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نگارنده در مقاله »میزان آشـنایی طالب حوزه علمیه قم با اندیشـه سیاسـی 
امـام خمینـی« بـا طرح این سـؤال که »میزان آشـنایی طالب حـوزه علمیه قم 
با اندیشـه سیاسـی امام خمینی چقدر اسـت؟« درصدد اسـت میزان آشـنایی 
طـالب حـوزه علمیـه قـم با اندیشـه سیاسـی امـام در ابعاد فلسـفه سیاسـی، اخالق 
سیاسـی و فقـه سیاسـی را واکاود. نویسـنده، مقالـه را بـا تعریـف مفاهیـم و واژگان کلیـدی ایـن پژوهـش آغاز 

نموده اسـت:
الف( مفاهیم بنیادین

1. اندیشـه سیاسـی: اندیشـه سیاسـی به معنای مجموعه ای از آرا و عقایدی اسـت که به شـیوه 

عقالنی و مسـتدل در باره چگونگی سـازمان دادن به زندگی سیاسـی مطرح می شـود.

2. فلسـفه سیاسـی: منظور از فلسـفه سیاسـی در این پژوهش، مباحث و مسـائل ثابت مربوط 

بـه حـوزه سیاسـت و زندگـی اجتماعـی اسـت؛ مسـائلی کـه در صـدد پاسـخ گویی بـه پرسـش های 
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ابـدی سیاسـی در حـوزه امامـت و والیـت و 

نیازهـای ثابـت انسـان بـوده و در پرتـو تحوالت 

زندگـی اجتماعـی دسـت خوش تغییـر و تحول 

نمی شـود.

3. فقه سیاسی: فقه سیاسی آن بخشی از فقه 

و عمل مکّلفان است که به اداره سیاسی کشور، 

مسائل اجتماعی، حکومت و به اداره زندگی 

مردم در حوزه داخلی و خارجی مربوط می شود.

4. اخالق سیاسی: منظور از اخالق سیاسی، 

معیارهای  و  قواعد  ارزش ها،  از  مجموعه ای 

سیاسی مبتنی بر مکتب اسالم است که رعایت 

آن ها برای رسیدن به کمال ضروری است.

5. طـالب حـوزه علمیه قـم: منظور از طالب، 

مجموعـه ای از افـرادی اسـت که بـرای تحصیل 

علوم دینی و حوزوی در مراکز و مدارس حوزوی 

تحـت پوشـش مرکز مدیریـت حوزه علمیه قم و 

یـا بـه صـورت آزاد مشـغول به تحصیل سـطوح 

مختلف دروس حوزوی در شـهر قم هسـتند.  

نگارنـده بـرای نیـل بـه نتایـج ذکـر شـده در 

مقالـه، اقـدام بـه طراحـی پرسـش نامه نموده و 

در واقع به روش پیمایشـی، سـعی کرده اسـت 

تـا میـزان آشـنایی طـالب بـا این مقولـه را مورد 

سـنجش قـرار دهـد. جمعیـت آمـاری ای کـه 

نویسـنده در آن هـا بـرای پیمایـش بهـره بـرده، 

شـامل جوانـان مـرد و زن بیـن سـنین 20 تا 30 

سـاله از میـان طـالب حـوزه علمیـه قـم در دو 

مقطـع تحصیلـی سـطح دو و سـطح سـه اسـت 

و نـرم افـزار spss، جهـت تجزیـه و تحلیـل ایـن 

پیمایش، مورد اسـتفاده قرار گرفته و نویسـنده 

بـا عنایـت بـه این پیمایش نتیجه گرفته اسـت 

کـه طـالب حوزه علمیه قـم به صورت میانگین، 

بـا »اندیشـه سیاسـی امـام خمینـی« در ابعـاد 

فلسـفه سیاسـی، اخالق سیاسی و فقه سیاسی 

بـه میـزان 81  درصـد آشـنایی دارنـد.

در مـورد پیمایـش انجـام شـده در مقالـه 

یادشـده، الزم اسـت بـه نـکات و نتایج زیر دقت 

داشـته باشـیم:

