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 ای اهلل خامنه ۀ آیتدر اندیش« اسالم ناب»چیستی 

 18/03/98تاریخ پذیرش:                       04/12/97تاریخ دریافت: 

1امین بختیاری
 

 2زاده یزدی مهدی حسین

 چکیده
مفهومی بنیادین است و تمام  ،ایاهلل خامنهفکری رهبر انقالب، آیت منظومۀاسالم ناب در 

اسالم ناب در مقابل مفهوم گیرد. ورت میص این مفهومارجاعات و استدالالت ایشان بر مبنای 

ها ترین ارجاعات موجود در سخنرانی با بررسی مهم مقالهدر این گیرد. اسالم آمریکایی قرار می

. را بررسی کنیمتا مفهوم اسالم ناب و ابعاد آن  کوشیممیو آثار ایشان از قبل از انقالب تاکنون 

ل محتواست. براساس نتایج پژوهش، در روش تحلی ،روش مورد استفاده در این پژوهش

دهد و در کنار بعد رهبری، اسالم ناب، تمام ابعاد حیات بشری را مورد توجه قرار می ۀاندیش

دین از سیاست جدا نیست  اساس دهد. برهمیناهمیت می نیز به بعد اجتماعی و سیاسی ،فردی

 ۀاسالمی شکل گرفت و نظری و بر اثر توجه به این بعد از سوی امام خمینی بود که انقالب

ر، حمایت از ساالری و والیت فقیه مطرح شد. استکبار ستیزی، اهمیت به تعقل و تدبّ مردم

های اساسی اسالم ناب است و مظلومان و اهمیت به ایثار و جهاد، ایمان عملی از ویژگی

بران، پذیر و حامی مستک ثیر تحجر و روشنفکری، ظلمأدرمقابل، اسالم آمریکایی تحت ت

 توجه به زندگی دنیا و دارای رویکردی فردگرایانه است. بی

 اسالم ،اسالم روشنفکرانه ،متحجرانه اسالم ناب، اسالم آمریکایی، اسالم واژگان کلیدی:

 داری سرمایه

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 amin.bakhtiari@ut.ac.ir)نویسنده مسئول(   کارشناس ارشد رشته دانش اجتماعی مسلمین دانشگاه تهران  1
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 لهئمقدمه و بیان مس

، بار توسط امام خمینی )ره( مطرح شد. در دیدگاه امام خمینی )ره( مفهوم اسالم ناب نخستین

شوند و میترتیب دو گفتمان اسالم ناب محمدی و اسالم آمریکایی در تقابل یکدیگر مطرح  به

اسالم -ناب اسالم  ۀدوگان .است« حاکمیت اهلل»نقطه مرکزی اسالم ناب درحقیقت مفهوم 

 ،آمریکایی اسالم-نابیابد. اسالم با انقالب اسالمی ایران تولد میمحوری  ۀاید  مثابه آمریکایی به

جامع است که قابلیت تبیین بسیاری از  ای نظریه، علیه اهلل رحمه امام خمینی ۀاندیش مایۀجان

 ۀمثابه یک اندیش تواند به می . این نظریههای اصلی جهان اسالم را داراست ها و پدیده شکاف

بندی جدید و راهگشایی دست  ظاهر غیرقابل حل موجود، صورت بدیل، از بسیاری از مسائل به

 .(1394)نادری،  دده

منظور شناخت دقیق مفهوم اسالم ناب الزم است تا نگاه تاریخی کوتاهی به چگونگی  به

وجود دو نوع  گیری این ایده در اندیشۀ امام داشته باشیم. در نگاه امام خمینی، تکوین و شکل

یشان در در تاریخ اسالم داشته و موضوعی مربوط به این روزگار نیست. ا اسالم از اساس ریشه

های اسالمی دانشجویان مقیم اروپا، امریکا و  خطاب به اتحادیه انجمن 1351پیامی که در اسفند 

جوانان روحانی و دانشگاهی مسلمان، اسالم واقعی را  انتظار آن است که: »نویسدکانادا داشت می

خدا و اولیای او را از  بشناسند و بشناسانند. ملت اسالم را بیدار و آگاه ساخته، تباین اسالمِ پیغمبر

که  -های دست نشانده استعمار های غاصب و جائر دولت اسالم ساختگیِ امثال معاویه و حکومت

به آنان برسانند؛ و به دنیا بفهمانند  -دهند ها به خورد مردم می ها، رادیوها و وزارتخانه از تلویزیون

وحدت اسالمی  ،به اصطالح ،کنفرانسزنند و  های دست نشانده از آن دم می این اسالمی که دولت

باشد که در برابر قرآن و آیین  سالطین اموی و عباسی می ۀدهند، اسالمِ ساخته و پرداخت تشکیل می

 .(487: 2، ج 1389)امام خمینی، « مقدس پیامبر بزرگ اسالم درست شده است...

اسالم ناب و  ۀی ایدبیشتر بر طرح مبادی و مبان ،1342تمرکز امام در دوران پیش از خرداد 

های خود به ابعاد مختلف  ها، امام در سخنان و نامه تمایز آن با اسالم آمریکایی بود. در این سال

ها از جامعیت اسالم و  کرد. امام در این سااسالم حقیقی و تمایز آن با اسالم انحرافی اشاره می

نمایان را اسالم ناقص و  مگفت و اسالم مورد توجه اسالرویکرد اجتماعی سیاسی آن سخن می

 ،های انقالب تا سال، 1342پس از خرداد  .(10: 1392)امام خمینی،  کردغیر انقالبی معرفی می

  اسالم غیرحقیقی بود. در دو سال بعد مهمی ازمتحجرانه به عنوان  تمرکز امام بیشتر بر نفی اسالم
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رگیری میان قرائت انقالب اسالمی از نظری و عملی ربع قرن د ۀایشان تجرب نیآخر عمر امام خمی

کنند. پس از دو و نیم دهه، این  سازی می مآب و اسالم متجددمآب را مفهوم اسالم با اسالم مقدس

اسالم آمریکایی -اسالم ناب ۀدرگیری ژرف معنایی، در قالب واژگان و مفاهیم دوگان

هنوز برای بسیاری از »که کند به صراحت بیان می ماما ،شود. در این ایام بندی می چارچوب

و اسالم پابرهنگان و « اسالم ناب محمدی»و « اسالم امریکایی»های اسالمی مرز بین  ملت

درد کامالً  داران خدانشناس و مرفهین بی نماهای متحجر و سرمایه محرومان، و اسالم مقدس

روشن کردن در همین ایام، امام ضمن  .(8: 21، ج 1389 )امام خمینی،« مشخص نشده است...

شما باید نشان دهید که » فرماید که علمای اسالم می به ابعاد مختلف این دو نوع اسالم خطاب

چگونه مردم، علیه ظلم و بیداد، تحجر و واپسگرایی قیام کردند و فکر اسالم ناب محمدی را 

امریکایی  داری، اسالم التقاط و در یک کلمه اسالم جایگزین تفکر اسالم سلطنتی، اسالم سرمایه

 .(240: 5، ج 1389 )امام خمینی،« .کردند

اسالم ناب و نشان دادن اینکه این امر ریشه در تاریخ  -اسالم آمریکایی ۀاما اگر طرح اید

اسالم دارد را مرهون تالش امام )ره( بدانیم، شرح و بسط این نظریه و نیز بازخوانی مجدد متن آن 

ضمن  ،امام ۀاندیش در راستایعبارتی ایشان  ستجو کرد. بهمقام معظم رهبری ج ۀرا باید در اندیش

دارد. مصادیق و ابعاد مختلف آن گام برمی ۀپایبندی به اصول مطروحه این نظریه در بسط و توسع

ساله پس از رحلت امام، به تشریح مفاهیم این نظریه پرداخته و با  ای حدوداً یک  رهبری طی دوره

بندی  کامل و جمع ۀدهد. شاید بتوان نمون ت این نظریه را گسترش میهای متعدد، ادبیا سازی مفهوم

مشاهده کرد. آنجا که  اهلل رحمه این دوره را در پیام ایشان در اولین سالگرد رحلت امام خمینی

