
 

 

وح متفاوت   مردمی سازی غربی و انقالبی؛ دو ر

 1دکتر علیرضا چیت سازیان 

 مفهوم نهاد اجتماعی 
باشیم   اجتماعی  نهادهای  ساخت  دنبال  به  گر  ا واقعیت  جامعه    -در  تعبیر  ارگان  -شناسیبه  آن  ها،  ، 

کنند مثل مدرسه، نهادهای دینی )مسجد و ها و اجزای اصلی هستند که نیازهای بشر را تأمین میمؤلفه
دوره  هر  در  و  است  بوده  جامعه  بهداشت  متولی  که  نهادی  ارتش،  داکلیسا(،  اسمی  از ای  است  شته 

گر این شفاخانه بگیرید تا بیمارستان و در آن ها را به عنوان نهادهای عمومی در نظر  طرف هاسپیتال. ا
که متکفل رفع نیازهای بشر است به  که اداره و حکمرانی این نهادها در طول نوعی میبگیریم  گفت  شود 

گر در ن به  -تاریخ ما   سه الگو و سه الیه داشته   -ظر بگیرمنوعی در همین صدسال دویست سال اخیر را ا
کم  دولت  اقتدار  کم  کم  است،  بوده  مقتدر  دولت  یک  که  صفویه  زمان  از  بعد  که  گفت  توان  می  است. 

میمی که  اتفاقی  و  بهشود  خودشان  نیازهای  رفع  برای  مردم  که  است  این  اصیل افتد  الگوهای  نوعی 
می کار  به  را  خودشان  وجتمدنی  به  هم  خالقیت  میگیرند،  بهود  و  سعی آورند  خودشان  مردم  نوعی 

همینمی کنند.  مرتفع  را  نیازهایشان  که  عرصه کنند  از  خیلی  در  فرمودند  دکتر  آقای  که  در طور  مثاًل  ها 
مکتب زمان  آن  در  که  ابتدایی  آموزش  بحث  چه  عالی،  آموزش  چه  تربیت  و  تعلیم  آموزش عرصه  خانه 

یه بودند این کاماًل یک موضوع و نهاد مردمی بوده است یعنی های علمابتدایی بوده و آموزش عالی حوزه
انجام می و خانواده  از طریق وقف  مالی  مثاًل در حوزه شفاخانهتأمین  یا  است.  ها، در حوزه بحث شده 

نمی متمرکز  سیستم  اصاًل  ما  نیازهای  ارتش،  تأمین  الگوهای  عمومی،  نهادهای  اداره  الگوهای  بینیم. 
کم بر قاجاریه نبوده است. این به  عمومی تمامًا الگوه ای مردمی است و این به دلیل تفکر و فلسفه حا

که این اقتدار  سبب عدم توانایی قاجاریه در نهادسازی و اقتدارگرایی مرکزی است. یعنی برعکس صفویه 
را داشتند، اما قاجار چنین اقتداری نداشت و به همین دلیل الگوی حضور مردم خیلی پررنگ  محکم 

 . است
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ثیر غرب بر نهادهای مردمی در ایران    تأ
کشور میبعد از جنگ جهانی اول به  آید و های فکری میشود. ابتدا بنیاننوعی جریان تفکری  غرب وارد 

غ شود و اوج این التحصیالن ترجمه میبعد الگوها و نهادهای اجتماعی به تدریج توسط نخبگان و فار
کشور تا عالیمشروطیت میحضور و هجمه را در جریان   که مثاًل حتی  اش به ترین سطح سیاسیبینید 

آموزش آید. در عرصه می  1وپرورش یکی مثل حسن رشدیهدنبال تغییر و مدرنیزاسیون است. در عرصه 
که شهرداری و َبَلدیه مدرن در خدمات اجتماعی، شهرداری مدرن می آید مثاًل تبریز اولین شهری است 

کند و در همین استمرار ها را ایجاد مینشانی و زیرساختود. خدمات شهری مثل آتششآن ایجاد می
چیز درون َید قدرت آن رسیم که آن دولت مقتدر و متمرکز که همهنوعی ما به یک فلسفه حکومتی میبه

 دهند.ها بهترین فرد برای این موضوع را رضاخان تشخیص داده میگیرد و انگلیسی است شکل می

 یب نهادهای مردمی توسط پهلویتخر 
اما مختصات قدرت رضاخانی به این هم قدرت مقتدر داشتیم  از  بر یک دولت البته قبل  نوعی مبتنی 

