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Abstract
A glance at the history of Islam shows that modern Islamic civilization has gone 
through many ups and downs but has finally found its true path after the victo-
ry of Islamic Revolution, thanks to the strategic statements and emphasis of the 
revolutionary leaders. Therefore, it is necessary to review the components and 
indicators of this concept. This paper embarks on identification and explanation 
of modern Islamic civilization based on the last will of Imam Khomeini as the 
great architect of Islamic Revolution. This research work has adopted a qualita-
tive methodology, in such a way that data and components have been extracted 
through content analysis before drawing up the contextual pattern of the research. 
According to this methodology, the author has gone through Imam Khomeini’s 
last will to extract themes on modern Islamic civilization and to have access to 
required codes. Finally, codes extracted through thematic analysis came to be 
categorized as 116 open source themes, 92 base themes and 4 organizing themes. 
The result was presented in the form of a contextual model of modern Islamic 
civilization that includes 4 components of Islamic unity, Islamic insight, Islamic 
sovereignty, and Islamic independence and freedom.
Keywords: modern Islamic civilization, Imam Khomeini, Islamic unity, Islamic 
insight, Islamic sovereignty, and Islamic independence and freedom
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شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسالمی بر اساس 
وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی )ره(

محمدحسین مختاری1

چکیده: با مروری بر تاریخ اسالم، چنین استفاده می شود که تمدن نوین اسالمی در طول 
تاریخ، فراز و نشیب های متعددی را طی کرده که نهایتًا پس از انقالب اسالمی ایران، تحقق 
این مفهوم با بیانات راهبردی و تأکید رهبران کشــور در مســیر واقعی خود قرارگرفته است؛ 
لذا شایسته است به تبیین مؤلفه ها و شاخص های این مفهوم پرداخته شود. درنتیجه، پژوهش 
حاضر به شناســایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسالمی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی- الهی 
امام خمینی به عنوان معمار کبیر انقالب اســالمی پرداخته اســت. روش انجام این پژوهش 
به صورت کیفی است. بدین صورت که استخراج داده ها و مؤلفه ها با روش تحلیل مضمون2  
انجام شده و پس از استخراج مؤلفه ها، نسبت به ترسیم الگوی مفهومی پژوهش اقدام شده 
است. روش کار چنین است که نگارنده، با بررسی و دقت نظر در وصیت نامه سیاسی- الهی 
امام خمینی به جستجوی مضامینی که معرف تمدن نوین اسالمی بودند، در ابتدا به کدهای 
مرتبط دست یافت. نهایتًا، کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب 116 کد 
باز، 92 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم بندی شدند. حاصل کار به صورت 
الگوی مفهومی تمدن نوین اسالمی ارائه شد؛ که شامل 4 شاخص وحدت اسالمی، بصیرت 

اسالمی، اقتدار اسالمی و استقالل و آزادی اسالمی است.
کلیدواژه ها: تمدن نوین اسالمی، امام خمینی، وحدت اسالمی، بصیرت اسالمی، اقتدار 

اسالمی، استقالل و آزادی اسالمی.
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مقدمه
تمدن اســالمی با بعثت پیامبر اســالم )ص( و هجرت ایشــان از مکه به مدینه شکل گرفت و 
کید بر رهنمودهای پیامبر اســالم و آموزه های قرآن کریم آن را تا قرن پنجم  مســلمانان با تأ
هجری به اوج رســاندند. ســپس، رویدادهایــی همچون حمالت صلیبیــان، مغوالن،... و 
مشــکالت داخلی جهان اســالم، تمدن نوپای اســالمی را دچار انحطاط نمود. در دوران 
صفویــان، عثمانی ها و گورکانیان، ایــن تمدن مجددًا رونق گرفت. تا اینکه در قرن نوزدهم، 
مســلمانان مورد تهاجم استعمارگران قرار گرفتند که رکود تمدن اسالمی را به همراه داشت. 
پس ازآن، اندیشــمندان اســالمی جهت مقابله با تمدن غرب، بازگشــت به اسالم راستین را 
مطرح نمودند. در ایران، بیداری اســالمی با پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی 
در ســال 1357 هجری شمسی به اوج خود رسید )اکبری و رضایی 1394: 86(. امام خمینی اثر 
مستقلی درباره تمدن ندارد؛ با وجود این، در سخنرانی ها و پیام هایشان، بارها در مورد تمدن، 
تمدن اســالمی و دیگر تمدن ها اظهارنظر کرده انــد. عالوه بر این، در صحیفه امام خمینی، 
واژگان تمدن و متمدن بارها استفاده شــده اســت )زمانی محجــوب 1395: 137(. امام خمینی 
به حق بنیان گذار تمدن نوین اســالمی در عصر حاضر اســت. از نــگاه امام خمینی جهان 
بشــری در آینده از معرکه  هــای    اعتقادی و تاریخی عبور خواهد کــرد و نظام واحد جهانی 
گاهانه     بر عالم حاکم خواهد شــد و ســرانجام جهان بشری شاهد تحقق  مبتنی بر اســالم آ
یگانگــی و ارتباط تنگاتنگ     میان واقعیت و حقیقت، جهــان غیب و ابدیت با عالم طبیعت 
و ناســوت خواهد شد؛ بنابراین، اصول و مؤلفه های تمدن اسالمی از نگاه امام خمینی بسیار 
متفاوت از دروازه های تمدنی اســت که رژیم شاهنشاهی مدعی آن بود چون تمدن اسالمی 
مورد نظر امام خمینی مبتنی بر توحید، عدالت و اخالق اســالمی اســت که در سایه عزت 
مّلت قابل تحقق اســت. یکی از اهداف امام خمینی از تأســیس حکومت اســالمی، فراهم 
کردن مقدمات ظهور حضرت ولی عصر )عج( است. از نگاه ایشان هر یک از منتظران واقعی 
حضرت باید نقش و مســئولیت مهم سیاســی-اجتماعی خود را پیش از ظهور به خوبی ایفا 
کنند تا زمینه شــکل گیری حکومت جهان گســتر مهدوی را فراهم کنند چنانکه ایشان در 
بیانات مختلفی گفته است، انقالب مردم ایران، نقطه شروع انقالب بزرگ جهانی اسالم، به 
پرچم داری حضرت حجت است و امیدوارم ما و ملت بتوانیم این امانت را سالم به صاحب 
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اصلی آن برسانیم )افتخاری و همکاران 1389 : 67(.
ناگفته نماند، پژوهش های مختلفی در مورد چیســتی و چگونگی تکامل و شکل گیری 
تمدن اســالمی و نیز بازخوانی اندیشــه  امام در این خصوص صورت گرفته اســت؛ در این 
میان، فتاوا، نصایح و وصایای بزرگان نقشــی کلیدی در ترســیم نقشه راه و راهبردهای یک 
کید بر سنت نگارش وصیت نامه،  کشور خصوصًا در جامعه اسالمی دارد. اسالم نیز ضمن تأ
شــنوندگان را نســبت به پاسداشــت و عمل به وصیت و پرهیز از بطــالن آن فرامی خواند تا 
تکالیف برجای مانــده موردتوجه و پیگیری پیروان قرار گیرد. امــام خمینی به عنوان عالمی 
برجســته، سیاستمداری توانمند و رهبری قدرتمند، پس از برقراری انقالب اسالمی به تأسی 
از ائمــه معصومین )ع(، رهنمودهایی را جهت بقا و ســالمت انقالب اســالمی ایران به عنوان 
وصیت نامه الهی-سیاسی به منظور بهره مندی نسل های آتی بیان نمود. این وصیت نامه مخزنی 
ارزشمند از بیانات و توصیه هایی است که چگونگی رسیدن به کمال جامعه اسالمی را تبیین 
نموده اســت. امام خمینی با اشراف کامل بر قوت ها و ضعف های درونی و نیز فرصت ها و 
تهدیدات محیطی، وصیت نامه سیاســی – الهی خویش را تدوین نموده اســت که پیروی از 
آموزه های آن تداوم موفق و مؤثر انقالب اســالمی را به ارمغان خواهد داشت )موسوی داودی 
و ابراهیمیــان 1398(. با  وجــود این، خأل مطالعاتی مربوط به مؤلفه ها و شــاخص های جامعی 
از تمدن نوین اســالمی در اندیشــه امام خمینی به عنوان بنیان گذار تمدن نوین اســالمی در 
عصر معاصر، نگارنده این پژوهش را بر آن داشــت تا به شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین 

کید بر وصیت نامه سیاسی – الهی ایشان اهتمام ورزد. اسالمی در اندیشه امام خمینی با تأ

تمدن اسالمی
تمدن اســالمی، تمدنی دینی است که مؤلفه های آن بر محور اسالم می گردد. بدین ترتیب، 
تمدن اســالمی، از همه ویژگی های تمدن الهی در چارچــوب آموزه های قرآنی و متکی بر 
ســنت پیامبر اسالم برخوردار است؛ که مؤلفه های آن عبارت از دین، اخالق، علم، عدالت، 
قوانین و مقررات، اصول دینی و ... اســت )جان احمدی 1388: 78(. تمدن اســالمی زمانی 