های بنیادین و معرفتی انقالب  و همچنین الیه علیه اهلل فکری امام خمینی رحمه ۀکلیت مدرس

و پس از آن در  کند می اسالم آمریکایی تشریح -اسالم ناب ۀگاناسالمی را در چارچوب دو

 کند.های بعد به مصادیق بیشتر آن اشاره می سال

ایشان در مقام  کند.نقشی بنیادین ایفا می فکری مقام معظم رهبریاسالم ناب در منظومۀ 

رد حکومت و پردازی در مو آل، نظریه ایده ۀها، چگونگی اندیشه و عمل یک جامع ترسیم آرمان

ها در سیاست خارجی و داخلی، ساختار آن، تشریح ارکان حکومت، تعیین اهداف و برنامه

ها و اقشار گروه ۀها در بین اهداف و راهبردها، تعیین الگو و معیار عمل برای هماولویت گذاری

اعد دهد و با توجه به اصول و قوگوناگون جامعه و... به الگوی مشخصی از اسالم ارجاع می
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توان گفت درک، تر و به بیان دیگر، می کند. در یک نگاه کلیاسالم، استدالالت خود را بیان می

های سیاسی و اجتماعی، بر مبنای و واقعیت« هاهست»های ایشان در مقابل گیریتفسیر و موضع

 شود. ین میو هنجارها با توجه به آن تعی« ها و نبایدهاباید»گیرد و بینی اسالمی صورت می جهان

این مقاله به منظور شناخت نظام فکری دینی رهبری، قصد دارد با توجه به بیانات و آثار 

و ضمن  دهدایشان، مورد بررسی قرار  اندیشۀمحوری  ۀایشان مفهوم اسالم ناب را به عنوان نقط

م ناب و ها و مصادیق اسالترین ارکان تفکر اسالمی از نظر رهبری، ویژگی به تصویر کشیدن مهم

های غیرناب را از منظر ایشان های ظهور اسالم تقابل آن را با اسالم آمریکایی نشان داده و زمینه

مفهوم اسالم ناب و  به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است: مقالهاین  رو، ازاین .بررسی کند

 کدام است. ،ایآیت اهلل خامنه ،های آن در اندیشه مقام معظم رهبری لفهؤم

 االت پژوهشسؤ

های آن در اندیشۀ مقام معظم رهبری آیت اهلل  هدف این پژوهش بررسی مفهوم اسالم ناب و مؤلفه

 اند از: ترین سؤاالت این پژوهش عبارت اساس مهم باشد. براینای می خامنه

 ارکان بنیادین تفکر اسالم ناب در نگاه رهبری کدام است؟  -

 آمریکایی در اندیشۀ رهبری کدام است؟ها و مصادیق اسالم ناب و اسالم مؤلفه -

 عوامل گرایش به اسالم غیرناب )آمریکایی( در اندیشۀ رهبری چه مواردی است؟ -

 پژوهش ۀپیشین 
های چندی انجام شده است. ازآنجاکه واضع و طراح مفهوم اسالم ناب تاکنون پژوهش ۀدر زمین

ها بررسی غالب این پژوهش ، تقریباًمفهوم اسالم ناب و اسالم آمریکایی امام خمینی )ره( بودند

 اند.های امام خمینی در این باره معطوف داشتهخود را معطوف به نظرات و اندیشه

 بررسی»نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان  ( در پایان1394موسوی سردشتی )

ضمن  ،«البالغه با تکیه بر نظریات امام خمینی )ره( محمدی )ص( در نهج ناب اسالم های ویژگی

های اسالم  لفهؤها و م ترین ویژگی مهم ،بررسی معناشناسی اسالم ناب محمدی و اسالم آمریکایی

با تکیه بر نظریات امام خمینی)ره( بررسی  البالغه نهجناب محمدی و پیامدهای برقراری آنها را در 

ینی در دوران های امام خم براساس آموزه البالغه نهجکند. کار وی در واقع نوعی بازخوانی می

 معاصر است.
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اسالم ناب در چالش با اسالم تحجرى و اسالم »ای با عنوان ( در مقاله1383فیاض )

نامد، اسالمى است  معتقد است که اسالم ناب محمدى که امام آن را اسالم اصلى مى ،«امریکایى

شود و در  شود، بلکه توسط مردم براساس فطرت الهى ترسیم مى که توسط نخبگان ترسیم نمى

یابد و این همان اسالمى بود که براساس آن انقالب اسالمى رخ داد. وی  زندگى طیبه تجلى مى

نخبگان و به دور از مردم است  ۀکند که اسالم تحجرى و اسالم امریکایى برخاسته از اراد بیان می

 یک قیچی برای از بین بردن اسالم ناب هستند. ۀو این هر دو، دو لب

 «اسالم ناب محمدی در اندیشه امام خمینی )ره( و اقبال الهوری» کتاب( در 1388احمد بت )

سایر متفکرین مسلمان نیز دیده  ۀاسالم ناب در اندیش ۀکند تا نشان دهد همراهی با اید تالش می

کند و او اشاره می ۀمطرح شد« اسالم خانقاهی»شود. او برای این مدعا به الهوری و مفهوم می

 اسالم خانقاهی و اسالم آمریکایی دو شقه از اسالم غیرناب هستند. معتقد است که

ابعاد و مرزهای اسالم ناب محمدی )ص( از دیدگاه امام خمینی » ۀ( در مقال1381فالح پور )

ها و  ضمن نشان دادن تصویر احیاگرایانه از امام خمینی )ره( تالش نموده است تا ویژگی «)ره(

اسالم ناب درحقیقت بازگشت به  ۀاید ،امام نشان دهد. از نظر وی ۀشابعاد این مفهوم را در اندی

شناسانه، فقهی، سیاسی و اجتماعی در شرایط  در ابعاد دین را های صدر اسالم است که خود آرمان

 سازد.کنونی متبلور می

 ۀرغم اهمیت موضوع، تاکنون پژوهش مستقلی، مفهوم اسالم ناب را در اندیش سفانه بهأمت

ها از حیث بررسی  بررسی نکرده است. نخستین وجه تمایز پژوهش حاضر با سایر پژوهشرهبری 

رهبری کنونی جمهوری اسالمی بررسی کرده و از  ۀمفهوم اسالم ناب را در اندیش ،است که اوالً

و هم تناسب آن را با  است این حیث هم تطبیق آن را با نظام فکری امام خمینی به تصویر کشیده

رهبری نه یک مفهوم  ۀدهد که اسالم ناب در اندیشنشان می ،دهد و ثانیاًنشان می شرایط فعلی

 ایشان است. ۀمستقل که مفهومی مرکزی برای سایر ارجاعات اندیش

 تعریف مفاهیم

 دین 

که همواره در میدان آرا و نظرات گوناگون  استآن دسته مفاهیمی  از« دین» ۀبدون تردید، واژ 

( ولی به دست آوردن یک توافق مشترک 28: 1365شته است )مصباح یزدی، نظران قرار دا صاحب

 آن بسیار مشکل است. ۀدربار
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جزا، اطاعت، قهر و غلبه، عادت، انقیاد، ازجمله  نیی گوناگوهادر لغت به معنا« دین» ۀواژ

جزا،  خضوع، پیروی و مانند آنها آمده است. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که از آنها معنای

 ۀاستعمال واژ همین مواردِ .(66: 1371شود )علیزاده،  شریعت و قانون، طاعت و بندگی استنباط می

تواند راهی شمرده شود برای شناسایی و به دست آوردن تعریف دین از دیدگاه  در قرآن می« دین»

داری و دین عبارت است از اطاعت، گرایش، فرمانبر»اسالم. با این دقت، درخواهیم یافت که 

 که در این صورت، با معانی لغوی نیز سازگاری بسیار خواهد داشت.« تسلیم در برابر حقیقت

مجموعه عقاید، » چنین است: « دین»با توجه به توضیحاتی که داده شد در معنای اصطالحی 

در « ها باشد. انسانی و پرورش انسان ۀامور جامع ۀاخالق، قوانین و مقرراتی است که برای ادار

ای برای جهان و انسان و  دین برابر است با اعتقاد به آفریننده»تعریف مشابه و متداول دیگری، 

( و در تلخیصی از کالم عالمه 28: 1365)مصباح یزدی، « دستورات عملی متناسب با این عقاید.