کاماًل وابسته به جریان ترجمه است.  که از نظر ساخت نهادی و حل مسئله  اقتدارگرای  تمرکزگرایی است 
کاماًل نهادهای ترجمه شده های مختلف شروع به جوالن و این دوره در عرصه   آیندی  وارداتی مییعنی 

ها که تبدیل به بیمارستان ها و مریض کنند. از سطح آموزش و پرورش، آموزش عالی، تا شفاخانهدادن می
ها به  نوعی تمرکز شدیدی در بحث نهادهای مالی مردمی مثل اوقاف تا سایر حوزهشود و بهخانه ها می

شود چون ذات دولت مدرن ت مدرن در ایران با تمرکزگرایی شدید همزاد می نوعی دولوجود می آید. و به 
دولت   فلسفه  همان  از  واقع  ها    – در  دولت  2ملت  کردن  پیدا  آن  از  بعد  نوعی  به  و  مدرن، است  های 

که به تقلید از اروپا می گیر همگون را ایجاد کند. فلذا یک آدم خواهد در اینجا نظم همهاقتدارگرایی است 
تواند تمام این اتفاق را راه بیاندازد. و باالخره ظاهر این تحول نهادی در دیکتاتور به اسم رضاخان میمقت

ابتدا میوه میدر  راهدهد. میوههای خیلی شیرینی  ایجاد  از نظر  کشور  های مواصالتی، هایی مثل رشد 
ع به توسعه پیدا کردن باره در کشور شرو وپرورش و بهداشت که یکیکسان شدن، توسعه سیستم آموزش

کند که دیگر  افتد و آن این است که دولت احساس می کند ولی متأسفانه در این جریان یک اتفاقی میمی

 
تبر  یدمؤسس مدارس جد  یننخست  یو  1 و  ینو دوم  یز در  از دارالفنون( بود،  جنبش    یهادر سال  یمدرسه در تهران )بعد 

 قرار داشت  یکدهانجمن باغ م ی اعضا یانمشروطه، در م
2 - Nation state  )دولت ملی( 
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چیز را متمرکز کند. های مردمی ندارد و باید برای حفظ اقتدار خودش همهنیازی به آن استفاده از ظرفیت
کم احساس درضا بر ثروت نفت افزوده مینوعی با تکیه زدن محماین جریان در پهلوی دوم به کم  شود. 

 سازی کند.تواند این را بیاید و پیادهکند میمی

گرفته بود نوعی میاما در پهلوی دوم به که پدرش از قاجاریه تحویل  که آن زمین بایر و خرابی  گفت  شود 
نویسندگ  از  خیلی  توسط  است  داده  انجام  که  خدماتی  گرچه  ا رضاشاه  ندارد.  تحسین وجود  خیلی  ان 

کرد و ایران را دارای نقشه گویند ایران را دارای راهشود چون مثاًل می می کرد. ایران را دارای راه شوسه  آهن 
کرد. یا ایران دانشگاه دار شد و ایران دارای نظام آموزش ع  وپرورش منظم شد. چون یک از راه ها و شوار

کاماًل بایر ناشی از تاراج سالیان   -کفایت داخلی مثل قاجار استعمار خارجی و هم استبداد بیهم  -زمین 
که دارد ارائه می شود اما در این دهد خیلی زیبا دیده میبه دست رضا پهلوی افتاده بود، فلذا خدماتی 

کشور می  که میان یک تحول نهادی در نیمه اول قرن چهاردهم در  افتد و این تحول نهادی این است 
اصبه سازوکارهای  بهنوعی  است  داشته  وجود  قبل  از  که  مردمی  مییل  تضعیف  بین نوعی   از  و  شوند 

از آن استفادهمی این بدنه  یکپارچه ملی  شود، این بدن شروع به ای نمیروند. فلذا هر چقدر عضالت 
که حرف انقالب اسالمی  تحلیل رفتن می شود و دیگر  خیلی پررنگ می  -  56حدود سال    –کند، تا زمانی 

آ به نحوی روشن میانقالب  نمایان میتشش  رژیم  برای  که  به دنبالش شود  که مردم  نیازی  شود. فلذا 
هایشان را بخواهند ها و نظراتشان و حتی آرمانهایشان، ظرفیتهایشان، حرف بودند تا خودشان، ایده

، ظرفیت شود و مسیر غلطی که رضاخان در نیمه اول قرن چهارده شروع کرددنبال کنند، خیلی پررنگ می
که به کشور را در حوزه  که با آن مواجه هستیم یعنی همین امروز  که ما هنوز هم امروز  کرد  هایی مختل 

که متأسفانه بخاطر آن بنیاندنبال مشارکت هستیم می  که آن سالبینیم  گذاشته شده های غلطی  ها 
کنیم و متأاست، هنوز این ضعف نهادینه را در مردممان می سفانه در خیلی از ابعاد این توانیم مشاهده 

 اتفاق افتاد و نهادهای اصیلی که وجود داشتند، از بین برد.

