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نجف لکزایی ،1رجبعلی اسفندیار
 .1دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 .2عضو هیئتعلمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسال می
تاریخ دریافت ،1121/11/22 :تاریخ پذیرش1121/12/12 :

چکیده
موضوع این مقاله تبیین رابطۀ فرهنگ و سیاست از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسالمم ،ضرالرا امالا
خمین(،ره) است و در آن با بررس ،محتوای اندیشۀ ایشان بر اساس نظریۀ دو فطرا جایگاه فرهنگ و
سیاست بهعنوان امری بنیادین تعریف م ،شود .در این نگرش اما یا رهبر قبل از تشکیل ضکومت کالار
فرهنگ ،م ،کند تا جامعه استعداد پالذیرش پیالدا کنالد .همننالین پال از تشالکیل ضکومالت اسالتمرار
صالح گزین ،از ضروریاا است و فرهنگ و سیاست بهنوع ،در هم تنیدهاند؛ لکن فرهنگ نقال بنیالادین
دارد .با تربیت انسان صالح زمینۀ تشکیل ضکومت اسمم ،فراهم م ،شود و این در شالرایط ،اسالت کاله
انسان صالح و مؤمن با رویکرد سیاست اسمم ،و معیارهای تعریفشدۀ آن تربیت مال،شالود .بالا تشالکیل
ضکومت اسمم ،نمود عین ،سیاست اسمم ،را در قالال فرهنالگ اسالمم ،مشالاهده مال،کنالیم و ایالن
سیاست با استمرار تمام ،صمضیت فرد رهبر بر مبنای فرهنگ اسمم ،تداو م،یابد.

کلیدواژگان
اما خمین(،ره) جنود جهل جنود عقل ضکومت اسمم ،دو فطرا سیاست فرهنگ.
* نویسندة مسئول

Email: Es.ali45@gmail.com
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مقدمه
تبیین رابطۀ فرهنگ و سیاست سنگ زیرین الگوی توسعه در هر جامعه اسالت کاله نتی الۀ آن
تعیینکنندگ ،یک ،از مؤلفهها در تدوین چشمانداز سیاستهای کمن و راهبردی هر اندیشاله را
نشان م ،دهد .در نگاه ،اجمال ،ضداقل سه الگو از رابطۀ فرهنگ و سیاست بهدسالت مال،آیالد.
الگوی نخست که به جوامع استبدادی مربوط اسالت و بیشالترین دورۀ زنالدگ ،بشالر را باله خالود
اختصاص داده است تقد سیاست بر فرهنگ را بررس ،مال،کنالد .الگالوی دو کاله دانال را در
خدمت رهای ،بشر از سلطه قرار م،دهد فرهنگ را بر سیاست مقد م،دارد .این الگالو هالم در
جوامع اسمم ،و هم در جوامع غرب ،طرفدار دارد .در غرب در الگوی وِبِری فرهنگ متالدان ،بالر
سیاست مقد م ،شود؛ لکن این الگو با الگوی اسالمم ،کاله فرهنالگ را مقالد مال،دارد تفالاوا
اساس ،و بنیادین دارد.
الگوی اول

سیاست

الگوی دوم

فرهنگ متدان،

سیاست
متدانی

فرهنگ

جوامع استبدادی

جوامع غرب،

فرهنگ متعال،

سیاست
متعال،

جوامع اسمم،

در الگوی دو وجه سوم ،متصور است که در آن صورا نزاع بهوجود خواهالد آمالد و آن در
صورت ،است که فرهنگ متعال ،باشد و سیاست متدان.،
الگوی نزاع
فرهنگ متعال،

سیاست
متدان،
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دربارۀ زوایای مختلف فرهنالگ و سیاسالت پالشوه هالای ،صالورا گرفتاله اسالت؛ از مطالعالۀ
بینرشته ای سیاست گرفته تا تطبیق موضوعاا به فرهنگ و سیاست موردمداقۀ صاض نظران و
اندیشمندان .پرداختن به نسبت این دو مفهو با اهتما به دیدگاههای مختلف در این موضالوع
و تبیین و تحلیل آن بر اساس نظریۀ دو فطرا ضررا اما خمین(،ره) نالوآوری ایالن پالشوه
است.
با نگاه ،اجمال ،به دیدگاههای اما (ره) مال،تالوان ایشالان را در الگالوی دو قالرار داد؛ زیالرا
ایشان فرهنگ را بر سیاست مقد م،دارند .این پشوه بهصالورا اکتشالاف ،ان الا مال،شالود و
زوایای مختلف پاسخ به این سؤال را بررس ،م ،کند :رابطۀ فرهنگ و سیاسالت در اندیشالۀ امالا
خمین(،ره) چیست؟
در این پشوه از چارچوب نظری ضررا اما (ره) بر اساس نظریۀ دو فطرا اسالتفاده و بالا
بهرهگیری از کتاب شرح ضدیث جنود عقل و جهل جنود رضمان ،و جنالود شالیطان ،شناسالای،
شد .سپ وجه سیاس ،و عق مانالدگ ،سیاسال ،آنهالا ترسالیم و بالرایناسالاس درهالمتنیالدگ،
فرهنگ و سیاست در الگوی ضررا اما (ره) تحلیل گردید.

چارچوب نظری
اما خمین(،ره) برای انسان سه نشئه سه مقا و سه عالم در نظر م،گیرد .اول نشئۀ آخالرا و
عالم غی و مقا روضانیت و عقل .دو نشئۀ برزخ مقا خیال و عالم متوسال بالینالعالالمین و
سو نشئۀ دنیا و مقا ملک و عالم شهادا .به اعتقاد ایشان« :خداونالد دو فطالرا و جبلالت باله
آدم ،مرضمت نمود فطرا مخموره و فطرا مح وبه که یکال ،از آنهالا اصالل ،و دیگالری تبعال،
است .فطرا اصل ،انسان عشق به کمال مطلق و خیر و سعادا است» (اما خمین.)11 :7311 ،
وی در تبیین این مطل برای قل که مرکز ضقیقت انسان است دو وجهه در نظر م،گیرد.
یک ،عالم غی و روضانیت و دیگری عالم شهادا و طبیعت و ازآن اکه او در دنیا متولد شالده و
فرزند نشئۀ دنیاست از بدو خلقت در عالم طبیعت رشد م،کند و اضکا طبیعت بیشالتر بالر وی
چیره م،گردد .انسان در دورۀ طفولیت با سه قوۀ شیطنت غر و شهوا رشد مال،کنالد و هالر
مقدار رشد ضیوان ،نماید این سه قوه در اوکامل م،گردد.از نگاه اما (ره)« :انسان غیالر از عقالل
از سه نیروی نف ضیوان ،نف سبع ،و نف شیطان ،برخودار است .آنگاه که انسان از ض اب
خود بیرون آید م ،تواند به فطرا اصل ،خود کاله کمالال مطلالق و نالور و جمالال مطلالق اسالت
برسد» (اما خمین .)17 :7311 ،ترکی این نفوس انواع مختلف ،از انسانها را به نمای مال،گالذارد
(لکزای.)17: 7337 ،
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جدول ابعاد و وجوه سیاسی انسانشناسی امام خمینی(ره)
قوه یا قوای رئیسه

جهتگیریها و
رسالتها

7

عاقل

عاقله

اله ،انسان ،خیرخواه
غیرخواه عدالتگرا

2

درندهخو

غربیۀ سبعیه

غیراله ،غیرانسان،
خودخواه ظالمانه و
سلطهگرا

3

شیطانصفت

وهمیه

ضداله ،ضدانسان،
خودخواه و مکار

4

ضیوانصفت

شهویه /بهیمیه

لذاگرا خودخواه

5

درندهخوی
شیطانصفت

سبعیه و وهمیه

ضداله ،ضدانسان،
خودخواه مکار ظالمانه
و سلطهگرا

6

درندهخوی
ضیوانصفت

سبعیه و بهیمیه

غیراله ،غیرانسان،
ظالمانه سلطهگرا
خودخواه لذاگرا

1

ضیوانصفت
شیطان،

بهیمیه و وهمیه

ضداله ،ضدانسان،
مکار خودخواه و لذاگرا

3

شیطانصفت
درندهخوی
ضیوانصفت

وهمیه سبعیه و بهیمیه

ضداله ،ضدانسان،
مکار ظالمانه خودخواه
لذاگرا سلطهگرا

ردیف

انواع انسان

نسبت انسانها با
یکدیگر
برادری :انما المؤمنون
اخوه /اشداء عل ،الکفار
رضماء بینهم
درندگ :،هر انسان گرگ
انسان دیگر است؛ اگر
ندری تو را م،درند.
فریبکاری :هر انسان
شیطان انسان دیگر
است؛ اگر دیگران را
فری نده ،تو را فری
م،دهند.
کا جوی :،همه چیز ابزار
و منبع تأمین لذا انسان
است.
درندگ ،و فریبکاری:
فری ابزار ت اوز است.
با ضربۀ ضقوق بشر و
امثال آن به دیگران
ت اوز م،کند.
درندگ ،و کا جوی:،
ت اوز به انسانها
لذابخ است.
کا جوی ،و فریبکاری:
فری انسانها لذا
بخ است.
درندگ ،فریبکاری و
کا جوی :،فری ابزار
ت اوز و لذابخ است.

