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گری؛تفسیریاولیهانقالبییدرباره

 مجتبی نامخواه

بیانمسئله

ی تفسیر  دربارهاستداللی موجز  1رهبر انقالب در آخرین دیدار خود با اعضای مجلس خبرگان رهبری

 این کلمه یک آن بکنم، عرض کلمه یک در بخواهم اگر» مطرح کردند:وظایف مجلس خبرگان رهبری 

ای  . سپس اشاره«بکند عمل انقالبی و کند فکر انقالبی باید بماند؛ انقالبی باید خبرگان مجلس که بود خواهد

در  «.زد شود می حرف خیلی مطلب، این تفسیر در»که  ی انقالبی بودن و این ی کلمهبه عمق تفسیر داشتند

 2خبرگان رهبری مشخص شده است.های مجلس  قانون اساسی صورت حقوقی وظایف، اختیارات و چارچوب

در نظام جمهوری اسالمی  نخبگان/ توان به مثابه تفسیر سیرت حقیقی جایگاه خبرگان این سخنان را می

گری  ، تأکید بر مفاهیم مرتبط با انقالبیسخنرانیهم رهبر انقالب در چند دیدار پیش و پس از این  3دانست.

توان در راستای کوشش برای  ن تأکید و تکرار را میای 4و در معرض خطر بودن این مقوله تکرار شده بود.

 حفاظت از روح انقالب اسالمی دانست. 

ی حضرت  ی فکری امام خمینی و تدوام آن در اندیشه با ارجاع به منظومهکوشد  این یادداشت می

البیگری در انقالبی بودن به چه معناست و استلزامات انق»که  ای، برای پاسخ به پرسش از این اهلل خامنه آیت

معنای کوشیم  در این بررسی می مند به دست بدهد. درآمدی روش« ساحت نظر و عمل کدام است؟

و نهایتاً در  ورزی انقالبی اندیشهاندن و تداوم انقالبیگری، سطح چگونگی انقالبی مسطح سه در را انقالبیگری 

پیش از دنبال کردن این سه سطح از بحث اما یک  .مورد کنکاش قرار دهیم عمل و کنش انقالبی سطح

خبرگان به طور خاص و نخبگان به « باید»به عنوان عنصر مشترک این سه « انقالب»مقدمه ضروری است: 

طور عام، به چه معنایی راجع است؟ مراد از انقالب چیست؟ اولین گام در مسیر انقالبی ماندن، انقالبی فکر 

خواهیم آن را  بازشناسی دقیق ذات انقالب اسالمی است. انقالب اسالمی که می کردن و انقالبی عمل کردن،

 چیست؟  دقیقاً وصف تفکر و عمل خود قرار بدهیم 

کاریوحجابمعاصرتمحافظه

حجاب » از بازشناسی دقیق آن بازداشتهمندان انقالب اسالمی را  هایی که عالقه یکی از مهم ترین حجاب

شود اما  معرفت شناختی ما در مواجهه با انقالب اسالمی به این حجاب ختم نمی های است. چالش «معاصرت

هاست. حجاب معاصرت اگر چه همچون حجاب التقاط درک انسان از انقالب را به  ترین این یکی از مهم

ه حجاب معاصرت موضوع را در ابعادی شود. محجوب ب برد اما مانع یک درک متکامل از آن می انحراف نمی

ی موضوع  کند همه بیند و گمان می بیند. بخش کمی از موضوع را می ی کوچکتر از آن چه هست میخیل
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کنش التقاطی را به دنبال  ،اگر حجاب التقاطرود.  ن دلیل به سراغ شناخت ابعاد دیگر آن نمیاست. به همی

کنشی و  بیدهد  شکل میجا که شبحی از واقعیت را در ذهن محجوب  دارد، حجاب معاصرت از ان

منورالفکران   گرا در برابر انقالب اسالمی ایستادند: اگر چه منورالفکران غرب آورد. می  کاری را در پی محافظه

 ایران کشور وابستگی جدی طرفدار»ی ملی در مقابل حکم اسالم ایستادند و منورالفکران نهضت آزادی  جبهه

ای برای  مقابله با انقالب قد علم کردند: روشنفکران تودهگرا در  بودند؛ اگر چه روشنفکران شرق« آمریکا به

کردند و روشنفکران مجاهد بر روی مردم کوچه و بازار گلوله گشودند؛ اگر چه  برادر بزرگتر خود جاسوی می

مآب خون به دل امام کردند و بعد رنگ عوض کردند و احتمال سرایت افکارشان به  متحجران مقدس

 که آنچه به اکتفای و کاری محافظه»اند  اما آن چنان که رهبر انقالب تشریح کردهترها بود و هست؛  جوان

. منورالفکران 5«است. انقالب قتلگاه فرهنگ، و فکر های زمینه ی همه در بلندپروازی و همت نداشتن و داریم

به دست گاه انقالب قتل اند و میدان ، قاتالن ناکام انقالبگرا گرا و متحجران درون گرا و روشنفکران چپ راست

درک عمیقی از که  جا که خود لزوماً ضد انقالب نیستند اما از آن دست کسانیبه . دیگری رقم می خود

بس پس شناسند، ازهای آتی انقالب را ب انداز عقالنیت انقالب اسالمی ندارند تا در افق این عقالنیت چشم

 و مدافع وضع موجود: کارند محافظه

 را تحولی و تغییر هرگونه است؛ بیمناک تحولی هر از است؛ موجود وضع طرفدار کار محافظه»

 اوقات عقالنی محاسبه. نیست طور این عقالنیت اما. ترسد می دگرگونی و تحول از و تابد برنمی

 یک از ناشی که ما اسالمی عظیم انقالب مانند شود؛ می عظیمی تحوالت منشأ خودش گاهی

 6.«بود عقالنیت

تدا اصل انقالب اسالمی را فهم کنیم. انقالب کارنبودن نیاز است اب عقالنیت انقالب و محافظهبرای درک 

 اسالمی چیست؟

چیستیانقالباسالمی

گیری ای که به شکل های مورد توجه علوم اجتماعی بوده است به گونههمواره یکی از مسئله هابررسی انقالب

 ،7نظران مطالعات انقالب مانند گلدستون شده و برخی صاحب یک رشته نظریات متعدد در این حوزه منجر

بندی  های مطرح شده در این حوزه را به نوعی تقسیم اند انبوه نظریهکوشیده 10و اسکاکپل 9تیلی، 8تیلور

 کنند.

شناسی انقالب برای درک  های جامعه اند ناتوانی نظریه پردازان یادآور شده که برخی از نظریه چنان ،با این همه

را از غرب  یان،غرببرخی  انی تا به آن حد است که به تعبیر غیر غربیانقالب اسالمی قابل توجه است. این ناتو

اندیشمندان غربی در این الب اسالمی با این همه پس از پیروزی انق 11.فهم انقالب اسالمی ناتوان کرده است
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مایل بودند بتوانند مورد خاص که پردازانی  نظریههایی متنوعی به انجام رساندند.  ی نظری کوشش حوزه

و به سر حد به خود گرفت ها بعدها حجم قابل توجهی  انقالب در ایران را هم تبیین کنند. این تالش

  12.رسیدهای انقالب  نسل جدیدی از نظریهگیری  شکل

ی نظری منسجمی را در  کوشد سازه های انقالب می در این میان اما امام خمینی ضمن تأکید بر ناتوانی نظریه

رک این پدیده را داشته باشد. دیدگاه امام تبیین و تشریح انقالب اسالمی در ایران بپروراند که کارآیی د

شناسی انقالب قرار دارد. تمایز در موضع  جامعههای  تمایز بنیادین با نظریهخمینی به وضوح در 

تفاوت نظریه و  13کند تولید میدر علوم اجتماعی را ی های مختلف شناختی نظریه شناختی و معرفت هستی

شناختی متفاوت  شناختی و معرفت به موضع هستی شناسی انقالب های جامعه نظریهانقالب امام خمینی و 

تغییر »شناختی بر خالف علوم اجتماعی مدرن که بر  ان نمونه در بعد انسانگردد. به عنو امام خمینی باز می

تأکید « نتغییر از درو»ی فطرت بر  های نظریه امام خمینی با تأکید بر ظرفیت، 14تأکید دارد« از بیرون

 ی فقه، فلسفه وها ی معرفتی عالم اسالمی در الیه ی انقالب امام خمینی ذخیره کنند. خاستگاه نظریه می

ی علوم اجتماعی،  گرچه به دلیل هژمونی مفهوم خاصی از علم تجربی در حوزها عرفان اسالمی است.