 دین نظام عملی مبتنی بر اعتقاد است که مقصود از اعتقاد در این»طباطبایی چنین آمده است: 

که علم نظری برای آن نیز ضرورت دارد؛ زیرا علم نظری به  مورد، تنها علم نظری نیست؛ هرچند

تنهایی مستلزم عمل نیست؛ بلکه مقصود از اعتقاد، علم به وجوب پیروی بر طبق مقتضای علم 

 .(8: 15، ج 1374)طباطبایی،  «قطعی است

 تقسیمات دین

مات مختلفی برای آن مطرح است که یکی از آنها به تناسب مباحث مربوط به تعریف دین، تقسی

هرچند اسالم کامل » . طرفداران دین حداقلی بر این باورند کهدین حداقلی و حداکثری است

سرپرستی بشر است، دیگر نباید برای آن، تعهدی نسبت به دیگر  ۀاست؛ اما چون تنها متکفل حوز

« ها را ندارد. زمینه ۀو فراگیری در همها قائل شد. دین کامل است و از طرفی جامعیت  عرصه

سعادت و ابدیت انسان  ۀدر حوز بنابراین دیدگاه، دین صرفاً. (20: 1385)مجتهد شبستری، 

شود و هرگز متکفل تنظیم نظام معیشت دنیوی بشر نیست. پس فراتر از امر سعادت  خالصه می

 باید از رسالت انبیا متوقع بود.توان از دین انتظار داشت و بیش از این حوزه را ن بشر را نمی

تواند یک  چند دین می ؛ یعنیبا این وصف، دین یک ضرورت است؛ اما یک ضرورت حداقل

جامع نیست. پس تفکیک بین جامعیت و کمال دین امری پذیرفتنی  حقیقت کامل باشد؛ اما الزاماً

محمد مجتهد  و نسروش، مهندس بازرگادکتر  اندیشمندانی مانند است. طرفداران این تعریف
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 ۀامر مشکل ما این است که با وجود تغییر بنیادین در شیو» :آنان بر این باورند. هستندشبستری 

 ۀخواهد دربار زندگی مسلمانان قرائت رسمی از دین هنوز همان محتوا و شکل سابق را دارد و می

ید و معین کند جدید زندگی با زبان تعیین حالل و حرام سخن بگو ۀچگونگی مدیریت این شیو

جدید زندگی در کلیّت  ۀکه مدیریت این شیو که حکومت چه باید بکند و چه نباید کند؛ درحالی

 (21)همان، « خود خارج از شمول و تیررس احکام فقهی است.

بر کمال باید برای دین، جامعیت را نیز قائل  معتقدند عالوه درمقابل، قائلین به دین حداکثری

رسالت دینی قبل از «. فردساز»ساز و هم  جامعه»است و هم « ساز تاریخ»هم بنابراین، دین  .شد

تکامل تاریخ است که  ۀباشد، رسالتی تاریخی است و سپس در سای یاینکه رسالت فرد

شود و در قالب این ساختارهاست که روابط فردی تعریف  ساختارهای اجتماعی ساخته می

 .(74: 1378)میرباقری، « گردد می

های دیگری نیز نسبت به جامعیت دین وجود دارد؛ اما این قرائت  ر این میان، قرائتهرچند د

از تمامی آنها گویاتر است که باید از منظر تاریخ به جامعه و فرد نگریست. بنابراین تمامی 

کند خیر محض  آنچه دین عنوان می های حیات انسانی بشر باید توسط دین تدبیر شود. عرصه

ها و  ناتوان است. لذا تمام مالک ها مطلقاً دون رجوع به دین در تمامی عرصهاست. عقل بشری ب

 ۀبه دین به عقل جمعی بشر و تجرب توان بدون مراجعه ها را باید از دین اتخاذ کرد و نمی شاخصه

. آنچه در استدالل و ادعای این قرائت نهفته است این کردعقال مراجعه و استناد  ۀانسانی و سیر

که فرامین ه جامع دین همواره بر این بنا قرار داشت ۀرداشت عمومی مسلمانان از گسترکه: باست 

 .(77تعالیم انبیا تمامی ابعاد زندگی انسان را فرا گرفته است )همان،  ۀاسالم و گستر

را به عنوان الگوی مطلوب  یامام نیز نشان از آن دارد که ایشان دین حداکثر ۀرجوع به اندیش

و  خویش را به منصه ظهور رساند نظری حکومت دینی درحقیقت ادعایتشکیل با  داند. امام می

دانست میاالطراف  تحقق عینی آن را به همگان اثبات نمود. امام خمینی دین اسالم را دین جامع

نظر  ،موضوعات اجتماعی، سیاسی اقتصادی و مبانی موضوعات تجربی و جهان خلقت ۀکه در هم

ی که اجانب در بین مردم و در بین هایسالم همه چیز است؛ یکی از بدترین چیزا»از نظر امام . دارد

همان عبادت ]روابط فردی و  فقط خود ما القا کرده است این است که اسالم برای این است که ما

صورت دیگری نشان دادند و  مثل مذهب حضرت مسیح علیه السالم ... اسالم را به ؛اخروی[ بکنیم

ها پیاده شد و ما خودمان هم باور کردیم... آخوند را به سیاست  بود که با نقشهاین از کیدهایی 
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چه؟ این حرف استعمار است... اسالم همه چیز است؛ قرآن همه چیز است؛ انسان همه چیز است 

 .(169: 5ج  1389)امام خمینی، « احتیاجات او را قرآن تأمین کند... ۀو باید هم

 روش پژوهش
براى  یروش تحلیل محتوا استفاده شده است. تحلیل محتوا از رویکردى خاصدر این مقاله از 

. باشدمی محتوا تحلیل موضوع از تلقى وۀ. این رویکرد خاص بیشتر ناشى از نحداردها  تحلیل داده

 آنها متن مورد در هاداده از معتبر و تکرارپذیر استنباطِ براى پژوهشى تکنیکى را محتوا تحلیل

 (.78: 1383ند )کریپندورف، اکرده تعریف

ها از متن فرمایشات های متعددی دارد که در این مقاله برای استخراج دادهتحلیل محتوا گونه 

های پس از انقالب و برخی مکتوبات ایشان پیش از انقالب از  و بیانات مقام معظم رهبری در سال

ها و  بنای جامعۀ آماری سخنرانیبر م اساس، اسنادی بهره گرفته شده است. براین -تحلیلی ۀگون

آوری و اسناد مربوط به موضوع، جمع ای از پیش از انقالب تاکنون،اهلل خامنه آثار مکتوب آیت

های مطرح  های متقن به سؤال نظر در راستای رسیدن به پاسخ های موردبررسی و تحلیل و مقوله

 بندی شده است.ترکیب و جمع، شده استخراج

رچوب مفهومی است. در این فن، مفاهیمی که به یک نظام تحلیلی در تکنیک تحلیل چا 

های مقام معظم رهبری مرتبط  ها و سخنرانیموضوع اسالم ناب و اسالم آمریکایی از نظریه

د شونکنند، ساختاربندی میبندی میشوند، استخراج و در چارچوبی، که موضوع را مفصل می

 (64: 1375)باردن، 

 های پژوهش یافته

 ارکان اسالم ناب از منظر رهبری

در این قسمت مبتنی بر نخستین سؤال این مقاله؛ یعنی این موضوع که ارکان بنیادین تفکر اسالم 

 دهیم. ناب در نگاه رهبری کدام است به آن پاسخ می

های فوق را داشته باشد، با توجه طرحی از اسالم که ویژگی ۀرهبر معظم انقالب به منظور ارائ

-های خویش بیان میترین ارکان فکری اسالم ناب را در سخنرانی ت قرآن و روایات، مهمبه آیا

-های اسالم هستند. رهبری در سخنرانیترین ارکان و پایه کند. توحید، نبوت، والیت و ایمان مهم

