
 

  

59 

  سياست متعاليه
  دومسال  
  هفتمشماره  
  93 زمستان 

  نحليل امام خميني
  از چيستي انقالب

 اللتهايد و اسالمي
 سياستگذاري در آن

  عمومي
  )80تا  59( 

  و تحليل امام خميني از چيستي انقالب اسالمي
  گذاري عمومي هاي آن در سياستداللت

  ∗∗مجتبي نامخواه، ∗هاشميانسيدمحمدحسين 
  6/5/1393 :تاريخ دريافت
  29/11/1393 :تاريخ تأييد

  
  چكيده

مقاله حاضر در صدد پاسخ به اين پرسش است كه اگر فهم و دركي كه امام خميني از 
دهند را يك هنجار تلقي كنيم، چه نسبتي ميان اين هنجار و  انقالب اسالمي ارائه مي

  عمومي پس از انقالب وجود دارد؟  گذاري سياست
در پاسخ، با استفاده از روش تحليل محتواي كيفي و با رويكرد تفسيرگرايي، به 

هاي عمومي براي حل  مشي بندي تحليل امام خميني پرداخته و با بازخواني برخي خط صورت
ب شود كه امام در تبيين پيروزي انقال مشكالت اجتماعي پس انقالب اسالمي، روشن مي

» انسان انقالبي«و تأثيرش در خلق هويت جديد به نام » اسالم انقالبي«اسالمي بر عنصر 
انقالب «ساز  از منظر ايشان، اين دو عنصر كه ماهيتي فرهنگي دارند، زمينه. تأكيد دارند

بر . و در تداوم انقالب اسالمي نيز اهميت محوري دارند  شده» انقالب اسالمي«و » انساني
هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي نه در چارچوب دولت ـ ملت كه  مشي طاين اساس خ

  . شوند امت ـ امامت طرح مي  در زمينه
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 درك امام خميني از انقالب اسالمي
انقالب   هاي امام خميني درباره ديدگاه )91: 1389زايي، لك(اساس روش راهبردي بر 

مراد از سطح راهبردي عناصر . راهبردي نيز دانست توان شامل يك سطح اسالمي را مي
پردازي  تحليل امام خميني از انقالب اسالمي است كه به نوعي نظريه )91: همان( »فرازماني«

نظري منسجم و   در اين زمينه ايشان سازه. رود اجتماعي به شمار ميهاي  انقالب  عام درباره
اي  اي كه تمايزهاي اساسي كشند؛ نظريه منحصر به فردي در تحليل انقالب اسالمي پيش مي

انقالب  مفهوم اصلي در نظريه )60- 58: 1392نامخواه، (. شناسي انقالب دارد هاي جامعه با نظريه
انقالب » علّي«تواند به نحو مفهومي كه هم مي. است» انقالب انساني«خميني مفهوم  امام

آن را به بحث » پيامدهاي«آن را شرح دهد و هم » چگونگي«اسالمي را تبيين كند، هم 
را تشريح كند و  50 تواند چرايي وقوع انقالب اسالمي در دههاز سوي ديگر هم مي. بگذارد
ساز انقالب، مانند استعمار و استبداد  اند توضيح دهد چرا با وجود عوامل سلبي زمينهتوهم مي

دو قرن اخير در جامعه وجود داشته است، دست كم طي  - و غيره كه كم و بيش در يكي
  . يك قرن پيش از انقالب اسالمي، انقالبي سراسري رخ ندانده يا پيروز نشده است

بر اساس اين . مي مبتني بر يك انقالب انساني استاز نگاه امام خميني انقالب اسال
ها براي ارائه تصوير ديدگاه از حدود دو دهه قبل از آغاز نهضت انقالب اسالمي تالش

كه امام - اين تالش معطوف به ارائه برداشتي از اسالم . شودصحيحي از اسالم آغاز مي
ناب در برابر اسالمِ تجدد و اسالم  اسالم. باشد مي - كند خميني از آن به اسالم ناب تعبير مي

ها  اين تالش. ِتحجر رايج بوده كه بر بعد اجتماعي دين و كارآمدي اجتماعي آن تأكيد دارد
شود كه به تعبير امام، اسالم در اثر القائات متجددانه و استعماري از يك اي انجام ميدر دوره

امام خميني (. ت كوچك شده استهاي سنتي و متحجرانه از سوي ديگر به شدسو و انفعال
1373 :9 -23( 

هاي متحجر و متجدد منجر به اين فرآيند مداوم ارائه اسالم ناب و درگيري با اسالم
شود، طي اين مي» انقالب انساني«گيري فهم جديدي از اسالم و متعاقب آن يك  شكل

متمايز او، با   شود و با كنشهمگاني است كه انسان انقالبي متولد مي» انقالب انساني«
پس . يابدطلبي او، انقالب اسالمي تكوين مي آگاهي و حتي شهادت مجاهده، مبارزه، مرگ

معطوف به انقالب اسالمي، در قالب  به سان اراده» انسان انقالب اسالمي«از اين است كه 
انسان انقالب اسالمي با حفظ . بخشدهويتي جديد، تأثيرگذاري خود را حفظ و ارتقا مي

هاي انقالب، اهل جويي، عطف نظر به آرمانهاي توحيدي جهاد و شهادتمان ويژگيه
تعاون هم هست و همين خصلت هويتي اوست كه نهادهاي انقالب را يكي پس از ديگري 

  . كندبازتوليد مي
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ها و تحوالت اجتماعي در داخل كشور و در در نظريه انقالب امام خميني براي زمينه
استعدادي و معد بودن و براي انقالب انساني و تحول دروني جايگاه  سطح جهاني جايگاه

هاي اجتماعي در دو سطح داخلي و خارجي و  اين زمينه. شودعليت تامه در نظر گرفته مي
در حوزه . اجتماعي و فرهنگي به نحو چشمگيري وجود دارند - در سه بعد سياسي، اقتصادي

نوعي ناآگاهي عمومي  ار اقتصادي و دامن زدن بهداخلي استبداد قدرت سياسي حاكم، استثم
در . سو و مفاهيم بنيادين معرفت ديني از سوي ديگر وجود دارد به تحوالت جاري از يك

جانبه در جريان است؛  المللي به صورت همه بعد خارجي نيز نوعي استعمار و استضعاف بين
ب انساني به عنوان پايه انقالب گيري انقال اي براي شكل ها تنها زمينه اما همه اين زمينه

   .اسالمي
شود اين مهم است كه امام خميني فهم مي اي كه از انديشهنظري كانوني در سازه نقطه

هاي مختلف در متن نظريات امام وراي پرداختن به اين عوامل اجتماعي كه با ضريب
ساني و تحول از درون، شوند، با پيش كشيدن مفهوم انقالب انشناسي انقالب مطرح ميجامعه

هاي اجتماعي سطح به كلي متفاوتي در برابر تحليل انقالب اسالمي و به طور كل انقالب
  .گشايندمي

به طور خاص و  امام خميني در تحليل انقالب اسالمي به همين جهت در بررسي نظريه
يني عبارت نظري امام خم  انقالب اجتماعي به طور عام، دو مفهوم كليدي و ابتكاري سازه

اين دو مفهوم هر كدام تحوالت انساني و . »انسان انقالبي«و » اسالم انقالبي«است از 
وار به پيروزي  دهد؛ تحوالتي كه به نحوي زنجيره اي را در درون جامعه شكل مي اجتماعي

بر اين اساس اسالم انقالبي به انقالب انساني و انقالب . گردد انقالب اسالمي منتهي مي
گردد و انقالب اسالمي، محصول كنش جمعي و  به پيدايش انسان انقالبي منتهي مي انساني