اما واقعیت آن است  شوند؛ مانند آن خوانده میماقبل علم و « اجتماعیات»هایی با چنین خاستگاهی  نظریه

دود کرده است، امام ی انقالب اسالمی را مس ی همدالنه ها باب مطالعه فرض پیشاین که در شرایطی که 

حدوث هم گشاید. تحلیلی که  خمینی نه فقط یک نظریه که یک سنت فکری را در فهم انقالب اسالمی می

سازد. یکی از معدود کسانی که در این سنت فکری  تداوم آن را ممکن میهم انقالب اسالمی را تبیین و 

 ان طیای است. ایش اهلل خامنه ی، حضرت آیتانقالب اسالمکنند، رهبری  فهم و تحلیل میانقالب اسالمی را 

دهند  ی می تبیینی از انقالب اسالمی ارائه ، ی عمومی پراکنده اقتضای مفاهمهبه های متعدد و  نطق و نوشته

که عالوه بر بازتاب اصول کلی تئوری انقالب امام خمینی، بسط قابل توجهی را در ارتباط با مضامین کلیدی 

ی مهم این جاست که این سنت نظری در تبیین انقالب اسالمی بر خالف  دهند. نکته این نظریه به دست می

کارانه در تشریح چگونگی جلوگیری از انقالب اسالمی  انقالب مشی محافظه یشناس های جامعه اغلب نظریه

بودن را فراهم  نظری برای انقالبی یبه این معنا که امکان کند. و در جهت کامال معکوس عمل می 15ندارد

را از « میانقالب اسال»پرورانند  ای می خامنه اهلل آیتپردازند و  ی انقالبی که امام خمینی می آورد. نظریه می

فتی جاری در ی تاریخی علیه رژیم پهلوی خارج ساخته و به مثابه یک نزاع عینی و معر هیئت یک واقعه

گران و ساختارها با ماهیت  ی الزم برای فهم میزان قرابت کنش ای که سنجه گونه به کند. بازسازی میجامعه 

تواند بر اساس این نظریه به بازآفرینی  یکه هر فرد یا جریانی م دهد. همچنان انقالب اسالمی را دست می

 متناسب با انقالب اسالمی بپردازد. ،خود
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در ادامه پس از مروری فشرده بر نظریه انقالب امام خمینی و اصول کلی آن، به پیکربندی نظریه انقالب در 

 .پردازیم می ای اهلل خامنه آیت  آراء حضرت

چیستیانقالبازدیدگاهامامخمینی

بندی کرد:  ای مقوله ی چهار مرحله توان در یک سازه امام خمینی در تحلیل انقالب اسالمی را میبیانات 

 اسالم انقالبی، انقالب انسانی، انسان انقالبی و انقالب اسالمی. 

 

نگارهشمارهیک:مراحلانقالباسالمیازمنظرامامخمینی

دهند عبارت است  از فرایند انقالب اسالمی دست می خمینی ای که  امام اولین مرحله از تصویر چهار مرحله

 ی زمینه  اسالمِ تحجر. این مرحله و ی اسالمِ تجدد دو نسخه برابر در ناب اسالم انقالبی یا اسالم از طرح

در . آورد را به وجود می انسانی انقالب و انقالبی انسان تولد انسانی، ی دیگر انقالب سه مرحله تحقق معرفتی

سو و  ی معرفتی انقالب اسالمی یک نزاع معرفتی است میان برداشت ناب از اسالم از یکواقع مبنا

 های متجددانه و متحجرانه از اسالم ناب از سویی دیگر. برداشت

 از پیش اسالمی ی اندیشه گشایند، می ی معاصر اندیشه و فرهنگ تاریخ تحلیل به خمینی امام که منظری در

 واقعی اسالم شود، می تبلیغ اسالمی که معتقدند امام. است مهجوریت و غربت نهایت در اسالمی انقالب

 16ندارد. وجود اسالم ی خواهانه آزادی و خوهانه عدالت ابعاد که است «شده کوچک اسالم» یک نیست؛

اسالم اصیل در دوران معاصر است. دو مانع تجدد و   این فرآیند درک ناقص از اسالم حاصل دو مانع معرفت

خواهانه و  گیرندد و یا تعریفی التقاطی از ابعاد اجتماعی عدالت تحجر که یا ابعاد اجتماعی اسالم را نادیده می

های غیر ناب از اسالم از  گیری درک کلشان در ش خواهانه دارند. تشریح این دو وضعیت و بازتاب آزادی

های مبارزاتی  ی امام خمینی در طول نهضت است که تبلور خاصی در اولین سخنرانی مضامین اصلی اندیشه

شان در ادبیاتی  های آخر حیات گفتارهای والیت فقیه دارد. ایشان این مضمون را در سال امام خمینی و درس

 کنند.  بندی مفهومی می الم ناب/ اسالم امریکایی صورتی اس پیچیده و تفصیلی ذیل دوگانه

های دو جریان اجتماعی؛  داللت اجتماعی این دو مانع معرفتی مشخصا راجع است به دو دسته از کنش

همچنین اهمال اهالی  ها و و تحرکات تبلیغاتی و معرفتی استعمارگران و متأثران داخلی آن عملکرد استعمار
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 17«.بینى اسالم نیستند وندهایى که اصلًا به فکر معرفى نظریات و نظامات و جهانآخ»علمیه و  های حوزه

سطوح پی  باالترین تا را «علمیه های حوزه  در اسالم ناقص شکل» به نسبت انتقادی نگاه این ایشان

 مورد و مقایسه قرآن با را وقت تقلید مراجع اندیشه محصول  عنوان به ،«عملیه های رساله» حتی گیرند و می

 تفاوت بکلى باشد داشته تواند مى اجتماعى زندگانى در که اثرى و جامعیت لحاظ از» که دهند می قرار نقد

 18.«دارد

 سراسر در که است تصویری اسالم، از برداشت دو جایگزینی و درگیری ی صحنه مثابه به انقالب فهم

 صراحت به خمینی یافت.  امام آن برای فراوانی مصادیق توان می خمینی امام های نامه و ها پیام ها، سخنرانی

 برداشت دو جایگزینی و درگیری چارچوب در  را اسالمی بایست انقالب می که کشند می پیش را تحلیل این

 : نویسند می اسالمی  انقالب  تاریخ پیرامون تدوین ای نامه در ایشان. کرد فهم اسالم از

 فکر و کردند قیام واپسگرایى و تحجر بیداد، و ظلم علیه مردم، چگونه که دهید نشان باید شما»

 یک در و التقاط اسالم دارى، سرمایه اسالم سلطنتى، اسالم تفکر جایگزین را محمدى ناب اسالم

 19.« کردند امریکایى اسالم کلمه

این نزاع ی اصلی  های متعددی ایده ها و پیام ها، نطق شان در نامه های حیات امام خمینی در آخرین ماه

 20پرورانند. اسالم آمریکایی می-ی اسالم ناب معرفتی را در چارچوب دوگانه

ها و است. بنابر نظریه انقالب امام خمینی، زمینه« انقالب انسانی»مفهوم  مفهوم مرکزی دیگر در این نظریه

اعی را دارد و تحوالت اجتماعی در داخل کشور و در سطح جهانی جایگاهی استعدادی برای یک انقالب اجتم

ای که از ی نظریی کانونی در سازهنقطهی آن است.  ی به نوعی عّلیت تامهانقالب انسانی و تحول درون

شود این مهم است که امام ورای پرداختن به این عوامل اجتماعی که با ی امام خمینی فهم میاندیشه

شوند، با پیش کشیده مفهوم ح میشناسی انقالب مطرهای مختلف در متن نظریات مختلف جامعهضریب

انقالب انسانی و تحول از درون و نسبت دادن به خداوند متعال، سطح و ساحت به کلی متفاوتی در  تحلیل 

تغییر در »گشایند. امام از تعابیر متعددی از جمله های اجتماعی میانقالب اسالمی و به طور کل انقالب

تحول  ،24«تحولی نفسانى، روحى، انسانى»تحول ، 23باطنی ، تحول22«تحول ذاتی» ،21هاانسان« طبیعت

از منظری که امام امام خمینی به تحلیل  کنند. برای تشریح ابعاد مفهوم انقالب انسانی استفاده می 25الهی

-گشایند، انقالب اسالمی محصول کنش جمعی انسانی است که پس از انقالب انسانی به وجود میانقالب می

دهد. این  بینی را انجام می ی به مثابه مولود ناشناخته منش هایی ناشناخته و غیر قابل پیشآید. انسان انقالب

ی انقالب های دیگ  شود که در یک مقایسه ی تطبیقی با همه کنش های متمایز منتهی به انقالبی می

 متمایز است. 
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 ایخامنهاهلل  چیستی انقالب از دیدگاه آیت

پرورانند که عالوه بر ابتناء بر امهات  ای نظری را می تحلیل انقالب اسالمی سازهای در  هلل خامنه حضرت آیت

دهد. اصول کلی این دیدگاه را در موارد  ترین مفاهیم آن را بسط می نظریه انقالب امام خمینی، برخی از مهم

 توان جستجو کرد: ذیل می

ب اسالمی به مثابه نزاع اسالم ناب علیه ی نظریه امام خمینی در طرح انقال ی مفهومی و جوهره اولین وهله

اسالم تحجر و تجدد در دیدگاه رهبر انقالب درخشندگی خاصی دارد. به عنوان نمونه ایشنا در پیامی به 

پرورانند. آنجا که در در پیامی به مناسبت اولین سالگرد امام  تفصیل استدالل خودشان در این باره را می

 نویسند:  خمینی می

انقالب اسالمى، اسالم کتاب و سنت، جایگزین اسالم خرافه و بدعت؛ اسالم جهاد و در »

شهادت، جایگزین اسالم قعود و اسارت و ذلت؛ اسالم تعبد و تعقل، جایگزین اسالم التقاط و 

جهالت؛ اسالم دنیا و آخرت، جایگزین اسالم دنیاپرستى یا رهبانیت؛ اسالم علم و معرفت، 

بندوبارى و  و غفلت؛ اسالم دیانت و سیاست، جایگزین اسالم بى جایگزین اسالم تحجر

حالى و افسردگى؛ اسالم فرد و جامعه،  تفاوتى؛ اسالم قیام و عمل، جایگزین اسالم بى بى

بخش محرومین، جایگزین اسالم  خاصیت؛ اسالم نجات جایگزین اسالم تشریفاتى و بى

ى )صلّى اهلل علیه و آله و سلّم(، جایگزین ى دست قدرتها؛ و خالصه اسالم ناب محمّد بازیچه

 26«اسالم امریکایى گردید.