گوییم نهاد اصیل هم بنده در واقع تعریفم از نهاد آن سازوکارها و منطق  عملی و منطق  ارتباط و وقتی می 
منظورم از نهاد آن  منطق  همکاری و تعاونی است که بین ُکنش گران اصلی یک عرصه وجود دارد. در واقع  

البته نرم  نیست.  سازمانی  رسمی  ارگان  یک  نگاه  یک  نهاد  به  نگاهم  یعنی  است.  اجتماع  بر  کم  حا افزار 
عنوان پوسته و ظهور یک نهاد باشد اما نهاد یک بنیان اصلی دارد که آن تفکر در آن  تواند یک ارگان بهمی

 است.
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تنوع نهادهای ما را از بین بردند مثاًل در عرصه تأمین رود. حتی  ها از بین میمردم نهادی توسط پهلوی
نهادهای   مثل  اصیلی  نهادهای  و  عشایری  الگوهای  مثل  زندگی  الگوهای  ؛  کشور غذای  و  معیشت 

های کشور یکی از نهادهای اصیلی است که در هر کشوری وجود دارد. تقریبًا بیش زمامداری مراتع و زمین
کشور ما مرتع است و    50از   ها توسط نهادهای اصیل  های مرتعی وجود دارد. قباًل تمامی اینزمیندرصد 

بینید محمدرضا با آن بحث انقالب داری و حقوق مالکیتی بوده که بین مردم ایجادشده بود. ولی میمرتع 
ک سیاه نشاند، میبه کشاورزی ایران را به خا که  کشاورزی، تأمین اصطالح سفید  آید و نهادهای اصیل 

رود و دیگر تمام برد. زمامداری مراتع از بین می أمین مایحتاجی مثل گوشت برای مردم را از بین می غذا و ت
ها به نوعی افتد. فلذا همه اینافتد یعنی با تغییر قانون به دست دولت وقت میها به دست دولت میاین

می این  نباعث  بحث  و  فرهنگ  اقتصاد،  در  یعنی  ابعادش  تمام  در  کشور  که  دینی  شود  حاال  -هادهای 
کم اش روحانیت است و روحانیت تحت تأثیر تر متأثر است چون قوه عاقله محرکهنهادهای دینی خیلی 

های اجتماعی در متاثر شود فلذا نهادها و سازوکارها و ترتیبات نظم  -گیرداین فلسفه و تفکر قرار نمی
که غرب د و این دستشوکاری میهای دیگر باالجبار و با زور دست خیلی از حوزه کاری و تطاول نهادی 

کشور ما از طریق استبداد پهلوی انجام می کشور را به سمت تضعیف می دهد بهدر  گر همین نوعی  برد. ا
طور طبیعی انقالب ایران  که البته به-دادند، استمرار داشت  روندی که خاندان منحوس پهلوی ادامه می

کنش طبیعی  به این موضوع هم ب کاماًل تهی شده و تضعیف   -ودیک وا کشور ما یک تمدن  شده  شاید از 
به  غرب  در  مشارکت  اساس  چون  ماند.  می  اینباقی  و  مردم  در  رضایت  ایجاد  مطرح نوعی  چیزها  طور 

بحثمی در  مثال  قبیل  شود.  از  که   engagementو    Social Participationهایی  است  این  بحث   ... و 
ترین ضعف ها است اما مهمردم احساس رضایت و مشارکت کنند. همه اینهای نو وسط بیاید و مدیدگاه
که تمرکزگرایی بر یک تمدن ایجاد میو ضربه  که آن تمدن و آن قوای محرکه یک تمدن ای  کند این است 

شود و این تمدن قابلیت هرگونه هجومی را پیدا  نوعی دچار ضعف و تباهی می اندازد. تمدن بهرا از کار می
 د.کنمی

که استمرار آن منجر به از بین رفتن خیلی از لذا جریان پهلوی به نوعی جریان اقتدارگرا و تمرکزگرایی بود 
گر می های درونی ملت و تضعیف تمدن ایرانی میظرفیت های خواهیم بگوییم مثاًل بحثشد، و حتی ا