های خویش، برای توضیح و اثبات نظرات خود مبتنی بر محوریت قرآن، به آیات متعددی اشاره 
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اسالم ناب، مبتنی بر  ۀهایی هستند که مصادیق مشخص در زمین این ارکان درحقیقت بنیانکند. می

 گردند.آنها معین می

 توحیدالف(

های جهان،  پدیده ۀبینی اسالم، هم توحید رکن اصلی اسالم است. در جهان ،در دیدگاه رهبری

توحید  .(255 ،)بقره« ا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ  ... اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّ»  ؛یک قدرت برترند ۀوابسته، آفریده و بند

تفاوت و غیرمسئول نیست بلکه شناختی متعهد، و بینشی فعال و سازنده است و  قرآن، نگرشی بی

آن، ترسیم خط سیر آن، تعیین هدف آن و تأمین  ۀطرز فکری است که در بنای جامعه و ادار

 ن کننده است. آن، دارای تأثیر تعیی ۀعناصر حفظ و ادام

تکوینی خدا، مستلزم آن  ۀآفریدگاری و سیطر حق انحصاری قانونگذاری متعلق به آفریدگار: 

ی اقتدار و اختیار او باشد، و همگان ملزم به  است که زمام قانونگذاری و تشریع نیز در قبضه

م مقررات )که پایان خدا، مستلزم آن است که صالحیت تنظی تبعیت از قانون خدا باشند و دانش بی

هاست( در انحصار او باشد. عبودیت مستلزم آن است که  ناگزیر تابع نیازها و مصالح انسان

یک از بندگان خدا خودسر و مستقل، حق تحکم و فرمانروایی بر بندگان دیگر نداشته باشد  هیچ

ه است ها فقط کسی باشد که خدا به حکومت برگزید )نفی طاغوت( و زمامدار امور زندگی انسان

ها، مانند حاکم اسالمی در زمان غیبت امام  یا به عالئم و مالک/یا به شخص، مانند امامان معصوم و

 .(35-39: 1354ای، معصوم )خامنه

 رستاخیز اجتماعی نبوت و  ( ب

و خرد   رهبر انقالب معتقد است برای هدایت و به سعادت رسیدن انسان، حواس ظاهری، غرائز

به عنصری فراتر از آن نیاز دارد و آن هدایت وحی است که نبی به بسنده نیست بلکه انسان 

کند تا به  نبی در وضع اجتماعی منحرف ظهور می .(213 ،شود )بقرهموجب این نیاز مبعوث می

برگرداند. بشر که سرشتی هماهنگ « حق»را به « باطل»نظام انسانی مطابق با فطرت سامان دهد و  

یافته از فطرت جهان و  آید که در مجرای نظام الهام می ه راه تکامل دربا سرشت جهان دارد، زمانی ب

اش متناسب باشد اداره شود. دست  انسان قرار گیرد و با مقرراتی که با ساختمان روحی و جسمی

های غیرانسانی، او را  جهالت و غرض، در طول تاریخ، راه انسانیت را برگردانیده و با تحمیل نظام

ای  جانبه همه  جاهلی معاصر خود، دگرگونی ۀی برون برده است. نبی در جامعاز این مسیر فطر
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 ۀآید و هم باید پدید آورد؛ و این رستاخیزی است که پس از بعثت نبی، در متن جامعه پدید می

 ،نشیند )قصص جای آن می هافتد و دین خدا ب های جاهلی برمی ها و قانون ها، برنامه ها، سنت آیین

دیده و به زیان طبقات برخوردار و عزیزان  تاخیز اجتماعی به سود طبقات ستماین رس ،(5-2

 ۀجامع» هدف نبی از برانداختن نظام جاهلی و برپایی  .(67: 1354ای، جهت است )خامنه بی

هدف درواقع این است که انسان با قرارگرفتن در  است؛  « تعلیم»و « تزکیه» ، «عادالنه الهی توحیدی

 .(156 ،؛ اعراف25، )حدید حیح به تکاملی هرچه بیشتر نایل آیدمسیر تربیت ص

 والیتج( 

توحیدی را بنا کند که نخست در اندیشه و عمل یک  ۀتواند جامعتوحیدی در صورتی می ۀاندیش

ناپذیری خود را حفظ کند و در  جمع متشکل و پیوسته، تحقق یابد و این جبهه، وحدت و خلل

لف هضم نشود. این منظور مستلزم آن است که از هرگونه های فکری و عملی مخاجریان

گیری فکری در قرآن، مومن خواهد شد، بپرهیزند. این جبهه ۀکه موجب تضعیف جبه ،وابستگی

 شود. والیت )مواالت، تولی( نامیده می

متحد به امت اسالمی تبدیل شد باید برای حفظ وحدت و جلوگیری از  ۀکه این جبه زمانی

یعنی « والیت» ۀحفظ و رعایت دو روی .(1-3 ،ان، اصل والیت را رعایت کند )ممتحنهنفوذ دشمن

اتصال و ارتباط و وابستگی داخلی و جدایی و تأثیرناپذیری و عدم وابستگی خارجی، مستلزم 

 ۀای از هم ست؛ یک قدرت متمرکز و مسلط که واحد تبلور یافتهاحاکم اسالمی  -وجود امام

آحاد  ۀای عمیق و نیرومند، هم اسالم است و نیز مستلزم آن است که رابطه ۀعناصر مثبت و سازند

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ »امت را به شخص حاکم )امام( پیوند زند و آنان را به او وابسته سازد: 

هی در ال ۀجانشین خدا و مظهر سلطه و قدرت عادالن« ولی» .(103 ،)آل عمران« جَمیعاً وَ ال تَفَرَّقُوا

ها برای تکامل نهاده شده، به سود آنان  استعدادهایی که در وجود انسان ۀزمین است و از هم

های گوناگون ظلم  کند و از بروز جلوه کند. عدل و امن را برای آنان تأمین می برداری می بهره

 .(97-105: 1354ای، نماید )خامنه )شرک، تعدی به غیر، تعدی به خود( جلوگیری می

 ن و مجاهدت ایما ( د

آغاز حرکت آدمی است و به معنای باور، پذیرش و پایبندی  ۀاز دیدگاه مورد نظر، ایمان نقط

رساند  کند و باور به راهی که وی را به سر منزل میبه آن چیزی است که انسان برای آن تالش می
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های  ن خصلتها و سرآمدتری برترین ارزش« ایمان»و باالخره، باور به خود این تالش و حرکت. 

ایمان از روی شعور و آگاهی و  .1 انسان است. ایمان از منظر رهبری چند ویژگی اساسی دارد:

فهم است و نه از روی تقلید و کورکورانه؛ چراکه ایمان تقلیدی، به ایمان متحجرانه و تعصبی بدل 

کنار عمل مورد ایمان همواره در  .2( 15: 1354ای، )خامنه گردد و در قرآن محکوم شده است می

مترتب « م با عملوأایمان ت»های دنیوی و اخروی را بر  پاداش توجه قرار گرفته است و قرآن 

م ایمان و عمل را در أآورد و نقش توهای ناشی از ایمان را به یاد میساخته است. قرآن عمل

قرون اولیه  هایاز جمله آسیب ،طور کلی به .(18)همان:  کندمرزبندی جامعه اسالمی مشخص می

رجوع از طرز تفکر  ،دیگر عبارت ثیر عمل در سعادت انسان بود. بهأاسالمی، خوار شمردن ت

به این  کامالً ،بافانه. انسان اگر به قرآن، سنت پیامبر)ص( و ائمه)ع( مراجعه کند بینانه به خیال واقع

 (34: 1386برد که اسالم دین عمل است. )مطهری، اصل پی می

شود؛ ازآنجاکه از منظر رهبری، با توجه به ابعاد زندگی و نیازهای بشر تعیین میابعاد اسالم 

خواهد او را به سعادت برساند، بایستی تمام ابعاد ست برای زندگی انسان که میا ای دین برنامه

گذاری داشته باشد. به همین ریزی و هدفزندگی بشری را مورد توجه قرار دهد و برای آن برنامه

 معنای اعم(. اسالم سالم هم ابعاد فردی را مورد توجه قرار داده است، هم ابعاد اجتماعی )بهدلیل ا

ناب از این منظر هم به ابعاد معنوی، اخالقی، الهی و شخصی فرد توجه دارد و هم ناظر به زندگی 

گیرد )مقام معظم رهبری، مردم است و ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در نظرمی

14/3/1387). 