پدید می آید که مجموعه ای شروط اخالقی و مادی حاصل گردد )بابایی 1390: 45(.
درزمینة تمدن نوین اســالمی مطالعاتی چند به انجام رســیده اســت که به آن ها اشــاره 
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می گردد: پس از انقالب اسالمی ایران برای جامعه شناسان، مدیران دولتی و سیاست گذاران 
عمومی این پرســش مطرح شــده که آیا جمهوری اســالمی ایران الگوی نوینی برای رشد و 
توســعه اجتماعی متناســب با آرمان های خود دارد یا در این زمینه از الگوهای ســایر جوامع 
بشــری بهره می گیرد؟ طرح بحث الگوی اســالمی - ایرانی پیشــرفت از سوی مقام معظم 
رهبری فرصت خوبی به وجود آورده است تا این مسئله به شکلی جدی تر موردتوجه مجامع 
علمی قرار گیرد. حســین نژاد )1392( در پژوهش خود در گام نخست، به نظریه ها و مکاتب 
توســعه اشــاره نموده و در ادامه، دیدگاه امام خمینی در باب الگوی توسعه ایرانی-اسالمی 
با عنوان طرح »تمدن گرایی اســالمی« بررســی و اهداف، سیاســت ها و راهبردهای اصلی 
این الگو از بیانات ایشــان استخراج شــده و اثرات این طرح بر تولید الگوی ایرانی- اسالمی 
پیشرفت پیش بینی شده است. عالوه بر این، برپایی تمدن اسالمی از دغدغه  های بسیار مهمی 
بوده اســت که در ذهن و اندیشــه برخی از اندیشــمندان و رهبران جهان اسالم تبلوریافته، 
بااینکه هر یک و ازجمله امام خمینی، مباحثی را دراین باره طرح کرده و مؤلفه هایی را برای 
آن برشــمرده  اند، اما هنوز بایســته های سیاســی آن مبهم باقی مانده است که پژوهش زمانی 
محجوب )1395( در پی بررســی دیدگاه معظم له درباره بایسته های سیاسی تمدن اسالمی با 
اســتفاده از شیوۀ تحلیل محتواســت. این مقاله نشان داده امام خمینی با در نظر گرفتن ابعاد 
مادی و معنوی برای تمدن، تمدن اســالمی را جامع  تریِن تمدن  ها دانسته و بر ضرورت توجه 
به دین اســالم، پیوند بین دیانت و سیاســت، تشکیل حکومت اسالمی بر مبنای والیت فقیه، 
استقالل و نفی سلطۀ بیگانگان، نقد تمدن غرب و... به عنوان بایسته  های سیاسی تمدن نوین 
کید دارد. در پژوهش دیگری چنین بیان شده اســت که سرگذشت انسان ها از  اســالمی، تأ
معبر تمدن ها می گذرد و تمدن ها در طول تاریخ در شــکل دهی به هویت بشر، گسترده ترین 
نقش را داشته اند. امروزه تمدن، به سند تاریخی فرهنگ ملل تبدیل گشته و از اهمیتی ویژه 
برخوردار اســت. دین اســالم پس از استقرار، به سرعت توانســت بنیان گذار تمدن شگرفی 
در جهان شــود؛ به گونه ای که تمدن های دیگر، از جمله تمــدن غربی را وام دار خود نماید. 
پژوهش فوزی و صنم زاده )1391( به روش اسنادی و با رویکردی توصیفی- تحلیلی تعاریف، 
ویژگی هــا و مؤلفه های تمدن اســالمی را بیان می کند و نظر امام خمینی   نســبت به تمدن 
اسالمی را شرح می دهد. بر اساس یافته های این مقاله، امام خمینی ضمن توجه به ابعاد مادی 
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کید بر مادی و تک بعدی بودن آن، تمدن اسالمی  و معنوی تمدن ها، با نقد تمدن غربی و تأ
را جامع ترین تمدن ها دانســته که دارای روحی سرشــار از ایمان است و این روح در تمامی 
ارکان آن جریان دارد. امام خمینی از ســوی دیگر بر وجه معنوی و توان انسان ســازی تمدن 

کید می کند. اسالمی به عنوان مهم ترین عنصر آن تأ
پژوهشــگران چنین بیان کرده اند که سرگذشــت انســان ها از معبر تمدن ها می گذرد و 
تمدن ها در طول تاریخ در شــکل دهی به هویت بشــر گســترده ترین نقش را داشته اند. دین 
اسالم پس از استقرار، به سرعت توانست بنیان گذار تمدنی شگرف در جهان شود به گونه ای 
که ســایر تمدن ها، ازجمله تمدن غربی را وام دار خود نماید. در طول تاریخ، تمدن اسالمی 
فرازوفرودهای بسیاری را طی کرده است که با پیروزی انقالب اسالمی در ایران به اوج خود 
رســیده و جهان اســالم را به سوی بیداری هدایت کرده اســت. در همین راستا در پژوهش 
عابدین زاده )1396( سعی شده است با بررسی اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری 
در ارتباط با تمدن نوین اســالمی، ابعاد موضوع در رویکرد تمدنی ایشــان بررسی شود. در 
پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به پرسش هایی دربارة تمدن نوین اسالمی از دیدگاه 
امام خمینی پاسخ داده شده است. ازجمله اینکه تمدن نوین اسالمی چیست و شاخص های 
اصلی آن کدامند؟ بر اساس نتایج پژوهش، امام خمینی ضمن توجه به ابعاد مادی و معنوی 
تمدن ها، تمدن اســالمی را جامع ترین تمدن ها دانســته اند که دارای روحی سرشار از ایمان 
بوده و وجه معنوی و توان انسان ســازی آن مهم ترین عنصر آن است. در دیدگاه مقام معظم 
رهبری نیز گســترش و ترقی تمدن نوین اســالمی به همت و خرد دسته جمعی نیاز دارد که 
در ســایه اخــالق، کار و تالش، ایمان به خــدا، عقالنیت، توانایی علمی، اقتصاد شــکوفا، 
برخورداری از رســانه های قوی و روابط بین الملل به وجود می آید. بسیاری از اندیشمندان و 
شــخصیت های علمی و فکری جهان، بر این عقیده اند که رهبری معظم انقالب اســالمی، 
آیت الله خامنه ای، پیش از آنکه رهبر سیاســی یک کشــور اســالمی باشد، یک شخصیت 
علمی برجسته در جهان اسالم و عرصه بین الملل است. در میان موضوعات و مسائل فکری 
جمهوری اســالمی ایران و فراتر از آن مســائل جهان اسالم، اندیشــه ها و دیدگاه های ایشان 
در موضوع تمدن نوین اســالمی، از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت. در پژوهشی با استناد 
به بیانات و ســخنرانی های ایشــان در دوره زمانی سال های 1368 تا 1394 و با بهره گیری از 
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روش مفهوم سازی بنیادی، »هندســه کالن اندیشه تمدنی« ایشان استخراج و توصیف شده 
است )بهمنی 1393(. تمدن اسالمی درواقع بیان کننده فرهنگ، تاریخ، سنن و باورهای دینی 
مســلمین است که ریشــه در تعالیم قرآنی و توحیدی دارد. به طورکلی این تمدن طی پانزده 
قرن با افت وخیزهایی مواجه بوده اســت که در شــکوفایی مجدد آن، انقالب اسالمی ایران 
و بنیان گذاری یک نظام اســالمی جایگاه ارزشمند و تعیین کننده ای داشته است. از طرفی 
دیدگاه ها و نظرات ارزشــمند امام خمینی یک خأل تئوریک چندقرنه را در تمدن اســالمی 
پرکرده و شخصیت و برجستگی تازه ای به »تمدن اسالمی« بخشیده است. این تمدن نوین 
اســالمی از دیدگاه ایشــان دارای مؤلفه و شــاخص هایی همچون بینــش توحیدی، کرامت 
انسانی، علم و معرفت، عدالت گستری، آزادی، استقامت و پایداری، استقالل سبک زندگی 
و عزت است؛ همچنین راهکارهای دستیابی به آن عبارتند از ایمان، پرهیز از سطحی نگری، 
بازگشــت به اسالم، اســتفاده بهینه از ظرفیت نخبگان و دانشمندان، تحول در علوم انسانی، 
پرهیز از غرب گرایی، تالش حاکمیت، خودباوری، داشــتن نگاه فراملی و فرامرزی بررسی 
گذشــته تمدن اسالمی، داشــتن جهان بینی کامل و تحول نگاه به علم، شناسایی مؤلفه های 
تمدن رقیب، داشــتن فقه پویا )یاقوتی 1398(. عالوه بر این، پژوهشــگران در پژوهشی اظهار 
داشته اند، تمدن اسالمی فرازوفرودهایی داشته و با پیروزی انقالب اسالمی، بیداری اسالمی 
در ایران به اوج رسید و جهان اسالم به سوی بیداری حرکت کرد. در این مقاله، شاخصه های 
تمدن نوین اسالمی در اندیشه ایشــان واکاوی گردیده است و با روش توصیفی-تحلیلی به 

پرسش هایی درباره تمدن نوین اسالمی از دیدگاه معظم له پاسخ داده شده است.

روش تحقیق
پژوهش حاضر ازنظر هدف بنیادی اســت. این روش مبتنی بر این اصل معرفت شناسی است 
که حقیقت قابل شناسایی نبوده و باید همیشه مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرد. پژوهش تفسیری، 
متغیرهای وابســته و مســتقل را از قبل تعریف نمی کند و بر این پیش فرض استوار است که 
گاهی و  دسترســی به واقعیت های اجتماعی تنها از راه سازه های اجتماعی نظیر زبان، خودآ
معانی مشــترک میسر اســت. به عبارتی دیگر، »حقیقت« ماهیتی متأثر از خصوصیات ذهنی 
بشــر دارد. ماهیتــی که نمی توان آن را از عبــارت دیگر ســاختارهای اجتماعی، ارزش ها و 



143 محمدحسین مختاری:شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسالمی بر اساس وصیت نامه سیاسی- الهی ...

