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گفت وگو با   سیدمهدی موسوی نیا، درباره  عقالنیت انقالبی از منظر امام خمینی ره

 نگاهی به کتاب
 »درآمدی بر علوم انسانی و اجتماعی در جهان معاصر«

تقویتعلومانسانی
راهخروجازبنبستها

کتاب »درآمدی بر علوم انســانی و 
اجتماعی در جهان معاصر« نوشــته 
ناصــر فکوهی بــا هــدف کمک به 
جوانانی که به هر دلیلــی تمایل به 
ادامه  تحصیــل و کار در حوزه های 
علــوم انســانی و اجتماعــی را در 
 خــود احســاس می کننــد، در
 6 فصل نگاشته شده است. نویسنده 
به عنــوان یکی از کنشــگران اصلی 

حوزه علوم انسانی به ارائه نتایجی مهم که از دهه 1960تا امروز 
در علوم انسانی و اجتماعی به دست آمده، می پردازد.

در فصل اول کتاب با عنوان »قرن بیســت و یکم چگونه خواهد 
بود؟« فرهنگ به عنوان کلید اصلی خروج از چرخه های باطل 
انحصار و نابرابری، از بین بردن نخبه گرایی و روابط سلطه معرفی 
و بر نیاز به تغییر عمیق و گســترده نگاه ها  به »فرهنگ« تأکید 
شده است. با توجه به اینکه هدف علوم انسانی، به حداقل رساندن 
جنبه های منفی و مخرب و به حداکثر رساندن جنبه های مثبت 
و خالق در »شناخت« است؛ پس علوم انســانی، با شناخت و 
عمقی که به شــناخت فرهنگی می دهند تنها عاملی اند که با 
بازتفسیر عمیق و بازیابی مسیر واقعی حیات فرهنگ ها و مردم 
در آنها، می تواند نشان دهد یکسان سازی تصنعی و شبیه سازی 
فرهنگ ها در طول تاریخ ناموفق بوده و منجر به فقر فرهنگی، 

اقتصادی و اجتماعی و جنگ ها شده است.
فصل دوم کتاب با عنوان چشــم انداز رابطه علوم انسانی و علوم 
طبیعی به تضادهای میان دانشگاه و قدرت در علوم انسانی در 
تحولی 150ساله، بیان اهداف غایی علوم طبیعی و علوم انسانی 
به طور جداگانه، تضاد روش شــناختی موجود میان این علوم و 
در نهایت حذف مرزهای بین رشته ای و بین روش شناختی که 
منجر به رشد علوم بین رشــته ای شده است، می پردازد.  در این 
فصل از کتاب بر اینکه فرایند شناخت باید مرزهای رشته ای را 
از میان بردارد و علوم اجتماعی باید هدف شناخت جوامع برای 
تغییر آنها در جهت بهبود انسانی و اخالقی شان را دنبال کنند، 
تأکید می شود. نویسنده معتقد است رشد بین رشته ای ها نوعی 
از شــناخت را به وجود می آورد که قابلیت تأثیرگذار بودنش در 
جامعه مهم ترین خصوصیتش است. بدین ترتیب حرکت دانش 
اجتماعی به سوی تحلیل و تغییر اجتماعی و نقش دانشمند در 
تغییرات اجتماعی در راستای همســازی انسان و طبیعت و نه 

برتری انسان بر طبیعت اهمیت دارد.
در فصل ســوم کتاب با عنوان »چرا علوم انســانی؟« نویسنده 
رشدنیافتگی فرهنگ عمومی جامعه و پایین بودن سطح فرهنگ 
عمومی به صورت نسبی در میان نخبگان )حتی تحصیل کردگان 
علوم انسانی( جامعه را دلیل بر عدم درک اهمیت علوم انسانی 
در ایجاد تغییرات و بهبود وضعیت جامعه می داند و معتقد است 
تغییر در سطح سرمایه های فرهنگی جامعه به میزان باالرفتن 
سطح »مدنیت«، درونی سازی فرهنگ خاص و به میزان ارتباط 
آنها با »واقعیت« و »جهان واقعی« بستگی دارد و تأکید می کند 
راه حل خروج از بن بست ها و بحران ها برای جوامع بازگشت به 

