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نماید ،میتوان چارچوبها و مولفههوای یی ورفت و توسوعه ایون نیوام را
نمایان سازد و به ظنوان یک مد و الگو برای کارآمدی نیامهوای سیاسوی
به خصوص نیام جم وری اسالمی ایران مطرح باشود .بوه ایون منیوور در
واکاوی اندی ههای امام خمینی از دیدگاههای مقام معیت رهبری به ظنوان
رهبر جم وری اسالمی ایران و مفسر اندی ه و آراء اموام خمینوی اسوتفاده
خواهیت نمود .این یژوهش بوا روش تحلیلوی و توفویفی بوه ایون سووات
خواهد داد .مختصا بین ی ،من ی و رفتاری امام خمینی چیست و تاثیر
آن بر یی روندگی نیام جم وری اسالمی به چه میزان است؟ ضرور بواز
خوانی ابعاد شخصیتی امام خمینی چه تاثیری در نفوو و اقتودار ایوران در
سووطوح ملووی و بووین المللووی دارد و نقووش آن در سوواخت تموودن اسووالمی
چیست؟ بر اساس یافتههای یژوهش ،یی روندگی انقالب اسالمی ایران بوه
ظنوان یک متغیر ،تحت تاثیر ابعاد بین ی ،من وی و رفتواری ای وان بووده
است.

واژگان کلیدی
امام خمینی ،بینش ،منش ،رفتار ،نیام سازی ،جامعه سازی ،تمدن سازی

طرح مسئله

با بوجود آمدن انقالب اسالمی ایران یک حرکت بزرگ بشـری و ییـی ات تحـوشت شـگرا جهـانی
بدست حضرت آیت اهلل خمینی رقم خورده است انقالبی که در یک مـدت تمـان کوتـاه مرت ـای
جغرافیایی خود را در نوردید و به عنوان یک انقالب بزرگ در سطح جهان مطرح گردید .انقالبی کـه
توسط فردی صورت گرفته که خود یک انسان کامل و واش میباشد .لذا انقالب اسالمی با توجـه بـه
ویژگی ا ومحتوای غنی که ات میتب بزرگ اسالم الهام گرفته شده است این قابلیت و ظرفیـت را در
درون خود ایجاد کرده است که تمام بشریت بتواند ات سرچشمه ای معرفتی این نظام بهرهمند گـردد
وقابلیت سرآمد بودن در تمدن ای موجود در جهان را داشته باشد.
لذا ما در این پژو ش ،محور بحث خود را باتخوانی ابعـاد شصیـیتی امـام خمینـی و کنیـاش و
بررسی در اندیشه ای ایشان ات دیدگاه مقام معظم ر بری به عنوان دومین ر بـر انقـالب اسـالمی
ایران قرار می د یم .مقام معظم ر بری دارای اندیشه و دیدگاه جامع و مـانع نسـبت بـه افیـار امـام
خمینی میباشند و به توصیف و تحلیل عقاید سیاسی ،اجتماعی ایشان در سصنرانی ای مصتلف می-
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پرداتد .ات دشیلی که موجب شد اندیشه ای امام را ات دیدگاه مقام معظم ر بری بررسی نمـاییم ایـن
است ایشان به عنوان یک اسالم شناس و یک فقیه سیاسی که در حوته سیاسی و اجتماعی مطرح و
دارای یک منظومه فیری در باب فقه ،سیاست ،فر نگ و اجتماع میباشد .مچنین ایشان ات فعاشن
و مرا ان امام درشیل گیری انقالب اسالمی است که بـا ابعـاد بینشـی ،منشـی ،روشـی و رفتـاری
ایشان آشنایی دارند.
«امام یک افولی دارد ،یک مبانی ای دارد؛ این مبوانی در طوو ده سوا دوران
حاکمیّت اسالمی و ییش از آن در طو یوانزده سوا دوران ن ضوت ،در بیانوا
گوناگون بیان شده است؛ افو امام را در این بیانا مویشوود ییودا کورد؛ ایون
افو و خطوط را کنار هت که بگذاریت ،یک شواکله ای از اموام بزرگووار ت وکیو
خواهد شد؛

شخصیّت امام این است» بیانا 61/7/21

چرایی مطالعات اندیشه امام خمینی

امام خمینی با استمداد اتاصول ،قواعد و مبانی اسالمی ،نظام سیاسـیای را تاسـی

نمـود کـه دارای

مشروعیت ،مقبولیت و کارآمدی مشهودی بوده است .برونـداد و خروجـی مطلـوب نظـام اسـالمی در
سطح داخلی و خارجی ،این انگیزه را در محقق و سایر پژو شگران و سیاست مداران ایجـاد مـیکنـد
که به چرایی و چگونگی و چیستی شصییت امام خمینی به عنوان فرد تاثیر گـذار در رونـد انقـالب
اسالمی ،بپرداتند.
به اذعان پژو شگران شاخص ای مشروعیت ،مقبولیت ،کار آمدی ات نتایج انقالب اسالمی ایران
است که تقریبا پ

ات چهار د ه توانسته به عنوان یک قدرت بین المللی در سـطوح گونـاگون نقـش

آفرینی نماید.
اشاره به دو نظریه در جامعه شناسیی رهریران یآییا نوابی و رهریران ،جامعیه و
تاریخ را میسازند یا بالعکس)

دانشمندان علم اشجتماع و کسانی که در فلسفه تاریخ بحث و بررسی نمودند در این مسـئله اخـتالا
دارند که آیا جامعه و تاریخ ،ساخته دست قهرمانان ستند یا قهرمانان و ر بران ،ساخته دست جوامـع
ستند و افراد نقش اساسی در جامعه ندارند .به عبارت دیگر قهرمانان فیر و عمل ،جامعه و تـاریخ را
میساتند یا تاریخ و جامعه – در بستر و دامن خود – نوابغ را میپروراند.دو نظریه در این حوته مطرح
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میباشد .نظر اول اینیه نقش افراد را در بوجود آمدن پدیده ای اجتماعی ناچیز میشمارند و بـر ایـن
باورند که خود جامعه ،قانونمند است و با قوانین خاص خودش ،دگرگونی ایی پیـدا مـیکنـد.در ایـن
دیدگاه نقش ر بران (نوابغ و قهرمانان) کمرنگ جلوه داده داده میشـود .در نظریـه دوم ایـن مسـئله
مطرح است که تغییرات اجتماعی معلول شصییت ای بزرگ تلقی میشود و تا آن جا پش مـیرونـد
که گا ی اظهار نظر میکنند «تاریخ ،ساخته دست قهرمانان است» منظور ات قهرمانان ،اشصاصـیانـد
که دارای مزایای ویژهای باشند و فعالیت بر جستهای انجام بد ند و تحولی در جامعه به وجود آورنـد.
در نظریه دوم به بررسی ویژگی ای روان شناختی ر بران میپرداتند و بدنبال جنبه اصـلی و بررسـی
بعد شصییتیای که در پیشرفت کار و موفقیت او موثر بوده است( .میباح یزدی)71 ،،61 ،
نظریه اسالم  :در نظر گرفتن هر دو عامل یشرایط اجتماعی و نقش رهرران)

آنچه در منابع اسالمی استفاده میشود ،با یچ یک ات دو نظریه باش مطابقت کامل ندارد؛ یعنی چنین
نیست که تنها قهرمانان و ر بران در ساختن جامعه و تاریخ موثر باشند و جامعه یچ نقشـی نداشـته
باشد و نیز چنان نیست که خود جامعه ،دارای یک قانونمندی جبری باشد و افراد نتوانند نقش اساسی
را در جامعه ایفا کنند؛ بلیه این عوامل ،به طور مشترک تاثیر میگذارند؛ یعنی گا ی این عامل ،قوی-
تر است و گا ی عامل دیگر .به ر حال؛ ر دو عامل با م دیگر در دگرگونی ای جامعه موثرنـد .ات
جمله مواردی که نظر جامعه گرایان را – که منیر نقش افراد ستند  -رد میکند ظهور پیـامبران

پیشوایان دینی و میلحان اجتماعی است؛ و روشن است که این نظریه برای تبیین حرکت ای انبیـا
کافی نیست .ات سوی دیگر تاثیر پیامبران بر تغییر ای اجتماعی ،به معنای قهرمان پرسـتی در تـاریخ
نیست؛ یعنی وقتی یک پیامبر و میلح اجتماعی در جامعهای ظهور میکرد – رچند دارای و یژگی-
ای خاص ،فوق العادگی ا ،نبوغ ا ،علم غیب ،قدرت اعجات بود  -ولی چنان نبود کـه بـه تنهـایی
جامعه را ییسره عوض کند ،بلیه پیشرفت انبیا  ،مر ون شرایط اجتمـاعی فر نگـی ویـژهای اسـت.
البته خود پیامبران در ایجاد این شرایط  -کم و بیش – موثر بودهاند؛ ولـی پیشـرفت ایشـان مر ـون
پذیرش مردم بود .یچ عامل جبری برای اینیه مردم دعوت انبیا را بپذیرنـد وجـود نداشـت ،مـان
گونه که برای پدید آمدن ایشان م ،عمل جبریای موثر نبود.
پ

آنچه میتوان ات دیدگاه اسالمی در این تمینه ارائه کرد ،نظری معتدل است .در ایـن نظریـه

باید دو مطلب را با م مالحظه کرد :اول نقش افراد برجسته بـویژه انبیـا در جامعـه و دوم ،شـرایط
اجتماعی ،توده ای مردم و تاثیری که آنان میتوانند بر حرکت ای اجتماعی و پذیرفتن دعوت انبیـا
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و میلحان داشته باشند ( .مان)76 ،

با توجه به نظریه ای باش میتوانیم انقالب اسالمی را به عنوان یک پدیـده و تحـول اجتمـاعی
سیاسی مورد بحث و بررسی قرار داد و عامل اصلی این پدیـده را درویژگـی ـای ر بـری و شـرایط
سیاسی اجتماعی حاکم بر جامعه مانند عقاید شـیعه ،دگرگـونی ـای تنـدگی شـیعه در طـول تـاریخ،
تحمت ایی که عالمان و بزرگان در تبیین سیره ا ل بیت کشیدهاند ،اعتقاداتی که مردم به حرکت
ائمه اطهار بویژه قیام کربال داشته اند و آداب و رسومی که در طول تاریخ در ایران شیل گرفتـه بـود.
در نظر گرفت .به طور قطع مجموعه عوامل پیش گفته ،تمینهایی را برای تغییر فرا م آورده بود که با
توام شدن مدیریت و ر بری امام خمینی انقالب اسالمی

بوجود آمد ( .مان)27 ،

این پژو ش در پی شناسایی مولفه ای شصییتی امام خمینی به عنـوان عامـل انسـانی انقـالب
اسالمی با تاکید بر ابعاد بینشی ،منشی و کنشی شصییت ایشان میپرداتد و تاثیر ایـن عوامـل را در
پیشروندگی انقالب اسالمی بررسی میکند.
ضرورت مطالعه شخصیتها با تاکید بر مختصات بینشی ،منشی و رفتاری

بررسی و مطالعه شصییت ر بران سیاسی و شصییت ـای ارتشـی و تـاثیر گـذار بـر فرآینـد رشـد
کشور ا نشان مید د که اکثریت این ر بران دارای ابعاد شصییتی تیامل یافته و چندبعدی نبودهاند
و صرفا ات برخی ویژگی ا و خیوصیات و ارتش ای انسانی برخوردار بودهاند.دراین بین امام خمینی
به عنوان یک سیاستمدار و به عنوان یک شصیـیت علمـی و روحـی متعـالی دارای ابعـاد گونـاگون
شصییتی میباشد که ات برجستگی ای ویژهای برخوردار اسـت .بنـا بـه گفتـه اندیشـمندان سیاسـی
اسالمی بعد ات امامان شیعه ،شصییتی که دارای چنین شاخص ـای برجسـته باشـد ،بوجـود نیامـده
است .در طول تاریخ بعد ات ائمه اطهار اندک افرادی را میتوان یافت که اسالم را با مهی جوانب
و در مه ی ابعاد آن (عقایـد ،اخـالق ،احیـام ،مسـائل فـردی ،ابعـاد اقتیـادی ،سیاسـی ،اجتمـاعی،
فر نگی ،مسائل درون مرتی و بین المللی) شناخته باشـد و افـزون بـر مسـائل پـیش گفتـه ،بیـنش
اجتماعی و شناخت وی ات جامعه ،وسیع و جامع باشد و با وضع جهان ،سیاستمداران ،سیاست بـاتان و
دسیسه ا آنان آشنایی کافی داشته باشند .دست سیاست باتان و توطئه گران را ات پیش بصواند که چه
خوا ند کرد؛ یعنی ات نظر بینش جهانی و شناخت سردمداران استیبار و تور مندان جهانی ،پـیشتـر و
بیشتر ات مه بدانند که آن سیاست باتان چه نقشهای در بـر و چـه خیـالی در سـر دارنـد .در تنـدگی
فردی؛ تا د پارسا ،نمونهای ات تندگی پیشوایان معیوم بود .در دور اندیشی و دور نگری _ نسبت
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به دشمنان و بیگانگان _ با فراست و تیز بین بوده و بتوانند اسالم را آن چنان ست ،بشناسند .ما در
این پژو ش با تییه بر منظومه فیری حضرت آیت اهلل خامنـهای بـه تحلیـل ابعـاد شصیـیتی امـام
خمینی میپرداتیم.
بینش

در واقع میتوان گفت بینش ا مجموعهای ات دیدگاه ا و روییرد ای کلی ذ نی و فیری یک فرد در
موضوعات اساسی و بنیادی حیات اجتماعی است که منجر یه رفتـار و عمـل او در تیـمیمگیـری در
حوته ای گوناگون تندگی میشود .مصتیّات بینشی ،مربوط به جنبه نگرشی است؛ و ادراک خیـالی و
ادراک عقلی انسان را شامل میشود .انسان ات ادراک خیالی و عقلـی خاصّـی برخـوردار اسـت کـه در
دیگر موجودات وجود ندارد .ادراک خیالی بشر نه تنها ثبات و رکود ندارد؛ بلیه تیامل پـذیر و خـالق
است و لذا علوم نری ات آن ناشی میگردد .ادراک عقلی نیز منشأ علوم ،فلسفه و مسـائل اسـتنباطی
است( .خسرو پناه ،پایگاه تحلیلی علوم انسانی) شاخص ای عقالنیت ،علمانیت ،حیمـت ،بعدفلسـفی،
بعدفیری وخردورتی ،تدبیر و وشیاری ات مقوله بینش سرچشمه میگیرد.
منش

مصتیّات منشی انسان ،مربوط به جنبه درونی است؛ مصتیّات منشی مان ویژگی ـایی اسـت کـه
بشر به واسطه آنها ،فضایل و رذایل ،نظیر تشتی ظلم و تیبایی عـدالت را درک مـیکنـد و اخالقیّـات
شیل میگیرد.
مفهوم طبع نهایتًا متناسب با فضای مفهومی منش است و منش ر ا میتوان به منزله نظـامی ات
طبایع تعریف نمود (جمشیدیها ،پرستش)77 ،7961 ،
منش ،مجموعهای ات خلق و خو ای فرا م آمده در شصییت کنشگر است که نحوه مواجهه او
با موقعیت ای مصتلف را جهت میبصشد ،به گونه ای که میتوان آن را ناخودآگاه فر نگی ،قاعـده
الزامی ر انتصاب ،اصل ما نگ کننده اعمال و الگ ی ذ نی وجسمی ادراک و ارتیابی و کـنش
نامگذاری نمود.
با این احتساب ،منش نظامی ات طبایع گذرا و درعین حال ماندگاری است که اساس تولیدکننده
اعمال ساختمند به حساب میآید .به عبارت دیگر ،منش ماتری
( مان)72 ،

ادراکات ،ارت یابی و اعمال اسـت.
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کنش یرفتار،عمل یا اقدام میدانی)

مصتیّات کنشی انسان ،مربوط به جنبه رفتاری اسـت؛ مصتیّـات کنشـی ،رفتـار ارادی انسـان را در
برمیگیرد.
کنش ا در علوم رفتاری و اجتماعی بررسی میشوند .مجمـوع برآینـد ای مصتیـات بینشـی و
بینشی ساتنده مصتیات رفتاری و عملی فرد خوا د بود و ات آنها تاثیر خوا د پذیرفت.
شخصیت

شصییت عبارتست ات ،مجموعه ای ساتمان یافته و واحدی متشیل ات خیوصیات نسبتا ثابت و پایدار
که یک فرد را ات افراد دیگر متمایز میساتد (شاملو )71 ،62 ،بنابراین مفهـوم اصـلی و اولیـه شصیـیت،
تیویری ظا ری و اجتماعی است که بر اساس نقشی که فرد در جامعه باتی میکند ،قرار دارد .یعنی
در واقع ،فرد به اجتماع خود شصییتی را ارائه می د د تا جامعـه بـر اسـاس آن وی را ارتیـابی کنـد.
( مان)71 ،
در این پژو ش با توجه به این سه مصتیات اصلی انسان به تبیین شصییت امام خمینـی مـی-
پرداتیم و این که مصتیات فوق با چه فرآیند ایی در روند پیشرفت انقالب اسالمی و جهان اسـالم
موثر واقع شد( .جدول شماره یک)
الف) تحلیل ابعاد بینشی امام خمینی
ب) تحلیل ابعاد منشی امام خمینی
ج) تحلیل ابعاد رفتاری امام خمینی (عمل نظام ساتی ،عمل جامعه ساتی ،عمل تمدن ساتی)
(جدول شماره یک)
مولفه ای شصییتی

شاخص 7

شاخص 2

شاخص 9

شاخص 4

شاخص 1

مصتیات بینشی

توحید محور

عقل مدار

علم گرا

حیمت تا

خرد  ،تدبیر ،فیر و محاسبات

مصتیات منشی

منش عرفانی

منش اخالقی

منش تربیتی

ایمان به خود و مردم

قاطع ،راسخ  ،تسلیم ناپذیری

مصتیات رفتاری یا اقدام میدانی

نظام ساتی

جامعه ساتی

تمدن ساتی

عدالت طلبی

آتادی خوا ی

ابعاد چند وجهی

تلفیـــق بیـــنش و

عمــل حاصــل ات

تلفیق علم و عقل

توام ساتی معنویـت

----

منش

بینش و منش

با علم و عقل
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الف) تحلیل مختصات بینشی شخصیت امام خمینی

مصتیات بینشی امام خمینی را با خیوصیاتی که در ابعاد عقالنی و فیری ایشـان مـوثر بـوده بیـان
میکنیم.شاخص ایی مچون بینش توحیدمحور ،بینش عقل مدار ،بینش علم گرا ،بیـنش حیمـت تا
و شصییت فلسفی ایشان و مچنین مولفه ای خردورتی ،تدبیر ،میلحت و وشیاری مورد بررسـی
قرار خوا یم داد
بینشی

منشی

مختصات
شناخت
امام خمینی

رفتاری

 .1بینش توحید محور

مبدا و غایت بینش امام خمینی بر محور توحید و اعتقاد بـه وجـود خداونـد بـاری تعـالی مـیگـردد،
چنانچه در تمام شئونات تندگی فردی و اجتماعی ایشان ملموس بوده است .بدیهی است کـه منشـا
مهی تحوشتی که بدست امام خمینی در سطوح داخلی و بین المللی ایجاد شده است به مدد بیـنش
توحیدی ایشان بوده است .مقام معظم ر بری در تشریح خیوصیات ایشان بر جهان بینـی توحیـدی
که تیر بنای مهی تفیرات اوست تاکید میکنند.
«منیومهی فکری امام دارای خصوفیّا کامو یک مکتو فکوری ،اجتمواظی و
سیاسی است .اوّتً متّکی و مبتنی بر یک ج ان بینی است که این ج وان بینوی
ظبار است از توحید« .همهی فعّالیّت او ،همهی منطق او مبتنی بود بر توحیود
که زیربنای افلی همهی تفکّرا

اسالمی است» 61/7/21

«اولین و افلى ترین نقطه در مبانى اموام و نیورا اموام ،مسوللهى اسوالم نواب
محمدى است؛ یعنى اسالم ظلت ستیز ،اسالم ظدالت خواه ،اسالم مجاهد ،اسوالم
طرفدار محرومان ،اسالم مدافع حقوق یابرهنگان و رنجدیودگان و مستضوعفان»
96/37/21

«اوّلین مطلبی که در [مکت ] امام وجود دارد ،اثبا ِ اسالم ناب محمدّی و نفوی

بررسی وشناخت ابعاد شخصیتی امام خمینی با تاکید بر مختصا بین ی ...
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اسالم آمریکایی است .دوّم :یکی از افو امام اتّکا به کمک ال وی ،اظتمواد بوه
فدق وظدهی ال

ی» بیانا 61/7/21

انقالب اسالمی ایـران تـداوم راه پیـام آورن الهـی و پیـامبر اکـرم و جانشـینان راسـتین آن
حضرت بوده و ر بری حضرت امام خمینی الشریف مانا وراثت نایبان عمـومی آن پیشـوایان
دینی بوده است؛ بنابر این حضرت امام خمینـی ـدایت را ات ر نمود ـای دینـی دریافـت نمـودهانـد
(جوادی آملی)27 ،12 ،
 .2بینش عقل مدار و تفکر محور