گر فقط بخواهیم از باب ایرانیت های ما است را کنار بگذاریم  های انقالبی که بنیان نگاهاسالمی و بحث  و ا
ها به سه هزار سال دولت متمرکز در تاریخ ایران به  ها به هفت هزار سال و بعضیو تمدن ایرانی که بعضی

نوعی دادند بهها داشتند بنیان میداری و این نوع اداره متمرکز که آنکنند، این نوع حکومتآن اشاره می
های نگرشی، ها و بنیهسال( بنیان  200تا    100نگوییم در پنجاه سال ولی در  توانست در یک جریان )حاال  می
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کشور بینشی و رفتاری یک تمدن و مردم آن تمدن را برای انطباقش با محیط به طورکلی از بین ببرد و 
می جایی  یک  به  بهشاید  ایرانی  تمدن  اصاًل  یا  میرسید،  حرف جایی  آن  دیگر  شاید  که  که رسید  هایی 

نوعی این شنیدیم. اما خب انقالب اسالمی بهگویند دیگر نباید میهزاره در مورد تمدن ایرانی می  چندین
کرد و به سمت دیگری برگرداند.   کاماًل معکوس   فرمان را 

به  دوم  پهلوی  در  منظر  یک  به از  نبوده  نفت  که  زمانی  تا  است،  نداشته  را  پدر  اقتدار  چون  نوعی نوعی 
اقتدار خودشنمی به نفت احساس بی   تواند  اتکای  با  و متأسفانه  کند  برایش به را پیدا  از مردم  نیازی 

کند. بعدازاین اتفاقی اش را نفت جبران می نیازی یا آن عدم پایگاه مردمی آید یعنی احساس بیوجود می 
لمانکه می که به   های چشم ُپرکنافتد در واقع متکی به نفت دوباره یک مقدار کشور از حیث ظاهر و آن ا 

 » ْنَیا  الُدَّ اْلَحَیاة   َزْهَرَة   « همان  قرآن  اتفاق   1تعبیر  آن  دوم  پهلوی  زمان  در  است  دنیا  حیات  ظاهر  است، 
 گرداند.نوعی این ورق را برمی افتد. اما انقالب بهمی

 تمایز بنیادین مردمی سازی انقالب اسالمی با تقکر غرب
گر بخواهم در مورد بنیان بحث انقالب بحث   که مرحوم حضرت ا کنم، مردمی بودن؛ واقعیتش این است 

که ما باید بیاییم از ظرفیت امام رحمه اهلل علیه به نوعی دیدگاهش، آن نگاه اصیل اسالمی در این است 
 مردم استفاده کنیم. حاال اینکه از ظرفیت مردم استفاده کنیم یعنی چه؟

های اول است. امام)ره( اساسًا معتقد بوده که در نامهرسد دیدگاه امام یک دیدگاه قرآنی بوده  به نظرم می 
ُظکْم   41-42های  امام است مثاًل سال ما اع  کنند. )مثنی و فرادی( به آیه قرآن » ُقل اَنَّ که مردم باید قیام 

َدٍة اْن َتُقوُموا هلَلَّ  َمْثنی واح  که در واقع باید یک یا دونفره ح  2«  و ُفرادی  ب  گر شده اسشتناء می فرمایند  تی ا
نوعی بنیان تفکری امام در واقع این است که امر به معروف قیام کنید و ننشینید. روی همین تفکر امام، به 

رسد که اساس تفاوت و نهی از منکر و ایجاد حکومت حق، وظیفه تک تک مردم است. اینجا به نظرم می
گفت مهم فلسفه مشارکت در اسالم و در غرب است. می  که ما در بحث انقالب اسالمی ترین تفشود  اوتی 

های دنیا توسط مردم  داریم؛ انقالب اسالمی یک انقالب مردمی است. شاید قبل از آن هم خیلی از انقالب
اتفاق افتاده است. حاال عموم مردم در آن حضور داشتند. اما چه انقالب اسالمی و چه مشارکت مردم در 

های غربی و چه در مفاهیمی مثل مردم چه در انقالب  ساخت جمهوری اسالمی با آن مفهوم مشارکت
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Social Participation   وengagement  ملت داریم؛   -یک تفاوت ماهوی دارد. ما در غرب یک دوگان دولت
نوعی به ارائه خدمات بپردازد و البته برای افزایش کارایی و اثربخشی، اآلن به دنبال بحث که دولت باید به

