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1،1386، سال هشتم، شماره29؛ مطالعات مليفصلنامه

)ره(جامعه متمدن از ديدگاه امام خميني
و راه شاخص« »هاحل ها، موانع

*بستي حيدر جانعليزاده چوب

E-mail: hjc@umz.ac.ir 

:چكيده
و نظريه پردازان، در شناخت ديرزماني است كه نخبگان، دانشمندان

م افالطون، ارسطو، آگوستين،. اند تمدن تالش نمودهو معرفي جامعه
و ژان ژاك روسو، از جمله اين تالش گران محسوب فارابي، جان الك،

چه. شوند مي به راستي جامعه متمدن چيست؟، چه ابعادي دارد؟ داراي
چه هايي است؟، عوامل ومكانيزم نشانه هاي اصلي تحقق آن كدامند؟

و مكانيزم و هايي تحقق موانع و عوامل  آنرا دچارمشكل كرده است؟
 ساز در اين راه كدامند؟ هاي چاره مكانيزم

هاي مذكور، ارائه آشنايي با بينش اسالمي امام در پاسخ به پرسش
و ملت و رهنمودهاي ايشان به منظور خروج جوامع هاي مسلمان

و پيشنهاد چند پرسش اساسي براي مستضعف از فرآيند عقب ماندگي،
د ر آينده، نتايج مورد انتظاري است كه اين مقاله سعي كرده پژوهش

در كتاب كوثر وبررسي)ره(است با تمركزبر فرمايشات امام خميني
.آنها، به آن دست يابد

به ماما:ها كليدواژه خميني، جامعه متمدن، هويت، بازگشت
 خويشتن، مدرنيته

 اه مازندراناستاديار گروه علوم اجتماعي دانشگ*
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 مقدمه
وتالش براي ترسيم جامعه متمدن، موضوع جديدي هاي بسيار از گذشته نيست

و تالش،دور و دانشمندان به آن توجه داشته هاي فراواني نيز در اين خصوص نخبگان
ب طوريهب؛)1(اند انجام داده به،شده توسط افالطون ارائه عنوان مثال مدينه فاضلههكه

و عدالت مزين است صفاتي چون حكمت، شجاعت، خويشتن وي با بررسي. داري
ها، حكومت فيلسوفان خردمند را براي جامعه مطلوب، پيشنهاد مختلف حكومتاشكال 

در. در اين راستا قدم برداشته است،فارابي نيز با ترسيم جامعه بافضيلت. نمايد مي
و ميان امت،ديدگاه وي و سنن فاضله در شهرها و چنانچه افعال ها عمومي شود

ف و مردم اين مدينه، همگان عمالً به آنها پايند باشند، مدينه اضله حاصل خواهد شد
.)2(هاي فاضله هستند امت

هاي پژوهشي براي بررسي نظرگاه امام خميني در خصوص با وجود انجام فعاليت
 جمهوريت؛ جايگاه)1382پور، فضلي(كراسيوموضوعات مختلف از جمله دم

و صالحي،( و انسان؛)1382شكوري و دين؛ هوي)1384پور، رحيم(رابطه خدا ت
ظهيري،(؛ روشنفكري)1376پراگلر،(ها؛ گفتگوي تمدن)1385؛ خليلي، 1384فوزي،(

ميرجليلي،(پوشي؛ جرم)1383ميرجمال،(؛ ماهيت عشق)1380اكبري،(؛ عرفان)1379
و نشانه) 1383 هاي جامعهو بسياري از موضوعات ديگر، تحقيقي در مورد ماهيت

و مكان و شرايط دست يزممتمدن، موانع تحقق آن ، انجام)ره(يابي به آن از ديدگاه امام ها
به. نشده است و انديشمنداني است كه با بينشي اسالمي امام خميني از جمله خبرگان

آن تحليل موضوعات مي و عالوه بر به،پردازد  سياسي،ـعنوان رهبري الهي در قرن بيستم
و تأثيرات مهمي و روابط بينانقالب اسالمي را رهبري نموده المللي را بر جهان اسالم

و عملي در نظام اسالميبهايشان همچنين.گذاشته است  جهان،عنوان الگوي فكري
و مستضعفان مطرح استاسال  آشنايي با ديدگاه وي درمسايل مذكور فوايد رو، از اين.م

سازييهيافته براي پركردن خأل نظر اين مهم، ضمن اينكه تالشي نظام. متعددي دارد
و سنجش وضعيت درخصوص جامعه متمدن است، مي تواند ابزاري براي بررسي

و در واقع فاصله وضعيت موجود با وضعيت مطلوب  واقعي جامعه نيز به حساب آيد
آن)ره( كه امامرا)جامعه متمدن( .اي نشان دهد را داشته است، تا اندازه اميد تحقق

و بررسي فرمايشات امام مي،ر كتاب كوثرد)ره(مطالعه دهد كه ايشان در تبيين نشان
 اقتصادي،، سياسي، اجتماعي،، علمي، فرهنگيالهي(جامعه متمدن، به ابعاد مختلف آن 
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و نشانهتو) شخصيتيو مي جه دارند . نمايند هاي ابعاد مختلف جامعه متمدن را نيز ارائه
بهراو مستضعفاناگرچه موانع اصلي تحقق جامعه متمدن در جهان اسالمايشان
مي تالش مي،دنده هاي اجانب نسبت شوند كه آنها از طريق عوامل داخلي ولي متذكر

و عوامل داخلي نيز  . اند به آنها كمك كردهدر عقب نگه داشتن اين ممالك عمل كردند
عق،)ره(از منظر امام ماندگي، بازگشت به هويت انسانيب راه حل اساسي برون رفت از
.از طريق تربيت الهي استو اسالمي 

 اجمالي از سابقه بحث در خصوص جامعه متمدن

مي به گذشته،دغدغه تالش در تبيين جامعه متمدن  اما در طول؛رسد هاي خيلي دور
و نزد انديشمندان اين ب تاريخ . كار نرفته استه حوزه، مفهوم فوق با عبارت يكساني

و جامعه آل، مدينه فاضله، جامعه مطلوب جامعه ايده و ملل  از جمله،مدني، جامعه
.كار رفته در اين زمينه استهب مفاهيم

مي نخستين اشاره فلسفه مربوط به توان در آثار هاي مربوط به ايجاد جامعه مدني را
و ه در چين باستانس والئوتوسفلسفه زندگي خردمنداني يافت كه مانند كنفسي طبيعي
در»شتي«و»يسنا«و»ونديداد«و يا در و يا »اوپانيشاد«و»وداها«هاي زرتشت

در)نيشد( و حتي و قوانين انساني حاكم، تورات»كتاب جامعه«هاي هندوان  از اصول
اند در اين گونه آثار، نخستين تأمالت فلسفي ها سخن رانده بر زندگاني اجتماعي انسان

و تمدـ و توحش به مدنيت  به وضوح ديده،ن ديني راجع به گذار انساني از بربريت
).1376:393آشتياني،(شود مي

 افالطون، ارسطو،.اند، فراوانند تعداد متفكراني كه در توضيح جامعه متمدن كوشيده
 سنت آگوستين، توماس آكونياس، فارابي، توماس هابز، جان الك، ژان ژاك روسو،

 از جمله،خميني امامو آدام فرگوسن،، بنجامين كنستان، آدام اسميت،هگل، مونتسكيو
به اختصار رويكردهاي متفكران مذكور اين نوشتاردر.شوند اين تالشگران محسوب مي

و پس از معرفي معيارهايي براي طبقه توضيح داده مي ،بندي نظرات اين متفكران شوند
شددر زمينه جامعه متمدن پرداخته)ره(ديدگاه امام خمينيبه تشريح با انجام. خواهد
و متفكران فوقاين مهم،  مي زمينه براي مقايسه ديدگاه امام .شود فراهم

و دنبال ارتقاي ارزشهب،مدينه فاضله افالطون هاي انساني از جمله عدالت، فضيلت
و قانون، در جامعه مدني ارسطو.سعادت است و شهروندان قانونمندي ،مداري اصل است
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ش و در سرنوشت سياسي خود با. ريك هستندصاحب اراده مستقل بوده سنت آگوستين
تفكيك جامعه به جامعه الهي در برابر جامعه بشري، جامعه مطلوب را به جامعه اول 

و طبيعي(ناس با تفكيك انواع قوانينيآكو. دهد نسبت مي از) قوانين الهي، بشري و نيز
و نظارت اين سه نوع قانون، حدود جامعه مدني را مشخص مي  اينبا؛كند طريق تعامل

و قوانين بشريمالحظه كه . حق عدول از قوانين الهي را ندارند،قوانين طبيعي
ا»حكومت مدني«جان الك نيز با تدوين دو رساله به نام ازو هاي قانون واژهستفاده

