابله با هوا

ارادۀ حقتعالی شـد که هرچه فرموده اس میکنم ،هرچه

نفسانی نیازمند خودساز اس .

فرموده اس ـ نکن نمیکنم ،این از انســانی یک «مرتبه»
پیدا شــده .مراتب دیگر هم زیاد اس ـ ؛ و اگر این مرتبه از
انسـانی هم پیدا شـد که من کارم کار شد که برا خدا
این کار را میکنم ،شـکسـ دیگر در آن نیس  .کار که
برا خداس  ،شکس در آن نیس .

12

قیـام کنید و برا خدا قیام کنید؛ قیام فراد در مقابل

افراد برا توسعۀ فرد نیاز به قیام

جنود ش ـیطانی باطن خودتان ،و قیام همگانی در مقابل

لله دارند و باید از طریق پاکساز

قدرتها ش ـیطانی .اگر قیام و نهض ـ  ،الهی و برا

خود ،قوام فرد و جمعی را تضمین

خدا باشد ،پیروز اس .
ما حفظ اسـالمی این نهض را بکنیم .این نهض از
11

اولش اســالمی بود و تا اینوا هم اســالمی هســ و
انشــاءالله تا آخر هم اســالمی باشــد .اگر این محفوظ
بماند ،آسیب دیگر نمیبینند.

کنند.
نهض اسالمی تأکید بر حضور
اسالم در همۀ بخشها اجتماع و
حکوم دارد.

مل ما تا این وحدت کلمه را دارند و تا این اخالص را به
14

اسـالم دارند ،این اخالص به اسالم که خودشان را فدایی

اخالص در پیوند با وحدت عامل

برا اســالم می کننـد و اســالم را همه چیز خودشــان

پیشرف روزافزون نظام دینی اس .

میدانند ،تا این معنا محفوظ اسـ  ،ما باید مطمئن باشیم
که پیروزیم ،و ما همه باید این معنا را حفظ بکنیم.
13

با رأ به جمهور اسالمی آرمانها اسالم تحقق پیدا

باید به احکام و فرمانها اسالم در
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نمیکند .دنبال این رأ  ،عمل باید باشــد :باید یکییکی
احکام شرع در خارج تحقق پیدا کند.

بخشها مختل حکوم احترام
گذاش .

هر اصــالحی نقطۀ اولش خود انســان اس ـ  .چنانچه تربی گام نخس در اصال جامعه
خود انســان تربی نشــود ،نمی تواند دیگران را تربی
12

کند .ازاین جه  ،آن چیز که بر همۀ ما الزم اســ
ابتدا کردن به نفس خودمان اسـ و قانع نشدن به اینکه
همان ظاهر درســ باشــد و از قلبمان شــروع کنیم؛
مغزمان شروع کنیم.

اس .
دور از تربی دینی و انسانی عامل
دور شدن جامعه از اهداف و
آرمانهاس .
تربی الهی–انسانی الزمۀ سعادت

17

انســان اگر تربی بشــود ،آن تربیتی که کتابها الهی،

فرد و اجتماع اس .

رآن کریم ،آن تربی را متکفل شــده اســ  ،اگر ما

تربی قرآنی الزمۀ تعالی نظام

تربی بشــو یم به تربی ها قرآنی ،باالترین موجود در

اسالمی اس .

کمال خواهیم شد.

تربی صحیح موجب کمال افراد
خواهد بود.

راه اصــال یک مملکتی فرهنگ آن مملک اســ .
اصـال باید از فرهنگ شروع بشود .اگر فرهنگ درس
16

بشــود ،یک مملک اصــال میشــود؛ برا اینکه از
فرهنگ اســ که در وزارت خانهها میرود؛ از فرهنگ
اس که در مولس میرود؛ از فرهنگ اس که کارمند
درس میشود.

اصال فرهنگ برا تعالی جامعۀ
اسالمی الزم اس .
ترمیم فرهنگ عمومی جامعه در
بخشها گوناگون به پیشرف دین
کمک شایانی میکند.

