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چکیده
انقالب اسالمی ایررا ر ور ع ر رر37سراه ی خر ر مکرتالو مسرال
گستررهای ا تجرب کرره است برای ارام ی خ ر نیازمند آ است ک ب
بازبینی مکتالو م انع پرراختر خطرراو دردماو فررا ی آ ر
آینده بازشناسی ش ر تا ناامنیهای فرا ی آ نت انند مانع حذف بقرا
است را آ ش ند اهبت ناامنیهای هر ر ه یژگیهای خاص خر ر ا را ر
با ر ههای ریگر متفا و است ،بنابراین هراندازه ک هردف رراهیترر از
رسترس ر تر باشد امتا فسار انقالب ک تر خ اهد ب ر ،ر این میا
ر مسیرحرکت ،مبا زه با آفاو انقالب از مسال مه ی اسرت کر نیر هرای
انقالب باید آ ا شناسایی فع کنند ،بد تررید هرر ککر ی پرز از
انقالبی ک ر آ شت میگیرر ،با چاهشها ناامنیهایی م اج میش ر
کک ایرا هم از این امر مستثنی نیست .انقالب اسالمی ا ناامنیهرایی از
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است با ت ج ب یترر تحلیلی – ت دیفی با اسرتفاره از ش اسرناری،
ناامنیهای فرهنگی  -سیاسی پیش ی انقالب اسالمی ایرا ا بر اسراس
اندیک های امام خ ینی آیرت اهلل مطهرری ،م ربر سری قررا رهرد
سؤاع پژ هکی اینک ناامنیهای فرهنگی  -سیاسی کر آینردهی انقرالب
اسالمی ایرا ا تهدید مریکننرد کدامنرد امرام خ ینری آیرت اهلل
مطهری ر ابط با این ناامنیها چ ریدگاهی را ند یافت هرای پرژ هش
این ک ناامنیهای پیش ی انقالب اسالمی ازهحرا فرهنگری سیاسری
م ا ر گستررهای ا ر برمیگیرر انقالب اسرالمی ایررا اگرر بر رنبراع
اقتدا پایدا ی است باید این ناامنیها ا شناسایی کند .

واژگان کلیدی
ناامنیهای فرهنگی  -سیاسی ،امام خ ینی ،آیرت اهلل مطهرری ،انقرالب
اسالمی.

بیان مسئله

وقوع انقالب اسالمی ایران د دهههای پایانی قرن بیستم ،قرنی که از آن به صر پایان ایلئولوژیها
و پایان نا یخ نعبیر میشل ،بسان موجی خروشان بر انلیشهها و نظریههای مادی گرایانتهی غربتی و
شرقی فرود آمل و بساطی نو د افعنل ،این انقالب که برخالف دی ر انقالبهای متل ن ،از ویعتردی
دینی و معنوی برخو دا بود ،از اساس ن رش دنیا محو انه و مادی گرایانهی حتاکم بتر نظتا نعامت
ج انی ا به چالش کشانیل و د نتیجه یک ایلئولوژی با ویعرد اسالمی د کنا ویعردهای غربتی و
شرقی ظ و کرد که حاص آن انقالب اسالمی ایران است (محملی .)12 :1383 ،انقتالب استالمی
ایران و نشعی دولت اسالمی د قرن بیستم حرکت ظیمی د بین مسسمانان ایجاد کرد و نشان داد
که اسال برای انسان و جامعه ،مالکهای خاصتی قترا دادو و جامعتهی مطستوب دینتی د بونتهی
آزمون حرکت ظیم مست ایران ،ب ترین دستاو د ا فراهم کردو است (جمعتی از نویستنلگان:1381 ،
.)171
کشتی انقالب د او سیلن به سرمنزل مقصود ممعن است د د یای پرنالطم حوادث با متوانعی
وبه و شود ،شرط سیلن به ساح نجات د د جهی اول،نقویت نیروی محرکهی کشتی انقتالب و
د د جهی دو  ،شناخت و فع موانع احتمالی است.نحقق آ مانهای انقالب ،حفظ دستتاو دهای آن،
ننظیم سیاستهای کسی نظا و حفظ مشرو یت حعومت ،مشروط به شناخت دقیتق آفتات ،موانتع و
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دشمنان داخسی و خا جی انقالب است (جمعی از نویسنلگان .)168 :1381 ،انقتالبهتا و ن تتتهتا
هماننل پلیلوهای دی ر ممعن است دچا آسیب شونل ،آسیبهای انقالب با شتع هتا و چ تروهتای
گوناگون بروز میکننل؛ زیرا ممعن است ناشی وام فطری باشنل و یا ممعن است ناشتی از وامت
وانی و اجتما ی ،به صو ت نامحسوس جامعتهی انقالبتی ا نحتت نفتو و نتث یر ختود قترا دادو و
خسا ات خود ا با ن ی کردن انقالب از محتوای اصسی و د ونی آن ،وا د نمایل .لذا وظیفهی هبتری
انقالب و همهی مسئوالن نظا این است که از ناامنیها جسوگیری کردو و یا احیاناً اگر جامعته دچتا
ناامنی شلو ،با نعنیکهایی که د اختیا دا نل ،آسیب شناسی کردو و د صلد فع آن آسیبها باشتنل.
د صو ت ل نوجه به آسیبها یا س

ان ا ی د نوجه به آفات ،قطعاً ن تت با بحرانهتایی وبته

و خواهل شل (طاهری.)266 :1369 ،سؤالی که ن ا نلو د صلد پاسخدهی به آن است ،اینعه نتاامنی-
های فرهن ی  -سیاسی که آینلوی انقالب اسالمی ایران ا ن لیل میکننل با نمرکز بر بیانات امتا
خمینی و آیت اهلل مط ری کلامنل؟
ناامنیهایی که ممعن است د آینلو ،انقالب اسالمی ایران ا مو د ن لیل قرا دهنل ،ممعن است
بعل اجتما ی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهن ی و حتتی نظتامی باشتنل ،ولتی ن ا نتلو د پتشوهش حا تر
د صلد است که ناامنیهای فرهن ی و سیاسی ا با نمرکز بر انلیشههای امتا خمینتی و آیتت اهلل
مط ری با استفادو از وش اسنادی مو دبر سی قرا دهل و پشوهش د ابطه بتا موانتع دی تر ا بته
مقالهی دی ری محول میکنل .البته د ابطه با ناامنیهای فرهن ی و سیاسی هم موا د قاب بر ستی
گستردو است و پشوهش زیر سعی بر این دا د که موا دی از این ناامنیها ا د این پشوهش بر ستی
کردو و بر سی موا د دی ری از ناامنیها ا به پشوهشی دی ر محول کنل.
الف) مبانی نظری پژوهش
 .1مدل تحلیلی اسپریگنز

ملل به کا گرفته شلو د پشوهش حا ر ملل نحسیسی اسپری نز است ،اسپری نز د ف م نظریههتای
سیاسی یا به نعبیر ما ،انلیشهی نغییر جامعه ،چ ا مرحسهی اساسی ا مطرح میکنل:
.1.1

بحران و مشاهدهی بینظمی

بحرانهایی که موجب میشونل ،شخصی د صلد شناخت ،کشف س و یافتن او ح برآیل ،به صتو
متعلد ظاهر میشونل .مسئوالن بایل این آسیبها ا شناسایی و د صلد فع باشنل .د ابطه با نطبیق
این مرحسه با انقالب اسالمی ایران ،بایل به این صو ت مطسب ا بیان کرد که هر انقالبی بعل از شع
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گیری دچا ناامنی میشود و این بر

لوی مسئوالن جامعه است که ناامنیها ا د جامعه نشخیص

دهنل.
 .2.1دلیل بحرانها و بینظمی

بعلازاین که مشع به خوبی شناسایی شل ،نظریه پرداز نمینوانل آ ا ب یرد؛ لذا مصسح اجتما ی بایتل
یشهی مشع

ا پیلا کنل .بایل به مطالعهی دقیق د دالی یا س بتینظمتی و کتا کرد ناد ستت

او ا ی که مشاهلو کتردو استت ،بپردازد.کشتف دالیت و یتا ست موجبتات مستائ اجتمتا ی بته
طو معمول ،بیسا و دشوا است.مصسح اجتما ی د این مرحسه بایتل نقتش نحسیت گتر ا بتازی کنتل
(کافی.)26: 1386 ،د ابطه با نحسی ایتن بختش از مرحستهی استپزی نز د ابطته بتا نتاامنیهتای
فرهن ی  -سیاسی پیش وی انقالب اسالمی ایران ،مسئوالن و هبران جامعه وقتی و عیت بحران
و آسیب ا د جامعه لمس کردنل بایل به دنبال دالیسی باشنل که زمینههای بحران و ناامنی ا فتراهم
کردو است.
 .3.1تجویزها و راه درمان