را از « دین از سیاست»و « زندگی مادّی از عبادت»و « دنیا از آخرت»رهبری جدا کردن 

دانند و این را نتیجه غفلت از متن اصلی دین اسالم و مهجور ماندن بزرگترین مظاهر شرک می

-پندارند؛ چراکه جدا کردن دین از سیاست، منجر به انفعال سیاسی می قرآن در میان مسلمین می

که هیچ والیتی جز والیت خدا  آورد؛ درحالید و سکوت در مقابل استکبار را به دنبال میشو

ها شرک است. رهبری برای اثبات این مدعا که در دین پذیرفته نیست و اطاعت از ابر قدرت

اسالم به ابعاد سیاسی و اجتماعی بشر توجه شده است و دین از سیاست جدا نیست، دالیل 

کنند. جدایی دین از سیاست ممکن نیست چراکه قرآن تاریخی متعددی بیان میقرآنی، روایی و 

«  کُونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّه»با خطاب  (.25)حدید،  داند قسط را هدف ارسال رسل می ۀاقام

 ۀامعبنای ج ،کند. از نظر ایشان قسط می  ۀمؤمنین را موظف به تالش برای اقام ۀهم (135)نساء، 
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به   اسالمی تشکیل حکومت اسالمی، تشکیل نظام اسالمی، تشکیل قشون اسالمی، نامه

 250سیاسی عظیم بشری آن روز، سیاست است. )انسان  ۀسیاستمداران بزرگ عالم، ورود در عرص

 .(31: 1390ساله، 

 ها و مصادیق اسالم ناب از منظر رهبریلفهؤم

ا و مصادیق اسالم ناب و اسالم آمریکایی در اندیشۀ هسؤال دوم این پژوهش آن بود که مؤلفه

 پردازیم. رهبری کدام است؟ در این قسمت مبتنی بر این سؤال به پاسخ آن در اندیشۀ رهبری می

اسالم ناب، اسالم قرآنی و محمّدی)ص(، اسالم کتاب، سنت، و اهل بیت، اسالم عقیده و 

ها،  ها و قارون لوم، اسالم ستیزنده با فرعونستیز، اسالم خصم ظالم و عون مظ جهاد، اسالم ظلم

بخش و طرفدار محرومین  حکومت مستضعفان، اسالم نجاتۀ جباران و برپاکنند ۀاسالم کوبند

دیدگان )مقام معظم رهبری،  ( مدافع حقوق پابرهنگان و رنج3/10/1369)مقام معظم رهبری، 

فضیلت )مقام معظم رهبری،  ( اسالم عدل و قسط، اسالم عزت، اسالم اخالق و14/3/1389

( اسالم 10/3/1369(اسالم جهاد و شهادت، اسالم علم و معرفت، )مقام معظم رهبری، 14/4/1368

اسالمِ توحید، اسالم  (26/2/1388انسان به تعقل و تفکر و تدبر )مقام معظم رهبری،  ۀدهند توجه

، اسالم حسن ظن به وعده الهی که مردم، اسالم توکل به خدا ۀقیام و عمل، اسالم اقدام، اسالم تود

 ( است.21/9/1391( )مقام معظم رهبری، 41)حج: «.   وَ لَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُه» فرمود: 

در نگاه رهبری، در اسالم ناب، فرد و جامعه، معنویت و عدالت، شریعت و عقالنیت، عاطفه و 

پی  درواقع اسالم ناب در .(2/7/1388ری، شوند )مقام معظم رهب مى قاطعیت در کنار هم دیده 

مبارزه با تبعیض، سعادت انسان، و تحقق رفاه مردم در کنار معنویت است. در این برداشت از 

اسالم، بعد اجتماعی و سیاسی در کنار بعد فردی اهمیت دارد، دین از سیاست جدا نیست و اسالم 

 ،( در حقیت در این نگاه14/3/1382سیاسی همان اسالم معنوی است. )مقام معظم رهبری، 

 ورزند.رهبری با تکه تکه کردن اسالم با اسامی مختلف به شدت مخالفت می

اصلی تمایز اسالم ناب از غیر آن است توجه به ابعاد اجتماعی در کنار ابعاد  ۀآنچه که نقط

-سیاسی جدا میفردی است. در اسالم آمریکایی دروغین، اسالمِ معنوی و اسالمِ اخالقی از اسالمِ 

گیرد شود و ابعاد اجتماعی آن مورد غفلت قرار میشود و تنها به ابعاد فردی اسالم توجه می

چراکه توجه به این بعد، که بیشترین سهم را در زندگی بشری  .(84: 1388)موسی سردشتی، 
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؛ دارد، مستلزم عبودیت انحصاری خداوند و نفی نظامات استکباری، تبعیضی و ظالمانه است

مستلزم برپایی حکومت اسالمی، گردن نهادن به قوانین اسالمی، رعایت حقوق اجتماعی افراد، 

احقاق حقوق مستضعفین و حمایت از آنها، برقراری نظام اقتصادی عادالنه، برپایی عدالت و 

داری این  آفت دین»انصاف اجتماعی، نهادینه کردن مکارم اخالق و... است. از نظر رهبر انقالب 

ها و جامعه را  وسیع زندگی جمعی انسان ۀت که دین به زندگی شخصی محدود شود و عرصاس

                                                                                                                                                                    (                                                                                                                  12/12/1380)مقام معظم رهبری، « آن سکوت کند. ۀیا دربار/فراموش کند و

تحقق اسالم ناب، به دلیل توجه به بعد اجتماعی و سیاسی اسالم، برپایی  ۀاز نظر رهبری، الزم

تحقق اسالم ناب جز با حاکمیت اسالم و تشکیل نظام اسالمی » اسالمی است. حکومت 

شریعت اسالمی و تفکر اسالمی نباشد، امکان ندارد  ۀپذیر نبود. اگر نظام سیاسی کشور بر پای امکان

واقعی و  ۀکه اسالم بتواند با ستمگران عالم، با زورگویان عالم، با زورگویان یک جامعه، مبارز

دانست. چون  د. لذا امام، حراست و صیانت از جمهوری اسالمی را اوجب واجبات میحقیقی بکن

به صیانت از نظام سیاسی اسالمی است. بدون نظام سیاسی، تحقق اسالم   صیانت اسالم وابسته

 .(14/3/1389)مقام معظم رهبری، « ناب امکان ندارد

قیقت اسالم به شکل فردی در نام اسالم و ح» ایشان معتقدند تا پیش از انقالب اسالمی 

عنوان یک موجود  سراسر دنیای اسالم بود، اما نگاه اسالم به دنیا، به ملت و به امّت اسالمی به

عظیم و دارای استعداد فراوان و قادر به حرکت و بیدار شدن و همچنین توجه به بعد اجتماعی و 

)مقام معظم « دنیا اشعاع کرد ۀهمسیاسی اسالم، نگاهی است که در ایران اسالمی ظاهر شد و به 

 .(19/6/1382رهبری، 

حضور پر رنگ داشت، حتی پیش از تدوین فقه استداللی  ،از ابتدا ،فقه سیاسی در فقه شیعه

سازی براساس این فقه است، که  )دوران شیخ مفید و بعد از ایشان(، اما آنچه که جدید است، نظام

اساس،  اسالم ناب صورت گرفت. امام برهمین ۀبر اندیشاین مهم توسط امام خمینی)ره( و مبتنی  

ی والیت فقیه را مطرح کردند و نظام اسالمی را برپا کردند. چنین  مسئله ساالری دینی و  مردم

در تاریخ تکرار نشده بود )مقام معظم  بار رخ داد و تا آن روز، این تجربه  ای برای نخستینتجربه

