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 مقدمه

 ید،)سع «است ییگرااسالم منطق ینترمنسجم ،همینی ]امام[ یاسـیسـ تفکر» کت منجا از
ــ و بحث (223-222 :2471 ــتاند یبررس ــرور  همینی امام یش  یطرف از دارد. ذاتی ض

 و اساسنامت و یالتیتشک ساهتار یدارا کت نهادمند و یافتتسازمان یهاتالش کت است روشـن
ــت مرامنامت ــور  بت و اس ــود،یم انجام یگروه ص  و یفرد هاییتفعال از بهتر یجینتا ش
 کبیر رهبر و عار  فیلســو ، مفســر، یت،فق یدگاهد اســت الزم ،ینبنابرا دارد. نـامنمم
 از یکی و زده رقم را جهان انقالب ینتربزرگ کت همینی امام حضــر  اســالمی،انقالب

 انتقال یســممکان ینبهتر و کرده یریتمد را جهان یهاجنگ ترینیچیدهپ و ترینیطوالن
 و محک مورد کرده، عمل ممیزموفقیت بســیار هم عمل مرحلت در کت نموده یطراح را قدر 

 .گیرد قرار بررسی
 ست یلذ سازیتشّکلم حوزه در همینی امام عمل و یشتاند مقالت ینا در اساس، این بر
 این در منچت .گیردیم قرار یبررســ مورد ســازیجریان و ســازیجبهت ســازی،تشــّکل محور
 و معار  و اســالم بت مغاز از همینی امام نگاه کت اســت ینا رســدیم نمر بت مهم زمینت،
 منکت نت اســت  نهادی و ســازمانی تشــّکلی، حال ینع در و یجهان نگاه یک اســالم، احکام
 ترمهم و کنند اضافت من بت را تشّکل یا سازمان نهاد، کت بخواهند منگاه و باشد یزچ یک اسالم

 دهد یعمل و ینیع جنبت من بت ستا توانستت و یدهبخش تحقق را نگاه ینا همینی امام ینکتا
 یکشورها تمام و یرانا است معتقد همینی امام است. شـده اشـاره منها بت مقالت ینا در کت

 است عصر ولی حضر  هم انجمن این رئیس و اسـت یاسـالم انجمن یک ی،اسـالم
 با یگروه چت و تنها چت مســلمانان کت اســت الزم و (227 :6ج ،2472 ،همینی موســوی)

ــ  قدر بت حق متکل یاعتال یبرا یاله یزهانگ  یامبرپ از گرفتن الگو با و کنند تالش هود وس
 .نشوند ناامید و مأیوس گاههیچ اعمم

 است وردهبرنخ باشد پرداهتت مسئلت این بت کت اثری بت کرده جستجو نگارنده کت جایی تا
 سازی،تشّکل سطح ست در همینی امام سـازیمتشـّکل نگاه بتراج  اثر اولین این ظاهرا   و

 مهم هایینومور از (.242 – 12 :2417 یی،زالک .)ر.ک است سازیجریان و سـازیجبهت
 را روابط ینا شکل، از اسـتفاده با و کرده توجت سـطح سـت ینا روابط بت کت اسـت این ،مقالت
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 روش با شده تالش و است یاکتابخانت مقالت اطالعا  گردموری روش اسـت. داده یحتوضـ
 ییهابخ  در و شده ارائت فقت اصول و منطق دان  در کت داللت روش و یفیتوص و تحلیلی

  .کند ارائت را بحث یاستنباط و اکتشافی روش از استفاده با هم

 تشّکل :اول سطح .1

 ینظر ویالگ .1-1

 همینی امام نمر از .رویدیم و زندیم جوانت ییجا از و دارد یمغاز نقطت تشّکلی هر .2
 «صفر زیر از بلکت» و (244 :2ج ،2472 ،ینیهم موسـوی) «صـفر از یبا  تقر» تشـّکلی هر

 موســوی) «اســت شــده شــرو  ،کاش نقطت از» و (122 :27ج ،2472 همینی،موســوی )
 «شد شرو  صـفر از هم یعتشـ مذهب» اسـت معتقد یشـانا .(36 :26ج ،2472 همینی،

 از قبل، سال صد چهار یصد،س از هم استعمارگران یحت و (247 :2415 ،همینی موسوی)
 در همینی امام .(11 :2415 ،)موســوی همینی یدندرســ ینجاا بت تا کردند شــرو  صــفر

ــالمی  یروزیپ یلاوا ــرا بت توجت با وانقالب اس ــر یران،ا زمان من یطش  هر» کت دارند یحتص
 ... کرد. شرو  صفر یرز از را من یدبا ینجاا در شود شـرو  صـفر از یدبا جا هر در کت یزیچ

 رسد،ب صفر بت تا یمبکش یادز زحمت و یمکن شرو  صـفر یرز از یدبا ما کنمیم عرض ینکتا
 و یزچ همت ،یراه زمان دو در هصوصا   و یشـاهنشـاه مد  طول در کت اسـت ینا هاطر بت

 (.122 :27ج ،2472 ،)موسوی همینی «... و اندبرده عقب بت را هاجوان افکار هصوصا  
 :22ج ،2472 ،)موسوی همینی داندیم یمهم مسـئلت را هاتشـّکل یریعضـوگ امام .1
ــانپ در و (162 ــالم یهاانجمن یتاتحاد بت یامش ــجو یاس  اظهار یکاممر و اروپا یاندانش

 ردیگ و عربی کشورهای و پاکستان و هند در یاندانشـجو یرسـا بت منها کت کنندیم یدواریام
 عدالت و اســالم کنند کوشــ  و بدهند گســترش را هود فعالیت دامنت و بپیوندند کشــورها
 (.221 :26ج ،2472 ،)موسوی همینی کنند معرفی طبقا  همت بت را اجتماعی

 یدارا را هاتشــّکل بلکت داند،ینم یتاهم از درجت یک یدارا را هاتشــّکل همت امام .4
 عنوان کت ییهاتشــّکل مثل ،هاتشــّکل از یبره در اســت معتقد و داندیم مراتب ســلســلت

)موسوی  کرد یریعضـوگ یشـتریب دقت با یدبا یاسـالم یهاانجمن مثل یا و دارد یاسـالم
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ک و  (414 :23ج ،2472 ،همینی  ی،شغل یلی،تحص سوابق یری،عضوگ یبرا کت کندیم یدتأ
ــالم انقالب با افراد رابطت و یهانوادگ ی،فکر  دمور انقالب یروزیپ از بعد و قبل در یاس

 (.162 :22ج و  76 :25ج  411 :23ج ،2472 ،)موسوی همینی یردگ قرار یبررس
ک امام  بت را منحر  یهاگروه و فاسد اشخاص حساس، یهاتشّکل در کت کندیم یدتأ
 هم کت کنند عضو را یاشـخاص و (321 :23ج ،2472 ،)موسـوی همینی ندهند راه تشـّکل
 ،)موسوی همینی باشند روشن سوابق یدارا و یانقالب و مسـلمان اشهانواده هم و هودش
 اندک دلیل بت را صالح افراد کت یسـتن ینا همینی امام منمور البتت .(411 :23ج ،2472
 حصــال کت ]را[ یافراد یجزئ امر یک یبرا» معتقدند بلکت گذاشــت، کنار گذشــتت یهطاها

 ،ینی)موســوی هم «یدباشــ داشــتت جاذبت کت یدبکن چت هر یدبا .یدبگذار کنار یدنبا هســتند،
 (.221 :6ج ،2472
 بر عالوه باید تشّکل گردانندگان مخصوصا   و اعضا کت دهندیم هشدار همینی امام .3

 تا بگیرند عبر  گذشــتت از و باشــند هامآب مقدس و نماها یروحان القائا  مواظب ینکتا
 دوباره منان کت شود سبب هایشیاندساده و موردیب هاییدلسوز و فراموش منان یانته مبادا

(.172 :12ج ،2472 ،)موسوی همینیبرگردند نمام سازسرنوشت و یدیکل یهاپست بت
 اســت. منحر  یال تشــک و هاگروه با مرزبندی تشــّکل، یرمد مهم یفوظا یگرد از .2

 و هاستتشّکل بر نمار  بت معتقد همینی امام اسـت. مهم امر یک یزن تشـّکل بر نمار 
ک  یتصــد یا و نشــود یمهم تشــّکل وارد یمنحرف شــخ  نخواســتت یهدا کت کنندیم یدتأ

 داهل هم نمار  ینا .(221 :6ج ،2472 ،)موسوی همینی یردنگ عهده بر را یمهم تشّکل
 معرو  تب امر یسممکان اساس بر یرمد یتفعال بر اعضا یرسا توسط هم و یرمد توسط تشّکل

