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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 victory 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 qualitative 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
(ره)
وصیتنامه سیاسی -الهی امام خمینی

محمدحسین مختاری

1

مقالـه پژوهشـی

چکیده :با مروری بر تاریخ اسالم ،چنین استفاده میشود که تمدن نوین اسالمی در طول
ً
تاریخ ،فراز و نشیبهای متعددی را طی کرده که نهایتا 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 مؤلفهها و شاخصهای این مفهوم پرداخته شود .درنتیجه ،پژوهش
حاضر به شناســایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسالمی مبتنی بر وصیتنامه سیاسی -الهی
امام خمینی بهعنوان معمار کبیر انقالب اســامی پرداخته اســت .روش انجام این پژوهش
بهصورت کیفی است .بدینصورت که استخراج دادهها و مؤلفهها با روش تحلیل مضمون2
انجام شده و پس از استخراج مؤلفهها ،نسبت به ترسیم الگوی مفهومی پژوهش اقدام شده
است .روش کار چنین است که نگارنده ،با بررسی و دقت نظر در وصیتنامه سیاسی -الهی
امام خمینی به جستجوی مضامینی که معرف تمدن نوین اسالمی بودند ،در ابتدا به کدهای
ً
مرتبط دستیافت .نهایتا ،کدهای استخراجشده به روش تحلیل مضمون در قالب  116کد
باز 92 ،مضمون پایه و  4مضمون سازمان دهنده تقسیمبندی شدند .حاصل کار بهصورت
الگوی مفهومی تمدن نوین اسالمی ارائه شد؛ که شامل  4شاخص وحدت اسالمی ،بصیرت
اسالمی ،اقتدار اسالمی و استقالل و آزادی اسالمی است.
کلیدواژهها :تمدن نوین اسالمی ،امام خمینی ،وحدت اسالمی ،بصیرت اسالمی ،اقتدار
اسالمی ،استقالل و آزادی اسالمی.
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تمدن اســامی با بعثت پیامبر اســام و هجرت ایشــان از مکه به مدینه شکل گرفت و
مســلمانان با تأکید بر رهنمودهای پیامبر اســام و آموزههای قرآن کریم آن را تا قرن پنجم
هجری به اوج رســاندند .ســپس ،رویدادهایــی همچون حمالت صلیبیــان ،مغوالن ...،و
مشــکالت داخلی جهان اســام ،تمدن نوپای اســامی را دچار انحطاط نمود .در دوران
ً
صفویــان ،عثمانیها و گورکانیان ،ایــن تمدن مجددا رونق گرفت .تا اینکه در قرن نوزدهم،
مســلمانان مورد تهاجم استعمارگران قرار گرفتند که رکود تمدن اسالمی را به همراه داشت.
پسازآن ،اندیشــمندان اســامی جهت مقابله با تمدن غرب ،بازگشــت به اسالم راستین را
مطرح نمودند .در ایران ،بیداری اســامی با پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی
در ســال  1357هجری شمسی به اوج خود رسید (اکبری و رضایی  .)86 :1394امام خمینی اثر
مستقلی درباره تمدن ندارد؛ با وجود این ،در سخنرانیها و پیامهایشان ،بارها در مورد تمدن،
تمدن اســامی و دیگر تمدنها اظهارنظر کردهانــد .عالوه بر این ،در صحیفه امام خمینی،
واژگان تمدن و متمدن بارها استفادهشــده اســت (زمانی محجــوب  .)137 :1395امام خمینی
بهحق بنیانگذار تمدن نوین اســامی در عصر حاضر اســت .از نــگاه امام خمینی جهان
بش��ری در آینده از معرکههــایاعتقادی و تاریخی عبور خواهد کــرد و نظام واحد جهانی
مبتنی بر اســام آ گاهانهبر عالم حاکم خواهد شــد و ســرانجام جهان بشری شاهد تحقق
یگانگــی و ارتباط تنگاتنگمیان واقعیت و حقیقت ،جهــان غیب و ابدیت با عالم طبیعت
و ناســوت خواهد شد؛ بنابراین ،اصول و مؤلفههای تمدن اسالمی از نگاه امام خمینی بسیار
متفاوت از دروازههای تمدنی اســت که رژیم شاهنشاهی مدعی آن بود چون تمدن اسالمی
مورد نظر امام خمینی مبتنی بر توحید ،عدالت و اخالق اســامی اســت که در سایه عزت
ّ
ملت قابل تحقق اس��ت .یکی از اهداف امام خمینی از تأســیس حکومت اســامی ،فراهم
کردن مقدمات ظهور حضرت ولیعصر (عج) است .از نگاه ایشان هر یک از منتظران واقعی
حضرت باید نقش و مســئولیت مهم سیاســی-اجتماعی خود را پیش از ظهور بهخوبی ایفا
کنند تا زمینه شــکلگیری حکومت جهانگســتر مهدوی را فراهم کنند چنانکه ایشان در
بیانات مختلفی گفته است ،انقالب مردم ایران ،نقطه شروع انقالب بزرگ جهانی اسالم ،به
پرچمداری حضرت حجت است و امیدوارم ما و ملت بتوانیم این امانت را سالم به صاحب
(ص)
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اصلی آن برسانیم (افتخاری و همکاران .)67 : 1389
ناگفته نماند ،پژوهشهای مختلفی در مورد چیســتی و چگونگی تکامل و شکلگیری
تمدن اس�لامی و نیز بازخوانی اندیش��ه امام در این خصوص صورت گرفته اس��ت؛ در این
میان ،فتاوا ،نصایح و وصایای بزرگان نقشــی کلیدی در ترســیم نقشه راه و راهبردهای یک
ً
کشور خصوصا در جامعه اسالمی دارد .اسالم نیز ضمن تأکید بر سنت نگارش وصیتنامه،
شــنوندگان را نســبت به پاسداشــت و عمل به وصیت و پرهیز از بطــان آن فرامیخواند تا
تکالیف برجایمانــده موردتوجه و پیگیری پیروان قرار گیرد .امــام خمینی بهعنوان عالمی
برجســته ،سیاستمداری توانمند و رهبری قدرتمند ،پس از برقراری انقالب اسالمی به تأسی
از ائمــه معصومین (ع) ،رهنمودهایی را جهت بقا و ســامت انقالب اســامی ایران بهعنوان
وصیتنامه الهی-سیاسی بهمنظور بهرهمندی نسلهای آتی بیان نمود .این وصیتنامه مخزنی
ارزشمند از بیانات و توصیههایی است که چگونگی رسیدن به کمال جامعه اسالمی را تبیین
نموده اســت .امام خمینی با اشراف کامل بر قوتها و ضعفهای درونی و نیز فرصتها و
تهدیدات محیطی ،وصیتنامه سیاســی – الهی خویش را تدوین نموده اســت که پیروی از
آموزههای آن تداوم موفق و مؤثر انقالب اســامی را به ارمغان خواهد داشت (موسوی داودی
و ابراهیمیــان  .)1398با وجــود این ،خأل مطالعاتی مربوط به مؤلفهها و شــاخصهای جامعی
از تمدن نوین اســامی در اندیشــه امام خمینی بهعنوان بنیانگذار تمدن نوین اســامی در
عصر معاصر ،نگارنده این پژوهش را بر آن داشــت تا به شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین
اسالمی در اندیشه امام خمینی با تأکید بر وصیتنامه سیاسی – الهی ایشان اهتمام ورزد.
تمدن اسالمی

