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  دهيچك     

ـ ب امواج ـ دو از ي،اسـالم  يداري ـ  سـال  ستي   بلنـدتر  روز هـر  ،تـاکنون  شيپ

ـ  از يخيتار حرکت نيا دستاورد نيتر مهم. است شده تر گسترده و  بـه  هيحاش
 به يخودباور يجيتدر نشتبازگ ،ادامه در ،وي اسالم احکام شدن دهيکش متن

 رشـد  بـا  همگـام  و مقـصود  نيا شدني  اتيعمل امروزه، با . است اسالم جهان

ي کشورها مستبد و نشانده دست حاکمان ازي  اريبس ،ياسالمي  داريب عيسر
 ن،يا وجود با. کنند يم احساس را خود حکومتي  ها هيپا شدن سستي  اسالم

ـ ي  اديز موانع با ،يداخل بعد از ،امروزه دارساز،يب وي  داريب انيجر نيا  رو هروب

 که است نيا مقاله نيا در شده مطرح ياصل الؤس اساس، نيهم بر. است شده
 در ياسالم يداريب ةکنند منعي  داخل عوامل نيتر مهم �ينيخم امام نگاه از«

 بـه  کـه  دهـد  يم نشان قيتحق از حاصل جينتا» .ستيچ ياسالم يکشورها

 سـاختن  فـراهم  ويي  زدا مانع مستلزمي  اسالمي  داريب روند تداوم �امام باور
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ـ  يخودبـاور  بازگردانـدن  يها نهيزم ـ  و يعلم   تفـرق  ازي  دورنيـز    و يمعرفت

ـ  ضـمن  ،پژوهش اين در. است تحجر و ـ بي  بررس ـ د ازي  اسـالم ي  داري   دگاهي
ـ ي  نـد يفراي  ط،   �ينيخم امام ـ  موانـع  شناسـانه،  بيآس ـ اي  داخل ـ پد ني   ةدي

  .ايم داده قراري بررس موردرا ي اجتماع  ـياسيس

  يديكل واژگان

  استبداد تحجر، اسالم، جهان ،ياسالمي داريب

  مقدمه

ـ يس اسـالم  ،١٣٥٧  سال در،   �ينيخم امام يرهبر به ،رانيا ياسالم انقالب را جـاني    ياس
 جـاد يا ايدن در را يديجد يفکر  انقالب و ديبخش سرعت را تيمعنو به کرديروتازه داد،   

ـ  ويي  قـا يآفر يکـشورها  ،جيتـدر  بهيي،  گرا اسالم موج چهارچوب، نيا در. کرد  ةيحاش
 ايـن  ،يداديرو نيچن رويپ. شد اياح جوامع نيا در ينيد تفکر و ديدرنورد را فارس جيخل

  شـده  گونـاگوني  حـوادث  و تحوالت دستخوش نينش مسلمان گوناگون مناطق ،روزها
 راه بـه  عربـي  ديكتاتورهاي و نشانده دست هاي حكومت عليه مردمي اعتراضات موج و

 کشتار و برده سالح به دست ،مردمي هاي قيام سركوب براينيز،   ديكتاتورها. است افتاده
متوسـل   راهـي  هر به خود، ةخودکام حكومت بقاي براي ،ها آن ؛اند انداخته راه بهي  اديز

 گـذرد،  مـي  مناطق نيا در امروز آنچه به تر عميق نگاهي. شوند موج اين مانعشوند تا     مي
 هـم  بـا  هاسـت  سـال  كه ،را سياسي گفتمان دو رويارويي ، �ينيخم امام اناتيب با مطابق
 هـاي  رژيـم  كـه  دارد قـرار  آمريكـايي  اسالم گفتمان سو يك در ؛دهد مي نشان ند،درگير
 فرهنگي، سياسي، هاي عرصه از كدام هيچ در ها ن آ. دکنن  مي تحميل مردم بر عربي مرتجع
 براي ، که هستند ، آمريکا، خود ارباب احكام مجري ،تنها ،نبوده مستقل اقتصادي و نظامي
 روش بـه را،   شطرنجبازي   ،عمالً ،و زده سازي دولت به دست خاورميانه درش  منافع حفظ

کـه   دارد، قرار �يمحمد ناب اسالم گفتمان ديگر سوي در. است  هكرد آغاز ،آمريكايي
  .هستند مسلمان و منؤم جوانان عظيم هاي توده و منطقه مسلمان مردم  آناصليِ بازيگران

 دستور در ياتيعمل و يتيامن يِمطالعات ةپروژ صدها ،قطعاً ماجرا، نيا پنهان بخش در
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 اجـرا  حال در و است  بوده اسالم مخالف يها قدرت يتيامن ـ ياطالعات يها سيسرو کار
 محـدود  بـه منظـور    ران،يا ياسالم انقالب يروزيپ يهمپا ،گسترده تالش نيا. باشد يم

ـ ب شتريب گسترش از يريجلوگ و تحول نيا کردن ـ ب تيحـساس  بـا  ي،اسـالم  يداري   شتري
ـ ا پـردازان  هينظر و کارشناسان رايز دش يريگيپ يمضاعف شدت و  افتـه يدر کـشورها  ني

ـ  نقـش  رانيا ياسالم انقالب که بودند  ،يخـواه  يآزاد ةشـعل  بـه  زدن دامـن  در ياساس
ـ تعم و گسترش و ياسالم ييجو تيهو ،يطلب استقالل   دارد گـر يد يکـشورها  در آن قي

 بـا . را در پيش گرفتند   ي  اسالمي  داريب روند در مانع جاديا و يانداز سنگ ،رو نيهم از و،
ي عـوامل  مـذکور ي  هـا  قدرت اهداف ةکنند ليتسه عوامل نيتر مهم ،امروزه ن،يا وجود
 ،رو ازايـن . انـد   با آن دست به گريبان    ي  داخل ابعاد دري  اسالمي  کشورها معموالً که است
  .شود ارائه آن رفع راهكارهاي و شناسايي موانع اين است يضرور

  ياسالمي داريب: اول بخش

  ياسالمي داريب اصطالحي اتيعمل وي مفهوم فيتعر  ـالف

 پـذير   تأويـل  و مـبهم  و نامـشخص  مفهوم يك از سخن اسالمي بيداري از سخن امروزه،
 هـاي  انقالب و ها قيام كه است محسوس و مشهود خارجي واقعيت يك از سخن نيست؛
 را مـستبد ي  کشورها ازي  برخي  ديکل هاي مهره اين وضعيت . است آورده پديد را بزرگي

 صـحنه  حـال،  ايـن  بـا . اسـت  رانـده  هيحاش به متن از و نموده ليتبد سوختهي  ها مهره به
  .است رساندن سرانجام به و دادن شكل نيازمند و سيال همچنان

  :فرمايد مقام معظم رهبري، در اين باره، مي
 ،اسالمي امت در برانگيختگي حالتبروز   يعني اسالمي بيداري ،يکل فيتعر ک ي در

  هـا  قيـام  و انجاميـده  منطقـه  ايـن  هـاي  ملـت  ميـان  در بـزرگ  تحولي به اكنون كه

 مـسلط  شـياطين  يهـا  محاسـبه  در هرگـز  كـه اسـت     آورده پديـد  را ييها انقالب و

  اسـتبداد  حـصارهاي  كـه  عظيمي هاي خيزش ،گنجيد نمي المللي بين وي  ا منطقه

 سـخنراني ( است ساخته مقهور و مغلوب را ها آن نگهبـان  قواي و ويران را استكبار و
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  .)٩١ / ٦ / ٢٦ اسالمي، بيداري اجالس نخستين در

ـ  نيد از ييزدا تيمهجور ياسالم يداريب گر،يدي  فيتعر در  يواخـوان  و ييرايبـازپ  اي

. اسـت  نشسته نيد يمايس بر که است يابهامات و اجمال از ياسالم يها آموزه و ها گزاره

ـ عق در يميعظ ةفاصل ما که سخن نيا با است مترادف ياسالم يداريب گر،يد عبارت به  ده،ي

 يها يکوتاه جبران يبرا و ميا گرفته ياسالم يها ارزش و ميمفاه از ياجتماع عمل و اخالق