جایگزینیدواسالم

 اسالم خرافه و بدعت اسالم کتاب و سنت

 اسالم قعود و اسارت و ذلت اسالم جهاد و شهادت

 اسالم التقاط و جهالت اسالم تعبد و تعقل

 اسالم دنیاپرستى یا رهبانیت اسالم دنیا و آخرت

 اسالم تحجر و غفلت اسالم علم و معرفت

 تفاوتى بندوبارى و بى اسالم بى اسالم دیانت و سیاست

 حالى و افسردگى اسالم بى اسالم قیام و عمل
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 خاصیت اسالم تشریفاتى و بى اسالم فرد و جامعه

 ها ى دست قدرت اسالم بازیچه بخش محرومین اسالم نجات

  اسالم ناب محمّدى

 علیه و آله و سلّم()صلّى اهلل 

 اسالم امریکایى

 ایاهللخامنهنگارهشمارهدو:جایگزینیدواسالمبهمثابهماهیتمعرفتیانقالباسالمیازمنظرآیت

بخش مهم دیگری از مفاهیم کیدی نظریه انقالب امام خمینی بر انقالب انسانی، روحی و درونی تمرکز دارد. 

پروانند که آشکار را بر این مفهوم تمرکز دارد.  دیدگاهی را در تشریح انقالب میای هم  اهلل خامنه حضرت آیت

انقالب، انقالب مردم است. انقالبِ مناسبات »مبنای معرفتی که ایشان در این باره دارند خواندنی است: 

ییر و تبدیل اجتماعى و اقتصادى، فرع بر انقالب مردم است. تا مردم منقلب نشوند، آن انقالب اقتصادى و تغ

از این روی بر این باورند در صورت « کند مناسبات اجتماعى و اقتصادى و سیاسى هم اصلًا تحقق پیدا نمى

رهبر انقالب انقالب «. قطعاً موفق نشده و انقالب واقع نگردیده است» عدم بازتولید انقالب انسانی، انقالب 

پیدا   روحى  مردم در اول کار بحمد اللّه یک انقالب»یند: گو دهند و می انسانی آغازین انقالب را مبنا قرار می

اما در ادامه برای بازتولید انقالب « بینیم. اش همینى شد که مى کردند که حرکت بسیار مهمى بود و نتیجه

این بسط  سو  ای از یک اهلل خامنه اندیشید. بر اساس استدالل آیت  اسالمی باید به بسط این انقالب انسانی

خواهد بود و از سوی دیگر پیامد این عدم بسط کامال روشن بیان « تعمیم»و « تعمیق»، «ادامه»شامل 

نقالب قطعاً موفق نبوده اگر آنچه که واقع شد، ادامه پیدا نکند و تعمیق نشود و تعمیم نیابد ... این ا»شود:  می

 27«و نیست.

این تحول روحی « اهمیت»و « اولویت»الب همچنین بر اساس این نگاه به انقالب اسالمی است که رهبر انق

ترین  اولین و مهم»فرمایند: را برای بازتولید انقالب اسالمی در  در دوران پس جنگ خاطر نشان کرده و می

هاست. ما متأثر از تربیتهاى طوالنى غیر  انسان  و روحى  معنوى  کارى که پیش روى ما قرار دارد، تحول

آسا بود؛ اما تا این پدیده  عظیم انقالب و دوران جنگ انجام داد، البته معجزه اسالمى هستیم. آنچه که هیجان

 .28«ول نماید، کار زیادى الزم استکه اعماق ضمایر را متح عمق پیدا بکند، و تا وقتى

ی انقالب امام خمینی محوری است. از منظر ایشان گرچه انقالب  انسان انقالبی و اهمیت آن در نظریه

اش، شایستگی خود برای دریافت  ی االههی است اما این انسان انقالبی است که با کنش جمعیا اسالمی تحفه

های مفصلی درباره بازشناسی انسان انقالب  ای بحث اهلل خامنه آیت این هدیه را اثبات کرده است. حضرت

ان انقالب طلبد. آنچه هست تأکید بر نقش محوری انس فرصت دیگری را می  اسالمی دارند که بررسی آن
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ی تاریخ انقالب همواره مورد تأکید و استدالل ایشان بوده است. تأکید ایشان  ی موتور محرکه اسالمی به مثابه

و   ی پس از جنگ  اللهی در آغاز دهه و تعریف آن به مثابه یک فراسازمان، تأکید بر جریان حزب« بسیج»بر 

ی انزوای این  و مسئله« اح فرهنگی مؤمن و انقالبیجن»ها و اخیر استدالل ایشان پیرامون  نقش محوری آن

 شود.  جریان، همگی در این چارچوب فهم می

های دهبری پیرامون انسان انقالب اسالمی از اهمیت و وضوح این مفهوم در  با این همه اما بخشی دیدگاه

در ادبیات امام « فتوحال فتح»استدالل اساسی در تشریح مفهوم   دیدگاه ایشان حکایت دارد. ایشان یک سلسه

ای است که امام خمینی برای اشاره به انسان  استعاره« الفتوح فتح»اند که کامال محوری است.  خمینی پروانده

. رهبر انقالب بر اهمیت این مفهوم 29القدس دارند های عملیات طریق انقالب در پیامی به مناسبت پیروزی

انقالب اسالمى، ساختن   الفتوح  در چند سال قبل فرمودند، فتح اى امام در بیانیه»تأکید داشته و معتقدند: 

طور بر قلم امام جارى شده باشد. این، یک مبناى  جوانانى از این قبیل است، یک حرف نبود که همین

 .30«اسالمى و الهى بسیار مستحکم دارد

صدر اسالم، فتح الفتوح، یک در »کنند:  نی را این چنین تشریح میایشان بُعد استعاری این مفهوم امام خمی

اى از مناطق شرقىِ آن روزِ میدانگاه جنگ و غربىِ امروز  ى نظامى بود. مسلمانان مدّت زمانى در منطقه حادثه

ایران، معطّل شدند تا توانستند چند دژ را بگیرند. وقتى گرفتند، گفتند این فتح الفتوح است. امروز هم در 

ى نظامى. امام ما فرمود فتح  شود؛ یعنى یک حادثه نام فتح الفتوح خوانده مىتاریخ، فتح نهاوند و جلوال، به 

  .31« ى انسانى است؛ یعنى پیدایش این جوانان ى نظامى که یک حادثه الفتوحِ انقالب اسالمى، نه یک حادثه

اهلل  آیت بینیم که در تحلیل حضرت ترین مفاهیم نظریه انقالب امام خمینی را می ای از مهم بنابراین پاره

ای از انقالب اسالمی مورد بحث و بسط قرار گرفته است. اهمیت این مفاهیم در تصویری است که  خامنه

ها،  ای بخش دهد. با این همه فهم انقالب اسالمی از منظر امام خامنه دست می« ی انقالبْ اکنون پروژه»برای 

ر تر مورد برسی قرا ته است در مجالی گستردهگیرد که شایس تری را در بر می مفاهیم و استدالل های متنوع

روسیه به های فرانسه  ب اسالمی با انقالبمطالعه تطبیقی انقال»، 32«تدوین ایدئولوژی انقالب اسالمی»بگیرد. 

، 33«ترین انقالب اسالمی در جهان معاصر های بزرگ جهان و انقالب الجزایر به عنوان مهم عنوان انقالب

، طرح مفهوم/استدالل انقالب کبیر اسالمی در 34«انقالب کبیر»و « حادثه انقالبی» ،«انقالب»تدقیق مفاهیم 

های  ، تمایز انقالب اسالمی و حرکت36تحلیل کالن انقالب اسالمی، 35های بیداری اسالمی نسبت با انقالب

توحید شناختی انقالب اسالمی با تأکید بر  ، تشریح مبادی هستی37ی دعوت/انقالب ان معاصر و دوگانهمصلح

، 40، انقالب اسالمی در تاریخ اجتماعی عالم اسالمی39های انقالب اسالمی وار آرمان ، طرح منظومه38ناب

های  ساالری دینی، استالل تاریخی مردم  بازخوانی نقش مردم در انقالب اسالمی به عنوان مبنا و  تجربه

رابری فهم انقالب اسالمی و شناخت امام های فراوان پیرامون انقالب انسانی و انسان انقالبی، و طرح ب تدقیق
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بندی جامع از نظریه  ای است که در یک صورت های مهم حضرت اهلل خامنه هایی از دیدگاه خمینی، بخش

 انقالب ایشان قابل طرح و توجه است. 

بودنمعنایانقالبی

انقالبی ؟ و ن استچگونه ممک ماندن البیگردیم: انق های اصلی این بحث باز می حال بار دیگر به پرسش

ی شامل چه مواردی  گری در اندیشه در یک کالم انقالبی؟ انقالبی عمل کردن به چه معناستاندیشیدن و 

 شود و چگونه ممکن است؟  می

کنند و رهبر انقالب تداوم  می  ای که امام خمینی در تحلیل انقالب اسالمی تأسیس  بر حسب نظریه

متناسب با انقالب اسالمی همچو اصل انقالب در چهار مرحله قابل بخشند، بودن، اندیشیدن و عمل  می

 تصویر است:

باید و به بینش و کنش در چارچوب  ی اسالم انقالبی معنا می گری در ارتباط با مقوله ی انقالبی اولین وهله

اسالمی  گردد. اگر انقالب که تحت عنوان اسالم ناب/ اسالم آمریکایی مطرح شده است، باز می یا  دوگانه

ری این دو اسالم است. با یگتداوم و بسط درماندن  باقیی جایگزینی دو اسالم بوده است، انقالبی  عرصه

در فرامرزها که در متن صرفاً ی این درگیری نه  جبهه مراجعه به بیانات امام و رهبری روشن می شود که

های امام خمینی  ن از انبوه مفهوم سازیتوا ی این دو اسالم را می بطن جامعه در جریان است. مختصات عمده

اسالم آمریکایی  -اسالم ناب. 41سه، چهار، پنج و شش(ی  های شماره نگاره ) و سپس رهبر انقالب درک کرد.