در منظومۀ فکری ضررا اما (ره) اضکا اله ،به دو مقصد اصل ،و تبع ،تقسیم مال،شالود.
در مقصد اول که اصل ،و استقمل ،است به فطرا و کمال مطلق انسان توجه م،شود .بسیاری
از مرات سلوک نفسان ،و فروع اضکا مانند نماز وضج به این مقصد برم،گالردد .در مقصالد دو
که عرض ،و تبع ،است فطرا آدم ،از ش رۀ خبیثۀ دنیا و طبیعت متنفر م،شود .بسالیاری از
امور ربوب ،دعواهای قرآن ،و موعظه های اله ،در باب نبوا و والیت و ابواب مربوط به سلوک
و رفتار و بسیاری از شرعیاا مانند روزه و صدقاا و ترک فواض و معاص ،به آن برم،گردد.
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ردیف

انواع
فطرت

درجۀ
وجودی

رویکرد

گرایش

ماهیت

7

فطرا
مخموره

عقل

وجهه به
عالم غی
و روضانیّت

اصل،

فطرا عشق به کمال نامحدود

2

فطرا
مح وبه

جهل

وجهه به
عالم
شهادا و
طبیعت

تبع،
قوۀ شهوا
قوۀ غر
قوۀ شیطنت

فطرا تنفر از نقص ضقیق،
میل به کمال
محدود
میل به قدرا
محدود
وهم،

عشق به کمال غیرضقیق،
تنفر از نقص غیرضقیق،
عشق به کمال غیرضقیق،
تنفر از نقص غیرضقیق،
عشق به کمال غیرضقیق،
تنفر از نقص غیرضقیق،

بنابراین این دو مقصد که براساس نقشۀ فطرا است با دو درجالۀ وجالودی عقالل و جهالل
وجه سیاس ،و وجه عق ماندگ ،سیاس ،آدم ،را ترسیم م،کنند.