و  تشريح مكانيزم گذار از جامعه طبيعي به جامعه مدني از طريق همچنينو آزادي
و پادشاه و پادشاه بگونه؛قرارداد اجتماعي بين ملت اي كه ملت صاحب قانون بوده

مي،مجري آن باشد در اين نوع جامعه، قرارداد اجتماعي. پردازد به ترسيم جامعه مدني
و ملت منعقد مي چنانچه. قانون ناظر بر اجراي صحيح اين قرارداد استوشود بين شاه

و چنانچه مردم مخالف خواست قانون عمل كنند، مجازات مي  پادشاه مطابق قانون شوند
.عمل نكند، مردم حق دارند عليه او دست به شورش بزنند

ا گروه خاص بيرونيدفرمونتسكيو با طرح تفكيك قوا، قدرت را از حيطه اختيار
و قانونارائهباوي. آورد را،تبيين جديدي از مفهوم آزادي و قدرت  حدود حكومت

و آزادي را متعلق به همه. مشخص نمود،كه از اصول جامعه مدني است منتسكيو قانون
او بلكه؛داند افراد نمي و آزاديبه نظر باتخم،برخورداري از قانون ص كساني است كه

و نبود آن دو را احساس مي ).28: 1376آرون،(كنند اين دو واژه برخورد دارند
 اراده در جامعه مدرن ژان ژاك روسو، اراده فردي از طريق قرارداد اجتماعي به

و برابري قانون،آزادي. شود جمعي تبديل مي هيچ. از اركان اين جامعه است،مداري
و همان حاكم يا حكمران.كس بر ديگري برتري ندارد  اراده عمومي تجلي اراده ملي

مي حاكم تنها نهاد صاحب قدرت مشروعواست  زيرا مردم به رضايت رود؛ به شمار
ك مي. اند ردهاراده خود را به او واگذار ب حاكم قانون وضع و گروهي ،نام حكومته كند

ب،بدين وسيله. كنند قانون را اجرا مي ميه جامعه مدني ).41: 1376بيگدلي؛(آيد وجود
راـاي است قانونمند جامعه،جامعه مدني از نظر روسو  قانوني بر پايه اخالق كه عدالت

و عاليق نفساني مي و عاطفه وظيف. كند جايگزين غريزه و تكليف به جاي ميل ه
مي مي و حق بر شهوت مسلط  فردي كه در جامعه).151: 1373شواليه،(گردد نشيند

،جامعه مدني. انديشد طبيعي به فكر منفعت خود بود در جامعه مدني به جمع مي
آناي عقالني جامعه و در مياست و استحقاق، به هر كس آن قدر رسد كه شايستگي
و مالكيت حقوق فردي. داردآن را  و كنترل شده است،حق، آزادي در جامعه. تعريف
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و، حدود مالكيت،تر بود، اما در جامعه مدني طبيعي مالكيت بر پايه حق قوي  آزادي
و عقل مشخص مي ).42: 1373شواليه،(كند قدرت را قانون

 همه را متشكل از سه عنصر بنيادين آزادي كانت با طرح جامعه شهروندان، آن
: 1376منوچهري،(داندميآنها استقالل اقتصاديو برابري قانوني افراد،،اعضاي جامعه

آن در ديدگاه توماس هابز، جامعه متمدن همان دولت). 78 شهر است كه عنايت اصلي
و مرگ خشونت و آرامش براي انسان فرار از ترس و ايجاد صلح آدام. هاست آميز

ها از طريق وضع قرارداد، در جهت تكامل جه كنش انسانفرگوسن، جامعه مدني را نتي
مي»جامعه طبيعي« و،كند تعريف  اگرچه جامعه مدني را حاصل عملكرد آزاد نيازها

مي سودجويي انسان  آدام اسميت در نظريه اقتصادي).138: 1376 نژاد، وردي(داند ها
مي»نظم اجتماعي«مدني، شرايط وجود ك را در مكانيسمي و نيت يابد ه وراي خواست

ا همسان مي ر ، منافع آنها ب. كند افراد جامعه و ملل«،جاي لفظ جامعه مدنيه او »جامعه
ميميبه كار را و جامعه را داراي قوانين خاص داند كه بر مبناي آزادي طبيعي شكل برد

و دولت حق دخالت در آن را ندارد »هجامع« به تفكيك مفهوم،وي به طور كلي. گرفته
).139ص( اعتقاد دارد»دولت«از مفهوم

كه نجامينب  خارج از قلمرو سياسي، از هستي بشري»بخشي«كنستان بر آن است
و جامعه مدني دولت قرار مي و آزادي تجلي،گيرد او. هاي مدني است گاه حقوق

و خصوصي را از جمله باالترين آزادي بهره مي مندي از استقالل فردي خ ها ارج داند كه
و حاكميت سياسي هاي كنستان آزادي.تواند مطرح شودمي،از هرگونه رقابت اجتماعي

و مدني را مكمل يكديگر مي او سياسي و از نظر و نحوه تعامل آنها،داند  تركيب اين دو
).139ص( مهم است

آن هگل، جامعه مدني را دستاورد جهان مدرن مي  دولت بنياد ارگانيك،داند كه در
مي. مدني استجامعه و جامعه مدني را يك چيز«: نويسد هگل در اين باره اگر دولت

و آزادي  و تضمين مالكيت خصوصي و وظيفه دولت را پاسداري از امنيت بيانگاريم
 خواهد بود»فرد« آنگاه هدف نهايي دولت حفظ منافع افراد، به عنوان،شخصي بدانيم

ب ايآيندميخاطر آن گردهمه كه وو نتيجه ن شود كه شركت در دولت به اختيار
.)140ص(»تصميم هر يك از آنها واگذار شده است

مي، بنابراين هاي به گذشته،»جامعه متمدن«پرداخت به موضوع كه شود مالحظه
و به شكلي متمايز،و متفكرانرسد دور مي جامعه به تبيين، با استفاده از مفاهيم مختلف
و ويژگي نشانهومتمدن هاي آنها بر حسب با وجود اين، ديدگاه.اند هاي آن پرداخته ها

ازبرخي. بندي است معيارهايي قابل طبقه :از اين معيارها عبارتند
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و محترم شمردن ارزشي مانند رعايت حقوق انسانگاهميت عناصر فرهن• هايي ها
و عدالت؛  چون آزادي

و جام• و نقش اراده افراد در سرنوشت خويش  عه؛جايگاه ملت
 منشاء الهي يا انساني قوانين حاكم بر زندگي اجتماعي؛•
 جايگاه قانون در روابط اجتماعي؛•
و حكومت در قبال يكديگر؛•  وظيفه ملت
.ها با يكديگر كيفيت روابط انسان•

و يا همه اين معيارها بندي توان به دستهمي،براساس تأكيد بر يك يا چند
كهالح.پراختپيش گفته رويكردهاي متفكران  ديبايد بررسي شود گاه امامددر

. استارهايي برخورد خميني، اين نوع جامعه از چه نشانه

 هاي جامعه متمدن شاخص

و در و تببين جامعه متمدن با در نظر گرفتن عناصر خدا، انسان  بينش اسالمي، طرح
و نيز توجه به همه ابعاد انسان ني، عاطفي، مانند اعتقادي، عقال(رابطه آنها با يكديگر

مي،)و فرهنگي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، به)ره( تبيين ديدگاه امام.گيرد صورت
در پرتو چنين بينشي ممكن عنوان انديشمند مسلمان در خصوص جامعه متمدن نيز

 دربارةو قضاوت مختلف متفكر در مسائليك انديشةو شناخت در مطالعه«. است
و ضروري متفكر الزمآن بينيو جهان شناسي از هستيهي آگاوي فكري چهارچوب

كه است، به نگرش متأثر از نحوة مختلف سؤاالتبه پاسخي هر نوع چرا و هستي او
 متفكر با مبانييك انديشة ميان تنگاتنگ ارتباط نوعي اينكه يعني است جهان
و.»)2: 1382فوزي،(»د دارد وجووي شناسيو انسان شناسي هستي  در نگاه امام، جهان

و هر آنچه در آن است، مخلوق خداوند است و در بين اجزاي هستي در عين شباهت
و كثرت در وحدت/ اصل وحدت وجود(تمايز، وحدت وجود دارد ). وحدت در كثرت

در اين چارچوب فكري، انسان اشرف مخلوقات است كه هدف از خلقت وي عبادت 
 بايدكه بوده، انسان جهان از خلقت هدف تفكري در چنين...«. باري تعالي استذات 

كه عنوان به و استعدادهاي وجود است مراتب جميع جامع موجودي  بالقوة، رشد يابد
 منظر از اين. يابد خود دست مطلوب كمالبه طريق برساند تا از اين فعليت خود را به