امربهمعروف و نهیازمنکر دو اصـلی اس در اسالم که
همهچیز را میخواهد اصـال کند؛ یعنی با این دو اصل
17

میخواهد تمام قشــرها مســلمین را اصــال بکند .به

امربهمعروف و نهیازمنکر راهبرد

همـه مـأموری داده ،به همه ،به تمام افراد زیر پرچم

اصال نظام دینی اس .

مـأموریـ داده کـه باید وادار کنید همه را به کارها
صحیح و جلوگیر کنید از کارها فاسد.
13

امربـه معروف و نهی ازمنکر بر همۀ مســلمین واجب

امربهمعروف و نهیازمنکر بهمثابه

اســ  .جلوگیر از منکرات بر همۀ مســلمین واجب

اصلی راهبرد بر همگان واجب

اس .

اس .
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شــما و ما موظفیم که هم در تمام امور که مربوط به
45

دســتگاه ها اجرایی اســ امربه معروف کنیم؛ و اگر
اشــخاصــی پیدا میشــوند که خالف میکنند ،معرفی
کنیم به مقاماتی که برا جلوگیر مهیا هستند.

جلوگیر از فساد در جامعه امر
الزم اس .
امربهمعروف و نهیازمنکر حتی در
دستگاهها اجرایی هم اصلی الزم
اس .

ً
از مهمات مســئله این اســ که اوال اســالمی بشــود

اسالمیساز از ملزومات تشکیل

همهچیز ،و ظواهر اســالم باید در آنوا حکمفرما باشــد.

جامعۀ دینی اس .

اینکه بعضـیها عقیده دارند که حاال ظواهر را کار نداشــته
42

باشـیم و برویم سـراغ مکتب ،اینها برخالف اسالم اس .
آن چیز که هســ این اســ که باید ظواهر در این
پادگانها ارتشــی و در آن مراکز که شــما هســتید و

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

پاسدارها هستند ،ظواهر باید محفوظ باشد.
دانشــگاه مبدأ همۀ تحوالت اســ  .از دانشــگاه ،چه

دانشگاه مبدأ تحوالت معنو و

دانشــگـاه علوم قدیمه ،چه دانشــگاه علوم جدیده ،از

ماد در جامعه اس .

دانشگاه سعادت یک مل و در مقابل سعادت ،شقاوت
41

یک مل ســرچشــمه میگیرد .دانشــگاه را باید جدی
کرد .جدی بکنید دانشـگاه را درستش کنید؛ دانشگاه را
اســالمی اش کنید .مملک ما برا اســالم زحم

اصال دانشگاه از معایب میتواند
جامعه را رستگار کند.

کشــیده اســ و باید برا اســالم زحم بکشــد و
میکشد و همهچیزش باید اسالمی بشود.
شـما دانشگاهیها کوشش کنید که انسان درس کنید.
اگر انســان درســ کردید ،مملک خودتان را نوات
میدهید .اگر انسـان متعهد درس کردید ،انسان امین،
44

انســان معتقد به یک عالم دیگر ،انســان معتقد به خدا،

سعادت کشور اسالمی در گرو

مؤمن به خدا ،اگر این انسـان در دانشـگاهها شما و ما

تعامل نهاد دانشگاه و روحانی

تربی شــد ،مملکتتان را نوات میدهد .بنابراین ،کار،
کار بسـیار شـری  ،و مسـئولی  ،مسئولی بسیار زیاد.
اآلن این مسئولی به دوش ما و شماس  .این مسئولی
بزرگ ،یعنی ســعادت مل را شــما و ما باید بیمه کنیم:

اس .
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قشر روحانی و قشر دانشگاهی .سعادت مل را شماها
باید بیمه کنید.
روحـانیـ نباید از چیز بترســد .روحانی نباید از
43

عربدهکشـیها ،وحشیگر ها و غوغا مشتی رجاله و

روحانیان باید در راه اعتال اسالم

اراذل وحش کند .علما و روحانیان باید تا آخرین قطرۀ

هزینه کنند و با روحیۀ انقالبی ،از

خون خود را در راه اســالم ،در راه رآن و در راه اعتال
َّ
کلمة الله نثار کنند.