 ســطو  در کت کرد یطراح یســازوکار توانیم هم و یردبگ صــور  تواندیم منکر از ینه و
  کند. نمار  هاتشّکل یتفعال بر مختلف

 پاسخ مضر؟ یا است مطلوب تشّکل تعدد یام هاست.تشّکل تعداد بت ناظر یگرد نکتت .7
 یتاوز ینا از تشّکل یاعضا اگر .یستن اهتال  مفهوم بت یدجد تشـّکل کت اسـت ینا امام

 رطر ب مسائل یاریبس کنند، یبانیپشت اسـالم و نمام از کت اندمصـصـم منها همت کت بنگرند
 تبعیت یانجر یک از فقط باید افراد همت کت یســتن امعن نای تب امر ینا یول ،شــودیم
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 (.261 :12ج ،2472 ،)موسوی همینینمانید
 .کندیم مشــخ  را یطیشــرا من یبرا اما ،پذیردیم را هاتشــّکل تعدد امام حضــر 

 هصومت بت اهتال  نکردن یلتبد و سلیقت اهتال  عین در رفاقت حفظ هد ، در وحد 
 هد  با کت است طلبگی مباحثت مدل کند،یم ارائت امام کت یمدل است. یطشرا ینا جملتاز

  اهتال من و دارند یدگاهد اهتال  یکدیگر با ی،دوست و محبت حفظ و (دان  )کسبواحد
 (.36 :12ج ،2472 ،)موسوی همینی کنندینم یلتبد تن  و هصومت بت را

 کنند، دفا  تشّکل غالب در اسالم از هواهندیم کت یافراد کت است ینا مهم شاه  .6
 ،اشندب نداشتت را شرط ینا اگر و کنند شرو  هود از و باشـند پایبند اسـالم بت هودشـان یدبا

 امام قرائت در (.133 :23ج ،2472 ،)موســوی همینی کنند یادهپ را اســالم توانندینم
 مخصوصا   و مسلمانان همت و دارد یتال ست حداقل کت است جام  دین یک اسالم ،همینی

 تالی .نندک اجرا یتال ست ینا در را اسالم یدبا اسالم بت منتسب یهاانجمن و هاتشّکل یاعضا
 قدمعت و باشد نداشتت مشکل یاعتقاد لحاظ از یکس است ممکن .اسـت اعتقادی الیت اول،

 یاسالم اهالق یدارا دوم( یت)الیاهالق لحاظ از اما ،باشد یند اصـول و یاسـالم یدعقا بت
 الم،اس ظواهر بت تعهد یعنی است  یاسالم اعمال سوم، یتال باشد. داشتت کبر مثال   و نباشـد

 امام سویک از تبیین، این با (.همان) اسـالم احکام بت کردن عمل و اسـالم ینواه و اوامر بت
 حالت یک فقط را عباد  و گذاردینم کنار یکل بت را عباد  یماد و یحس مماهر همینی
 بت و یهارج یحسـ عمل تنها را عباد  یگر،د طر  از و گیردینم نمر در یمعنو و یروحان

 یدمحمدباقرس یدشـه اللتیتم یرتعب بت تا کندینم یمعرف یزن یروح مضـمون و محتوا از دور
 ادابع همت کت شود یانتم ینید نتیجت، در و باشد کرده حفظ پرستیبت با را اشفاصـلت یمحک

 (.24 :2412 حکیم،) است کرده مراعا  را انسان
 یتهو استحکام و وحد  در یمهم نق  اسـالم، ابعاد همت بت یبندیپا اسـاس، این بر

 و شودیم هاتشّکل و هاگروه یرسـا از منها یازامت و تفاو  موجب و دارد هاتشـّکل یاجتماع
 ذوب بلکت و شدن جذب از و کندیم برقرار اعضـا یانم در را یدوسـت و تفاهم و تعاون رو 

 ،لمتک یک در و یریتکف و یبرالیل و یکیالئ یتقلب یهااسالم و هاتشّکل یگرد در منها شـدن
 و اشدب معار  و اسالم بت پایبند باید تشّکلی هر بنابراین، .کندیم یریجلوگ یکاییممر اسالم
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 کت سالما یظاهر احکام یترعا بت التزام کت گفت بتوان ظاهرا   .یردبگ یدتقل مرج  از را ین د
 اگر کت یمعن ینا بت است  یروشن گرسنج  هاتشّکل یبرا شده، گفتت المسائل یحتوضـ در

 یملع احکام با تضاد در من اساسنامت یمحتوا و مفاد بلکت و اعضـا یا تشـّکل یسرئ یتفعال
 است. شده منحر  یممستق صراط از کت بداند یدبا گرفت، شکل
 شرو  مدم هود از هایروزیپ و هاشکست همت اسـاس» اسـت: معتقد همینی امام .7

 امور تمام اساس انسان باور است. شکست اساس و است یروزیپ اسـاس انسـان .شـودیم
 یفضع یکشورها بت کت بودند ینا دنبال بت داردامنت یغا تبل با هاابرقدر  منکت حال اسـت.

)موســوی  «بدهند انجام توانندینم را یصــنعت و یریتیمد کار یچه و اندناتوان بباورانند
 مهم ارکان از یکی نفس بت اعتماد و یهودباور ،مبنا ینا بر (.457 :23ج ،2472 ،همینی
 در تواندیم برسد، نفس بت اعتماد و یهودباور بت تشّکل یک اگر .دهدیم یلتشک را تشـّکل

ــکوفا را یهودباور ینا هم یگراند ــرفتپ باعث و کند ش ــور یش ــود کش  یجا بت اگر اما ،ش
 ماند، کمک منتمر و دوهت یگراند بت چشم یگران،د بت یهودباور رو  یدندم و یهودباور

 شد. هواهد یفروپاش دچار یکنزد یندهم در
 از  یپ است. تشّکل یا هصـوص یگرد از ییتنها و غربت از یدننترسـ و اسـتقامت .1

 شکل معدود و محدود جم  یک با و نفر یک با تشّکل ،همینی امام یدگاهد از کت گفتیم ینا
 و ییتنها از یاسالم و یاله تشـّکل یک اسـاس، این بر .رسـدیم ثمر بت و بالدیم و گیردیم

 بت هدا بر توکل و قدم ثبا  با بلکت ،دهدینم راه هراس هود بت امکانا  کمبود و غربت
 یک بماند هم تنها همینی اگر فرمود همینی امام چنانکت کندیم حرکت هود هد  یسو

ــتی بت و ظلم با مبارزه از لحمت ــوی همینیممد نخواهد کوتاه پرس  :12ج ،2472 ،)موس
427.) 

 کت هم ییهابرنامت ین،بنابرا است. یراهبرد نگاه یک هاتشّکل بت همینی امام نگاه .25
 عاقلی چیه» :نویســدیم 2437 ســال در یشــانا اســت. بینانتواق  و یراهبرد دهندیم ارائت

 برای شود. منتهی اسالمی ومتکح لکیتش بت زودیتب ما ما یتعل و غا یتبل تک ندارد انتمار
 نیا م.یدار مستمری و متنو  هایتیفعال بت اجیاحت اسالمی ومتکح استقرار در افتنی قیتوف

ــت هدفی ــوی همینی «دارد زمان بت اجیاحت تک اس ــنهادپ (.243 :2415 ،)موس  امام یش
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 از منگاه (.243 :2415 ،)موسوی همینیاست قرن دو برای فعالیت و ریزیبرنامت همینی
 پاسخ در است گردو درهت غرس مشغول کت یرمردیپ من در کت کنندیم یاد یمعروف داستان

 دهد،یم ثمر مردنت از بعد و یگرد ســال پنجاه کت کارییم گردو گویدیم او بت کت یکســ
 ،)موسوی همینی بخورند یگراند تا کاریمیم ما یم هورد ما کاشتند یگراند دهدیم پاسـخ
 بدون یدبا کت اســت کرده مطر  هم را قرن ســت امتداد در یتالشــ افق امام (.243 :2415

ــار  و زندان بت توجت بدون و یدیناام و یأس ــوی  یمودپ را من مبارزه یهارنج و اس )موس
  (.242 :2415 ،همینی

 با ایدب المللینب و یامنطقت ســطح تا گرفتت یمل و محلی ســطح از تشــّکل، یک بنابراین
 بت و کند الیتفع یندهم یهانســل بت نگاه با و بلندمد  یافق و مســتمر تالش و توکل و امید

  بکشد. طول قرن چند اگر یحت نباشد، یناکاف و ناق  و مد کوتاه نتیجت دنبال

 یعمل یالگو .1-3

 را من همینی امام کت است ییهاتشّکل مهم یقمصـاد از یکی یران،ا یاسـالم انقالب نمام
 و یجان هایینتهز با همراه تشّکل، ینا یستأس اسـت روشـن کتچنان اسـت. کرده یستأسـ

