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  چكيده

اي است كه نظام سياسي اسالمي مورد نظر ايشان را خميني، منظومهانديشه سياسي امام 
دهد و جمهوري اسالمي ايران مبتني بر انديشه امام راحل است و استمرار تشكيل مي

جا كه مرحله از آن. باشدحاكميت آن، منوط به انتقال انديشه حضرت امام به نسل جديد مي
ميزان آشنايي طالب و دانشجويان نسل سوم  آشنايي مقدمه التزام است، در پژوهش حاضر،

نامه، انقالب اسالمي ايران در شهر قم با اخالق سياسي امام با روش پيمايش و ابزار پرسش
مورد بررسي قرار گرفته است؛ تا بدين وسيله از استمرار حاكميت جمهوري اسالمي ايران 

ه پژوهش، ميانگين ميزان آشنايي برابر يافت. بر مبناي انديشه سياسي امام اطمينان حاصل شود
هاي باشد و نيز متغيردرصد مي 04/78جامعه نمونه با بعد اخالق سياسي انديشه سياسي امام 

اي جنس، وضع تأهل، محل سكونت و مقطع تحصيلي در ميزان آشنايي آنان با اين زمينه
در ميزان آشنايي آنان  سن و محل تحصيل بعد از انديشه سياسي امام تأثير نداشته، بلكه متغير

  .با انديشه امام اثرگذار بوده است
  

   :كليدي هايواژه
  .انديشه سياسي، امام خميني، اخالق سياسي، نسل سوم، انقالب اسالمي، ايران
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  مقدمه
ترديد انديشه سياسي امام خميني به عنوان طرح جايگزين رژيم شاهنشاهي، مبناي  بي

حاكميت آن منوط به انتقال موفق نظام  ت و استمرارتأسيس جمهوري اسالمي ايران اس
هاي مهم هر حكومتي آن است در واقع، از دغدغه .باشدفكري امام راحل به نسل جديد مي

اصلي  هاي يكي از دغدغه. تا مقبوليت خود را در نظر شهروندان، حفظ و ارتقا ببخشد
مي، اين آمادگي و انگيزه جمهوري اسالمي ايران آن است كه آيا نسل سوم انقالب اسال

الزم را براي پايداري و مقاومت در راه تحقق اهداف انقالب اسالمي و مباني جمهوري 
هاي انقالب و حفظ اسالمي دارد؟ بديهي است، از شروط اوليه و ضروري تحقق آرمان

كه عنوان مبناي تشكيل نظام است، چرانظام، آشنايي نسل جديد با انديشه سياسي امام به
  .مرحله آشنايي، مقدمه و اساس رفتار و التزام نسل جديد به انديشه ايشان است

انديشه سياسي امام بر اساس الگوي تقسيم سه بعدي اسالم به سه قسم فلسفه سياسي، فقه 
بعد اخالق سياسي انديشه امام به دليل پرداختن به . شودسياسي و اخالق سياسي تقسيم مي

است، ضرورت تهذيب نفس در موفقيت حاكمان و سعادت مباحث رابطه اخالق و سي
جامعه و تقدم اخالق بر سياست، از اهميت خاصي برخوردار است؛ پس الزم است بدانيم 
نسل سوم انقالب اسالمي در اين زمينه در چه وضعيتي قرار دارد و به چه ميزان با اين بعد 

اميدواري به استمرار حاكميت نظام و  اساسي از انديشه سياسي امام آشنايي دارد تا به ميزان
آيا نسل سوم انقالب اسالمي كه . هاي انقالب و انديشه سياسي امام پي ببريمتحقق آرمان

هاي مختلف نظام جمهوري اسالمي ايران تدريج در اليهدوره حيات امام را درك نكرده و به
در حفظ، تقويت و رفع  تواندكند، بدون آشنايي كافي با انديشه امام ميورود پيدا مي

هاي نظامِ برآمده از آن انديشه اقدام كند؟ روشن است، عدم توفيق نظام در انتقال كاستي
باورها و انديشه سياسي امام به نسل سوم، موجب كاهش مشروعيت و مقبوليت نظام خواهد 

ن سالمي ايراشد كه نتيجه آن اضمحالل تدريجي حاكميت انديشه سياسي امام و جمهوري ا
اي برخوردار است؛ از اين رو پرسش موضوع مذكور از اهميت ويژه بنابراين. خواهد بود

اصلي مقاله حاضر اين است كه ميزان آشنايي نسل سوم انقالب اسالمي ايران با بعد اخالق 
سياسي امام خميني چقدر است؟ تا روشن شود كه جمهوري اسالمي به چه ميزان توانسته 

باني نظري خود را در اين بعد به نسل جديد منتقل نمايد؟ در واقع، است الگوي فكري و م
آنچه موجب انتخاب اين موضوع شد، كمك و تالش در تحليل درست وضع موجود، 

هاي فرصت و تهديد و حفظ و ارتقاي مشروعيت و استمرار حاكميت نظام شناسايي زمينه
جمهوري اسالمي ايران در  جمهوري اسالمي ايران با تشخيص نقاط قوت و ضعف عملكرد

  .ذيري سياسي و انتقال انديشه سياسي امام به نسل جديد استپجامعه
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البته انديشه سياسي امام داراي ابعاد ديگري نيز است كه به داليل تخصصي بودن 
طالب و دانشجويان نسل (موضوعات، رعايت اختصار، مراعات سطح و ظرفيت مخاطبان 

  .كنيماز بررسي آن ابعاد در اينجا صرف مي و ظرفيت زماني تحقيق،) سوم
دست آورده است، در موضوع مذكور با تا آنجا كه نگارنده در مطالعات اكتشافي به

البته در خصوص . رويكرد جامعه شناسي سياسي، آثار و گزارش تحقيقي وجود ندارد
است؛ برخي از  هاي متعددي در قالب كتاب يا مقاله منتشر شدهانديشه سياسي امام، پژوهش

ها ضمن بيان زندگي و آثار سياسي امام، مباني، مفاهيم بنيادي و مباحث انديشه اين پژوهش
جمشيدي، (اند؛ سياسي امام را در دو حوزه فلسفه سياسي و فقه سياسي مورد بررسي قرار داده

ي امام دنبال برخي ديگر، مفهوم خاصي را در انديشه سياس )1387بزرگي،  ؛ جهان1384؛ فوزي، 1388
هاي فلسفي امام را اعم از فلسفه سياسي، بعضي ديگر از محققان، انديشه )1390برزگر،(اند؛  كرده

تعدادي ديگر از پژوهشگران، مستندات قرآني فلسفه  )1389غفوريان،(اند؛ مورد بحث قرارداده
 )1386و  1384زايي،  كل(اند؛ سياسي امام و سير تطور تفكر سياسي امام را مورد بررسي قرار داده