ییی ات ابعاد نظام تربیتی اسالم و در راس آن تعلیمات قرآن کریم ،دعوت به اندیشیدن و بهرهمنـدی
ات نیروی فیر است .در این آیین الهی که نصستین پیامش با فعل امر بصوان آغات شده است و عنـوان
کتاب مقدس آسمانیاش قرآن به مفهوم خواندنی اسـت ،فـراوان پیـروانش را میـرانه بـه خوانـدن،
دیدن ،شنیدن و سیر و سفر کاوشگرانه در تمین دعوت مینماید و به انسان شدار مید د که علـت
اصلی کفر و انحراا ،عدم اندیشه ورتی و تفیر است و در این باره مین ب

که میفرماید:

"و یجعل الرجس علی الذین ال یعقلون" آنچه در دنیوای کنوونی ،انسوان را قوادر
میسازد تا خود را با سالح ظلت ،هنور ،اخوالق و معنویوت مج وز سوازد ،قودر
فکری اوست( .سرتیپ زاده)17 ،96 ،

منطق امام بزرگوار ما ،منطق ظقو ،منطق فکر ،منطق ظمو روشن بینانه ،منطق
انسانیت و هنجار انسانى و اخالق انسانى و فضائو اخالقى بود؛ دنیوا دنبوا ایون
است .بیانا 2791/36/22

«از ویژگیهای برجسته شخصیت ای ان بکار گیری ظقالنیت اسالمی به معنوای
اتت و مصداق کاملش بوده است .دو بُعد افلی در مکت اموام بزرگووار موا ،بُعود
معنویت و بُعد ظقالنیت است» در بُعد ظقالنیت ،به کار گورفتن خورد و تودبیر و
فکر و محاسبا  ،در مکت امام مورد مالحیه بوده

است» بیانا 63/37/21

«او ،هت ظاقو بود ،هت دوراندیش بود ،هت محتاط بود ،هت دشومن شوناس بوود،
هت به دوست اظتماد مىکرد و هت ضربهاى را که به دشمن وارد مىکورد ،قواطع
وارد مىکرد .همه ففا و خصوفیاتى که براى یک انسان تزم است توا بتوانود
در چنین جایگاه حسّاس و خطیرى انجام وظیفه کند و خودا و وجودان خوود را
راضى نماید ،در این مرد جمع بود  ...این ،بُعد حاکت و رهبر بودن امام در موضع
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یک انسان مقتدر و یک انسان بااراده بود؛ انسانى که اگر جنگ ییش بیاید ،مى-
تواند تصمیت بگیرد؛ اگر فلح هت باشد ،مىتواند تصمیت بگیرد .بوراى اداره یوک
ک ور و براى مواج ه با دشمنان ،مىتواند

تصمیت گیرى کند» بیانا 2739/7/21

در ارتش و ا میت عقل ،روایات فراوانی ات ائمّه اطهار وارد شده است که بر اساس آنها عقـل
به عنوان مهمترین و محبوبترین مصلوق الهی و مالک جزا و پاداش معرفی شده است .امام باقر

فرمود :وقتی خداوند عقل را آفرید ،ر آنچه دستور داد اطاعت کرد و ات رچه نهی کرد پر یـز نمـود.
آنگاه خداوند فرمود« :به عزت و جاللم سوگند ،مصلوقی که ات تو به پیشم محبوبتر باشد نیافریدم و
تو را تنها به کسانی که دوستشان دارم به طور کامل دادم .مانا امر و نهی و کیفر و پاداش متوجه تو
است»

«نق هى امام ،کار افلى امام ،بناى یک نیت مدنى  -سیاسى براسواس ظقالنیوت
اسالمى بود؛

» بیانا 67/37/21

عقل بزرگترین سرمایه انسان است .امام صادق ات حضرت رسول نقل میکند که خطاب
به حضرت علی فرمود« :ای علی! شدیدترین فقر جهالت و بزرگترین سرمایه عقل است.
نگاه ظقالنی ،با برنامه و محاسبه و هوشمندی و تدبر باظث می شود کوه در طوی
هر مسیری دچار لغزش و انحراف ن ویت .دیون موداری ،ظودالت خوواهی ،آزادی
طلبی و هر آرمان اسالمی و انسانی دیگر اگر با ظقالنیت همراه نباشد ،نه تن ا ما
را به سرمنز مقصود نمیرساند بلکوه م وکال را ییچیودهتور هوت مویکنود و
موج

ایجاد انحراف هت میشود (قالیباف)2793 ،

اگر ظدالت از ظقالنیت و معنویت جودا باشود دیگور ظودالتی کوه شوما دنبوالش
هستید نخواهد بود ،افالً ظدالت نخواهد بود .ظقالنیت به خاطر این است که اگر
ظقو و خرد در ت خیص مصادیق ظدالت به کار گرفته ن ود انسان به گمراهی و
اشتباه دچار میشود ،خیا میکند چیزهایی ظدالت است در حالیکه نیسوت ،و
چیزهایی را هت که ظدالت است گاهی نمیبیند .بنوابراین ظقالنیوت و محاسوبه،
یکی

از شرایط تزم رسیدن به ظدالت است (سا  91در دیدار با اظضای دولت ن ت).

 .3بینش علم گرا (ابتکار امام در علوم چهار گانه)

امام در چهار رشته ات علوم ،متبحر بود و ات تبدهترین صاحب نظران این علوم بود (علـم فقـه ،اصـول
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فقه ،فلسفه اسالمی ،عرفان اسالمی) ما کسی را نمیشناسیم که مثل ایشان در این چهـار رشـته ،بـه
حد کمال رسیده باشد .ممین است افرادی باشند که در بعضی ات ابعاد این علوم ،مطرات یا مقـدم بـر
امام باشند ولی در علوم دیگر مانند فلسفه یا علوم عقلی تبحر کافی را نداشتند .جـامع بـودن امـام در
حد بسیار باشیی بود  .او ات نادر افرادی بود که در تمینه ای اصلی علوم اسالمی ،به قله رسـیده بـود،
م در علوم عقلی و م در علوم نقلی و م در سیر و سلوک معنوی .در فقه ،فلسفه ،عرفان ،ادبیـات
فارسی ،عربی و در معارا اسالمی چنان فیر میکرد و آنقدر جامع و مه سو نگر بود.
آن بینشی که امام در فقه و اصول ،کالم و فلسفه ،عرفان و علوم اسالمی دیگر داشت ،جـامعیتی
ویژه او بود .افزون بر تسلط فقه ،آن را چنان درک و اجرا میکرد که توانست درد جامعه را درمان کند
و به نیات ای اجتماعی پاسخ گوید ،بدون آنیه ذرهای ات اصالت فقه کاسته شود .افزون بر این ،پویایی
فقه و پاسصگویی به نیات ای جامعه را متناسب با مقتضیات تمان و میان و با در نظر گـرفتن شـرایط
متغیر اجتماع م مشا ده میکنیم .جمع کردن بین این دو مقوله ،کار بسیار دشواری است ات یک سو
اصالت فقه حفظ شود و ات سویی استنباط ایی که پاسخ گوی نیات ای متغیر جامعه باشد ..امـام ایـن
دو ویژگی را با فراست و ظرافت فنی و نر مندانه خویش جمع کرده بود .خـدمات علمـی عالمـان و
اندیشمندان گذشته ،تعلیم و تعلم و نگارش بود؛ یعنی علوم را ات نسل گذشته بیاموتند و به نسل آینده
انتقال د ند .بعضی نیز تجربه ای گذشتگان را حفظ و تیمیل میکردند .ولی بعضی ات نوابغ افزون بر
حفظ میراث علمی و فر نگی پیشینیان ،نو آوری ایی م داشتهاند که بر غنای علمی جامعه افزوده-
اند .امام خمینی ییی ات این نوابغ و نوادر دوران بود .ایشان علوم اسالمی را به خـوبی فراگرفتـه و بـا
تدری  ،تعلم و تالیف آن علوم را م ثبت و ضبط کرد و م به شاگردانش تعلیم داد .افزون بر اینهـا،
ا ل ابتیار و نوآوری بود .او افزون بر انجام وظیفه پیش گفته ،در چهار رشته اسالمی تبحری ویـژه و
تصیص و امتیاتی

چشمگیر داشت ( .مان)46 ،

تمایز عالم بودن با روح علمی داشتن

ییی ات ویژگی ای امام خمینی داشتن روح علمی بوده است رچند اندیشه ،بـرای بـارور شـدن بایـد
باعلم مالتم گردد ،لیین میان عالم بودن و روح علمی داشتن تفاوت وجود دارد چه بسـا افـرادی کـه
عالم ستند ولی روح علمی ندارند و چه بسا افرادی که روح علمی دارنـد ولـی عـالم نیسـتند .عـالم
واقعی کسی است که روح علمی با علمش تـوام باشـد .مقیـود ات روح علمـی چیسـت اگـر انسـان
خودش را نسبت به حقایق بی طرا و بی غرض نگاه دارد و بصوا د حقیقـت را آنچنـان کـه سـت
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درک کند نه آنطور که دلش میخوا د ،در این صورت او دارای روح علمـی اسـت .خداونـد در آیـات
سوره نجم بیان میدارد که ات دشیل گمرا ی افراد آن است که وای نفـ

خـویش را در تشـصیص

خود دخالت مید ند و در نتیجه با ذ ن غرض آلود وارد مطالعه مسائل میشوند .روح علمـی داشـتن
یعنی روح حقیقت جویی ،روح بی غرضی ،روح بی تعیبی،
تاده )74 ،63 ،پ

روح خالی ات جمود و خالی ات غرور( .سرتیپ

میتوان ییی ات عامل ای موفقیت امام را در تسلط بر علوم اصلی دانست.

ترحر درعلم دین

ابتیار امام خمینی در دین و فقه شناسی نه مانند اخباریون بود که ات روتنه تبون تحجر و ثقبه کم نور
جمود و خمول به آن مینگرند ،و نه مانند سایر اصولیون بود که ات تنگنـای مباحـث الفـا و اصـول
عملیه در آن نظر مینمایند( .جوادی آملـی )22 ،نبوغ امام خمینی در فقه شناسـی ،صـرفا در طـرح اصـل
مسئله «وشیت فقیه» نبود ،تیرا این مسئله سابقه طوشنی دارد؛ و نیز در جمع آوری ادله عقلی و نقلی
بر آن نبود ،چون استدشل بر آن نیز کم و بیش بیسابقه نیست ،بلیه مزیت آن حضرت در این بـوده
که اوش تمام پهنه تمین را ات کران تا کران و مه سینه بات تمان ات عیر تا عیـر را قلمـرو «وشیـت
فقیه» نائب امام عیر ارواحنا فدا میدانست؛ و ثانیا ،عقل عملی او با «وشیت» متحد بود چنانیه عقل
نظری او با «فقا ت» متحد شد و چون در افق واشی تجرد قرار داشـت ،حجـاب بـین نظـر و عمـل
رخت بر بست و فقا ت آمیصته با وشیت و وشیت عجین شده با فقا ت با روح این انسـان متیامـل،
متحد شد؛ چنانیه نف

در مقام تجرد تام عقلی خود با معقول متحد میگردد ( .مان)24 ،

 .1بینش فلسفی

نحله ای فلسفی معروا ،میان فیلسوفان اسالمی به سه دسته تقسیم میشوند :ییی میتـب مشـایی
است که بزرگانی مانند فارابی و ابن سینا ات آن پیروی وآن را تـرویج مـیکردنـد .ییـی ـم میتـب
اشراقی است که ات تمان شیخ شهاب الدین سهروردی (شیخ اشراق) ،میـان فیلسـوفان اسـالمی رواج
یافت .دیگری میتب صدر المتالهین است که جامع بین آرای مشایین و اشراقیین و عارفان است .کـه
میتب صدرایی و یا حیمت متعالیه نامیده میشد.حضرت امام نیـز ،حیمـت متعـالی را پسـندید و بـر
اساس کتاب اسفار مال صدرا ،تدری

میکرد که استاد مطهری و بزرگان دیگری ات محفـل بهـره ـا

بردند؛ البته امام در فلسفه نیز مانند علوم دیگر ا ل نظر بود .چنین نبود که مثل برخی تمام افیار مال
صدرا را بی چون و چرا بپذیرد و یچ نقدی بر آنها نداشته باشد .امام با وجود نقد و نظر برمرحوم مـال
صدرا ،ات میان آن سه نحله ،میتب او را تائید میکرد؛ ات این رو باید بگوییم ات پیروان فلسفه مالصدرا

بررسی وشناخت ابعاد شخصیتی امام خمینی با تاکید بر مختصا بین ی ...
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ا میگرفت ( .مان)14 ،

تلفیق علم و عقل (علم و عقل الزم و ملزوم یکدیگر)

ییی ات ابعاد اندیشه وتفیر در اسالم ملزومات اندیشه ورتی است .ییی ات ویژگی ای انسـان اندیشـه
ورت ات منظر کالم و وحی ،داشتن علم و آگا ی است .اگر انسان تفیر کنـد ولـی اطالعـاتش ضـعیف
باشد ،مثل کارخانهای است که مادهی خامش کم است ،بنابراین این کارخانه نمیتوانـد کـار کنـد یـا
محیولش کم خوا د بود .اگر کارخانه ماده خام تیاد داشته باشـد ولـی کـار نینـد بـات فلـج اسـت و
محیولی نصوا د داشت .رسول اکرم میفرماید" :یا شام! ثم بین ان العقل مع العلم ،ای شـام!
عقل و علم باید توام باشد" آنگاه حضرت به آیهی "و تلک اشمثال نضـربها للنـاس و مـا یعقلهـا اش
العالمون" استناد نمود .این آیه مالتمت اندیشه و علم با ییدیگر را بصوبی نشان مید د ( .مان)79 ،
قرآن میآموتد که اندیشه جز بر بستر علم نمیروید .برای عاقل بودن باید عالم بود (اگرچـه ـر
عالمی عاقل نیست) راه علم نیز با «تبیین» موار میشود.آشیار شدن امور و مسائل در پرتو تبیـین،
منجربه علم میشود؛ "کذالک یبین اهلل ایاته لعلیم تعقلون" عالمه طباطبایی ذیل تفسـیر ایـن آیـه
مینویسد :بیان خدا مقدمهی تمامیت علم است و تمامیت علم م مقدمه عقل و وسیلهای بـه سـوی
آن است( .طباطبایی ،ترجمهی موسوی)911 ،7914 ،

امام خمینی عقل و علم را دارای تمایز میداند و تاکید میکند که کسی که عالم می-باشـد بایـد
عقل خود را م بیار انداتد تا راه درست را انتصاب نماید .ایشان عقل و علم را مولفه ایی میداند که
باید در کنار ییدیگر باشند و باعث م افزایی ییدیگر شوند« .شما مالحظه بینید در ر جای دنیا که
یک فسادی وارد میشود برای مین معنااست که آن کسی که در آنجا ،در آن نقطه قدرت دارد ،این
قدرت دارد عقل ندارد ،قدرت دارد انسانیت ندارد .این عقلی که من عرض میکنم آن عقلی است کـه
«ما عُبِدَ بِهِ الرَّحْمن» واشّ ـ تدبیر ـ شیطنت و تدبیر را اینها م دارند .اما آن عقلی کـه عقـل سـالم
باشد و بتواند انسان را به ارتش ای انسانی برساند ندارند .مجرد دانشمند بودن به یک معنا ،این فایده
ندارد .ممین است که یک کسی دانشمند بسیار بزرگی باشد لیـن آن عقـل را نداشـته باشـد ،دانـش
خودش را صرا فساد بیند ،صرا تباه کردن ملت ا بیند .اینها دارند قدرت خودشان را صرا مـی-
کنند در اینیه ملت ا را تباه بینند ،تحت ستم بیشند .ات آن قدرت ای باش م که پایین بیاییم شـما
مالحظه میکنید که در محیط این منطقه صدام چه میکند و اسرائیل چه میکند» (صحیفه جلد )76
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توام سازی علم و عقل با معنویت

در باب ا میت عقل ات منظر امام نیز میتوان به نیات بسیار مهمی پی برد و اشاره میکنند که مه-
ی قوا تابع قوه عقل میباشند و قوه عقل تابع شرع میباشد واین دو را دارای رابطه مستقیم میداند و
رآنچه عقل پذیرفته باشد شرع نیز میپذیرد و بالعی .
«همهی قوا تابع قوّۀ ظقو شدند که ظقو هت تابع شرع است .برای یوک همچوو
حکومتی که حکومت ظقو است ،حکومت ظود اسوت ،حکوموت ایموان اسوت،
حکومت ال ی است ،در رفتنش ظزا تزم اسوت و در برقوراریاش و بورای هموان
چند سا حکومت حضر امیر و مسولمین بایود ج

ون بگیرنود» اموام خمینوی،

2773/31/2

ب) تحلیل ابعاد منشی امام خمینی

مصتیات منشی امام در ابعاد عرفانی ،اخالقی ،تربیتی ایشان مورد تحلیل قرار میگیرد .ویژگـی ـای
روحی ،معنوی ،قاطعیت ،مجا دت و سصتی پذیری نیز در این بصش مورد مطالعه واقع میشود.
«شیوه ى امام ظبار بود از شیوهاى که ییامبران آن را مىییمودند؛ یعنى تزریق
ایمان و باور ظمیق ،همراه با بصیر

و آگاهى و تامو و فکر در مخاطبوان خوود.

بیانا 2733/22/27

«حقیقتا رفتار و منش امام،آن مرد بزرگ ،ن ان دهنده و نمای گر یک معلوت
کامو و با

احساس مسلولیت بود» بیانا 2796/31/27
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 .2منش عرفانی

اگر کسی بصوا د ش صیـیت امـام را بررسـی کنـد ،در خوا ـد یافـت کـه جـو ر شصیـیت ایشـان
«عبودیت» بود .مهی چیز ا در شعاع عبودیت خدا جلوه میکرد .چه بسیار انسان ـای برجسـتهای
که به این رات پی برده بودند ولی آن را به صورت حرکتی و رابطهای شصیی میان خود و خدا ،تلقـی
میکردند؛ مانند بسیاری ات عارفان که شصییت آنان کم و بیش شناخته شده است .اما امام نـه تنهـا
در دلش با خدا ارتباط داشت بلیه درگفتارو پندار ،رفتار و کردار فردی ،خـانوادگی ،اجتمـاعی و حتـی
بین المللی او «عبودیت» تجسم داشت (میباح )65 ،32 ،در تشصیص ابعاد معنوی ایشان ،مقـام معظـم
ر بری مولفه ای ذیل را به عنوان ابعاد معنوی ایشان بر میشمارند:
«امام بزرگوار ما فرفاً با تکیهی بر ظوامو مادی و ظواهر مادی ،راه خوود را یوی
نمیگرفت؛ اهو ارتباط با خدا ،اهو سلوک معنوی ،اهو توجه و تذکر و خ وع و
کر بود؛ به کمک ال ی باور داشت؛ امید او به خدای متعا  ،امید یایان نایوذیری
بود» بیانا 63/37/21

«اما همین انسان ،در چ ره زندگى شخصى و خصوفى خود ،یک انسان زاهود و
ظارف و منقطع از دنیاست .البته منیور ،دنیاى بد است؛ همان چیزى کوه خوود
او مىگفت دنیاى بد ،آن چیزى است که در درون شماست .این ظواهر طبیعوت
زمین و درخت و آسمان و اختراظا و امثا این ا دنیاى بد نیست .این ا نعمت-
هاى خداست؛ باید این

ا را آباد کرد» بیانا 2739/7/ 21

باورهای چهار گانه

سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت ،که مین سه باور بـه او قاطعیـت میـداد ،شـجاعت میـداد و
استقامت میداد :باور به خدا ،باور به مردم ،و باور به خود .این سه باور ،در وجود امام ،در تیمیم امـام،
در مه ی حرکت ای امام ،خود را به معنای واقعی کلمه نشان داد .این سه باور در امام  -یعنی بـاور
به خدا ،باور به مردم ،باور به خود  -محور مه ی تیمیم گیری ای او ،مه ی اقدامهای او و مه ی
سیاستهای او شد .بیانات 32/09/74

«او با ارادهى قاطع و با دست تواناى خود ،بوه کموک ایون ملوت ،اساسوىتورین
مرحلهى این راه طوتنى را طى کرد و دنیواى اسوالم را متحوو

نموود» بیانوا

91/7/21

«امام دارای این چ ار ایمان بود :ایمان به خدا ،ایمان به مردم ،ایمان به ایون راه
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و ایمان به موفقیت حتمیِ آخر کار .امام در طو حیا  ،چه در حووزهی ظلوت و
تدریس ،چه در دوران مبارزهی دشوار ،و چه در حووزه ی مودیریت و حاکمیوت،
آن وقتی که در رأس ک ور قرار گرفت و مدیریت جامعه را در قبضه گرفوت ،در
همهی این ا مصداق «و توکّل علی

العزیز الرّحیم» بود .بیانا 62/37/21

 .3منش اخالقی یمجاهدت ،قاطعیت ،جسارت ،سختی پذیری)

امام خمینی با پیراستن دل ات آلودگی ا و آراستن آن بـه تیـور «محاسـن اخـالق» ات راه ریاضـت و
مجا دت میکوشد تا حقیقت را در آن متجلّی گرداند .در این مسلک ،حرکت قلبی و عملی مورد نیات
است نه حرکت عقلی و فلسفی .در نگاه عرفان ،انسان با تزکیه نف  ،راه تعالی میپوید وات معبر قلب
به قرب الهی و کرامت انسانی دست مییابد و درد خداجویی و عشق به کمال الهی را تاتیانه سـلوک
میشناسد و خطّ سیر و سلوک را در اخالق درد و قوس صعود و نزول میبیند و مصاطبان خـود را در
سطحی خاص و آشنا به عرفان میشناسد( .شـرفی ،16 ،ش  )73دنیـا بـد ،آن خودخـوا  ،،آن افـزون
طلب ،و آن احساس تعلّق ،است که در درون انسان است .امام ات این دنیا بد بـهکلّـ ،منقطـع بـود.
 7916/9/74مظهر معنویت در امام بزرگوار ،در درجه ی اول ،اخالص خـود او بـود 30/09/74 .مقـام
معظم ر بری رموت موفقیت و پیـروتی میتـب امـام خمینـی را ات بعـدروحی مجا ـدت ،اراده قـاطع،
جسارت و عدم تسلیم شدن ایشان در برابر باطل میدانند:
امام این اصول را قبل ات پیروت انقالب ,بـرا ملـت و آگا ـان تشـریح کـرد; بعـد ات پیـروت
انقالب ,براساس آن ,جمهور اسالم ،را پایه گذار کرد و تا وقت ،که تنده بـود ,پـا ایـن اصـول
ایستاد و برا آن مجا دت کرد.

