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  چكيده
 امـام  عملـي  سـيره  و سياسـي  انديشـه  در نهادسـازي  تحليـل  و شـناخت  حاضر مقاله اصلي هدف
 انـواع  از كـه  اسـنادي  تحليـل  روش از هـاي مقالـه   پرسـش  بـه  پاسخ منظور به. است خميني
 هـا، شـامل كتـاب   موجـود  مدارك و اسناد روش، اين با. است شده استفاده است كيفيهاي  روش

 و اسـالم  در نهادسـازي  بررسـي  بـا  راستا اين در. است شده بررسي اسناد وها  هنام پايان و مقاالت
 بـه  اقـدام  اسـالمي  جامعـه  زمامـدار  و رهبرعنوان  به خميني امام فقيه، واليت اصلبراساس 
 امـام  سياسـي  انديشـه  بررسي با. نمودند اسالمي جمهوري نظام تثبيت و تأسيس جهت نهادسازي

 در زمـان  نيازهـاي  و خـاص  شـرايط  و جامعـه هاي  ارزش به توجه چونهايي  مؤلفه ،خميني
 عملـي  سـيره  و سياسـي  انديشـه  در گفت توان مي همچنين. بودهاست گذارتأثير ايشان نهادسازي

 برخوردار ويژه جايگاه از نهادسازي مذهبي،−سياسي رهبري و فقيه وليعنوان  به ،خميني امام
 از پـس  از ايـن رو  . نبودنـد  غافـل سـازي   دولـت  راسـتاي  در نهادسازي امر از ايشان و بوده است

 خمينـي  امـام  نهادسـازي  از شواهدي است؛ تالش شده ادامه در ايشان، سياسي انديشه بررسي
 و ارائـه . شـود  ارائـه  تفكيـك  به شده بيانهاي  مؤلفه به توجه با و مختلف كاركردهاي براساس
 و مقطعـي  صـورت  بـه  خـدماتي،  و نظـامي  فرهنگي،−علمي قضايي، تقنيني، سياسي، نهادهاي معرفي
 بـه  ايشـان  كـه  آنجـا  از. هستند خميني امام رهبري دوران در نهادسازي شواهد جمله از دائمي،

 آن تحكـيم  و تثبيت سازي، دولت به كمك برافزون اند؛ كرده اقدام مختلف هاي  زمينه در نهادسازي
 بـا  ترتيـب  بـدين . شـدند  نيز انقالب، از پس نظام پايداري موجب انقالبي، جامعه در ثبات ايجاد و

 شـرايط  در و مختلـف  هاي  زمينه در شده تأسيس نهادهاي حمايت و تقويت جديد، نهادهاي تأسيس
   .كردند اثبات انقالب از پسسازي  دولت ايجاد در را خود باالي توان خاص
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   مقدمه
 جملـه از نهادها زیرا است؛ سیاسی علوم رشته اصلی موضوعات از یکی سیاسی، نهادهای مطالعه

هـای  تنش کـاهش موجـب نهادها این. شوند می محسوب افراد رفتار تنظیم وها  درگیریهای  حل راه
 بـدین. شـوندهـا  تنش افزایش موجب توانند می نیز خودهای  کاستی با اما شده؛ اقتصادی و سیاسی
گاهانه توافق و اجماع حاصل که اند اجتماعی مقوالتی نهادها ترتیب گاهانه یا آ  با نهادها. هستند ناآ
 و وفـاق ایجـاد امکان اجتماعی و فردی رفتارهای برای معیارهایی کردن مشخص و تضادها کاهش
 همکـاری، مـدارا، دموکراسـی، تعـارض، وفـاق، اجمـاع،. نماینـد مـی فراهم را جامعه در وحدت