در حکمت عملی امام خمینی مطرح است و اصوالً در دوران و دستاورد مفهومی و تجربی به مثابه یک نظریه 

 .42افته استپس از ایشان شرح و بسط بیشتری ی
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 سازی امام خمینی پیرامون اسالم ناب : مفهومسهنگاره شماره 

 

 سازی امام خمینی پیرامون اسالم آمریکایی : مفهومچهارنگاره شماره 

 

 ای پیرامون اسالم ناب اهلل خامنه سازی حضرت آیت : مفهومپنجنگاره شماره 
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 ای پیرامون اسالم آمریکایی خامنهاهلل  سازی حضرت آیت : مفهومششنگاره شماره 

 

ی عمومی  ها در حوزه بدون بازتولید این ارزشهای اساسی انقالب است.  گیری اسالم انقالبی مفسر جهت

ی معرفتی است نه فقط خاصیت  ی چهارم این منظومه ها در انقالب اسالمی که محصولِ مرحله وصیانت از آن

های مبنایی خود را یک به یک  د تبدیل خواهد شد و تمامی ارزشخود را از دست خواهد داد بلکه به ضد خو

 به مسلخ خواهد برد. رهبر انقالب در این باره استدالل قابل توجهی دارند:

 اصلی گیریهای جهت از صیانت - انقالبها جمله از - اجتماعی بزرگ تحوالت ی همه اصلی چالش»  

 هائی هدف که است اجتماعی عظیم تحول هر چالش ترین مهم این. است تحول این یا انقالب این

 گیری جهت اگر. شود حفظ باید گیری جهت این. کند می دعوت و حرکت ها هدف آن سمت به و دارد

 انقالب آن نماند، محفوظ و نشود صیانت اجتماعی حرکت یک در انقالب، یک در ها هدف سمت به

  43«.کرد خواهد عمل خود اهداف عکس جهت در شد؛ خواهد تبدیل خود ضد به

اسالمیانقالبی:بازتولیدالهیاتضداستکباری

ادبیات ضد اسالم انقالبی، بازخوانی و بسط  بازتولید عرصههای امروزین در  میدانترین  شک یکی از مهم بی

ین تر حماسیاند و  بسط ید یافته 44سازان علیه استقالل امروز در دورانی قرار داریم که تئوریاستکباری است. 

توان  ؛ در این شرایط آیا می45شود السالم( به نحوی سازشکارانه تفسیر می سنت معصومین)علیهمفرازهای 

دانیم که فقه  مسکوت گذاشت؟ اجماالً می خواهی ی استقالل و معارف اسالمی را در زمینهظرفیت فقه 
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  صری معا های فراوانی دارد. در دوره ها و زمینه استدالل رطلبی ی استقالل اسالمی به ویژه فقه شیعه در زمینه

ی  بازطرح قاعدههایی از این ظرفیت را در قالب  میرزای شیرازی و سپس شاگرد ایشان سید یزدی بخش

اند. امام  ی ایتالیا به لیبی فعال کرده ی تحریم تنباکو و جهاد علیه حمله فتواهایی در زمینهسبیل و  نفی

پرورانند. در متن تحریر  ی فقهی می ظرفیت در سطحی فراتر از فتوا و در سطح یک نظریه خمینی اما این

. امام خمینی در 46«فصل فی الدفاع»گذرد بخشی دارد به نام  الوسیله که بیش از نیم قرن از نگارش آن می

تدالل مبسوطی ارائه ی استقالل، اس این فصل در مورد الزام شرعیِ مقاومت اجتماعی در برابر استکبار و مقوله

یابد که فتوای وجوب قطع وابستگی در  شان تداوم می دهند. این نگرشی است که تا آخرین روزهای حیات می

آیا با گذشت بیش از نیم قرن از  47های ایشان در این باره است. های آخرین دیدگاه دوران سازندگی از نمونه

ی استقالل و مقابله با استکبار صدایی فقهی و  زمینهدر  ی ی علمیه نخبگان حوزهاین دیدگاه نباید از 

های امام خمینی  کم همان دیدگاه بایست دست آیا نمی  تفسیری صداهای به مراتب بیشتری برخاسته گردد؟

ها از میان متون فقهی بیرون کشید و موضوع بحث و مباحثه قرار داد تا دیگران نتوانند  را پس از دهه

چه چیزی مانع فعال نشدن ضع مقطعی و مختص جهان دو قطبی تقلیل دهند؟ را به یک مو« استقالل»

امریکا و استکبار در تمامى »ظرفیت ادبیات دینی و فقهی در این زمینه است؟ امام خمینی می فرمودند:  

 نماها را که ها و دانشگاهها مقدس ها افرادى را براى شکست انقالب اسالمى در آستین دارند، در حوزه زمینه

ام. اینان با تزویرشان از درون محتواى انقالب و اسالم را نابود  خطر آنان را بارها و بارها گوشزد کرده

بی تفاوتی نسبت به مفهوم استقالل در دورانی که برای وابستگی کشور نظریه پردازی می کنند،  48«کنند. مى

 کردن انقالب اسالمی نیست؟  تهی از دورن

ؤمنانقالبیانسانانقالبی:جوانانم

اگر بازتولید اسالم انقالب جدی گرفته شود، انقالب انسانی را به دنبال خواهد داشت. انقالب انسانی و تحول 

درونی تابعی از میزان کوششی است که در بسط اسالم انقالبی انجام می شود؛ همچنان که انقالب اسالمی 

انسان انقالبی  متناسب با این مرحله چیست؟ گری انقالبی معلول و محصول انسان انقالب و کنش  اوست.

های توجه  ترین میدان های این جایگرینی، به مثابه یک جنبش اجتماعی از مهم ی از کوران درگیری برآمده

نخبگان انقالبی به طور عام و خبرگان انقالبی به طور خاص است. رهبر انقالب اولین بازطرح مفاهیم مرتبط 

دآور شدند. در ادامه کوشش می در جمع  خبرگان، ضرورت توجه به این مقوله را یابا جوانان مؤمن انقالبی 

  مضامین مرتبط با این مفهوم، این سطح از انقالبی بودن تشریح گردد.  مفهوم با واکاوی شود

از مفاهیمی است که اخیرا چند باری به طور خاص در بیانات رهبر انقالب برجسته « جوانان مؤمن انقالبی»

یکی از « جوان مومن انقالبی»دهد طی دو دهه و نیم اخیر،  است. یک بررسی انجام شده نشان می شده

بود و  در کنار این، ما مفاهیم هم 49مضامین همواره تکرار شونده در بیانات رهبری انقالب اسالمی است.
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قبل تر از آن و در «. بسیجی»، «انسان انقالبی»، «اهلل حزب»افق با این معنا را نیز داریم؛ مفاهیمی مفهوم  هم

ذهن و زبان امامان خمینی و این مفاهیم همواره در «. رزمنده»، «ای کمیته»، «جهادی»ی شصت  دهه

شان مطرح بوده و هست. این مفاهیم مشخصا به یک معنا و  ای و امت ایشان و همچنین مخالفان خامنه

شده، تمجید و تقبیح شده ولی کمتر  گردد. جریانی که همیشه دیده جریان اجتماعی مشخص باز می

اندیشیده شده است. مختصات کلی این جریان و مخاطرات فعلی آن کدام است؟

ی این مفهوم در سخنان رهبر انقالب، سخنرانی  گری ویژه در خالل یکی دو سال اخیر، احتماال اولین جلوه

. این یک سخنرانی 92های سال  قایشان در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری باشد؛ در یکی از آخرین نط

 کنند که اساس این چنین استدالل می  ترین سطوح کشوری است و رهبر انقالب در آن در یکی از برجسته

 و «انقالبی و اسالمی فرهنگ» انقالب اسالمی دو پایه ی جدی دارد:  «پیروزی»و « حرکت»، «ایستادگی»

شود که در ارتباط با بسط  تر می در ادامه وقتی جدیاین استدالل رهبری «. مؤمن فرهنگی جناح تقویت»

دولت و »شود و به  امکان عاملیت فرهنگی این جریان، وارد گفتگویی انتقادی با ساختارهای رسمی نظام می

ی این گفتگوی  در ادامه«. بدانند همه را انقالبی و مؤمن جوانان قدر باید واقعاً»کنند که  توصیه می« دیگران

دهند که  تر دنبال کرد، هنگامی که رهبری هشدار می ی نهضت/ نهاد را جدی توان  بحث  دوگانه انتقادی می

« منزوی»و « طرد»جوانان مؤمن و انقالبی را « گوناگون عناوین»جمهوری اسالمی به  نهادهای رسمی نظام

عی یک فرایند و دهد. طرد اجتما ی طرد و انزوای اجتماعی، بصیرت مهمی دست می نکنند. اشاره به مقوله

هایی که افرادی را از  مفهوم جا افتاده در ادبیات سیاسی و اجتماعی است و راجع است به اعمال روش

دارد. مفهومی که اگرچه از خاستگاه قشربندی و نابرابر اجتماعی  تر باز می مشارکت کامل در جامعه ی بزرگ

 وده اما امروزه به هر گونه طرد اجتماعی اشاره دارد. برخاسته و ابتدا بیشتر برای شرح مناسبات فقرا و جامعه ب

جا که تأکیدی  نطق آغاز سال رهبری است. آن« جوانان مؤمن انقالبی»دومین مورد تجلی خاص مفهوم 

و « پیشرفت»داشته بر « گسترش کار فرهنگی در بین جوانهای مؤمن و انقالبی»دوباره دارند بر تأثیری که 

« جوان مؤمن انقالبی»ی دیگر به پازل معنای  کنند که قطعه بحثی را مطرح میکشور. سپس م« ایستادگی»

جاست که بسیاری از  کند و آن بُعد غیر ودلتی و اجتماعی این مفهوم است. مسئله این اضافه می

عدم طرد جریان »مخاطب گفتگوی انتقادی و عتابِ « دیگران»های دولتی و  اندرکارانی که در دستگاه دست

