
 

 

 انقالب اسالمیاز براندازی نهادهای مردمی تا مردمی سازی پس از 

 1دکتر میثم لطیفی 

 روند براندازی نهادهای مردمی در زمان پهلوی
ها، بیش از کشور ما یک قرن بسیار پرتالطم را پشت سر گذاشته است و جا دارد در مورد اتفاقات این سال

کم گیرد و مطالبی تهیه شود. با وجود   کاری در فضاهای تاریخی، علمی و پیش تحقیق و تحلیل صورت 
گذشته، در این بحث به موضوع مردمی رسانه کشور در خصوص قرن  گذشته پرداخته ای  سازی در قرن 

 خواهد شد.

کار آمده به تر از یک قرن گذشته درمیبا نگاهی به قبل که از دوره صفویه و بعد از آن، هر کسی روی  یابیم 
اما   است.  بوده  خودش  زور  و  قدرت  میاین    1299اسفند    3اتکای  بهم  کودتای قاعده  انجام  با  خورد. 

ریزی افسران انگلیسی به فرماندهی و برنامه  2نظامی، رضاخان با همدستی سید ضیاالدین طباطبایی 
کنار میحکومتی جدید را تشکیل می  3آیرونساید گذارد. دقیقًا دهد و احمدشاه قاجار را از مسند قدرت 

 صد سال قبل چنین اتفاقی به وقوع پیوست. 

بایست توجهی به اتفاقات در مورد اینکه چرا چنین اتفاقی افتاد و چرا مردم زیر بار این موضوع رفتند، می
کشور ما در این سال  -1298تا سال    1296یعنی مشخصًا از سال  -قبل از این واقعه   ها متحمل داشت. 

که این قحطی برآوردی خوش  یک قحطی بزرگ شد  بینانه باعث مرگ سه میلیون نفر از جمعیت نه با 
 5اند؛ یعنی چیزی حدود  درصد جمعیت از بین رفته  50گویند  ها میمیلیون نفری ایران شد. برخی نقل

گیرد. وقتی آمار جنگ هشت میلیون نفر از مردم. باید ای ساله ایران و ن واقعه مورد بررسی موشکافانه قرار 
های کشتار جمعی به شهادت رسیدند شویم تعداد افرادی که با سالحکنیم، متوجه میعراق را نظاره می

 
 معاون رئیس جمهور ، عضو هئیت علمی دانشگاه امام صادق علیه السالم  1

، آخر  یرانا  یر وز و نخست  یرانی ا  یاستمدار س  یزدی   ییطباطبا  یاءالدین ض  ید س  2 شاه دودمان قاجار   ین در زمان احمدشاه قاجار
 مقام بود. ین در ا 1300خرداد   4شد و تا  یرانا الوزراییسهمراه با رضاشاه شرکت داشت و رئ یدیخورش 1299 ی بود. در کودتا

که در مدت اقامت خود   یدیخورش 1299در سال   یراناز ا یسیانگل  یروهایمور خروج نو ما یسیژنرال انگل یرونسایدادموند آ  3
  1299  دتایکه منجر به کو  نماید یم یقحرکت به تهران در اسفندماه تشو ی شود و او را برایآشنا م یرپنج با رضاخان م یران در ا
 اجرا شد.  یطباطبائ   یدضیاءالدینو س یرپنجکودتا به دست رضاخان م  ینردد. اگ یم یران در ا
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ساله   2که در یک بازه زمانی  هزار نفر است؛ در حالی  300کمتر از    -چه در جبهه و چه در پشت جبهه-
افتد. در آن زمان کشور زمان با جنگ جهانی اول نیز هست، چنین اتفاقی می( که هم1298یش از سال  )پ

ها اشغال شده بود و آنها برای تأمین مایحتاج خودشان، غالت را با خیانت برخی تجار ما توسط انگلستانی
ش وضعیت  و  قحطی  با  کشور  بردند.  خودشان  سربازان  برای  و  کردند  جمع  بازار  )ماالریا(  از  بیماری  یوع 

کرونا که کشور ما امروز با آن دست و پنجه نرم می   کند.مواجه شد؛ شبیه همین 

خانه ایران هم که ساخته شده به روایت این واقعه پرداخته است. همان موقع اولین جریانات فیلم یتیم
با جمعمردمی شکل می کوچک خان جنگلی  نیروهای گیرد. میرزا  ساماندهی  و  بر   آوری  مردمی، عالوه 

کنترل می گیالن  کند. کند، برای مردم تهران، همدان و شهرهای دیگر برنج ارسال می اینکه قحطی را در 
می انجام  امروز  که  مواسات  و  همدلی  رزمایش  به  شبیه  اصاًل -شود  کاری  فاجعه  عمق  لحاظ  از  البته 

ک  -مقایسه نیستقابل پذیرفت. نکته وچک خان صورت میتوسط اولین جریانات مردمی از طریق میرزا 
تر های غیردولتی به ایران کمک کردند و جالبهای تاریخی، سازمانجالب توجه این است که طبق گزارش

کشورها نیز در آن آنکه مردم آمریکا دو میلیون دالر برای مردم قحطی زده ایران فرستادند. تعامالت بین 
 دوران قابل تامل است. 