واقعیت ها مســتقل دانست. بررسی های تفســیری تالش می کنند از طریق معانی که افراد به 
پدیده ها می دهند آن ها را درک کنند )دانایی فرد و همکاران 1388(. مســائل اجتماعی دامنه ای 
گسترده  دارند که حل آن ها به شناخت ریشه های ظریف، عمیق و به ظاهر نامرئی شان وابسته 
است. شناخت این مسائل خودبه خود مســتلزِم دانستن و تسلط بر مبنای روش های شناخت 
آن هاست. تحقیقات از نوع کمی و کیفی که از دو مبانی متفاوت پارادایمی اند، این مسیرها 
را مشــخص می کنند. نیومن معتقد اســت تحقیق کمی متکی بر پارادایــم اثباتی، درصدد 
کمی ســازی داده های تحقیق و اســتفاده از تکنیك های کمی برای تحلیل آن هاست. برای 
محقــق اثبات گرا، داده های کیفی، حاالت روحی و روانی دارند و شــرایطی هســتند که به 
رفتارهــای قابل اندازه گیری منجر می شــوند )Neuman 1997(. در تحقیق کیفی، داده های 
کیفی ارزشمند ند؛ چون بر اساس آن ها می توان از طریق تحلیل کیفی به استنتاج و استخراج 
نظریه از بســتر زمینه موردمطالعه رسید. در این راستا، کوشش جهت تولید و ظهور مفاهیم، 
قضایا، فرضیات و نظریه علمی به جای آزمون و ارزیابی نظریه اســت )خاکی 1387(؛ بنابراین 
در این پژوهش به منظور یافتن الگوی تمدن نوین اسالمی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی - الهی 
امام خمینی از اســتراتژی پژوهشــی تحلیل مضمون که یکی از اســتراتژی های پژوهش های 
کیفی به شــمار می رود استفاده شده اســت؛ زیرا در آن، چارچوبی از پیش تعیین شده مانند 
الگو و دســته بندی های جامــع وجود ندارد و ایــن چارچوب بر اســاس داده هایی طراحی 

می گردد که گردآوری خواهند شد.
تحلیل مضمون روشــی برای شناســایی، تحلیل و گزارش الگو ها  و مضامین موجود در 
 Braun &( داده  ها ســت. این روش داده  هــا  را به داده ها یی غنی و تفصیلی تبدیــل می  کند
Clarke2006(. شــبکه مضامیــن به عنوان یک ابزار تحلیلی از ویژگی ها ی کلیدی مشــترک 

با بســیاری از تحلیل ها ی کیفی برخوردار اســت؛ لذا نمی  توان مبانی نظری خاصی را به این 
روش اختصاص داد. به همین دلیل اصول راهنما، ســاختارهای کالن و گام ها ی خاص آن 
را می  توان به راحتی در بســیاری از تکنیک ها ی تحلیلی دیگر مانند تئوری داده بنیاد مشاهده 
نمود. شــبکه مضامین به دنبال کشــف و درک یک مسئله یا اهمیت یک ایده به جای تبیین 
تعاریف متعارض از یک مسئله است. تحلیل مضمون بر اساس یک رویه مشخص، مضامین 
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زیــر را نظام مند می  کنــد: )1( مضامین پایه1 )کد ها  و نکات کلیــدی موجود در متن(؛ )2( 
مضامین ســازمان دهنده2 )مقوالت به دســت آمده از ترکیب و تلخیــص مضامین پایه(؛ )3( 
مضامیــن فراگیر3 )مضامین عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به عنوان یک کل( )عابدی 

جعفری و همکاران 1390(.

یافته های تحقیق
با توجه به مطالعه عمیق نظری وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی، 116 جمله کلیدی و 
به تبع آن 92 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده به روش تحلیل مضمون استخراج شده 
است. جدول 1 نتایج حاصل از تحلیل مضمون و استخراج کدهای کلیدی را نشان می دهد. 
درنهایت مضامین پایه و ســازمان دهنده تمدن نوین اســالمی به صورت دسته بندی شده در 

جدول 2 درج شده است.

جدول 1: شناسایی مؤلفه های تمدن نوین اسالمی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی 
- الهی امام خمینی )یافته های نگارنده(

ف
مضامین مضامین پایهکدها و کلمات کلیدیردی

سازمان دهنده

1
... حدیث »ثقلین« متواتر بین جمیع مسلمین است و ]در[ کتب 
اهل ســنت از »صحاح ششــگانه« تا کتب دیگر آنان، با الفاظ 
مختلفه و موارد مکرره از پیغمبر اکرم به طور متواتر نقل شده است 

)امام خمینی 1385 ج 21: 394(.

پیروی از 
وحدت اسالمیآموزه های دینی

خودخواهــان و طاغوتیان، قرآن کریم را وســیله ای کردند برای 2
وحدت اسالمینفی طاغوتحکومت های ضد قرآنی...)امام خمینی 1385 ج 21: 394(.

1. Basic Themes
2. Organizing Themes
3. Global Themes
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و کلمات کلیدیردی

سازمان دهنده

3

مفسران حقیقی قرآن و آشنایان به حقایق را که سراسر قرآن را از 
پیامبر اکرم دریافت کرده بودند و ندای ِإّنی تارٌك فیُکُم الثقلین در 
گوششان بود با بهانه های مختلف و توطئه های از پیش تهیه شده، 
آنــان را عقب زده و با قرآن، در حقیقت قرآن را از صحنه خارج 

کردند )امام خمینی 1385 ج 394-21:395(.

وحدت اسالمیپیروی از قرآن

4
و بــر حکومت عدل الهی- که یکــی از آرمان های این کتاب 
مقدس بوده و هســت- خط بطالن کشیدند و انحراف از دین 
خدا و کتاب و سنت الهی را پایه گذاری کردند )امام خمینی 1385 

ج 21: 395(.
وحدت اسالمیپیروی از قرآن

5
…و هر چه این بنیان کج به جلو آمد کجی ها و انحراف ها افزون 
شد تا آنجا که قرآن کریم را که برای رشد جهانیان و نقطه جمع 
همه مسلمانان بلکه عائله بشری، از مقام شامخ احدیت به کشف 

تام محمدی )ص( تنزل کرد…)امام خمینی 1385 ج 21: 395(.
وحدت اسالمیپیروی از قرآن

این ولیده »علم االسماء« را از شّر شیاطین و طاغوت ها رها سازد 6
وحدت اسالمینفی طاغوتو جهان را به قسط و عدل رساند )امام خمینی 1385 ج 21: 395(.

7
ــه، معصومین- علیهم صلوات  حکومت را به دســت اولیاء اللَّ
االولین و اآلخرین- بسپارد تا آنان به هر که صالح بشریت است 

بسپارند )امام خمینی 1385 ج 21: 395(.
پیروی از ائمه 

وحدت اسالمیمعصومین

8
و مع األســف به دست دشمنان توطئه گر و دوستان جاهل، قرآن 
این کتاب سرنوشت ســاز، نقشی جز در گورستان ها و مجالس 

مردگان نداشت و ندارد )امام خمینی 1385 ج 21: 395(.
وحدت اسالمیپیروی از قرآن

9

... قدرت های شــیطانی بزرگ به وسیله حکومت های منحرِف 
خارج از تعلیمات اسالمی، که خود را به دروغ به اسالم بسته اند، 
برای محو قرآن و تثبیت مقاصد شــیطانی ابرقدرت ها قرآن را با 
خط زیبا طبع می کنند و به اطراف می فرستند )امام خمینی 1385 

ج 21: 395(.

شناخت 
حکومت های 

منحرف
بصیرت اسالمی

10
... هرســال مقدار زیادی از ثروت هــای بی پایان مردم را صرف 
طبع قرآن کریم و محــاّل تبلیغاِت مذهِب ضد قرآنی می کند و 
وهابیت، این مذهب سراپا بی اساس و خرافاتی را ترویج می کند 

)امام خمینی 1385 ج 21: 396(.
بصیرت اسالمیخرافه شناسی
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و کلمات کلیدیردی

سازمان دهنده

11
... مردم و ملت های غافل را سوق به سوی ابرقدرت ها می دهد و 
از اسالم عزیز و قرآن کریم برای هدم اسالم و قرآن بهره برداری 

می کند )امام خمینی 1385 ج 21: 396(.

استقالل و عدم 
وابستگی به 

قدرت های مادی
استقالل و آزادی 

اسالمی

12
... ملت عزیز ســرتاپا متعهد به اســالم و قرآن مفتخر است که 
پیرو مذهبی اســت که می خواهد حقایق قرآنی، که سراســر آن 
از وحدت بین مسلمین بلکه بشــریت دم می زند، از مقبره ها و 

گورستان ها نجات داده )امام خمینی 1385 ج 21: 396(.
وحدت اسالمیپیروی از مذهب

13
و به عنوان بزرگ ترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که 
بر پای و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی فنا 
و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می کشاند نجات دهد )امام 

خمینی 1385 ج 21: 396(.
وحدت اسالمیپیروی از قرآن

14
... کتاب نهج البالغه که بعد از قرآن بزرگ ترین دستور زندگی 
مادی و معنوی و باالترین کتاب رهایی بخش بشر است ...)امام 

خمینی 1385 ج 21: 396(.
پیروی از 

وحدت اسالمیآموزه های دینی

15
ما مفتخریم که مذهب ما »جعفری« است که فقه ما که دریای 
بی پایان اســت، یکی از آثار اوست. ...)امام خمینی 1385 ج 21: 

.)397
وحدت اسالمیپیروی از مذهب

16
ه و سالمه علیهم-  ما مفتخریم که ائمه معصومین ما- صلوات اللَّ
در راه تعالــی دین اســالم و در راه پیاده کــردن قرآن کریم که 
تشکیل حکومت عدل یکی از ابعاد آن است، در حبس و تبعید 

به سر برده ...)امام خمینی 1385 ج 21: 397(.