1. 72 درصـــد از مشـــارکت کننـــدگان در 

پیمایش،مـــرد و 28درصـــد زن بوده انـــد؛

ــالب  ــخ دهندگان، از طـ ــد پاسـ 2. 80 درصـ

ـــه  ـــطح س ـــالب س ـــد از ط ـــطح دو و 20 درص س

می باشـــند؛

3. میانگیـن میزان آشـنایی طالب خواهر با 

اندیشـه سیاسـی امام در ابعاد مختلف 82.66  

و طـالب بـرادر 80.83 درصـد بوده اسـت؛ علت 

درصـد بـاالی آشـنایی آنـان با فلسـفه سیاسـی 

امـام، احتمـاال ملموس بـودن ایـن بخـش از 

اندیشـه سیاسـی برای طالب نسل سوم انقالب 

اسـالمی به دلیل اجرایی شـدن آن در جمهوری 

اسـالمی ایـران، تبلیغـات گسـترده رسـانه هـا، 

انجـام موفـق جامعه پذیـری سیاسـی توسـط 

عوامـل متعـدد جامعه پذیـری در دوران پـس 

از اسـتقرار جمهـوری اسـالمی و نیـز مطالعـه 

وتحقیـق نسـل جدیـد در حال تحصیل و ارتقای 

سـطح آگاهی هـای سیاسـی آنان اسـت

آشـنایی  میـزان  میانگیـن  هم چنیـن   .4

طـالب در حـال تحصیل در مدارس علمیه تحت 

برنامـه و پوشـش مدیریت حـوزه علمیه، 81.06 

و طـالب در حـال تحصیـل در حـوزه بـه صـورت 

آزاد، 80 درصـد اسـت؛
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5. بـا عنایـت بـه یافته هـای تحقیـق میـزان 

تأثیـر متغیرهـای جنس)مـرد و زن( و مقطـع 

تحصیلی)سـطح دو و سـطح سـه( در میـزان 

آشـنایی آنـان بـا اندیشـه سیاسـی امـام قابـل 

نمی باشـد؛ توجـه 

از حاکـی  یادشـده،  نتایـج  و  نـکات   .6 

سـن، جنـس،  متغیرهـای  کـه  اسـت   ایـن 

وضع تأهـل، محل سکونت)شهری/روسـتایی( 

میـزان  در  پاسـخ گویان  تحصیلـی  مقطـع  و 

آشـنایی آنـان بـا اندیشـه سیاسـی امـام تأثیـر 

چندانـی نداشـته، گرچـه متغیر محـل تحصیل 

آنـان  آشـنایی  میـزان  در  پاسـخ دهندگان، 

تأثیرگـذار بـوده اسـت.

بـا  طـالب  آشـنایی  میـزان  باالتریـن   .7

اندیشـه سیاسـی امـام بـا 31.38 درصد مربوط 

بـه فلسـفه سیاسـی و کمتریـن میزان آشـنایی 

بـا 55.29 درصـد مربـوط بـه مفاهیـم بنیـادی 

اندیشـه سیاسـی حضرت امـام )مثل مفهوم 

مردمسـاالری  دموکراسـی،  اسـتقالل،  آزادی، 

سیاسـت( و  مشـروعیت  عدالـت،   دینـی، 

قابـل کـه  اسـت.  14.75درصـد  تفاضـل   بـا 

توجـه اسـت. احتمـاال دلیـل آشـنایی بیشـتر 

اسـت آن  امـام  فلسـفه سیاسـی  بـا   طـالب 

 کـه گویـه هـای مزبـور1 از مبانـی اسـالم و از

امـام  اندیشـه سیاسـی  و محکمـات  اصـول 

اسـت؛به عـالوه همـه عوامـل جامعـه پذیـری 

سیاسـی در جمهـوری اسـالمی ایـران در انتقال 

اصـول و محکمـات اندیشـه سیاسـی امـام بـه 

نسـل جدیـد بـه طـور هماهنگ و مسـتمر عمل 

کرده انـد؛

ب( مبانی بنیادین
نگارنـده در ادامـه، بـه متغیـر اصلـی تحقیـق 

می پردازد و اشـاره می کند که این متغیر، عبارت 

است از »اندیشه سیاسی امام در ابعاد مختلف« 

و آن را بـه ابعـادی نظیر "مبانی هستی شناسـی«، 

»مبانـی معرفت شناسـی«، »مفاهیـم بنیـادی«، 

»فلسـفه سیاسـی«، »فقـه سیاسـی« و »اخـالق 

سیاسی« تقسیم می نماید و تعاریفی را به شرح 

ذیـل از ایـن مفاهیـم ارائـه می نماید:

1. مبانی هستی شناسی: از نظر امام خمینی، 

هستی دارای مبدا و معاد بوده و هدف دار است 

و خداوند بزرگ آفریننده و مالک جهان هستی و 

همه عوالم وجود و انسـان اسـت؛ در واقع، اصل 

توحیـد، محـور هستی شناسـی امـام را تشـکیل 

می دهـد و ریشـه و اصـل همه اعتقادات ایشـان 

در تمام ابعاد معرفت و اندیشـه اوسـت.