عقالنیتی است که در آن علوم انسانی جایگاهی باال بیابند.
در فصل چهارم کتاب با عنوان »علم یا ترویج« نویسنده تأکید 
می کند که در قــرن 21ام نگاه به علوم انســانی باید به صورت 
ریشه ای تغییر کند؛ حرکت اصلی بیشــتر در مسیر تحلیلی-
تفسیری و بر الگوهای تطبیقی، تاریخی و تبارشناسانه خواهد 
بود تا کّمی شدن و ابزاری شدن شــناخت فرهنگی، اجتماعی 
انســان ها؛ و آینده علوم اجتماعی و انســانی را بیشتر در حوزه 
ترویج می بیند نه تخصص، بنابراین شاهد رشد علوم انسانی در 
قالب علوم بین رشته ای بســیار تخصصی نسل جدید خواهیم 
بود که نتیجه آن دمکراتیزه کردن در قالب مســئولیت پذیری 

کنشگران علمی است.
در فصل پنجم با عنوان »چشم اندازهای دانشگاهی«نویسنده 
با بیان اینکه امروز کنترل توزیع و تکثیر »شــناخت« از خالل 
فناوری های جدید، استراتژی های سلطه را به سمت »دمکراسی 
مشارکتی« و »مشارکت اجتماعی« تغییر داده است، آینده ای را 
متصور می شود که شکل گیری دانشگاه های پژوهشی-آموزشی، 
نخبه گرا و مردمی مقدمه ای برای ورود به عصر پایان دانشگاه ها یا 
نوزایی جدید نظام های شناخت در قالب نظام های پراکنش یافته 
تولید و توزیع داده های علمی و تجربی را به وجود آورده اند. وی 
معتقد است گســترش روابط دمکراتیک در تولید، بازتولید و 
توزیع و ترویج دانش با روش هــا و رویکردهای جدید، موضوع 
اصلی مباحث سال های آتی خواهد بود و وظیفه اصلی نخبگان 
فکری و دانشگاهی مشارکت حداکثری، گسترش و در دسترس 
قراردادن حداکثری »شناخت« و ایجاد روابط هر چه بیشتر میان 

شاخه های شناخت )تفکر بین رشته ای( است.
در فصل ششم »راهنمایی برای دانشــجویان علوم اجتماعی و 
انسانی« نویسنده عالقه واقعی به علوم انســانی و اجتماعی را 
عالقه به »روابط اجتماعی و تمایل به بهبود آنها« و داشتن نوعی 
»ایثارگری و گذشت« می داند زیرا معتقد است فارغ التحصیل 
علوم انسانی به عنوان یک کنشــگر اجتماعی که به طور معمول 
از امتیازات مادی کمی برخوردار می شــود، اگــر رضایتش را 
در بهبود جامعــه ببیند و اهمیت دادن به امــر اجتماعی و نفع 
جمعی را در برابر امر و نفع فردی اولویــت خویش قرار دهد و 
خوشــبختی خویش را از خالل امر غیرمادی جست وجو کند، 
می تواند موفق باشــد. »مردمی شــدن« و »عمومی شدن« یا 
»دمکراتیزه شدن فرهنگ« فرایندی است که در آن واحد، شامل 
دمکراتیزاســیون »فناوری ها« و دمکراتیزاسیون »اندیشه ها« 
می شود. دمکراتیزاسیون به دنبال نفی تخصص ها نیست بلکه 
بیشــتر در پی از انحصار خــارج کردن تخصص ها، شــفافیت 
بخشیدن به آنها، قابل دســترس کردن داده هایشان و از میان 
بردن سلسله مراتب هاست تا چرخه های آسیب در جامعه انسانی 
کاهش یابند و هر انسانی بتواند به بهترین شکل ممکن در جامعه 

خود و جامعه انسانی مفید واقع شود.
در پایان نویسنده کتاب اینگونه نتیجه گیری می کند: موضوع 
اصلی و درســی تمام علوم انســانی و اجتماعی به ویژه در قرن 
بیست و یکم رسیدن به آرمانی چندهزارساله است، یعنی انتخاب 
ساده زیستی و ساده گرایی برای هماهنگی گسترده با طبیعت و 
همه موجودات آن برای انسان ها؛ زیرا باید به مجموعه انسانیت و 
در چارچوبی سیاره  ای اندیشید و تنها با چنین رویکرد، اندیشه 

و گفتمانی می توان آینده ای برای انسان و انسانیت تصور کرد.