بعل از پشت سر گذاشتن مرحسهی دو  ،نوبت به سومین جزء از ملل نغییر اجتما ی می سل که گاهی
به نوان ویشگی با ز نظریات اجتما ی نسقی میشود .منظتو از ایتن مرحسته ،مرحستهی ا ائته اوحت
است .د این مرحسه بایل مسئوالن و هبران جامعه د صلد ا ائتهی اهعتا و او د متان بترای فتع
آسیب باشنل.
 .4.1جامعهی بازسازیشده (مطلوب)

مشاهلوی بینظمی به غیراز مشع نشخیص س  ،مستئسهی دی تری ا نیتز پتیش متیکشتل و آن
مسئسه چ ون ی جامعهی مطسوب است ،چراکه بینظمی و نابسامانی د جامعه ،نهفقط ان یزوی نفعتر
ا برای مصسح اجتما ی فراهم میکنل ،بسعه سرنخهایی هم برای اوحت بته او نشتان متیدهتل .بته
با ت دی ر ،بحرانها ،بیسامانیها ،و گسیخت یهای جامعه ،مصسح اجتما ی ا وادا میکنل کته د
فعر خود ،به بازسازی نظا اجتما ی جلیلی بپردازد (کافی.)28: 1386 ،د ابطه با انقتالب استالمی
ایران هم و عیت مطسوب زمانی است که ناامنیها و آفتهای پیش وی انقالب اسالمی شناسایی و
دالی آن ا مشخص گردد و بعل اوح هایی برای فع آن تا د نظتر گرفتته شتود نتا مرحستهی آختر
اسپری نز که شع گیری نظا بازسازی شلو و مطسوب است حاص گردد.
د پشوهش حا ر نویسنلو د صلد است که از وش اسپری نز استفادو کنل که ایتن نظریته دا ای
چ ا مرحسه است که مرحسهی اول آن مشاهلوی آسیبها است که د این بخش نویستنلو ستعی بتر
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این خواهل داشت نا آسیبهای پیش وی انقالب اسالمی ایران ا مو دبر سی قرا دهل و د مرحسته
دو بر سی دالی بحران است که د پشوهش حا ر به صتو ت غیرمستتقیم نیتز بته دالیت شتع
دهنلو به آسیبهای پیش وی انقالب اسالمی اشا و میگردد و د مرحستهی ستو ا ائتهی او حت
است ،که نویسنلو با ا ائهی او ح هایی سعی بر این دا د که مسیر صیانت د قبال آفتتهتا ا م یتا
کنل و د ابطه با انقالب اسالمی هم و ع به این شع است که هبران و مسئوالن و وشتنفعران
جامعه د این مرحسه سعی بر این خواهل داشت که اوکا هتایی ا بترای فتع نتاامنیهتا پتیش وی
انقالب اسالمی ا ائه دهنل نا جامعه د مسیر آسیب و انحراف قرا ن یرد و د مرحسهی آخر بازستازی
و شع گیری جامعهی مطسوب است که د آن نویسنلو سعی دا د که با طی سه مرحسهی قبسی جامعه
به و عیت ایلوآل برسل و د ابطه با انقالب اسالمی هم هبران و مسئوالن جامعه وقتتی مرحستهی
سو اسپری نز ا با موفقیت به انما سانلنل انقالب اسالمی د برابر آسیبهتا صتیانت متیشتود و
جامعه مطسوب باا زشها و آ مانهای انقالب اسالمی پایلا میمانل.
د این پشوهش سعی نویسنلو بر این است که با استفادو از وش اسپری نز ناامنیهای پیش وی
انقالب اسالمی ا با نمرکز بر بیانات اما خمینی و آیت اهلل مط ری مو دبر ستی قترا دهتل و د
اینجا از دو مرحسهی اول یعنی مشاهلوی بینظمی و بحتران و مرحستهی دو یعنتی دالیت بحتران
اسپری نز استفادو خواهل شل نا نشان دادو شود که ناامنیهایی که پیش وی انقالب اسالمی هستتنل
و به نو ی آینلو انقالب اسالمی ا با ن لیل مواجه میکننتل کلامنتل البتته د شناستایی نتاامنیهتای
فرهن ی  -سیاسی نمرکز مقاله بر وی نظرات و بیانات اما خمینی و آیت اهلل مط ری خواهل بود.
ب) ناامنیهای فرهنگی

آسیب شناسی فرهن ی طبعاً به بر سی آفات و ناامنیهایی میپردازد که نگ و لعاب فرهن ی دا نتل
و ناصر شع دهنلو و سازنلوی ادات ،فتا ها و کنشهای ایج افراد یتک جامعته ا نحتت نتث یر
قرا دادوانل.ناامنیهای این چنین ،صرف نظر از میزان خستا ات و نخریبتی کته بتر مستائ

وبنتایی

فرهنگ یک مست یا جامعه وا د میسازنل ،آنچنان د متن فرهنگ اصی آن مست یتا جامعته ستو
میکننل که از د ون هستهی مقاومت افراد ا د برابر مفاسل و آسیبهای فرهن ی نتعیف و آسیب-
پذیر میگرداننل ( هنمائی.)26 :1378 ،
ملو ناامنیهایی که پیش وی انقالب اسالمی ایران قرا دا نل و آینلوی انقالب استالمی ا بتا
ن لیل وبه و میکننل بیشتر بُعل فرهن ی دا نل ،این نوع ناامنیها بایل د جامعه شناستایی شتونل نتا
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آینلوی مطسوبنر برای انقالب اسالمی ایران حاصت گتردد ،استپری نز د متلل نحسیستی کته بترای
سیلن به جامعهی مطسوب و ایلوآل خودش مطرح میکنل به این ناامنیها د جامعه اشتا و متیکنتل
که بایل مو دنوجه قرا گیرنل ،که د صو ت غفست ،زمینههای آسیب ا د جامعته فتراهم متیکنتل و
جامعه د مسیر بینظمی قرا میگیرد ،پس برای اینعه جامعه د مسیر آستیبهتا واقتع نشتود و بته
شع مطسوب برسل ،بایل ناامنیها ا شناسایی کنل و د مرحسهی بعل د صلد فع این ناامنیها باشل.با
نوجه به ملل نحسیسی اسپری نز به خصوص به مرحسهی دو آن ،یعنی شناسایی ناامنیهای فرهن تی
پیش وی انقالب اسالمی ،پشوهش زیر د صلد استت کته د ایتن بختش از پتشوهش ،نتاامنیهتای
فرهن ی ا از منظر اما خمینی و آیت اهلل مط ری مو دبر سی قرا دهل.
 .1تهاجم فرهنگی

ن اجم فرهن ی هجو به حیات معنوی و نظا ا زشی جامعه است ،حیات هر جامعته بته فرهنتگ آن
جامعه بست ی دا د و ن اجم فرهن ی ،یعنی ن ی کردن جامعه از فرهنگ خودی و جای زینی فرهنگ
مو دنظر دشمن.برانلازی فرهن ی ممعن است از دو طریق صو ت گیرد :نبسیغات و دی ری نیز نفو و
استحاله .اما ن اجم فرهن ی صر ما بیشتر ن اجم فرهن ی است که نوسط صنایع فرهن تی امتروز از
کتاب و مطبو ات و سینما گرفته نا ماهوا و و کامپیونر و برنامههای نر افزا ی اجرا میشود.
بینردیل ازاین و که دشمنان ایران پس از انقالب نوانایی ربه زدن به نظا ا نلاشتهانل ،شیوو-
ی ن اجم و استحالهی فرهن ی جامعه ا برگزیلوانل که کمهزینهنر و ا رگذا نر از اهعا های نظتامی
است .از زمان وقوع انقالب اسالمی ناکنون ا زشهای اصی اسالمی – ایرانی از هرگونته ستیطروی
فرهن ی غرب بر جامعه ممانعت نمودو ،اما د صو ت بینوج ی به این مسئسه بسیا حیانی ،فرهنتگ
اصی ایرانی – اسالمی نیز د سالهای آنی با چالش وبته و خواهتل شتل ،ستر ت جریتان نبتادل
ا نباطات و فناو ی و به شتل جریتان اطال تات خطتر بز گتی ا پتیش وی کشتو هایی هم تون
جم و ی اسالمی مین ل و این بحث نبسیغات ماهوا وای و شبعههای اینترنتی است که امروزو از آن ا
به قل ت نر نیز یاد میشود .به نظر می سل نقویت زیرساختهای فرهن تی جامعته و نتالش بترای
احیای فرهنگهای بومی و مسی از طریق مختسف (به ویشو ستانههتا د داخت و ایجتاد شتبعههتای
ماهوا وای) د ج ت نبسیغ و نشان دادن چ روی واقعی و اصی فرهنگ اسالمی – ایرانی متینوانتل
د آینلوی فرهنگ انقالب اسالمی ا رگذا باشل (جمعی از نویسنلگان.)205 :1389 ،
اما خمینی د ابطه با ن اجم فرهن ی به نوان یعی از ناامنیهای جلی پیش وی انقتالب
اسالمی ایران میفرمایل:
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« اه ادالح یک م لتت ،فرهنگ آ م لتت است ،ادالح باید از فرهنگ شرر
ش ر .رست استع ا ی راخ فرهنگ ما کا هرای بر گری مریکنرد ،ن ریگرذا ر
ج ا های مستق با بیایند ،ن یگذا ر ر رانکگاه ج ا های مرا ر سرت شرد
کنند ،اینها ا از بچگی یک و ی میکنند ک قتی بر گ شدند اسالم هری
آنها ه  ،ه چیر» (امام خ ینی 1385 ،جلد .)390 :1