 اشاره من بت قبل قسمت در کت است بوده یطوالن یامبارزه و گوناگون هطرا  یرشپذ و یمال
  .یمکرد

 ی،فرهنگ یی،قضا ینی،تقن گوناگون یهاتشـّکل یستأسـ ی،اسـالم نمام یستأسـ از پس
 سازیتشّکل در یشانا یعمل اقداما  جملت از توانیم را همینی امام توسط ... و یهدمات

 یستأســ و یطراح مردم مختلف اقشــار و کشــور یازهاین اســاس بر هاتشــّکل ینا کرد. ذکر
  اند.شده

 
 خمینی امام توسط شده یستأس یاسالم انقالب یهاتشّکل .1 جدول

ف
ردی

 

 تشّکل اسامی تشّکل نوع

 تقنینی 2
 نمام، مصلحت تشخی  مجم  روستا، و شهر شوراهای اسالمی، انقالب شورای

 اساسی قانون بازنگری شورای
 ،یانزندان عفو یأ ه یا ،شکا بت یدگیرس یأ ه ی،اسالم انقالب دادگاه و دادسرا قضایی 1
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 یقتلف ،هازندان اصال  ستاد ی،ادار ین گز یأ ه ی،حکومت یرا تعز سازمان
 امور دادگاه روحانیت، ویژه دادگاه هاص، یهادادگاه کشور، و انقالب کل یدادستان

 دادگاه قضا ، انتمامی دادگاه تهران، شهرداری ویژه دادگاه ارت ، دادگاه صنفی،
 اساسی قانون 31 اصل

 فرهنگی 4

 یغا تبل یعال یشورا ی،فرهنگ انقالب یعال یشورا و ستاد ی،سوادمموز نهضت
 یشورا ی،اسالم یغا تبل سازمان ی،اسالم یغا تبل یهماهنگ یشورا ی،اسالم

 امام مثار نشر و یمتنم مؤسست قم، بانوان مکتب قم، یتعلم حوزه یریتمد یعال
 اسالمی انقالب اسناد مرکز ،همینی

 هدماتی 3
 ادجه اسالمی، انقالب مسکن بنیاد امداد، کمیتت جانبازان، و مستضعفان بنیاد

 هرداد پانزده بنیاد اسالمی، انقالب شهید بنیاد سازندگی،

 دفاعی 2
 نیروی زمینی، یروی)ناسالمی انقالب پاسداران سپاه اسالمی، انقالب هاییتتکم

 فا ،د عالی شورای مستضعفین، بسیج قوا، کل فرماندهی (،دریایی نیروی هوایی،
 جنگ پشتیبانی شورای

 مقطعی 7

 یمل وقصند اعتصابا ، یمتنم یتتکم نفت، یمل شرکت اوضا  بت یدگیرس هیأ 
 اهتال  حل یأ ه یران،ا در یکاممر یا جنا یبررس یأ ه انقالب، هسارا  یمترم
 ی،اماده هشت فرمان یگیریپ ستاد ین،مهاجر امور یادبن تخلفا ، بت یدگیرس و

 دوره ینسوم انتخابا  بت رسیدگی هیأ  شده، بمباران مناطق امور بت رسیدگی ستاد
 اسالمی شورای مجلس

 (8 دفتر :1831 خمینی، امام منبع:)

 از: است عبار  رسدیم نمر بت یتاهم با یانم ینا در منچت
ــّکلی هر همینی امام .2 ــاس بر را تش ــ جامعت یازن یک اس  واق  در و اندکرده یستأس

 ازین من کردن برطر  و جامعت یازهاین از یازین بت دادن پاسخ تشـّکل، یستأسـ از هدفشـان
 از قبل یداب بنابراین، .باشد داشتت اولویت یشانبرا تشّکل یلتشک صـر  منکت نت ،اسـت بوده

 را من مناســب تشــّکل ســپس ،شــناهت را هد  جامعت نیازهای یا یازن ی،درســت بت یزچ هر
  کرد. یستأس

  است کرده یستأس هودش مناسـب زمان در و موق  بت را تشـّکلی هر همینی امام .1
 نکتیا محض بت بلکت گیرد، صــور  یدنبا منها شــدن کهنت از بعد نیازها کردن برطر  یعنی
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 شود. یستأس مشکل من حل یبرا تشّکل یدبا داد یرو جامعت در یازین یا مشکل
 بت را حکومت هنوز کت دادند یلتشک را یاسالم انقالب یشـورا یزمان همینی امام .4

 یگاه کت است نکتت ینا یانگرب مطلب ینا بودند. یامدهن یرانا بت هنوز و بودند نگرفتت دسـت
 شود. یشیاندچاره من حل یبرا و بینیی پ یازن کت است الزم

 کتچنان و هستند برهوردار یتجامع از اندکرده یستأس همینی امام کت ییهاتشّکل .3
 بعدیتک و دهندیم پوش  را انسـان وجود ابعاد همت و نیازها شـود،یم مالحمت جدول در

 هم و یینشب ی،فکر ی،روح یازهاین هم و یاتیح ی،جسم یتی،امن یازهاین هم یعنی  نیستند
 .کنندیم ینتأم را یاحساس و یعاطف یازهاین هم و یارزش ی،اهالق یازهاین

 ندارند قرار ناب اســالم هارچوبچ در کت را ییهاتشــّکل همینی امام مقابل، نقطت در
 .)ر.ک است شـده داده نشـان حدودی تا زیر جدول در کت کشـدیم چال  بت و کندیم نقد
 (.711- 434 :41 دفتر ،2472 همینی، امام

 خمینی امام توسط شده نقد یهاتشّکل .2 جدول

ف
ردی

 

 خمینی امام دیدگاه تشّکل نوع

 توده حزب 2

 (376 :4ج ،)موسوی همینی شاه. دستگاه بت مرتبط یفکث حزب
 (437 :2ج )همان، .اسالمی جامعت مطرود
 (14-11 :1ج )همان، .قلدرها و دارهاسرمایت طرفدار

 (14-11 :1ج )همان، .بود هایسانگل از مستقیما  
 (375 :26ج )همان، .ممریکا هم حاال و

 )همان( .جاسوس
 )همان( .گرتوطئت

 ملی جبهت 1

 (341 :4ج )همان، است. مختلف ما با منها راه
 (76 :24ج )همان، است. ینمسلم یبدبخت اساس گراییملی

ــوز و متعهد یمردان منان ینب در گرچت  یتاقل با لکن بودند، دلس
 انجام توانسـتندینم یمثبت کار دادنشــان قرار تنگنا در و منان فاح 
 (351 ،12ج )همان، دهند.

 . ... و
 تب یرانا کشور یوابستگ یجد طرفدار یمزاد اصـطال  بت نهضـت مزادی نهضت 4
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 است. نکرده فروگذار یکوشـش یچه از باره ینا در و اسـت یکامرم
 (372 :15ج )همان،

 .یســتندن مشــنا یاســالم فقت با و ندارند یاطالع اســالم از من افراد
 (372 )همان،

 (45 :22ج )همان، .منافقان با شفا  مرز نداشتن

 حجتیت انجمن 3

 مبارزا ، بحبوحت در و بودند کرده حرام را مبارزه هااییتحجت یروزد
 تب را شــعبان یمتن یچراغان اعتصــاب تا نمودند را هود تالش تمام
 انــد شـــده یونانقالب از تریانقالب امروز بشــکننـد. شـــاه نف 

 و اســالم یمبرو هود تحجر و ســکو  در کت یروزد یها«یتیوال»
 و عصمت یتب اهل و یامبرپ پشت عمل در و اندیختتر را ینمسـلم

 ی تع و تکسب جز یشانبرا یتوال عنوان و اندشـکستت را طهار 
ــت، نبوده ــر  و نموده یتوال وارث و یبان را هود امروز اس  حس

 (172 :12 ج )همان،  هورندیم را شاه دوران یتوال

2 
 حزب

 رستاهیز

 یران،ا مسلمان ملت مصالح و اسـالم با حزب ینا مخالفت بت نمر
ــرکت ــت و ظلم بت کمک و حرام ملت عموم بر من در ش ــالاس  یص

 منکر از ینه موارد ینترروشن از من با مخالفت و است  ینمسـلم
 (62 :4ج )همان، است.