امام (قیام للَّه) کرد و خودش با مهی وجود وارد میدان شد .با فریاد خود ،با تالش خود ،با قبول
تحمات ،ملت را پای کار آورد .با این حرکت و با این عزم راسخ ،خداوند متعال آن میلیون ـا عامـل و
فعل و انفعال را بر این حرکت مترتب کرد و آنچه اتفاق افتاد ،به یک معجزه شبیه بود؛ یعنی تشـییل
نظامِ مبتنی بر اسالم در یک نقطهی حساس؛ به خاطر این حرکت امـام ،کـه البتـه آمـاج دشـمنی و
کینه ی مه ی صاحبان تور و تر در سرتاسر عالم است؛ اما بر خالا نظر آنها ،این حقیقت تحقق پیدا
کرد 61/09/74 .استقامت و مجا دت امام خمینی در راه دا در برابر خودی ا و غیر خـودی ـا ات
ویژگی ای برجسته و ممتات بود.
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مقاومت با بصیرت و صبر

«آنچه امام بزرگوار و ملت شجاع ما را در راه این مبارتهی بزرگ موفق کرد ،بیـیرت و صـبر بـود -
مقاومتی مراه با بییرت – مانطور که امیرالمؤمنین فرمود:
(و ال یحمل هذا العلم الّا اهل البصر والصّبر) » « 33/37/21اموام می ور ظینوی
حرکت ظییمی است که ملّت ایران آغاز کرد و تاریخ خود را متحوّ کرد؛ اموام
بنیانگذار یک مکت فکری و سیاسی و اجتماظی است»  « 61/7/21امام البتّوه
یک فقیه بزرگ بود؛ هت یک فقیه برجسته و بزرگ بود ،هت فیلسوف بوود ،هوت
فاح

نیر در ظرفان نیری بود» « 61/7/21نه فقط در ک وور خوود بلکوه در

همه ی منطقهی ما و در همه ی دنیای اسالم و به یک اظتبار در هموهی ج وان.
محصو این حرکت ،یک محصو بینییر بود» 61/7/21
«خصوفیّت دیگر این مکت فکری ایون بوود کوه زنوده و یویوا و یور تحورّک و
ظملیّاتی بود»« 61/7/ 21قابو تحقّق در میدان ظمو بود؛ به همین دلیو هت به
ییروزی رسید و ییش رفت؛ این حرکت ،مسیر تاریخ ک وور موا را ظوو

کورد»

61/7/21
 .4منش تربیتی

ات ویژگی ای ممتات و منحیر به فرد میتب اخالقـی حضـرت امـام خمینـی در عرصـه تعلـیم و
تربیت ،حضور برجستهی عرفان و سیر و سلوک عارفانه در مواعظ و نیایح اخالقی و تربیتـی اسـت.
شالوده میتب اخالقی امام مبتنی بر سه عنیر «بر ان ،عرفـان و قـرآن» اسـت کـه بـه تناسـب
ظرفیت و استعداد مصاطبان ،مجموعهای فاخر و گرانسنگ را پدید آورده است .بیان حقایق عرفانی در
قالب بر ان و تحلیل بر انی در محضر قرآن ات ظرائف و لطایف میتب اخالقی و تربیتی ایشان است
که توانسته است حداکثر تأثیرگذاری را در ذ ن و جان مصاطب گذاشته و تحولی بنیادی و اساسـی را
در باطن وی ایجاد نماید .در روش اخالقی تربیتی امام صرفاً سصن ات یک سلسله فضایل اخالقی
میطلح و استدشل خشک و الفا و مفا یم ساختگی و بـی روح و یـا توصـیه ـای اخـالق گرایانـه
متعیبانه نیست بلیه نظام اخالقی و تربیتی ایشان در بُعد صوری و ساختاری مرکب ات اجزایی چـون
شیوایی و رسایی ،سادگی و روانی ،لطف بیان و حُسن تعبیـر ،تنـوع ،پر یـز ات دراتگـویی و  ...در بُعـد
معنوی و محتوایی واجد ویژگی ایی چون را بری و تأثیرگذاری بنیادی ،واقع گرایـی ،نگـاه جـامع و
کامل به دین و انسان ،مصاطب شناسی و  ...است؛ که در ادامه بـه برخـی ات ویژگـی ـای صـوری و
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معنوی نظام عرفانی ـ اخالقی معظم له به نحو اختیار اشاره مینماییم.

(فاطمی بییر ،32 ،ش ) 31

در دیدگاه حضرت امام ،ییی دیگر ات موانـع رشـد و تعـالی انسـان کـه او را ات تهـذیب و تزکیـه
باتداشته و موجب الکت و خسران ابدی او میشود ،انانیت ا و خودبینی است .ات نظر ایشان تا این
جبل انانیت باشد ،رسیدن به ارتش ای متعـالی نـاممین بلیـه محـال اسـت ایشـان در کتـاب ـای
گرانسنگ خود مانند «اربعین حدیث»« ،آداب الیالة»« ،جهاد اکبر»« ،اسرار الیالة»« ،شرح حـدیث
جنود عقل و جهل» ،توانستهاند مقامات و مراتب و درجات ا ل سیر و سلوک و نیز آداب حضور قلـب
و اصول فضایل اخالقی و ریشهی بسیاری ات رذایل نفسانی را بـا تبحـر خاصـی بـه رشـته تحریـر و
نگارش درآوردهاند .شتم به ذکر است تعالیم اخالقی ،تربیتی امام یچگاه به بهانـه سـادگی و روانـی،
شیوایی و رسایی صوری و ساختاری ،نه دچار ضـعف و ذ ـن محتـوایی و مضـمونی شـده و نـه بـه
خاطردوری ات ابهام و اجمال ،به ورطهی تیرار میررات و شرح و بسط ای ابتدایی غلطیده است.
ج) تحلیل ابعاد رفتاری امام خمینی و تاثیرآن در پیشروندگی انقالب اسالمی ایران

امام با بینش و منش صحیح توانست در حیطه میدان و عمـل نیـز رفتـار ـای فـوق العـادهای را در
عرصه ای سیاسی و اجتماعی پیاده ساتی کند .اتمولفه ای مهم درحوته رفتاروعمل امام خمینی رادر
سه حوته کالن "نظام ساتی"" ،جامعه ساتی" و "تمدن ساتی" میتوان نام برد که نتیجه بینش و
منش اکتسابی ایشان است .در ذیل به ساتو کار رفتاری ایشان میپرداتیم.

بررسی وشناخت ابعاد شخصیتی امام خمینی با تاکید بر مختصا بین ی ...
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جدول شماره  -2اقدامات امام خمینی در حوته میدانی
اقدامات میدانی
نظام ساتی
جامعه ساتی
تمدن ساتی

شاخص 7

شاخص 2

برپایی نظام اسالمی

احیای فقه پویای حکومتی

هویت سازی با تاکید بدر

هویت بخشی

به با ر رسدان ن مدردم

اسالمیت مردم ساالری

شناخت استع اد مردم

در مالکیت انقالب

جهان شمول کردن نهضت

شاخص 9
احیای بعد سیاسدی
اجتماعی اسالم

شاخص 4

شاخص 1

توام نمودن سیاست با معنویت

تلفیق سیاست عقالنیت

ساخت در نی ملت با مسیریابی

دمی ن ر ح عزت ملی

مسیر سازی برای مردم

احیددای هویّددت اسددالمی

اصددگ تفتمددان سددازی

اصددگ تفتمددان سددازی عدد الت

اصددگ سددلته سددتیزی عدد م

مسلمانان

آزادی جهانی

اجتماعی جهانی

سلته پذیری جامعه جهانی

گام اول :نظام سازی

اولین گام و اقدام امام خمینی در حوته کالن سیاست گذاری برپایی نظـام جمهـوری اسـالمی مـی-
باشدکه ات کار ای عظیم امام خمینی میباشد «برپا کردن انقالب اسالم ،و تشییل نظام جمهـور
اسالم .،عظمت این انقالب م حاک ،ات عظمت امـام بزرگـوار ماسـت 61/09/74 .امـام جمهـور
اسالم ،را مظهر حاکمیت اسالم میدانست .برا

مین ،امام جمهـور اسـالم ،را دنبـال کـرد ،در

را ش آن مه تالش کرد و با آن شدت و حدت و اقتدار پا جمهور اسالم ،ایستاد61/09/74 .
«فکر اسالم ناب ،فکر همی گى امام بزرگوار ما بود؛ مخصووص دوران جم وورى
اسالمى نبود؛ منت ا تحقق اسالم ناب ،جز بوا حاکمیوت اسوالم و ت وکیو نیوام
اسالمى امکان یذیر

نبود» 96/37/21

«نق هى امام ،کار افلى امام ،بناى یک نیت مدنى  -سیاسى براسواس ظقالنیوت
اسالمى بود؛

» بیانا 67/37/21

«نقشه امام ،کار اصل ،امام ،بنا یک نظم مدن - ،سیاس ،براسـاس عقالنیـت اسـالم ،بـود؛
مقدمه

شتم این کار ،این بود که نظام پادشا  - ،که م فاسد بود ،م وابسته بود ،ـم دییتـاتور

بود؛ این سه خیوصیت در نظام پادشا  ،وجود داشـت :ـم دچـار فسـاد بـود ،فسـاد ا گونـاگون
اخالق ،و مال ،و غیره؛ م وابسته به قدرتها بود ،یک روت وابسته به انگلی  ،یک روت وابسـته
به آمرییا ،حاضر بود منافع خود را و کشور را در مقابل منافع بیگانگان فراموش کند؛ و ـم دییتـاتور
بود ،مستبد بود ،رأ مردم ،خواست مردم برا نظام پادشا  ،مطرح نبود؛ مسئله ایـن اسـت کـه آن
خیوصیات ،که نظام پادشا  ،داشت باید ریشه کن میشد و امام بزرگوار ریشهکن کرد؛ سصنان امـام،
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ر نمود ا امام ،رفتار امام مه در اینجهت است» 39/09/74
الزامات نظام سازی در منظومه رفتاری و عملی امام خمینی

«دو کار بزرگ و بی سابقه ی در تاریخ ک ور ما به وسیلهی امام تحقّق ییدا کورد؛
یکی برانداختن بنای سلطنت موروثی ظالمانه و غیر ظاقالنه که چند هوزار سوا
در ک ور ما سابقه داشت .کار بزرگ دوّمی که امام بزرگوار انجام داد ،ایجاد یوک
حکومت و نیامی بر اساس اسالم بود که این هت در تاریخ ک ور ما بلکه بعود از
فدر اسالم در تاریخ کوّ

اسالم بیسابقه بود» 61/7/21

اصول و ابتیاراتی که امام خمینی بیار گرفتهاند تا نظام ساتی به شیل صحیح و بر مبنای اصول
عقالنی و اسالمی برپا شود:
 .7باتیابی وجوه سیاسی و اجتماعی اسالم
 .2تحول و نوآوری در فقه حیومتی
 .9توام نمودن سیاست با معنویت
 .4تلفیق سیاست و عقالنیت در حوته عمل (مردم ساشری ،قانون اساسی ،روابط بین الملل)
 .5بازیابی وجوه سیاسی و اجتماعی اسالم

با توجه به اینیه دین اسالم در بدو تولد تا اوج گیری خود با تاکید بر بعـد سیاسـی اجتمـاعی ،مسـیر
پیشرفت و گسترش را در اقیی نقاط عالم طی نمود ولی بـه مـرور بـا آمـدن دولـت ـای مسـتبد و
ناکارآمد بعد ات دوران طالیی این شاخص اصلی به مرور کمرنگ گردید و با جرقه انقالب اسـالمی و
قیام امام خمینی بعد سیاسی اجتماعی اسالم با تییه بر قدرت مردم بات یابی و احیا گردید.
"م مترین کارى که امام بزرگوار ما در سطح دنیاى اسالم انجام داد  ,این بود که ابعاد سیاسى و
اجتماظى اسالم را احیا کرد .از روزى کوه اسوتعمار وارد ک وورهاى اسوالمى شود ,هموه توالش
استعمارگران و سلطهگران این بود که ابعاد سیاسى و اجتماظى اسالم ,ظدالتخواهى ،آزادیخواهى
و استقال طلبى اسالم را از اسالم حذف کنند91/37/21 ".

امام عظیم الشان ما در دنیا اسالم این را نشان داد کـه فقـه اسـالم (یعنـ ،مقـررات اداره تنـدگ،
مردم) در کنار فلسفه اسالم (یعن ،تفیر روشن بینانه و عمیق و استدشل )،و عرفان اسالم (یعن ،ت د
و انقطاع ال ،اهلل و دامن برچیدن ات وا ا نفسان )،چه معجزه بزرگ ،م،تواند بیافرینـد62/09/74 .
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امام عمالً نشان داد که اسالم سیاس ،،مان اسالم معنو است .در طـول دوران اسـتعمار ،دشـمنان
اسالم و دشمنان بیدار ملتها اسالم ،،تبلیغ م،کردند که اسالم معنو و اسالم اخالق ،ات اسالم
سیاس ،جداست 62/09/74 .تفییک دین ات دنیا به این معن ،،یعن ،خال ،کردن تندگ ،و سیاسـت و
اقتیاد ات معنویت؛ یعن ،نابود کردن عدالت و معنویت .دنیا به معنا فرصت ا تنـدگ ،انسـان ،بـه
معنا نعمت ا پراکنده در عرصه جهان ،به معنا تیبای ،ا و شیرین ،ا ،تلص ،ا و میـیبت-
ا ،وسیله رشد و تیامل انسان است 64/9/74 .امام در بیان ارتباط دین و دنیا ،نظر اسالم و سـصن
اسالم را به عنوان مبنا و روح و اساس کار خود قرار داده بود .اسالم ،دنیا را وسیلهای در دست انسـان
برا رسیدن به کمال م،داند64/9/74 .
 .6تحول و نوآوری در فقه حکومتی

نوع نگاه امام به فقه متفاوت ات دیگر علما میباشد و بر وجه سیاسی و حیـومتی فقـه تاکیـد فراوانـی
دارند ایشان توانست نوع بدیعی ات تحلیل واقعیت ای سیاسی اجتماعی جامعه را با کمک فقـه انجـام
د ند؛ «تفاوت فقه امام خمینی با سـایر فقیهان ،نه در روش استنباطی ،بلیـه در نـوع نگـاه متفـاوتی
است که امام به فقه دارد و بـر اساس آن فقه شیعه را ات قالب فقه فردی خارج کرده و حـوته وسـیع-
تری ات جامعه رابه آن اختیاص داده است که نگرش حیومتی به فقه داشتن و رفع نیات ـای شـئون
حـیـومـت ات مـهـمترین شاخیه ای این میتـب محسـوب مـیشـود .در ایـن میتـب اداره نظـام
اجتماعی مردم در کنار پاسصگویی به نیات ای فردی ،محوریت داشته و یچ شا نی ات شئون مـردم و
جامعه در حوته فقه فروگذار نشده است» « 7911/9/74فقه شیعه را که به خاطر طـول سـالهایی کـه
فقهای شیعه و خود گروه شیعه در دنیای اسالم ،دسترسی به قدرت و حیومت نداشتند ،و فقه شـیعه،
یک فقه غیر حیومتی ،و فقه فـردی بـود ،امام بزرگوار کشاند به سمت فقه حیومتی  ...امام بزرگـوار
فقه شیعه را ات دورانی که خود این بزرگوار در تبعید بودند ،به سمت فقه اجتمـاعی و فقـه حیـومتی و
فـقـهـی کـه مـیخـوا ـد نـظـام تنـدگـی مـلتـهـا را اداره کـنـد و بـایـد پـاسـصـگــوی مسـائل
کوچک و بزرگ ملتها باشد ،کشاندند»  7911/9/74مظهر نوآور علم ،و تبحر در فقـه و اصـول او
مظهر نوآور علم ،و تبحّر در فقه و اصول بود .بنده قبل ات ایشان استاد بزرگـ ،را در مشـهد دیـده
بودم یعن ،مرحوم آیت اللّه میالن ،که ات فقها برجسته بود .در قم ـم مـان وقـت رئـی
علمیه قم که استاد امام م بود؛ یعن ،مرحوم آیت اللّه بروجرد حضور داشت؛ بزرگان دیگـر

حـوته
ـم

بودند؛ اما آن محفل درس ،که دل ا جوان و مشتاق و کوشا و عالقهمند بـه اسـتعداد ا خـوب را
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جذب م،کرد ،درس فقه و اصول امام بود7916/9/74 .جوهر افلى در مکتو اموام بزرگووار موا،
رابطهى دین و دنیاست؛ 91/7/21
 .7توام نمودن سیاست با معنویت در نظام سازی

میتب سیاسی امام دارای شاخیهایی است" .ییی ات این خطوط این اسـت کـه در میتـب سیاسـی
امام ،معنویت با سیاست در م تنیده است .در میتب سیاسی امام ،معنویـت ات سیاسـت جـدا نیسـت؛
سیاست و عرفان ،سیاست و اخالق .امام که تجسم میتب سیاسیِ خود بود ،سیاست و معنویـت را بـا
م داشت و مین را دنبال میکرد؛ حتّی در مبارتات سیاسی ،کانون اصلی در رفتار امام ،معنویت او
بود" 69/09/74
 .8سیاست و عقالنیت در حوزه عمل و رفتار

«چند نمونه ات مظهر عقالنیت امام  -گزینش مردم ساشری برای نظام سیاسی کشور است .نمونـهی
دیگر ات عقالنیت امام و تییه ی او به خرد و وشمندی ،سرسصتی و عدم انعطـاا او در مقابلـهی بـا
دشمن مهاجم .امام به دشمن اعتماد نیرد .یک مظهر دیگر عقالنیت امام ،تزریق روح اعتماد به نف
و خوداتیائی در ملت بود .یک مظهر دیگر ،تدوین قانون اساسی بود» 30/09/74
عقالنیت در روابط بین الملل

امام خمینی عقالنیت را در روابط و سیاست خارجی به ظهور رساندندو اشاره مـیکننـد کـه ات لحـا
عقلی و شرعی ایجاب میکند که دولت و ملت ایران با کشور ا رابطه داشته باشند «مـا بایـد مـان
گونه که در تمان صدر اسالم ،پیامبر سفیر به این طرا و آن طرا میفرستاد که روابط درسـت کنـد
عمل کنیم ،و نمیتوانیم بنشینیم و بگوییم که با دولت ا چیار داریم .این برخالا عقـل و بـرخالا
شرع است ،و ما باید مه با مه رابطه داشته باشیم ،منتها چند تا استثنا میشود که اآلن م با آنهـا
رابطه نداریم .اما این که با یچ دولتی نباید رابطه داشته باشیم ،یچ عقل و یچ انسانی آن را نمـی-
پذیرد ،چون معنایش شیست خوردن و فنا و مدفون شدن است تا آخر .و ما باید با ملت ا و دولت ـا
رابطه پیدا کنیم؛ آنها را که میتوانیم ارشاد کنیم ،با مین روابط ارشاد کنیم ،و ات آنهـایی کـه نمـی-
توانیم ارشاد کنیم ،سیلی نصوریم .بنابراین ،من به شما سفارش میکنم که در ر جا و در ر کشوری
که ستید رابطهتان را محیم کنید و رفت و آمد داشته باشید چون وقتی که رئی

جمهـور بـه چنـد
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مملیت میرود ونصست وتیر و آقای دکتر وشیتی م میروند ـ و حق ایشان است ـ میفهمنـد کـه
ایران با دنیا رابطه دارد» (صحیفه )12 ،73