م از جهانآن را براي خود بايد توشة انسانكه آخرت براي استاي انند مزرعهدنيا
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به در مزرعة كشت طريق  به منظور،در اين نوشتار.)2و3صص(» آورد دست دنيا
هاي هاي متنوع واقعيت بندي برحسب ماهيت از منطق مقوله،ترسيم ابعاد جامعه متمدن

در پرتو بينش اسالمي به عنوان چارچوب) سياسيوياقتصادي، اجتماع(زندگي 
و نمونهكه در اين مقااله سعي شده است.تمفهومي استفاده شده اس هايي گويا

و نشانه برجسته از شاخص بودن آنها را به عنوان عناصر ضروري،)ره(هايي كه امام ها
اي. سازنده جامعه متمدن مورد نظر قرار داده است، اشاره گردد ن راستا، موضوعاتدر

آنجامعه متمدن، موانعيها شاخص:گانه سه و راه تحقق ي مربوط به رفع اينهاحل،
حداكثر تالش رو، از ايناند، هاي اساسي اين مقاله عنوان شده به عنوان پرسش،موانع

و منطبق با گفتار اماميهاي صورت گرفته است تا سنجه انجام. گزينش گردد)ره( اساسي
ك مي كليازاري، ضمن اينكه مانعچنين هايي معتبر شود نشانه گويي خواهد شد، باعث

و زمينه را براي تحقق بازبيني تجربي  نقش اساسي.دساز مساعدو پايا را فراهم آورد
با( اين خواهد بود كه به اين پرسش پاسخ دهد،بازبيني تجربي فاصله وضعيت موجود

و چنين، ترتيببدين). وضعيت مطلوب تا چه حد است؟  مقاله تالشي نظري است
سازي در خصوص جامعه متمدن ضمن اينكه گامي براي پركردن خأل تئوري،تالشي

مي است، بخشي حياتي براي انجام پژوهش .تواند به حساب آيد هاي تجربي نيز

 اجتماعي جامعه متمدنـهاي اقتصادي شاخص
مي به برخي معرفدر اين بخش،  اجتماعي جامعهـ ساختاراقتصادي تواند هايي كه

:شود را بنماياند، اشاره مي
و نيز وجود نقش،مراتب اجتماعي سلسله* هاي اجتماعي براساس قواعد مشخص

امعه مثل بدن انسان استج. ضروري استمتمايز همراه با حفظ يكپارچگي اجتماعي
و نيز،كه در آن و درجات اجتماعي براساس قواعد مشخص  وجود وجود نظم

، امري ضروري است نقش و انسجام اجتماعي ).3(هاي اجتماعي متمايز همراه با نظم
 اجتماعي عبارت از دانش همراه با تزكيه، تقوا، جهاد در راه بندي ترتيبمالك*

و خدمت و خدا و. مفيدبودن به حال آنست دهي به جامعه و نژاد در اسالم جنس، قوم
و گروه ند معيار تعيينتوا نمي،مواردي از اين قبيل ب كننده پايگاه اجتماعي افراد ه ها

ج 1371خميني، امام(حساب آيد به).1:319، و مفيد در ديدگاه امام، اقشار اثرگذار
و در رده،حال جامعه هاي اجتماعي جزء طبقات باالي بندي اقشار مهم جامعه بوده
ب ميه اجتماعي كا جوانان، تحصيلكرده. آيند حساب و كوخها، نشينان رگران، مستضعفان
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.)4(از جمله اين اقشارند
روح تعاون،. مردم با يكديگر رحيم هستند.روابط اجتماعي مبتني بر محبت است*

و پوياست  بين اقشار اجتماعي،.)273ص(اسالميت، انسانيت بين مردم زنده، شكوفا
.وحدت وجود دارد

و نخبگان خودي توجه دار* بجامعه به مفاخر و آنها را وهد عنوان الگوهاي فكري
ب)هاي مرجع گروه(رفتاري و پويايي خويش و شاخص مقايسه، ارزيابي ه مبنا قرار داده

آباداني، بهداشت، اشتغال،(امعه از رفاه اجتماعيج.)796و 797صص(آورد حساب مي
و جاهب...) تأمين معاش، مسكن، پوشاك و همه اقشار معه در كفايت برخوردار است

ج1371امام خميني،(كنند رفاه زندگي مي ،1:749.(
مراتب حائز اهميت است كه پذيرش ضروري بودن سلسله، اين نكتهتوجه به

آن اجتماعي براساس مالك و كاركردهاي حاصله از بي،هاي مذكور عدالتي به معناي
از بلكه؛اجتماعي نيست كه عدالت اجتماعينشان و وحدت همراه با صفت تعاون دارد

و توده مردم به نخبگان خويش عشق مي  شدن عمومي،نتيجه چنين فرايندي. ورزند است
 آمدن شرايط مختلف از جمله فراهمن البته در سايهآتحقق رفاه اجتماعي است كه

باي فرهنگيو سياسياجتماعي،هاي نظام ، متصف است اسالميهاي ويژگيه كه
ميد.شدخواهندو تقويت تسهيل توان سطوح مختلف هويتر پرتو چنين نگاهي نيز

و اجتماعي  و جهان(انساني را از يكديگر) فرد، خانواده، محله، قوم، ملت، ملل، امت،
 ضمن اينكه. متعارض نيستندهاي متمايز، لزوماً اين هويت،در بينش اسالمي. بازشناخت

و فايده مي الزم  باعث،ها براي همه اين هويتوجود هدفي واحد. توانند باشند مند نيز
 مختلفي هاي هويت امام حضرت«براساس اصل وحدت وجود. شود وحدت آنها مي

به...و، ملت، قبيله نظير قوم  قرار اينها را اسالم حدود همة شناسد وليمي رسميت را
و تمام مي و طبيعتاً بقيميـ اسالمي ديني ها را هويتي هويت دهد در هويتةداند ها بايد

، ملياي، قبيله قومي هاي ديگر، هويت عبارتيبه. قرار بگيرند اصيل هدف اين راستاي
نهو عرضي فردي هاي هويت...و ).14: 1382فوزي،(»و ذاتي اصلي هستند

 هاي سياسي جامعه متمدن شاخص

و مديران جام خصوصيات حكومت، دولتدر اين بخش، عه، جايگاه ملت، مردان
و قواعد روابط بين و دولت، اصول  بر مبناي ديدگاه،الملل در جامعه متمدن رابطه ملت
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:شودميتشريح)ره(امام
و مديران جامعه-1  خصوصيات حكومت، دولتمردان

و مال ملت را هدر نمي*  خميني، امام( دهد حاكم، داراي تقواي سياسي است
ج1371 ،1:166.(
حاحاكم* و سطحكبا ملت يكرنگ است، سطح روحي م باالتر از همه آفاق
و عدل است. تر از همه ملت استنياش پاي زندگي . چنين حكومتي، حكومت عقل

و حكومت الهي است  سطح:امام درجايي ديگر اشاره دارند.)46ص(حكومت ايمان
 در تعبيري).497ص(تر از آنهاست زندگي حاكم در سطحي برابر با مردم يا پايين

).13ص(»نندكميامرا فقيرانه زندگي«: فرمايند ديگر مي
بن* و علي و دوستدار ملت هستند مثل اميركبير عناصر اصلي حكومت، خادم

و انسانيت مثل اسرائيل ).8ص( يقطين نه دشمنان ملت
مي* و به آن عمل .)78ص(كند حكومت تابع قانون اساسي است
در* مس حكومت خويش را ميئو مقابل ملت .)250ص( داندل
).126ص(حكومت همان خدمتگزاري است نه آقاگري*
و رفتار* و بين قول و حاكمان صادقند و عمل(مديران شان انطباق وجود)شعار
).8و3صص(»من ميل دارم كه عمل ما بيشتر از قولمان يا موافق با قولمان باشد«دارد 

 جايگاه ملت-2
س* .)214ص(ياسي ناشي از ملت استنظام
مي* مي مردم تصميم و قدرت در دست ملت است گيرند، نظارت .)214ص( كنند
 اينبرامام بارها ). 2:106ج، 1371خميني، امام(همه امور دست خود ملت است*
ت مي. كيد ورزيدندأنكته از«:توان به اين عبارات اشاره نمود براي مثال ما هر چه داريم

وقتي«.)533ص(» شود بدون مردم موفقيت حاصل نمي«).124:همان(»ن ملت استاي
).231، 1371خميني، امام(»شود ملت گفت نه، نمي

مي* هاي اصلي تحقق يكي از مكانيزم. خورد سرنوشت مردم توسط خود آنها رقم
و آزاد استاين حق، وجود  در اساس دمكراسي اين است كه مردم«. انتخاباتي صحيح