  .زير نشان داده شده است  تحوالت در نگاره  اين زنجيره. متمايز انسان انقالبي است
 

  
  اسالم انقالبي .1

 گشايند، انديشهمعاصر مي تحليل تاريخ فرهنگ و انديشه در منظري كه امام خميني به
امام معتقدند اسالمي كه . اسالمي پيش از انقالب اسالمي در نهايت غربت و مهجوريت است

شود، اسالم واقعي نيست؛ يك اسالم كوچك شده است كه ابعاد مهمي از اسالم را تبليغ مي



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

62

شود، ابعاد در تصوير ناقصي كه از اسالم معرفي مي )143- 142: 1381امام خميني، (. در بر ندارد
  : اسالم وجود ندارد خواهانهوهانه و آزاديخعدالت

دين كسانى است . اسالم دين افراد مجاهدى است كه به دنبال حق و عدالتند
اما . مكتب مبارزان و مردم ضد استعمار است. خواهند كه آزادى و استقالل مى

تصور نادرستى كه از . كنند اند و مى اينها اسالم را طور ديگرى معرفى كرده
هاى علميه  ر اذهان عامه به وجود آورده و شكل ناقصى كه در حوزهاسالم د

شود براى اين منظور است كه خاصيت انقالبى و حياتى اسالمى را از  عرضه مى
 )10: همان(. آن بگيرند

هاي هاي استعماري و اهمال در ميان حوزهالبته در به وجود آمدن اين وضعيت طرح
  :مقصرندعلميه و روحانيون، هر دو مؤثر و 

آخوندهايى ! حق هم همين است.. .اند كه اسالم چيزى ندارد؛ وسوسه كرده
بينى اسالم نيستند، و عمده  به فكر معرفى نظريات و نظامات و جهان كه اصالً

هاى  گويند و ساير كتاب كنند كه آنها مى وقتشان را صرف كارى مى
كاالت و حمالتى قرار اند، بايد مورد چنين اش اسالم را فراموش كرده] »فصول«[

  )13- 12: همان(. »ها تنها مقصرند آنها هم تقصير دارند؛ مگر خارجي. بگيرند
را تا باالترين » هاي علميهحوزه شكل ناقص اسالم در«امام خميني اين نگاه انتقادي به 

محصول انديشه مراجع تقليد وقت  به عنوان» هاي عمليهرساله«سطوح مطرح كرده و چنين 
  : دهندنقد قرار مي را مورد

آنچه به عنوان اسالم «و » اسالم«براى اينكه كمى معلوم شود فرق ميان 
دهم به تفاوتى كه ميان  تا چه حد است، شما را توجه مى» شود معرفى مى

هاى حديث،  قرآن و كتاب: هاى عمليه هست و كتب حديث، با رساله» قرآن«
هاى عمليه، كه توسط  الهكه منابع احكام و دستورات اسالم است، با رس

شود، از لحاظ جامعيت و اثرى كه در  مجتهدين عصر و مراجع نوشته مى
  )11: همان(. »كلى تفاوت دارد تواند داشته باشد به زندگانى اجتماعى مى

است، ابعاد » ناقص» «شودآنچه به عنوان اسالم معرفي مي«بنابراين از نظر ايشان 
از آن گرفته شده است؛ به » خاصيت انقالبي و حياتي«اجتماعي اسالم را در بر ندارد و 

البته مسائل عبادى را «همين دليل ايشان ضمن تأكيد بر اهميت ابعاد عبادي اسالم و اينكه 
سائل ديگري ، تأكيد دارند كه اسالم با محوريت قرار گرفتن م)14: همان(» بايد ياد بدهيد
اينها . اما مهم مسائل سياسى اسالم است؛ مسائل اقتصادى و حقوقى اسالم است«: مطرح شود

  )128: همان(. »محور كار بوده و بايد باشد
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گر خط كلي سخناني است كه امام خميني طي سيزده جلسه درس جمالت فوق بيان
نكه به بيان استعاري، كنند؛ اين دروس، ضمن ايدر نجف ارائه مي 1348خارج در بهمن 

كاملي از وضعيت مبارزات  بنديامام است، حاوي جمع جايگاه فقه در انديشه دهنده نشان
به همين دليل اين كتاب . مبارزات است تري از آيندهانداز و طرح بديع جامعگذشته و چشم

، و اغلب )2- 1: همان(. هاي پيش از انقالب در صدر ليست كتب ممنوعه قرار داشتدر سال
  .شده استهاي ديگر وارد كشور ميزائران حج و با نام به وسيله

اين . كنندريزي مي ها امام خميني مبارزات انقالب اسالمي را پيبر اساس اين تحليل
. »امام خميني در جريان مبارزات انقالب در پي تحقق اسالم بودند«: تحليل درستي است كه

هاي مبارزات انقالب يا در جويانه از ساحت انگيزه هاي منفعتاين تحليل در مقام نفي انگاره
هاي روشني هاي مبارزاتي امام خميني، بصيرتهاي التقاطي از ساحت انديشهمقام نفي انگاره

اما در مقام تشريح ماهيت معرفتي مبناي امام و انقالب چندان . دهدرا در اختيار قرار مي
  يك عالم ديني و مرجع تقليد در پي چه چيزيكارآ نيست؛ امام خميني به عنوان 

توانستند باشند به جز اسالم؟ در اين مقام تأكيد صرف بر اسالمي بودن حركت امام مي
زا هم باشد؛ چرا حركت امام خميني به همان اندازه كه اسالمي بوده، تواند ابهامخميني مي

روشن است؛ اما » بوده حركت امام خميني اسالمي«مراد از ! ضد اسالمي هم بوده است
نيز قرار » شود  آنچه به عنوان اسالم معرفى مى«همين حركت با تمام توان در ضديت با 

گيرد كه متحجران در فضايي اسالمِ مبناي انقالب اسالمي در برابر اسالمي قرار مي. دارد
در فضاي كنند و متأثران از استعمار نيز هاي علميه ترويج ميمĤبانه از درون حوزهمقدس
  . گيرندمياي كاپيتاليستي و ماركسيستي آن را پيفكرمابانه و در التقاط با انديشهروشن

درگيري و جايگزيني دو برداشت از اسالم، تصويري است  فهم انقالب به مثابه صحنه
توان مصاديق فراواني براي آن هاي امام خميني ميها و نامهها، پيامكه در سراسر سخنراني

بايست كشند كه انقالب اسالمي را ميامام خميني به صراحت اين تحليل را پيش مي. يافت
در  1367ايشان در سال . در چارچوب درگيري و جايگزيني دو برداشت از اسالم فهم كرد

شما بايد نشان دهيد كه «: نويسنداسالمي مي انقالب روش تدوين تاريخ اي دربارهنامه
و بيداد، تحجر و واپسگرايى قيام كردند و فكر اسالم ناب محمدى را چگونه مردم، عليه ظلم 

جايگزين تفكر اسالم سلطنتى، اسالم سرمايه دارى، اسالم التقاط و در يك كلمه اسالم 
  )240: 21 همان، ج(. »امريكايى كردند

 انسان انقالبي. 2
محصول كنش گشايند، انقالب اسالمي از منظري كه امام خميني در تحليل انقالب مي

تحول . آيد، يعني انسان انقالبيجمعي انساني است كه پس از انقالب انساني به وجود مي
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سازد كه از دو بعد عمده قابل مطالعه و مالحظه  هايي را برميدروني براي انسان انقالبي مؤلفه
اين است كه مبدأ و وضعيت پيش از » تحول از«مراد از . »تحول به«و » تحول از«: است

اين يادآوري عمدتاً به منظور افزودن خودآگاهي انسان انقالب . حولِ انسان انقالبي استت
مراد امام خميني » تحول به«شود؛ اما در هاي وضعيت جديد او انجام ميبه داشته

