
 

Journal iranian political sociology 

Vol. 5, No.8, Aban2022 

https://dx.doi.org/10.30510/psi.2022.302011.2211 

All influential historical-political currents and events 

 

Abstract 

All influential historical-political currents and events, including the Islamic Revolution 

and its ideals and values, have always been subject to distortion, forgetfulness and the 

heart of the main and basic meanings and themes; What are Khomeini (RA) as the 

roadmap of the revolution and the Islamic Republic and  how  can  this  beprevented? 

The hypothesis of this research is that the current of petrification is one of the contexts 

and fields of distortion and deviation in Imam Khomeini's political school. Documentary 

principles of Imam Khomeini's political life and school, strengthening the historical 

memory of the youth, moving in the direction of Velayat-e-Faqih, and vigilance against 

the influence of foreigners, are the most important cases of dealing with the harms of 

Imam Khomeini's political school.In other words, correct and unaffected knowledge of 

the basic concepts and propositions considered by Imam Khomeini's political thought 

and political school (RA) and presenting it as a reliable indicator, analogy, model and 

model for continuing the path within the framework of revolutionary-Islamic approaches 

and approaches. In the present research, the Saussure framework has been able to find a 

semantic relationship with the method of discourse analysis 
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 و مکتب سیاسی امام خمینی)ره(  حجرگراییت

 1بلوک قریب  سمیه

 

 چکیده 

آن همواره  و ارزش های   وآر ان ها جمله انقالب اسییال ی ازسییساسیییث تاذسر، ار -خدادهای تاریخیجریان ها و ر همه

از  :اسی    روسیوا  اسیاسیی ای   ایاز؛بوده اسی    سیاسییا عانی و ضیا س  الیلی و  قلب در عرض تحریف فرا وشیی و

انقالب و جمهوری  در  کهب سییساسییی ا ای خمس یبرهعبه ن وان نقاییه راه بسییهرها و ز س ه های تحریف و انحرا  

تحجر،رایی   جریان  اسیی  ای   نسزفرضییسه ای  وهوه  اسییال ی ادا  د و ونونه  ی توان از ای  ا ر جلو،سری ارد 

    شیاخ رخورداری از یک  به ا    ی باشیددر  کهب سیساسیی ا ای خمس یبرهعبسیهرها و ز س ه های تحریف و انحرا   از

بازخوانی الیو   سیه د  ب رهع اسی   ای خمس یام لیحس   کهب  رو فهدر ،  الیو  انقالب اه  هم درسی  فرد  راغ راهوو

سیییسر و ی  فقسه وهوشیییساری   حرا  دربرهع تقوی  حافظه تاریخی جوانان سیییسره و کهب سیییساسیییی ا ای خمس ی

ش اخ    به دینر سخ .برهع اس   کهب سساسی ا ای خمس یا آسسب های ب قابله   وارد   همهری  از نبسنانناوذ نفرابربدر

آن به ارائه  برهعوسیساسیی ا ای خمس یو کهب    سیساسیی فاهسم و،زاره های اسیاسیی  دنظر اندیایه از   لیحس  و بی وسرایه

 -انقالبیرهساف  های   برای ادا ه  سیییسر در وارووب رویکردها و  النو و د  قابل اتکاءشیییاخ  قسا  ن وان یک 

در وهوه  وس  رو .نماید سییسر انقالب اسییال ی جلو،سری  دراز اهروی ها   اه  ی تواند  ی ،رددقلمداد اسییال ی  

 توانسهه اس  با روش تحلسل ،فهمان ارتباط  ع ایی وسدا ا د.وارووب سوسوری  

 حجر،راییجریان ترهع   کهب سساسی آسسب ش اسی واژ،ان السدی:انقالب اسال ی  ا ای خمس یب
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   قد ه

و ای  ؛ فاهسم بوده اسی    1»تفسیسرو یری ئله سی  اندروبرو بودهآن  تری   سیائلی اه همواره فالسیفه و اندیایم دان با  م هاز

ه سیم   بالی جا عه راای  حسث اهمس  دارد اه غالب شیدن هرنو  تفسیسری از ای   فاهسم   سیسر حرا    سیئله از

های  توان  دنی شید  کاتب واندیایهبر اسیا  و س   ال  و   ايی اسی  اه  یدهد.وی خاص خود جه   یسی و

- های ناظر به حسات اجهمانی ها وایدئولوژیبس یبر،رفهه از جهان  ییهازاره، از  سیییساسیییی همواره در درون خود  ملو 

اه توسییو واضییعان و هولسان فکری خود يرس وبسییو داده   یاز انه و ز س هعانی در  ها وسییساسییی هسییه د. ای  ،زاره

شیوند   هولی دارند وامهر تفسیسرو یر هسیه د. به دینر سیخ  درشیرایو زیسی  بسولوژیک يراحان بایری هر کهب    ی

بهیای درنو  راب یه ه هر،ونیه اای   اش تقریبیا نیا مک  بیاشییید؛ ورا3ی آن بیا  یدلو ت2هیابرقراری دلبخواهیانیه راب یه  سیان دا 

های ،فهمان آن  کهب  شیود وهمنان  عانی و للفهها و  دلو ت  توسیو ب سانن ار الیلی آن  کهب رفم  ی سان ای  دا 

الییر  ن ها وهای هر  کهب  ،زارهالولییف  با وایان حضییور فسزیکی ایدئولو ا  د.  مفهم  ی  را از زبان واضییعان 

،سرد و صیولیا تفسیسر و تلویل قرار  یخآن در عرض قضیاوت  ارزشین اری و  زیر جمونه آن توسیو وسروان و شیارحان

 س  شیرای ی در  وارد  هعدد  برقراری راب ه  سان وشیود. درراه برای يرس وبسیو برخی  فاهسم و  صیادیج جدید باز ی

   د هیای جیدیید اززای ،ردد و راه برای  هیا و  یدلو ت  کهیب فکری بیه ا ری قراردادی وحهی دلبخواهی بید   یدا 

تواند به بغرنجی سیازد و یها ،اه ز س ه را برای انحرا  از  ویات الیلی  کهب فراهم  یشیود. ای  زای  کهب باز  ی

  توان  دنی شید برخی فهم  عانی الیلی  دنظر ب سانن ار یا ب سانن اران آن  کهب بسانجا د. درو س  فضیایی اسی  اه  ی

شی اسیی سیساسیی جا عه ایران درفضیای وسیاانقالبی وخصیولیا در فضیای وساخمس یبرهع  ریانجهای نوی  درب دیازلیورت

ریک  هآوردند و کهبی ا ایبرهع سییربر ی  - ایه فکریاسیی  اه از درون هکثری های  ها و روای   علو  روی  خوان 

  رهن ر  ایای د وازسیساسیی ایایان  عرفی نم -لیالس اندیایه و کهب الهیبر آن بودند اه خود را شیارس و فسیر ذی

ث روشییی حساز قاله ای   سییا  و س  توضییسحیار.ب رد ی را بر ،رد خود به  دبولس  ای از اییرونس  الهی و قهاله

  رو برخی از آذاری را اه به واسیی ه  دنی شییرس و بسییو  در وهوه  وس.،فهمان  ی باشییدحلسل ت  روش ازبر،رفهه  

 کهب و اندیایه سیساسیی ا ایبرهعهسیه د ذیال  ورد اشیاره قرار  ی دهسم و در نهای  خالء وهوهایی را اه درای  حوزه  

وجود دارد وای  وهوه  بر آن اسیی  تا حهی المقدور آن را ورا د توضییس  خواهسم داد:از سان اهب  ی توان به اهابی  

 تالسف  حمدرضییا دهاییسری تح  انهاییارات  راز اسیی اد انقالب  "درآ دی بر نظریه سییساسییی ا ای خمس یبرهع"ان د 

اسیال ی اشیاره ارد اه  سخواه د با بررسیی الیلی تری  آذار سیساسیی از ا ایبرهعدر دوران حسات وبعد ازآن نظای نا ه 

قرار ده د.درای   سان برخی ازای  اهب به دنبا    سیییساسیییی ا ایبرهع را ب ا بر روای  خود  ورد تجزیه وتحلسل-فکری

ا ایبرهع هسیه د اه البهم شیاید امی حوزه دسیهرسیی و تالش فکری آن ها ام دا  ه تر ازفهم  کهب  "نظریه سیساسیی"فهم

