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  چكيده

تاريخ اسالم و جامعة اسالمي . اد با اديان و عقايد بشري استتحجر و جمود فكري همز
نيز از بدو تشكيل حكومت اسالمي در مدينه از اين جريان انحرافي به دور نبوده و در 

، به ويژه در دوره معاصر اين جريان هستيم فرودهاي مختلف تاريخ اسالم شاهد فراز و  دوره
در اين مقاله تأكيد بر . نومندترشدن حركت استدارتر و ت ايران جريان تحجر به سوي ريشه

نوعي از تحجر است كه نگاه سلفي به دين و مذهب دارد و هيچ تحول و نوآوري و حتي 
تفكر و نهضت  هاي مخالف با تحجر از جمله جريان. تابدتحول مبتني بر اصول را بر نمي

اش، با صراحت و  ت سياسياز اين رو امام به موازات حركرود؛  به شمار مي )ره(امام خميني
اين رويكرد امام با تحجر . به مبارزه و مقابله با جريان تحجرگرايي برخاست ت بيشترجدي

پس از پيروزي انقالب افزايش يافت و به ويژه در اواخر عمرش در پيام تاريخي منشور 
خورده  خون دلي كه پدر پيرتان از اين دسته متحجر«: روحانيت درباره اين جريان فرمودند
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  مقدمه
مثل سنگ سخت شدن و سخت گرديدن؛ خشك شدن «مفهوم تحجر در لغت به معناي 

حركت طبيعي  چون تحجر مفاصل كه عضوي را از: تحجر مفاصل است و تصلب و
مقصود «و در اصطالح،  )5659: 4، ج1373دهخدا، (. »بازدارد؛ تحجر بر كسي، تنگ گرفتن بر او

نظري و داشتن انديشة راكد و ساكن است و به كسي  از جمود يا تحجر، بسته ذهني و تنگ
 مغز و بسته شود كه انديشة پويا و سيالي نداشته باشد و خشك جامد الفكر و متحجر گفته مي

  )53: 1382اسفندياري، (. »ذهن و فاقد بصيرت و درايت باشد
و با توجه به مصاديق تحجر و  )ره(خميني با رجوع به بيانات و مكتوبات امام

توان گفت تحجر و تحجرگرايي مورد نظر امام عبارت است  تحجرگرايي از منظر ايشان، مي
توأم با جهل و جمود و هاي  هاي ناقص و سطحي از دين، گرايش اي برداشت پاره: از

مĤبي، توجه به ظاهر ديانت و اصالت دادن به آن و غفلت از باطن و  ظاهرگرايي و مقدس
اهداف آن، عدم درك مصالح ديني و اجتماعي و عدم دخالت نقش زمان و مكان در 

  )13: 21و ج  20: 19و ج  216: 11و ج  217: 3ج : 1378امام خميني، : ك.ر(. اجتهاد
اجتماعي به نظر رسد،  - اي سياسيمر ممكن است تحجر و تحجرگرايي مقولهدر ابتداي ا

اما با عنايت به لوازم غيراخالقي و ضداخالقي جمود فكري متحجران و تبعات و عوارض 
ناشي از جمود و تحجر در طول تاريخ اسالم، مثل رفتار ضد انساني و جنايات و فجايع آنها 

مفاهيم غير سياسي  وتوان آن را در عداد مباحث يان، ميو نيز رفتارهاي عقل ستيزانه اخبار
بر طرد و نفي آنان در تاريخ معاصر ايران به دليل  )ره(تأكيدات امام خميني. نيز قرار گيرد

دهد كه مقوله تحجر و جمود فكري ناشي از آن ضربه به نهضت اسالمي به روشني نشان مي
. احث و مفاهيم اخالقي، قابل ارزيابي استرا در چارچوب انديشه سياسي و اجتماعي و مب

توان در نگرشي كه برداشتي سلفي از دين اسالم و مذهب دارد و به هيچ جريان تحجر را مي
  .تابد وجه تحول و تجدد را برنمي

  پيشينة تاريخي تحجرگرايي
اي از ايستايي در روند حركتي بشر به سوي كمال و وارگي فكري را مرحلهاگر سنگ

توان مشركان را كه همواره در برابر قيام اصالحي انبيا مقاومت نساني تلقي كنيم، ميتكامل ا
اند، اولين متحجران و بر افكار پيشين خود پافشاري كرده و با پيامبران به مقابله برخاسته

گروه دوم، كساني بودند كه گرچه به ظاهر اسالم آوردند، اما نتوانستند در ادامه راه . خواند
همين . اي خود دست برداشته و دين را بر نفس و قوم و قبيله ترجيح دهندرهاي قبيلهاز باو
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باعث شد تا به نصب الهي و تنصيص ) تحجر فكري(گرفتار آمدن در باورهاي جاهلي 
  .نبوي تمكين نكنند

هاي متحجر پس از رحلت پيامبر، جريان خوارج است كه در دوره حكومت از جريان
هاي  ها و زيان بر او به نام دين و قرآن شمشير كشيدند و آسيبدر برا) ع(امام علي
ترين آن، به شهادت گاسالمي وارد كردند كه بزر ناپذيري به مسلمانان و جامعه جبران

جريان خوارج، با وجود برخورداري از صفاتي چون مجاهدت و . بود) ع(رساندن امام علي
  به دنيا، اين جريان دچار تعصب،اعتنايي  فداكاري، زهد و عبادت و رياضت و بي

  .مغزي و جمود بودند نظري، خشكتنگ
از قرن هشتم هجري و هنگامي كه محمد بن تيميه باورهاي سلفي خود را به نام دين 
اسالم ترويج كرد و سپس رهرو او محمد بن عبدالوهاب در قرن دوازدهم به مدد برخي 

ه را بسط و نشر داد، در جهان اسالم روندي تيمي طوايف و قبايل بدوي در حجاز باورهاي ابن
هاي اين  از ويژگي. ستيز نام نهادگريز و عقلآغاز شد كه شايد بتوان آن را جريان عقل

جريان فكري، تحريم هر آن چيزي است كه در البه الي متون مقدس و روايي ما به 
لي يا علمي يا تواند پشتوانه عقصراحت بدان حكم نشده است و نيز هر آن چيزي كه مي

  .تجربه بشري داشته باشد
 )گرايي در مقابل اصول(گري  جريان اخباريهاي تحجر در ميان شيعيان،  از ديگر جريان

دانند و  اكثر آنان حجيت عقل را منكرند و دخالت عقل را در مسائل ديني مردود مي. است
و از چهار  )113و  112: 1389مطهري، (. دانند با مكتب اجتهاد مخالف بوده و آن را بدعت مي

به عنوان حجت باور دارند و فهم » سنت«، تنها به )كتاب، سنت، عقل و اجماع( منبع ديني
. بيت پيغمبر دانسته و اجماع را بدعت تلقي كرده كه اعتباري ندارد قرآن را مختص اهل

  )112: همان(
اسالمي ايران هاي تحجر و تحجرگرايان كه از پيش از پيروزي انقالب  از ديگر نحله

است،   فعال بوده و در حال حاضر به شكل مدرن و با تغيير روش گسترش پيدا كرده
، عمده فعاليت خود را در 1330اين جريان پس از تشكيل در دهه . است» انجمن حجتيه«