شاخصههایمکتبسیاسی
امامخمینیره

آنچه در ادامه می خوانید تلخیصی از شــاخص های مکتب 
سیاســی امام خمینی)ره( اســت که مقــام معظم رهبری 
در مراســم پانزدهمین ســالگرد رحلت امام)ره( در تاریخ 

1383/3/14بیان فرموده اند. 
این شاخص ها عبارتند از:

1( تنیدگی معنویت با سیاســت: در مکتب سیاســی امام، 
معنویت از سیاست جدا نیست؛ همه رفتارها و همه مواضع 
امام حول محور خــدا و معنویت دور می زد. امــام به اراده 
تشریعی پروردگار اعتقاد و به اراده تکوینی او اعتماد داشت 
و می دانست کسی که در راه تحقق شــریعت الهی حرکت 

می کند، قوانین و سنت های آفرینش کمک کار اوست.
2( اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مردم: در مکتب سیاسی 
امام، هویت انسانی، هم ارزشمند و دارای کرامت است، هم 

قدرتمند و کارساز است.
3( نگاه بین المللی و جهانی: مخاطب امام در ســخن و ایده 
سیاسی خود، بشریت است؛ نه فقط ملت ایران. ملت ایران این 
پیام را به گوش جان شنید، پایش ایستاد، برایش مبارزه کرد 

و توانست عزت و استقالل خود را به دست آورد. 
4( پاســداری از ارزش ها: مظهر این ارزش ها را امام بزرگوار 
در تبیین مسئله والیت فقیه روشــن کردند. عده ای سعی 
می کنند والیت فقیــه را به معنای حکومــت مطلقه فردی 
معرفی کنند؛ این دروغ اســت. والیت فقیــه - طبق قانون 
اساسی ما- نافی مسئولیت های ارکان مسئول کشور نیست. 
والیت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام 

و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است.
5( عدالت اجتماعی: عدالت اجتماعــی یکی از مهم ترین و 

اصلی ترین خطوط در مکتب سیاسی امام بزرگوار ماست.

ایرانیهاچهرؤیاییدرسردارند؟
میشل فوکو، نویســنده و متفکر 
فرانسوی در آستانه پیروزی انقالب 
اسالمی طی 2سفر به ایران آمد و 
مشاهدات خود را درباره وضعیت 
ایران در قالب یادداشــت هایی با 
این عناوین منتشــر کرد: »ارتش: 
وقتی زمین می لرزد«، »شــاه صد 
سال دیر آمده اســت«، »تهران: 
دین بر ضد شــاه«، »ایرانی ها چه 
رؤیایی در سر دارند؟«، »شورش 

با دست خالی«، »آزمون مخالفان«، »شــورش ایران روی نوار 
ضبط صوت پخش می شود« و »رهبر اسطوره ای شورش ایران«. 
او درباره 4موضوع مهم حــرف می زند: وضعیت مردم، وضعیت 
خواص، وضعیت مذهب و ســلطنت. درباره مردم معتقد است 
که در شرایط »اعتصاب سیاســت« به سرمی برند که به واسطه 
راهنمایی و رهبری امام خمینــی )ره( و همچنین بن مایه های 
مذهبی، هم می دانند ســلطنت را نمی خواهند و هم می دانند 

حکومت اسالمی را می خواهند.
 او درباره فهم خواســته مردم به تحلیل های نادرســت برخی 
خواص سیاســی اشــاره کرده و همزمان به کنش های برخی 
خواص معتقد به رهبری امام خمینی)ره( می پردازد. سپس از 
آموزه های مذهب شیعه و بن مایه های سیاسی آن می گوید که 
آغازی است بر پیوند معنویت و سیاست و به میدان آمدن دین. 
فوکو جنبش عظیم مردمی را برای مقابله با سلطنتی می داند که 
به سبب توسعه خشن و نوسازی های غیرمنطبق با بوم ایران و 
همچنین فسادهای گوناگون، منفور شده است. کتاب »ایرانی ها 
چه رؤیایی در سر دارند؟« دربردارنده مقاله مهم و خواندنی فوکو 
است که با حجمی اندک توسط انتشارات هرمس به چاپ رسیده 
و مطالب مهمی برای عالقه مندان به علوم اجتماعی ارائه می کند.