اند؛ بعضي در خصوص رابطه مباني انديشه امام با سياست و اخالق، دست به پژوهش زده
اند؛ سوم پرداختهبعضي ديگر به بازخواني زندگي سياسي و عملي امام براي نسل )1388اسالمي،(
ر سياسي دسته ديگر از مطالعات به بررسي برخي از مفاهيم اخالقي از منظ )1390قادري، (

؛ 1387فر،  ، سهرابي1389؛ استيري، 1389؛ خلجي، 1389 ابراهيم زاده،(اند؛ اجتماعي از ديدگاه امام اقدام كرده
همراه  اما در مجموعه آثار موجود، درباره بعد اخالق سياسي امام به )1387پور،  حسينعلي
دانشجويان بندي و با روش پيمايش در خصوص بررسي ميزان آشنايي طالب و شاخص

  .نسل سوم انقالب اسالمي با بعد مذكور انديشه سياسي امام، اقدامي صورت نپذيرفته است

  چارچوب مفهومي
  .پردازيم ابتدا به تعريف مفاهيم انديشه سياسي و اخالق سياسي مي

اي از آرا و عقايدي است انديشه سياسي در اينجا به معناي مجموعه :1انديشه سياسي .1
  عقالني و مستدل درباره چگونگي سازمان دادن به زندگي سياسي مطرحكه به شيوه 

اگر انديشه سياسي بر اساس هر يك از مباني فلسفي، فقهي و اخالقي مطرح شود، . شودمي
اين سه  )14: 1384فوزي، (. شودبه ترتيب، فلسفه سياسي، فقه سياسي و اخالق سياسي ناميده مي

ديگر در تعامل بوده و داراي رابطه ك سيستم با يكعنوان يقسم از انديشه سياسي به
معناداري هستند و موفقيت نظام، با رعايت لوازم هر سه قسم حاصل خواهد شد؛ در واقع، 

                                                      
1. Political Thought. 
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از نظر هر انديشمندي ) مدينه فاضله(انديشه سياسي، الگويي براي رسيدن به وضع مطلوب 
خميني همان منظومه فلسفي ايشان  منظور از انديشه سياسي امام )30: 1384 زايي،لك(. است

تعيين اهداف (شود و داراي اركان انديشه سياسي است كه به اداره امور جامعه مربوط مي
  .باشد، مي)معقول، تعيين و انتخاب ابزارهاي الزم براي رسيدن به هدف، منطقي بودن ابزارها

ها، قواعد و از ارزشاي مراد از اخالق سياسي در اين مقاله، مجموعه :اخالق سياسي .2
هاي سياسي مبتني بر مكتب اسالم است كه رعايت آنها براي رسيدن به كمال معيار

  ضروري است؛ اگرچه براي همه مردم الزم است، ولي براي سياستمداران، ضرورت
  )118: 1385الهامي نيا، (. بيشتري دارد

 )110 ،1ج :1373دهخدا، (هاي فارسي آمده است، نامهگونه كه در لغتهمان :آشنايي. 3
آشنايي به معناي اطالع، آگاهي، اُنس و شناخت از امري، چيزي، كسي و يا كاري است؛ 

خواهيم باشد؛ يعني ميدر اينجا به معناي اطالع و آگاهي مي» آشنايي«اما منظور از مفهوم 
الع و آگاهي بدانيم كه نسل سوم انقالب به چه ميزان از ابعاد مختلف انديشه سياسي امام، اط

  .يافته است
نسل در لغت به معناي فرزند، بچه، خاندان، دودمان، نژاد، تبار، پشت، نسب،  :1نسل. 4
ولي با توجه به نظر متخصصان، منظور از نسل در  )19860، 13همان، ج(. آمده است ...اصل و

سي سال،  شود كه در فاصله زماني معيني، معموالًاين پژوهش به گروهي از افراد اطالق مي
اند و داراي اي از حيات خود را با يكديگر آغاز و پايان بردهاند و مرحلهبه دنيا آمده

بديهي است هر نسلي داراي خصوصيات خاص خود است و . باشندهاي مشترك ميويژگي
  .باشد هاي گذشته نميو رفتار نسل ها ها، باورها، گرايشآينه تمام نماي آرمان

براساس تعريف اختيار شده از مفهوم نسل، نسل سوم  :اسالمي نسل سوم انقالب. 5
متولد شده و فرزندان نسل  1390تا  1360شود كه در سه دهه انقالب به افرادي اطالق مي

  اين نسل دوران رژيم. آيند و داراي تجربه انقالب و جنگ نيستنددوم به حساب مي
و استعمارگران را درك نكردند و  شاهي محمدرضا پهلوي و وابستگي وي به بيگانگانستم

شاهد جانفشاني مجاهدان به رهبري حضرت امام عليه استبداد و استعمار نبوده و مشكالت 
از نسل سوم،  1370و  1360متولدان دهه . ندا جنگ تحميلي هشت ساله را نيز حس نكرده

و قبول  برند و آماده ورود در عرصه اجتماعاكنون عموماً در سن جواني به سر ميهم
اين گروه از نسل سوم مورد . باشندمسئوليت و ايفاي نقش در صحنه سياسي اجتماعي مي

  . مطالعه پژوهش حاضر قرار دارند
                                                      

1.Generation. 
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  روش تحقيق
است كه با ابزار » پيمايش«روش پژوهش، موضوع روش مناسب براي بررسي 

ر قم يعني جامعه آماري اين پژوهش، طالب و دانشجويان شه. نامه انجام شده استپرسش
/ سطح دو و كارشناسي ارشد/ ساله در دو مقطع تحصيلي كارشناسي 30تا  20جوانان سنين 
  .باشندسطح سه مي

) d= 04/0(گيري كوكران با دقت احتمالي ز فرمول نمونهبا استفاده احاضر  مقالهدر 
) تهمحقق ساخ(نامه اطالعات مورد نياز با ابزار پرسش. نفر تعيين شد 600حجم نمونه 

  اي وطبقه(گيري تركيبي گويان از روش نمونهبراي انتخاب پاسخ. گردآوري شد
هاي مختلف و نيز طالب افراد نمونه، از ميان دانشجويان دانشگاه. استفاده شد) ايسهميه

همچنين براي افزايش اطمينان نسبت به . مراكز مختلف حوزوي شهر قم انتخاب شدند
گيري زون بر تعدد مراكز دانشگاهي و حوزوي، با نمونهپوشش مناسب جمعيت آماري، اف

هاي نامه در مكانتوزيع پرسش(و مكان ) هاي مختلفنامه در زمانتوزيع پرسش(از زمان 
  .نامه شداقدام به تكميل پرسش) مختلف