كرد و راستاي مبارزه با بهائيت قرار داد و در زمان رژيم پهلوي با آزادي كامل فعاليت مي
از طرفي بهائيان هم . ها از چشم ساواك رژيم پهلوي مخفي نبود اليت انجمنياين نوع فع

مهدي طيب از اعضاي جدا شده . هاي كليدي رژيم شاه حضور داشتند همزمان در پست
براي انجمن مبارزه با بهائيت مطرح بود و رژيم منحط شاه به : گويد انجمن در اين زمينه مي

ر بينش انجمن مطرح نبود؛ لذا گاهي اوقات براي عنوان يك خطر عمده براي اسالم د
مبارزه با بهائيت انجمن متوسل به مقاماتي كه در رژيم گذشته صاحب نفوذ و صاحب 
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هاي رژيم شاه نزديك شود و يك  شد تا جايي كه به مقامات و شخصيت قدرت بودند مي
  )46: 1362باقي، (. جوري آنها را متقاعد به كمك كنند

، ضديت »گري اخباري«، »گري قشري«اي از  من حجتيه كه آميختهجريان فكري انج
بود، جرياني كه در درون خود با عدم درك و فهم صحيح از » فلسفه، عرفان، اجتهاد«با 

و به لحاظ سياسي  داشتمسائل ديني ، نگرشي سطحي به مهدويت و اسالم قرآن، تشيع
اين جريان نه تنها در . بودداده را خط مشي تشكيالت خود قرار » عدم مداخله در سياست«

كه پس از پيروزي بلمعضلي بر سر راه نهضت بود، پهلوي سال پاياني دوره محمدرضا  25
به ويژه  )ره(بيانات امام خميني. كردنيز مشكالتي براي نظام سياسي ايجاد مي انقالب اسالمي

  :در منشور روحانيت به اين مطلب اشاره دارد و مي نويسند
يگر از روحانى نماهايى كه قبل از انقالب دين را از سياست جدا اى د دسته
مرتبه متدين شده و به  ساييدند، يك دانستند و سر به آستانه دربار مى مى

همه زجر و آوارگى و زندان و  روحانيون عزيز و شريفى كه براى اسالم آن
اى ديروز مقدس نماه. تبعيد كشيدند تهمت وهابيت و بدتر از وهابيت زدند

گفتند دين از سياست جداست و مبارزه با شاه حرام است، امروز  شعور مىبي
تا ديروز مشروب فروشى و فساد و ! اند گويند مسئولين نظام كمونيست شده مى

فحشا و فسق و حكومت ظالمان براى ظهور امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ را مفيد 
ى خالف شرعى كه هرگز ا دانستند، امروز از اينكه در گوشه و راهگشا مى

ديروز ! دهند سر مى» وا اسالما«دهد، فرياد  خواست مسئولين نيست رخ مى
ها مبارزه را حرام كرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تالش  »اى حجتيه«

خود را نمودند تا اعتصاب چراغانى نيمه شعبان را به نفع شاه بشكنند، امروز 
  )281: 21، ج1378امام خميني، ( !ندا تر از انقالبيون شدهانقالبي

» هاواليتي«توان از آنان نيز به عنوان قشر متحجر ياد نمود، گروه ديگري كه مي
توان به عنوان يك تشكل يا يك جريان منسجم و تشكيالتي دانست، اما  نمي  آنها را. هستند

ت غيررسمي و ها به صور اي كه در تشكيالت انجمن حجتيه پديد آمد، واليتيپس از وقفه
ها همه چيز را در عشق واليتي. غيرتشكيالتي با همان خط و مشي، شروع به فعاليت كردند
اين ابراز . كنند خالصه مي) جع(ظاهري و زباني به ائمه و اولياي خدا به ويژه امام عصر

مدح و ثناي آنان در والدت  و يا) ع(ارادت و محبت آنان بيشتر در زيارت قبور ائمه اطهار
. در سياست و اجتماع نداشتند) ع(شود و توجهي به سيره عملي ائمهشهادت خالصه مي و

بار بوده و نه تنها آنان را اهل واليت زيان )ره(اين نوع نگرش در منظومه فكري امام خميني
ائمه ندانسته و وردهاي ظاهري آنان را مريد و شيفته و شيداي امامان قلمداد نكرده، بلكه 
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آنان ديانت هم ندارند، چراكه عملكرد آنان در دوره هشت سال جنگ بين  معتقد بود كه
  .ايران و عراق، ضربه به اسالم و كشور بوده است

كردند كه سيره ، تأكيد مي) ع(ضمن رد ارادت اين جريان به امام علي )ره(امام خميني
گستري در التداري، و عدبديل، مبارزه با متجاوزان و ياغيان در عين دينآن مقتداي بي
عراق خطاب  در مقطعي از جنگ ايران و )ره(لذا امام خميني. ورزي بوده استعين سياست

  :به اين طيف فرمود
هستيم و اآلن كشور شيعه در معرض  )ع(گوييم شيعه حضرت امير ما كه مى

خطر است، اسالم در معرض خطر است، باز كنار بنشينيم و بگوييم كه ما چكار 
  تنها اظهار تأسف نماييم؟ آيا حضرت امير هم كناراريم، به اين كارها د

رفتند جنگ و خودشان جنگ  يا مىكردند؟ نشستند و فقط اظهار تأسف ميمي
؟ .كردند و در عين حال هم براى آنهايى كه شهيد شده بودند متأثر بودند مى

ا كشند، ما حاال بنشينيم بگوييم كه م براى اصل اسالم دارند نقشه مى دشمنان
ن كشور واليت در معرض اگر شما اهل واليتيد، چرا اآل .اهل واليت هستيم

همان، ( !شما اهل ديانت هم نيستيد، اهل واليت هستيد؟ !؟خطر است و نشستيد
 )24و  23: 20ج

  هاي تحجرگراييويژگي
و بعضي  هاي عمومي ويژگيهايي است كه برخي از اينها  ويژگي تحجرگرايي داراي

 رود، به شمار مي ذاتيهاي اصلي و  كه از شاخصه هايي عمومي آن يژگيو. اختصاصي است
 يصتصاخاهاي  ويژگي؛ اما در هر زمان و مكاني بيانگر تحجر و تحجرگرايي است

 تغيير يافتههاي فرهنگي و سياسي،  زماني و مكاني و موقعيت شرايط بر اساس تحجرگرايي
گونه   به )ره(مجموع آثار امام خميني در ها اين ويژگي .شود شكلي خاص نمايان مي هو ب
  :ترسيم شده است ذيل

  تجدداب از ظواهر تندوري و اج.1
به آنها و نگاه منفي متحجران هاي تحجر و تحجرگرايي، دوري يكي از ويژگي

تمدن  مظاهر ها هميشه در برابربĤماي از مقدسعده. تكنولوژي و تجهيزات مدرن است
ن نيز از آن سوءاستفاده كرده و امخالف. نديستپذيرش آن ن غربي مقاومت كرده و حاضر به
و  در صدد سركوب و كنار گذاشتن روحانيت و متدينان، با تعميم آن به كل روحانيت