امام خميني در اثنا انقالب و پس از آن . بازشناساندن خود انقالبي جامعة ايراني به اوست
هاي اين مفهوم انسان انقالبي مؤلفه كنند و در زمينهزگشت به خود ميمرتباً دعوت به با

ترين مباحث در تبيين اين انقالب انساني و انسان يكي از مهم. كنندرا تبيين مي» خود«
هاي انسان انقالبي يا انسان شناسي انقالب اسالمي، مشخصات انسانِ ماقبل اين تحول و مؤلفه

  . ما بعد تحول است
اي ندارد، بلكه بر بستري اي هنجاري، اخالقي و توصيهامام از اين مؤلفه تنها جنبهتبيين 

  . پذيرداز توصيف يك رويداد مهم اجتماعي صورت مي
: ، عبارت است از شماره دو آمده  هاي انسان ماقبل تحول انقالبي كه كه در نگاره مؤلفه

حالت «، انسان در وضعيت )159 :13 ، ج1378امام خميني، (» مغز غربي«انسان در وضعيت 
، )118: 17 همان، ج( )در برابر انسان متوجه به مابعدالطبيعه و به معناي انسان ِمادي(» طبيعي

: 16 همان، ج(» آمال دنيوي«، انسان متوجه به )211: همان(» ايعشرتكده«انسان در وضعيت 
 )313: 16 همان، ج(» رفاه طلب«و انسان  )129

  
: از منظر امام خميني عبارت است از) نگاره شماره سه(اي انسان انقالبيه همچنين مؤلفه

» متوجه به سرنوشت«، )211: 17 همان، ج(» مجاهد اسالمي«، )503: 6 همان، ج(» الهي و قرآني«
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 534: 11 و ج 347و  426و 16: 8 و ج 347: همان: ك.؛ نيز ر229: 6 همان، ج(» متعاون«، )314و  313: 16 همان، ج(
جمعي  واجد اراده«، )315و  314: همان( »حزب اهللا«، )404: 16 همان، ج( »مرگ آگاه« ،)535و 

 .)260: 4 همان، ج(» گرمعترض و عصيان«و  )387و 386: 12 همان، ج(» قوي

  
پرورانند، اغلب به مورد خاص اي كه امام خميني ميبنابراين گرچه در ادبيات نظري

هاي روشني وجود دارد كه نگاه ايشان فراتر از پردازند، اما نشانه ميانقالب اسالمي ايران 
شود گاه به وضوح نزديك ميها، آناين نشانه. در ايران است 1357مورد انقالب اسالمي 

كنند؛ وقوع آن تحليل مي كه امام انقالب اسالمي ايران را در افقي فراتر از تاريخ و جامعه
نظير در تاريخ را در مورد انقالب  ير يك انقالب كبير بيبه عبارتي، امام خميني تصو

كه برخي چنان. تواند در جوامع ديگر بازتوليد شودپروانند كه مي اسالمي ايران مي
اي از انقالبات فرارسيده است؛ كم پايان پاره دست«: اندپردازان انقالب بيان كرده نظريه

جك گلدستون  )99: 1383خرمشاد،(. »بات استانقالب اسالمي ايران آغاز نوع جديدي از انقال
جك (. بندي كرده است شناسي انقالب را در سه نسل دسته هاي متنوع جامعه نظريه  همه

اما مورد متمايز انقالب اسالمي در ايران اين پرسش را فراروي برخي  )1385گلدستون، 
گرفته حول  سياسي شكلآيا با آثار «متخصصان انقالب مانند جان فوران قرار داده است كه 

هاي مدرن انقالب  توان سخن از تولد نسل چهارم تئوري و حوش انقالب اسالمي ايران نمي
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 )خرمشاد، همان(. ها اين پرسش با پاسخ مثبت مواجه شده است در برخي بررسي» راند؟
كبيربودن «يا » نظيري در تاريخ، تكرارپذيري در جامعهبي«تصويري كه امام خميني از 

كشند، تا  شان از انقالب اسالمي پيش مي دهند و در تحليلدست مي» الب اسالميانق
  . كند حدودي اين تمايز را تشريح مي

 گذاري مشي خط  مفاهيم حوزه
معرفتي  تحوالت و تاريخي فهم تطورات پرتو در گذاري مشيبازشناسي دقيق خط

 و اجتماعي علوم در مختلف مكاتب و ها گفتمان ها، پارادايم برآمدن با .ممكن خواهد بود
 نوي اندازي چشم و اساسي داشته تغيير گذاري مشي خط  حوزه بنيادين تعاريف اغلب انساني،

 كالن سطح در چه و سازماني و خرد سطح در چه گيري تصميم اصوالً. به دست داده است
 نظريه خرد، سطح در .است بوده اجتماعي علوم مختلف هاي نظريه برآمدن از متأثر همواره
 دهه كالسيك، سازمان نظريه: 1900  دهه: است كرده طي را عمده  دوره چهار سازمان
 نظريه: 1990 دهه و تفسيري - نمادين سازمان نظريه: 1980 دهه مدرن، سازمان نظريه: 1950
   )23: 1389هچ، ( .مدرن پست سازمان
    حوزه در مبنايي و نظري تطورات براي را ادواري توان مي هم كالن سطح در
  دوره :دوم جهاني جنگ از پس دوران: بر اين اساس. داد تمييز عمومي گذاري مشيخط

 دهه ورودي،/ تصميم پاراديم  دوره: 1960 دهه گذاري، مشيخط دانش در گرايي اثبات
 اجتماعي علوم   دهه گذاري مشي خط :1970 دهه نهاد، درون/ اجرا دوره پارادايم :1970
 به گذاري كه سياست 1990 باألخره دهه و بازار، و دهه نفوذ اقتصاد :1980  پارچه، دهه يك
 پررنگ آن در اجتماعات و اي شبكه هاي نگاه و رسيده بازار و دولت ميان تعادل نوعي
  )1391 آبادي، شاه(. شود مي

 قابل گيرتري چشم صورت به گذاري مشيخط فلسفي مباني سطح در ها تفاوت اين طبعاً
 بر كالسيك مدرنيسم«: است مؤثر عقالنيت  نحله دو مشي مدرن خط در. است تمييز

 از محدود معناي اين نقد به انتقادي مدرنيسم كه حالي در دارد، تكيه ابزاري عقالنيت
الواني و هاشميان، (. »كوشد مي آن تكميل براي جوهري، عقالنيت از بحث با پرداخته، عقالنيت

1387 :102(  
 اسير كه معنا اين به« است؛ هنجاري كامالً هم محتوا در گذاري مشي خط ديگر سوي از
 ابزارها و ها هدف ناپذيري جدايي به اعتقاد با بلكه شود، نمي) علمي عينيت( شكل و ظاهر

 هنجارهاي از متأثر كه شود مي تدوين هايي مشي خط دولت، اقدامت در فنون و ها ارزش يا
 گذاري مشيخط در جامعه اعتقادهاي و هنجارها ها، ارزش اساساً. است جامعه عمومي
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الواني و ( »ها ارزش از گرانبار دانشي«گذاري  مشي خط )103: 1387پور،  قلي(. »است تأثيرگذار
 هاي ارزش و باورها هنجارها، با نبايد حدامكان تا«مشي  خط و است، )183: 1383زاده،  شريف

  )199: 1387پور،  قلي(. »باشد معارضه در اجتماعي
 متعامل تصميمات مجموعه«: است كرده تعريف چنين اين را مشي خط جنكينز ويليام
 در آنها به يابي دست ابزار و اهداف انتخاب مورد در سياسي بازيگران از گروهي يا بازيگر
. »باشند بازيگران اختيارات چارچوب در قانوناً تصميمات اين آنكه  شرط به مشخص شرايط

