
چهارشنبه 11 خرداد 101401
 شماره  8510

تمدنی امام خمینی توانست زنجیره آگاهی بخشی و 
بیدارسازی داخلی را تا به آنجا بگستراند که حاال که در 
دهه پنجم انقالب پیش می رویم، جوانان و نوجوانان 
این عصر شیفته و تشــنه مکتبی هستند که زمانی 
استبداد را نابود کرد؛ از بستر این الگوی تمدنی تربیت 
نسل هایی شکل گرفت که زمانی در جنگ تحمیلی 

رشادت کردند.

زنجیره الگوسازی تمدنی 
امام خمینی)ره( مدلی از یک مسیر تمدنی در شاکله 
اســالمی را پایه گذاری کردند کــه خاصیت تولید و 
بازتولید دارد. یکی از سناریوهای آینده الهام بخشی 
انقالب اســالمی از منظر امام، همیــن بازتاب صدور 
انقالب است؛ یعنی صدور ارزش ها، باورها و اعتقادات 
اسالمی که در ایران متجلی شده است. امام)ره( در این 
زمینه فرموده اند: »ما امــروز دورنمای صدور انقالب 
اسالمی را در جهان مســتضعفان و مظلومان بیش از 
پیش می بینیم و جنبشــی که از طرف مستضعفان و 
مظلومان جهان علیه مســتکبران و زورمندان شروع 
شده و در حال گسترش است، امیدبخش آتیه   روشن 
است و وعده خداوند تعالی را نزدیک تر می کند.« این 
فراز، مؤید تحوالت و حرکت  های بیداری است که پیش 
از این امام پیش بینی آن را براســاس قرائن و شواهد 

حاصل از درک روندهای جاری آن زمان، ابراز داشتند. 
مرتضی شکری، تحلیلگر مسائل سیاسی در این زمینه 
معتقد است که حضرت امام خود می دانستند که الگوی 
تمدنی که پایه گذاری کرده اند، چطور می تواند قلب ها 
را تسخیر کند. البته آموزه های فکری و فلسفی غرب 
و گرایش های شبه روشنفکری بیان ناکارآمدی دین و 
نمادهای دینی در جوامع مدرن و تعلق کارکرد دین به 

جوامع سنتی و اساطیری را مطرح می کند.

چرا نسل های جدید عاشق خمینی هستند؟
امام خمینی اندیشــمندی کاریزماتیک نیست که 
فقط در مرزهای جغرافیای کشــور ما تعریف شــود 
و مورد الهام قــرار گیرد که شــخصیتی فراجهانی 
است. اندیشه  های شخصیت های فراجهانی به دلیل 
ساختاربندی، نو به نو در جهان و متغیر پارادایم های 
مختلف می تواند در گردونه ایام مورد تولید و بازتولید 
قرار گیرد. از این رو جلوه هــای این صدور و بازصدور 
اندیشه های امام)ره( را در چندین دهه بعد از انقالب 
دیده ایم. اگر این تأثیرگــذاری نبود، هیچ گاه انقالب 
اســالمی از ابتدا تا بــه االن به تغییــر نظم تمدنی 
جهانی متهم نمی شد. هیچ گاه ساموئل هانتینگتون، 
اندیشــمند آمریکایی تمــدن اســالمی را یکی از 
خطر سازترین تمدن ها مقابل غرب قلمداد نمی کرد. از 

آنجا که اندیشمندان غربی به خوبی می دانند که قدرت 
تأثیرگذاری الگوی تمدن اسالمی که امام پایه  گذار آن 
بوده فرامرزی و فراجهانی اســت، به این دلیل از آن 
واهمه دارند. در واقع رویکرد جدال انگیز آنها با ایران نیز 
به همین دلیل است. میراث نامدار خمینی آنها را به 
وحشت انداخته است. تمامی طرح های ضد فرهنگی 
و ضد عقیدتــی را نیز تدوین می کننــد که جوان ها 
و نوجوانان ایرانی را از مســیر این تمدن دور کنند. 
آنها از بروز و ظهور مرزهــای ایدئولوژیک و فرهنگی 
به جای مرزهای سیاسی واهمه دارند. اندیشمندان 
غرب می گویند عصر پارادایم مذهبی و دینی به پایان 
رسیده است. اما اندیشه امام خمینی)ره( و پویایی آن 
نشان داد که ما در تلقی دیگری از پارادایم دینی قرار 
گرفته ایم. تحول خیزی و دگرگون ســازی  اندیشه ها 
در قالب پارادایم دینی شــیعی قابل رویت است. این 
تحول را می توان دید و احســاس کرد. بدیهی است 
که پارادایم اثرگذار امام خمینی، هویتی است و بهتر 
است گفته شود هویت ساز است. خاصیت جاودانگی 
اندیشه و مکتب امام نیز در همین هویت سازی  است. 
اندیشــمندان غربی هیچ گاه نخواهنــد فهمید که 
چگونه خمینی بزرگ پارادایمــی  در بطن پارادایم 
دینی و مذهبی را جا نهاد که هویت ســاز اســت و 

جاودانه می ماند.