روحانقالباسالماست
عبداهلل العظمــی آیتاهلل
جوادیآملی: سخنان فراوانی 
از اصــل انقــالب، ضرورت 
انقالب، رهبری انقالب، علل 
و عوامل پیــروزی انقالب و 
دســتاورد انقالب گفته شد 
اما آنچه محور اصلی است که 

تمام آن منافع و برکات به دنبال این می گردد، آن است 
که انقالب ما که انقالب اسالمی است یا جمهوری ما که 
جمهوری اسالمی اســت، نظیر انسانیت انسان است. 
انسان نه 2حقیقت اســت که مثاًل ما بگوییم که زید 
2حقیقت اســت، زید یک حقیقت بیشتر نیست )این 
یک(، نظیر فرشتگان بسیط نیست، بلکه مرکب است 
که روح و بدنی دارد )این دو(؛ اما این   چنین نیست که 
روح و بدن همتای هم، همسنگ و هم وزن هم باشند؛ 
زیرا باألخره روح اصل است: »أَْصُل اْلِنَْساِن لُبُّه« و بدن 
در اختیار اوســت؛ بدن همتای روح نیست تابع روح 
است. این جمهوری اسالمی که 2عنصر اصیل است، 
انقالب اسالمی که 2عنصر اصیل است، آیا جمهوریت 
و اســالمیت همتای هم  هســتند؟ یعنی اسالم یک 
کفه و مردم یک کفه هســتند؟ یا نه، روح این انقالب، 
اسالم اســت و مردم بازوان توانمند اسالم هستند؟! 
مردم معتقد به اسالمند، متخلق به اسالم اند، زنده به 
اسالم اند؛ اینها را اسالم زنده کرده است! اگر جمهوری 
اسالمی به این معناستـ  چه اینکه به این معناستـ  ما 

باید قدر روحمان را بدانیم! 
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خط امام

کتاب اندیشه

اندیشه نفیس

نگاه

عقالنیتسیاســیوانقالبی گری،2مفهوم
مهمواثرگذاردررفتارنیروهایسیاســی
محسوبمی شوند.مناســبتاینمفهوماز
مناقشههایجدیتحلیلگرانسیاسیاست.
تضاد،تفاوتیااشــتراککدامیکبهترین
واژهبرایتبیینمناسباتمفاهیمعقالنیت
سیاسیوانقالبیگریدرعرصهعملهستند؟
آیاعقالنیتسیاســیموجبرکوددرعمل
میشودوانقالبی گریرادیکالیسمرابههمراه
دارد؟برایپاســخبهاینپرسشبنیادینبا
آقایدکترسیدمهدیموسوینیا،عضوهیأت
علمیدانشگاهجامعامامحسینعلیهالسالم،
گفت وگوکردهایم.اینگفت وگودر3بخشبا
محورشناختاندیشهرهبرانانقالباسالمی
درنســبتمفهومعقالنیتانقالبی،ردیابی
مفهومعقالنیتانقالبــیدرکنشرهبران
انقالباســالمیوتلفیقعقالنیتانقالبی
دراندیشــهوکنشرهبرانانقالباسالمی
انجامشدهاست.دراینشمارهبخشاولاین
گفتوگوتقدیمخواننــدگانمحترمخواهد
شــد.ازمنظراوبرایندبرهمکنشعقالنیت
سیاسیومؤلفههایانقالبی گریدراندیشه
امامخمینی)ره(رابایددرقالبمفهومبدیع

»عقالنیتانقالبی«صورت بندیکرد.