عقالنیت در سیاست داخلی و اصول سیاست خارجی امام

«در سیاست داخلی ،اصول امام عبارت است ات تییه به رأی مردم؛ تأمین اتحـاد و ییپـارچگی ملـت؛
مردمی بودن و غیر اشرافی بودن حیمرانان و تمامداران؛ دلبسته بودن مسئوشن به میالح ملت؛ کـار
و تالش مگانی برای پیشرفت کشور .در سیاست خارجی ،اصول امام عبارت اسـت ات ایسـتادگی در
مقابل سیاستهای مداخلهگر و سلطه طلب؛ برادری با ملتهای مسلمان؛ ارتباط برابر با مهی کشـور ا،
بجز کشور ائی که تیغ را بر روی ملت ایران کشیده اند و دشمنی مییننـد؛ مبـارته ی بـا صهیونیسـم؛
مبارته برای آتادی کشور فلسطین؛ کمک به مظلومین عالم و ایستادگی در برابر ظالمان» 32/09/74
گام دوم :جامعه سازی یهویت بخشی به جامعه)
الزامات و مقدمات جامعه سازی در عمل و رفتار امام خمینی

امام خمینی در حیطه جامعه ساتی ،موانعی که در این مسیر وجود دارد شناسایی کرده و با بهبود ایـن
شاخص ا به ساخت جامعه اسالمی کمک نموده است .در ذیل مراحل شروع فرآیند ویت بصشی به
جامعه ایرانی توسط امام خمینی را در چهار مرحله توضیح خوا یم داد.
مرحله اول :شناخت استعداد ای اجتماعی سیاسی مردم و ویت بصشی به آنان
مرحله دوم :به باور رساندن مردم در تغییرتحوشت سیاسی اجتماعی
مرحله سوم  :انقالب و کشور را تحت مالییت مردم درآوردن (تحویل انقالب به مردم پ

اتپیروتی)

مرحله چهارم :ساخت درونی ملت با مسیریابی و مسیر ساتی برای مردم( .شناسـاندن ما یـت واقعـی
ابرقدرت ا ،ضدیت با سلطه گرایی ،دمیدن روح عزت ملی)
مرحله اول :شناخت استعداد های اجتماعی سیاسی مردم و هویت بخشی به آنان با محوریت مردم
ساالری

ر بران سیاسی میتوانند آگا ی شتم را به شیه ای جامعه در جهت ویت ساتی و ویت بصشی به
آن ملت تزریق نمایند .اما در بسیاری ات جوامع این مسئله یا انجام نگرفته است یا اینیـه بـه صـورت
ناقص و در جهت ا داا مشصیی سوق داده شده است .این خیوصـیت در رفتـار امـام خمینـی بـه
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صورت بسیار منطقی نمود پیدا کرد .امام به عنوان یک اسالم شناس ،ارتش و نقش مردم را در تعالی
نظام و جامعه درک کرده و آن را در عرصه عمل به طور ما رانهای به کار بست و مردم را نیز ات ایـن
نتایج و برکات آگاه نمود« .در حقیقت امام بزرگوارِ ما در این نهضت عظیمـی کـه در کشـورمان و در
جهان اسالم به وجود آوردند ،دو پرچم را بلند کردند و برافراشته نگاه داشتند :یک پرچم عبارت اسـت
ات پرچم احیا اسالم؛ به عرصـه آوردن ایـن قـدرت عظـیم و شیتنـا ی .پـرچم دوم ،پـرچم عـزت و
سربلندی ایران و ایرانی« 66/09/74 .اعتقاد به ارادهی مردم و نیروی مردم ،و مصالفت با تمرکز ـای
دولتی؛ این ات جملهی خطوط اصلیِ حرکت امام است«34/9/74 .یی ،دیگـر ات خطـوط اصـل ،خـط
امام ،نقش مردم است؛» 63/09/74
مرحله دوم :به باور رساندن مردم در تعیین سرنوشت و تغییرتحوالت سیاسی اجتماعی

عموما انقالب ای دنیا با حرکت ا و جهتد ی ای ر بران سیاسی توام با مسو نمـودن برخـی ات
گروه ا و یا مردم میباشد اما اینیه تا چه حد مردم در این پیروتی ا نقش دارند و اینیه مردم با چـه
انگیزهای برای انقالب بپا میخیزند جای سوال دارد ر بران سیاسی نیز با چه دفی مردم و گروه ـا
و احزاب را به سمت انقالب سوق مید ند آیا نقش مردم پ

ات پیروتی نیـز در عرصـه سیاسـی و

اجتماعی بعد ات انقالب محفو میماند .در نظریات جامعه شناسی در علـل انقـالب ـا و شیـه ـای
مردمی انقالب با ایدئولوژی ای گوناگون بحث شده است .اما آنچه با ایدئولوژی اسـالمی در عرصـه
انقالب ا ،حرکت ا ،جنبش ا و مبارتات مردمی آشیار گردیده است نقش مردم و آگا ی بصشـی بـه
مردم است که نمونه عملی آن را م در صدر اسالم میتوان با حرکت پیامبر گرامی اسالم در دعوت
به اسالم و گسترش آن مشا ده کرد و م در تاریخ ایران معاصر با حرکت امـام خمینـی در مردمـی
کردن مبارته و بها دادن و آگاه نمودن مردم مشا ده نمود« .محـور مـه اصـول و قواعـد کـار امـام
بزرگوار ما در دو چیز خالصه م،شد :اسالم و مردم .اعتقاد به مردم را م امام بزرگـوار مـا ات اسـالم
گرفت .اسالم است که رو حق ملتها ,ا میت را ملتها و تاثیر جهاد و حضور آنها تاکید م،کند; لذا
امام بزرگوار محور کار را اسالم و مردم قرار داد; عظمت اسالم ,عظمت مردم; اقتـدار اسـالم ,اقتـدار
مردم; شیست ناپذیر اسالم ,شیست ناپذیر مردم» 62/09/74
«حرکت امام ,درس بـزرگ امـام ،خدمت بزرگ امام به این ملت و به ملت ا دیگر این بود که
عـی

ایـن را ثـابت کرد ،به مردم گفت م،توانید و قدرت دارید ،قدرت در دسـت شــما و مــتعلق

بـه شـماست ،فـقط باید این قدرت را اعمال کنید ،باید اراده کـنید ،باید تیمیم بگیرید ،باید خـواص
و اثرگذاران در ذ ن مردم وارد میدان بشوند و مردم باید آماده فداکار باشند ،در آن صورت مـه
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کار خوا د شد و ـمه مـوفقیت ا بـه دست خوا د آمد ،و خود او اول کس ،بـود کـه وارد میـدان
شـد .با ورود او بـه میدان ،خواص آمدند ،علما آمدند ،روشنفیران آمدند ،طالب آمـدند ،دانــشجویان
آمـدند ،طـبقات گوناگون مردم آمدند و در مدت چند سال ،مه قشـر ا بتـدریج بـه ایـن نهضـت
عظیم پیوستند و در نتیجه ،آن قدرت سیاس ،و نـظام ،و تـبلیغات ،که در مقابل ایـن نیـرو عظـیم
مردم ،قرار داشت ،نتوانست مـقاومت کـند .نیرو ایـمان ،نـیرو اراده ،نـیرو ر ـبر حـییمانه،
نیرو اسـتقامت و صـبر و پایدار  ،نه فقط بر قدرت رژیم طاغوت فائق آمد ،بلیه بر قـدرت آمرییـا
م که پشت سر او بود ،فائق آمد» 13/9/74
«امام جمهور اسالم ،را در مقابل این طاغوتها بشر به وجود آورد؛ اسـالم را  -کـه در دل
اسالمیت ،تییه به مردم و رأ مردم و خواست مردم وجود دارد  -معیار اصل ،این نظام قرار داد»
63/09/74
مرحله سوم  :انقالب و کشور را تحت مالکیتت متردم درآوردن (تحویتل انقتالب بته متردم ت
از یروزی)

ات شتمه ای ویت بصشی به مردم و جامعه این است که ر بر سیاسی و سیاست گذاران نظـام ـای
سیاسی ،مردم را در مسائل و امور و اداره آن جامعه دخیل نمایند و این را در صحنه عمـل نیـز نشـان
د ند .امام به نقش مردم در حفظ پایه ای نظام سیاسی پی برد و به آن جامه عمل پوشانید .آنچه که
صداقت و راستین بودن رفتار و عمل امام خمینی را با مردم نشان مید د این است کـه ایشـان بعـد
اتپیروتی انقالب ،آن را نتیجه و حاصل کار مردم میداند و در صحنه عمل ،دخالت در تمام شـئونات
سیاسی ،اجتماعی و فر نگی را به دست مردم میسپارد و مردم را مالک این انقالب میداند و آنهـا را
نیز به مین باور رساند «نیته اول این است که امام در وصیتنامهشـان تأکیـد مـیکننـد کـه ایـن
انقالب یک انقالب اله ،است و پایه اصل ،آن مردمند؛ یعن ،این انقالب متعلـق بـه مـردم اسـت.
معنا این حرا این است که یچ ک

 -یچ قشر  ،یچ فرد  ،یچ طبقها  -نمیتواند و نبایـد

ادعا مالییت این انقالب را بیند؛ خود را مالـک بدانـد ،دیگـران را مسـتأجر ایـن انقـالب بدانـد»
« 61/09/74ات جملهی مسائلی که مظهر عقالنیت امام بزرگوار بود ،ایـن بـود کـه ایشـان بـه مـردم
تفهیم کرد که آنها صاحب و مالک این کشورند» « 30/09/74ییی دیگر ات ویژگی ای مردمی بودن
انقالب بهره بردار ات فـیر و عمل مردم در راه اعتال کشور میباشد» 60/9/74
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مرحله چهارم  :ساخت درونی ملت با مسیریابی و مسیر سازی بترای متردم (شناستاندن ماهیتت
واقعی ابرقدرتها ،ضدیت با سلطه گرایی ،دمیدن روح عزت ملی)

امام خمینی با احیای دو بعد ات ویت یعنی ویت ایرانی و ویت اسالمی به استحیام ساخت درونـی
نظام کمک کرد ،امام با تیرار این ادبیات و روشنگری و تبیین مسیر انقالب و شناسـایی آسـیب ـای
پیش رو و ارائه یک نقشه جامع و کامل ات مسیر انقالب به استحیام ساتی بنـای سیاسـی اجتمـاعی
کشور پرداخت «وقتی ادبیات انقالبی امام را مالحظه میکنیـد ،مـیبینیـد تییـه ی اصـلی بـر روی
ساخت درونی ملت است؛ احیای روح عزت ،نه با تفاخر ،نه بـا غـرور ،نـه بـا بـه خودبسـتن ،بلیـه بـا
استحیام ساخت درونی» « 37/09/74مطلب دیگر این است که امام بزرگوار ما توانست یـک ویـت
جدید را در دنیا پرآشوب سیاست ،در این منطقه به وجود بیاورد و آن ،ویتِ جمهور اسالم ،و
ملت تنده ایران است که توانستند این جمهور را ایجاد کنند و ات آن پاسـدار کننـد .ایـن ،یـک
ویت اسالم ،و یک ویت مل ،است و این ویت ،مصیوص ملت ایران م نیسـت» 61/09/74
« ویت اسالم ،،متعلق به مه امتها اسالم است .امامِ بزرگوار ما با مت ملـت ایـران توانسـت
این ویت را ایجاد کند و آن را تنده کند» « 61/09/74امـام ابرقـدرتها را خـوب شـناخته بـود؛ بـا
قدرتها سلطهگر و تجاوتگر نمیشود با التماس حرا تد» 61/09/74
در حال ،که دشمنان اسالم و دشمنان امت اسالم ،صد سـال  -تقریبـاً  -علیـه اسـالم و علیـه
روحانیت تبلیغ کردند و تالش کردند و در حال ،که پنجاه سال یک رژیـم وابسـتها در ایـن کشـور
منافع ملت ایران را در مقابل دشمنان و بیگانگان قربان ،کرد و کشور را به طور کامـل وابسـته بـه
اجانب قرار داد  -رژیم پهلو  -امام بزرگوار با پرچم اسالم ،با پرچم ضدیت با سلطه و سلطه گرائـ،
در این کشور قیام کرد و این کار بزرگ را به ثمر رساند61/09/74 .
در میتب فیری امام ،ضدّیت با استبداد و ضدّیت با استیبار حرا اوّل را میزند؛ این آن چیـزی
است که ملّت ایران م آن را ح
را ح

مییرد ،ملّتهای مسلمان دیگر بلیه ملّتهای غیر مسلمان [ م] آن

کردند؛ برای مین این دعوت گسترش پیدا کرد« 34/9/74 .آن عقالنیتی که در میتب امام

بزرگوار ما ست ،اقتضا نمییند که ما ات خدعهی دشـمن غافـل شـویم ،ات کیـد او غافـل شـویم ،ات
نقشهی عمیق او غافل شویم ،به او اعتماد کنیم ،در مقابل او کوتاه بیائیم .رچه که انسـان در مقابـل
دشمن کوتاه بیاید ،پشتوانهی عظیم معنـوی در درون کشـور و درون ملـت را ات دسـت خوا ـد داد»
« 30/09/74میتب سیاسی امام نمیتواند ات شصییت پُرجاذبهی امام جدا شـود .رات موفقیـت امـام در
میتبی است که عرضه کرد و توانست آن را به طور مجسم و به صورت یک نظـام ،در مقابـل چشـم

بررسی وشناخت ابعاد شخصیتی امام خمینی با تاکید بر مختصا بین ی ...



63

مردم جهان قرار د د» 69/09/74
دمیدن روح عزت ملی

«ییی ات خطوط اصلی در سیره ی امام و منش امام که امروت به آن میپـرداتیم و دربـاره ی آن قـدری
بحث میینیم ،دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است .بحث دربارهی این حرکت عظیم امـام کـه
عزت ملی را در کشور ما و ملت ما تنده کرد ،یک بحث متیی به واقعیات جامعـه اسـت؛ یـک بحـث
صرفاً ذ نی نیست .عزت یعنی چه عزت به معنای ساخت مستحیم درونی یک فرد یـا یـک جامعـه
است که او را در مقابله ی با دشمن ،در مقابله ی بـا موانـع ،دارای اقتـدار میینـد و بـر چالشـها غلبـه
میبصشد» « 37/09/74ملت ما با احساس عزتی که ات درسهای انقالب و امام آموخت ،توانست خـود
را کشف کند .ملت ،خود را کشف کرد ،توانائیهای خود را کشف کرد» « 37/09/74وجـه دوم مربـوط
به عزت ایران و ایرانی است .اولین کار و مهمترین کاری که امام بزرگوار ما در این بصش دوم انجـام
داد ،این بود که احساس حقارت را ات ملت ایران گرفت و ات روح آنها تدود؛ این خیلی مسئلهی مهمـی
است» 66/09/74
انقالب کبیر اسالمی بیلی جهت را عوض کرد و ورق را برگرداند .مت امـام  -کـه ر بـر ایـن
انقالب و تمامدار این انقالب و پیشوای این انقالب بود  -بر این گماشته شد که روح عزت ملی را در
این مردم احیا کند؛ عزت آنها را به آنها برگرداند« 37/09/74 .شاخص دوم ،اعتقاد راسخ و صـادقانه
به نقش مردم است؛ م کرامت انسان ،م تعیین کننده بودن اراده انسان .در میتـب سیاسـی امـام،
ویت انسانی ،م ارتشمند و دارای کرامت است ،م قدرتمند و کارسـات اسـت» « 69/09/74مـردم
ساشری در میتب سیاسی امام بزرگوار ما  -که ات متن اسالم گرفتـه شـده اسـت – مـردم سـاشریِ
حقیقی است؛ مثل مردم ساشری امرییایی و امثـال آن ،شـعار و فریـب و اغـواگریِ ذ نهـای مـردم
نیست» 69/09/74
گام سوم :تمدن سازی

سومین اقدام رفتاری و عملی امام ،ایجاد تمدن اسالمی در سطح جهانی و بین المللی و گسـترش آن
است که اتآن به تمدن ساتی نام میبریم.که برای رسیدن به این دا نیات به مولفه ـا و مقـدماتی
است که در ذیل به بیان آنها میپرداتیم .مهی میاتب سیاسی و عقیدتی دنیـا چـه اسـالمی و چـه
غیر اسالمی برای گسترش مبانی ایدئولوژییی خود در سطح جهانی ،تالش میکنند .لذا رچه مبـانی
عقیدتی و ایدئولوژییی میاتب دارای انسجام منطقی و صحیح باشد مـیتوانـد بـه گسـترش سیسـتم
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فیری آن میتب کمک بیشتری کند.چه بسیاری ات میاتب دنیاکه مبانی خودرا به جوامـع و ملـت ـا
تزریق نمودهاند ولی به دلیل نواقص-شان ،موجب پدید آمدن مشیالت و مسائل تیادی برای جامعـه
بشری شدند .به نظر می-رسد ر میتب باید مسئولیت عواقب صدور مبانی خود در سطح بین الملـل
و جهانی را به دوش بیشد .مبانی صحیح میتواند جامعه بشری را نجات د د و مبانی غلط و نادرست
نیز میتواند جامعه-ای را به تبا ی بیشاند مانطور که در عیر حاضر میاتبی مچـون لیبرالیسـم و
مارکسیسم نتوانستهاند پاسصگوی نیات ای مادی و معنوی بشر باشند بلیه به بحران -ای اجتمـاعی
سیاسی و فر نگی بیشتری برای بشریت به بار آوردهاند .امام خمینی بـا درک روشـن خـود ات میتـب
اسالم ،توانست به صورت فزاینده-ای به گسترش نفوذ اسالم در جهـان ،ایفـای نقـش نمایـد .علـل
اصلی استقبال و پذیرش اسالم توسط ملت -ا و جوامع محتـوا و ما یـت میتـب اسـالم اسـت کـه
بدنبال احیای ارتش ای انسانی و اصول آتادی ،عدل و پیشرفت مادی و معنوی است.
الزامات امام خمینی در تمدن سازی

 .7جهانی کردن و جهان شمولی نهضت
 .2احیای ویّت اسالمی مسلمانان در جهان و گسترش اسالم
 .9اصل گفتمان ساتی آتادی در جهان
 .4اصل گفتمان ساتی عدالت اجتماعی در جهان
 .1اصل سلطه ستیزی و عدم سلطه پذیری جامعه جهانی
 .1جهان شمولی نهضت امام خمینی

در بررسی رفتار عملی امام در حوته تمدن ساتی این نیته را باید مورد توجه قرار داد کـه امـام نفـوذ
مبانی ایدئولوژییی اسالم را در سطح ملی و منحیرا در جمهوری اسالمی ایران محدود نیرد و افـق
توسعه پذیری اسالمی را به مرت ای خارج ات کشور گسـترش داد بـه طـوری کـه در سـطح جامعـه
جهانی نمود پیداکرد .تحقق این دا را نیز با تقویت بینش و منش اسالمی بـه اجـرا در آورد و ایـن
دا جزبا معنویت ،عقالنیت ،علم میسر نبود که امام خمینی مه ایـن مولفـه را ییجـا دارا بـود بـه
طوری که نفوذ افیار امام به صورت تجربی در بین جوامع جهانی مشهود و ملموس است
«یک نقطه دیگر ات نقاط روشن خط امام ،جهان ،بودن نهضت اسـت .امـام نهضـت را جهـان،
میدانست و این انقالب را متعلق به مه -ملتها مسلمان ،بلیه غیر مسلمان معرفـ ،مـیکـرد»
63/09/74
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 .2احیای هویّت اسالمی مسلمانان در جهان و گسترش انقالب

یقینا ر میتبی جهت نفوذ و گسترش ،نیات به ابزار و لواتمی دارد که ییی ات این لواتم ،ییپـارچگی و
انسجام درونی طرفداران آن میتب در جای جای جهان میباشد .میتب اسالم نیز بـه نوبـهی خـود
مانند ادیان دیگر توسط جوامع و ملت ای اقیی نقاط جهان مورد پذیرش و استقبال قرار گرفت ولی
با شروع انقالب اسالمی و نهضت امام خمینی بار دیگر ملت ا و جوامع اسـالمی بـا تـاثیر پـذیری ات
انقالب اسالمی توانستهاند تجدید حیات دوبارهای انجام داده و به ویت واقعی و اصلی خود برگردنـد
«پیام بزرگ و مهمِ انقالبِ ما برای امّت اسـالمی و جوامـع و ملتهـای مسـلمان ،عبـارت ات «احیـای
ویّت اسالمی ،باتگشت به اسالم ،بیداری مسلمانان و باتگشت به نهضت اسالمی اسـت .ایـن ،پیـام
بزرگ انقالب ما به ملتهای مسلمان است که امام و پیشوای بزرگ این راه و معلّم بزرگ ایـن خـطّ و
میتب بود» « 14/9/74در بعد اول که برافراشتن پرچم اسالم بود ،این موجب شد کـه مسـلمانان در
مه ی جای دنیا احساس ویت کردند؛ احساس شصییت کردند .بعد ات آنـی کـه در طـول سـالهای
متمادی کوشش شده بود که ویت اسالمی خرد شود ،له شود ،وقتی این انقالب به وجود آمد ،وقتـی
قامت برافراشتهی امام بزرگوارِ ما در منظر مردم مسلمان عالم پدیدار شد ،مـه احسـاس کردنـد کـه
یک ویتی ،یک شصییتی ،یک اصالتی پیدا کرده اند .مین موجب شد که در شرق و غـرب دنیـای
اسالم نشانه ای بیداری مسلمانان پدیدار بشود» « 66/09/74نیته -بعد این است کـه امـام در
وصیتنامه اعالم مییند که این انقالب گسترش خوا د یافت؛ دست استعمارگران را ات جهان اسـالم
کوتاه خوا د کرد .این پیشگوئ ،امام بزرگوار است» « 61/09/74میتب سیاسی امام ،نگاه بین المللی
و جهانیِ این میتب است« 69/09/74 ».وجهه اوّل ،مربـوط بـه کشـور و ملـت ایـران اسـت .ـدا
انقالب در درجه اوّل این بود که نظامی در داخل کشور به وجود بیاورد که وابسته نباشد؛ بلیه مستقل
باشد .وابستگی برای یک کشور و ملت ،آفت بزرگی است و مه آفتهای دیگر ،بـر آن مترتّـب مـی-
شود« 14/9/74 ».وجهه جهانی و بین المللی انقالب ،عبارت ات پیام معنویّت در سـطح جهـان اسـت.
دنیا غرق در مادّیت است .دستهای سردمداران و شبیه ای اختاپوسی مادّی ،ات ییی دو قـرن پـیش،
دنیا را به سوی مادّیگری سوق داده و ملتها را در منجالب مادّیگری غرق کرده است14/9/74 ».
 .3اصل ایجاد آزادی در جهان