و بايد خود مردم سرنوشتشان و در وكالي خودشان كه مجلس بفرستند؛ آزاد باشند آراء
).106ص(»را تعيين كنند

مي رأي ملت، در رسانه* ).107و108صص(گردد هاي جمعي منعكس
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و دولت-3  كيفيت رابطه ملت
و خودماني است* و دولت قوي ).599ص(پيوند بين ملت
د* و اتباع ).177ص(ولت خدمتگزار ملت هستند نه آقاي ملتدولت
مي* ).19ص( گذارد دولت به ملت احترام
و ملت پشتيبان دولت است* و دولت خادمانه است ).3ص(رابطه ملت
و دولت با يكديگر دوست هستند* ).604ص(ملت
).498ص(كنندميدولتمردان محبت مردم را جلب*
از خواست گروه* و ملت  در ديدگاه امام اگر. عمل به قانون است، حكومتها

و يا ملتي درخواستش اين است كه حكومت به قانون عمل كند  اين ملت، ملت،گروه
و مترقي است ).19ص(متمدن

و بدبخت* ).17ص( ها هست دولت به فكر بيچاره
و دستگاه حاكم تفاهم وجود دارد* اه حاكم هاي عدم تفاهم بين دستگ نشانه. بين ملت

وجود ارعاب، فشار، شكنجه، حبس، نپرداختن ماليات،:و ملت از جمله عبارتند از
و دشمني نسبت به دستگاه حاكم ).498ص(كارشكني، عدم اعتماد

و قواعد روابط بين-4  الملل اصول
و احترام متقابل است* :1ج، 1371،امام خميني(روابط خارجي مبتني بر دوستي
ج467 ).2:803و

).5(آغوشش به همه مظاهر تمدن باز است*
).204و 109صص( دهد به بيگانه حق دخالت را نمي*

، داري نظام سياسي با عناصري از قبيل دين،بنابراين در ديدگاه امام خميني
و مردماُمرا؛ قانونپايين خدمتگزاري، سطح زندگي اقتصادي ساالري قابل جمع مداري

و ائمه قابل مالحظه خواهدايواقعيمصاديق. است ن واقعيت در زندگي سياسي انبياء
مي. بود و دول ديگر ضمن اينكه ؛پايه همين چارچوب رابطه داشتبر،توان با ملل

و اقتدار خويش را از دست داد بميهمچنين. بدون اينكه استقالل اتوان با آغوشي باز
و از دستاورد انساني تمدن .ها بهره وافر جست مظاهر تمدن برخورد كرد

 هاي فرهنگي شاخص-5

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

)ره(جامعه متمدن از ديدگاه امام خميني

109

ها، اعتقادات، گرايش عناصري از قبيل افكار، باورها،هاي فرهنگي، شاخصمنظور از
و نيز منابع سازنده اين عناصر است ارزش .ها، هنجارها
و حدود آزادي قوانين الهي استانسان* و آزاد است ).14ص( محترم
و قالل، آزادي عقيده، آزادي بيان، آزادي مطبوعات،حقوق اوليه بشر از جمله است*

و رعايت مي و تلويزيون در جامعه متمدن تأمين ).194ص( شود آزادي راديو
و توانايي برابرزن داراي* ).363و171صص( استبا مرد احترام، جايگاه
و شاخص* و ارزيابي استمحوريقانون اساسي محترم .)14و15صص( نظارت
نه* در تنها افيون ملتدين و قيام مردم ها نيست بلكه مايه وحدت جامعه، حركت

و به زير كشاندن قدرتمند و سبب احياء محرومان است برابر ظالمان ).440ص(ها
و اجتماعي منشاء ارزش* و قواعد رفتار فردي و الگوها و قرآن،هاي اصيل  اسالم
مي.است و هنجارهاي ديني در آن رعايت).440ص(شود احكام اسالم در آن جاري
و گرانبراي مثال. گردد مي و ديگر اجحاف كم بازار اسالمي است و ربا فروشي، فروشي

).592ص(شود خوري نميو مفت
ب* اره آزادي و شمندترين ارزشزعنوان يكي از ها، نعمت بزرگ الهي، امانت الهي

ميبزرگترين موهبت الهي  ).440ص( شود تلقي
ميبه ملت خدمت* ).900ص(شودو مملكت خدمت به خدا تلقي
و تربيت* و تربيت«.شده هستند افراد مزكي آن اگر افراد يك ملت تزكيه شده باشند

).605ص(» ملت پيشرو است
و يأس به خود راه* افراد باور دارند كه خواستن، توانستن است، اميدوارند
كه. دهند نمي خ« افراد باور دارند و قدرت خودشان را بشناسبايد د، به خودشاننودشان

و نسبت به موفقيت اميد داشته باشند صص(»تكيه كنند به مفاخر خودشان رجوع كنند
).799و 797

و شخصيت خود غافل نيستند* و از خود و آگاهند .اشخاص بيدار
و روحي هستند، نمي* صص(بازند ترسند، خود را نمي افراد داراي استقالل فكري
).672و667و668

و اشخاص نسبت به يكديگر احساس فخر*  برتريوتواضع صفت افراد است
).729ص( كنند نمي

مي،بنابراين و شده توسط امام، ارزش شود كه در نظام فرهنگي ارائه مالحظه ها
و ايفا كنندگان اين نقش و اقتصادي ها در پرتو دين اسالم تبيين قواعد سياسي، اجتماعي
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و اقتصاديبن،و در واقعشده و هنجارهاي همين ارزش،مايه نظام سياسي، اجتماعي ها
.اسالمي است

 هاي علمي جامعه متمدن شاخص-6

).190ص(اند كه خودشان سازنده هستند اي تربيت علمي شده جوانان بگونه*
به* و نخبگان علمي جامعه خـ معلمان، اساتيد پرتوان، رجال ود كه به نفع ملت

و در رفع نيازهاي ملت خود توانا هستند فكر مي ).93ص(مند است بهرهـكنند
و تربيتي جامعه متمدن، داراي جديت فراوان در تحصيل* مراكز علمي، تحقيقاتي

و ايجاد صنعت است  و نشر آن، تربيت متخصص ).3ص(دانش، توليد علم
و شبكه* . فعال دارندهاي علمي ارتباط اين مراكز با دنياي علم
مي علوم، رشته وگرايش* و تدريس و علمي تحصيل شوند هايي در مراكز آموزشي

و مبتني بر احتياج ملت است و،عبارت ديگرهب. كه در راه ملت، تقويت ملت  دانش
و انسانيت است و در خدمت بشر .تكنولوژي جامعه متمدن منطبق با نيازهاي جامعه

و تربي* هاي علمي ها، صرفاً ايفاي نقش تي خاصه دانشگاهبراي مراكز آموزشي
 فرهنگيوهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي بلكه عالوه بر اين ايفاي نقش؛اهميت ندارد
و جامعه را مطابق مصالح در ديدگاه امام، دانشگاه. نيز مهم است ها بايد مقدرات كشور

.ملت تعيين كنند
و در حقيقت جامعه علمي،بر اين اساس، جامعه متمدن آن،است  وظيفه اصلي

هاي تعيين سرنوشت جامعه در چارچوب نظام فرهنگي اسالم با استفاده از پيشرفت
و تكنولوژي است مي،بدين ترتيب. روزافزون علم شود امام خميني همه ابعاد معلوم

و قواعد دين اسالم توضيح  و مطابق با اصول جامعه متمدن را در پرتو بينش اسالمي
ميد مي و قواعد و راه رسيدن به اين نوع جامعه را نيز پيروي از اين اصول در. دانند هند

و مكانيزم ج اين راستا، امام به موانع مياهاي تخريبي .نمايند معه متمدن نيز اشاره

و مكانيزم-7  هاي تخريبي جامعه متمدن موانع

مي)ره(امام خميني ود ضمن اينكه تحقق جامعه متمدن را ممكن اند، خطرات مهلك
آن مكانيزم مينيزرا هاي تخريبي و،در اين بخش. شوند متذكر  در نظر است به عوامل
هايي كه در ديدگاه امام مسير رسيدن جامعه را به سعادتمندي دچار مشكل مكانيزم
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و يا حتي مي و عقبجامعهكند مي را به سوي بدبختي . دهد، اشاره شوند ماندگي سوق
دهب  ماندگي به اين سؤال پاسخ دهيم كه عقب، برآنيم براساس ديدگاه امام،يگرعبارت

ميهاي ملت و چگونه حاصل و مستضعف چرا و مسلمان و چه عوامل شود؟
و دخيل هستند؟،هايي در تحقق اين جريان مكانيزم  مهم