نگران اي از متحجران و قشرياي عدهند؛ براي نمونه در دورها هاز صحنه اجتماع بود متدينين
تأسيس بودند؛ لذا تشكيل و  ارس تازهمخالف تحصيل و فراگيري دانش توسط زنان در مد
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را  زنان آنها آموزش. تابيدندرا در مقطعي از تاريخ معاصر برنميافتتاح مدارس دخترانه 
دانستند و معتقد بودند زنان بايد در حد وظايف خانگي اطالعات داشته مي آنان باعث فساد

بودن آموزش زنان صادر بعضي از اين متشرعين ناآگاه حتي فتوايي مبني بر حرام . باشند
، برخوردهاي متحجرينهايي از اسالم بود كه بسياري از بر اساس چنين برداشت. كردند

   )110: 1386رمضاني، (. دادندسسان مدارس دخترانه انجام ميؤآميزي با مخشونت
  اسداهللا علَم، به خطاب ،ضمن رد ديدگاه متحجرين )ره(خمينيامام  هدر اين بار

اي فوق را به كل روحانيت نسبت ، كه نسبت ه1340لوي در اوايل دهه وزير پهنخست
  :گويدمي داد،مي

 ما كه اند فرموده نموده، ايراد كه اخيرى نطق در وزير نخست آقاى جناب
 نظر اگر هستند؛ اصالحات اين مانع اى عده ولى، ايم نموده اصالحات به شروع
 هر. باشند مى اصالحات تيبانپش روحانيون هستند، وآخوندها روحانيون ايشان
 اصول با را زراعت و نمايد تقويت را فرهنگ و بسازد كارخانه دولت آينه
 از ما نمايد، اقدام بهداشت و طب و صنعت پيشرفت در يا و دهد ترويج جديد
  )122: 1همان، ج( .نماييم مى هم كمك و كنيممى پشتيبانى دولت

 مĤبي نمايي و تقدس مقدس. 2
كند كه نماياني معرفي ميتحجر، آنها را مقدسواقعي در معرفي چهره  )ره(خميني امام

عد عبادت ظاهري آن را گرفته و با تأكيد بر مستحبات و خواندن فقط كتب از اسالم، فقط ب
يا اينكه  ؛از اصول اساسي و احكام ضروري دين غافلند )36: 20همان، ج (ادعيه مثل مفاتيح، 
ه فقط از اسالم تسبيح به دست گرفتن و ذكر گفتن را بلد هستند و داند كآنها را كساني مي

 )234: 11همان، ج( .ددانمي  اى براى اسالم و مسلمين تر از هر مسئلهله اينها را مشكلئحل مس
در بين هر است داند، بلكه چنين افرادي ممكن روحانيت نمي نحصر دراين قشر را م ايشان

  مشترك آنان ضربه و صدمه زدن به جامعه، دين و و وجه قشري از جامعه يافت شود
مĤب ممكن است هم در بازار باشد و آدم مقدس«: نويسدايشان در اين رابطه مي. افراد است

  :16 همان، ج( .»زند اي ضربه و صدمه مى يك به گونه رهم در مدرسه يا در جاي ديگر كه ه
468(  
 گرايي واپس ي ونگر سطحي يي،گرا قشري. 3

نماز،  ظاهري فرايض ديني نظير بر انجاممحض و اهتمام به ظواهر دين و تأكيد توجه  
هاي دين، از ديگر صفات متحجرين در آموزهق بدون معرفت و تعم، تالوت قرآن و روزه
اين گروه هر آنچه كه در نصوص ديني به عين يافت نشود، ضد دين دانسته و حكم . است
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اى مقدس  عده«: ح و روشن بود؛ يعني كفر و تكفيرضد دين نيز در نظر آنان بسيار واض
كس قدرت اين را نداشت كه در مقابل دانستند و هيچ نماى واپسگرا همه چيز را حرام مى

ضديت با آموزش فلسفه و تدريس زبان  )ره(امام خميني )278: 21همان، ج(. »دآنها قد علم كن
متحجران نگرش قشري  عتقدند اگرخارجي را از جمله اقدامات اين جريان معرفي كرده و م

و سطحي را كنار بگذارند متوجه خواهند شد كه فلسفه براي استدالل در برابر مخالفان دين 
. شودو يادگيري زبان خارجي براي تبليغ اسالم به غير مسلمانان، از ضروريات محسوب مي

نقالب اسالمي هاي علميه پيش از ادر تشريح گرايش متحجرانه در حوزه )ره(امام خميني
. رفت شمار مىه و فلسفه و عرفان گناه و شرك ب ،يادگرفتن زبان خارجى كفر«: گويدمي

اى آب نوشيد، كوزه را آب  در مدرسه فيضيه فرزند خردسالم، مرحوم مصطفى از كوزه
  )279: 21همان، ج( .»گفتم كشيدند، چرا كه من فلسفه مى

هاي عاقل و انديشي از خصوصيات انسانصدر و آزادانديشي و دوري از دگمداشتن سعه
جهل و جمود ه واسطه بوده و هستند كه ب كساني اما؛ و مقبول دين و عقل است بوده فاضل

را  غير با هر نوع نوآوري و خالقيت مخالفت نموده و هر فكر و انديشهخود و خمود 
واقعاً فكرها «گويند كه  ميدر توصيف اين قشر  )ره(خميني امام. نمايندتخطئه و رد مي
 )73: 18همان، ج(. »عقب افتاده بود

 تعقلبه  توجهي بي زدگي وعوام. 4
اگر اين خصلت در . شود محسوب ميهاي متحجران گرايي از خصلتزدگي و عوامعوام

  ، آفتي بزرگ وفراگير شودهاي ديني و مذهبي بين رهبران ديني و حامالن ارزش
 ،ين است كه هميشه با گذشته و آنچه به آن خو گرفتهخاصيت عوام ا. خواهد بودكننده فلج

اي را بدعت يا هوا و تازهپديده عوام هر . دهدپيمان بسته است، حق و باطل را تميز نمي
شناسد، از اين رو با هر خواند، ناموس خلقت و مقتضاي فطرت و طبيعت را نميهوس مي

نيز در  )ره(خميني امام .ستكند و هميشه طرفدار حفظ وضع موجود امخالفت مي ينوي
ها بود كه هر كس  اين از مسائل رايج حوزه«: دسينوزدگان ميمعرفي چهره و صفات عوام

گرايي آنان،  زدگي متحجران و خرافه عوام )279: 21همان، ج( .»تر بودرفت متدين كج راه مى
و تعقل در  ؛ حال آنكه تفكردهد توجهي به عقل و عقالنيت در اين گروه را نشان مي بي

، عقل را در برابر جهل كافيمتون ديني مسلمين به كرات به كار رفته و كليني در كتاب 
 امام. تر از چندين سال عبادت تلقي نموده است قرار داده است و ساعتي تفكر را فزون

عدم توجه كافي به تفكر و تعقل در همه امور به ويژه در علوم ديني را از جمله  )ره(خميني
دانسته و معتقد است با تكيه بر عقل و آگاهي وسيع از علوم ديني و درك عميق و آفات 

ايشان حتي در  .توان به مبارزه با هرگونه خرافه و تحجر پرداختصحيح معارف الهي مي
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بدان كه اول «: اند سير و سلوك معنوي نيز بر نقش اساسي و مهم تفكر و تعقل تأكيد كرده
 يشانا )6: 1382امام خميني، (. »تفكر است ،به جانب حق تعالي با نفس و حركت هشرط مجاهد