ن اجم فرهن ی این است که یک مجمو ه سیاسی یا اقتصادی برای مقاصل سیاستی خودشتان و
برای اسیر کردن یک مست ،به بنیانهای فرهن ی آن مست هجو میبرنل ،آن ا هم چیزهای نازوای ا
وا د این کشو و این مست میکننل اما با زو و به قصل جای زین کردن آن ا بافرهنگ و باو های مسی،
د ن اجم فرهن ی هلف ،یشهکن کردن فرهنگ مسی و از بین بردن آن است (جمعی از نویسنلگان،
 )23 :1389آیت اهلل مط ری د ابطهی با این آسیب میفرمایل:
« استع ا فرهنگی را یم ک از استع ا سیاسی اقتصاری خطرناکتر است
ادالً امتا ندا ر ک استع ا اقتصاری باشد بد

استع ا سیاسری فرهنگری،

پای ی استع ا سیاسی اقتصاری ،استع ا فرهنگی اسرت ،مگرر م ترن اسرت
ملتی ا استع ا اقتصاری سیاسی بتننرد برد
فتری بتنند یعنی بد

آ کر اسرتع ا فرهنگری

آ ک فترش ا هرم ور ی بسرازند کر برا اسرتع ا

سیاسی اقتصاری ج ر بیاید؛ شخصیت فتری ا ا بگیرند ،ا ا ب آنچ ماع
خ رش است بدبین کنند ب آ فتری ک از ناحی ی استع ا گر آمده خر ش-
بین کنند» (مطهری)163 : 1372 ،
 .2اسالم منهای روحانیت

از ناامنیهای دی ری که آینلوی انقالب اسال ایران ا با بحران وبه و میکنل وجود اسالمی بلون
وحانیت است.با نوجه به نقش م م و مؤ ر وحانیت د بیلا ی و آگاو سازی مرد  ،مستبلین داخستی
و استعما گران و دشمنان خا جی اسال هموا و سما و وحانیون بیلا و انقالبی ا مانع نحقق اهلاف
استبلادی و استتعما ی متیدانستتهانتل و لتذا ایشتان ا آمتاال حمتالت ختود قترا دادوانتل (میتری،
 .)1393هبران انقالب با ها مرد و مسئوالن ا از وجود چنین طرز فعری آگاو میکردنتل نتا قبت از
شع گیری آسیب صیانت شود .اما خمینی هبر کبیر انقالب اسالمی د ابطه با آسیب اسال فتا
از وحانیت میفرمایل:
«آخ ند میخ اهد مررم آزار باشند ،آخ ند میخ اهد استقالع باشرد ،آخ نرد برا
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ت وئ مخاهف است ن با آزاری (ب این رالی ) اینها میخ اهند ک
کنا بگذا ند .آخ ند یعنی اسالم ،حانی

حانیرت ا

با اسالم ر هم مُدغَ َند» (دحیف ی

امام1385 ،ج.)461: 7

آیت اهلل مط ری د ابطه با اسالمی که بلون حتو وحانیت باشتل و وحانیتت د آن دختالتی
نلاشته باشنل ،میفرمایل:
«تفتیک اسالم از حانیت تر ادالح حانیرت بر ادرطالح ترر آمریترایی
اسالم منهای حانیت  ...آفتها ثانیاً رستهایی ر کا است برای بازگرراند
ا ضا ب حاع سابق ثاهثاً گر ههای چپگررا هسرتند کر اساسراً مریخ اهنرد
نهضت ا ب س ی ک نیسم س ق رهند .ابعاً گر ههای اللیک هستند ک مری-
خ اهند مانند نهضت مکر و

نهضت استقالع رراق نهضت ملی ایرا پرز

ازآنت باقد و حانیت مرحل ا ع ا ک مرحل نفی ورر رش ن است پکرت
سر گذ اندند ،کنا برنند بردنام کننرد خر ر بر ادرطالح ث رر ا بچیننرد»
(مطهری.)10: 1377 ،
 .3جدایی حوزه و دانشگاه

از ناامنیهای فرهن ی دی ری که به نو ی آینلوی انقالب اسالمی ا ن لیل میکنل و مسئوالن بایتل
د صلد صیانت از آن باشنل آسیب جلایی دو محو حوزو و دانش او است .پتس از انقتالب شتعوهمنل
اسالمی ایران ،پیوسته وابط این دو قشر نث یرگذا  ،صمیمانهنر و به وحلت و ی ان ی نزدیکنتر شتل.
گرچه د برخی از موا د ،دستهای پن ان استعبا اختالفانی د این صفا و محبت به وجتود آو د ،امتا
هرگز نتوانسته خألیی کا ساز د این وابط ایجاد کنل .باوجوداین هنوز وحلت حوزو و دانش او به حتل
مطسوب خود نرسیلو است و موانع متعلدی د او سیلن به د جهی ایتلوآل آن وجتود دا د (شایستته
نشاد .)46 :1390 ،د واقع یعی از کسیلینرین مسائ اجتما ی و فرهن ی جامعهی اسالمی ما حفتظ و
نقویت وحلت دو ن اد حوزو و دانش او است که جلایی آن ا آفتی بز گ بتهشتما متیآیتل (بتاقر زادو،
.)98 :1382اما خمینی هموا و د سخنرانیهای خود وحلت و دو ی از نفرقه ا معیا بیانات ختود
قرا دادو است و به خصوص د ابطه با وحلت بین دو قشر حوزو و دانش او نوجه خاصی داشتتهانتل.
اما خمینی د ابطهی وحلت بین حوزو و دانش او میفرمایل:
«نظر ب نقش حساس سازندهی ح زهی رل ی
اسالمی ،ه اهنگی

حدو این ر کان

مرکرر رانکرگاهی ر نظرام

ر دهی فرهنگی ک نقش اساسری ر
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شت رار ب فرهنگ اجت اری را نرد ،ه ر ا ه مردنظر

ب ره هست ،فهم نقش بنیاری این ر قکر ،ت سر رشر نا اسرالم انقرالب
اسالمی بر رامن ی ت وئ ها افر ره است؛ ب نح ی ک برای از بین برر انسجام
ملی اجت اری کک  ،ر ددر ایجار افتراق جردایی برین ر قکرر حرانی
رانکگاهی برآمده تا زمین ی انر ای هر یک از ایرن ر قکرر ا ر مرتن جامعر
فراهم آ ند» (امام خ ینی1385 ،جلد .)21

و د جایی دی ر اما خمینی د ابطه با وحلت حوزو و دانش او خاطرنشان میکننل که من بته
شما و نما نس هایی که بعل از شما و ما خواهنل آمل هشلا میدهم که مست و وحانیت ،دانشت او و
وحانیت از هم جلا نشونل که جلا شلن این ا از هم هالکت مست و هالکت اسال و هالکتت کشتو
است (اسلی مقل .)209 :1374 ،
د ابطه بادیل گاو و نقش آیت اهلل ش یل مرنتی مط ری د ابطه با انحاد دو حوزوی دانشت او
و حوزو بایل به این شع مطرح کرد که آیت اهلل مط ری و آیت اهلل مفتتح بته نتوان زمینتهستازان
وحل ت حوزو و دانش او بودنل و با ا نباطانی که نوسط این بز گوا د سطح حوزو و دانشت او صتو ت
میگرفت زمینهی نزدیعی هرچه بیشتر این دو حوزو فراهم شلو بتود آیتت اهلل مفتتح و مط تری بته
خوب ی د ک کردو بودنل که د صو ت اختالف و جلایی دو قشر حوزو و دانش او انقتالب استالمی بتا
آسیبهایی وبه و میشود د نتیجه این دو بز گوا نما نوان خود ا برای ایجاد انحاد بتین ایتن دو
قشر به کا گرفتنل نا انقالب ونل طبیعی و به دو از آسیب خودش ا طی کنل.
 .4اندیشههای التقاطی