و ذهن اغلب انديشمندان پرسش عقب ماندگي، از مهمترين مسايلي است كه فكر
و پاسخايران مع هاي متفاوتي نيز براي آن ارايه شده است اصر را به خود مشغول داشته

و مكانيزم،در ديدگاه امام خميني).55: 1383خليلي،( از اين عوامل :ها عبارتند
و سركوب آنها در صورت عدم* ايجاد انحراف از مسايل اصلي در همه قشرها

و عم ، كشاندن جوانان به مراكزتبه دستجال آنها، سرگرم كردناموفقيت توسط اجانب
و تبليغ ترقيات غرب جهت غرب و دامن زدن به آنها .زده كردن جوانان فحشا

و منافع خويش نسبت به و طاغوت در راه رسيدن به اهداف از نظر امام، استكبار
و سرنوشت و دو قشر مهم و دانشگاه و يا سركوب دو مركز حوزه ساز جامعه انحراف

و( ب) دانشگاهيروحاني و يا حتي بيشترين حساسيت را . خرج داده حساسيت بيشتري
مي...«چه، اگر اين دو جامعه را آزاد قرار. آيند اين دو جامعه مغز متفكر جامعه بحساب

و همچنين منافع خود  دهند ممكن است منافع اجانب را كه اينها مأمور اجرايش بودند
ن. اينها را به باد دهند و عقب نگهداشتن اين دو قشر بودلذا اولين براي. ظر آنها كوبيدن

و).628ص(»اينكه نگذارند اين دو قوه متفكر رشد كنند امام تأكيد دارند كه طاغوت
و تأمين منافع،سردمداران آنها و يا سركوب،شان در تحقق اهداف  نسبت به انحراف

و دانشگاهي در زمان و اقشار حوزوي و دانشگاه ،اي مختلف به شيوههاي حوزه
از طوريهب؛متفاوت عمل كردند و كه رضا شاه، روحانيون را با اعمال قدرت سركوب

و لباس  و مدارس درست عمل كنندخلع كرده  ولي نسبت به انحراف.نگذاشت مساجد
مي«:اي ديگر اتخاذ كردند دانشگاه شيوه كردند، با اساتيدي كه خودشان انتخاب

هايي در مقابل دانشگاه درست از طرف ديگر جبهه. رشد كنندها گذاشتند جوان نمي
و شلوغ كنند كه اگر  اساتيد هم بخواهندـ فرضاًـكنند كه هرروز بريزند توي دانشگاه

و جوان در زمان).621و2صص(» ها خوب تحصيل كنند، نگذارند خوب عمل كنند
و  شدمحمدرضا، شيوه طاغوت عوض شد بنابراين. تمدن مخالفند كه روحانيون با ادعا

و دانشگاه  را مورد هدف اين منبع قدرت تفكر جامعه بودندمنبع با توجه به اينكه حوزه
و دست تسليم  قتي در ملتي قدرتو«. باال بردرا قرار داد تا توانايي جامعه كم شود

و بايد تسليم شود تفكر كم باشد، نمي  البته). 628و 621و2صص(»تواند كاري بكند
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و دست نشاندگان آنها، معطوف به انحراف همه مراكز بود در ديدگاه امام، سعي اجانب
و افساد جوانان  ميو تباهي ملت »تربيت«اين هدف را آنها از طريق. گرفت را پي

.كردند پيگيري مي
در محيط مسلمانان) اسالم ناب(پوشي اصل اسالم تالش عوامل خارجي در پرده*

و امور مربوط به زندگيبهها حوزهو كافيعدم توجه الزمو  . امور اجتماعي، سياسي
تقريباً از دويست سيصد سال قبل به اين طرف، عوامل خارجي با مطالعه در همه

طور كه هست، عرضه شود شئون ما، دريافتند كه اگر اسالم در محيط مسلمانان آن
و براي آنها مجالي نخواهد بود از اين جهت با عوامل مختلف ي كه داشتند از داخل

االسف ما خودمانمع. خارج درصدد برآمدند كه نگذارند اين متاع نمايش پيدا كند
كهلهم به آنها كمك زيادي كرديم ما از همه مسائ  اسالم، تنها بعضي مسائلي را

و تعالي مشخص مي و خداي تبارك و مابقي مسائل روابط بين خود ـكند، گرفتيم
شد در كتابـ ماست كه اكثر كتب فقهي ما مباحثي كه در حوزه. ها مدفون هاي

و اموري  و نتوانستيم امور اجتماعي، سياسي بحث شد محدود به همين مباحث بود
).653ص( كه مربوط به زندگي است را عرضه كنيم

).599ص( ايجاد ناامني در جامعه*
و عمال آنها بين اقشار مختلف مردم تفرقه* و اندازي اجانب خاصه بين حوزوي

و غفلت آنان از اين نقشه ج1371امام خميني،(دانشگاهي ).2:157جو629؛ 379؛ 1،104،
و ناتواني، خودباختگي، غافل* و سازي از شخصيت ايجاد يأس، احساس پوچي
و تربيت فاسد از ديگر مكانيزمهويت و اسالمي و 659صص(هاي تخريبي است ملي

و شخصيت خويش را عامل اصلي عقبامام عنصر غفلت.)627 ماندگي ذكر از خود
نهاآ.هاي بزرگ خورديم، صدمه شخصيت بود اي كه از قدرت باالترين صدمه«. كنند مي

و بجاي آن يك شخصيت  و اسالمي را از ما بگيرند كوشش كردند كه شخصيت ايراني
و غربي بگذارند  اين بود كه از هاي فاسد رژيم سابق تربيت. وابسته اروپايي، شرقي

همان كودكستان زمينه تبديل اطفال ما را به يك موجود وابسته فراهم كنند تا برود به
و بعد هم از آن باالتر ).599ص(»مرتبه باال مثل دبيرستان

و ملت مشكالت موجود بين دولت* و نيز بين دولت ها  هاي اسالمي هاي اسالمي
).729ص(

و وحشت در كشوره* و ملتايجاد رعب ج 1371امام خميني،(هاا ،2:146.(
و هر متصدي امري خطر است«. حب نفس* كه. آنچه كه براي هر انسان هر باليي

و خودخواهي است انسان يا جامعه از دست قدرتمندان مي ائمه. بيند، در اثر هواي نفس
حب: اند ما درروايات فرموده ميا ما بايد تا اندازه. النفس رأس كل خطيئه بهي كه توانيم
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و از چيزهايي كه دام شيطان است كه بزرگترين دام، همان شيوه آنها عمل كنيم
و بر صراط مستقيم الهي راه برويم تا بتوانيم  خودخواهي انسان است، رهايي پيدا كنيم

و هم جامعه مان را اصالح ).123ص(»كنيم هم خود
و دولت* و عدم ادراك هاي اسالمي از تعل دورشدن مسلمانان يمات اسالم

).500ص(هاي اسالمي هدايت
و خارجي جامعه متمدن را آشكارا بيان بدين ترتيب امام ضمن اينكه آفات داخلي

و خارجي يعني استفاده از شيوه،دارد مي هاي متنوع به استراتژي اساسي دشمنان داخلي
و شرايط در دستيابي به اهداف شوم خود نيز اشا و از اين در پرتو زمان ره صريح دارد

مي ملت،طريق و عمل دعوت و مستضعف را به هوشياري .نمايد هاي مسلمان
آن عوامل، شيوه و حفظ و شرايط تحقق جامعه متمدن  ها

و،شود كه چه عوامليميبه اين سؤال پاسخ داده در اين بخش،  تحت چه شرايطي
د چگونه مي و وتوانند تحقق جامعه متمدن را سبب شوند تداوم آن مؤثر باشند؟ر حفظ

و ماندگي ملت در بخش قبلي به اين مسأله پرداخته شد كه عقب،عبارت ديگرهب ها
و در اين بخش برآنيم به اين  و چگونه ايجاد شد؟ و مستضعف چرا جوامع مسلمان

و ملت ب سؤال پاسخ دهيم كه جوامع و مستضعف با چهه هاي مسلمان كارگيري
و غيرمتمدنمي، تحت چه شرايطيوهعواملي، چگون توانند از وضعيت ناخوشايند

و تداوم آن همت گمارند؟ و در حفظ و سعادتمندي نايل آيند و به توسعه  خارج شوند
به)ره(حضرت امام و هاي پرسشدر پاسخ  مذكور، به عوامل مختلف، شرايط مهم

ميكارآمدي هاي مكانيزم ازنمايند كه از جمله آن عبارتن اشاره :د
و اميد به موفقيت* از مكانيزماين. بيداري، خودباوري، باور به توانايي ها