گری و «انقالبی»ی  هستند، می توانند خودْ مدعی این عنوان باشند و چرا نباشند؟ سابقه« قالبیمؤمن ان

جا معیار مهمی  مؤمن انقالبی بیشتر است. در این« جوانان« از بسیاری از شان  شان  و تدین« ایمان»ظواهر 

های اجتماعی  در کنش  دهد و آن بحث از انگیزه و خاستگاه اراده مطرح است که این تمایز را شکل می

ی  با اراده»است، « خودجوش»جریان مؤمن انقالبی است. استدالل رهبری این است: جریان مؤمن انقالبی 

ی  رسمی. اشاره های رسمی و شبه کنند؛ نه با خواست و ابالغ سازمان می  کار« ی خودشان خودشان، با انگیزه
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ی نخبگانی فعال در این  مهم دیگری این سخنرانی، تفکیک میان جناح جوانان مؤمن انقالبی و الیه

 کنند.  یاد می« مراجع فرهنگی»ها به عنوان  هاست که رهبری از آن حوزه

ی فرهنگ در ادبیات رهبر انقالب، در  ی اخیر مفهوم جناح مؤمن انقالبی در حوزه فراز مهم دیگر از جلوه

جا که به عنوان سومین بند از  دهد. آن ی جدید شورای عالی انقالب فرهنگی خود را نشان می ز دورهحکم آغا

 فراوان های جوشش و معتنابه های رویش به توجه با»نویسند:  ی جدید می های کاری در دوره اولویت

 رأس در و نظام نگیفره های دستگاه انقالبی، و مؤمن جوانان خصوصاً مردمی، سطوح در فرهنگی های فعالیت

 های فعالیت در را بخش الهام و گر تسهیل و مکمل حلقات نقش باید فرهنگی انقالب عالی شورای آنها

 «بزنند. کنار آنها راه سر از را موانع و باشند قائل خود برای فرهنگ ی عرصه مردمی فراگیر و خودجوش

به عنوان کنش محوری « کار فرهنگی»مردمی این جریان بار دیگر بر  -جا ضمن توصیف بُعد جوششی در این

 این جریان تأکید می شود. 

 جنبشجوانانمؤمنانقالبی

تحلیل این سه متن اخیر، به طور ضمنی حامل این استدالل بود که بررسی و جستجوی معنای جوانان 

 تری از این مفهوم دست دهد. تواند تصویر متکامل جنبش اجتماعی میمؤمن انقالبی در چارچوب یک 

گونه است. اما نه یک سازمان رسمی و بخشی از حاکمیت؛ همچنان که یک  جناح مومن انقالبی یک سازمان 

گر و متقاضی اجتماعی  سازمان حزبی مشخص هم نیست. در عین حال یک جریان نسبتا منسجم، مطالبه

ای که نظم موجود و نهادهای آن، مخالف این  تر است. به گونه یت و نظم مطلوباست؛ در پی یک وضع

ها تا حدودی افق بحث ازجوانان مومن انقالبی به مثابه یک  جنبش و در پی طرد آن هستند. این مشخصه

کند. اما تا نسبت این جنبش با انقالب اسالمی روشن نشود، این بررسی کامل نخواهد  جنبش را روشن می

 57. نسبت جنبش جوانان مومن انقالبی با انقالب اجتماعی و انقالب اسالمی چیست؟ اگر انقالب اسالمی شد

ای مبنی بر طرد  کم بخشی از آن، اراده را قبول دارد پس به چه چیز معترض است؟ و چرا در نظام یا دست

اعتراضی این حرکت نخواهد این جنبش وجود دارد؟ آیا معطوف به انقالب اسالمی بودن مانع وجه جنبشی و 

 بود؟ 

شناسی سیاسی  در ادبیات موجود جامعه« انقالب»با « جنبش»برای پاسخ به این پرسش ابتدا به نسبت 

هایی هستند که در اعتراض به بخشی از وضع و نظم موجود به  ها حرکت رجوع کرد. بر این اساس جنبش

های زیست محیطی، زنان،  مسئله هستند. مانند جنبشآن  آیند و معطوف به اصالح اجتماعی و رفع  وجود می

ی  دانشجویی. هنگامی که نظم و نظام موجود از چندین نقص و نقیصه  های ضد جنگ و نیز جنبش جنبش

« انقالب»آید.  عمده برخوردار باشد، زمینه برای پیدایش چندین جنبش همزمان اجتماعی به وجود می



15 
 

تحت شرایطی خاص است. در انقالب فراتر از اصالح بخشی از نظم ها  ی به هم پیوستن این جنبش نتیجه

شود. اما سؤال کلیدی این است که پس از موفقیت یک انقالب در  موجود، تغییر بنیادین آن دنبال می

های اجتماعی به خاطر آن به وجود آمده بودند  هایی که جنبش ، آیا مشکالت و چالش سرنگونی نظم سابق

 شوند؟   ینیز کامال اصالح م

خواهانه و  خواهانه، آزادی هایی عدالت انقالب اسالمی مسیری مشابه همین فرایند را طی کرد. خواست

شان انقالب  ای شد که از به هم پیوستن  های گسترده خواهانه تبدیل به خواست مشترک جنبش معنویت

آیا نابودی نظم سابق لزوما به معنای بزرگ اسالمی روی داد. انقالبی که نظم و نظام سابق را در نوردید. اما 

ی  خواسته بهمن و نیز امروز ما از نظر سه کالن 23بهمن یا  23بهمن و  21برقراری نظم مطلوب است؟ آیا 

ی پس از پیروزی انقالب وجود دارد عبارت است از گسترش امکان  چه در دوره فوق تفاوت ماهوی دارند؟ آن

ای بر  واست. در این دوره نظم/ نظام حاکم در کلیت خود نه تنها ارادهیابی به این سه خ مبارزه برای دست

تر ندارد، بلکه خود نیز برای نیل به تراز باالتری از  نظم مطلوب در  های خواهان نظم مطلوب مقابله حرکت

م ی کلی به معنای عد کند. اما آیا این معنای رسیدن به نظم مطلوب است؟ آیا این اراده اجتماع تالش می

گران یا ساختارهای دورن نظام است؟ آیا این به معنای برداشته شدن تمام  بروز خطاهای مستند به کنش

های اجتماعی از نظم مطلوب است؟ بدیهی است که پاسخ منفی است.  ها و محرومیت موانع ساختاری و زمینه

های  در این بستر جنبش کند. های اجتماعی پس از انقالب زمینه پیدا می از همین روست که وجود جنبش

هایی برای رسیدن به نظم مطلوب است.  ها تالش اجتماعی فقط نیروی یک انقالب اجتماعی نیست. جنبش

انقالب نظم نامطلوب سابق درنوردیده اما این نه به معنای برقرار نظم مطلوب است و نه لزوما به این معنا که 

های پس از انقالب متقاضی  ا نظم سابق نخواهد بود. جنبشبردار ب در نظام جدید، هیچ فردی یا ساختاری هم

هایی است که نظام موجود خواهد داشت. از این نظر حرکت جوانان  نظم مطلوب و معترض به کژکارکرد

 مؤمن انقالبی یک جنبش پسینی نسبت به انقالب است که چنین نقشی را بر عهده دارد. 

 ایدئولوژیجنبشجوانانمؤمنانقالبی

ای منسجم  برد. یک ایدئولوژی کارآمد برای یک جنبش، منظومه خاصی بهره میایدئولوژی نبش از یک هر ج

ترین این کارها تعیین و  ی مهم را بر عهده دارد. یکی از مهم هاست که چند کارویژه ها و دیدگاه از گزاره

و نظام معنای سجم یک شبکه مفهومی منجنبش است.  دیگری دست دادن ها و اهداف  ارزشتبیین عینی 

.  دو آورد تجربیات و حوادث فراهم می جهت از هایی هم را برای تفسیرمشترک میان اعضای جنبش که زمینه 

های جداگانه در روند جنبش است و  ها و هسته نقش دیگر ایدئولوژی نیز شبکه کردن و متحد کردن گروه

 تعیین مخالفان جنبش است.
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جنبش جوانان مومن انقالبی، همان ایدئولوژی انقالب اسالمی است. چه گذشت ایدئولوژی  بر اساس آن

که این  دهد. این جا تفسیری است که این جنبش از ایدئولوژی انقالب اسالمی دست می ی مهم در این مسئله

است؟ تا چه اندازه در تعیین اهداف عینی برای جنبش در شرایط پس از پیروزی   تفسیر تا چه میزان منسجم

تواند تفسیری مشترک از  اسالمی و فهم پروژه اکنون انقالب اسالمی کارآ است؟ تا چه اندازه می انقالب

تواند  های اعضا ایجاد کرده و آن را مبنای کنش جمعی قرار دهد؟ و همچنین تا چه اندازه می حوادث و تجربه

 ورد؟ بردار و شناسایی و مخالفت با رقیبان را فراهم آ دینامیسم پیوند گروهای هم

بازخوانی برداشت خاصی از  رسد این ایدئولوژی تا حدود زیادی نیاز به بازخوانی و بازتولید دارد.  به نظر می

اسالم که مبنای انقالب اسالمی قرار گرفت، مهم ترین پروژه در این زمینه است. انقالب اسالمی بر اساس 

ب از دل درگیری این برداشت خاص از اسالم با برداشت خاصی از اسالم تکوین و تولد یافت. خط امام و انقال

برداشت های متحجرانه و متجددانه بود که راه خود را در تاریخ معاصر پیدا کرد. باید این برداشت خاص از 

اسالم و پیآمد آن، گسل های معرفتی میان اسالم ناب را با تحجر و مقدس مآبی از یک سو و تجددمآبی از 