خواهد  ام، فقه شیعه را به سمت فقه حکومتی و فقهی که میدرحقیقت ام .(17/6/1390رهبری، 

ها باشد، کشاند )مقام  ها را اداره کند و پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملت زندگی ملت نظام 

 .(14/3/1376معظم رهبری، 



 

 

 

 

 
 1398نهم، شماره اول، بهار و تابستان  هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال فصلنامه نظريه   22 

  

 

عملی برای مدیریت  ۀهای مدیریتی غرب، نسخبه بیان رهبری، اسالم ناب در مقابل شیوه

( و تحقق آن موجب استقرار آگاهی، 26/2/1388ت )مقام معظم رهبری، بومی و انسانی اس

به دست  ( و 9/7/1378هوشیاری، احساس غیرت و مسئولیت در جامعه )مقام معظم رهبری، 

 .(29/2/1382آوردن عزت، موجودیت و هویت دنیای اسالم است )مقام معظم رهبری، 

الم ناب بر آن حاکم باشد، آزادی، عدالت، از نظر رهبری نتیجتاً در چنین فرهنگ دینی، که اس

ساالری و بسط وحدت در دنیای اسالم وجود دارد. شعار اسالم ناب این است که مسلمانان  مردم

وجود اختالفشان در عقاید و در مبانی مذهبی خود، باید اتّحاد کلمه داشته باشند؛ روی موارد  با 

ات یکدیگر خودداری نمایند )مقام معظم رهبری، دار کردن احساس تکیه کنند و از جریحه اتفاقی 

19/6/1362). 

 رهبری ۀاسالم غیر ناب )آمریکایی( در اندیش

منظور از اسالم آمریکایی در بیانات رهبری، نوعی بیان نمادین است و فقط آن اسالمی نیست که 

معظم  شود )مقامآمریکاپسند باشد، بلکه هرچیزى که خارج از اسالم ناب است را شامل می

تهی، اسالم خرافه و بدعت،  اسالم آمریکایی اسالم مراسم و مناسک میان .(14/3/1384رهبری، 

اسالم قعود و اسارت و ذلت، اسالم التقاط و جهالت، اسالم دنیاپرستی یا رهبانیت، اسالم تحجر و 

خاصیت،  و بیحالی و افسردگی، اسالم تشریفاتی  تفاوتی، اسالم بی بندوباری و بی غفلت، اسالم بی

دارى، اسالم سوسیالیستى و  ( اسالم سلطنتى، اسالم سرمایه10/3/1369)مقام معظم رهبری، 

عناصر )اصلى اسالم ناب(  هاى مختلفى عرضه بشود و آن  رنگ ها و  هایى است که با شکل اسالم

 شده داده طبیقاسالم ناکارآمد، اسالمِ ت ،(2/7/1388) مقام معظم رهبری،  در آن وجود نداشته باشد،

اسالم رنگ باخته در مقابل مکاتب بیگانه،  ،(29/2/1382ها ) با اصول امریکایی و مورد نظر غربی

دالر، اسالمِ غرق  ۀاسالمِ برد، (14/3/1382طلبانه )مقام معظم رهبری،  اسالمِ منزوی، اسالمِ تسلیم

مردم نداشته باشد )مقام  ۀتوددر عمل و در  در فساد و اشرافیگری، اسالمی که امتداد و انتهائی 

اندازی به حقوق  دست خواهی و  تفاوت در مقابل ظلم، زیاده اسالم بی .(21/9/1391معظم رهبری، 

سازد )مقام معظم رهبری،  می اینها  ۀمظلومان، اسالم کمک به زورگویان و اقویا، اسالمی که با هم

 است. (14/3/1389
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امر  ،منکر در متن آن جای دارد اما در اسالم آمریکایی در اسالم ناب، امر به معروف و نهی از

کند. اسالم ناب به معروف و نهی از منکر به امور سطحی و به مسائل غیر اصولی توجه می

رسد، اما اسالم بست نمی رود و هرگز به بنپویاست و با اوضاع و احوال جهان به پیش می

بست رسیده است  جهان عقب مانده و به بنآمریکایی ایستا و متوقف و راکد است و از وضع 

  .(6: 1369خراسانی،  زاده )واعظ

به نام اسالم است که در خدمت منافع  رهبری، اسالم آمریکایی چیزی صرفاً ۀدر اندیش

انزوای اهل دین و نپرداختن  ای برای  اعمال آنهاست، بهانه ۀکنند های استکباری و توجیه قدرت

ی برای جدا کردن بخش عظیمی از ا های مسلمان، وسیله نوشت ملتآنان به امور مسلمین و سر

دین و منحصر کردن دین به مسجد )و مسجد نه به  ۀاحکام اجتماعی و سیاسی اسالم از مجموع 

بلکه به عنوان  -که درصدر اسالم بوده است  چنان -و فتق امور مسلمین  عنوان پایگاهی برای رتق 

( است. اسالم امریکایی مردم را به  آخرت ی و جدا کردن دنیا و ی برای جدا شدن از زندگا گوشه

سیاست را بخشی از  خواند؛ ولی اسالم ناب  دوری از سیاست و فهم و بحث و عمل سیاسی می

« کند مسلمین را به درک و عمل سیاسی دعوت می ۀداند و همدین و غیرقابل جدایی از آن می

 .(14/4/1368)مقام معظم رهبری، 

 گرایش به اسالم غیرناب )اسالم آمریکایی( عوامل

عوامل گرایش به اسالم غیرناب )آمریکایی( در  در پاسخ به سؤال سوم این پژوهش یعنی اینکه

 پردازیم. اندیشۀ رهبری چه مواردی است؟ در ادامه به پاسخ این مسئله می

  تحجّرالف(

تعصّبانه از باورهای ذهنی است، بدون دلیل، جاهالنه و م معنای دفاع بی تحجّر در نگاه رهبری، به

. (8/11/1381مستحکمی داشته باشد )مقام معظم رهبری،  یهای استداللی و استناد آنکه پایه

دیده اها را ن همچنین تحجر یعنی نگاه نو به مسائل نکردن، گذرانِ تاریخ و تحول فکر انسان

کار کردن و فراموش کردن نقش عقل ان های زندگی را  گرفتن، تعالی و ترقی فکر و اندیشه و راه

خواهد فقه شیعه را به سمت رهبری معتقدند اگر فردی که می .(14/7/1379)مقام معظم رهبری، 

اسالم، برای بنای جامعه استفاده کند، به ظواهر احکام  فقه حکومتی سوق دهد و از مبانی و فقه 

هر  را درک کند، نیازهای زمان و لوازم معارف اسالمی  اکتفا نماید و نتواند کشش طبیعی احکام و 
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زندگی یک ملت را از قرآن بشناسد و عالج و دستور روز را ارائه دهد و خواهان حکم  ۀلحظ

ای که براساس  های سیاسی کردن در یک وضعیت ایستا و بدون انعطاف باشد و اگر در رأس نظام

 ای وجود داشته باشد، یقیناً روحیه اسالم تشکیل شده است، یا در آینده تشکیل خواهد شد، چنین 

اسالم در مفهوم حقیقی آن بدنام خواهد شد و منبع الیزال معارف و احکام اسالمی نخواهند 

ها دو گروه از خوارج و اخباری .(14/3/1376)مقام معظم رهبری،   توانست جامعه را پیش ببرند. 

