
91
96

ن 
ستا

  تاب
  5

ه  2
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

ه( 
ی)ر

مين
م خ

 اما
گاه

ديد
 از 

زی
سا

كل 
 تش

لی
 عم

ی و
ظر

ی ن
ت ها

ياف
ره

رهيافت های نظری و عملی تشکل سازی
 از دیدگاه امام خمينی)ره( 

رضا لك زايی1
چکيده

مقاله حاضر به دنبال تبيين رهيافت های نظری و عملی تشكل س��ازی از ديدگاه امام 
خمينی است. نگاه مقاله حاضر به تشكل به سان »موضوع حركت« است، به همين دليل 
تالش شده با استفاده از الگوی تحليل اركان ش��ش گانه حركت تشكل سازی از ديدگاه 
امام خمينی تبيين و تحليل شود. به لحاظ عقلی و فلسفی هر حركتی دارای شش ركن 
است؛ مبدأ، مقصد، محرك، متحرك، زمان و مكان، و لذا چهارچوب نظری بحث را الگوی 
حركت شكل می دهد. هدف از بررسی و تحليل اين موضوع اين است كه كسانی كه به 
دنبال تأسيس تشكل هستند، با ديدگاه های امام خمينی در اين زمينه آشنا شوند و آن را 
به كار ببندند. بايد گفت »مبدأ تشكل« از منظر امام خمينی نقطه صفر و بلكه زير صفر و 
ای كاش است. »محرك و انگيزه« تشكل بايد الهی و به تعبير قرآنی امام خمينی مبتنی 
بر قيام هلل باشد. از لحاظ »متحرك« كه ناظر به كيفيت و كميت اعضای تشكل هاست امام 
خمينی شرايطی قائل است از جمله اينكه الزم است كه تك تك اعضا معتقد و عامل به 

1. دانشجوی دكتری انقالب اسالمی و پژوهشگر پژوهشگاه بين المللی جامعه المصطفی العالميه)ص(
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اسالم در تمام ابعاد آن باشند و در يك جبهه و ذيل جريان اسالم ناب محمدی و در مقابل 
اسالم امريكايی فعاليت كنند. به لحاظ »مكانی« تشكل بايد نگاه فراگير و جهانی داشته 
باش��د كه در اين ميان برخی مكان ها از جمله كعبه در موسم حج و مساجد از موقعيت 
ويژه ای برخوردار هستند. به لحاظ »زمانی« هم تشكل ها بايد دارای برنامه های زمانی 
كوتاه مدت و بلندمدت باشند و هرگز نااميد و مأيوس نشوند. »هدف« هر تشكل هم بايد 
عمل به تكليف و كسب رضايت خداوند متعال و تقرب به او باشد و ديگران را هم به همين 
هدف دعوت كند. امام خمينی به نقد و رد برخی از تشكل های منحرف هم پرداخته اند 

كه به برخی از نظريات امام خمينی راجع به آن تشكل ها اشاره شده است. 
کليدواژه ها: اسالم ناب محمدی، امام خمينی، تشكل، حزب اهلل، الگوی حركت

مقدمه
روشن است كه »تفكر سياسی ]امام[ خمينی، منسجم ترين منطق اسالم گرايی است... 
بنابراين، بحث از نظرات و فعاليت های ]امام[ خمين��ی اهميت زيادی دارد؛ زيرا آنها به 
صورت تفاسير موجود اسالم گرايی درآمده اند.«1 با مراجعه به آثار امام خمينی می توان 
گفت »تشكل« يك معنای عام و فراگير دارد كه ش��امل حزب، انجمن، نهاد، سازمان، 
جبهه، جري��ان، جمعيت، نهضت، هيئت و... می ش��ود. به همين دلي��ل تمامی نهادها، 
س��ازمان ها و گروه های مختلف و گوناگون از الگويی كه امام خمين��ی ارايه می دهند، 

می توانند استفاده كنند. 
به تعبير ديگر ما به تعريف دقيق تش��كل، حزب، گروه، انجمن، نهادها و سازمان های 
مختلف با كاركردهای گوناگون و تمايزات آنها وارد نمی ش��ويم، و طبق ديدگاه امام به 
همه آنها »تشكل« يا با مفهومی كه چهارچوب نظری تحقيق در اختيار ما قرار می دهد، 
»متحرك« اطالق می كنيم. بر اين اساس مفهوم تشكل يا متحرك، حتی شامل آن دسته 

از گروه هايی می شود كه هنوز ساخته و پرداخته نشده اند و هيچ اسمی ندارند. 
1. نگاه تشكلی به انسان و اسالم در معارف قرآن كريم و معارف اهل بيت عليهم السالم 

ارايه شده است. 
الف. در معارف قرآن کريم 

قرآن مؤمنان را برادر يكديگر خوانده است و برادری را به مثابه روح تشكل مسلمانان 

1. بابی سعيد، هراس بنيادين )اروپامداری و ظهور اسالم گرايی(، ترجمه غالمرضا جمشيديها و موسی عنبری، 
تهران، دانشگاه تهران، 1389، ص115�114. 



93
96

ن 
ستا

  تاب
  5

ه  2
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

ه( 
ی)ر

مين
م خ

 اما
گاه

ديد
 از 

زی
سا

كل 
 تش

لی
 عم

ی و
ظر

ی ن
ت ها

ياف
ره

قرار داده است. به طور كلی از پنج قسم برادری می توان ياد كرد: 
1. اخوت نسبي )اخوت رضاعي هم به منزله اخوت نسبي است(.

2. اخوت قومي؛ انبيا قوم خود را برادر خطاب می كردند؛ در حالي كه آنها مشرك بودند: 
َوإِلَي َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً؛ َوإِلَي ثَُموَد أََخاُهْم َصالِحاً. ش��ايد بت��وان از اخوت قومی به اخوت 

انسانی هم تعبير كرد.
ََّما« الُمْؤِمُنوَن إِْخَوٌه 3. اخوت ديني؛ »إِن

َِّذيَن َكَفُروا َوَقالُوا إلِْخَوانِِهْم  َِّذيَن آَمُنوا الَ تَُكونُوا َكال َُّها ال 4. اخوت كافران نسبت به هم؛ يَا أَي
ي لَْو َكانُوا ِعنَدنَا َما َماتُوا َوَما ُقِتُلوا لَِيْجَعَل اهلُل َذلَِك َحْسَره  إَِذا َضَربُوا فِي األَْرِض أَْو َكانُوا ُغزًّ

فِي ُقُلوبِِهم.1 
َِّذيَن َقالُوا إلِْخوانِِهْم َوَقَعُدوا لَْو أََطاُعونَا َما ُقِتُلوا.2  5. اخوت منافقان نسبت به هم؛ ال

تفاوتی كه برادری مؤمنان با ب��رادی منافقان و كافران دارد در اين اس��ت كه برادری 
مؤمنان برادری ظاهری و باطنی و در دنيا و آخرت پايدار و اس��توار اس��ت اما منافقان و 
كافران در ظاهر و در دنيا با يكديگر متحد و برادرند ام��ا در واقع و در باطن و در آخرت 
دشمن يكديگرند؛ األَِخالَُّء يَْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ الُمتَِّقيَن تا جايی كه در صحنه 
قيامت كه روز ظهر حقايق است، هر يك ديگری را لعنت می كند؛ ُكلََّما َدَخلَْت أُمَّه لََعَنْت 

أُْخَتَها.3
بر اين مبنا، از پنج تش��كل می توان اسم برد. يك قانون مش��ترك كه بر اين تشكل ها 
حكم فرماست، هر كدام از اين تشكل ها اتحاد و برادری بيشتر و بهتری داشته باشد، به 
موفقيت هم نزديك است و هر يك دچار ضعف و اختالف و تفرقه فردی و تشكيالتی و بين 
تشكيالتی شود، دچار انحطاط و سقوط می شود. به هر حال، برادری و اتحاد، ركن اساسی 
قدرت تشكل و نخ تسبيح آن است و هر چه اين برادری مستحكم شود، قدرت و كارايی 
تشكل بيشتر می شود و هر چه اين برادری لطمه ببيند و تضعيف شود، قدرت و كارايی 
خود را از دست می دهد. در اين منظومه همه انسان های مسلمان عضو حزب اهلل اند و مرز 

تشكل خودشان را اسالم امريكايی كاماًل متمايز و شفاف نگاه می دارند. 

1. آل عمران، آيه 156. 
2. آل عمران، آيه 168.

3 آيت اهلل جوادی آملی، پورتال بنياد بين المللی اسرا به آدرس: 
http://www.portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=NDM5Mg%3d%

3d-D2vwPW4zlyA%3d
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ب. در معارف اهل بيت عليهم السالم
امام رضا عليه الس��الم می فرمايند: »ما هي��چ فرقه ای از فرقه ها و آيين��ی از آيين ها را 
نيافته ايم كه زندگی كنند و به حيات ]سياس��ی و اجتماعی و دينی[ خود ادامه بدهند، 

مگر توسط قيم و رئيس... «1 
عن العلل بسنده إلی الفضل بن شاذان عن موالنا أبي الحسن الرضا عليه 
السالم في علل حاجه الناس إلی اإلمام عليه السالم، حيث قال بعد ذكر 
جمله من العلل: »و منها: أنّا ال نجد فرقه من الِف��َرق، و ال ملّه من الملل 

عاشوا و بقوا إال بقّيم و رئيس...2 
2. امام خمينی نيز اسالم ناب را يك تشكل واحد، فراگير و هويت ساز می داند كه احكام 
اسالم هم قانون اين تش��كل كالن را تشكيل می دهد. مس��لمانان در تمام دنيا و صرف 
نظر از رنگ و نژاد و جنسيت و س��ن، تحت فرمان و رهبری و پيامبران الهی و اهل بيت 
عليهم الس��الم و هم اكنون حضرت حجت عجل اهلل تعالی فرجه الشريف می باشند و به 
همين دليل حضرت امام تمامی مس��لمانان را كارمندان اسالم3 و كارمندان امام زمان4 
می داند. به نظر می رسد دو تعبير به روز و مدرن »كارمند اسالم« و »كارمند امام زمان« 

به وضوح از نگاه تشكيالتی امام خمينی به اسالم پرده برمی دارد.  
در چهارچوب همين تعاليم امام خمينی معتقد است ايران و تمامی كشورهای اسالمی، 
يك انجمن اسالمی و تحت رهبری حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشريف می باشد:
تمام ايران و تمام كش��ورهای اس��المی، انجمن اس��المی است؛ يك  
انجمن ، و آن انجم��ن الهی. همه بايد برای اس��الم با هم باش��يم؛ گرد 
هم درآييم. هر ي��ك از اين انجمن های محترم، ]انجمن های اس��المی 
دانشگاه ها[ شعبه ای اس��ت از آن انجمن بزرگ اسالمی، تحت رهبری 

امام زمان- سالم اهلل عليه.5 
امام خمينی معتقد است:

همه مؤمن ه��ا در همه اقطار عالم برادر هس��تند. همان طوری كه اگر 
يك خطری برای برادر يك كس��ی پيش بيايد او نمی نشيند تماشا كند 

1. شيخ صدوق، علل الشرائع، بی  نا، 1383، باب 182، ص253، ح9.
2. همان. 