بخش سوم مطرح شده است؛ بحث اینکه ما بیاییم از مردم به خوبی استفاده کنیم   مشارکت رفتند. بحث
کم  و مردم را به طریقی کار بگیریم. اما جالب اینجاست که اساسًا نگاهی که در نگاه اسالمی وجود دارد و حا

یامبران بر انقالب اسالمی و استقرار حکومت در ایران یعنی جمهوری اسالمی است، این است که خداوند پ
نَزلَنا الَحدیَد( به آن

َ
کرد. )َوأ ( . بهها قدرت قاهرهرا مبعوث  ْسط  اُس ب اْلق  َیقُوَم الَنَّ که )ل  که چه؟  نوعی ای داد 

کید دارم می اُس( که بنده تأ َیقُوَم الَنَّ اُس این ضمهدر فلسفه مشارکت اسالمی این )ل  ای که آخر کنم این الَنَّ
( اقامه کننده قسط خود ناس است در واقع اقامه کنند ْسط  اُس ب اْلق  َیقُوَم الَنَّ ه قسط، خود مردم هستند. )ل 

مردم هستند. یعنی در فلسفه انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی قرار نیست انقالبی بیفتد یا حکومتی به 
که آن دولت، خدمت دهنده به مردم باشد و یا اینکه آن دولت قرار باشد مردم را ترب کند. وجود بیاید  یت 

کارکننده  اتفاقًا خود مردم اینجا وسط هستند و خود مردم در اینجا اصل هستند. اتفاقًا خود مردم اینجا 
کردند. هدف انقالب، هدف برپایی دولت اسالمی، هدایت مردم است،  هستند. لذا امام انقالب را ایجاد 

ملت غربی، تعامل کنیم. بلکه   -  رساندن مردم به کمال است. اما هدف این نیست که با مردم مثل دولت
کردن و بعد  کردن، انقالب  کردن، تحول ایجاد  کار  گرفتن مسئولیت،  بل فرایند وسط آمدن، بر عهده  از ق 

شوند اما  کنند، و هم هدایت مینهادسازی مردم پایه، این اتفاق خواهد افتاد که هم مردم اقامه قسط می
که دولت، مردم را هدایت   ایستند آن هدایت آیند پای امر حق می بکند. چون مردم می نه از این طریق 

آن به  میالهی  افاضه  بحثها  از  خیلی  لذا  وقت شود.  از  بعضی  دیدید  شما  که  از هایی  برخی  ها 
می رئیس مطرح  وظیفهجمهوران  ما  که  طرح کنند  اصاًل   ... و  ببریم  بهشت  به  را  مردم  که  نداریم  ای 

ت، فلسفه مردمی بودن، فلسفه همراه بودن در نظام اسالمی از یک اش غلط است. فلسفه مشارکمسئله
کارها توسط مردم انجام می که همه  کاماًل متفاوتی است و آن این است  شود نه برای اینکه آن زاویه دید 

کارآمدی را   2و اثربخشی  1کار انجام شود، نه برای اینکه  کار  و  آمده  کار باال برود، اساسًا مردم وسط  مثل 
دهند، چون حضور مردم در تفکر حکومت دینی خودش موضوعیت دارد نه طریقیت. اینکه جام میان

کار را بر عهده بگیرند آن موقع آن هدف فرهنگی و به بهشت رساندن مردم محقق  مردم وسط بیایند و 
و احیای    کنندایستند. از طرق اینکه مردم جهاد می آیند و پای امر حق میشود بدین نحو که مردم می می

 
1- efficiency 
2- effective 
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آید و این فرمان را به دست مردم می دهد، نه از باب اینکه  نوعی میکنند. لذا انقالب اسالمی بهحق می
سازی کند و مشارکت مردم را افزایش دهد بخواهد دوباره تمدن غرب را بازسازی کند مثاًل دولت را کوچک

ت که مردم صاحبان امر هستند( امر  بلکه چون مردم صاحبان امر هستند، )تعبیر مقام معظم رهبری اس
که مثاًل بگوییم  که به آن امور عمومی  Affairدر نگاه قرآنی این نیست  گویند نیست می 1است و آن چیزی 

توانند پایش بایستند بیایند و جمع شوند. تعبیر مقام معظم رهبری امر یعنی چیزی که به نحوی امت می
ز دید ایشان برای امر همان نگاه قرآنی ایشان است. لذا انقالب و ا  2گوید مردم صاحبان امر هستندمی

فلسفی و تربیتی حضرت امام. خود مردم   -نوعی یک پارادایم نو است، بر اساس پارادایم فکریاسالمی به
میمی انقالب  و  عرصهآیند  همه  در  امام  اینجاست  جالب  و  صادر کنند  فرمان  عمومی  خدمات  های 
پایمی مردم  که  کمیتهکنند  امنیت،  تأمین  عرصه  در  پاسداران  سپاه  بیایند.  امنیت کار  مردمی  های 

داخلی. جهاد سازندگی؛ عمران و سازندگی روستاها و فقر و رفع محرومیت. نهضت سوادآموزی در عرصه 
 آموزش و پرورش. 