در اعتبار صوري، . استفاده شده است» اعتبار صوري«براي سنجش روايي مقياس از 
قرار گرفت و نظر اصالحي آنان ) حوزوي و دانشگاهي(نامه در اختيار متخصصان پرسش

پايايي سؤاالت تحقيق از تكنيك آلفاي كرونباخ  ضريببراي سنجش . اعمال شده است
دواس، (. گيري ضريب پايايي است ترين روش اندازه اين روش، رايج. شده استاستفاده 
سازي دروني حذف و هاي فاقد همها و شاخصگويه با استفاده از تكنيك مذكور، )252:1376
 45- 75درصد بر پايايي باال، مقدار  75مقدار آلفاي . اندهاي داراي انسجام، انتخاب شدهگويه

- 319: 1390كرم الهي، ( .درصد بر پايايي كم داللت دارد 45درصد بر پايايي متوسط و كمتر از 
هاي به داده. درصد است 74ايج آزمون پايايي مقدار كلي آلفاي مقياس مربوط به نت ) 317

  .تحليل شده است spssنامه با استفاده از نسخه نوزدهم نرم افزار آماري دست آمده از پرسش
ها و حوزه علميه قم به تفكيك توزيع حجم نمونه آماري دانشگاه :1جدول شماره 

  متغيرهاي جنس و مقطع تحصيلي

مراكز دانشگاهي
 مرد زن مرد زن جمعسطح سه/كارشناسي ارشد سطح دو/كارشناسي

120 120 25 35 300 

 300 36 24 180 60 مراكز حوزوي

 600 71 49 300 180 جمع
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  اخالق سياسي انديشه امام خميني 
  اي ونگري، منظومهانديشه امام متأثّر از حكمت متعاليه و داراي ويژگي جامع 
. ابعاد مختلف در پي تحقق يك هدف مشترك است گرايي است؛ يعني انديشه امام دركل

اي امام، فرد و جامعه هر دو داراي اصالت و اهميت هستند و بين زندگي برابر نگاه منظومه
شود كه انسان در زندگي شخصي خود، فردي و اجتماعي انسان، رابطه وجود دارد؛ يعني نمي

در زندگي سياسي و اجتماعي او ها دار و عارف باشد، اما اين ويژگيفردي اخالقي، دين
امام معتقد به رابطه بين اخالق و سياست است؛ يعني  ) 78- 81: 1390 افروغ،(. تجلّي نداشته باشد

شود سياست و اجتماع سالمي داشته باشيم ولي اخالق و تربيت مردم، بد باشد، بلكه نمي
اي سالم، هدفمند امعهجامعه مهذّب و برخوردار از اخالق و آداب اسالمي اسالمي خوب، ج

ها و اساساً انبياي الهي براي تربيت انسان و دور ساختن وي از پليدي. و هدايت يافته است
مؤلفه اصلي . اندرذايل اخالقي و آشنا ساختن بشر به فضايل و آداب حسنه مبعوث شده

پس نبايد از سياست و قدرت . سياست، قدرت است و قدرت يك صفت كمالي است
فت، بلكه بايد آن را فهميد و به نحو درست از آن بهره جست و با تهذيب نفس كناره گر

به اعتقاد امام، اگر در . گيري كردو درون، از تمركز و مطلقه شدن قدرت و فساد آن پيش
و هاي مردم را متوجه مسئوالن اصالح و ساختن جامعه براي خدا قدم برداريم، خدا دل

كه بين اخالق و تهذيب نفس و جامعه، حكومت و نپس عالوه بر اي. كندحكومت مي
اخالق موجب چون سياستمدار بي دارد، اخالق مقدم بر سياست است؛ سياست، رابطه وجود

در واقع، در حكومت اسالمي، اخالق هدف است . شودفساد خود و جامعه و انحطاط آن مي
. انسان و جامعه است ادتو سياست، ابزاري در خدمت اخالق و براي رسيدن به كمال و سع

  .شودسالمت اخالقي جامعه موجب سالمت نظام سياسي مي بنابراين
از ديدگاه امام، منشأ اختالف، انحطاط و انحراف انسان و جامعه و به تبع آن، نظام  

باطن ذات انسان محفوف و پيچيده شده است به . سياسي، ناشي از هواي نفس است
 )134، 18ج: 1378امام خميني، (. گيردرافات از آن سرچشمه ميها و انحچيزهايي كه تمام هدايت

از نظر امام، كانون سياست، . شودپذيري و ستمگري مطرح مي تهذيب نفس كه نباشد ظلم
سياست بايد تمام مصالح جامعه و تمام . هدايت جامعه و رشد مادي و معنوي انسان است
اساس، . ا به طرف صالحشان هدايت كندابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها ر

معنويات است و با اصالح و پرورش اين بعد در انسان، همه مشكالت ديگر حل خواهد 
و تحقق آن  )431- 433، 13همان، ج(كند اسالم، افراد و جامعه را به هر دو بعدش هدايت مي. شد

  . شودبدون اخالق و تهذيب و تربيت نفس ميسر نمي
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آيد و توجه به اسالم يك مجموعه هدفمند و يك منظومه به حساب مي از نظر ايشان،
امام معتقد است انسان داراي سرشت . يكي بدون ديگري، نقص و بلكه انحراف است

باشد؛ يعني در وجود او هم جنود رحماني و هم جنود شيطاني نهاده شده است، دوگانه مي
هميشه بين اين . كندا شرّ دعوت ميكه هر يك به اقتضاي خود، انسان را به سمت خير ي

بنابراين، انسان بايستي با خودشناسي و جهاد با نفس، . دو لشكر، جدال و نزاع وجود دارد
خود را بسازد و بر جنود شيطاني غلبه يابد تا بتواند منشأ خير و نيكي براي جامعه شود و به 

وب قواي شيطاني داراي چه براي پاسخ به اين پرسش كه انسانِ غالب يا مغل. سعادت برسد
هاي اخالق سياسي بحث مربوط به اخالق سياسي را به دو قسم شاخصه هايي است،شاخصه

هاي اخالق سياسي در بعد رذايل، تقسيم كرديم و بر اساس انديشه در بعد فضايل و شاخصه
جامعه و سياسي امام به توضيح مختصر هر يك از آنها پرداخته و تأثير آنها را بر انسان، 

دهيم، تا روشن شود انسان و جامعه با برخورداري از چه سياست مورد بررسي قرار مي
  افتد؟هايي به ورطه تباهي و انحطاط ميرسد و با چه شاخصههايي به سعادت ميشاخصه

  هاي اخالق سياسي در بعد فضايلشاخص. 1
هاي فضيلت ايد كه از شاخصتواند بر جنود شيطاني غلبه نماز نظر امام، انسان زماني مي

