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  1گارینه کشیشیان سیرکی

 چکیده

های چند دهه اخیر است که در کشورهای اسلامی اتفاق افتاده و تحولات سلامی یکی از پدیدهبیداری ا     

های قوی و تأثیرگذاار بسیاری را در جوامع مسلمانان ایجاد نموده است. این تحول عظیم تحت تأثیر اندیشه

؛ اندیشذه و هذای تأثیرگذاار کذه موجذو تحولذات بسذیاری در جدذان گردیذدبوده است. یکی از این اندیشه

گفتمان امام خمینی)ره( است. وی با رهبری یک انقلاب اسلامی و با تغییر حکومت ستمشاهی به جمدذوری 

اسلامی و همچنین ده سال رهبری این جمدوری نوپا توانست تأثیرات بسذیاری بذر بیذداری اسذلامی در سذایر 

ان داشذته باشذد. درایذن مقالذه نقاط دنیا و در بین کشورهای مسلمان و حتی کشورهای مستضذف  ییرمسذلم

گیذری از نظریذه گفتمذانی لاکلذاو و مذوی ارزیذابی شذد. هذدی مقالذه بررسذی گفتمان امام خمینی بذا بدذره

ها حاکیست که امام با نقادی مدرنیته و تمدن چگونگی تأثیرگااری اندیشه امام بر بیداری اسلامی بود؛ یافته

سلامی، با تأکید بر مفاهیمی ماننذد اسذتقلال، ازادی و اسذلام نذاب سازی تمدن ایرانی اجدید، و نیز با برجسته

رانی تمدن مدرن یربی، با انتقاد از مدرنیته، انتقاد از عقلانیذت ابذزاری یربذی و محمدی؛ و همچنین با حاشیه

و  رانی این تمدن پرداخته و الگویی برای بیذداری اسذلامیهمچنین با انتقاد از مفدوم ازادی یربی، به حاشیه

 های مظلوم و ستمدیده جدان ترسیم نمودند.انقلابی برای سایر کشورها و ملت
 

سذازی تمذدن ایرانذی اسذلامی، نقذادی گفتمان امام خمینذی، بیذداری اسذلامی، برجسذته   کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

ترین فردی است که با هوشیاری مینی برجستهدر میان اندیشمندان مسلمان دیندار نوگرا، امام خ     

ای، با دریافت جامع از دین، با استفاده از مفاری دست اول قران کریم و اهل بیت)ع( و نیز ویژه

ها و تحولات جامفه؛ در شرایط مناسو تاریخی با تلفیق تجارب گاشته و با درک تاریخی از الزام

نیز در جدت ایجاد پیوند بین فرهنگ و تفکر های جامفه و ها و گسستو در جدت رفع شکای

ی اسلامی به احیای دیانت اسلام در وجوه سیاسی و ی مفاصر و فرهنگ و تفکر جامفهجامفه

 اجتماعی، فردی و جمفی، مادی و مفنوی و تجدید حیات اسلام همت گماشت. 

ها و افکارش در ندیشهترین افرادی است که در بیداری اسلامی تأثیرگاار بوده و اوی از مدم     

-سرتاسر جدان و بخصوص در دنیای اسلام پراکنده شده است. در همین راستا، یکی از کاربردی

ترین نظریات وی که تأثیرگااری اندیشه ایشان را چندین برابر نمود؛ نگاه امام به مقوله مدرنیته 

با اهمیت باشد؛ و نیز انتقادات  شود نگاه امام به مدرنیته بسیارترین دلایلی که باعث میاست. عمده

هایی است که به شخص ایشان به عنوان یک متفکر تفلق دارد. امام بسیار تاریخ ساز نماید، ویژگی

ی عط  اندیشه و تفکر ی عملی ایشان را به عنوان نقطههایی که از یک سو اندیشه و سیرهویژگی

ین اینکه یک متفکر مسلمان است؛ یک کند و از سوی دیگر از ایشان در عدینی نوگرا مطرح می

 سازد. می« ساز و اثرگاارمتفکر مفاصر جریان»

 ها عبارتند از: ترین این ویژگیبرخی از عمده

شناس مفاصر بود که به متون مفاری دینی اشرای داشته و شناخت ترین اسلامذ ایشان برجسته1

 اوردند. دست میخود را مستقیماً از منابع مفتبر و دست اول اسلامی به 

الاطرای از اسلام داشتند و اسلام را در ابفاد فردی و جمفی، عبادی و ذ درکی عمیق و جامع2

 شناختند. اعتقادی، سیاسی و اجتماعی به عنوان یک مکتو جامع می
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ی مشروعیت ذ بالاترین سمت دینی ذ در بین مسلمانان ذ یفنی مرجفیت دینی را داشتند که پشتوانه3

 ی اسلامی بود. های اسلامی ایشان برای اکثریت افراد جامفهلیت دیدگاهو مقبو

های اجتماعی ذ سیاسی مفاصر را رهبری کردند، که ذ وی همچنین یکی از بزرگترین انقلاب4

 های سال در کشورهای دیگر اسلامی قابل مشاهده است. بازتاب این انقلاب تا سال

ه سال رهبری سیاسی ذ اجتماعی و دینی یک جامفه اسلامی ی مفاصر به مدت دذ ایشان در جامفه5

ی جدید و های جامفهابزارها و شیوه ها،دار بودند و به همین دلایل ذکر شده، با پدیدهرا عدده

 دستاوردهای تمدن یرب مواجه بودند. 

سئولیت ی مفاصر اشنایی و اگاهی داشتند و به لحاظ مهمچنین به الزامات و نیازهای جامفه     

اجتماعی و سیاسی ناگزیر از اتخاذ موضع مسئولانه در هر مورد بودند، و این مواضع در اثار 

 مکتوب و ییرمکتوب وسیفی که از ایشان بجا مانده؛ منفکس است. 

برخورد انتقادی با مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیونِ جامفه، یکی از موضوعات بسیار مدم از      

ی ما، ترین مسائل اجتماعی و سیاسی امروز جامفهست. زیرا پاسخ برخی از مدمنگاه امام خمینی ا

در گرو نوع برخوردی است که جامفه، نخبگان و اندیشمندان ما با موضوع مدرنیته یا مدرنیسم 

تأثیر گیری فکری اندا بیعنوان فضای فکری اندیشمندان مفاصر در نوع جدتاند. مدرنیته بهداشته

م خمینی)ره( نیز به عنوان یک متفکر مسلمان مفاصر نظرات خود را در این زمینه بیان نبوده و اما

 اند؛ همین نوع نگاه امام است که تأثیر زیادی بر مسأله بیداری اسلامی داشته است. کرده

نگاهی عالمانه و روشنفکرانه است، تا جایی که امام « جدید»ی نگاه کلی امام در رابطه با مسأله     

دهند: ایشان ضمن اعتقاد که فقه است اینچنین نظر میترین مسائل اسلامیر رابطه با یکی از مدمد

در مورد روش تحصیل و »کنند که: گویند و تأکید میبه روش سنتی فقه از پویایی ان سخن می

د. به داننها، مفتقد به فقه سنتی و اجتداد جواهری هستند و تخل  از ان را جایز نمیتحقیق حوزه

نظر ایشان، اجتداد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان مفنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، 
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که در قدیم دارای حُکمی ایزمان و مکان دو عنصر تفیین کننده در اجتدادند. از منظر امام، مسأله

نظام، ممکن  بوده است به ظاهر، همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک

 است حُکم جدیدی پیدا کند. 

گر و احیاگر از یک سو و سایر علمای دینی ی بین علمای دینی اصلاحیکی از تمایزهای عمده     

که علاوه بر ناب ماندن و خالص بودن اسلام، بر توانایی ان برای از سوی دیگر همین نکته است

ارند. همانطور که امام در این خصوص نگرانی و های تازه نیز تأکید و اصرار دمواجده با پدیده

گویند، باید تمام سفی خودتان را دارد که به مسئولین میخویش را چنین ابراز میحساسیت 

های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متدم به بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم

ی شدن گفتمان امام این جملات نشان دهنده ی جدان نگردد. ]حتی بفد از مسلطعدم قدرت اداره

 شود.[تقویت این گفتمان و تأکید بر دال مرکزی توسط امام که همانا اسلام است، می

هایی بود که توانستند گفتمان خود را چه در ایران و امام با بیان چنین سخنان و با چنین تحلیل     

مستضف  بگسترانند و باعث بوجود امدن چه در بین سایر مسلمانان و همچنین بین کشورهای 

هایی در جدت بیداری اسلامی شدند. در این مقاله با تأکید بر گفتمان انتقادی ها و ندضتحرکت

بندی لاکلاو و موی؛ در پی پاسخگویی به این گیری از روش گفتمان مفصلو یا بدره  امام خمینی

بیداری اسلامی تأثیرگاار بود؛ و فرضیه سئوال خواهیم بود که چگونه گفتمان امام خمینی بر 

مدنظر ما این است که امام خمینی با نقادی مدرنیته و تمدن جدید، بدنبال مفرفی الترناتیو دیگری 

های مختل  اسلام در حکومتداری اعلام نمودند که این جایگزین بودند و با اشکار نمودن جلوه

 سلامی مختل  به بیداری اسلامی انجامید. همانا اسلام ناب محمدی)ص( است که در کشورهای ا

 پیشینه تحقیق-1

-در زمینه موضوع مقاله حاضر، تحقیقات بسیار زیادی انجام شده است، که هر کدام به جنبه     

ای تحت عنوان اند، بفنوان مثال، محمودی در مقالههایی از موضوع کلی بیداری اسلامی پرداخته

به چاپ رسیده،  1331، که در سال «با رویکرد اسیو شناسانه های بیداری اسلامیبررسی جنبش»
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به موضوع بیداری اسلامی پرداخته ولی تأکیدی بر گفتمان امام خمینی، نداشته است، بدرامی مقدم 

بررسی فرایند بیداری اسلامی در جدان اسلام در پرتو انقلاب »در مقاله  1331و حیدری در سال 

اند. گراوند و سوری در اندیشه امام خمینی به طور خاص پرداختهاسلامی، کمتر به تأثیرگااری 

بازتفسیر هویت اسلامی در گفتمان سیاسی امام خمینی)ره( »ای با عنوان، در مقاله 1331سال 

های داخلی بیداری اسلامی توجه نموده و به به جنبه« بیداری جامفه و وقوع انقلاب اسلامی ایران

بیداری اسلامی، »در مقاله خود  1334اند. جدانگیر و ملکی در سال ودهبفد فرامرزی ان تأکید ننم

اندیشه انتقادی و بیداری »ای تحت عنوان در مقاله 1333، میرزازاده، در سال «هاها و زمینهریشه

انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و اینده »در پژوهش خود با عنوان  1331ای در سال ، هزاوه«اسلامی

های بیداری اسلامی و راه»ای با عنوان در مقاله 1331، ملکوتیان نیز در سال «ی در منطقهاسلام سیاس

هایی از بیداری اسلامی هر کدام به نوبه خود به جنبه« گیری از انقلاب اسلامیتداوم ان، با بدره

انی های بسیاری داشته و همپوشهای عنوان شده با مقاله حاضر تفاوتاند، ولی پژوهشپرداخته

 ندارند، بنابراین ضرورت نگارش این مقاله احساس شد.