سیساسیی ا ایبرهعرا درحد یک نظریهبخصیولیا باا ع ای  -سیساسیی ایایان باشید ودر واقم نمی توان ،زاره های فکری

به ن وان یک  د  سییاده شییده از یرقراری راب ه  سان دو هغسر  سییهقل و وابسییههعتقلسل داد.ازای  تخصییصییی نظریه  

حسث اهاب های دینری وجود دارند اه قدری بررسیی ا ایبرهعرا ازسی   بررسیی نظریه ای فراتر  ی برند و در قالب  
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وردازند:اهاب ارزشیم د وق وراندیایه  به بحث وا کاش درباره نظای اندیایه ،انی  ا ایبرهع ی  "اندیایه سیساسیی"بررسیی 

سیساسیی ا ای خمس ی به قلم  حمدحسیس  جمایسدی تح  انهایارات وهوهایکده ا ای خمس ی وانقالب اسیال ی؛با همس  

اندیایه "ن وان وس  ،فهه اهاب آ وزشیی و االسیسک یحسی فوزیبوهوهایناه فره   و اندیایه اسیال یع؛ونهایها اهاب  

به قلم ااظم قاضیی زاده وسیعسد ضیسائی فر ونایر  عاون  اسیاتسد و درو   عار  های فقهی و سیساسیی ا ای خمس ی  

اسیال ی قم از جمله  همهری  و بارزتری  آذاری اسی  اه دربسان  خهصیر اهاب شی اسیی ای  حوزه قابل انه ا بودند.ای  

سب شی اسیانه فهم از اهب هرو د راه به درون  ایه اندیایه و  کهب سیساسیی ا ایبرهع ی برند ا ا هر،ز به بررسیی آسی 

ا ایبرهعو کهب سیساسیی او نمی وردازند؛وه ای که خود بخایی ازهمس  فهم هایی هسیه د اه باید در برداشی  وسی ج  

آنها از ه  وب    کهب ا ایبرهعتا ل ودق  نمود.براسیا  آنهه بسان شید  وضیو  آسیسب های  کهب سیساسیی ا ایبرهع به  

ش   د لیورت ننرفهه؛به نالوه هریک ازتحقسقات انجای شیده درباره  ن وان وهوهایی  سیهقل ونلی حده جا م و رو

اندیایه های ا ایبرهع نکات  ثب  ونسزااسیهی هایی دارد.روشی  اسی  اه ای  حکم درباره همه وهوه  های انجای شیده  

و  صییدان ندارد ولی تا آن جایی اه  ی توان از  العه اهاب های  وجود در وسییسییه ت ظسم وناییر آذارا ای خمس ی  

نسزلیدها  قاله تولسد شیده درای  حوزه ونسز  العه سیخ ان نزدیکان ا ایبرهع و  هفکران و دسی  اندرااران اندیایه های 

ا ایبرهعبرداشی  ارد یکی ازخصیسصیه های  ایهر  ای  آذار بررسیی ،زی ایی سیخ ان ا ای اسی .  بم بسیساری ازای  

ع اس  اه سخ ان ایاان را به لورت  وضونی جمم آوری تحقسقات اهاب های تبسان  وسسه ت ظسم ونار آذار ا ایبره

 ارده اس .ازهمس  رو نسزهس  اه سهول  دسهرسی به ای    بم اسباب توسعه و س  تحقسقاتی شده اس .



 

2030 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

هشتم
 ،

مرداد
1401

 
های  هصل سرایهوشی اسیانه فردی ان دوسوسوراز نهده تحلسل برخی تفاسسر واز حسث وارووب نظری نظریه زبان

ر ی  شیود  بشی اسیی یاد  یی  نوشیهار از آن به آسیسب ااه درحجر،راییع ت جا در ایبا ایبرهعصیف به  کهب   هو

رود اه الیل و ه   کهب ا ایبرهع و فهم ارتدواسیی  شیوند اه بسم آن  یقدرسیهر   یها  ،اه آنید. ای  وسرایهآ

ی  ع ایی با روش  تواند وسوندرفی وارووب نظری سییوسییوری  یيالاییعا  خود قرار دهد. ازن را تح  آاز

    فسیییسروی یری  کهیب ا یایبرهع بیه  ثیابیه ،فهمیانتتوان برانهخیاب آن  ی  تحلسیل ،فهمیان نسز وسیدا ا ید. ورا ایه بیا

سوسور در  همهری   به هر تقدیر   اندیایه سیساسی ا ای تااسد نمود.ب های زبانی   درج در  ه  وبواسی ه د ل  

ظا ی/  زبان ن"و برآن اسیی  اه برج به سییاخهاری زبان تااسد  ی ورزد اذرخودب دوره زبان شیی اسییی نمو یع

شی اسیی اسی  و  ای ازنایانهشی اسیی خود شیاخهزبانر ای  رویکرد دع.18:1393 ب االر"  سیاخهاری از نایانه هاسی 

از آن   4هر ب سادی  ا ری را اه با ن وان »نایانه جو شی اسیی ورداخهه شیود   زی اسی  نکه به  باحث زبانآوس  از

ود. ازنظر وی ای  جوهر ب سادی   همان  اهس  اخهساری ناانه اس . ای  بدان  ع اس  اه  ش یاد  سایود  بررسی

ک  یو  5ای اخهساریبقراردادیع بس  یک دا حالییل راب ه  سییاخهار،راییث وا ازاو  ناییانه از دید سییوسییور و

ذاتی  سان   سچ راب ه يبسعی وهاند وقراردادی و دلبخواهیفاهسم ازنظر،اه سیوسیور  ا ور     اقمواسی . در  6 دلو 

ه تبم آن ا ر زبانی  نااننر آن اس  اه راب ه دا  و  دلو  یک راب ه  یهغسر بناانه و.دا  با  دلو  وجود ندارد

تواند هرلییورتی بي یرد و هسچ هسییهه ب سادی ی برای  ع ی و  یزا  نسسیی ؛ ورااه: » دلو  در وسوند با دا   ی

ی سیا  و س   الا اع بر23: 1393وجود ندارد اه  ع ی بر حسیب آن  دلو    اسیبث آن دا  تلقی ،ردد. ب االر   

 ب ع ای  هصیور از  فاهسم ا ایع  نسیبهی  دلو اسی  اه نسیب   سان دا ب فاهسم  دنظر  کهب سیساسیی ا ایبرهعع و

 7باید به ،ونه دا  شیی اور یا دا  تهیها و ع اشیی اسییی  لهم از آن را واقم  ای  دا  در سا  اسیی  وسیی شیی اور و

ها ب فاهسمع برای افراد  دا  شی اور  دالی اسی  اه  دلو  آن   بهم   هغسر یا نا وجود اسی . ای  دا  قلمداد ارد.

ع. بدی  سیان سیوسیور با ارائه تعریف جدیدی از 121: 1386 خهلف   عانی  هفاوت خواه د داشی . بو دلر  

رتباط  سیهقسم اها   ع ایایان را ازا د: نایانههان ارائه  یجتعریف جدیدی ازراب ه بس  زبان وها  نایانه ها یاواژه

داشیی  ذه ی  هلذر  بر،سرند؛ بلکه یک  سانجسنر اه همان قرارداد اجهمانی وبا اشییسا یا انما ث واقم درجهان نمی

: 1385دهیدبآل      قی جلوه  ی  ازآن اسییی  راب یه  سیان زبیان و  یابیه ازای خیارجی آن را برقرار ارده و آن را

 ع.71

توان  کهب سیساسیی ا ایبرهع و  ا فسه را به  ثابه  شی اخهی سیوسیوری  ی،سری از رویکرد زبان  توضیس  وبا وایای  با

نسات سیساسیی  ارتباط    فسیران  کهب ا ایبرهع ،اه به دلسل ،رفهاری در اغراض و دالی ترسیسم ارد اه  دلو  آن در زبان

 وجود  در واقم آشفهنی های  ع ایی و صداقی ا د.ابها ی با خود  ضیا س  و  فاهسم ای   کهب وسدا نمی ق عی و بدون

اسی  اه  و....نایاننر ای  "ظلم سیهسزی" "اسیالی ناب "نظسر   کهب سیساسیی ا ایبرهعدر در  وتفسیسر  فاهسم الیلی 

و نمی توان به راحهی    اال ی اسی  -انهبارات زبانی،رفهار نونی   برهعکهب سیساسیی ا ای و ر،فهماند ضیا س    درج 