نسل هایی که در مکتب امام)ره( هویت ساز شدند
نگاه حل مسئله ای امام خمینی)ره(؛ 

الگویی برای سیاستگذاران
 امام به عنوان یک عارف پیرو مکتب اســالم، در زمانه خود 
توانست تحولی اساسی در سیاست و حاکمیت سیاسی در 
زمان ما به وجود آورد که این تحــول به نگرش های عرفانی 
او به جهان هستی، انسان و خدا ارتباط زیادی داشت. رجوع 
به مکتوبات و بیانات حضرت امام نخستین گام از فهم ایشان 
است. آثار و اندیشه های فقهی امام در رساله تحریرالوسیله، 
آراء و نظریات کالمی )فلســفی / عرفانــی( در کتاب البیع، 
آراء و اندیشــه های عرفانی در کتاب کشف االســرار و آراي 
سیاسی در کتاب والیت فقیه و همچنین وصایا و رهنمودها 
قابل پیگیری است. با مشــاهده همه جانبه نگری در اندیشه 
امام می توان چنین عنوان کرد که وی درصدد ارائه تفســیر 
جدیدی از دین اسالم بود که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؛ 
زیرا درنظر او در جامعه دینی، بدون شناخت واقعی اصول و 
اعتقادات اسالمی، نمی توان به مسائل دیگر پرداخت و آنها را 
برخاسته از دین اسالم دانست. در دید امام خمینی از آنجا که 
باورهای دینی هر شخصی نشان دهنده ساختار جهان بینی 
دینی اوست، این باورها در شکل دادن نظام اجتماعی ایشان 
نیز نقش اساسی را به عهده دارند. از این رو امام در کتب خود 
به فراخور مباحث متنوع، ابعاد گوناگون اســالم و باورهای 

اسالمی را تبیین می کنند.
ضمن اینکه مسئله شناســی حضرت امام نیز قابل بررسی 
است؛ مثاًل در وصیتنامه  امام خمینی به بحث امنیت پرداخته 
شده اســت و این محور تحت عنوان مســئله از آن یاد شده 
است؛ مسئله ای که در مقابل ماهیت وحدت مطرح می شود 
یعنی اگر در جامعه ای امنیت نباشد نمی توان انتظار داشت 
که وحدت باشد؛ به عبارتی، محور پایه ای برای وجود وحدت، 
امنیت است که البته روشی نیز نیاز است تا خود امنیت حاصل 
شــود. نگاه امام خمینی به امنیت البته نگاه ابزاری نیست؛ 
در واقع امام به دنبال این نبودند که به هر روش مشــروع و 
نامشــروع، امنیت را در جامعه به ارمغان بیاورند؛ روش امام 
روش عقالنی بود که برگرفته از مبانی اسالمی است؛ به عبارتی 
نگاه امام به امنیت نیز فراتر از نگاه ابزاری است؛ نگاه امام به 
مســئله های مختلف دیگر نیز ابزاری نیست، به عبارتی امام 
درصدد این نیستند که مسئله های موجود را با هر روشی به 
مسیر حل برسانند. بلکه امام به دنبال حل مسائل بودند ولی 
به شیوه ای عقالنی و براساس ارزش های اسالمی. باید دانست 
هنگامی که مبانی یک اندیشه ای در حل مشکالت و مسائل 
سرشــتی الهی به خود گرفت دیگر استفاده ابزاری بی معنی 
خواهد شد. چون در این صورت الزم است فرایند انسانی را در 
مسائل رعایت کنیم، فرایندی که برگرفته از ارزش های الهی 
است. وقتی وضعیت اینگونه شد نگاه ابزاری جای خودش را 
به نگاه قدســی می دهد و این کاری بود که امام خمینی در 

فرایند مسئله شناسی به آن توجه داشتند.

دخالت در انتصابات 
وهن مجلس است

عضو فراکســیون روحانیت مجلس شورای اسالمی 
گفت: سؤال، استیضاح و فشــار به وزرا برای دخالت 
در انتصابــات وهن جایگاه مجلس بوده و در  شــأن 
نمایندگان نیست. حجت االسالم احد آزادی خواه با 
توجه به تأکید رهبر انقــالب درباره دخالت نکردن 
نمایندگان در انتصاب ها گفت: دخالت در انتصابات، 
استقالل مجلس در حوزه نظارت را زیرسؤال می برد، 
نمایندگان باید از دخالت در انتصابات پرهیز داشته 
باشند تا بتوانند به بهترین شکل به وظیفه نظارتی 
خود عمل کنند. وی ادامه داد: فشــار به وزرا، سؤال 
و استیضاح آنان با هدف دخالت در انتصاب مدیران 
موجب وهن جایگاه مجلس است و این قبیل اقدامات 
بــازوی نظارتی مجلــس را تضعیــف می کند. وی 
خاطرنشــان کرد: انتصاب مدیران استانی در حوزه 
اختیارات استاندار اســت و نمایندگان نباید از مقام 
اجرایی در این زمینه ســهم خواهی داشته باشند، 
نمایندگان مجلس باید با تأکید بــر تفکیک قوا به 