و سعادتمندسازي جامعه است مكانيزم مي. هاي اساسي براي سازندگي خواهيم ما كه
و مي توانيم كار وابسته نباشيم، بايد اول بيدار شويم كه ما خودمان هم شخصيت داريم

ج 1371امام خميني،(انجام دهيم  مي).2:218، شوند البته امام در راه سازندگي متذكر
و بايد اميدوار  كه نبايد توقع داشت كه يكروزه به همه چيز رسيد اما نبايد مأيوس شد

و به اراده خود تكيه كرد ،شده طرح اثبات ادعاي به منظور حضرت امام).218ص(بود
وق«: نمايد به شواهد مشخصي نيز اشاره مي تي چيزي را بخواهد، اين خواهد يك ملت

شد، ممالكي مثل ژاپن اول چيزي نبودند، كوشش كردند تا اينكه حاال با آمريكا مقابله 
مي مي و بسياري از چيزهاي ژاپن در آمريكا به فروش رسد يا هندوستان كه االن كنند

و ابسته پيشرفته است، براي اين است كه اين فكر را در خودش پيش آورده كه ما نبايد
و تكيه بر آن اساس پيروزي است باور به توانايي).297ص(باشيم ).297ص(هاي خود
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و قانون قانون* و قانون نونقا. مداري گرايي مداري سبب گرايي مايه وحدت جامعه
و اين دو زمينه و آرامش آن براي ترقي ديگر ابعاد جامعه فراهم را هاي مساعدي امنيت

).105؛ 2:315جو1:911ج،1371امام خميني،( آورند مي
ب* و و تلويزيون و تربيتي خاصه راديو وهاصالح مراكز آموزشي ويژه حوزه

و اهميت اين مراكز به جهت ايفاي نقش. دانشگاه هاي اساسي از جمله تبليغي، تربيتي
 تحقق نتايج فوق مشروط به فراهم آمدن،در ديدگاه امام). 761ص( سازي است آدم

و دانشگاهي شرايطي و نترسيدن اقشار حوزوي و دانشگاه  ازجمله وجود وحدت حوزه
و به).888ص(است استكبار از اجانب  معني اصالح دانشگاه، هدايت آن در توجه

و تأمين آن است و گرايش كه رشته طوريهب. نيازهاي ملت هاي تحصيلي مطابق ها
و توسعه حويابند نيازهاي ملت تأسيس شوند به، ديني هاي علميه وزه مباحث  مربوط

. عبادي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي باشد ازجمله هاي زندگي همه عرصه
و دخالت اهميت* زن.دهي وي در امور سياسي بخشي به زن  در ديدگاه امام، نقش

مي طوريهب. حتي از نقش مرد باالتر است از«:كنند كه تصريح نقش زن در جامعه باالتر
براي اينكه بانوان عالوه بر اينكه خودشان يك قشر فعال در همه ابعاد.ش مرد استنق

از. كنند هستند، قشرهاي فعال را هم در دامن خودشان تربيت مي خدمت مادر به جامعه
و هر كس باالتر است مي. خدمت همه را انبيا خواستند كه قشري باشند كه جامعه

و شيرمردان و شيرزنان ).2:272ج،1371خميني، امام(»ي به جامعه تقديم كنندتربيت كنند
و مشكالت اقتصادي جامعه*  تأمين رفاه مردم در نظر امام از اهميت.حل مسايل

و خودكفايي اقتصادي را ضامن ايشان،كه طوريهب؛فراواني برخوردار است استقالل
و عدم وابستگي در عرصه و موفقيت جمهوري اسالمي اميدواري هاي ديگر زندگي

).297ص(دانند مردم به آن مي
و شرايط مهم ديگري و شرايط مذكور، عوامل درراامام، عالوه بر عوامل  نيز

و استمرار سعادتمندي جامعه تأثيرگذار دست امام(دانندمي يابي به جامعه متمدن
از،)1371خميني، و شرايط عبارتند : كه اين عوامل

و روضه* . احياي عزاي سيدالشهداءخواني خاصه عزاداري
ب ارتباط با تمدن* و كشورهاي جهان و عدمه هاي مختلف شرط حفظ حقوق اوليه

و آزادي .صدمه به استقالل
و خوب عمل كردن همه گروه* .ها فعاليت همه مردم
.و متخصص) مزكي(داري امور جامعه توسط مديران متقي عهده*
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و توكل* .خدابه وجود اخالص در عمل
و كافي در جامعه* .تأمين امنيت الزم
ب اهميت* ).االرضي در مقابل ذخاير تحت(االرضي عنوان ذخاير فوقهبخشي به جوانان
.مبنا قرار گرفتن قرآن براي ملت*
و تهذيبباور* .و بعد ديگران خود به تقدم اصالح
و مبدعان* و ملت از مخترعان .حمايت دولت
و استعدادها توسط همه دوستداران همه توان)تنروي هم گذاش(انباشت* ها

و ملت در جهت اصالح جامعه .اسالم
و پرورش همراه* و تعليم با تزكيه .سازي دانش
حق* و استقامت در راه و سستي در مشكالتوجهاد . عدم هراس
در توجه به سوابق، افكار وروحيه انسان* بهبها جاه كارگيري آنها .معهعنوان مديران
و نهي از منكر* و عمل به اصل امر به معروف .اعتقاد
و آموزش تقويفّالبخشي متك اهميت* ن جامعه به تقوي، دعوت مردم به تقوي

.توسط آنها
.تكيه بر مردم*
و دانشگاهي،به جامعه توسط علماء) اسالم ناب(معرفي اصل اسالم* ها، نخبگان

.متخصصان
ميبدين ترتيب و مكانيزمكهشود معلوم و حضرت امام به انواع عوامل هاي ذهني

و مكانيزم و اين عوامل و خرد در رفع موانع اشاره دارد ها را در ابعاد ديني، عيني، كالن
ميورواني، اجتماعي، اقتصادي، سياسي  و تشريح .كند علمي مطرح ساخته

 گيري نتيجه
م برتنتايج و ازررتب بر اين مطالعه :سي عبارتند

با-1 و بررسي مسايل زندگي مبادرتبينشي اسالميامام  نسبت به طرح واقعيات
و جامعهيدنورز و تشريح سعادتمندي انسان و در تعريف با،د و رابطه متقابل آنها

.ند همت گمارد،يكديگر
 تعامليـجامعه متمدن، نگاه چند بعدي) هاي شاخص(ها نگاه امام به نشانه-2
ازهاي كه جنبهاست و عيني واقعيت حيات اجتماعي را سطوح خرد تا كالن ذهني

و شرايط؛ انسان موجودي فاعل است، در نگاه امام.شود شامل مي  ضمن اينكه از جمع
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و نقشبه عبارت ديگر، امام. پذيرد اجتماعي نيز اثر مي تأثيرگذاري جمع بر فرد آفريني
و توكل بر كه امام تأكيد دارند. داردرا قبولو فرد بر جمع  افراد از طريق آگاهي، اراده

ميمي،خدا و جامعه بر آنها وارد و ناماليماتي كه جمع سازند، توانند در مقابل فشارها
و بر آنها فايق آيند  نيزو واحدهاي اجتماعيجامعه، از ديگر سو در نظر امام. بايستند

.تأثيري اساسي بر افراد جامعه دارند
ام-3 و زندگي اجتماعيام، در نظر گرفتن همه مطابق ديدگاه  از شرايط ابعاد انسان

و مصون البته اين به معناي. هاست ماندن آن از آسيب الزم براي تعادل اجتماعي جامعه
ب؛مراتب اجتماعي نيست عدم پذيرش سلسله ازه بلكه عكس وجود درجات اجتماعي

و استحكام نظم  بر همين. در جامعه استجمله شروط الزم براي انسجام اجتماعي
هاي فردي، خانوادگي، محلي، قومي، ملي، ديدگاه امام در خصوص انواع هويت،اساس

و جهاني قابل توضيح است امام با قبول سطوح مختلف هويت جمعي، وجود. فراملي
و غيرمتعارض آنها را به رسميت شناخته ميو همزمان و ضروري .داند چنين امري را الزم

د-4 و واقع وجود و رجات اجتماعي شدن برخي اشخاص در مسندهاي فرماندهي
و برتربودن آنها،مديريتي جامعه به لزوماً به معناي ممتاز  بلكه؛ديگران نيستنسبت

هايي چون آنچه معيار امتيازبخشي در جامعه توحيدي است، برخورداري از ويژگي
، مفيد بودن به حال جامعه، جهاد،، تقوا، ارائه خدمات)دانش الهي(دانش توأم با تزكيه 

و امور خيري از اين قبيل است .ايثار، انفاق
و امنيت در جامعه-5 و پويايي آن است، وجود نظم در اين. شرط الزم زندگي
مي،راستا .داند امام وجود دولت را امري ضروري
آن-6 و تحقق ز جامعه متمدني كه امام سوداي معرفي و حمات را را در سر داشتند