ب  فکری - برخی جریانات سیساسیی خارج از نظای نایانه ،انی و خارج از قرارداد دلبخواهیث سان آن و  ابه ازای واقعی آن
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 عی وسیدا ارد.بیدی   قذاتی وارتبیاط  دینر  یسیییو  سیان نخبنیان فکری واجرایی از  و  در ای جیا تحجر،راییع از ییک سیییو  

از وفات ایایان بسیان بسیساری از فاهسم سیه دهه از برهع بعدو اسیهراتهیک در کهب سیساسیی ا ای  فاهسم تاذسر، ارسیان

ری از رویکرد زبان و یا اهفهمی شییده یا  ی شییود.ازای  روسیی  اه  ی توان با وای دادینر دوار بدفهمی   راهبردی

قلمداد ارد اه "دا  تهی  "آن را همان د یک ایدئولوژیک  -حهویات فکری   کهب سیساسیی ا ایبرهع وشی اخهی سیوسیوری

 فاهسم ور ی ا  د.از ای  روسیی  اه   ذه ی وسییساسییی خود  دلو  اش را   ابج با  سل و ،رای   آن  برخی شییارحان

شییفا  مان د  فاهسم تاذسر، ار هم يراز خود نساز  د ایجاد نونی هنسز  رزش های  دنظر ا ایبرهعو کهب سییساسییی اواو

از ا،زیر  نبانیبنه جوهریعاسی  وو ز   صیدانع یک راب ه قراردادیب فهویعو دلو بسیازی زبانی اسی ؛ورا اه راب ه دا 

و االن  در صییییادیج  فییاهسم  دردریییان  حهییاج  بیی ؛وآن  الیایضییییاس  جسمز  تعبسر  آیس   ه  سییییازی"نونی    "وییا  

روش تحلسل اه  قاله وس  رو بر آن اسیی  اه در وارووب    .با در  و س  بحثی اسیی  عهسییهسم72:1382دردریان ب

،فهمان و  دنظر  ب فاهسم و ارزش های در خصیوص شی اوربود،ی راب ه  سان دا   شی اسیی سیوسیور  ،فهمان و نظریه زبان

و ارزش های  کهب   صییادیج و برداشیی  های   رس شییده در  عرفی  فاهسم برهعع و  دلو ب کهب سییساسییی ا ای

صیری  ترا بس  از وس   ورد تااسد واز  کهب سیساسیی ا ایبرهعوا  سیازی و وسرایه زدایی و س  آیس  رهعع نساز به  ا ایب

س  و بی شی اخ  لیحاه باید به نونی شیاخ  و نقالنس  قابل اتکاء در قرار دهد و بر ای  نکهه اسیاسیی وای فایارد  

  قابل   درا به ن وان یک النو وآن   دسی  یازید و  اندیایه سیساسیی ا ای خمس یهای اسیاسیی  دنظر  زاره  ، وسرایه  فاهسم و

شیی اسی   تالاو درون  ایه های نوآورانه باشیدبعاد و د،انه زیر  ی تواند دارای ااز قالهای   اتکاء به همنان ارائه ارد.

 فاهسم السدی سیساسیی  از شیدهفکری برای به خد   ،رفه  رویکرد سیوسیوری در  واجهه و برخورد با تفاسیسر ارائه 

دا  برتر یا همان   به  ثابه  "اسیالی ناب"؛خصیولیا  به  ثابه دا  های  ع ادار در کهب سیساسیی ایایان  م  نظر ا ایبرهع

وس    دارای ای ساری از تحلسلها و وهوه  های  هعار ثدر ای   کهب.و دوی از ای  جه  اه برخال  بسی نق ه اانونی  

انقالبی و و ارزش های آر ان ها  از وساینسری از انحرا  برای  سیی ا ایبرهع   سیسا اه لیر    العه اندیایه و فرض

همواره  صیون از برداشی  ها و تفاسیسر به تا نایان دهد اه خود خوان  از ا ایبره ع  اسیال ی افای   ی ا د بر آن اسی  

 کهب سیساسیی     باز راه و روش انقالب اسیال ی با اسیه اد به همس   ه  وتحریفات   ازو حهی بسیساری    رای نسسی  

 به  کهب سیساسیی ا ایبرهع از  سیهماتسکسسی رو تالش برای ارائه یک فهم روش   د وزای  ؛الیورت  ی و یردا ایبرهع 

در  سیسریابی انقالبی به آن ننریسی  نوآوری الیلی   و قابل اتکاءیک شیاخ  قابل انه ا  ،ونه ای اه بهواند به ن وان  

وتعریف و جریان تحجر،رایی  ه  واردی وون  بی وس  رو درای  وهوه  شیییود.با توجه به   یالب ای   قیاله قلمیداد  ی 

  روری برجریان  نهضی  اسیال ی روری بر جریان تحجر،رایی در دوران   وسایس ه جریان تحجر،راییویه،ی های آن

وسا دهای تحجر،رایی و  بارزه ا ای خمس یبرهع با جریان تحجر،رایی در تحجر،رایی وا ازوسروزی انقالب اسیییال ی 

به جمم ب دی و  و درآخردر قسییم  نهسجه ،سری  اسییال ی و در دوران وا ازوسروزی انقالب اسییال یدوران نهضیی   

اسیی .با توجه به   الب وس  رو تعریف  اذبات و یا رد فرضییسه ورداخهه شییده نهسجه ،سری   الب ارائه شییده در  قاله

نظریاتی درباره حکو   و  اه نبارت اسی  از  کهب سیساسیی-1نبارت اسی  از:در  قاله برخی  فاهسم  هم و اسیاسیی 

به شمار دسیهسابی به قدرت را وسسله ای برای رسسدن به یک آر ان سساسی و اجهمانی  اه   شیسوه اداره جا عه و حکو   

 ع.12:1376 ی آورند و از ای  رو یک فلسفه یا ایدئولوژی  حسوب  ی شوندبآشوری 
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براسیا    سیساسیی جا عهدراوضیا  و احوا   و تحولی اسیاسیی    نبارت اسی  از حراهی ب سادی  انقالب اسیال ی-2

 ع.173:1387ب  هری آ وزه های اسال ی

 آسسب ش اسی   ربوط به ش اخ  و بررسی تغسسرات غسر يبسعی نلل و فرای د ز س هآسسب ش اسی -3

 ساز بسماری اس .هد  از آسسب ش اسی ش اخ  نلل و فرای د بسماری جه  وسانسری

دارای   وانقالب نسزبه ن وان یک ودیده اجهمانی  به   ظور تضمس  سال   ووویایی آن اس   آناز بسماری یا در ان  

ودیده های تهدیدی بروویایی وحسات   با خ رات وآسیسب هایی روبروسی  اهودرنرلیه اجهما    حسات اجهمانی اسی  

 ع.789:1374 آریانيورباجهمانی اس  

»حَجر  و »حثجر    و  بسی  ع  جَرریایه در لغ  »حَ اردن خ  ،سریسی و سیخ  شیدن  به  ع ای سی  ث  تحجر-4

  4: ج1373مود فکری نسز  ع ا شیده اسی  بدهخدا   جلغ  به  ع ای تصیلبب ودرتحجردارد.  به  ع ی باز داشیه ر  صید

 ع56-59

 حجر و تحجر،راییت

لب های ،ونا،ون شیکل  ی قاوسیساسیی اسی  اه ام و بس  در  اجهمانی-  یک ویه،ی فره نیو تحجر،رایی  »تحجر

ادیان ونقاید بایری اسی  ودرتاریا اسیالی به لیورت یک    بحثی اه دارای قد هی همزاد باع.  13:  1382،سرد بذونلم  

  رس بوده اسی  و به حرا    الً ریایه دار رتاریا  عالیر ایران به شیکلی اادجریان از بدو تایکسل حکو   اسیال ی و

ای   یرود  اه ریایهمله جریان های  خالف با تفکر ونهضی  ا ای خمس ی به شیمار  یجزاخود ادا ه داده اسی .تحجر

 ی رسد. از ای  رو ا ای خمس ی ازهمان  20و به دهه   1342 دت ها قبل تر از آغاز نهض  اسال ی در سا   خالف  به 

   قابله ایایان  رخاسیه د. ای جدی  به  بارزه با جریان تحجر ،رایی ب آغاز به  وازات حرا  سیساسیی شیان با لیراح  و