2. مبانـی معرفت شناسـی: از دیـدگاه امـام 

خمینـی، وحـی، فطـرت، قلـب، عقـل و حس  از 

منابـع شـناخت می باشـد و از نظـر ایشـان بین 

ابـزار شـناخت و منابـع شـناخت، رابطـه وجـود 

دارد؛ یعنـی هـر منبـع شـناختی بـه ابـزار خاص 

خـود نیـاز دارد؛ مثـل ابـزار اجتهـاد بـرای منبـع 

وحـی، کـه در فهـم و شـناخت درسـت و کامـل 

مؤثـر اسـت. به نظـر امـام خمینـی فهـم اسـالم 

را از یـک طریـق مثـاًل از راه فلسـفه، فقـه و یـا 

اصـول، کافـی ندانسـته و آن را به نوعی انحراف 

و نقص تلقی می کرد؛ از نظر وی، اسالم واقعی 

اسـالمی اسـت کـه از شـناخت ناشـی از همـه 

منابـع حاصـل می شـود.
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3. فلسفه سیاسی: امام خمینی با دالیل 

حکومت  و  حکومت  تشکیل  ضرورت  عقلی، 

اسالمی را در عصر غیبت تبیین کرده اند. از نظر 

امام، بر ولی فقیه جامع شرایط در عصر غیبت 

زمان)عج(،  امام  نایب  به عنوان  است  واجب 

برای تحقق هدف های حکومت اسالمی، دست 

به تشکیل حکومت اسالمی بزند و جامعه را به 

سوی صالح و رستگاری هدایت کند.

4. مفاهیـــم بنیـــادی ناظـــر به فلســـفه 

»آزادی«،  بنیـــادی  مفاهیـــم  سیاســـی: 

»اســـتقالل«، »دموکراســـی«، »مردم ساالری 

دینی«، »عدالت«، »مشـــروعیت« و »سیاست« 

از دیـــدگاه امـــام خمینی، از جملـــه مفاهیم 

بنیادی ناظر به فلســـفه سیاســـی می باشـــد 

کـــه به جهت اهمیت شـــانـ  به دلیـــل اظهار 

نظـــر امام دربـــاره آن هاـ  به صـــورت مجزا، در 

مقالـــه حاضر، مـــورد طرح قرار گرفته اســـت. 

5. فقه سیاسـی: از نظر امام، شـکل حکومت 

در اسـالم، بر اسـاس مقتضیات زمانی و مکانی 

توسـط مردم تعیین می شـود ولی محتوای آن، 

قوانین و احکام اسـالم است.

6. اخالق سیاسی: از نظر امام، فرد و اجتماع 

دارای اصالت هستند و بین آن دو ارتباط منطقی 

وجود دارد. امام داشتن جامعه و سیاست سالم 

را منوط به تهذیب نفس، تربیت انسان و پرهیز 

از پلیدی ها و رذایل اخالقی می داند

زمینـه ای  متغیرهـای  مقالـه،  نگارنـده 

)متغیرهـای وابسـته( را نیـز بـه »جنـس)زن/ 

مـرد(، سـن«، »وضـع تأّهل)مجـّرد/ متأّهـل(«، 

»محـل سکونت)شـهر/ روسـتا(«، »نـام محـل 

و مدرسـه علمیـه محـل تحصیـل«، »مقطـع 

تحصیلی )سـطح دو/ سـطح سـه(«، »سال ورود 

بـه حـوزه«، »نـوع شـغل و سـطح تحصیـالت 

می نمایـد. تعریـف  پاسـخ گویان  والدیـِن« 

پ( نتایج
نتایج به دسـت آمده از میزان آشـنایی طالب 

حـوزه علمیـه قـم بـا ابعـاد مختلـف  اندیشـه 

سیاسـی امـام خمینـی را در جـدول زیـر 

می تـوان مشـاهده نمـود:

میزان آشناییمتغیرها

82.38هستی شناسی

78.28معرفت شناسی

91.98فلسفه سیاسی

77.23مفاهیم بنیادی

77.61فقه سیاسی

81.93اخالق سیاسی

81.57میانگین

هم چنیـن می تـوان میانگیـن آشـنایی طـالب حـوزه علمیـه قـم بـا ابعـاد اندیشـه سیاسـی امـام 
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نویسـنده در آخـر، بـا توجـه بـه نتایـج و 

یافته هـای تحقیـق، مـوارد ذیل را پیشـنهاد می 

کنـد:

1 . ضرورت اسـتمرار انتقال اندیشـه سیاسـی 

امـام به طالب نسـل جدیـد از جهات مختلف با 

مالحظه نیازسـنجی و سـطح تحصیلی آنان اعم 

از قـم و شهرسـتان ها و بـا اسـتفاده از راه هـای 

مختلـف آموزشـی، تبلیغی، پژوهشـی و هنری 

مـورد تأکیـد قـرار می گیـرد؛ چـرا کـه اندیشـه 

سیاسـی امـام، اسـاس و درون مایـه تأسـیس 

نظـام جمهـوری اسـالمی ایران اسـت و از طرف 

عامـل  روحانیون مهم تریـن  و  طـالب  دیگـر، 

حفظ، گسـترش و انتقال اندیشـه سیاسـی امام 

بـه حسـاب می آیند.