   )97: همان(
 كه كنند مي گيري نتيجه چنين اين تعاريف همين اساس بر نظران صاحب از برخي
 دولت عمومي گذاري مشيخط عامل«: مشتركند ويژگي دو اين در مشيخط هاي تعريف
  )98- 97: همان( .»است عمومي بخش انتظارات و ها خواسته بيانگر عمومي مشي خط و است
 ارزيابي و اجرا گيري، شكل شامل اي مرحله سه فرايندي در گذاري سياست كلي طور به
 يافته تفصيل مرحله هفت تا شش به انديشمندان، برخي از آثار در فرايند اين. يابد مي تحقق
  .است

  گزاري هدف بين تعامل« اينكه يكي: توان گفت مشي ميخط اجراي در تعريف
زاده،  الواني و شريف(. »است شده ريزي طرح آنها به حصول جهت در كه  اقداماتي و اعمال و

1383 :106(   
 چنين اين را آن هالي .است شده ارائه مشي خط ارزيابي از متعددي همچنين تعاريف

: 1387 پور، قلي(. »اهداف آوردن بر در ملي برنامه اثربخشي از كلي ارزيابي«: كند مي تعريف
 ارزيابي از كلي هدف« :دانست چنين اين توان مي را مشي خط ارزيابي هدف بنابراين )140
 يابي دست جهت در ها مشي خط اصالح منظور به گذار مشي خط به بازخورد ارائه مشيخط
  ) 203: همان(. »است شده تعيين اهداف به بهتر

 گذاري مبتني بر نظريه انقالب امام خمينيمشي در سياست خط
عادي، قياسي و : اندهم تمييز دادهمشي را از  گيري خط نظران سه گونه از شكل صاحب

فرايندي را كه همراه با خالقيت، ابداع و «مشي يعني  گيري خالق خطشكل 1.خالق
گيري از آن وجود نداشته است و مسئوالن خواهان موضع نوآوري بوده و قبالً نمونه
مشي  ي خطرسد طراح به نظر مي )86: 1383زاده، الواني و شريف(. »جديدي در قبال آن هستند

، كشوربا 57بهمن سال 22پس از . ها از اين قبيل استايجاد نهادهاي انقالب در تمام زمينه
                                                      

1. creative 



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

68

افتادگي عمراني، خدماتي، كشاورزي و توليدي؛ عقب: انبوهي از مسائل مختلف مواجه است
هاي منقول و غير منقول؛ مشكالت عمده و هاي فاحش در توزيع ثروتها و تفاوتتبعيض

؛ فقدان عدالت قضايي، )نظامي( و خارجي) انتظامي( ه در وضعيت امنيت داخليتشديد شد
مسكن، فقر و محروميت مطلق اجتماعي و جغرافيايي؛ فقدان  كمبود و نابرابري در حوزه

عدالت آموزشي و فقر شديد فرهنگي؛ فقدان سازماندهي نيروي اجتماعي معطوف به انقالب 
مشكالت عمده، نهادهايي انقالبي، بدون وجود نمونه قبلي در تمام اين . اسالمي و مانند آن

اي از پيش موجود و مبتني بر نوعي خالقيت و ابتكار اجتماعي به يا الگوگيري از نمونه
دهي به نهادهاي انقالب هم تا شدن شكل يافتن و قانوني فرايند مشروعيت. آيندوجود مي

با اين تفاوت . شودانجام مي 1مستقيمگيري مستقيم و غير حدودي بر اساس الگوي تصميم
  كه فرايند انتخاب مستقيم و غير مستقيم به نوعي در چارچوب امت و امامت بازتوليد

  .مشكالت و نهادهاي متناظر به حل آن مشكالت است جدول زير نشان دهنده. گرددمي

  نهاد انقالب اسالمي مربوطه مشكل 
  جهاد سازندگي و توليديعقب افتادگي عمراني، خدماتي، كشاورزي 1
هاي هاي فاحش در توزيع ثروتها و تفاوتتبعيض  2

 منقول و غير منقول
  هيئت هفت نفره زمين/ بنياد مستضعفان

مشكالت عمده و تشديدشده در وضعيت امنيت   3
 )انتظامي(شهري

  هاي انقالب اسالميكميته

مشكالت عمده و تشديدشده در وضعيت امنيت   4
 هاو گروهك)نظاميتهديد(كشور

  سپاه پاسداران انقالب اسالمي

/ هاي انقالب اسالميدادسرا و دادگاه  فقدان عدالت قضايي  5
ستاد اصالح / سازمان تعزيرات حكومتي

/ هيئت رسيدگي به شكايات/ هازندان
  دادگاه اصل چهل و نه/ دادگاه امور صنفي

  انقالب اسالميبنياد مسكن  مسكنكمبود و نابرابر در حوزه 6
  كميته امداد انقالب اسالمي فقر و محروميت مطلق اجتماعي و جغرافيايي 7
 نهضت سواد آموزي فقدان عدالت آموزشي و فقر شديد فرهنگي 8
 انقالب به معطوف اجتماعي نيروي سازماندهي فقدان  9

 آنو ماننداسالمي
  مستضعفين بسيج سازمان

 هيئت گزينش اداري ساختار اداريهاي نيروي انساني درچالش 10
  گذاري انقالب اسالميسياست مشكالت و نهادهاي به وجود آمده در تجربه: نگاره شماره چهار

                                                      
1. Citiprocesses & Proxiprocesses  



 

  

69 

  سياست متعاليه
  دومسال  
  هفتمشماره  
  93 زمستان 

  نحليل امام خميني
  از چيستي انقالب

 اللتهايد و اسالمي
 سياستگذاري در آن

  عمومي
  )80تا  59( 

مشي ارتقا  گيري خطاز سوي ديگر، امام خميني جايگاه مردم را نيز در تدوين و شكل
خود در واقع نوعي جامعه مدني  عالوه بر نهادهاي انقالب كه در تعريف اوليه. دهندمي

انقالب اسالمي هستند، هنر و رسانه به عنوان دو چارچوب مهم ايفاي نقش مردم در تدوين 
ها را مشيخطشوند كه نقش مردم در تدوين هاي عمومي، به نوعي بازتعريف ميمشيخط

هنر «: نويسندميارتقا بخشند؛ براي نمونه امام خميني در تعريف هنر از منظر انقالب اسالمي 
دهنده نقاط كور و مبهم معضالت اجتماعى، اقتصادى، سياسى، نظامى  در مدرسه عشق نشان

  )145: 21 ، ج1378امام خميني، (. »است
مشي نيز مورد نظر امام خميني  البته در اين ميان جايگاه نهادهاي حاكميتي در تعيين خط

ه تعالى در دوره دوم نيز اشخاص اعضاى مجلس محترم شوراى اسالمى بحمداللَّ«: است
دولت را هر چه بهتر تعيين   مشى توانند خط محترمى هستند كه با تعهد و جديت خود مى

 )153: 19 همان، ج(. »كنند
. ملت عمدتاً با بوروكراسي است - مشي عمومي در پاراديم دولت عامليت اجراي خط

به دولت به مثابه عامليت  امامت، با جديت - امت گذاري انقالبي در چارچوبهسياست
كند و پيامد اين نقدها درخواست مشاركت بيشتر مردم در ها، نقدهايي وارد ميسياست

شود؛ براي نمونه امام خميني در پيام تشكيل نهضت سواد آموزي، به نوعي مي» اجرا«
اكنون بدون از دست دادن «: كنندماهيت ضد بوروكراتيك نهادهاي انقالب را تشريح مي

سوادى به طور ضربتى و بسيج  كننده، براى مبارزه با بي قت و بدون تشريفات خستهو
پاخيزد و از  و وزارت آموزش و پرورش با تمام امكانات به.. .عمومى قيام كنيم

  )446-  444: 11 همان، ج(. »و تشريفات ادارى بپرهيزد  بازى قرطاس
ا نيز بر اساس حضور ابتكاري ه مشي بر اساس نظريه انقالب امام خميني، ارزيابي خط