 چارچوب نظری-2

ی سیاسی در قرن بیستم و به ویژه پس از جنگ جدانی گرایش عمومی علوم اجتماعی و اندیشه     

شناسی علوم پردازی، میراث نظریات مدرنیستی و پوزیتیویستی بوده است و روشدوم در نظریه

های کمّی تجربی نگ جدانی دوم محصول ترکیو یریبی از روشاجتماعی مدرن پس از ج

 های تحلیلی، روش اصالت کارکردی و سیستمی بود. مبتنی بر علوم رفتاری، روش« گراجزئی»

-های انتقادامیز نسبت به علوم اجتماعی مدرن، تحت عناوین پستبحث 1311یولی در دهه     

( در 13: 1311ی زبان رواج یافت. )چیلکوت، و فلسفه ی تأویلمدرنیته، فراساختارگرایی، نظریه

-ی روشی مدرنیته به پست مدرنیته شاهد تحول در عرصهپس این تغییرات و با تحول اندیشه

های متکی بر عقل و علم مجرد برای کلیت بخشیدن به موجو این تحول روششناسی هستیم؛ به
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، جبری، مکانیکی( به تدریج اعتبار خود را از ی شناخت ادراکی و استدلالی )علت و مفلولیمقوله

 گرایی فراهم شد. دست دادند و زمینه برای نسبی

ها و در این دوران پرحادثه و شگفت انگیز ضرورت بازبینی مفاهیم، بازاندیشی الگوها و روش     

ین ( همچن1314 – 15چلندر، سال تحصیلی ها، کاملاً محسوس است. )بالیصیقل دادن به بینش

گرایی پیوند خورده و این باور مطرح مدرن در عصر روشنگری با تجربه گرایی اندیشهسنت عقل

ها و شناخت انسانی از طبیفت و جدان اجتماعی تندا در صورتی مفتبر ی اندیشهشودکه همهمی

 ( 152: 1311است که مبتنی بر واقفیات تجربی باشد. )چالمرز، 

درجه دوم )از منظر بیرون به جدان نگریستن( بود و به همین  هایعصر مدرن عصر مفرفت     

ی این نقادی انقدر وسیع بود که حتی شد. دامنهلحاظ به همه چیز با نگاه انتقادی نگریسته می

خودش را هم مورد نقادی قرار داد. به عبارت دیگر تناقضاتی که میان ارمان مدرنیته و واقفیت 

ان در مدرنیته را فراهم اورد. این بحران در سطح اگاهی در قالو مدرنیته پیدا شد، موجبات بحر

 ( 434: 1311های انتقادی بروز کرد. )بشیریه، نظریه

 شود که دو نوع نقد از مدرنیته صورت گرفته که عبارتند از:در مجموع گفته می

 نقدهای بیرونی و نقدهای درونی.  

های شود، بسیاری از مؤلفهان پست مدرن مطرح مینقدهای بیرونی که بیشتر از سوی اندیشمند     

دهد. ولی در نقدهای درونی، برخی از اندیشمندان ضمن پایرفتن مدرنیته را مورد نقادی قرار می

هایی از مدرنیته هستند. امام خمینی های مدرنیته، خواهان نقد و بررسی و تغییر مؤلفهبرخی از مؤلفه

ی ما در این مقاله از جمله نقادان درونی مدرنیته است ولی لفهاندیشمند مفاصر مسلمان مورد مطا

ی پست مدرنیته بسیاری ی مدرنیته به اندیشهوی نقد بیرونی نیز به مدرنیته دارد. در گاار از اندیشه

شود. این امر موجو بازبینی، ی مدرنیته به چالش کشیده میشناسی اندیشهاز عناصر مفرفت
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-ی سیاسی میی علوم اجتماعی و اندیشهد بسیاری از مفاهیم در عرصهبازاندیشی و تفری  مجد

 شود. 

ای شود، امیزهمدرن شناخته میکه امروز تفکر )گفتمان( پستتوان گفت انچهبه طور کلی می     

مدرن را باید در تر تفکر پستهای عمیقهای ساختارگرا و هرمنوتیکی، ولی ریشهاست از نگرش

مدرنیته، ی پست( اندیشه311: 1311ضد روشنگری در اروپا یافت. )بشیریه،  جنبش رمانتیک و

طلو که با تأثیرپایری از ذهنیت انتقادی و ازادیی مدرنیته استای از اندیشهشکل تکامل یافته

ی مدرن را بینی اندیشههای فلسفی، علمی و زیبایی شناختی و جدانمدرنیته، عقاید، اصول و ارمان

توان به نوعی همان مدرنیته را میی پستدهد. بنابراین اندیشه، سنجش و ارزیابی قرار میمورد نقد

ی مدرنیته است که هدی اساسی ی انتقاد از مدرنیته نامید. با این تفاوت که این بار پروژهاندیشه

 انتقاد است. 

شود؛ ته محسوب میمدرنیته از دیدگاه اکثر اندیشمندان، محصول تاریخی مدرنیاگرچه پست     

های مدرنیته مطرح بودند، در هم ای را که به عنوان شاخصههای پایهولی بسیاری از برداشت

 نیل به شکسته است. اگر مدرنیته دوران اطمینان، قطفیت، عمومیت، یکپارچگی و همراه با امید

همراه عدم اعتماد به بهرهایی و ترقی بود؛ پست مدرنیته دوران عدم اطمینان، تردید، تفاوت، تنوع، 

-اینده و مسیر اینده و تردید جدی در مورد رهایی و ترقی بود. به عبارت دیگر در گار از اندیشه

-های مفرفتی علوم اجتماعی، بسیاری از مؤلفهی پست مدرنیته در عرصهی مدرنیته به اندیشه

عقلانیت، حقیقت محوری،  محوری،ی مدرنیته، مانند ادعای جدان شمولی، انسانشناختی اندیشه

تواند ادعا ریزد. بنابراین هیچکس نمیتمرکز محوری، ادعای هژمونی و ایدئولوژیک بودن فرو می

 ,Howarth)کند که ان چیزی که نزد اوست هم شفای، هم ناب و هم جدان شمول است. 

2013: 104) 

نین یا دیوار چین وجود دارد. مدرنیته پرده اهالبته نباید تصور کرد که بین مدرنیته و پست     

( بر طبق منطق تاریخ هیچ گسست کاملی ممکن نیست. تاریخ محصول 141: 1311)بزرگی، 
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مدرنیته سنتزی از سنت و مدرنیسم و محصول ای است. از همین رو وضفیت پستترکیبات پیچیده

مدرنیته به هاست و خصوصیات بدیفی از انِ خود دارد. وضفیت پستمتفاوتی از حال و گاشته

های تاریخ است. تر از ناخالصیهای مدرنیته به نحوی پیراستهیک مفنای اساسی، اجرای پروژه

 ( 41: 1315)گنجی، 

ی اگاهی از توان چنین تفری  کرد؛ مدرنیته به علاوهمدرنیته را میبه طور خلاصه پست     

توان مفاهیمی مانند درنیته میمهای ان، و همچنین به نقل از وین هادسون برای پستنارسایی

ی مدرنیته، تفمیق مدرنیته، رویگردانی از مدرنیته، بحران مدرنیته و نقد مدرنیته را در اخرین مرحله

 (141: 1311نظر گرفت. )بزرگی، 

ترین انتقادات بر مدرنیته از جانو اصحاب مکتو که مدمتوان گفتدر قرن بیستم می     

مانند تئودور ادورنو، ماکس هورکدایمر، هربرت مارکوزه و یورگن  فرانکفورت و اندیشمندانی

ها در پی نمایاندن تناقضات درونی تفکر هابرماس مطرح شد. به طور کلی مکتو فرانکفورتی

ی ی یرب هستند. اصحاب مکتو فرانکفورت برانند که به واسطهعقلانی در طی تاریخ فسلفه

ر مفدوم عقل روشنگری، مدرنیته دچار دگرگونی بنیادینی داری و تحول دظدور وجه تولید سرمایه

 ( Roderick, 1986: 34) شده است.