عالمت جهنمي بودن آن است كه دلي «: اند نتيجه عدم تدبر و تعقل را هالكت انسان دانسته
از افق ... كه براي تفقه و تدبر در آيات كريمه صحف تكوين و تدوين خلق فرموده

: همان(. »كه مقام تدبيرات عقليه است، نرسد حيوانيت تجاوز ننمايد و به مقام انسانيت الاقل
278( 

 گريزي قانون و محوري روحيه تك. 5
 و استبداد ، و به تبع آن، خودپسنديمحوري روحيه تكيكي از خصائص فرد متحجر، 

 ند؛ از اين روپذيربرا  اوانتظار دارد كه ديگران سخن همواره  يين صفتچندارنده . رأي است 
گريزي نيز دست به قانوننظر،  مورداساس و گاه نرسيدن به اهداف بيپوچ و  توقّعبه دليل 

قانون را به نفع افكار و عقايد خود تفسير كرده و از قانون برداشت گاهي حتي  ؛زندمي
 توان ميمعاصر  دورهدر صدر اسالم و در اين خصوصيت متحجرانه را هم . كنداستبدادي مي

در خالل جنگ  )ع(امام علي بس برحميل آتشپس از ت خوارج؛ از جمله دكرمشاهده 
انِ « و آية صفين، ناگاه از نظر خود برگشتند و حكميت را تنها از آنِ خداوند متعال دانستند

لّهالَّ لا كْم؛ در حالي كه آيه مزبور در صدد بيان لزوم را به عنوان شعار خود سردادند »الْح
در . گذاري براي بشرالهي است، نه ممنوعيت قانونگذاري با احكام هماهنگي قانون و قانون

  .بر قانون حكميتي كه خود پيشنهاد كرده بودند، عمل نكردند خوارجاين واقعه، 
 مفاسد اكثر سرچشمه بيني راي و خودبزرگخودخواه و يخودبين )ره(خميني امام

  :فرمايد دانسته و مي
يوب و نقايص خود از ديدن ع بر اثر اين خصلت خودخواه و خودبين انسان

 يشها بديپيش خود  حتي ممكن است بيند؛مين را خود هاى بدي وغافل شده 
 .گردد مضاعف نظرش در دارد كههم  ىيها خوبي و فضايل و كند، جلوه خوبى
عيوب و  و نيز غافل شده ديگران خوبىفضايل و  از نسبت، همين به لذا

 ديگران نقص و خود كمال چون پس .گردد مضاعف نظرش در آنها هاى بدي
ش كرده، عجب و خودبرتربيني، او را فرا ا خودشيفتگي نيز ياري و ديد را

 او براى بزرگى و سربلندى حالت و دهد،مي ترفيع ديگران بر را خودگرفته و 
. دوشمي ظاهراو  در ديگران، بر سركشىمحوري و روحيه تك و هداد دست

 )334: 1377امام خميني، (

تابد؛  را بر نمي انتقاد و انتقادپذيري و تضارب آرا خصوصيت در انسان،اين نوع  اساساً
اي عقالنيت در جامعه است، چراكه اگر در جامعه يارتقا موجب در حالي كه نقد و انتقاد
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كشيده سقوط  بهمختلف نباشند آن جامعه  يهاي گوناگون و آراافكار متفاوت و گفتمان
كنيم كسى را حق اشكال  گوييم و مى ه هر چه مىنبايد ماها گمان كنيم ك« .شد خواهد
  )451: 20همان، ج(. »هاست انسان همه اشكال، بلكه تخطئه، يك هديه الهى براى رشد. نيست

 گرايي طلبي و رفاه راحت. 6
زدگي و يكجانشيني از ديگر روحيات افراد متحجر است كه در بين طلبي و رفاهراحت

ود و از آفات جامعه به حساب آمده و موجب عدم همه اقشار جامعه ممكن است پيدا ش
ها به نوعي ظهور و بروز هاين خصلت در همه دور. پيشرفت و بالندگي انسان و جامعه است

  .داشته است
يك خط، خط اشخاص : از صدر اسالم تاكنون دو طريقه، دو خط بوده است

و بخورند اى پيدا بكنند  طلب كه تمام همشان به اين است كه يك طعمهراحت
كردند، اما مقدم بر هر  و بخوابند و عبادت خدا هم آنهايى كه مسلمان بودند مى

ما هم  .در صدر اسالم، از اين اشخاص بودند. طلبى بودچيزى در نظر آنها راحت
 را بر هر چيزى مقدم ي، راحتبوديماشخاصى چنين از اول نهضت اسالمى شاهد 

اى بگيرند و  تند كه نمازى بخوانند و روزهدانس اند، تكليف را اين مى داشته مى
  )519: 14، ج1378امام خميني، (. بنشينند در منزلشان ذكرى بگويند

 فهمي انديشي و كج كج. 7
چنين درك صحيح و مطلق دانستن  ،هاي ديني و انسانيدرك غلط از دين و ارزش

. متحجران استهاي از جمله خصلت از درك نادرست آنان و انتظار پيروي ديگران غلطي
گاه فلسفه  ؛در موضوعات مختلف وجود داشته و تأثيرگذار باشد ممكن است فهمياين كج

درباره  )ره(خميني امام .و عرفان را رد نمايند و گاه دخالت در سياست را در شأن علما ندانند
  :دسينوو حكومت مي تسياس در موردفهمي كج

غرق  ،در منطق ناآگاهان ،فقاهت وقتى شعار جدايى دين از سياست جا افتاد و
شدن در احكام فردى و عبادى شد و قهراً فقيه هم مجاز نبود كه از اين دايره و 

حكومت دخالت نمايد، حماقت روحانى در ] و[حصار بيرون رود و در سياست 
به زعم بعض افراد، روحانيت زمانى قابل احترام و  .معاشرت با مردم فضيلت شد

   )278: 21همان، ج( .وجودش ببارد  ت از سراپاىتكريم بود كه حماق
 :فرمايد نيز ميدر تفسير سوره حمد  )ره(امام خميني

در قم بود؛ وقتى ] از فالسفه[ما كه آمديم قم، مرحوم آقا ميرزا على اكبر حكيم 
ببين اسالم به كجا «: گفته بود كه حوزه علميه قم تأسيس شد، يكى از مقدسين
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رفتند آنجا درس  علما مى» !اكبر باز شده آقا ميرزا علىرسيده است كه درِ خان
خواندند و خيلى مرد صالحى بود؛ و بعد از اينكه ايشان فوت شده بود،  مى

امام خميني، ( !خواند شان در منبر گفته بود كه من خودم ديدم قرآن مى گوينده
1382 :187( 

نگري و تأكيد بر طحيس همچونقشر متحجر با توجه به روحيات و تفكرات متحجرانه 
. كنندهاي ديني ارائه ميهاي غلط و مخالف با اصل دين و ارزش ظواهر دين، برداشت

كنند، به نوعي ها و احكام عرضه ميهاي ديني و مذهبي و ارزشچيزي كه آنان از آيين
متأثر از عاليق و ساليق شخصي و ذهني و روحيات دروني و رواني خودشان است تا تعاليم 