آیادرســاحتاندیشهوعرصهعمل
بایدشاهددوگانهعقالنیتسیاسیوانقالبی گری
باشیم؟آیاایندوگانهدراندیشهامامخمینی)ره(

وجوددارد؟
یکی از تصاویر ساخته شده از یک دهه رهبری حضرت 
امام خمینی)ره( در تاریخ جمهوری اسالمی، نمایش 
نوعی رهبری اقتضائی و صرفاً مطابــق با حوادث روز 
اســت. افرادی که چنین نظری را بیان می کنند، این 
سبک رهبری را به دلیل شرایط انقالبی کشور و مسائل 
مختلفی ازجمله جنگ، کودتاهــای نافرجام، ترور و 
غائله های تجزیه طلبانه داخلی، نوعی رهبری انقالبی 
قلمداد می کنند و معتقدند این مسیر، مطابق با اقتضائات 
دهه نخست جمهوری اسالمی و شرایط انقالب کشور، 
مناسب بوده اما جوابگوی دوره های بعدی نیست. روی 
دیگر این سخن چنان است که مسیر انقالبی دهه60، 
باید جای خود را به عقالنیت سیاســی و دوراندیشی 
بدهد و صرفــاً با اقتضائی عمل کردن و نداشــتن یک 
برنامه بلندمدت، نمی توان به پیشــرفت رســید. در 
این نگاه، عقالنیت سیاســی به معنای حسابگری در 
سیاســت مبتنی بر گزاره های عقالنی انســان بدون 
دخالت مرجع دیگری)حتی دین( درنظرگرفته شده 
است. این سخنان بارها در میانه امواج سیاسی و با مطرح 
شدن گفتمان های سیاســی که اغلب با ظهور و افول 
دولت ها مطرح می شــود، در جامعه رواج یافته است. 
دهه 1390شمسی، یکی از همین امواج است که با روی 
کار آمدن گفتمان موسوم به اعتدال، مسیر انقالبی گری 
هم معنا با رادیکالیسم و غیرمتعارف بودن و مخالف با 
مسیر عقالنیت معرفی شد. با توجه به این دوگانه سازی  
که میان عقالنیت سیاسی و انقالبی گری صورت گرفته 
و دارای سابقه ای تاریخی است که بخشی از سوابق آن به 
دوران رهبری حضرت امام خمینی)ره( نیز بازمی گردد، 
الزم است در اندیشه و عمل بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران، توجه بیشــتری صورت پذیرد. آنچه در اندیشه 
و عمل ایشــان به دســت می آید که در ادامه در سیره 
حکومتی رهبر معظم انقالب نیز قابل مشــاهده است، 
تطوری مفهومی در معنــای عقالنیت و صورت بندی 
معنایی جدیدی در این باره است. آن را عقالنیت انقالبی 
)به جای عقالنیت سیاسی یا واژه های مشابه( می نامد. 
این سبک از عقالنیت، به چالش دوگانه پنداری عقالنیت 
و انقالبی گری پایان می دهد و معیاری را برای خوانشی 
جدید از تاریخ جمهوری اسالمی و اندیشه رهبران آن 

فراهم می سازد.

پسباایناوصافعقالنیتسیاسی
ازمنظرحضرتامامخمینی)ره(رابایدچگونه

ارزیابیکرد؟
در معنای عقالنیت سیاسی مدنظر امام خمینی)ره(، به 
دو دسته از مفاهیم باید توجه کرد: نخست، مفاهیمی 
که از شــقوق مختلف و ایجابی عقالنیت سیاســی 
هستند و در ادبیات سیاسی امام خمینی)ره( کاربرد 
دارند. تعابیری نظیر عقل، عقل سیاســی، عقالنیت، 
عقالنیت سیاسی، عقالیی، عاقل، منطق، استدالل، 
مصلحت، عرف، عقال، حکمت، درایت، محاســبات، 
تدبر، تفکر، آزادفکری، فلسفه ، لّب و فکر از جمله این 
واژگان هستند اما بخش دیگری از مفاهیم، آن دسته 
از تعابیری هستند که به عنوان رقیب عقالنیت سیاسی 
در ادبیات امام)ره( مورد استفاده قرار گرفته اند؛ به بیان 
دیگر، شناخت آنچه را که امام)ره( عقالنیت سیاسی 
نمی داند؛ تعابیری نظیر محافظه کاری، قشری گری، 
تحجر و سازشکاری از این مفاهیم محسوب می شوند. 
به عنوان مثال خوب است برخی تعابیر امام)ره( در این 

رابطه را مرور کنیم:
- »عقل انسان اقتضا می کند که این چند روزی که در 
اینجا هست، این عمرش را به هدر ندهد که از بین برود؛ 
باالتر اینکه در راه شــر و در راه بد خرج نکند که وبال 
گردنش بشود آنجا. اینجا هر چه کار خوب بکنید برای 
خودتان، برای جامعه تان، این ]را[ در آنجا ان شاء اهلل 