انحراف اسالم از مفهوم متعالی نقش های متحجر در جهان اسالم هستند که در ترین گروه برجسته

مثابه یک خوانش ناقص و  بدین معنا تحجر به .(54-55: 1388ای ایفا کردند )اسفندیاری، ویژه

 ای در گرایش به سمت اسالم غیر ناب دارد. انحرافی از دین نقش ویژه

 روشنفکری   ب( 

نفکری حقیقی در وجه در نظام فکری رهبری، روشنفکری با دو معنا مستفاد شده است؛ روش

اندیشی، در نظرگرفتن نیاز و تحوالت روز و ... و دیگری  معنای نوآوری، روشن مثبت به

روشنفکری در وجه منفی و اصطالحی آن که از رویکردهای اسالم آمریکایی است و در برداشت 

 نظر است. برخی افراد از اسالم موثر است. در این بخش معنای اصطالحی روشنفکری مدّ

است که در زمان قاجار در  پیشینه اصطالح روشنفکری در ایران، مربوط به گفتمان هویتی

طلبان، نفی کامل وجود آمد. ویژگی نسل اول روشنفکران و تجدد همواجهه با غرب و مدرنیته ب

، نفی دین، در نظر گرفتن اعراب به عنوان دیگری جدید «دیگری»، پذیرش کامل تجدد و «خود»

درک قرن نوزدهمی از تجدد بود. آنها معتقد بودند همانگونه که تجدد از طریق نفی   ایرانیان و

-تاریخی خود را طی کرده است، هویت جدید ایرانی نیز نمی کلیسا و روحانیون مسیحی روند 

چرا که اسالم از نظر آنها تمامی مشکل هویتی ایران و ،  تواند جز با نفی اسالم و علما ساخته شود

تسلیم » گفتمان فکری روشنفکران در قالب شعارهای .  تاریخی ایرانیان بود ادگی و بدبختی عقب افت

گردید طرح و تبلیغ می« اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی»، «هاقید و شرط در برابر غربیبی

 .(79-86: 1387)کچویان، 

ویژگی روشنفکری کنند: رهبری در بیانات خویش، جریان روشنفکری را اینگونه توصیف می

قید و شرط به  بی های بومی، دلبستگی و وابستگی  قهر کردن با مذهب بود، قهر کردن با بنیان

است و حقیر   آید، بزرگ شمردن هرآنچه که متعلّق به بیگانه  غرب، پذیرفتن هرچه که از غرب می 



 

 

 

 

 
 25اي     اهلل خامنه در انديشۀ آيت« اسالم ناب»چیستي 

  

 

به ملت ایران  آنها .(22/2/1377شمردن هرآنچه که مربوط به خودی است )مقام معظم رهبری، 

ها، اعتقادات، تاریخ و بزرگان تو به چیزی  اصرار و تکرار کردند که تو چیزی نیستی. ارزش

و ایرانی باید از سر تا به پا فرنگی بشود. یعنی دین،  (20/8/1385)مقام معظم رهبری،   ارزند نمی

معظم رهبری، بگذارد و فراموش کند )مقام  و مفاخرش را کنار   اخالق، لباس، خط، گذشته

کردند )مقام روشنفکران مطالب بیگانه با محتوای دین را در قالب دین عرضه می. (26/2/1388

بدون داشتن یک  که  زدایی بودند، درحالی آنها مدعی ایدئولوژی .(15/2/1389معظم رهبری، 

بری، سازی امکان ندارد )مقام معظم ره آن، تمدن های  مکتب، فکر و ایمان و پرداختن هزینه

اقتصادی، فرهنگی و تسلیم و انفعال سیاسی در  ه بودنکنند پیامد این جریان، مصرف. (23/7/1391

 مقابل غرب بود. 

 روشنفکری حقیقی، ضامن تحقق اسالم ناب
رهبری در مقابل دو رویکرد تحجر و روشنفکری در برداشت از اسالم، روشنفکری حقیقی و 

کنند. روشنفکری حقیقی از این منظر، نگاه نو مطلوب معرفی میاجتهاد در مسائل را به عنوان نگاه 

گذاری نیست؛ روشنفکری  بدعت و مبتکرانه به مسائل دینی و فکری اسالمی است و معنایش 

فهمیدن و بیان کردن مبانی اسالم با ابعاد جدیدی است که انسان در گذر زمان آن   حقیقی به معنای

فکر علمی، نگاه به آینده،   روشنفکری حقیقی،. (9/7/1386شناسد )مقام معظم رهبری،  را می

فرهنگی است )مقام معظم رهبری،  فرزانگی، هوشمندی، احساس درد در مسائل اجتماعی و 

نگاه روشنفکری و تقویت اجتهاد به تکمیل فقه و پاسخگویی در مقابل مسائل روز . (22/2/1377

علمیه برای تقویت و یادگیری اجتهاد، از این  ۀزکید رهبری به طالب حوأکند. توصیه و تکمک می

توان  نمی امروزه موضوعات مورد بررسی در فقه، چنان تطوری یافته که » گیرد: منظر نشئت می

با  باید  ،دانست. در چنین مواردی فقهای عصر ، است را از آنچه در گذشته گفته شده حکم آن 

سو، و آزاداندیشی و شجاعت علمی  فقاهت از یک به روش  علمی و پایبندی  ۀبینی و احاط روشن

با استناد به کتاب و سنت،  ی را ا احکام تازه دیگر، مفاهیم جدید را در فقه، کشف کرده و  از سوی 

در این زمینه امام خمینی و شهید مطهری در . (14/11/1372)مقام معظم رهبری، «  عرضه کنند. 

گر  کری حقیقی و نوآوری در مباحث دینی و تبیینف های روشنکالم رهبری، به عنوان شاخص
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مباالتی به  ، متّکی به مبانی دینی بود و از تحجر و بیآنها شوند که نوآوریاسالم ناب معرفی می

 دور بود. 

 گیرینتیجه
گرفته شد و هدف از آن  کار بار توسط امام خمینی )ره( به اصطالحی است که اولین« اسالم ناب»

دور از تحریف ه گیرد و ببامع و کامل از اسالم بود که تمام ابعاد آن را درنظر ارائه برداشتی ج

خوانشی از  ؛بینی توسط امام خمینی رهبری شد باشد. انقالب اسالمی نیز براساس همین جهان

گیرد و دین را از سیاست اسالم که در کنار ابعاد فردی، ابعاد اجتماعی حیات انسان را در نظر می

 مفهومی بنیادین است، ای نیزاهلل خامنه آیت دینی فرهنگی اندیشۀدر « اسالم ناب»د. کنجدا نمی

 گیرد. بر مبنای اسالم ناب صورت میایشان، ای که تمام ارجاعات و استدالالت گونه به

آوری از  پیام ۀوسیل ه، مکتب و آیینی است که بدین در معنای عام خود در نگاه رهبری، برنامه

های شخصی و جمعی بشری شکل و جهت دهد و به هدف یده است تا به تالشطرف خدا رس

چگونگی فهم دین و برداشت از آن  ،نهایی آن یعنی برپایی قسط و عدل دست یابد. در این میان

دور از  هشود باید ذهنی و بطرحی که از دین ارائه می ای، اهلل خامنه آیتبسیار اهمیت دارد. از نظر 

نسبت به تعیین شکل و  ها، خصوصاًی نباشد، نسبت به زندگی جمعی انسانعینی و عمل ۀحیط

مشخصی ارائه دهد و در استنباط اصول اسالمی، متون اساسی دین، اصل و  ۀجامعه، نظری ۀقوار

 منبع باشد.

پردازد. ارکان اسالم ناب ایشان با هدف ترسیم طرحی جامع از اسالم به معرفی ارکان آن می

وحید، نبوت، والیت و ایمان است. در اسالم ناب، تمام ابعاد حیات بشری اعم از در نظر ایشان ت

گیرد و دین از سیاست جدا نیست. بعد اجتماعی اسالم تا فردی و اجتماعی مورد توجه قرار می

 قبل از توجه امام خمینی به آن و رهبری انقالب اسالمی، در دنیای اسالم، فراموش شده بود. 

در اسالم، به همه جوانب نیازهای انسانی، اعم از دنیایی  .گرا ت جامع و واقعاسالم مکتبی اس

 طور توأمان به جسمی یا روحی، عقلی و فکری یا احساسی و عاطفی، فردی یا اجتماعی یا آخرتی، 

     .(63  : 1372)مطهری،  توجه شده است

مظلومان و ایثار و جهاد از استکبار ستیزی، اهمیت به تعقل و تدبر، حمایت از  ،از نظر رهبری

ثیر تحجر و روشنفکری، أهای اساسی اسالم ناب است؛ درمقابل اسالم آمریکایی تحت تویژگی
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اسالم ناب مفهوم اساسی مورد استفاده در گفتمانی است که  پذیر و حامی مستکبران است. ظلم

به منظور  رو ازاین کند؛ایده آل را ترسیم  و جامعه کنونی را نقد می ۀواسطه آن جامع رهبری به

ها به شکل صحیح باید به دهی تالش ریزی بومی و جهت دستیابی به عزت ملی، پیشرفت، برنامه

 معنا و راهکارهای عملی کردن اسالم ناب توجه کرد.