وری کنند. چرا؟ چون این فلسفه جمهدر تمام نهادهای اصلی حضرت امام فرامین و احکامی صادر می 
کار فرهنگی  از طریق  کمال است اما نه  اسالمی است. یعنی جمهوری اسالمی متکفل رساندن مردم به 

خواهد باشد، جهاد خدمت کردن. بلکه از طریق ایجاد میدان  جهاد برای عموم مردم. جهاد علمی می
هاد عرصه خواهد باشد یا جهاد با دشمن خارجی است و جخواهد باشد، جهاد رفع فقر می رسانی می

که  که اصاًل در نگاه قرآنی آن چیزی  که است. و جالب اینجاست  امنیت داخلی است و یا هر چیز دیگری 
هایی که خداوند های قرض قرآن اینسبب هدایت است، همین بحث  آمدن  پای امر حق است. این بحث

َحَسًنا «می َقْرًضا  اهلَلََّ  ُیْقر ُض  ي  ذ 
اَلَّ َذا  َمْن   « را معمواًل بهمتأسف  3گوید  این  این  عنوان قرضانه  و  الحسنه 

می صندوق نظر  در  هم هایی  سرشان  پشت  آدم  که  سفید  ریش  افراد  و  ُمعمرین  از  نفر  چند  که  گیریم 
اندازند و اسم این ها را قرض الحسنه می گذاریم و این آیه ای راه میخواهد نماز بخواند، در یک محلهمی

کسی یاق این می رود می نویسند. وقتی آدم در سهم می فهمد اصاًل بحث قرض به خدا این است که چه 
ببینید  است؟ در جمهوری اسالمی  آمده  امر حکومت اسالمی  پای  کسی  است؟ چه  آمده  امر حق  پای 

 

1- Public Affair 
همه    2 در  را  دانستن،    ی مردم  امر  صاحب  و  مالک  ندانستن  یک کارها  مزاحم  )ُمراجع  د  یاناتب.   نظام   یدار در  کارگزاران 

14/9/1369 ) 
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کند این نیست که کار تشکیل حکومت که حضرت امام در واقع فلسفه جمهوری اسالمی را دارد بحث می
م کنیم،  عقیدتی  و  عقیدهفرهنگی  باید  بتوانند ردم  و  بشود  درست  خدا  به  نسبت  باورهایشان  و  شان 

 ها از طریق زمین جهاد است.واجباتشان را انجام بدهند اما تمام این

بنابراین من بخواهم به بحثم برگردم آن تطور بحث تاریخی که داشتیم این بود که امام  با این نوع فلسفه 
کرد. انق گر بخواهیم بحث مشارکت مردمی را بحث کنیم می انقالب اسالمی را ایجاد  الب اسالمی در واقع ا

گوییم جمهوری اسالمی آن فلسفه حکومتی است که مردم باید کار مردم را انجام دهند. ولی متأسفانه ما 
که حضرت امام در نظرش بود به کنیم ولی باید دقت نتوانستیم این فلسفه و این دیدگاهی را  خوبی اجرا 

ب و  داشته  روشن  بزنیم  و  باشد  یک  و  صفر  که  نیست  چیزی  اجتماعی  نهادهای  تغییر  باالخره  که  اشیم 
این که  است  این  واقعیتش  بیفتد.  راه  و  کنیم  از خاموش  را  کشور  نهادسازی  ریل،  پهلوی  زمان  در  ها 

کردند و حاال برگرداندنش به راه اصلی هزینهمردم  ن همراه هایشادار است. مردم نگرش بنیان بودن خارج 
های مردم ما تا یک بخشیش نفتی زده است باید بپذیریم. نفتی زده یعنی چه؟ نیست. باالخره این نگرش 

یعنی به اتکای نفت باید دولت برود انجام دهد. باالخره این دولت دستش در جیب مردم است از حیثی 
می  نفت  دارد  نگرش که  دهد.  انجام  برود  باید  بنابراین  زفروشد  نفتی  غلط های  اقتصادی  ساختار  و  ده 