پیروی از ائمه 
وحدت اسالمیمعصومین

17
مــا مفتخریم که بانــوان و زنان پیر و جوان و خــرد و کالن در 
صحنه هــای فرهنگی و اقتصادی و نظامــی حاضر و همدوش 
مــردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اســالم و مقاصد قرآن کریم 

فعالیت دارند )امام خمینی 1385 ج 21: 397(.

همکاری و 
وحدت اسالمیتعاون

18
... و آنان که توان جنگ دارند، در آموزش نظامی که برای دفاع 
از اسالم و کشور اسالمی از واجبات مهم است شرکت و... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 397(.
اقتدار اسالمیآموزش نظامی

19
و آنــان که توان جنگ ندارند، در خدمت پشــت جبهه به نحو 
ارزشــمندی که دل ملت را از شوق و شعف به لرزه درمی آورد 
و دل دشــمنان و جاهالن بدتر از دشــمنان را از خشم و غضب 

می لرزاند، اشتغال دارند )امام خمینی 1385 ج 21: 397(.

مشارکت در 
وحدت اسالمیفعالیت ها
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20
و ما مکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه- علیها ســالم 
ــه- فریاد می زنند که فرزندان خود را از دســت داده و در راه  اللَّ
خدای تعالی و اسالم عزیز از همه چیز خود گذشته و مفتخرند به 

این امر؛ ...)امام خمینی 1385 ج 21: 398(.
وحدت اسالمیمشارکت بانوان

21

و ملت ما بلکه ملت های اسالمی و مستضعفان جهان مفتخرند 
به اینکه دشــمنان آنان که دشمنان خدای بزرگ و قرآن کریم و 
اسالم عزیزند، درندگانی هستند که از هیچ جنایت و خیانتی برای 
مقاصد شوم جنایتکارانه خود دست نمی کشند ...)امام خمینی 

1385 ج 21: 398(.

بصیرت اسالمیدشمن شناسی

22
و در رأس آنان امریکا این تروریســت بالذات دولتی اســت که 
سرتاســر جهان را به آتش کشــیده و هم پیمان او صهیونیســت 

جهانی است ...)امام خمینی 1385 ج 21: 398(.
شناخت جنایات 

بصیرت اسالمیدشمنان

23
... و ما مفتخریم که دشمن ما صدام عفلقی است که دوست و 
دشمْن او را به جنایتکاری و نقض حقوق بین المللی و حقوق بشر 

می شناسند ...)امام خمینی 1385 ج 21: 398(.
شناخت دسیسه 

بصیرت اسالمیدشمنان

24
و ما و ملت های مظلوم دنیا مفتخریم که رســانه های گروهی و 
دستگاه های تبلیغات جهانی، ما و همه مظلومان جهان را به هر 
جنایت و خیانتی که ابرقدرت های جنایتکار دستور می دهند متهم 

می کنند )امام خمینی 1385 ج 21: 398-399(.

شناخت رسانه 
بصیرت اسالمیدشمنان

25
ت  و این نیســت جز به مددهای غیبی حضرت باری تعالی- جلَّ
عظمُته- که ملت ها را به ویژه ملت ایران اسالمی را بیدار نموده 

...)امام خمینی 1385 ج 21: 399(.
وحدت اسالمیاعتقاد به غیب

26

من اکنون به ملت های شریف ســتمدیده و به ملت عزیز ایران 
توصیه می کنم که از این راه مستقیم الهی که نه به شرِق ملحد و نه 
به غرِب ستمگِر کافر وابسته است، بلکه به صراطی که خداوند به 
آن ها نصیب فرموده است محکم و استوار و متعهد و پایداْر پایبند 

بوده )امام خمینی 1385 ج 21: 399(.

عدم وابستگی و 
شرق و غرب

استقالل و آزادی 
اسالمی

27
و باکمال ِجد و عجز از ملت های مسلمان می خواهم که از ائمه 
اطهار و فرهنگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی این بزرگ 
راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان ودل و جان فشانی 

و نثار عزیزان پیروی کنند )امام خمینی 1385 ج 21: 399(.

پیروی از ائمه 
وحدت اسالمیمعصومین
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و به وســواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند و 
بدانند قدمی انحرافی، مقدمه ســقوط مذهب و احکام اسالمی 

و حکومت عدل الهی است )امام خمینی 1385 ج 21: 399(.
شناخت معاندان 

بصیرت اسالمیبا حق

29
و از آن جمله از نماز جمعه و جماعت که بیانگر سیاســی نماز 
اســت هر گز غفلت نکنند که این نماز جمعــه از بزرگ ترین 
عنایات حق تعالی بر جمهوری اسالمی ایران است )امام خمینی 

1385 ج 21: 400(.

پایبندی به اعمال 
وحدت اسالمیدینی

30

و بدانند آنچه دستور ائمه- علیهم السالم- برای بزرگداشت این 
حماســه تاریخی اسالم است و آنچه لعن و نفرین بر ستمگران 
آل بیت اســت، تمام فریاد قهرمانانه ملت ها است بر سردمداران 
ستم پیشــه در طول تاریخ الی االبد )امام خمینــی 1385 ج 21: 

.)400

عزاداری ائمه 
وحدت اسالمیمعصومین

31

و در این عصر که عصر مظلومیت جهان اسالم به دست امریکا 
و شــوروی و سایر وابستگان به آنان و از آن جمله آل سعود، این 
ه و مالئکته و رسله علیهم-  خائنین به حرم بزرگ الهی- لعنة اللَّ
است به طور کوبنده یادآوری و لعن و نفرین شود )امام خمینی 

1385 ج 21: 400(.

بصیرت اسالمیشناخت خائنین

32
و همه باید بدانیم که آنچه موجب وحدت بین مســلمین است 
این مراسم سیاسی است که حافظ ملیت مسلمین، به ویژه شیعیان 
ه و سلم- است )امام خمینی  ائمه اثنی عشر- علیهم صلوات اللَّ

1385 ج 21: 400(.

عزاداری ائمه 
وحدت اسالمیمعصومین

33
ما می دانیــم که این انقالب بزرگ که دســت جهان خواران و 
ستمگران را از ایران بزرگ کوتاه کرد، با تأییدات غیبی الهی پیروز 

گردید )امام خمینی 1385 ج 21: 401(.

قطع دست طمع 
ستمکاران و 
جنایتکاران

استقالل و آزادی 
اسالمی

34

 مطبوعات و سخنرانی ها و مجالس و محافل ضد اسالمی و ضد 
ملی به صورت ملیت و آن همه شــعرها و بذله گویی ها و آن همه 
مراکز عیاشی و فحشا و قمار و مسکرات و مواد مخدره که همه و 
همه برای کشیدن نسل جوان فعال که باید در راه پیشرفت و تعالی 
و ترقی میهن عزیز خود فعالیت نمایند... )امام خمینی 1385 ج 

.)401-402 :21

اهمیت تبلیغات 
و فعالیت 
فرهنگی

بصیرت اسالمی
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35

و از همه بدتر وضع دانشــگاه ها و دبیرستان ها و مراکز آموزشی 
که مقدرات کشور به دست آنان سپرده می شد، با به کار گرفتن 
معلمان و اســتادان غرب زده یا شــرق زده صد در صد مخالف 
اسالم و فرهنگ اســالمی بلکه ملی صحیح، با نام »ملیت« و 
»ملی گرایی«، گرچه در بین آنان مردانی متعهد و دلسوز بودند، 
لکــن با اقلیت فاحش آنان و در تنگنا قرار دادنشــان کار مثبتی 

نمی توانستند انجام دهند... )امام خمینی 1385 ج 21: 402(.

اهمیت نهادهای 
بصیرت اسالمیآموزشی

36

و امید اســت که پرتو نور آن بر تمام کشورهای اسالمی تابیدن 
گرفته و تمام دولت ها و ملت ها با یکدیگر تفاهم در این امر حیاتی 
نمایند و دست ابرقدرت های عالم خوار و جنایتکاران تاریخ را تا 
ابد از سر مظلومان و ستمدیدگان جهان کوتاه نمایند )امام خمینی 

1385 ج 21: 403(.

قطع دست طمع 
ستمکاران و 
جنایتکاران

استقالل و آزادی 
اسالمی

37

بی تردید رمز بقای انقالب اســالمی همان رمز پیروزی است؛ و 
رمز پیروزی را ملت می داند و نسل های آینده در تاریخ خواهند 
خواند که دو رکن اصلی آن: انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت 
اسالمی؛ و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای 

همان انگیزه و مقصد )امام خمینی 1385 ج 21: 403(.

انگیزه و هدف 
وحدت اسالمیالهی

38
و چشم و گوش بسته تسلیم امریکا هستند دیده می شود؛ و بعض 
از روحانی نماها نیــز به آنان ملحقند )امام خمینی 1385 ج 21: 

.)403
اعالم برائت از 

آمریکا
استقالل و آزادی 

اسالمی

39
امروز و در آتیه نیز آنچه برای ملت ایران و مســلمانان جهان باید 
مطرح باشــد و اهمیت آن را در نظرگیرند، خنثی کردن تبلیغات 

تفرقه افکِن خانه برانداز است )امام خمینی 1385 ج 21 :404(.
شناخت تبلیغات 

بصیرت اسالمیتفرقه افکن

40
... در مقابل این توطئه ها عکس العمل نشان داده و به انسجام و 
وحدت خود، به هر راه ممکن افزایش دهند و کفار و منافقان را 

مأیوس نمایند )امام خمینی 1385 ج 21 :404(.
انسجام در مقابل 

وحدت اسالمیتوطئه ها

41

از توطئه هــای مهمی کــه در قرن اخیر، خصوصــًا در دهه های 
معاصر و به ویژه پس از پیروزی انقالب آشکارا به چشم می خورد، 
تبلیغــات دامنه دار با ابعاد مختلف برای مأیوس نمودن ملت ها و 
خصوص ملت فداکار ایران از اسالم است  )امام خمینی 1385 

ج 21 :404-405(.