ايشان در ارزيابي عملكرد نهادهاي انقالب خواستار حضور مردم و . شود مردم انجام مي
مشي و نهاد  نظارت عمومي هستند و نقش ارزيابي نهادهاي انقالب اسالمي به مثابه يك خط

عملكردشان را  خواهد كه امام به صراحت از نهادهاي انقالبي مي. دانندمي) امت(را با مردم 
 : »دقيقاً براي مردم شرح دهند«

بنياد مسكن و بنياد مستضعفين هر چه زودتر بيالن كار خودشان را بدهند تا 
به روشنى براى مردم بيان ... مردم از فعاليت اين دو نهاد انقالبى مطلع گردند

ا راست اند؟ آي اند، اموال شاه خائن را به چه كسانى داده دارند و بگويند چه كرده
است كه بنياد مستضعفين، بنياد مستكبرين گرديده است؟ اگر چنين است 

بايد اين دو نهاد دقيقاً براى . تصفيه ضرورى است و غفلت از اين امر مهم حرام
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اند كار نمايند، و اگر كسانى  تر نتوانسته مردم شرح دهند كه چرا از اين سريع
هاى سراسر ايران است كه سريعاً  كنند، بر دادگاه به اسم مستضعفين خالف مى

  )207: 12 همان، ج(. »اقدام نمايند
امام خميني در بياناتي پس از پيروزي انقالب اسالمي مردم را دعوت به ايجاد نهضتهاي 

افراد  اي است كه در آن همهفرمايند جامعه نمونه جامعهكنند و ميعمومي پرسشگري مي
  :بگويند» چرا«ديگر جامعه به هم

هستيد، همه مردم، و » راعى«تان  ، همه بايد مراعات كنيد، همه» لُّكُم راعٍكُ«
مان بايد مراعات بكنيم؛ يعنى نه اينكه مراعات  همه و.. .همه هم مسئول هستند؛

. خودمان را؛ من مراعات همه شما را بكنم؛ شما هم هر يك مراعات همه را
  ، همه بگوييم» چرا«  همه يك همچو برنامه است كه همه را وادار كرده كه به

  )110- 10:109 همان، ج(. »به هر فردى، الزم كرده به اينكه امر به معروف كند. را
هاي ارزيابي عمومي از اين منظر است كه امام خواهان اين هستند كه اين حركت

اگر يك فرد خيلى به «: سياسي عمل كند - عملكردها، فراتر از ساختار قشربندي اجتماعي
پايين يك فردى كه به نظر مردم خيلى اعال رتبه هم هست، اگر از او يك  مردم مثالًنظر 

بايستد در مقابلش بگويد اين كارت  - اسالم گفته برو به او بگو نكن - انحرافى ديد، بيايد
  )همان(. »انحراف بود

 گذاري نهادهاي انقالب اسالميدر سياست» اسالم انقالبي«طرح 
توان به دو تعريف اشاره كرد؛ يكي ب اسالمي دست كم مينهادهاي انقال درباره

مجلس شوراي اسالمي ارائه شده و تعريف ديگر، در  تعريفي است كه در يك مصوبه
در مصوبه مجلس كه . ي نهادهاي انقالب اسالمي مبناي كار قرار گرفته استنامهفرهنگ

 نهادهاى اسامى و ضوابط هاليح«دولت وقت به مجلس بوده تحت عنوانِ  در واقع اليحه
  :است گونه تعريف شده، نهادهاي انقالب اسالمي اين»اسالمي انقالب

 مشخصى سازمانى واحد قانون، اين موضوع اسالمى انقالب نهاد از منظور
 انقالب نيازهاى و ها ضرورت براساس اسالمى انقالب پيروزى از پس كه است

 جوش خود صورت به مردم اراده و ابتكار به يا و فقيه ولى فرمان بنابه اسالمى
 شوراى رهبرى، تأييد مورد مستقيم غير يا مستقيم طور به سپس و گرديده ايجاد

 اساسى قانون اجراى در يا و. است گرفته قرار اسالمى شوراى مجلس انقالب،
  مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي، مصوبه(. »باشند گرديده تأسيس انقالب از بعد

  )6/11/1364مجلس شوراي اسالمي، مورخ  دوره دومين
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تعريف اين مصوبه از نهادهاي انقالبي، يك تعريف كاربردي و ناظر به كاربست آن 
دولت وقت  در موضوع اداري قانون مربوطه است؛ اما از آنجا كه اين تعريف در اليحه

نمايانگر برآيند نگاه تواند است، به نوعي مي يب مجلس وقت نيز رسيدهآمده و به تصو
در اين تعريف بر . نهادهاي انقالب اسالمي باشد غالب مديران و نمايندگان مجلس به پديده

خودجوش و «شود، اگر چه بستر تلقي نهادهاي انقالب به مثابه يك سازمان تأكيد مي
  .گيردآن نيز مورد توجه قرار مي» مردمي

نهادهاي انقالب اسالمي مبناي  نامهفرهنگ اما تعريف ديگر از نهادهاي انقالبي كه در
  : كار قرار گرفته، آمده شده است

نهادهاي انقالبي عبارتنداز بنيادها و مؤسساتي كه پس از پيروزي انقالب 
توجهي به برخي مسائل اسالمي براي صيانت و پاسداري از آن و ترميم بي

دهايي كه پس از ها و بنيابه عبارت ديگر، سازمان. جامعه تشكيل گرديدند
پيروزي انقالب اسالمي براي تحقق بخشيدن به اهداف انقالب اسالمي ايجاد شد 

  )11: 1378مركز اسناد انقالب اسالمي، (. »شودمي نهادهاي انقالبي گفته
يا  9در اينجا مجال نقد و بررسي اين دو تعريف وجود ندارد، اما بنابر تعريف اول حدود 

 97 گيرند و مطابق تعريف دوم، بادهاي انقالب اسالمي قرار مينهاد، ذيل عنوان نها 10
اين تفاوت معنادار تا حدودي ناشي از . مجموعه، به عنوان نهادهاي انقالب اسالمي مواجهيم

گذار مطابق غرض قانون مورد نظر و  تعريف قانون. خاستگاه متفاوت اين دو تعريف است
ه گردآوري و شمول حداكثري است مذكور مطابق هدف آن ك نامهتعريف فرهنگ

تواند داشته باشد؛ معنايي كه اما اين حد از تفاوت، معنايي فراتر از اين هم مي. خواهد بود
منحصر به فرد نهادهاي  بندي مفهومي تجربهبيش از هر چيز بر ضرروت تأمل بر صورت

  .انقالب اسالمي داللت دارد
توان به دو ضر، نهادهاي انقالب را ميبندي متناسب با موضوع مقاله حا يك سنخ در
نهادهاي اجتماعي نهادهايي هستند . نهادهاي اجتماعي و نهادهاي حاكميتي تقسيم نمود دسته

اند؛ اما نهادهاي حاكميتي و به بروز رسانده اجتماعي انقالب را متشكل نموده كه سرمايه
امام خميني در سال  .كنندهاي كالن حكومتي عمل مي گذاري اغلب معطوف به سياست

كوشند به باز تعريف اين نهادها بر اساس تئوري خودشان تا حد توان مي پاياني حيات طيبه
هاي كالن اين نهادها گذاريپرداخته و اين ادبيات را سياست» آمريكايياسالم - اسالم ناب«

  .مطرح سازند
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 نهادهاي اجتماعي) الف
: ميان دو دسته از نهادهاي انقالب تمايز قائل شدتوان براساس يك سنخ بندي اوليه، مي
و نهادهاي ) مانند بسيج مستضعفين و جهادسازندگي(نهادهاي اجتماعي و به نوعي خدماتي 