ع. البهه باید 12: 1387با تحجر،رایی وا از وسروزی انقالب اسیییال ی به اشیییکا   خهلف افزای  یاف  برجایی نهاد  

ن جا اه انقالب اسییال ی به ن وان راهکاری سییریم برای ایجاد تحولی ب سادی  و همه جانبه در آخاير ناییان ارد؛ از

یک شیالوده شیک ی بود و نظم حاام بر جا عه را   ره نی  اقهصیادی و اجهمانی جا عهسیاخهار های  هفاوت سیساسیی  ف

نمسج ارد  بیه يور نیاخود آ،یاه در تقیابیل بیا افکیار  هحجران قرار  ی ،رفی  و  قیابلیه بیا آن از سیییوی ای  ی  دویار تحول

برخال  بسیساری از انقالب ها اه سی    ای  اسی  اه  ا ا نکهه؛ع11: 1382دیهی تلقی  ی شیود بذو نلم بج اس یک ا ر

ج بود ولی از نظر  واجهه با سیی   های ریاییه دار جا عه  نمسنقالب ایران ا،ر وه انقالبی جا م وا دشییک  هسییه 

شیکل ،رف  اه یی  رزش هاواها ربرخال  نقسده  هحجران نه ت ها با سی   ها تقابل نداشی   بلکه اسیاسیاً با تکسه بر باو

سی   تلقی  ی شیود. البهه  ی توان ،ف  شیالوده شیک ی انقالب اسیال ی  نمدتاً درنرلیه قالب   در نر  جا عه شی اسیی

روز وسدا ارد. از نناه اسییانی اه سیی   و تحجر را  هراد   ی بها  نماد ها و،فهمان های  هحجرانه و جمود ،رایانه  

ورداری از روس سی   ،رایی و تالش اننارند  ای  تعبسر ت اقض نما تلقی  ی شیود اه انقالب اسیال ی ایران ضیم  برخ

درنس  حا  جه  ،سری ضید  هحجرانه و الیالس ،رایانه داشیهه باشید بهمان:  برای احسای ارزش ها و آر ان های دی ی

 .ع12
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 تعریف لغوی و ال الحی تحجر.1-1 

»حَجر  و »حثجر    و  بسیی  ع  جَرریاییه در لغ  »حَ اردن  خ  ،سریسیی و  سییخ  شییدن »تحجر  به  ع ای سیی  ث

  4: ج1373تحجردرلغ  به  ع ای تصیلبب وجمود فکری نسز  ع ا شیده اسی  بدهخدا   .دارد به  ع ی بازداشیه ر  صید

   ع.56-59

:  1390رو د با براهس  واضییحی  ورد حمای  واقم شییده باشیید بنوایی  هاهی  فسد ونقالیی ر»روی ،رداندن از

از  ظر ع.74رآن اریم به آن اشیییاره شیییده اسییی  ببقر / قازدینر فاهسم تحجراسییی  اه در»سییی   شیییدن قلب   ع.6

مهون هسیرباز  ی زند و سیخ  حج و وسروی از فر ان های الهی   هحجراسیی اسی  اه نقل و د  او از و یرشقرآن 

،رایان  تعریف اسییالیبا توجه به ای   ع.74ا دببقره/  می ا د در برابر اییس  الهی  قاو    ینن اذرآسیی   اه وسزی در

زن د    ،سرند و به نای اسیالی  به اسیالی ضیربه  ی   هحجبر اسیانی هسیه د اه جلوی نفوذ اسیالی و  سیلمس  را درجا عه  ی

 ع.1،رایی  بی تا:  تحجر-شوند ب ع ای تحجريلبانه  یهای الالس ای خمس ی ای ان سد راه وسارف  وحرا  را به تعبس

ب های جاهالنه  تعلقات قبسله ای و  لی  ندی در  حقایج و سیی   های حاام بر  ای  ویه،ی اجهمانی اه تعصیی 

دی تفکسک بس  الیو  ن حرا  جوا م ازنوا ل شیکل ،سری و وایداری آن هسیه د   همهری  نا ل در شیکل ،سری آن

سیه دات   ع.آن وه از13:  1382های  هغسرو هحو  آن اسی  بذونلم    ج به ایه های ذاب  و ضیروری زند،ی بایر بواو

ه ضیرورت  بی ای   وضیو  سیخ  ،فهه اند وبه يور کرر درباره  66-68يی سیا  های  ایبرهعی آید ای  اسی  اه ا بر

تبسس  آن تلاسد نموده اند: » هلسییفانه ه وز برای بسییساری از  ل  های اسییالی  رز بس  اسییالی آ ریکایی و اسییالی ناب 

ده اسی  و روشی  سیاخه  ای  حقسق  اه در یک  کهب و ا الً  ایخ  نای ا  حمدی و اسیالی  قد  نماهای  هحجر

 ع.119  21دریک آئس   دو تفکر  هضاد و رو در رو وجود داشهه باشد  ازواجبات سساسی بسسار  همی اس  بهمان: ج

 ویه،ی های تحجر و تحجر،رایی .2-1

های خاص اه بر اسیا   و یکسیری ویه،ی   فرا  کانیع- انیرا زفدبدار  یکسیری ویه،ی های نمو ی ییحجر،رات

تغسسرات ز انی و  کانی و  وقعس  های فره نی وسیساسیی  آن ویه،ی ها نسز  درن شیده و به شیکلی خالیی نمایان  ی 

 ع.26: 1387شود برجایی نهاد  

ن با  رااهمس  جریان شی اسیی  هحجران ازنناه ا ای خمس ی تا آن جا اسی  اه ایایان به لیراح  فر وده اند: » هحج

نقالب باقی نمی ، ارند . در ادبسات  انهای  ا،ر بهوان د  وفج شیوند وسزی از نوای فریبانه به  سدان  ی آی د و درنقاب 

ع  داشیه  النو و سیر ایج   اسیب در زند،یب 487  2فهمان ا ای خمس ی در ا ار شی اخ  حقسق  اسیالی بهمان: ج ، و

ع  برافایای وهره واقعی  هحجران تلاسد شیده 5 409ج   ع  توجه به تعقل و دوری ازخرافات بهمان:419  17همان: ج 

ر ایایات خوی  ویه،ی های  هحجران را و س  به تصیویر اایسده  وف ع. ا ای خمس ی در آذار121  21اسی  بهمان  ج 

 اند:

 ع.36  2همان: ج ب قد  نمایی وتقد   آبی -1

 ع.73  18قاری ،را وس حی ننربهمان: ج  -2

 ع.451  20ان: ج همبروحسه تک  حوری و قانون ،ریزی -3

 ع.519   14راح  يلبی و رفاه يلبیبهمان:ج -4
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 ع.81  21همان: ج بتجمل ،رایی با شعار ساده زیسهی -5

 ع.10  15ندی توجه به  اارا  نمو ی و رقاب  سساسیبهمان: ج  -6

 ع.278  21اج اندیای و اج فهمی بهمان: ج  -7

 ع289  21سائل  سهحدذه بهمان: ج اجههاد ورندی توجه ودر  لحس  نسب  به نق  ز ان و کان د -8

  زیرا هم از تالش های سیساسیی و ؛شی اخ  شیاخصیه ها و ابعاد تحجر،رایی ضیروری اسی   با توجه به ای  ویه،ی ها

م از  قبولس   هفره نی ،سییهرده وسییاز ان یافهه تحجر  درن ا ونی برای تثبس  الییو  خود جلو،سری  ی ا د و

جدایی دی  از سیساسی   ندی نق   ردی درتعسس  سیرنوشی  خود و یا نمادی  بودن  ازقبسل ر انناره های اه ه تحج

ویی ا کان باز تولسد سی نق  آنان در حکو   و... با تبسس  های جدید برای نسیل های آی ده جلو،سری  ی نماید. از

سهی را فره نی وترب  -ها و نمادهای جدید تحجر  ضییرورت تالش  سییهمر ونمسج فکری  قالب انناره های نوی  و

برای احساء  توسیعه و تبسس  سی   های خال  و الیسل و تفسیسر ناو یر  ه اسیب با نسازهای جدید وتعسس  ج به های  

 ق عی و آشکار  ی سازد.  قابل قبو  تجدد

  روری بر وساس ه تحجر،رایی از آغاز تا دوران وا از وسروزی انقالب اسال ی   .3-1

اسیالی و فره    را  تاریا حوآذار زیان بار فراوانی را به بار آورده اسی  وفات  آی تاریخی تحجر،رایی در،سیهره