شناخت تبلیغات 
بصیرت اسالمیمأیوس کننده
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زیرا اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از ستمگری 
و حکومت جائرانه و بســط عدالت فردی و اجتماعی و منع از 
فساد و فحشــا و انواع کج روی ها... )امام خمینی 1385 ج 21 

.)405:
وحدت اسالمیعدالت محوری

43

و اما طایفه دوم که نقشه موذیانه دارند و اسالم را از حکومت و 
سیاست جدا می دانند. باید به این نادانان گفت که قرآن کریم و 
ه علیه و آله- آن قدر که در حکومت  ه- صلی اللَّ سنت رسول اللَّ
و سیاست احکام دارند در سایر چیزها ندارند )امام خمینی 1385 

ج 21 :406(.

شناخت نقشه 
بصیرت اسالمیموذیانه

44
پیغمبر اسالم )ص( تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومت های 
جهان لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی )امام خمینی 1385 

ج 21 :406(.
وحدت اسالمیعدالت اجتماعی

45

اشتباه تأسف آوری است که نتایج آن به تباهی کشیدن ملت های 
اســالمی و باز کردن راه برای اســتعمارگران خون خوار است، 
زیــرا آنچه مردود اســت حکومت های شــیطانی و دیکتاتوری 
و ستمگری اســت که برای سلطه جویی و انگیزه های منحرف 
و دنیایــی که از آن تحذیر نموده اند )امــام خمینی 1385 ج 21 

.)407:

بستن راه 
استعمارگران

استقالل و آزادی 
اسالمی

46

و اما حکومت حق برای نفع مســتضعفان و جلوگیری از ظلم و 
جور و اقامه عدالت اجتماعی، همان اســت که مثل سلیمان بن 
ه علیه و آله- و اوصیای  داود و پیامبر عظیم الشأن اسالم- صلی اللَّ
بزرگوارش برای آن کوشش می کردند )امام خمینی 1385 ج 21 

.)407:

وحدت اسالمیعدالت محوری

47
و به جــای طرفــداری از منافقان و ســتمگران و ســرمایه داران 
و محتکــران بی انصاف از خــدا بی خبر، طرفــدار مظلومان و 
ستمدیدگان و محرومان باشید )امام خمینی 1385 ج 21 :409(.

حمایت از 
وحدت اسالمیمظلومان

48
... و ملِت ده ها میلیونی نیز طرفدار و مددکار آنان هستند؛ و اگر 
این اقلیت اشکال تراش و کارشکن به کمك بشتابند، تحقق این 
آمال آســان تر و سریع تر خواهد بود... )امام خمینی 1385 ج 21 

.)410:

جذب افراد 
وحدت اسالمیاشکال تراش
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49

اما امروز می بینیم که ملت ایران از قوای مسلح نظامی و انتظامی 
و ســپاه و بسیج تا قوای مردمی از عشــایر و داوطلبان و از قوای 
در جبهه ها و مردم پشــت جبهه ها، با کمال شوق و اشتیاق چه 
فداکاری ها می کنند و چه حماســه ها می آفرینند )امام خمینی 

1385 ج 21 :410(.

فداکاری 
اقتدار اسالمینیروهای مسلح

50

آنان که در این جمهوری اســالمی به دست منافقان و منحرفان 
شهید شدند و ارزیابی کنید بین آنان و دشمنانشان؛ نوارهای این 
شهیدان تا حدی در دســت و نوارهای مخالفان شاید در دست 
شــماها باشد، ببینید کدام دســته طرفدار محرومان و مظلومان 

جامعه هستند )امام خمینی 1385 ج 21 :411(.

اقتدار اسالمینقش شهیدان

51

و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر 
این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصًا مستضعفان 
و محرومان و ســتمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه 
هستند و جمهوری اسالمی رهاورد آنان و با فداکاری های آنان 
تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار 

نکنید…)امام خمینی 1385 ج 21 :412(.

خدمت رسانی به 
وحدت اسالمیمحرومان

52
… و حکومت هــای طاغوتی را کــه چپاولگرانی بی فرهنگ و 
زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه محکوم نمایید… 

)امام خمینی 1385 ج 21 :412(.

محکوم 
کردن دائمی 
حکومت های 

طاغوتی
بصیرت اسالمی

… که مایه بدبختی مســلمانان، حکومت های وابسته به شرق و 53
غرب می باشند )امام خمینی 1385 ج 21 :413(.

نفی وابستگی به 
شرق و غرب

استقالل و آزادی 
اسالمی

54
و اکیدًا توصیه می کنم که به بوق های تبلیغاتی مخالفان اسالم و 
جمهوری اســالمی گوش فرا ندهید که همه کوشش دارند که 
اســالم را از صحنه بیرون کنند که منافع ابرقدرت ها تأمین شود 

)امام خمینی 1385 ج 21 :413(.

شناخت بوق های 
بصیرت اسالمیتبلیغاتی مخالفان

55
از نقشه های شیطانِی قدرت های بزرگ استعمار و استثمارگر که 
ســال های طوالنی در دست اجرا است و در کشور ایران از زمان 

رضاخان اوج گرفت... )امام خمینی 1385 ج 21 :413(.

شناخت 
نقشه های 

شیطانی دشمن
بصیرت اسالمی

56
و توده های مردم که عالقه به دین و روحانی دارند مخالف دولت 
و حکومت و هر چه متعلق به آن است باشند و اختالف عمیق 
بین دولت و ملت و دانشگاهی و روحانی راه را برای چپاولگران 

آن چنان باز کند )امام خمینی 1385 ج 21 :414 -413(.

رها کردن 
وحدت اسالمیاختالفات
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57
ازجمله نقشــه ها که مع األسف تأثیر بزرگی در کشورها و کشور 
عزیزمان گذاشــت و آثار آن باز تا حد زیادی به جامانده، بیگانه 
نمودن کشورهای استعمار زده از خویش و غرب زده و شرق زده 

نمودن آنان است )امام خمینی 1385 ج 21 :414(.

نفی خود 
بیگانگی در 

کشور
استقالل و آزادی 

اسالمی

58
به طوری که خــود را و فرهنگ و قدرت خود را به هیچ گرفتند 
و غرب و شرق، دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را 
واالتر و آن دو قدرت را قبله گاه عالم دانستند )امام خمینی 1385 

ج 21 :415(.

اهمیت 
خودباوری

استقالل و آزادی 
اسالمی

59
و غم انگیزتــر اینکه آنان ملت های ســتمدیده زیر ســلطه را در 
همه چیز عقب نگه داشــته و کشــورهایی مصرفی بــار آوردند 

...)امام خمینی 1385 ج 21 :415(.
نفی 

اقتدار اسالمیمصرف گرایی

60
و ایــن پوچی و تهی مغزی مصنوعی موجب شــده که در هیچ 
امــری به فکر و دانش خود اتکا نکنیم و کورکورانه از شــرق و 

غرب تقلید نماییم )امام خمینی 1385 ج 21 :415(.
اتکا به فکر و 
اقتدار اسالمیدانش بومی

61
فی المثل، اگر در کتاب یا نوشــته یــا گفتاری چند واژه فرنگی 
باشــد، بدون توجه به محتوای آن بــا اعجاب پذیرفته و گوینده 
و نویســنده آن را دانشمند و روشنفکر به حساب می آورند )امام 

خمینی 1385 ج 21 :415(.

اتکا به محتوای 
اقتدار اسالمیبومی

62
فرنگــی مآبــی از ســرتاپا و در تمام نشست وبرخاســت ها و در 
معاشرت ها و تمام شــئون زندگی موجب افتخار و سربلندی و 
تمدن و پیشرفت و در مقابل، آداب ورسوم خودی، کهنه پرستی 

و عقب افتادگی است )امام خمینی 1385 ج 21 :415-416(.

اتکا به فرهنگ 
اقتدار اسالمیبومی

63

و دیدیم که بسیاری از کارخانه ها و وسایل پیشرفته مثل هواپیماها 
و دیگــر چیزها که گمان نمی رفت متخصصیِن ایران قادر به راه 
انداختن کارخانه ها و امثال آن باشــند و همه دست ها را به سوی 
غرب یا شرق دراز کرده بودیم که متخصصین آنان این ها را به راه 

اندازند…)امام خمینی 1385 ج 21 :416(.

اتکا به توانمندی 
اقتدار اسالمیداخلی

64
باید هوشــیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست بازان پیوسته به 
غرب و شرق با وسوسه های شیطانی شما را به سوی این چپاولگران 
بین المللی نکشند؛ و با اراده مصمم و فعالیت و پشتکار خود به 

رفع وابستگی ها قیام کنید )امام خمینی 1385 ج 21 :417(.

شناخت 
بصیرت اسالمیچپاولگران
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65
به شرط اتکال به خداوند تعالی و اتکابه نفس و قطع وابستگی به 
دیگران و تحمل سختی ها برای رسیدن به زندگی شرافتمندانه و 
خارج شــدن از تحت ســلطه اجانب )امام خمینی 1385 ج 21 

.)417:

خارج شدن از 
سلطه اجانب

استقالل و آزادی 
اسالمی

66
از توطئه های بزرگ آنان، چنانچه اشاره شد و کرارًا تذکر داده ام، 
به دست گرفتن مراکز تعلیم و تربیت خصوصًا دانشگاه ها است 
که مقدرات کشــورها در دســت محصوالت آن ها است )امام 

خمینی 1385 ج 21 :418(.