  در اينجا با. برخوردار باشد اخالقي مانند ايمان، عدالت، توكل، تواضع، صداقت و زهد
  .پردازيم ها ميگيري از آثار و سيره عملي ايشان، به تبيين برخي از شاخصبهره

هاي اخالق سياسي است؛ چون موجب ايمان از جنود عقل و از شاخص :ايمان) الف
ويژه ايمان براي همه به. شودس، اصالحِ احوال و خالص شدن اعمال و سعادت ميتزكيه نف

براي صاحب منصبان و صاحبان قدرت سياسي ضروري است، چون قدرت سياسي در 
دست انسان بي ايمان مثل اسلحه در دست انسان ديوانه است؛ يعني قدرت سياسي در دست 

 بنابراين. شودباهي، انحطاط و سقوط جامعه ميافراد بي ايمان، موجب سوء استفاده، فساد، ت
هر كسي كه از ايمان بيشتري برخوردار است، صالحيت بيشتري نيز براي كسب قدرت 

مندي از عقل در اداره جامعه و در نتيجه سياسي دارد؛ چون ايمان است كه موجب بهره
مردم را نسبت  شود؛ ايمان، قلبسبب انسجام، وحدت، ترقي و بالندگي جامعه و كشور مي

دهد؛ چون ايمان هاي آنان را در مسير پيشرفت و تعالي قرار ميبه هم مهربان و فعاليت
  كند و هر شود و هدايت يافته خدا به نجواي شيطان گوش نميباعث هدايت انسان مي

نمايد؛ ايمان، نور خدايي را در قلب آنچه كه سبب اختالف و بدبيني شود، از آن پرهيز مي
كند و منور شده نور الهي، مصالح را از مفاسد تشخيص داده و به دام انسان زنده مي و روح

پس اداره جامعه توسط زمامداران با ايمان، موجب وحدت، مهرباني، استفاده . افتدشيطان نمي
  ) 88- 98: 1391امام خميني، (. شوداز تمامي امكانات براي حفظ منافع ملي و حقوق ديگران مي
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از نظر امام، رجاء از فطريات و مبدأ . رجاء و اميدواري از جنود عقل است :ارياميدو) ب
كسي كه معرفت به سعة رحمت و بسط نعمت . ظنّ به خداي تعالي استحصول آن، حسن

دهد و همين معرفت، حق داشته و به آن ايمان دارد، حالت رجاء و اميدواري به او دست مي
افراد . كندمي اخالق و جديت در اطاعت اوامر الهي دعوتاو را به تزكيه اعمال و تصفيه 
اميدواري، انسان . مانند، بلكه جديت آنها بيش از ديگران استاميدوار نه تنها از عمل باز نمي

انسان اميدوار با جديت و توكل به  )130- 138همان، (. رساندو جامعه را به نعمت و موفقيت مي
. شودمعه پرداخته و موجب سعادت و پيشرفت جامعه ميخدا، به رفع مشكالت خود و جا

. هاي جامعه پويا و با سعادت استهاي انسان موفق و به تبع آن، از ويژگياميد از نشانه
تواند در برابر مشكالت و نفوذ بيگانگان اي داراي هويت منسجمي است و ميچنين جامعه

  .دست يابد اهدافشمقاومت كند و با استقامت و پايداري خود، به 
آيد كه رعايت آن، هاي مهم اخالق سياسي به حساب ميعدالت از شاخص :عدالت) ج

از . شودبخشد و موجب شكوفايي انسان و جامعه ميجامعه را از انحطاط و انسداد نجات مي
عدالت از امهات فضايل . نظر امام، عدالت عبارت است از حد وسط بين افراط و تفريط

 بلكه عدالت مطلقه، تمام فضايل باطني و ظاهري و روحي و قلبي و نفسي و جسمياخالقي و 
به اعتقاد ايشان، عدالت خط مستقيم و سير معتدل است و اعتدال حقيقي جز براي . است

از نظر وي، تعديل قواي نفساني از مهمات امور است كه غفلت از . انسان كامل ميسر نيست
تواند قواي سركش خود را تعديل كند و نفس انسان مي. تآن، خسارت غير قابل جبران اس

اگر انسان و جامعه  بنابراين )147- 157 :همان(. چموش سركش را در مهار عقل و شرع درآورد
  .در خط مستقيم حركت كنند و راه عدل و اعتدال را بپيمايند، به سعادت رهنمون خواهند شد

هاي اخالق سياسي و از از شاخص) ماليمتبه معناي مدارا و (ق رِفْ :رفق و مدارا) د
از ديدگاه امام، اين شاخصه در امور مادي و معنوي انسان دخالت دارد؛ در . جنود عقل است

تحليل امام از اين . معاشرت و هدايت و ارشاد خلق و انجام امر به معروف و نهي از منكر
اشاره به  دت كه شاي، اين اس»رفق ميمنت دارد و خُرق و عنف، شُوم است«حديث كه 

انسان  طور كه با رفق و مدارا ممكن است،بعض اين امور باشد؛ مثالً در انجام امور دنيايي آن
اگر . قلوب مردم را تصرّف كند و آنها را خاضع و رام كند، با شدت و عنف ممكن نيست

خيانت او  كسي با شدت و سلطه، از انسان اطاعت كند، چون قلب او همراه نشود، انسان از
با رام شدن دل، تمام قواي . كنددر امان نخواهد ماند؛ ولي رفق و دوستي، دل را رام مي

  امام معتقد است. شود و فتح قلوب از فتح ممالك باالتر استظاهره و باطنه رام مي
شود و حتي فتح ممالك نيز ناشي ها انجام ميهايي كه از روي صداقت و جانفشانيخدمت

همان، (. بوده است؛ مثل فتوحات اسالمي كه در اثر فتح قلوب صورت گرفت از فتح قلوب
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اين يك مسئله و درك عقلي است كه بايد براي پيشرفت امور و دستيابي  بنابراين )313- 317
چون در ذائقه انسان، امر و نهي تلخ و ناگوار . به اهداف، از رفق و مدارا برخوردار باشيم

آمر به معروف و ناهي از  بنابراين. شودبيت انسان مياست و موجب تحريك غضب و عص
و مدارا و حسن ويژه حاكمان بايستي اين تلخي و ناگواري را با شيريني بيان و رفق منكر به

كار و شهروندان را نرم تا كالم و اوامرشان اثر كند و دل سخت معصيت خُلق، جبران كنند
حكومت كردن از بهترين نوع حكومت است كه اين نوع . و رام نمايد تا به آن عمل كنند