چیز هراس نداشته باشند.

وظیفۀ شــما این اس ـ در هر مقام که هســتید وزان و
حیثی اســالم را حفظ کنید .اگر یک نفر از افراد ش ـما
42

برخالف ز خودش عمل کند ،جامعۀ روحانی را بد
معرفی می کند .راضــی نشــو ید دیگران که بد معرفی

روحانیان باید مراقب رفتار و اعمال
خود باشند.

[می]کنند ،خودمان هم بد معرفی کنیم.
ثمره دیگر این بحـث ارائه تصــو یر معقول از مقوله

فرهنگ اسالمی مانع فساد و تباهی

اسـالمی شـدن علوم و دانشـگاههاس  .پس از پیروز

اس .

انقالب اسـالمی ایران ،هماره یکی از دغدغهها دول
47

و مل  ،اسالمی شدن دانشگاهها بوده و هس و در این
راه تالش هـا زیـاد نیز صــورت پذیرفته اســ ...

درونیساز فرهنگ صحیح

اســالمی شــدن دانشــگاهها نیز به آن اس ـ که نگاه به

اسالمی عامل پیشرف خواهد بود.

مـحـتـوا علمی دروس آن هــا عوض شــود و علوم
دانشگاهی اسالمی گردد.
باید همه دس به هم بدهیم :نو یسنده کمک کند به این
نهض ـ ؛ گو ینده کمک کند به این نهض ـ ؛ روزنامهها
46

کمک کنند به این نهضـ  .باید فکر این معنا باشـند که
مـا خودمـان انســانیم؛ ما خودمان فرهنگ داریم؛ ما
خودمان می توانیم تربی و تعلیم کنیم و می توانیم کار

خودساز و توجه به داشتهها
داخلی اهمی استقالل فکر را
نشان میدهد.

انوام بدهیم و مشغول بشو یم.
پس تا این وابسـتگی هس  ،ما نمیتوانیم استقالل پیدا
47

کنیم .هیچ نحو استقاللی حاصل نمیشود ،اال اینکه ما
خودمان را بشـناسـیم ،که ما خودمان هم فرهنگ داریم؛

وابستگی فکر مانع استقالل
همهجانبه در کشور اس .
تا زمانی که استقالل فکر بهوجود
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خودمان هم همه چیز داریم؛ و احتیاج به غرب در این
امور نداریم.

43

نیاید ،کشور به بیگانگان وابسته
خواهد بود.

شــما اگر بخواهید از همۀ وابســتگیها خارج بشــو ید،

وابستگی مغز عامل وابستگی

بـایـد این وابســتگی مغز را ،قلبی را کنار بگذارید.

اقتصاد به کشورها خارجی

جوان هـا مـا هم بـاید جدی کنند در این معنا که

اس .

خودشــان را که گم کردند ،پیدا بکنند :تا اســم غرب

پیشرف نظام دینی در گرو استقالل

میآید ،خودشان را نبازند.

فکر اس .

اگر یک ملتی رشـد سـیاسـی داشـته باشد ،آن روز که
می بیند که از چنگال این گرگ ها این مل نوات پیدا
کردند ،و ممکن اس که آن ریشهها پوسیده باز به هم
پیوند بکنند و اسباب زحم بشوند برا این مل  ،باید
35

همۀ اینها با هم دســ به هم بدهند ،دیگر آن ننشــیند

رشد و آگاهی مردم تأثیر بسیار در

تو منزلش با الفاظش یا با قلمش یا با مقالهاش مطالبی

پیشرف جامعه دارد.

بگو ید که برخالف مس ـیر مل اس ـ  .این دلیل بر این
اسـ که ما رشـد نداریم .هرچه هم روشنفکر باشیم،
لکن رشـد سـیاسـی یک مسـئلۀ دیگر اس  .هرچه هم
عالم باشیم ،لکن رشد سیاسی یک باب دیگر اس .
شـما هوشیار باشید که بسیار از این اشخاصی که بین
مردم افتادند و تبلیغات ســوء می کنند ،می خواهند این
32

نهضـ ما را به شـکسـ برسـانند .شما دوستان ،شما
برادران من آگاه و بیدار باشــید و نگذارید اخاللگران بین

هوشیار مل مانع شکس نظام
دینی میشود.