اهمیت نهادهای 
بصیرت اسالمیآموزشی

67
... وصیت می کنم که در این امر مهم که کشورتان را از آسیب 
نگه می دارد، با جان ودل کوشــش کنید )امام خمینی 1385 ج 

.)419: 21
تالش برای 

اقتدار اسالمیسازندگی

68
...ما دیدیم که اسالم و کشور ایران چه صدمات بسیار غم انگیزی 
از مجلس شــورای غیر صالح و منحرف، از بعد از مشــروطه تا 
عصر رژیم جنایتکار پهلوی و از هر زمان بدتر و خطرناک تر در 
این رژیم تحمیلی فاسد خورد )امام خمینی 1385 ج 21 :419(.

اهمیت مسئولین 
اقتدار اسالمیصالح

69
اکنون که با عنایت پروردگار و همت ملت عظیم الشأن سرنوشت 
کشــور به دســت مردم افتاد و وکال از خود مــردم و با انتخاب 
خودشــان، بدون دخالت دولــت و خان های والیات به مجلس 

شورای اسالمی راه یافتند…)امام خمینی 1385 ج 21 :419(.

مشارکت در 
وحدت اسالمیفعالیت ها

70

وصیــت این جانب به ملت در حال و آتیه آن اســت که با اراده 
مصمم خود و تعهد خود به احکام اســالم و مصالح کشور در 
هر دوره از انتخابات وکالی دارای تعهد به اســالم و جمهوری 
اسالمی که غالبًا بین متوسطین جامعه و محرومین می باشند و غیر 
منحرف از صراط مســتقیم…)امام خمینی 1385 ج 21 : 420-

.)419

مسئولین متعهد به 
اقتدار اسالمیاسالم

هر کس به مقدار توانش و حیطه نفوذش الزم است در خدمت 71
اسالم و میهن باشد…)امام خمینی 1385 ج 21 :420(.

خدمت به اسالم 
اقتدار اسالمیو میهن

72

و به اقلیت های مذهبی رســمی وصیت می کنم که از دوره های 
رژیم پهلوی عبرت بگیرند و وکالی خود را از اشخاص متعهد 
به مذهب خود و جمهوری اسالمی و غیر وابسته به قدرت های 
جهان خوار و بدون گرایش به مکتب های الحادی و انحرافی و 

التقاطی انتخاب نمایند )امام خمینی 1385 ج 21 :421(.

مسئولین متعهد و 
اقتدار اسالمیمستقل
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73

از همه نمایندگان خواستارم که با کمال حسن نیت و برادری با هم 
مجلسان خود رفتار و همه کوشا باشند که قوانین خدای نخواسته 
از اســالم منحرف نباشد و همه به اســالم و احکام آسمانی آن 
وفادار باشــید تا به سعادت دنیا و آخرت نائل آیید )امام خمینی 

1385 ج 21 :421(.

وفاداری مسئولین 
اقتدار اسالمیبه اسالم

74

از شــورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم، چه در 
نسل حاضر و چه در نسل های آینده، که با کمال دقت و قدرت 
وظایف اسالمی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع 
نشــوند و از قوانین مخالف با شــرع مطهر و قانون اساسی بدون 
هیچ مالحظه جلوگیری نمایند )امام خمینی 1385 ج 21 :421(.

پایبندی به قوانین 
اقتدار اسالمیاسالمی

75
چه هیچ عالجی باالتر و واالتر از آن نیست که ملت در سرتاسر 
کشور در کارهایی که محول به اوست بر طبق ضوابط اسالمی و 

قانون اساسی انجام دهد )امام خمینی 1385 ج 21 :422(.
پایبندی به قوانین 

اقتدار اسالمیاسالمی

76
در تعیین رئیس جمهور و وکالی مجلس با طبقه تحصیل کرده 
متعهد و روشــنفکر با اطــالع از مجاری امور و غیر وابســته به 
کشــورهای قدرتمند اســتثمارگر و…)امام خمینی 1385 ج 21 

.)422:

مسئولین متعهد و 
اقتدار اسالمیمستقل

77
و توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکالی مجلس از طبقه ای 
باشند؛ که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه 
را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشــند... امام خمینی 1385 

ج 21 :422(.

حمایت از 
وحدت اسالمیمحرومان

78
... خود را وقف در خدمت به اســالم و جمهوری اســالمی و 
محرومان و مســتضعفان بنمایند؛ …)امام خمینی 1385 ج 21 

.)422:
حمایت از 
وحدت اسالمیمحرومان

79
... کوشــش کنند که اشخاص متعهد سابقه دار و صاحب نظر 
در امور شرعی و اسالمی و در سیاست را نصب نمایند. …)امام 

خمینی 1385 ج 21 :423(.
انتصاب 

اقتدار اسالمیاشخاص متعهد

80

از شــورای عالی قضایی می خواهم امر قضاوت را که در رژیم 
سابق به وضع اســفناک و غم انگیزی درآمده بود با جدیت سر 
و ســامان دهند؛ و دست کســانی که با جان و مال مردم بازی 
می کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیســت عدالت اســالمی است 
از این کرســی پراهمیت کوتاه کننــد )امام خمینی 1385 ج 21 

.)423-424 :

عدالت اسالمی 
وحدت اسالمیدر قضاوت
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81
از باالترین و واالترین حوزه هایی که الزم است به طور همگانی 
مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد، علوم معنوی اســالمی است، ... 

)امام خمینی 1385 ج 21 :426(.
تعلیم علوم 

بصیرت اسالمیاسالمی

82
با پشتیبانی مردم خصوصًا طبقات محروم بود که پیروزی حاصل 
شد و دست ستم شاهی از کشور و ذخایر آن کوتاه گردید...)امام 

خمینی 1385 ج 21 :426(.
پشتیبانی از 
وحدت اسالمیمحرومان

83
... اشخاص الیق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب 
نمایند تا آرامش در کشــور هر چه بیشــتر حکم فرما باشد )امام 

خمینی 1385 ج 21 :427(.
اهمیت 

اقتدار اسالمیکارگزاران متعهد

84
... چه در اصالح و تحول وزارتخانه و ســفارتخانه ها؛ و چه در 
سیاســت خارجِی حفظ استقالل و منافع کشور و روابط حسنه 
با دولت هایی که قصد دخالت در امور کشــور ما را ندارند )امام 

خمینی 1385 ج 21 :427(.

توجه به سیاست 
اقتدار اسالمیخارجی

85
... بدانید که وابستگی در بعض امور هرچند ممکن است ظاهر 
فریبنده ای داشته باشد یا منفعت و فایده ای در حال داشته باشد، 
لکن درنتیجه، ریشه کشور را به تباهی خواهد کشید )امام خمینی 

1385 ج 21 :427(.

استقالل در امور 
حیاتی

استقالل و آزادی 
اسالمی

86
... انتظار نداشــته باشــید که از خارج کسی به شما در رسیدن 
به هدف که آن اســالم و پیاده کردن احکام اسالم است کمك 

کند...)امام خمینی 1385 ج 21 : 427-428(.
اهمیت 

خودباوری
استقالل و آزادی 

اسالمی

87
و علمای اعالم و خطبای محترم کشورهای اسالمی دولت ها را 
دعوت کنند که از وابستگی به قدرت های بزرگ خارجی خود 
را رهــا کنند و با ملت خود تفاهم کنند؛ در این صورت پیروزی 

را در آغوش خواهند کشید )امام خمینی 1385 ج 21 :428(.

تفاهم دولت و 
وحدت اسالمیملت

88
...و از نژادپرســتی که مخالف دستور اسالم است بپرهیزند؛ و 
با برادران ایمانی خود در هر کشــوری و با هر نژادی که هستند 
دست برادری دهند که اســالم بزرگ آنان را برادرخوانده )امام 

خمینی 1385 ج 21 :428(.

پرهیز از 
وحدت اسالمینژادپرستی

89
و اگــر این برادری ایمانی با همــت دولت ها و ملت ها و با تأیید 
خداونــد متعال روزی تحقق یابد، خواهیــد دید که بزرگ ترین 
قدرت جهان را مسلمین تشکیل می دهند...)امام خمینی 1385 

ج 21 :428(.
وحدت اسالمیاتحاد مسلمین
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90
...مورد تهاجــم تبلیغاتی تمام رســانه های گروهی وابســته به 
قدرت های بزرگ هستیم. چه دروغ ها و تهمت ها که گویندگان 
و نویسندگان وابسته به ابرقدرت ها به این جمهوری اسالمی نوپا 

نزده و نمی زنند )امام خمینی 1385 ج 21 :428(.

شناخت تهاجم 
بصیرت اسالمیتبلیغاتی

91
و وصیــت این جانب به وزارت ارشــاد در همه اعصار خصوصًا 
عصــر حاضر که ویژگی خاصی دارد، آن اســت که برای تبلیغ 
حق مقابل باطل و ارائه چهره حقیقی جمهوری اسالمی کوشش 

کنند )امام خمینی 1385 ج 21 :428(.

تقویت تبلیغات 
بصیرت اسالمیحق علیه باطل

92
و قدرت تبلیغاتی ما بســیار ضعیف و ناتوان است و می دانید که 
امروز جهان روی تبلیغات می چرخد )امام خمینی 1385 ج 21 

.)428:
اقتدار اسالمیتقویت تبلیغات

93
... باید وزارت خارجه کوشــش کند تا ســفارتخانه ها نشریات 
تبلیغی داشته باشند و چهره نورانی اسالم را برای جهانیان روشن 

نمایند )امام خمینی 1385 ج 21 :429(.
تقویت تبلیغات 

اقتدار اسالمیسفارتخانه ها

94
و هر گــز قراردادهای خانه خراب کن بر ملت محروم غارت زده 
تحمیل نمی شــد و هر گز پای مستشــاران خارجی به ایران باز 

نمی شد ...)امام خمینی 1385 ج 21 :428-429(.