  .ريشه در قرآن و سنت داشته و اقتضاي حكم عقل است
: امام، تواضع و كبر را از صفات نفساني دانسته و در تعريف آن مي فرمايد :تواضع) ه

به اعتقاد  )333: همان(. »تكبر اظهار كبر كردن است و تواضع اظهار كوچكي كردن است«
سان اگر عظمت و بزرگي كسي را ادراك كند، ناچار و از روي جبلّت و ايشان قلب ان

آورد و كند و در پيشگاه او سر كوچكي فرو مي، از او تعظيم مي)بدون اعمال رويه(فطرت 
شود و به تبع اين تواضع و فروتني براي آن بزرگ، براي توابع و متواضع و فروتن مي

نسان به حسب فطرت اصليه غيرمحجوبه به احكام پس ا. شودبستگان او نيز متواضع مي
طبيعت، براي حق تعالي بالذات و براي مظاهر جمال و جاللِ او بالعرض، متواضع است و 

در واقع امام، تواضع به خلق را  )354 :همان(. تواضع براي بندگان عين تواضع از حق است
رفتار كند و در مقابل، به  اگر انسان با ديگران با حسن ظن. داندعين تواضع به خدا مي

طور كه هست ببيند و بلكه نسبت به خود با نظر خودش سوءظن داشته و خود را همان
شود و خود را از گيري بنگرد، كم كم در نفس، حالت تذليل و سرافكندگي پيدا ميخرده

شمارد و اين حالت، تواضع قلبي است كه آثار آن در ملك بدن كه تر ميديگران كوچك
با اصالح نفس و ايجاد تواضع  )334 :همان(. تواضع كرد و متواضع شد: گويندظاهر شد، مي

توانيم با استفاده از نظر كارشناسان موافق و مخالف، قلبي و ظاهر شدن آثار آن بر نفس، مي
از ثمرات ارزشمند تضارب آرا، عقل و خرد جمعي برخوردار شويم و اشتباهات خود را به 

  .من، همبسته و موفق برخوردار باشيماي سالم، ايم و از جامعهحداقل برسان
و صفاتي كه حضرت امام براي زمامداران و سياستمداران  ها از ويژگي :صداقت) و

مفهوم صداقت در سياست داراي معناي عام است كه معاني . داند، صداقت استضروري مي
رعايت آن موجب اصالح  گيرد وضمني امانت، صميميت، ثبات و درستي را دربر مي

به عبارت ديگر، صداقت در سياست، به معناي راستگويي، رو راست بودن با  شود؛جامعه مي
سياستمدار صادق كسي است كه از اعتماد . ها و امانتداري استمردم و پايبندي به پيمان
به اشتباه از  در واقع، اعتراف. كند و از اعتراف به اشتباه هراسي نداردمردم سوء استفاده نمي

  امام معتقد است اعتراف به خطا موجب )241 - 44: 1388اسالمي، (. هاي صداقت استجلوه
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اينكه گفتم بايد بشود ولو اينكه كشور را به تباهي : ها بزرگ شويدشود تا در نظر ملتمي
اقرار به  از ديدگاه امام، )90- 94: 14، ج1378امام خميني، (. هاستترين ديكتاتوريببرد، از بزرگ

 )7: 18همان، ج(. خطا، از كمال انساني است و پافشاري در امر خطا، نقص و از شيطان است
هاي الزم براي دولتمردان صداقت است تا بتواند جامعه را با راستگويي و پس، از فضيلت

  .امانتداري و با هدايت و راهنمايي به سوي سعادت به پيش ببرد
اخالق سياسي، انتقادپذيري است؛ يعني بر زمامدار  هاياز شاخص :انتقادپذيري) ح

اي گونهاسالمي، دولتمردان و فعاالن عرصه سياسي اجتماعي الزم است نفس خود را به
تربيت كنند تا ظرفيت شنيدن سخنان انتقادي را از مخالفان و موافقان خود داشته باشند و 

در برطرف كردن آن بنمايند و در  حق بود، سعي اگر انتقاد آنان به. ا حق بسنجندآن را ب
پي توجيه رفتار خود و مخالفت و سركوب منتقدان برنيايند و ميل به ديكتاتوري پيدا 

انتقاد در فرهنگ . كنند بالعيب استاند و عمل مينكنند؛ نينديشند كه هر چه فهميده
ديدگاه  از. اسالمي يك هديه تلقي شده و ناقد به عنوان برادر و دوست معرفي شده است

آيد و اگر كسي بخواهد براي خدا اي براي كمال انسان به حساب ميامام انتقادپذيري زمينه
چون در اين صورت، . كار كند و به مقام انسانيت برسد، بايد مدام به دنبال عيب خود باشد

شود و اي در چشم انسان ميآيد ولي اگر دنبال حسنش باشد، اين پردهدرصدد رفع آن برمي
امام انتقاد بر يكديگر و عملكرد  )246:  17همان، ج(. تواند حقيقت و عيوب خودش را ببيندمين

از  )401: 14همان، ج(. داندشمارد، چون آن را موجب اصالح جامعه ميمسئوالن را ضروري مي
هايي كه انسان تربيت نفس را براي بنابراين. تربيت نفس است نظر امام، انتقادپذيري از آثار

 قدر امام آن )198: 13همان، ج(. دانددار مسئوليت شوند، ضروري ميخواهند در جامعه عهدهيم
. داند كه معتقد است بايد انتقاد را از دشمن نيز پذيرفتانتقاد را براي اصالح جامعه الزم مي

 به نظر ايشان روحيه انتقادپذيري موجب كمال و اصالح جامعه و مانع) 145- 146:  14همان، ج(
   )512:  8همان، ج (. دشوديكتاتوري مي

ساده زيستي و زهد يك حالت روحي و نوعي آزادگي دروني و  :زيستي و زهدساده) ط
زاهد كسي است كه وارستگي داشته . تسط بر خويشتن و مديريت احساسات خويش است

امام  )264 - 275: 1388اسالمي، (. باشدهاي خود تعلق خاطر نداشته و دلبسته آنها نميو به دارايي
كه خود نمونه بارز انسان مهذّب، زاهد و ساده زيست در عصر حاضر بود، مدام مسئوالن و 

كرد و اتصاف زمامداران را به اين صاحبان قدرت را به زهد و ساده زيستي دعوت مي
از نظر ايشان، زهد و ساده زيستي موجب . دانستشاخص مهم اخالق سياسي ضروري مي

ها بايستد و در قلوب تواند در برابر ظلم و ستم و بي عدالتيشود و ميانسان ميقدرت روحي 
  كما اينكه غالب رهبران و.مردم نفوذ كند و كارهاي بزرگي را انجام دهد
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ايشان ايستادگي شهيد مدرس را در . هاي بزرگ دنيا از اين شاخصه برخوردار بودندانسان
اعتنايي وي به مقام و امور دنيوي و داشتن زندگي مقابل رضاشاه ناشي از قدرت روحي و بي