کار آمد گر بخواهیم صد ن حکومت رضاخان، کشور با یک وضعیت جدیدی مواجه میبعد از روی  شود. ا
بایست دولت رضاخان و محمدرضا و دولت جمهوری اسالمی ایران را بررسی سال قبل را بررسی کنیم می

کم بود؛ البته سال  57کنیم. تقریبًا   کشور حا های ابتدایی هنوز قدرت رضاخان  سال حکومت پهلوی بر 
ساله پس از انقالب اسالمی   42های بعد انجام شد. بعد از آن دوره  گذاری ساله بوده و تاجتثبیت نشد

گیرد. گردد که این دو دوره می آغاز می  بایست با یکدیگر مورد قیاس قرار 

به مردمی  نهادهای  رضاخان  دوره  حوزه در  شده،  محدود  نهادهای  این  از  یکی  شدند.  محدود  شدت 
یک نهاد مردمی و از جنس مردم بوده و در شرایط بحرانی دوشادوش مردم   علمیه است. حوزه علمیه

کم در ارتباط است، نقش که عمده با درباریان و طبقه حا کلیسا است  کرده است. بر خالف نظام  آفرینی 
 ولی نهاد دین و نهاد حوزه عمدتًا برآمده از مردم بوده است. 

سال   از  ما  دیکت   1320تا    1305کشور  دولت  یک  بهبا  که  شد  مواجه  اقتدارطلب  حال اتور  در  شدت 
راهمدرن تهران،  دانشگاه  ارتش،  همچون  مدرن  نهادهای  است.  خود  تأسیس سازی  ایران  در  و...  آهن 

سازی، طبقه نخبگان و شاهنشاه به شوند، اما مردم در تاسیس آنها هیچ نقشی ندارند. در این مدرنمی
ا نقش داشتند و اساسًا در این دوره به یک معنا گویی مردم وجود هها و تا حدی آمریکاییعالوه انگلیسی



  40      یپس از انقالب اسالم ی ساز ی تا مردم یمردم ینهادها  ی از برانداز

 

کند. ابتدا حزب تجدد، بعد از آن حزب ایران نو و ندارند. شاه تالش می که یک بازی مردمی را شروع  کند 
شود، ولی عماًل به ترویج سبک سپس حزب ترقی با ادعای افزایش مشارکت عمومی و مردمی ایجاد می

 پردازند.زندگی غربی می 

کم  رنگ شدن  در سوی دیگر حوزه علمیه با بحث خلع لباس روحانیت مواجه می شود و این امر سبب 
اجتماعی میحضور  مسئله  شان  و  حجاب  با  مبارزه  بحث  ترکیه،  در  آتاتورک  از  تقلید  به  رضاخان  شود. 
کردن نهادهای مردمی ر برهنگی را راه می خ می دهد؛ به طور مثال اندازد و بر اساس نگاه مدرن، دولتی 
که تصدی آن نقطه قوت حوزه علمیه محسوب میاندازی میوزارت اوقاف راه شد، از گردد تا نهاد وقف 

غرب تقلیدی  اقتدارگرای  دولت  یک  کشور  در  تا  یعنی  شود.  خارج  روحانیت  می دست  مستقر  شود، گرا 
 زند. دهای غربی می برد و دست به ایجاد نهابالفاصله نهادهای مردمی را از بین می

شود. روحانیت که نهاد اصلی مردمی سازی در کشور با مشکل جدی مواجه میدر این دوره مقوله مردمی 
رفت، مجال عرض اندام نداشت. حوزه علمیه اصفهان و قم از رونق افتاد و حوزه بودن جامعه به شمار می

بحث جنگ جهانی دوم و کنار گذاشتن پهلوی    به بعد، در   1320علمیه عراق و نجف رونق پیدا کرد. از سال  
 کند. تر توسط فرزندش محمدرضا پهلوی استمرار پیدا میاول، همین رویه البته مدرن

آمد    نکته وجود  به  جریانی  یک  رضاخان  دوره  در  اینکه  رضاخان -بعدی  به  هم  ربطی  هیچ  شاید  البته 
در   1دولت  –که باعث تقویت مفهوم ملت    -دای برای این جریان باشنداشته باشد و رضاخان صرفًا مهره