 مسـتقیم غیـر و مسـتقیم نفـوذ وتـأثیر  تحـت اجتمـاعی مناسبات از هریک و مخالفت هماهنگی،
 مشـخص نمـوده بنـا کـه نهادهـایی استقرار با انقالب، یک موفقیت معیار همچنین. هستند نهادها
 مختلـفهای  زمینـه در نهادسـازی نیازمند نیز اسالمی جمهوری نظام استقرار که آنجا از. شود می
. انـد نمـوده ایفـا زمینـه ایـن در مهمی نقش آن تثبیت و تأسیس جهت در نهادسازی با امام بود؛

. است اهمیت حائز ایران سیاسی مرجععنوان  به ایشان عملی سیره و سیاسی اندیشه بررسی بنابراین
 این بر. است امام رهبری سبک در نهادسازی تحلیل و شناخت حاضر پژوهش اصلی هدف لذا

 نظـری و مفهـومی . چـارچوب١: دهد پاسخ اصلی پرسش دو به تا آنست بر حاضر پژوهش اساس
 خمینـی امـام عملـی سـیره و سیاسـی اندیشـه در نهادسازی .٢ چیست؟؛ اسالم در نهادسازی
 انـواع از کـه اسـنادی تحلیـل روش از سـؤاالت، ایـن به پاسخ منظور به است؟ گرفته انجام چگونه
 وها  هنامـ پایان و مقـاالت کتـب، شامل موجود مدارک و اسناد و شده استفاده است کیفیهای  روش
  .  است شده بررسی اسناد


   نهادسازی نظری و مفهومی الف) چارچوب
 بـه مفهـومی چـارچوب بحـث در جامعـه، آرامش و ثبات ایجاد در نهادها نقش اهمیت به توجه با

 مؤسسه عنوان با آن از مواردی در که نهاد. شود می پرداخته اسالم دیدگاه از نهادسازی و نهاد بررسی
 جـامع و پیچیـده مـنظم، مداوم، رفتاری الگوی عام تعریف یک در است؛ شده اشاره نیز سازمان یا

 گـردد می برطـرف اجتمـاعی اساسی نیازهای و شود می انجام اجتماعی کنترل آنبراساس  که است
 نظـری و مفهـومی چـارچوب بحث در چه آن، مصادیق و نهاد حاضر پژوهش در). ١٣٨۴ کوئن،(

 پاسـخ منظـور به. است شده ارائه اساس همین بر خمینی امام عملی سیره بحث در چه و اسالم
 عملـی سـیره بررسـی بـا سـپس پرداخته؛ اسالم در نهادسازی بررسی به ابتدا پژوهش اول سؤال به

  . شود می ارائه آنان عملی سیره در نهادسازی موارد از شواهدی ،معصومان
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    اسالم در نهادسازی و نهاد . مبانی١
 قرآن . آیات١−١

 اهمیـت از مسـجد نهـاد اسـالم صدر در است؛ مسجد شده؛ یاد آن از قرآن در که نهادیترین  مهم
 هـای فعالیت انجـام بـرای نهـادی عبـادی، اعمال انجام برافزون زیرا است؛ بوده برخوردارای  هویژ

 گفـت تـوان . میشد می محسوب مسلمانان نظامی و قضایی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اداری،
 مسـجد همچنـین. اسـت برخـوردار نهـاد یـکسـازی  امکان وسازی  محدودیت ویژگی از مسجد

 در امـور، تمـام در مسـلمانان رفتـاری الگـوی بـر گـذارتأثیر و اسـالمی  سـاز فرهنگ نهـادعنوان  به
 نهاد که اهمیتی دلیل به نماید، از این رو  می ایفا مهمی نقش مسلمانان هویت و فرهنگ گیری شکل
 بـا و متعـدد آیـات در بـار ٢٨ قرآن در خداوند دارد؛ مسلمانان اجتماعی و فردی زندگی در مسجد

کیـد آن بر و برده کار به را مسجد نهاد مختلف موضوعات  ،١٨ ،١٧ ؛١١۴ بقـره،( اسـت فرمـوده تأ
...).  ٣۶ نور، ؛۴٠حج،  ؛٣١ و ٢٩ اعراف، توبه؛ ،١٠٨ ،١٠٧