شما رخنه کنند.
حرف ما این اسـ که نه روحانی تنها ،همۀ قشرها باید
در سـیاس دخال بکنند .سیاس یک ارثی نیس که
31

مال دول باشد یا مال مولس باشد یا مال افراد خاصی
باشــد .ســیاســ معنایش همین وضــع آن چیزهایی
[اس ـ ] که در یک کشــور میگذرد از حیث ادارۀ آن

همگان باید فعاالنه در عرصۀ
سیاس و اجتماع مشارک داشته
باشند.

کشور .همۀ اهالی این کشور در این معنا حق دارند.
34

باید کســانی که می خواهند یک کار بکنند ،باید فکر

برا انوام امور باید به تعهد و
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این باشـند که شـایستۀ این کار هستند یا نه .مسائل مهم

تخصص افراد توجه داش .

اسـ  .مســئلۀ دول  ،مســئلۀ ریاسـ جمهور ،مســئلۀ
ریاسـ مولس ،مسـئلۀ قوۀ قضائیه ،وزارت ،همۀ اینها
اهمی دارد .اگر چنانچه انســان دنبال این باشــد که
حاالیی که من رئیس دول هســتم ،بروم دنبال رفقایی
که همراه من هستند ،کارآمد باشند یا نباشند ،به این کار
نداشته باشد ،بداند که این کار ،کار شیطانی اس .
33

دولتی که حاال انتخاب خواهد شــد ،باید افراد باشــند
که به اسالم عقیده داشته باشند.
موازین باید موازین الهی باشد ،و مملک یک مملک

32

اسـالمی باشـد ،قانون اسـالم باشد .در اسالم یک چیز
حکم میکند و آن قانون اس .
یک جمهور باشــد که قوانینش همان قوانین اســالم

37

باشــد .تمام قوانینی که غیر از قانون اســالم اسـ قانون
نیس .

گزینش دولتمردان باید بر اساس
اعتقاد آنان به اسالم باشد.
حاکمی قانون اساسی در جامعه
تعالی نظام دینی اس .
قوانین حکوم باید بر اساس اسالم
باشد.

رمز این پیروز وحـدت کلمه اســ  .وحدت کلمۀ
36

ایرانیها ،همۀ اقشار ایران ،موجب شد که ابرقدرتها را
َّ
به زانو درآورد .با حفظ وحدت کلمه تا آخر انشــاءالله

وحدت کلمه رمز پیروز نهض
اسالمی اس .

خواهید رف .
مـا در این نهضــ اخیر آنچه را که می توانم بگو یم
بهترین ثمرات این نهضـ اسـ  .این وحدتی [اس ]
37

که حاصــل شــد بین قشــرها مختل  :دانشــگاهی به
روحانیین نزدیک شـد؛ روحانیین به آنها نزدیک شــدند؛
بـازار با همۀ اینها نزدیک شــد؛ دهقان با همۀ اینها

وحدت بین اقشار عامل پیشبرد
نهض و مقابله با دشمنان خارجی
اس .

نزدیک شد.
اگر شما و ما دس به هم بدهیم و یک جامعۀ توحید ،
33

به معنا اینکه همه معتقد به خدا ،همه معتقد به اینکه

همۀ افراد باید با یکدیگر برا انوام

یک وقتی کارها جزا دارد ،همه معتقد و مؤمن به همۀ

مسئولی ها بکوشند.

جهات ،اگر ما و شــما دس ـ به هم بدهیم و جوانها را
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مـؤمن ،متقی بـار ب یاوریم ،مملکتمـان تــا آخر اح یا
میشود.
اسـالم خدایش عادل اس  ،پیغمبرش هم عادل اس و عدال از شاخصهها نظام اسالمی
معصـوم ،امامش هم عادل و معصـوم اس  ،قاضیاش

اس .