منظو از انلیشههای التقاطی یا نرکیبی ،انلیشهها و ایلئولوژیهایی است که ازنظر ایلئولوژی ،یشته
د دو یا چنل معتب دا نل .این انلیشهها د ایتران از نظتر ایتلئولوژی ،نرکیبتی از استال و معانتب
وا دانی غربی یا شرقی هستنل؛ وجه اشتراک نشع های التقاطی ،شناخت ستطحی از استال و تل
شناخت نظا جامع اسالمی میباشل و به خاطر عف د مبانی ا تقادی به دا ایتلئولوژی غربتی یتا
شرقی افتادوانل.
اما خمینی د ابطه با التقاط معتب اسال با مبانی معتبهای دی ر میفرمایل:
«اسالم خ ر متتبی است غنی ک هرگر احتیاجی ب ضر ی
متاتب ب آ نیست ه

کررر بعضری از

باید بدانید ک اهتقاوی فتر کرر خیانتی بر گ بر

اسالم مسل ین است ک نتیج

ث رهی تلخ این ن

تفتر ر ساعهای آینرده
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شن میگررر» (امام خ ینی1385 ،جلد .)208 : 12

د مقاب نمسک به اسال ناب ،نجلدگرایی افراطی یتا التقتاطی و زهتلگرایی منفتی قترا دا د،
نجلدگرایی افراطی ،نسفیق اسال با انلیشههای غیر اسالمی برای زیبا جسوو دادن آن متیباشتل (بتاقر
زادو.)96 :1382 ،
آیت اهلل مط ری د ابطه با انلیشههای التقاطی به نوان یعی از آسیبهای پیش وی انقتالب
اسالمی میفرمایل:
«اگر قرا ش ر ب اسم اسالم ،یک متتب اهتقاوی ر ست شر ر

شر ا ایرن

باشد ک از هرجایی چیری اخذ کنیم ،یک چیرری از ما کسیسرم بگیرریم ،یرک
چیری از اگریستانسیاهیسم بگیریم چیرر ریگرری از س سیاهیسرم بگیرریم از
اسالم هم چیرهایی راخ کنریم از مج ر

اینهرا معجر نی ر سرت کنریم

بگ ییم این است اسالم ،م تن است مررم ر ابتدا این امر ا بپذیرند هری ایرن
امر برای ه یک متت م ن یماند افراری داحب تحقیق پیردا مریشر ند بر
خررهگیری از اسالم میپررازند» (مطهری.)66 :1372 ،
 .5انحراف از ارزشهای اسالمی

یعی از ناامنیهای اساسی پیش وی انقالب اسالمی ،انحراف از ا زشهای استالمی و وی آو دن و
جای زین سازی ا زشهای برخالف مبانی اسالمی به جای آن است .از منظر اما خمینتی یعتی از
وام شعست انقالب اسالمی ،کاهش اهلاف ن تت به اهلاف مادی ،جای زین شلن ل ا زشهتا
به جای ا زشها و ا تقادات ،نحریف آ مانها و ا زشها و گرایش به فاو طسبی و نجم گرایی است.
اما خمینی د این با و میفرمایل:
«مگر این انقالب برای این ب ره است ک یک خان ای ب مررم بدهد ،یک کسب
کا ی برای مررم ایجار بتند این انقالب برای خدا ب ره برای اسالم» (دحیف
ی امام1385 ،ج.)126: 13

به همین ج ت اما  غفست از مقصل اسالمی ا مایه نوقف ن تت میداننل .از سوی دی ر امتا
انحراف فرهن ی و اخالقی ا نیز از وام شعست انقالب قسملاد نمودو و معتقل بودنل واال شت وت-
انی و فساد اخالقی د جامعه و بویشو د دانش اوها و نفو فرهنگ بی ان تان د جامعته ،موجتب آن
میشود که مرد از آ مانهای انقالب غفست کننل که حاص آن وبه و شلن انقالب با آستیبهتای
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جلی است.
آیت اهلل مط ری یعی از آسیبهای اساسی پیش وی انقالب اسالمی ا انحتراف از ا زشهتای
اسالمی میدانل:
«آنچ ا ک قرآ بااه یت میراند ،ر الً کماه یت بک ا ر آنچ ا ک قررآ
اه یتی ن یرهد ،بااه یت بک ا ر .این خ رش ن ری کج ی انحراف از مسیر
تعلی او قرآ است .یعنی ما نباید قرآ

ا مطابق ذالق خ رما تفسیر کنریم

یا م ر استکهار قرا رهیم ،بلت اگر میخ اهیم قرآ پیک ای مرا باشرد ذ ق
ما ساخت شرده قررآ باشرد ،بایرد ذ ق خ رمرا

ا برر قررآ تطبیرق رهریم»

(مطهری1387 ،جلد.)62 :12
 .6تجددگرایی افراطی

از ناامنیهای دی ری که آینلو انقالب اسالمی ایران ا با ن لیل وبه و میکنتل بحتث نجتلدگرایی
افراطی است .نث یرپذیری شتابزدو از فرهنگ بی انه و باو این نعته که ستعادت و شتل متا د گترو
پذیرش بیچون وچرای فرهنگ و مسعرد بی انه است ،ا ر هجو افعا بی ان ان غربتی و شترقی د
کشو های اسالمی بود ،این ام نیز یعی از مشعالت م م د استقرا فرهنتگ و حعومتت دینتی و
استقالل زت اسالمی بتهشتما متی فتت ( تائی م تر .)113 :1381 ،امتا خمینتی د ابطته بتا
نجلدگرایی افراطی میفرمایل:
«بپرهیرید بر حذ باش ای برار

حانی ر ست رقالنی ،از این اشباح ت د

تجدر ک آنا ست ی میده گرگهایی ر نده شیطانی انسا ن ا هسرتند»
(امام خ ینی 1385 ،جلد .)11 : 1

آیت اهلل مط ری یعی از ناامنیهایی ا که انقالب اسالمی ا مواجه با آن میدانست د ابطه بتا
نجلدگرایی افراطی است که د این با و میفرمایل:
«پرهیر از افراط تفری

گرایش ب ارترداع ر هرر کرا ی خراهی از رشر ا ی

نیست ،گ یی ه یک اه ارتداع یک خ با یرک اسرت کر انردک بریتر جهی
م جب خر ج از آ است ،اینک ر آثا رینی ا رشده کر "درراط" از "مر "
با یتتر است اشا ه ب ه ین نتت است ک رایت ارتداع ر هر کا ی سرخت
رش ا است .بدیهی است ک مکتالو جامع ی بکری ن میش ر مکتالو نر
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اهح ن میخ اهد "اهح ارث اه اقع " چیری جر پدیدههای ن ظه نیست کر
ح آنها بر رهدهی حامال معرا ف اسرالمی اسرت .برخری آ چنرا رر امزره
هستند ک تنها معیا شا سلیق ی ر ام است ر ام هم گذشرت گراسرت بر
حاع آینده کا ی ندا ر .برخی ریگر ک ب مسال

ز ت جر را نرد ر برا هی

آینده میاندیکند ،متأسفان سخا ت ندان از اسالم مای میگذا ند .سرلیق ی ز
ا معیا قرا میرهند ب نام "اجتهار آزاری" ب جای آ کر اسرالم ا معیرا
حق باو زما قرا رهند» (مطهری.)85 :1382 ،
 .7تحجر و جمود فکری مقدس نماها

از دی ر ناامنیهای پیش وی انقالب اسالمی وجود همین قشر متحجر و مقلس نمایان هستنل .این
شثن اجتما ی ،د مسیر نج یز شناختی واقعی سنگانلازی مینمایل .برای گسترش استال  ،شتناخت
این نیرو و نمیز آن از نیروهای اسالمی واقعی ،رو ی هست .این گروو با نظتاهر بته نعبتل و زهتل،
مینوانل بز گنرین چالش و مانع ا برای انلیشههای اسالمی و دینی به با آو د .چ روهتایی آ استته
و متظاهر به دیانت و زهل ،ربهای بز گ بر پیعر واحلهای سیاسی اسالمی وا د متیآو نتل .ایشتان
مؤکلاً معتقل بود بز گنرین ربهها ا اسال د طول نا یخ حیات خود ،از این مقلس نماهتا ختو دو
است .ایشان میفرماینل:
«کجفه انی ک حتى با تکتی حت مرت اسرالمى مخراهف ،آ