سازد و مفاهیم برخاسته از سنت را که مردم با دولت، کشور را مدرن می   –کشور شد. استقرار مفهوم ملت 
گردید و  برد. به کنند، از بین میها زندگی میآن طور مثال در این دوره نهاد عشیره و قبیله شدیدًا سرکوب 

که دارای انسجام درونی باال رضاخان عشایر را مجبور ب کار بافت مردمی عشیره  کرد. با این  ه یکجانشینی 
می  بین  از  پدیده  است،  اصاًل  داشت.  نخواهند  خارجی  وجود  ارگانیک،  منسجم  مردمی   نهادهای  و  رود 

احوال و شناسنامه که امروز با آن مواجه هستیم، از کارهای رضاخان است و یکی از کارکردهای جدی ثبت
روابط قبیلهآن   بردن  و عشیره از بین  به دو فرد هم ای  مثاًل  یعنی  روابط است.  این قبیل  و  که ای  قبیله 

برادرگونه داشتهرابطه امر سبب می های متفاوت داده میاند، فامیلیای  این  و  آن دو، شود  شود میان 
 گسست ایجاد شود.

 
1 Nation state 
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بررسی  اساس  می بر  مشخص  تاریخی  مطالعات  و  اقدامها  که  مفهوم   شود  بردن  بین  از  رضاخان،  دیگر 
کلمه برزن به که حول »محله« و استفاده از  کوچک اجتماعی است  جای آن بوده است. »محله« واحد 

کار بهمفهوم انسجام اجتماعی در آن حوزه جغرافیایی شکل که با این  تدریج از بین رفت. در گرفته است 
شدت تحقیر و تخریب شدند. فتاد. نهادهای سنتی بهخانه و مدارس دینی هم چنین اتفاقی امورد مکتب 

کشور نه تنها در زمینه نهادهای مردمی نوزایی رخ نداد، بلکه با یک براندازی در حوزه نهادهای یعنی در 
 مردمی مواجه شدیم.

مشخص   -که امروزه از نظر بسیاری از مردم نماد توسعه و پیشرفت است-با مطالعه تاریخ پیشرفت آمریکا  
ای به  افتد، پدیدهاتفاق می  1های داخلی که جنگ  1864سال قبل در حدود سال    150شود که بیش از  می

کورپوریشن گیرد. ها شکل میهای مردمی برای ایجاد زیرساختآورد. به تعبیری تعاونیسر بر می  2اسم 
راه و احداث  کشیدن جاده  ساختن پل،  از پس  آمریکا  آن دوره دولت  برنمیدر  از ظرفیت آمآهن  لذا  د، 

کرد و زیرساخت مردمی در قالب تعاونی  های الزم را ایجاد نمود. اما در ایران زمان های مردمی استفاده 
کشیده شد اما نه توسط مردم و برای مصرف مردم. در تهران خیابانی به نام رضاخان، جاده و راه آهن 
ای شمال تهران کشیده شد، اما مردم از آن بهرهآهن تا  عصر )عج( کنونی( از میدان راهپهلوی )خیابان ولی

 نداشتند.  

سالگی به   22شود. در سن  پادشاه ایران می  1320شهریور    25است. وی    1298محمدرضا پهلوی متولد  
که تا چند سال قبل اصاًل در ایران نبوده و در خارج درس میکشور می خوانده است و بدین آید در حالی 

دست کشور  مقدرات  جوان    ترتیب  می  22یک  درس ساله  اصاًل  فردوست  اذعان  به  که  فردی  افتد. 
مردمی نمی پایگاه  پهلوی  محمدرضا  اینکه  خاطر  به  است.  بوده  دیگری  کارهای  دنبال  به  و  خوانده 

شد، لقب بزرگ ارتشتاران بود؛ چون ارتش نداشت، بیشترین و پربسامدترین لقب که برای وی استفاده می
کند. البته ارتش، ملی نبود بلکه یک ارتش غیر ملی، برایش مهم بود و می  که باید ارتش را تقویت  دانست 

در خدمت منافع شاه و کشورهای خارجی مثل آمریکا و انگلستان بود. کم کم جریانات اجتماعی همچون 
ن اهلل کاشانی که اوج آن مربوط به معاهده ملی شد کند؛ مثل جریان آیتنهضت ملی شروع به فعالیت می

گر قرار باشد در خصوص بحث ملی شدن صنعت نفت بررسی شود باید از سال    1312صنعت نفت بود. ا
می منعقد  انگلستان  با  قراردادی  رضاخان  که  کرد  انگلیسی آغاز  به  کشور  نفت  ذخیره  و  داده سازد  ها 