تعریف فرهنگ و سیاست
تعریف فرهنگ به علت وسعت و گستردگ ،کار سادهای نیست .شاید این امر به این دلیل باشالد
که معنای این واژه به وسعت زندگ ،است (تقوی  )22: 7335تعاریف زیادی از فرهنالگ اراهاله شالده
است .فرهنگ در لغت به مفهو ادب و تربیت دان علم و معرفالت و آداب و رسالو م موعالۀ
علو و معارف و هنرهای یک قالو و کتالاب لغالت یالک یالا چنالد زبالان باله کالار رفتاله اسالت .در
جامعه شناس ،نیز به مفهو دان و عقاید و هنرها و اخمق و رسو و سایر یافتههالای اجتمالاع،
نیز به معنای ابزارها و رسو و معتقداا و علو و سازمانهالای اجتمالاع ،اسالتعمال شالده اسالت
(آریانپور .)72 :7352
رالف لینتون انسان شناس معروف آمریکای ،فرهنگ را ترکیب ،از رفتار مکت م،دانالد کاله
به وسیلۀ اعرای جامعه یعن ،از نسل ،به نسل دیگر منتقل م،شالود و در میالان افالراد مشالترک
است (ادیب .)772 :7345 ،فرهنگ م موعهای از ویشگ،های متمایز مادی فکری و معنالوی جامعاله
یا م موعه ای اجتماع ،است که به اعرای آن جامعه امکان م،دهد هویت خالود را بشناسالند و
غیر خود را نیز بر پایۀ آن بازشناسند (غلیون  .)373 :7311درواقالع فرهنالگ اسالت کاله شالیوههالای
زندگ ،مادی و معنوی هر جامعه یا ملت را مشخص م،کند .این شیوهها شامل الگوهای مرسو
تفکر و رفتار و دربردارندۀ ارزشها اعتقاداا قوانین اضکا و فعالیتهای اقتصالادی و هالر چیالز
دیگری است که از طریق یادگیری از نسل ،به نسل دیگر انتقال م،یابد.
فرهنگ را م،شود به دو دستۀ مادی و غیرمادی یا معنوی تقسیم کرد .فرهنگ مادی به
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م موعه پدیدههای ،اطمق م،شود که محسوس و معمول ،و قابل اندازهگیری با موازین کمال ،و
علم ،است .فرهنگ غیرمادی یا معنوی بر موضوعات ،مشتمل است که جنبالۀ کیفال ،دارد و بالا
موازین کم ،نم ،توان آن را اندازه گرفت .همننین بهآسان ،نم،توان آن را مقایساله و ارزیالاب،
کرد .آداب و رسو معتقداا اخمقیاا باورها آثار ادب ،و هنری و فکری و دانستن،های عاماله
و مواردی ازایندست که عمدتاً بهوسیلۀ زبان و خ فراگرفته م،شوند از اجزای فرهنگ معنوی
هسالالتند کالاله درواقالالع هویالالت فرهنگالال ،هالالر جامعالالهای را تشالالکیل مالال،دهنالالد و ازدسالالتدادن یالالا
عاریهگرفتن آنها ضایعهای است که قومیت و ملیت هر گروه اجتماع ،را تهدید م،کند.
پایه و اساس نگرش اما (ره) به فرهنگ و امور فرهنگ ،تعالیم اسم است .ازآن اکاله اسالم
انسان را اشرف مخلوقاا هست ،م ،داند و هدف فرهنگ در جامعۀ انسالان ،را رشالد و شالکوفای،
معنوی جامعه و ضرکت بهسوی قرب اله ،و کمالال واقعال ،و گسالترش ظرفیالت وجالودی ابعالاد
ضیاا اله ،انسانها تعیین م،کند اما خمین(،ره) هم هدف اصل ،فرهنگ اسالمم ،را تربیالت
هدفدار انسانها در تما ابعاد وجودی آنها م،داند (اما خمین7317 ،الف ج.)52 :3
ازاینرو م ،توان از دیالد امالا (ره) فرهنالگ را م موعالهای از اعتقادهالا و ارزشهالای دینال،
دانست که زمینۀ رشد و شکوفای ،معنوی جامعاله را فالراهم مال،سالازد .باله دلیالل نزدیکال ،واژۀ
فرهنگ به تربیت و آموزش و نقد اما به فرهنگ عصر پهلوی اصطمح فرهنگ در برخ ،مالوارد
در ادبیاا اما به معنای نظا آموزش وپالرورش اسالت کاله در زمالان پهلالوی باله وزارا فرهنالگ
معروف بوده است .ایشان معتقد است کاله فرهنالگ در عصالر ضاکمیالت نظالا سیاسال ،پهلالوی
فرهنگ ،مادی و معطوف به تعلقاا نفسان ،و رسیدن باله اهالداف شخصال ،و ضیالوان ،بالود (امالا
خمین7317 ،الف ج.)263 :3
در نگاه اما فرهنگ بهدنبال تربیت انسالانهالای متعالال ،در جامعاله اسالت و از طریالق ایالن
انسانهای متعال ،است که استقمل همهجانبۀ کشور تأمین و ضفظ م،شود .ایشان بالزرگتالرین
هدف انقمب را جهتدارکردن افکار اندیشهها و اعمال افراد جامعه بالهوسالیلۀ رواج گسالترش و
تبلیغ فرهنگ متحول و پیشرفته و جهتدار معرف ،م،کند .ضررا اما (ره) تأکید م،کنالد کاله
فرهنگ باید بستری فراهم سازد که انسان ضرور خدا را باور کند یعن ،ایمان بیاورد که تمالام،
اعمال و افکار انسان در تسل خداوند است (اما خمین7317 ،الف ج333 :77الال .)332بنابراین فرهنالگ
اسمم ،باید پرورش عقیده و محور قراردادن انگیزۀ اله ،در روح و افکار و اعمال انسان ،را یکال،
از مهم ترین اهداف خود تلق ،کنالد و بالرای رسالیدن باله آن هالدف همالواره تالمش کنالد .ازنظالر
اما (ره ) مهمترین سنگبنای هویت مستقل در هر جامعهای این است که ملت خود را بشناسالد
و موقعیت خوی و مقا و شأنیت خود را درک کند (یزدان.)72 :7313 ،
کلمۀ سیاست دارای تعاریف مختلف و کاربردهای گوناگون است .ریشۀ اصل ،آن باله معنالای
ارتباطداشتن با شهر و مدینه بوده است .در یونان باستان شهر یا سیته م موعهای از انسانها
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بود که دارای ضقوق مساوی بوده کمابی در ادارهکالردن منالافع مشترکشالان سالهیم بالودهانالد
(عل،بابای 7367 ،ج .)374 :7در میان متفکران غرب ،سیاسالت باله معنالای علالم قالدرا زیالر ساللطه
درآوردن علم به اطاعت و واداشتن افراد جامعه یا علم ضکومت بر کشورها آمده است.
تعبیر اما از مفهو سیاست و تفسیری که ایشان فرمودهاند همهجا یکسالان نیسالت .اولالین
تعریف ،که از ضررا اما در این زمینه بهدست م ،آید در یکال ،از جلسالاا درس خالوی در
ن ف اشرف است که رواب بین ضاکم و ملت ضاکم و سایر ضکومتها و جلوگیری از مفاسالد را
سیاست م،داند (اما خمین7317 ،الف ج .)221 :3ضررا اما در تعریالف دیگالری از سیاسالت آن را
درنظرگرفتن تمام ،مصالح جامعه و ابعاد انسان و هدایت جامعه مال،دانالد و چنالین سیاسالت ،را
مختص انبیا بر م،شمارد (اما خمین7317 ،الف ج.)437 :3
در نگاه ضررا اما سیاست به معنالای راهبالری بالهسالوی خداونالد اسالت و سیاسالتورزی
مختص انبیا و رهروان آنان .این مطل نشاندهندۀ پیوند و ارتباط و وابستگ ،دیالن بالا سیاسالت
است که در اندیشۀ اما جایگاه ،محوری دارد .ایشان بر مبنای نگرش خود سیاست را باله ساله
قسم تقسیم م،کند :سیاست شیطان ،سیاست تکبُعدی و سیاست الهال( ،امالا خمینال7317 ،الالف
ج.)437 :3
نوع دو سیاست که سیاست تکبُعدی یا ناقص است سیاست اینجهان ،است کاله هرچنالد
در معیارها و اصول و اهداف خود صحیح و از دروغ و نیرنالگ و ساللطۀ نالاروا دور اسالت ولال ،بالا
درنظرگرفتن بعد جسمان ،و مادی وجود انسان سیاست ،ضیوان ،و جسمان ،تلق ،م،شود .ایالن
نوع سیاست مطلوب اما (ره) نیست (اما خمین7317 ،الف ج.)432 :3
سیاست مطلوب و موردتوجه ضررا اما سیاست ،است که .7 :در آن سعادا محور اصالل،
قرار گیرد؛  .2به دو ساضت جسم ،و روض ،انسان توجه شود؛  .3زمینۀ ای اد جامعهای مناسال
برای رشد و تکامل انسان را فراهم کند؛  .4عاری از فری و دروغ و خدعه باشد؛  .5مصالالح دنیالا
و آخرا عمو انسانها را در بر داشته باشد؛  .6از سلطۀ ناروا بر مالرد بپرهیالزد؛  .1مبتنال ،بالر
قس و عدل باشد و ضمن اجرای ضالدود الهال ،هرگوناله ظلالم و سالتم و اسالتبداد و اسالتثمار و
استعباد را نف ،کند .چنین سیاست ،از نگاه اما همان صراط مستقیم است (اما خمین7317 ،الالف
ج.)432 :3
بنابراین برترین شاخص و معیار تمایز این نوع سیاست از سیاست صحیح امالا ضیالوان ،آن
است که در این ا تما ابعاد انسان و جامعه و تما مصالح دنیوی و اخالروی او و صالمح مالادی و
معنوی او یا همان صراط مستقیم که صراط عالدالت و قسال اسالت در نظالر گرفتاله مال،شالود.
ازاینرو دان سیاست نزد اما دان هدایت کمالجالوی ،تربیالت پالرورش آدمیالان و ضالذف
موانع و ض ابها برای رسیدن به سعادا راستین است.
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جایگاه و اهمیت فرهنگ
در نگاه اما خمین(،ره) فرهنگ باالترین و واالترین عنصری است که در موجودیت هر جامعاله
دخالت اساس ،دارد (اما خمین7317 ،الف ج .)243 :75در اندیشۀ سیاس ،ایشان فرهنالگ از جایگالاه
مهم ،ب رخوردار است؛ چراکه نسبت ،که انسان و جامعه با عالم و آدمال ،و خالالق هسالت ،برقالرار
م،کند نق تعیینکننده در رفتارها آداب و سالنتهالا و هنالر و خمقیالتهالا دارد .کسال ،کاله
فرهنگ مادی دارد با همه چیز نسبت مادی برقرار م،کند و آن کس ،که فرهنگ کاس کاراناله
دارد همه چیز را در قال سود نگاه م،کند و آن کس ،که فرهنگ ،انسالان ،دارد هماله چیالز را
انسان ،م،بیند و در نهایت کس ،که فرهنگ ،اله ،دارد جز ضالق نمال،بینالد .باله اعتقالاد امالا
فرهنگ مبدأ و اساس همه چیز و منشأ خوشبخت ،و بدبخت ،جوامع است (اما خمینال7317 ،الالف
ج .)326 :3در اندیشۀ اما مبنای همۀ رواب و مناسباا فرهنالگ اسالت و تمالا امالور سیاسال ،از
فرهنگ سرچشمه م،گیرد و تحول سیاس ،نیازمند تحول ،فرهنگ ،اسالت (امالا خمینال7317 ،الالف
ج.)734 :4
ضررا اما (ره) راه اصمح هر مملکت را فرهنگ آن م ،داند و معتقد اسالت اصالمح بایالد از
فرهنگ شروع شود (اما خمین7317 ،الف ج .)337 :7برایناساس برای ای اد نظالم و امنیالت نیالز باله
فکر اجرای راهکارهای فرهنگ ،بود تا از این طریق گروههای مختلف اجتمالاع ،را در کنالار هالم
نگه دارد و رابطۀ آضاد جامعه با دولت و نظا ضاکم را بهبود بخشد.
اما (ره) با تأکید بر نق فرد در ضیاا اجتماع ،و با سرلوضه قراردادن شعار «اسالم ؛ دیالن
انسانسازی» است تربیت انسان صالح را بهعنوان آرمان ،عالال ،مطالرح مال،کنالد و وجالود آن را
برای ساختن کشوری پیشرو ضروری م،داند .ایشان انسان تربیالتشالده درجامعاله را از شالیطان
وضیوان مررتر مال،دانالد (امالا خمینال7317 ،الالف ج .)753 :74ایشالان تأسالی ضکومالت صالالحان و
گسترش قلمرو جهان را در گرو وجود افرادی مؤمن و اله ،م،داند؛ لذا تربیت نف و تهذی را
سرلوضۀ کار همه افراد م،داند (افتخاری .)33 :7317
ازنظر اما خمین(،ره) فرهنگ ضاکم بر ایران در دوران پهلالوی نالوع ،فرهنالگ اسالتعماری
بوده و ایشان بهکراا توجه ملت ایران را بهسوی این فرهنگ و آثار شو آن جل کالرده اسالت.
بعر ،از آثار منف ،این فرهنگ عبارااند از :شخصیتکش ،و نف ،هویت مذهب ،و مل ،تالرویج
فساد و فحشا و عی ونوش غفلت و ب،خبری و ب،بندوباری و شستوشوی مغزی جوانالان( .امالا
خمینال ،ج .)461 :4ایشان از این مسئله به مصیبت بزرگ یاد م،کنالد و بالا اشالاره باله قابلیالتهالای
فراوان فرهنگ اصیل اسمم ،یادآور م،شود که فرهنگ مسلمین غن،تالرین فرهنالگهالا بالوده
است (اما خمین7317 ،الالف ج . )24 :3ازنظر امالا تبالدیل فرهنالگ تبعال ،و اسالتعماری باله فرهنالگ
استقمل ،ضرورت ،اجتنابناپذیر است و مقصود ایشان از فرهنالگ اسالتقمل ،فرهنالگ اسالمم،
است.
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در اسم خداوند مبدأ خالق ضاکم ضافظ و غایت هست ،است .فرهنگ اسالمم ،از اسالم
سرچشمه م ،گیرد و اسم چیزی نیست؛ جالز زنالدگ ،مطالابق خواسالت و مشالیت الهال ،بالرای
دستیافتن به صلح و سعادا در دنیا و آخالرا .براسالاس ایالن نگالرش جهالان مخلالوق واضالد و
متصل ،دارد و سرشار از زیبای ،است و باتوجهبه کمال پروردگار نظم و هماهنگ ،بر تمالا عالالم
ضکومت م ،کند .در این فرهنگ قوانین طبیعت مستقل نیست؛ بلکه بازتابهای ضکمت اله ،و
نتی ۀ مشیت اوست.
در فرهنگ اسمم ،انسان خلیفه و کارگزار خداوند است .ایالن انسالان در پال ،کمالال آزاد و
مختار آفریده شده است و دارای دو وجه جسم ،و روض ،است .جامعه از وجود انسان سرچشمه
م،گیرد و برای رفاه و سعادا انسانها بهوجود آمده است .جامعه نه رنگ فردی دارد و نه رنالگ
اجتماع ،؛ یعن ،نه به فرد اصالت م،دهد و نه به اجتماع .خانواده بنیان و اساسال ،ایالن جامعاله
است .ازاینرو اندیشه و دیدگاهها و فتاوای ضررا اما خمین(،ره) بهعنالوان شالاخص و معالرف
اسم ناب محمدی(ص) و تمیز آن از انواع و اشالکال مختلالف اسالم نمالای ،در داخالل و خالارج
کشور بر سیاست فرهنگ ،جمهوری اسمم ،ایران ضاکم گردید (شورای عال ،انقمب فرهنگ.)7 :7317 ،
با عنایت به اصول ضاکم بر فرهنگ اسمم ،روشن است که بین فرهنالگ اسالمم ،بالا سالایر
فرهنگهای دین ،تمایزات ،وجود دارد که از قلمرو بحث این مقاله خالارج اسالت .بنیالان اندیشالۀ
فرهنگ ِ،اما را همنون سایر ضوزهها بایالد نخسالت در اصالل توضیالد جسالتوجالو کالرد .اولالین
بنیانگذار و ضمایتکنندۀ اصل ،این فرهنگ خداوند است که آدم ،را به قلم و بیالان بالا دو بالال
اضساس و اندیشه م هز کرده است و آنگاه اصل نبوا اسالت کاله هالدف انبیالا اصالمح فرهنالگ
جامعه بوده است و سپ کمالجوی ،و رسیدن به پروردگار عالم.