 ي،اسالم ديجد تمدن کي ساختن بازگشت نيا از هدف. ميکن تالش ديبا رياخ قرن چند

هـدف از   . اسـت  ي،بشر تمدن يانسان ةتجرب و ياسالم خالص يها ارزش يريکارگ به با

ـ عقالن آن در کـه  اسـت  جهاني اسالمي تمدن کي ليتشک ياسالم يداريب نهضت  بـا  تي

  .)١٦-٨: ١٣٨٢ بهروزلك( شود جمع عمل با علم و ارزش با دانش اخالق، با قدرت ت،يمعنو

  ياسالم يداريب گسترش و ياسالم انقالب ، ����ينيخم امام ـ ب

 گـران  ليتحل نظر از ،تيمعنو به کرديرو و غرب و عرب جهان در ديجد ييگرا اسالم موج
  جملـه  آن از کـه  اسـت  بـوده  چنـد  يعوامل و علل از متأثر ،ياجتماع علوم شمندانياند و
 در غرب و اروپا تمدن و فرهنگ يناتوان و عرب ةنشاند دست حاکمان ضعفبه   توان يم

  .اشاره کرد  يبشر جوامع تيهدا

ـ جد يفکر انقالب است قادر اسالم بخش اتيح نييآ ،ديترد بدون ـ دن در يدي  بـه  اي

  نـه يزم ، ديگـر  زمان هر از شيب ،امروز. سازد دگرگون را جهان يفکر ريمس و آورد وجود

 حـضور  و گـشته  فـراهم  ياسـالم بينـي     جهـان  و ناب اسالم يمعرف يبرا مناسب  بستر و

 اسـت  شـده  سـبب  جهـان  رگـذار يتأث يهـا  صـحنه  در ياسـالم  يهـا  جنـبش  قدرتمند

  .کنند ينگران  احساس آن بر سلطه ةادام و منطقه در شيخو حضور ةنديآ از استعمارگران
ـ ب نهـضت  شروع در،   �ينيخم امام يرهبر به ،رانيا ياسالم انقالب  ياسـالم   يداري

ـ اند و افکار ،ياسالم انقالب يروزيپ از پس ؛داشت ييبسزا ريتأث  راحـل  امـام   يهـا  شهي
ـ ا در ،اسالم به شيگرا و   گرفت قرار يغرب يکشورها توجه مورد شدت به  ،کـشورها   ني
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ـ ژ. افزايش يافت  سرعت به ـ نو،  پـل يک لي ـ  بـا  وگـو  گفـت  در ي،فرانـسو  ةسندي ة روزنام
  :ديگو يم رم، چاپ، کايوبليالر

 قطـب  ديس با ،بعد به يالديم هفتاد ةده از ، ياسالم ييادگرايبن مراحل نيتر بزرگ

ـ يخم ]امـام [ و پاکستان در يمودود مصر، در ـ ا در ]�[ين   ؛اسـت  گرفتـه  شـکل  راني

ــ ١٩٨٠ ســال از ــوع از پــس و يالديم ــا  ياســالم انقــالب وق ــيگرا اســالم ران،ي   ي

  .)٦١: ١٣٧٩کيپل ( گذاشت شرفتيپ به رو ييادگرايبن و

  يجـا  بر ها ملت رسوم و آداب و افکار د،يعقا فرهنگ، بر يقيعم ثرا ياسالم انقالب
 يرهبر  تحت ي،اسالم رانيا به را عمومي افکار تياهم با و ميعظ اريبس حرکتِ نيا. نهاد
 ةسرسـختان  طرد به ي،اسالم يکشورها از ياريبس در ،و ساخت معطوف ،   �ينيخم امام
ـ ا در. دمنجر ش  يغرب يِبراليل و انهيگرا يماد يها شهياند و افکار يةکل  تحـوالت ،  دوره ني
  اقتـدار . رخ داد  ،اروپـا  جملـه  از ،جهـان  نقاط ريسا و انهيخاورم ةمنطق سطح در يميعظ
 ،تـا  تداشوا را ايدن پردازان هينظر و مورخان ،سندگانينو �ينيخم امام نهضت عظمت و
 ابعـاد  ،يجهـان  يهـا  شيهمـا  ليتـشک  و يپژوهش و يعلم يادهايبن کردن ريدا قيطر از

 دربراي مثـال،    . دهند قرار قيدق ةمطالع و يبررس مورد را رانيا ياسالم انقالب گوناگون
ـ  ١٩٨٢ سـال  در،  ويآو تل دانشگاه در ،انيدا موشه مطالعات مرکز ل،ياسرائ ـ  يالديم  کي
  .کرد برگزار ي، در اين باره،گريد شيهما م ١٩٨٤ سال در و شيهما

ـ ا شـناس،  اسـالم  ١،هـالم  نسيها پروفسور ـ نو و شـناس  يسـام  شـناس،  راني   ةسندي

 در ياسـالم  انقـالب  نقـش ، دربارة   عيتش کتاب در عه،يش خيتار فراوان دربارة  يها کتاب

  :سدينو يم عيتش مجدد يمعرف

ـ ترد بـدون ،  )کتـابش  پچا از شيپ سال پانزده (قبل سال پانزده ـ  د،ي ـ  يحت   شـد  ينم

ـ  بـا . باشـد  دهيشن هم بار کي را» اهللا تيآ «ةکلم که افتي را يياروپا  کي ـ  «ةکلم   »عهيش

 کـه  يهنگام بار، نينخست يبرا. کنند آغاز را يزيچ توانستند يم يمحدود افراد صرفاً زين

                                                 
 . 1 Heinz holm 
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ـ  در ،لوشـاتو  نوفل به عراق دگاهيتبع از ي،رانيا يِانقالب ،]�[ينيخم ]امام[  ،سيپـار  ةحوم

ـ زيتلو ةصـفح  در ،شـب  هر دهد، ادامه را شاه هيعل مبارزه تا افکند اقامت  رحل   يهـا  وني

ـ موجود ما اذهان در و شد يم  دهيد ما ـ  بـودن  زنـده  و تي ـ  متبـادر  را انيعيش   .سـاخت  يم

ـ  انتظـار  کـه  بـود  يا گونه به يغرب يها رسانه در عيتش اسالم و انيعيش ريتصو   رفـت  يم

  .)٧٨: ١٣٨٥هالم (
  برجـسته  شناسان رانيا و خاورشناسان از گريد يکي 2،کولپه کارستن دکتر ،نيهمچن

 ينهـضت  کنندةآغاز را �ينيخم امام ،اسالم مشکل نام به ،خود کتاب در ي،غرب معروفو  
  :سدينو يم يو. دارد يجهان ريتأث که دخوانَ يم

 جهان جِخار ميمق مسلمانان از ياريبس که،  ]�[ينيخم ]امام[ آن رهبر و ياسالم انقالب

 جنـبش  آغازگر د،يترد بدون داد، قرار شيخو ياسالم تيهو يابيباز ريمس در را اسالم

 .(Colpe 1989: 67) است داشته يتيفرامل ياثرگذار که ،است اسالم اتيح ديتجد

ـ اح بـه  اعتـراف  ضـمن  ،ادامه در ي،و ـ يد تفکـر  ياي ـ م در ين   گونـاگون   طبقـات  اني
 ي،اسـالم   انقـالب  و اسـالم  قيحقـا  شـناخت  يبـرا  آنان عطش شدت و اروپا ياجتماع
  :کند يم حيتصر

 شد  يا گونه به ياسيس اوضاع ي،کل طور به ،١٩٧٩ سال در رانيا انقالب يروزيپ از بعد

ـ مختلف يها گروه...  که  ان،يدانـشجو  مدارس، شاگردان مسلمان، مرد و زن از اعم  

ـ يد يها آموزش اندرکاران دست ـ  ،ين    يمـذهب  جوامـع  ياعـضا  کارمنـدان،  س،يپل

ـ اسيس احزاب نيهمچن و يپروتستان و يکيکاتول ييسايکل و  را ييتقاضـاها  وستهيپ ي 

  .(Ibid) کردند مطرح) ياسالم انقالب و اسالم کامل و جامع يمعرف (رابطه نيا در

ـ دل به را،   �ينيخم امام اروپا و کايآمر ميمق مسلمانان از ياديز گروه ن،يا بر عالوه  لي