 
1- Civil War 

2- Corporation 
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و طبق   -1372تا سال    1312یعنی از سال  -شود. مقرر بود این قرارداد به مدت شصت سال پیاده شود  می
کتشاف، استخراج و فروش منابع نفتی ایران بدون هیچ ارفاقی به انگلستان سپرده شد؛ یعنی  این قرارداد ا

کردند و ها نفت را استخراج میای از نفت داشته باشد. انگلیسیتوانست هیچ استفادهدولت وقت نمی 
می می و  می بردند  که  میزان  هر  آن  ازای  به  ما  می  خواستندفروختند؛  ایران  گر به  ا البته  و  دادند 

نمینمی هم  آیتخواستند  رهبری  به  مردمی  جریان  اولین  زمان  این  در  کاشانی  دادند.  اهلل رحمه-اهلل 
-شود. این جریان تاریخی بسیار مهم است. البته این جریان  و پس از آن دکتر مصدق شروع می  -علیه

دهد  مرداد رخ می  28صدق برکنار شده و کودتای  خورد و بعد از آن مشکست می  -ملی شدن صنعت نفت
 شود.و شاه با قدرت بیشتری وارد می

که در انقالب سفید   در وهله بعد، انقالب سفید یکی از اتفاقات جدی دوره محمدرضا پهلوی است؛ چرا 
انقالب سفید به نحوی تالش می ادامه بندهای قطعنامه  وارد صحنه شود. در  که مشارکت مردم  شود 

 رده شده است.آو

اصل اول: اصالحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی؛ نتیجه اصالحات ارضی   •
گندم تبدیل شد.  این   گندم به واردکننده  کشور ما به عنوان صادرکننده  که  شد 

اصالح  رعیتی  و  ارباب  نظام  اینکه  جای  به  مردمی  نظامات  اصالح  در  واقع  در 
 . ها به قطعات کوچک تقسیم شدشود، زمین

جنگل  • کردن  ی  ملَّ دوم:  رفتن اصل  بین  از  پیشرفت  این  نتیجه  که  مراتع؛  و  ها 
 ها شد. مراتع و جنگل 

کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصالحات ارضی؛   • اصل سوم: فروش سهام 
 ها فروخته شد. ها و بهاییکه به ماسون

کارخانه • کارگران در سود   ها.  اصل چهارم: سهیم کردن 
ا • پنجم:  و اصل  زنان  به  رأی  حق  دادن  منظور  به  ایران  انتخابات  قانون  صالح 

 حقوق برابر سیاسی با مردان.
 اصل ششم: ایجاد سپاه دانش. •
 اصل هفتم: ایجاد سپاه بهداشت.  •
 اصل هشتم: ایجاد سپاه ترویج و آبادانی.  •
 های انصاف و شوراهای داوری. اصل نهم: ایجاد خانه •
ی کردن آب • . اصل دهم: ملَّ  های کشور
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کمک سپاه ترویج و آبادانی.  •  اصل یازدهم: نوسازی شهرها و روستاها با 
 اصل دوازدهم: انقالب اداری و انقالب آموزشی.   •
قانون   • یا  صنعتی  بزرگ  واحدهای  کارگران  به  سهام  فروش  سیزدهم:  اصل 

 گسترش مالکیت واحدهای تولیدی. 
گراناصل چهاردهم: مبارزه با  •  کنندگان. فروشی و دفاع از منافع مصرفتورم و 
 اصل پانزدهم: تحصیالت رایگان و اجباری.   •
مدرسه • در  خردسال  کودکان  برای  رایگان  تغذیه  شانزدهم:  تغذیه اصل  و  ها 

 رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران. 
 های اجتماعی برای همه ایرانیان. اصل هفدهم: پوشش بیمه •
گرانه زمین •  ها و اموال غیرمنقول.  اصل هجدهم: مبارزه با معامالت سودا
 دادن.گرفتن و رشوهاصل نوزدهم: مبارزه با فساد، رشوه •

می احساس  فوق  موارد  به  اول  نگاه  مردمی در  سمت  به  دولت  که  است شود  قرار  و  کرده  حرکت  سازی 
کند،  اتفاقات خوبی رخ دهد؛ اما این موارد که محمدرضا پهلوی به عنوان منشور انقالب سفید مطرح می

که باید داشته باشد را نداشت و عماًل نه به دلیل نداشتن بنیان مردمی و عدم مشارکت مردم، نتیجه ای 
 شد.تنها شکست خورد بلکه منجر به فجایع زیادی در حوزه اجتماعی و فرهنگی کشور 