ا از حت مرت

واغ و بدتر مىرانند!  ...بازیگرانى ک براى رقب نگر راشرتن مسرل انا
کرر

اه براى غا تگرا

براز

سرلط ج یرا  ،اسرالم ا ر کرنج مسراجد معابرد

محص ن رهاند اهت ام ب امر مسل ین ا برخالف اسالم

ظایف مسرل انا

رل اى اسالم معرفى مىکنند (دحیف امام.)21 :19 ،

وجود قشر متحجر ازجمسه آسیبهایی است که هر انقالبی و هر معتبتی ا از د ون متیپوستانل،
آیت اهلل مط ری با مثال بلو د ابطه با قشر متحجر و مقلس مآب میفرمایل:
«ربده ر جستج ی اهحلی ب ر ک از ورفی ر اثر ج ر فتری قکری مآبی
برخی رل ای رینی ،اسالم مانع پیکرفت تتام جامع مصرری تلقری نکر ر
ه ین جهت نیر هایی ا از خ ر مسل انا رلی اسالم برنینگیرر از ورف ریگر
ب نام انطباق اسالم با رلم ،افراوتا یها د و نگیرر ،اد ع مقر او اسرالمی
با ذ قها سلیق های باب ز تطبیق راره نک ر ب شتلی ریگر ر الً اسرالم از
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دحن خا ج نگررر» (مطهری.)41: 1382 ،
 .8تحریف و انحراف

از دی ر ناامنیهایی که آینلوی انقالب اسالمی ایران ا با ن لیل وبه و میکنل و نیاز بر این دا د که
د آن نثمسی جلی صو ت گیرد ،آسیب نحریف و انحراف است ،افرادی از وی ج الت و افترادی بته
صو ت مغر انه د صلد هستنل که زمینههای انحراف و نحریف د آ مانهای انقالب استالمی ا بته
وجود آو نل و د پشت این قتایا نظا استعبا ی قرا دا د که هرلحظه منتظر است او نفو ی داشتته
باشل .به خاطر همین اما خمینی با ها بر قتیهی نفو انحرافیها د انقالب و یا ایجاد نحریف د
آن آگاهی دادوانل .اما خمینی د ابطه با آسیب نحریف و انحراف د قبال انقالب استالمی متی-
فرمایل:
«باید این نهضت ا ثبت کنیم تا سرمکق ج امع نس های آینرده گرررر .الزم
اسرت برررای بیرردا ی نسر هررای آینررده جلر گیری از غلر ن یسرری مضرضررا ،
ن یسندگا متعدر با رقت ت ام بر بر سری رقیرق ترا یخ ایرن نهضرت اسرالمی
بپررازند قیامها تظاهراو مسل ین ایرا

ا ر شهرستا های مختلف با تا یخ

انگیره آ ثبت ن ایند تا مطاهب اسالم نهضت حانیرت سرمکرق ج امرع
نس های آینده ش ر» (دحیف ی امام1385 ،ج.)434: 3

پس یعی از محو های حفظ و صیانت انقالب اسالمی ایران مقابسه با انحرافات و نحریفات است.
آیت اهلل مط ری د ابطه با ناامنی نحریف و انحراف د فرآینل انقالب اسالمی با مثالی میفرمایل:
«مگر انقالب دد اسالم ا بنیامی با یک تررستی تحریف نتررند یک انقرالب
دد ر دد اسالمی ک چیری ک ر آ
خ نی ب ر ،یک قت ریدیم آ

ج ر نداشت یک های ق می نرژاری

ا ب یک انقالب ق می نژاری خ نی تبدی

کررند گفتند این ،انقالب ررب ب ر رلی غیر ررب ،برای سیارو ررب برر غیرر
ررب ب ر .یعنی یک تحریف» (مطهری.)129 :1382 ،
 .9از دست دادن روحیهی انقالبی

یعی دی ر از آفتهای انقالبی ،سستی د جناح انقالبیون هستت ،کنتا وگیتری از صتحنه بته دلیت
موفقیت انقالب و به مر سیلن آن ،خست ی و یثس از انقالب به دلی مواجه شلن بتا مشتعالت و
ل موفقیت د ح آن ا ،ناامیلی از پیادو شلن معیا های ایلئولوژیعی و  ...همهی این ا ختود آفتات
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انقالبانل که بایل نیروهای انقالبی نوجه داشته باشنل و همان شو و شوق زمتان انقتالب ا د ختود
حفظ نمودو و د برابر مشعالت کمر خم نعردو و د مقاب همهی شلائل استقامت به خرال دهنتل نتا
انقالب به طو کام به مر بنشینل ،و از خطر سقوط هایی بایل وگرنه با کمتترین سستتی و کنتا و-
گیری ،انقالب با امواال خطرها مواجه خواهل شل (طتاهری.)27 :1369 ،امتا خمینتی د ابطته بتا
نتعیف وحیهی انقالبی میفرمایل:
«خدا نتند ک رستهایی ک اال ر کا هست مریخ اهنرد شر ا ا مرأی س
بتنند .اینها ر این شیطنتکا پیرر ز بکر ند شر ا ا از آ حراهیکر ر ا ع
انقالب راشتید منحرف کنند ک آ

ز ،زی است ک خردای تبرا ک تعراهی

رنایتش ا خدای نخ است از ش ا برمیرا ر ش ا ب ه ا حاعهرا مریافتیرد،
حفظ کنید آ حاهیک ر ا ع نهضت راشتید مرارامی کر ایرن حراع حفرظ
بک ر ش ا پیر ز هستید» (امام خ ینی 1385 ،جلد .)380 :12

دشمنان انقالب ،انقالبی گری ا هرال ومرال معنا میکننل نا اهی برای شمانت انقالبیون داشتته
باشنل ،د حالیکه انقالبیگری یعنی حفظ وحیهی صیان نسبت به زشتیها و اخالق ناپستنلی کته
موجب سقوط انسان و اجتماع د و طهی خودخواهی و ابتذال و پشت پتا زدن بته اصتول متیشتود،
دشمنان انقالب خواستا آ امش و سعوتانل نا د غفست ناشی از آن هواپرستی ا حتاکم کننتل .م تر
دشمنان انقالب و شیطان دست از اهلاف شو خود برداشتهانل که باو کنیم شو یلن بر ل نوطئته-
های آن ا به فراموشی سپردو شود (باقر زادو .)101 :1382 ،آیتت اهلل مط تری د ابطتهی بتا حفتظ
وحیه انقالبی همراو بانقوا میفرمایل:
«از نگاه آیت اهلل مطهری حفظ ماهیت اسالمی نظام

حیر رینری انقالبیر

یتی از ر ام تدا م انقالب اسالمی است ،نباید پیر زی بهرهگیری از امتانراو
قد و سیاسی بارث ش ر حی رینی تق ا از بین برر ر .انقرالب جهرار ادرضر
است حفظ تق ای اههی جهار اکبر.با از بین فرتن حیر رینری مسرئ هین
انقالبی  ،انقالب نیر از بین خ اهد فت».
ج) ناامنیهای سیاسی

بعل دی ری از ناامنیهایی که آینلوی انقالب اسالمی ا با ن لیل وبه و میکننل ،ناامنیهای سیاسی
هستنل ،د این بخش از پشوهش سعی شلو است که ناامنیهای سیاسی از منظر اما خمینتی و آیتت
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اهلل مط ری با نوجه به ملل نحسیسی اسپری نز مو د نجزیه ونحسی قرا گیرد ،همانطو که د متلل
نحسیسی اسپری نز اشا و شل ،جامعه چ ا مرحسه وجود دا د گه جامعته بایتل آن تا ا ستیر کنتل نتا بته
و عیت مطسوب و ایلوآل برسل که مرحسهی نخست آن مشاهلو-ی بتینظمتی و بحتران د جامعته
است و مرحسهی دو آن شناسایی بحران و بینظمی است که د پشوهش زیر این قستمت از نحسیت
اسپری نز بیشتر ملنظر میباشل ،آسیبها و بحرانهتا بایتل شناستایی شتونل ،چتون بعتل از مرحستهی
شناسایی آسیب است که نوبت به نجویز دا و و او د مان می سل ،نا اینکه ن ایتاً ناامنیها فع شتلو
و جامعه د و عیت ایلوآل و مطسوبش قرا گیرد.د ایتن قستمت ،پتشوهش زیتر د صتلد استت کته
ناامنیهای سیاسی پیش وی انقالب اسالمی از منظر اما خمینی و آیت اهلل مط ری ا مو دبر ستی
قرا دهل.
 .1تفرقه و اختالف