اهلل  آیتبرداشت از اسالم در آثار متفکرین اصیل اسالمی منعکس است. به تعبیر  سوی دیگر احیا کرد. این

بسیاری با هستند، باید محور کارهای معرفتی ما قرار گیرند. ما « پرچم های انقالب»هایی که  چهرهای  خامنه

ا از دل در صورتی که باید گفتمان انقالب ر ؛از این چهره ها فقط نسبت سیاسی و خاطره انگیز داریم

بازخوانی آن ها فهم و بازتولید کنیم. امامان خمینی و خامنه ای در مرکزیت این تفکر نوین اسالمی قرار 

بهشتی، باهنر، مفتح، صدر و امام موسی صدر و مرحوم طالقانی مطهری، دارند. چهره هایی مانند شهیدان 

جا این است که ما در کلیت اندیشه و  متفکران کلیدی این برداشت از اسالم هستند. مسئله کلیدی در این

تفکر اسالمی خودمان به این اندیشمندان رجعت کنیم، نه فقط در جنبه های سیاسی و رو بنایی گفتمان 

مان. به بیان دیگر برای بازفهمی و بازخوانی اسالم خاص انقالب اسالمی سراغ این کارها برویم. آن برداشتی 

قرار گرفت و به اسالم ناب معروف شد، تفاوتش با اسالم مقدس مآبان فقط  از اسالم که مبنای انقالب اسالمی

حتی مفاهیم  ودر این نبود که به جمع اسالم و سیاست معتقد بود. بلکه برداشت متفاوتی از مفاهیم اسالمی 

دهی به  یک انسان تراز  شکل مسیر. با بازخوانی این اسالم بخش عمده ای از داشت مانند توحید یبنیادین

ی اسالم انقالب اسالمی با متون اصیل اسالمی طی شده است. انسانی که از منظر و زاویهاسالمی انقالب 

ای آشنا شده باشد، به طرز فزایندهو با سیره اهل بیت)ع( مانند قرآن، نهج البالغه و صحیفه سجادیه 

آزادی خواه است. این انسان به طور طبیعی از مسیر ی معنویت عارفان مبارزه جو، عدالت خواه و جوینده

اصلی مبارزه به سمت مسائل فرعی منحرف نمی شود. یک چنین انسانی در هیچ مرحله ای از انقالب 

انجمن مبارزه با »اسالمی متن مسائل اصلی انقالب و  مبارزه در راه این مسائل اصلی را رها نمی کند و به 

 د.یوندپل فرعی هر دورانی نمیمسائاصحاب و دیگر « بهائیت
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ای است. عالوه بر بازخوانی متن ادبیات امامان خمینی و خامنه ،این بازسازی معرفتی در دیگرو کار سطح 

داشتن نگرش اسالمی بر اساس نگاه اسالم انقالب، باید به متون اصلی گفتمان انقالب، به صحیفه امام)ره( و 

نشان دهیم. باید برای مفاهیم انقالب نظام  تر و بیشتری لتکامماندیشه های رهبری توجهی به مراتب 

آموزشی ایجاد کرد. انقالب در هیچ برنامه ی رسمی و غیر رسمی آموزشی آموزش داده نمی شود. صحیفه 

نیست. بیانات رهبری هم همچنین.گفتمان انقالب، « متن آموزشی»امام)ره( در هیچ یک از برنامه های ما 

مسئله هامان فرعی برخی یا اغلب وقت ها است که ما را به مسائل اصلی می رساند. اگر ای  همان اندیشه

تا شده، یعنی باید برداشت مان از گفتمان انقالب اسالمی را بازسازی کنیم. واقیعت این است که آن چه 

 است.انقالب ای از گفتمان  ، ذرهو باید  مطرح کردیم، نسبت به آنچه هستاسالمی از گفتمان انقالب  کنون

یم. باید صحیفه خوانی ا یک خرده شناخت از گفتمان انقالب به آن رسیدهاغلب بر اساس بر اساس  ای که ذره

گیری ای خوانی میان ما یک سنت شود. دورانی که به صورت مناسبتی و برای تأیید خودمان یا مچو خامنه

ی)ره( و یا بیانات امام خامنه ای مراجعه می از مخالفان، یا به صورت موردی و جزئی به صحیفه امام خمین

کردیم، را فراموش کنیم. باید حلقه هایی شکل بگیرد که سازمان فکری ما را، بنیان ها و زیر بنای فکری ما 

یک جنبش اجتماعی را بر اساس اسالم ناب، و اندیشه های امامان خمینی و  خامنه ای بازسازی کند. برای 

که بتوان مبتنی بر آن کارها را سامان داده و شبکه ای از ایدئولوژی   یرومند هستیم.نیازمند یک ایدئولوژی ن

دهی کرد. تنها خاستگاه معرفت شناختی برای شکل  انسان ها و مجامع را حول محور یک ادبیات واحد سامان

بازتولید زمینه داشتن این ایدئولوژی است که دهی و بازتولید مداوم این آرمان، ادبیات امام و رهبری است.

  آورد. را فراهم می انقالب اسالمی و آرمان هایش در چارچوب جنبش های اجتماعی

انقالب اسالمی محصول خواست های تاریخی و فطری همه ی مردم بود. معنویت خواهی، عدالت خواهی و  

شده بود. خواهی سه خواست عمومی بود که در همه سطوح جامعه به مثابه یک خواست جدی مطرح آزادی

بهمن از نظر  23طبیعی بود ما بالفاصله پس از پیروزی انقالب، به همه ی آن چه می خواستیم نرسیم. 

بهمن ندارد. تفاوت در نابودی رژیم طاغوت و در توسعه  21رسیدن به این سه خواست تفاوت چندانی با 

بهمن  23ا هم تفاوت ماهوی با امکان مبارزه برای این آرمان ها در چارچوب نظام اسالمی است. امروز م

های خود رسیده ایم اما این به معنای تعطیلی مبارزه ندارد. البته ما به ترازهای باال و بی بدیلی از خواست

بایست پس از انقالب برای تداوم این مبارزه، جنبش های اجتماعی را در نیست. مسئله این جاست که ما می

تولید می زآموزان، هنرمندان و اهالی رسانه و دانشجویان و طالب باسطوح کارگری، زنان، معلمان، دانش 

کردیم. واقعیت این است که بدون این جنبش های اجتماعی رسیدن به بخش عمده ای از تراز های اهدافی 

 که برای انقالب اسالمی مدنظر است امکان ندارد. 
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ایم، اما آن چنان که اخت های روشنی رسیدهبهمن دستاوردهایی داشته ایم و به شن 22ما در  فهم انقالب و 

بهمن صرفا برای  22بهمن و همه ی روزهای پس از  23بهمن را نفهمیدیم. گاهی فکر کرده ایم  23باید 

جنبش های اجتماعی برای گیری  مانع شکلبهمن است. و همین نگاه محافظه کارانه است که  22« حفظ»

 اسالمی شده است. تحقق تکاملی انقالب

 یتوغیریتجنبشهو

دهد که که کم و  های را پیش رو قرار می ی حرکت جوانان مؤمن انقالبی به مثابه یک جنبش، پرسش مطالعه

ها  شان است. آن ها هویت و غیریت اجتماعی بیش در مورد هر جنبشی مطرح است. اولین اصل در جنبش

 برابر چه کسانی هستند؟مظهر و نماینده ی چه خواستی هستند و چه کسانی نیستند یا در 

کند. هویت معرفتی این جریان  در این زمینه تا حدود زیادی در این باره کمک می« مؤمن انقالبی»عنوان   

است. طبعا بر این اساس غیریت و مخالفت آن با دو کالن دسته است: « انقالبی -ایمانی»یک هویت 

، هر چند مؤمن. غیر مؤمنین شامل التقاطیونی است ها غیرمؤمنین، هر چند انقالبی و دسته دیگر غیرانقالبی

ای سوسیالیستی و کمونیستی بودند.  به سوی جامعه« انقالب»که زمانی با اتکا به ایدئولوژی چپ خواستار 

همچنین شامل التقاطیونی است که امروزه و پس سقوط بلوک شرق، با اتکا به ایدئولوژی راست 

ای لیبرالیستی و کاپیتالیستی هستند؛ غیر انقالبیون نیز شامل کسانی  اجتماعی به جامعه  CHANGEخواستار

است که مؤمنند، اما به دینی که به عدالت، آزادی و به مبارزه برای رسیدن به این آرمان ها باور چندان و یا 

های معرفتی این جریان است. یعنی کسانی که ضدیت و  ها غیریت دست کم یا عمل چندانی ندارند. این

ی این جریان  الفت ماهوی با این جریان دارند. سطح دیگر غیریت این حرکت نهادهای رسمی طرد کنندهمخ

ها با این جنبش ضدیت و فاصله  ی غیر مومنین و غیر انقالبی است، که شاید در تفاوت معرفتی، به اندازه

ی طرد و منزوی کردن آن های اساسی دارند و در پ نداشته باشند اما در نقش اجتماعی این جریان مخالفت

هایی از نظام موجود است که در حال باتولید کژکاردهایی بر  گران یا بخش هستند. عاملیت این طرد کنش

 اساس نظم سابق است.