دارانه ناقوس مرگ فردیت را به صدا دراورده ی سرمایهنگاه انان، تکنولوژی و مدرنیته از     

ساحتی( شده است ای تک بفدی )یا به قول هربرت مارکوزه، تکاست و موجو پیدایش جامفه

 ن امکان هیچگونه رهایی و دگراندیشی وجود ندارد. که در ا

دارانه؛ عقل بر ضد عقل، روشنگری به فریو، ها، درتجدد سرمایهبه نقل از مکتو فرانکفورتی     

اند. )قجری،  سال تحصیلی ازادی به سلطه، و ترقی به صورت بازگشت به تحجر تغییر ماهیت داده

13 – 1312 ) 
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ها، مقام و منزلت حقیقی، دارندکه عقل مدرن؛ متافیزیک، اخلاق و ارزشهمچنین انان باور      

ندایی انسان، و نیز کیفیت، مفاهیم انتزاعی، جواهر و اعراض، و در کل مفنا و کمال و هدی

های مادی، مشاهدات عینی و مفنویت را از یاد برده است، و صرفاً بر مبنای حسابگری و ارزیابی

ی مچنین وظیفه و کارکرد عقل و علم، صرفاً طراحی و تحقق سودانگارانهنماید. هتجربی عمل می

الشفاع واقفیت اهدای و دستیابی به سود حداکثر بوده و واقفیت درونی و عقل نظری، تحت

بیرونی و عقل عملی واقع شده و تفادلی بین این دو حوزه برقرار نشده و هر نوع مفرفت 

 شود. اذب تلقی شده و مردود شمرده میمابفدالطبیفی و ییرتجربی، مفرفت ک

با تمدن جدید و مدرنیته؛ بین تحصیلکردگان و علماء و نخبگان سنتی  در ایران نیز، در رابطه     

یکی از این مواضع پایرش کامل مدرنیته، ایرانی سه موضع متفاوت قابل مشاهده و ارزیابی است: 

گر است. در این میان رش نقادانه و انتخابدیگری نفی کامل و دیدگاه سوم یا تلفیقی، پای

ی وابسته به مارکسیسم، توان از جریان روشنفکرانهمی ای ایجاد شد کههای سه گانهبندیدسته

یربگرا و مفاند با ماهو و روشنفکران وابسته به سنت دینی و علمای اسلامی روشنفکران ملی

 گر نام برد. احیاگر و اصلاح

ها قرار بندیهای مختلفشان در گروه سوم از این تقسیمگیریبه سخنان و موضع امام با توجه     

گیرند؛ یفنی موضع ایشان در قبال تمدن جدید، مدرنیته و مدرنیزاسیون، موضع پایرا، اما نقاد و می

گر است. در واقع دیدگاه امام در این زمینه دیدگاه تلفیقی و تفاملی است و با نواوری انتخاب

 نه، تمدن جدید را با نقادی کامل پایرا هستند.خلاقا

نمایند که در این بندی قبلی با نگاهی انتقادی مواضع ذیل را اتخاذ میامام در پاسخ به دو دسته     

 مقاله در صدد مشخص کردن مواضع امام از منظر انتقادی خواهیم بود.
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 روش شناسی تحقیق -3

و تحول ان مورد  میمفاه یبررس یبرا یاسیعلوم س شمندانیکه اند یفیک یهااز روش یکی       

 لیگفتمان لاکلا و موی است. امکان استفاده از دانش تحل لیروش تحل دهند،یتوجه قرار م

و با حای جوانو ناهمساز ان  ستین یکاملاً منتف یاسیمختل  علوم س یهاگفتمان در عرصه

 کردیاستفاده نمود. کاربرد رو یاسیس یهال پژوهشیو تحل هیتجز یروش برا نیاز ا توانیم

 یشناختروش جیو نتا دیگشایما م یرو شیرا پ یاتازه یهاافق است،یگفتمان در حوزه س لیتحل

 (  1: 1331)حجازی و بدرامی، . اوردیرا به بار م یمدم یو نظر

 اتیزجمله نظرا یستیالیسوس یو استراتژ یگفتمان لاکلا و موی درکتاب هژمون لیتحل ةینظر     

 جادیبه هم مرتبط و ا مِیاز مفاه یامتشکل از مجموعه ییمفنا ةیاست که با بسط نظر یدیجد

 زیو ن یاسیذ س یاجتماع یها دهیعملکرد پد لیتحل ن،یینظامند از اندا توانسته به تب یساختار

مان در بفد گفت لی. تحلازدیدر جوامع دست  ینیافرو تحول ییگوشیپ ،ینیب شیپ تیظرف یارتقا

 یاهینظر ،یاجتماع ةیو در جدت نظر یسوسور یساختارگرا یدر زبان شناس شهیر ییمفنا ةینظر

د. دار یفوکو، مارکس و گرامش دا،یمانند در یافراد یها شهیدر اند شهیاست و ر یبیترک

 (31: 1331)مقدمی، 

و  هاتیگفتمانى باشد. ففال دیبراى مفنادار شدن با اىدهیو موی، هر عمل و پد لاکلااز نظر      

به خودى  زىیچ چی. هرندیقرار گ خاص شوند که در قالو گفتمانىیوقتى قابل فدم م هادهیپد

کند. یرا از گفتمانى که در ان قرار گرفته است کسو م تشیهو بلکه ست،ین تیخود داراى هو

اى رابطه تیشخص دؤیمو موی از گفتمان دارند  لاکلاکه  برداشتى: »دیگویم هوارث همانطورکه

 ندایکه ا ایکلی است. مفناى اجتماعى کلمات، گفتارها، اعمال و ندادها را با توجه به بافت تیهو

که در حال  ایکلیرا تندا با توجه به عمل  ىی. هر مفنادیتوان فدمیخود بخشى از ان هستند م

 .شناخت دیقرار دارد، با خاصى که ان عمل در ان گفتمان وقوع است و هر عملى را با توجه به
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 هاىدگاهید هیاند با کلو موی سفى کرده لاکلا اى،انهیپساساختگرا دگاهید نیاتخاذ چن با      

-دهیو پد هاتیمشروط دانستن همه هو و مخالفت کنند. اندا با محتمل انهیو مبناگرا انهیجوهرگرا

اثباتگرا، عقلگرا  هاىدگاهیاشى از دن ىیگراتیو قطف ىیگراتینیاجتماعى، به نفى هرگونه ع هاى

 . اندپرداخته ىلایو استف

ها قابل فدم است و خارج از قلمرو گفتمان قالوصورت، جدان اجتماعى تندا در  نیدر ا     

هاى درست ها هستند که گزارهگفتمان نی. اندارد و قابل فدمى وجود نیادیبن قتیحق چیگفتمان ه

ها عمل گزاره نیدارند براساس این و ندادهاى اجتماعى را وا ملاو عام کنندیم دیو نادرست را تول

 (111: 1311)هوارث، .« کنند

اند، اما شناختى گفتمان را از سوسور وام گرفتهاى بودن نظام نشانهو موی رابطه لاکلا اگرچه     

 دایکنند. دریم تیتبف دایاز در خصوص نیو در ا رندیپایثابت بودن رابطه دال و مدلول را نم

اى از دالداى بدون مدلول شکند و زبان را مجموعهیدوگانگى دال و مدلول سوسور را درهم م

 طیاورند. در واقع در شرایرا به هنگام کاربرد به دست م شانیمفنا که ىیهاپندارد؛ دالیم

مدلولى  چه دال خاص متضمن کی نکهیشوند و ایهاى مختلفى به دال منتسو ممختل  مدلول

هاى ب داللابفد از انق قبل و رانیکه در ا مینیبیاست همواره مورد مناقشه است؛ براى مثال، م

اند و مفانى مختلفى بکار گرفته شده با رهی، و ی"نظارت"، "قانون"، "ازادى"، "تلایو"، "برالیل"

)هوارث، بوده است. ی نظر لاباشد اخت دیچه با ای ستیمدلول منتسو به اندا چ نکهیهمواره بر سر ا

1331 :34) 

 نییگفتمان، امکان تب هینظر در نشانه ىیدایو موی توانستند با به کاربستن مفدوم در لاکلا     

گفتمان از ارزش  کیبندى شده در هاى مفصلهمه نشانه وه،لابف. را فراهم اورند اسىیمناقشات س

است؛  مرکزى ها دالنشانه نیا نید. مدمترشونیم میو به انواع مختلفى تقس ستندیبرابر برخوردار ن

 ,Howarth)  .ابندییحول ان انسجام م گریهاى ددال مرکزى نشانه ممتازى است که نشانه

2013: 78)  
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حول دال مرکزى است.  گریهاى ددال ىیگفتمان مبتنى بر انسجام مفنا کی هژمونى      

مد نظر خود را به  هاىمدلول زى خودگفتمان موفق شود با اتکا بر دال مرک کیکه یدرصورت

 تیرا در ذهن شیمطلوب خو ىینظام مفنا گر،یبه عبارت د ایکند،  کیهاى گفتمانش نزددال

عمومى را جلو کند، ان گفتمان  تیکند و رضا تیتثب موقت، جمفى اجتماع، هر چند بطور

نظام  نیا اى مختل بتواند به کمک سازوکاره ویکه گفتمان رقیشود. اما درصورتیم کیهژمون

جمفى مردم را درهم  تیشکل گرفته در ذهن ىیشکنى کند و ساختارهاى مفنارا شالوده ىیمفنا

 (Howarth, 2000: 63). دهدیم اش را از دستیگفتمان هژمون نیانگاه ا زدیبر

 هینظر جه،یدرنت. مفنا بستگى دارد دیبراى تول شانییبه توانا اسىیهاى سگروه تیموفق نیبنابرا      

-یاندا م لیبه تحل کجایکند و یم ویو اجتماع را با هم ترک استیو موی، مفنا، س لاکلاگفتمان 

ندفته است.  سمیمارکس دنیبه سوى مفنا در به نقد کش اجتماع از هینظر نیپردازد. نقطه حرکت ا

 هیاز نظر که ىیاهافتهیسنتى و به کمک ربط دادن  سمیقرائت انتقادى مارکس قیو موی از طر لاکلا

مفنا و مفدوم گفتمان  لیتشک هاىوهیاند با مباحثى که در خصوص شبه دست اورده ستىیمارکس

 ژهیکل امور اجتماعى و به و نییدهند که براى تب دست گفتمانى به هیاند نظرسفى کرده م،یاداشته

یری از مفاهیم گفتمانی گ. در این مقاله سفی شده است تا با بدرهداشته باشد ىیکارا اسىیامور س

 لاکلا و موی به بررسی اندیشه امام)ره( و تأثیرگااری ان بر موضوع بیداری اسلامی پرداخته شود.