3. صحيفه امام، ج 10، ص307. 
4. همان، ج 11، ص249. 
5. همان، ج 7، ص158. 
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و خطر واقع بش��ود بر برادرش، اگر در يك گوشه دنيا يك خطری برای 
يك برادری پيش بيايد، برادر ايمانی پيش بيايد، نبايد يك برادر ديگری 
كه در آن طرف دنيا هس��ت بی تفاوت باش��د؛ می تواند، بايد قيام كند، 

نمی تواند؛ بايد زمينه فراهم كند كه يك وقتی رفع ظلم كند.1 
اين نگاه مؤمنانه و مسئوالنه و ذاتاً سياسی به اسالم است كه »از مجموع كابوس های 
بسياری كه هر چند وقت يك بار در تمدن غربی پيدا شده، شايد هيچ يك در عصر حاضر 

به اندازه احيای اسالم، گيج كننده تر، عجيب تر و جبران ناپذيرتر نبوده است.«2 
3. استاد امام خمينی، آيت اهلل شاه آبادی نيز همين نگاه تشكيالتی را به اسالم دارد و با 
استناد به قرآن كريم می فرمايد قرآن از آغاز كتابی سياسی و اجتماعی و تشكيالتی است 
كه با اسالم فردی و غير تشكيالتی مناسبتی ندارد، چون قرآن عالوه بر اينكه مسلمين 
را به اقامه نماز دعوت و از زنا برحذر می دارد، ايجاد عفاف و پاكدامنی در جامعه و توليد 
نمازگزار را هم از مس��لمين می خواهد و اين مهم، بيان گر نگاه اجتماعی و سياس��ی و 

تشكيالتی و سيستماتيك قرآن است: 
قرآن مجيد با اسالم انفرادی مناسبت ندارد؛ زيرا كه قرآن نمی فرمايد 
به تنهايی نماز كن بلكه عالوه بر آن، توليد نمازگ��زار و اقامه صلوه را بر 
عهده مسلمين گذارده. قرآن نمی فرمايد تنها تحرز از زنا نما؛ بلكه عالوه 
]بر آن[، حفظ عقد و منع از وقوع زنا را در عالم از وظايف ما مقرر فرمود.3 

و در ادامه می فرمايند: 
افتراق مس��لمين و انفصام خيط اخوت از ميانه آنها اس��ت به واسطه 
اختالط با اجانب موجب اضمحالل هر يك ش��ده معاشا و معادا؛ حتی 
اجتماعات مختلفه المس��الك موجب ضعف و اختالل اس��ت )فضاًل عن 
االفراد( و هر چه انفراد و افتراق بيشتر شود، اختالل و انحالل شدت يابد 
تا به سر حد انعدام همه جهات و حيثيات رسد؛ چنانچه حسن اعداء اين 
جهت را، موجب هيجان و حركت سريعه آنها گرديده و البته با اين حالت 
حاضره، اساس زندگی دينی و دنيوی شما را برچيده، مصداق آيه شريفه 

1. همان، ج 13، ص152. 
2. بابی سعيد، همان، ص9. 

3. عارف حكيم آيت اهلل محمدعلی شاه آبادی، شذرات المعارف )توضيح و تقرير آيت اهلل نوراهلل شاه آبادی(، تهران، 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی، 1386، ص43. 
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خسرالدنيا و األخره ذالك هو الخسران المبين خواهد گرديد.1 
4. اگر برادران دينی و انسانی در مقابل برادران منافق و كافر قرار گرفتند، در واقع اين 
دو اخوت، دو تش��كل و دو هويت می سازد كه با يكديگر س��ازگاری ندارند و می توان با 
استفاده از ادبيات امام خمينی آن دو تشكل كالن را تشكل اسالم ناب محمدی و تشكل 
اس��الم امريكايی بناميم. چرا كه »اولين و اصلی ترين نقطه در مبانی امام راحل مسئله 
اسالم ناب محمدی است. در مقابل اين اسالم، امام اصطالح اسالم امريكايی را در فرهنگ 
سياسی ما وارد كرد.«2 بحث اسالم امريكايی توس��ط آيت اهلل خامنه ای بسط داده شده 
است. ايشان اسالم امريكايی را دارای دو شاخه می داند؛ 1. شاخه تحجر كه داعش نمونه 
بارز آن است؛ 2. شاخه سكوالر كه اسالم مطلوب واشنگتن و لندن و پاريس است؛ يعنی 

اسالم انگليسی و تشيع انگليسی.3 
بنابراين تش��كل اس��الم ناب، و در واقع »اس��الم به مثابه دال برتر«4 در گفتمان امام 
خمينی در مقابل تشكل و گفتمان اسالم امريكايی قرار دارد، پس نبايد از كيد دشمنان 
غافل بمانيم، چرا كه در سرشت امريكا و ش��وروی ]سابق[ كينه و دشمنی با اسالم ناب 
موج می زند.5 بر اين اساس الزم است كه يك تشكل، چه نحيف و چه فربه، نسبت خودش 
را با دشمن تعيين كند و دقيقاً بداند كه در كدام تشكل و جبهه و جريانی و با چه تشكل 

و جبهه و جريانی در حال نبرد است كه می توان آن را بصيرت ناميد.
امام خمينی جبهه اس��الم را در مقابل جبهه امريكا تعريف می كند و امريكا را شيطان 
بزرگ معرفی می كند. امام خمينی همچون پانصد سال قبل، دو جبهه از سپاه مسلمين، 
يعنی دولت سنی عثمانی و دولت ش��يعه صفوی را مقابل هم قرار نمی دهد و آن اشتباه 
تاريخی را تكرار نمی كند. يا مرزبندی خود را دايره ضيق تشيع علوی و تشيع صفوی قرار 

نمی دهد و با دست خود، نيروهای سپاه اسالم را چند پاره نمی كند.
6. اگر هويت را به تمايزات و تشابهات تعريف كنيم، اسالم ناب محمدی اوالً بايد متمايز 
از اسالم امريكايی و ارزش های آن باشد و ثانياً بتواند از هويت خود در برابر رقيب و بلكه 
دش��من غدار و كينه توز دفاع كند. به همين دليل به نظر می رس��د اولين، فوری ترين و 
ضروری ترين تشكلی كه امام خمينی تأسيس آن را حياتی می داند تشكل بسيج در همه 

1. همان، ص47. 
2. بيانات آيت اهلل العظمی خامنه ای، 1395/3/14. 

3. همان، 90/11/14. 
4. بابی سعيد، همان، ص63. 

5. صحيفه امام، ج21، ص195. 
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قشرها و اصناف است: 
بايد برای شكستن امواج طوفان ها و فتنه ها و جلوگيری از سيل آفت ها 
به س��الح پوالدين صبر و ايمان مسلح ش��ويم. ملتی كه در خط اسالم 
ناب محمدی- صلی اهلل عليه و آله- و مخالف با اس��تكبار و پول پرستی 
و تحجرگرايی و مقدس نمايی اس��ت، بايد همه افرادش بسيجی باشند 
و فنون نظامی و دفاع��ی الزم را بدانند، چرا ك��ه در هنگامه خطر ملتی 
سربلند و جاويد است كه اكثريت آن آمادگی الزم رزمی را داشته باشد. 
خالصه كالم، اگر بر كشوری نوای دلنشين تفكر بسيجی طنين انداز شد، 
چشم طمع دش��منان و جهان خواران از آن دور خواهد گرديد و اال هر 

لحظه بايد منتظر حادثه ماند.1 
7. وقتی اسالم ناب، خودش يك تشكيالت رسمی و جهانی در نظر گرفته شود، ساير 
تشكل  ها هم ساقه ها، برگ ها، شاخه ها، شكوفه ها و ميوه های شجره طيبه اسالم خواهند 
بود و لذا بحث از تشكل، يك بحث جدا از اسالم نيست تا الزم باشد كه از لزوم آن سخن 
گفته ش��ود. امام خمينی معتقد است »وجود انجمن های اس��المی در همه كشورها و 
خصوصاً ارگان های انقالبی از اموری است كه الزم است.« امام چرايی لزوم را نمی گويد 

چون بديهی است. 
8. هر تشكل و نهاد و سازمانی در پاسخ به يك نياز از نيازهای مادی و يا معنوی انسان بايد 
شكل بگيرد، بنابراين تشكل قابل بسط اس��ت اما اصول و چهارچوب های آن ثابت است. 
آن اصول، اصول ثابت مكتب امام خمينی است كه عبارت اند از: 1. اثبات اسالم ناب و نفی 
اسالم امريكايی 2. اتكال به كمك الهی و اعتماد به صدق وعده های الهی و بی اعتمادی به 
قدرت های مس��تكبر و زورگوی جهان 3. اعتقاد به اراده مردم و نيروی مردم و مخالفت با 
تمركزهای دولتی 4. حمايت از محرومان و مستضعفان و رد كردن نابرابری اقتصادی. 5. 
حضور در جبهه مخالف قلدران و مستكبران بين المللی 6. رد سلطه پذيری و حفظ استقالل 

كشور 7. حفظ وحدت ملی و توجه به توطئه های تفرقه افكنانه.

چهارچوب نظری
به لحاظ عقلی و فلس��فی هر حركتی دارای شش ركن اس��ت، مبدأ، مقصد، محرك، 
متحرك، زمان و م��كان، و لذا چهارچوب نظری بحث را الگوی حركت ش��كل می دهد. 