اي خشن و نامناسب هاي خود گاه چهرهآنان با مطلق انگاشتن برداشت. ل و كامل الهياصي
مثالً با برداشت  ؛نمايند كه در تضاد با عقل و فطرت انساني استاز اسالم به مردم ارائه مي
شور و نشاط و خنديدن و شادي را در جامعه به خصوص براي  ،غلط از آيات و روايات

، ولي دهندميمنع كرده و ضد ارزش جلوه  ،آيدالهي به حساب ميجوانان كه از نعمات 
در حالي كه تعاليم قرآن و  ؛كنندو ترويج مي تلقي كردهرا ارزش  اشك حزن و اندوه و

اين نگاه و رويه غلط و ناصواب از معارف . غير از اين است) ع(و ائمه اطهار) ص(پيامبر
گرفتار افكار متحجرانه  خود كه )ره(خميني امام .است ديني در دين گريزي جوانان مؤثر

  :فرمايده ميين بارازمان خود بود، در 
فهمانى كه حتى با تشكيل حكومت اسالمى مخالف، و آن را از حكومت  كج

  فكرانى كه فريضه بزرگ حج را محدود به كج! دانند طاغوت بدتر مى
اى اسالمى هاى مسلمانان و كشوره محتوا كرده، و ذكر گرفتاري يك ظاهر بى

هاى جابر  وابستگان به حكومت. شمارند برخالف شرع و تا سرحد كفر مى را
  انحرافى كه فرياد مظلومانى را كه از گوشه و كنار جهان در اين مركزِ

بازيگرانى كه . كنند زندقه و بر خالف اسالم وانمود مى ،اند فرياد جمع گرديده
جويان،  براى غارتگران و سلطهداشتن مسلمانان و بازكردن راه  براى عقب نگه

  اند و اهتمام به امر مسلمين اسالم را در كنج مساجد و معابد محصور نموده
  ...كنند را بر خالف اسالم و وظايف مسلمانان و علماى اسالم معرفى مى

  فريضه نماز جمعه را به يك صورت خشك مقصور كرده و تجاوز از اين
  همان،( .ت اسالم غريب و ناشناخته استبايد گف... دانند حد را ضد اسالم مى

  )20: 19ج
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 عدم توجه به نقش زمان و مكان در اجتهاد. 8
تشيع كه حامالن و متوليان دين و مذهب و  درهاي علميه و نهاد روحانيت حوزه

 و اگر دچار تحجر و رخوت و تصلّب فكري شوند ،هاي ديني و اجتماعي هستند ارزش
دين و به اط و اجتهاد احكام در نظر نگيرند، هم به خود و هم نقش زمان و مكان را در استنب

دين اسالم . تالش اجتهادي پيوسته بايد همراه با نوآوري باشد .د زدناجتماع ضربه خواه
براي هر زمان و مكان مفيد و كارآمد است و شريعت اسالمي، شريعت خاتم و نهايي است 

  در منشور روحانيت )ره(راستا امام خمينيدر همين  .پذيردكه خداوند غير از آن را نمي
  :دسنينومي

ولى اين بدان معنا  ،صحيح است] سنتي و جواهري[اجتهاد به همان سبك 
كننده در  نيست كه فقه اسالم پويا نيست، زمان و مكان دو عنصر تعيين

له در ئاى كه در قديم داراى حكمى بوده است به ظاهر همان مس مسئله. اجتهادند
كم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدى روابط حا

پيدا كند، بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى 
همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است، واقعاً موضوع 

مان مجتهد بايد به مسائل ز. طلبد جديدى شده است كه قهراً حكم جديدى مى
 )289: 21، ج 1378امام خميني، ( .خود احاطه داشته باشد

 زدگي شخصيت وتقليد كوركورانه . 9
هاي دور در ميان جوامع بشري از گذشته ،دافرااز كوركورانه  پرستي و اطاعت شخصيت

 واج داشته است، اماربيشتر اين پديده در جوامع بدوي و در قرون وسطي . متداول بوده است
 بدترين نوع. هنوز شاهد آن هستيم نيزو در جوامع پيشرفته  21ه در قرن جالب است ك

آن است كه اطاعت جنبه عقيدتي پيدا كند و مردم خود را ملزم به هم  پرستيشخصيت
ها اين شخصيت.بينندبان احكام ديني و حكام زمانه متوليقيد و شرط از مروجان و اطاعت بي

گوناگون خود را مقدس جلوه دهند و بدين ترتيب هاي كنند با شيوهنيز گاهي سعي مي
زمينه و  متداول باشد،پرستي اي كه شخصيتدر جامعه. افراد زير دست را به كرنش وادارند

اهللا آيت. شودچنين روحياتي فراهم ميرشد و تحجر و تحجرگرايي به بستر گرايش 
  :گويددر اين باره مي ،)ره(خميني ابوالقاسم خزعلي، از شاگردان امام
فكر بكنيد،  ؛شنويد، تعبدي نپذيريدحرف مرا كه مي: فرمودامام به شاگردان، مي

در مقام بحث، فكرتان را آزاد نگه داريد و نگوييد استاد گفته . استدالل بكنيد
 )44: 1379 ستوده،( .خودتان فكرتان را به كار بيندازيد! استاد گفته باشد. است
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 دروغ مصلحتيگرايش شديد به  دورويي و. 10
هاي ديگر افراد يو مذهب از ويژگهاي مصلحتي به نام ديندوروريي و گرايش به دروغ

هاي ديني در جامعه اين طيف گاه در راستاي حفظ دين و ارزش. انديش و متحجر استگم
پندار و كردار و  برخي. شونداجتماع به دروغ متوسل ميدر خاطر مصلحت افراد هبحتي و يا 

و عكس آن را انجام داده ، در جامعه دهنده در خانه يا جمع خصوصي بروز ميرفتاري ك
 )ره(خميني در تقبيح چنين اخالق و كرداري امام .دهنداي ديگر نشان ميخود را گونه

تأكيد
 

:كنندمي   
گلوله حيله و مقدس مĤبى و تحجر، گلوله زخم زبان و نفاق و دورويى هزار بار 

قدر كه اسالم  آن .درد سوزاند و مى گر و جان را مىبيشتر از باروت و سرب، ج
نما ضربه خورده است، از هيچ قشر ديگر نخورده است  از اين مقدسين روحانى

 .كه در تاريخ روشن است) ع(و نمونه بارز آن مظلوميت و غربت امير المؤمنين
  )280: 21، ج1378امام خميني، (
ته، گاه در نظر و عمل رفتاري پيچيده گرايي و تأكيد بر گذشرغم واپسعلي متحجران

به همين دليل در زمان . دهنداز خود نشان داده و در راستاي اهداف خود تغيير روش مي
اي دلسوز و چرا كه با چهره نمايد،دشوار ميحاضر شناخت چنين تفكري بسيار سخت و 

 :كنندمي ها و نظرات خود را تبليغ كرده و دفاعظاهرالصالح و حق به جانب ديدگاه
مĤبى و طالب جوان بايد بدانند كه پرونده تفكر اين گروه همچنان باز است و شيوه مقدس«

. »...اند شكست خوردگان ديروز، سياست بازان امروز شده. دين فروشى عوض شده است
  )281: 21، ج1378امام خميني، (