خواهد كه و از مسئوالن مي) 451 -  453: 16، ج1378امام خميني، ( داندزاهدانه و وارستگي او مي
لعين خود قرار ا و مردان بزرگ تاريخ اسالم را نصب) ص(سبك زندگي ساده پيامبر اكرم

اگر روزي از نظر «: دهدو هشدار مي را براي علما ضروري دانسته وي اين شاخص. دهند
  :17همان، ج( .»شويدزندگي از مردم عادي باالتر رفتيد، بدانيد كه دير يا زود مطرود مي

اسالمي را  - هاي انسانيتوان ارزشبه نظر ايشان با زندگي اشرافي و مصرفي نمي )452- 453
  )471: 18همان، ج(. حفظ كرد

  رذايل هاي اخالق سياسي در بعد شاخص. 2
هاي اخالق سياسي در بعد رذايل از ديدگاه امام خميني به ترين شاخصبرخي از مهم

   :باشد شرح ذيل مي
ريا عبارت است از نشان دادن و وانمود كردن «: فرمايدامام در تعريف ريا مي :ريا) الف

چيزي از اعمال حسنه يا خصال پسنديده يا عقايد حقّه به مردم، براي منزلت پيدا كردن در 
قلوب آنها و اشتهار پيدا كردن پيش آنها به خوبي و صحت و امانت و ديانت بدون قصد 

عريف ريا، فرد رياكار، صالحيت مناصب با توجه به ت )35: 1371امام خميني، (. »صحيح الهي
دهد سياسي و حكومتي را ندارد؛ چون كسي كه رضايت مردم را بر رضايت خدا ترجيح مي

بيند و به جاي و از قدرت خدا غافل است و عزت و سربلندي و موفقيت خود را از مردم مي
راي خدمت به خلق كند، لياقت و ظرفيت تفضّل الهي را بتكيه به خدا به خلق خدا تكيه مي

  . و اجراي قوانين الهي و برقراري نظام عادالنه اجتماعي ندارد
حسد حالتي است نفساني كه «: گويدحضرت امام در تعريف حسد مي :حسد) ب

صاحب آن، آرزو كند سلب كمال و نعمت متوهمي را از غير؛ چه آن نعمت را خود دارا 
زمامدارِ حسود، داراي اسلحه  )105: همان( .»نهباشد يا نه، و چه بخواهد به خودش برسد يا 

قدرت و نفوذ است، ولي با وجود حسادت، عقلش مغلوب هواي نفساني و شيطان است و 
حسود با توجه به . چنين فردي ممكن است براي حفظ خود، دست به هر كاري بزند

جامعه  اش، سبب تفرقه، هدر رفتن منابع و منافع عمومي و ركودويژگي آن و ضعف نفس
سوز ايمان چون حسد داراي اسبابي است كه وجود آنها در حسود، مخرّب و. خواهد شد

بديهي است كسي كه عليه ديگران دشمني كند . شودبوده و موجب خسارت در جامعه مي
و عزيز شدن ديگري را تحمل نكند و بلكه دوست داشته باشد بر ديگران تكبر بورزد و 

ديگران متعجب شده و بترسد كه محدوديتي براي او ايجاد كند  همچنين از داشتن نعمت در
و شايد مانعي براي حفظ رياست او شود وطينتي ناپاك داشته باشد كه چشم ديدن 
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شكوفايي ديگران را نداشته باشد، چنين فردي مريض و ناقص است و صالحيت مناصب 
افزايي جامعه حسود هم ويژه زمامداري حكومت اسالمي را ندارد، چونسياسي اجتماعي به

اي از پيشرفت باز كنند، چنين جامعهديگر را خنثي ميهاي مثبت همندارند و قدرت و تالش
  .ايستد و عقب مانده خواهد شدمي

دورويي بين مسلمانان آن : فرمايدمي» دورويي«امام در تعريف  :نفاق و دورويي) ج
طوري نمايش دهد كه باطن قلب و  است كه انسان ظاهر حال و صورت ظاهرش را به آنها

آن است كه با هر كس مالقات كند از او تعريف » دو زباني«. اش به خالف اوستسريره
كند و مدح نمايد يا اظهار دوستي و چاپلوسي كند و در غياب او به تكذيب او و غيبتش 

اين . است بنا بر اين تفسير، صفت اول، نفاقِ عملي است و صفت دوم، نفاق قولي. قيام كند
نفاق از رذايل نفسانيه و ملكات . دو صفت از اظهر صفات و اخص خواص منافقان است

رفتار شخص دورو و منافق، آلوده با دو رنگي، خودخواهي  )155: 1371 امام خميني،(. خبيثه است
چنين فردي، . كندو خودپرستي است و در همه جا فقط به منافع شخصي خود فكر مي

گذارد و از هيچ گونه فساد، قباحت و همت و مردانگي را زير پا مي صداقت، صميميت،
 )156: همان(. وقاحت پرهيز ندارد و از زمره انسانيت دور شده و با شياطين محشور است

قوه . توانند در مسير اصالح و بهبود امور جامعه مؤثر باشندبديهي است چنين افرادي نمي
قدرت و حكومت، چند برابر خواهد شد، به طوري كه  تخريبي اين دسته از افراد، در مسند

حضورشان در مناصب حكومتي، بر هم زننده وحدت، آرامش و امنيت جامعه بوده و 
  .شودموجب از دست رفتن منافع ملي و انحطاط جامعه مي

غيبت در نظر فقها عبارت است از ذكر «: فرمايدامام در تعريف اين رذيله مي :غيبت) د
در حال غايب بودنش به چيزي كه خوشايند نيست ] اعم از قول و كتابت[كردن انسان را 

نسبت دادن آن را به سوي او، از چيزهايي كه پيش عرف مردم نقصان است به قصد 
و آن را از  امام حكم شرعي غيبت را حرام دانسته)  301: همان(. »انتقاص و مذمت او

از نظر وي، . داندايشان اجماع فقها را بر حرمت غيبت مي. ضروريات فقه برشمرده است
امام عالوه بر ضررهاي فردي غيبت كه موجب  )303: همان(. غيبت از گناهان كبيره است

شود، معتقد است غيبت فساد ايمان، اخالق، باطن و ظاهر، دنيا و آخرت و رسوايي مي
االنسان و تخريب مدينه فاضله  باشد، از جمله موجب فساد بنيمي جتماعي نيزداراي مفاسد ا

شود؛ در حالي كه از مقاصد بزرگ شرايع و انبياي عظام، اصالح فرد و جامعه، توحيد مي
گيرد مگر در كلمه، توحيد عقيده و تشكيل مدينه فاضله است و اين مقصد بزرگ انجام نمي