و جنبه اند، ضمن اينكه به شاخص فراواني نيز براي آن كشيده از ها هاي مادي زندگي
را، تأمين معيشتو قبيل رفاه، اشتغال، بهداشت، مسكن و همه آنها  توجه دارد

وهاي اما اصالت در اين جامعه با جنبه؛گيرد دربرمي  معنوي زندگي از جمله اجتماعي
هاي زندگي، وجود روابط الهي ي، مشاركت زنان در عرصه روحآرامشزادي،آاستقالل،

و دوستانه بودن رابـ  و طه انسانانساني بين مردم، خادمانه و دولت ملتها با يكديگر  ها، ها
و تعلم ها، اراده شدن نيت خدايي و ها، باورها، اهداف، رفتارها، تعليم در. استغيره ها

و مالكيت جامعه متمدن مورد نظر امام، حقوق عامال ن اجتماعي مثل آزادي، عدالت،
و رعايت مي و قواعد زندگي منشاء الهي دارند يا مورد تأييد احكام الهي شود؛ قوانين

و و روبط اجتماعي مطلوب هستند؛ ملت هستند؛ اين نوع قوانين قواعد، مالك زندگي
و جامعه و نقش افراد در سرنوشت خويش .اسي استاس،جايگاهي واال در جامعه دارد
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و ملتماندگي در خصوص عوامل عقبامام-7 و مستضعف جوامع ، هاي مسلمان
و عمال داخلي آنها را عامل اصلي مي و از ديگر از يك سو اجانب، استعمارگران داند

و عدم آنهاهاي مسلمين را به دوري سو، كليه گرفتاري و قرآن  از تعاليم عاليه اسالم
نس ادراك هدايت ميهاي اسالمي .دهد بت

م ضربه-8 و و مستضعفان، مهمترينلزدن به شخصيت اسالمي ي مسلمانان
و عمال آنها در راه دست و اهداف استراتژي اجانب استعمارگران. ان استشيابي به منافع

و تربيتي خاصه دانشگاه و با تسخير مراكز آموزشي و مديريتي جامعه ها، مراكز سياسي
ب  يابي به اهداف خودا خواست خويش، در راه دستنيز همسوسازي اين مراكز

در در اين راستا، اجانب با استفاده از مراكز مذكور، مكانيزم. اند كوشيده هاي مهمي را
از اين مكانيزم. اند دستور كار خود قرار داده :ها از جمله عبارتند

و فاسد تربيت- )هاي غيرالهي تربيت(هاي طاغوتي
و مليسازي از شخصيت غافل-  اسالمي
 سازي وابسته-
و ارعاب-  ايجاد خوف
و ناتواني-  ايجاد احساس پوچي
 ايجاد يأس-
و دانشگاهي تفرقه-  اندازي بين اقشار جامعه خاصه روحاني
و تضعيف وارونه،)اسالم ناب(پوشي اصل دين پرده- آنسازي معناي دين
و دين سركوب دين-  خواهان داران
ف- و  ساد اشاعه فحشا
 تبليغ ترقياب غرب-
و برپاسازي غائله-  ايجاد ناامني
و دانش- و دين و سياست  تبليغ جدايي دين
 ايجاد خودباختگي-
و وابسته- و نمايندگان مزدور . بكارگماري مديران
مي اين مكانيزم-9 و عوامل ب ها عنوان عناصر اصلي تهاجم فرهنگي برايه توانند

م و بامروز جهان اسالم .حساب آينده ستضعفين
بنحل راه-10 و دست بست عقب هايي كه امام براي خروج از به ماندگي يابي

و مستضعفين برمي،نمايد سعادتمندي معرفي مي  براي.گردد به اسالم، خود مسلمانان
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و جمع الزم است و سعادتمندي فرد و معنوي جامعه ورآباداني مادي وي نظام سياسي
و تربيتيتهاي شخصي نظام و حوزه بخصوص دانشگاه،ساز و همچنين ها هاي علميه

و نظام سياسي تمركز نمود و تربيتي شدن اسالمي،بنابراين. ارتباط متقابل مراكز آموزشي
و حوزه دانشگاه و موفقوترين هاي علميه، عمده ها ترين راه سعادتمندسازي جوامع

و مستضعف در جهان است ملت حل اساسي، بازگشت به هويتاهرو هاي مسلمان
و اسالمي از طريق تربيت الهي است امام خميني نيز مانند اغلب انديشمندان«.انساني

و غرب گفتمان بازگشت به خويشتن، غرب چ گرايي و بازگشتازدگي را به لش طلبيده
و هويت ديني را، و انحطاط معرفي كرد حل مشكل عقب راه به فرهنگ .ماندگي

ميبدين-11 شدن، غربي شدن راه متمدن،در نگاه امامكه شود ترتيب معلوم
از همچنانكه متمدن؛نيست و عدم استفاده شدن به معناي نفي كامل تمدن غربي

و تكنولوژيكي آن  و علمي مي. باشد نميدستاوردهاي انساني رسد نسبت جامعه به نظر
 مدرنيته،در اين رهيافت. استبا مدرنيته يك رابطه گزينشي)ره(متمدن مورد نظر امام

مي نه كامالً تأييد مي و نه كامالً رد و ارزش مدرنيته. گردد شود هاي اي كه به اصول
و قابل استقبال است اي كه به معناي نفي اما مدرنيته؛انساني پايبند باشد، مورد پذيرش

و هويت اصيل فرهنگي باشد، مورد پذيرش نبو و حقوق اساسي انسان واسالم  ده
و اسالمي برخيزد، اي به مبارزه با هويت چنانكه چنين مدرنيته هاي اصيل انساني

.يابد رويارويي با آن ضرورت مي
و»دين«،»سنت«رسد از ميان انواع روابط تبيين شده بين در اين راستا، به نظر مي

سن«-2،»گرايي وضديت با مدرنيته سنت«-1( توسط آزاد ارمكي»مدرنيته« و نفي ت
و»سازي دين/همسوسازي سنت با مدرنيته«-3،»استقبال از مدرنيته نقد توأمان«-4،

و مدرنيته )ره( بيشترين انطباق را با ديدگاه امام»مدرنيته ايراني«)»مدرنيته ايراني/سنت
 در پي شكست سه نوع اولِ روابط مذكور»مدرنيته ايراني«،از نظر آزاد ارمكي. دارد

ا ).69-70: 1380آزاد ارمكي،(ستشكل گرفته
در به نظر مي از راه دست رسد امام خميني يابي به جامعه متمدن، هيچ كدام

سه گزينه و سنت غرب«-1: گانه هاي و غرب«-2،»گرايي مطلق گرايي ستيزي
و سنت غرب-3،»ستيزي مطلق سنت و.پذيرد ستايي مطلق را نمي ستايي  او مدرنيته

وو منطبق با هويتشده سنت پااليش مي هاي انساني، فرهنگي به. پسندد اسالمي را
و فرهنگ خودي)ره(همين خاطر در نگاه امام  كليد اصلي،، بازگشت به اسالم ناب

و رسيدن به جامعه متمدن است رفت از عقب برون .ماندگي
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:ها يادداشت
دي در مقابل طرفداران ترسيم جامعه ايده-1 و متمدن، گروهي  كه اصوالً با وجود دارندگر از انديشمندان آل

و عبث بوده ترسيم جامعه ايده و معتقدند كه چنين تالشي لغو و آرماني مخالفند انسان را دچارو آل
و غفلت از واقعيت خيال و هيچميپردازي و اند محقق نمي يك از آنها چنانكه ترسيم شده گاه هيچ كند شوند

را هاي محافظه چنين كاري از سوي انساناصوالً. قابل اجرا نيستند كار كه شهامت انتقال از وضع موجود
مي،ندارند و عوامل تمدن از نظر قرآنجهت اطالعات بيشتر به كتاب(گيرد صورت .) مراجعه شودمعيارها

مي-2 .العلوم فارابي مراجعه نمايند احصاء توانند به كتاب عالقمندان در اين خصوص
و مقصد جامعه توحيدي، جامعه: فرمايندميامام در اين خصوص-3 اي است كه با حفظ مراتب، يك نظر

و  و چشم و آن مقصد الهي است، همان طوري كه يك جامعه توحيدي در بدن انسان است داشته باشد
و دست از مغز فرمان مي را گوش برند، اما همه يك راه دارند، همه براي اين است كه اين كشور فردي

مياداره كنند و كاربر داريم، مغز فرمان و كارفرما مي لكن فرمانفرما و دهد، اعصاب دنبالش فرمان برند
و گوش همه اينها فرمان مي و چشم و پا جامعه توحيدي معنايش اين است كه در عين حالي. برند دست