تمدن اســامی ،تمدنی دینی است که مؤلفههای آن بر محور اسالم میگردد .بدین ترتیب،
تمدن اســامی ،از همه ویژگیهای تمدن الهی در چارچــوب آموزههای قرآنی و متکی بر
ســنت پیامبر اسالم برخوردار است؛ که مؤلفههای آن عبارت از دین ،اخالق ،علم ،عدالت،
قوانین و مقررات ،اصول دینی و  ...اســت (جان احمدی  .)78 :1388تمدن اســامی زمانی
پدید میآید که مجموعهای شروط اخالقی و مادی حاصل گردد (بابایی .)45 :1390
درزمینة تمدن نوین اســامی مطالعاتی چند به انجام رســیده اســت که به آنها اشــاره
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میگردد :پس از انقالب اسالمی ایران برای جامعه شناسان ،مدیران دولتی و سیاستگذاران
عمومی این پرســش مطرحشــده که آیا جمهوری اســامی ایران الگوی نوینی برای رشد و
توســعه اجتماعی متناســب با آرمانهای خود دارد یا در این زمینه از الگوهای ســایر جوامع
بشــری بهره میگیرد؟ طرح بحث الگوی اســامی  -ایرانی پیشــرفت از سوی مقام معظم
رهبری فرصت خوبی به وجود آورده است تا این مسئله به شکلی جدیتر موردتوجه مجامع
علمی قرار گیرد .حســین نژاد ( )1392در پژوهش خود در گام نخست ،به نظریهها و مکاتب
توســعه اشــاره نموده و در ادامه ،دیدگاه امام خمینی در باب الگوی توسعه ایرانی-اسالمی
با عنوان طرح «تمدن گرایی اســامی» بررســی و اهداف ،سیاســتها و راهبردهای اصلی
این الگو از بیانات ایشــان استخراجشــده و اثرات این طرح بر تولید الگوی ایرانی -اسالمی
پیشرفت پیشبینیشده است .عالوه بر این ،برپایی تمدن اسالمی از دغدغههای 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 دراینباره طرح کرده و مؤلفههایی را برای
آن برش��مردهاند ،اما هنوز بایســتههای سیاســی آن مبهم باقیمانده است که پژوهش زمانی
محجوب ( )1395در پی بررســی دیدگاه معظم له درباره بایستههای سیاسی تمدن اسالمی با
اس��تفاده از شیوۀ تحلیل محتواس��ت .این مقاله نشان داده امام خمینی با در نظر گرفتن ابعاد
مادی و معنوی برای تمدن ،تمدن اس�لامی را جامعترین تمدنها دانسته و بر ضرورت توجه
ِ
به دین اســام ،پیوند بین دیانت و سیاســت ،تشکیل حکومت اسالمی بر مبنای والیتفقیه،
استقالل و نفی سلطۀ بیگانگان ،نقد تمدن غرب و ...بهعنوان بایستههای سیاسی تمدن نوین
اســامی ،تأکید دارد .در پژوهش دیگری چنین بیانشده اســت که سرگذشت انسانها از
معبر تمدنها میگذرد و تمدنها در طول تاریخ در شــکلدهی به هویت بشر ،گستردهترین
نقش را داشتهاند .امروزه تمدن ،به سند تاریخی فرهنگ ملل تبدیل گشته و از اهمیتی ویژه
برخوردار اس��ت .دین اســام پس از استقرار ،بهسرعت توانســت بنیانگذار تمدن شگرفی
در جهان ش��ود؛ بهگونهای که تمدنهای دیگر ،ازجمله تم��دن غربی را وامدار خود نماید.
پژوهش فوزی و صنم زاده ( )1391به روش اسنادی و با رویکردی توصیفی -تحلیلی تعاریف،
ویژگیهــا و مؤلفههای تمدن اســامی را بیان میکند و نظر امام خمینی نســبت به تمدن
اسالمی را شرح میدهد .بر اساس یافتههای این مقاله ،امام خمینی ضمن توجه به ابعاد مادی
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و معنوی تمدنها ،با نقد تمدن غربی و تأکید بر مادی و تکبعدی بودن آن ،تمدن اسالمی
را جامعترین تمدنها 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 انسانســازی تمدن
اسالمی بهعنوان مهمترین عنصر آن تأکید میکند.
پژوهشــگران چنین بیان کردهاند که سرگذشــت انســانها از معبر تمدنها میگذرد و
تمدنها در طول تاریخ در شــکلدهی به هویت بشــر گســتردهترین نقش را داشتهاند .دین
اسالم پس از استقرار ،بهسرعت توانست بنیانگذار تمدنی شگرف در جهان شود بهگونهای
که ســایر تمدنها ،ازجمله تمدن غربی را وامدار 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 اســام را بهسوی بیداری هدایت کرده اســت .در همین راستا در پژوهش
عابدین زاده ( )1396سعی شده است با بررسی اندیشههای امام خمینی و مقام معظم رهبری
در ارتباط با تمدن نوین اســامی ،ابعاد موضوع در رویکرد تمدنی ایشــان بررسی شود .در
پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به پرسشهایی دربارة تمدن نوین اسالمی از دیدگاه
امام خمینی پاسخ داده شده است .ازجمله اینکه تمدن نوین اسالمی چیست و شاخصهای
اصلی آن کدامند؟ بر اساس نتایج پژوهش ،امام خمینی ضمن توجه به ابعاد مادی و معنوی
تمدنها ،تمدن اســامی را جامعترین تمدنها دانســتهاند که دارای روحی سرشار از ایمان
بوده و وجه معنوی و توان انسانســازی آن مهمترین عنصر آن است .در دیدگاه مقام معظم
رهبری نیز گســترش و ترقی تمدن نوین اســامی به همت و خرد دستهجمعی نیاز دارد که
در ســایه اخــاق ،کار و تالش ،ایمان به خــدا ،عقالنیت ،توانایی علمی ،اقتصاد شــکوفا،
برخورداری از رســانههای قوی و روابط بینالملل به وجود میآید .بسیاری از اندیشمندان و
شــخصیتهای علمی و فکری جهان ،بر این عقیدهاند که رهبری معظم انقالب اســامی،
آیتالله خامنهای ،پیش از آنکه رهبر سیاســی یک کشــور اســامی باشد ،یک شخصیت
علمی برجسته در جهان اسالم و عرصه بینالملل است .در میان موضوعات و مسائل فکری
جمهوری اس�لامی ایران و فراتر از آن مس��ائل جهان اسالم ،اندیشــهها و دیدگاههای ایشان
در موضوع تمدن نوین اســامی ،از جایگاه ویژهای برخوردار اســت .در پژوهشی با استناد
به بیانات و ســخنرانیهای ایشــان در دوره زمانی سالهای  1368تا  1394و با بهرهگیری از
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روش مفهومسازی بنیادی« ،هندســه کالن اندیشه تمدنی» ایشان استخراج و توصیفشده
است (بهمنی  .)1393تمدن اسالمی درواقع بیانکننده فرهنگ ،تاریخ ،سنن و باورهای دینی
مســلمین است که ریشــه در تعالیم قرآنی و توحیدی دارد .بهطورکلی این تمدن طی پانزده
قرن با افتوخیزهایی مواجه بوده اســت که در شــکوفایی مجدد آن ،انقالب اسالمی ایران
و بنیانگذاری یک نظام اســامی جایگاه ارزشمند و تعیینکنندهای داشته است .از طرفی
دیدگاهها و نظرات ارزشــمند امام خمینی یک خأل تئوریک چندقرنه را در تمدن اســامی
پرکرده و شخصیت و برجستگی تازهای به «تمدن اسالمی» بخشیده است .این تمدن نوین
اســامی از دیدگاه ایشــان دارای مؤلفه و شــاخصهایی همچون بینــش توحیدی ،کرامت
انسانی ،علم و معرفت ،عدالتگستری ،آزادی ،استقامت و پایداری ،استقالل سبک زندگی
و عزت است؛ همچنین راهکارهای دستیابی به آن عبارتند از ایمان ،پرهیز از سطحینگری،
بازگشــت به اسالم ،اســتفاده بهینه از ظرفیت نخبگان و دانشمندان ،تحول در علوم انسانی،
پرهیز از غربگرایی ،تالش حاکمیت ،خودباوری ،داشــتن نگاه فراملی و فرامرزی بررسی
گذشــته تمدن اسالمی ،داشــتن جهانبینی کامل و تحول نگاه به علم ،شناسایی مؤلفههای
تمدن رقیب ،داشــتن فقه پویا (یاقوتی  .)1398عالوه بر این ،پژوهشــگران در پژوهشی اظهار
داشتهاند ،تمدن اسالمی فرازوفرودهایی داشته و با پیروزی انقالب اسالمی ،بیداری اسالمی
در ایران به اوج رسید و جهان اسالم بهسوی بیداری حرکت کرد .در این مقاله ،شاخصههای
تمدن نوین اسالمی در اندیشه ایشــان واکاوی گردیده است و با روش توصیفی-تحلیلی به
پرسشهایی درباره تمدن نوین اسالمی از دیدگاه معظمله پاسخدادهشده است.
روش تحقیق

پژوهش حاضر ازنظر هدف بنیادی اس��ت .این روش مبتنی بر این اصل معرفتشناسی است
که حقیقت قابلشناسایی نبوده و باید همیشه مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرد .پژوهش تفسیری،
متغیرهای وابس��ته و مس��تقل را از قبل تعریف نمیکند و بر این پیشفرض استوار است که
دسترس��ی به واقعیتهای اجتماعی تنها از راه سازههای اجتماعی نظیر زبان ،خودآ گاهی و
معانی مش��ترک میسر اس��ت .بهعبارتیدیگر« ،حقیقت» ماهیتی متأثر از خصوصیات ذهنی
بش��ر دارد .ماهیت��ی که نمیتوان آن را از عب��ارت دیگر س��اختارهای اجتماعی ،ارزشها و
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واقعیتها مس��تقل دانست .بررسیهای تفس��یری تالش میکنند از طریق معانی که افراد به
پدیدهها میدهند آنها را درک کنند (داناییفرد و همکاران  .)1388مســائل اجتماعی دامنهای
گسترده دارند که حل آنها به شناخت ریشههای ظریف ،عمیق و بهظاهر نامرئیشان وابسته
مســتلزم دانستن و تسلط بر مبنای روشهای شناخت
است .شناخت این مسائل خودبهخود
ِ
آنهاست .تحقیقات از نوع كمی و كیفی كه از دو مبانی متفاوت پارادایمیاند ،این مسیرها
را مشــخص میكنند .نیومن معتقد اســت تحقیق كمی متكی بر پارادایــم اثباتی ،درصدد
كمیســازی دادههای تحقیق و اســتفاده از تكنیكهای كمی برای تحلیل آنهاست .برای
محقــق اثباتگرا ،دادههای كیفی ،حاالت روحی و روانی دارند و شــرایطی هســتند كه به
رفتارهــای قابلاندازهگیری منجر میشــوند ( .)Neuman 1997در تحقیق كیفی ،دادههای
كیفی ارزشمندند؛ چون بر اساس آنها میتوان از طریق تحلیل كیفی به استنتاج و استخراج
نظریه از بســتر زمینه موردمطالعه رسید .در این راستا ،كوشش جهت تولید و ظهور مفاهیم،
قضایا ،فرضیات و نظریه علمی بهجای آزمون و ارزیابی نظریه اســت (خاکی )1387؛ بنابراین
در این پژوهش بهمنظور یافتن الگوی تمدن نوین اسالمی مبتنی بر وصیتنامه سیاسی  -الهی
امام خمینی از اســتراتژی پژوهشــی تحلیل مضمون که یکی از اســتراتژیهای پژوهشهای
کیفی به شــمار میرود استفادهشده اســت؛ زیرا در آن ،چارچوبی از پیش تعیینشده مانند
الگو و دس��تهبندیهای جام��ع وجود ندارد و ای��ن چارچوب بر اس��اس دادههایی طراحی
میگردد که گردآوری خواهند شد.
تحلیل مضمون روشــی برای شناســایی ،تحلیل و گزارش الگوهاو مضامین موجود در
دادهها ســت .این روش دادههــارا به دادههایی غنی و تفصیلی تبدیــل میکند (& Braun
 .)Clarke2006شــبکه مضامیــن بهعنوان یک ابزار تحلیلی از ویژگیهای کلیدی مشــترک
با بســیاری از تحلیلهای کیفی برخوردار اســت؛ لذا نمیتوان مبانی نظری خاصی را به این
روش اختصاص داد .به همین دلیل اصول راهنما ،ســاختارهای کالن و گامهای خاص آن
را میتوان بهراحتی در بســیاری از تکنیکهای تحلیلی دیگر مانند تئوری داده بنیاد مشاهده
نمود .شــبکه مضامین به دنبال کشــف و درک یک مسئله یا اهمیت یک ایده بهجای تبیین
تعاریف متعارض از یک مسئله است .تحلیل مضمون بر اساس یکرویه مشخص ،مضامین
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زیــر را نظاممند میکنــد )1( :مضامین پایه( 1کدهاو نکات کلیــدی موجود در متن)؛ ()2
مضامین ســازمان دهنده( 2مقوالت بهدســتآمده از ترکیب و تلخیــص مضامین پایه)؛ ()3
مضامیــن فراگیر( 3مضامین عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن بهعنوان یک کل) (عابدی
جعفری و همکاران .)1390
یافتههایتحقیق