سیسر حرا  خود دريو   در ایسب بسیسار ارده اسی .  هحجراننی برآ ده ازاسیالی را دسیهخوش توقف و فرازوبال ده

هم  فاهسم خرد در ف   ای حقسق   به اار نبسییه  نقل وفکار خرافی همهون جمود برظواهر وافتاریا  حل بسییساری از

نالی دی    بارزه با نقالنس   رواج تقد   آبی افرايی  ارتجانی نایان دادن وهره دی   وسدای  هرج و رج در حوزه  

سا بر  تحریف وی ا ا ان شییسعه وی شییخصییس  های بزر  تاریخی  حهی تحریف وهرهتبلسغات دی ی  تحریف وهره

ایه از رهنی ر آن ج یاییات تیاریخی بی شیییمیاری روی داده    ع وی در تفسیییسر قرآن و نسزتحریف  فیاهسم نیالسیه دی ی

 ع.76-75: 1390قرار ،رفهه اند بالغری   اس  

 سیهکبران   اه دارند  همواره ابزار دسی   ای تاریا ، شیهه اسیال ی نایان  ی دهد اه  هحجران به دلسل اوته اندیایی

،ردییده انید. افکیار  هحجرانیه درحوزه اجهمیانی وتیاریخی بیا افکیار جیا ید و انحرافی خود بیا نمیادهیایی همهون؛ خوارج  

قیابیل بیازییابی و و یهی هیا   فکران غرب ،رای ایرانی انجم  حجهسیه  وهیابسی  روشییی نهروان  سیییلفسیه و اخبیاری ،ری  

ه لحاظ تاریخی بذار زیان باری را سیبب ،ردیده اند.آیافهه اند وی تاریخی بسیو  بازشی اسیی اسی  و  هلسیفانه در ،سیهره

ا،ر سیی   وار،ی فکری را  رحله ای از ایسییهایی در روند حراهی باییر به سییوی تکا ل انسییانی تلقی ا سم   ی توان 

اسانی بودند اه ،روه    اولس   هحجران خواند  ،روه دوی  ارده اندرابر قسای الالحی انبساء  قاو    ب» اراان  را اه در

 قبسله ترجس  ده دربه ظاهر اسییالی آوردند  ا ا نهوانسییه د در ادا ه ازباورهای قبسله ای خود دسیی  برداشییهه و دی  را ب

ع سیسر حرا   62: 1392انث شید تا به نصیب الهی و ت صیس  نبوی تمکس  نک  د بشیسرخانی و رجایی نهاد  ب همس و

ضیربات فراوانی را بر وسکر اندیایه ی اسیال ی وارد اردند و ز س ه ی انحرافات را بای  جریان در دوران بعد ازرحل  وس

 .،سهرده ای را در تاریا اسالی  هسا نمودند

 ی در دوران نهض  اسال ی  ی.تحجر،را1-4
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قالب اسیال ی در انر دو دوران قبل و بعد ازرههمان ،ونه اه در سیسر تاریخی تحجر،رایی ذار ،ردید ای  جریان د 

اسیال ی نق  آفری ی ارده اسی . به نالوه نمی توان تحجر،رایی را وانقالب   جا عه حضیور داشیهه ودرتقابل با نهضی  

قايم و واضییم  خهلف  مک  اسیی  نمالً ر رد و ،روهی دفلزو اً ویه،ی انحصییاری ،روه خالییی دانسیی   بلکه هر

ای ،ونا،ون و ه و   به لییورت های ظریف و ،رای   هحجرانه ای اتخاذ ا د.تحجر ،رایی در فرای د تکا ل ودیده ه

 ع.4:  1376وسهسده ای ظاهر  ی شود اه ش اخ  آن به آسانی  سسر نسس  بلبحی 

،روه های   هبی قبل ازانقالب اسییال ی در   در ای  راسییها ای  ،رای  و ویه،ی تحجر،رایانه دربرخی از حافل و

داشیهه اسی  و آن ها نه ت ها در ا ور سیساسیی و بارزاتی شیرا    قابل نهضی  وجریان های  هرقی و بارز اسیال ی قرار 

يرس شیعارهای انحرافی  ان د: »شیاه شیسعه اسی    »دی  از سیساسی  جداسی      نمی اردند  بلکه درآغاز نهضی  با

 ع.  279-278   21:ج1378اارشک ی  ی اردندبا ای خمس ی   »حکو   قبل از ظهور ا ای ز ان ب ع بايل اس  

و نملکرد   هاا ای خمس ی به ن وان یکی ازبزر،هری    ادیان واحسا،ران دی  در دوران  عالیر با اندیایه در ای   سان

نمل احسا اردند. با وجود آن اه وتحجر ورداخه د و  عار  الیسل اسیال ی را درنرلیه فکر  خوی  به  بارزه دائمی با

دلسل خرافات  تحجر،رایی و... در جا عه صیبات بیانقالب اسیال ی بانث ایجاد تحو  دراذهان جا عه شید  ا ا وجود تع

 ع. 1: 1395ا ری غسرقابل انکار بودبافایی   

باید ،ف  اه یکی از ور بسییا دتری  واژ،انی را اه ا ای در قبل و وا از انقالب  ورد اسییهفاده قرار داده و تلاسد 

ت وی و راهکار هایی اه برای  وفقس  در تحجر اسی . به يوری اه در برخی بسانات و  کهوبا بسیسار بر آن داشیهه اند

به شییکلی  وضییو  تحجر را   رس و وسنسری و ت ار  ی ده د تا همنان  هوجه    بارزه و ادا ه انقالب ارائه  ی ده د

نمی توان اسییا  وب سان انقالب را وی  باشیی د اه بدون  قابله و برخورد جدی و همسایینی و بی ا ان با تحجر ،رایی

ز ان   د نسسی  اه ادنا شیود   ندیایه ا ایانمود. ا ا باید اذنان ارد اه تحجر ،رایی و فائج آ دن بر آن درریزی وحفظ  

لکه خ ر تحجر و واوسیینرایی همساییه وجود  بدر دوره ای بر آن وسر،ی یافهسم وبرای همساییه ب سادش برانداخهه شیید 

ی  ای  ودیده درهر ز انی بسییهه به  وقعس  ها به دارد و تا انسییان هسیی  و تا دنسا هسیی  با ای  خ ر  واجهسم. ب ابرا

 هحجران با سوء برداش  از دی  و سوء اسهفاده از   هب  خود را دلسوز دی   شکلی  هفاوت خود را ناان  ی دهد و

دنسای  ردی نایییان  ی ده د. ای  يسف وس  از وسروزی با توجه دادن جا عه به ا ور غسر ضیییرور و دلواوسیییی های  و

ه تالش  ی اردند  ردی را از لییف  بارزی  جدا نمای د و در  سان انقالبسون تاییه  و تردید ایجاد ا  د.  انحرا  ،ون

آنان ه نای وسروزی سیکوت اردند و  هرلید  وقعس    اسیب نایسیه د تا با شیسوه ای نوی  به تفرقه و انایقان بيردازند.  

را وارد  سدان اردند و نه ت ها سییهم خواهی نمودند   ب ابرای  وا از وسروزی و در ز ان تثبس  و آرا   به تدریج خود

 بلکه خود را لاحب همه وسز  عرفی اردند و آرای آرای به ویراننری ورداخه د ب همانع

در ای  راسها ا ای خمس ی در  قايم  خهلف  برای روش  اردن وهره آن ها بارها خ ر تحجروتحجر،رایی و انسان  

ت دتری  جمالت و حمالت را نلسه آنان به اار بردند. نخسیهس   وضیم آشیکار های  قد   آب را ،وشیزد نمودند و 

ا ای خمس ی به دفا   اهاب   وتللسف اهاب اایف ا سیرار بر  ی ،ردد. درای  1322قبا  تحجر ،رایی به سیا   ایایان در

 هحجرانه و برداشی  های غلو  از اسیالی الیسل و نقاید   هبی به لیورت نقالنی  فلسیفی و نقلی ورداخه د و به نقاید 

. ایایان همه س  در دهه سیی در اهاب آداب الصیال  نمده تری  حجاب های رشید اند  و افرايی وهابس  واسیا داده
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جمود و تحجر ذار اردنید ایه انسیییان را بیه قهقرا و خود  یداری  ی اایییانید برجیایی نهاد   وتعیالی و عرفی  حقیایج را