7 
 یهاگروه

 و مارکسیتی
 کمونیستی

 حاال -سرانشان یاریشان،بسـ هم [یداهل هاییسـت]مارکسـ ینهاا
 تک است ییمنها سرانشان من اما نباشند جور ینا یشانهاجوان یدشا
ــر دربار از  االن و  دهندیم انجام ییکارها منجا در و درموردند س

 -ینهاا .مورندیم در سر منجا از ینهاا هستند  دربار نوکر شانیبعض
 .یاقعو یستکمون نت هستند یکاییمرم یستکمون -من اصطال  بت

 (211 :2ج )همان،

 (265 :2ج )همان، .یستن موافق یسمکمون با اسالم گاهیچه
 یک و اندکرده منجا و ینجاا بوده چت هر هودشــان مقصــد یبرا منها

 ما نهضت ندارد. ما نهضت بت یربط یچه و اندداده انجام ییکارها
 نهضت بت یهدمت یچه هم هایچپ و ندارد. هایچپ با یارتباط یچه
ــکن اندکرده چت هر و اند.نکرده ما ــت. بوده هال  و یکارش  اس

 (13 :25ج )همان،
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6 
 سازمان

 هاییکچر
 هلق فدایی

 ینا .ینجاا یمدار ما یشــورو هلق ییفدا یک کت یدنکن یاله شــما
 طر . ینا نت ،اندطر  من از ینهاا .اند«یکاییمرم یهاهلق ییفدا»

 «توده حزب» هم اول از .یمهســت من با مخالف ما را طرف  دو هر
 (446 :25ج )همان، بود. یسیانگل توده حزب یک

7 
 سازمان

 مجاهدین
 هلق

 یم،مســلم گویندیم  گردانندیبرم یا ماد بت ینهاا را یا معنو تمام
ــانتوح نت لکن ــالم یدتوح یدش ــت  یاس ــان نت و اس  تبعث بعثتش

 و امامتشان نت و است  یاسالم نبو  نبوتشان نت و است  یاسـالم
 تازه حال ینا ینکتا نت است. اسالم هال  بر اشهمت معادشان. نت

 کت یوقت در  اندشده یداپ است سال پانزده سـال، ده یعنی ]باشـد[ 
 کت هامدم ســنخ ینهم از یبعضــ بود، قم یتعلم حوزه یدشــا یلاوا

 تک گفتند و من ی پ یشانبعضـ ممدند یروز یک بودند، هم معمم
 عالم ینهم هم جزا است، عالم ینهم معاد کت یدیمفهم طور ینا ما

 (372-375 :25ج )همان، است.
ــتند، هلق طرفدار ینهاا  ینا مقابل در اما یران،ا هلق طرفدار هس

 .هیزندیم بر مســلحانت جنگ بت و ایســتندیم یرانا یلیونیم هلق
 (376 :23ج )همان،

1 
 حزب

 دموکرا 
 کردستان

ــتان «کرا ودم حزب» ــتند، هرابکار یتجمع یک کردس  یک هس
 :1ج )همان، هستند. ُمفِسد یتجمع یک هسـتند، فاسـد یتجمع
117) 

 هود برابر و برادر را شما کت کنمیم اعالم کردستان یفشـر مردم بت
ــا با برابر یحقوق از و دانیمیم  کت اکج هر در یرانیتانا برادران یرس

 یفرق یچه یاسالم یجمهور در و شـد. یدهواه برهوردار ید،باشـ
 (426 )همان، .باشدینم بلوچ و فارس و عرب و ُلر و کرد ،ترک ینب

ــور غرب هاییریدرگ ــت هایییریدرگ ما یزعز کش  جانب از اس
 مواجت من با را ما روز هر وابستت، هبریب هدا از یهاگروه کت یکامرم

 بر کت شودیم مربوط ما یاسالم انقالب یمحتوا بت ینا و ،اندکرده
 (124 :24ج )همان، است. گشتت بنا یواقع استقالل یتپا

25 
 هلق حزب

 مسلمان
 دارد. ضرر یشترب اسالم بت هادمکرا  من یهاتفنگ از شما یهاقلم

 منها کت است ییهاتوپ من از یشترب ضررش اسالم بت شما یهانطق
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ــررش بندند یم منها کت ییهاتفنگ و بندندیم ما جوانان بت  بت ض
 بت شما و است، معلوم دشمن منجا ینکتا یبرا است، یشـترب اسـالم

 هاییزهسرن از شـما یهاقلم .مییدیم یدانم بت یمخف یهاصـور 
 اهش رضا از یدهست مضرتر شما و اسالم  یبرا است بدتر هان رضا

 دهستن مخالف بود معلوم منها ینکتا یبرا اسالم، یبرا محمدرضا و
ــناهتندیم مردم و  مقاومت ،منها با کردندیم مخالفت را، منها ش
 هلق از یطرفدار پوشــ  در اســالم، پوشــ  در شــما کردند یم

ــلمان، ــالم هال  بر مس  :25ج )همان، .کنیدیم عمل یددار اس
451-425) 

22 
 فرقان گروه

 
 کشندیم را «یمطهر» یمقا مثل و هستند یستترور کت یگروه یک

 (217 :22ج )همان، .کنندیم اعالم و

 (های پژوهشمنبع: یافته)

 جبهه :دوم حطس .2

 ینظر یالگو .3-1

 یسممکان .میدیم یدپد جبهت واحد، دشمن یک با مقابلت هد  با تشّکل چند یوستنپ هم بت از
 ماهوی تفاو  و است تشّکلی سازیمتشّکل یسممکان همان ی،اجبهت سازیمتشـّکل ینمر

  دارد. وجود ساهتارها در ییرتغ بلکت ،ندارد من با
 جهان در یزمکمون و دارییتسرما یونیزم،صه فاسد هاییشـتر یدنهشـکان» جبهت هدِ  

 یکاستممر مخصـوصـا   هاابرقدر  بت زدن یلیسـ و (72 :12ج ،2472 ،)موسـوی همینی
)موسوی  «نباشد زمین در مسـتکبری» کت جایی تا (412 :15ج ،2472 ،)موسـوی همینی

 کلیدی سنگرهای و داشـت قدر  باید مهم این برای الجرم و («226 :6ج ،2472 ،همینی
ــوی همینی کرد فتح را جهان ــ یدبا و (412 :15ج ،2472 ،)موس  یجادا فکر در یجیانبس

 یهاتهست یدبا و یسـتن یرانا بت منحصـر فقط یجبسـ زیرا باشـند  یاسـالم بزرگ حکومت
)موســوی  یســتادا غرب و شــرق مقابل در و مورد وجود بت جهان نقاط یتمام در را مقاومت
 (.212 :12ج ،2472 ،همینی
 را اسالم ینمواز کت را یمسلمان هر ،اسـالم یرفراگ و جام  نگاه اسـاس بر همینی امام
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)موسوی  داندیم «الّلت حزب» عضو ،اسـت برهوردار یعیشـ یقدق انضـباط از و کرده قبول
 از یرغ و یقرمن مفهوم یک ،حزب مفهوم از همینی امام مراد (.357 :2ج ،2472 ،همینی

 و دستورا  تمام کت است معتقد همینی امام بنابراین، یاسـت.دن امروز متداول یهاحزب
 (357 :2ج ،2472 ،)موسوی همینی است کرده اعالم اسالم و قرمن را حزب ینا مشی هط

 یاسالم یشعارها با کت یرانا مردم تمام همت امروز کت دارد یحتصر یشانا ،سطح این در پس،
 (.357 :2ج ،2472 ،)موسوی همینی باشندمی الّلت حزب جزء عضو اند،مبارزه مشغول
 و یاییجغراف یتموقع و نژاد یت،جنس سن، از فارغ یعت،ش مسلمان انسان دوم، سـطح در

 از یتأس بت همینی امام کت است جبهت یک از عضو یک دارد، یتعضو من در کت تشـّکلی
  .نامدیم اللت حزب را من قرمن

 یک را حج یشانا است. اللت حزب بزرگ جبهت عضو یمسلمان انسان هر ،سوم سطح در
 در کت اســت کرده مماده ینمسـلم یبرا یانتســال هداوند کت داندیم یلیونیم تشــّکل و محفل
 سلمانانم کت قرمن یمتعال بت یمانا با و بدهند ییرتغ را هودشان یتوضع مسلمانان کت یصورت

 بدهند نجا  اســتبداد و اســتعمار از را هود و ببرند بهره من از توانندیم ،هوانده هم برادر را
 (.442 :1ج ،2472 ،)موسوی همینی

ــعفین جبهت از امام ــتض ــوی همینی مس  یجهان حزب یا (221 :25ج ،2472 ،)موس
 ینا محور (.442 :1ج ،2472 ،همینی موسوی) کنندیم یرتعب اللت حزب بت یزن ینمستضعف