جایگاه و اهمیت سیاست
ا همیت سیاست در نگاه ضررا اما (ره) تا آن است که اسم را دین سیاست معرفال ،مال،کنالد
(اما خمین7317 ،الف ج .)234 :7ایشان اضکا عبادی اسم را که همانا وظایف خالاص بنالدگان خالدا
در قبال آفریدگارشان است نیز عاری از عنصر سیاست نم،داند و تأکید م،کنالد کاله در اضکالا ِ
صرفاً عبادی همانند نماز و ضج وجوه سیاس ،و اجتماع ،مربوط به زندگ ،دنیوی لحالا شالده
است.
ضررا اما (ره) در کتاب والیت فقیه (ضکومت اسمم )،با اشاره به تبلیغالاا اسالتعمارگران
مبن ،بر اینکه اسم ضکومت و تشکیما و م ری ندارد و تنها قانونگذار است این تبلیغالاا را
ناش ،از نقشۀ استعمارگران برای بازداشتن مسلمانان از سیاست و اساس ضکومت دانسته و ایالن
ضرف را با معتقداا اساس ،مسلمانان مخالف م،داند (اما خمین75 :7313 ،ال.)74
در نگاه اما دین اسم برای تحقق عدل و قس و رساندن انسان به سعادا آمده است؛
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ازاین رو به سیاست و نحوۀ ادارۀ جامعاله نظالر خالاص دارد و همالۀ اضکالا اسالم ابالزار اجالرای
ضکومت و گسترش عدالتاند (اما خمینال 7421 ،ج .)412 :2ایشان تأکید م،کند کاله همالۀ زضمالت
انبیا برای این بود که در ضوزۀ اجتماع ،عدالت اجتماع ،و در ضوزۀ فردی عدالت باطن ،بالرای
بشر بسازد (اما خمین7317 ،الف ج .)336 :77به همین دلیل به رابطۀ دین و سیاست تأکیالد فالراوان
دارد و دین و سیاست را درواقع یک واقعیت یا عین یکدیگر مال،دانالد و بالا سالوگند مال،فرمایالد:
«واهلل اسالالم تمالالام سیاسالالت اسالالت» (امالالا خمینالال7317 ،الالالف ج .)234 :7و بالالاز اشالالاره مالال،کنالالد:
«پیغمبر(ص) تما عمرش را صرف در سیاست اسمم ،کرد» (اما خمین7317 ،الالف ج .)77 :75امالا
تمش فراوان ،در مقابل اندیشۀ جدای ،دین از سیاست کرد و برای شکستن جالوّ مسالموم ،کاله
مخالفان ای اد م،کردند از هیچ کوشش ،فروگذار نم،کرد.
اما (ره) سیاست را شامل رعایت کارهای زیر م،داند« :اجرای قوانین بر معیار قس و عدل
جلوگیری از ستمگری و ضکومت جاهرانه بس عدالت فردی و اجتماع ،و جلوگیری از فسالاد و
فحشا و انواع کجرویها ]تأمین و ضفظ[ آزادی بر معیار عقل و عالدل و اسالتقمل و خودکفالای،
جلوگیری از استعمار استثمار و استعباد و اجرای ضدود و قصاص و تعزیالراا بالر مبنالای عالدل
به منظور جلوگیری از تباه ،و راهبری آن طبق موازین عقل و عدل و انصاف» (امالا خمینال:7367 ،
 .)23برایناساس م،توان نتی ه گرفت برخمف دیدگاههای رایج دربارۀ سیاست قالدرا در نگالاه
ایشان نق ابزاری دارد و صرفاً برای اجرای استراتشیهای موردنیاز در راستای رهالای ،انسالان از
شرّ شیاطین و طاغوا ها و رساندن جهان به قس و عدل و سپردن ضکومت به دست اولیاءاهلل و
برقراری وضدا میان مسلمانان و بلکه تمام ،انسانهاست (اما خمین6 :7367 ،ال.)4
از دیدگاه اسم مشکما زندگ ،انسان فق با تنظیم رواب اقتصادی ضل نم،شود بلکاله
به تشکیما ضکومت ،و نظا اسمم ،نیاز است (اما خمین7317 ،الف ج)431 :5؛ زیرا برپالای ،قسال
بدون دخالت در سیاست و تشکیل ضکومت امکان پذیر نیست و همۀ پیامبران اله ،برای تحقق
ضکومت عدل مبعوث شدند (اما خمین7317 ،الف ج )762 :76و اسم بهعنالوان آخالرین دیالن الهال،
دارای نظا فرهنگ ،سیاس ،اجتماع ،و اقتصادی است (اما خمین7317 ،الف ج.)333-337 :5
در نگاه اما (ره) « :ضکومت در نظر م تهد واقع ،فلسفۀ عمل ،تما فقه در تمالام ،زوایالای
زندگ ،بشریت است .ضکومت نشاندهندۀ جنبالۀ عملال ،فقاله در برخالورد بالا تمالام ،معرالما
اجتماع ،و سیاس ،و نظام ،و فرهنگ ،است» (اما خمین7317 ،الف ج.)237 :22
گرچه ضررا اما دربالارۀ سیاسالت کتالاب مسالتقل ،نالدارد؛ امالا درخصالوص ضکومالت کاله
مهمترین موضوع سیاست است در کتابهای والیت فقیه کتاب البیع و کشالف اسالرار ،مبحالث
مبسوط ،اراهه کرده اس ت .عمق ،که در بین سیاس ،اما چه در دوران مبارزه و چاله پال از
آن وجود داشت یک عمق عادی نبود؛ بلکه متک ،بر بین عرفان ،ایشان بود .ضررا امالا (ره)
ازعارفان ،است که در عمل توانست از زاویۀ عرفان به دنیای سیاست بنگرد و در آن تغییراا
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اساس ،ای اد کند .ت ل ،بین عرفان ،اما (ره) در سیاست در عبالاراهالای وی نمالودار اسالت
برای نمونه آنگاه که از وضعیت مظلومان و مسترعفان و مسلمانان جهان سخن م،گویالد قالد
اول در بهبود وضع آنها را همانند ضرکت و سیروسلوک عرفان ،یقظه و بیداری تعبیر مال،کنالد
(اما خمین7317 ،الف ج.)332 :72