 عدم توجه به مشاركت عمومي و رقابت سياسي. 11
د كه يا اعتقادي به ارتباط دين و سياست نداشتند يا اگر هم به در گذشته كساني بودن

لحاظ نظري به عدم تفكيك دين از سياست و حكومت معتقد بودند، در عمل ساكت بوده 
حتي همراهي و . سازي تشكيل حكومت انجام ندادندو اقدامي و حركتي در جهت زمينه

س از پيروزي انقالب اسالمي و تشكيل اين طيف از افراد پ. از انقالبيون نكردند نيزحمايت 
وقت از تر از انقالبيون ديروز شده و وقت و بينظام جمهوري اسالمي ضمن اينكه انقالبي

دهند، براي مردم حقي جهت مشاركت در امور زنند و نظر ميمي دمحكومت اسالمي 
 مبرخالف اين طرز تفكر، اما. سياسي و تعيين سرنوشت سياسي خويش قائل نيستند

، است معتقد است مشاركت در امور سياسي و تعيين سرنوشت نه تنها حق مردم )ره(خميني
بلكه آنان تكليف دارند كه در امور سياسي دخالت نمايند و در عرصه سياست و اجتماع 

 :ندگفتامام خطاب به اين گروه . آفرين داشته باشندحضور فعاالنه و نقش
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همه قشرها بايد در سياست دخالت  حرف ما اين است كه نه روحانى تنها،
سياست يك ارثى نيست كه مال دولت باشد، يا مال مجلس باشد، يا مال . بكنند

كه در يك ]  است[سياست معنايش همين وضع آن چيزهايى . افراد خاصى باشد
همه اهالى اين كشور در اين معنا . گذرد از حيث اداره آن كشور كشورى مى
. رند در سياست دخالت بكنند؛ تكليفشان استها حق دا خانم. حق دارند

  همان،( .هاستروحانيون هم حق دارند در سياست دخالت بكنند، تكليف آن
  )10:15ج

 زيستي گرايي با شعار ساده تجمل. 12
كنند، ولي دهند و مردم را دعوت به دوري از دنيا ميزيستي ميشعار زهد و ساده رخيب

حتي در اين . برنداز مواهب دنيايي استفاده مي ن سطحدر باالتريخود و اهل و عيالشان 
 اگر زندگي امام .زنندزمينه راه افراط پيموده و در صورت اعتراض دست به توجيه مي

گونه نبود؛  اين وجهايشان به هيچ بينيم كهرا به عنوان الگو درنظر بگيريم، مي )ره(خميني
گفتند اگر امام مي پندارند كهاين گونه مياي عده. بودي ايشان متفاوت نظاهر و باطن زندگ

در خط امام باشيم بايد پابرهنگان جامعه را روزبروز  خواهيممياسالم پابرهنگان يعني اگر ما 
فقر از جامعه  كه تمام تالش امام و مسئوالن نظام اين بوده و هست كهدرحالي !بيشتر كنيم
پيامبر اسالم نيازى به مساجد اشرافى و « :ايدفرم در اين باره مي )ره(خميني امام .رخت بربندد

پيامبر اسالم دنبال مجد و عظمت پيروان خود بوده است كه . هاى تزئيناتى ندارد مناره
  )81: 21همان، ج( .اند هاى غلط حاكمان دست نشانده به خاك مذلت نشسته سياستمتأسفانه با 

  هاي مقابله با تحجرگراييراه
در  )ره(خميني امام اقداماتانقالب اسالمي و  هايدشواريو ها سختي مجددبازخواني 

و راه دشواري  گرايان متحجران و واپس ها و ساختارهاي متحجرانهشكني انگاره شالوده زمينه
و  ،ها از سوييهاي اين انگاره، و توجه به ابعاد و ريشهه شده استپيمود كه در اين راستا

يافته تحجر مدرن براي تثبيت اصول خود و  سازمان هاي سياسي و فرهنگي گسترده وتالش
هاي كهنه ري از اضمحالل و سقوط آن از سوي ديگر، اين احتمال را كه هم انگارهيپيشگ

سياست، عدم نقش مردم در تعيين سرنوشت و يا نمادين بودن  ازتحجر از قبيل جدايي دين 
هاي جديد براي ، با تبيين...نقش آنان در حكومت، عدم كارآمدي اجتماعي سياسي دين و

هاي نوين و انگاره چنين امكان بازتوليدهم .، بسيار جدي استهاي آينده، مقبوليت يابدنسل
ضرورت تالش مستمر و عميق فكري، فرهنگي و تربيتي  ،ها و نمادهاي جديد تحجرقالب

نيازهاي  هاي خالص، اصيل و تغيير ناپذير متناسب بارا براي احيا، توسعه و تبيين سنت
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هاي امام تالش در ضمن. سازدآشكار و قطعي مي هاي قابل قبول تجدد،جديد و تعيين جنبه
پردازان انقالب اسالمي در جهت بازشناسي و بازيابي وران و نظريهو ساير انديشه )ره(خميني
ه نسل ها و نمادهاي تحجر، جمود و انحراف و مقابله با آن بايد استمرار يافته از نسلي باليه

  .ديگر منتقل شود
خصوص ه ب ،)ره(خميني امام هايها و سخنرانيرا بايد در پيامبا متحجران هاي مقابله راه

اهميت جريان شناسي متحجران از نگاه . جستجو كرد» منشور روحانيت«پيام معروف در 
  ميدانفريبانه به  اند متحجران با نقاب عوام صراحت فرمودهبه امام تا آنجاست كه ايشان 

در ادبيات  .گذارندآيند و در نهايت اگر بتوانند موفق شوند چيزي براي انقالب باقي نميمي
نمايي و مخالفت با استفاده از علم هاي سياسي، مقدسبداخالقي ،)ره(خميني و گفتمان امام

ت با ي مردم، مخالفأمĤبانه داشتن به راسالم، نگاه قيمبا در مديريت جامعه به بهانه مخالفت 
استفاده از مظاهر تمدن در مسير پيشرفت جامعه، مقدس جلوه دادن تمام مظاهر كهن 

ترين  مهم... همچون استفاده از اسب به جاي اتومبيل و تعيين تكليف كردن براي مردم و
  :توان برشمردهاي مقابله از ديدگاه امام را اين گونه ميراه. تهاي اين جريان اس شاخص

  سالمشناخت حقيقت ا. 1
واقعيت و حقيقت اسالم  هاي مقابله با تحجر و تحجرگرايي، شناختيكي از بهترين راه

اى از آن  و فقط يك قشر و پوسته هرا رها كرداز زماني كه مسلمين حقيقت اسالم . است
حفظ صورت  متأسفانه در زمانه فعلي. ندشدماندگي  ي و يأس و عقببدبخت ، دچارباقى ماند

اما حقيقت اسالم . شودبيشتر اهميت پيدا كرده و عمل مي  حقيقت اسالماسالم از معنا و 
و ) ع(و ائمه اطهار) ص(چيست؟ بالطبع همان است كه در سيره نظري و عملي پيامبر اسالم