  
  معصومان . سیره١−٢

 خداونـد کـه آنجا از اسالم سیاسی نظام در شیعه، سیاسی اندیشه و اعتقادی فکری، مبانیبراساس 
 از پـس شـیعه تفکـر در است، خداوند آن از اصالتاً  سیاسی حاکمیت لذا است؛ چیز همه سرمنشأ
 ائمـه و پیـامبر اسـالمی جامعـه رهبـری و اداره بـرای افـرادترین  شایسـته و سزاوارترین خداوند

ـرِ « آیهبراساس  و هستند معصومان َمْ ی األْ لـِ أُوْ ـولَ وَ سُ واْ الرَّ أَطِيعُ واْ اهللاَ وَ مْ  أَطِيعُ ـنكُ  آنـان از اطاعـت »مِ
 جـامع فقهـای عهـده بـر مهم این معصوم امام غیبت زمان در تفکر این. براساس است واجب
گاه و عادل عالم، الشرایط  بـر. اسـت ایشـان عهده بر اسالمی جامعه رهبری و بوده زمان شرایط به آ

 فقیه مطلقه والیت آن کامل صورت به و فقیه والیت نظریه مبنای بر اسالم حکومتی نظام اساس این
 و گـردد مـیبر معصـومان ائمـه زمـان به فقیه والیت نظریه تاریخی سابقه. هرچند است استوار
 شـکل تنهـا فقیـه والیـت نظریه مبنای بر اسالمی جمهوری تشکیل اما است؛ طوالنی پیشینه دارای
  . رود می شمار به وی سوی از و معصوم امام غیبت زمان در اسالمی حکومت رسمی و مشروع

 هدایت جهت در اسالمی، جامعه زمامدار و رهبرعنوان  به پیامبر گفت توان می ترتیب بدین
 و نظـم ایجـاد جهـت در اسـاس همین بر و نموده حکومت تأسیس به اقدام اسالمی امت رهبری و

 تأسـیس از پـس پیـامبر حکیمانـه اقـدامات از. دادند انجام را اقداماتی اسالمی جامعه وحدت
 وجـود اگـر یـا نداشـتند؛ وجود یا کردند تأسیس پیامبر که نهادهایی بود؛ نهادسازی حکومت،
 از پـس پیـامبر اقـدام اولـین). ١٣٩۶ علیدوسـت،( نمودند ایجاد آنها در جدی تحول داشتند،
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 پیـامبر توسط مـسجد تأسیس با). ۶٠، ص١٣٨۵ شهیدی،( است مسجد نهاد ساخت هجرت
 مسـجد در نیز نظامی، و فرهنگی قضایی، اجتماعی، سیاسی، اداری، نهادهای سایر مرکز مدینه، در
های  زمینـه در پیـامبر فـرامین و سـاماندهی مسجد در اسالمی جامعه امور ترتیب بدین. شد بنا

اقـدام نخسـت  در اسـالمی جامعـه رهبرعنوان  به پیامبر ترتیب بدین. آمد میدر اجرا به مختلف
 و مدینـه بـه پیـامبر ورود بـا. نمودنـد نهادسازی به اقدام اسالمی حکومت برپایی جهت خود،
 ایشـان از سـوی مختلـف کارکردهای با نهادهایی اسالمی، جامعه اداره زمینه در تر دقیق کار تقسیم
 و پیـامبر توسـط گرفتـه صـورتهای  نهادسـازی از برخـی بـه اختصار به ادامه در شد؛ تأسیس
  .شود می اشاره ائمه

 مدینه در خویشاوندی و مسکن نداشتن علت به مسلمانان برخی: محرومان از نهاد حمایت. ١
 ،١ج ،١۴٠٩ واقـدی،( گفتنـد مـی صـفه اهـل آنـان به بودند؛ شده ساکن پیامبر مسجد کنار در
 بـه تشـویق را داشـتند مالی توان که مسلمانانی آنها، به کمک ضمن ،از این رو پیامبر)٢۵٣ص