با توجه به مطالعه عمیق نظری وصیتنامه سیاسی  -الهی امام خمینی 116 ،جمله کلیدی و
بهتبع آن  92مضمون پایه و  4مضمون سازمان دهنده به روش تحلیل مضمون استخراج شده
است .جدول  1نتایج حاصل از تحلیل مضمون و استخراج کدهای کلیدی را نشان میدهد.
درنهایت مضامین پایه و ســازمان دهنده تمدن نوین اســامی بهصورت دستهبندیشده در
جدول  2درج شده است.
جدول  :1شناسایی مؤلفههای تمدن نوین اسالمی مبتنی بر وصیتنامه سیاسی
 -الهی امام خمینی (یافتههای نگارنده)

1

 ...حدیث «ثقلین» متواتر بین جمیع مسلمین است و [در] كتب
پیروی از
اهل ســنت از «صحاح ششــگانه» تا كتب دیگر آنان ،با الفاظ
مختلفه و موارد مكرره از پیغمبر اكرم بهطور متواتر نقل شده است آموزههای دینی
(امام خمینی  1385ج .)394 :21

وحدت اسالمی

2

خودخواهــان و طاغوتیان ،قرآن كریم را وســیلهاى كردند براى
حکومتهای ضد قرآنى(...امام خمینی  1385ج .)394 :21

ردیف

مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

کدها و کلمات کلیدی

نفی طاغوت

وحدت اسالمی

1. Basic Themes
2. Organizing Themes
3. Global Themes
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مفسران حقیقى قرآن و آشنایان به حقایق را كه سراسر قرآن را از
ٌ ُ
پیامبر اكرم دریافت كرده بودند و نداى ِإ ّنى تارك فیك ُم الثقلین در
 3گوششان بود با بهانههاى مختلف و توطئههاى از پیش تهیهشده ،پیروی از قرآن
آنــان را عقب زده و با قرآن ،در حقیقت قرآن را از صحنه خارج
كردند (امام خمینی  1385ج .)394-21:395

وحدت اسالمی

4

و بــر حكومت عدل الهى -كه یكــى از آرمانهای این كتاب
مقدس بوده و هســت -خط بطالن كشیدند و انحراف از دین
خدا و كتاب و سنت الهى را پایهگذاری كردند (امام خمینی  1385پیروی از قرآن
ج .)395 :21

وحدت اسالمی

5

…و هر چه این بنیان كج به جلو آمد کجیها و انحرافها افزون
شد تا آنجا كه قرآن كریم را كه براى رشد جهانیان و نقطه جمع
همه مسلمانان بلكه عائله بشرى ،از مقام شامخ احدیت به كشف پیروی از قرآن
تام محمدى (ص) تنزل كرد…(امام خمینی  1385ج .)395 :21

وحدت اسالمی

نفی طاغوت

وحدت اسالمی

پیروی از ائمه
معصومین

وحدت اسالمی

و معاألســف به دست دشمنان توطئهگر و دوستان جاهل ،قرآن
 8این كتاب سرنوشتســاز ،نقشى جز در گورستانها و مجالس پیروی از قرآن
مردگان نداشت و ندارد (امام خمینی  1385ج .)395 :21

وحدت اسالمی

منحرف
 ...قدرتهای شــیطانى بزرگ بهوسیله حکومتهای
ِ
خارج از تعلیمات اسالمى ،كه خود را بهدروغ به اسالم بستهاند،
شناخت
براى محو قرآن و تثبیت مقاصد شــیطانى ابرقدرتها قرآن را با حکومتهای
خط زیبا طبع مىكنند و به اطراف مىفرستند (امام خمینی 1385
منحرف
ج .)395 :21

بصیرتاسالمی

 ...هرســال مقدار زیادى از ثروتهــای بىپایان مردم را صرف
ّ
مذهب ضد قرآنى مىكند و
تبلیغات
طبع قرآن كریم و محــال
ِ
ِ
 10وهابیت ،این مذهب سراپا بىاساس و خرافاتى را ترویج مىكند خرافهشناسی
(امام خمینی  1385ج .)396 :21

بصیرتاسالمی

ردیف

مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

کدها و کلمات کلیدی

این ولیده «علم االسماء» را از ّ
شر شیاطین و طاغوتها رها سازد
 6و جهان را به قسط و عدل رساند (امام خمینی  1385ج .)395 :21
َّ
حكومت را به دســت اولیاء اللــه ،معصومین -علیهم صلوات
 7االولین و اآلخرین -بسپارد تا آنان به هر كه صالح بشریت است
بسپارند (امام خمینی  1385ج .)395 :21

9
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ردیف

کدها و کلمات کلیدی

مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

 ...مردم و ملتهای غافل را سوق بهسوی ابرقدرتها مىدهد و استقالل و عدم
 11از اسالم عزیز و قرآن كریم براى هدم اسالم و قرآن بهرهبردارى وابستگیبه
قدرتهای مادی
مىكند (امام خمینی  1385ج .)396 :21

استقالل و آزادی
اسالمی

 ...ملت عزیز ســرتاپا متعهد به اســام و قرآن مفتخر است كه
پیرو مذهبى اســت كه مىخواهد حقایق قرآنى ،كه سراســر آن
پیروی از مذهب
12
از وحدت بین مسلمین بلكه بشــریت دم مىزند ،از مقبرهها و
گورستانها نجات داده (امام خمینی  1385ج .)396 :21

وحدت اسالمی

و بهعنوان بزرگترین نسخه نجاتدهنده بشر از جمیع قیودى كه
بر پاى و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را بهسوی فنا
پیروی از قرآن
13
و نیستى و بردگى و بندگى طاغوتیان مىكشاند نجات دهد (امام
خمینی  1385ج .)396 :21

وحدت اسالمی

 ...كتاب نهجالبالغه كه بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگى
پیروی از
 14مادى و معنوى و باالترین كتاب رهایىبخش بشر است (...امام
آموزههای دینی
خمینی  1385ج .)396 :21

وحدت اسالمی

ما مفتخریم كه مذهب ما «جعفرى» است كه فقه ما كه دریاى
 15بىپایان اســت ،یكى از آثار اوست(... .امام خمینی  1385ج  :21پیروی از مذهب
.)397
َّ
ما مفتخریم كه ائمه معصومین ما -صلوات الله و سالمه علیهم-
در راه تعالــى دین اســام و در راه پیاده كــردن قرآن كریم كه پیروی از ائمه
16
تشكیل حكومت عدل یكى از ابعاد آن است ،در حبس و تبعید معصومین
به سر برده (...امام خمینی  1385ج .)397 :21
مــا مفتخریم كه بانــوان و زنان پیر و جوان و خــرد و كالن در
صحنههــاى فرهنگى و اقتصادى و نظامــى حاضر و همدوش
17
مــردان یا بهتر از آنان در راه تعالى اســام و مقاصد قرآن كریم
فعالیت دارند (امام خمینی  1385ج .)397 :21

همکاری و
تعاون

وحدت اسالمی

وحدت اسالمی

وحدت اسالمی

 ...و آنان كه توان جنگ دارند ،در آموزش نظامى كه براى دفاع
 18از اسالم و كشور اسالمى از واجبات مهم است شركت و( ...امام آموزش نظامی
خمینی  1385ج .)397 :21

اقتدار اسالمی

مشارکت در
فعالیتها

وحدت اسالمی

و آنــان كه توان جنگ ندارند ،در خدمت پشــت جبهه به نحو
ارزشــمندى كه دل ملت را از شوق و شعف به لرزه درمىآورد
19
و دل دشــمنان و جاهالن بدتر از دشــمنان را از خشم و غضب
مىلرزاند ،اشتغال دارند (امام خمینی  1385ج .)397 :21
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و ما مكرر دیدیم كه زنان بزرگوارى زینب گونه -علیها ســام
َّ
اللــه -فریاد مىزنند كه فرزندان خود را از دســت داده و در راه
مشارکتبانوان
20
خداى تعالى و اسالم عزیز از همهچیز خود گذشته و مفتخرند به
این امر؛ (...امام خمینی  1385ج .)398 :21