آتادی ات نعمت ای بزرگ الهی است که به ر انسان و جامعهای دیه داده شده است آتادی در ـر
میتبی دارای تعریف خاصی است که ر یک ات منظری به آن نگریستهاند .در اسالم بر آتادی افراد و
جوامع تاکید تیادی شده است .برداشت اسالم ات آتادی در قالب صحیح و چارچوب ارتش ای انسانی
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می-باشد که نه به فرد خدشهای وارد میکند و نه به اجتماع .اما در عیـر حاضـر و مچنـین قـرون
تاریصی ،سلب آتادی ات جوامع به عنوان یک ا رم و ابزار فشـاری برطبقـات جامعـه و بـرای منفعـت
قدرتمندان و طالبان تر وتور بوده است .اما محور حرکت امام در بعد بینشی و دانشـی حـذا سـیطره
سرمایهداران و کاخ نشینان بر مستضعفان و کوخ نشینان بوده است« .ات جمله خیوصیات دیگر عیر
جدیدی که امام بزرگوار و انقالب ما در سطح جهان به وجود آوردند ،عبارت ات اصل آتادی ات سلطه و
تیرا و نفوذ قدرتهای بزرگ است؛ یعنی مان چیزی که در انقالب ما ،به عنوان اصل (نه شرقی و
نه غربی) شناخته شد» « 13/09/74قدرتهای مادّی دنیا ،چه بصوا نـد و چـه نصوا نـد؛ امرییـا چـه
بصوا د و چه نصوا د ،این دوران در دنیا آغات شده و پیش م رفته است و تأثیرات این عیـر جدیـد،
روی ملتها و دولتهای ضعیف و نیـز روی دولتهـای قـوی و ابرقـدرتها محسـوس اسـت»13/09/74
«اصــول مســتحیم - ،عــدالت آتاد و اســتقالل معنویــت و اخــالق را.ایــن انقــالب ,ترکیبــ ،ات
عدالتصوا  ،و آتادیصوا  ،و مردم ساشر و معنویت و اخالق است» « 67/09/74امـام بزرگـوار بـا
پرچم دایت اسالم ،آمد; لذا اصول امام ,اصول اسالم ،است; عدالت امام ,عدالت اسـالم ،اسـت;
مردم ساشر امام ,مردم ساشر اسالم ،است» « 67/09/74در مورد مـردم ,مهمتـرین کـار کـه
امام کردند ,این بود که مفهوم مردم ساشر را ات چیز که طراحان دمیراس ،غرب ،و عوامل آنها در
صحنه ا عمل ،م،خواستند نشان بد ند ,بیل ،دور کردند» « 62/09/74سع ،آنها این بود که این
طور القا کنند که مردم ساشر با دین ساشر و دیندار ساتگار نیست .امـام ایـن مفهـوم باطـل را
تایل کرد و مردم ساشر دین ،ـ یعن ،مان جمهور اسالم ،ـ را در دنیا مطرح کـرد .او بـه تبـان
م اکتفا نیرد; صرفا استدشل فیر

م نیرد; عمال این را نشان داد» 62/09/74

 .4عدالت اجتماعی در جهت یشرفت مادی و اخروی برای بشریت

بشریت تا کنون در مهی بر ه ا نیاتمند عدالت و تقسیم عادشنه امیانات و منافع بین تمـام اقشـار
جامعه بوده است ولی این اصل نوت جامعه عمل پوشانده نشد .عدالت اجتماعی دفی است که نوت
به صورت واقعی توسط سیاستمدران به اجرا گذاشته نشده است چون درک واقعـی ات فهـم ایـن واژه
ونتایج و برکات آن نرسیدهاند .ابتدا درک معنای عدالت و فهم شیه ای درونی این واژه بسـیار دارای
ا میت است .ر میتب و ایدئولوژی به تعریف مولفه ای عدالت پرداختـه اسـت .یقینـا اگـر در فهـم
عدالت ودر بصش دانشی و بینشی عدالت دچـار خطـا شـویم بـالطبع در اجرایـی و عملـی شـدن آن
درجامعه نیز دچار اشتباه خوا یم شد .اما امام خمینی با کسب مهارت ـای علمـی و فقهـی بـه فهـم
دقیقی ات این واژه رسیده بود و در بعد رفتاری نیز برای تحقق آن تالش و ایستادگی کرد تیـرا ییـی
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مهمترین شروط برپایی عدالت در جوامع مجا دت و ایستادگی در عملی کـردن آن در جامعـه اسـت.
تیرا اصل عدالت در تقابل منافع و غرایز سرمایه داران خوا د بود«.آخرین نیته که به عنوان شاخیـه
میتب سیاسی امام عرض میکنم ،مسئله عدالت اجتماعی است» « 69/09/74امـام بـه طـور دایــم
بـر حـقوق مـستضعفان و مـحرومان و پـابر نگان تـییه م،کردند» 60/9/74
«نیته سوم که در وصیتنامه امام بارت است و در بیانات امام در طـول ایـن ده سـالِ حیـات
پربرکتش منتشر و گسترده است و برا ملت و جوانان ما ا میت دارد ،این است که انقالب اسـالم،
کمـک بـه پیشـرفت ملـت اسـت؛ انقـالب اسـالم ،کمـک بـه خالقیـت و نـوآور ملـت اسـت»
«61/09/74راه امــام ،راه ایمــان و راه عــدالت و راه پیشــرفت مــاد و راه عــزت اســت» 64/9/74
«نیته ی چهارم در بُعد مسائل داخلی کشور؛ امام طرا دار جدّی حمایـت ات محرومـان و مستضـعفان
بود؛ امام نابرابری اقتیادی را با شدّت و حدّت رد مییرد؛ اشرافیگری را با تلصی رد مییرد؛ به معنـای
واقعی کلمه امام طرا دار عدالت اجتماعی بود؛ طراداری ات مستضعفان شاید ییی ات پـر تیرارتـرین
مطالبی است که امام بزرگوار ما در بیاناتشان گفتند؛ این ییی ات خطوط روشن امام اسـت» 34/9/74
«پیام دیگر انقالب« ،عدالت» است .در دنیا رجا که ندای عدالتصوا ی بلند شده است ،ایـن انقـالب
آن جا را با خود و ات خود و متناسب با خود یافته است و با حقجویان و عدالتصوا ان عـالم ،مرا ـی
کرده است .بسیاری ات عدالتصوا ان ،آتادیصوا ان و مبارتان با ظلم و تبعیض در شرق و غرب و قارّه-
ای پنجگانه عالم ،میگویند «ما ات انقالب شما این درس را آموختیم» و راست میگویند .ایـن ـم
یک پیام است؛ پیـام عـدالتصوا ی» « 14/9/74امـام حقـایق فرامـوش شـده اسـالم را احیـا کـرد;
عدالتصوا  ،اسالم را سر دست بلند کرد; ضدیت اسالم را با تبعیض و اختالا طبقـات ،و اشـرافیتها
علن ،کرد» 62/09/74
 .4اصل سلطه ستیزی و عدم سلطه ذیری جامعه جهانی

«نظام سلطه» در این دوران ،به سیستم و مجموعهای ات دولت ا اطالق میشود که با شـیوه سـلطه-
جویی سیاسی ،فر نگی ،اقتیادی و نظامی بر دیگر کشور ا ،حقوق و منافع آنـان را نادیـده گرفتـه و
منافع خود را ترجیح می د ند .دا نظام سلطه این است که ات طریـق ایـدئولوژی حـاکم ،و تـرجیح
منافع ،بر مداخله در امور دیگر کشور ا حقانیت داده شود .در نظام سلطه ،مسائل جهانی بـا توجـه بـه
منافع ملی قدرت ای بزرگ طبقهبندی میشود .مشروع ساختن منافع آنان به ر غیمتی

[ دانشـیارمقاشت

مایش نظریه بیداری اسـالمی )در این میان نقش امام خمینی ،به عنوان نظریه پردات و احیاگر تفیر دینـی
ات انظار دور نماند به اعتقاد و اعتراا بسیاری ات اندیشمندان و شرق شناسان ،اسالم شناسان و جامعـه
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شناسان غربی ،ایشان بزرگترین احیاگر تفیر و ارتش ای اسالمی میباشند که آنچه را اصالحگران،
تجدیدگرایان و بیدارگرایان اسالمی ات قرن 73میالدی تا تمان آغات نهضت در ایران صرفاً بـه عنـوان
یک آرمان تبلیغ میکردند ،امام خمینی در صحنه عمـل پیـاده کـرد ( مـان« )،عامـل مهـم تسـلیم
ناپذیری و ایستادگی ملت ایران در راه پُر افتصار خود ،فلسفهی سیاسی و میتب سیاسـی امـام اسـت،
که ملت ما ات بن دندان به آن اعتقاد دارند» « 69/09/74امام بزرگوار با میتب سیاسیِ خود بـود کـه
توانست دست غارتگران را ات این کشور کوتاه کند» «69/09/74روتی به امام گفتند« :اگر این راه را
ادامه د ید ،ممین است مه ی علمای بزرگ مراجع را علیه شما بشورانند و تحریـک کننـد» .یعنـی
اخالا در عالم اسالم پیش آید» .پای خیلی کسان ،این جا می لرتد .اما پای امام نلرتید و راه را ادامـه
داد تا به نقطهی پیروتی انقالب رسید .بار ا به امام گفته شد« :شما ملت ایـران را بـه ایسـتادگی در
مقابل رژیم پهلوی تشویق میکنید .جواب خونهایی را که بر تمین می ریزد چه کسی می د د » یعنی
در مقابل امام ،خونها را ـ خونهای جوانان را ـ قرار دادند .ییی ات علمای بزرگ ،در سال  42یا  ،49به
خود بنده این مطلب را گفت .گفت« :در  71خرداد که ایشان ـ یعنی امـام ــ ایـن حرکـت را کردنـد،
خیلی کسان کشته شدند که بهترین جوانان ما بودند .جواب اینها را چه کسی خوا ـد داد ایـن طـرت
فیر ا بود .این طرت فیر ا فشار می آورد و ممین بود ر کسی را ات ادامه ی حرکت منیرا کند .امـا
امام ،استقامت ورتید .عظمت روح او و عظمت بییرتی که بر او حاکم بود ،در این جا ا دیده میشد»
11/09/74
نتیجه گیری

با توجه به عنوان مقاله نتایج حاصله ات این تحقیق در محور ای ذیل دسته بندی شده است.
ییی ات روش ای کاربردی برای شناخت ابعاد شصییتی امام خمینی ،بررسی مولفه ای بینشی،
منشی و رفتاری ایشان است.
مصتیات بینشی امام خمینی شامل معیار ای مچون توحید محوری ،عقل مداری و علم گرایی
است.
مصتیات منشی امام شامل منش عرفانی ،منش اخالقی ،مـنش تربیتـی و قاطعیـت ،مجا ـدت،
سصتی پذیری و ویژگی ای روحی معنوی ایشان است.
مولفه ای مهم درحوته رفتاروعمل امام خمینی رادر سه حـوته کـالن "نظـام سـاتی"" ،جامعـه
ساتی" و "تمدن ساتی" میتوان نام برد که حاصل بینش و منش ایشان است .که بـه شـرح ذیـل
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است:
 اقدامات در حوته نظام ساتی :باتیابی وجوه سیاسی و اجتماعی اسـالم ،تحـول و نـوآوری در فقـه
حیومتی ،توام نمودن سیاست با معنویت ،تلفیق سیاست و عقالنیت با معنویت ات مولفه ای اصلی
اقدامات ایشان است.
 اقدامات در حوته جامعه ساتی :مرحله اول :شناخت استعداد ای اجتماعی سیاسی مردم و ویـت
بصشی به آنان ،مرحله دوم :به باور رساندن مردم در تغییرتحوشت سیاسی اجتماعی ،مرحله سـوم:
انقالب و کشور را تحت مالییت مردم درآوردن (تحویل انقالب به مردم پـ

اتپیـروتی) ،مرحلـه

چهارم :ساخت درونی ملت با مسیریابی و مسیر ساتی جهت تثبیت و پیشبرد انقـالب( .شناسـاندن
ما یت واقعی ابرقدرت ا ،ضدیت با سلطه گرایی ،دمیدن روح عزت ملی)
 اقدامات در حوته تمدن ساتی :جهانی کردن نهضت امام خمینی ،احیای ویّت اسالمی مسلمانان
در جهان و گسترش اسالم ،اصل گفتمان ساتی آتادی در جهـان ،اصـل گفتمـان سـاتی عـدالت
اجتماعی در جهان ،اصل سلطه ستیزی و عدم سلطه پذیری جامعه جهانی
 .7بهرهگیری امام خمینی ات اصول و شاخیهای انسانی و ارتشـی ماننـد معنویـت ،عقالنیـت و علـم
موجب تعالی ساتی سیاست و اجتماع جامعه ایرانی بوده است.
 .2در م تنیدگی و بهرهگیری بینش ،منش و رفتـار ارتشـی و منطقـی ایشـان موجـب پیشـروندگی
انقالب اسالمی در حوته نظام ساتی و تمدن ساتی اسالمی شده است.
ب) ضرورت شناخت ابعاد شخصیتی امام خمینی به عنوان یش شتر در یشتروندگی انقتالب
اسالمی

 .7ترسیم نقشه کامل انقالب توسط ایشان صورت گرفت و شاخص ساتی و محور ساتی اندیشه او
در رسیدن به ا داا نظام سیاسی و انقالب اسالمی بسیار موثر واقع خوا د شد.
 .2یک را نمای نظری و عملی است که کشور و ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت میرساند.
 .9امام را نباید صرفاً به عنوان یک شصییّت محترم تاریصی مورد توجّه قرار داد بلیه اصـول ایشـان
در عرصه ای استقالل سیاسیِ ،خودباوری ملی ،خودباوری فر نگی ،ایمان عمیق ،شجاعت ملت
و مسئوشن در مقابل تهدید ای دشمن باید در تیمیمات و سیاست گذاری ا به عنوان یک مبنـا
و پایه قرار گیرد.
 .4بر مبنان بیانات حضرت ایت اهلل خامنهای نر بزرگ امام این بود که چارچوب محیمـ ،را بـرا
این انقالب به وجود آورد و نگذاشت این انقالب در اضمه قدرتها و جریانها سیاسـ ،مسـلط
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واژگان کلیدی
افو بنیادین ،استحکام ساخت درونی قودر  ،ظودالت ،بصویر  ،اقتصواد
مقاومتی.

 .1مقدمه

سالیان متمادی تیور آن بود که یک کشور تمانی میتواند در عرصه بین الملل ظهور و بـروت داشـته
باشد که وابسته به ییی ات ابرقدرت ای جهانی باشد ،وگرنه در مناسـبات و معـادشت جهـانی ضـم
خوا د شد .مرعوب بودن به پیشرفت و توسعه اقتیادی کشور ای غربی ،پذیرش وجود فاصـله غیـر
قابل جبران با آن کشور ا و نیز برتر دانستن توان علمی و ویت فر نگی کشور ای غربی و اجتناب
ناپذیر تلقی کردن دنبال روی ات آنها ،ات جمله عواملی بود که توجـه را بـه سـاخت قـدرت در بیـرون
معطوا میکرد .اما انقالب اسالمی ایران که با ر بری ای حییمانه امام خمینـی و بـا تییـه بـر
شعار "نه شرقی و نه غربی" به پیروتی رسید ،بر چنین روییردی پشت پا تد و روییرد ساخت درونی
قدرت و اتیا به ظرفیت ا و نیرو ای داخلی را وارد ادبیات سیاسی نمود.
نگا ی گذرا به وضعیت کشور ایی که با روییرد ساخت بیرونی قدرت دست به توسعه و سـاخت
و تقویت قدرت درونی تدهاند ،نشان مید د که اگرچه برخی ات آنها در گام ای ابتدایی توانستند بـین
خود و دیگر کشور ای پیرامون و منطقه فاصله ایجاد نمایند و به ظا ر برخی ات مظا ر تمدنی دنیای
جدید را در حوته ایی چون ساخت خودرو ،ورود در دنیای الیترونیک و … کسب کنند ،امـا پـ

ات

سپری شدن سال ا معلوم شد که اوشً این کشور ا تنها در یک یا دو حوته تقویت شـده ،ات پیشـرفت
مه جانبه جا ماندند؛ ثانیاً مین پیشرفت نیز با اتیا به استعداد ای درونی و بومی نبود .میر ،مالزی،
ترکیه ،عربستان و … ات میادیق توسعه و پیشرفت با چنین روییردی بـه سـاخت قـدرت محسـوب
می شوند که امروته با مشیالتی دست به گریبان ستند .ما اتیر محمـد کـه ات او بـه عنـوان عامـل
دگرگونی و توسعه کشور مالزی و ات اقتیاد کشورش روتگاری تحت عنوان ببر اقتیادی منطقـه نـام
برده میشد ،خود در مقطعی با ظا ر شدن پیامد ای اقتیاد وابسته در باره غیرواقعـی بـودن الگـوی
توسعه بیرونی ،گفته بود :بعد ات بحران ای اقتیادی معلوم شد که بهترین راه برای حل ایـن بحـران
مالی ،تییه بر کسانی است که ات مه نسبت به کشور مـالزی ،دلسـوتترند ،یعنـی مـردم ایـن کشـور
(ما اتیر محمد.)7962 ،
جمهوری اسالمی ایران با گذشت قریب به چهار د ه ات تمان پیروتی انقالب ثابت کـرد کـه بـا
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اتیا به ظرفیت ا و نیرو ای داخلی میتوان پیشرفت نمود و در عرصه جهانی و مناسبات بین المللـی
نقش آفرینی کرد .به مین دلیل است که محوریترین ر نمود مقام معظم ر بری در سال ای اخیر
برای رشد و پیشرفت مه جانبهی کشور و مقابله با مانع تراشـی ـای دشـمنان ،توجـه بـه «قـدرت
درونتا» بوده است:
«در یی رفت به سمت هدفهاى آرمانى ،باید ساخت درونى قدر را اسوتحکام
بخ ید؛ اساس کار این است .ما اگر میخواهیت این راه را ادامه دهیت و بوه ایون
سمت حرکت کنیت و این هدفها را دنبا کنیت و چ ت به این آرمانها بدوزیت
و ییش برویت و در مقابو این معارضهها ایستادگى کنیت و فبر و توکو را به کار
بگیریت ،باید ساخت قودر ملوی را در درون ک وور تقویوت کنویت و اسوتحکام
ببخ یت» (بیانا در دیدار مسلوتن نیام.)2761/1/73 ،

این که استحیام ساخت درونی قدرت نظام چیست ،اصـول و الزامـات را بـردی آن شـامل چـه
مواردی میشود ،پرسش ای اساسی است که تحقیق حاضر به شیوه توصـیفی  -تحلیلـی ات دیـدگاه
امام خامنهای (مدظله العالی) آن را تبیین خوا د کرد.
پیشینه تاریصی«استحیام ساخت درونی قدرت» به اندیشه ای حضرت امام خمینی بـر مـی-
گردد که ملت ایران برای دستیابی و تحقق آن ،انقالب بزرگی را به وجود آوردهاند .در واقع ،اتیا بـه
درون و استقالل در ابعاد مصتلف سیاسی ،اقتیادی ،فر نگی و دفاعی  -امنیتی بر مبنـای آیـه نفـی
سبیل «لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا » (نسـا  ،)747 ،ییـی ات اصـلیتـرین ا ـداا
مردم در مبارته با رژیم پهلوی بوده است .بر این اساس میتوان گفت که در ادبیـات معاصـر دو نـوع
روییرد به ساخت قدرت وجود دارد که عبارتند ات .7:روییرد ساخت بیرونی قدرت  .2روییـرد سـاخت
درونی قدرت .انقالب اسالمی ایران با ر بری حضـرت امـام محیـول پیـروتی روییـرد سـاخت
درونی قدرت و اتیا به ظرفیت ا و نیرو ای داخلی بوده است.
 .2مفهوم شناسی
 . 1 - 2مفهوم استحکام ساخت درونی قدرت در ادبیات معاصر