 ).مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام(حاكميتي 

 بسيج مستضعفين. 1

اسالم  - در تعريف بسيج مستضعفين بر اساس تئوري اسالم ناب) ره(امام خميني
و مخالف  - اللَّه عليه وآله  صلى - ملتى كه در خط اسالم ناب محمدى«: نويسند ايي ميآمريك

نمايى است، بايد همه افرادش بسيجى  پرستى و تحجرگرايى و مقدس با استكبار و پول
  )95: 21، ج1387امام خميني، (. »باشند

 منبع تغذيهايشان همچنين رسالت بسيج دانشجو و طلبه، به عنوان مغز متفكر و طراح و 
مسائل اعتقادى «: كننداسالم آمريكايي تعريف مي - اسالم ناب براساس انديشه عقيدتي، را

هاى  حوزه علميه و دانشگاه بايد چهارچوب. بسيجيان به عهده اين دو پايگاه علمى است
  )951: 21همان، ج(. »اصيل اسالم ناب محمدى را در اختيار تمامى اعضاى بسيج قرار دهند

 هاد سازندگيج. 2

ايشان براي اين نهاد . امام خميني براي جهاد سازندگي جايگاه خاصي قائل بودند
قائل بودند و آن را تداوم نهضت انقالب  )338: 16همان، ج(» رسالت تاريخي و اسالمي«

اسالم «كنند تئوري اي كه تالش ميايشان در دوره )179: 8همان، ج (. شمردند اسالمي مي
انقالب اسالمي و انقالبيون تئوريزه كنند، طي  را به عنوان انديشه» مريكايياسالم آ - ناب

خود حركت در چارچوب اين » فرزندان عزيز«پيامي خطاب به سمينار جهاد سازندگي، از 
ام، به تنها چيزى كه بايد فكر كنيد به  فرزندان عزيز جهادى«: كنندرا مطالبه مي انديشه

   )204: 21همان، ج(. »است - صلى اللَّه عليه و آله و سلم - اب محمدىهاى اسالم ن استوارى پايه
 بنياد شهيد انقالب اسالمي. 3

. انقالب اسالمي است دهي نسلي جديد براي آينده بنياد شهيد از نهادهاي مهم در شكل
اجتماعي  كه بخش مهمي از سرمايه –امام از بنياد شهيد به عنوان متولّي امور فرزندان شهدا 

خواهند نسل جديدي از فرزندان انقالب را در چارچوب تئوري مي - هستند نقالب اسالميا
از منظر امام، غايت تعهد و تخصص اين نسل . پرورش دهد» اسالم آمريكايي - اسالم ناب«

اي از مسئول وقت بنياد ايشان طي نامه. نيز بايد در اين چاچوب فهم، طرح و پيگيري شود
كنند در ز جانب ايشان به فرزندان شهدا بگويند امام از آنها مطالبه ميخواهند كه اشهيد، مي

 : اسالم آمريكايي حركت كنند –چارچوب تئوري اسالم ناب 
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مندم كه فرد فرد شما عالم و متخصصى متعهد براى اسالم ناب  عالقه
و مبارزى سرسخت عليه اسالم امريكايى و  - صلى اللَّه عليه و آله و سلم - محمدى

مرفهين و پرچمدار وفادارى براى ايثارگران و شهيدان خود باشيد، و بتوانيد با 
ها  ها و تحجرها و مقدس مĤبي فكري چراغ علم و عمل و تقوا ظلمت نفاق و كج

   )137: 21همان، ج(. »را از دامن اسالم بزداييد
 سازمان تبليغات اسالمي. 4

غ فرهنگ اسالمي و ابالغ آن به هاي كالن تبليدر طراحي سياست) ره(امام خميني
اسالم آمريكايي را پيش  - ناب  چارچوب فكري اسالم سازمان تبليغات اسالمي نيز ارائه

 :نويسندكشند و ميمي
در محدوده توانتان نقاط كور و مجهول را براى مردم شريف هللا ان شاء ا

ى، كه ايران و جهان اسالم باز و روشن نماييد؛ و چهارچوب اسالم ناب محمد
دارى غرب و كمونيسم  ترسيم قهر و خشم و كينه مقدس و انقالبى عليه سرمايه

متجاوز شرق است، و نيز راه مبارزه عليه ريا و حيله و خدعه را به مردم و به 
   )339: 21همان، ج(. »خصوص جوانان سلحشورمان نشان دهيد

 نهادهاي حاكميتي ) ب
يان دو سنخ از نهادها تمايز قائل شد و با عاريه توان مدر ميان نهادهاي حاكميتي نيز مي

بر . دهي كردتأسيسي سامان - امضائي حقوقي، با تقسيم به دو دسته - فقهي از يك دوگانه
كه با پيروزي انقالب  شود اين اساس نهادهاي تأسيسي به آن دسته از نهادهايي اطالق مي

گردند، نظير مجمع ، تأسيس مياي در نظام بوروكراسي كشوراسالمي بدون داشتن سابقه
تشخيص مصلحت نظام؛ اما نهادهاي امضائي نهادهايي هستند كه هر چند اصل وجود آنها 
در گذشته سابقه دارد، اما بر اساس تغيير رويكردهاي ناشي از ترجمان انقالب در سطح 

تفاوتي را بر اي كه كاركردهاي اساساً مكنند، به گونهاداري، تغييرات بنياديني را تجربه مي
 .مانند مجلس شوراي اسالمي گيرند،عهده مي

 مجلس شوراي اسالمي. 1

اسالم  - ناب مجلس شوراي اسالمي نيز چارچوب فكري اسالم درباره) ره(امام خميني
 :نويسندآمريكايي را مطرح كرده و خطاب ملت ايران مي

تعبد به اسالم مردم شجاع ايران، با دقت تمام به نمايندگانى رأى دهند كه م
و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئوليت كنند، و طعم تلخ 
فقر را چشيده باشند، و در قول و عمل مدافع اسالم پابرهنگان زمين، اسالم 
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جو، اسالم پاك  مستضعفين، اسالم رنجديدگان تاريخ، اسالم عارفان مبارزه
عليه و آله و هللا صلى ا - الم ناب محمدىطينتان عارف، و در يك كلمه، مدافع اس

دارى، اسالم مستكبرين، اسالم  باشند، و افرادى را كه طرفدار اسالم سرمايه - سلم
طلبان، و در  طلبان، اسالم فرصت درد، اسالم منافقين، اسالم راحت مرفهين بى

همان، (. »يك كلمه، اسالم امريكايى هستند طرد نموده و به مردم معرفى نمايند
  )95: 21ج

گيري كانون  است و در مورد جهت» خانة اميد مستضعفين«چرا كه از نظر امام مجلس 
كه هنوز خيلى از مسائل وجود دارد «مهم توجه داشت  بايست به اين نكتهتقنيني كشور مي

   )همان(. »كه به نفع محرومين بايد حل و فصل شود
 مجلس خبرگان. 2

طي پيامي رهنمودهايي را با نمايندگان  امام در گشايش مجلس خبرگان رهبري
چوب دوگانة ردر اين پيام، امام در چا. كنندنظام مطرح مي  خبرگان رهبرى و رهبران آينده

كنند مسائل و نكاتي را مطرح مي» )ع(طالبابيبناسالم على - اسالم شاهنشاهي و ملكي«
 شصت، در قالب دوگانه هاي آخر دههاي است كه در سالكه در واقع مضمون همان ايده

 :يابدبندي جديدي مياسالم آمريكايي صورت - اسالم ناب 
هاى وابسته به آنان با اسالم شاهنشاهى  ها و حكومت دانيم كه ابرقدرت ما مى
اگر اسالم عزيز ... كنند شك آن را تأييد نيز مى مخالف نيستند، بلكه بى  و ملْكى