هم معتبر اسـ که عادل باشد ،فقیهش هم معتبر اس
که عادل باشـد ،شاهد طالقش هم معتبر اس که عادل
25

باشــد ،امام جماعتش هم معتبر اس ـ که عادل باشــد،
امام جمعهاش هم باید عادل باشد :از ذات مقدس کبریا
گرفته تا آن آخر .زمامدار باید عادل باشـد؛ والتشان هم
باید عادل باشـند؛ این والتی که در اسالم میفرستادند،

عدال منور به موفقی همۀ
ارگانها ،نهادها و اقدامات نظام
میشود.

والیهایی که میفرســتادند به اینطرف و آنطرف ،امام
جماعتشان هم بود ،باید عادل باشد.
همه پاسـدار اسالم و حکوم حق باید باشید .در اینوا جامعه باید پاسدار دین و عدل باشد.
پاسـدار این اس که این حکوم  ،حکوم «عدل»
22

باشــد ،و «پاســدار از عدال » باشــد .پاســدار از عدال در تقابل با ظلم و تعد قرار
عدال این اس که پاسدار خودش موصوف به عدال
دارد.
باشد تا بتواند پاسدار از عدال کند.
همه کوشــا باشـیم به اینکه آنطور که باید و آنطور

محتوا بخشها مختل نظام

که الزم اســ در جمهور اســالمی ما عمل کنیم.

باید اسالمی باشد.

همچو نباشد که فقط لفظ باشد که ما جمهور اسالمی
21

هسـتیم ،لکن نه دانشـگاههایمان و نه دانشسراهایمان و
نه دادگاههایمان و نه پاســدارهایمان و نه کمیته هایمان،
هیچ کدام آن معنایی که باید در اســالم باشــد در آنها
نباشد.
والی فقیه والی بر امور اس ـ که نگذارد این امور از

24

موار خودش بیرون برود .نظارت کند بر مولس؛ بر
رئیس جمهور که نبادا یک پا خطایی بردارد؛ نظارت
کند بر نخس وزیر که نبادا یک کار خطایی بکند.

23

من به همۀ مل  ،به همۀ قوا انتظامی اطمینان میدهم

والی فقیه مانع انحراف امور اس
و نظارت فقیه عامل سالم در
کارهاس .
با نظارت ولی فقیه بر جامعه ،به
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که امر دول اســالمی اگر با نظارت فقیه و والی فقیه

مملک آسیب وارد نخواهد شد.

باشد ،آسیبی بر این مملک نخواهد وارد شد.

تبدیل مضامین اولیه به مضامین فراگیر

در این بخش ،کدها عام و مضــامین پایه که از بیانات امام خمینی اســتخراج شــدند ،به
مضامین فراگیر و سازماندهنده تبدیل میشوند تا بستر توصی شبکۀ مضامین فراهم شود.
جدول شمارۀ  .2تبدیل مضامین پایه به مضامین فراگیر

ردیف

مضامین پایه

2

رآن کریم برا تمام جنبهها زندگی برنامه دارد.

1

باید رآن از مهووری خارج شود.

4

باید آموزهها دینی بهخوبی ترویج شود.

معرفی و نشر آموزهها

3

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

دینی

2

جامعه برا تحول نیازمند پایبند به معنویات اس .

7

حفظ معنوی باید در همۀ نهادها و ارگانها حکوم رعای شود.

6

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

7

خودباور و اتکا به درون جامعه الزمۀ پیشرف اجتماعی ،فرهنگی و اقتصاد
اس .

3

خوباور رمز از بین بردن دشمنان اسالم اس .

25

امید به خدا و ایمان به وعدهها الهی عامل پیروز بر دشمنان اس .

22

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

21

استعان از رآن کریم

پایبند به معنویات

خودباور و اتکا به
داشتهها ملی و دینی

فرهنگ اسالمی توانمند الزم برا اصال امور را دارد و این تحول در برابر
غرب ،عامل موفقی اس .