 آنـان بـه کمـک بـا ترتیب بدین). ١٢۵−٩٣، ص١٣۶٣ بخاری، مستملی( نمودند می آنها به کمک
 ایشـان لـذا گردید؛ برطرف ممکن حد تا اسالمی نوپای جامعه در مسلمانان از گروهی فقر مشکل
  .دادند تشکیل را اسالم در محرومان از حمایت نهاد اولین
 بـه ویژه توجه اسالمی، حکومت تأسیس و مدینه به ورود با پیامبر: و تربیت آموزش نهاد. ٢

 و خوانـدن آمـوزش: چون بنا بر این نهاد یاد شده وظایفی. داشتند مختلفهای  زمینه در امرآموزش
 ...و بیگانه های زبان آموزش مختلف، فنونهای  مهارت آموزش رزمی، های مهارت آموزش نوشتن،

 احمدی،( دادند می آموزش گراندی به باید مهارت، و علم صاحب افراد همچنین. داشت عهده به را
  ).١١۴، ص١٣٨۵
 و عّفـان بـن عثمـان ،علی امام عهده بر وحی کتابت اصلی مسئولیت :وحی نهاد کتابت. ٣
  ).١١۴، ص١٣٨۵ احمدی،اند ( شده ذکر وحی ُکّتابعنوان  به نفر ۴٢ همچنین. بود ثابت بن زید

۴.دولـت عمـومی های هزینـه مصـارف و درآمـد منـابع شدن بیشتر و تنوع با :اقتصادی نهاد 
، ١٣٨۵ احمـدی،( نمـود مـی ضـروری اسـالمی حکومـت بـرای اقتصـادی نهاد تأسیس اسالمی،

 غنـایم جزیـه، خمـس، زکـات، شامل پیامبر زمان در اسالمی حکومت درآمد منابع). ١١۵ص
 سازماندهی تخصصی صورت به مالی امور و) ٣٧٧ و ١٨، ص١۴٠٩ واقدی،( بود خراج و جنگی
  ).٧٨۶ و ۶۶۵−۶۶۴، ص١٣٨۶ ابراهیمی،( بودند شده
 بسـیج طریـق از ارتش. نداشت وجود دائمی نهاد« نظامی، دفاع برای: نظامی و دفاعی نهاد. ۵
 فنون آموزش رزمی، های آمادگی برای اما گرفت؛ می صورت عملیات هنگام سازماندهی و عمومی
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 داشـت نظر در مشخصی تدابیر حکومت ،»چهارپایان قرق حتی و اصطبل توشه، انبارهای نظامی،
  ).١١۶، ص١٣٨۵ احمدی،(

 بـه رسـیدگی جهـت شـد؛ معـروف مظـالم دیـوان بـه بعدها که مظالم قضاء«: قضایی نهاد. ۶
 و رعایـا مردم به نسبت اسالمی نظام کارگزاران و کارمندان و حکومتی مسئوالن اجحاف و تخلفات
  ). ١١۶، ص١٣٨۵ احمدی،( »نمودند می حکم پیامبر شخص دیوان این در. بود شده تأسیس
 بـرای برنامـه آخرین بزرگ، های امپراتوری و پادشاهان دربار به سفرا اعزام«: دیپلماسی نهاد. ٧
 صـلح از پـس امـر ایـن). ١١۶، ص١٣٨۵ احمدی،( »بود پیامبر جهانی رسالت هدف تعقیب
  . گرفت انجام حدیبیه

 تشـکیل و تأسـیس جهـت خـود، رهبـری سـبک در پیـامبر شـود مـی مشاهده ترتیب بدین
 بـه اقـدام مسـلمانان رویه وحدت همچنین آن، امور به بخشیدن انسجام و نظم و اسالمی حکومت
 از. دارد ادامـه نیز ائمه امامت دوران در نهادسازی امر. نمودند مختلفهای  زمینه در نهادسازی