وحدت اسالمی

و ملت ما بلكه ملتهای اسالمى و مستضعفان جهان مفتخرند
به اینكه دشــمنان آنان كه دشمنان خداى بزرگ و قرآن كریم و
 21اسالم عزیزند ،درندگانى هستند كه از هیچ جنایت و خیانتى براى دشمنشناسی
مقاصد شوم جنایتكارانه خود دست نمىكشند (...امام خمینی
 1385ج .)398 :21

بصیرتاسالمی

و در رأس آنان امریكا این تروریســت بالذات دولتى اســت كه
شناختجنایات
 22سرتاســر جهان را به آتش كشــیده و همپیمان او صهیونیســت
دشمنان
جهانى است (...امام خمینی  1385ج .)398 :21

بصیرتاسالمی

 ...و ما مفتخریم كه دشمن ما صدام عفلقى است كه دوست و
شناختدسیسه
ْ
دشمن او را به جنایتكارى و نقض حقوق بینالمللی و حقوق بشر
23
دشمنان
مىشناسند (...امام خمینی  1385ج .)398 :21

بصیرتاسالمی

ردیف

مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

کدها و کلمات کلیدی

و ما و ملتهای مظلوم دنیا مفتخریم كه رســانههاى گروهى و
دستگاههای تبلیغات جهانى ،ما و همه مظلومان جهان را به هر شناخترسانه
24
دشمنان
جنایت و خیانتى كه ابرقدرتهای جنایتكار دستور مىدهند متهم
مىكنند (امام خمینی  1385ج .)398-399 :21
َّ
و این نیســت جز به مددهاى غیبى حضرت باریتعالی -جلت
ُ
عظمته -كه ملتها را بهویژه ملت ایران اسالمى را بیدار نموده اعتقاد به غیب
25
(...امام خمینی  1385ج .)399 :21
من اكنون به ملتهای شریف ســتمدیده و به ملت عزیز ایران
شرق ملحد و نه
توصیه مىكنم كه از این راه مستقیم الهى كه نه به ِ
عدم وابستگی و
ستمگر كافر وابسته است ،بلكه به صراطى كه خداوند به
غرب
 26به ِ
ِ
شرق و غرب
فرموده است محكم و استوار و متعهد و ْ
پایدار پایبند
آنها نصیب
بوده (امام خمینی  1385ج .)399 :21
و باکمال ِجد و عجز از ملتهای مسلمان مىخواهم كه از ائمه
اطهار و فرهنگ سیاسى ،اجتماعى ،اقتصادى ،نظامى این بزرگ
27
راهنمایان عالم بشریت بهطور شایسته و به جانودل و جانفشانی
و نثار عزیزان پیروى كنند (امام خمینی  1385ج .)399 :21

پیروی از ائمه
معصومین

بصیرتاسالمی

وحدت اسالمی

استقالل و آزادی
اسالمی

وحدت اسالمی
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و به وســواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند و
شناختمعاندان
 28بدانند قدمى انحرافى ،مقدمه ســقوط مذهب و احكام اسالمى
با حق
و حكومت عدل الهى است (امام خمینی  1385ج .)399 :21

بصیرتاسالمی

و از آن جمله از نماز جمعه و جماعت كه بیانگر سیاســى نماز
اســت هر گز غفلت نکنند که این نماز جمعــه از بزرگترین پایبندی به اعمال
29
دینی
عنایات حقتعالی بر جمهورى اسالمى ایران است (امام خمینی
 1385ج .)400 :21

وحدت اسالمی

و بدانند آنچه دستور ائمه -علیهمالسالم -براى بزرگداشت این
حماســه تاریخى اسالم است و آنچه لعن و نفرین بر ستمگران
 30آل بیت اســت ،تمام فریاد قهرمانانه ملتها است بر سردمداران
ستمپیشــه در طول تاریخ الیاالبد (امام خمینــی  1385ج :21
.)400

وحدت اسالمی

ردیف

مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

کدها و کلمات کلیدی

عزاداری ائمه
معصومین

و در این عصر كه عصر مظلومیت جهان اسالم به دست امریكا
و شــوروى و سایر وابستگان به آنان و از آن جمله آل سعود ،این
َّ
 31خائنین به حرم بزرگ الهى -لعنة الله و مالئكته و رسله علیهم -شناختخائنین
است بهطور كوبنده یادآورى و لعن و نفرین شود (امام خمینی
 1385ج .)400 :21

بصیرتاسالمی

و همه باید بدانیم كه آنچه موجب وحدت بین مســلمین است
این مراسم سیاسى است كه حافظ ملیت مسلمین ،بهویژه شیعیان
َّ
32
ائمه اثنى عشر -علیهم صلوات الله و سلم -است (امام خمینی
 1385ج .)400 :21

وحدت اسالمی

عزاداری ائمه
معصومین

ما مىدانیــم كه این انقالب بزرگ كه دســت جهان خواران و قطع دست طمع
 33ستمگران را از ایران بزرگ كوتاه كرد ،با تأییدات غیبى الهى پیروز ستمکاران و
جنایتکاران
گردید (امام خمینی  1385ج .)401 :21

استقالل و آزادی
اسالمی

مطبوعات و سخنرانیها و مجالس و محافل ضد اسالمى و ضد
ملى بهصورت ملیت و آنهمه شــعرها و بذلهگوییها و آنهمه
اهمیتتبلیغات
مراكز عیاشى و فحشا و قمار و مسكرات و مواد مخدره كه همه و
و فعالیت
34
همه براى كشیدن نسل جوان فعال كه باید در راه پیشرفت و تعالى
فرهنگی
و ترقى میهن عزیز خود فعالیت نمایند( ...امام خمینی  1385ج
.)401-402 :21

بصیرتاسالمی
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و از همه بدتر وضع دانشــگاهها و دبیرستانها و مراكز آموزشى
كه مقدرات كشور به دست آنان سپرده مىشد ،با به كار گرفتن
معلمان و اســتادان غربزده یا شــرقزده صد در صد مخالف
اهمیتنهادهای
 35اسالم و فرهنگ اســامى بلكه ملى صحیح ،با نام «ملیت» و
آموزشی
«ملیگرایی» ،گرچه در بین آنان مردانى متعهد و دلسوز بودند،
لكــن با اقلیت فاحش آنان و در تنگنا قرار دادنشــان كار مثبتى
نمىتوانستند انجام دهند( ...امام خمینی  1385ج .)402 :21

بصیرتاسالمی

و امید اســت كه پرتو نور آن بر تمام كشورهاى اسالمى تابیدن
گرفته و تمام دولتها و ملتها با یكدیگر تفاهم در این امر حیاتى قطع دست طمع
 36نمایند و دست ابرقدرتهای عالم خوار و جنایتكاران تاریخ را تا ستمکاران و
ابد از سر مظلومان و ستمدیدگان جهان كوتاه نمایند (امام خمینی جنایتکاران
 1385ج .)403 :21

استقالل و آزادی
اسالمی

بىتردید رمز بقاى انقالب اســامى همان رمز پیروزى است؛ و
رمز پیروزى را ملت مىداند و نسلهای آینده در تاریخ خواهند
انگیزه و هدف
 37خواند كه دو ركن اصلى آن :انگیزه الهى و مقصد عالى حكومت
الهی
اسالمى؛ و اجتماع ملت در سراسر كشور با وحدت كلمه براى
همان انگیزه و مقصد (امام خمینی  1385ج .)403 :21

وحدت اسالمی

و چشم و گوش بسته تسلیم امریكا هستند دیده مىشود؛ و بعض
اعالم برائت از
 38از روحانىنماها نیــز به آنان ملحقند (امام خمینی  1385ج :21
آمریکا
.)403

استقالل و آزادی
اسالمی

ردیف

مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

کدها و کلمات کلیدی

امروز و در آتیه نیز آنچه براى ملت ایران و مســلمانان جهان باید
شناختتبلیغات
 39مطرح باشــد و اهمیت آن را در نظرگیرند ،خنثى كردن تبلیغات
تفرقهافکن
تفرقه افكن خانهبرانداز است (امام خمینی  1385ج .)404: 21
ِ
 ...در مقابل این توطئهها عکسالعمل نشان داده و به انسجام و
انسجام در مقابل
 40وحدت خود ،به هر راه ممكن افزایش دهند و كفار و منافقان را
توطئهها
مأیوس نمایند (امام خمینی  1385ج .)404: 21
ً
از توطئههــاى مهمى كــه در قرن اخیر ،خصوصــا در دهههاى
معاصر و بهویژه پس از پیروزى انقالب آشكارا به چشم مىخورد،
شناختتبلیغات
 41تبلیغــات دامنهدار با ابعاد مختلف براى مأیوس نمودن ملتها و
مأیوسکننده
ت (امام خمینی 1385
خصوص ملت فداكار ایران از اسالم اس 
ج .)404-405: 21

بصیرتاسالمی
وحدت اسالمی

بصیرتاسالمی
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زیرا اجراى قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیرى از ستمگرى
و حكومت جائرانه و بســط عدالت فردى و اجتماعى و منع از
عدالت محوری
42
فساد و فحشــا و انواع کجرویها( ...امام خمینی  1385ج 21
.)405:

وحدت اسالمی

و اما طایفه دوم كه نقشه موذیانه دارند و اسالم را از حكومت و
سیاست جدا مىدانند .باید به این نادانان گفت كه قرآن كریم و
َّ
َّ
شناختنقشه
 43سنت رسول الله -صلى الله علیه و آله -آنقدر كه در حكومت
موذیانه
و سیاست احكام دارند در سایر چیزها ندارند (امام خمینی 1385
ج .)406: 21