باری بوتان 7استاد روابط بین الملل در کتاب «مردم ،دولت ا و راس« بیان میکند ،ر دولتی الزاماً
1 Barry Buzan
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باید:
 .7دارای پایگاه مادی متشیل ات جمعیت و سرتمین قابل توجه باشد.
 .2دارای نهاد ایی باشد که پایگاه مادی را دایت کند و بر آنها حیومت کند.
 .9دارای یک ایده مشروع ات نظر مردم باشد.
نهاد ای دولت یعنی تمام دستگاه ای حیومت ات جمله ساتمان ا ،مراحل و نجار ای اجرایـی،
قانونگذاری و اداری یا قضایی که ات طریق آنها فعالیت میکند .پایگاه مادی دولت متشیل ات مردم و
سرتمین ،ات جمله مه منابع طبیعی و ثروت ساخته دست انسان در درون مرت ای آن میباشـد .ایـن
جز بصش محسوس دولت است که قلمرو دولت را تعیین میکند .ایده دولـت تعیـین کننـده فلسـفه
وجودی دولت است و رشتهای است که مردم را به یک موجودیت سیاسی  -اجتماعی پیوند میتند .به
دلیل این که ما یت دولت بیشتر اجتماعی - -سیاسی است و نه فیزییی ،قلب دولت در ایدهای است
که در اذ ان مردم جاری است .لذا خود این ایده موضوع اصلی امنیت ملی را تشییل مید د .دولتـی
که ایده اتیال د نده نداشته باشد ات لحا ادامه موجودیت در نظام رقابت آمیز بـین المللـی مشـیل
خوا د داشت .ات نظر باری بوتان به خاطر نقش اجزای سهگانه دولت (ایده دولت ،پایگاه مادی دولـت
و مظا ر نهادی دولت) و ارتباط متقابل آنها توانایی دولت مترادا با قدرت دولت نیست .قدرت ـای
ضعیفی مانند اتریش ،لند ،نروژ و سنگاپور ،مگی دولت ایی قـوی سـتند .در مقابـل قـدرت ـای
بزرگی مانند آرژانتین ،برتیل ،نیجریه ،اندونزی و پاکستان دولت ای ضعیفی محسوب میشوند .حتـی
قدرت ای بزرگی مانند شوروی سابق و چین دارای ضعف ای جدی بـوده و سـتند .تیـرا شـوروی
نتوانست که ملیت ای متعدد خود را در یک ویت فراگیر ایدئولوژیک حل کنـد و چـین بـا بحـران
روتافزونی در تفسیر ایدئولوژی ساتمان د نده خود روبرو میباشد .لـذا ـردو نیاتمنـد حفـظ نیـروی
امنیتی قوی و گسترده در داخل خود بوده و ستند (پژو شـیده مطالعـات را بـردی- 723 :7930 ،
.)10
 . 2 - 2استحکام ساخت درونی قدرت از نظر مقام معظم رهرری

ات نظر مقام معظم ر بری« :اسـتحیام درونـ ،آن چیـز اسـت کـه جوامـع را در راه ـا مطلـوب
خودشان و به سو مطلوب ا خودشان قادر میساتد و قدرت برخورد با چالش ا بـه جوامـع مـی-
د د» (بیانات در محفل ان

با قرآن  .)7939/04/06ایشان در تبیین این موضوع میفرمایند:

« نیام جم ورى اسوالمى یوک سواخت حقووقى و رسومى دارد کوه آن قوانون
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اساسى ،مجلس شوراى اسالمى ،دولت اسالمى ،انتخابا  -همین چیزهوائى کوه
م اهده میکنید  -است ،که البته حفو این وا تزم و واجو اسوت؛ اموا کوافى
نیست .همی ه در د ِ ساخت حقوقى ،یک ساخت حقیقى ،یک هویت حقیقى و
واقعى وجود دارد؛ او را باید حف کرد .این ساخت حقوقى در حکت جست است؛
در حکت قال است ،آن هویوت حقیقوى در حکوت روح اسوت؛ در حکوت معنوا و
مضمون است .اگر آن معنا و مضمون تغییر ییدا کند ،ولو این ساخت ظواهرى و
حقوقى هت باقى بماند ،نه فایدهاى خواهد داشت ،نه دوامى خواهد داشوت؛ مثوو
دندانى که از داخو یوک شده ،ظاهرش سالت اسوت؛ بوا اولوین برخوورد بوا یوک
جست سخت در هت میشکند .آن ساخت حقیقى و واقعى و درونى ،م وت اسوت؛
او در حکووت روح ایوون جسووت اسووت» (بیانووا در دان ووگاه ظلووت و فوونعت
.)2793/36/11

مقام معظم ر بری در ادامه در چیستی ساخت درونی میفرماینـد« :آن سـاخت درونـ ،چیسـت
مان آرمان ا جمهور اسالم ،است :عدالت ،کرامت انسان ،حفظ ارتش ـا ،سـع ،بـرا ایجـاد
برادر و برابر  ،اخالق ،ایستادگ ،در مقابل نفوذ دشمن؛ اینها آن اجزا سـاخت حقیقـ ،و بـاطن ،و
درون ،نظام جمهور اسالم ،است» (بیانات در دانشگاه علم و صنعت .)7961/03/24
با توجه به بیانات یاد شده ،ساخت درونی نظام ات دیدگاه ر بر معظم انقالب ،عبارت است ات ایـن
که اجزا و عناصر نظام به گونهای مبسته ،مقوم و مافزا باشند کـه کشـور بتوانـد روی پـای خـود
بایستد و عزت و سرافراتی خود را بدون وابستگی به دیگران حفظ و توسعه د د.
 . 3 - 2اصول بنیادین ساخت درونی قدرت نظام

در مفهوم اصل بنیادین 7میتوان گفت :بنیادین بودن بدان خاطر است که وجود آن اصول مایه قوام و
نبود آنها موجب توال نظام سیاسی میشود .بنابراین ،رگاه این اصول به درستی شـناخته شـده و بـه
طور کامل اجرا شود ،نه تنها ضامن ایجاد و حفظ عدالت اجتماعی و امنیت و آرامش خاطر و آسـایش
مردم جامعه است ،بلیه باشتر ات آن ،عامل مهمی است که جامعه را ات توال و ناپایداری ایمن خوا ـد
کرد.
اصول بنیادین ساخت درونی قدرت نظام ات دیدگاه مقام معظم ر بری که در شیل تیر (شیل )7
آمده است ،عبارتند ات:
1 Fundamental Rights
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اصل توجه به
کرامت انسانی
اصل محبت و
مهرورزی با
مردم

اصل مشورت و
مشارکت دادن
مردم در امور

اصل رعایت
عدالت و
برابری

اصل اهتمام به
امور مستضعفان

شیل  :7اصول بنیادین استحیام ساخت درونی قدرت نظام
 . 1 - 3 – 2اصل توجه به کرامت انسانی

انسان موجودی است دارای کرامت ذاتی که ات آفریدگار خویش به ارمغان گرفته است و این کرامـت،
ات نصستین روت ای تیوین و شروع رشد وی به سمت انسان کامل شدن با او مزاد و مراه شـده و
تا نگامی که خود را ات شایستگی این کرامت محـروم نیـرده اسـت ،جاودانـه خوا ـد مانـد( .عمیـد
تنجانی ) 711 :7966 ،بنابراین ،کرامت انسانی ،7حیثیت و ارتشی است که تمام انسـان ـا بـه طـور
ذاتی و ییسان ات آن برخوردارند)Kant, 1948: 96( ».
در دین اسالم ،دو نوع کرامت برای انسان ا ثابـت شـده اسـت کـه عبارتنـد ات (جعفـری7961 ،
:)224:
 .7کرامت ذاتی که مه انسان ا ،مادامی که با اختیار خود  -به جهت ارتیاب به خیانت و جنایت بـر
خویشتن و بر دیگران  -آن کرامت را خود سلب نینند ،ات این صـفت شـریف برخوردارنـد «وَلَقَدْ

كَرَّمنا بَني آدَمَ » (اسرا .)10 ،
 .2کرامت ارتشی (اکتسابی) که ات به کار انداختن استعداد ا و نیرو ای مثبت در وجود آدمی و تیـاپو
در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی میشود .این کرامت ،اکتسـابی و اختیـاری اسـت کـه ارتش
نهایی و عالی انسانی مربوط به مین کرامت است (جعفری .)224: 7961 ،بر مبنای کـالم وحـی
این کرامت ،صرفاً بر پایه تقوا به دست میآید (حجرات.)79 ،
مقام معظم ر بری با تاکید بر اینیه احترام به تک تک انسان ا در یک جامعه تولید عزت مـی-
1 Human Dignity
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کند (بیانات در بیستمین سالگرد رحلت حضرت امام ،)74/09/7966 در مناسبتی دیگر در این باره
فرمودند « :ر جا ستید و ر یک ات قوا سه گانه  ...به مردم حقیقتاً خدمت کنید و وقـت بگذاریـد.
این مردم را تیریم کنید ،احترام کنید .مه جا مه انسان ا در خـور تیریمنـد» (بیانـات در دیـدار
مسئوشن اجرائ ،استان فارس .)76/02/7961
مهمترین درس ات این اصل این است که اگر متولیان نظام سیاسی گو ر کرامت و عزت مـردم را
پاس دارند ،در این صورت نظام سیاسی ات قدرت نفوذ ناپذیری برخوردار خوا د شد.
 . 2 - 3 – 2اصل محبت و مهرورزی با مردم

ییی ات مهمترین اصولی که در ساخت قدرت جامعه موثر است ،اصل محبـت و مهـرورتی بـا مـردم
میباشد .انسان ا تشنۀ محبتاند و دل ای آنان اسیر کمند محبت میشود .به طور طبیعی ر فردی
ات دیگران انتظار برخوردی خوش و انسان دوستانه دارد و رگاه تحت تاثیر عواطف دیگران نیـز قـرار
میگیرد ،به ناچار عواطف انسانی خویش را بروت مید د( .الهامی نیا )17 :7969 ،در واقع ،محبـت بـه
عنوان یک نیات اصیل روحی ،در تندگی انسان و تأمین سالمت روحی و روانی او نقش بسزایی دارد و
به آن حالوت خاصی میبصشد (سادات.)701 - 771: 7960 ،
ات نگاه مقام معظم ر بری ،حیومت ای مصتلف بشری ات حیث مُدل و نحوهی حیومـت کـردن
به انواع مصتلفی تقسیم میشـوند :دسـتهی اول نظـام ـای پلیسـی ماننـد سیسـتم ـای اسـتبدادی
کمونیستی ،سلطنتی و شبه سلطنتی با ویژگی ای خاص خود ستند و دستهی دوم دمیراسـی ـای
غربی ستند که با تزویر و تبلیغات اداره میشوند .اما سومین شـیوه ،نظـامی اسـت کـه بـا محبـت و
عطوفت مردم اداره میشود .نظام اسالمی با دو شیوهی اول اداره نمیشود ،بلیه با محبت و عطوفـت
مردم اداره میگردد .تیرا این شیوه حیومت سبب میشود که مردم به دستگاه حاکمه وصـل باشـند و
پشت سرش قرار گیرند (بیانات در دیدار کارگزاران نظام  .)7910/01/29بنابراین:
« فلسفه مسلولیت ییدا کردنِ مسلوتن در ک ور این است که برای موردم کوار
کنند .مسل وتن برای مردمند و خدمتگزار و مدیون و امانتدار آن ا هستند .مردم،
محورند .کسی که در نیام جم وری اسالمی مسلولیتی به دست مویآورد ،بایود
همه هتّ و غمّش برای مردم باشد؛ هت برای دنیای مردم ،هت برای مادیّت مردم،
هت برای معنویّت مردم ،هت برای ایجاد ظدالت در میان مردم ،هت بورای احیوای
شأن انسانی مردم ،هت برای آزادی موردم .این وا جوزو وظوایل افولی حکوموت
است» (بیانا در مرقد مط ّر امام خمینى.)2793/37/21 
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 . 3 - 3 – 2اصل رعایت عدالت و برابری

در منظر قرآن کریم ،مه افراد در اصل انسانیت (نسـا  ،)7 ،در حقـوق و تیـالیف و نیـز در داوری و
اجرای قانون برابر و دارای حقوقی ییسان ستند (نسا  16 ،و  .) 791در این میتب ،یچک

نمـی-

تواند خود را مافوق قانون دانسته ،حقوق دیگران را تباه ساتد و خویشـتن را ات کیفـر عملـش میـون
بدارد ،بلیه مه در برابر قانون ییسان و مساویند .لذا «در نظام اسالمی باید  ...یچ صـاحب قـدرتی
قادر به تورگویی نباشد و یچک

نتواند برخالا قانون ،میل و ارادهی خـود را بـه دیگـران تحمیـل

کند» (پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام.)70/09/7913 
در واقع ،حیومت در نظام اسالمی عهدهدار ادارة مه ابعاد جامعه ات دایت امور دینی و فر نگی
گرفته تا تنظیم مسائل اقتیادی و اجتماعی میباشد؛ به صورتی که مه مردم بی یچگونـه تبعـیض
ات حقوق اجتماعی مساوی برخوردار بوده و بتوانند در سایه حیومت اسالمی به خواست ـای مشـروع
خود دست یابند و در مسیر سعادت و رستگاری سیر نموده و به کمال مطلوب برسند ،به مین دلیـل
کارگزاران و مسئوشن حیومتی موظفاند در مه جنبه ا و تمینه ا حرمت و منزلت انسان ا و حقوق
مردم را به طور کامل رعایت نمایند و ات ر گونه تعدی و ظلم و بیتوجهی بـه مـردم اجتنـاب کننـد
(میرتاجالدینی .)37 : 911 ،در این صورت ،ملت به حاکمان خود عالقمنـد مـیشـود و ات نظـام خـود
حمایت و پشتیبانی خوا د کرد:
«جامعهى اسالمى ،با ظد و قسط است که قوام ییودا موىکنود و موىتوانود بوه
ظنوان شاهد و مب ر و هدایتگر و الگو و نمونه ،براى ملتهاى ظالت مطرح شوود.
بدون ظد  ،ممکن نیست .ولو همهى ارزشهاى مادى و ظواهرى و دنیوایى هوت
فراهت شود ،اگر ظدالت نباشد ،در حقیقت هیچ کارى انجام ن ده است» (بیانوا
در دیدار مسؤوتن و کارگزاران نیام .)73/37/2732
 . 4 - 3 – 2اصل مشورت و مشارکت دادن مردم در امور

عمل به شورا و سهیم کردن مردم در امور جامعه در اسـالم ات چنـان جایگـا ی برخـوردار اسـت کـه
خداوند متعال به رسولش ،مشورت با یارانش را دستور مید د (آل عمـران .)713 ،جامعـهای کـه بـه
مشورت با مردم ا میت د د جامعهای پویا ،با نشاط و شیوفا است .تیرا آن جامعه ات اسـتبداد و تنـگ
نظری و عدم ارتش برای مردم دور بوده و نشان خوا د داد که چگونه جامعه با مشورت و نظرخوا ی
با تودة مردم اداره خوا د شد و جلوی بزرگترین آفت حیومتی یعنی استبداد و خودکامگی را خوا ـد
گرفت .و ات سوی دیگر ،حضور و مشارکت مردم ،در نظام دینی مفهوم حفظ و استمرار نظام اسـالمی
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و استحیام ساخت درونی قدرت نظام میباشد:
به نظر مقام معظم ر بری ،صاحب و مالک کشور ،مردم ستند و به مین دلیل ،امام خمینی

نیز تأکید داشتند که ابتیار عمل ،ورود در صحنه ای کشور و انجام کار ا به دست مردم سپرده شـود
و این ،جز ابتیارات امام بود (بیانات در دیدار اعضای یئـت دولـت )7911/01/06؛ چـرا کـه وقتـی
کار ا به مردم سپرده شود ،به سرانجام خوا د رسید .بنابراین ،اگر مسئوشن بصوا ند کار ا و بـاشتر ات
آن نظام اسالمی سامان یابد ،باید در تدبیر و برنامه ریزیشان در ر بر های ،با برنامه ریزی دقیـق و
مالحظه مه جوانب امور ،کار ا را در اختیار مردم قرار د ند .تجربه این چنـد سـاله نیـز نشـان داده
است که
« از او انقالب تا امروز هر وقتی هر کاری را محوو بوه موردم کوردیت ،آن کوار
ییش رفته است .هر کاری را انحصاری در اختیار مسلوتن و رؤسا و مانند این وا
قرار دادیت ،کار متوقل مانده است ... .اگر متوقل نمانده است ،کُنود یویش رفتوه
است؛ اما کار دست مردم که افتاد ،مردم کار را خوب ییش میبرند» (بیانوا در
دیدار با مردم آ ربایجان.)2767/22/16 ،

در واقع ،مشارکت دادن مردم در امور مایۀ الفت اجتماعی و پیوند آنان با ییدیگر میشود و نشـان
خوا د داد که تودة مردم در سرنوشت خویش شریک بوده و انزوا و کناره گیری ات مسایل اجتماعی ات
آنها دور میباشد .وقتی متولیان نظام به این اصل پایبند باشند ،روحیه مسئولیت پذیری در مردم قوت
گرفته و پیوند ا محیم شده و فاصله ا میان دولت و مردم ات بین رفته و مگان در میـدان تـالش و
پیشرفت جامعه مشارکت خوا ند کرد و نظام را ات رگونه گزندی صیانت خوا ند نمود.
 . 5 - 3 – 2اصل اهتمام به طبقه ضعیف و محروم

مهمترین مسئولیت حیومت اسالمی برپا ساختن عدالت اجتماعی ،رفع تبعیضات ظالمانه ،کـم کـردن
فاصله طبقاتی ،فقر تدایی و دفاع ات حقوق محرومان و مستضعفان اسـت ،تیـرا سـیره و آرمـان مـه
پیامبران ،به خیوص پیامبراسالم و ائمه اطهار درطول تـاریخ مـین بـوده اسـت .مسـئوشن
حیومت اسالمی وظیفه دارند تحقق این آرمان مقدس الهی را در صدر برنامه ای خود قـرار د نـد و
در این باره تالش کنند« :مَنْ اَصْبَحَ و لم یَهْتَمُّ بِاُمورِ الْمُسْلِمینَ فَلَییْسَ مِینْهُمْ وَ مَینْ سَیمََِ رَجُی ً
یُنادى یا لِلْمُسْلِمینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ» (اصول کاف :)714 ،2 ،،ر ک
مسلمانان مت نورتد ،ات آنان نیست و ر ک

صبح کند و بـه امـور

فریاد کمک خوا  ،کسـ ،را بشـنود و بـه کمیـش
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نشتابد ،مسلمان نیست ».مچنین امام علی فرمودند« :وَ کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُیوِِ عَوْنیاً»
(نهج البالغه ،نامه  :)41مواره دشمن ستمگر و یار و یاور مظلوم باشید».
مقام معظم ر بری با تاکید بر اینیه دفاع ات قشر ا محروم  -که صاحبان واقع ،انقالبند  -باید
در رأس مه برنامه ریزی ا کشور و محور کلیه تحرکات اقتیاد در بصش ا مصتلف قرار
گیرد؛ تیرا بیشترین بار نظام را در مه مراحل ،طبقات محـروم و تهیدسـت و کـم درآمـد بـردوش
داشتهاند و دارند و مواره با اخالص و صمیمیت ،ات انقالب و اسالم دفاع کردهاند (پیـام بـه مناسـبت
دومین سالگرد ارتحال حضرت امام)7910/09/79 ؛ در مناسبتی دیگـر ،اسـتحیام قـدرت درونـی
نظام را تامین رفاه و آسایش و رشد مادی و معنوی و حفظ عزت و شرا طبقات مستضعف و محروم
و پا بر نه یاد نموده و فرمودند:
«مسولوتن بایوود دنبووا ظوودالت و دنبووا آسووان کووردن زنوودگى بووراى طبقووا
مستضعل و محروم و یابرهنه باشند .مراد کسوانى اسوت کوه در روز خطور ایون
مملکت را نجا دادند و اگر خداى نکرده بار دیگر خطرى این مملکت را ت دید
کند ،باز هت همین جامعه کارگرى ،همین معلموان ،هموین ق ورهاى محوروم و
همین کارمندانى که از لحاظ درآمد در سطوح یایینى قرار دارند ،مىروند دفواع
مووىکننوود و سووینه س و ر مووىسووازند» (بیانووا در دیوودار کووارگران و معلمووان
.)2736/31/21

البته اگر روی طبقات محروم و پابر نگان کشور تییه میشود ،این «نه ایـن کـه نبایـد بـرای
طبقات مرفّه کار کرد؛ آنها م ات حقوق عمومی کشور بایـد بهـرهمنـد شـوند؛ امـا بـه آن کسـی کـه
محرومیت دارد و دستش ات حقوق خود خـالی مانـده اسـت ،بایـد بیشـت ِر توجّـه و مّـت و تـالش را
اختیاص داد [ ...تیرا] در تمام مدت پیروتی انقالب تا امروت و قبل ات آن ،کسانی کـه بـیش ات مـه
سینه سپر کردند ،ات نظام دفاع کردند ،سصتی ـای نظـام را بـه جـان خریدنـد و در مقابـل دشـمنان
ایستادند ،طبقات محروم و پابر نه و مستضعفان جامعه بودهاند .اینها باید بیش ات دیگران مورد توجّـه
قرار گیرند» (بیانات در اجتماع تائران مرقد مطهّر امام خمین.)7960/09/74 ،
 . 4 – 2الزامات راهرردی ساخت درونی قدرت نظام