(Howarth, 2014: 32) 

 گرا با تأکید بر گفتمان انتقادی امام: موضع امام در قبال روشنفکران غرب -4

ستقلال پیدا کند الا اینکه خودش، خودش را تواند اهیچ ملتی نمی»به نقل از امام خمینی)ره(،      

اند، اند و دیگران را به جای خودشان نشاندهها خودشان را گم کردهبفدمد و تا زمانی که ملت

توانند استقلال پیدا کنند. کمال تأس  است که کشور ما حقوق اسلامی و قضای اسلامی و نمی

ه گرفته به دنبال یرب است. چنان یرب در فرهنگ اسلامی دارد، و این فرهنگ و حقوق را نادید

کنیم ییر از یرب، دیگر هیچ چیز نظر یک قشری از این ملت جلوه کرده است که گمان می

ها و ملت ما نیز های ملتنیست. این وابستگی فکری، عقلی و مغزی یربی، منشاء اکثر بدبختی
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-امام این نوع جملات ییریت( ]در گفتمان انتقادی 111: 11، ج 1311)موسوی خمینی، « هست.

ها ییر توان به عنوان ییر خارجی مفرفی کرد، برخی گفتمانسازی امام با یرب است و ان را می

 خارجی نیز دارند، که در مورد گفتمان امام یرب و شرق به عنوان ییر خارجی مطرح شده بودند.[

 : نمایدگیری میهمچنین امام در مورد جریان مارکسیستی چنین موضع

ها همکاری نخواهیم کرد. من به هواداران ما حتی برای سرنگون کردن شاه با مارکسیست»...      

دانیم که اندا ام که این کار را نکنند. ما با طرز تلقی و مفاهیم اندا مخال  هستیم، و میخود گفته

قرار خواهندکرد زنند؛ و اگر روزی به قدرت برسند، رژیمی دیکتاتوری براز پشت به ما خنجر می

سازی گفتمان امام ( ]در اینجا ییریت45: 2)موسوی خمینی، ج ...« که مخال  حقوق اسلام است 

شود، که این نیز از ییرهای خارجی گفتمان انتقادی با شرق یا همان جریان مارکسیستی مطرح می

فتمان خودی لحاظ امام است و استفاده از واژه دیکتاتوری برای بیان گفتمان دیگری در مقابل گ

 شده است[ 

کنند که ضمن مفرفی جریان نخبگان سنتی ای را مطرح میهمچنین امام در جای دیگری نکته     

و مواضع منفی اندا در قبال مدرنیته، یکی از علل اتخاذ موضع منفی توسط انان را اینچنین مطرح 

 کنند:می

مظاهر تمدن در گاشته، صرفاً به جدت ترس مخالفت روحانیون و نخبگان سنتی با بفضی از »     

از نفوذ اجانو بوده است. احساس خطر از گسترش فرهنگ اجنبی، خصوصاً فرهنگ مبتال یرب 

امیز کنند. علمای های مختل  برخورد احتیاطموجو شده بود که انان با اختراعات و پدیده

کردند و یچ چیزی اطمینان نمیراستین از بس که دروغ و فریو از جدانخواران دیده بودند به ه

ورود استفمار بود، لاا گاهی حکم به منع  ابزاری از قبیل رادیو و تلویزیون در نزدشان مقدمه

دادند. ایا رادیو و تلویزیون در کشورهایی چون ایران وسایلی نبودند تا استفاده از اندا را می

اعتبار کردن دیو و تلویزیون برای بیفرهنگ یرب را به ارمغان اورند؟ و ایا رژیم گاشته از را

، ج 1311)موسوی خمینی، « نمود؟عقاید ماهبی و نادیده گرفتن اداب و رسوم ملی استفاده نمی
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سازی هایی مانند جدانخواران و فرهنگ اجنبی ییریت( ]در این قسمت نیز استفاده از واژه31: 21

 های یرب و شرق است[با گفتمان

ابل روشنفکران و نخبگان ملی که ییرمفاند با دیانت اسلام بودند و یا  کسانی موضع امام در مق     

کردند و ی اعمال فردی رعایت میکه تفلق خاطر به اسلام نیز داشتند ولی دین را بیشتر در حوزه

دانستند، نیز موضع انتقادی بود ولی با ملایمت بیشتر، اندا را دعوت به دین را از سیاست جدا می

-( ]یکی دیگر از گفتمان211: 14، ج 1311نمودند. )موسوی خمینی، و راه ملت مسلمان میاسلام 

گرا بود ولی چون اندا هم با گفتمان های موجود در زمانی که گفتمان امام مطرح شد گفتمان ملی

پدلویسم در ستیز بودند در واقع دارای دشمن مشترک با گفتمان امام بودند؛ دلیل اینکه گفتمان 

گرا نتوانست به گفتمان مسلط تبدیل شود؛ یکی نداشتن رهبری مشخص و قدرتمند مانند ملی

گفتمان امام و دیگری در دسترس نبودن این گفتمان بود، در صورتیکه گفتمان امام از قابلیت در 

 دسترس بودن و مردمی بودن برخوردار بود[

ابسته به سنت دینی همسان بود و مواضع امام نظراتشان با علمای احیاگر و مصلح و روشنفکران و    

 کرد؛ و موضع امام در قبال مدرنیته، موضع پایرش همراه با نقد و انتخاب بود. اندا را تأیید می

 ـ نقد امام به مدرنیته: 5

امام برای نقد مدرنیته، مفیارهایی را مدنظر داشتند که به سه مفیار مدم اشاره خواهیم نمود،      

های مسلمان سراسر دنیا اثر گااشت ها و ندضتیارها توسط امام بود، که بر جریانداشتن همین مف

های امام خمینی راه بیداری اسلامی را طی نمودند. این مفیارهای گیری از دیدگاهو انان نیز با بدره

 گانه عبارتند از:سه

 ذ تفالیم و احکام اسلام 1

 ذ مصالح جامفه، کشور و مردم 2

 ی و استقلال،ذ عدم وابستگ3

 های امام؛ شاهد مثالدایی اورده خواهد شد. که در رابطه با هر یک از مفیارها و شاخص 
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 تعالیم و احکام اسلام:  -1-5

ترین مفیار نقد و انتخاب در قبال مدرنیته است. به نظر وی از دیدگاه امام خمینی اسلام اصلی     

 ( ]تأکید بر دال مرکزی[111: 5ج ، 1311)موسوی خمینی، « اسلام همه چیز است.»

نظر ما، که ملت هم با ان موافق است، این است که ... یک »گویند: و در جای دیگری می     

ی جمدوری اسلامی ... در ایران مستقر بشود و احکام اسلام ان طور که هست اجرا گردد، و همه

، ج 1311)موسوی خمینی، « کند.های اسلامی جریان پیدا مطالو ایران و نظام ان برطبق خواست

3  :111 ) 

بنابراین یکی از مفیارهای نقد امام از مدرنیته، تطابق موارد یا حداقل عدم تضاد اندا با اسلام      

محمدی)ص( باعث الگوبرداری سایر کشورهای اسلامی  تأکید بر اسلام و ان هم اسلام ناب. است

 از گفتمان امام شد. 

 ور و مردم: مصالح جامعه، کش -2-5

بدیدی است از نظر امام این مفیار با مفیار اصلی که اسلام است تناقض ندارد. امام مفتقد است      

:  3، ج 1311اسلام مصلحت جامفه است و مغایر با مصالح مردم و جامفه نیست. )موسوی خمینی، 

 های گفتمان امام مصلحت است[( ]یکی دیگر از دال14

ی بسیار کرده گونه که خواهد امد امام بر مصلحت جامفه و کشور تکیهدر عین حال همان     

تواند فراتر از چارچوب است، و اصولاً احکام ثانویه و احکام حکومتی مدنظر امام، که حتی می

اولیه اسلام باشد، مبتنی بر مصلحت جامفه، کشور، مردم و توانایی اسلام برای اداره و پاسخگویی به 

روابط خارجی ما بر اساس حفظ ازادی، استقلال و »کند: مین راستا امام اشاره مینیازهاست. در ه

( در فراز دیگری 231:  3، ج 1311)موسوی خمینی، « حفظ منافع و مصالح اسلام و مسلمین است. 

سیاست ما همیشه بر مبنای حفظ ازادی، استقلال و حفظ منافع مردم است که این »فرماید: نیز می

 (43:  3، ج 1311)موسوی خمینی، « کنیم.ز فدای چیزی نمیاصل را هرگ
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حکومت اینده هیچ تفددی » گوید:همچنین در رابطه با تشکیل حکومت جمدوری اسلامی می     

و  132و  111: 4، ج 1311)موسوی خمینی، « جز در برابر ملت و حفظ منافع و مصالح اندا ندارد.

ترین مفیارهای امام در برخورد با شور و مردم از مدمشود مصالح جامفه، ک( که مشخص می231

 مدرنیته و نقد از ان است. این مفیار نیز بر اندیشه بیداری اسلامی بسیار تأثیرگاار است.

 عدم وابستگی و استقلال: -3-5

های جدید ناشی از یکی دیگر از مفیارهای امام در خصوص موضع ایشان در قبال پدیده     

ی ی تاریخی رابطهتمدن یرب، موضع عدم وابستگی است. با توجه به سابقه مدرنیته و نیز

دار ی یرب با کشور ما، امام همواره به یرب با حفظ حساسیت خاص نسبت به خدشهجویانهسلطه

های مختل  بیان شدن استقلال کشور نگاه کرده است. این نکته را ایشان با صراحت در مصاحبه

 گفتمان امام با یرب به عنوان ییر خارجی[ سازیکرده است. ]ییریت

کنید که در ما پرسد؛ به نظر شما، فکر نمیدر جواب سئوال خانم اوریانا فالاچی که از امام می     

 دهند: ؟ امام جواب میوبی هم باشد)یرب( چیزهای خ

و سفید هم  ، بله چیزهای خوبی هم هست، ولی وقتی ما مارگزیده هستیم از ریسمان سیاهبله»     

اید و خیلی زیاد و برای مدت زیادی هم ما را فقط به صورت باید بترسیم و شما ما را خیلی گزیده

اید و بس. چیزهای خوب مثل پیشرفت مادی را برای خودتان نگه داشتید. یک بازار مصری دیده

که از یرب ایم و اکنون دلایل بسیاری داریم اری، خیلی رنج و بدیدای زیادی از یرب کشیده

 ( 313: 1312)موسوی خمینی، « بترسیم.