تاریخانسانانقالبی

معطوف به بعد « انسان انقالبی»شود. قبل از پیروزی  تاریخ انسان انقالب قبل از پیروزی انقالب شروع می

ی سازندگی، دوران جدیدی  ی دوم انقالب، مرحله اعتراض است اما پس از پیروزی و با شروع مرحله سلبی و

انقالب هنوز تمام »شود. انسان انقالبی همچنان معترض است و برای او  در تاریخ انسان انقالب شروع می

ترش داده است. انسان ی او را گس ای که امکان مبارزه اما به یک پیروزی مهم دست یافته؛ پیروزی« نشده

بهمن را نادیده  22بهمن همچنان انقالبی است و معترض؛ اما در این اعتراضش پیروزی  22انقالب پس از 
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بهمن تفاوت ماهوی  23امروز او هم با   رسد؛ خود نمی  ی ی فاضله بهمن به مدینه 23گیرد. انسان انقالبی  نمی

هایش مبارزه و  داشته برای رسیدن به تراز باالتری از آرمانبرای او ندارد. جز اینکه سه و نیم دهه فرصت 

هایش  انقالبیگری کند. این وضعیت برای انسان انقالبی به آن معنا نیست که در این مدت به تمام خواسته

کند و چشم بر پیروزی  بهمن شورع نمی 21هایش از  رسیده باشد اما در عین حال برای رسیدن به خواسته

 کند. بهمن شروع می 23ندد؛ از بهمن نمی ب 22

در پرتو همین  50های انسانِ انقالب، معطوف به تعاون بودن اوست. ترین مؤلفه بر این اساس یکی از مهم

  52آیند. به وجود می 51نظیرای بی ویژگی است که نهادهای انقالب اسالمی به مثابه پدیده

د اجانب را بیرون کنید. این قدم اول است. زده باشد و اجانب در آن باشد، کوشش کنییک مملکتى جنگ» 

شود. هر جاى  قدم دوم، قدم سازندگى است، مهمتر از قدم اول است. قدم سازندگى از حاال به بعد شروع مى

. این سخنان امام خمینی سرآغاز دوران جدیدی در تاریخ 53« این مملکت شما دست بگذارید خرابى هست

تکرار شونده و روح کلی سخنان امام در این دوره است. اینکه انقالب  انسان انقالبی می شود. این مضمونِ

تمام نشده و تداوم وگام دوم انقالب سازندگی است. دولت موقت از مردم به خاطر حضور در مبارزات انقالب 

اجازه ها باز گردند و  ها به خانه گوید از خیابانها  میبه آن« پیروزی انقالب»کند، و ضمن تبریک تقدیر می

 -در این دیدگاه در چارچوبه دولت« سازندگی»ی دوم یا  بدهند دولت مشغول باز سازی کشور شود. مرحله

شود. در مقابل دیدگاهی دیگری وجود دارد که پاسخ به چگونگی سازندگی را در ملت فهم و خواست می

و مردم هنوز باید در صحنه  کند. در این چارچوب هنوز انقالب پیروز نشدهچارچوب امت و امامت تدارک می

روند برای سازماندهی مجدد، برای آمادگی گردند، به مساجد میها به خانه باز نمیباشند. مردم از خیابان

تر از قبل است. امام روزانه  چند دیدار با مردم دارند. در این برای دور جدیدی از مبارزه که به مراتب سخت

ی ناتمام بودن انقالب است و کارهای پیشِ رو. امام از مردم می  دیدار های اغلب سخن از همین ایده

خواهند که همچنان در صحنه باقی باشند. مبارزه تمام نشده و فقط صورت آن عوض شده است. این دو خط 

هایش با مراجعه به آرشیو مطبوعات وقت کامال قابل مشاهده است. پاسخی که در دل مناسبات اول و تفاوت

شود، پدیده ، پیشرفت از طریق دولت است و پاسخی که  در دل مناسبات امام و امت تولید میشودمطرح می

 گیرد. نام می« نهاد های انقالب»ای استثنائی است که بعدها 

بود. بر اساس تحلیل آن ها از « حکومت در حکومت»ی یکی از سخنان پرتکرار اعضای دولت موقت، مسئله

اقدام به ایجاد یک دولت در درون دولت کرده اند. از این رو دولت بازرگان  شرایط وقت، نهادهای انقالب

ها نهادهای انقالب به وسیله بروکراسی موجود انجام شود و اگر نمود تا حد امکان کارویژهتالش بسیاری می

هنوز هم قرار است نهادی تشکیل شود ذیل دولت و به عنوان یک ارگان دولتی باشد، نه یک نهاد انقالب. 

-دوماه از انقالب نگذشته بود که احمد صدر حاج سید جوادی وزیر کشور دولت وقت تقاضای انحالل کمیته
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های خود در برابر نهادهای ها تقریبا به هیچ یک از  خواستهدهد. دولت تکنوکرات لیبرالهای انقالب را می

چه جالب توجه است، روایتی کند. اما آنهاست که سقوط میرسد، و نهایتا در راه همین مقابلهانقالب نمی

ی دولت موقت از تشکیل و طبعا ماهیت نهادهای انقالب دارند. به عنوان نمونه است که اعضای برجسته

ای که از داند که با الهام از ایدهرا محصول جلساتی می« جهاد سازندگی»ابراهیم یزدی حدود سه دهه بعد 

گی، با جمعی ازجوانان در دفتر نخست وزیری داشته است.  در حالی که با ها در سازندسفر کوبا و تجربه آن

مراجعه به مطبوعات وقت روشن می شود یک ماه پیش از سفر یزدی به کوبا، جهاد سازندگی در چارچوب 

ها برای این که نشان بدهد نهادهای انقالب در چارچوب دولت و ملت امت و امامت تشکیل شده است. آن

 گویند!اند به صراحت دروغ میتشکیل شده 

زند. در دوران دفاع مقدس انسان  آغاز و پایان جنگ دوران جدیدی در تاریخ حیات انسان انقالب رقم می

شود به انسانی معطوف به شهادت. این بُعد و دوره از تاریخ  انقالبی از انسان معطوف به تعاون، تبدیل می

مند و در چارچوب انسان  دیده شده هر چند نه به صورت نظام ی ادوار دیگر انسان انقالب بیشتر از همه

ای عسرت بار برای انسان انقالب رقم  رسد و دوره و دهه انقالب.با پایان جنگ این دوران به پایان می

ی دولت  ای مشابه اراده دهد. اراده خورد. دوره ای که انسان انقالب نهادهای اجتماعی خود را از دست می می

آورد. رهبری انقالب دربرابر این اراده ایستادگی  انحالل نهادهای انقالب اسالمی سر بر می موقت برای

 کند:  می

آوردیم. اینکه  داشتیم، باید آن را به وجود مى پاسداران انقالب اسالمى را نمى  من معتقدم اگر ما امروز سپاه»

هایى  با زبانهاى مختلف، زمزمه - از سپاهداخل و بیرون  -ها پس از پذیرش قطعنامه، در گوشه و کنار بعضی

ها یا ناآگاهانه و ناهوشیارانه بود، و یا  چه خواهد شد، به اعتقاد من این زمزمه  درست کردند که سرنوشت سپاه

ام که بسیار  این تعبیر را مکرر گفته  بدخواهانه و مغرضانه. من به برادران عزیزمان در مسئولیتهاى باالى سپاه

ترین بازوى قدرتمند را قدرناشناسى کنند، یا آن را از دست  ت که مسئوالن یک نظام، مطمئننابخردى اس

 54«بدهند و یا تضعیف کنند.

ی سپاه را ی ناتمامش  دربارهشود پروژهموفق می« مغرضانه»یا « ناآگاهانه»اما در پایان این دهه، این حرکت 

رساند. کوچک سازی، استحاله، ادغام، انحالل، مدیریت  در ارتباط با بسیاری از نهادهای انقالب به پایان

« مسخ»های شبه دولتی و در یک کالم های اقتصادی و کارتلدولتی و ناکارآمد، بدل ساختن به کلوپ

ی اول نقش سازماندهی  سرنوشت تلخی است که نهادهای انقالب پیدا می کنند. نهادهای انقالبی که در دهه

اند بخشی از سازمان  اند یا حداکثر شده نقالب را داشتند، حاال یا منحل شدهبه جنبش اجتماعی انسان ا

 اداری.
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های  شود به  انسانی که برای نقش دهد و تبدیل می انسان انقالب انسجام اجتماعی خود را از دست می

هاشان به  العاده مهم خود سازماندهی مناسب را ندارد. امام خمینی در آخرین آموزه اجتماعی و انقالبی فوق

؛ از «ان به پایان نرسیدهشما باید بدانید که کارت»می گفت: « لشکر مخلص بسیج»انسان انقالبی، به 

گفت و از  می« نمایى تحجرگرایى و مقدس»و « پرستى پول»، «استکبار»شان در مبارزه با  مسئولیت

فرزندان عزیز »به  55فکر کنند.« ایجاد حکومت بزرگ اسالمی»خواست به  می« بسیجیان جهان اسالم»

 -هاى اسالم ناب محمدى ه استوارى پایهبه تنها چیزى که باید فکر کنید ب»کرد:  خود تأکید می«  جهادى

  56«است. -صلى اللَه علیه و آله و سلم

 آورد: هایی مهم سخن به میان می هایی داشت و از مسئولیت حرف« مخلصان انقالب»رهبر انقالب هم برای 

جدیدى در   ى ى ممتازه کنند و حقیقتاً در صدد این هستند که طبقه کسانى هستند که تالش مى»

ها  وپادارى ها و دست جمهورى اسالمى به وجود آورند. به خاطر انتخاب ها و انتصاب ها و زرنگىنظام 

اند، به اموال  و مشرف بودن بر مراکز ثروت، و از طریق نامشروعى که با زرنگى آن را یاد گرفته

ظام درد درست کنند. ن ى ممتازان و مرفّهان بى اى جدید طبقه عمومى دست بیندازند و یک طبقه

طور برخورد سختى کرد؛ حال از درون شکم نظام  درد و معارض و مخل، آن اسالمى، با مرفّهان بى

 درد جدید طلوع کند! مگر این شدنى است؟! به فضل پروردگار، ى مرفّه بى اسالمى، یک طبقه

 57.«هاى بزرگى به وجود آید و اسالم نخواهند گذاشت که چنین انحراف مخلصان انقالب

های اجتماعی متناسب  شرایط است که برخالف دوران پس از پیروزی انقالب، نهادهای و سازماندهیدر این 

است که نقش اجتماعی جدیدی پیدا « انسان انقالب»شود، بلکه این  ها انسان انقالب خلق نمی با مسئولیت

 کند. می

های جدیدی  انقالب، آرمان سازمانِ دولت پس انحالل و تصاحب نهادهای انقالب اسالمی، برای انسانِ بی

های عمرانی تواند با استفاده از نیروهای بسیجی طرحبسیج می»گوید: کند. رئیس جمهور وقت می تعریف می

دهد حضور فعال از جمله کویرزدایی، درختکاری و سایر کارهایی که در این زمینه جهادسازندگی انجام می

موردی از رئیس جمهور وقت است و نه تنها منحصر به ی البته این سخن نه یک گفته 58«داشته باشد.