نسبت فرهنگ و سیاست
فرهنگ هم در الگوی اسمم ،و هم در الگوی غرب ،امری بنیادین است .پایههای فرهنگ را ساله
مؤلفۀ بین گرای و کن تشکیل م،دهد که درواقالع تشالکیلدهنالدۀ بالاور اخالمق و رفتالار
انسان هاست .اهمیت فرهنگ تا ضدی است که یک ،از راههالای مطالعالۀ دموکراسال ،در جامعاله
نگالالرش فرهنگالال ،بالاله فراینالالد و سالالاختار آن اسالالت (کالالاظم .)227 :7332 ،تقالالدیرگرای ،فردگرایالال،
سلسلهمرات گرای ،و مساواا گرای ،چهار نحلۀ دموکراس ،هسالتند کاله در فرالای دموکراتیالک
جهان ضرور دارند .هریک از این گرای های فرهنگ ،تصویری خاص از دموکراسال ،مال،سالازد
(کاظم273 :7332 ،ال .)272فرهنگ سیاس ،برآمده از چنین نظا های ،فرهنگ ،متدان ،است .ضتال،
نظریۀ فرامادی که تأمل ،دربارۀ تغییراا فرهنگ ،دنیای فراصنعت ،دارد و به ضرور داهم ،انالواع
فرهنگ ها و نظا اجتماع ،بشر معتقد است و از نهادهای جامعه تأثیر م،پذیرد خود باله نالوع،
متدان ،است .فرهنگ متدان ،گزین را براساس معیارهای غیراله ،تعریالف مال،کنالد؛ ازایالنرو
سیاست مبتن ،بر آن سیاست ،متدان ،خواهد بود که در جهان امروز متعارف است.
نمودار رابطۀ فرهنگ و سیاست بر مبنای الگوی متعارف
فرهنگ متدان،

گزین براساس
معیارهای غیراله،

سیاست متدان،

غنای معرفت ،و آرمان ،مکت اسم و مذه شیعه که برگرفتاله از قالرآن و سالنت و سالیرۀ
پیامبر اکالر (ص) و امامالان معصالو (ع) اسالت راهبالردی عملال ،و شالفاف و آینالدهای روشالن و
امیدبخ در مقابل مسلمانان قرار م،دهد .جامعه ای که اصل امامت را در زمان ضرور و نیابالت
را در زمان غیبت در اختیار دارد ب ،شک در راه رفتن تا ب،نهایت ضرکالت خواهالد کالرد (دهقالان
52 :7332ال.)57
باتوجهبه مباضث مطرحشده فرهنگ از نگاه اما م موعهای از اعتقادها و ارزشهای دینال،
است که زمینۀ رشد و شکوفای ،معنوی جامعه را فراهم م،سازد .در این رویکرد فرهنگ انسانِ
متعال ،به جامعه تحویل م،دهد تا استقمل همهجانبۀ کشور را تأمین کند .فرهنگ برترین
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عنصر هر جامعه و مبدأ همۀ خوشبخت،ها و بدبخت،های هر ملت است .فرهنگ منشأ تما امور
سیاس ،و راه اصمح هر مملکت است.
باتوجهبه آننه گفته شد نتی ه م،گیریم فرهنگ از نگاه امالا سیاسالت را در اولویالت قالرار
داده و به آن بی از هر چیز اهمیت م،دهد .درعینضال امالا باله سیاسالت و جایگالاه آن نیالز
توجه خاص ،داشتند؛ بهاین صورا که سیاست را صراط مستقیم ،م،داند که از دنیا شروع و به
آخرا ختم م ،شود .ایشان اسم را دین سیاست بیان م،کند و دخالت در سیاسالت را تکلیالف
همگان م ،داند .ایشان هیچ امری از امور عبادی را عاری از سیاست نم،داند و تأکیالد فالراوان او
بر رابطۀ دین و سیاست و تعبیر بسیار روشنشالان کاله مال،فرمایالد« :واهلل دیالن اسالم تمالام
سیاست است» بیان کنندۀ اهمیت و جایگاه رفیع سیاست نزد ایشان است .به اعتقاد اما دیالن
اسم برای تحقق عدل و قس و رساندن انسان به سعادا آمد .ازاینرو باله نحالوۀ ادارۀ جامعاله
توجه م ،کند و انتخاب خلیفه و رهبر برای اجرای قوانین را همانند تشالکیل ضکومالت ضالروری
م،داند .این تعبیر که پیغمبر(ص) تما عمرش را صرف در سیاست اسمم ،کرد و تعابیر نظیالر
آن ضکایت از ارجحیت و اولویت سیاست در نگاه اما دارد.
با نگاه ،عمیق به دیدگاههای ضررا اما (ره) بهنظر م،رسد الز اسالت دربالارۀ فرهنالگ و
سیاست در اندیشۀ ایشان تفصیل قاهل شویم .به این بیان کاله صالالحگزینال ،یکال ،از محورهالای
اساس ،اندیشۀ اما است که بهعنوان یک ،از ویشگ،های مؤمنان بدان اشاره مال،شالود .گالزین
فرد صالح با فرهنگ سیاس ،متعال ،مرتب است .بنابراین انتخاب اما رهبالر خلیفاله و هالادی
که امری سیاس ،است منوط به فرهنگ متعال ،اسالت کاله بالر ارزشهالا و اعتقادهالای دینال ،و
اسمم ،مبتن ،باشد .پایداری بر صالحگزین ،و تبعیت از رهبری از ویشگ،های دیگر مؤمنالان در
نگاه اما برشمرده م،شود .از اصل اخیر استمرار فرهنگ متعال ،بهدست م،آید .الزمۀ رسالیدن
به فرهنگ متعال ،و همه گیالر عبالور از مرضلالۀ ساللطۀ فرهنگال ،و ورود باله مرضلالۀ خودآگالاه،
فرهنگ ،است (روشن نهاد .)36 :7333
نمودار رابطۀ فرهنگ و سیاست از نگاه امام(ره) (الگوی متعالی)
فرهنگ متعال،