بصیرتاسالمی

پیغمبر اسالم (ص) تشكیل حكومت داد مثل سایر حکومتهای
 44جهان لكن با انگیزه بسط عدالت اجتماعى (امام خمینی  1385عدالتاجتماعی
ج .)406: 21

وحدت اسالمی

اشتباه تأسفآورى است كه نتایج آن به تباهى كشیدن ملتهای
اســامى و باز کردن راه براى اســتعمارگران خونخوار است،
زیــرا آنچه مردود اســت حکومتهای شــیطانى و دیكتاتورى
45
و ستمگرى اســت كه براى سلطهجویى و انگیزههاى منحرف
و دنیایــى كه از آن تحذیر نمودهاند (امــام خمینی  1385ج 21
.)407:

استقالل و آزادی
اسالمی

ردیف

مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

کدها و کلمات کلیدی

بستن راه
استعمارگران

و اما حكومت حق براى نفع مســتضعفان و جلوگیرى از ظلم و
جور و اقامه عدالت اجتماعى ،همان اســت كه مثل سلیمان بن
َّ
 46داود و پیامبر عظیمالشأن اسالم -صلى الله علیه و آله -و اوصیاى عدالت محوری
بزرگوارش براى آن كوشش مىكردند (امام خمینی  1385ج 21
.)407:

وحدت اسالمی

و بهجــای طرفــدارى از منافقان و ســتمگران و ســرمایهداران
 47و محتكــران بىانصاف از خــدا بیخبر ،طرفــدار مظلومان و
ستمدیدگان و محرومان باشید (امام خمینی  1385ج .)409: 21

حمایت از
مظلومان

وحدت اسالمی

ملت دهها میلیونى نیز طرفدار و مددكار آنان هستند؛ و اگر
 ...و ِ
این اقلیت اشکالتراش و كارشكن به كمك بشتابند ،تحقق این
48
آمال آس��انتر و سریعتر خواهد بود( ...امام خمینی  1385ج 21
.)410:

جذب افراد
اشکالتراش

وحدت اسالمی
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ردیف

کدها و کلمات کلیدی

مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

اما امروز مىبینیم كه ملت ایران از قواى مسلح نظامى و انتظامى
و ســپاه و بسیج تا قواى مردمى از عشــایر و داوطلبان و از قواى
فداکاری
 49در جبههها و مردم پشــت جبههها ،با كمال شوق و اشتیاق چه
نیروهایمسلح
فداکاریها مىكنند و چه حماســهها مىآفرینند (امام خمینی
 1385ج .)410: 21

اقتدار اسالمی

آنان كه در این جمهورى اســامى به دست منافقان و منحرفان
شهید شدند و ارزیابى كنید بین آنان و دشمنانشان؛ نوارهاى این
 50شهیدان تا حدى در دســت و نوارهاى مخالفان شاید در دست نقششهیدان
شــماها باشد ،ببینید كدام دســته طرفدار محرومان و مظلومان
جامعه هستند (امام خمینی  1385ج .)411: 21

اقتدار اسالمی

و به مجلس و دولت و دستاندركاران توصیه مىنمایم كه قدر
ً
این ملت را بدانید و در خدمتگزارى به آنان خصوصا مستضعفان
و محرومان و ســتمدیدگان كه نور چشمان ما و اولیاى نعم همه خدمترسانیبه
51
محرومان
هستند و جمهورى اسالمى رهاورد آنان و با فداکاریهای آنان
تحقق پیدا كرد و بقاى آن نیز مرهون خدمات آنان است ،فروگذار
نكنید…(امام خمینی  1385ج .)412: 21

وحدت اسالمی

محکوم
… و حکومتهــای طاغوتى را كــه چپاولگرانى بىفرهنگ و
کردن دائمی
 52زورگویانى تهیمغز بودند و هستند را همیشه محكوم نمایید…
حکومتهای
(امام خمینی  1385ج .)412: 21
طاغوتی

بصیرتاسالمی

… كه مایه بدبختى مســلمانان ،حکومتهای وابسته به شرق و نفی وابستگی به
53
شرق و غرب
غرب مىباشند (امام خمینی  1385ج .)413: 21
ً
و اكیدا توصیه مىكنم كه به بوقهای تبلیغاتى مخالفان اسالم و
جمهورى اســامى گوش فرا ندهید كه همه كوشش دارند كه شناختبوقهای
54
اســام را از صحنه بیرون كنند كه منافع ابرقدرتها تأمین شود تبلیغاتیمخالفان
(امام خمینی  1385ج .)413: 21
شناخت
از نقشههاى شیطانى قدرتهای بزرگ استعمار و استثمارگر كه
ِ
نقشههای
 55ســالهای طوالنى در دست اجرا است و در كشور ایران از زمان
شیطانیدشمن
رضاخان اوج گرفت( ...امام خمینی  1385ج .)413: 21
و تودههاى مردم كه عالقه به دین و روحانی دارند مخالف دولت
و حكومت و هر چه متعلق به آن است باشند و اختالف عمیق
56
بین دولت و ملت و دانشگاهى و روحانى راه را براى چپاولگران
آنچنان باز كند (امام خمینی  1385ج .)413- 414: 21

رها کردن
اختالفات

استقالل و آزادی
اسالمی
بصیرتاسالمی

بصیرتاسالمی

وحدت اسالمی
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ازجمله نقشــهها كه معاألسف تأثیر بزرگى در كشورها و كشور
عزیزمان گذاشــت و آثار آن باز تا حد زیادى بهجامانده ،بیگانه
57
نمودن كشورهاى استعمار زده از خویش و غربزده و شرقزده
نمودن آنان است (امام خمینی  1385ج .)414: 21

نفی خود
بیگانگیدر
کشور

استقالل و آزادی
اسالمی

بهطوریکه 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
58
واالتر و آن دو قدرت را قبلهگاه عالم دانستند (امام خمینی 1385
ج .)415: 21

اهمیت
خودباوری

استقالل و آزادی
اسالمی

ردیف

مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

کدها و کلمات کلیدی

و غمانگیزتــر اینكه آنان ملتهای ســتمدیده زیر ســلطه را در
نفی
 59همهچیز عقب نگهداشــته و كشــورهایى مصرفى بــار آوردند
مصرفگرایی
(...امام خمینی  1385ج .)415: 21

اقتدار اسالمی

اتکا به فکر و
دانش بومی

اقتدار اسالمی

فیالمثل ،اگر در كتاب یا نوشــته یــا گفتارى چند واژه فرنگى
باشــد ،بدون توجه به محتواى آن بــا اعجاب پذیرفته و گوینده اتکا به محتوای
61
بومی
و نویســنده آن را دانشمند و روشنفكر بهحساب مىآورند (امام
خمینی  1385ج .)415: 21

اقتدار اسالمی

فرنگــى مآبــی از ســرتاپا و در تمام نشستوبرخاســتها و در
معاشرتها و تمام شــئون زندگى موجب افتخار و سربلندى و اتکا به فرهنگ
62
بومی
تمدن و پیشرفت و در مقابل ،آدابورسوم خودى ،كهنهپرستى
و عقبافتادگی است (امام خمینی  1385ج .)415-416: 21

اقتدار اسالمی

و دیدیم كه بسیارى از كارخانهها و وسایل پیشرفته مثل هواپیماها
و دیگــر چیزها كه گمان نمىرفت متخصصین ایران قادر به راه
ِ
اتکا به توانمندی
 63انداختن كارخانهها و امثال آن باشــند و همه دستها را بهسوی
داخلی
غرب یا شرق دراز كرده بودیم كه متخصصین آنان اینها را به راه
اندازند…(امام خمینی  1385ج .)416: 21

اقتدار اسالمی

و ایــن پوچى و تهیمغزی مصنوعى موجب شــده كه در هیچ
 60امــرى به فكر و دانش خود اتکا نكنیم و كوركورانه از شــرق و
غرب تقلید نماییم (امام خمینی  1385ج .)415: 21

باید هوشــیار و بیدار و مراقب باشید كه سیاستبازان پیوسته به
غرب و شرق با وسوسههاى شیطانى شما را بهسوی این چپاولگران
64
بینالمللی نكشند؛ و با اراده مصمم و فعالیت و پشتكار خود به
رفع وابستگیها قیام كنید (امام خمینی  1385ج .)417: 21

شناخت
چپاولگران

بصیرتاسالمی
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ردیف

کدها و کلمات کلیدی

مضامینپایه

بهشرط اتكال به خداوند تعالى و اتکابهنفس و قطع وابستگى به
دیگران و تحمل سختیها براى رسیدن به زندگى شرافتمندانه و خارج شدن از
65
خارج شــدن از تحت ســلطه اجانب (امام خمینی  1385ج  21سلطهاجانب
.)417:
ً
از توطئههاى بزرگ آنان ،چنانچه اشاره شد و كرارا تذكر دادهام،
ً
به دست گرفتن مراكز تعلیم و تربیت خصوصا دانشگاهها است اهمیتنهادهای
66
آموزشی
كه مقدرات كشــورها در دســت محصوالت آنها است (امام
خمینی  1385ج .)418: 21
 ...وصیت مىكنم كه در این امر مهم كه كشورتان را از آسیب
 67نگه مىدارد ،با جانودل كوشــش كنید (امام خمینی  1385ج
.)419: 21

تالش برای
سازندگی

...ما دیدیم كه اسالم و كشور ایران چه صدمات بسیار غمانگیزى
از مجلس شــوراى غیر صالح و منحرف ،از بعد از مشــروطه تا اهمیتمسئولین
68
صالح
عصر رژیم جنایتكار پهلوى و از هر زمان بدتر و خطرناکتر در
این رژیم تحمیلى فاسد خورد (امام خمینی  1385ج .)419: 21
اكنون كه با عنایت پروردگار و همت ملت عظیمالشأن سرنوشت
كشــور به دســت مردم افتاد و وكال از خود مــردم و با انتخاب
69
خودشــان ،بدون دخالت دولــت و خانهای والیات به مجلس
شوراى اسالمى راه یافتند…(امام خمینی  1385ج .)419: 21