ظاهر این جریان در کشور ما شود. بهجریان بعدی حزب رستاخیر است که به عربی همان حزب بعث می 
خودجوش، داخلی و مردمی است ولی وقتی چنین جریانی تحت عنوان حزب بعث همزمان در ایران،  

می  شکل  سوریه  و  میعراق  مشخص  جریانگیرد،  این  که  پروژه شود  مرها  همه  است.  انگلیسی  دم ای 
این مسئله نشان می که عضو حزب رستاخیز شوند.  که شیوه مردمیموظف هستند  بلد  دهد  را  سازی 

خواستند با زور و قهر مشارکت مردم را جلب کنند. نتیجه این رفتارها به خاطر عدم ارتباط و نبودند و می
نهادهای مردمی مخفی  کمگیرند و کم شود که مردم از حکومت فاصله می انطباق واقعی با مردم، این می 

گاهی اوقات حتی دست به تهدیدهایی می  که با دولت زاویه دارند و  زدند، به وجود یا نهادهای مردمی 
نهادهای مردمی نقش حوزهآیند. در جریان شکلمی از مجموع گیری  های علمیه بسیار پررنگ است. 

که از دولت بریدند، انجمن که همه هایی پدید میو سازمانگیرد  هایی شکل میها و تشکلافرادی  آید 
گیرد.   دست به دست می دهند تا انقالبی مردمی در کشور شکل 
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 سازی انقالب اسالمیمردمی 
شویم. شهید مطهری وقتی در مورد علل پیروزی پس از دوره پهلوی وارد بررسی دوران انقالب اسالمی می

نماید که امام چهار دهد و اذعان میقرار میکند، شخصیت امام را مورد اشاره  انقالب اسالمی صحبت می
ایمان را در خودش به اوج رسانده بود. ایمان به هدف، ایمان به خدا، ایمان به راه و ایمان به مردم. به 
گر بخواهیم دوران انقالب امام را با دوره رضا خان مقایسه  مردم واقعًا ایمان داشت که خیلی مهم است. ا

کامالً  کاماًل مردمی امام خمینی است. امام با   کنیم، یک حکومت  دست نشانده اجنبی در مقابل حرکت 
کرد.    مردم شروع 

رَسلنا    ابتدای قانون اساسی جمهوری اسالمی با یک آیه شروع شده است »بسم
َ
اهلل الرحمن الرحیم * َلَقد أ

َیقوَم  تاَب َو المیزاَن ل  نَزلنا َمَعُهُم الک 
َ
نات  َو أ « ُرُسَلنا ب الَبی َّ سط  اُس ب الق  ای که دقیقًا مفهوم مردم در آن  آیه ؛1النَّ

گر قرآنی نازل شده و پیامبری ارسال شده و میزانی به وجود آمده است، قرار نیست  تجلی پیدا کرده است. ا
َیقوَم به  تنهایی پیغمبران این را کار را انجام دهند، بلکه مردم هستند که باید قیام به قسط کنند. نفرمود »ل 

گر گفته بود، مردم   « ا سط  اَس ب الق  «؛ مفعول واقع می  -به خاطر فتحه-النَّ سط  اُس ب الق  َیقوَم النَّ شد. فرمود »ل 
عنوان مطلع آیه قرآن، این آیه به  6000یعنی مردم باید قیام کنند. اینکه در قانون اساسی از مجموع بیش از  

خود ذات  در  انقالب  این  یعنی  است؛  آمده  اساسی  عامل قانون  و  بوده  اسالمی  اندیشه  بر  مبتنی  ش 
در   کنند.  جریان  ایجاد  بایستی  که  هستند  مردم  هستند.  مردم  جهت   50حرکتش  در  قرن،  اول  سال 

 سازی اتفاق مهمی رخ نداد و مهمترین اتفاقات از زمان انقالب شروع شد.مردمی

و    49در قانون اساسی   کلمه مردم  آمده است؛ یعنی  39بار  کلمه ملت  بار در قانون   88در مجموع    بار 
کلمه مردم و ملت اشاره شده است. عباراتی مثل ملت مسلمان، ملت قهرمان و مردم عزیز  اساسی به 

 دهنده نقش و اهمیت مردم است. ایران و جمالتی از این دست، نشان

داف در اصل سوم قانون اساسی آمده است که دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل به اه
کار برد:    ذکر شده در اصل دوم، تمام امکانات خود را برای امور زیر به 

کلیه مظاهر فساد 1بند   : ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخالقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با 
که جمهوری اسالمی خودش رأسًا باید فضایل اخالقی را در مردم رشد بدهد، بلکه گفته نشده   و تباهي. 
دولت جمهوری اسالمی موظف است محیطی مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوا و 
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کلیه مظاهر فساد و تباهي ایجاد کند. این نکته بسیار پراهمیت است که دولت در این نگاه یک  مبارزه با 
کردن مقدمات برای این مو ضوع است. در دولت به تعبیری ُلجستیک و تمهیدگر است و نقش آن ایجاد 

شود، در آن  کنار قانون اساسی، وقتی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که حجم زیادی هم ندارد، بررسی می 
کلمه مردم و    22 گام دوم مشخص می   30بار  کلمه ملت آمده است. با دقتی در بیانیه  که اساسًا بار  شود 

 مخاطب آن، مسئولین نبوده و خطاب به ملت ایران است.  