از م منرین ناامنیهایی که انقالب اسالمی ا با ن لیل وبه و میکنل همین بحث وجتود اختتالف و
نفرقه است ،جامعه بایل از این معت اجتناب کردو و د مسیر وحتلت قترا گیترد .همتان گونته کته
وحلت و یعپا چ ی مست و مسئولین و گرداننلگان انقالب مایهی پیروزی انقتالب استت ،اختتالف و
نشتت مست باهم و یا اختالف مسئولین دوی باالی نظا که ق راً موجب دودست ی مرد نیز خواهتل
شل ،با ث شعست انقالب و به سقوط کشیلن آن خواهل بود ،لذا برای حفظ انقالب بایل از هتر نتوع
اختالف و نشتت که بهحق بلنرین آفت انقالب است ،پرهیتز نماینتل وگرنته بتاوجود اختتالف ،نفتو
ابرقل تها و دشمنان د یک طرف د گیر آسان بودو و شعست انقالب حتمی خواهل شتل (طتاهری،
.)270 :1369
بنیانگذا جم و ی اسالمی ایران پیوسته بر دو ی از نفرقه و لزو وحتلت بترای نتلاو انقتالب
نثکیل داشتنل (باقر زادو .)99 :1382 ،اما خمینی ایران ا به لحاظ ساختا ی مستعل نفرقه دانسته و
زمینههایی چون وجود قبائ و شایر مختسف ،موقعیت جغرافیایی ،ننوع زبتانی و متذهبی و د ن ایتت
ننوع خواست او فعری وشنفعری ،یعنی وجود حوزو و دانش او ا از وام نفرقته بتهشتما آو دوانتل.
ازاین و ،به ا تقاد اما وامسی چون مسیت ،زبان ،و وحلت معانی نمتینواننتل بته نتوان محو هتای
انحاد مو د نثکیل قرا گیرنل و به جای آن اسالمیت و آن هتم د مف تو تالی و ستطحی فرانتر از
نفسیرهای فرقهای مینوانل ام انسجا ایران باشل و د غیر این صو ت انقالب استالمی د آینتلو
دچا اختالف و نشتت و د نتیجه با آسیب وبه و میشود.
اما خمینی د ابطه با نفرقه به نوان یعی از محو های اصسی ن لیلکننلوی انقتالب استالمی
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میفرمایل:
«اینجانب ب ه ی نس های حاضر آینده دیت میکنم ک اگر میخ اهید
اسالم حت مت اهلل برقرا باشد ،رست استع ا

استع ا گرا خا ج راخ

از کک تا قطع ش ر ،این انگیرهی اههی ( حدو) ا ک خدا ند تعاهی ر قررآ
کریم بر آ سفا ش ن ره است از رست ندهید ر مقاب این انگیره کر مرر
پیر زی بقرای آ اسرت ،فرام شری هردف تفرقر

اخرتالف اسرت» (امرام

خ ینی.)20 :1373 ،

پس از م منرین و کمرشعننرین آسیبهای که انقالب اسالمی ایران ا با ن لیل مواجه میکنل
نفرقه و اختالف است ،آیت اهلل مط ری د این ابطه میفرمایل:
«اال قرالن اَما او نکا میرهد ک آنگ ن ک انقالب ر قتری کر ر حراع
ک بید رش ن بیر نی بر ر قرد و قر و نکراط راشرت پیرر زی بعرد از
پیر زی ب رست میآمد ،از قتی ک ب حاهت سازندگی افتاره است آ نکاط
آ قد و ق و ر آ نیست ،یک ن

تکتت تفرق ر آ

ج ر را ر ،اهبتر

این تکتت تفرق ا نباید یک أمر غیرمترقب تلقی کرر ،پریشبینری مریشرد،
خ ر ما این حرف ا متر میگفتیم ک این حدو یتپا چگی امر ز ر میرا
مررم ریده میش ر مسلم با فتن شاه ب این شت نخ اهد ماند ،شرت ریگرری
پیدا میکند» (مطهری.)59 :1372 ،
 .2سکوالریسم

از ناامنیهای دی ری که د فرآینل انقالب اسالمی بایل به آن نوجه کرد ،بحث سعوال یسم میباشل،
مطابق با دیلگاو سعوال یسم ،ا تقاد و سیاست و امو اجتما ی حوزوای خاص از فتا های انستانی و
اجتما ی است که هر یک سم خاص خود ا دا نل .بنابراین د اینگونه امو نبایل بته دخالتت دیتن و
اصول دینی انلیشیل ،بسعه المان هر حوزو بایل به طراحی برنامههای خود بر مبنای اصول سمی کته
فراگرفته بپردازنل .ازاین و ،جم و ی اسالمی ایران که هموا و به نوان کشو ی اسالمی ،سیاست ا
الز دین و اخالق دانسته ،میبایل به نقاب با سعوال یسم بپردازد .ازآنجاکه گفتمان انقالب بر پایهی
سیادت معنویت و دینساال ی است ،طبعاً د مسیر خود چالشهتایی چتون سعوال یستم ا پتیش و
خواهل داشت (جمعی از نویسنلگان )206 :1389 ،نرویج انلیشهی سعوال یسم برای انقالبی کته بتر
اساس ی انه ان ا ی دین و سیاست است پا گرفته و جوهروی آن ا برآملن سیاست از دیتن نشتعی
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میدهل ،سم م سعی است که به پایههای آن آسیب جلی و جبرانناپذیری وا د میستازد ،اینهمتانی
دین و سیاست از قوینرین نقاط یک جامعهی دینی بهویشو د صر جلیل بهشما میآیل ،سادونترین
و ب ترین و عیت برای یک جامعهی دینی پذیرش این نعته است که دین و سیاست ا جفتی نوأمان
بلاننل (باقر زادو)98 :1382 ،
اما خمینی د ابطه با سعوال یسم به نوان یعی از آستیبهتای جتلی پتیش وی انقتالب
اسالمی ایران میفرمایل:
«اهبت ر اذها بسیا ی ،بلت اکثری از اه رلم ،بیکتری از مقدسین این است
ک اسالم ب سیاست چ کا را ر ،اسالم سیاست جداست از هرم ،امرا ررر
کنم ک احتام سیاسی اسالم بیکتر از احتام رباری آ است ،کترابهرایی کر
اسالم ر سیاست را ر بیکتر از کتابهرایی اسرت کر ر ربرارو را ر» (امرام
خ ینی 1385 ،جلد.)227 :3

آیت اهلل مط ری د ابطهی با سعوال یسم میفرمایل:
«مسئل ردم جدایی رین از سیاست ا مطرح کررند این ک ر اسالم ریرن از
سیاست جدا نیست .جدایی رین از سیاست زیار مطرح شده ب ر هی قتری کر
مررم از زبا یک مرجع تقلید ر ک اع دراحت میشن ند ک ریرن از سیاسرت
جدا نیست ،خ ر ا با آ تطبیق میرهنرد ،ای کسری کر از سیاسرت ککر و
ر ی کررهای ،ت از رین ر ی کررهای ،این امرر نقرش زیراری ر ایرن بسریج
ر می راشت» (مطهری.)87 :1372 ،

با نوجه به این مطسب ش یل مط ری د ابطه با سعوال یسم حاص اینکته یعتی از آفتتهتای
پیش وی انقالب ،مسئسهی سعوال یسم است که د ا ر ل بصیرت و ناآگاهی مترد متینوانتل د
بستر جامعه نفو کردو و د نتیجه انقالب اسالمی ا از هویت اصی خود ن ی کنل.
 .3رخنهی افراد فرصت طلب