كشيده شود و سيلى بخورد و به شكست و جمهورى اسالمى نوپا به انحراف 
شود، و  ها به طاق نسيان سپرده مى منتهى شود، خداى نخواسته اسالم براى قرن

  )6- 4: 18همان، ج(.»جاى آن، اسالم شاهنشاهى و ملوكى جايگزين آن خواهد شدبه
 مجمع تشخيص مصلحت نظام. 3

ام، در واقع آن را با طرح ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظ 1366امام خميني در سال 
آن را در چارچوب  گذارند و فلسفهاسالم آمريكايي بنيان مي - اسالم ناب  ذيل انديشه

ايشان در حكم تشكيل مجمع . نمايندتشريح مي» اسالم مستكبرين - اسالم پابرهنگان زمين«
 :نويسندخطاب به مسئوالن وقت مي

در مقابل آن  اى است كه مقاومت مصلحت نظام و مردم از امور مهمه
هاى دور و نزديك زير سؤال  زمين را در زمان  ممكن است اسالم پابرهنگان

برد، و اسالم امريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دالر توسط 
  )465- 464: 20همان، ج(. ايادى داخل و خارج آنان پيروز گرداند
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  گذاريستدر عرصه سيا» انسان انقالبي«هاي مفهوم داللت
ها گذاريداللت روشن ديگري كه فهم امام خميني از انقالب اسالمي در سياست 

هايي كه در اي از پاسخبخش عمده. بود» انسان انقالبي«داشت، ديده شدن ظرفيتي به نام 
اي بود شد، مبتني بر پديدهطرح امت و امامت به مشكالت فراروي انقالب اسالمي داده مي

هايي كه مبتني بر درك امام از گذاريشناختي سياست مبناي انسان. نقالبيبه نام انسان ا
بر اساس دركي كه از انسان انقالبي . ناشناخته بود شد، همين پديدهانقالب اسالمي انجام مي

اي شد، نهادهاي انقالب اسالمي به عنوان پديدهدر فهم انقالب از سوي امام خميني مطرح مي
  . گذاري شدندي مشابه در ديگر جوامع، پايهمتمايز و فاقد الگو

گذاري هاي منحصر به فرد سياستترين تجربهنهادهاي انقالب اسالمي يكي از مهم
البته تصوير و تصور امروز ما از نهادهاي انقالب، بر اساس  .است مبتني بر نظريه انقالب

يكي از . يستها ننقش و وضع موجود و امروزشان، چندان گوياي اهميت اين تجربه
نهادهاي انقالب اسالمي، مفهوم برخاسته از درك وضع موجود  تصورهاي نادرست درباره

تصويري از نهادهاي انقالب كه در اينجا موضوع گفت و گوست، امروزه . اين نهادهاست
اند يا اساساً وجود ندارد و در دوره حاضر، تمام يا اغلب نهادهاي انقالب اسالمي منحل شده

به عبارتي، امروزه نهادهاي انقالب . انداند، به نوعي تبديل به ضد خود شدهقي ماندهاگر با
لذا در اين . اندوجودي خود را كنار نهاده، مسخ شده و به ضد خود تبديل شده اغلب فلسفه
شان، مدنظر است كه اهميت اجتماعي آنها را اين نهادها در بافت تاريخي مقاله، مطالعه
  .دكنپديدار مي

اينكه ماهيت نهادهاي انقالب دقيقاً چيست؟ پرسشي است كه نبايد انتظار داشت به 
: استثنائي است سادگي پاسخ يابد، چراكه نهادهاي انقالب هم مانند خود انقالب، يك پديده

هايي كه نظير اينها در تاريخ هايي پيدا شدند و يك جمعيتبعد از انقالب يك گروه«
اما همين قدر بايد دانست كه نهادهاي  )427: 17همان، ج(. »شته باشدگمان ندارم سابقه دا

است و اين » جهاد به نهاد«نهضت و نظام، از طريق تبديل  انقالب حل پارادوكسيكاليته
. جامعه پس از آن هاي مردمي انقالب در ساختار ادارهها و ظرافتظرفيت يعني تسرّي همه

و محصول  )23: 17همان، ج(اي به نام انسان انقالبي اشناختهنهادهاي انقالب مبتني بر موجود ن
  .معطوف به انقالب اسالمي اين انسان جديدالوالده است اراده

به اين . فرآيند پيدايش اين نهادها، همگي در چارچوب نظام امت و امامت است
  هاي مختلف مطرحها و حوزهخطوط كلي انقالب در دوره) ره(صورت كه ابتدا امام

ضرورت سازندگي پس از انقالب و تداوم حضور مردم در  كنند؛ مثالً امام خميني دربارهمي
خواهند كنند، سپس از مردم مياين امر كه صورت مبارزه پس از انقالب است، صحبت مي
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هاي انقالب جمعي از انسان گاه به وسيله ها وارد ميدان جهاد شوند؛ آنكه در اين حوزه
  تدوين ي اين خطوط طرحي براي سازماندهي نيروي اجتماعي انقالباسالمي در راستا

شود و امام هم كه ارائه مي )ره(شود؛ سپس اين طرح به عنوان اعالم آمادگي به اماممي
بينند، پيام و فرمان تشكيل عمومي يك نهاد  آمادگي عمومي براي جهاد در آن حوزه را مي

نهادهاي انقالب . نقالب در آن زمينه را مي دهنددهي به جبهه مبارزات ا انقالبي براي شكل
جهاد سازندگي، سپاه پاسداران، بنياد مستضعفان، كميته : شونديكي پس از ديگري ايجاد مي

خرداد، نهضت سوادآموزي،  15امداد، بسيج مستضعفين، بنياد مسكن، بنياد شهيد، بنياد 
طور مثال، بدون ن تاريخ انقالب را بهتوااما آيا مي. ها نهاد ديگرهاي انقالب و دهدادگاه

باقي نهادهاي انقالب هم در حوزه كاري خودشان كم و ! نوشت و تصور كرد؟» بسيج«
نهضت امام خميني در نهادهاي انقالب اسالمي تداوم پيدا . اندبيش چنين كاركردي داشته

در مسير مبارزه يابند، همچنان كند و مردم با سازمان و ساماني كه در اين نهادها ميمي
با اين نهادهاست كه حضور مردم فراتر از تعاريف كالسيك، به متن اداره و . مانندميباقي

  .يابدپيشبرد امور كشور راه مي
شان، آن چنان كه متأسفانه اين واقعيت وجود دارد كه قدرِ نهادهاي انقالب و تأثيرات

هاي شگرفي انسان را در برابر صحنه شناسي نهادهاي انقالب، جامعه. بايد شناخته شده نيست
هاي انقالب شناخت دهد انسانشواهد بسياري در دست است كه نشان مي. دهدقرار مي

 هايانسان«اند؛ براي نمونه وقتي به نسبت خوبي از جايگاه و اهميت نهادهاي انقالب داشته
افراد در ابتداي انقالب  :رسيمخاصي مي پردازيم، به رابطهمي» نهادهاي انقالب«با » انقالب

كردند، يا حتي بخشي از حقوق اند تقاضاي حقوق نمياز نهادي كه در آن مشغول بوده
/ 23اي،  اهللا خامنه آيت(. گرداندندشان را با اين استدالل كه اضافه بر نياز من است، بازمي دريافتي

جهاد سازندگي براي فعاالن  بينيم كه نهادهاي انقالب، مثالًيا اينكه ما به خوبي مي )1370/ 5
شده افراد با آرم و لوگوي گاه ديده مي. درآن از نوعي تقدس برخوردار بوده است  اوليه

 لوگويِ هيچ اداره. انداختند، امري كه در شرايط عادي معنا ندارد شان عكس مينهاد انقالبي
نيست، » قدسم«و شركتي براي كاركنان و حتي هيئت مؤسس، مديران و سهامداران آن 