می بینید.«)صحیفه امام، 1386، ج4، ص30( 
- »اگر عقل سالم شد، تهذیب نفس هم دنبال او باید 

باشد.«)صحیفه امام، ج7، ص261( 
- »همه بایــد با مقرراتــی که شــرع و عقل معین 
می کند، با نظاماتی که بایــد عمل به آن کرد، همه با 
هم به این نظامات عمل بکنیم؛ به این مقررات عمل 

بکنیم.«)صحیفه امام، ج8، ص39(
- »همه بدانیم که عقل هم اقتضا می کند به همانطوری 
که اسالم دستور داده با مردم رفتار بشود.«)صحیفه 

امام، ج8، ص235(
- »ادراک عقلی ]که [ آدم می کند تأثیر در آدم ندارد. 
تا ایمان نباشد، مسئله عقلی را قلبش نفهمیده باشد، 
باورش نیامده باشد، آن مســئله عقلی تأثیرش کم 

است.«)صحیفه امام، ج11، ص382(
- »حّظ عقل همان اعتقاد جازم برهانی اســت و این 
حاصل برهان اگر با مجاهدت و تلقین به قلب نرسد، 
فایده و اثــرش ناچیز اســت.«)صحیفه امام، ج18، 

ص514(

با توجه به تعابیر فوق الذکر و ســخنانی که به عنوان 
چند مثال از بیانات و آثار امام خمینی)ره( بیان شــد 
و تشریح کامل آن مجال دیگری را می طلبد، می توان 
چند ویژگی را برای عقالنیت سیاســی در اندیشــه 
امام)ره( برشمرد: 1.مدیریت حقوق انسانی جامعه، 
2.بهره گیری از مکانیسم مصلحت اندیشی )با دخالت 
حدود الهی، منافع ملی، دیــدگاه عرفی، اقتضائات 
زمانــی و مکانــی(، 3.حفظ ثبات جامعــه از طریق 
اصالت بخشیدن به قانون و روندهای قانونی، 4.حفظ 
ثبات سیاســی از طریق مدارا با شــهروندان محترم 
)شهروندانی که به آمریت حکومت احترام می گذارند(، 
5.تکمیل نتایج از طریق انگیزه های الهی در امور. بر این 
اساس، منطق محاسباتی امام خمینی)ره( را می توان 
در یک تعبیر خالصه کرد و آن تعبیر عبارت است از: 
»تدبیر متعالیه در سیاســت«. این منطق در مقابل 
دیدگاهی قرار دارد که تدبیر سیاست را لزوماً از مسیر 
متعالی دنبال نمی کند و بــه همین جهت، گاهی به 
شیطنت و تجاوز به ارزش های الهی و انسانی متوسل 
می شود. در تدبیر متعالیه امام، ایشان ضمن توجه به 
اقتضائات عقل دوراندیش، منفعت گرا و تحول خواه، آن 

را در چارچوب نظامی ارزشی دنبال می کند.
داللتکنشمعطوفبربرســاخت
»انقالبیگری«ازنظرگاهحضرتامامخمینی)ره(

چگونهاست؟
در بیان انقالبی گری از دیــدگاه امام خمینی)ره( نیز 
می بایست به 2دسته از مفاهیم توجه کرد: نخست، 
مفاهیم مشتق شــده از واژه انقالب است؛ تعابیری 
نظیر انقالبی، انقالبی گری، تفکر انقالبی، فکر انقالبی 
ازجمله این واژگان هستند. دسته دوم مفاهیم مرتبط 
با انقالبی گری، تعابیری هستند که قرابت معنایی با 
آن دارند. تعابیری نظیر جهاد، جهادی، تعهد و متعهد 
را می توان از این جمله دانســت. تعابیری فراوانی از 
امام)ره( در این زمینه وجود دارد که به طور خالصه به 

چند مورد اشاره می شود:
- »شما در جریان مبارزات گذشــته، رشد اسالمی 
و انقالبی خود را آشــکار کرده ایــد؛ و اکنون بیش از 
پیش الزم است این رشــد را به جهانیان نشان دهید 
تا جهانیان بدانند مردم مســلمان ایــران می توانند 
بدون قیمومت این و آن، راه سعادت خود را انتخاب 