گزین براساس
معیارهای اله،
(صالحگزین)،

سیاست متعال،

استقرار فرهنگ سیاس ،متعال ،بر آراستگ ،به جنود عقل مبتن ،است؛ آنگاه که جنود عقل
در جامعه ضاکم گردد وجه سیاس ،آن نمود پیدا خواهد کرد .برای مثال وقت ،صفت خیر
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پذیرفته و ملکه شود وجه سیاس ،آن سعادا خالواه ،خواهالد بالود .ت سالم عینال ،ایالن صالفت
به همراه صفاا دیگر انتخاب کارگزار صالح را در پ ،خواهد داشالت .اسالتمرار صالالحگزینال ،بالر
پرهیز از جنود جهل مبتن ،است و آنگاه که از جنود جهل پرهیز شود (مثمً اگالر از شالر پرهیالز
شود فتنهگری در جامعه ازبین م،رود) صالحگزین ،استمرار م،یابد و ضکومت مبتن ،بر عقالل
جایگزین ضکومت مبتن ،بر جهل م،شود .افزای جنود عقل در کارگزار سیاس ،سب افالزای
کارآمدی و کارای ،سیاس ،خواهد شد و کاه جنود جهل نیز سب افزای کارآمدی و کارای،
سیاس ،م،شود.
در جدول ذیل براساس کتاب شرح ضدیث جنود عقل و جهل ضمن گزین شاخصهالای
تعال ،انسان از طریق بس عقمنیت و شاخصهای انحطاط انسان ،از طریق بس قوای درندگ،
شیطان ،و ضیوان ،وجوه سیاس ،و عق ماندگ ،هریک از شاخصها نشان داده م،شالود .ایمالان
در اندیشۀ اما (ره) امری است که سب تعال ،انسان خواهد بود انسان مالؤمن رسالتگار اسالت و
این رستگاری تنها در امر اخروی نیست؛ چراکه در دنیا نیز رستگار زندگ ،خواهد کالرد .چنالین
انسان ،در فرهنگ ،دین ،و ارزش ،پرورش م ،یابد و هدف او صمح و رستگاری سالایر انسالانهالا
خواهد بود .در مقابل کفر شاخص جنود شیطان ،است و با ضملت ،که بههمراه دارد جز خالود
و سود خود چیز دیگری نم ،بیند .تفصیل این وجوه شرح مفصل ،دارد که از جالدول زیالر قابالل
استخراج است.

ردیف

7
2
3
4
5
6
1
3
7

وجوه سیاسی حدیث جنود عقل و جهل
جنود جهل =
شیطان
جنود
(شاخص انحطاط
جنود عقل = جنود رضمالان
انسان ،که از
(شاخص تعال ،انسالان ،کاله
ردیف
وجه سیاس،
طریق بس قوای
از طریالالق بسالال عقمنیالالت
سبع ،شیطان ،و
ضاصل م،شود)
بهیم ،ضاصل
م،شود)
شر
7
سعاداخواه،
خیر
کفر
2
رستگاری
ایمان
جحود
3
ضقگوی،
تصدیق
قنوط
4
اضساس امنیت
رجا
جور
5
ضقگرای،
عدل
سخ
6
ثباا اجتماع،
رضا
کفران
1
رشد
شکر
یأس
3
ش اعت
طمع
ضرص
7
کفایت
توکل

وجه عق ماندگ،
سیاس،

فتنهگری
ضملت
ل اجت
اضساس ناامن،
ضقگریزی
عصیان
عق افتادگ،
ترس
ذاللت
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72
77
72
73
74
75
76
71
73
77
22
27
22
23
24
25
26
21
23
27
32
37
32
33
34
35
36

رأفت
رضمت
علم
فهم
عفت
زهد
رفق
رهبت
تواضع
توءده
ضلم
استسم
تسلیم
صبر
صفح
غن،
تذکر
ضفظ
تعطف
قنوع
مواساا
مودا
وفا
طاعت
خروع
سممت
ض

جذب
آرام جامعه
اشراف
بصیرا
سممت اخمق،
خوداتکای،
دوست،
اطاعت
همگرای،
اضتیاط
اعتدال
ضقطلب،
اعتماد
بردباری
صلح
قدرا
راهنمای،
ثباا
رأفت و مهربان،
استقمل
همبستگ،
اعتماد
تعهد
بندگ،
مدارا
ثباا
تول،

72
77
72
73
74
75
76
71
73
77
22
27
22
23
24
25
26
21
23
27
32
37
32
33
34
35
36

قسوا
غر
جهل
ضمق
تهتک
رغبت
خرق
جرهت
کبر
تسرع
سفه
استکبار
شک
جزع
انتقا
فقر
سهو
نسیان
قطیعه
ضرص
منع
عداوا
غدر
معصیت
تطاول
بم
بغض

31

صدق

اعتماد

31

کذب

33
37

ضق
امانت

42

اخمص

42

شوب

رضای غیرخدا

47
42

شهامت
فهم

47
42

بمده
غباوه

عق نشین،
گمراه،

43

معرفت

عدالت
ضفاظت اطمعاا
رضای ضق
تعال،
اقتدار
بصیرا
تکامل فردی و
اجتماع،

33
37

باطل
خیانت

دفع
خشونت
عد اشراف
عد بصیرا
فساد
وابستگ،
اختمف
سرکش،
واگرای،
ناهن اری
افسارگسیختگ،
سلطهطلب،
ب،اعتمادی
تشوی
جنگ
ضعف
سهلانگاری
ب،ثبات،
ل اجت
وابستگ،
محدودیت
ب،اعتمادی
خیانت
طغیانگری
زورگوی،
بحران
تبری
تشوی اذهان و
فری
ستم
افشای اطمعاا

43

انکار

عق ماندگ،
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47
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52
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54
55
56
51
53
57
62
67
62
63
64
65
66
61
63
67
12
17
12
13
14
15
16
11

مداراا
سممه الغی
کتمان
صمۀ
صو
جهاد
ضج
صون الحدیث
بر الوالدین
ضقیقت
معروف
ستر
تقیه
انصاف
تهیئه
نظافت
ضیا
قصد
راضه
سهوله
برکه
عافیه
قوا
ضکمت
وقار
سعادا
توبه
استغفار
محافظه
دعا
نشاط
فرح
الفت
سخا

مصلحتجوی
دوراندیش،
پنهانکردن
تعال ،اجتماع،
خویشتنداری
سلطهستیزی
وضدا
ضفاظت گفتار
تقویت اجتماع،
عدالتطلب،
توسعۀ هن ارها
مصونیت
ضفظ اسرار
عدالت اجتماع،
آرام جامعه
سممت جامعه
نظم اجتماع،
میانهروی
رضایت
آرام
تحکیم امنیت
رفاه
ثباا
عدالت
صمبت
قرب اله،
بازگشت به ضق
کمالخواه،
استحکا
پیوستگ،
جامعهپذیری
انبساط اجتماع،
همگرای،
گشای

44
45
46
41
43
47
52
57
52
53
54
55
56
51
53
57
62
67
62
63
64
65
66
61
63
67
12
17
12
13
14
15
16
11

مکاشفه
مماکره
افشا
اضاعه
افطار
نکول
نبذ المیثاق
نمیمه
عقوق
ریا
منکر
تبرج
اذاعه
ضمیه
بغ،
قذر
خلع
عدوان
تع
صعوبت
محق
بم
مکاثره
هوی
خفت
شقاوا
اصرار
اغترار
تهاون
استنکاف
کسل
ضزن
فرقت
بخل

ت س
فتنه
پخ کردن
انحطاط
وادادگ،
سلطهپذیری
تفرقه
افشای اطمعاا
تحریم اجتماع،
بدبین،
ناهن اری
آسی پذیری
افشای اسرار
ب،عدالت،
اغتشاش
بیماری
ب،نظم،
ناآرام،
نارضایت،
تنگنا
اضمحمل
بحران و گرفتاری
شکاف اجتماع،
تبعیض
ظلمپذیری
قرب شیطان،
تداو نافرمان،
سقوطخواه،
رکود
گسستگ،
جامعهگریزی
قبض اجتماع،
واگرای،
انسداد