این مفیار نیز خود به نحوی وابسته به مفیارهای پیشین است. زیرا اولاً اسلام تحت سلطه بودن      

: 1311مسلمانان را نفی کرده است و ثانیاً وابستگی بر خلای مصالح کشور و مردم است. )حسنی، 

121 ) 
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پردازیم که موضع امام را ی نقد امام از مدرنیته به ذکر مواردی میاینک پس از ذکر مفیارها     

 موضفی پایرا، اما نقاد مفرفی خواهد کرد. 

امام با تکیه بر مفیارهای ذکر شده، مدرنیته و دستاوردهای ان را همواره مورد نقد قرار      

ند تفکیک کرده و دست به ادادند و در برخی موارد اگر با مفیارها ناسازگار و یا متضاد بودهمی

 کردند. زدند، مواردی را پایرفته و مواردی را نفی میانتخاب می

البته تأکید امام به مواردی از مدرنیته است که با اسلام، مصالح جامفه، و نیز مردم منافات و      

انتقاد از های خویش ضمن قبول و تأیید مدرنیزاسیون، تضاد نداشته باشد  امام در یکی از مصاحبه

دهد. ایشان کند و ان را مورد نقد قرار میان را در رژیم پدلوی با ذکر برخی مصادیق مطرح می

های ماست. انچه را که شاه به بازسازی و نوسازی کشور قطفاً مورد تأیید و از برنامه» کند:بیان می

. نفت این طلای سیاه را نام مدرنیزه کردن انجام داده، جز خرابی و ویرانی به بار نیاورده است

حراج کردن و در عوض کشور را پر از اهن پاره نمودن، مدرنیزه کردن است؟! به کمک چند 

صد کارخانه، صنایع مونتاژ وابسته را رواج دادن مدرنیزه کردن است؟! دهدا هزار مستشار نظامی را 

...« نیزه کردن است؟! و اور، بر ارتش و بر مقدّرات مملکت مسلط کردن مدرهای سرسامبا هزینه

( ] اعلام مواضع بر اساس کردار گفتمانی زبانی امام قابل 41:  3)موسوی خمینی، صحیفه، ج 

 ارزیابی است، که بر بیداری اسلامی در سرتاسر جدان اثرگاار بود.[

ما خواستار یک اقتصاد سالم و ییر وابسته هستیم... »گوید: همچنین امام در جای دیگری می     

های اقتصادی یک انقلاب واقفی دهیم تا هستی ما را یارت کنند. ما در تمام زمینههرگز اجازه نمی

ی  خواهیم کرد. امر کشاورزی در حکومت ما از اولویت خاصی برخوردار است ... در زمینه

اد اوریم ... اقتصاد ما یک اقتصصنفت با ایجاد صنایع مادر از صنایع مونتاژ جلوگیری به عمل می

ی ایران، ترین نیازهای مردم محروم و ستمدیدهمستقل و سالم و ملی است، بر اساس تأمین اساسی

های ( ]استفاده از واژه332ذ  333 :1312ب اسلامی، ی انقلا)طلیفه« نه فقط یک اقتصاد مصرفی.
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اده از و استف« خودی»اقتصاد مستقل، سالم و ملی بفنوان قطو مثبت برای برجسته ساختن گفتمان 

 در این جملات مطرح است.[« دیگری»ی مصرفی در قطو منفی برای به حاشیه راندن گفتمان واژه

ی امام در مقابل مدرنیته و مدرنیزاسیون امد، انچه در خصوص پایرش نقادانه و انتخابگرانه     

 بیشتر بیان مواضع کلی ایشان بود.

ها، ابزارها و ندادهای مدرنیته بیان ترین ایدهو عمده تریندر ادامه موضع امام را در قبال اصلی     

خواهیم کرد، تا با استخراج اراء ایشان، موضع کلی را بسط دهیم. در رابطه با مدرنیته و 

دهند و نظرات خود را در این موارد با مدرنیزاسیون امام مفاهیم ذیل را مورد بررسی قرار می

هایی را مورد هایی موافقند و چه قسمتنمایند که با چه قسمتی تمدن جدید مطرح میمقایسه

 ی مدرنیته از نظر امام عبارتند از: دهند؛ وجوه عمدهانتقاد قرار می

 ی فرهنگی مدرنیته ذ عقلانیت و نوع نگاه به عقلانیت در حوزه

 ی اقتصادی مدرنیته ذ توسفه اقتصادی در حوزه

 مدرنیته ی سیاسی ذ و توسفه سیاسی در حوزه

برابری مورد بررسی قرار  ی سیاسی را تحت سه عنوان دموکراسی، ازادی وکه امام توسفه     

ی اقتصادی، و توسفه سیاسی، یفنی ؛ بنابراین به این موارد یفنی عقلانیت، توسفهدهندمی

ه و دموکراسی، ازادی و برابری از نگاه امام خواهیم پرداخت و انتقادات ایشان را از مدرنیت

 مدرنیزاسیون بیان خواهیم نمود تا نحوه تأثیر کلام امام را بر بیداری اسلامی شاهد باشیم.  

 

 نگاه امام به عقلانیت:  -6

های مدرنیته، موضع خاصی در قبال عقلانیت دارند، ولی موضع ایشان در امام در رابطه با پدیده     

پایرند ولی سطح امام عقلانیت را میمقابل سطوح مختل  عقلانیت متفاوت است. در مجموع 
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دهند. دانند و ان را مورد انتقاد قرار میعقلانیت مادی، تکنیکی یا ابزاری را برای جامفه کافی نمی

ی مادی عقلانیت است، مورد به نظر امام این جنبه از عقلانیت چون تکیه بر مادیات دارد و جنبه

 کند.یگر از عقلانیت را مطرح میی اسلامی نیست و امام دو سطح دقبول جامفه

سطح دوم عقلانیت مطرح شده از نظر امام که نگارنده ان را عقلانیت ممیزه نامگااری کرده       

است، سطحی است که فارغ از چگونگی وسایل نیل به هدی در مسائل اقتصادی و سیاسی، به 

دهد. ا از نادرست تمیز میپردازد و اهدای درست رتر اقتصادی و سیاسی میبررسی اهدای کلی

رسد. به نظر امام عقلانیت از نظر امام تفقل این سطح با پیوند خوردن به دیانت اسلام به کمال می

 ی انسانی کافی نیست. نوع اول یا عقلانیت ابزاری، برای سفادت و بدروزی کلی جامفه

پردازد. سئوالاتی اساسی بشر می ای و سئوالاتسطح سوم از عقلانیت به نظر امام به مسائل ریشه     

رویم؟ ایم، در کجا هستیم، چگونه باید باشیم، چه باید بکنیم و به کجا میمانند اینکه: از کجا امده

ها دست یابد، سطح سوم از عقلانیت از تواند به پاسخدر این سطح نیز عقلانیت با کمک دیانت می

 شود. نظر امام عقلانیت دینی نامیده می

در واقع نقد به مدرنیته، انتقاد از ایدئولوژی عقل باوری است. نقدی که به پیامدهای این باور      

 ( 13: 1314گرایی تجربی، به عقل ابزاری، تکنولوژی صری و ... )احمدی، تازد؛ به علم و علممی

ارش امام با در نظر گرفتن سطوح مختل  عقلانیت افراد را به کسو علوم و فنون جدید سف     

دانند. همچنین در تمامی موارد تأکید کنند ولی شرط ان را تدایو نفس وکسو مفنویات میمی

امام بر سه مفیار اصلی یفنی تطابق با اسلام، مصالح جامفه و مردم و نیز عدم وابستگی و تأکید بر 

ص و تفدد شود. اما در ذیل پایرش و انتقاد از عقلانیت به دو نکته یفنی تخصاستقلال خلاصه می

 فرمایند: نمایند و میاشاره می

های مختل  موفق نخواهد شد و دولت بدون گزینش اشخاص متفدد و متخصص در رشته»     

دولتمردان در گزینش همکاران به کاردانی و تفدد انان و بدتر خدمت کردن اندا به کشور و در 
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تفکر و تأمل که این و حری شنوی بی منافع ملت بودن انان تکیه کنند ... نه بر دوستی و اشنایی

( همین بیان 111: 13ج ، 1311)موسوی خمینی، « رویه موجو ناکامی در خدمت به کشور است.

 نیز الگویی برای بیداری اسلامی خواهد بود.

گرایی ها تأکید دارد، از مصادیق عقلانیت اداری جدید است و ان ضابطهمطلبی که امام بر ان     

سالاری است در مقابل خویشاوندسالاری؛ امام همچنین در انتقاد گرایی، شایستهرابطه است به جای

شوند و های کوبنده میگیرد که باعث ساختن سلاحاز مدرنیته به علم ان دانشمندانی خرده می

توان گفت که امام در مجموع در داند. بنابراین میخطر عالِم فاسد را از سایر خطرات بیشتر می

ل عقلانیت مدرن موضع پایرا و نقاد درونی داشتند و به نقادی ابفاد مختل  این عقلانیت مقاب

کند و مفنویات ای بر انسانیت و کرامت انسانی وارد میپرداختند. در جایی که عقلانیت خدشهمی

 برد، دیگر مورد پایرش امام نیست. را زیر سئوال می

 ی اقتصادی: نگاه امام به توسعه -7

ی عملی مفیشت و زندگانی مردم را با  اهمیت ی اقتصادی به عنوان حوزهامام خمینی، توسفه     

هایی نظیر اهمیت کشاورزی، ارزش کار و کارگر، رفاه عمومی، فقرزدایی، نگرند و شاخصمی

محرومیت زدایی، رسیدگی به مسکن و مفیشت مستضففان و خودکفایی در صنفت را مطرح 

 کنند. می

ی اقتصادی دارند؛ که به عنوان سه نگرانی از سوی ایشان بته امام سه نقد اساسی بر توسفهال     

 شود.مطرح می

ی اقتصادی به افراط در دنیاگرایی تبدیل نشود و اهدای نقد اول انکه توجه به اقتصاد و توسفه     

و انچه امام از ان به ی اهتمام جامفه مفطوی به دنیا، اقتصاد متفالی انسان فراموش گردد و همه

ها و اصول انقلاب اسلامی که ناظر بر اهدای کنند، شود و در نتیجه ارمانرفاه زدگی تفبیر می

 توجدی قرار گیرد و رفاه اقتصادی و دنیاگرایی جایگزین اندا گردد. متفالی است؛ دستخوش کم
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گانگان وابسته شویم. زیرا با ی اقتصادی، به بینقد دوم ایشان ان است که برای نیل به توسفه     

ی اقتصادی نیازمند تکنولوژی جدید است و تکنولوژی جدید در اختیار وقوی به اینکه توسفه

ای که انتقال تکنولوژی گونهجوامع یربی است، نگران چگونگی دستیابی به تکنولوژی است، به

ی فرهنگ و اقتصاد، زهای از سخنان ایشان در حورو بخش عمدهموجو وابستگی نگردد. از این

 در نکوهش وابستگی و دعوت به خودباوری و اتکا به خود ایراد شده است. 