در صورت . وت و صداقت قلبي و صفاي باطني و ظاهريسايه وحدت نفوس و اتحاد و اخ
اتحاد و وحدت بين مسلمين و مساعي آنها و خلوص نيت، در همه جا، دين خدا حاكم 
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اساساً مسلمانان مأمور به دوستي، وحدت و اخوت هستند؛ ولي غيبت، اخوت را . خواهد شد
  )310: همان(. نمايدكند و بين جمعيت، تفرقه ايجاد ميپاره مي

سياسي هاي ذ، گروهدر جمهوري اسالمي ايران الزم است همه افراد متنفّ بنابراين
ويژه حكومت، با رعايت دستورهاي الهي و پرهيز از پذيري به اجتماعي و همه عوامل جامعه

رذايل اخالقي و با اتصاف به فضايل اخالقي، زمينه خدمت صادقانه به مردم، وحدت، 
گيري از هاي مهم پيشاز راه. پيشرفت كشور را فراهم سازندسالمت و سعادت جامعه و 

سازي و تقويت باورهاي اسالمي از طريق خانواده، دستگاه آموزشي، رذايل اخالقي، فرهنگ
ويژه صدا و سيما و مخصوصاً رعايت آداب و اخالق اسالمي توسط زمامداران، ها بهرسانه

هاي مؤثر، دقت در انتخاب و انتصاب ين از راههمچن. باشدها ميروحانيون، معلمان و رسانه
مديران، زمامداران و صاحب منصبان و نظارت جدي و مؤثر بر رفتار آنان و ضرورت 

  .هاي اخالق سياسي استتوجه به شاخص
  هاي تحقيق يافته

  :باشد هاي تحقيق به شرح زير ميترين يافتهبرخي از مهم
درصد از دانشجويان  50درصد از طالب حوزه علميه قم و  50از كل جامعه آماري،  .1

درصد مجرد،  66درصد متأهل و  34درصد زن،  39درصد مرد و  61هاي شهر قم، دانشگاه
 20سطح دو و / درصد در مقطع كارشناسي 80درصد روستايي،  5درصد شهري و  95

  اند؛ه مشغول به تحصيلسطح سه حوز/ درصد در مقطع كارشناسي ارشد
  :اخالق سياسي هاي متغيرگويان به تفكيك گويهتوزيع پاسخ .2

شماره 
ها گويه

قطعاً متعلق  هاي اخالق سياسيگويه
به امام است

به احتمال 
زياد متعلق 
به امام است

به احتمال 
كم متعلق 
به امام است

قطعاً متعلق به 
 امام نيست

جمع

1 

.استاخالق مقدم بر سياست 
پس بر زمامداران الزم است

هايپيش از تصدي پست
زندبپردانفسسياسي، به تهذيب

1/64 1/26 1/7 7/2 100

نه اخالق ابزار سياست است 2
100 3/25 25 4/30 3/19 هدف آن

اسالم دشمن استبداد و استكبار 3
100 3 9/6 9/19 2/70 است

با نابودي قواي موفقيت انسان 4
100 2/5 8/9 32 53 آيددست ميدرون بهشيطاني 
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گويان با اخالق سياسي امام هاي جدول فوق، باالترين ميزان آشنايي پاسخمطابق داده
باشد؛ علت باال بودن ميزان آشنايي آنان اين است كه مي 3و گويه  1مربوط به دو گويه 

باشد و از طرف ديگر، همه دو گويه ياد شده از اصول مهم اسالمي و انديشه سياسي امام مي
نمايند و اختالف صورت يكپارچه آن را تأييد و ترويج ميپذيري سياسي بهجامعه عوامل

كمترين ميزان آشنايي . جدي بين عوامل جامعه پذيري سياسي در آن دو گويه وجود ندارد
سخ درصد از پا 15باشد؛ حدود مي 4گويان با اخالق سياسي امام مربوط به گويه پاسخ

اند كه اين گويه منفي بوده و برابر نظر امام، اصل در موفقيت و سعادت گويان متوجه شده
  انسان، غلبه انسان بر قواي شيطاني است؛ نه نابودي قواي شيطاني؛ ميزان آشنايي 

اند؛ احتماالً درصد ديگر، پاسخ نادرست داده 50درصد است و  50، 2دهندگان با گويه پاسخ
اند و هم دقت الزم را به م به طرح منفي عبارت مذكور توجه كمتري داشتهگويان، هپاسخ

  .اندكار نبرده
  :ايهاي زمينهگويان با اخالق سياسي امام به تفكيك متغيرميانگين نمره آشنايي پاسخ .3

  متغيرها
  تجرد/ تاهل  جنس سن

  متاهل  مجرد  زن  مرد  30تا  29 28تا  26 25تا  2223تا  20

  79  5/77  76  5/79  25/81  83  25/78  75 سياسياخالق 

  مقطع تحصيلي  محل تحصيل محل سكونت  متغيرها
  ارشد  كارشناسي  دانشگاه حوزه روستا شهر

  75/79  5/77  75  25/81 75/76  78 اخالق سياسي

گويان از نظر متغيرهاي دهد، ميانگين نمره آشنايي پاسخها نشان ميگونه كه يافتههمان
تفاوت جنس،  در واقع. سياسي امام به يكديگر نزديك است بعد اخالق اي بازمينه
گويان تأثير چنداني بر ميزان آشنايي روستايي و مقطع تحصيلي پاسخ/تجرد، شهري/تاهل

تواند احتماالً دليل وجود تفاوت غيرقابل اعتناي مذكورمي. آنان با اخالق سياسي امام ندارد
  البته . از تحصيالت، مطالعه و انگيزه تقريباً برابر باشدگويان ناشي از برخورداري پاسخ

هاي سن و محل تحصيل در ميزان آشنايي آنان تأثير داشته است؛ ميزان آشنايي متغير
گويان داراي سن باالتر و ميزان آشنايي حوزويان نسبت به دانشگاهيان با اخالق پاسخ

  .سياسي امام بيشتر است
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  :نشجويان با اخالق سياسي امام به تفكيك مراكز دانشگاهيميانگين نمره آشنايي دا. 4

  ميانگين  پرديس قم  مفيد  آزاد اسالمي  پيام نور دانشگاه قم  متغير

  94/74  79/76  29/76  46/72  03/72  16/77  اخالق سياسي

گويان در مراكز شود، ميانگين نمره ميزان آشنايي پاسخگونه كه مالحظه ميهمان
در اين ميان، دانشگاه قم با . اخالق سياسي امام با يكديگر نزديك استمختلف دانشگاهي با 