نمایند.«)صحیفه امام، ج6، ص125(
- »در آن حال انقالبی که همه داشتیم می رفتیم جلو؛ 
نه من به فکر این بودم که حاال بعد از اینکه شب شد 
چه باید کرد؛ نه شما در فکر این بودید که حقوقتان 
کم است، زیاد اســت؛ اینها اصاًل مطرح نبود؛ چون 
مطرح نبود و همه هم الهی بودید، این سد را شکستید؛ 
سدی که ممتنع می دانستند دنیا که همچو چیزی 
بشود؛ شما با دســت خالی و با اراده الهی این سد را 

شکستید.«)صحیفه امام، ج8، ص83(
- »چه جوان های نیروی انتظامــی و چه جوان های 
معمولی و پاسدارها و حتی بازاری ها- مکرر می آیند 
پیش من، حتی امروز، و آرزو می کنند، به من می گویند 
شما دعا کنید ما شهید بشویم. این روحیه، این روحیه 
انقالبی، که در نفوس پیدا شده است، این.«)صحیفه 

امام، ج9، ص384(
- »حاال که ما انقالب کردیم باید هرج و مرجی باشیم؟! 
خوب، انقالب کردیم؛ انقالب کــه نباید هرج و مرج 
باشد. انقالب روی موازین اسالم باید باشد. نباید ما یک 
کلمه »انقالب« بگذاریم و هر کاری دلمان می خواهد 
بکنیم بگوییم که انقالبی است! انقالبی یعنی چه؟ مگر 
اسالم عوض می شود در انقالب؟! اسالم همان اسالم 
است. شما یک قدرت طاغوتی را کنار گذاشتید؛ حاال 
اســالم را می خواهید پیاده بکنید.«)صحیفه امام، 

ج10، ص275(
- »در ادارات دولتی، قوانین دســت و پاگیری که در 
مجالس غیرقانونی رژیم ســابق به تصویب رسیده و 
موجب تعویق و یا تعطیل امور شده و می شود و جامعه 
را به تنگ آورده است به طور انقالبی لغو کنید- گرچه 
خود لغو اســت- و به جای آنها قوانین مترقی را که 
رفاه ملت در آنها به بهترین وجه مالحظه شده باشد 

جایگزین گردانید.«)صحیفه امام، ج12، ص364(

- »این اشخاصی که انقالبی نیســتند باید در رأس 
وزارتخانه ها نباشند. و آقای بنی صدر باید امثال اینها 
را معرفی به مجلس نکند و اگر کرد، مجلس رد بکند و 
هیچ اعتنا نکند، ااّل اینکه وزیری باشد که کارآمد باشد. 
اسالمی باشد. مسامحه کار نباشد انقالبی باشد تا یک 
مملکتی دستمان باشد.« )صحیفه امام، ج13، ص51(
با یــک نگاه جامــع به بیانــات امــام)ره(، می توان 
مظاهــر روحیه انقــالب و انقالبی گــری از دیدگاه 
امام خمینی)ره( را در این موارد دانست: 1.تالش به 
نفع مردم، 2.حفظ استقالل و دفع وابستگی، 3.اتکاء 
به توان درونی، 4.ظلم ســتیزی، 5.وظیفه شناسی و 
تکلیف گرایی، 6.قاطعیت در انجــام امور، 7.اجتناب 
از سازشکاری با امور نادرســت، 8.ایجاد و حراست از 
حکومت دینی، 9.ایثار و از خودگذشتگی، 10.تصحیح 
رویه های غلــط. مبتنی بر آنچه بیان شــد، می توان 
معنای انقالبی گری در اندیشــه امام)ره( را در تعبیر 
»تالش دائمی برای تحقق مصالح متعالی و حقیقی« 

خالصه کرد.
اگرکاربســتعقالنیتسیاســیو
انقالبی گری درعرصهعملراباکلیدواژه»عقالنیت
انقالبی«درمکتبامامخمینی)ره(معرفیکنیم؛