 ع.28: 1387

با برداشی  های    آی  اهلل بروجردیرجعس      در سیایه  به لیورت نملی ا تحجر ،راییب  نظریا ای نالوه بر  بارزه   

ی وضیعس  ای  سیا  ها  ی ،وی د: »در شیرو   بارزات اسیال ی درباره  ایایان. بارزه نمودندود،راندیایی  غلو از دی  

ای  قد  نمای واوسینرا  اسی   ندهشی سدی اه شیاه شیسعه  خواسیهی بنویی شیاه خائ  اسی   بالفالیله جواب  یا،ر  ی

دانسیییه ید و هسچ اا قیدرت ای  را نیداشییی  ایه در  قیابیل آن هیا قید نلم ا ید. خون دلی ایه ویدر همیه وسز را حرای  ی

سیخهی های دینران نخورده اسی .....  در آن سیا  ها به   وسرتان از ای  دسیهه  هحجر خورده اسی  هر،ز از فایار ها و

رفهه  ها یاد ،رفه  زبان خارجی  افر و فلسییفه و نرفان  ، اه و شییر  به شییمار  ی  خاير وجود  هحجران در حوزه

یاف   وضیییم روحانس  و اسییی . اه درای  باره ا ای خمس ی  عهقد هسیییه د: »تردیدی نداری ا،ر همس  روند ادا ه  ی

ان و  جد واقعی شیید اه خداوند بر  سییلمس  و روحانس      نهاد و اس ی  ها  وضییم السسییاهای قرون وسیی یحوزه

 ع21 279: ج1378ها را حفظ نمود  با ای خمس ی   حوزه

  رویارویی ا ای خمس ی با قایری ،ری و اج اندیایی نل ی تر و ،سیهرده تر شید و  وا از رحل  آی  اهلل بروجردی

رو   از حال  خصولی و درون حوزوی خارج ،ردید و نمو س  وسدا ارد ودر جبهه های  هفاوت نمود وسدا ارد. با ش

ی نفان تحجر،رایان رفهه رفهه روشی  ،ای . آنان با لیف اایسدن در برابر  نهضی  اسیال ی و  بارزه با رژیم شیاه وهره

ا ای و یاران ایاان  آنها را تا سر حد تکفسر  ورد يع  قرار دادند. لسک  ایاان در جبهه بسرونی  بارزه با شاه و در جبهه 

حوزه نلمسیه را بیا امیا  شیییجیانی  هید   بیارزه خود قرار دادنید تیا در افکیار  درونی  بیارزه بیا  قید  نمیاهیا و  هحجران

نمو ی با فعالس  خود ای  جمان   قد  نما اه  ردی را از داخل حوزه های نلمسه از اسیالی و الیالحات اجهمانی  

 ی ا  د:» الیالس یا يرد شیوند. ا ای خمس ی در ضیم   باحث و ی  فقسه خود در نجف اشیر  بسان   باز  ی داشیه د

بعضیی در حوزه ها به ،وش هم  ی خوان د اه ای  اارها ب بارزه با حکو   و تایکسل حکو  ع از  ا سیاخهه نسسی    

با بسان افسییرد،ی    ا فقو باید دنا ا سم و  سییئله بنوئسم.  ا ا ایاییان در نکا العمل نسییب  به ای  تفکرات  هحجرانه

آنان  آن ها را دنوت  ی اردند اه با  عرفی جدی ا ای  تصیمسم به تایکسل حکو   بنسرند و ضیم  همکاری با  ردی 

آزادی خواه و انهماد به خودشیان حکو   اسیال ی را برقرار نمای د. ا ای خمس ی ضیم  بساناتی آنان را ،روهی  قد   

الیالس ارد  وون ای ها را  انم الیالحات و نهضی  اسیال ی  عرفی  ی نمای د  نما  عرفی  ی ا  د اه باید افکارشیان را

 ع.   29: 1387برجایی نهاد  

ت ها شیاه نبود اه با نهضی  اسیال ی  قابله  ی نمود بلکه »از داخل جبهه خود     42خرداد  15در   به ،فهه ایایان

رویى بود اه هزار بار بسایهر از باروت و سیرب  ،لوله حسله و  قد   آبى و تحجر بود؛ ،لوله زخم زبان و نفان و دو

،ریس  اه ونونه ا ریکا    درید... واقعاً روحانس  السل در ت هایى و اسارت خون  ى  سوخ  و  ىجنر و جان را  ى

ا  روحانى  قد  نما  ناآ،اه یا باز  خورده و  خواه د ریایه دیان  و اسیالی را برا  د و نده  و نوارش وهلو   ى

نمودند با ای خمس ی     شیان بعد از وسروز  روشی  ،ای    سیسر ای  خسان  بزر  را هموار  ى    وابسیهه اه وهرها نده

 ع.280  21: ج 1378

با وجود فضیای  هفاوت  بارزه در آن سیا  ها اشیاره  ی ا  د اه ا،ر اسیی به   50و  40ایایان در خصیوص دهه 

در زیر فایارها و تهدیدهای  قد  نماها نملی انجای بدهد و باید   نمی توانسیهه اسی    ع ای الیسل  بارزه  عهقد نبوده
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توان در رف ؛ ا ای  سیائلی همهون؛ ترویج تفکر »شیاه سیایه خداسی    »با ،وشی  و ووسی  نمیاز  سدان به در  ی 

در دهد  و  قابل توپ و تانک ایسیییهاد   » ا  کلف به جهاد و  بارزه نسسیییهسم  جواب خون  قهولس  را وه اسیییی  ی

بايل اسی   و...  ایکالتی ذار  ی ا  د اه  -نلسه السیالی   -نهای  »شیعار ،مراه ا  ده حکو   قبل از ظهور ا ای ز ان 

شید با نصیسح  و  بارزه   فی و  هحجران در دوران  بارزات نهضی  اسیال ی در راه  بارزی  به وجود آوردند اه نمی

ارزه و ایثار خون بوده اس  اه در نهای  نلما و روحانس   هعهد در تبلسغات جلوی آن ها را ،رف ؛ و ت ها راه حل   ب

 ع.279 ای  راه به وسروزی رسسدند بهمان:

  بارزه ا ای خمس ی با  هحجران در دوران وا از وسروزی انقالب اسال ی.1-5

داد و در درون  در دوران بعد از انقالب جریان  هحجر ،را با شیییسوه ها و راهکارهای دینری به فعالس  خود ادا ه

اسیالی ناب نا سده  ی شید قرار ،رفه د و نالوه بر آن ها نده ای  حوزه ها در  قابل خو  ایی اه از سیوی ا ای خمس ی

،رای  ظاهرا ارتداسییی به خود ،رفهه و  هم در وهره های  وجه و خودی با تلاسد بر اجههاد  صیی ل  و احکای اولسه

ع.  ب ابرای  از وسروزی انقالب  4: 1376او   نایییان دادند بلیییبحی     قرآ ددر  قابل ،رای  های اجههادی وویا و اا

اسییال ی همهون دوران نهضیی  اسییال ی ورونده قاییر  هحجر ،را باز بود و در  قايم  خهلف آنان در برابر هر نو   

وضیم ،سری  ی اردند. و ان اه ا ای درباره آنها فر ودند: » .... يالب جوان باید بدان د اه ورونده تفکر    نرش جدیدن

ای  ،روه همه ان باز اسی  و شیسوه  قد   آبی و دی  فروشیی نوض شیده اسی . شیکسی  خورد،ان دیروز  سیساسی   

در ای  ز ان یکی از وجوه انقالب را شیوریدن    ع ا ای خمس ی280   21: ج 1378اند... . ب ا ای خمس ی   بازان ا روز شیده

 ع 240-239ب همان:   ردی نلسه تحجر و واوسنرایی بسان اردند

های نلمسه اشیاره  ی ا  د اه نلسه انقالب   هحجران و  قد   آب ها در حوزها ای خمس ی در ای  دوران به وجود  

ای از به يالب  ی فر ای د:» يالب نزیز لحظه  ع ایاییان در ولییف ای  يسف278فعالس  دارند بهمان:   و اسییالی ناب

اند و دشیم  رسیو  اهلل. آیا در  قابل ای  فکر ای   ارهای خوش خو و خا  اوتاهی نک  د  ای ها  روبج اسیالی ا ریکایی