که انقالب اسالمی در ذات خود مبتنی بر دو عنصر توجه ب ه این موارد سبب یادآوری این مسئله است 
کلیدی ایفا می کنند. لذا وقتی به اسالمیت و جمهوریت است و مردم در انقالب اسالمی نقش اساسی و 

شود، امام یتوجه م  1360تا تقریبًا شهریور سال    57بهمن    12سه سال ابتدایی پیروزی انقالب یعنی بازه  
دهد؛ مثل سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، نهضت خمینی )ره( فرمان تاسیس یازده نهاد مردمی را می 

 خرداد، ستاد اجرایی فرمان امام، جهاد سازندگی و ...   15سوادآموزی، بنیاد شهید، بنیاد 

گرفت و نهادهایی تا که معادل در آن دوره از طرف امام یک نهادسازی مردمی عظیمی انجام  سیس شد 
دولتی آنها نیز وجود داشت از جمله: شهربانی، ژاندارمری، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای مشابه و 

آموزش و پرورش؛ ولی امام به سمت مدلهمین که های مردمی و مدل نهادهایی می طور ارتش و  رود 
گر بخواهیم میزان توفیق ها وارد عرصه عمل اجتماعی بمنتظر هستند امام امت اذن بدهد و این شوند. ا

گفت قطعًا این مردمی  کنیم، باید  سازی توفیقات فراوانی داشته است، اما متأسفانه  این جریان را ارزیابی 
، این مفهوم به خوبی درک و فهم نشد، مفهوم به خاطر اینکه بعدها در نگاه نخبگان سیاسی و اداری کشور

قانون اساسی هم به آن اشاره شده است، به   45و    44ر اصل  بخش سوم )بخش مردمی( که به یک معنا د
کرد. به عبارت دیگر سه سازی یا دولتیمفهوم خصوصی  گان دولت، بخش خصوصی و سازی تقلیل پیدا 

کرده بود، به دوگان بخش دولتی و بخش خصوصی فروکاسته شد. ادبیات  که امام درست  بخش مردمی 
که عمدتًا ترجمهاسی، علوم اجتماعی و سایر دانششنشناسی، رواندانش مدیریت، جامعه ای ها هم 

کرد و فقط به بخش دولتی و خصوصی پرداخته شد.بود، این سه  گان را مضمحل 

که توجه به مسئله بخش سوم یعنی مسئله بخش مردمی امروز با بررسی فضای دانشگاهی درمی  یابیم 
که بیها نشان میبسیار پررنگ شده است. بررسی شترین توجهات و تولید ادبیات در حوزه بخش دهد 

کادمیک و نه در اجرا، در دوره ریاست   1376های  جمهوری آقای خاتمی )بازه سالمردمی، البته در حوزه آ
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مدنی1384تا   جامعه  مفهوم  تاثیر  تحت  ترجمه   1(  هم  مدنی  جامعه  مفهوم  البته  است.  شده  ای انجام 
کادمیک کشور به کمک نهادهای مردمی که بنیان انقالب اسالمی   است. یعنی آنجایی که نیاز بود جامعه آ

که به بیان است بیاید، مبتنی بر ادبیات غربی و با لنز و عینک آن، به تحلیل این مسئله پرداخت. درحالی
کرد«؛ کشور ما هم در پیروزی انقالب اسالمی، هم در استمرار معروف »آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می

سازی و استفاده از نهادهای مردمی اصیل و سنتی را داشته مت آن، تجربه بسیار موفق مردمی و استدا
 های موفق جهاد سازندگی است.است. یکی از این تجربه

و روستاها   بود در شهرها  قرار  و جهاد  نبود  اول جهاد  اینکه جنگ، مسئله  با  در دوران جنگ تحمیلی، 
انجام داد  خدمت کارهایی  کند،  مسئله مهندسی جنگ مطرح شد،  رسانی  نداد. وقتی  انجام  که سپاه 