1. همان. 
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ضمن آنكه از عوامل شتاب زا و تسريع كننده اين حركت هم سخن به ميان خواهد آمد. 
به هر روی، بر اساس اين چهارچوب نظری پرسش ها را اين گونه می توان طرح كرد كه 
الگوی امام خمينی چهارچوب نظری بحث را بر اساس الگوی حركت )و عوامل شتابزای 

آن( بنا كرد. به اين ترتيب كه بحث كنيم: 
1. پرسش از مبدأ: نقطه آغاز شكل گيری يك تشكل )يا گروه، حزب، انجمن، نهاد و...( 

كجاست؟
2. پرس��ش از مقصد: هدف و غايت آن تشكل چيس��ت و چگونه می توان به آن دست 

يافت؟ 
3. پرسش از متحرك: چه كسانی و با چه شرايطی می توانند يا صالحيت دارند كه عضو 

يك تشكل باشند؟ 
4. پرسش از متحرك: چه كس��انی و با چه ش��رايطی می توانند يا صالحيت دارند كه 

رهبران يك تشكل باشند؟
5. پرسش از مكان: تشكل در كجا شكل می گيرد و قابليت شكل گيری دارد؟

6. پرسش از زمان: آيا وظايف تشكل با توجه زمان و موقعيت متفاوت می شود؟
با پاسخ دادن به اين پرسش ها می توان الگوی متشكل سازی امام خمينی را استخراج 
كرد و اجماالً به اين ديدگاه رسيد كه »هر تشكلی با اعضای متعهد و صد در صد اسالمی 
و ضد استكبار )متحرك( به رهبری روحانيت )محرك( بر اساس برنامه های مناسب هر 
عصر )زمان( در راستای نفی استكبار، پول پرستی، تحجرگرايی، مقدس نمايی و استقرار 
حكومت بزرگ اسالمی )مقصد( در جای جای جهان مخصوصاً از مساجد و كنگره جهانی 

حج )مكان(، از صفر و بلكه از زير صفر )مبدأ( می تواند شكل  بگيرد.«

1. نقطه شروع تشکل
هر تشكلی نقطه آغازی دارد و از جايی جوانه می زند و می رويد. از نظر امام خمينی هر 
تش��كلی »تقريباً از صفر«1 و »بلكه از زير صفر«2 و »از نقطه كاش شروع شده است،«3 
ايشان معتقد است »مذهب شيعه هم از صفر ش��روع شد«4 و حتی استعمارگران هم از 

1. همان، ج 5، ص133. 
2. همان، ج 18، ص215. 
3. همان، ج 17، ص47. 

4. امام خمينی، واليت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1390، ص136. 
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سيصد، چهار صد سال قبل، از صفر شروع كردند تا به اينجا رسيدند.1 
امام خمينی معتقد است بيداری قدم اول است و مفهوم آن بيدار شدن از خواب غفلت 
و هشيار شدن از سكر طبيعت اس��ت، و دريافتن اين نكته است كه انسان مسافر است.2 
امام خمينی اين مسئله عرفانی را به سياست و به داللت تضمنی و التزامی به تشكل ها 
هم تسری می دهد و ضمن آنكه سياس��ت را يك س��ير و حركت الهی و عرفانی مطرح 
می كند تصريح می فرمايند كه اولين گام اساس��ی و مهم در مسائل سياسی »يقظه« و 

آگاهی است.3 

2. محرک
ُقل إنَّما أَِعُظُكْم بِواِحَده أَْن تَُقوُموا هللِ َمْثنی َو ُفرادی؛ يعنی چه به صورت فردی، چه به 
صورت گروهی در غالب تش��كيالت و نهضت ها، قيامتان »هلل« باشد و آلوده به هواهای 

نفسانی و وسوسه های شيطانی و آمال مادی و دنيوی نباشد.4 
محرك تشكل دو عامل است؛ يا شيطان يا خدا. اگر قيام و محرك انسان، خداوند باشد 
آدمی پيروز و س��عادتمند است حتی اگر در ظاهر شكس��ت بخورد و اگر محرك انسان 
شيطان و هواهای نفسانی باشد شكست و شقاوت او حتمی است حتی اگر در ظاهر پيروز 
ش��ود. اين عامل كه همراه با بيداری فردی و جمعی انس��ان ها همراه است در بيداری 
اسالمی و صدور انقالب نقش كليدی دارد كه ملت ها بايد به خاطر خداوند قيام كنند و 
بدانند كه خدا پشتيبان آنهاست. بنابراين می توان گفت بيداری و يقظه بيانگر حركت و 
قيام هلل بيانگر جهت حركت جهان اسالم است. در ادامه به برخی از وظايفی كه محرك و 

مسئول تشكل دارد، اشاره می كنيم. 
2.1. توجه به بعد جهانی تشكل 

امام خمينی همچنان كه به اسالم نگاه تش��كلی و جهانی دارد، به تحوالت داخلی و 
منطقه ای هم جهانی نگاه می كند: »امروز مثل س��ابق نيس��ت. امروز هر مسئله ای در 
يك گوشه دنيا واقع بشود، مس��ئله دنياست، نه مس��ئله همان جا«.5 و سپس نتيجه 
می گيرند كه انقالب اسالمی ايران هم محدود به ايران نيست و رسالت و پيامی جهانی 

1. همان، ص22. 
2. شرح چهل حديث، ص98. 

3. صحيفه امام، ج 12، ص382. 
4. با استفاده از صحيفه امام، ج 10، ص243-244. 

5. همان، ج 13، ص133. 
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و فراگي��ر دارد: 
مس��ئوالن ما بايد بدانند كه انقالب ما محدود به ايران نيست. انقالب 
مردم ايران نقطه شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمداری حضرت 
حجت- ارواحنا فداه- است كه خداوند بر همه مسلمانان و جهانيان منت 

نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.1 
امام خمينی از تمامی خطبا، گويندگان و نويسندگان می خواهد كه در »امر حياتی« به 
وجود آوردن جبهه  مستضعفين اقدام و كوشش كنند تا با وحدت جبهه و وحدت كلمه 
و اخوت اسالمی و شعار »الاله االاهلل« مس��تضعفين از تحت اسارت قدرت های شيطانی 

اجانب و استعمارگران و استثمارگران بيرون آيند.2 
2.2. عضوگيری

امام عضوگيری تش��كل ها را امر يا مس��ئله مهمی می داند3 و در پيامشان به اتحاديه 
انجمن های اسالمی دانشجويان اروپا و امريكا اظهار اميدواری می كنند كه آنها به ساير 
دانشجويان در هند و پاكستان و كشورهای عربی و ديگر كشورها بپيوندند و دامنه فعاليت 
خود را گسترش بدهند و كوشش كنند اسالم و عدالت اجتماعی را به همه طبقات معرفی 

كنند.4 
امام همه تشكل ها را دارای يك درجه از اهميت نمی داند، بلكه تشكل ها را دارای سلسله 
مراتب می داند و معتقد است در برخی از تشكل ها بايد با دقت بيشتری عضوگيری كرد، 
مثل تش��كل هايی كه عنوان اسالمی دارد، مثل انجمن های اس��المی5 و تأكيد می كند 
كه برای عضوگيری سوابق تحصيلی، ش��غلی، فكری، خانوادگی و رابطه  افراد با انقالب 

اسالمی در قبل و بعد از پيروزی انقالب مورد بررسی قرار گيرد.6 
امام تأكيد می كند در تش��كل های حساس، اشخاص فاس��د و گروه های منحرف را به 
تشكل راه ندهند7 و اشخاصی را عضو كنند كه هم خودش و هم خانواده اش مسلمان و 
انقالبی و دارای سوابق روشن باشند.8 البته منظور امام خمينی اين هم نيست كه افراد 
صالح را به خاطر اندك خطاهای گذشته كنار گذاش��ت، بلكه معتقدند: »برای يك امر 

1. همان، ج 21، ص327. 
2. همان، ج 10، ص15. 

3. همان، ج 15، ص271. 
4. همان، ج17، ص112.
5. همان، ج 14، ص323.

6. همان، ج 14، ص322؛ همان، ج 10، ص67؛ همان، ج 15، ص271. 
7. همان، ج 14، ص412. 
8. همان، ص322-323.
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جزئی افرادی ]را[ كه صالح هس��تند، نبايد كنار بگذاريد. بايد ه��ر چه بكنيد كه جاذبه 
داشته باشيد.«1 

امام خمينی هشدار می دهند كه اعضا و مخصوصاً گردانندگان تشكل »عالوه بر اينكه 
بايد مواظب القائات روحانی نماها و مقدس مآب ها باش��ند، از تجربه تلخ روی كار آمدن 
انقالبی نماها و به ظاهر عقالی قوم كه هرگز با اصول و اهداف روحانيت آشتی نكرده اند 
عبرت بگيرند كه مبادا گذش��ته تفكر و خيانت آنان فراموش و دلسوزي های بي مورد و 
ساده انديشي ها سبب مراجعت آنان به پست های كليدی و سرنوشت ساز نظام شود.«2 

از منظر امام برنامه مكتب اسالم در دو جمله خالصه می شود؛ ال تَْظلُِمونَ  َو ال تُْظلَُموَن،3 
بر اين مبنا ركن اساسی و محور تشكيالت اسالمی هم بر همين پايه شكل می گيرد كه نه 
ستم می كنند و نه مورد ستم قرار می گيرند. اين اصل مخصوصاً بايد مورد توجه مسئوالن 
و مديران تشكل ها باشد. هر چقدر گستره تشكل وسيع تر باشد، خطر بيشتری هم او را 

تهديد می كند.  
اصل بعدی اين است كه تش��كل ها با هدايت مدير يا مديران شان بايد در مقابل ظلم و 
ستم بايستند4 و طرفدار مظلوم باشند و برايش��ان فرقی نكند كه اين مظلوم در كجای 

عالم قرار دارد، دارای چه دينی است و از كدام نژاد است.5 
از ديگر وظايف مهم مدير تشكل، مرزبندی با گروه ها و تشكيالت منحرف است. نظارت بر 
تشكل نيز يك امر مهم است. امام خمينی معتقد به نظارت بر تشكل هاست و تأكيد می كنند 
كه خدای نخواسته شخص منحرفی وارد تشكل مهمی نشود يا تصدی تشكل مهمی را بر 
عهده نگيرد،6 اين نظارت هم داخل تشكل توسط مدير و هم توسط ساير اعضا بر فعاليت 
مدير بر اساس مكانيسم امر به معروف و نهی از منكر می تواند صورت بگيرد و هم می توان 

ساز و كاری طراحی كرد كه در سطوح مختلف بر فعاليت تشكل ها نظارت كند. 

3. اعضای تشکل ها
در اينجا پرس��ش اين اس��ت كه اگر ما تش��كل را به عنوان يك ظرف در نظر بگيريم، 
مظروف اين ظرف بايد چه كسی يا كس��انی و با چه ويژگی هايی باشند. به تعبير ديگر 

1. همان، ج7، ص112. 
2. همان، ج 21، ص285. 
3.   همان، ج 14، ص81. 