دقت در عقد 
قراردادهای 

خارجی
استقالل و آزادی 

اسالمی

95
اگر مجلس و دولت و قوه قضاییه و سایر ارگان ها از دانشگاه های 
اســالمی و ملی سرچشــمه می گرفــت ملت ما امــروز گرفتار 

مشکالت خانه برانداز نبود )امام خمینی 1385 ج 21 :430(.

اهمیت نهادهای 
آموزشی در 
ساختار کشور

اقتدار اسالمی

96
وصیت این جانب به جوانان عزیز دانشســراها و دبیرســتان ها و 
دانشــگاه ها آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات 

قیام نمایند... )امام خمینی 1385 ج 21 :431(.
نقش جوانان در 

اقتدار اسالمیکشور

97
و الزم است توجه داشته باشند که در دنیا آنچه مورد بهره برداری 
برای قدرت های بزرگ و سیاست های مخرب، بیشتر از هر چیز 
و هر گروهی است، قوای مســلح است )امام خمینی 1385 ج 

.)431: 21

اهمیت نیروهای 
اقتدار اسالمیمسلح

98
قوای مســلح اســت که با بازی های سیاســی، کودتاها و تغییر 
حکومت ها و رژیم ها به دست آنان واقع می شود...)امام خمینی 

1385 ج 21 :431(.
اهمیت نیروهای 

اقتدار اسالمیمسلح
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99

و نیز شرارت ها و توطئه های داخلی را که به دست عروسک های 
وابســته به غرب و شرق برای براندازی جمهوری اسالمی بسیج 
شــده بودند با دست توانای جوانان کمیته ها و پاسداران بسیج و 
شــهربانی و با کمك ملت غیرتمند درهم شکســته شد...)امام 

خمینی 1385 ج 21 :432(.

اهمیت پاسداران 
اقتدار اسالمیو بسیج

100
بیدار باشید و هوشیار که بازیگران سیاسی و سیاستمداران حرفه ای 
غرب و شرق زده و دست های مرموز جنایتکاران پشت پرده لبه تیز 
سالح خیانت و جنایتکارشان از هر سو و بیشتر از هر گروه متوجه 

به شما عزیزان است )امام خمینی 1385 ج 21 :432(.

شناخت 
دست های مرموز 

جنایتکاران
بصیرت اسالمی

101
... و قوای مسلح مطلقًا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج 
و غیــر این ها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشــده و خود را از 
بازی های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می توانند قدرت 

نظامی خود را حفظ…)امام خمینی 1385 ج 21 :432(.

حفظ قدرت 
اقتدار اسالمینظامی

102
... احتیــاج ما پــس از این همــه عقب ماندگــی مصنوعی به 
صنعت های بزرگ کشورهای خارجی حقیقتی است انکارناپذیر؛ 
و این به آن معنی نیست که ما باید در علوم پیشرفته به یکی از دو 

قطب وابسته شویم )امام خمینی 1385 ج 21 :432(.

عدم وابستگی 
به صنعت های 
بزرگ خارجی

استقالل و آزادی 
اسالمی

103
... در این صدسال اخیر به ویژه نیمه دوم آن، چه نقشه های بزرگی 
از این ابزار، چه در تبلیغ ضد اسالم و ضد روحانیت خدمتگزار و 
چه در تبلیغ استعمارگران غرب و شرق، کشیده شد )امام خمینی 

1385 ج 21 :434(.

شناخت 
بصیرت اسالمینقشه های دشمن

104

و از آن ها برای درســت کردن بــازار کاالها خصوصًا تجملی و 
تزئینی از هر قماش، از تقلید در ساختمان ها و تزئینات و تجمالت 
آن ها و تقلید در اجناس نوشــیدنی و پوشــیدنی و در فرم آن ها 
استفاده کردند، به طوری که افتخار بزرِگ فرنگی مآب بودن در 
تمام شــئون زندگی از رفتار و گفتار و پوشــش و فرم آن …)امام 

خمینی 1385 ج 21 :434(.

پرهیز از 
بصیرت اسالمیغرب زدگی

105
مجله هــا با مقاله هــا و عکس های افتضاح بار و اســف انگیز و 
روزنامه ها با مســابقات در مقاالت ضد فرهنگی خویش و ضد 
اسالمی با افتخار، مردم به ویژه طبقه جوان مؤثر را به سوی غرب یا 

شرق هدایت می کردند )امام خمینی 1385 ج 21 :435(.

پرهیز از 
بصیرت اسالمیغرب زدگی
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و کلمات کلیدیردی

سازمان دهنده

106
و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی 
جوانان و دختران و پسران می شود، ازنظر اسالم و عقل محکوم 

است... )امام خمینی 1385 ج 21 : 435-436(.
پرهیز آزادی 

غربی
استقالل و آزادی 

اسالمی

107

یکی از اموری که الزم به توصیه و تذکر اســت، آن اســت که 
اســالم نه با ســرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده 
توده های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طورجدی 
در کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی 

می داند )امام خمینی 1385 ج 21 :444(.

وحدت اسالمیعدالت محوری

108

... اســالم یك رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن 
به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف، که اگر به حق 
به آن عمل شود چرخ های اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت 
اجتماعی، که الزمه یك رژیم ســالم است تحقق می یابد )امام 

خمینی 1385 ج 21 :444(.

اهمیت اقتصاد 
اقتدار اسالمیسالم

109
و به مالکیت و ســرمایه های مشــروع با حدود اســالمی احترام 
گذارید و به ملت اطمینان دهید تا سرمایه ها و فعالیت های سازنده 
به کار افتند و دولت و کشــور را به خودکفایی و صنایع سبك و 

سنگین برسانند )امام خمینی 1385 ج 21 :445(.

حمایت از 
فعالیت های 

سازنده
اقتدار اسالمی

110
و به همه در کوشــش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم 
که خیر دنیا و آخرت شــماها رسیدگی به حال محرومان جامعه 
است که در طول تاریخ ستم شاهی و خان خانی در رنج و زحمت 

بوده اند )امام خمینی 1385 ج 21 :445(.

حمایت از 
وحدت اسالمیمحرومان

111
و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسالمی و مسلمانان 
جهــان بپا خیزید و حــق را با چنگ و دنــدان بگیرید ...)امام 

خمینی 1385 ج 21 :448(.
مقاومت در 

اقتدار اسالمیمقابل ابرقدرت ها

112
و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گیرید 
و همه در زیر پرچم پرافتخار اســالم مجتمع و با دشمنان اسالم 
و محرومــان جهان به دفاع برخیزید )امــام خمینی 1385 ج 21 

.)448:

اهمیت 
اقتدار اسالمیکارگزاران متعهد

113
در این انگیزه اســت که همه اولیا شهادت را در راه آن به آغوش 
می کشند و مرگ سرخ را »احلی من العسل« می دانند؛ ...)امام 

خمینی 1385 ج 21 :449(.
روحیه فداکاری 
اقتدار اسالمیو شهادت طلبی
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و کلمات کلیدیردی

سازمان دهنده

114
و تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است کشور عزیز از 
ه تعالی مصون است )امام خمینی 1385  آسیب دهر ان شــاء اللَّ

ج 21 :450(.
روحیه تعاون و 

اقتدار اسالمیتعهد

115
و وصیت من به همه آن اســت که با یاد خدای متعال به ســوی 
خودشناســی و خودکفایی و اســتقالل، با همه ابعادش به پیش 
و بی تردید دســت خدا با شما اســت )امام خمینی 1385 ج 21 

.)450:

شناخت 
ظرفیت های 

داخلی
استقالل و آزادی 

اسالمی

116
و این جانب با آنچه در ملت عزیز از بیداری و هوشیاری و تعهد و 
فداکاری و روح مقاومت و صالبت در راه حق می بینم ...)امام 

خمینی 1385 ج 21 :450(.
روحیه مقاومت 

اقتدار اسالمیو فداکاری

پــس از اســتخراج کدها و کلمات کلیــدی از وصیت نامه سیاســی- الهی امام خمینی 
و تقســیم آن ها در قالب مضامین پایه و ســازمان دهنده )جدول 1(، در جدول 2 نســبت به 
تقسیم بندی این مضامین اقدام شده است. شایان ذکر است، استخراج و دسته بندی این کدها 

بر اساس روش تحلیل مضمون به انجام رسیده است.
جدول 2: دسته بندی مضامین پایه و سازمان دهنده تمدن نوین اسالمی مبتنی 

بر وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی )یافته های نگارنده(

استقالل و آزادی 
وحدت اسالمیبصیرت اسالمیاقتدار اسالمیاسالمی

استقالل و عدم وابستگی 
شناخت حکومت های آموزش نظامیبه قدرت های مادی

پیروی از آموزه های دینیمنحرف

عدم وابستگی و شرق 
نفی طاغوتخرافه شناسینفی مصرف گراییو غرب

قطع دست طمع 
پیروی از قرآندشمن شناسیاتکا به فکر و دانش بومیستمکاران

قطع دست طمع 
پیروی از ائمه معصومینشناخت جنایات دشمناناتکا به محتوای بومیجنایتکاران
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استقالل و آزادی 
وحدت اسالمیبصیرت اسالمیاقتدار اسالمیاسالمی

پیروی از مذهبشناخت دسیسه دشمناناتکا به فرهنگ بومیاعالم برائت از آمریکا

شناخت تبلیغات 
همکاری و تعاونشناخت رسانه دشمناناتکا به توانمندی داخلیتفرقه افکن

مشارکت در فعالیت هاشناخت معاندان با حقتالش برای سازندگیبستن راه استعمارگران

مشارکت بانوانشناخت خائنیناهمیت مسئولین صالحفداکاری نیروهای مسلح

اهمیت تبلیغات و فعالیت مسئولین متعهد به اسالمنقش شهیدان
اعتقاد به غیبفرهنگی

نفی وابستگی به شرق و 
پایبندی به اعمال دینیاهمیت نهادهای آموزشیخدمت به اسالم و میهنغرب