ی اقتصادی به طبقاتی شدن شدید جامفه که توسفهنقد سوم امام مفطوی به این نکته است     

یگر، ی مردم از ان برخوردار گردند نباشد و به تفبیر دکه تودهی نتایجیبینجامد و در بردارنده

عنوان یکی دیگر از ی اقتصادی بدون عدالت اجتماعی هستند. ]مطرح شدن عدالت بهنگران توسفه

 های گفتمان امام در اینجا مد نظر است.[دال

در واقع امام عقلانیت ابزاری و علاقه به مادیات را مورد نکوهش قرار داده و عقیده دارند که:      

های سطح بالاتر قرار گیرد و خود مستقلاً نباید هدی یهای اقتصادی نباید در طول هدهدی

-های فرامادی به کنشهای اقتصادی با انگیزهندایی حیات اجتماعی انسان باشد. بلکه باید کنش

 کنند: ی اقتصادی اشاره میهای الدی پیوند بخورد. امام در عین پایرش توسفه

ی، مفنوی است که مادیات را در پناه مکتو اسلام یک مکتو مادی نیست، یک مکتو ماد»     

سازی امده است. )موسوی خمینی، مفنویت قبول دارد. اسلام برای تدایو انسان و برای انسان

طلبی و افراط در مصری مخالفت کرده و مسئولین را به پرهیز ( همچنین امام با رفاه1: 1، ج 1311

ی ریزی در جدت رفاه متناسو با وضع عامهبرنامه»گویند: خوانند، در جایی که میاز ان فرا می

ها و نیز گراییها و افراطنظریهای کامل اسلامی و پرهیز از تنگمردم توأم با حفظ شفائر و ارزش

دانند. را ضروری می« ی انقلابی است.مبارزه با فرهنگ مصرفی که بزرگترین افت یک جامفه

ر مورد توجه کشورهای اسلامی و بخصوص ( این موضوع بسیا31: 21، ج 1311)موسوی خمینی، 

 اقشار ضفی  و مستضف  این کشورها واقع شده و انان را به سمت بیداری اسلامی رهنمون شد.
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درای را مخال  عدالت درای است و ایشان سرمایهانتقاد دیگر امام از مدرنیته، انتقاد از سرمایه     

زم به توصیه و تاکر است، ان است که اسلام نه با که لایکی از اموری»نمایند: اجتماعی مفرفی می

های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه ی تودهکنندهحساب و محرومداری ظالمانه و بیسرمایه

« داند...کند و نیز مخال  عدالت اجتماعی میان را به طور جدی درکتاب و سنت محکوم می

-حساب و محرومهایی چون ظالمانه، بیواژه ( ]استفاده از211: 21، ج 1311)موسوی خمینی، 

گیرد که در اینجا رانی گفتمان ییر صورت میهای تحت ستم در واقع برای به حاشیهی تودهکننده

 ییرخارجی مد نظر است.[

اسلام ... اقتصاد را به صورتی سالم و بدون وابستگی، به نفع همگان، در جدت رفاه » :به نظر امام     

کند و برای رشد بیشتر کشاورزی و صنفت ، با اهمیت به مستمندان و ضفیفان بارور میی مردمهمه

هایی مانند ( ]استفاده از واژه214: 13، ج 1311)موسوی خمینی، « کند.و تجارت کوشش می

سازی گفتمان خودی توسط سالم، بدون وابستگی، به نفع همگان و برای رفاه مردم برای  برجسته

 فته است.[امام به کار ر

 نگاه امام به توسعه سیاسی:  -8

از  یکیمواجه بوده است. منشأ  یگوناگون یهاو چالش هاویهمواره با اس یاسیتوسفه س     

مدرن است.  استیس با یاسیان در جامفه ما، درک نادرست از نسبت توسفه س یاساس یهاچالش

 نیوجود نداشته باشد، ممکن است ب دو مقوله نیاز رابطه ا یدرواقع اگر درک درست و مفنادار

 یامدهایو اثار و پ دیمنازعه و مفارضه به وجود ا است،یبا کارگزاران س یاسیطرفداران توسفه س

دو  نی. منازعه اردیفراگ زیدامن جامفه را ن ،یاسیدو حوزه س نیناگوار ان، علاوه بر کارگزاران ا

دو حوزه  نیو اهدای متقابل ا ژهیکار وبه برداشت نادرست از  ز،یاز هر چ شیو ب شیگروه، پ

 استمداران،یس یهاژهیبدون توجه به اهدای و کارو خواهانیمفنا که ازاد نیبه ا گردد،یبازم

بدون  زین استمدارانیو س پسندندیخود م یهااهدای و ارمان یها را فقط در راستاعملکرد ان

ها را صرفاً در جدت اهدای خود نخواهان، عملکرد ا یازاد یهاژهیتوجه به اهدای و کارو
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تحولات  خیاز تار یدر مقاطف شیوبدو گروه، کم نیاز طری ا هیسو کینگاه  نی. اتابندیبرم

در  یاسیتوسفه س ندیفرا یجد یهاویاز اس یکیطور مؤثر نشان داده و به خود را به ران،یا یاسیس

ه بررسی نظر امام خمینی)ره( در مورد ( در این مقاله ب15: 1333)وفائی،  است. شدهلیتبد رانیا

توسفه سیاسی و ابفاد ان خواهیم پرداخت و به این موضوع اشاره خواهیم کرد که اندیشه امام 

 چگونه بر بیداری اسلامی اثرگاار بوده است.

 نگاه امام به دموکراسی -1-8

« ت( مردم استاتکای حکومت برخواست و تأیید )اکثری»امام دموکراسی را که به مفنای      

نمایند و مفدوم جدیدی از ان را مبتنی بر پایرند، اما در مقام نقد، این مفدوم را دچار تحول میمی

کند. این تحول اورند که با دموکراسی به مفدوم یربی ان تفاوت اساسی پیدا میدیانت پدید می

التزام »ت و ان و تفاوت درافزودن یک مبنای جدید برای مشروعیت بر مفدوم دموکراسی اس

گزینند یا کنندگانی را بر میدر این مفدوم مردم حکومت«. کنندگان بر دیانت اسلام استحکومت

دهند که اولاً واجد صفات مورد نظر اسلام برای حاکم باشند و ثانیاً بر رضایت به حکومت انان می

با مفدوم یربی همانا مبنای دیانت اسلام حکومت نمایند. وجه تفاوت این مفدوم از دموکراسی 

مبنای دینی حکومت است و وجه تشابه ان اتکای به مردم و اراء انان؛ بدین ترتیو امام ضمن 

ندادهای جدید « خواست و تأیید»کردن این مردم، به منظور ندادی« خواست»و « تأیید»قبول نقش 

 پایرند. مربوط به دموکراسی را نیز می

خواهند و می« اسلامی»حکومت، محتوا و مضمون ندادها را نیز « دینی بودن»امام برای تحقق      

همپای توجه و تأکید بر مردمی ماندن حکومت، بر اسلامی و دینی بودن حکومت نیز پافشاری 

شدن حکومت دانند، همچنان که ییرمردمیکنند و عدول از ان را موجو سلو مشروعیت میمی

رسد که دانند. بنابراین چنین به نظر میمشروعیت می را نیز موجو دیکتاتوری و استبداد و سلو

امام برای مشروعیت دو پایه قائلند. همچنان که مشروعیت را با دو مفنای مکمل مد نظر دارند. 

ی شرعیت، التزام به یکی مفنای حقانیت یا شرعیت و دیگری مفنای مقبولیت و تبفیت شدن؛ پایه
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تبفیت خواست و تأیید مردم )اکثریت(، لاا مشروعیت بر ی مقبولیت و دیانت اسلام است و پایه

 (114: 1311یابد. )حسنی، ی التزام به اسلام و خواست و تأیید مردم، توأمان تحقق میپایه

امام خمینی با پایرش عنصر اصلی و کلیدی دموکراسی یفنی اتکای به مردم )اکثریت( همراه      

دهند. نظمی سیاسی ارائه می« نظم»الگوی جدیدی از یک  با التزام عملی حکومت به دیانت اسلام،

ها و سیاسی که هم به ارای مردم متکی است و هم بر مبنای عمل، مقررات، قوانین، جدت گیری

 اهدای ان اسلام است. ]متصل نمودن دال مدم و شناور مردم به دال مرکزی اسلام[

دانند و در نتیجه مخالفتی با ق با دموکراسی میامام به عنوان یک متفکر اسلامی، اسلام را مواف     

کنند که دموکراسی منجر ان ندارند، ولی در نقد از دموکراسی شرایطی را برای ان مشخص می

رانی های یربی برای به حاشیهبه استبداد اکثریتی نشود. ]نسبت دادن استبداد اکثریتی به دموکراسی

 بوده است.[گفتمان ییرِ خارجی از طری امام مد نظر 

ی انان نیز به طور طبیفی از نظر امام چون مردم مسلمان هستند، اراء، انتخاب، خواست و اراده     

نظام « مبتنی بر اسلام بودن»بر اسلام تفلق خواهد گرفت و تناقضی بین خواست مردم مسلمان و 

ار ندهد، مردم سیاسی وجود نخواهد داشت، بلکه بر عکس اگر حکومت، اسلام را مبنای کار قر