را برد ای ثبات بصش ساخت درونی قدرت ،م در حوتة نرم افزاری و م در حوتة سصت افزاری با
تییه بر ظرفیت ای بومی و توانمندی ای داخلی قابل تعریف است .الزامات را بردی ساخت درونـی
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قدرت نظام استصراج شده ات تحلیل محتوای فرمایشات مقام معظم ر بری که در شیل  2آمده است،
میتوان به شرح تیر نام برد.
تعمیق
بصیرت

استحکام
معنویت و
ایمان

ارتقای
توانمندی
دفاعی

حاکمیت
تفکر
بسیجی

اقتصاد
مقاومتی

الزامات
راهبردی
ساخت درونی
نظام

شناخت
دشمن

جهاد
علمی و
فناورانه

پایبندی
به
ارزشها

وحدت و
انسجام

تکیه به
استعدادها
ی درونی

شیل  :2الزامات را بردی ساخت درونی قدرت نظام
 . 1 - 4 - 2استحکام معنویت و روح ایمان

آموته ای اسالمی عمیقترین و جامعترین معارا را در ابواب گوناگون عرضه میدارد و افزون بر آن
اعمال شایسته را به بهترین شیل تبیین کرده است که میتواند معنویتی بزرگ را پایه گذاری نمایـد.
خداوند ،منبع ،محور و بصشنده معنویت است و بدون ارتباط با او ات ر گذر بندگی واقعـی و عبودیـت،
معنویت پوچ و مجاتی است و معنویت منهای خدا چیزی جـز فریـب و دلمشـغولی ظـا ری نیسـت.
حیات طیبه و تابش انوار ربوبی بر قلب ات سوی خدای تعالی است و ایمان و عمل صالح تمینـه آن را
فرا م میساتند .بنابراین معنویت افاضهای ات سوی حق است (الهامی نیـا .)29 :7930 ،قــدم اول در
رسـیدن به معنویت ،ایمان به خدا و روی آوردن به خالق ستی است .ایمان ،رابطه محیم و نیـروی
درونی است که انسان با معبود خود برقرار میساتد تا به آنچه که موجب رضایت خداوند است دسـت
یابد .تمام اعمال نییو و پسندیده انسان ات ایمان کامل نشأت میگیرد .ر چه ایمان و اعتقـاد انسـان
به خداوند تبارک و تعالی بیشتر و محیمتر باشد ،رفتار نیک و شایسته و توانمندیش در برابـر دشـمن
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تیادتر میشود .برعی  ،اگر باور ا و اعتقادات در انسان سست و ضعیف شـود ،قـدرت و اعتمـاد بـه
نف

در او کا ش مییابد و در نتیجه در برابر دشمن خوار و ذلیل خوا د شد.
در نگاه مقام معظم ر بری اصلیترین را برد استحیام ساخت درونی قـدرت نظـام «در درجـه

اوّل با ایمان صحیح و راسخ و با اتّحاد آحاد مردم و با عمل درسـت مسـئولین کشـور و بـا مرا ـ،
مسئوشن و آحاد مردم و با توکّل به خدا متعال انجام خوا د گرفت» ( .)20/01/7932چرا که:
«مادامى که شما ایمان و تقوا و ظمو فالح را براى خودتان حف مىکنید؛ تمام
قدر خدا ،تمام نوامیس طبیعت و تمام امکانا یک گروه برگزیوده در اختیوار
شماست .در میدان سازندگى ،در میدان توطلهى تبلیغاتى ،در میودان مبوارزه و
ت اجت فرهنگى ،در میدان خلقیا مردم ،در میدان باز یک حرکت نیامى  -کوه
البته بسیار مستبعد است  -و در هر میدان دیگر اگر دشمن بوا هموهى حجوت و
قدر و تنوع و ابزار تبلیغاتى و بوا هموان سواز و بورگ نیوامى وارد شوود  ...در
مقابو ملت و همین جوانان مؤمن و خانوادههاى جوشان از ظاطفه و ایمان ،هیچ
غلطووى نخواهوود توانسووت بکنوود( ».بیانووا در دیوودار بووا فرمانوودهان سوو اه
)2731/36/16

تیرا انسان ای با ایمان ات روحـیـه تـالش مـضاعف برخوردار شده و به انسان ـای آبـدیــدهای
تـبـدیـل مـیشـونـد و در ـمـه عـرصـه ـای تنـدگـی آن را بـروت خوا نـد داد .پیـروتی جوانـان
حزب اهلل لبنان بر ارتش تا دندان مسلح به ابزار ـا پیچیـده رژیـم صهیونیسـتی شـا د مثـالی ات
داشتن چنین روحیه است .چرا که این دسته ات جوانان با سالح ایمان ،با اعتماد به نف

و با تییه بـه

قدرت فائقه اله ،،و بدون برخوردار ات تجهیزات پیچیده و پیشرفته توانسـته بودنـد بـر ارتـش تـا
دندان مسلح به ابزار ا پیچیده اسرائیل فائق آیند (بیانات در مراسم مشترک دانشگاه ـا ارتـش
.)7969/01/22
 . 2 - 4 - 2تعمیق بصیرت

بیتردید ییی ات مسئله ای بسیار مهمی که موجب پیشرفت و تعالی یک جامعه خوا ـد شـد ،مسـئله
آگا ی است .صعود و پیشرفت در اثر آگا ی به وجود میآید و افول و سقوط ،نابودی و تبا ی ـم در
اثر عدم آگا ی و بیخبری حادث میشود .ییی ات شاخص ای بسیار مهم آگا ی و شناخت ،بیـیرت
است .عنیر بییرت که حاصل شناخت و تفیر است ،ات مهمترین صفات و شـرایط بـرای حضـور در
عرصه ای سیاسی و اجتماعی بهشمار میآید .به مین لحا  ،کارآترین و موثرین حربه علیه توطئـه-
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ا و حفظ و افزایش عناصر قدرت در درون نظام ،آگا ی و بییرت است.
بییرت ،در لغت به معنی بینایی ،دانایی ،دوراندیشی ،و تیرکی است ،و در اصطالح ،میتـوان بـه
یک معرفت درونی و عمیق انسانی نسبت به آنچه پیرامون خود میگذرد ،تعریف کـرد (سـتوده نیـا ،و
سادات پور .)723 :7963 ،در نظر مقام معظم ر بری نیز بییرت به معنای بینـایی دل اسـت ،بینـایی
برگرفته ات قدرت تحلیل صحیح (بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانـان  .)7911/77/79بنـابراین،
کسی که عمق مسایل و حوادث را با تیزبینی و تیرکـی درک کنـد و حقـایق و واقعیـت ـا را خـوب
تشصییص د د ،دارای بییرت است.
وجود بییرت در امر دفاع ات میتب و افزایش عناصر قدرت در درون نظام ،یک ضرورت اجتنـاب
ناپذیر است .تیرا اوشً «دشمن پیچیده است و در مواجهه با انقالب و ملت ایران ،مرموتانه عمل مـ-،
کند .غالباً لباس دشمن ،نم،پوشد؛ بلیه با چهره نفاق ،دورویـ ،،فریـب ،تبلیغـات ،شـایعه پراکنـ،،
ایجاد دلسرد و تنده کردن انگیزه ا گوناگون قوم ،و تاریص ،و فرقهی ،،جلو م،آید» (سـصنران،
در جمع مردم عشایر خوتستان و نجف آباد  .)7916/09/73ثانیاً تا عنیر بییرت و وشـیاری وجـود
نداشته باشد ،واقعیت ا تشصیص داده نشده و حقایق فهمیده نمیشود .در نتیجه ،فرد فاقـد بیـیرت،
درک و فهم درستی ات اوضاع و احوال نصوا د داشت و ات مسیر اصلی منحـرا شـده و ـدا را گـم
خوا د کرد:
«یک ملتى که بصیر دارد ،مجموظه ى جوانان یک ک ور وقتى بصیر دارنود،
آگاهانه حرکت میکنند و قدم برمیدارند ،همهى تیغهاى دشمن در مقابو آن وا
کند میشود .بصیر این است .بصیر وقتى بود ،غبارآلودگى فتنوه نمویتوانود
آن ا ر ا گمراه کند ،آن ا را به اشتباه بیندازد .اگر بصیر نبود ،انسان ولو بوا نیوت
خوب ،گاهى در راه بد قدم میگذارد( ».بیانا در دیدار ظمومى مردم چوالوس و
نوش ر .)2799/33/27

بنابراین ،برای منحرا نشدن ات مسیر اصلی ،گم نیـردن ـدا ،کندسـاتی مـه تیـغ ـا
دشمن ،جلوگیری ات ضربه دشمن ( )66/1/72باید به عنیر بییرت تییه کرد .تیرا علت اینیه «نظام
جمهوری اسالمی با وجود مهی امواج متالطم و خیمانهی در پیرامون خود ،پایدار ماند و رشد کرد،
به برکت اخالص ،بینش و بییرت بود که اتفاق افتاده اسـت» ( بیانـات در دیـدار بسـیجیان مـدان
.)7969/4/1
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 . 3 - 4 - 2حاکمیت تفکر بسیجی

بسیج ،تعبیر خیل عظیم مومنین در آیۀ شریفۀ «هُوَ الَّذِیَ أَیَّیدَََ بِنَصْیرِ ِ وَبِیالْمُؤْمِنِینَ» (انفـال)12 ،
است که در قامت شجره طیبه و درختی تناور و پر ثمر جلوهگر شد .بسیج که به لطف انفـاس قدسـی
امام مام در دایره المعارا انقالب اسالمی جای گرفت؛ تمانی به وجود آمد کـه اصـل انقـالب و
استقرار نظام جمهوری اسالمی در معرض تهدید قرار داشت و این تهدیـد ا محـدود در عرصـه ـای
نظامی نبود ،بلیه تهدید ا و خطر ا مه جانبه بود .ات این رو ،حضرت امام با طراحی مدلی به نام
تفیر و فر نگ بسیجی توانستند توطئه ا و تهدیدات دشمن را در میادین مصتلف خنثی کنند .ات ایـن
رو ،ییی ات عوامل مهمی که میتواند در در حفظ و افزایش عناصر قدرت در درون نظـام ات آن بـرای
مواجهه با تهدید ای فراروی نظام مورد استفاده قرار داد ،وجود فر نگ و تفیر بسیجی است« .تفیـر
بسیج ،ترکیب ،است ات ایمان عمیق ،تالش مصلیانه ،وشیار در شناخت دشمن ،گذشـت و ایثـار
در برابر دوست ،و ایستادگ ،و مقاومت شجاعانه و خستگ ،ناپذیر» (پیام به پنجمین گرد مای ،بسـیج
دانشجوی )7911/01/74 ،و «فر نگ بسیج ،یعن ،آن مجموعه معرفت ا و روش ا و منش ائ،
که میتواند مجموعه ا عظیم ،را در ملت به وجود بیاورد که تضمین کننـده حرکـت مسـتقیم و
پایدار اسالم ،آن ملت باشند( ».بیانات در دیدار اقشار نمونهی بسـیج سراسـر کشـور .)7930/03/01
باید پذیرفت که ایران اسالمی در جنگ مه جانبه قرار دارد ،در این بین نقـش بسـیجیان بسـیار پـر
رنگ است .تیرا در مسیر انقالب مواره دشمنانی وجود داشتهاند که ات ابتدا تا حال حاضر ،به شـیل-
ای گوناگون و در شیوه ای گوناگون اعم ات فر نگی ،نظامی و اقتیـادی مشـیالتی را بـرای ایـن
کشور به وجود آوردهاند که تمامی آنها با تییه بر فر نگ و تفیر بسیجی مدیریت شدهاند:
«ما در میدان جنگ هت اگر بسیه را نداشتیت ،کمیتمان لنگ بود .در دوران بعد
از یایان جنگ هت اگر بسیه نمىبود و اگر امروز هت نباشد ،کمیت این انقوالب و
این نیام و همهى حرکتهاى سازندهى این ک ور لنگ اسوت  ...توا زموانى کوه
براى این ک ور امنیت تزم است و تا وقتى که این ک ور و این ملت بوه امنیوت
احتیاج دارد  -یعنى همی ه؛ چون همی ه احتیاج به امنیت هست  -به نیوروى
بسیه ،به انگیزه ى بسیجى ،به سازماندهى بسیجى و به ظ وق و ایموان بسویجى
احتیاج هست» (بیانا در دیدار س اهیان و بسیجیان در م د.)2739/36/23
 . 4 - 4 - 2ارتقای آمادگیهای دفاعى

ارتقای توانمندی و آمادگی ای دفاعی یک عامل مهم در تواتن قدرت است که در استراتژی معاصـر
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ات آن به باتدارندگی 7تعبیر میشود .باتدارندگی ،ییی ات ابزار ای تالش دولـت بـرای نفوذگـذاری بـر
دیگران است که ات طریق آن تیمیم گیرندگان یک دولت با تهدید دشمنان بالقوه به تالفی ،درصدد
جلوگیری ات برخی اعمال آنها بر میآیند ( الستی .)467 :7911 ،بـیتردیـد داشـتن ارتشـی مقتـدر و
مجهز به مدرن ترین ابزار ا و تسلیحات پیشرفته متعارا برای تولیـد قـدرت ،بنـا بـه دسـتور قرآنـی
(انفال )10 ،که وظیفه دفاع ات استقالل و تمامیت ارضی کشور را در برابر رگونه تهدیـد و تجـاوت بـر
عهده دارد ،در عرصه جهانی واقعیتی بدیهی و انیارناپذیر است .چرا که تاکنون یچ نهاد بین المللـی
قدرتمند و بیطرفی که بتواند ات وقوع درگیری ای مسلحانه جلوگیری کند ،وجود ندارد:
«در دنیائى که هنوز متأسفانه تکیهى به قدر سورنیزه و اسولحه مویتوانود در
ارتباط میان ملتها و ک ورها تعیین کننوده باشود ،در دنیوائى کوه قلودرانى بوا
داشتن م تهاى یوتدین بخواهند سرنوشت ملتهوا را در دسوت بگیرنود  -در
دنیاى مادى  -آن ملتى از آسی محفوظ میماند که ثابت کنود آموادهى دفواع
است( ».بیانا در دان گاه افسرى امام ظلى)2763/39/26 

البته مراد ات تولید قـدرت ،توسـل بـه تور و ایجـاد ـراس و وحشـت نیسـت ،بلیـه مـراد ات آن،
پیشگیری ات خیال تجاوتی است که ممین است در سر سایرین باشد و مان احترام و یبتـی اسـت
که به واسطه آمادگی در دل دیگران ایجاد میکند (برتنونی .)741 :7964 ،خداوند متعـال پـ

ات آن

که در سوره انفال ،آیه  10دستور آمادگی جنگی را صادر کرد؛ در ادامه مین آیه ،علت آن را نیز ذکر
کرده و فرمود...« :ت ُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اَللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ  ...:تا به وسیله آن ،دشمن خدا و دشمن خـویش
را بترسانید! » تیرا وقتی دشمنان ،بدانند مسلمانان آماده مبارتهانـد و مـه گونـه سـالح و تجهیـزات
دفاعی را در اختیار دارند و متجاوتان را پاسخ دندان شین مید ند ،اقدام به تعرض و تجاوت نمیکنند.
بر مبنای چنین اندیشهی قرآنی است که مقام معظم ر بری در ابالغ سیاست ای کلی برنامه پـنجم
توسعه ()7961/70/27؛ «ارتقا توانمند

ا دفاع ،و قدرت باتدارندگ ،به منظور دفاع ات حاکمیـت،

تمامیت ارض ،،منافع و امنیت مل ،و مقابله مؤثر با تهدید ا خارج ،و ایجـاد تـواتن منطقـها » را
مورد تاکید قرار دادهاند .منظور ات باتدارندگی آن است که قوت و توان نظامی و دفاعی کشور به حدی
رشد کند که خود این توان نظامی باعث ترس دشمن ات آغات ر نوع حمله و یا صدمهای شود:
«آمادگی شما نیروهای مسلّح  -چه ارتش ،چه سو اه ،چوه بسویه ،چوه بقیّوهی
1 Deterrence
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مجموظههای نیروهای مسلّح  -فقط به معنای این نیست که در نبرد بر دشومن
ییروز ب وید ،بلکه معنای دیگر آن مصون نگه داشتن ک ور از نیّت بد دشومنان
است .وقتی شما آماده باشید ،وقتی شما مج ّز باشید ،وقتوی مسولّح بوه ایموان،
مسلّح به ظلت ،آمادهی فداکاری باشید ،دشمن جرئت نمویکنود بوه طورف شوما
گامی از روی بدخواهی بردارد» (بیانا در دان گاه ظلوم دریوایی اموام خمینوی
نوش ر .)2761/33/39
 . 5 - 4 - 2شناخت دشمن

ییی دیگر ات الزامات را بردی ساخت درونی نظام ،دشمن شناسی است .چرا کـه تـا بـه طـرت تفیـر،
میزان قدرت و توانایی ،سیاست ا ،روش ا و تاکتیک ای دشمن شناخت حاصل نشود ،نه تنها مقابله
و مبارته مؤثر با آن امیان پذیر نصوا د بود ،بلیه قدرت درونی حاصل نصوا د شد .پیـامبر اسـالم

در ا میت و لزوم شناخت دشمن میفرماینـد« :اَال وَ اِنَّ اَعْقَلَ النّاسِ عَبْدُ عَرَفَ رَبَّهُ فَاَطاعَهُ ،وَعَرَفَ
عَدُوَّ ُ فَعَصا ُ( :بحاراشنوار)767 ،14 ،آگاه باشید! عاقلترین مردم کسی است که خدایش را بشناسـد و
ات او پیروی کند ،و دشمنش را نیز بشناسد و آنگاه نافرمانیش کند» .امروته دیگر دشمن تنهـا ات ابـزار
سصت (مبتنی بر تسلیحات و تجهیزات نظامی) برای مقابله با نظام استفاده نمیکنـد ،بلیـه بـا بهـره
گیری ات مولفهای تاثیرگـذار حـداکثری بـدون توسـل بـه تور ( Gene Sharp, 2005: 2423 -

 )433یعنی ابزار نرم و بنا به تعبیر مقام معظم ر بری «جنگ نرم» برنامه ای خود را عملی میکند.
چرا که معموشً ملت ا در برابر تهدیدات و تهاجم فیزییی و نظامی دشمنان به دلیـل ما یـت روشـن
آن بالفاصله واکنش نشان می د ند ،اما در برابر دگرگونی در ویت فر نگی و الگو ای رفتاری نظام
سیاسی ،فیر و اندیشه ،باور و ارتش ا و آرمان ا که مورد یورش و آماج قرار میگیرد ،چون مراه بـا
آرامش و خالی ات روش ای فیزییی و با استفاده ات ابزار ای تبلیغـات ،رسـانه ،احـزاب ،تشـیل ـای
صنفی و قشری و شیوه القا و اقناع انجام میپذیرد؛ به دلیل بیبییرتی ،عدم آگا ی و یا بیمباشتی،
ات کنار آن میگذرند (نائینی)7961 ،؛ حال آنیه این نوع تهدید و تهاجم ،ساخت درونی قدرت نظـام را
نشانه گرفته و نظام را ات درون مضمحل میکند .لذا:
« باید ابعاد دشمن و ابعاد دشمنى را بدانیت تا بتوانیت بر او فائق بیائیت .البته موا
مدد ال ى داریت ،کمک غیبى داریت بدون شک؛ این را انسان دارد م اهده موی-
کند؛ لکن ما مادامى که هوشیارانه ،آگاهانه در میدان نباشویت ،تودبیر تزم را بوه
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کار نبریت ،کمک ال ى به سراغ ما نخواهود آمود» (بیانوا در دیودار بوا اظضوای
مجلس خبرگان رهبری « .) 2799/33/31تدبیر یعنوى آگواهى از آنچوه کوه در
برنامه ى دشمن است ،و تصمیت درسوت و بجوا در مقابلوه ى بوا آن .دشومن بوه
شکوهاى مختلفى ظاهر میشود .شما امروز مالحیه کنید؛ در مقابو ملت ایران
و نیام جم ورى اسالمى ،ف یونیستها هستند ،دولت آمریکا قورار دارد؛ گواهى
لباس گرگ مییوشند ،گاهى لباس روباه موییوشوند؛ گواهى چ ورهى خ ون و
خصمانهى خودشان را ن ان میدهند ،گاهى چ رهى فریو گرانوه ن وان موی-
دهند؛ باید متوجه بود» (بیانا در اجتماع زائران و مجاوران حرم مط ر رضووی
.)2796/32/32
 . 6 - 4پایرندی به ارزشها