اولین جریانات مربوط به مهندسی و پشتیبانی جنگ در جهاد ایجاد شد و نه در سپاه. در آن دوران به 
شدند ها کسانی بودند که سوار لودر و بولدوزر میشد؛ اینسنگر گفته مینیروهای جهاد، سنگرسازان بی

کریز می و قبل از اینکه نیرو   کریزها وارد خط شود، مقابل تیر و ترکش دشمن خا زدند تا نیروها پشت خا
که به منظور مهندسی پشتیبانی جنگ راه افتاد، قبل از سپاه مستقر شود. زمان ایجاد جهاد خودکفایی 
کسب موفقیت ( 84تا    76های فراوان، در دولت اصالحات )بازه زمانی  بود. اما جهاد سازندگی با وجود 

گردید.  خانهضمحل شد و در وزارتم  ای با جهاد کشاورزی ادغام 

ها بسیار جهاد سازندگی اصاًل نه سازمان بود، نه اداره، نه ریاست یا مدیریت و یا مشاورت. امام در عنوان
کردند که نشان از مردمی دقت داشتند و از عناوینی مثل نهضت، جهاد، بنیان، سپاه و بسیج استفاده می

سیج موضوعیت دارد. در ها داشت. سازمان سپاه یا سازمان بسیج صحیح نیست؛ خود لفظ ببودن آن
کوتهمورد جهاد هم به همین  کادمیک  بینانه و ناشی از گونه است. در دوران اصالحات، به خاطر نگاه آ

که بحث مردمی های علمی بر لبهاطالعی از جریانبی سازی را های دانش غربی در دهه هشتاد میالدی 
نه کردند؛ نهادهایی مردمی که حتی در عنوان،  خامطرح کرده بود، اقدام به تبدیل جهاد و سپاه به وزارت 

به و  بودند  بهنوآورانه  شدند.  دولتی  غربی،  ادبیات  فهم  عدم  و  نادرست  ترجمه  سپاه  واسطه  مثال  طور 
رفیق آقای  و  شد  سپاه  وزارت  به  میتبدیل  فعالیت  سپاه  وزیر  عنوان  به  سپاه  دوست  بدنه  البته  کرد. 
و مجددًا سپاه کردند  وزارتخانه  هوشمندانه عمل  از حالت  پاسداران مستقل را  و سپاه  کردند  ای خارج 

 ماند. 

 
1- Civil Society 
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ماند و سپس در دولت اصالحات باقی  وزارت  79اما جهاد نتوانست به ماهیت اصلی خود بازگردد و تا سال  
  ساالری برخاسته از جامعه مدنیساالری بود )البته مبتنی بر الگوی مردم سازی و مردمدار مردمیکه داعیه

کشاورزی ادغام شد و وزارت   1دو توکویل  ر و امثالهم(، با جهاد  یگان و تاچ  و تحت تأثیر حکمرانی خوب ر 
سازی را از بین جهاد کشاورزی پدید آمد. دولت اصالحات عماًل یک تجربه بسیار ارزشمند در زمینه مردمی 

ن ناطق  آقای  توسط  انقالب اسالمی  کمیته  برای  اتفاق  همین  شبیه  و بردند.  افتاد  نوری  عبداهلل  و  وری 
های انقالب اسالمی با شهربانی و نیروی انتظامی ادغام گردید. جا دارد مسئله ادغام بسیج در سپاه کمیته

گویای این است که کشور  گیرد و درستی یا نادرستی آن مشخص شود. تجارب موفق  هم مورد بررسی قرار 
قام معظم رهبری در حوزه نهادهای مردمی حرکت بایست به سمت الگوهای مدنظر حضرت امام و ممی

از کند و نیاز است پژوهشگران و اندیشمندان در مورد این موضوع پژوهش های فراوانی انجام دهند و 
 نتایج آنها جهت پیشبرد اهداف انقالب، استفاده شود.

کشور نیاز به یک خوانش مجدد از نقش مردم و مردمی جمع ارد. قرار نیست  سازی نهادها دبندی اینکه 
تواند در ساخت نهاد مردمی متناسب با شرایط برگشت، اما قطعًا تجارب موفق آن دوره می  60به دهه  

 امروز کمک نماید.