 ،سؤال شد كه اسالم را توصيف كند )ع(علىامام از . فقها و علماي آگاه و عامل بوده است
  شهيد مطهري در توضيح آن )25حكمت : 1368البالغه، نهج(. »اسالم تسليم است«: فرمود
يعنى حقيقت اسالم كند؛ در اصل جمله واقعيت و حقيقت اسالم را معنا مياين : گويدمي

عناد نداشتن و تعصب نداشتن و لجاج نداشتن با حقيقت است، اسالم اين است كه بشر 
كند كه در عين كمال  اد مىاى را به اشاره ي قرآن كريم عده. درباره حقيقت تسليم باشد

  )198: 22ج تا، مطهري، بي( .ورزيدند يقين به صدق و راستى پيغمبر اكرم، انكار مى
ها و زنگارهايى كه بر  در طول حيات خويش همواره كوشيد تا پيرايهنيز  خمينىامام 

اثر تالش مشترك دشمنان دين و متحجرين و دين به دنيافروشان بر جوهرمفاهيم و 
ترسيم ) ص(را آن گونه كه پيامبر اكرم سالمى نشسته بود، بزدايد و اسالم نابمناسك ا

پيش از پيروزي انقالب در پيامي به  .كرده بود به نسل تشنه عدالت و حقيقت عرضه دارد
  :فرمايد جوانان حوزه و دانشگاه مي
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جانب چشم اميدم به جوانان روحانى و دانشگاهى مسلمان بوده و انتظار دارم  اين
دارى را در  كه با تهذيب نفس و اخالص، مطالعات و تحقيقات وسيع و دامنه

زمينه شناخت احكام اسالم و مبانى نورانى قرآن آغاز نمايند؛ اسالم واقعى را 
اخته، تباين اسالمِ پيغمبر خدا ملت اسالم را بيدار و آگاه س. بشناسند و بشناسانند

هاى غاصب و جائر  و اولياى او را از اسالم ساختگىِ امثال معاويه و حكومت
و به دنيا بفهمانند اين اسالمى  ،به آنان برسانند ،نشانده استعمار  هاى دست دولت

زنند، اسالمِ ساخته و پرداخته سالطين  هاى دست نشانده از آن دم مى كه دولت
باشد كه در برابر قرآن و آيين مقدس پيامبر بزرگ اسالم  اسى مىاموى و عب

  )487: 2، ج1378امام خميني، ( .درست شده است
هاي گذشته تحريف شده معتقد بود كه چهره واقعي اسالم در طول قرن )ره(امام خميني

 اسالم را تنها در عبادات و احكام و تقواي ظاهري معرفي. و فقط ظاهري از آن باقي است
  . تهي كه كاري به سياست و حكومت ندارد خاصيت و ميان اسالمي بي. اندكرده

يكى از بدترين چيزى كه اجانب در بين مردم و در بين خود ما القا كردند، اين 
اين . كاري به ظلم ظالمين ندارد. همه چيزش براي عبادت استاست كه اسالم 

اسالم همه . نداهگر نشان داداسالم را به صورت ديديدگاه اسالم مسخ شده است؛ 
سياست دارد، فقه دارد، فلسفه دارد، همه چيز : قرآن همه چيز دارد .چيز است

همان، ( .انسان همه چيز است و بايد همه احتياجاتش را قرآن تأمين بكند. دارد
  )287: 6ج

شناسي و آگاهي به زمان انسان شناخت صحيح و داشتن علم و دانش در كنار موقعيت 
كسي كه عالم به زمان خويش نباشد به اشتباه و خطا . كندانديشي و تحجر دور مياز دگمرا 

پرستي و تحجرگرايي نجات خواهد افتاد و هرگز نخواهد توانست خود و ديگران را از كهنه
گاه . اندهاي مختلف به اين نكته توجه و تذكر دادهنيز بارها به مناسبت )ره(امام خميني. دهد

  :اندخيلي ساده درباره شناخت شرايط زمان و مكان فرمودهبه زبان 
 اى بسيار خوب است، لكن ها هست كه يك حرفى يك مسئله بعضى وقت

فرض كنيد نماز كه از همه  مثالً؛ طرحش در يك موقعى خوب نيست
ها افضل است و مسائلش هم واجب است كه انسان ياد بگيرد، يك  عبادت

آمده است و يك عده از برادرهايمان زير خاك  افتد كه زلزله وقت اتفاق مى
. هستند، و آن وقت ما جمع بشويم، بنشينيم راجع به مسئله نماز صحبت كنيم

  )117: 11، ج1378امام خميني، ( .له خوب است، وقتش خوب نيستئمس
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  افشايِ چهره واقعي تحجر. 2
 تمامى كه است برخوردار خاصى پيچيدگى از مريكايىآ اسالم با مبارزه راه

 براى هنوز متأسفانه كه، گردد روشن پابرهنه مسلمانان براى بايد آن زواياى
 ناب اسالم« و »مريكايىآ اسالم« بين مرز اسالمى هاى ملت از بسيارى
 و متحجر نماهاى مقدس اسالم و محرومان، و پابرهنگان اسالم و »محمدى
 روشن و. است دهنش مشخص كامالً درد، بى مرفهين و خدانشناس دارانسرمايه
بيشتر وظيفه  كه است مهمى بسيار سياسى واجبات از حقيقت اين ساختن
  )121: 21، ج1378امام خميني، (. و روحانيت است تا انجام دهد علميه هاى حوزه

واقعي  زهد. زاهد واقعي نيستندكه در حالي كنند،  برخي اوقات متحجران زهدفروشي مي
. وابستگي به هيچ چيزي جز خدا و مظاهر آن و عدمرغبتي به دنيا  بي چيزي نيست جز

مگر آنكه اين امور  ،بنابراين زهد با داشتن ثروت مقام و منصب و مانند آن منافات ندارد
  :دفرمايمي )ع(عليامام . باعث غفلت از خدا و معنويت گردد

ا علي ما فاتَكُم وال تَفْرَحوا بِما لكَيال تَأْسو « اَلزُّهد كَلُّه بينَ كَلمتَينِ منَ الْقُرْآنِ
حقيقت و تماميت زهد، در دو جمله قرآن بيان شده است )23حديد، آيه (؛ »اتيكُم :

بر آنچه از دست شما رفته، حسرت نخوريد و به آنچه به شما رسيده، شادمان «
  ».مباشيد

أْس علَى الْماضي فَمنْ لَم ي«: فرمايدآن گاه حضرت در تفسير و توضيح آيه شريفه مي
هبِطَرَفَي دأَخَذَ الزُّه ي فَقَدبِاآلت فْرَحي نْ لَمم ؛ پس كسي كه بر گذشته افسوس نخورد و به و

  )440: 1368البالغه، نهج(. »آينده شادمان نباشد، همه جوانب زهد را رعايت كرده است
لف تحجر و تحجرگرايي، اما پسند و مخازهد به اين معنا، زهد واقعي است و اسالم

و  ندارد اجر و ثوابيزهدي كه بريده از دنيا و خلق باشد دروغين و خود انزوايي است؛ 
زهدفروشي را كه ريشه تحجر  )ره(امام خميني. ه زجر و عقاب در پي آن خواهد بودبلك

  :كنداست، چنين توصيف مي
  زيرـود مـخ يروـقلندر، آب يروش اـمف دـزه

  چه شد؟ ايتو، پس اقبال بر دن يزاهد ار هست
  استي خوبش كاسب م،يها كه ما كردعبادت نيا