 .است نامستکبر و ناظالم با بارزهم من، یهاتشّکل مذهب از نمر صر  جبهت،
ــالم مکتب برنامت امام، منمر از ــت جملت دو در اس ــودیم هالص  ال َو  َتْمِلُموَن  ال» :ش

 و یاســاســ رکن ،مبنا ینا بر (.72 :23ج ،2472 همینی، موســوی ) (161 )بقره: «ُتْمَلُموَن 
 قرار ســتم مورد نت و کنندیم ســتم نت کت گیردیم شــکل یتپا ینهم بر یاســالم جبهت محور

  باشد. هاتشّکل یرانمد و مسئوالن توجت مورد یدبا مخصوصا   اصل، این .گیرندیم

 رهبر توسط کت یراهبرد یهابرنامت و اهدا  یلذ هاتشّکل یرانمد یا یرمد یتهدا با جبهت
 و (211 :25ج ،2472 ،همینی موسوی) بایستند ستم و ظلم مقابل در شود،یم اعالم جبهت

 چت یدارا دارد  قرار عالم کجای در مملوم این کت نکند فرقی برایشان و باشند مملوم طرفدار
 (.237 :2ج ،2472 ،)موسوی همینی است نژاد کدام از و است ینید
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 زایی،لک ..کر) است شناسیانسان مبانی بر مبتنی و دقیق ،همینی امام شناسیجبهت
 شاه، وجود در کت است معتقد هود شناسانتانسان یمبنا اساس بر یشانا (.72-252 :2417
 وسطت کشور واق ، در و دارد سلطت او بر یتغضب و یتشـهو قوه بلکت یسـت،ن حاکم یتعقالن

 کت اســت یمعجون یک یرانا شــاه و یرانا دولت» :شــودیم اداره یانســان نت و یوانیح ییقوا
 «ستا چیزی چنین یک «پلنگ  گاو ریش» یا «پلنگ  گاو شتر» یسـت،ن معلوم من چگونگی

 را او هم صدام یتشـخص یلتحل در همینی امام .(434 :4ج ،2472 ،)موسـوی همینی
 ،یترسو کند، پیدا فرصتی اگر و گشتت ینعج او جان با یتجنا و هشونت دانسـتیم یکسـ

 ،)موسوی همینی برد هواهد ینب از را فارس یجهل حاشیت یکشورها سـایر و یتکو ،حجاز
 بت کت یتکارجنا یمیرژ داند یم صدام مثل هم را یلاسـرائ جنس امام (.72 :26ج ،2472

ــوی همینی کندیم هوش دل یتجنا  و یکاممر همینی امام (.72 :26ج ،2472 ،)موس
 همینی، امام ر.ک:) کندیم یلتحل شــناســانتانســان یمبنا ینهم بر هم را ســابق یشــورو
 (.156 :27 ج ،2472

 هم را منها و داندیم ینمسلم یهاحکومت را اسالم جهان مشکال  یبان و باعث امام
ــتکبار جبهت در ــتبد یهاحکومت .دهدیم قرار اس  با قلوب، بر یحکمران یجا بت کت یمس

 :23ج ،2472 ،)موسوی همینی کنندیم حکومت هابدن و هاجسـم بر هشـونت، و فشـار
 و هاابرقدر  با روابطشــان واســطت بت کت هســتند هاحکومت ینا اســت معتقد یو (.275
 ،)موسوی همینی کنندیم یجادا مشکال  راست، و چپ یهاابرقدر  با شانیسپردگسـر

 یست،ن قدس فقط انانمسلم مشـکل :فرمایدیم یگرد ییجا در یشـانا (.74 :24ج ،2472
 ناناسلمم مشکال  از هم دارند عراق و مصر ،یتترک ن،پاکستا ،افغانستان کت وضـعیتی بلکت

 این کت شــود روشــن تا شــود یلتحل مســئلت این یدبا کت اســت معتقد همینی امام .ســتا
 همت بر یروزیپ رمز هم تا ،یستچ حّل  راه و شده ایجاد کجا از اسالم جهان در  مشکال

 دشو مزاد اسـتکبار یوغ زیر از انانمسـلم بالد یرسـا و قدس هم و یایدب دسـت بت مشـکال 
 (.74 :24ج ،2472 ،)موسوی همینی

 قلدران و مستکبران جبهت و کنندیم یسـازجبهت یروشـن بت همینی امام ترتیب، این بت
 و ردهک یمترس یروشن بت دارند قرار جهان مسـتضعفان و مسـلمانان برابر در کت را المللیینب
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 وحد  گذرند یم وحد  شــاهراه از هاحلراه من همت کت کنندیم یمعرف حل راه منها یبرا
 .شده مدیریت و منمم تشکیال  بر مبتنی

 یعمل یالگو .3-3

 تواندیم جبهت مثال   باشــد. ثابت یا یرمتغ تواندیم مکان و زمان یا مقتضــ بت توجت با جبهت
 ماسال کالن یانجر دو یلذ کت باشد و... یسـازندگ ی،فرهنگ یاسـی،سـ ی،نمام ی،اقتصـاد

 کت یمهم یهاجبهت از یکی رسدیم نمر بت .گیرندیم قرار یمحمد ناب اسـالم و یکاییممر
 کت بود ســیاســی - یانقالب یاجبهت کرد، اداره یهوب بت و مورد وجود بت را من همینی امام

 ایران اسالمی جمهوری نمام و ساقط را یشاهنشاه سالت چندهزار نمام جبهت من در توانست
 دفا  سال هشت دوران در ایران اسالمی جمهوری نمامی جبهت دیگر، جبهت .کند تأسیس را

 با مبارزه جبهـت کرد، گـذارییـتپـا را من همینی امـام کـت یگرید جبهـت بود. مقـدس
 عنوانبت هایونیستصه یمعرف و قدس یجهان روز اعالم با مخصوصا   کت بود هایونیستصـه
 و یرزم دادن مموزش دســتور با و شــناســاند همت بت را من اســالم، جهان پیکر ســرطانی غده

 رد.ک یتتثب را جبهت ینا مبارزان، یزتجه و یلبنان و ینیفلسط مبارزان بت یغیتبل
ــلمانان جبهت ،دیگر جبهت ــتکبران برابر در مس ــت. یکاممر مثل المللیینب مس  جبهت اس

ــعف جبهت ،مورد یدپد را من همینی امام کت هم یچهارم ــتض  جبهت برابر در جهان نامس
  است. جهان نامستکبر
 هاتیاولو دشمن، و دوست درست ی تشخ و یراهبرد نگاه داشتن جبهت، تشکیل برای

 بود، یردرگ یشـاهنشاه نمام اب همینی امام یوقت مثال   اسـت. مهم یاربسـ فرو  و اصـول و
ــائل بت راج  نمر اظهار و یفرع امور وارد ــریعتی و جاوی  شههد   کتاب همچون یمس  ش

 جبهت در مبارزه مشــغول یوقت یا .کندیم عبور منها کنار از ســکو  یاســتراتژ با و شــودینم
 و مبارزه یتاولو یب،ترت ینا بت و است کشـور اول مسـئلت جنگ فرمایندیم هسـتند، ینمام
  .دهندیم جهت هاتشّکل بت و کنندیم مشخ  را افراد و هاتشّکل یرسا یتاولو

 است. شده متبلور یشـانا حج هاییامپ در همینی امام نمیرکم هاییبندجبهت از یکی
 کنگره بت کت هایییامپ بیشــتر در نیز و جهل و عقل جنود جملت از هود مثار در همینی امام
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 هون، و یتمل ،ینســرزم ،نژاد ،رنگ از فارغ تا اندکرده تالش ،اندنموده ارســال حج یجهان
 پیروزی از بعد هود گرچتا ایشان .کند معرفی جهان انانمسـلم محاد بت را دشـمن و دوسـت
ــالمی انقالب ــتکبار از برائت احیای با را حج اما نرفت، حج بت ایران اس  یعنی جهانی، اس

 سراسر فضای مسلمانان باید کت اسـت معتقد همینی امام .کرد زنده جهانخوار، ممریکایی
 اهد دشمنان بت نسبت عملی بغض و نفر  و حق ذا  بت نسـبت عشـق و محبت از را عالم
 اســالم و یکاییممر اســالم یدواژهکل دو (.422 :24ج ،2472 ،)موســوی همینی کنند لبریز
 و محبت جبهت دو مرز شــد، جهان ســیاســی فرهنگ وارد ایشــان ســوی از کت یمحمد ناب

 کند.می متمایز هم از را نفر 
 یرســا با کت هواهدیم یرانیا حجاج از ی،بندجبهت ینهم یمبنـا بر همینی امـام