ارتش ات بنیادیترین عوامل در تبیین اندیشه ،عمل یا اعمال فرد و ـم چنـین شـیل گیـری حیـات
اجتماعی است ،برای مین ارتش ا ،معیار ایی ستند که به فر نگ کلی و جامعـه معنـا مـید ـد.
(نیک گو ر )260 :7913 ،جامعهای میتواند متضمن سعادت آدمی باشد که پیش ات ر چیـز خـود ات
ویتی ثابت و قوی برخوردار باشد و این وابسته به ارتش ایی است که درآن جامعه حاکم است ،تیرا
جامعه ویت وثبات خود را ات ارتش ایش میگیرد .ات این رو ،ارتش ای حاکم بایـد خـود ات ثبـات و
دوام برخوردار باشند تا بتوانند در ر تمـان و میـانی چـون چراغـی فـروتان راه رفتار ـای فـردی و
اجتماعی افراد را موار ساتند و این چنین توانی را تنها باید در ارتش ای دینـی جسـتجو کـرد .تیـرا
ارتش ای دینی به دلیل اتیالشان به وحی نوعاً ثابت و شیتغیرند .ارتش ایی کـه ریشـه در ذوق و
سالیق افراد دارنـد ات ثبـات شتم وکـافی برخـوردار نیسـتند و ارتش ـایی کـه دائـم درحـال تغییـر
ودگرگونیاند ،توانایی ایجاد وحفظ وحدت وثبات و انسجام درجامعه را ندارند( .محرابی.)79 :7966 ،
ییی ات اقدامات نظام سلطه در جوامع اسالمی آن است که مـردم را بـه ارتش ـا غیراسـالم،
نزدیک کنند ،یعن« ،لباسشان مثل لباس آنها ،رفتارشان مثل رفتار آنها ،بینششان مثل بینش آنها و
اعمالشان م مثل اعمال آنها باشد» (بیانات در دیدار کارگزاران نظام )7919/09/06تا ات آن طریـق
بهتر بتوانند سیطره خودشان را گسترش د ند .کاری که در گذشته در اندل

انجام دادند .بـه اذ ـان

بسیاری ات تحلیلگران تاریخ اندل  ،ییی ات مهمترین عوامل انحطاط آن تمدن بزرگ ،تغییر باور ا و
ارتش ای اسالمی در میان حاکمان و مردم سرتمین بود که دشمنان توانستند بـا یـک برنامـهریـزی
حساب شده و با تهاجم فر نگی ،جامعۀ اندل

را ات درون فرو ریزند (شریفی .)91 :7932 ،این حربـه
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را مــیتــوان در عیــر حاضــر نیــز مشــا ده کــرد (بیانــات در دیــدار جوانــان سیســتان و بلوچســتان
 .)7967/72/1بنابراین ،توجه و پایبندی به ارتش ا یعنی ایمان ،استیبارستیز  ،ایسـتادگ ،در مقابـل
دشمن ،ساده تیست ،و اجتناب ات اشرافی گر  ،نفی نفوذ و دخالت قدرت ا مسـلط دنیـا در کشـور،
فتح قله ا دانش ،سع ،برا ایجاد برادر و برابر  ،رواج اخالق فاضله ،تقوا در رأس کار ا مهـم-
ترین را بردی است که میتواند کشور را در برابر رگونه گزنـدی محافظـت کنـد (جعفـری:7931 ،
 .)34لذا:
« هر چه ما ارزشها را بی تر ییاده و اظما کنویت ،جامعوهى اسوالمى ،ظزیزتور
خواهد شد؛ ملت اسالم قویتر خواهد شد و در همهى مراحو حیوا  ،یی ورفت
ما بی تر خواهد شد  ...آنچه مىتواند شما را موفق کند ،ک ور را آباد کند ،ملوت
ایران را در فحنه نگه دارد و همهى نیروها را در راه این سازندگى مقدس بسیه
کنوود ،دو دسووتى چسووبیدن بووه ارزشهوواى اسووالمى اسووت» (بیانووا در دیوودار
کارگزاران نیام.)2737/37/39 ،
 . 7 - 4 - 2وحدت و انسجام

وحدت و انسجام مواره در دین مبین اسالم به عنوان اصلی اساسی و گرانقدر مورد توجه بوده است:
«وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللَّهِ جَمِیعاً وَ ال تَفَرَّقُوا (آل عمـران« )709 ،وَ أَطِیعُوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ ال تَنازَعُوا
فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِیحُكُمْ وَ اِصْبِرُوا إِنَ اَللَّهَ مَََ اَلصَّیابِرِینَ (انفـال .)41 ،بنـابراین ،ییـی ات موا ـب
بزرگ الهی و ییی ات مقاصد مهم میتب حیاتبصش اسـالم موضـوع وحـدت و مبسـتگی ،اتحـاد و
انسجام است.

وحدت و انسجام ضرورتی فطری ،عقلی و شرعی است که بشر بـرای بقـای اجتمـاع و مدینـهی
انسانی و برخورداری ات یک تندگی مطلوب به آن احتیاج دارد .ایران اسالمی بـا وجـود قومیـت ـای
متعدد ،لهجه ا و خرده فر نگ ا و مچنین اقلیت ای دینی تاکنون توانسته است با اتحاد و وحدت
کلمه اتگردنه ای پرفرات و نشیب عبور کرده و عزّت و استقالل خود را حفظ کنـد .امـا دشـمنان ایـن
کشور رگز بییار ننشسته و مواره تالش میکنند تا جهـت فروپاشـی نظـام جمهـوری اسـالمی ات
طریق تفرقه ،فرقه ساتی ای جعلی و تحریم ای متعدد این اتحاد و وحدت را ات بـین ببرنـد .ات ایـن
رو ،حفظ و تقویت اتحاد و انسجام ملت و دولت ییی دیگر ات را برد ای اساسی در تـداوم و اسـتمرار
انقالب اسالمی و ساخت درونی قدرت محسوب میشود.
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«امروز وحد ملت ایران ،وحد ملت و دولت ،اتحاد میان مسلوتن ک ور ،رمز
ییروزى است  ...در میدان تنییت شده ى از سوى دشومن بوازى نکنیود .ایون را
مراق باشید .همه مراق باشند  ...چون چه ببرید ،چه ببازید ،بوه نفوع اوسوت.
طراحى دشمن ایجاد اختالف است ،ایجاد ناامیدى است ،به جوان هوت انوداختن
فعاتن سیاسى است ،منزوى کردن خط افیو و ارزشهاى اسالمى اسوت .ایون
کارها ،نق ه هاى دشمن است؛ سرگرم کردن جوان ها به هوى و هوس و لغویوا
و غافو کردن آن ا از حرکت ظمومى ملت ایران  ..این ها نق ههاى دشمن اسوت.
باید مراق بود .باید در مقابو هر کارى که به ایون نق وههوا منت وى مویشوود،
ایستاد .وحد را باید حف کرد» (دیدار جمعى از دانوش آمووزان و دان وجویان
.)2793/39/39
 . 8 - 4 - 2تکیه به استعدادهاى درونى

تییه به استعداد ا درون ،و سپردن کار ا به نیرو ای ارتشی و خودی ،نه تنها باعـث جلـوگیری ات
به در رفتن منابع مادی و انسانی خوا د شد ،بلیه اعتقاد ،ایمان و باور ای دینی نیرو ای ارتشـی و
استعداد ا درون ،موجب میشود تا نظام سیاسی در معـادشت جهـانی رگـز در برابـر قـدرت ـای
سلطهگر سر تسلیم فرود نیآورده و «کشور را ات وابستگ ،به بیگانگان و نیات به دشمنان نجات خوا ـد
داد» (بیانات در پایگاه وای ،شهید بابای ،اصفهان .)7917/01/76
مقام معظم ر بری در مناسبتی با تاکید بر این نیته که آن چیزی که پیشرفت را برای ساتمان ا
به ارمغان میآورد و محیط را ماندگار و مستحیم و غیر قابل تیرا و مایه افتصار برا ملت مـ-،
ساتد ،ناش ،ات تالش عناصر مؤمن ،با شوق و با مت است (بیانات در دیدار با کارکنان نیرو

وای،

ارتش  ،)7911/77/76در جایی دیگر تاکید فرمودند:
« بی ترین امید ،اظتماد و تکیهى ما به نیروهاى اتى و درونوى ایوران اسوالمى
ظزیز است .جوانان ما و مغزهاى متفکور و دسوتهواى مواهر و روحهواى بوزرگ
سازنده و مبتکر خود ما هستند که باید ما را مج ز کنند  ...ما ،در را و راه را بوه
روى خودمان نمى بندیت که از امکانا ج ان و فناورى جدیود اسوتفاده نکنویت.
ظلت و فناورى متعلق به همهى ب ریت است و هیچ کس نمىتواند آن را منحصر
به خود بداند و منت آن را بر سر کسى بگذارد .همهى ب ر در تکوین موجوودى
امروز مدنیت ب رى ،با هت س یت بودهاند .ما راه را به روى خودمان نمىبنودیت و
این را حق خودمان مىدانیت .اما  ...تکیهى افلى ما به نیروهاى خودى است( ».
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یانا

در اجتماع بزرگ زائوران و مجواوران حضور ظلوى بون موسوىالرضوا 

)2793/21/21
 . 9 - 4 – 2اقتصاد مقاومتی

ات نظر قرآن کریم ییی ات مولفه ای مهم در قوام جامعه اقتیاد است؛ به این معنا که جامعه بشـری
با اقتیاد ،استوار و پایدار میایستد« :وَالَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَكُیمْ قِیَامیاً  :امـوال
خود را که خداوند وسیله قوام تندگ ،شما قرار داده ،به دسـت سـفیهان نسـپارید» (نسـا  )1 ،خداونـد
متعال در این آیه شریفه اموال یعنی امر اقتیادی را به عنوان عامل قیام جامعه معرفی میکنـد .پـ
نقشی که اقتیاد در جامعه ایفا میکند مانند ستون میانی خیمه است که خیمه را بر پا نگه مـیدارد
و به آن معنا و مفهوم میبصشد؛ اگر اقتیاد جامعه ات میان برود یا سسـت و ضـعیف شـود بـه مـان
میزان جامعه آسیب میبیند.

بیشک جامعهی اسالمی باید ات درون قوی و قدرتمند شود و برای بالنـدگی در جهـان نیـز بایـد
متیی به خود باشد و برای این منظور باید خود را در برابر دشمنان در مهی تمینه ا ،ات جمله اقتیاد
مجهز ساتد .بنابراین ،ییی ات مهمترین را برد ای قدرتمند شدن ،ناظر به مسئلهی اقتیـادی اسـت
که اگر این امر محقق شود ،اقتدار نظام اسالمی باعث راس و سـردرگمی دشـمنان خوا ـد شـد .ات
آنجایی که امروته دشمنان ،با سالح اقتیاد به جنگ نظام اسالمی روی آوردهاند ،نظـام اسـالمی نیـز
باید با مان سالح به آنها پاسخ بد د و با اتیا به ظرفیت ای درونی خود در ای کشـور را بـه روی
نفوذ آنها ببندد .برابر تدابیر مقام معظم ر بـری ایـن سـالح تحـت عنـوان «اقتیـاد مقـاومتی» نـام
دارد«:یعنی آن اقتیادی که در شرایط فشار ،در شرایط تحریم ،در شرایط دشمنی ا و خیومت ـای
شــدید مــیتوانــد تعیــین کننــدهی رشــد و شــیوفایی کشــور باشــد» (بیانــات در دیــدار دانشــجویان
 .)7937/01/71معظم له در مناسبتی دیگر تحقق این را برد را تشییل قرارگاه اقتیاد مقـاومتی نـام
برده و فرمودند:
«ک ور بدون اقتصاد مقاومتی رشد نخواهد کرد ،م کال اقتصادیاش برطورف
نخواهد شد ،بلکه گرفتاریهایش روزبه روز بی تر خواهد شد  ...بنده از بورادران
ظزیزمان در دولت درخواست کردم که یوک قرارگواه اقتصواد مقواومتی ت وکیو
بدهند؛ فرماندهی برایش بگذارند .جنوگ اسوت دیگور؛ جنوگ اقتصوادی جنوگ
است؛ حات در آن توپ و تیر و تفنگ نیست امّا ابزارهای خطرنواکتور از تووپ و
تفنگ وجود دارد .یک جنگ است ،قرارگاه تزم دارد ،قرارگاه هوت فرمانوده تزم
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دارد» (بیانا در دیدار اظضاى مجلس خبرگان رهبرى .)2761/21/13
 . 11 - 4 -= 2جهاد علمی و فناورانه

ا میت و عظمت مقام علم؛ در حدی است که خداوند در قرآن به پیامبرش دستور مید د« :قُلْ هَیلْ
یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ (تم .)3 ،پیامبر اسالم نیز در مقام ارتش گذاری به علـم
میفرمایـد« :طَلَبُ العِلمِ فَریضَةٌ عَلى کُلِّ مُسلِمٍ» (اصـول کـافی .)91 ،7 ،امـروته ،عرصـهی علـم و
فناوری ییی ات تاثیرگذارترین و مهمترین اجزای تنـدگی بشـری بـهشـمار مـیرود و کمتـر کسـی را
می توان یافت که منیـر ا میـت و تاثیرگـذاری آن بـر تنـدگی اجتمـاعی و فـردی انسـان ـا باشـد.
بهرهمندی ات یافته ای علمی و فناوری ا امری تاته و منحیر به عیر حاضر نیست؛ بشر ات نصستین
روت ای خلقت مواره به دنبال شیوه ای تسلط بر طبیعت و ساخت ابزار ای مورد نیات خود در جهت
نیل به رفاه و آسایش بوده است .ات این رو ،با مرور تمان و گذار ات عیر کشاورتی به عیر صـنعت و
مچنین ورود به عیر اطالعات مواره علم و آگا ی بشر توسعه یافته اسـت .بـه مـواتات توسـعهی
علم بشری ،فناوری ا نیز مواره دستصوش تحول گردیده به طوری که در طی د ـه ـای گذشـته،
رفته رفته با افزایش روتافزون شتاب تحوشت و پیشرفت ای علمی و فناورانه ،توانایی انسان در تغییر
سبک کار و تندگی نیز دستصوش تحوشت روتافزونـی شـده اسـت (قربـانی .)773 :7932 ،بنـابراین،
پیشرفت علمی و فناورانه در رسیدن به استحیام ساخت درونی نقش بسیار موثری دارد .تیرا:
«ظلت مایه ى قدر و ثرو است .اگر ک ور شما و نیام جم ورى اسوالمى بایود
به این قدر و اقتدار دست ییدا کند تا بتواند از ملوت خوود ،از ک وور خوود ،از
ارزشهاى خود و از نیام خود ی تیبانى کند و مصوونیت ببخ ود  -کوه قودر
فایده اش این است؛ اقتدار براى زورگویى به دیگران نیسوت ،بوراى جلووگیرى از
زورگویى دیگران است  -و اگر در کنوار ایون بوه ثورو احتیواج دارد توا بتوانود
م کال گوناگونى را که میراث سا ها حکومت استبدادى در این ک وور اسوت
برطرف کند ،باید ظلت را به دست بیاورد .براى یک ملوت ،ظلوت وسویلهاى اسوت
براى رسیدن به اقتدار ملى و ثرو ملی»(دیودار بوا نخبگوان جووان دان وگاهی
.)2793/6/7
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 . 3نتیجه گیری

بیشک عامل اساسی و کلیدی در پیشرفت کشور استفاده ات تمامی ظرفیت ا در داخـل ،بـه عبـارتی
تقویت ساخت درونی قدرت نظام است .اگرچه باید ات امیانات بیرونی م برای تقویت ساخت درونـی
کشور و نظام تا حد امیان بهره گرفت ،اما نباید چشم امید به بیرون ات کشور دوخـت و چنـین تیـور
کرد که راه حل اساسی مشیالت کشور در بیرون وجود دارد .چرا که مواره تـاریخ و تجربـه بـه مـا
ثابت کرده ،ر ملتی که برای پیشرفت خود به بیرون متیی شده و استعداد درونی خود را مورد غفلت
قرار داده است ،رهآوردی جز شیست و وابستگی نداشته است .ملت مسلمان ایران کـه بـا شـعار "نـه
شرقی نه غربی جمهوری اسالمی" نظام اسالمی را در ایران مستقر کرد ،نشان داد که بـا اسـتفاده ات
استعداد ا و توانایی ای فراوان خود مچنان میتواند با شتاب مضاعف بـه سـوی اسـتقالل و عـزت
پیش برود ،اما در بیرون دشمنانی دارد که در صدر آرتو ا و آمالشان تمین تدن این ملـت و بـه بنـد
کشیدن آنها است .دشمنان ملت ایران و در رأس آنها آمرییا با تحریم ا و فشـار ائ ،کـه بـر کشـور
وارد میکنند برا مردم مشیالت ،را بهوجود م،آورد ،اما درس بزرگ این دسته ات اقدامات آن اسـت
که « رچه میتوانیم ،باید به استحیام ساخت داخل ،قـدرت بپـرداتیم؛ رچـه مـیتـوانیم ،در درون،
خودمان را مقتدر کنیم؛ دل به بیرون نبندیم .آنهائ ،که دل به بیرون ظرفیت ملت ایـران مـیبندنـد،
وقت ،با یک چنین مشیالت ،مواجه شوند ،خلع سالح خوا ند شد .ظرفیت ا ملت ایران خیل ،تیـاد
است .ما باید بپرداتیم به استحیام ساخت درون ،اقتدار مل( »،بیانـات در مراسـم تنفیـذ حیـم ریاسـت

جمهور اسالم ،ایران  .)7932/01/72ساخت درونی ،اصول و الزاماتی دارد ،پاسداشت عزت و کرامت
انسانی ،رعایت عدالت و برابری ،اداره جامعه به شیوه محبت و عطوفت ،ا تمام در رسیدگی بـه امـور
محرومین و مستضعفین و تقویت مشارکت مردم در امور جامعه اصول استحیام ساخت درونی قـدرت
میباشند و تقویت ایمان و معنویت ،تعمیق بییرت ،ارتقای توانمند

ا و آمادگی ای دفاع ،،دشمن

شناسایی ،حاکمیت تفیر بسیجی ،اتحاد و انسجام ،اقتیـاد مقـاومتی و اتیـا بـه نیرو ـای ارتشـی و
خودی ،جهاد علمی و فناورانه ات جمله را برد ای استحیام ساخت درونی قدرت ستند .اما نیتـهای
که نباید ات آن غافل شد ،شناخت موانع موجود بر سر راه استحیام ساخت درونی قدرت ات قبیل وجود
پاره-ای غفلت ا ،استمرار خودباختگی به غرب و تفیرات برون نگر ،کا ش روحیه انقالبی و جهادی،
ضعف بینش و بییرت و  ...است که اگر به درستی و به طور کامل به آن توجه شود ،مایـه اسـتحیام
ساخت درونی نظام شده و با تقویت و ارتقای آنها میتوان عالوه بر افزایش مقاومت در برابر ر نـوع
فشار و باج خوا ی بیرونی ،امنیت و آرامش را با دور کردن و ات بین بردن خطر و یا تهدیـد در جامعـه
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ایجاد کرد .در این صورت جمهوری اسالمی نه تنها به الگویی برای دیگر ملت ا تبدیل خوا ـد شـد،
بلیه میتواند نقش تعیین کنندهای در تحوشت منطقهای و جهانی ایفا کند .این ممین است به شرط
آنیه نصبگان ،دانشگا یان و دلبستگان به انقالب و آرمان ای آن ،مسـئلۀ سـاخت درونـی قـدرت را
ا تمام داشته و را یار ای اجرایی آن را معرفی کنند.
فهرست منابع
 .1قرآن کریم

 .2الهامی نیا ( ،)7969علی اصغر ،فضایل اخالقی ،تهران ،انتشارات مرکز تحقیقات اسالمی سپاه
 .9الهامی نیا ( ،)7930علی اصغر و دیگران ،معنویت اسالمی ،قم ،تمزم دایت.
 .4باری بوتان ( ،)7930مردم ،دولتها و هراس ،ترجمه پژو شیده مطالعات را بردی ،تهران ،پژو شـیده
مطالعات را بردی
 .1برتنونی ( ،)7964محمدعلی« ،اسالم؛ اصالت جنگ یا اصالت صلح؟» ،مجله حقوفی بین المللی ،شماره
سی و سوم ،پاییز و تمستان711-19،
 .1جعفری ( ،)7961محمد تقـی ،حقوق جهانی بشر :تحقیق و تطبیتق در دو نظتام؛ استالم و ترب،
تهران ،مؤسسه تدوین و نشر آثار عالمه جعفری
 .1جعفری ،سیداصغر (« ،)7931عوامل موثر در حفظ و توسعه ارزشها مبتنی بر دیدگاه مقتام معظتم

رهبری» ،پژو شنامه انقالب اسالمی ،سال ششم ،شماره ،76بهار31-11،
 .6دشتی ( ،)7913محمد ،ترجمه نهج البال ه ،تهران ،ت د
 .3سادات ( ،)7960محمدعلی ،اخالق اسالمی ،تهران ،سمت
 .70ستودهنیا ،محمد رضا و ساداتپور ،سید اشم (« ،)7963بصیرت خواص از منظر قران کریم» ،ما نامه
کوثر ،پاییز  ،ش 741-726 ،91
 .77شریفی ،احمد حسین ( ،)7932جنگ نرم ،قم ،موسسه آموتشی و پژو شی امام خمینی
 .72عمید تنجانی ( ،)7966عباسعلی ،مبانی حقوق بشر در اسالم و دنیای معاصر ،تهران ،مجد
 .79فاضل لنیرانی ( ،)7911محمد ،آیین کشورداری از دیدگاه امام علی ،تهـران ،دفتـر نشـر فر نـگ
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