24

تحول درونی گام نخس در مسیر پیشرف هاس .

23

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

22

تحول روحی عامل شکلگیر انسان مواهد انقالبی و اسالمی اس .

27

تحول روحی الزمۀ تعالی ارزشها انسانی در جامعۀ دینی اس .

26

انقالب درونی و خودساز عامل پیروز نهض اسالمی مل ایران شد.

27

تحول عمومی عامل پیروز جریان حق بر باطل خواهد بود.

23

تحورگرایان در حوزهها علمیه نفوذ کردهاند.

15

مضامین فراگیر

تحول روحی و معنو

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

12

مقدسمآبان و نفاق عامل شکس نظام دینی اس .

11

نفاق عامل خیان به نظام اسالمی اس .

دور از تحور
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14

سازندگی روحی و معنو از ملزومات سازندگی ماد و اجتماعی اس .

13

اصال جامعه در نخستین مرحله به اصال فرد و جهاد با نفس نیاز دارد.

12

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

17
16
17
13
45

افراد برا توسعۀ فرد نیاز به قیام لله دارند و باید از طریق پاکساز خود ،قوام
فرد و جمعی را تضمین کنند.
انحراف از نهض دینی و بیتوجهی به قیام لله عامل شکس نهض دینی
میشود.
نهض اسالمی تأ کید بر حضور اسالم در همۀ بخشها اجتماع و حکوم

قیام لله و اخالص

دارد.
اخالص در پیوند با وحدت عامل پیشرف روزافزون نظام دینی اس .
باید به احکام و فرمانها اسالم در بخشها مختل حکوم احترام
گذاش .

42

تربی گام نخس در اصال جامعه اس .

41

دور از تربی دینی و انسانی عامل دور شدن جامعه از اهداف و آرمانهاس .

44

تربی الهی–انسانی الزمۀ سعادت فرد و اجتماع اس .

43

تربی قرآنی الزمۀ تعالی نظام اسالمی اس .

42

تربی صحیح موجب کمال افراد خواهد بود.

47

اصال فرهنگ برا تعالی جامعۀ اسالمی الزم اس .

46

دور از هواها نفسانی

ترمیم فرهنگ عمومی جامعه در بخشها گوناگون به پیشرف دین کمک

تربی صحیح انسانی
اسالمی

اصال و ترمیم فرهنگ

شایانی میکند.

47

امربهمعروف و نهیازمنکر مورد تأ کید زیاد در فرهنگ اسالمی اس .

43

امربهمعروف و نهیازمنکر بهمثابه اصلی راهبرد بر همگان واجب اس .

رونق امربهمعروف و

35

جلوگیر از فساد در جامعه امر الزم اس .

نهیازمنکر

32

امربهمعروف و نهیازمنکر حتی در دستگاهها اجرایی هم اصلی الزم اس .

31

اسالمیساز از ملزومات تشکیل جامعۀ دینی اس .

34

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

33

دانشگاه مبدأ تحوالت معنو و ماد در جامعه اس .

32

اصال دانشگاه از معایب ،میتواند جامعه را رستگار کند.

37

سعادت کشور اسالمی در گرو تعامل نهاد دانشگاه و روحانی اس .

36

صیان از ظواهر
اسالمی

روحانیان باید در راه اعتال اسالم هزینه کنند و با روحیۀ انقالبی ،از چیز
هراس نداشته باشند.

37

روحانیان باید مراقب رفتار و اعمال خود باشند.

33

اصال دانشگاه برا جامعۀ اسالمی الزم اس .

25

دانشگاه میتواند مصالح ایران و اسالم را تأمین کند.

22

فرهنگ اسالمی مانع فساد و تباهی اس .

فعالی انقالبی روحانیان
اسالمیساز دانشگاه
درونیساز فرهنگ
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درونیساز فرهنگ صحیح اسالمی عامل پیشرف خواهد بود.

24

خودساز و توجه به داشتهها داخلی اهمی استقالل فکر را نشان میدهد.