ها اند، از اين دست نشانهسازي نشدهيا در برخي گلزارهاي شهدا كه هنوز تخريب و يكسان
ي شهدا آرم سازماني سپاه پاسداران را كنار مزار هاگاه ديده شده، برخي خانواده. بسيار است

ده را كشته شدنِ فرزند يك خانوا اند، در حالي كه سازماني كه زمينهفرزندشان نصب كرده
آيا در جهان ! بايد براي آن خانواده محبوب يا به نوعي مقدس باشدفراهم آورده، اصوالً نمي

هاي ضد جنگ نيستند؟ باز هم به عنوان مادران سربازان كشته شده، در صف اول گروه
پاسداران را  هاشان لباس سازماني سپاهنمونه چقدر فراوان است كه شهدا در وصيت نامه
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هايشان نسبت به مراقبت و حمايت از نهادهاي انقالب نامهنستند و يا در وصيتدامقدس مي
  با كدام تئوري قابل توجيه و تبيين است؟  اين مناسبات. كردندوصيت مي
اي بديل امامان خميني و خامنه ه اين مناسبات غيرمعمول را در كنار سخنان بيكهنگامي

 بينيم كه دو سويِ چارچوبهخوبي مي دهيم، به مي در تحليل و تجليل نهادهاي انقالب قرار
درستي قدر و  نظري امت و امامت كه بستر و خاستگاه تولد نهادهاي انقالب است، به

  شك يكي ازداند؛ اما راز اين قدر نهادن در چيست؟ بيمنزلت نهادهاي انقالب را مي
  . داف انقالب استبديل اين نهادها در پيشبرد اه ترين اين زمينه ها نقش بيمهم

رهيافت نظري » انقالب انساني«امام در تحليل انقالب اسالمي با تأكيد بر مفهوم 
گذاري يك بعد مهم از سياست. پرورانندهاي اجتماعي مي جديدي را فراروي فهم انقالب

امام بر اساس . هاستگذاريمشي مبتني بر نظريه انقالب امام خميني، ديدن اين انسان در خط
 مشيخطداده و با  ماندگي مضاعف پاسخعمومي عقب به مسئله» انسان انقالبي«ود وج

هاي  شوند كه دقيقاً بر دوش انسانگذاري ميگذاري در طرح امت و امامت، نهادهايي پايه
  .انقالب قرار دارند

فهم نهادهاي انقالب بستگي دارد به فهم خود انقالب اسالمي؛ همچنان كه فهم انقالب 
 .موجودي ناشناخته به نام انسان انقالبي تام دارد به درك بستگي

اندامهاي  داند از تداوماي ميكه تكنولوژي را استعارهاي هست تكنولوژي نظريهدر فلسفه
توان همين استعاره را در مورد نسبت نهادهاي انقالب و در اينجا مي )10- 9: 1388ميچام، (. انسان

  . وارة هويتي انسان انقالب استادهاي انقالب تداوم اندامنه: انسان انقالب به كار برد
اگر بخواهيم تمايزات بنيادين انسان انقالب اسالمي را در دو سطح انديشه و رفتاري را 

طور كه آمد، در سطح معرفتي به مفهوم متمايز اسالم ناب يا اسالم  تحليل و فهم كنيم، همان
هاي متمايز و به بينيم كه كنشسان انقالب را ميان رسيم و در سطح رفتاري همانقالبي مي

هاي  ها و كنشنهادهاي انقالب دقيقًا در تداوم همين مؤلفه. دهد كلي متفاوتي را انجام مي
توان تحليل امري كه در بيانات امام خميني نيز مي. آيندانسان انقالب است كه به وجود مي

جهادسازندگي را در چارچوب  پيدايش پديدههاي روشني از آن را يافت؛ براي نمونه ايشان 
  : كنند، تحليل مي)انسان انقالبي(انسانِ محصول تحول دروني 

همين روح متحول انقالبى است كه شما را با بودن همه وسايل پياده راه 
   )153: 9همان، ج(. سازندگى از امريكا آمده بودند براى جهاد... اندازد مى

مچو تحولى در ايران، در همه قشرها، شده من دلخوشم به اينكه يك ه
اى است كه يك  اين يك مسئله... در همين قضيه جهاد سازندگى.. .است

  )1: 10همان، ج(. خصوصاً تحوالت روحى.. .تحولى است پيدا شده است
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هايش غير آن  بينيد كه انسان همچو تحولى كه اآلن هر جا برويد مى
شدند طرف  هايى كه آن وقت كشيده مى انهمين جو. اند كه بودند هايى انسان

شوند طرف جاهايى كه جهاد  شميران و آن قضاياى شميران، حاال كشيده مى
  )40- 39: همان(. سازندگى است

، )سپاه پاسداران(معطوف به شهادت  طوركه باقي نهادهاي انقالب، تداوم اراده همان
انسان ... و) بنياد مستضعفان(، معطوف به عدالت )بسيج مستضعفين(معطوف به مستضعفين 

ها، داللت و پيامد مهمي است كه گذاريديده شدن اين انسان در سياست. انقالب است
  .آفريندها مي گذاري سياست نگره امام خميني به انقالب اسالمي در عرصه

  بندي معج
عملي، ديدگاه امام   در اين مقاله تالش شد نشان داده شود به لحاظ نظري و تجربه 

ابتدا به . گذاري عمومي داشته است اسالمي چه تأثيري بر سياست خميني در تحليل انقالب
مفاهيم كليدي تحليل امام خميني از انقالب اسالمي پرداخته شد و سپس مفاهيم كليدي 

  . ري مورد بحث قرار گرفتسياست گذا  عرصه
انسان انقالبي را . دانند امام خميني انقالب اسالمي را معلول كنش جمعي انسان انقالبي مي

در ادامه و . كنند را محصول اسالم انقالبي تشريح مي محصول انقالب انساني و انقالب انساني
  اخته شد كه انديشههاي اجتماعي پس از پيروزي انقالب به اين مسئله پرد با بررسي زمينه

گذاري عمومي  مشي امام خميني به عنوان يك نظريه يا هنجار اجتماعي چه تأثيري در خط
ها دنبال  مشي بتوان در اين خط  رسد اين تأثير را از دو منظر عمده به نظر مي. است  داشته
 بررسي انجام شده. هاي پس از انقالب اسالمي است گذاري مشي يكي فرايند خطي. كرد

گيري، اجرا و  مشي، شكل فرايند خط  گانه ها در مراحل سه گذاري مشي نشان داد اين خط
اي است كه بر اساس تحليل امام خميني از انقالب  معرفتي - ارزيابي متأثر از زمينة هنجاري

به عنوان يك مفهوم كليدي در درك امام » انسان انقالبي«در اين زمينه . شكل گرفته است
ها و كنش آن، چنين انساني كه  بر اساس مؤلفه. ب اسالمي برجسته استخميني از انقال

  ها متأثر از سازه در بعد محتوايي هم خط مشي. آيند نهادهاي انقالب اسالمي به وجود مي
در اين زمينه . اند اي است كه امام خميني در تحليل انقالب اسالمي پيش كشيده نظري
گذاري نهادهاي  اشاره كرد كه محتواي سياست» البياسالم انق«توان به مفهوم كليدي  مي

هايي  نهادهاي انقالب اسالمي به مثابه پديده. دهد مختلف انقالب اسالمي را شكل مي
   ، بازخواني و بازسازي مدام بر اساس فلسفه بود با انقالب اسالمي نيازمند مراقبه بسته و هم هم
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گذاري عمومي بر اساس انقالب  سياست در غير اين صورت، هم روند. آغازين خود هستند
آغازين، به   اسالمي با مشكل مواجه خواهد شد و هم نهادهاي انقالب با تهي شدن از فلسفه

  . ضد خود تبديل خواهند شد
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