فرصت طسب کسی است که نسبت به آ مانهای انقالب بیا تماد بودو یا بینفاوت بودو و د نتالش
برای نثمین منافع شخصی خویش است (جمعی از نویسنلگان )172 :1381 ،زمانی ایتن نتاامنی بتروز
میکنل که هبران خاطی از اصول انقالب ،د صلد جای زینی نیروهای یزش شلو با نیروهای جلیتل
برآینل که چنین شرایطی فرصت الز برای خنه و نفو فرصت طسبان و نااهالن ا فراهم متیستازد
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(خر شاد.)51 :1380 ،
د نما انقالبها فرصت طسبان با نغییر ظاهر خود و با فریتب انقالبیتون واقعتی د ا گتانهتا و
ن ادهای مختسف جامعه حتی د دست او هبری نفو نمودو و اگرچه ظتاهراً انقالبتینتر از انقالبیتون
اصی هستنل ولی چون ا تقادی به آ مانهای انقالب نلا نل ،موجبات انحراف و قسب ماهیت انقتالب
ا فراهم میآو نل (طاهری .)267 :1369 ،اما خمینی د ابطه با خنهی افتراد فرصتت طستب بتر
انقالب اسالمی میفرمایل:
«آنهایی ک ب فردت ولبی امر ز ر میدا آمدند ،آنهایی کر برا ایرن نهضرت
م افقت نداشتند ،آنهایی ک مسیرشا برخالف این نهضرت بر ر ،بررای فردرت
ولبی ب میدا آمدند ،احرابی ک اس ی از آنها نب ر ،گر ههایی ک اس ی از آنها
نب ر ر این نهضت ،امر ز میخ اهند پیشقردم بکر ند،بایرد ملرت ایررا بیردا
باشد» (امام خ ینی 1385 ،جلد .)133 :7

د ابطه با خطر خنهی فرصت طسبان د انقالب اسالمی آیت اهلل مط ری بیان میدا د که:
«ه یک یک نهضت بعدازآنت پیر ز شد یرا قبر از آ کر پیرر ز بکر ر ر
قتی ک آثا

راللم پیر زی پیدا میش ر ر ا سختیهای محر

منقضری

میگررر ،ف اً افرار فردت ولب ک از هر فردتی استفاره میکنند خ رشرا

ا

میاندازند ت ی نهضت بعد هم آ چنا تنردتر از ریگررا شرعا مریرهنرد
رار فریار میکنند ک ددای انقالبی

ا ع ا تقریباً تحت اهکعا قرا میرهنرد

اگر مراقبت نک ر جل ی این فردت ولبها ارم از افرار فردت ولب یا گر ه
های فردت ولب گرفت نک ر ،قهراً نهضت ب خطرر خ اهرد افترار» (مطهرری،
.)23 :1374
 .4سوء استفاده از آزادی

یعی از چ ا ستون نظا اسالمی د انلیشهی اما خمینی ،آزادی است ،ازنظر ایشان هتر حعتومتی
که می به استبلاد کنل ،طاغوت است زیرا خالف موازین اسالمی م کردو است .اما خمینی یعتی
از آسیبهای م م نظا اسالمی ا سوء استفادو از آزادی دانسته و نذکر میدهنل شتعر نعمتت آزادی
حفظ حلود آن است و اگر حلود آن حفظ نشود ممعن است بته حالتت ستابق برگتردیم (حتاجیزادو،
.)44 :1383
ملل زیر اقتباسی از انلیشهی اما د ابطه با آزادی است:
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استبلاد و
اختناق

اسالمی
اما خمینی د ابطهی با سوء استفادو از آزادی میفرمایل:
«ما بنای این ندا یم ک یک تح یلی ب ملت ا بتنریم اسرالم بر مرا اجرازه
نداره است ک ریتتات ی کنیم ،ما تابع آ ا ملت هستیم ،ملرت مرا هرر ور ی
أی رار ما هم از آنها تبعیت میکنیم ،ما حق ندا یم ،خدای تبا ک تعراهی بر
ما حق نداره است ،پیض بر اسالم بر مرا حرق نرداره اسرت کر مرا بر ملت را
یکچیری ا تح ی بتنیم» (امام خ ینی1385 ،جلد .)34 :11

آیت اهلل مط ری د ابطه با سوء استفادو از آزادی میفرمایل:
« ظیف ی حت ی ه گی ما این است ک ب آزاریهرا بر معنرای اقعری کل ر
احترام بگذا یم ،زیرا اگر بنا ش ر حت مت ج ه ی اسالمی ،زمین ی اختنراق ا
ب

ج ر بیا ر قطعاً شتست خ اهد خ ر ،اهبت آزاری غیر از هرج مرج اسرت
منظ آزاری معق ع است» (مطهری.)62 :1372 ،

 .5نفوذ اندیشههای بیگانه

یعی دی ر از ناامنیهایی ا که انقالب اسالمی ایران ممعن است طی ونتل ختودش بتا آن وبته و
شود نفو انلیشههای بی انه است ،انلیشههای بی انه ممعن است از طریق دشمنان یا دوستتانی کته
مجذوب آ اء دی ران شلوانل ،نفو کننل ،نمونهی این گرایشها د جریانات قرون اولیهی اسال دیتلو
میشود ،مثالً مجذوب شلن به فسسفهی یونانی و آداب و سو ایرانی و نصتوف هنتلی و نظریتات و
انلیشههایی ا به نوان خلمت و نه به قصتل خیانتت وا د انلیشتههتای استالمی کردنتل (جمعتی از
نویسنلگان.)170 :1381 ،اما خمینی د ابطه با نفو انلیشههای بی انه میفرمایل:
«بر ملت ر هت ج ه ی اسالمی است ر ه ی ارصا کر نگذا نرد رنادرر
فاسد را ای متتبهای انحرافی یا گرایش ب غرب شررق ر رانرشسرراها
رانکگاهها سایر مراکر تعلیم تربیت نف ذ کنند از قدم ا ع جل گیری ن ایند

شع گیری
جنبشهای
انقالبی
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تا مکتلی پیش نیاید اختیا از رست نر ر» (امرام خ ینری1385 ،جلرد : 20
.)430

آیت اهلل مط ری د ابطهی با نفو انلیشههای بی انه به نوان یعی از آسیبهای سیاسی می-
فرمایل:
«اندیک های بیگان از ر وریق نف ذ میکنند؛ یتی از وریق رش نا  ،هنگرامی
ک یک نهضت اجت اری ا ج میگیرر جاذب پیدا میکند متتبهای ریگر ا
تحت اهکعا قرا میرهد ،پیر ا متتبهرای ریگرر بررای خنر کررر ر آ
متتب پ سانید آ از ر

 ،اندیک های بیگان ا ک با ح آ متتب مضرایر

است ا ر آ متتب میکنند آ متتب ا ب این ترتیب از اثر خادیت می-
اندازند یا کم اثر میکنند .ریگر از وریق ر ستا

پیر ا  :گاهی پیر ا خر ر

متتب ب رلت ناآشنایی ر ست با متتب ،مجذ ب یک سلسل نظریاو اندیک
های بیگان میگررند آگاهان یا ناآگاهان آ نظریاو ا نگ متتب میرهند
ررض مین ایند .امر ز ک نهضت اسالمی ایرا ا ج گرفت
ا تحت اهکعا قرا راره است ،هر ر جریا

متتبها ایسمهرا

ا مکاهده میکنیم.هرر گر هری ا

میبینیم ک

اقعاً ابست ب متتبهای ریگر باهخص ص متتبهای ماتریاهیستی

هستند چ

میرانند با شعا ها ما کهرای ماتریاهیسرتی ک ترر مریت اننرد

ج ا ایرانی ا شتا کرر ،اندیک های بیگان ا با ما ک اسالمی ررض میرا ند.
بدیهی است اسالمی ک با محت ای ماتریاهیستی ر مضرر یرک جر ا فرر

ر

تنها پ ست ی اسالم راشت باشد ب سرررت ر انداختر مریشر ر» (مطهرری،
.)93 :1382
 .6فتنه

از ناامنیهای دی ری که پیش وی هر انقالبی قرا دا د و آینلوی آن انقالب ا با ن لیل مواجه می-
سازد وجود فتنه و فتنه گران است ،د ابطه با انقالب اسالمی هم یعی از م منرین آسیبهای پیش
و ،وجود فتنه و فتنهگران است .فتنه گران هموا و به خاطر افعا و انلیشههای فتنه جویانه شتان ،د
برهههای نا یخی ،به دنبال فتنه و د نتیجه گمراو کردن مرد از حتق و تلالت بتودوانتل ،لتیعن د
بعتی از مقاطع نا یخی ،نعلد و ننوع فتنهها و دستهای فتنه-گر ،آشعا نر و نمایاننر است (شادمان
فخرآبادی .)1393:125 ،د فرآینل انقالب اسالمی ایران ،اما خمینی مرد ا از وجتود فتنتههتای
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مختسف آگاهی دادو است و مرد با بصیرت شع گرفته به سالمتی فتنهها ا پشت سر گذاشتهانتل و
د حال حا ر هم باوجود 37سالی که از انقالب استالمی متیگتذ د دشتمنان د هرلحظته د صتلد
شع دهی به یک فتنهای جلیل د کشو هستنل .اما خمینی مرد ا از وجتود فتنتههتا د کشتو
آگاهی دادو و د ابطه با فتنه میفرمایل:
«فردت ولبا از س یی مفسده ج یا از س ی ریگر میخ اهند ان ر کنند
ک نهضت از پکتیبانی رظیم ملّت  -پز از پیر زی  -برخ را نیست .با ایرن
حیل شیطانی ،مررم ناآگاه ا ب تررید بتکانند ب خیاع خام خ ر از آب گر -
آه ر ،ماهی بگیرند» (دحیف ی امام1385 ،ج.)107: 9