23

وابستگی فکر مانع استقالل همهجانبه در کشور اس .

22

تا زمانی که استقالل فکر بهوجود نیاید،کشور به بیگانگان وابسته خواهد بود.

27

وابستگی مغز عامل وابستگی اقتصاد به کشورها خارجی اس .

26

پیشرف نظام دینی در گرو استقالل فکر اس .

27

رشد و آگاهی مردم تأثیر بسیار در پیشرف جامعه دارد.

23

هوشیار مل مانع شکس نظام دینی میشود.

75

همگان باید فعاالنه در عرصۀ سیاس و اجتماع مشارک داشته باشند.

72

برا انوام امور باید به تعهد و تخصص افراد توجه داش .

71

گزینش دولتمردان باید بر اساس اعتقاد آنها به اسالم باشد.

74

حاکمی قانون اساسی در جامعه باعث تعالی نظام دینی اس .

73

قوانین حکوم باید بر اساس اسالم باشد.

72

وحدت کلمه رمز پیروز نهض اسالمی اس .

77

وحدت بین اقشار عامل پیشبرد نهض و مقابله با دشمنان خارجی اس .

76

همۀ افراد باید با یکدیگر برا انوام مسئولی ها بکوشند.

77

عدال از شاخصهها نظام اسالمی اس .

73

عدال منور به موفقی همۀ ارگانها ،نهادها و اقدامات نظام میشود.

65

جامعه باید پاسدار دین و عدل باشد.

62

عدال در تقابل با ظلم و تعد قرار دارد.

61

محتوا بخشها گوناگون نظام باید اسالمی باشد.

64

اسالمی

استقالل فکر

رشد آگاهی و بصیرت
مشارک فعاالنۀ همگانی

حاکمی قانون
وحدت در بین نخبگان

برپایی عدال همهجانبه

دور از محتوا اسالمی عامل ضرر و زیان برا ام و جامعۀ اسالمی خواهد
بود.

63

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

62

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

کارکرد ولی فقیه

کشف و توصیف شبکۀ مضامین

در این بخش ،ضمن ارائۀ شبکۀ مضامین موانع عرفی شدن در اندیشۀ امام خمینی ،کدها
مستخرج از متون ایشان بررسی خواهد شد.
جدول شمارۀ  .3موانع عرفی شدن نظام سیاسی اسالم
از نگاه امام خمینی

ردی
2

کدها و مضامین سازماندهنده

موانع

استعان از رآن کریم

بینشی-اعتقاد
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1

نشر آموزهها دینی

4

پایبند به معنویات

3

قدرت ایمان و اعتماد به وعدۀ الهی

2

تحول روحی و معنو

7

دور از تحور

6

دور از هواها نفسانی

7

قیام لله و اخالص

3

اصال و ترمیم فرهنگ

25

رونق امربهمعروف و نهیازمنکر

22

صیان از ظواهر اسالم

21

فعالی انقالبی روحانیان

24

اسالمیساز دانشگاه

23

درونیساز فرهنگ اسالمی

22

استقالل فکر

27

رشد آگاهی و بصیرت

26

مشارک فعاالنۀ همگانی

27

حاکمی قانون

23

وحدت در بین نخبگان

15

برپایی عدال همهجانبه

12

کارکرد ولی فقیه

فرهنگی-اجتماعی

سیاسی

پس از نیل به مضامین پایه و استخراج مضامین فراگیر از مضامین استنباطی پایه و ترسیم
جدول جه نمایش دادن انسوام بین موانع عرفی شدن نظام سیاسی در اسالم در قالبها
بینشی-اعتقاد  ،فرهنگی-اجتماعی و سیاسی ،در انتها شبکۀ مضامین که نشاندهندۀ مسیر
تحلیل مضمون میباشد ترسیم شده اس :
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نمودار شمارۀ  .1شبکۀ مضامین موانع عرفی شدن نظام سیاسی اسالم
در اندیشۀ امام خمینی