سازی که مدنظر امام بوده است، وجود ندارد؛ چرا که این نگاه در ادبیات غربی معادل این نوع از مردمی 
کرامت انسان، اصاًل برآمده از  کرامت   به انسان و  مفاهیم دینی است. با اینکه بحث ارزش ذاتی انسان و 

که وقتی نظر می ها نیز مطرح شده، اما بهوی، توسط غربی  رسد که صرفًا به ظاهر آن پرداخته باشند؛ چرا 
غربی صورت  هر  در  ندارد.  معنایی  انسان  کرامت  از  زدن  حرف  گردد،  حذف  الهی  بحث مفاهیم  ها 

بخمردمی به  توجه  و  سوم سازی  بخش  مثل  عناوینی  تحت  را  سوم  سازمان2ش  غیردولتی،  ،  3های 
بندی کنند و به این جمعمطرح می   5و مدیریت داوطلبانه    4های غیرانتفاعینهادهای مردمی، سازمان

گزارش گذار شود.  که باید بخشی از امور به مردم وا کارهای داوطلبانه رسیدند  که در مورد  های مطالعاتی 
 توجه است.  آن، در حال انجام هستند، قابل هایو مدل 

 
1 Tocqueville 
2  Third sector 
3 Non-governmental organization 
4 Non Profit Organization 
5 Volunteer Management 
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گر چه مبنای تفکرات غربی با مبانی جمهوری اسالمی ذاتًا متفاوت است، اما هیچ توجهی از جانب بزرگان  ا
، به بحث مردمی  سازی غربی نشد. نگاه حکمرانی غربی جامعه را دارای سه ضلع دولت، بخش علمی کشور

بخش مردمی می  و  مشاخصوصی  و  ضروری می داند  را  بخش  سه  این  بین  و  رکت  مسئولین  اما  شمارد، 
کم ، این مطالب را نمیدانشگاهیان  کشور ها در این مسئله تقلید  بینند. البته قرار نیست از غربیمطالعه 

شان به اجرای این موضوع پرداختند، ولی متأسفانه در حوزه  شود. امام در عمل به خاطر بینش الهی
کادمیک توفیق چندا مداران انجام گرفت، مربوط هایی که توسط سیاستنی حاصل نشد و اندک ترجمهآ

گردید، حضرت آقا در  به مفهوم جامعه مدنی بود. زمانی که بحث جامعه مدنی توسط آقای خاتمی طرح 
که برخیجلسه که این مفهوم مدینه فاضله یا جامعه مدنی  کردند، منظور همان ای فرمودند  ها ترجمه 

 داده شود.    ی نبوی است. نیاز است این کلمه به صورت مبهم استفاده نشود و شرح و توضیحجامعه مدن

های دینی است. در این جامعه مسجد کارکردهای در جامعه مدنی نبوی، محوریت با مسجد و با خانواده
هست قسط  اقامه  دنبال  به   » سط  ب الق  اُس  النَّ َیقوَم  »ل  شریفه  آیه  طبق  مردم  و  دارد  فهم  متعددی  اما  ند. 

کشور نهادی به  NGOمسئوالن از جامعه مدنی ترجمه شده از غرب، سبب تشکیل   ها شد. حال آنکه در 
های انقالب، شدند. از کمیتههای محل دور هم جمع می ای، بچهاسم بسیج وجود داشت که در هر محله

ان به عنوان نهادهای مردمی توای، نیز میای و عشیره نهاد و خانوادهمردم   نهاد مسجد، حرکات خیریه 
کربال بر برد. نماد دیگر، موکبموجود در کشور نام  کربال و بغداد تا  هایی است که هر ساله در مسیر نجف تا 

ها هستند که آنها شود که نه دولت و نه بخش خصوصی در برپایی آنها نقشی ندارد و قبایل و عشیره پا می
 کنند.  را اداره می

گروه  ورود   ، دیگر به مصداق  کمک  قبیل  از  کارهایی  انجام  با  کرونا  بحران  مدیریت  جهت  مردم  های 
گان، توزیع ارزاق و بستهارستانپرستاران در بیم های  دههای معیشتی به خانواها، ساخت ماسک، تولید 

راه  آسیب گروهدیده،  محله اندازی  در  اجرا  جهت  سرود  بههای  و ها  مردم  روانی  فضای  بهبود  منظور 
که موفق ظاهر شد. الگویهمچنین ضدعفونی معابر و محله  ها است. در انجام این اقدامات، الگویی 

کرمانشاه و NGOها.  NGOهای مردمی و بسیج بود، نه  گروه ها در شرایط بحرانی مثل سیل جنوب، زلزله 
آن گروه بم،  و  بسیج  که  نقشطور  شدند،  عرصه  وارد  مردمی  نشدند. های  واقع  موثر  و  نداشتند  آفرینی 

که باید در دانشگاهها نمونهاین کشور است  سازی شود.  ها مدل هایی موفق از الگوهای مردمی و سنتی 
گیرد اما نبایست محدود در آنها شد، زیرا فاصله بسیاری با  همچنین ادبیات غربی باید مورد بررسی قرار 

الگوی مدنظر حضرت امام)ره( دارند.