4. همان، ج10، ص122. 
5. همان، ج5، ص148. 
6. همان، ج7، ص112. 
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»موضوع حركت« كه در اينجا اعضای تشكل هستند، بايد چه خصوصياتی داشته باشند؟ 
3.1. کميت اعضا

پيش از اين گفتيم كه به نظر می رس��د بتوان گفت كه امام خمينی معتقد است كه با 
يك نفر، تشكل شكل می گيرد. و اينكه گفته شد كه يك نفر هم می تواند تشكل بدهد، 
نبايد تعجبی داشته باشد؛ بله! اگر كسی خواست مؤسسه ای ثبت كند بايد هيئت مديره 
داشته باشد و بر اساس قوانينی كه مطرح شده عمل كند و به اين معنی نمی تواند تشكلی 
را شكل بدهد، اما اگر بخواهد در مسجد به دانش آموزان قرآن آموزش بدهد، يا در منزل 
خودش مجلس وع��ظ و روضه برگزار كند، ي��ا از اين قبل كارها انج��ام بدهد،  نيازی به 
چند نفر به معنای دولتی آن نيست. اين نگاه به تشكل مخصوصاً در زمانی كه حكومت 
در اختيار مس��لمانان نيست، بسيار مهم اس��ت و همين الگو هم اكنون برای مسلمانان 

كشورهای ديگر كاربرد بيشتری دارد.
به هر روی، از منظر امام يك نف��ر اهميت دارد و امام خمينی با تأس��ی به قرآن كريم 

تشكل را با يك نفر سامان می دهد و می فرمايد: 
تربيت يك طفل را نبايد فقط يكی محسوب داشت، و همين طور سوء 
تربيت و سهل انگاری درباره يك طفل را نبايد يكی حساب نمود. چه بسا 
كه به تربيت يك طفل، يك جمعيت كثير بلكه يك ملت و يك مملكت 

اصالح شود، و به فساد يك نفر، يك مملكت و ملت فاسد شود.1 
اين سخن امام ناظر به تربيت و اهتمام به تربيت يك كودك است كه ممكن است بر اثر 
اقدام همان كودك در بزرگسالی، سرنوشت تعداد زيادی تحت تأثير قرار بگيرد. بنابراين 
يك نفر و تربيت يك نفر از منظر امام خمينی بسيار مهم است و نبايد دست كم انگاشته 
شود. گرچه با كمی دقت می توان گفت كه هر تشكلی كه پديد آمده، در آغاز توسط يك 
نفر كليد خورده و شكل گرفته، به ديگر سخن فرد بر تش��كل تقدم دارد و فرد به خاطر 
اينكه ايده اش را گسترش بدهد، الجرم سراغ تشكل سازی خواهد رفت؛ چون در غير اين 

صورت با رفتن فرد، ايده اش هم می رود.
3.2. کميت تشكل ها

نكته ديگر بر سر تعداد تشكل هاست. آيا تعدد تشكل مطلوب است يا مضر؟ پاسخ امام 
اين است كه تشكل جديد مفهومش اختالف نيست. اگر اعضای تشكل از اين زاويه كه 
همه می خواهند نظام و اسالم را پشتيبانی كنند به مسائل بنگرند، بسياری از معضالت 

1. امام خمينی، شرح حديث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1388، ص154. 
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و حيرت ها و مش��كالت برطرف می گردد ولی اين بدان معنی نيست كه همه افراد تابع 
محض يك جريان باشند.1 

حضرت امام تعدد تشكل ها را می پذيرد اما برای آن شرايطی را مشخص می كند. وحدت 
در هدف، حفظ رفاقت در عين اختالف س��ليقه و تبديل نكردن اختالف به خصومت از 
جمله اين ش��رايط اس��ت. مدلی كه امام ارايه می كند، مدل مباحثه طلبگی است كه با 
هدف واحد )كسب دانش(، و حفظ محبت و دوستی، با يكديگر اختالف ديدگاه دارند و 

آن اختالف را به خصومت و تنش تبديل نمی كنند. 
البته دو تفكر هس��ت، بايد هم باش��د. دو رأی هس��ت، بايد هم باشد. 
س��ليقه های مختلف بايد باش��د، لكن س��ليقه های مختلف اسباب اين 
نمی شود كه انسان با هم خوب نباشد. من عرض كردم مثل طلبه ها كه 
با هم مباحثه می كنند، آن وقتی كه مباحث��ه می كردند جار و جنجال 
جوری بود كه انسان خيال می كرد دش��من هم هستند، وقتی مباحثه 
تمام می شد می نشس��تند به دوس��تی كردن و انس. اگر در يك ملتی 
اختالف سليقه نباش��د، اين ناقص اس��ت. اگر در يك مجلسی اختالف 
نباش��د، اين مجلس ناقصی است. اختالف بايد باش��د، اختالف سليقه، 
اخت��الف رأی، مباحثه، جار و جنجال اينها بايد باش��د، لكن نتيجه اين 
نباشد كه ما دو دسته، بشويم... بايد دو دس��ته باشيم در عين حالی كه 

اختالف داريم، دوست هم باشيم.2 
امام در همين زمينه به آسيب شناس��ی احزاب هم پرداخته اند. تبيين امام خمينی از 
اختالفات احزاب در انگليس و امريكا بر اين اساس اس��ت كه اوالً اختالف آنها عاقالنه و 
حساب شده است و هيچ گاه طوری يكديگر را تضعيف نمی كنند كه كشورشان آسيب 
ببيند. از طرف ديگر »به ما نمايش می دادند كه كشور بايد احزاب داشته باشد و احزاب 
هم بايد مخالف با هم باشند، ما را و احزاب ما را روبروی يكديگر قرار می دادند و به ضرر 
هم صحبت می كردند و به ضرر هم قلمفرس��ايی می كردند؛ و نتيجه اين شد كه به  ضرر 

كشور بود.«3 
با اين نگاه واقع بينانه، امام مشروطه را تحليل می كنند و يكی از عوامل شكست آن را 
احزاب گوناگونی می دانند كه بعد از مشروطه ايجاد شدند و بعد هم به جان هم افتادند و 

1. صحيفه امام، ج 21، ص179. 
2. همان، ص47. 

3. همان، ج 14، ص47-48. 
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در نتيجه پيروزی ملت را به شكست و تباهی مبدل كردند.1 اين امر يا ناشی از الگو گرفتن 
غلط از غرب بود يا توطئه ای بود كه غربی ها در تعريف و تبيين حزب به ساير ملل ارايه 
می دادند كه ظاهراً بر اس��اس فرمايش امام خمينی و به ويژه استفاده از واژه »نمايش« 

ديدگاه دوم درست است. 
با در نظر گرفتن اين نكات است كه می توان اميدوار بود كه اراده جمعی مطلقی كه در 
انقالب اسالمی نمايان شد،2 در هر تشكلی نمايان ش��ود و بر كارآيی و تأثير هر تشكلی 

بيفزايد. 
3.3. سطوح تشكل ها

امام خمينی با تفكيك ملت ها و دولت ها تش��كيل تشكل را با محوريت مبارزه با ظلم، 
حداقل در چهار سطح پيش��نهاد می دهد: 1. ايران. 2. جهان تش��يع 3. جهان اسالم 4. 

جهان
3.3.1. تشكل حزب اهلل

امام خمينی بر اساس نگاه جامع و فراگير اسالم هر مسلمانی را كه موازين و اصول اسالم 
را پذيرفته است و در اعمال و رفتار از انضباط دقيق شيعی برخوردار است، يك عضو از 
اعضای »حزب اهلل« می داند.3 مراد امام خمينی از مفهوم حزب، يك مفهوم قرآنی و غير 
از حزب های متداول امروز دنياست، لذا امام خمينی معتقد است كه تمامی دستورات 
اين حزب و خط مشی آن را قرآن و اسالم بيان كرده است.4 بنابراين در يك سطح ايشان 
تصريح دارد كه »امروز تمام مردم ايران- در هر س��نی كه هس��تند- از زن و مرد كه با 

شعارهای اسالمی مبارزه می كنند جزء حزب اهلل هستند.«5 
در سطح دوم، انسان مسلمان شيعه، فارغ از سن، جنسيت، نژاد و موقعيت جغرافيايی 
يك عضو از يك تشكل بزرگ اس��ت كه امام خمينی به تأس��ی از قرآن آن را حزب اهلل 

می نامد. 
و در سطح سوم هر انسان مس��لمانی عضو تشكيالت بزرگ حزب اهلل است. ايشان حج 
را يك محفل و تشكل ميليونی می داند كه خداوند س��اليانه برای مسلمين آماده كرده 
است كه در صورتی كه مسلمانان وضعيت خودشان را تغيير بدهند و با ايمان به تعاليم 

1. همان، ص47-48. 
2. ميشل فوكو، ايران؛ روح يك جهان بی روح )و نه گفت وگوی ديگر با ميش��ل فوكو(، ترجمه نيكو سرخوش و 

افشين جهان ديده، تهران، بی نا، 1389، ص57. 
3. صحيفه امام، ج 5، ص408.

4. همان. 
5. همان. 
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قرآن كه مسلمانان را برادر هم خوانده می توانند از آن بهره ببرند و خود را از استعمار و 
استبداد نجات بدهند.1 

3.3.2. تشكل مستضعفين
امام از جبهه مسضعفين2 يا حزب جهانی مستضعفين نيز به حزب اهلل تعبير می كنند3 
كه می توان آن را س��طح چهارم حزب اهلل ناميد. محور اين تشكل، صرف نظر از مذهب 
اعضای آن، مبارزه با ظلم مستكبرين است، امام با تأسيس اين تشكل جهانی به دنبال 
حل دو مشكل است؛ اول: ارتباط ملت ها با هم. دوم: ارتباط دولت ها با ملت هايشان، به 
گونه ای كه ملت ها، دولت ها را از خودشان بدانند و اين امر زمانی محقق می شود كه دولت  
به ملت خود ظلم نكند و ملت را از خود بداند.4 امام خمينی به رفتار پيامبر و امير مؤمنان 

مثال می زنند و نيز به حمايت مردم ايران در جريان كردستان. 
3.4. کيفيت اعضای تشكل ها 

3.4.1. عمل جامع به اسالم
شاخص مهم اين است كه افرادی كه می خواهند از اسالم در غالب تشكل دفاع كنند، 
بايد خودشان به اس��الم پايبند باشند و از خود ش��روع كنند، و اگر اين شرط را نداشته 
باشند نمی توانند اسالم را پياده كنند.5 در قرائت امام خمينی از اسالم، اسالم يك دين 
جامع است كه حداقل دارای سه اليه است و همه مسلمانان و مخصوصاً اعضای تشكل ها 
و انجمن های منتسب به اسالم بايد اسالم را در اين س��ه اليه اجرا كنند. اليه اول، اليه 
اعتقادی است، ممكن است كسی از لحاظ اعتقادی مشكل نداشته باشد و معتقد به عقايد 
اسالمی و اصول دين باشد اما از لحاظ اخالقی )اليه دوم( دارای اخالق اسالمی نباشد و 
مثاًل كبر داشته باشد. اليه سوم، اعمال اسالمی است؛ يعنی تعهد به ظواهر اسالم، به اوامر 
و نواهی اسالم و عمل كردن به احكام اسالم.6 با اين تبيين، از يك سو امام خمينی مظاهر 
حس��ی و مادی عبادت را به كلی كنار نمی گذارد و عبادت را فقط يك حالت روحانی و 
معنوی در نظر نمی گيرد، و از طرف ديگر عبادت را تنها عمل حسی خارجی و به دور از 
محتوا و مضمون روحی نيز معرفی نمی كند تا به تعبير آيت اهلل ش��هيد سيد محمدباقر 

1. همان، ج 9، ص331. 
2. همان، ج 10، ص159.
3. همان، ج 9، ص331. 