نتیجهگیری

اندیشـۀ امام خمینی در بسـتر مبانی و آموزهها اسالمی شکل گرفته و رشد یافته اس  .از
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ً
نگاه امام ،دین اسـالم دین جامع و کاملی اسـ که صرفا در بعد عباد و معنو محدود
نمیشـود ،بلکه برا زندگی انسـان برنامه دارد .به باور ایشان ،حتی مسائل معنو و عباد
اسـالم نیز رویکرد سـیاسـی دارند و عباد صرف نیستند .از نگاه امام ،بین دین و سیاس
افتراقی وجود نـدارد .همچنین ،در مبانی اســالمی و راویان اســالم که پیامبر و چهارده
معصوم هستند ،نقصی وجود ندارد و اگر اسالم دچار انحطاط میشود ،به سبب عملکرد
مسـلمانان اسـ  .بهعبارتدیگر ،بینش و معرف ناقص جامعۀ اسالمی باعث ظهور و نشر
انحطاط در ام اسالمی میشود .در باور امام ،سیاس در سه محور قابل تقسیم اس که
عبارتاند از :سـیاس اسالمی ،حیوانی و شیطانی .سیاس زمانی با دین ناسازگار میشود
که از رویکرد اسـالمی خارج شـود و در روند حیوانی و شیطانی قرار گیرد .بر اساس بیانات
امام خمینی ،کوتاهی مســلمانان و نفوذ اســتعمارگران باعث ظهور عوامل عرفی در نظام
سیاسی میشود ،که میتوان آن را در موارد مانند تفرقه و اختالف ،عدم معرف صحیح به
اســالم و خودباختگی و وابســتگی فکر و عملی بررســی کرد .در قبال عوامل و زمینهها
عرفی شـدن نظام سـیاسـی ،موانعی نیز مانند خودباور  ،بینش صـحیح به اسالم ،استقالل
فکر و حضـور انقالبی روحانیان جه صـیان از نظام سـیاسی دینی در اندیشۀ حضرت
امام مطر شــده اسـ  .درموموع ،در اندیشـۀ حضــرت امام بینش ناقص و در موارد
منحرف از اسالم باعث میشود روند عرفیگرایی در جامعه شکل بگیرد .راهکار در قبال این
مسئله شناخ صحیح اسالم و تحقق احکام و آموزهها اسالمی اس .
در این پژوهش ،تالش شـد با روش منسوم تحلیل مضمون در ابتدا کار مضامین پایه
از متن اصـلی اسـتخراج ،و بعد مفاهیم استنباطشده در باب موانع عرفی شدن نظام سیاسی
اسالم به مضامین فراگیر تبدیل شود و سپس جه شفافساز روند مقاله جدولی طراحی
و نشــان داده شــد که میتوان بر اســاس ســه الگو بینشــی-اعتقاد  ،فرهنگی– اجتماعی و
سـیاسی روند تحلیل مضون را واکاو کرد و در انتها نیز روند کلی روش تحلیل مضمون در
شـبکۀ مضـامین طراحی شـد و موانع عرفی شـدن نظام سیاسی در اسالم همچون دور از
تحور ،تفسیر دقیق اسالم ،معرف صحیح به اسالم و استعان از رآن کریم در اندیشۀ امام
خمینی بررسی شد.
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پیشنهادها

بهکارگیر تئور و عملی موانع و عوامل عرفی شــدن نظام ســیاســی در اندیش ـۀ متفکران
مسـلمان بهخصـوص متفکران شـیعه در سطح جهان اسالم جه صیان ام اسالمی از
انزوا دین؛
تشکیل کارگاهها تخصصی دینشناسی جه آگاهیدهی به جهان اسالم؛
برگزار همایشها متناسـب با موضوع عوامل و موانع عرفی شدن حکوم اسالمی و
بهکارگیر مقاالت سطحباال در سطو مسئولیتی نظام جمهور اسالمی؛
شـکلگیر نهادها مرتبط با موضوع دینشناسی و فعالی ها چشمگیر و دغدغهمند
در آنها.
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فصلنامۀ مطالعات انقالب اسالمی ،ش  ،31ص .154-135
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