و رئيس ست و فرمانفرما هست، در عين اينكه رئيس جمهور، مجلس شورا، سرلشكر و مردم كه فرمانبر اد
يك. عادي هستند، اينها همه بايد از كساني كه فرمانفرما هستند روي قواعد فرمان ببرند لكن همه شان مثل

مي بدن مي از آن روزي كه تمدن در بشر آمده است، الزمه تمدن اين. باشند مانند، همه براي يك مقصد
ب و يكي سرگرد و همه. اشدبوده است كه درجات باشد، يكي دكتر، يكي مهندس اگر همه قواي انتظاميه

و زارع منسجم بشوند در عين حالي كه مراتب  و كارگر قشرهاي ملت از روحاني تا دانشگاهي تا بازاري
و همان طوري كه بدن انسان جامعه توحيدي  و حال يك بدن را پيدا كنند محفوظ است، مجتمع باشند

مي آسيب برنمياست، جامعه هم يك بدن بشود، اگر اين طور بشود،  گويد در امور بايد نظم دارد اسالم
و ظلم. باشد و باال به پايين محبت كند نظم امور با درجات است، در نظام الهي بايد پايين از باال اطاعت

و همه براي خدا باشد  ).897-1:9ج،1371امام خميني،(نكند
ما ما باي:برخي از جمالت امام به اين معني داللت صريح دارند-4 د از نيروي اين جوانها استمداد كنيم،

و با استمداد از طبقهـهميشه توجهمان به نيروي انساني هاي كارگر، تحصيلكرده، الهي ملت بوده است
و به قول من طبقات باال استفاده كرديم، اينها بودند جوان، بازاري و از همين طبقات به قول آنها پايين ها

و اينها هستند كه مي توانند به پيش ببرندكه نهضت را به اينجا رسان و نشين كوخ. دند ها هستند كه مؤونه
و نژاد مالك برت). 788-9: همان(سرمايه اين مملكتند  و.ي نيسترجنس و ترك در اسالم ابداً كرد، فارس

و برابري استاعرب مطرح نيست، آن چيزي كه در اسالم مطرح  .)580: همان(ست، تقوا، صفا، برادري
و مردان داراي حقوق برابر در و تبعيض جنسي وجود ندارد بلكه زنان عدالت اجتماعي حكمفرماست

و زن.جامعه هستند سرنوشت خويش و مردها در مسائل اجتماعي بايد همه  سياسي وارد شوند، ناظرـها
و اظهار نظر كنند جهمان( باشند و امثال اين). 2:123، و قدرت و ها نيست بلكه ارزشامتيازها به سرمايه ها

و ارزش انساني است بزرگي ).438: همان(ها به تقوا
ج(مپذيري ما تمدن غرب را قبول داريم، لكن مفاسدش را نمي-5  اسالم با هيچ تمدني).1:699همان،

را.مخالف نيست، اسالم تمدني را ايجاد كرد راـ كه ششصد، هفتصد سال دنيا ه ادارـ تقريباً اكثر معموره
و محدودشدن كه همه آمال ما همين باشد مخالف است.كرد را. اسالم با دلبستگي انبيا همه مظاهر تمدن
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و رها و علم خارجيها مخالف نيستيم).204و10: همان(قبول، دارند، لكن مهار شده نه مطلق  ما با صنعت
مي ابداً مخالف نيستيم اما با آزادي ).699:نهما(آيد مخالفيم هايي كه از غرب

:منابع

انتشارات:، ترجمه باقر پرهام، تهرانشناسي مراحل اساسي انديشه در جامعه؛)1370(آرون، ريمون-١
.آموزش انقالب اسالمي

و پارادايم فكري عقب؛)1380(آزاد ارمكي، تقي-٢ :، تهرانگي در ايرانندما مدرنيته ايراني؛ روشنفكران
. انتشارات اجتماعـدفتر مطالعاتي

بح«؛)1376(آشتياني، منوچهر-٣ و در“جامعه مدني”هاي پيرامون موضوعثمالحضاتي كلي راجع به مسايل
. سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي:تهران،تحقق جامعه مدني در انقالب اسالمي ايراندر،»ايران

عر مقايسه مشرب عرفاني شيخ نجم؛)1380(اكبري، منوچهر-٤ و مشرب امام اخالقيـفاني الدين كبري
و پژوهش،»)ره(خميني و علوم انساني مطالعات ، 1380، بهار 157، شمار اصفهانهاي دانشكده ادبيات
.53-33صص

وؤم:، تهران2و1، جلد)خالصه بيانات امام خميني(كوثر؛)1371(اهللا امام خميني، روح-٥ سسه تنظيم
.نشر آثار امام خميني

و عوامل تمدن از نظر قرآن؛)1370(بنياد باقرالعلوم-٦ .دارالقرآن الكريم:، قممعيارها
: تهران،تحقق جامعه مدني در انقالب اسالمي ايران»جامعه مدني چيست؟«؛)1376(بيگدلي، علي-٧

.سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي
و مباني گفتگوي تمدن«؛)1376(پراگلر، يوسف-٨  رامين گلمائي،، ترجمه»ها در انديشه امام خميني اصول

.116-64، صص 1376، تابستان67، شمارههمشكو
، سال هفتم، حكومت اسالمي،»)ره(ابعاد توسعه در نظام اسالمي از ديدگاه امام خميني«؛)1381( جهانبخش،ثواقب-٩

.211-182شماره اول، صص
ي امام خميني«؛)1385(خليلي، رضا-١٠ و هويت در انديشه بندي گفتماني صورتاز)ره(تكوين تعاملي دين

صص2، سال هفتم، شماره فصلنامه مطالعات ملي،»تا تحول انقالبي ،26-3.
جال غرب؛)1383(---------١١ و هويت؛ و پاسخ به پرسش عقبآللزدگي روشنفكران: ماندگي احمد

و هويت  صص4مطالعات ملي، شماره،)2(ايراني ،55-86-55.
 اينترنتي فصل نو، مجله؛)1384(پور ازغدي، حسن رحيم-١٢
و كيX؛)1384(پور، فروغ رحيم-١٣ و انسان از ديدگاه حضرت امام خميني و،Zير كگارد رابطه خدا مقاالت

صص77دفتر38،ها بررسي و تابستان، .168-141، بهار
، ترجمه سيدمصطفي»دگرگوني معناي دين تحت رهبري امام خميني«؛)1382(ساچدنيا، عبدالعزيز-١٤

.19، شماره تينمشهرآييني،
و صالحي، جواد-١٥ و«؛)1382(شكوري، ابوالفضل جايگاه گفتمان جمهوريت در انديشه سياسي امام خميني

آن تأويل و پاييز46-47، شمارهاعلوم انساني الزهر،»هاي مترتب .1382، تابستان
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انتشارات: ار، تهرانالسازگ، ترجمه ليي تاهيتلرلآثار بزرگ سياسي از ماكياو؛)1373(شواليه، ژان ژاك-١٦
.مركز نشر دانشگاهي

انديشه،»در برابر جريان روشنفكري) قدس سره( خمينيمرفتارشناسي اما«؛)1379(ظهيري، سيدمجتبي-١٧
.، سال ششم، شماره سومحوزه

.19، شماره متين،»هويت جمعي از ديگاه امام خميني«؛)1382(فوزي، يحيي-١٨
و آسيبهويت ملي در اير«؛)1384(---------١٩ ، سال متين،»)ره(شناسي آن از ديدگاه امام خميني ان

.26هشتم، شماره
تحقق جامعه مدني در انقالب اسالمي،» ديني جامعه مدنيومباني نظري«؛)1376(منوچهري، عباس-٢٠

. اسالمي انقالب سازمان مدارك فرهنگي:تهران،»ايران
 حضرت امام اسالمي با رويكردي به آراءپوشي در شريعت بررسي جرم؛)1383(ميرجليلي، نجمه-٢١

و فناوري،،)ارشد كارشناسي( نامه پايان،)ره(خميني پژوهشكده امام خميني: تهرانوزارت علوم، تحقيقات
.و انقالب اسالمي

و امام خميني؛)1383(ميرجمال، اصغر-٢٢  نامه پايان،)ره(بررسي تطبيقي ماهيت عشق در انديشه حافظ
و انقالب اسالمي: تهران،)ارشد كارشناسي( .پژوهشكده امام خميني

،تحقق جامعه مدني در انقالب اسالمي ايران،»جامعه مدني، كدام نگاه؟«؛)1376(نژاد، فريدون وردي-٢٣
. اسالمي انقالب سازمان مدارك فرهنگي:تهران

٢٤- http://www.fasleno.com/archives/000571.php 
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