4. برای مطالعه بيشتر رك: ابوذر گوهری مقدم و سيد علی لطيفی، »انگاره امت در انديشه سياسی امام خمينی«، 
سپهر سياست، س2، ش6، زمستان 1394، ص117-141. 

5. صحيفه امام، ج14، ص244.
6. همان.
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حكيم فاصله اش را با بت پرس��تی حفظ كرده باشد و در نتيجه دينی ميانه شود كه همه 
ابعاد انسان را مراعات نموده است.1 

بر اين اساس پايبندی به همه ابعاد اسالم، نقش مهمی در تشخيص و استحكام هويت 
اجتماعی تشكل ها دارد و موجب تفاوت و امتياز آنها از ساير گروه ها و تشكل ها می شود و 
روح تعاون و تفاهم و دوستی را در ميان اعضا برقرار می كند و از جذب شدن و بلكه ذوب 
شدن آنها در ديگر تشكل ها و اسالم های تقلبی الئيكی، ليبرالی، تكفيری و در يك كلمه 

اسالم امريكايی جلوگيری می كند.
بنابراين هر تشكلی بايد پايبند به اسالم و معارف باشد و دينش را از مرجع تقليد بگيرد. 
ظاهراً می توان گفت كه التزام به رعايت احكام ظاهری اسالم كه در توضيح المسائل گفته 
شده، برای تشكل ها سنجش گر روشنی است؛ به اين معنی كه اگر فعاليت رئيس تشكل 
يا اعضا و بلكه مفاد و محتوای اساس��نامه آن در تضاد با احكام عملی شكل گرفت، بايد 

بداند كه از صراط مستقيم منحرف شده است.  
3.4.2. مسلح بودن به راهبرد سكوت  

يكی از راهبردهای مهم��ی كه امام خمينی در مبارزه با رژي��م پهلوی هم آن را به كار 
می بست، راهبرد سكوت بود. امام خمينی در مسائلی كه اظهار نظر ايشان باعث تفرقه و 
شكاف در ميان صفوف دوستان و بهره برداری دشمنان می شد با صبر و تحمل سكوت را 

در پيش می گرفت و به اين مهم توصيه می كرد: 
من به ش��ما ملت ايران س��فارش می كنم، كه اگ��ر در روزنامه ای، در 
مطبوعاتی، در جای  ديگری، به من َس��ب بكنند، فحش بدهند، كسی 
حق ندارد كه يك كلمه بگويد. من تحريم كردم بر ش��ما جوابگويی را. 
برای اينكه توطئه است. توطئه ها را با سكوت خنثی كنيد. و اگر چنانچه 

توطئه زياد شد، با مشت خنثی می كنيم.2 
بنابراين الزم نيست كه تشكل ها راجع به هر مطلبی و هر جريانی سريعاً موضع گيری 
كنند و له يا عليه آن حرف بزنند بلكه الزم است مصلحت سنجی كنند و دقت كنند كه 

هر كاری كه به نفع اسالم است انجام بدهند. 
3.4.3. دخالت نكردن در كارهای يكديگر 

امام بين دخالت و ارش��اد مرز قائل می شود و بر اين باور اس��ت كه هر تشكلی بايد در 

1. سيد محمدباقر حكيم، نقش اهل بيت عليهم الس��الم در بنيانگذاری جماعت صالحان، ترجمه كاظم حاتمی 
طبری، مجمع جهانی اهل بيت، 1391، ص13. 

2. صحيفه امام، ج 7، ص158.
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حيطه اختيارات و وظايف خودش عمل كند، و در كار س��اير نهادها و ارگان ها )مثاًل در 
كار ارتش يا ارگان ها( دخالت نكند، اما دولت را، مأمورين دولت و ديگران را ارشاد كنند 
و در صورتی كه به ارشاد آنها توجهی نشان ندادند، بايد به مصادری كه مسئوليت دارند، 
مراجعه كنند.1 روشن است كه اين فرمايش امام بر اساس اصل تقسيم كار و برای پرهيز 

از هرج و مرج و بی نظمی بسيار كارآمد و مهم است. 
3.4.4. تمايز ميان انتقاد و برخورد خطی 

و انتقاد سازنده معنايش مخالفت نيست و بلكه باعث رشد جامعه می شود. و البته انتقاد 
غير از برخورد خطی و جريانی است. از منظر امام خمينی اگر در نظام اسالمی كسی يا 
گروهی بی جهت در فكر حذف يا تخريب ديگران باشد و مصلحت جناح و خط خود را بر 
مصلحت انقالب مقدم كند، قطعاً پيش از آنكه به رقيب يا رقبای خود ضربه بزند به اسالم 
و انقالب لطمه وارد كرده اس��ت و به همين دليل بايد از واس��طه هايی كه فقط كارشان 
القای بدبينی نسبت به جناح مقابل اس��ت، پرهيز نمود و در مقابل، بايد به تأليف قلوب 
و تالش جهت زدودن كدورت ها و نزديك س��اختن مواضع اقدام كرد كه يقيناً رضايت 

خداوند متعال در آن است.2 
3.4.5. خودباوری

گفتيم كه يك نفر هم از نظر امام خمينی بسيار مهم است. امام خمينی معتقد است: 
»اساس  همه  شكست ها و پيروزي ها از خود آدم ش��روع می شود. انسان اساس پيروزی 
است و اساس شكست است. باور انسان اساس تمام امور است «. حال آنكه ابرقدرت ها با 
تبليغات دامنه دار به دنبال اين بودند كه به كشورهای ضعيف بباورانند ناتوان اند و هيچ 
كار مديريتی و صنعتی را نمی توانند انجام بدهند.3 بر اي��ن مبنا خودباوری و اعتماد به 
نفس يكی از اركان مهم تشكل را تشكيل می دهد. اگر يك تشكل به خودباوری و اعتماد 
به نفس برسد، می تواند در ديگران هم اين خودباوری را ش��كوفا كند و باعث پيشرفت 
كش��ور ش��ود اما اگر به جای خودباوری و دميدن روح خودباوری به ديگران، چشم به 

ديگران دوخت و منتظر كمك ماند، در آينده نزديك دچار فروپاشی خواهد شد.
لذا حضرت امام می فرمايد افق تازه ای مقابل چش��م تشكل های گوناگون می گشايد و 
با نويد پيروزی و موفقيت به آنها می گويد: »مطمئن باش��يد كه در درازمدت  شما همه 
كار می توانيد بكنيد. و اميدوارم كه مغزها را ب��ه كار بيندازند و آن خوف هايی كه ايجاد 

1. همان، ج16، ص348.
2. همان، ج 21، ص180. 

3. همان، ج14، 306. 
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كرده بودند در كش��ور ما، آن را هم كنار بگذاريد و با شجاعت وارد بشويد و كار خودتان 
را انجام بدهيد.«1 و »خالصه مطلب ما بايد بفهميم كه  همه چيز هستيم و از هيچ كس 

كم نداريم.«2 
3.4.6. مسلمان بودن

توجه به مقصد واحد، توجه به دشمن مشترك و مسمان بودن و نه ملی گرا بودن از ديگر 
خصوصيات تشكل و اعضای آن اس��ت كه مورد توجه امام خمينی بوده است. حضرت 
امام معتقد اس��ت، ملی گراها اهل س��ازش و تس��ليم اند نه اهل مقاومت و استقامت كه 
»برای اينكه خود را از فشارهای سياسی روزمره سياسی برهانند، همه كاسه های صبر 
و مقاومت را يك جا می شكس��تند و به همه تعهدات ملی و ميهنی ادعايی خود پشت پا 
می زدند.«3 امام خمينی تصريح می كند كه آنهايی كه می گويند ما مليت را می خواهيم 
احيا كنيم، آنها مقابل اسالم ايستاده اند. افراد ملی به درد ما نمی خورند، افراد مسلمان به 
درد ما می خورند. اسالم با مليت مخالف است؛ چون معنای مليت اين است كه ما اسالم 
را نمی خواهيم.4 بنابراين تش��كل هايی كه با شعارهای ليبراليس��تی و ناسيوناليستی پا 

می گيرند مورد تأييد امام نيستند. 
3.4.7. استقامت

استقامت و نترسيدن از غربت و تنهايی از ديگر خصوصيات تشكل است. ييش از اين 
هم گفتيم كه از ديدگاه امام خمينی، تش��كل با يك نفر و با يك جمع محدود و معدود 
شكل می گيرد و می بالد و به ثمر می نش��يند. بر اين اساس يك تشكل الهی و اسالمی از 
تنهايی و غربت و كمبود امكانات به خود هراس راه نمی دهد و بلكه با ثبات قدم و توكل 
بر خدا به سوی هدف خود حركت می كند: »اگر خمينی  يكه و تنها هم بماند به راه خود 

كه راه مبارزه با كفر و ظلم و شرك و بت پرستی است ادامه می دهد.«5 
3.4.8. مقابله به مثل

مقابله به مثل با تشكل های منحرف به اين معنی كه به فعاليت های آنها با همان روش 
خودشان پاسخ بدهيم؛ سخنرانی در برابر س��خنرانی، كتاب در برابر كتاب، اجتماع در 

برابر اجتماع. 