نفی خود بیگانگی در 
شناخت تبلیغات مسئولین متعهد و مستقلکشور

عزاداری ائمه معصومینمأیوس کننده

انگیزه و هدف الهیشناخت نقشه موذیانهوفاداری مسئولین به اسالماهمیت خودباوری

خارج شدن از سلطه 
محکوم کردن دائمی پایبندی به قوانین اسالمیاجانب

انسجام در مقابل توطئه هاحکومت های طاغوتی

شناخت بوق های تبلیغاتی انتصاب اشخاص متعهداستقالل در امور حیاتی
عدالت محوریمخالفان

دقت در عقد قراردادهای 
شناخت نقشه های شیطانی توجه به سیاست خارجیخارجی

عدالت اجتماعیدشمن

عدم وابستگی به 
صنعت های بزرگ 

خارجی
حمایت از محرومان و شناخت چپاولگرانتقویت تبلیغات

مظلومان

تقویت تبلیغات پرهیز آزادی غربی
جذب افراد اشکال تراشاهمیت نهادهای آموزشیسفارتخانه ها
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استقالل و آزادی 
وحدت اسالمیبصیرت اسالمیاقتدار اسالمیاسالمی

شناخت ظرفیت های 
داخلی

اهمیت نهادهای آموزشی 
رها کردن اختالفاتتعلیم علوم اسالمیدر ساختار کشور

عدالت اسالمی در قضاوتشناخت تهاجم تبلیغاتینقش جوانان در کشور

تقویت تبلیغات حق علیه اهمیت نیروهای مسلح
تفاهم دولت و ملتباطل

شناخت دست های مرموز اهمیت پاسداران و بسیج
پرهیز از نژادپرستیجنایتکاران

اتحاد مسلمینشناخت نقشه های دشمنحفظ قدرت نظامی

پرهیز از غرب زدگیاهمیت اقتصاد سالم

حمایت از فعالیت های 
سازنده

مقاومت در مقابل 
ابرقدرت ها

اهمیت کارگزاران متعهد

روحیه فداکاری و 
شهادت طلبی

روحیه تعاون و تعهد

روحیه مقاومت و 
فداکاری

با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل مضمون وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی، 
الگوی مفهومی تمدن نوین اسالمی بر طبق شکل 1 ارائه می گردد که بر اساس روش تحلیل 
مضمون، با توجه به مضامین به دســت آمده نســبت به ترســیم الگوی مفهومی تحقیق اقدام 
می شود. شایان ذکر است، دســته بندی کدهای باز در قالب مضامین پایه، مؤلفه های الگوی 
مفهومی را تشــکیل می دهد کــه با توجه به حجم مؤلفه ها امــکان درج در الگوی مفهومی 
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تحقیق را نداشــت؛ و دســته بندی این مؤلفه هــا در قالب مضامین ســازمان دهنده )وحدت 
اســالمی، بصیرت اسالمی، اقتدار اسالمی و استقالل و آزادی اسالمی(، شاخص های الگو 

را تشکیل می دهد.

 الگوی تمدن نوین اسالمی مبتنی بر وصیت نامه امام خمینی )یافته های نگارنده(

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر در راســتای تقویت جامعه اســالمی و تسریع دستیابی به تمدن نوین اسالمی 
با یک پرســش اساسی که »الگوی تمدن نوین اسالمی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی - الهی 
َما  امام خمینی چگونه می باشــد؟« شکل گرفته اســت. پیامبر بزرگوار اسالم بر اساس آیه »ِإنَّ
اْلُمْؤِمُنــوَن ِإْخــَوة« )حجــرات: 10( در آغاز اســالم در مدینه، پیمان بــرادری و برابری را بین 
اصحــاب و مردم، بین خودشــان و اصحاب برقــرار کردند و با اعتقاد بــه پیمان برادری در 
حقیقت به دنبال تأســیس و شــکل گیری امت اســالمی بودند. پیامبر بزرگوار اسالم در این 
راســتا مرارت ها و ســختی ها و مصائب فراوانی را متحمل شــد و تالش ها و مجاهدت های 
فراوانــی کــرد تا جلــوی پراکندگی و تفرقه بین مســلمانان را بگیرد و یــک جامعه متحد و 
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یک حکومت اســالمی همراه با امت واحده اسالمی بسازد تا مســلمانان زیر پرچم توحید 
به ســعادت و کمال برســند. با توجه به آیات متعدد قرآن کریم راجع به وحدت اســالمی و 
وحدت میان ادیان توحیدی، می توان اظهار داشــت: این آیات همگان را تشویق می کند که 
همه باهم یک منطق و یک شعار داشته باشیم و آن، شعاِر توحید و عبودیت، سرخم نکردن 
در برابر استعمار و استثمار است و اینکه همه تن به عبودیت خداوند متعال دهیم. امروز ما در 
جامعه ای زندگی می کنیم که موانع و کارشــکنی های فراوانی در ایجاد وحدت میان جوامع 
اســالمی وجود دارد و نقش استکبار جهانی را نباید نادیده بگیریم  چراکه دشمنان به دنبال 
ایجاد انشــقاق، فتنه، شکاف و پراکندگی میان امت اسالمی هســتند. همان طور که روشن 
است، امروز گروهک های ضاله افراطی به نام اسالم در دست استکبار جهانی و انگلیسی ها 
بــرای مخدوش کردن چهره اســالم عزیز تالش می کنند و بایــد در برابر آن ها مقابله کرد و 
گاهی بخشی به جامعه  عالمان، دانشــگاهیان و دانشجویان رسالت و مسئولیت خطیری در آ
و نشــان دادن راه صحیح و ناب اســالم به جامعه و زدودن جهــل و تعصب بر دوش دارند 
به گونه ای که جامعه را از ظلمت جمود فکری، جهل، تعصب و خودخواهی ها نجات دهند. 
اگــر این راه را در پیش بگیریم، تمدن نوین اســالمی در جامعه محقق خواهد شــد؛ یعنی 
برای پیشــرفت همه جانبه جامعه اســالمی همه باید تالش کنیم و تمدن نوین اسالمی چون 
متکی بر اخالق دینی اســت؛ لذا پویا و بالنده و توأم با نشــاط، بصیرت و عقالنیت است و 
جامعه را به سمت فالح و رستگاری پیش می برد. در این راستا، شایسته است به اندیشه امام 
خمینی به عنوان بنیان گذار تمدن نوین اســالمی توجه ویژه ای مبذول داشــت تا در شناخت 
مفهوم واقعی تمدن نوین اســالمی به موفقیت نائل آییــم. بدین منظور، این پژوهش، ضمن 
مطالعه عمیق مبانی نظری و ادبیات موضوع، با اســتفاده از روش تحلیل مضمون، به بررسی 
وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی پرداخته است؛ و بدین طریق کوشش شده به پرسش 
اصلی تحقیق پاســخ داده شــود. در این پژوهش، نهایتًا با استخراج 116 کد باز )طبق جدول 
1(، 92 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده )طبق جدول 2(، الگوی تمدن نوین اسالمی 
مبتنی بر وصیت نامه سیاســی - الهی امام خمینی ارائه شد. الگوی ارائه شده توسط پژوهش 
حاضر، به 4 شــاخص کلی )وحدت اسالمی، بصیرت اسالمی، اقتدار اسالمی و استقالل و 
آزادی اســالمی( که بر مبنای حصر عقلی معرفی شده اند و 92 مؤلفه ذیل این چهار شاخص 



سـال بیست و سوم / شمـارۀ نود و سه / پاییز 1400/ صص 167-137پژوهشنامۀ متین164

)که از مضامین وصیت نامه امام خمینی به دست آمده( تقسیم می شود و به تمام جوانب تمدن 
نوین اسالمی اشاره دارد.

تقویت هر یک از این مؤلفه های مســتخرج از وصیت نامه سیاســی - الهی امام خمینی 
منجر به تقویت اســتقالل و آزادی اســالمی در جامعه می شود. شایان ذکر است، با توجه به 
شــاخص های ارائه شده در الگوی مفهومی پژوهش، جهت دستیابی به تمدن نوین اسالمی، 
بر علمای دینی، سیاســتمداران، حاکمان و شــهروندان جامعه اسالمی الزم است در تقویت 
وحدت اسالمی، اقتدار اسالمی، بصیرت اسالمی، استقالل و آزادی اسالمی کوشا باشند تا 
از ثمرات آن بهره مند گردند. شایان ذکر است، به کارگیری الگوهای استنباط شده از بیانات، 
توصیه ها و اندیشــه های امام خمینی به دلیل بینش عمیق ایشان نسبت به قوت ها، ضعف ها، 
فرصت ها و تهدیدهایی که کشــور با آن مواجه اســت و یا در آینده مواجه خواهد بود و نیز 
قدرت رهبری و مدیریتی ایشــان، می تواند ضامن پیشرفت و موفقیت جامعه اسالمی باشد. 
همان طور که مشاهده می شود، مسائلی که کشور در حال حاضر با آن مواجه است با مواردی 
که امام خمینی در دهه های قبل آن ها را توصیه نموده، همسویی قابل توجهی دارد؛ لذا، توجه 
به نتایج حاصل از این تحقیق و کوشش در تقویت مؤلفه های معرفی شده، تحقق تمدن نوین 

کید امام خمینی بوده است را میسر می سازد. اسالمی که مورد تأ
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