مشارکت در
فعالیتها

مضامین
سازماندهنده

استقالل و آزادی
اسالمی

بصیرتاسالمی

اقتدار اسالمی

اقتدار اسالمی

وحدت اسالمی

وصیــت اینجانب به ملت در حال و آتیه آن اســت كه با اراده
مصمم خود و تعهد خود به احكام اســام و مصالح كشور در
هر دوره از انتخابات وكالى داراى تعهد به اســام و جمهورى مسئولینمتعهدبه
ً
70
اسالم
اسالمى كه غالبا بین متوسطین جامعه و محرومین مىباشند و غیر
منحرف از صراط مس��تقیم…(امام خمینی  1385ج -420 : 21
.)419

اقتدار اسالمی

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

اقتدار اسالمی

و به اقلیتهای مذهبى رســمى وصیت مىكنم كه از دورههاى
رژیم پهلوى عبرت بگیرند و وكالى خود را از اشخاص متعهد
مسئولین متعهد و
 72به مذهب خود و جمهورى اسالمى و غیر وابسته به قدرتهای
مستقل
جهان خوار و بدون گرایش به مکتبهای الحادى و انحرافى و
التقاطى انتخاب نمایند (امام خمینی  1385ج .)421: 21

اقتدار اسالمی
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مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

از همه نمایندگان خواستارم كه با كمال حسن نیت و برادرى با هم
مجلسان خود رفتار و همه كوشا باشند كه قوانین خداینخواسته
وفاداریمسئولین
 73از اســام منحرف نباشد و همه به اســام و احكام آسمانى آن
به اسالم
وفادار باشــید تا به سعادت دنیا و آخرت نائل آیید (امام خمینی
 1385ج .)421: 21

اقتدار اسالمی

از شــوراى محترم نگهبان مىخواهم و توصیه مىكنم ،چه در
نسل حاضر و چه در نسلهای آینده ،كه با كمال دقت و قدرت
پایبندی به قوانین
 74وظایف اسالمى و ملى خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتى واقع
اسالمی
نشــوند و از قوانین مخالف با شــرع مطهر و قانون اساسى بدون
هیچ مالحظه جلوگیرى نمایند (امام خمینی  1385ج .)421: 21

اقتدار اسالمی

چه هیچ عالجى باالتر و واالتر از آن نیست كه ملت در سرتاسر
پایبندی به قوانین
 75كشور در كارهایى كه محول به اوست بر طبق ضوابط اسالمى و
اسالمی
قانون اساسى انجام دهد (امام خمینی  1385ج .)422: 21

اقتدار اسالمی

در تعیین رئیسجمهور و وكالى مجلس با طبقه تحصیلکرده
متعهد و روشــنفكر با اطــاع از مجارى امور و غیر وابســته به مسئولین متعهد و
76
مستقل
كش��ورهاى قدرتمند اس��تثمارگر و…(امام خمینی  1385ج 21
.)422:

اقتدار اسالمی

و توجه داشته باشند رئیسجمهور و وكالى مجلس از طبقهاى
باشند؛ كه محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه
77
را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشــند ...امام خمینی 1385
ج .)422: 21

حمایت از
محرومان

وحدت اسالمی

 ...خود را وقف در خدمت به اســام و جمهورى اســامى و
 78محرومان و مســتضعفان بنمایند؛ …(امام خمینی  1385ج 21
.)422:

حمایت از
محرومان

وحدت اسالمی

 ...كوشــش كنند كه اشخاص متعهد سابقهدار و صاحبنظر
انتصاب
 79در امور شرعى و اسالمى و در سیاست را نصب نمایند(… .امام
اشخاصمتعهد
خمینی  1385ج .)423: 21

اقتدار اسالمی

از شــورای عالى قضایى مىخواهم امر قضاوت را كه در رژیم
سابق به وضع اســفناک و غمانگیزى درآمده بود با جدیت سر
و ســامان دهند؛ و دست كســانى كه با جان و مال مردم بازى عدالت اسالمی
80
مىكنند و آنچه نزد آنان مطرح نیســت عدالت اســامى است در قضاوت
از این كرســى پراهمیت كوتاه كننــد (امام خمینی  1385ج 21
.)423-424 :

وحدت اسالمی

محمدحسین مختاری:شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسالمی بر اساس وصیتنامه سیاسی -الهی 155 ...
ردیف

کدها و کلمات کلیدی

از باالترین و واالترین حوزههایى كه الزم است بهطور همگانى
 81مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد ،علوم معنوى اســامى است... ،
(امام خمینی  1385ج .)426: 21
ً
با پشتیبانى مردم خصوصا طبقات محروم بود كه پیروزى حاصل
 82شد و دست ستمشاهی از كشور و ذخایر آن كوتاه گردید(...امام
خمینی  1385ج .)426: 21

مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

تعلیمعلوم
اسالمی

بصیرتاسالمی

پشتیبانیاز
محرومان

وحدت اسالمی

 ...اشخاص الیق ،متدین ،متعهد ،عاقل و سازگار با مردم انتخاب
اهمیت
 83نمایند تا آرامش در كشــور هر چه بیشــتر حکمفرما باشد (امام
کارگزارانمتعهد
خمینی  1385ج .)427: 21

اقتدار اسالمی

 ...چه در اصالح و تحول وزارتخانه و ســفارتخانهها؛ و چه در
سیاســت خارجى حفظ استقالل و منافع كشور و روابط حسنه توجه به سیاست
ِ
84
خارجی
با دولتهایی كه قصد دخالت در امور كشــور ما را ندارند (امام
خمینی  1385ج .)427: 21

اقتدار اسالمی

 ...بدانید كه وابستگى در بعض امور هرچند ممكن است ظاهر
فریبندهاى داشته باشد یا منفعت و فایدهاى در حال داشته باشد ،استقالل در امور
85
حیاتی
لكن درنتیجه ،ریشه كشور را به تباهى خواهد كشید (امام خمینی
 1385ج .)427: 21

استقالل و آزادی
اسالمی

 ...انتظار نداشــته باشــید كه از خارج كسى به شما در رسیدن
 86به هدف كه آن اســام و پیاده كردن احكام اسالم است كمك
كند(...امام خمینی  1385ج .)427-428 : 21

اهمیت
خودباوری

و علماى اعالم و خطباى محترم كشورهاى اسالمى دولتها را
دعوت كنند كه از وابستگى به قدرتهای بزرگ خارجى خود تفاهم دولت و
87
ملت
را رهــا كنند و با ملت خود تفاهم كنند؛ در این صورت پیروزى
را در آغوش خواهند كشید (امام خمینی  1385ج .)428: 21
...و از نژادپرســتى كه مخالف دستور اسالم است بپرهیزند؛ و
با برادران ایمانى خود در هر كشــورى و با هر نژادى كه هستند
88
دست برادرى دهند كه اســام بزرگ آنان را برادرخوانده (امام
خمینی  1385ج .)428: 21

پرهیز از
نژادپرستی

و اگــر این برادرى ایمانى با همــت دولتها و ملتها و با تأیید
خداونــد متعال روزى تحقق یابد ،خواهیــد دید كه بزرگترین
اتحادمسلمین
89
قدرت جهان را مسلمین تشكیل مىدهند(...امام خمینی 1385
ج .)428: 21

استقالل و آزادی
اسالمی
وحدت اسالمی

وحدت اسالمی

وحدت اسالمی
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مضامینپایه

...مورد تهاجــم تبلیغاتى تمام رســانههاى گروهى وابســته به
قدرتهای بزرگ هستیم .چه دروغها و تهمتها كه گویندگان شناختتهاجم
90
تبلیغاتی
و نویسندگان وابسته به ابرقدرتها به این جمهورى اسالمى نوپا
نزده و نمىزنند (امام خمینی  1385ج .)428: 21
ً
و وصیــت اینجانب به وزارت ارشــاد در همه اعصار خصوصا
عصــر حاضر كه ویژگى خاصى دارد ،آن اســت كه براى تبلیغ تقویتتبلیغات
91
حق مقابل باطل و ارائه چهره حقیقى جمهورى اسالمى كوشش حق علیه باطل
كنند (امام خمینی  1385ج .)428: 21

مضامین
سازماندهنده

بصیرتاسالمی

بصیرتاسالمی

و قدرت تبلیغاتى ما بســیار ضعیف و ناتوان است و مىدانید كه
 92امروز جهان روى تبلیغات مىچرخد (امام خمینی  1385ج  21تقویتتبلیغات
.)428:

اقتدار اسالمی

 ...باید وزارت خارجه كوشــش كند تا ســفارتخانهها نشریات
تقویتتبلیغات
 93تبلیغى داشته باشند و چهره نورانى اسالم را براى جهانیان روشن
سفارتخانهها
نمایند (امام خمینی  1385ج .)429: 21

اقتدار اسالمی

و هر گــز قراردادهاى خانهخرابکن بر ملت محروم غارتزده
 94تحمیل نمىشــد و هر گز پاى مستشــاران خارجى به ایران باز
نمىشد (...امام خمینی  1385ج .)428-429: 21

دقت در عقد
قراردادهای
خارجی

استقالل و آزادی
اسالمی

اگر مجلس و دولت و قوه قضاییه و سایر ارگانها از دانشگاههای اهمیتنهادهای
 95اســامى و ملى سرچشــمه مىگرفــت ملت ما امــروز گرفتار آموزشی در
ساختارکشور
مشكالت خانهبرانداز نبود (امام خمینی  1385ج .)430: 21