افعسها نباید اتحاد يالب نزیز حفظ شییود ....  ایاییان وجود تفکر جدایی دی  از سییساسیی  رادر حوزه های نلمسه از 

 ع279های تفکر اهل جمود بسان  ی ا  د بهمان:  یه

به ویهه  سیائل  ربوط به جبهه  لی  ترورها  اقدا ات خایون  آ سز ،روهک    57-60در ای  راسیها وقایم سیا  های 

 63-68در ادا ه يی سیا  های  .ها  آغاز ج   و... بانث شید اه ا ای خمس ی با توان بسایهری با ای  جریان برخورد ا  د

بیه ن یاوی   خهلف در خصیییوص آن هیا هایییدار دادنید و يرفیدارانایییان را يرد و بیه  ردی  عرفی نمودنید.   بیارهیا و

 ای ت دتری   ا  د. در ای   ق مبو از حساسس  نسب  به ای   وضو    هادارهای ا ای خمس ی در سا  های وایانی حساتاان

 قد   آب دارند و آنان را با واژ،انی همهون جمالت و روشی  تری  افایا،ری ها را نسیب  به ای  جریان تحجر و 

اسییالی آ ریکایی  اسییالی  قد  نماهای  هحجر  سییر ایه داران خدانایی ا   و  رفهس  بی درد  اسییالی الهقاط  اسییالی 

ع و در یکی 146-137و   126-120  21: ج 1378سییازش و فرو اینی و...  ورد خ اب قرار  ی ده د ب ا ای خمس ی   

دهم اه نالوه بر ای  اه باید  واظب القائات روحانی نماها و فر ای د: »   به يالب نزیز هایدار  ی از بساناتایان  ی

 قد   آب ها باشیی د  از تجربه تلا روی اار آ دن انقالبی نماها و به ظاهر نقالی قوی اه هر،ز با الییو  و اهدا   

ن  آنان فرا وش و دلسیوزی های بی  ورد و سیاده  اند نبرت بنسرند اه  بادا ، شیهه تفکر و خساروحانس  آشیهی نکرده

 ع.285اندیای ها سبب  راجع  آنان به وسههای السدی و سرنوش  ساز نظای شود....  بهمان: 
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 وسا دهای تحجبر،رایی در جا عه    .1-6

ت  اسیاسیا تحجر به ج به های شی اخهی و رویکردهای نظری انسیان نسیب  به جهان هسیهی  انسیان  جا عه و  وضیونا 

ایه آذیار آن برای فرد و جیا عیه بسیییسیار زییانبیار و انح یاط آور خواهید بود. ا،ر تحجر را بیه ن وان  ،رددشییی یاخی  بر  ی

به  قهضییای نق  یا نق  های اجهمانی   فردی ناه جاری اجهمانی در نظر بنسریم  فرد  هحجر  نالوه بر آسییسب های  

هم فراهم  ی ا د. تحجر در واقم  اندن و در جا زدن در  یک سیری اخهال ت را برای نق  های  هقابل و وابسیهه اش

 سیسر ز ان اسی . با توجه به وابسیهنی  هقابل نق  های اجهمانی  فرد  هحجر  بانث توقف و در جا زدن نق  های 

 هقابل و وابسییهه خود نسز  ی ،ردد و هروه نق  او در جا عه  السدی تر و ب سادی تر باشیید  آسییسب زایی آن بساییهر  

 ع 1: 1385. بتحجُّر و جُمود   اس  

 ع.51  8: ج 1378جدایی دی  از سساس   با ای خمس ی   -1تحجر از دید،اه ا ای خمس ی وسا دهایی همهون؛ 

 ع. 429  21و ج  17  4و ج  480-479و  409-408و  4- 8تحریف دی  و   هبب همان: ج  -2

 ع. 9  8و ج  280  7و ج  113  14و ج  31  12همان: جاخهال  و تفرقه  ب -3

 ع.152-150  21ندی وسارف  و نو،رایی و شکوفاییبهمان: ج -4 

 ع.  378-377و  414  14، شهه ،رایی و...را رقم خواهد زد بهمان: ج  -5

به لحاظ اجهمانی  هم تری  وسا د   فی تحجر،رایی  فراهم آ دن بسییهر   اسییب برای رشیید جریان نفان و فه ه   

اننسزی اسی .  عمو ً  هحجران  عراه ،سران ارزانی برای اسیهعمار،ران و فرلی  يلبان  ی باشی د. ای  دسیهه به دلسل 

سیردر،می  ی شیوند و یا با تصیمسم های نجو نه ناتوانی در تحلسل رخدادهای اجهمانی  به سیرن  دوار شیبهه و 

 وجب وسدای  اغهااش و هرج و  رج  ی ،ردند. از ای  رو  ن الر فرل  يلب با آ،اهی از ای   سئله ابهدا با ایجاد 

شیایعه و شیبهه و یا با بروا اردن فه ه  ز س ه بروز هرج و  رج و یا انحرا   سیسر حرا  جا عه به سیوی  قالید شیوی  

 ع.1: 1386فراهم  ی آورند بيهماسبی  خود را 

از جمله وسا دهای سیساسیی تحجر نسز ای  اسی  اه با توجه به شیاخ  های تحجر،رایی و افکار و اندیایه های   

  لبا  به ن وان حاییان بدهد و در نهای  در  عرفی اسییالی  ن ی اارآ ددول  اسییال ی نمی تواند از خود یک وهره آنان

 ع.  6: 1376خواهد  اند بلبحی    نااای  اکالت اساسی جا عه

 هلسییفانه تحراات تحجر   در ای   سان با همه  بارزاتی اه با تحجر ،رایی در جا عه اسییال ی ایران انجای ،رفهه اسیی  

آسیسب های جبران ناو یری به وسایرف   رشید و توسیعه و ذبات نظای جمهوری  و ،رایی بعضیاً در اایور  ایهود اسی  

درای   سان برخی ،روه ها نسز برای رسیییسدن اهدا  خودشیییان از  هحجری  به ن وان  اسیییال ی وارد نموده اسییی  و  

جر ح تلیدراسیالی تاا ون زا ل ا خ ر ،سیهرش تحجر همه انقالبسون الیسل را ننران ارده اسی  و ابزاراسیهفاده  ی ا  د.

سی . به تجربه ذاب   و  هحجری   ایکل تما ی  صیلحس  و  انعی بزر  در جه  آر ان های انسیانی و اسیال ی بوده ا

غارت  ی انجا د و   جر به نابودی بایری   انسیانس   اتال   و  شیده اسی  اه غای  تحجر،رایی سیرانجای به خونریزی

  ابم و سیوء آسیای  و رفاه جا عه  ی ،ردد و رشید و تعالی را از جا عه  ی ،سرد. وا با اهمس  تری   بارزه فره نی  

رای دسییهسابی آر ان های انقالب   ببور از تحجر ،رایی ن س  ازسییسره ا ای خمس یهمانا  بارزه با تحجر  ی باشیید. همه

 ع.1: 1395حسوب  ی ،ردد بنورا   "رض  زیف"اسال ی  اسه باط  ی شود و یک  
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وسوند و ای    وسوند یافهه با شیخصیس  و تفکر ا ای خمس یبرهع اسی .بس  از هر ا ر دینری هوی  انقالب اسیال ی ایران

و  اهس  انقالب اسیال ی را داشیهه باشید نا،زیر بایسیهی   و ان اسی  اه و ان وه اسیی قصید شی اخ  ایدئولوژی  اتصیا 

ب در ای   قاله  برخی جریان های سیساسیی و  عرفهیحا  وا از رحل  ایایانتفکر ا ای خمس ی را   العه ا د؛ با ای  

وُرواضی  اسی    ، ار ا  د؛ ا ا  ا ای و یا حداقل بخ  های نمده ای از آنبر آن شیدند اه از تفکر   جریان تحجر،راییع

ن و ان  آشیکار سیازند؛ ورا اه  ل  ایران آ و نسات باي ی خوی  را  اه آن ها نمی توانسیه د زبان به لیراح  بنایای د

و از راه و خو   را برتیاب ید  "،ی ار از تفکر ا یای خمس ی"ارزش و   زلی  وا یی برای ا یای قیائیل بودنید ایه نمی توانسیییه ید  

دفیا  از ا یای   "در نس  حیا  ایه نقیاب ض ا  ید.از ای  رو جرییان هیای سیییسیاسیییی و  عرفهی د،رانیدی  ا یای خمس ی انرا