مختصاتمفهومیآنچگونهخواهدشد؟
با معین شــدن معنای عقالنیت سیاســی و عناصر 
انقالبی گری در نگاه امام خمینی)ره( و از مقایسه کلی 
این دو مفهوم، می توان به صورت بندی مفهوم عقالنیت 
انقالبی در اندیشه ایشان پرداخت و چنین گفت که 
این دو مفهوم، دارای یک مخرج مشــترک هستند 
که عبارت است از عنصر مصلحت عمومی و حقیقی 
مردم که این مصلحت فارغ از نیازهای کاذبی است که 
عموماً از عواطف و هیجانات زودگذر ناشی می شود. 
امام خمینی)ره( عقیده دارد مصالح عمومی و حقیقی 
مردم که گاهی به حفاظت از رویه ها و گاهی به تحول 
در آن نیازمند اســت، می بایست براساس دیدگاهی 
متعالی رخ دهد؛ چرا که از دیدگاه ایشان، صرفاً دیدگاه 
متعالی است که می تواند مصالح حقیقی و غیرکاذب 
بشر را تشخیص دهد. امام)ره( اعتقاد دارد نتیجه این 
دیدگاه، کارآمدی است و آسیب اجتناب از آن، ضعف 
و نابودی خواهد بود. ایشــان انقالبی گری را مقارن 
با کارآمدی می داننــد و منافاتی میان این دو مفهوم 
قائل نیســتند. تضعیف نظام که از دیدگاه امام)ره(، 
به علت بازگشت از دیدگاه انقالبی بوده، یکی از موارد 
حساســیت برانگیز برای امام)ره( اســت که ایشان 
صراحتاً فرموده اند با کمرنگ شدن آن در جمهوری 

اسالمی، برخورد قاطع می کنند: 
»آقایان توجه بکنند که قلم آنها یک وقت قلمی نباشد 
که جمهوری اسالمی را تضعیف بکند. و من می بینم 
در بعضی قلم ها این جوری است و اینها توجه بکنند. 
من همیشه میل دارم که با نصیحت، با- عرض می کنم 
که- تقاضا، با مالیمت با آقایان رفتار کنم و همیشه 
جوری باشد که یک صحبتی که مالیم نباشد، نباشد. 
لکن اگــر چنانچه یک وقتی اقتضــا بکند مصلحت 
اسالم، یک وقت انسان ببیند که می خواهد یک کسی 
اسالم را تضعیف کند ولو نمی فهمد خودش یا خدای 
نخواسته از روی فهم- که بعضی نادر هست االن که از 
روی ادراک می خواهند لطمه بزنند و شناسایی هم 
ممکن است شده باشند- لکن توجه کنند که اگر یک 
وقت یک همچو چیزی پیش بیاید آن وقت یک وضع 
دیگری پیش می آید. این جور نیســت که همه اش 
قضیه نصیحت باشد و مالیمت باشــد، یک مسئله 
دیگری پیش می آید.« بنابراین، امام خمینی)ره( با 
تفصیلی که در معنای عقالنیت سیاسی و انقالبی گری 
در دیدگاه ایشان گذشت، این دو مفهوم را متناسب با 
یکدیگر معرفی می کنند. مبتنی بر دیدگاه عقالنیت 
سیاسی و انقالبی گری مبتنی بر یک عنصر مشترک و 

به صورت زیر، به کارآمدی منتهی خواهند شد: 

محمدپورسیدی اندیشه 
امام

تدبیر متعالیه در سیاست

در بیان انقالبی گــری از دیــدگاه امام 
خمینــی)ره( می بایســت به دو دســته 
از مفاهیــم توجــه کــرد: نخســت، 
مفاهیــم مشــتق شــده از واژه انقالب 
اســت؛ نظیر انقالبــی، انقالبی گری، 
تفکــر انقالبــی، فکــر انقالبی. دســته 
دوم مفاهیــم مرتبــط بــا انقالبی گری 
تعابیــری هســتند کــه قرابــت معنایی 
بــا آن دارنــد. تعابیــری نظیــر جهــاد، 
جهادی، تعهد و متعهــد را می توان از 

این جمله دانست

=

کارآمدی
نظامسیاسی

تدبیرامور×تالشدائمی

مصالحمتعالیوحقیقی

سمیهفالحنیا،پژوهشگر حوزه آموزش عالی