2 . تدوین و اجرای برنامه کوتاه مدت و بلند 

مـدت و بـه صـورت کارگاهی در مـدارس علمیه 

تحـت برنامـه و پوشـش مدیریـت حـوزه علمیه 

در خصـوص موضـوع به ویـژه برای طالب نسـل 

جدیـد با اولویت بیشـتری صـورت پذیرد.

بـرای کاهـش  برنامه ریـزی و تـالش   .  3

فاصلـه بیـن میـزان آشـنایی طـالب با اندیشـه 

سیاسـی امـام و میـزان رضایت طـالب از تحقق 

اندیشـه سیاسـی امـام در جمهـوری اسـالمی 

ایـران ضـروری اسـت؛

4 .  بررسـی میزان آشـنایی طالب با اندیشـه 

سیاسـی امـام خمینـی(ره) و مقـام معظـم 

رهبـری بـرای برنامـه ریـزی مسـئوالن و بـرای 

اسـتمرار نظـام جمهـوری اسـالمی مـورد تاکید 

قـرار می گیـرد؛

5 .  بـا توجـه بـه ویژگی منظومه ای اندیشـه 

سیاسـی امـام خمینـی، در انتقـال اندیشـه 

سیاسـی امـام بـه نسـل جدیـد طـالب حـوزه 

علمیـه، ایـن ویژگـی بایـد بیـش از پیـش مورد 

توجـه قـرار بگیـرد.

6 . بـا عنایـت بـه ضـرورت کاربردی بـودن 

اندیشـه سیاسـی امـام، انتقال اصـول، مفاهیم 

اصلـی و محکمـات اندیشـه ایشـان در اولویـت 

برنامـه هـا و اقدامـات قرارگیـرد.

پی نوشت:
فرهنـگ  و  علـوم  پژوهشـگاه  علمـی  . عضـو هیئـت   *

اسـالمی.
1. ایـن گویـه ها، شـامل 29 گویه )گزاره(  اسـت. پاسـخ 
مخاطبـان بـه ایـن گویه هـا در قالب چهـار گزینـه "قطعا 
متعلـق بـه امـام اسـت"،" بـه احتمال کـم متعلق بـه امام 
» ،«. بـه احتمـال زیـاد متعلـق بـه امـام اسـت" و"قطعـًا 
متعلـق بـه امـام نیسـت » نمره گـذاری شـده و میـزان 
آشـنایی آنـان بـا اندیشـه امـام به دسـت می آیـد. دوگویه 
مربـوط  دوگویـه  مبانـی هسـتی شناسـی،  بـه  مربـوط 
بـه مبانـی معرفـت شـناختی، هشـت گویه مربـوط بـه 

خمینی به تفکیک سـطح تحصیلی، جنس و نوع آموزش پاسـخ گویان را در جدول زیر مشـاهده 

کرد: 
تحصیل به صورت آزادمدارس علمیه تحت برنامهزنمردسطح 3سطح 2

80.5782.5780.4882.6681.9380.65
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فلسـفه سیاسـی، هفت گویه مربوط بـه مفاهیم بنیادی، 
پنج گویـه مربـوط به فقـه سیاسـی و بقیه گویه هـا مربوط 
به اخالق سیاسـی اسـت. بـه عنوان مثـال گویه های فقه 

سیاسـی شـامل ایـن پنج گویه)گزاره انـد(: 
شـکل حکومت در اسـالم تابع مقتضیات زمانی و مکانی 

اسـت که توسـط ولی فقیه تعیین می شود.
و وحـدت کلمـه ملـت، دو رکـن اصلـی  الهـی  انگیـزه 

اسـت. اسـالمی  انقـالب  بقـای  و  پیـروزی 

بر اسـاس نظریـه والیت مطلقـه فقیه، حکومت اسـالمی 
از تمـام اختیـارات حکومتـی معصومیـن بـر اسـاس 

مصلحـت اسـالم و مسـلمین برخوردار اسـت.
والیـت مطلقـه فقیـه یعنـی والیت داشـتن و اختیـار فقیه 

در تمامـی امـور شـخصی و اجتماعـی مردم.
قـوای مسـلح اعـم از نظامـی، انتظامـی و بسـیج، ضمن 
دفـاع از اصـل نظـام، بایسـتی عضـو حـزب یـا گروهـی 

شـوند.