اقتدار اسالمی

وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشســراها و دبیرســتانها و
نقش جوانان در
 96دانشــگاهها آن است كه خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات
کشور
قیام نمایند( ...امام خمینی  1385ج .)431: 21

اقتدار اسالمی

و الزم است توجه داشته باشند كه در دنیا آنچه مورد بهرهبردارى
براى قدرتهای بزرگ و سیاستهای مخرب ،بیشتر از هر چیز اهمیتنیروهای
97
مسلح
و هر گروهى است ،قواى مســلح است (امام خمینی  1385ج
.)431: 21

اقتدار اسالمی

قواى مســلح اســت كه با بازیهای سیاســى ،كودتاها و تغییر
اهمیتنیروهای
 98حکومتها و رژیمها به دست آنان واقع مىشود(...امام خمینی
مسلح
 1385ج .)431: 21

اقتدار اسالمی
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ردیف

کدها و کلمات کلیدی

مضامینپایه

و نیز شرارتها و توطئههاى داخلى را كه به دست عروسکهای
وابســته به غرب و شرق براى براندازى جمهورى اسالمى بسیج
اهمیتپاسداران
 99شــده بودند با دست تواناى جوانان كمیتهها و پاسداران بسیج و
و بسیج
شــهربانى و با كمك ملت غیرتمند درهمشکســته شد(...امام
خمینی  1385ج .)432: 21
بیدار باشید و هوشیار كه بازیگران سیاسى و سیاستمداران حرفهاى
شناخت
غرب و شرقزده و دستهای مرموز جنایتكاران پشت پرده لبه تیز
دستهای مرموز
100
سالح خیانت و جنایتكارشان از هر سو و بیشتر از هر گروه متوجه
جنایتکاران
به شما عزیزان است (امام خمینی  1385ج .)432: 21
ً
 ...و قواى مسلح مطلقا ،چه نظامى و انتظامى و پاسدار و بسیج
و غیــر اینها ،در هیچ حزب و گروهى وارد نشــده و خود را از حفظ قدرت
101
نظامی
بازیهای سیاسى دور نگهدارند .در این صورت مىتوانند قدرت
نظامى خود را حفظ…(امام خمینی  1385ج .)432: 21
 ...احتیــاج ما پــس از این همــه عقبماندگــى مصنوعى به
عدموابستگی
صنعتهایبزرگكشورهاىخارجىحقیقتىاستانكارناپذیر؛
بهصنعتهای
102
و این به آن معنى نیست كه ما باید در علوم پیشرفته به یكى از دو
بزرگ خارجی
قطب وابسته شویم (امام خمینی  1385ج .)432: 21
 ...در این صدسال اخیر بهویژه نیمه دوم آن ،چه نقشههاى بزرگى
شناخت
از این ابزار ،چه در تبلیغ ضد اسالم و ضد روحانیت خدمتگزار و
103
چه در تبلیغ استعمارگران غرب و شرق ،كشیده شد (امام خمینی نقشههایدشمن
 1385ج .)434: 21
ً
و از آنها براى درســت كردن بــازار كاالها خصوصا تجملى و
تزئینى از هر قماش ،از تقلید در ساختمانها و تزئینات و تجمالت
پرهیز از
آنها و تقلید در اجناس نوشــیدنى و پوشــیدنى و در فرم آنها
104
بزرگ فرنگى مآب بودن در غربزدگی
استفاده كردند ،بهطوریکه افتخار ِ
تمام ش��ئون زندگى از رفتار و گفتار و پوش��ش و فرم آن…(امام
خمینی  1385ج .)434: 21
مجلههــا با مقالههــا و عکسهای افتضاح بار و اســفانگیز و
روزنامهها با مســابقات در مقاالت ضد فرهنگى خویش و ضد
105
اسالمى با افتخار ،مردم بهویژه طبقه جوان مؤثر را بهسوی غرب یا
شرق هدایت مىكردند (امام خمینی  1385ج .)435: 21

پرهیز از
غربزدگی

مضامین
سازماندهنده

اقتدار اسالمی

بصیرتاسالمی

اقتدار اسالمی

استقالل و آزادی
اسالمی

بصیرتاسالمی

بصیرتاسالمی

بصیرتاسالمی
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ردیف

کدها و کلمات کلیدی

و باید همه بدانیم كه آزادى به شكل غربى آن ،كه موجب تباهى
 106جوانان و دختران و پسران مىشود ،ازنظر اسالم و عقل محكوم
است...(امام خمینی  1385ج .)435-436 : 21

مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

پرهیز آزادی
غربی

استقالل و آزادی
اسالمی

یكى از امورى كه الزم به توصیه و تذكر اســت ،آن اســت كه
اســام نه با ســرمایهداری ظالمانه و بیحساب و محرومكننده
 107تودههاى تحت ستم و مظلوم موافق است ،بلكه آن را بهطورجدی عدالت محوری
در كتاب و سنت محكوم مىكند و مخالف عدالت اجتماعى
مىداند (امام خمینی  1385ج .)444: 21

وحدت اسالمی

 ...اســام یك رژیم معتدل با شناخت مالكیت و احترام به آن
به نحو محدود در پیدا شدن مالكیت و مصرف ،كه اگر بهحق
اهمیتاقتصاد
 108به آن عمل شود چرخهای اقتصاد سالم به راه مىافتد و عدالت
سالم
اجتماعى ،كه الزمه یك رژیم ســالم است تحقق مىیابد (امام
خمینی  1385ج .)444: 21

اقتدار اسالمی

و به مالكیت و ســرمایههاى مشــروع با حدود اســامى احترام
گذارید و به ملت اطمینان دهید تا سرمایهها و فعالیتهای سازنده
109
به كار افتند و دولت و كشــور را به خودكفایى و صنایع سبك و
سنگین برسانند (امام خمینی  1385ج .)445: 21

حمایت از
فعالیتهای
سازنده

و به همه در كوشــش براى رفاه طبقات محروم وصیت مىكنم
كه خیر دنیا و آخرت شــماها رسیدگى به حال محرومان جامعه
110
است كه در طول تاریخ ستمشاهی و خانخانی در رنج و زحمت
بودهاند (امام خمینی  1385ج .)445: 21

حمایت از
محرومان

اقتدار اسالمی

وحدت اسالمی

و شما اى مستضعفان جهان و اى كشورهاى اسالمى و مسلمانان
مقاومت در
 111جهــان بپا خیزید و حــق را با چنگ و دنــدان بگیرید (...امام
مقابلابرقدرتها
خمینی  1385ج .)448: 21

اقتدار اسالمی

و خود و طبقات خدمتگزار متعهد ،زمام امور را به دست گیرید
اهمیت
و همه در زیر پرچم پرافتخار اســام مجتمع و با دشمنان اسالم
112
و محرومــان جهان به دفاع برخیزید (امــام خمینی  1385ج  21کارگزارانمتعهد
.)448:

اقتدار اسالمی

در این انگیزه اســت كه همه اولیا شهادت را در راه آن به آغوش
روحیه فداکاری
 113مىكشند و مرگ سرخ را «احلى من العسل» مىدانند؛ (...امام
وشهادتطلبی
خمینی  1385ج .)449: 21

اقتدار اسالمی
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ردیف

مضامینپایه

کدها و کلمات کلیدی

و تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است كشور عزیز از
َّ
روحیه تعاون و
 114آسیب دهر ان شــاء الله تعالى مصون است (امام خمینی 1385
تعهد
ج .)450: 21
و وصیت من به همه آن اســت كه با یاد خداى متعال بهســوی
خودشناســى و خودكفایى و اســتقالل ،با همه ابعادش بهپیش
115
و بىتردید دســت خدا با شما اســت (امام خمینی  1385ج 21
.)450:

شناخت
ظرفیتهای
داخلی

مضامین
سازماندهنده

اقتدار اسالمی
استقالل و آزادی
اسالمی

و اینجانب با آنچه در ملت عزیز از بیدارى و هوشیارى و تعهد و
روحیهمقاومت
 116فداكارى و روح مقاومت و صالبت در راه حق مىبینم (...امام
و فداکاری
خمینی  1385ج .)450: 21

اقتدار اسالمی

پــس از اســتخراج کدها و کلمات کلیــدی از وصیتنامه سیاســی -الهی امام خمینی
و تقســیم آنها در قالب مضامین پایه و ســازمان دهنده (جدول  ،)1در جدول  2نســبت به
تقسیمبندی این مضامین اقدام شده است .شایانذکر است ،استخراج و دستهبندی این کدها
بر اساس روش تحلیل مضمون به انجام رسیده است.
جدول  :2دستهبندی مضامین پایه و سازمان دهنده تمدن نوین اسالمی مبتنی
بر وصیتنامه سیاسی  -الهی امام خمینی (یافتههای نگارنده)
استقالل و آزادی
اسالمی

اقتداراسالمی

بصیرتاسالمی

وحدت اسالمی

استقالل و عدم وابستگی
به قدرتهای مادی

آموزش نظامی

شناختحکومتهای
منحرف

پیروی از آموزههای دینی

عدم وابستگی و شرق
و غرب

نفیمصرفگرایی

خرافهشناسی

نفی طاغوت

قطع دست طمع
ستمکاران

اتکا به فکر و دانش بومی

دشمنشناسی

پیروی از قرآن

قطع دست طمع
جنایتکاران

اتکا به محتوای بومی

شناخت جنایات دشمنان

پیروی از ائمه معصومین
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استقالل و آزادی
اسالمی