 - یانســان اهالق با و یزندبپره مثل بت مقابلت از و کنند مدارا یســعود مأموران و اننامســلم
 موجب کت هشن یهاواکن  از را مسلمانان همت حسنت موعمت و برادرانت یحتنص و اسالمی

ــکا  و تفرقت ــلمانان ینب ش ــودیم مس ک و دارند باز ش  مخالفان اگر یحت کت کنندیم یدتأ
 یتعال داونده یشگاهپ در تا نکنند مثل بت مقابلت کردند، رفتار یمکر قرمن دسـتورا  برهال 
 (.11 :24ج ،2472 ،)موسوی همینی باشند مبرومند

 ینا البتت .است میلیونی صـد ارت  تشـکیل یشـنهادپ همینی امام یگرد یعمل راهکار
 در یلیونم یستب از ی ب بلکت و یلیونیم یستب صـور  بت و اسـت یدفاع ارت  یک ارت 

 ر.ک:) است نگرفتت انجام یتکم ینا با هنوز جهان سـطح در اما ،اسـت شـده محقق یرانا
 (.13 :27 ج ،2472 ی،نیهم امام

 قیقیح معرفی ،استکبار جبهت برابر در اسالم جبهت موفقیت برای امام دیگر راهکارهای
 ممد وجود بت ایران در کت یمعنویت گسترش ،(473 :27ج ،2472 ،همینی)موسـوی  اسـالم

 هاملت و هادولت یانم بین یمشــت ،(15 :24ج ،2472 ،)موســوی همینی جهان ســطح در
 ،)موســوی همینی یانجهان بت اســالم یامپ رســاندن ،(17 :24ج ،2472 ،)موســوی همینی

 دراصــ ،(172 :24ج ،2472 ،)موســوی همینی هاملت کردن یدارب ،(323 :21ج ،2472
 تعبیر بت و ،(412 :15ج ،2472 ،)موسوی همینی یرانا یاسـالم انقالب یهاتجربت کردن
گاه و جهان مسلمانان و مستضعفان کالبد بت یهودباور و یدام رو  یدندم دیگر  نانم کردن م
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 است. یمنتوایم ما شعار قالب در شان،بالفعل و بالقوه هایییتوانا بت

 انیجر  :سوم سطح .8

 ینظر یالگو .8-1

 رب حرکت یت،نمر ینا یمبنا بر اسـت. فطر  دو یتنمر بر یمبتن همینی ماما ســازییانجر
 را یرالهیغ یانجر ،محجوبت فطر  اســاس بر حرکت و یاله یانجر ،مخموره فطر  یمبنا

 .دهدیم شکل
 بر یمبتن کت داندیم ســازیتهو و یرفراگ واحد، یانجر یک را ناب اســالم همینی امام

 و نژاد و رنگ از نمر صـر  و یادن تمام در مسـلمانان اسـت. اســالم قانون و مخموره فطر 
 حضــر  اکنون هم و بیتاهل و الهی پیامبران و رهبری و نفرما تحت ســن، و یتجنســ

)موسوی  اسالم کارمندان را مسلمانان ،امام حضر  یلدل ینهم بت و باشندیم حجت
ــوی همینی زمان امام کارمندان و (456 :25ج ،2472 ،همینی  :22ج ،2472 ،)موس

 امام کارمند» و «اســالم کارمند» مدرن و روز بت یرتعب دو رســد،یم نمر بت .داندیم (131
  .داردیبرم پرده اسالم بت همینی امام یالتیتشک نگاه از وضو  بت «زمان

 ی،اسالم یکشورها تمام و یرانا است معتقد همینی امام تعالیم، همین ارچوبهچ در
 هستند:عصر ولی حضر  رهبری تحت و میاسال انجمن یک

 انجمن آن و ،انجمن یک است؛ یاسالم انجمن ی،اسالم یکشورها تمام و یرانا تمام

 یهاانجمن ینا از یک هر .ییلدرآ هل گرد یل؛باشاا هل با اسااالم یبرا یدبا همه .یاله

 ی،اسالم بزر  انجمن آن از است یاشعبه ها[دانشهاه یاسالم یها]انجمن محترم،

  سالم -زمان امام یرهبر تحت
 
 (.158 :7 ج ،1385 ،)موسوی خمینی یهعل هالل

 امام ر.ک:) برادرند هم با مســلمانان همت اســت معتقد همینی امام دوم، مرحلت در
ــان و ینید برادران اگر (.221 :24ج ،2472 همینی،  رقرا کافر و منافق برادران مقابل در یانس
 با توانیم و ندارند یسازگار یکدیگر با کت سازدیم را یانجر دو اهو ، دو ینا واق  در گرفتند،

 اســالم یانجر و یمحمد ناب اســالم یانجر را یانجر دو من همینی امام یا ادب از اســتفاده
 ناب اســالم مســئلت راحل امام یمبان در نقطت ترینیاصــل و یناول» چراکت یم بنام یکاییممر
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 ما یاسیس فرهنگ در را یکاییممر اسالم اصطال  امام اسالم، ینا مقابل در اسـت. یمحمد
 اللتیتم توسط یکاییممر اسالم بحث (.، 23/4/2412یاهامنت اللتمیتبیانا  ) «کرد وارد

 شاهت .2 داند:یم شاهت دو یدارا را یکاییممر اسالم یشـانا اسـت. شـده داده بسـط یاهامنت
 و لندن و واشنگتن مطلوب اسالم کت سکوالر شـاهت .1 اسـت  من بارز نمونت داع  کت تحجر

ــت  یسپار ــالم یعنی اس ــیانگل اس ــ و یس ــیانگل ی تش  ،ایهامنت اللتمیتبیانا  ) یس
23/22/2415.) 

 در (74 :2471 سعید،) «برتر دال مثابتبت اسالم» واق  در و ناب اسـالم جریان بنابراین،
 دشمنان کید از نباید پس دارد، قرار یکاییممر اسـالم یانجر مقابل در همینی امام گفتمان

 و ینتک ]ســابق[ یشــورو و یکاممر ســرشــت در همینی امام یرتعب بت چراکت بمانیم  غافل
 الزم اساس ینا بر (.212 :12ج ،2472 ،)موسوی همینی زندیم موج ناب اسالم با یدشمن

 یانرج کدام در کت بداند یقا  دق و کند یینتع دشمن با را هودش نسبت یان،جر یک کت اسـت
 .کندیم ینف را یانجر کدام و دارد یجا

 بزرگ یطانش را یکاممر و یفتعر یکاممر یانجر مقابل در را اسـالم یانجر همینی امام
 یعنی انان،مسلم سـپاه از جبهت دو قبل، سـال پانصـد همچون همینی امام .کندیم یمعرف

 را یخیتار اشتباه من و دهدینم قرار هم مقابل را یصفو یعتشـ دولت و یعثمان یسـن دولت
ــ یرهدا را هود یمرزبند همچنین، .کندینم تکرار ــ یقض ــ و یعلو ی تش ــفو ی تش  قرار یص

 .کندینم پاره چند را اسالم سپاه یروهاین هود، دست با و دهدینم
 ماسال از یمحمد ناب اسالم یانجر یم،کن یفتعر تشـابها  و یزا تما بت را یتهو اگر

 بلکت و یبرق برابر در هود یتهو از تواندیم یا  ثان و اســت متمایز من یهاارزش و یکاییممر
 کند. دفا  توزینتک و غدار دشمن

 هواب از شدن یدارب من مفهوم و است اول قدم یداری،ب است معتقد همینی امام
 تاس مسـافر انسـان کت اسـت نکتت ینا دریافتن و یعتطب سـکر از شـدن یارشـوه و غفلت

 یام کت دهد پاسخ پرسـ  ینا بت یدبا انسـان یگر،د یرتعب بت .(17 :2461 ،)موسـوی همینی
 شده گذاشتت یارشاهت در شماریب یمعنو و یماد هایتنعم و امکانا  و شده هلق انسـان

 در یگرید مقصود یا باشد داشتت شهو  بر یمبتن و یوانیح یاتیح یوانا ،ح یرسا همچون تا
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 و شودیم پاسخ متوجت کند فکر یالحمت عاقل انسان اگر کت است معتقد امام اسـت؟ کار
 یوانیح زندگی ینا و اســت یتربزرگ عالم و یگرد یزیچ بســاط ینا از مقصــود :گویدیم

 (.6 :2461 ،)موسوی همینی یستن اصلی هد 
 مکاتب تمام و اومانیسم حیوان، و انسـان بودن افق هم دانسـتن مردود کت اسـت روشـن