های پیش از انقالب  های رهبری نشان از آن دارد که مفهوم اسالم از سالبررسی اندیشه

یک مصداق از  این مفهوم صرفاً ،دیگر عبارت عات ایشان بوده است. بهتاکنون رکن اساسی در ارجا

اسالم نبوده بلکه ایده کالنی است که در طی زمان مصادیق مختلف به آن ارجاع داده شده است. 

مثابه یک متفکر دینی و اجتماعی بزرگ و هم به عنوان شارح اصلح  درحقیقت، رهبری هم به

مصداقی اسالم ناب را در طی زمان و  ۀالش نموده است تا منظومهای امام خمینی )ره( تاندیشه

رو در شرایط  گسترش داده و تکمیل نمایند.  ازاین ،طور مستمر در مواجهه با تحوالت جامعه، به

های های مختلف قابل تسری است. بنابراین ارجاع عرصهکالن در مصادیق و حوزه ۀکنونی این اید

و سیاسی به مفهوم اسالم ناب و بسط و بازتولید این ایده به این  عینی زندگی اجتماعی، فرهنگی

 رود.شمار می ها در شرایط کنونی یک ضرورت بهحوزه

 منابع
 قرآن کریم 

 ( 1389احمد بت، بشیر ،)«پژوهشنامه ، «اسالم ناب محمدی در اندیشه امام خمینی و اقبال الهوری
 71-89ص ، ص31)طلوع نور سابق(، ش حکمت و فلسفه اسالمی 

 مبارزاتی ائمه -زندگی سیاسی ۀبیانات مقام معظم رهبری دربار) ساله 250 انسان ،(1390) نا، بی

 .سسه ایمان جهادیؤ، گردآوری و تنظیم: مرکز صهبا، تهران: م(معصومین

 ( 1388اسفندیاری، محمد)، قم:  تحجر عملی و تحجر فکری(، ۀخمود و جمود )تحقیقی دربار

 .صحیفه خرد

  ،ملیحه آشتیانى، تهران: دانشگاه شهید بهشتى ۀ، ترجمتحلیل محتوا (،1375) لورنسباردن. 

 ( ؛ 1387پارسانیا، حمید)«دانشگاه باقرالعلوم  ،سیاسی نشریه علوم، «رئالیسم انتقادی حکمت صدرایی

 115-131، صص 42ش  ،)ع(

 نشر فرهنگ اسالمی، تهران: دفتر اسالمی در قرآن ۀطرح کلی اندیش ،(1354ای، سیدعلی )خامنه. 

 ( 1392خمینی، روح اهلل ،)مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( :، تهرانوالیت فقیه. 

 ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( :، تهران2، ج صحیفه امام ،(الف1389) اهلل روح خمینی. 
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 ،نشر آثار امام خمینی )ره(مؤسسه تنظیم و  :، تهران5، ج صحیفه امام  ،(ب1389) اهلل روح خمینی. 

 ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( :، تهران21، ج صحیفه امام  ،(ج1389) اهلل روح خمینی. 

 محمد باقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات ۀ، ترجمالمیزان(، 1374) طباطبایی، محمد حسین.  

 ن تبلیغات اسالمیسازما :، تهرانحیات تعقلی اسالم(، 1371) علیزاده، بیوک. 

 ابعاد و مرزهای اسالم ناب محمدی )ص( از دیدگاه امام خمینی )ره(»(، 1381پور، مجید ) فالح» ،

 55-72، صص 41دانشگاه امام حسین )ع(، ش  ،انسانی مجله علوم

 ( 1383فیاض، ابراهیم ،)«ش پگاه حوزه، «اسالم ناب در چالش با اسالم تحجرى و اسالم امریکایى ،

 77-94 ، صص133

 ( 1387کچویان، حسین)، های هویتی ایران )ایرانی در کشاکش با تجدد و مابعد تطورات گفتمان
 .، تهران: نشر نی(تجدد

 ( 1383کریپندورف، کلوس،) ترجمه هوشنگ نایبى، تهران: نشر نى ،شناسى تحلیل محتوا؛ مبانى روش. 

 24، صص 81تاب اندیشه، شماره باز، مؤلفه های نواندیشی دینی(، 1385) مجتهد شبستری، محمد-

16 

 سازمان تبلیغات اسالمی :، تهران1 ، جآموزش عقاید(، 1365) مصباح یزدی، محمد تقی.  

 ( 1366مطهری، مرتضی)،  تهران و قم: انتشارات صدرا1اسالم و مقتضیات زمان، جلد ،.  

 ،تهران: انتشارات صدرا، 2، مجموعه آثار، ج بینی اسالمی ای بر جهانمقدمه ،(1372) مرتضی مطهری . 

 ،تهران: صدرااحیای تفکر اسالمی ،(1386) مرتضی مطهری ،. 

 ( 1394موسوی سردشتی، سکینه ،)«البالغه با  های اسالم ناب محمدی )ص( در نهج بررسی ویژگی

 م.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ایال ، پایان«تکیه بر نظریات امام خمینی )ره(

 قم: مؤسسه فجر والیتحکومت دینی و والیت فقیه(، 1378) میرباقری، سید مهدی ،. 

 ( 1394نادری، مهدی ،)«)مبانی و مستندات  سیاست استکبار ستیزی در دیدگاه امام خمینی )ره» ،

 37-53، صص 8، ش مجله مطالعات بیداری اسالمی

 26، ش هنشریه مشکو، «اسالم ناب محمدی و اسالم آمریکایی» ،(1369زاده خراسانی، محمد ) واعظ ،

 31-46صص 

 های مقام معظم رهبری شامل: های، بیانات و پیامسخنرانی 

  ،12/12/1380 دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 

  ،26/8/1377 دیدار کارگزاران نظام 

  ،10/10/1373 دیدار کارگزاران نظام   
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  4/9/1389 در روز عید غدیر،   هزار بسیجی 110در جمع 

 14/3/1387ن سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره(، در مراسم نوزدهمی 

  ،19/6/1382 دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری   

  ،17/06/1390 دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری   

  ،)14/03/1376 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره   

  ،)10/3/1369پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره 

 14/3/1389 های نماز جمعه تهران در حرم امام خمینی )ره(،  خطبه 

  ،14/4/1368 پیام به کنگره عظیم حج   

  ،26/2/1388 دیدار مردم مریوان 

  ،8/7/1393پیام به حجاج 

  ،29/2/1382 دیدار کارگزاران نظام     

 21/9/1391 های جهان، دانشگاه تادانکنندگان در اجالس جهانی اس دیدار شرکت 

 2/7/1388 ار اعضای مجلس خبرگان رهبری، دید 

 )14/3/1382 ،  سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره  

  ،19/06/1362 دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری    

 9/7/1378 های نمازجمعه،  خطبه 

  ،14/03/1384 دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری   

  ،2/7/1388 دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری  

 8/11/1381 ،   معی از اعضای انجمن قلمدیدار ج 

 14/07/1379  علمیه قم در مدرسه فیضیه،  ۀ، فضال و طالب حوزتاداندر جمع اس  

 22/02/1377 ،   در جمع دانشجویان دانشگاه تهران   

  ،20/08/1385دیدار مردم شاهرود  

 1388/ 02/ 22  ، در جمع مردم استان کردستان   

 15/02/1389 ان سراسر کشور، دیدار گروه کثیری از معلم   

  ،23/07/1391 دیدار جوانان استان خراسان شمالی  

 9/07/1386 ها،  و رؤسای دانشگاه تاداندیدار اس   

 14/11/1372 علمی تخصصی دائرۀالمعارف فقه اسالمی،  ۀپیام به نخستین کنگر  