  چه شد؟ هايخودپرست نياخالص با ا يدعو
  ردار دستـب شتن،يخو ياز دعوت به سو رشدـم

  د؟ـه شـاّال چ يـول ،دستمـيت را شنـالاله
  )94: 1378امام خميني، (
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  داشتن الگو و سرمشق مناسب در زندگي. 3
خطرترين راه و و سرمشق مناسب در زندگي فردي و اجتماعي بهترين و بيداشتن الگ
البته بايد دقت نمود كه هر . گيري و نجات از دام تحجر و تحجرگرايي استبراي پيش

 انسان كاملپيروي و سرمشق قرار دادن يك . تواند الگو قرار گيردكس و هر چيزي نمي
هاى انسانى در او  نسانى است كه همه ارزشآن ا انسان كامل نيز. ترين راه است نزديك

اين انسان  .از افراط و تفريط به دور باشدو  رده و به حد اعال رسيدهرشد كهماهنگ 
ابراهيم ربه   و اذ ابتَلى«، كند مى» امام«شود انسان كامل، انسانى كه قرآن از او تعبير به  مى

هاى ابراهيم بعد از آنكه از امتحان )124: بقره(؛ »ك للنّاسِ اماماًبِكَلمات فَاتَمهنَّ قالَ انّى جاعلُ
ها نمره رسانيد و در همه آن امتحانا گوناگون و بزرگ الهى بيرون آمد و همه را به انته

   .عالى گرفت، به مقام امامت رسيد
م و توانند او را الگو و اماها ميمقام امامت يعني انسان كامل بودن كه ديگر انسان

كه چرا، و بهترين الگو انسان كامل استنيز يك ) ع(علىامام . پيشواي خود قرار دهند
امام  .در او رشد كرده است» هماهنگ«طور  و به»  در حد اعال«، »هاى انسانى همه ارزش«

  :گويددر اين باره مي )ره(خميني
راى ما بايد پيرو يك چنين انسان كاملى باشيم كه در همه ابعاد متخصصين ب

در هر بعدى اگر كسى بخواهد مثَل بزند، به ايشان مثَل . كنند ايشان تواضع مى
و در  ،در بعد زهد و علم، و در بعد رحمت به مستضعفين و مستمندان. زند مى

و در  ،شود بعد جنگ و شجاعت، و خالصه در همه ابعاد به ايشان مثَل زده مى
. بايد تابع يك همچو فردى باشيمحقيقت يك موجود هزار بعدى است و ما 

  )419: 17، ج1378امام خميني، (
  توجه به تعقل و دوري از خرافات. 4

ها را به دين مبين اسالم انسان. توجه به عقل و تعقل و تفكر در اسالم جايگاه بلندي دارد
تفكر و معرفت در همه امور توصيه كرده و هيچ عملي را بدون آن مورد قبول و ارزش 

قرآن در سراسر آياتش بشر را به تعقّل و استدالل و مشاهده عينى و تجربى . انددنمي
هاى ختم نبوت  اينها همه نشانه. كند طبيعت و مطالعه تاريخ و به تفقّه و فهم عميق دعوت مى

خواهد كه مردم از  قرآن همواره مى .و جانشينى عقل و علم به جاى وحى تبليغى است
در اصول دين بايد  به همين دليل. داند را كافى نمى يشناخت تعبد و انديشه به ايمان برسند

كند و بر  انسان با نيروى تعقل، قوانين كلى جهان را كشف مى .كردو تفكر منطقاً تحقيق 
كند و  استخدام مى قوانين كلى طبيعت، طبيعت را عمالً اساس شناخت كلى جهان و كشف
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گرايي انسان را از افتادن به جبر و  به عقل و عقل ؛ لذا توجهدهد در اختيار خويش قرار مى
  .كندتحجر مصون مي

  باالترين فضيلت و كماالت و سلوك انساني را در تفكر دانسته و )ره(امام خميني 
  :گويدمي

و تفكر مفتاح ابواب معارف و كليد . بدان كه از براى تفكر فضيلت بسيار است
و در  ،ه حتميه سلوك انسانيت استخزائن كماالت و علوم است، و مقدمه الزم

در  ...قرآن شريف و احاديث كريمه تعظيم بليغ و تمجيد كامل از آن گرديده
، است كه تفكر يك ساعت از عبادت يك صلّى اللّه عليه و آله حديث نبوى،
در . و از بعض علماى فقه و حديث هزار سال هم حديث شده ...سال بهتر است

اى نتيجه يا  ت و مراتبى است، و از براى هر مرتبههر صورت، از براى آن درجا
  )191: 1382امام خميني، (. نتايجى است

داند و بارها در سيره راه و چاره را در دوري از خرافات و اوهام مي )ره(امام خميني 
ايشان در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره . نظري و عملي به آن تأكيد نموده است

  :گويدي ميهاي حكومت اسالم ويژگي
اسالمى كه بيشترين تأكيد خود را بر انديشه و فكر قرار داده است و انسان را 

هاى ارتجاعى و ضد انسانى دعوت  به آزادى از همه خرافات و اسارت قدرت
هاى مفيد بشر كه  كند، چگونه ممكن است با تمدن و پيشرفت و نوآوري مى

  )409: 5، ج1378يني، امام خم(! هاى اوست سازگار نباشد؟ حاصل تجربه

  بندي جمع
اند، زيرا  مĤبان و متحجران داشته جانبه با مقدس اي سخت و همه مبارزه )ره(امام خميني

دهند، چيزي جز يكسري ظواهر و  دانستند آنچه كه آنها به نام دين به مردم ارائه مي مي
ر پيكر اسالم از ها ب ترين ضربه قشريات كه با اوهام و خرافات آميخته شده، نيست و مهلك

هاي  با آگاهي و درايت خاص خويش طي دوره )ره(امام خميني. طريق آنان وارد شده است
فهم و متحجرين به  مĤبان كج مختلف تاريخ انقالب اسالمي، همت خود را در طرد مقدس

اوضاعشان   روشني نشان داده و خطر آنها را گوشزد نمودند تا راه مسلمانان به سوي اصالح
آينده را به خوبي   ها را به درستي تشخيص داده و استراتژي باشد و خطرها و آفتروشن 

  .ترسيم نمايند
هاي واضح و مشخص در شناسايي اسالم  تأكيد و تكرار امام بر اين امر و ارائة مالك

و افشاي اسالم آمريكايي در قالب تعابير و الفاظ صريح و كوبنده در ) ص(ناب محمدي
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سابقه بوده و حكايت از احساس خطر جدي ايشان در مورد  ايشان بيهاي آخر عمر  سال
بدين معنا كه . هويت انقالب اسالمي و آينده آن از ناحية پيروان اين جريان انحرافي دارد

آنها در داخل كشور نه تنها   هنوز پس از گذشت چند دهه از پيروزي انقالب ريشة
در صورت عدم مبارزه جدي با اين جريان  خشكانده نشده، بلكه انسجام نيز يافته است و

هاي  ها و ارزش منحرف و ظاهرفريب، ريشه و زيربناي فرهنگي و اعتقادي انقالب و آرمان
  .امام راحل از بين خواهد رفت
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