آیت اهلل مط ری د ابطه با فتنه به نوان یعی از آسیبهای پیش وی انقالب استالمی متی-
فرمایل:
«فتن ک پیدا میش ر آرمهای فتن ج میخ اهنرد آترش فتنر ا براال ببرنرد
بیکتر کنند هی اشخاص داهح میخ اهند ککتی پیردا کننرد کر چگ نر ایرن
ر یای فتن ا ساهم وی کنند» (مطهری.)115 :1389،7 ،
 .7ناتمام گذاشتن آرمانهای نهضت

یعی از ناامنیهای سیاسی پیش وی انقالب اسالمی ایران کته آینتلوی انقتالب استالمی ایتران ا
ن لیل میکنل مسئسهی نانما گذاشتن آ مانهای ن تت است .د مو د انقالب اسالمی ایران هرچنل
و عیت متفاوت است ،ولی هنوز نما آ مانهای داخسی و خا جی انقتالب جامعتهی مت بته ختود
نپوشیلو است ،نالش د ج ت نقویت و اجرای این آ مانها از طریق افزایش آگاهیهتای متومی و
بسیج امعانات ،به افزایش اقتلا و استحعا داخسی و نفو بین المسسی انقتالب متیانجامتل (جمعتی از
نویسنلگان.)172 :1381 ،اما خمینی د ابطه با نا نما گذاشتن آ مانهای انقالب میفرمایل:
« أی هم ب ج ه ی اسالمی ه

رارهاند اال م لترت مرا می رش میرم

ج ه ی اسالمی است ،هتن با أی ب ج ه ی اسالمی آ ما های اسالم تحقق
پیدا ن یکند ،رنباع این أی ر

هم باید باشد ،باید یتی یتی احتام شرر ر

خا ج تحقق پیدا کند» (امام خ ینی1385 ،جلد .)107 : 8

آیت اهلل مط ری د ابطهی با نانما گذاشتن آ مانهای انقالب میفرمایل:
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« پی کا خ ر فت

نتیج ی زح او ا ا ریگرا

احیاناً رش نا برررهانرد.

مانند کسی ک زمین غصب شدهاش ا باقد و شدو مطاهب کند برا دررف
نیر

بذع ماع جا آ

ا از رست رش ن بگیرر ،اما ه ین ک گرفت بر ر ب

خان خ ر بنکیند یک ران بذ هم ر آ نباشد ،ریگرا بر ند از آ بر سر ر
خ ر استفاره کنند» (مطهری.)87 :1382 ،
 .8دوری از والیت فقیه

از ناامنیهای دی ری که انقالب اسالمی ا ن لیل میکنل این است که دشمن با نفو خود و نبسیغتات
سوء خود مرد و مسئوالن ا از وجود والیت فقیه مثیوس کنل و د این صو ت نظامی که بر سترکا
خواهل آمل نظامی دیعتانو ی خواهل بود و د این صو ت انقالب اسالمی بیمعنا خواهتل بتود و ایتن
چیزی است که د حال حا ر نظا استعبا ی به دنبال آن است ،سن ر حفظ نظا والیت فقیه استت
و د صو نی که والیت فقیه نباشل دی ر انقالب با ویعرد اسالمی خودبه خود بیمعنا خواهل بتود .بته
خاطر وجود این قتایاست که اما به پشتیبانی جلی از والیت فقیه نثکیل متیکننتل و نعتذیب آن ا
نعذیب اسالمی میداننل ،ایشان میفرماینل:
«این منطق ،منطق آرم ناآگاه است ،نگ یید ما الیت فقی

ا قب ع را یرم هترن

با الیت فقی اسالم تباه میش ر! این معنایش تتذیب ال

است .تتذیب اسرالم

است ش ا من حیث الیکعر این حرف ا میزنید» (دحیف امرام1385 ،ج10
.)59:

آیت اهلل مط ری به بحث والیت فقیه میپردازد و د ابطه با این محو میفرمایل:
« الیت فقی ب این معنا نیست ک فقی خ ر ر أس ر هت قرا بگیرر ر رالً
حت مت کند  .نقش فقی ر یک کک اسالمی؛ یعنی ،کک ی ک ر آ مررم،
اسالم ا ب رن ا یک ایدل ه می پذیرفت

ب آ ملترم متعهد هستند ،نقرش

یک ایدل ه گ است ،ن نقش یک حاکم .ظیف ایدل ه گ این است ک بر اجرای
ر ست دحیح ایدل ه می نظا و راشرت باشرد .ا درالحیت مجرری قران
کسی ا ک میخ اهد ییز ر هت بک ر کا ها ا ر کار ایدل ه می اسالم ب
انجام برساند ،م ر نظا و بر سی قرا رهد» (مطهری.)85 :1374 ،

پس یعی از ناامنیها پیش وی انقالب اسالمی این است که فقیه د أس حعومت نباشل و بته
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جای والیت فقیه حعومتی دی ر بر پا گردد و د این صو ت است که بایل د انتظا انحطتاط و قتب
مانلگی بود ،چیزی که د نا یخ زیاد انفاق افتاد است.
نتیجه گیری

انقالب اسالمی ایران د مر چنل دههی خود مشعالت ملوای ا نجربه کردو است و برای ادامه-
ی ونل حیات خود نیاز به این دا د که به بازبینی مشعالت و موانع پرداخته و خطرات و نتاامنیهتای
فرا وی آن د آینلو ا بازشناسی کنل نا ناامنیهای پیش وی آن نتواننل مانع بقاء و استمرا حیتات
آن شونل ،البته ناامنیهای هر دو و ویشگیهای خاص خودش ا دا د و بتا دو وهتای دی تر متفتاوت
است ،د این میان و د مسیر حرکت ،مبا زو با آفات انقالب از مستائ اساستی استت کته نیروهتای
انقالبی بایل آن ا شناسایی و فع کننل ،بلون نردیل هر کشو ی پس از انقالبی که د آن شع می-
گیرد ،با چالشها و ناامنیهایی مواجه میشود و کشتو ایتران هتم از ایتن امتر مستتثنی نیستت .د
پشوهش زیر سعی شلو بود با نوجه به ملل نحسیسی اسپری نز که چ ا مرحسه ا برای ستیلن جامعته
به ایلوی مطسوب مطرح کردو بود که مرحسهی اول آن بحران و بینظمی و مرحستهی دو شناستایی
بحران که د این پشوهش بیشتر ملنظر میباشل و مرحسهی سو نجویز دا و و مرحسهی چ ا جامعه
ی مطسوب است ،ناامنیهای فرهن ی  -سیاسی که آینلوی جم و ی اسالمی ایران ا ن لیل میکننل
ا مو د نجزیه ونحسی قرا دهل ولی میشل به ناامنیهای پیش وی انقالب اسالمی ایتران از ابعتاد
دی ری هم ن او کرد و آن نجزیه ونحسی انقالب از بعل اجتما ی و نظامی است ،ن ا نلو د پتشوهش
زیر به آناامنیهای فرهن ی  -سیاسی به صو ت گستردو با نوجه به انلیشههای اما خمینی و آیت
اهلل مط ری ا مو د نجزیه ونحسی قرا دادو است و پشوهش د ابطته بتا نتاامنیهتای دی تر ا بته
مقالهای دی ر محول کردو است ،اما نتیجهای که از این پشوهش به دست آمل این که ناامنیهتای د
پی انقالب اسالمی ایران وجود دا نل که از آن ا نحت نوان ناامنیهای فرهن ی  -سیاسی یاد متی-
شود که آینلوی انقالب اسالمی ایران ا ن لیل میکننل که اگر با نوجه به بیانتات هبتران انقتالب و
بز گان ،مو دنوجه قرا گیرنل بلون کمترین خسا نی مینوان از آن ا جان سالم به د برد ولتی اگتر د
برابر این ناامنیها غفست شود مطمئناً آینلوی انقالب با ن لیلی جلی وبه و خواهل شل که د متن
به صو ت گستردو به آن پرداخته شل.
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