ه جیارهیای ارزش هیا و آر یان هیای ا یای ایه بیا اهیدا  و  ن بخ  از  تالش اردنید تیا از آرا بر وهره زدنید   "خمس ی

  "خزنده و و هان"ده د.ای  ، ار در ا هداد ای  ، ار قرار  نمای د و جا عه را نسز د،راندیاییانه آن ها تعارض دارد ، ار 

قدرت وس  اسییهحکای سییاخ  درونی نظای جمهوری اسییال ی و .در و س  شییرای ی خواند "ا ای زدایی" ی توانرا 

اسال ی بر اسا   کهب  انسجای و وویایی ،فهمان انقالبوس  روند،ی و الهای بخای انقالب اسال ی   وط به  برند،ی 

ایایییان جلو،سری نمود.در ای   سان  قای   هب  کبه بسان دینر باید از خ رات و زیان های تحریف  ای خمس ی اسییی .ا

،سری های جه     ": ی ،وی د  دید،اه های ا ای خمس یبا خ رنا  دانسییه  ای  و س  تفاسییسر غل ی از   عظم رهبری

 جدد جه    در همه ز س ه ها  ایخ  اسی  و نسازی به بررسیی  عهبر ا ایلیحس  انقالب و اایور بر اسیا  قرائ  

  و آشییکار بزر،وار اا الً بسبدر ولییس  نا ه آن از جمله  ذار ایاییان ها و آاه در نوشییهه  ...قرائ  ا ای ،سری ها نسسیی  

ا ای ؛البهه تفسیسر غل ی از دید،اه های به ن وان حج  و شیاخ   ورد قبود نخبنان  سیئو ن و آحاد  ل  اسی   اسی  

تحقج آر ان .ع1392/ 4/ 30 اار،زاران نظایب دیدار رهبر  عظم انقالب با    "اسی  ارائه  ی شیود اه اار بد و خ رناای  

به شی اخ  دقسج   ایروط   و حفظ  ایرونس  حکو   انقالب حفظ دسیهاوردهای آن ت ظسم سیساسی  الی نظای  های 

اه ا ای خصیولیاً آسیسب های درونی  ؛آسیسب های  کهب ا ای خمس ی اسی  آسیسب های انقالب اسیال ی و همه س  

قرار  ی ،سرند و بر یاروی انقالب  آف  هایی روخ ر آن ها را با تر از دشیم ان خارجی دانسیهه اند و به ن وان  خمس ی  

بلکه  نه ت ها بانث  اییکالت داخلی و در دراز دت سییساسیی  اقهصییاد و اجهما  تاذسر  ی ، ارند  حوزه های  خهلف 

سیسب های  کهب ا ای خمس ی و به تبم آن آسیسب  ؛ب ابرای  شی اخ  آرا نسز خدشیه دار خواه د سیاخ    اسیهقال  سیساسیی

اسیهقرار یافهه اسی  بی  برای حفظ الیال  نهضی  اسیال ی اه ای ک به لیورت یک نظای سیساسیی  های انقالب اسیال ی

برای   "بقا"البهه  هق  تر از لزوی تردید ا ری ضییروری اسیی .در ای  راسییها شییاید هسچ دلسلی واضیی  تر  لمو  تر و 

روابو  حو ت جهانی ،سیهرش اجه اب ناو یر نهوان ذار ارد؛نالوه بر ای  وویایی جوا م تضیرورت آسیسب شی اسیی  

وقهی هر ادای از ای  ضیرورت ؛انقالب هسیه درشی اسیی  کهب رهب ضیرورت آسیسب ،ونا،ون و سیرن  ايالنات  وید 

  ؛در ای  راسیها شی اخ جا عه  وضیونس  خواهد یاف   د آسیسب شی اسیی در سی   های فون در جا عه ای نمود وسدا ا 

وجب رشید نوا ل ضید بقا و یا بانث انحرا  در نملکرد جا عه اه  یی  شی اخ  بسیهرهانظروویه،ی های جا عه  ورد 

 وسدا  سک د. ی شوند در  حور   العات آسسب ش اسی اهمس  

 یادداش  ها:
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   ابم 

 قرآن اریم.

 تهران: روارید.واپ وهاری.ع.دانا ا ه سساسی 1376داریوشبآشوری 

 تهران: وسسه انهاارات ا سرابسر. 1جلدفارسی -.فره   داناناهی:اننلسسیع1374آریانيور   ووهر و آریانيور نبا ب

 ع رو ن بارت. ترجمه وسای یزدانجو. تهران: نار  راز. واپ او .1385آل   ،راهای ب 

ع. آفات و وسا دهای تحجر،رایی  فصیل ا ه وهوه  های اجهمانی اسیال ی  سیا  هفدهم  شیماره  1390لیغری   حمودبا

4. 

 ت سوره  هر.ش اسی  ترجمه  هدی وارسا  تهران: شرا  انهااراع. بانی ناانه1386و دلر  دانسل ب 

 ج تهران: لسسه ت ظسم و نار آذار ا ای خمس ی.22ع.لحسفه نور 1378خمس ی سسد روس اهللب

ع.،فهمان تروریسیهی: نایانه ها  دول  ها و نظای های خایون  سیساسیی. ترجمه وحسد بزر،ی در 1382دردریان  جسمزب

 تروریسم: تاریا  جا عه ش اسی  ،فهمان  حقون. تهران: نار نی.

 ع. لغ  نا ه تهران:داناناه تهران روزنه.1377دهخدا نلی اابر ب

 ع. 1392/ 4/ 30دیدار رهبر  عظم انقالب با اار،زاران نظایب

 .27و   26ع. انقالب اسال ی  س   و تحجر  اهاب نقد  شماره 1382ذونلم  نلیب

 . 65ر  شماره  ع. تحجر و تحجر ،رایی در   ظر ا ای خمس ی  فصل ا ه حضو 1387رجایی نهاد   حمدب

ع. تحجر و تحجر،رایی در   ظو ه فکری ا ای خمس ی  فصییل ا ه حکم   1392شییسرخانی  نلی و رجایی نهاد   حمدب

   سا  او . 3 هعالسه  شماره  

ع. نق  تحجر در زوا  حکو   دی ی با تلاسد بر دید،اههای ا ای خمس ی  وایان نا ه اارشی اسیی  1376لیبحی  حسی ب 

ل ایناه شیهسد بهایهی  اسیهاد راه ما داهر  حمد غفوری  دانایکده نلوی اقهصیادی و ارشید نلوی سیساسیی  د

 سساسی.

 .95ع.تحجر،رایی و راهکارهای ا ای نلی نلسه السالی در تحجر زدایی  جله  بلغان شماره1386يهماسبی نلیب

یفف  عففر   1395خفف د د    17کففیفف عففرض  فف فف فف  فففففف    یفف فف   فف   فف فف فف   مفف فف تحج  ففر  ی  خفف فف ففرففر  (.  مفف خ 

http://kafaeialireza.blogfa.com/post /   

ع. دوره زبان شی اسیی نمو ی: فردی ان دوسیوسیور  ترجمه اورش لیفوی  تهران: انهایارات هر ا. 1393االر  جاناتانب 

 واپ وهاری.

 هران:لدرا. تاسال یوسرا ون انقالب ع.1387  هری  رتضیب

 ع. ده ،فهار  تهران: لدرا.1370و 1379  هری   رتضیب

 ترجمه اسمانسلسان. قم: واپ و جم.  1تاع. ألو  الفقه  ج  ظفر   حمد رضاببی

 http://www.siasi.porsemani.ir/node ع ای تحجر و تحجر ،رایی  بی تا  سای  ورسمان داناجویی؛  

هوه  های ع  دو اه یا ه ی و1ع. تحجر،رایی در ،سیییهره ی تاریخی از   ظر شیییهسید   هری ب1390نوایی  نلی اابرب

 هاری. شماره ی و اجهمانی اسال ی  سا  هفدهم 

http://kafaeialireza.blogfa.com/post/
http://kafaeialireza.blogfa.com/post/
http://kafaeialireza.blogfa.com/post/
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ب نییبییاسییییعییلییی  بییه  ییعییرو ؛  1395تییسییر    28نییورا   ا ییر  وییهوهاییییکییده  سییییاییی   تییحییجییر   ع. 

http://wiki.fmaroof.ir/index.php?title=%D   
 