اقتداراسالمی

بصیرتاسالمی

وحدت اسالمی

اعالم برائت از آمریکا

اتکا به فرهنگ بومی

شناخت دسیسه دشمنان

پیروی از مذهب

شناختتبلیغات
تفرقهافکن

اتکا به توانمندی داخلی

شناخت رسانه دشمنان

همکاری و تعاون

بستن راه استعمارگران

تالش برای سازندگی

شناخت معاندان با حق

مشارکت در فعالیتها

فداکاری نیروهای مسلح

اهمیتمسئولینصالح

شناختخائنین

مشارکتبانوان

نقششهیدان

اهمیت تبلیغات و فعالیت
مسئولین متعهد به اسالم
فرهنگی

اعتقاد به غیب

نفی وابستگی به شرق و
غرب

خدمت به اسالم و میهن اهمیت نهادهای آموزشی

پایبندی به اعمال دینی

نفی خود بیگانگی در
کشور

مسئولین متعهد و مستقل

شناختتبلیغات
مأیوسکننده

عزاداری ائمه معصومین

اهمیتخودباوری

وفاداری مسئولین به اسالم

شناخت نقشه موذیانه

انگیزه و هدف الهی

خارج شدن از سلطه
اجانب

پایبندی به قوانین اسالمی

محکوم کردن دائمی
حکومتهایطاغوتی

انسجام در مقابل توطئهها

شناختبوقهایتبلیغاتی
انتصاب اشخاص متعهد
مخالفان

عدالت محوری

شناختنقشههایشیطانی
دقت در عقد قراردادهای
توجه به سیاست خارجی
دشمن
خارجی

عدالتاجتماعی

استقالل در امور حیاتی

عدم وابستگی به
صنعتهایبزرگ
خارجی

تقویتتبلیغات

شناختچپاولگران

حمایت از محرومان و
مظلومان

پرهیز آزادی غربی

تقویتتبلیغات
سفارتخانهها

اهمیت نهادهای آموزشی

جذب افراد اشکالتراش
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استقالل و آزادی
اسالمی

اقتداراسالمی

بصیرتاسالمی

وحدت اسالمی

شناختظرفیتهای
داخلی

اهمیت نهادهای آموزشی
در ساختار کشور

تعلیم علوم اسالمی

رها کردن اختالفات

نقش جوانان در کشور

شناختتهاجمتبلیغاتی عدالت اسالمی در قضاوت

اهمیت نیروهای مسلح

تقویت تبلیغات حق علیه
باطل

تفاهم دولت و ملت

شناخت دستهای مرموز
اهمیت پاسداران و بسیج
جنایتکاران

پرهیز از نژادپرستی

حفظ قدرت نظامی

شناخت نقشههای دشمن

اهمیت اقتصاد سالم

پرهیز از غربزدگی

اتحادمسلمین

حمایت از فعالیتهای
سازنده
مقاومت در مقابل
ابرقدرتها
اهمیت کارگزاران متعهد
روحیه فداکاری و
شهادتطلبی
روحیه تعاون و تعهد
روحیه مقاومت و
فداکاری

با توجه به نتایج بهدستآمده از تحلیل مضمون وصیتنامه سیاسی  -الهی امام خمینی،
الگوی مفهومی تمدن نوین اسالمی بر طبق شکل  1ارائه میگردد که بر اساس روش تحلیل
مضمون ،با توجه به مضامین بهدســتآمده نســبت به ترســیم الگوی مفهومی تحقیق اقدام
میشود .شایانذکر است ،دســتهبندی کدهای باز در قالب مضامین پایه ،مؤلفههای الگوی
مفهومی را تشــکیل میدهد کــه با توجه به حجم مؤلفهها امــکان درج در الگوی مفهومی
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تحقیق را نداشــت؛ و دســتهبندی این مؤلفههــا در قالب مضامین ســازماندهنده (وحدت
اســامی ،بصیرت اسالمی ،اقتدار اسالمی و استقالل و آزادی اسالمی) ،شاخصهای الگو
را تشکیل میدهد.

الگوی تمدن نوین اسالمی مبتنی بر وصیتنامه امام خمینی (یافتههای نگارنده)

بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر در راســتای تقویت جامعه اســامی و تسریع دستیابی به تمدن نوین اسالمی
با یک پرســش اساسی که «الگوی تمدن نوین اسالمی مبتنی بر وصیتنامه سیاسی  -الهی
امام خمینی چگونه میباشــد؟» شکلگرفته اســت .پیامبر بزرگوار اسالم بر اساس آیه ِ«إ َّن َما
ُْْ ُ َ
ــون إ ْخ َ
ــوة» (حجــرات )10 :در آغاز اســام در مدینه ،پیمان بــرادری و برابری را بین
المؤ ِمن
ِ
اصحــاب و مردم ،بین خودشــان و اصحاب برقــرار کردند و با اعتقاد بــه پیمان برادری در
حقیقت به دنبال تأس��یس و ش��کلگیری امت اس�لامی بودند .پیامبر بزرگوار اسالم در این
راســتا مرارتها و ســختیها و مصائب فراوانی را متحمل شــد و تالشها و مجاهدتهای
فراوانــی کــرد تا جلــوی پراکندگی و تفرقه بین مســلمانان را بگیرد و یــک جامعه متحد و
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یک حکومت اســامی همراه با امت واحده اسالمی بسازد تا مســلمانان زیر پرچم توحید
به س��عادت و کمال برس��ند .با توجه به آیات متعدد قرآن کریم راجع به وحدت اســامی و
وحدت میان ادیان توحیدی ،میتوان اظهار داشــت :این آیات همگان را تشویق میکند که
شعار توحید و عبودیت ،سرخم نکردن
همه باهم یک منطق و یک شعار داشته باشیم و آنِ ،
در برابر استعمار و استثمار است و اینکه همه تن به عبودیت خداوند متعال دهیم .امروز ما در
جامعهای زندگی میکنیم که موانع و کارشــکنیهای فراوانی در ایجاد وحدت میان جوامع
اســامی وجود دارد و نقش استکبار جهانی را نباید نادیده بگیریم چراکه دشمنان به دنبال
ایجاد انش��قاق ،فتنه ،شکاف و پراکندگی میان امت اسالمی هس��تند .همانطور که روشن
است ،امروز گروهکهای ضاله افراطی به نام اسالم در دست استکبار جهانی و انگلیسیها
بــرای مخدوش کردن چهره اســام عزیز تالش میکنند و بایــد در برابر آنها مقابله کرد و
عالمان ،دانشــگاهیان و دانشجویان رسالت و مسئولیت خطیری در آ گاهی بخشی به جامعه
و نشــان دادن راه صحیح و ناب اســام به جامعه و زدودن جهــل و تعصب بر دوش دارند
بهگونهای که جامعه را از ظلمت جمود فکری ،جهل ،تعصب و خودخواهیها نجات دهند.
اگــر این راه را در پیش بگیریم ،تمدن نوین اســامی در جامعه محقق خواهد شــد؛ یعنی
برای پیشــرفت همهجانبه جامعه اســامی 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 میبرد .در این راستا ،شایسته است به اندیشه امام
خمینی بهعنوان بنیانگذار تمدن نوین اســامی توجه ویژهای مبذول داشــت تا در شناخت
مفهوم واقعی تمدن نوین اســامی به موفقیت نائل آییــم .بدین منظور ،این پژوهش ،ضمن
مطالعه عمیق مبانی نظری و ادبیات موضوع ،با اســتفاده از روش تحلیل مضمون ،به بررسی
وصیتنامه سیاسی  -الهی امام خمینی پرداخته است؛ و بدین طریق کوشش شده به پرسش
ً
اصلی تحقیق پاســخ داده شــود .در این پژوهش ،نهایتا با استخراج  116کد باز (طبق جدول
 92 ،)1مضمون پایه و  4مضمون سازماندهنده (طبق جدول  ،)2الگوی تمدن نوین اسالمی
مبتنی بر وصیتنامه سیاســی  -الهی امام خمینی ارائه شد .الگوی ارائهشده توسط پژوهش
حاضر ،به  4شــاخص کلی (وحدت اسالمی ،بصیرت اسالمی ،اقتدار اسالمی و استقالل و
آزادی اســامی) که بر مبنای حصر عقلی معرفیشدهاند و  92مؤلفه ذیل این چهار شاخص
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(که از مضامین وصیتنامه امام خمینی بهدستآمده) تقسیم میشود و به تمام جوانب تمدن
نوین اسالمی اشاره دارد.
تقویت هر یک از این مؤلفههای مســتخرج از وصیتنامه سیاســی  -الهی امام خمینی
منجر به تقویت اســتقالل و آزادی اســامی در جامعه میشود .شایانذکر است ،با توجه به
شــاخصهای ارائهشده 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 بهرهمند گردند .شایانذکر است ،بهکارگیری الگوهای استنباط شده از بیانات،
توصیهها و اندیشــههای امام خمینی به دلیل بینش عمیق ایشان نسبت به قوتها ،ضعفها،
فرصتها و تهدیدهایی که کشــور با آن مواجه اســت و یا در آینده مواجه خواهد بود و نیز
قدرت رهبری و مدیریتی ایشــان ،میتواند ضامن پیشرفت و موفقیت جامعه اسالمی باشد.
همانطور که مشاهده میشود ،مسائلی که کشور در حال حاضر با آن مواجه است با مواردی
که امام خمینی در دهههای قبل آنها را توصیه نموده ،همسویی قابلتوجهی دارد؛ لذا ،توجه
به نتایج حاصل از این تحقیق و کوشش در تقویت مؤلفههای معرفیشده ،تحقق تمدن نوین
اسالمی که مورد تأکید امام خمینی بوده است را میسر میسازد.
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