 ممتـاز   تيشخـص  «است، بوده ياسالم رانيا يمرزها از فراتر که شانيا يدارگريب  نقش

 يارتـش   خـدمات  يقاتيتحق انجمن سندگانينو و محققان تيئه. اند دانسته »ستميب قرن

                                                 
2 . Carsten Colpe 
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 کينزد خاور يکشورها در يارتش يروهاين عنوان با ي،کتاب در شياتر يمل دفاع وزارت
  :سدينو يم ،قايآفر شمال و

 اتيح ديتجد کي ران،يا در] �[ينيخم] امام [حکومت آغاز و شاه ميرژ سقوط با زمان هم

 ،يکوتـاه  زمـان  مـدت  يط ،که شد آغاز يانتظار رقابليغ و عيوس ةمانيپ در ياسالم

 ينحـو  بـه  اسالم جهان سرتاسر بر را شيخو يفرهنگ و ياسيس مهم اريبس راتيتأث

 ياسالم اتيح دِيتجد نهضتِ نيا د،يترد بدون. نبود ينيب شيپ قابل هرگز که کرد وارد

ـ يخم ]امـام [ کـه  خـورد  گـره  ]�[ينيخم ]امام [تيشخص با چنان   سـمبل  ... ]�[ين

  .)Herold ver lag wien 1995: 282-283( شدند  شناخته» ياسالم يداريب« مظهر و

 چشمگير گسترش و رشد ،امروزه ،ياسالم انقالبي  رگذاريتأث ةيرو چهارچوب در
ـ   يـة ما نينـو  يـي گرا اسـالم  روند و آمريکا و اروپا در اسالم ـ  هـراس  و ينگران  از يبرخ

 مداران استيس از دسته آن ؛است دهش يغرب سندگانينو و پردازان نظريه ،مداران استيس
 در سخت اروپا ةدوبار شدن ياسالم از دارند يافراط يها دگاهيد که يغرب مردان دولت و

 منافع و نموده آغاز را يديجد يزندگ  دوران کهشناسند    مي يدشمن را اسالم و ندا  هراس
ـ خ کـه  کوشـد  يم غرب جهان ،سبب  نيهم به. است  انداخته خطر به را غرب  يهـا  زشي
 يها پشتوانه گوناگون يها بهانه به و سازد محدود ي،اقتصاد و ياسيس نظر از ،را ياسالم

 يـة ريخ مؤسـسات  بـستن  در يياروپـا  و ييکـا يآمر  مقامـات  اقـدام . کند قطع را آن يمال
 بـا  مبـارزه  در ،نيفلـسط  مظلوم ملت به که ييها سازمان  حساب کردن مسدود و ياسالم

 برخورد در غرب ةکاران بيفر يها وهيش ةادام در کنند يم  کمک ،ستيونيصه اشغالگران
  .است ياسالم يداريب با

ـ  يمبـان  و اصول از که ي،اسالم حجاب ضد بر فرانسه  بود که  رهگذر نيهم از  ياساس
ـ  مـسلمان  زنان و برخاست مبارزه به شود، يم محسوب ياسالم ديعقا ـ ا ميمق   کـشور  ني
ـ  يکشورها در که يديشد يفشارها. ساخت محروم باورشان به عمل يآزاد از را    يغرب

ـ  وارد خودشـان  مـسلمانِ  شـهروندان  بـر  بـشر  حقوق دفاع از  و يآزاد يمدع  شـود،  يم
 حاکم يها نظام  مداوم کيتحر و انهيخاورم ةمنطق در کايآمر ةانيجو سلطه يها استيس
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 روح کردن خاموش و ييگرا اسالم موج با مقابله به منظور  ياسالم و يعرب يکشورها بر
ـ  احـساس  يايگو ،همه و همه ي،اسالم يداريب   طلـوع  از غـرب   جهـانِ  تـرسِ  و ينگران

  .اسـت   ،جهـان  سراسـر  در ي،اسـالم  حکومـت  اهـداف  تحقق و اسالم ديخورش مجدد
  ،ياسـالم ي  کـشورها  کـه  شود يم تر پررنگي  زمان گانهيبي  کشورها يِنگران و ترس نيا

ـ ب موانع دنبتوان ،يداخل بعد از ـ  بـه . نـد يبزدا راي  اسـالم ي  داري  ،ادامـه  در ،منظـور  نيهم
ــر مهــم ــع نيت ــ موان ــبي داخل ــسلماني کــشورها دررا، ي اســالمي داري ــد از ،م   دگاهي
  .ميده يم قراري بررس مورد ، �ينيخم امام

  ياسالمي داريب موانع: دوم بخش

  اسالم و مباني دينيهاي  آموزهتفسير به رأي . 1

 مـورد   اسالمي، بـرخالف آنچـه   سوء از مفاهيمةاسالم و استفاد  هاي    آموزه يِتفسير به رأ  
ت سـهوي يـا عمـدي       اقـداما ، همواره يکي از دردسرسازترين       است يد اسالم و قرآن   يتأ

 ،دهـد کـه    واکاوي وقايع تاريخي نشان مي    . است ان اسالم بوده  برخي از مفسران يا دشمن    
ـ  ، مکتب اسالم بـه    ي ناب اسالم  يها  از آموزه  ي جوامع اسالم  يجيبا دور شدن تدر     يآرام

 ،ل شـهادت، عـدالت، نفـي ظلـم        يم ارزشمند اسالمي از قب    يو مفاه  دچار انحراف گشت  
ف يا به آفت تحر   ي مستبد، حاکمان   ي آن برا  ن بودنِ يل خطرآفر يبه دل ،  ... استبدادستيزي و 

ـ  از قب  ي اين فرايند، مبـاحث    ةدر ادام .  سپرده شد  ي فراموش ةا به بوت  يدچار گشت      ريل تقـد  ي
ـ   نيتر  مهم ،ها م بودن قرآن، سال   يا قد ي  و نيز حادث   و جبر  ـ ي تفکـر د   سئلة م  ي و اسـالم   ين
 مـشغول کـردن   ي برااي بهانه شد و مهار   مردميني ديها دغدغهاز اين رهگذر،     ،د و يگرد
در پـي   . که سرانجام به رکود علمي در جامعة اسالمي انجاميد         به دست آمد،  شمندان  ياند

 ي فرهنگ اسـالم   ي غن يها ها و اندوخته   ها، غافل از داشته    کرده ليشتر تحص يباين رکود،   
ـ  يهـا  ارزشفلـسفه و     نجات جامعه را در اتخاذ علم،        يد توسعه و حت   يش، کل يخو  ي غرب
 ضمن بيـان ايـن      شت،ن دا  مسئوال ي که با برخ   يداري د در  ، �، امام اساسر همين   ب. دنديد

ترين حاميان و مفسران اسـالم و قـرآن          مهم ملــت و از ةمــسئله کــه روحانيــت پــشتوان
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 سعي دارنـد ايـن      ،واب از اسالم  ص نا هاي با تفسير  ، که برخي  کردن نکته اشاره    يست، به ا  ا
  :تقليل دهندآداب شخصي اي از  مجموعه حد تادين را 

 ملـت اسـت، حفـظ       ة ملت است، پشتوان   ة كه ذخير  ، روحانيت را  ،اهللا  ان شاء  ،خداوند

اند و هم    هاي اسالم و شما هم اسالم را بد معرفي كرده          دشمن. كند و قوت به او بدهد     

گويند كه براي اين اسـت كـه افيـون            مي هاي بشريت اديان را مطلقاً     دشمن. شما را 

انـد آن چيـزي كـه در مقابلـشان           ها چـون ديـده     اين! ها ملتباشد براي مردم، براي     

ايـستد جمعيـت روحـاني      ايستد ديانت است و آن جمعيتي كه در مقابلشان مي          مي

هاي بـسيار سـابق       با اين دو نيرو به مخالفت برخاستند و از زمان          ،است، از اين جهت   

جهت   كوبيدند، از ،ترين نيروست   كه بزرگ  ،نيروي اسالم را  . اند اين دو نيرو را كوبيده    

 كوشش كردند تـا اينكـه اسـالم را        . اينكه كوشش كردند تا اسالم را بد معرفي كنند        

  يك آدابـي اسـت بـين بـشر        ! بگويند اگر چيزي هم باشد، يك دعا و يك وردي است          

  .)٤٠: ٦ ، ج١٣٨٧امام خميني (خدا  و

ـ  نجات خود را در ا شود که دشمنان راه عالوه بر اين، امام در جايي ديگر متذکر مي        ن ي
هرچنـد در   کـه    ، باشـد   ا الاقل محتوا نداشـته    ين کشورها نباشد    يدر ا يا  اند که اسالم     دهيد

  .اند  بوده محتوا کردن اسالم موفق يبدر اند،   نداشتهيقيبخش اول توف
  ست که اين کسانيند، دا  است که به دنبال حق و عدالت   ين افراد مجاهد  ياسالم د  ...