تر بشوند. ها فربهشود که دولتاندازند و باعث میمتکی به نفت و غیره همگی این مشارکت را به عقب می
که حضرت آقا در بحث مشارکت  گام دوم  کنیم یعنی در بیانیه  که باید طی  اما به نظرم این مسیری است 

که خیلی هم روی آن بحث دارند، یا حتی بحث که حضرت آقا می  مردمی  گویند، روی مدیریت جهادی 
ودو سال شود گفت که در چهل سال چهلدیگر سکه مدیریت جهادی آمدن مردم به وسط است. لذا می

که امام جا انداختند مردم باید به اخیر شاید مهم که در این حوزه اتفاق افتاد آن نگاهی بود  کاری  ترین 
تفاق افتاد. بعضی از این نهادها متأسفانه نتوانست در برابر  وسط بیایند. خب نهادسازی های رسمی ا

رات ها دوام بیاورد مثل جهاد، حل شد و سازمان شد. ولی بعضی از این نهادها هنوز باقی ماندند.  ت کنوک 
آیند شود یعنی مردم میها دوباره آن فلسفه و دوباره آن نگاه دارد احیا مینکته مهمتر از اینکه در این سال 

های مواسات است، و این دیدگاه  ای امر حق. حاال اردوی جهادی است، جهاد در سوریه است، بحثپ
زنده چقدر  است هر  مردم  رساندن  صالح  به  و  مردم  هدایت  که  دینی  حکومت  فلسفه  به  ما  بشود  تر 

 ها به پای امر حق است. رسیم. چرا؟ چون اساسًا هدایت مردم از طریق آوردن آنمی

که در این  شنوعی میبه گفت جمهوری اسالمی اتفاقی  سال برایش اتفاق افتاده است، تثبیت این   42ود 
کنند و مردم حضور دارند و حضور مردم هم برای این نیست که مردم گفتمان است که مردم مشارکت می

وجودبه یرورت  ص  باید  مردم  اینکه  برای  دارند  حضور  مردم  نه  برود  باال  اثربخشی  و  کارآمدی  و نوعی  ی 
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ن، جهت  کمالشان از طریق همین پای امر حق آمدن محقق و اتفاق بیفتد. دایر کش  دهی، با رسیدن به 
 رهبر جامعه است. اما آن وسط بودن با عموم مردم است. 

که چندین بار این مفهوم در جاهای یک تعبیری پای درس یکی از بزرگان نشسته بودم یک آیه  ای است 
َتُکوُنوا    143مختلف قرآن مثاًل آیه   ًة َوَسًطا ل  َمَّ

ُ
ُکْم أ َك َجَعْلَنا ل 

سوره بقره است، آیه آخر سوره حج است. » َوَکَذَٰ
اَلَّ  إ  َعَلْیَها  ُکْنَت  ي  ت 

اَلَّ ْبَلَة  اْلق  َجَعْلَنا  َوَما  یًدا   َشه  َعَلْیُکْم  ُسوُل  الَرَّ َوَیُکوَن  اس   الَنَّ َعَلی  ُع ُشَهَداَء  ب  َیَتَّ َمْن  َنْعَلَم  ل   
ُسوَل  َکاَن اهلَلَُّ ل    الَرَّ یَن َهَدى اهلَلَُّ  َوَما  ذ 

اَلَّ َعَلی اَلَّ یَرًة إ  َکاَنْت َلَکب  ْن  إ  َبْیه   َو ُب َعَلیَٰ َعق  ْن َیْنَقل  َمَّ َنَّ  م  یَماَنُکْم إ  یَع إ  ُیض 
یٌم«  اس  َلَرُءوٌف َرح  که جهت  1اهلَلََّ ب الَنَّ و   گیریدگیری اصلی را از رسول میشما باید یک امت وسطی باشید 

هایی که مرحوم عالمه در این دهید به عموم مردم. عموم مردم چه کسانی هستند؟ در سیاقشهادت می
که بهفرمایند یهود و نصاری در واقع آنمباحث می  که امت نوعی چپ و راست می هایی هستند  روند. ما 

ا داشته باشیم و این نوعی این خاصیت شهادت دادن روسط هستیم باید این اتفاق برایمان بیفتد که به
کردن و از طریق وسط  کار  که بتوانیم بیاییم وسط از طریق  خاصیت شهادت دادن به این معنی است 

 بودن این اتفاق بیفتد.