1. همان، ج 16، ص84. 
2. همان، ج 15، ص310. 
3. همان، ج21، ص98. 
4. همان، ج13، ص78. 
5. همان، ج21، ص318.
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عقب نشينی از موضع اش��تباه، وحدت، بشردوستی، وفا به عهد، مرزبندی تشكل های 
اس��المی از غير اس��المی، طرد انقالبی نماها و روحانی نماه��ا و مقدس مآب ها از ديگر 

خصوصيات يك تشكل مطلوب از منظر امام خمينی است. 
5.3. تشكل های موفق و ناموفق

الگويی كه امام خمينی برای تمام تشكل ها معرفی می كنند، حضرت رسول اهلل است. 
امام خمينی می فرمايد: 

مردم  ما بايد دائماً پيغمبر اك��رم را به ياد بياورن��د، پيغمبر اكرم قيام 
كردند، پايداری كردند، زحمت ها را متحمل ش��دند، در مكه با آن همه 
زحمت مواجه شده و در محاصره »شعب« آن همه رنج كشيدند، و بعد 
در مدينه تمام ايام زندگی شان را با رنج و زحمت تمام كردند، و حضرت 
حتی در بستر بيماری به جيش اسامه  دستور حركت دادند. ما هم تا آخر، 
زحمت ها و رنج های توطئه ابرقدرت ها را باي��د تحمل كنيم، ما موظف 
هستيم تا امر الهی را انجام دهيم. پس، از سختی ها نبايد هراس داشته 

باشيم.1 
از اين منظر تمامی تشكل ها بايد به رسول اعظم صلوات اهلل عليه و آله اقتدا كنند و از 
سختی ها و رنج ها نهراسند و گرفتاری ها و مش��كالت را در راه خدا و برای خدا و با شرح 

صدر تحمل كنند. 
نظام انقالب اسالمی ايران، يكی از مصاديق مهم تشكل هايی است كه امام خمينی آن 
را تأسيس كرده است. چنان كه روشن است تأسيس اين تش��كل، همراه با هزينه های 
جانی و مالی و پذيرش خطرات گوناگون و مبارزه ای طوالنی بوده است كه البته با پيروی 

از پيامبر اعظم صلوات اهلل عليه و آله با موفقيت به انجام رسيد. 
پس از تأسيس نظام اسالمی، تأسيس تشكل های گوناگون تقنينی، قضايی، فرهنگی، 
خدماتی و... توس��ط امام خمين��ی را نيز می  ت��وان از جمله اقدامات عملی ايش��ان در 
تشكل سازی ذكر كرد. اين تشكل ها بر اساس نيازهای كشور و قشرهای مختلف مردم 

طراحی و تأسيس شده اند. 

1. همان، ج 19، ص54-55. 
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جدول تشكل های انقالب اسالمی كه توسط امام خمينی تأسيس شده اند1

ف
نوع ردي

اسامی تشكلتشكل

شورای انقالب اسالمی، شوراهای شهر و روستا، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای تقنينی1
بازنگری قانون اساسی

قضايی2

دادسرا و دادگاه انقالب اسالمی، هيئت رسيدگی به شكايات، هيئت عفو زندانيان، سازمان 
تعزيرات حكومتی، هيئت گزينش اداری، ستاد اصالح زندان ها، تلفيق دادستانی كل انقالب 
و كشور، دادگاه های خاص، دادگاه ويژه روحانيت، دادگاه امور صنفی، دادگاه ارتش، دادگاه 

ويژه شهرداری تهران، دادگاه انتظامی قضات، دادگاه اصل 49 قانون اساسی

فرهنگی3
نهضت سوادآموزی، ستاد و شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی تبليغات اسالمی، 
شورای هماهنگی تبليغات اسالمی، سازمان تبليغات اسالمی، شورای عالی مديريت حوزه 

علميه قم، مكتب بانوان قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، مركز اسناد انقالب اسالمی

بنياد مستضعفان و جانبازان، كميته امداد، بنياد مسكن انقالب اسالمی، جهاد سازندگی، خدماتی4
بنياد شهيد انقالب اسالمی، بنياد پانزده خرداد

كميته های انقالب اسالمی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی )نيروی زمينی، نيروی هوايی، نيروی دفاعی5
دريايی(، فرماندهی كل قوا، بسيج مستضعفين، شورای عالی دفاع، شورای پشتيبانی جنگ

مقطعی6

هيئت رسيدگی به اوضاع شركت ملی نفت، كميته تنظيم اعتصابات، صندوق ملی ترميم 
خسارات انقالب، هيئت بررسی جنايات امريكا در ايران، هيئت حل اختالف و رسيدگی به 
تخلفات، بنياد امور مهاجرين، ستاد پيگيری فرمان هشت ماده ای، ستاد رسيدگی به امور 

مناطق بمباران شده، هيئت رسيدگی به انتخابات سومين دوره مجلس شورای اسالمی

آنچه در اين ميان با اهميت به نظر می رسد عبارت است از:
1. ]امام[ خمينی هر تشكلی را بر اس��اس يك نياز جامعه تأسيس كرده اند و در واقع 
هدفشان از تأسيس تشكل پاس��خ دادن به نيازی از نيازهای جامعه و برطرف كردن آن 
نياز بوده است نه آنكه صرف تشكيل تش��كل برايشان اولويت داشته باشد. بنابراين بايد 
قبل از هر چيز به درستی نياز و يا نيازهای جامعه هدف را شناخت سپس تشكل مناسب 
آن را تأس��يس كرد. نويس��نده كتاب نتايج انقالب ايران تصريح می كن��د كه برخی از 
نويسندگان نشان می دهند كه پيروان امام خمينی پيش و پس از انقالب از سازماندهی 

خوبی برخوردار بوده اند.2 
2. امام خمينی معتقد بودند هر تشكلی به موقع و در زمان مناسب خودش بايد تأسيس 
1. رك: امام خمينی و نهادهای انقالب اسالمی، )تبيان: آثار موضوعی، دفتر سی و هشتم(، تهران، مؤسسه تنظيم 

و نشر آثار امام، 1381.
2. نيكی آر. كدی، نتايج انقالب ايران، ترجمه مهدی حقيقت خواه، تهران، ققنوس، 1383، ص147. 
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شود. يعنی برطرف ساختن نيازها بعد از كهنه شدن آنها نبايد صورت بگيرد بلكه به محض 
اينكه مشكل و يا نيازی در جامعه روی داد بايد تشكل برای حل آن مشكل تأسيس شود.

3. امام خمينی زمانی شورای انقالب اسالمی را تشكيل دادند كه هنوز حكومت را به 
دست نگرفته بودند و هنوز به ايران نيامده بودند. اين مطلب بيان گر اين نكته است كه 

گاهی الزم است كه نياز پيش بينی و برای حل آن چاره انديشی شود.
4. نكته بعد اين است كه تشكل هايی كه امام خمينی تأسيس كرده اند از جامعيت برخوردار 
هستند و چنانكه در جدول مالحظه می ش��ود، نيازهای همه ابعاد وجود انسان را پوشش 
می دهند و تك بعدی نيستند. يعنی هم نيازهای امنيتی، جسمی، حياتی و هم نيازهای روحی، 

فكری، بينشی و هم نيازهای اخالقی، ارزشی و هم نيازهای عاطفی و احساسی. 
در نقطه مقابل امام خمينی تش��كل هايی را كه در چهارچوب اسالم ناب قرار ندارند را 

نقد می كند و به چالش می كشد كه در جدول ذيل تا حدودی نشان داده شده است.1 

ف
ديدگاه امام خمينینوع تشكلردي

حزب توده1

»حزب كثيف مرتبط به دستگاه شاه«2 
»مطرود جامعه اسالمی«3 

»طرفدار سرمايه دارها و قلدرها«4 
»مستقيماً از انگليس ها بود«5 

»و حاال هم امريكا«6 
»جاسوس«7 

توطئه گر8

»راه آنها با ما مختلف است«9 جبهه ملی2
»ملی گرايی اساس بدبختی مسلمين است«10 

1. رك: امام خمينی و نهادهای انقالب اسالمی، همان، ص343-622. 
2. صحيفه امام، ج3، ص487. 

3. همان، ج5، ص346. 
4. همان، ج9، ص22-23. 

5. همان.
6. همان، ج17، ص460. 

7. همان.

8. همان.
9. همان، ج3، ص439. 

10. همان، ج 13، ص87. 
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»گرچه در بين آنان مردانی متعهد و دلسوز بودند، لكن با اقليت فاحش آنان و در 
تنگنا قرار دادنشان كار مثبتی نمی توانستند انجام دهند«1 

و...

نهضت آزادی3

»نهضت  به  اصطالح  آزادی طرفدار جدی وابستگی كشور ايران به امريكا است، و 
در اين باره از هيچ كوششی فروگذار نكرده است.«2  

»افراد آن از اسالم اطالعی ندارند و با فقه اسالمی آشنا نيستند.«3 
»نداشتن مرز شفاف با منافقان«4 

انجمن حجتيه4

»ديروز حجتيه ای ها مبارزه را حرام كرده بودند و در بحبوحه مبارزات، تمام 
تالش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نيمه شعبان را به نفع شاه بشكنند، امروز 
انقالبی تر از انقالبيون شده اند! »واليتی«های ديروز كه در سكوت و تحجر خود 
آبروی اسالم و مسلمين را ريخته اند، و در عمل پشت پيامبر و اهل بيت عصمت 
و طهارت را شكسته اند و عنوان واليت برايشان جز تكسب و تعيش نبوده است، 

امروز خود را بانی و وارث واليت نموده و حسرت واليت دوران شاه را می خورند!«5 

حزب رستاخيز5
»نظر به  مخالفت  اين حزب با اسالم و مصالح ملت مسلمان ايران، شركت در آن 
بر عموم ملت حرام و كمك به ظلم و استيصال مسلمين است؛ و مخالفت با آن از 

روشن ترين موارد نهی از منكر است .«6 

6
گروه های 

ماركسيستی و 
كمونيستی

»اينها ]ماركسيست های داخلی[ هم بسياری شان، سرانشان- حاال شايد 
جوان هايشان اين جور نباشند اما آن سرانشان آنهايی است كه از دربار سر 

درآوردند و در آنجا كارهايی انجام می دهند! و االن بعضی شان نوكر دربار هستند! 
اينها از آنجا سر درمی آورند. اينها- به اصطالح من- كمونيست  امريكايی  هستند 

نه كمونيست واقعی.7 
هيچ  گاه  اسالم  با كمونيسم موافق نيست«8 

1. همان، ج 21، ص402. 
2. همان، ج 20، ص481. 

3. همان.
4. همان، ج15، ص30. 

5. همان، ج 21، ص281. 
6. همان، ج 3، ص71. 