ـ اما ا .  ضد استعمار است   خواهند، مکتب مبارزان و مردمِ     ي و استقالل م   يآزاد هـا   ني

 ياتي و ح  يت انقالب ين منظور که خاص   ي ا يبرا... اند  کرده ي معرف يگري را طور د    اسالم

 ...رند و نگذارند مسلمانان در کوشـش و جنـبش و نهـضت باشـند              ياسالم را از آن بگ    

ـ  ن ين جامع ياند که اسالم د    غ کرده يتبل ـ ست، د ي ـ  ن ين زنـدگ  ي  جامعـه   يست، بـرا  ي

اسـالم فقـط    . اسـت  اوردهي ن ين حکومت يطرز حکومت و قوان   . ن ندارد ينظامات و قوان  

 جامعـه   ة و ادار  ي هم دارد، اما راجع بـه زنـدگ        ياتي اخالق .ض و نفاس است   ياحکام ح 

  .)٥-٣: ١٣٧٨امام خميني ( ... ندارديزيچ

 اسالم را در مـتن اصـلي        ،تفاسير و تعاريف  گونـه   ايـن  ، با صدور     �امامبديهي است   
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هـاي    بـا پيـروي از آمـوزه       ، مسلمانان شد   و موجب مي   داشت ه مي اسياست و اجتماع نگ   
توانند در رويارويي با مـستبدان داخلـي و حتـي           ب ،د با يکديگر  اتحا و   ي هماهنگ  و اسالم
ـ شناس و مجتهد اند     اسالم  کيگاه  ي جا در ،کوشش امام .  باشند سربلندالمللي   بين شمند، ي

   داشـت  ي تـازگ  ياري بـس  ي بـرا  يک نظام جمهور  يجاد  ي بودن حکومت و ا    ي مردم براي
ـ  ي او در مورد فقه حکـومت  آنچه. آور بود و شگفت    يي تحجـر و واپـسگرا  ي و اجتهـاد، نف
 ةد موجب طرح دوباريشياند ي م  مفاهيمي از اين دست    ، اسالم پابرهنگان و   يمآب و مقدس 

 .در آن شـد  تازه ي روحدميده شدن و   ،ژه جهان اسالم  يو  به ي،ات بشر ي ح  ةاسالم در صحن  
  :فرمايد  ، در اين باره، مي�امام خميني

  ي گرفته تـا حـصر اقتـصاد       يليه ما از جنگ تحم    يخواران عل   جهان يها  توطئه ةهم

  و حتمـاً   » جامعه اسـت   يگو اسالم جواب «: ميين بوده است که ما نگو     ي ا يره برا يو غ 

  .)٨٩: ٢٠، ج ١٣٨٧امام خميني ( ميري و اقدامات خود از آنان مجوز بگ در مسائل

  مداران و رهبران مستبد كشورهاي اسالمي سياست. 2

 سلطنتي و جمهوري در همين اسـت        ةهاي مشروط  تفاوت حكومت اسالمي با حكومت    
پردازند، در صورتي كه      يگذاري م  ها به قانون   گونه رژيم  كه نمايندگان مردم يا شاه در اين      

قدرت مقننـه و اختيـار تـشريع بـه خداونـد متعـال              در اسالم و حکومت برخاسته از آن        
كـس حـق     هـيچ .  شارع مقدس اسالم يگانه قـدرت مقننـه اسـت          ؛است اختصاص يافته 

بـه  . توان به مورد اجرا گذاشت   نمي ،جز حكم شارع  را،  گذاري ندارد و هيچ قانوني       قانون
گذاري كـه يكـي از سـه دسـته           جاي مجلس قانون  ه   ب ،كومت اسالمي  در ح  ،همين سبب 

هـاي     كـه بـراي وزارتخانـه      ،ريـزي وجـود دارد      ، مجلس برنامه  استكنندگان    حكومت
هـا كيفيـت انجـام        دهد و با اين برنامـه        برنامه ترتيب مي   ، در پرتو احكام اسالم    گوناگون،

ـ مسلمانان   بر همين پايه،     ١.دكن   تعيين مي  ، در سراسر كشور   ،خدمات عمومي را    ةمجموع

                                                 
 نـوع  از مجالـسي  يهـا  ريزي برنامه با مغايرتي تعالي حق به قانون وضع اختيار تخصيص كه شود داده توضيح است الزم.  ١

 نيز ضوابط اين به اصطالحاً هرچند ندارد، ينزموا آن به دستيابي براي ضوابط وضع و ايران در اسالمي شوراي مجلس
 شـريعت  قـوانين  و اصـول  معمـول،  گـذاري  قانون مجالس برخالف ،مجالس نوع اين در زيرا شود اطالق قانون لفظ
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ايـن  . انـد   پذيرفتـه و مطـاع شـناخته   است،  آمده كه در قرآن و سنت گرد     را،  قوانين اسالم   
 ،اسـت  م متعلـق كـرده    توافق و پذيرفتن كار حكومـت را آسـان نمـوده و بـه خـود مـرد                 

 كساني كـه خـود را    اغلب سلطنتيةهاي جمهوري و مشروط صورتي كه در حكومت    در
 ة سپس بر هم   ونام قانون تصويب    ه  نمايند هرچه خواستند ب     مردم معرفي مي    اكثر ةنمايند

  .كنند مردم تحميل مي
در ايـن طـرز     . ، حكومت اسالم حكومـت قـانون اسـت         �مطابق ديدگاه امام خميني   

      قـانون اسـالم يـا      .  فرمان و حكـم خداسـت      حكومت، حاكميت منحصر به خدا و قانون
ـ .  تـام دارد    حكومـتِ  ، افراد و بر دولت اسالمي     ة بر هم  ،فرمان خدا   از رسـول  ، افـراد ةهم

د، همان قانوني    تابع قانون هستن   ، تا ابد  ، گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد        �اكرم
اگر . است  بيان شده  �كه از طرف خداي تبارك و تعالي نازل و در لسان قرآن و نبي اكرم              

خـداي تبـارك و تعـالي آن        .  بـه امـر خـدا بـود        ،دار شد    خالفت را عهده   �رسول اكرم 
بـه رأي خـود     بخواهـد   نـه اينكـه     ،  )االرض اهللا فـي    خليفـه�  (حضرت را خليفه قرار داد    

قـانون   «:دارد امام در اين زمينه بيـان مـي       . ن شود انارئيس مسلم تا   حكومتي تشكيل دهد  
 به آن خـواهم     ي نباشد نه من رأ    ي اسالم ، از اول  ي، باشد و اگر حرف    يد اسالم ي ما با  ياساس

  .)٣٠٢: ٢ ، ج١٣٨٧امام خميني (» داد نه ملت
  ماهيت، مبـاني و اهـداف حكومـت   از شناخت ةترين مرتب عالوه بر مطالب باال، نازل  

اي بيش     در اسالم، وسيله   ،رساند كه حكومت     قطعي و يقيني مي    ةاسالمي ما را به اين نتيج     
 و نـاظر بـر      ، ابعاد ة در هم  ،ست و اين ابزار و وسيله بايد براي استقرار قوانين جامع دين           ين

بـرداري     نيازهاي جسمي و روحي انسان به بهره       ةهم تأمينبه منظور    شئون حيات و     ةهم
اي متقن     رابطه »تحقق حكومت « و   »مردم« ديگر اين است كه بين       ديدگاه صريح .درآيد

  هـا    مـردم در حكومـت و خواسـته        يو مستقيم وجـود دارد و از همـين جاسـت كـه آرا             

                                                                                                                   
بـراي . بپردازنـد  قانون وضع به موازين آن برخالف توانند نمي نمايندگان واست   قانون و مصوبه هر ةپاي و مبنا مقدس 