 16پژوهشهای معاصر انقالب اسالمی ،دورة  ،1شمارة  ،1بهار 1931

آموزههای سیاس ،ضررا اما که در کتاب والیت فقیه به اوج خود م،رسد ناظر به فرهنگ
متعال ،است که در آن ضرورا وجود اما هادی و رهبر را بیان م،کند .فرد هالادی بالا تقویت
اعتقادها و ارزش های دین ،که در آن سیاست و دین پیوندی ناگسسالتن ،دارنالد زمینالۀ تشکیل
ضکومت را فراهم م،سازد .بهعبارا دیگر اما یا رهبالر قبالل از تشالکیل ضکومالت کالار فرهنگ،
م،کند تا جامعه استعداد پذیرش پیدا کند .ازاینرو صالحگزین ،برجسته م،شالود کاله از ویشگ،های
مؤمنان است .بهاینصورا تفکراا ناخالص باله ضاشالیه مال،رود مالرد مالدیریت تحت ضاکمیت
دین را م،پذیرند و ضکومت اسمم ،تشکیل م،شود.
در هست ،شناس ،اما انسان هم فطرا دارد و هم غریزۀ نفسان .،فطرا انسان ،تحفۀ الهال،
و تعال،طل است؛ ضال آنکه غرایز طبیع ،و نفسالان ،پالی برنالدهانالد و ایالن دو الز و ملالزو
یکدیگرند .امکان افراط وتفری در غرایز وجود دارد .اعتدال غرایز همان ضدوس و میانالهروی در
غرایز و امیال سه گانۀ شناخت قدرا و میل و لذا است .انسان متعادل کس ،اسالت کاله دارای
غرایز معتدل یا فرایل و عدالت نفسالان ،از فطالرا تعالال،طلال انسالان باشالد .جامعالۀ متعالادل
جامعه ای است که در جهت اهداف و ارزشهای فرهنگ ،معنالوی و اخمقال ،انسالان ،و فاضالله و
متعال ،ترسیم و تنظیم شده باشد .اما (ره) در جهت تحقق و عینیت این آموزهها نیز ضرکالت و
زمینۀ پیدای آن را فراهم کرد.
اما (ره) امکاناا و ظرفیتهای انسانها را در دو ساضت مادی و معنوی برم،شمارد و جنود
رضمان ،و عقمن ،را از جنود شیطان ،متمایز م،سازد (امالا خمینال7311 ،ب .)5 :تعالالیم ایشالان در
کتاب شرح چهل ضدیث و شرح ضدیث جنود عقل و جهل برای آمادهسازی اسالت .بالهعبالارت،
فرهنگ متعال ،جامعه را تقویت م،کند .اعتقاد ضررا اما (ره) به «فطرا مخموره که محکالو
اضکا طبیعت نشده و وجهۀ روضانیت و نورانیت آن باق ،است و فطرا مح وبه که متوجاله باله
طبیعت شد و محکو به اضکا آن گردید و مح وب از روضانیت و عالم اصل ،خالود شالد» (امالا
خمین )11 :7311 ،زیربنای اندیشۀ صالحگزین ،ایشان است و تأکید م،کند که با دو فطراِ عشالق
ظلمانیۀ طبیعت» (همان32 :ال )17خمص ،م،یابد.
به کمال و تنفر از نقص انسان از «ض
ضررا اما (ره) در کتاب والیت فقیه و ضکومالت اسالمم ،آن الگالوی ضکالومت ،را معرفال،
م،کند که عهده دار سیاست در جامعه باشد .از دیدگاه ایشان آنگاه که جامعه استعداد پالذیرش
ضکومت اسمم ،را پیدا کند سیاست اسمم ،نمود عین ،م،یابد .در تحقالق ضکومالت اسالمم،
اصل صالحگزین ،یک ،از اصول بنیادین اندیشۀ اما است و با مروری بالر شالرای و ویشگال،هالای
ول،فقیه از نگاه اما اهمیت این اصل بهخوب ،روشن م،شود.
ضررا اما (ره) در اولین اثر سیاس ،خود کشف االسرار که در سال  7323و در 42سالگ،
نگاشته است به موضوع والیت مطلقۀ فقیه اشاره م،کند و با اشاره به آیۀ اول،االمر اول،االمر را
کس ،م،داند که همسنگ خدا و پیامبر باشد (اما خمین773 :7321 ،ال .)772کتاب والیت فقیاله کاله
ضاصل درس خارج فقه ایشان در ن ف است در سال  7343بهصراضت و به تفصیل اندیشۀ
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والیت مطلقۀ فقیه را بیان م،کند .در این کتاب بهروشن ،آمده است« :همان والیت ،کاله بالرای
رسول اکر (ص) و اما در تشکیل ضکومت و اجرا و تصدی اداره هست برای فقیه هالم هسالت»
(اما خمین57 :7313 ،ال .)52همننین در کتاب البیع که در سال  7352نگاشت م،نویسد« :فقیهان
به سب اجرای ضدود اله ،جلوگیری از ت اوز و تعالدی ضفالظ اسالم از رکالود و پوسالیدگ ،و
ممانعت از تغییردادن آداب و اضکا اله ،امنای پیامبران هستند» (اما خمینال .)44 :7365 ،تأکیالد
اما بر اهمیت جایگاه ول،فقیه و همسنگدانستن والیت او با والیت خالدا و رسالول(ص) مبالین
اصل صالح گزین ،است .بر مبنای اصل والیت مطلقۀ فقیاله ضرالرا امالا (ره) در عرصالۀ عمالل
نوع ،ضرکت علم ،فرهنگ ،و تبلیغات ،را از ضوزههای علمیه شروع کرد و با آگاهسازی تودههالا
و اطمینان از وظیفهشناس ،و دین داری مرد آنان را باله قیالا دعالوا و باله تشالکیل ضکومالت
اسمم ،و دوا و بقای آن تشویق کرد.
بدینترتی با آگاه،بخش ،به جامعه و برجستهکرن بخ مهمال ،از ارزشهالا و اعتقادهالا
سیاست اسمم ،نمود عین ،یافت و ضکومت اسمم ،تشکیل شالد .بالهدنبالال تشالکیل ضکومالت
اسمم ،که مظهر آن جمهوری اسمم ،است اصل پایداری بر صالحگزین ،و تبعیالت از رهبالری
دین ،در کم اما (ره) بی از گذشته مشاهده م،شود .ایشان با طالرح اصالل ضالرورا تعیالین
سرنوشت هر ملت به دست خوی تصریح م،کند« :هر ملت ،باید سرنوشت خودش را خالودش
معین کند» (اما خمین7317 ،الالف ج .)31 :3اما (ره) مرد را علت فالاعل ،تأسالی نظالا سیاسال ،و
عامل اصل ،تشکیل و اثربخش ،دولتها معرف ،م،کند و آنگاه که مرد ایران بالا گالزین افالراد
صالح در تغییر سرنوشت خوی گا برداشتند فرمود« :من با کمال مباهاا از رشد سیاسال ،و
تعهد اسمم ،ملت شریف ایران تشکر م،کنم» (اما خمین7317 ،الف ج.)747 :72
ایشان جامعۀ فردا را جامعۀ ارزیاب و منتقد م،خواند و تأکید م،کالرد کاله در ایالن جامعاله
«تما مرد در رهبری امور خوی شرکت خواهند جسالت» (امالا خمینال7317 ،الالف ج )357 :4و در
این جامعه «همۀ ملت موظفاند که نظارا کنند بر این امور؛ یعن ،نظارا کنند اگالر مالن یالک
پایم را کنار گذاشتم و کج گذاشتم ملت موظفاند که بگوینالد پایالت را کالج گذاشالت ،خالود را
ضفظ کن» (اما خمین7317 ،الف ج.)5 :3
در اندیشۀ اما انسالان و سالعادا وی نقال محالوری دارد و دنیالا در خالدمت انسالان قالرار
دارد تا او را به سعادا اخروی برساند .ازاینرو تأکید م،کند که هرگونه مانع درونال ،و بیرونال،
باید از میان برود .ایشان زیر بار ظلم رفتن را که مانع بیرون ،است همردیالف ظلالمکالردن قالرار
م ،دهد که مانع درون ،است و هر دو را از ناضیۀ نداشتن تزکیاله برشالمارد (امالا خمینال7317 ،الالف
ج.)477 :73
در نگاه اما (ره) مفاهیم ،همنون دین سیاست تربیالت اقتصالاد و فرهنالگ خاسالتگاه،
اله ،دارند و از بههمپیوستگ ،و وضدا ذات ،برخوردارند .ازاینرو برای اینکه جامعه به سالعادا
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برسد باید یا ضاکمان سیاس ،به تربیت اله ،مؤدب شوند یا مردان اله ،ضالاکم شالوند و در هالر
دو اصل بر صالحگزین ،است.