 رد را یاله یایاول و یاانب یرهبر بت یاله یممستق صراط و کندیم رد را بشر سازدست یپوشال
 بودن یاصل و مهم و گذران جهان ینا بودن یفان او بت سرعت بت و دهدیم قرار انسـان مقابل
 ،هودش بت نسبت انسان تکلیف ،سخنان ینا در یگرد عبار  بت .دهدیم تذکر را یباق جهان
ــعاد ، دنیا، ابدیت، معاد، مبدأ، ــقاو  س ــ و ش ــعاد  بت کت یریمس ــقاوت  و س  منجر ش

 .است شده معلوم شود،یم
 هاشّکلت بت یالتزام و یتضمن داللت بت و یاستس بت را یعرفان مسئلت ینا همینی امام
 کند،یم مطر  یعرفان و یاله حرکت و یرس یک را یاسـتسـ منکت ضـمن و دهدیم تسـری

گاه و «یقمت» یاسیس مسائل در مهم و یاسـاسـ گام یناول کت فرمایندیم یحتصـر  است یم
 (.471 :21ج ،2472 ،)موسوی همینی

 قرارگاه تن و ماست منزلگاه یادن و یممسافر یادن در کت دانستیم و یمشـد یدارب ینکتا از بعد
ما ُقل یم کن حرکت هدا یسو بت یدبا کت یمبدان کت است ینا دوم گام ما، ٍ  ِبواِح  َأِعُمُکْم  إنَّ  َأْن  َد

تِ  َتُقوُموا  رد یگروه صــور  بت چت ی،فرد صــور  بت چت صــور  بت یعنی ی ُفراد َو  یَمْثن للَّ
ت» یامتانق ها،نهضت و یال تشـک غالب  یهاوسوست و ینفسان یهواها بت ملوده و باشد «للَّ

 کتچرا  (133 -134 :25ج ،2472 ،)موســوی همینی نباشــد یویدن و یماد ممال و یطانیشـ
 ،)موسوی همینی اسـالم یبرا فداکاری اللت، برای شـدن فدا ،اللت معرفت کت اسـت للت یامق

ــت ،(217 :27ج ،2472 ــکس ــوی همینی یریناپذش  و یتحما و (7 :7ج ،2472 ،)موس
 ترک و موردیم همراه بت را (247 - 246 :24ج ،2472 ،)موسوی همینی هداوند یبانیپشـت

 را هاشـکست و هاحقار  و هایگرفتار تمام ی،هودهواه و نفس یبرا یامق یا هدا یبرا یامق
 .دارد دنبالبت

 + للت + حرکت از است عبار  کرد استخراج را منها ینجاا در توانیم کت یفرمول عناصـر
 یامق و تحرک ینا :یا  ثان  است تشّکل الزمت یاییپو و تحرک و یامق اوال   یعنی ی گروه یا یفرد
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 باشدیم طلبانتسلطت و یطانیش و یشـهوان و یماد هاییزهانگ نت و هدا یبرا یباطن لحاظ بت
: است  اسالم ینقوان بر یمبتن یظاهر اساس بر و  یلتشک را تشّکل تواندیم هم نفر یک ثالثا 

  شود. یلتشک نفر چند از تشّکل یک حتما   کت یستن الزم و بدهد
ــّکل محرک بنابراین، ــت  عامل دو تش ــ یا اس ــان، محرک و قیام اگر .هدا یا یطانش  انس

 کمحر اگر و بخورد شکست ظاهر در اگر یحت است  سعادتمند و پیروز مدمی باشد هداوند
 اهرظ در اگر یحت  است یحتم او شقاو  و شکست باشد ینفسان یهواها و یطانش انسان

 یاسالم یداریب در ،است همراه هاانسان یجمع و یفرد یداریب با کت عامل ینا شود. یروزپ
 کت بدانند و کنند یامق هداوند یبرا یدبا هاملت چراکت  دارد یدیکل نق  انقالب صــدور و

 یانگرب ،للت یامق و حرکت یانگرب ،یقمت و یداریب گفت توانیم ینبنابرا منهاست. یبانپشت هدا
 است. اسالم جهان حرکت جهت

 یعمل یالگو .8-3

 ناب اســالم جریان بارز یندهنما عنوانبت همینی امام کت ییالگو ینبهتر و ینترکـامل
 یدبا ما مردم فرمایدیم همینی امام است. اللت رسـول حضـر  کنند،یم یمعرف یمحمد
 رد بعد و مکت در ،کردند یامق وقتی اکرم یغمبرپ .یاورندب یاد بـت را اکرم یغمبرپ همواره

 حضر  یحت شدند، مواجت سختی و زحمت و رنج همت من با ابوطالب «شـعب» محاصـره
 ایدب تا هم ما بنابرانی دادند. حرکت دســتور اســامت ســپاه بت بودند کت هم یماریب بســتر در

ــت موظف ما یم کن تحمل را هاابرقدر  توطئت یهارنج و  ازحم  تحقق را یاله امر یمهس
 -23 :21ج ،2472 ،)موسوی همینی یمباش داشتت هراس هایسـخت از نباید پس ببخشـیم،

22.) 
ــّکل تمام منمر، این از ــول بت یدبا هاتش ــلوا  اعمم رس  از و کنند اقتدا وملتعلیتاللتص
 صدر شر  با و هدا یبرا و هدا راه در را مشکال  و هایگرفتار و نهراسند هارنج و هایسخت

 کنند. تحمل
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 روابط .4

ل رابطه .4-1
ّ
 جبهه و تشک

 .یردبگ شکل تواندینم جبهت تشّکل، بدون و شودیم ساهتت تشـّکل، یمجرها از جبهت دیوار
 است: شده داده نشان یرز شکل در جبهت و تشّکل ارتباط

 
 جبهه و تشکل رابطه .1 شکل

 پژوهش( هاییافته منبع:)

 است ممکن جبهت در کت یازین اساس بر البتت .سازدیم را جبهت یک تشّکل، چند اجتما 
 پاهس یوقت مثال   شود. مطر  یزن تشّکل سـاهت یشـنهادپ دارد احتمال شـود، داده ی تشـخ

 بنابر اما داشت، زمینی نیروی فقط شد، عمل وارد نمامی جبهت در اسالمیانقالبپاسـداران
 دو همینی امام ی تشــخ بت داشــتند، یتفعال من در یگوناگون یهاتشــّکل کت جبهت یازن

 در بهتج ین،بنابرا شــد. یستأســ یزن پاســداران ســپاه یاییدر یروین و ییهوا یروین تشــّکل
  دارد. نق  تشّکل یستأس

 انیجر و جبهه رابطه .4-3

 :شودیم مشاهده یرز شکل در کت شودیم یجادا یانجر یک جبهت چند یوستنپ هم بت از

 
 یانجر  و جبهه رابطه .2 شکل

 پژوهش( هاییافته منبع:)

5 بهپژ

... لژ 5تت   ل 2تت  

2 بهپ

ل 9تت   لژ 5تت   ل 2تت  

 میهب

... 9 بهپژ 5 بهپژ 2 بهپژ
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ل رابطه .4-8
ّ
 انیجر و تشک

 جریان همان مســیر در تشــّکل و باشــد حاکم تشــّکلی هر بر یان،جر بر حاکم اصــول باید
  .دهدیم یتهو و جهت وحدِ   هاتشّکل بت یانجر درواق ، .کند حرکت

 
 
 
 
 

 یانجر  و تشکل رابطه .8 شکل

 پژوهش( هاییافته منبع:)

 است ممکن یحت و شودیم تشتت موجب نباشد، حاکم تشـّکل بر یانجر یک رو  اگر
 هم جبهت ســاهت و یازهان ی تشــخ در کنند. یهنث را یکدیگر اثر هاتشــّکل شــود باعث

 ممد. هواهد وجود بت اهتالل

ل، رابطه .4-4
ّ
 انیجر و جبهه تشک

 شــکل در کت اسـت تشـّکل از اعم جبهت و جبهت از اعم یانجر کت گفت توانیم اول نگاه در
  است: مشاهده قابل یرز

 . رابطه تشّکل، جبهه و جریان4شکل 

 پژوهش( هاییافته منبع:)

جریان

جبهه

تشّکل

جریان

تشّکل



ل الهوی
 
      33خمینی امام سازیمتشک

 

 :دهدیم نشان را یانجر و جبهت تشّکل، ارتباط تریقدق صور  بت یرز شکل
 

 ترقیدق صورت به انیجر  و جبهه تشّکل، رابطه .5 کلش

 پژوهش( یهایافته منبع:)

 جهت کت است یانجر ینا واق  در دارند، کثر  تشـّکل و جبهت اما دارد، وحد  جریان
 یا مقتض اساس بر و یازهان و یطشرا بت بستت تشّکل و جبهت .کندیم یینتع را تشـّکل و جبهت
 ییرتغ را من توانینم و است ثابت همواره یانجر اما ،شوند ییرتغ دچار توانندیم مکان و زمان
 یدتوح و یمحمد ناب اسالم بر یمبتن است، داده سامان را من همینی امام کت یانیجر داد،

  دارد. قرار ملود شرک یکاییممر اسالم یانجر مقابل در و است محور
 امام پاسخ یم؟دار تشّکل و جبهت ،یانجر نو  چند کت است ینا ماندیم یباق کت سـؤالی

 مشاهده زیر شکل در کت است استنباط قابل یشانا یشناسانسـان یمبان اسـاس بر همینی
 :کنیدیم

 
 تشکل و جبهه ان،یجر  انواع منشأ .6 شکل

 پژوهش( هاییافته منبع:)

 یانسان بت شود، هارج هود یانسـان فطر  از کت یانسـان کت اسـت معتقد همینی امام
 مدل ست با صور  ینا در .(176 :24ج همان،) شـودیم یلتبد یطانیشـ یانسـان و یوانیح

 هواهد را هود هاص یهاتشّکل و هاجبهت و یانجر کدام هر کت بود یمهواه روتروب انسـان
 .کنیدیم مشاهده شکل در کت داشت

انواع

تشّکل

انواع 

جبهه
انواع جریان انواع انسان

جریان

...