 تشخيص به كه ،است شده بيني پيش نگهبان شوراي وجود ،ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در ،هدف اين تحقق
 .شود مي داده عودت مجلس به اصالح براي اساسي قانون يا اسالم مقدس شرع موازين با مغاير مصوبات شورا آن
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ـ ي سخنان امـام خم  .شود  و نيازهايشان حائز اهميت مي       ي حکومـت اسـالم  ةدربـار ،  �ين
هـاي   بـه حـوزه     در پيـام   ،يشانا. ش دارد يت مردم بر خو   يت از حق حاکم   ي حکا ،و قانون 
  :دايفرم مي ،علميه

حكومت اسالمي استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأي باشد، مـال و              

اش  كس را اراده جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هر

ـ               تعلق گرفت بكشد و هر       دكس را خواست انعام كند و به هر كه خواسـت تيـول بده

  .)٣٤-٢٦: ٢، ج ١٣٨٧امام خميني ( و امالك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد

است، پيغمبر اسالم به مـا حـق         ما حق نداريم، خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده          

  .)١١٨: ١٠ ، جهمان( است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم نداده

  فرمـايي   با مردم، وضـع فرمـان  ،بودندهاي بالد  وضع اين سردارهايي كه در حكومت  

  فرماهـا خـدمتگزار    اسـت، فرمـان    است، وضـع خـدمت بـوده       برداري نبوده  و فرمان 

  .)٦٩: همان( مردم بودند

  اگر اين وسيله   ، براي مردان خدا   ،اي بيش نيست و     نفس حاكم شدن و فرمانروايي وسيله     

  .)٤٤: ١٣٦٥امام خميني ( هاي عالي نيايد، هيچ ارزشي ندارد به كار خير و تحقق هدف

ـ ي،   اين با وجود  ـ  نهـضت ب   ي فـرارو   از موانـعِ   يک  حاکمـان و سـران      ي اسـالمي  داري

 ي و حکـومت   ير با منافع شخص   ي استقرار اسالم ناب را مغا      نانيا.  است ي اسالم يکشورها

ها هستند   ن حکومت يا. ن است ي مسلم يها ن حکومت يمشکل مسلم «. پندارند يخود م 

  : � خمينيبه باور امام. )٢٧٨: ١٢، ج ١٣٨٧امام خميني ( »...اند  روز رساندهنين را به ايکه مسلم

ـ حکاي   اسـالم  يدرد کشورها  ين حاکمان ب  ياه و ننگ  ي س ةکارنام   ت از افـزودن درد    ي

ـ ن را دار  يد ا يما ام ... ن دارد يجان اسالم و مسلم    مهي ن ةکريبت بر پ  يو مص  ـ م کـه ا   ي ن ي

هـا اآلن    ملت. ... است ها و روشن کرده     ملت ةران روشن کند مسائل را به هم      ي ا نهضتِ

ـ ـ  از  ، از عـراق بردارنـد  ،ها بردارند ن ملتيزه را از اي اگر سرن.با ما هستند ـ دانـم  ينم   

 منتهـا   ؛اسـت  زه جلو را گرفتـه    يسرن. ندا  موافقصدا با مـا     کيه بردارند، همه    يترک
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  .)٩٢: همان( ...ستاديران ايا زه را شکست،يران سرنيا

ـ يهـا   را عامـل قـدرت  ي منحرف اسـالم يها زاويه، امام حکومتاز همين     يطاني ش
  .شوند يه اسالم وارد مي اغفال مردم از راه اسالم عل يکه برااست،  دانسته

   و عدم اتحاد اسالميي اختالفات مذهب.3

ـ  را ياسيات س ي دارد، در ادب   ي اساس ي کاربرد و نقش   يات اسالم ي گرچه در ادب   ،وحدت ج ي
ـ ، برود مينه به کار ين زم ياست و آنچه در ا      قرار گرفته  يکمتر مورد بررس    يمي مفـاه ،شتري

کـه   ، دارد ي کـاربرد خـارج    اغلـب،  ،ا تفکر را به دنبال داشـته      يوه  يک ش ي ياست که برتر  
 اما مفهوم وحدت .اند ن دستهيسم از اي پان ترک وسميسم، پان عربيونالي چون ناس  يميمفاه

ـ  هاي  اربرد در حوزه   عالوه بر ک   ، اسالم ياسي س ةشيدر اند   هـاي ، نمود ي و خـارج   ي داخل
ـ   » يوحدت امت اسـالم   « سخن از    ، مثال يبرا. داردنيز، در هر مورد،      يمختلف  ايبـه معن

ـ     ي ن يياي جغراف يبرداشتن مرزها   وحـدت عمـل و درک متقابـل در          ايست، بلکه بـه معن
ـ  ياز طـرف د   .  اسـت  ي،خصوص موضوعات مشترک، حول مصالح اسالم       در يگـر، وقت

ـ تنها وحدت تفکـر       نه  منظور ديآ يان م ي سخن از وحدت به م     يط داخل يمح کـه  قه  يا سـل  ي
 که امـروزه از آن      يزيچ،   است ي و قانون اساس   ي، اسالم ي منافع مل  ةنيوحدت عمل در زم   

  .شود ي متعبير »يوحدت ملّ« و »يانسجام داخل« ،»يوفاق اجتماع«به 
 کـه خـود   ي، فـرق اسـالم  يِ به اختالفات مـذهب هاي اسالمي، در واکنش    در سرزمين 

انجام جاد وحدت   يدر راه ا  عمده  د، دو تالش    يگرد يتر م  قي عم ياسيموجب اختالفات س  
 يـة  علم يهـا   حـوزه  و کوشـيدند  ام کردنـد    ي ق يب مذاهب اسالم  ي تقر ي برا يگروه: شد
ـ   مصر،  » االزهر« و دانشگاه    يعيش ـ  از ا، خـود يبا توجه به شأن علم ـ ن طري ق بـه اتحـاد   ي

ن و طـرح نکـردن اختالفـات        شـت  با کنـار گذا    ،گري د ي گروه  و ندوش يک م ي نزد ياسالم
  .افتادندل مسلمانان يبد ي و توجه به قدرت بياسيجاد اتحاد سي افکر به ي،مذهب

  يروزيوحدت عامل پ

ـ  که انديشمندانيان اندي م از انـد فقـط      مطـرح کـرده    ي اسـالم  ةدر جامع  وحـدت را  ةشي
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 را  چشمگير يها تي به موقع  يابي امکان دست  ي، بروجرد ياللّه العظم  تي مانند آ  ،آنان  از يبرخ

 يهـا   در هر دو گروه و تـالش       يل وجود افراد متعصب و قشر     ي به دل  ، متأسفانه  و، ندا  هافتي

 از مراحـل ناکـام      يارين تـالش در بـس     ي، ا يا  دامن زدن به اختالفات فرقه     ياستعمار برا 

  .است هماند

ـ  در ا  ي اسـالم  ي جمهور يي برپا ةرمفهوم وحدت به دو    ،   �در انديشة امام خميني    ران ي

ـ  ن ي انقـالب اسـالم    يروزيشان قبل از پ   يادر سخنان   اختصاص ندارد، بلکه     تأکيـد بـر    ز  ي

 به  ي که وحدت کلمه و اتکا     ، را يروزين رمز پ  يد ا يبا «:خورد  مفهوم وحدت به چشم مي    

 را  ي اسالم يم و حکومت جمهور   يش برو يم و همه با هم به پ      يد است، حفظ کن   يقرآن مج 

  .)٢٠١: ٢٢ ، ج١٣٨٧امام خميني ( »ميران مستقر کنيدر ا

  :ديفرما ي م،له اشاره نمودهئن مسيز به اي ني انقالب اسالميروزيشان پس از پيا
 کـه در آن همـه       ،ت است يت که عبارت از اسالم    ين خاص ين وحدت کلمه و ا    يما اگر ا  

ـ يروز هـست يم، تا آخر پين را ما حفظ کن   يز هست، اگر ا   يچ  ناخواسـته  ير خـدا م و اگ

م کـه   يال کن يا خودمان خ  يم و   يريم و جلوشان را نگ    يا ما شُل باش   يها اخالل کنند     آن

 بـا   ، نـاکرده  ين را دارم که خـدا     يم، من خوف ا   يدا کن يش پ ي گرا يم و به سست   يروزيپ

ـ اگر ما ا. اورنديش بيل را پئگر، همان مسا ي د يفرجام ـ يستادگي  کـه  يم و قـدرت ي کن