توان ادعا كرد نسبت به بقيه ازآشنايي بيشتري برخوردار است؛ بنابراين مي 16/77ميانگين
گويان در مراكز دانشگاهي بر ميزان آشنايي دانشجويان با بعد متغير محل تحصيل پاسخ

  .استاخالق سياسي امام تأثير نداشته 
  :ميانگين نمره آشنايي طالب با اخالق سياسي امام به تفكيك مراكز حوزوي .5

معصوميه  )ع(امام باقر  حقاني گلپايگاني  فيضيه  هامتغير
موسسه معصوميه  جامعه الزهراء  )برادران(

 ميانگين  )خواهران(

  93/81  17/79  61/75  18/91  56/76  89/88  64/78  51/83اخالق سياسي

گويان سازد، ميانگين نمره ميزان آشنايي پاسخهاي جدول فوق آشكار ميدادهكه چنان
توان گفت بر اين اساس مي. ديگر دور استدر مراكز حوزوي با اخالق سياسي امام از يك

گويان در مراكز حوزوي، بر ميزان آشنايي آنان با اخالق سياسي تفاوت محل تحصيل پاسخ
  .امام، تأثير دارد

است؛ يعني  04/78هاي اخالق سياسي، در مجموع گويان به گويهنمره پاسخ ميانگين .6
اند كه بر اساس انديشه سياسي امام، طالب و دانشجويان شهر قم تقريباً در حد خوب آموخته

اخالق مقدم بر سياست و هدف سياست است و انسانِ متخلّق به اخالق الهي، مهذّب و غلبه 
مطابق اين يافته پژوهش، پاسخ . دشمنِ استبداد و استعمار استكننده بر قوايِ شيطاني، 

دهندگان، انتظار دارند مسئوالن جمهوري اسالمي ايران، افرادي با فضايل اخالق سياسي 
باشند و از رذايل اخالق سياسي پرهيز كنند تا بتوانند در اجراي عدل و قسط و قوانين الهي 

 .الب اسالمي به موفقيت دست يابندو تحقق انديشه سياسي امام و اهداف انق
/ با مالحظه ميانگين نمرات دانشجويان و طالب در حال تحصيل مقاطع كارشناسي .7

سطح سه شهر قم، در ميزان آشنايي آنان با انديشه امام در بعد / سطح دو و كارشناسي ارشد
ها كه از ستانبيني كرد احتماالً دانشجويان و طالب ساير شهرتوان پيشاخالق سياسي، مي

است، امكانات آموزشي و تبليغي كمتري نسبت به تهران و قم برخوردارند و از مركز سي



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

118

هاي ديگر نسل سوم انقالب اسالمي، مثل قشر چنين قشرقدرت و حكومت دور هستند، هم
  .تري با انديشه امام برخوردار باشندكارگر، كشاورز و مشاغل آزاد، از ميزان آشنايي پايين

هايي كه از مباني و اصول زان آشنايي طالب و دانشجويان با آن دسته از گويهمي .8
دليل اين مطلب آن . آيند، بيشتر استحساب مياسالم و از محكمات انديشه سياسي امام به

پذيري سياسي در است احتماالً عالوه بر قدمت موضوع در جامعه ايران، همه عوامل جامعه
نيز در انتقال اصول و محكمات انديشه سياسي امام به نسل جديد، جمهوري اسالمي ايران 

اند و اختالفي كه مخلّ اين انتقال باشد، مشاهده نشده طور هماهنگ و مستمرّ عمل كردهبه
  .است

  پيشنهادها
هاي تحقيق، چند پيشنهاد به شرح ذيل براي حفظ و بهبود وضع در اينجا بر اساس يافته
  .شودنسل سوم با اخالق سياسي امام تقديم مي موجود و افزايش آشنايي

بهترين راه حفظ و افزايش ميزان آشنايي نسل سوم با اخالق سياسي امام، عمل به . 1
  انديشه ايشان توسط مسئوالن و پيروان امام است؛

هاي كوتاه تدريس، ايجاد رشته يا گرايش دانشگاهي، برگزاري اردوها و كارگاه. 2
دانشجويان به مطالعه و تحقيق، ساخت فيلم، سريال، انتخاب عبارات و مدت، ترغيب 

هاي مناسب آموزشي و پژوهشي در خصوص اخالق جمالت مناسب و نصب آن در مكان
هاي مناسب ديگر براي افزايش آگاهي نسل سوم با اخالق سياسي امام سياسي امام از راه

  .است
هاي ر، استفاده از فضاي مجازي و پايگاهپاسخ به شبهات نسل جديد توسط افراد خبي. 3

  .فرهنگي نيز براي افزايش آگاهي نسل سوم با اخالق سياسي امام مؤثر است
در انتقال اخالق سياسي امام به نسل سوم، نيازي به تفكيك جنسيت، مقاطع تحصيلي . 4

  )شهري و روستايي(كارشناسي و كارشناسي ارشد، وضعيت تأهل و محل سكونت 
هاي دولتي هاي سني، طالب از دانشجويان، دانشجويان دانشگاه؛ ولي تفكيك گروهباشدنمي

  .شوداز غير دولتي توصيه مي
پذيري به صورت منسجم در افزايش آشنايي نسل سوم با ابعاد همه عوامل جامعه. 5

  .مختلف انديشه سياسي امام لحاظ شود
تري از اضر الزم است گروه وسيعهاي تحقيق حگيري معتبرتر نتايج و يافتهبراي پي. 6

ها، كارگران، طالب ساير شهرستان هاي ديگر اعم از دانشجويان وجمعيت نسل سوم از قشر
  .نظاميان، كشاورزان و غيره مورد بررسي قرار گيرد
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ها در ابعاد مختلف و ارائه راهبردهاي اجرايي در پژوهش مستقل براي بررسي راهكار. 7
نسل سوم و چهارم انقالب اسالمي با انديشه سياسي امام صورت  ارتقاي ميزان آشنايي

  .پذيرد
آيد كه بايستي فرايند با اين همه، اين پژوهش به عنوان نقطه شروع به حساب مي

در واقع مقاله . و مؤسسات آموزشي و پژوهشي طي كندتكاملي خود را با ورود محققان 
  انتظار. باشدتر ميتر و عميقگسترده ها و تحقيقاتاي براي انجام پژوهشزمينه حاضر
ها و تبديل هوشمندانه تهديدها موقع و درست وظايف و استفاده از فرصترود با انجام بهمي

ها بتوانيم موجبات استمرار حاكميت جمهوري اسالمي ايران را با محوريت به فرصت
لندي در مجامع عمومي واليت فقيه، با مقبوليت باال و خواست اكثر افراد جامعه و با سرب

  .فراهم بسازيم
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