علی »شخص اوست. بلکه این نگاهی است که به نوعی بر کلیت کابینه دولت وقت حاکم است، چنان که 

، وزبر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت هاشمی رفسنجانی، نگاه تکنوکرات ها به بسیج و نیروهای «الریجانی

چکانی فلج اطفال، از  د و پس بر شمردن حضور موفق بسیج در طرح قطرهکنانقالب را به خوبی تشریح می

ی  ای است از اراده های تنها نشانه این نمونه 59کند.یاد می« ظرفیت بومی توسعه»ها به عنوان بسیجی

 نهادهای رسمی مبنی بر طرد انسان انقالب و سپس تعریف جدیدی از آن.    
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کند کارهای مهمش در  ای که پیدا می کارانه ازتعریف جدید و محافظهدر ب« انسان انقالب»به این ترتبیب 

طبقه ی مرفه جدید بر آمده از دل »و « نمایى تحجرگرایى و مقدس»و « پرستى پول»، «استکبار»مبارزه با 

و مانند آن « قطره فلج اطفال»، «کویرزدایی»، «درختکاری»کند و به  را رها می« نظام جمهوری اسالمی

زادی اما یک رابطه  زاد انقالب اسالمی است. این هم شود. در نگره انقالب انسانی، انسان انقالب هم مشغول می

ی دو طرفه است. انقالب اسالمی با انقالبی انسانی پدید آمد و سرنوشتی هم بود با او دارد. اگر انسان انقالب 

تری از انقالب را به  انقالب مراتب متکاملکه  فعالیت انسان  کند؛ همچنان طرد شود، انقالب اسالمی رکود  می

شود و یک دهه  زمان می رساند. تاریخ رکود انسانِ انقالب و خروج انقالب اسالمی از ریل اصلی هم فعلیت می

یابد.  خورد. در پایان این دهه انسان انقالب حیاتی دوباره می رکود در تاریخ انقالب و انسان انقالب رقم می

« خواهی  جنبش عدالت»مسئولیت اصولی جوانا مومن انقالبی مطرح می شود،   مثابهبه « خواهی عدالت»

گرداند. منتخب را  گفتمان عمومی و نهایتا دولتی را شکل می دهد که انقالب را به ریل اصلی خود باز می

 دهد.  شکل می

موارد سطحی محدود  های خیابانی به های محدود اعتراض ی هفتاد در عسرت و چارچوب گری در دهه انقالبی

هایی است که یک بسط  یابد. به عنوان نمونه شهید آوینی از چهره کم شکل نوین خود را باز می شد کم می

زند و پای  ی فرهنگ و هنر حرف می کند. از انقالب اسالمی در عرصه گری ایجاد می بنیادین در معنای انقالبی

 کند. ها باز می انسان انقالبی را ببه این عرصه

وری جا صرفا به طرح کلیات و مر ای است. که در این مبحث تاریخ انسان انقالب اسالمی بحث پردامنه

شناسی و بازشناسی تبار تاریخی انسان  اکنون و پس ازطرح درآمدی بر مفهومزده بر آن پرداختیم.   شتاب

های امروز  ، نقش و چالششناسی امروز آن سخن راند. از جایگاه، مسئولیت انقالب بهتر می توان از جامعه

های مختلف اجتماعی  ی اخیر ما با نوعی ظهور مجدد انسان انقالب در عرصه  انسان انقالب. در طول یک دهه

ی اجتماعی که ظرفیت و  ها مشابه است. در هر حوزه مواجهیم. مکانیسم این ظهور مجدد در  تمام این عرصه

، پرورانده  و  ، رهبر انقالب اسالمی آن ظرفیت را بازشناسی کرده ههای انقالبی بود های انسان امکانی از فعالیت

 اند.  موجودیت اجتماعی داده است. برای آن های ادبیات نظری و فضای اجتماعی تولید کرده

ای، نسبت صنعت و  های بنیادین، هسته افزاری و تولید علم چه در بخش علوم پایه و فنی )سلول جنبش نرم

ای دانش بنیان( و چه در بخش  علوم انسانی )تولید علوم انسانی اسالمی(، ه دانشگاه  و شرکت

نگاری دفاع مقدس، شعر آیینی و  دانشجویی انقالب اسالمی، اردوهای جهادی، حرکت ادبیات و خاطره جنبش

 اند. های متمایز اجتماعی بدل شده انقالب،  و تحول در حوزه، الگوی پیشرفت و مانند آن امروز به جریان

های مذهبی، فعاالن قرآنی، سینمای انقالب، ، حرکت  های زنان، مداحان و هیئت همچنین خرده مانند جریان

و   گیری های اندیشه راهبردی در حال شکل ورزی درباره مسائل اصلی وراهبردی انقالب در  نشست اندیشه
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طلب و  اصالح-ی غلط اصولگرا نهها کمک کرده انسان انقالبی از دوگا گیری این جریان اند. شکل هویت یابی

 بازان رها شده و هویت اجتماعی مستقلی به ثبت برساند.   اهداف سطحی و قدرت محور سیاست

ی  زاد انقالب. هر چند اخیرا جلوه جناح مؤمن انقالبی یک مفهوم جدید نیست و راجع است به انسانی هم

ها. انسانی که پس از  ی که اشاره به دارد به این حرکتا ی در ادبیات رهبر انقالب پیدا کرده است. جلوه ا ویژه

ای ظرفیت بومی توسعه بودن و  اش، پس از دوره های حضور اجتماعی ای افول و انحالل نهادها و سامانه دوره

هایی  شان جنبش ترین ای از مهم کاری، با دیگر به مسائل اصلی انقالب توجه نشان داده و حول پاره درخت

داده است و امروز در برابر خود از یک سو عزم نهادهای رسمی برای طرد کردن خود را  اجتماعی تشکیل

فرعی کردن امور. جنبش جوانان مؤمن انقالبی همچنین در برابر  -بیند و از سوی دیگر آسیب مهم اصلی می

در در ی اصلی و فرعی  ترهای منفعت طلب و در سودای قدرت، جای مسئله این مشکل قرار دارد که بزرگ

ذهن و زبانش تغییر دهند و او را از مسائل اصلی انقالب غافل کنند و به مسائل فرعی ای مشغول سازند که 

 واجد منفعت سیاسی برای خودشان باشد.   

ی تاریخ انقالب است. تاریخ انقالب با حرکت یا  موتور محرکهو انسان انقالب اسالمی  جناح مؤمن انقالبی

از نیروی معطوف به و  باشد انسان  انقالب، انسان انقالب ق می خورد. اما هنگامی که ورانقالب  انسانسکون 

بود تلنگری است  بازطرح مفهوم جوانان مؤمن انقالبی و مفاهیم هم ماند.نهای اصلی انقالب بودن باز مسئله

برای توجه نظری و عملی به این جریان. آغاز این بازطرح از سخنرانی در جمع خبرگان رهبری اشعاری 

استعاری دارد به ضرورت توجه نخبگان و خبرگان به این جریان. این توجه در بعد مفهوم شامل توجه به 

لوژیک این جنبش و در بعد اجتماعی شامل حمایت از آن در برابر نیروی طرد کننده ی نیازهای ایدئو

 نهادهای رسمی است.  

بندیجمع

ی خبرگان است  ی وظیفه انقالبی ماندن، انقالبی انقالبی اندیشیدن و انقالبی عمل کردن که معنای کلمه

ی  امام خمینی و تداوم آن در اندیشه ی یابد. حسب نظریه متناسب با معنای انقالب اسالمی، سامان می

شود. اسالم انقالبی که  ی مفهومی شامل چهار مفهوم کلیدی تشریح می رهبری انقالب اسالمی در یک سازه

گری یا کوشش برای  سازد. انقالبی انقالب انسانی را به دنبال دارد و انسان انقالبی که انقالب اسالمی را می

ی توجه به اسالم  می و انقالب اجتماعی اسالمی متضمن کوشش در دو جبههرسیدن به انقالب انسانی اسال

مجلس ستدالل رهبر انقالب در تفسیر موجز از سیرت حقیقی ا حال بهانقالبی و توجه انسانی انقالبی است. 

 مجلس که بود خواهد این کلمه یک آن بکنم، عرض کلمه یک در بخواهم اگر» گردیم: بازمی خبرگان

ورزی انقالبی، عطف  اقتضای اندیشه .«بکند عمل انقالبی و کند فکر انقالبی باید بماند؛ انقالبی باید خبرگان

این وجه از انقالبیگری در در ضمن نمونه ی عینی بازتولید توجه به بسط نظری مفهوم اسالم انقالبی است. 
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مستلزم پشتیبانی نظری و ه و به عنوان نمونکم  نیز دست یعمل انقالبالهیات ضداستکباری تشریح شد. 

ورزی و کنشگری انقالبی  دیشهمستلزم ان «ماندن انقالبی» نقالبی یا جناح مؤمن انقالب است.عملی از انسان ا

 است و تعلق خاطر به انقالب اسالمی و یا حتی مشارکت تاریخی در آن کافی نیست.
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