...

2جبهه

8لتشکّ  2لتشکّ  1لتشکّ 

1جبهه 

8لتشکّ  2لتشکّ  1لتشکّ 
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 تشکل و جبهه ان،یجر  انواع و انسان انواع .7 شکل

 پژوهش( هاییافته منبع:)

ــت معتقد همینی امام ییمبگو یدبا یم،کن بحث تریقدق یمبخواه اگر ــت اس  نو  هش
 فطر  مجموعت یا فکری چهارچوب دو در فطر ، دو یتنمر اساس بر کت دارد وجود انسـان

 :است شده ارائت زیر جدول در کت شوندیم بندیطبقت محجوبت فطر  و مخموره
 

 ینیخم امام یشناسانسان یهنظر  اساس بر تشکل و جبهه جریان، انواع .8 جدول

 جریان انوا 
 جبهت انوا 
 تشّکل انوا 

 مبنای )بر متعالی
 (مخموره فطر 

 مراحل دارای
 تشکیکی

 محور عقل

 نتیجت در
 و حق گسترش

 و عقل جنود
 یدتوح

 مبنای )بر متدانی
 (محجوبت فطر 

 تشتت و کثر  دارای

 مادی منفعت و لذ  سود، دنبالبت

 نتیجت در
 و باطل گسترش

 و جهل جنود
 شرک

 قدر  و سلطت دنبالبت
 اغوا و فریب و تزویر دنبالبت

 سلطت و مادی مناف  لذ ، سود، دنبالبت
 قدر  و

 تزویر و مادی مناف  لذ ، سود، دنبالبت
 اغوا و فریب و

لژیله میهبژیلها بهپژیلهایا هبژیلها اتت  

یا هبژ
حس یاا

 میهبژحس یاا بهپژحس یاا
لژ تت  
حس یاا

یا هبژ
 سطهاا

 بهپژ
 میهبژ سطهاا سطهاا

لژ تت  
 سطهاا
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 و فریب و تزویر و قدر  سلطت، دنبالبت
 اغوا

 و مادی مناف  و لذ  سود، دنبالبت
 اغوا و فریب و تزویر و قدر  و سلطت

 پژوهش( هاییافته منبع:)

 یر یگجهینت

 همینی امام یدگاهد از یسازمتشـّکل یعمل و ینمر یالگو ارائت مقالت، این یاصـل سـؤال
 وشر با یعمل و ینمر سطح دو در یانجر و جبهت تشّکل، مقالت، پرس  بت پاسخ یبرا بود.
  گرفت. قرار یبررس مورد استنباطی - یفیتوص

ــاس بر ــالم ،همینی امام یدگاهد اس ــازمان یک اس ــت بزرگ س  امام من یسرئ کت اس
 هر و تشّکل هر ایشـان، دیدگاه از .هسـتند من کارمندان مسـلمانان، همت و اسـت زمان
 .یابدیم قدر  و قو  یجتدر بت و گیردیم پا مرام مرام و شودیم شرو  صـفر نقطت از یحرکت

 منگاه و میابیب قدر  تا ماند منتمر منکت نت یافت، قدر  تا کرد حرکت یدبا ،ســخن یگرد بت
 هم بت جبهت چند یوســتنپ از و جبهت تشــّکل، چند یوســتنپ از رســدیم نمر بت .یمکن حرکت

 و است یانجر ،جبهت و تشّکل بر حاکم رو  کت اسـت یحال در ینا .میدیم وجود بت یانجر
 یامنطقت ی،مل یازهاین اساس بر جبهت و تشّکل .ندارد یزمان تأهر جبهت و تشـّکل از یانجر

 بر حاکم یانجر ممریکایی، اسالم مقابل در محمدی ناب اسـالم .میندیم یدپد المللیینب و
 سازیجریان و سازیجبهت سازی،تشّکل بارز یالگو اعمم یامبرپ و اسـت امام یشـتاند

 امام یشتاند در و شودیم یینتع انسـان انوا  اسـاس بر یانجر و جبهت تشـّکل، انوا  .اسـت
 فطر  یانجر یا فکری چهارچوب دو در کت اســت ییشــناســا قابل مدل هشــت همینی

 .گیرندیم قرار جهل جنود و عقل جنود یا محجوبت فطر  و مخموره

 

 منابع
 کریل. قرآن

 .https://farsi.khamenei.irای، الله خامنهبیانات آیت
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 مؤسااسااه تهران،  (1389.)خمینی امام آرای و هااندیشااه از ایگزیده اسااالمی، انقالب آیین

 .2 جلد چهارم، چاپ ،خمینی امام آثار نشر و تنظیل

 دوم( و ساای دفتر موضااوعی؛ آثار )تبیان، ،خمینی امام دیدگاه از ساایاساای هایگروه و احزاب

 .خمینی امام آثار نشر و تنظیل مؤسسه تهران، (.1385)

 (.1381) هشاتل( و سای دفتر موضاوعی؛ آثار )تبیان، اساالمی انقالب نهادهای و خمینی امام

 .خمینی امام آثار نشر و تنظیل مؤسسه تهران،

 یالحان، جماعت بنیانهذاری در الساالم علیهل بیت اهل نقش (.1391سایدمحمدباقر) حکیل،

 السالم. علیهل بیت اهل جهانی مجمع طبری، حاتمی کاظل ترجمه

 االمرضااا ترجمه اسااالمهرایی(، ظهور و )اروپامداری بنیادین هرا  (.1389) ا  بابی سااعید،

 تهران. دانشهاه تهران، عنبری، موسی و هاجمشیدی

 آبادی،شاااه نورالله اللهآیت تقریر و توضاایح المعارف، شااذرات (.1386) محمدعلی آبادی،شاااه

  اسالمی. اندیشه و فرهنگ پژوهشهاه تهران،

 نا[.]بی جا[،بی] الشرائع، علل (.1383) یدوق شی 

 و نیکوسااوخوش ترجمه دیهر، گفتهوی 9 و روحبی جهان یک روح ایران، (.1389) میشاال فوکو،

  تهران. دیده، جهان افشین

 امام سااایاسااای اندیشاااه در امت انهاره» (.1394) لطیفی سااایدعلی و ابوذر مقادم، گوهری

 زمستان. ششل، شماره دوم، سال سیاست، سپهر فصلنامه ،«خمینی

ل عملی و نظری هایرهیافت» (.1396) رضااا زایی،لک 
 
 ،«خمینی امام دیدگاه از سااازیتشااک

 تابستان. ،52 شماره چهاردهل، سال خرداد، 15 فصلنامه

 ،«خمینی امام فکری منظومه اسا  بر فرهنهی نظریات بندییورت» (.1398) رضا زایی،لک 

 زمستان. و پاییز 2 شماره الملل، بین عریه در معرفتی دینی شناسیجریان فصلنامه دو

 امام آثار نشار و تنظیل مؤساساه تهران، امام، یاحیفه (.1385) اللهروحساید ،خمینی موساوی

  .خمینی

 ،خمینی امام آثار نشر و تنظیل مؤسسه تهران، جهل، و عقل جنود شرح (.1388) اااااااااااااااااا

 سیزدهل. چاپ

 چاپ ،خمینی امام آثار نشر و تنظیل مؤسسه تهران، حدیث، چهل شرح (.1379) اااااااااااااااااا

 سیزدهل.
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 چهارم. چاپ ،خمینی امام آثار نشر و تنظیل مؤسسه تهران، فقیه، والیت (.1391) اااااااااااااا

 