 (215: 1311ان را نخواهند پایرفت. )حسنی ، 

امام به عنوان مدافع مردمی بودن حکومت و مفتقد به نقش تأیید اکثریت مردم در مشروعیت      

داند. ایشان ی امنیت جامفه میکنندهحکومت بر نظارت مردم نیز تأکید دارد و ان را تضمین

از حق رأی، حق نمایندگی، دستگاه قانونگااری، انتخاب همچنین بر شاخصدای دموکراسی اعم 

ی قضائیه و حاکمیت قانون تأکید دارند؛ ولی تمامی ی مجریه توسط مردم و استقلال قوهرئیس قوه

های پایرند.]برخی از دالی تفالیم اسلام و رعایت مصالح جامفه و مردم میاین موارد را در سایه

ی نمایندگی، انتخاب رئیس قوه مجریه توسط مردم، استقلال قوه گفتمان امام مانند حق رأی، حق

قضائیه و حاکمیت قانون مواردی هستند که مردم کشورهای اسلامی نیز با استناد به گفتمان امام از 
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های خود های استبدادی و استفماری به پیگیری حقوق و ازادیها سود جسته و در رژیمان

 اند.[ پرداخته

 م به آزادی:نگاه اما -2-8

های سیاسی و امام خمینی ضمن پایرش، جانبداری و حمایت از ازادی، به ویژه ازادی     

ی سیاسی است، انتقاد های مدم توسفهفرضی مردمی بودن حکومت و از پیشاجتماعی، که لازمه

ابراز  م است،بند و باری، فساد و فحشا توأخود را به ازادی از نوع یربی که طبق نظر ایشان با بی

-کند. ]مطرح کردن واژهرد می« تفالیم و احکام اسلام»دارد و ان را با ملاک و مفیار قرار دادن می

رانی بندوباری، فساد و فحشا برای ازادی نوع یربی در گفتمان امام برای به حاشیههایی مانند بی

 (245: 1331گفتمان ییر ِ است.[ )کشیشیان سیرکی، 

ی سیاسی پایرند؛ بلکه به ان تفلق خاطر دارند و در طول دوران مبارزهندا ازادی را میامام نه ت     

،  13، 43،  51: 3، ج 1311دارند. )موسوی خمینی، ی خود اعلام میان را یکی از اهدای مبارزه

 ( 111، 31، 13، 11:  4و نیز ج  131

ه و تفالیم اسلام و قوانین جامفه که ایشان ازادی مورد نظر خویش را در چارچوب مصالح جامف     

دانند، و بین ازادی و توطئه و خود قوانین مبتنی بر اسلام، نیازها و مصالح جامفه هستند مطلوب می

بندوباری و...را ممنوع شوند و توطئه، فساد، خرابکاری، فحشا، بیتخریو جامفه تفاوت قائل می

در چارچوب مصالح جامفه و تفالیم اسلام توسط  کردن ازادیدانند. ]ایجاد مفنا توسط مطرحمی

هایی مانند توطئه، فساد، خرابکاری، فحشا سازی گفتمان خودی و استفاده از واژهامام برای برجسته

 های ییر ِداخلی و خارجی مطرح گردیده است.[ رانی گفتمانبندوباری برای به حاشیهو بی

ای هایی برای ازادی وجود دارد. انچه از جامفهودیتای محدگویند که در هر جامفهامام می     

های ی دیگر متفاوت است، میزان، نوع، شدت و ضف  این محدودیت است. محدودیتبه جامفه

که ناظر بر مصالح هاییگردند. یکی محدودیتمورد نظر امام در رابطه با ازادی به دو دسته باز می
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های منبفث از التزام سیاسی است و دیگری محدودیت جامفه، مردم و حفظ ثبات نظام اجتماعی ذ

 حکومت و جامفه به دیانت اسلام است.

های گروهی، احزاب و انتقاد ایشان نسبت به شاخصدای ازادی مانند وجود مطبوعات و رسانه     

موافق هستند و اندا را در چارچوب « تفالیم اسلام»و « مصالح جامفه»از حکومت نیز با مفیارهای 

 دهند.عایت دو مفیار ماکور مورد حمایت قرار میر

 گویند: بدون انتقاد در جامفه،دانند و میی ازادی بیان میامام همچنین وجود انتقاد را لازمه     

ی الدی ازادی بیان تحقق نخواهد یافت. امام ازادی بیان و انتقاد را بفنوان یک نفمت و یک هدیه

که قصد توطئه و تخریو در ان وجود ( در صورتی111: 21، ج 1311دانند. )موسوی خمینی، می

کننده ی ازادی بیان و نیز کنترلنداشته باشد. به نظر امام انتقاد ابزاری است که هم به وجود اورنده

 ی ان است.و محدود کننده

 نگاه امام به برابری:  -3-8

ه با دموکراسی قرار دارد و از پیش برابری نیز مانند ازادی، از مفاهیمی است که در رابط     

رود. ایده و مفدوم برابری اگر چه در مدرنیته به عنوان یک ی سیاسی به شمار میهای توسفهفرض

ایده و مفدوم جدید، مبنای اندیشه و عمل اجتماعی قرار گرفت، ولی از نظر تفالیم اسلامی و در 

ر اجتماعی مسلمان و یک اندیشمند سیاسی، نتیجه از دیدگاه امام خمینی)ره( به عنوان یک متفک

 ای جدید نیست. پدیده

ای گفت از نظر مبنای عمل اجتماعی و سیاسی قرار گرفتن، به ویژه در پدنهالبته شاید بتوان     

« احیای»ی جدیدی است که بر اساس عمل کش  و گسترده در اندیشه و عمل امام خمینی پدیده

ها و مفاهیم قبلی که عناصر ابداعی گرفته است. لاا بر خلای ایدهتتفالیم دینی توسط ایشان صور

منادی  اندا بیشتر است، تمایز کمتری بین دیدگاه امام نسبت به برابری )مساوات( با انچه مدرنیته

ان است وجود دارد و بخش اصلی این تمایز نیز در ملاک و مفیار تقوا و پرهیزگاری و پاکی باطن 
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م خمینی ملاک امتیاز مفنوی انسانداست. از نظر امام و  نیز سایر متفکران مسلمان است، که نزد اما

ی تر باشد در نزد خداوند متفال از جایگاه والاتری برخوردار است. در اندیشههر چه انسان با تقوی

نچه طور اشکار بیان نشده است. چناکم بهیا دست برابری در مدرنیته چنین امتیازی یا وجود ندارد،

ها را محکوم نموده و برای هیچ گروهی ویژگی اسلام تمام تبفیض»کنندکه: امام صریحاً بیان می

هاست و در پناه اسلام و جمدوری اسلامی خاصی قرار نداده و تقوا و تفدد اسلام تندا کرامت انسان

لق به ی امور داخلی و محلی و رفع هرگونه تبفیض فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متفحق اداره

 ( 131: 11، ج 1311)موسوی خمینی، « ی قشرهای ملت است.همه

پردازد و در جایی که بتواند در واقع امام با پایرش اصول کلی مدرنیته به نقد و انتقاد از ان می     

پایرد، ولی در مواردی که این مسأله ، اندا را میها را با تفالیم اسلام و مصالح جامفه تطبیق دهدان

گیری از تفالیم اسلام و با مفیار قراردادن مصالح جامفه و مردم اندا را پایر نباشد؛ با بدرهانامک

سازد. در همین راستا مدل گفتمانی امام خمینی بر اساس الگوی لاکلاو و موی به این متحول می

 گردد.شرح مطرح می

 (( مدل گفتمانی امام براساس الگوی لاکلا و موف )نگارنده1نمودار )

 

 

 

 

امام مفاهیم قوانین اسلام، برابری)مساوات( و عدالت اجتماعی را از سنت گرفته و مفاهیم       

گیرد ولی با نقد و انتخابگری به تفدیل این مفاهیم ازادی، دموکراسی و عقلانیت را از مدرنیته می

از مفاهیمی  ی اقتصادی و مصلحت نیزی فرهنگی و توسفهی سیاسی، توسفهپردازد، توسفهمی

 یاسیتوسعه س

دال مرکزی و 

 محوری

اسلام  

 ناب

 آزادی

 دموکراسی

 عقلانیت

 توسعه اقتصادی

 عدالت

ع

دالت 

 اجتماعی

 برابری )مساوات(

 قوانین اسلام

 توسعه فرهنگی

 مصلحت 
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: 1311رود. )کشیشیان سیرکی، بندی شده به کار میاست که در گفتمان امام به صورت مفصل

212) 

 گیرینتیجه

های قرن حاضر است که در بین که در مقاله اشاره شد، بیداری اسلامی یکی از پدیدهانچنان      

ت. بیداری اسلامی تحت تأثیر کشورهای اسلامی اتفاق افتاده و موجبات تحولات بسیاری بوده اس

عوامل مختلفی شکل گرفته، که بی تردید یکی از عوامل تأثیرگاار بر بیداری اسلامی اندیشه و نیز 

گفتمان امام خمینی)ره( و گفتمان انقلاب اسلامی ایران بوده است. امام خمینی)ره( یکی از 

های ند به عنوان یکی از چدرهتواهای اخیر است که حتی میمتفکران برجسته و تأثیرگاار دهه

های تأثیرگاار در قرن بیستم مطرح گردد. امام در مورد جامفه، حکومت، اداب، سنن، و پدیده

دارند، که هر کدام ها و اثار مکتوب خود بیان میهایی را در سخنرانیمختل  نظرات و اندیشه

 ها ترسیم کننده راه اینده باشد.های دیگر اثر گااشته و برای انتواند بر جوامع دیگر و ملتمی

های مدرن؛ های مختل ؛ چه در مقابل سنن کدنه و چه در مقابل پدیدهامام در برخورد با پدیده     

نماید؛ بلکه ملاک اجرایی ها نمیگیری حسو نو یا کدنه و قدیمی بودن پدیدهاقدام به موضع

یفنی اینکه امام به هر پدیده تحت عنوان هاست، نفسه در صحیح یا ناصحیح بودن پدیدهایشان فی

زند، نه بر حسو نو یا کدنه بودن اینکه درست است یا نادرست، نظر داشته و دست به انتخاب می