ـ        ،ن در دستمان است   اآل م، وحـدت کلمـه را حفـظ        ي که قدرت ملت است، حفـظ کن

  .)٢٥٠: ٥ همان، ج( م شديروز خواهيم، همه پيکن

  ، اسـالم  و، همچنـين   ي نظـام اسـالم    يـة  وحدت را علـت محدثـه و مبق        �ينيامام خم 

 کـه در    ين آن عزت و عظمت    ياگر مسلم «: ستا  مسلمانان دانسته  يو وحدت را ضامن بقا    

 آورنـد، آن اتفـاق بـر محـور     يابند، به اسالم و وحدت کلمه رويصدر اسالم داشتند، باز  

  .)٢٣٥:  ٨ همان، ج( »عه را به وجود آورديالطب اسالم بود که آن قدرت و شجاعت مافوق
ا ابزار  يک  يک تاکت ي وحدت را    � خميني نگران، امام  ي از سطح  يبر خالف تصور برخ   

ـ  پ ي برا  يمصلحت  يرا اصـل  ديد، بلکه آن     ي انقالب نم  ياسيسشبرد اهـداف و مقاصـد      ي
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ـ  و موفق  يصـل نِ ا ق در مبـارزه بـا دشـم       ي توف ة و الزم  ياسالم   تي از وضـع   ييت در رهـا   ي
، حاضر  شت دا �تيب  که به اهل   ي با تمام ارادت   ي،و .ستناد  مين  انا مسلم يبار کنون  اسف
شـرکت   شـد  يل مي تشک تيت از اهل بي عنوان حماا که بيا افکنانه  در مجالس تفرقه  نبود
  : بودي متحد اسالمةجاد جبهي ايامام در پ باالتر از آن، .کند

  ياي اح ي برا ،ران، با تمام وجود   ي ا ي اسالم يکنم که جمهور   يصراحت اعالم م   من به 

ـ  يگذار هي سرما ، در سراسر جهان   ، مسلمانان يت اسالم يهو ـ يکنـد و دل    ي م  هـم   يل

ان دعوت نکند    از اصول تصاحب قدرت در جه      يروي مسلمانان جهان را به پ      ندارد که 

 يد بـرا يما با. رديب را نگي صاحبان قدرت و پول و فر     يطلب  و فزون  يطلب  جاه  يو جلو 

ـ مـا با  . مي کن يزير ران برنامه يشبرد اهداف و منافع ملت ا     يپ  در ارتبـاط بـا مـردم        ،دي

  ت از مبـارزان و گرسـنگان  ي به مشکالت و مسائل مسلمانان و حمايدگيجهان و رس 

ـ ،م تايد خود را آماده کنيما با. ... ميو محرومان، با تمام وجود تالش کن    ة در برابر جبه

  ، با همـان نـام و نـشان اسـالم          يانسانـ   ي قدرتمند اسالم  ةمتحد شرق و غرب، جبه    

ن و پابرهنگـان جهـان جـشن        ي محـروم  يو سرور يي  شود و آقا   لي تشک ،و انقالب ما  

  .)٩١: ٢١ ، ج١٣٨٧ امام خميني( گرفته شود

ـ جاد اختالف مي که به اي ناپاکيها به باور امام، دست   ـ ي ـ يعه و سـن يان ش پردازنـد   ي م

 از گـسترش آثـار آن در منـاطق          يري و جلوگ  ير انقالب اسالم  يدرصدد محدود کردن تأث   

) لي در حال نبرد با اسـرائ      يکشورهادر  ز آن و هم     يخ  نفت يها بخشدر  هم  (مذهب   يسن

ن از  انا تحقق آرمان وحـدت مـسلم      يبرا �خميني امام   ،رو ازاين. )٢٨: ١٩٨٣ابراهيم  (هستند  

ـ ي حج ابراه  ،روز قدس  ن،ي فلسط  و، بدين منظور، مسئلة    امکانات موجود بهره جست     يم

  .نمودرا مطرح  ...و

   و تفكرات متحجرانهمتحجران. 4

تحجر يعني حالت سـنگ داشـتن و بـه خـود            .  جعلي و از باب تفعل است      مصدرتحجر  
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ـ ح«گونه كـه خاصـيت       همان. )٢٨: ١٣٧٨عميد  (  سخت شدن مانند سنگ    ز و ني  گرفتن رج «

د و همـواره    دار، انسان متحجر نيز چنين خصوصيتي       ناپذيري است    و خلل  ناپذيرينفوذ

 مغـز   زيـرا گـردد  تحجر موجب جهل و حماقت مـي . ورزد ميهاي خود اصرار     بر حرف 

بـه  . )٣: ١٣٧٠ آذري قمـي  (  نمايـد  از حقايق جلب و جذب    را  چيزي  تواند    نمي متحجر   انسانِ

بـر زبـان    خـود را  سـخنان  و فقط کند ميهاي ديگران توجه ن افكار و گفته همين دليل، به    

  .پندارد  و آن را مطابق با واقعيت و حقيقت ميراند مي
  مـداري  گرايـي، قـوم     درگيـر فرقـه    همـواره  كـه    ،يكي از مشكالت جوامع اسـالمي     

، که  وجود نيروهاي متحجر و جاهل در جامعه است       ند،  ا و اختالفات گوناگون ديگر بوده    
ايـن نـوع طـرز تفكـر،        . پندارنـد  از دين و شريعت عين دين مـي       را  فهم سطحي خويش    

 كه ريشه در تعصب، جهل و گـرايش بـه           شود،  ناشي مي فهمي برخي افراد      از كج  ،معموالً
  :گويد ي م، متحجرانة دربار ،�امام خميني. نگر دارد سطحييِ برخي مكاتب دين

   نفــوذ اســالم ســاختگي جلــوِمــسلمين طــوري شــده كــه مقدســينِعــة امــروز جام

   ايـن ةريـش . زننـد   بـه اسـالم صـدمه مـي      ، به اسـم اسـالم     ،گيرند و    را مي  و مسلمين 

  ي دارنـد  ينما  مقدس ةهستند كه روحي    افرادي  ،  ...  كه در جامعه وجود دارد       ،جماعت

ـ    ،خود را ء  و از اينجا روحيه و افكار سو         دهنـد    در جامعـه سـرايت مـي       ،ام اسـالم   بـه ن

  .)٣٤٩: ١٣٦٢امام خميني (

ـ  از موانع ب   يکرا ي  ناينما از مقدس  �خمينيرو، امام    ينااز بـه شـمار     ي اسـالم  يداري
ـ ، شـناخت ا   ي گـسترش اسـالم نـاب محمـد         ي برا ، و آورد  مي    تحجـر  دارانِ ن مـشعل  ي

  :فرمايد مي باره، در اين ايشان، .داند ي مي را ضرور و حماقت و مبارزه با آنان
  هـا   در حـوزه   :ن دارنـد  ي را در آسـت    ي افـراد  ،ها نهي زم يکا و استکبار، در تمام    يآمر ...

  ،نـان ي ا .ام نماها را، که خطر آنان را بارها و بارها گوشزد کـرده            ها مقدس  و در دانشگاه  

ـ ا. کننـد  ي انقالب و اسالم را نابود م      ي محتوا ،رشان، از درون  يبا تزو  ـ  ،هـا  ني ـ يا ق  ب   ةاف

ـ ن و وال  يدار د   و طرف   حق به جانب   ـ     ،تي ـ د ي همـه را ب ـ  ي ـ  ين معرف ـ با. کننـد  ي م   دي
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  ... اسـت ي اسـالم نـاب محمـد   ةامـروز جهـان تـشن   . ... مينها به خدا پناه ببرياز شر ا 

  .)٧٨: ٢١ ، ج١٣٨٧امام خميني (

ترين خطرهـا بـه       بزرگ   در جامعه، از   ،گرا   سخنان امام، خطر اين قشر واپس      بر اساس 
نما ممكن است با رنگ و لعابي خاصي در جامعه ظهور             اين جريان مقدس  . رود شمار مي 
 حکام ة تحت سلط  ة در جامع  ، مانع اصلي پيشرفت و ترقي بيداري اسالمي       نمايد و و بروز   

 افرادي كه تحـت تعلـيم و تربيـت افراطيـون            ، مثال، امروزه  براي.  گردد ،مستبد و وابسته  
و جامعـه را بـا      انـد      خطرآفـرين  ،نـد، كماكـان   رمشرب قرار دا    و ديوبندي مسلك   هابي  و