انجام وظایف نظارتی و تقنینی خود بپردازند./ ایرنا 

نقل قول خبر

 خبر

مالک شریعتی
نماینده مجلس

اختــال فعلــی بنیــه کارشناســی مرکز 
پژوهش های مجلس به این دلیل است 
که یکسری کارشناسان زبده این مرکز 
بــه دولــت رفتنــد و مســئولیت اجرایــی 
گرفتند و ایــن خأل بایــد از طریق ارتباط 
دائــم بــا پژوهشــکده ها و دانشــگاه ها 

ترمیم شود. / فارس 

علی شیرازی 
جانشین سازمان عقیدتی سیاسی 

وزارت دفاع
گفتمان مقاومت بنیانگذار جمهوری 
اسامی ایران، موازنه قدرت و معادالت 
سیاسی قدرت های سلطه گر را تغییر 
داد و به انسان های مسلمان و مظلومان 
جهــان قــدرت و عزت بخشــید و منشــأ 
تأثیرگذاری در عصر معاصر شد. / مهر 

ساختار نظم ویژه و الگوی تمدن سازی  که امام)ره( دنبال می کردند، شامل باال بردن آگاهی اجتماعی در جامعه جوان و نخبگانی بود

انقالب اســالمی ایران انقالبی فراگیــر هم به لحاظ 
هدف ها و آرمان ها و هم به لحاظ شرکت آحاد مردم در 
آن  بود که حول یک هدف بلند و همه جانبه گردآمده 
بودند؛ یعنی در کنــار اهداف سیاســی، اقتصادی، 
فرهنگی و انسانی، دارای هدف های اسالمی و مذهبی 
نیز بود. مبارزه ملت ایران تنها قیام علیه اســتیالی 
سیاسی، استعمار اقتصادی، استبداد داخلی، فقدان 
توســعه، جدایی دین از سیاســت، نظام طبقاتی و 
فرهنگ و ایدئولوژی های غربی نبــود، بلکه انقالبی 
علیه همه اینها و به منظور اســتقرار نظام مســتقل، 
اسالمی، مردمی و ملی بود و مردم در شعارهای خود، 
همه هدف هــا و آرمان های خود را مشــخص کرده، 
ُمهر فرهنگ و هویت خود را بــه آن می زدند. ضمن 
اینکه تغییر نظم بین الملل را نیز به دنبال داشت.تمام 
آنچه گفته شــد در رهبری بزرگ مردی رخ داده که 
در روندشناسی انقالب تنها روح کاریزماتیک ایشان 
روشنی بخش رویدادها و اقدام ها بوده است. در واقع 
امام)ره( پایه گــذار نظمی نوآور بودند که سلســله 
تغییرات تمدنی را در گذر ایام باعث شد. این تغییرات 
به واســطه پذیرش الگوی صدور و بازصدور توانست 
نه تنها اعجاز خود را در داخل مرزهای ما بر جا گذارد 
که ملل دیگر نیز از آن برخوردار شدند. در واقع انقالب 
امام خمینی انقالبی نوآور بود؛ چرا که باورها و اندیشه ها 
را نســبت به آنچه باید باشــد و آنچه بود، تغییر داد. 
الگوی نوآور تمدنی امام خمینی توانست نظم جهانی 
را به هم بزند و نظم جدیدی را شکل دهد و در واقع از 
همان زمان بود که جدال تمدنی بین غرب و ما بیشتر 
شد. ضمن اینکه خاصیت اقدام و عمل امام خمینی 
اینگونه بود که الگوی انقالبی و تمدنی در مسیر تولید 
و بازتولید قرار می گرفت و جهان از این الگو سرمشق 
می گرفت. ســاختار نظم ویژه و الگوی تمدن سازی  
که امام)ره( دنبال می  کردند، شامل باالبردن آگاهی 
اجتماعی در جامعه جوان و نخبگانی و با درنظرگرفتن 
اولویت های فرهنگی بود. بدیهی است که مولفه های 
پایداری این الگوی تمدن ساز در عقل گرایی، وحدت 
و پیروی از اصل والیت فقیه بود. بازتاب اندیشه های 
امام خمینی ســال ها بعد در قالب بیداری اســالمی 
توانست بستر امت واحده را تقویت و زمینه مقابله با 
استبداد و استعمار را گسترده سازد. ضمن اینکه الگوی 
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