7. همان، ج 5، ص129. 
8. همان، ص170. 
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»آنها برای مقصد خودشان هر چه بوده اينجا و آنجا كرده اند، و يك كارهايی 
انجام داده اند و هيچ ربطی به نهضت ما ندارد. نهضت ما هيچ ارتباطی با چپي ها 

ندارد. و چپي ها هم هيچ خدمتی به نهضت ما نكرده اند. و هر چه كرده اند 
كارشكنی و خالف بوده است.«1

سازمان چريك های 7
فدايی خلق

»شما خيال نكنيد كه يك فدايی  خلق  شوروی  ما داريم اينجا. اين »فدايی 
خلق های امريكايی«اند! اينها از آن طرف اند، نه اين طرف. هر دو طرفش را ما 
مخالف با آن هستيم. از اول هم »حزب توده« يك حزب توده انگليسی بود!«2 

سازمان مجاهدين 8
خلق

»تمام  معنويات  را اينها به ماديات برمی گردانند! می گويند مسلميم، لكن 
نه توحيدشان توحيد اسالمی است؛ و نه بعثتشان بعثت اسالمی است؛ و نه 

نبوتشان نبوت اسالمی است؛ و نه امامتشان و نه معادشان. همه اش بر خالف 
اسالم است. نه اينكه اين حال تازه ]باشد[؛ يعنی ده سال، پانزده سال است 

پيدا شده اند؛ در وقتی كه اوايل شايد حوزه علميه قم بود، بعضی از همين سنخ 
آدم ها، كه معمم هم بودند، يك روزی آمدند بعضيشان پيش من و گفتند كه ما 

اين طور فهميديم كه معاد همين عالم است، جزا هم همين عالم است«3 
اينها طرفدار خلق هستند، طرفدار خلق  ايران ، اما در مقابل اين خلق ميليونی 

ايران می ايستند و به جنگ مسلحانه بر می خيزند؟4 

حزب دموكرات 9
كردستان

»حزب دموكرات« كردستان  يك  جمعيت خرابكار هستند، يك جمعيت فاسد 
هستند، يك جمعيت ُمفِسد هستند«5 

به مردم  شريف  كردستان  اعالم می كنم كه شما را برادر و برابر خود می دانيم، و 
از حقوقی برابر با ساير برادران ايرانی تان در هر كجا كه باشيد، برخوردار خواهيد 
شد. و در جمهوری اسالمی هيچ فرقی بين ترك، كرد و لُر و عرب و فارس و بلوچ 

نمی باشد«6 
»درگيري های  غرب  كشور عزيز ما درگيري هايی است از جانب امريكا كه 

گروه های از خدا بی خبر وابسته، هر روز ما را با آن مواجه كرده اند، و اين به محتوای 
انقالب اسالمی ما مربوط می شود كه بر پايه استقالل واقعی بنا گشته است«7 

1. همان، ج 10، ص94. 
2. همان، ص337. 

3. همان، ص460-461. 
4. همان، ج 14، ص487.
5. همان، ج 9، ص298. 

6. همان، ص317. 
7. همان، ج 13، ص213. 
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حزب خلق 10
مسلمان

»قلم های  شما از تفنگ های آن دموكرات ها به اسالم بيشتر ضرر دارد. نطق های 
شما به اسالم ضررش بيشتر از آن توپ هايی است كه آنها به جوانان ما می بندند 
و تفنگ هايی كه آنها می بندند؛ ضررش به اسالم بيشتر است، برای اينكه آنجا 
دشمن معلوم است، و شما به صورت های مخفی به ميدان می آييد. قلم های  
شما از سرنيزه های رضاخان بدتر است برای اسالم! و شما مضرتر هستيد از 
رضاشاه و محمدرضا برای اسالم، برای اينكه آنها معلوم بود مخالف هستند و 

مردم می شناختند آنها را، مخالفت می كردند با آنها، مقاومت می كردند؛ شما در 
پوشش اسالم، در پوشش طرفداری از خلق مسلمان، بر خالف اسالم داريد عمل 

می كنيد«1 

»يك گروهی كه تروريست هستند و مثل آقای »مطهری« را می كشند و اعالم گروه  فرقان 11
می كنند«2 

4. مکان
ام��ام خمينی همان طور ك��ه از لحاظ تع��داد نيروهای تش��كل هي��چ محدوديتی را 
نمی پذيرد، راجع به مكان تش��كل هم می فرمايد: »برای من مكان مطرح نيست. آنچه 
مطرح است مبارزه بر ضد ظلم اس��ت. هر جا بهتر اين مبارزه صورت بگيرد آنجا خواهم 
بود.«3 چرا كه »ما طرفدار مظلوم هستيم. هر كس در هر كجا كه مظلوم باشد ما طرفدار 
او هستيم.«4 بنابراين مرزهای تشكل، هماهنگ با س��اير ابعاد آن فراگير و جهانی بايد 
در نظر گرفته شوند و نسبت به سرنوشت همه مظلومان جهان حساس باشد و واكنش 

سنجيده نشان بدهد:
امروز مثل س��ابق نيست. امروز هر مس��ئله ای در يك گوشه دنيا واقع 
بشود، مسئله دنياست، نه مسئله همان جا. چنانچه يك تفرقه ای بين شما 
برادرها در ايران واقع بشود، اين يك مسئله ای است در همه دنيا. و اگر 
تفرقه ای مابين برادران ايرانی و برادرهای عراقی واقع بشود، يعنی ملت 
عراق واقع بشود، اين يك مسئله ای در دنيا هست، نه يك مسئله ای بين 

اينجا و عراق باشد؛ اين را در دنيا رويش حساب می كنند.5 

1. همان، ج 10، ص309-310. 
2. همان، ج 11، ص526.
3. همان، ج5، ص301. 

4. همان، ص108. 
5. همان، ج 13، ص133. 
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اما به هر حال مساجد1 و كنگره جهانی حج ويژگی خاصی دارند كه بايد مركز و پايگاه 
تشكل باشند. 

5. زمان
نگاه امام خمينی به تش��كل ها يك نگاه راهبردی اس��ت، بنابراين برنامه هايی هم كه 
ارايه می دهند راهبردی و واقع بينانه است. ايشان در سال 1348 می نويسد نبايد انتظار 
داش��ت كه تبليغات و تعليمات ما به زودی نتيجه بدهد و ما به سرعت بتوانيم حكومت 
اسالمی تشكيل بدهيم، بلكه نياز به زمان و فعاليت های متنوع و مستمر دارد. پيشنهاد 
امام خمينی برنامه ريزی و فعاليت برای دو قرن اس��ت: »عقالی عالم يك س��نگ اينجا 
می گذارند تا بعد از دويست سال، ديگری پايه ای بر آن بنا كند و نتيجه ای از آن به دست 
آيد.« آنگاه از داستان معروفی ياد می كنند كه در آن پيرمردی كه مشغول غرس درخت 
گردوست در پاسخ كسی كه به او می گويد گردو می كاری كه پنجاه سال ديگر و بعد از 
مردنت ثمر می دهد، پاسخ می دهد ديگران كاشتند ما خورديم؛ ما می كاريم تا ديگران 

بخورند.2 
امام افق تالشی در امتداد سه قرن را هم مطرح كرده است كه بايد بدون يأس و نااميدی 

و بدون توجه به زندان و اسارت و رنج های مبارزه آن را پيمود: 
مردان بزرگ، كه دارای سطح فكر وسيعی می باشند، هيچ گاه مأيوس 
نگرديده و به وضع فعلی خود- كه در زندان و اس��ارت به سر می برند و 
معلوم نيست آزاد می شوند يا نه- نمی انديش��ند؛ و برای پيشبرد هدف 
خويش در هر ش��رايطی كه باش��ند طرح نقش��ه می كنند ت��ا بعداً اگر 
توانس��تند ش��خصاً آن طرح را به مرحله اجرا درآورند؛ و اگر خودشان 
فرصت نيافتند، ديگران- هر چند بعد از دويست يا سيصد سال - دنبال 
اين طرح بروند و اجرا نمايند. اس��اس بس��ياری از نهضت های بزرگ به 

همين صورت ها بوده است.3 
بنابراين يك تشكل، از سطح محلی گرفته تا سطح منطقه ای و بين المللی بايد با اميد و 
توكل و تالش مستمر، و افقی بلندمدت و با نگاه به نسل های آينده فعاليت كند و به دنبال 

1. رك: ميثم عبداللهی چيرانی، »مسجد؛ اولين نهاد تشكيالتی در تاريخ اسالم« در: حسن مقدمی شهيدانی )به 
اهتمام(، جستارهايی در باب تشكل دينی، قم، دفتر نشر معارف، 1395، ص154. 

2. امام خمينی، واليت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1390، ص134.
3. همان، ص135. 
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نتيجه كوتاه مدت و ناقص و ناكافی نباشد، حتی اگر چند قرن طول بكشد. 

6. هدف 
هر تشكلی به دنبال غايتی است، سؤال اين اس��ت كه غايت را چه كسی يا چه چيزی 
تعيين می كند. به نظر می رس��د بتوان گفت كه جهان بينی و برداش��ت كلی از جهان و 
انسان، غايت ش��خص و تش��كلی را كه او رهبری می كند يا عضو آن شده است، تعيين 
می كند. اگر انسان، معتقد به جهان بينی مادی باشد و خود را جايگزين خدا بداند، غايت 
او متدانی )غير متعالی الهی يا ضد الهی( و اگر معتقد به جهان بينی الهی باشد و خود را 
جانشين خدا بداند، غايت او متعالی )الهی( خواهد بود.1 بر اين اساس غايت تشكل های 
الهی تقرب به خداوند متعال اس��ت و تمام فعاليت های سياس��ی، اجتماعی، اقتصادی، 
خدماتی، رفاهی، نظامی، علمی، تبليغی و... به تنهايی هدف و مطلوب و مقصد تش��كل 

نيستند. 
امر ديگری كه غايت علوم انسانی را تعيين می كند، نظام ارزشی اعضای تشكل است؛ 
اگر تش��كلی امور غير انس��انی را ارزش بداند، همان ارزش را غايت تشكل خود در نظر 
می گيرد؛ بر اين مبنا، دو غايت كالن هلل و للنفس ش��كل می گيرد. به نظر می رسد بتوان 
گفت نظام ارزش ها را هم جهان بينی تعيين می كند و جهان بينی و نگرش كلی به انسان و 
جهان، تأثير مهمی در غايت تشكل دارد كه وحی در اختيار انسان قرار می دهد؛ و به دليل 
اين نقش مهم انبيای الهی اس��ت كه »دعوت شده است كه ما تحت تربيت انبيا برويم و 
تحت تربيت بزرگان از اوليا واقع بشويم، تا آنها ما را هدايت كنند به راه مستقيم. و هر روز 
چندين مرتبه از خدای تبارك و تعالی بخواهيم كه ما را هدايت كند به صراط مستقيم، 