نتیجهگیری
در این مقاله سع ،شد تا رابطۀ فرهنگ و سیاست از دیدگاه اما خمین(،ره) با تأکید بالر کتالاب
شرح ضدیث جنود عقل و جهل نشان داده شود .در این رویکرد دان در خدمت رهای ،بشالر از
سلطه قرار م ،گیرد و فرهنگ بر سیاست مقد است .منظومۀ فکری ضررا اما (ره) که فطرا
اصل ،انسان را عشق به کمال م،داند مقصدی اله ،برای او به تصویر مال،کشالد .در ایالن نگالاه
فرهنگ م موعه ای از اعتقادها و ارزش های دین ،اسالت کاله زمینالۀ رشالد و شالکوفای ،معنالوی
جامعه را فراهم م،سازد و بهدنبال تربیت انسانهای متعال ،در جامعه است.
سیاست نیز درنظرگرفتن تمالام ،مصالالح جامعاله و ابعالاد انسالان و هالدایت جامعاله تعریالف
م،شود .برایناساس سیاست به معنای راهبری بهسوی خداوند اسالت و سیاسالتورزی مخالتص
انبیا و رهروان آنان .این نگرش پیوند ناگسستن ،فرهنگ و سیاست را در پ ،دارد .با عنایت باله
جایگاه خاص فرهنگ در نگاه ضررا اما (ره) تقد فرهنگ بر سیاست نیازمند تفصیل ،دیگالر
خواهد بود که براساس اصل صالحگزین ،قابل تبیین است .اتصاف به شاخصهای تعال ،انسالان و
کس فرهنگ ،متعال ،بر مبنای فرهنگ اسمم ،فرهنگ سیاس ،مبتن ،بر ارزشهای دینال ،را
م سم م،سازد و در مسیر ضرکت پرهیز از جنود جهالل و دورکالردن شالاخصهالای انحطالاط و
استمرار سیاست دین ،را بههمراه دارد.
بر مبنای انسانشناس ،ضررا اما (ره) انسانها با فطرا مخموره که عشق به کمال مطلق
و خیر و سعادا در آن نهفته است به جنود رضمان ،متصل م،شوند که از آن طریق به تعال ،و
بس عقمنیت در جامعه دست یابند .هرچقدر انسان از فطرا اصل ،خود دور شالود باله فطالرا
مح وبه نزدیک م،شالود و جنالود شالیطان ،بالر او مسالتول ،مال،گردنالد و درایالنصالورا وجاله
عق ماندگ ،او مشخص خواهد شد.
در اندیشۀ اما (ره) ت سم فرهنگ سیاس ،با آراستگ ،به جنود عقل و پرهیز از جنود جهل
بهدست م،آید .در عرصۀ سیاست اما (ره) تنها به بیان والیت فقهالای جالامع الشالرای بسالنده
نکرده بلکه به تشکیل ضکومت و اجرای آن به دست او نظالر داشالته اشالت و ایالن امالر مسالئلۀ
انتخاب فردی صالح و متصف به فرهنگ اسمم ،را در پ ،دارد .بالرایناسالاس فرهنالگ در نگالاه
ایشان نق کلیدی و محوری دارد.
برخمف جوامع غرب ،فرهنگ متعال ،برگرفته از آموزههالای اسالمم ،باله گالزین افالرادی
صالح من ر خواهد شد و سیاست ،متعال ،را در پ ،خواهد داشت .فقیه جامع الشالرای در رأس
هر ضکومت اسمم ،الگوی ،از ضکومت مبتن ،بر معیارهای ارزش ،را به نمای م،گذارد که در
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آن سیاست معنای خاص خود را پیدا م،کند و خدمت به خلق و صمح و رستگاری انسانهالا در
دنیا و آخرا اصل م ،شود .در جامعۀ امروز ما ریشۀ تمام ،مشکما به فرهنگ برم،گردد .اگر
فرهنگ ،در جامعه ضاکم و فراگیر شود که بر ارزشهای اسمم ،مبتن ،است دیگر سیاسالت باله
معنای کس قدرا نخواهد بود و آنگاه تمام ،جامعه در مسالیر هالدایت و کمالال قالرار خواهنالد
گرفت .اگر سیاست جامعه ای متعال ،شود (سیاست ،که بر امامت و هدایت مبتن ،است) سرریز
آن قس و عدالت خواهد بود.

منابع
الف) فارسی
 .7آریانپور امیرضسین ( )7352زمینۀ جامعهشناسی شرکت کتابهای جیب ،تهران.
 .2ادیب ،ضسین ( )7354زمینه انسانشناسی انتشاراا لوح تهران.
 .3افتخاری اصغر ( ) 7317انتظا مل ،جامعه شناس ،سیاس ،نظم از دیدگاه اما خمین(،ره) سازمان
عقیدت ،سیاس ،نیروی انتظام ،تهران.
 .4اما خمین7317( ،الف) صحیفه امام مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار اما خمین ،تهران.
 .5الالالالالالالال ( )7313والیت فقیه (حکومت اسالمی) مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار اما خمین ،تهران.
 .6الالالالالالالال ( )7421کتاب البیع وزارا فرهنگ و ارشاد اسمم ،تهران.
 .1الالالالالالالال ( )7367آخرین پیام و وصیتنامۀ سیاسی الهی نشر اسوه تهران.
 .3الالالالالالالال (7317ب) شرح چهل حدیث مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار اما خمین ،تهران.
 .7الالالالالالالال ( )7311شرح حدیث جنود عقل و جهل مؤسسۀ تنظالیم و نشالر آثالار امالا خمینال،
تهران.
 .72الالالالالالالال ( )7321کشفاالسرار کتابفروش ،علمیۀ اسمم ،قم.
 .77الالالالالالالال ( )7365شئون و اختیارات ولی فقیه ترجمۀ مباضالث والیالت فقیاله از کتالاب البیالع
وزارا فرهنگ و ارشاد اسمم ،تهران.
 .72تقوی سیدرضا ( )7335تامما فرهنگ ،نخیل تهران.
 .73ضبیب ،ضسن ( )7363جامعه فرهنگ سیاست امیر کبیر تهران.
 .74دهقان ضمید ( )7335انقمب اسمم ،نقطۀ عطف ،در تاریخ مؤسسۀ انتشاراا مدین قم.
 .75روشن نهاد ناهید ( ) 7332انقمب فرهنگال ،در جمهالوری اسالمم ،ایالران (دگرگالون ،در آمالوزش
عال )،مرکز اسناد انقمب اسمم ،تهران.
 .76شورای انقمب فرهنگ ) 7317( ،اصول سیاسالت فرهنگال ،جمهالوری اسالمم ،ایالران دفتالر طالرح
وبرنامهریزی وزارا ارشاد اسمم ،تهران.
 .71عل،بابای ،غممرضا ( )7367فرهنگ علوم سیاسی نشر وی تهران.
 .73غلیون برهان ( )7311مدرنگری فرهنگی و بحران هویت ترجمه مهدی خل  ،نقد و نظر

 02پژوهشهای معاصر انقالب اسالمی ،دورة  ،1شمارة  ،1بهار 1931

سال چهار شمارۀ .374
 .77کاظم ،عل ،اصالغر ( )7332جهالان ،شالدن فرهنالگ و سیاسالت (نقالد و تحلیالل نظالری معرفالت
شناس )،نشر قوم تهران.
 .22لک زای ،ن ف ( ) 7337کاربردهای امنیت ،انسان شناس ،ضکمالت متعالیاله مطالعالاا راهبالردی
شماره .52
 .27یزدان ،عنایت اهلل و تسخیری محمد عل )7331( ،اضیاگر فرهنگ و بیدارگر اسمم ،محراب قلالم
تهران.

ب) انگلیسی
22. H.beblawi. G luciani(1997). the rentier state. London: cromhelm.