هـيچ تالشـي       متحجران كژانـديش از   . سازند  ميهاي فراواني مواجه      مشكالت و چالش  
هـاي    از راه  ،ورزنـد و سـعي دارنـد         خويش دريغ نمـي    ةبراي رسيدن به اهداف متعصبان    

دامـن  ند اين نقش از طريـق       هرچ ،شان را در جامعه گسترش دهند        نقش منفي  گوناگون،
 به خيـال تعبـد و تقـدس،         ، متحجر اين افرادِ . ل قومي، مذهبي و لساني باشد     ئزدن به مسا  

 بـا و  کننـد     قلمداد مـي   آن را خالف اسالم و دين         و دنكش ميعقالنيت و خالقيت را به بند       
  .خيزند به مخالفت برمي جامعه و مردم هرگونه تجدد و پيشرفتِ 

ـ  ا يهـا  يژگين عده با تظاهر به تعبد و زهد، که از و          يا ن يتـر  ن گـروه اسـت، بـزرگ      ي

ـ  د ةکـر ي بـر پ   ،خي در طول تـار    ، را اتضرب ـ . انـد  ن وارد آورده  ي ـ  بـزرگ ا   ةنمون ن گـروه   ي

ـ   در زمان اند، که     خوارج ـ تـشکل   �ي حکومت حضرت عل  و بـه مـارقين مـشهور    ديافتن

کـر  ي بـزرگ بـر پ     يا هـد کـه ضـربه     انـت و ز   ي آراسته و متظـاهر بـه د       ييها  چهره شدند،

نان ي ا زيراد کوچک شمرد  ين گروه را نبا   يخطر ا .  وارد آوردند  �يگستر حکومت عل   عدل

ـ نـان زود فر   يا. شوند ي واقع م    ابزار دست دشمنان اسالم    يراحت به ـ  ي خورنـد و زود     يب م

 .کنند يف مي احساس تکل، پس از آن، وپذيرند سرعت مي   عه را به  يشوند و شا   يک م يتحر

  :فرمايد  مي�امام خميني
ـ      ين طور ي مسلم ةجامع امروز، ...    جلـو نفـوذ اسـالم      ي سـاختگ  نِي شـده کـه مقدس

ه و افکار خود    يروح ...زنند ي به اسالم ضربه م    ، به اسم اسالم   ،رند و يگ ين را م  يو مسلم 
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  .)٧٣: ١٣٧٨امام خميني ( ...دهند يت مي در جامعه سرا، نام اسالم  به،را

   نوانديشان و روشنفكران خودباخته.5

ـ     ي ضد ارتجاع است، رو به جلو دارد و به آ           اساساً ي روشنفکر ةمقول« . کنـد  ينـده نگـاه م
ت فکر سروکار   ي که با فعال   ي، کار و وضع   ي و شغل  ي عبارت است از آن حرکت     يروشنفکر

عـصاب  ش، با ايکند تا با بازو يشتر با مغز خودش کار م    ي است که ب   يدارد و روشنفکر کس   
. )١٣٧٧ / ٢ / ٢٢ سخنراني مقام معظم رهبـري در دانـشگاه تهـران،         ( کند تا با عضالتش    يخودش کار م  

 ي که از سطح باالترينند، کسيب يند که مردم نم يب ي را م  ييزهاي که چ  ي کس يعنيروشنفکر  
ـ     يند، دشـمن  يب يها را م   يريگ مشرف بر مسائل است، جهت    و  کند   ينگاه م    نـد يب يهـا را م

 اد بزند، خروش برآورد   يگر فر يد فه دارد زودتر از هر کس     ياو وظ . شناسد ي را م  ي دشمن و
  .ج کندي مردم را بسو

  :دارد  بيان مي، اين قشر از مردمة وظيفبارة در،مقام معظم رهبري

ن مردم يان ا ين است که شما از م     ي که ملت مسلمان ما از روشنفکران دارند ا        يانتظار

 بـه خـاطر     ، ما شما را   .ديستيگانه ن ي شما ب  .دين مردم يمد، شما فرزندان ه   يا برخاسته

ـ  ي،راصـول يک اختالف غ يا  يقه  يک اختالف سل  ي ـ  ي از خـود نم   شـما فرزنـدان  . ميران

ـ  کنيد، اما سـع  يو جگرگوشگان ما هست    ـ ي ـ  کـه ا يد از آن جهت   ن مـردم آن جهـت  ي

ـ  کن ي سـع  .ديرا با خون ثبت کردند جدا نـشو        ـ  کن ي سـع  .ديد آلـت دسـت نـشو      ي د ي

   شـما ةسم بر شما و بـر قلـم شـما و بـر شـعر شـما و بـر نوشـت          ياليسم و امپر  يونيصه

   مردم مـا امـروز اسـالم       .ديد مال مردم باش   ي کن ي سع . شما حکومت نکند   يو بر نقاش  

ـ ا. نـد ا   مـردم مـا مـسلمان      ؛خواهنـد  يرا م  ـ  کـه اکثر   ،ن حـرف چرنـد را     ي   ت مـردم  ي

ـ  بگذار ،فهمنـد  ي نم يزيچ ـ  ا ؛د کنـار  ي    مـردم از شـما   .اسـت  ن حـرف کهنـه شـده      ي

 يِ که عمـر خـود را در زنـدگ         ،باز پرمدعا  استيا س ي روشنفکر پرمدعا    يتعداد معدود 

ـ     کنند که شما از آن     ي تقبل نم  ،ديا ز گذرانده يآم راحت و تجمل   ـ فهم يها بهتـر م . دي

ـ  امـا ا   »مشت و درفش؟  «: ديگفت يروز م يدد کـه تـا     ي هست يشما همان کسان     ني
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ـ        شت در مقابل تانک   ن م يچ، ا ي درفش که ه   :مردم گفتند    کنـد  يهـا هـم مقاومـت م

  .)١٨: روحاني(. ..د که کرديديو د

ـ  علميةدر جامع   جريـان مـدعي روشـنفکريِ   ، سياسي کشورهاي اسالمي، همواره 

شهيد مطهري در معرفي اين     . است  ليبراليستي بوده  وثر از دو جريان مارکسيستي      أديني مت 

  :گويد  مي، موسوم به روشنفکر ديني،جريان التقاطي
 ، که تعدادشان هم کم نيست     ،اصطالح روشنفکران خودباخته   در مملکت ما گروه به    

هـا را از کـشورهاي آزاد        گوينـد مـا بايـد مکتـب غربـي          يک دسته مـي   : اند دو دسته 

هـاي ديگـر     گويند ما بايد مکتـب را از بلـوک         اي ديگر مي   بگيريم و عده  ) ليبراليسم(

انـد کـه      گروه سومي هم پيدا شده     ، بدبختانه ،هاي اخير  در سال . بگيريم) کمونيسم(

اين قسمت از ريش کمونيسم را گرفته با چند         . اند به يک مکتب التقاطي معتقد شده     

انـد و بعـد هـم بـه ريـش اسـالم              تار مويي از سبيل اگزيستانسياليسم ترکيب کرده      

ناب اسالم همـين اسـت و جـز ايـن            گويند مکتب اصيل و     آن وقت مي   .اند چسبانده

  .)٥١: ١٣٦١مطهري ( !ستني

ـ  ديني با روحانيت سـبب        جريان مدعي روشنفکريِ    اختالفات عميقِ  ،به هرحال  د ش
ويژگـي ذاتـي    .  متحـد نـشوند    ،گـاه   هـيچ  ، در اهداف و نتـايج مبـارزه       ،اين دو جريان  که  

 رو،  نباشند؛ ازاين  تأسيس حکومت اسالمي     در پي روشنفکران ديني سبب شد آنان هرگز       
هاي برخاسته از بستر فرهنگـي       ريان با رژيم استبدادي حاکم، سازمان     در مبارزات اين ج   

 روحانيت اصيل و روشنفکر آشتي نکـرد و هنـوز           ا ب ،گاه و فکري روشنفکري ديني، هيچ    
 ،هايي مشابه آنان   جريانات مذکور يا گروه   . ادامه دارد اي   هم اين اختالفات عميق و ريشه     

  هـاي خـويش    اجراي اهـداف و برنامـه     که دين را ابزاري در خدمت روشنفکري جهت         
گونـه   بر همين پايه، همان   . اند  نبوده ، به مفهوم واقعي   ،اند، هرگز روشنفکر ديني    قرار داده 

ـ  مانع ب   ، �دگاه امام ي از د  ،که تحجر و جمود        بـه شـرق و غـرب       ي اسـت، دلبـستگ    يداري
  .دارد يک شدن به اسالم بازميها را از نزد ملتنيز  در برابر آنان يو خودباختگ

ــي ــام خمينــ ــصوص �امــ   :فرمايد روشنفکران، مي ، در خــ



 

٢٠

هــا چــراغ راه روشنفکرانــشان شــوند و آنــان را از   اســت کــه ملــتي زمــان،امــروز ...