نه راه چپ، و نه راِه راست: َغْيِر الَْمْغُضوِب َعلَْيِهْم َو اَل 
ِّيَن«2 كه در شكل ذيل مالحظه می شود:  ال الضَّ

دو راه ضالي��ن و مغضوبين كه غي��ر فاضله )و بلكه 
فاس��قه و ضاله و جاهله اند( در متدان��ی بودن با هم 
مشترك هس��تند و تنها صراط مستقيم است كه راه 

تعالی هر تشكلی را نشان می دهد. 
امام خمينی راجع به بحث مهم غايت معتقد است:

1. رك: امام خمينی، تفسير سوره حمد، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1389، ص249. 
2. سوره حمد، آيه 6 و 7.
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از همه جا و در همه جا توجه به تربيت انبيا داشته باشيد. شما در قرآن 
كريم- در اول سوره قرآن كريم- می خوانيد كه  الَْحْمُدهللِ َربِّ الْعالَِمينَ 1 
كلمه »ربوبي��ت« را و مبدأ تربيت را در اول قرآن ط��رح می كند. و ما را 
مكلف فرموده اند كه در هر شبانه روز چندين مرتبه  اين را در ركعات نماز 
بخوانيم و توجه داشته باشيم به اينكه مسئله تربيت و ربوبيت- كه درجه 
اعالی آن مخصوص به خدای تبارك و تعالی است و دنبال آن منعكس 
می شود در انبيای عظام و به وسيله آنها به ساير انسان ها- اين در آن پايه 
ِ«، »َربِّ الْعالَِميَن«، مربی عالمين آمده  از اهميت بوده است كه دنبال  »هلِلَّ
است. و باز در همين سوره می خوانيد كه غايت تربيت، حركت در »صراط 
مستقيم« است. و منتهی  إليه اين صراط مستقيم؛ كمال مطلق است، اهللَّ 
« مجتمع شدند و همه بت ها را  است... اگر انسان ها در كلمه مباركه »اهللَّ
شكس��تند، به همه مقصدهای عالی می رسند- چه مقاصدی كه در اين 
دنيا هست برای بشر و اجتماعات بشر، و چه مقاصدی كه مقاصد باالتر 

است و در عالم ديگر هست.2 
فرمايشات امام خمينی در جدول ذيل قابل مشاهده است؛

پذيرش ربوبيت خداوند متعالمبدأ 1

حركت در صراط مستقيم مسير 2

بدون محدوديتزمان 3

تعاليم عقالنی و وحيانیمحرك 4

انسان )در سه اليه  عقلی، قلبی و جسمی(متحرك5

لقاءاهللمقصد 6

اين جدول، بر اس��اس اركان حركت يعن��ی مبدأ )پذيرش تربي��ت توحيدی(، مقصد 
)لقاءاهلل(، زمان و مكان )همه وقت و همه جا(، محرك )وحی( و متحرك )انسان( ترسيم 
شده است. بر اساس موضوع بحث، ركنی كه قابل بسط می باشد، ركن مهم مقصد است. 
مقصد را امام خمينی به صورت تشكيكی و جامع، در چند سطح مطرح كردند: 1. مقصد 

1. سوره حمد، آيه 1.
2. صحيفه امام، ج 14، ص154. 
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فردی 2. مقصد اجتماعی 3. مقصد دنيوی 4. مقصد اخروی؛ كه البته اگر بخواهيم دقيق 
بگوييم بايد بگوييم: 1. مقصد متعالی دني��وی فردی 2. مقصد متعالی دنيوی اجتماعی 
3. مقاصد متعالی باالتر در عالم ديگر. بنابراين حركت در صراط مستقيم رسيدن انسان 
به اهداف متعالی انسان را تأمين می كند. تفاوت غايات، به تفاوت انسان ها برمی گردد؛ 
امام خمينی بر اساس انواع انس��ان هم غايات متفاوت بشر را دسته بندی كرده  و تفاوت 

آنها را گفته اند: 
افرادی كه از فطرت انس��انی خارج شدند، و حيوانی هستند به صورت 
انسان، َسُبعی هستند به صورِت انسان، شيطانی  هستند به صورت انسان؛ 
آنها هم در راه مقصد خودشان كوشش می كنند. مقصدی كه دارند آنها 
هم كوش��ش می كنند. لكن فرق مابين  اي��ن دو راه و اين دو مقصد اين 
است كه آنها كوشش می كنند برای به دست آوردن يك مآرب حيوانی- 
شيطانی؛ و اينها كوشش می كنند برای يك مقصد الهی. اينها می خواهند 
كه جامعه را، تمام جامعه را انس��ان كنند. انبيا مأمورند از جانب خدای 
تبارك و تعالی كه بيايند و جامعه ها را كه در سر دو راهی واقع شدند، يك 
راه، راه انسانيت است و يك راه، راه ش��يطانی و طاغوتی و غير انسانی. و 
خود مردم نمی توانند درست تشخيص بدهند راه را. انبيا موظف اند كه 
ملت ها را و گروه ها و جمعيت ها را با دعوت های خودشان، با تعليمات و 
ارشادات خودشان، انسان كنند. از اول خلقت تا آخر، همين معنا طرح 

است كه اين جمعيت ها انسان بشوند.1 
آنچه آمد در شكل قابل مشاهده است:

1. صحيفه امام، ج 13، ص288؛ مطالبی را كه امام خمينی می فرمايند ريشه در مبانی انسان شناسی ايشان دارد، 
به عنوان مثال رك: چهل حديث، ص399. 
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تفاوت مسير و در نهايت تفاوت غايت تشكل های متعالی و متدانی در شكل ذيل قابل 
مشاهده است:

اگر بخواهيم دقيق تر بحث كنيم، بايد بگوييم امام خمينی معتقد اس��ت هش��ت نوع 
انسان وجود دارد كه بر اساس نظريه دو فطرت، در دو پارادايم يا مجموعه فطرت مخموره 

و فطرت محجوبه طبقه بندی می شوند كه در جدول ذيل ارايه شده است: 

انواع جريان
انواع جبهه
انواع تشكل

متعالی)بر مبنای 
فطرت مخموره(
دارای مراحل 

تشكيكی

در نتيجه گسترش حق و عقل محور 
جنود عقل

متدانی )بر مبنای 
فطرت محجوبه(

دارای كثرت و تشتت

به دنبال سود، لذت و منفعت مادی

در نتيجه گسترش باطل و 
جنود جهل

به دنبال سلطه و قدرت

به دنبال تزوير و فريب و اغوا

به دنبال سود، لذت، منافع مادی و 
سلطه و قدرت

به دنبال سود، لذت، منافع مادی و 
تزوير و فريب و اغوا

به دنبال سلطه، قدرت و تزوير و 
فريب و اغوا

به دنبال سود، لذت و منافع مادی و 
سلطه و قدرت و تزوير و فريب و اغوا

نكته راهبردی درباره مقصد اين است كه وقتی انسان مقاصد عالی خويش را تشخيص 
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داد و انتخاب كرد، رنج و زحمت رس��يدن ب��ه آن مقصد را هم بايد تحم��ل كند؛1 بنابر 
اين هدف تش��كل متعالی به زبان سياسی »خشكانيدن ريش��ه های فاسد صهيونيزم، 
سرمايه داری و كمونيزم در جهان2 و س��يلی زدن به ابرقدرت ها مخصوصاً امريكاست3 
تا جايی كه »مس��تكبری در زمين نباش��د4 و الجرم برای اين مهم بايد قدرت داش��ت 
و س��نگرهای كليدی جهان را فتح كرد5 و »بايد بسيجيان جهان اس��الم در فكر ايجاد 
حكومت  بزرگ  اس��المی  باشند و اين شدنی است، چرا كه بس��يج تنها منحصر به ايران 
اسالمی نيس��ت، بايد هس��ته های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل 

شرق و غرب ايستاد.«6 
پس اگر گروه ها مختلف باشند، ولی در امور عقيدتی و در اصول عقايد اسالمی تفاهم 
داشته باشند، آسيب نمی بينند. چرا كه درگيری در اختالف آرا و عقيده است و مهم اين 
است كه مقصد، مقصد واحد باشد، هر چند از راه های مختلف به آن مقصد برسيم و اين 

اساس امور است. و اگر اين طور نشود، منجر به درگيری می شود.7 
بنابراين تشكل ها بايد جهانی بينديشند و برای خودشان رسالت جهانی تعريف كنند و 
به اندازه ای كه می توانند و مجال فعاليت دارند عمل كنند و نتيجه را به خدا واگذار كنند. 

جمع بندی
تبيين تشكل س��ازی از ديدگاه امام خمينی در اين مقاله مورد بررس��ی قرار گرفت. با 
اس��تفاده از الگوی تحليل حركت، گفتيم كه نقطه آغاز يك تشكل از صفر و از نقطه  ای 
كاش است و از اين نقطه بايد تشكل حركت خودش را آغاز كند، نه آنكه منتظر باشد تا 
قدرت و امكانات به دست بياورد آنگاه حركت كند؛ بلكه بايد حركت كند تا قدرت كسب 
كند. محرك و انگيزه تشكل بايد الهی و به تعبير قرآنی مبتنی بر قيام هلل باشد و للنفس. 
از لحاظ متحرك كه ناظر به كيفيت و كميت اعضای تشكل هاست امام خمينی شرايطی 
قائل است از جمله اينكه الزم است كه تك تك اعضا معتقد و عامل به اسالم در تمام ابعاد 
آن باشند و در يك جبهه و ذيل جريان اسالم ناب محمدی و در مقابل اسالم امريكايی 

1. همان، ج 13، ص288.
2. همان، ج 21، ص81.

3. همان، ج 20، ص325.
4. همان، ج 7، ص117.

5. همان، ج 20، ص325.

6. همان، ج 21، ص195.

7. همان، ج 15، ص271.
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فعاليت كنند. به لحاظ مكانی تشكل بايد نگاه فراگير و جهانی داشته باشد اما روشن است 
كه برخی مكان ها از جمله كعبه در موس��م حج و مساجد از موقعيت ممتازی برخوردار 
هستند. به لحاظ زمانی هم تشكل ها بايد دارای برنامه های زمانی كوتاه مدت و بلندمدت 
باشند و هرگز نااميد و مأيوس نش��وند. هدف هر تشكل هم بايد عمل به تكليف و كسب 

رضايت خداوند متعال و تقرب به او باشد و ديگران را هم به همين هدف دعوت كند. 