زند متقابلا ًدر ها؛ امام به همان طریق که در مقابل سنن کدنه دست به پالایش و تصحیح میپدیده

 پردازد. برابر مدرنیته به نقادی، گزینش و افرینش می

ها و سنن دینی وجود دارد که در گار زمان در باور امام به عنوان یک  متفکر دینی، ارزش     

های اجتماعی، سیاسی و محیطی گردند در شود و  چنانچه در طی قرون امیخته با پیرایهکدنه می

رهای ناب شناسان اگاه به مقتضیات زمان و مکان تحت مفیاقالو پالایش و تصحیح توسط اسلام

توان استنتاج های پست مدرنیته مییابند. همچنین با بررسی مؤلفهدینی اصالت وجودی خود را می

 ها از نظر امام ییرقابل قبول خواهد بود.کرد که کدام موارد ان



 گارینه کشیشیان سیرکی/  یاسلام یداریبر ب ینیگفتمان امام خم ریتأث/    227

امام خمینی)ره( با اهمیت دادن به فرد و جامفه و در نظر گرفتن این هر دو، به نوعی از واضفان      

گرایان دیگر مانند گیدنز، شوند. تفاوت امام با تفاملگرایی اسلامی محسوب میی تفاملاندیشه

هابرماس و بوردیو در این است که ایشان به جای دیدگاه اومانیستی راجع به انسان، با در نظر 

گیرد و ارزش بسیار والایی گرفتن کرامت انسانی، برای فرد و انسان مقام خلیفة الدی در نظر می

به جامفه و با هم بودن و نیز « یدالله مع الجماعة»شود، و با تکیه به این جمله که برای انسان قائل می

 نماید و بر ان تأکید دارد. مسلمانان اشاره می به وحدت بین

هایشان نیز گرایانه بین فرد و جامفه، یا کنش و ساختار، در سایر اندیشهالبته امام بجز نگاه تفامل     

های مختل  تلفیق ایجاد ی تفاملی و تأکید بر مفیار حد وسط، بین دیدگاهگیری از اندیشهبدره با

 نمایند. می

پایرد و امام بجای تکیه بر دلایل عقلی یا دلایل نقلی، تلفیقی از دلایل عقلی و نقلی را با هم می     

روعیت مردمی)مشروعیت با واسطه( و یا مشبجای تأکید بر مشروعیت الدی)مشروعیت با نصو بی

نصو با واسطه(، به تلفیقی از این دو نظر یفنی مشروعیت الدی ذ مردمی)مشروعیت با نصو 

واسطه و نصو با واسطه( اعتقاد دارد؛ که در واقع در بین اندیشمندان مفاصر مسلمان یکی از بی

تواند بسیاری از ت که میگرای امام اسنمایند. همین دیدگاه تفاملترین نظریات را مطرح میکامل

 ها را به سوی خود جلو کند.نگاه

ها با مدرنپردازد، اما در عین حال بسیاری از نظرات پستامام خمینی به انتقاد از مدرنیته می     

، مدرنیته پست دهد. خردگریزینظرات امام سازگاری ندارد و امام اندا را مورد انتقاد قرار می

، انسان به توجه عدم و سوژه مرگ طرح، علوم نمایی واقع نفی، عقلبر احساس و تخیل تفوق

 بد، مدرن شکل به چه و سنتی شکل به چه قانونمند اخلاق رد، تاریخی گسست، اخلاقی شکاکیت

 و پارلمانتاریسم با مخالفت، انارشیسم نوعی به  اعتقاد و طبیفی حقوق نفی، قدرت به نسبت گمانی

مواردی  عمومی یحوزه و مدرن همگانی فضای نقادی، اجتماعی مفاهدات تباهی، احزاب نقش

توان اذعان در این راستا می های امام در تضاد هستند.ها هستند که با اندیشهمدرناز نظرات پست
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 از هاییمؤلفه بودند؛ امر این مؤکد همیشه خود که انتقادی تفکر از گیریبدره با داشت که، امام

 دهند.می قرار انتقاد مورد را رنیتهمدپست و مدرنیته، سنت

 در را امام توانمی، مختل  هایزمینه در امام ففل و قول به استنادات در نقد مدرنیته، طبق      

یکی از نقادان مدرنیته مفرفی کرد. در مجموع امام ، اسلامی هایاندیشه در اجتماعی شناسیمفرفت

 دهد: از مدرنیته، نقدهای ذیل را انجام می

نقادی امام به عقلانیت سطح اول یا عقلانیت ابزاری و مطرح کردن سطوح دیگر عقلانیت به      

هایی به نظرات دلیل ناکافی بودن این نوع عقلانیت برای جامفه؛ ]نظرات امام در این رابطه شباهت

  ]یورگن هابرماس اندیشمند بزرگ قرن بیستمی و متفکر نسل دومی مکتو فرانکفورت دارد.

 و ابزاری عقلانیت همان تقریباً که اول ایمرحله، گیردمی نظر در مرحله سه در را عقلانیت امام      

 شده مطرح دومِ نوع عقلانیت در. گیردمی قرار انتقاد مورد و نیست کافی امام نظر به است تکنیکی

 اهدای بین توانمی چگونه که شودمی مطرح موضوع این دوم سطح عقلانیت یا امام سوی از

 تفبیر ممیزه عقلانیت به امام نزد در را عقلانیت نوع این نگارنده، شد قائل تمیز نادرست و درست

 پاسخگوی و شودمی مطرح دینی عقلانیت عنوان تحت نیز امام نظر از سوم نوع عقلانیت کند ومی

 چگونه؟ هستم جاک در؟  امامده کجا از؛ پرسدمی خود از بشر اینکه. است بشر اساسی سئوالات

 عقلانیت از سوم و دوم سطوح به دستیابی امام نظر به ؟روممی کجا به و؟ بکنم باید چه؟ باشم باید

 . اختصاص دارد فرامادیات و مفنویات یحوزه به

 دهند. زمانیکهمی قرار انتقاد مورد و ندانسته کافی جامفه برای را تکنیکی ذ ابزاری عقلانیت امام      

 باید شرایط واجد افراد تمامی که مفتقدند و کنندمی یاد مردم احاد عنوان تحت جماعت از امام

 و حق عنوان تحت موضوع این از و باشند داشته نقش خود مملکت و خود سرنوشت تفیین در

 نادرست از را درست هاانسان که است ممیزه عقلانیت سطح در که مفتقدند برند؛می نام تکلی 

همین دیدگاه امام تأثیر بسزایی بر بیداری اسلامی داشته . نمایند انتخاب توانندمی و دهندمی تمیز

، 1351فروردین  12است، دخالت مردم در سرنوشت خویش که امام خمینی با برگزاری رفراندوم 
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-رسانند، و جمدوری اسلامی را به رفراندوم میاین موضوع را در سیره عملی خود نیز به اثبات می

 گاارند.

ها با مشکل مواجه شود و نیز نقادی از نقادی از صنفتی شدن به صورتی که انسانیت انسان     

شباهت به نظرات هربرت مارکوزه نظرات امام در این زمینه بی[مصری؛  در گرایی و افراطمصری

 مسئولین و امام در این زمینه مردم ]متفکر مکتو فرانکفورتی در کتاب انسان تک ساحتی نیست.

 نیز داریسرمایه با رابطه همچنین در امام. خواندمی فرا طلبیافراط در مصری و رفاه از پرهیز به را

 مظلومین، و ستم تحت هایتوده یکنندهمحروم و حساببی، ظالمانه را ان و نموده وارد انتقادی

 . کندمی مفرفی

در این قسمت [افع مفنوی نباشد؛ که در خدمت بشر و مننقادی از علم و تکنولوژی در صورتی     

نظرات امام شباهت بسیاری به نظرات تئودور ادورنو و ماکس هورکدایمر دیگر متفکران مکتو 

 ]انتقادی فرانکفورت دارد.

شود و گنجاندن موازین اسلامی و احکام نقادی از دموکراسیِ که به استبداد اکثریتی تبدیل      

بندوباری و جایگزین نوع یربی و مخالفت با فساد، فحشا و بیاسلام در ان،   نقادی از ازادی 

گیری از موازین اسلام و نیز انتقاد از برابری بدون در کردن ازادی با احترام به مصالح جامفه و بدره

ها و بدون در نظر گرفتن استفدادهای انان، و نیز انتقاد از نظر گرفتن تقوا و پرهیزگاری انسان

گرایی که این نقد بیشتر بر جوامع سنتی وارد است. ]در واقع این رابر ضابطهگرایی در برابطه

شود سازی میکنند؛ قطو مثبت یا گفتمان خودی که برجستهها دو قطو را مشخص میمفناسازی

شود.[ همه این و قطو منفی یا گفتمان دیگری )ییر یا رقیو( که به حاشیه رانده و یا حای می

های شناور تمان امام با دال مرکزی اسلام ناب محمدی و اسلام انقلابی که دالها و نیز گفاندیشه

ان، انقلاب، استقلال، ازادی، رأی مردم، قران، مشروعیت، قانون، عدالت، برابری، وحدت کلمه 

اورد. و ... هستند؛ در افکار سایر مسلمانان اثر گااشته و موجبات بیداری اسلامی را فراهم می

 نحو به هرکسی توسط قانون اجرای بر تأکید قانونگرایی، ضمن و قانونمندی خمینی بر امام تأکید
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 و انقلاب پیروزی تداوم عامل را اساسی قانون بسیار حائز اهمیت است و ایشان تدوین، احسن

  دانستند.کشور می استقلال ضامن

 را جایگاهی، مفاصر مسلمان اندیشمند یک عنوان به امام هایاندیشه بودن فرازمانی و فرامکانی     

 و اسلام در دیگر اندیشمندان از بسیاری توجه مورد امام هایاندیشه که، نمایدمی ایجاد وی برای

های گردد. ملتتدوین می زمینه این در ایاثار ارزنده و مقاله، کتاب صدها و گرفته قرار یرب

ایجاد تحول و دگرگونی در شرایط خود  بسیاری با الگو قرار دادن اندیشه امام، دست به انقلاب و

 اند که تأکید بر تأثیر اندیشه امام بر بیداری اسلامی دارد.زده
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