   کـه امـروز روز حرکـت   ، نجـات دهنـد  ، در مقابل شرق و غرب ي، و زبون  يخودباختگ

  .)٨٣: ١٣، ج ١٣٦٩امام خميني ( هاست ملت

ـ  يه م ي به روشنفکران توص   ي،در موارد  ،   �خمينيامام   ـ معکـه   د  رک  را  يار روشـنفکر  ي
دانست  مي آنان   ةفيست اسالم را وظ   ر د يمعرفهمچنين،  .  ندانند ي غرب يها  از داده  يرويپ

ـ  ي روشنفکران نقـش   ي حکومت عدل برا    کيو در استقرار     از طـرف   . د بـو   قائـل  ي اساس
ـ  شـت  روشـنفکران دا   نيـز بـر    يي انتقادهـا  �، امام خمينـي   گريد  بـه اسـالم،     يتفـاوت  ي؛ ب

 اسـت   ليدن از مردم از جمله مـسائ      ي بر  و  از اسالم  ياطالع ي، ب ي، خودباختگ ييگرا غرب
  .درک ين قشر گوشزد ميبه ا �خمينيکه امام 

 از  پـس ف موجـب شـد کـه        ي ضع يها  ناپاک و عقل   يها ، دست  �به باور امام خميني   
 نظر اسالم   مد که   ي،ل اصل  مردم را از آن مسائ     ،کم  کم ، صدر اسالم   و دوران  �خدارسول  
 که  ي،کلو   يدر مسائل عموم  سرگرم سازند تا     يمسائل جزئ به   منحرف کنند و     ،است بوده

 اي ن نقشهيا.  مخالف باشندبا آن اناًيطرف و اح ي ب،اج دارندي به آن احت   ي اسالم يکشورها
 ي از آن هم هر حکـومت پس شد و يزير عباس طرح  يه و بن  يام ي که از زمان بن    ، بود يطانيش
 باز  ي اسالم يها  دولت ر که راه شرق و غرب ب      ، هم راًياخ. د کرد يي تأ  آن را  آمدروي کار   که  
است ي س ،ن بنده و خداست   ي ب يشخصاي    مسئله که اسالم     رسيد،  اوج خود  بهن امر   ي ا ،شد

وارد نبايـد  ون ياسـت دخالـت کننـد و روحـان       يدر س نبايـد    مسلمانان   ،از اسالم جداست  
ن باشد کـه برونـد      ي کارشان ا  ة در مسجدها محبوس باشند و هم      ان بايد  آن ؛است شوند يس

صـدر  ريـشه در  ن نقـشه  يا.  بازگردند منزلبه هم دعا کنند و اي نماز بخوانند و چند کلمه    
 بـه   ،انـد  ستادهي بزرگ شرق و غرب در مقابل اسالم ا        يها  که قدرت  ، و امروز  داشتهاسالم  

  .)٢٣٢: ١٣٨٧خميني امام (است  دهياوج خود رس

  گيري نتيجه

شناســانه، موانــع داخلــي  تحليلــي آســيباسـاس    بـر  ، سعي بر آن بود تا     ،در اين مقاله  
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اين مسئله از اين جهـت  .  مورد بررسي قرار دهيم   ، از منظر امام خميني    ،بيداري اسالمي را  
هـا    از مدت  ،ل آن يه و تحل  ي و تجز  ي و بررس  ي اسالم يداري ب ةيافت که مطالع   ضرورت مي 

ـ       است   قرار گرفته  ييها   در دستور کار قدرت    ،شيپ م و هـراس    ي که از اين مقوله احساس ب
ـ            .  و سعي در نابودي آن دارند      کنند  مي يِ از همين رو، آشـکار اسـت کـه اختالفـات داخل
 يبـا واکـاوي آرا    . کند سلمانان کشورهاي بيگانه را در رسيدن به اهداف خود ياري مي          م

  نـشانده   به اين نتيجه رسيديم کـه تفرقـه، تحجـر، حکـام مـستبد و دسـت                 �امام خميني 
 ،جدول زير . استو روشنفکران خودباخته از جمله عوامل اصلي کندي بيداري اسالمي           

    .دهد  اين مسئله را نشان مي،اي ديگر به گونه
  ����شناسي بيداري اسالمي از ديدگاه امام خميني آسيب

  توضيحات  موارد

اسالم هاي  آموزهتفسير به رأي 

  و مباني ديني

  سـتيزي، اتحـاد   طلبي، ظلم  دور کردن اسالم از مفاهيم وااليي چون شهادت  اين مسئله 

  . را در پي داردو تشکيل امت اسالمي

مداران و رهبران  سياست

  مستبد کشورهاي اسالمي

  خود، از هرگونـه بيـداري      ةشد هاي ديکته راهبرد با   ،نشانده که  حکام و مستبدان دست   

گيري بيداري     از جمله موانع شکل    کنند خواهي مسلمانان جلوگيري مي    اسالمي و حق  

  .روند اسالمي به شمار مي

 و عدم اتحاد ياختالفات مذهب

  اسالمي

به طور ها،   سطحي مذاهب اسالمي، از طرف برخي از رهبران اين فرقه         اختالفاتِ ،امروزه

در برابـر    که ايـن مـسئله مـانع بزرگـي           ،شودجدي و اساسي به امت اسالمي تلقين مي       

  . وحدت اسالمي استبه منظور اسالمي يبيداري و هوشيار

  تحجرانهمتفکرات متحجران و 
 عاملي بـزرگ    ،آورد وجود مي ه  اسالم ب را در امت    هاي تفرقه     ريشه ه عالوه بر اينک   ،تحجر

  .براي اغفال امت اسالمي است

نوانديشان و روشنفکران 

  خودباخته

 عامالن اصلي خودباختگي    ، با انتشار افکار منحرف خود     ، خودباخته همواره  روشنفکرانِ

  .اند جوامع اسالمي بوده

  بندي جمع

 ايـن مـسئله     ةدهنـد   نـشان  ، موانع بيداري اسالمي   بارةدر �خمينيواکاوي بيانات امام    

عـد   بـه ب   .٢ ؛اسـت   جانب توازن و تعادل را نگـه داشـته         .١ :است که ايشان در اين ارتباط     

تـرين کـشورهاي     اصـلي . ٣ و   اسـت  داخلي موانع بيداري اسالمي توجه زيـادي نمـوده        

  .داند  مي،ها خصوص ابرقدرت ه ب،مخالف بيداري اسالمي را غرب
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  كتابنامه
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   .�ينيم و نشر آثار امام خمي تنظةسسؤ م،، تهرانهيت فقيوال .)١٣٧٨(ـــــــــــ 
  . � يني خم ام ار ام ر آث ش م و ني تنظ ةسسؤ م،، تهرانفه نوريصح .)١٣٨٧ (ـــــــــــ

ـ فر ؛يعه و سـن   يش« .)١٩٨٣( ابراهيم، عزالدين  ـ     يادي ـ  »اثـر،  ي اسـفناک و ب �، هي االسـالم  عـه� يالطل ة مجل
  .شماره اول، پيش سال

  .٢٧  و٢٦ ، شکتاب نقد »، يالم  اس ي يرا ادگين  ب ياس ن ش وم ه ف  در ميدرنگ«. )١٣٨٢( ا رض الم ، غ ک روزل ه ب
، ١٣٧٧ / ٢ / ٢٢سـخنراني در دانـشگاه تهـران،    ). ١٣٧٧(اهللا العظمي سـيدعلي     اي، حضرت آيت    خامنه
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  :اينترنتي آدرس در دسترس قابل ،١٣٩١ / ٦ / ٢٦
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