گر بخواهم بحثم را جمع کنم فلسفه و مبنای جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی این است که مردم  من ا
را ب کارها  کوچکی مثل باید بیایند وسط و مردم باید  ر عهده بگیرند ولو اینکه در امر یک موضوع خیلی 

 زدایی است که این خودش مراتبی دارد.بحث فقر و محرومیت 

که به نظرم می گام دوم موردتوجه قرار بگیرد؛ یک تحول و نکته دومی  رسد ما بایستی برای تحقق بیانیه 
می  که  مستقر  دارند.  چسبندگی  خاصیت  نحوی  به  نهادها  متأسفانه  است.  نهادی  بازسازی  شوند و 

نمیبه آنراحتی  ماننشود  نهادی  مثاًل  داد.  تکان  را  عرصه ها  در  ما  وزارتی  نهادهای  یا  مدرسه،  نهاد  د 
جنگل قانون  اینکشاورزی،  ما  تجارتی  قوانین  ما،  اقتصادی  قوانین  قانون  یا  و  مراتع  و  چسبندگی ها  ها 

طور باید به ها بازخوانی شوند. همیندارند. این تیپ  نهادها و تیپ  قوانین ما باید یک دور خیلی از آن
که   بنیانًا روی این فلسفه امام و روی این فلسفه اسالم نهاده شده است. روی سمت طراحی نهادهایی 

نوعی مردم امکان وسط آمدن و ایجاد فضایی برای جهاد، برایشان وجود دارد. البته دقت ای که بهفلسفه
که همه نهادها باید منطبق شوند بر اینکه مثاًل مردمی یعنی از جنس  کنید بازخوانی نهادها این نیست 

رسالهع همین  در  نه،  شوند.  مردم  جمعموم  این  به  بود  پرورش  آموزش  بحث  حوزه  در  که  بندی ای 
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در  است.  آن  شدن  محور  خانواده  یعنی  بنیانش  و  اصل  عمده،  پرورش  آموزش  شدن  مردمی  رسیدیم؛ 
عشیره  اصیل  نهادهای  احیای  یعنی  مردمی شدنش  کشاورزی  و  مراتع  که عرصه  روستایی  جامعه  و  ای 

وج طبقات مردم  آن  احیای  معنای  به  شدن  مردمی  تکافل،  مفهوم  در  ؛  فقر رفع  عرصه  در  داشتند.  ود 
، نه همسایه ی نزدیک همسایه دورتر و عموم تکافل اسالمی است. یعنی خانواده نزدیک، خانواده دورتر

صیلی را نوعی در هر جا یک مفهومی دارد و البته ما باید بیاییم نهادهای امؤمنین. یعنی مردمی شدن به
کنیم، مبانی دینی مان را مطالعه کنیم و مفهوم مردمی شدن برای قرن که قباًل وجود داشته است مطالعه 

گام دوم و رسیدن به تمدن اسالمی را باز تعریف کنیم. لذا در نگاه اسالمی به نوعی پانزدهم، تحقق بیانیه 
کدام از این نهادها به یک های از موجودیتای از نهادها را داریم و مجموعهما مجموعه که هر  ا را داریم 

می  مردمی  سالطریقی  در  را  این  بچهشوند.  با  که  میهایی  مطالعه  داشتیم  طریقی  به  و ها  کردیم 
که مردمی پژوهش  کاماًل واضح شده است  های مختلفی را با دوستانمان در این مسیرها رفتیم برای من 

که مردمی شدن در نگاه اسالمی در هر ها نیست حشدن اصاًل معادل مشارکت غربی  تی از این حیثش 
گفتم مردمی شدن در مدرسه یعنی خانواده محور شدن. در نهادی، یک مفهومی دارد. همین  که  طور 

ای یک کشاورزی یعنی روستا محور شدن و عشیره محور شدن، در فقر یک چیزی دارد و در هر عرصه 
گر به آن برسیم یعنی ای الزامات نهادی جدید را بازتعریف کنیم و بتوانیم در هر عرصه  مورد دیگری دارد. ا

کنیم انشااهلل میبه که ساخت تمدنی است نوعی بازطراحی  توانیم در آن هدف نهایی جمهوری اسالمی 
مان برای اداره جامعه چیست. قطعًا حکمرانی هر نهادی مختصات باید برسیم که ما الگوی حکمرانی نوی

خودش را دارد و باید متناسب با همان طراحی شود ولی روی آن فلسفه ساخت بشر   و اقتضائات خاص
مختلف  طبقات  بین  هماهنگی  ایجاد  و  مسئولیت  دادن  انتخاب،  حق   مسئولیت،  دادن  اساس   بر 

اجتماعی است.