 بـرد؛ نـام توان می صادق امام توسط گرفته صورت نهادسازیترین  مهمعنوان  به ،»وکالت نهاد«
 نهـاد ایـن مطالعـه بـا. است یافته گسترش مهدی امام زمان تا ایشان از بعد ائمه توسط نهاد این
 و اجتمـاعی ارشـادی، و علمی ارتباطی، مالی، نقش: از عبارتند وکالت نهاد وظایف گفت توان می

 ذهنـیسـازی  زمینه نهایـت در و وکالت دروغین مدعیان و منحرفان برابر در علمی جهاد خدماتی،
  ). ٣۴٠−٢٨٠، ص١٣٨٢ جباری،( غیبت دوران به ورود جهت شیعیان

 امام توسط اسالمی جمهوری نظام تأسیس و اسالمی انقالب پیروزی از پس فقیه والیت نظریه
 نظریـه احیـای بر افزون اسالمی نظام زمامدار و رهبرعنوان  به خمینی امام. شد احیا خمینی
 بـر. نمودنـد مشـخص »فقیه مطلقه والیت« نظریه طرح با نیز را آن اختیارات محدوده فقیه، والیت
 و است ائمه و پیامبر اختیارات محدوده در فقیه، ولی حکومتی اختیارات محدوده اساس این
 از برخـی بـه اختصـار بـه. اسـت ایشـان امامت و نبوت شأن زمینه در ایشان با فقیه ولی تفاوت تنها

 آن بـر و پرداختـه فقیه والیت و البیع کتاب دو در فقیه مطلقه والیت امر تفصیل به که ایشان سخنان
کید   . شود می اشاره اند؛ نموده تأ

 و عقلـی دالیـل امـا«: نمایند می بیان و تأکید فقیه ولی حکومت الهی مشروعیت به خمینی امام
 سـوی از عصـر ولی حضرت غیبت زمان در اسالمی جامعه والیت که است آن بیانگر متعدد، نقلی
 توانسـت عـادل فقیـه یـک کـه زمـانی هـر و. اسـت شده تفویض پارسا و عادل فقیهان به مقدس شارع

 بنـابراین. کنند تبعیت از آن که است الزم فقها دیگر حتی و مردم بر همه کند، تأسیس اسالمی حکومت
 حکم کندو می کسب ناحیه آن از را خویش مشروعیت و شده منصوب مقدس شارع سوی از عادل فقیه
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 همـه اسـت، زمـان امـام نایـب چـون فقیهـی چنین. است مقدم ثانوی و اولی احکام بر جمیع وی
 دایـره در فقیه اختیارات که نیستگونه  این و داراست امرحکومت در را اطهار ائمه و پیامبر اختیارات
  .)۴۵٩، ص٢ج ،١٣٧٩ ،خمینی امام( »است مطلقه والیت صاحب بلکه باشد، محدودی

کید  همچنین  مشـروطه بلکـه مطلقـه، نه و است استبدادی نه اسالمی، حکومت«: نمایند میتأ
 اکثریـت و اشخاص آزادی تابع قوانین تصویب آنکه فعلِی  متعارف معنای به مشروطه نه البته. است
 شـرط مجموعـه یـک بـه مقیـد اداره، و اجـرا در کنندگان حکومت که جهت این از مشروطه. باشد
 و احکـام همـان شـرط مجموعه. است گشته معین اکرم رسول سنت و کریم قرآن در که هستند
 قـانون حکومـت اسـالمی، حکومـت جهت این از. شود اجرا و رعایت باید که است اسالم قوانین
 حکـومتی اختیـارات که توهم این« ).٣٣ و ٣٢، ص١٣٩٠ ،خمینی امام( »است مردم بر الهی
 فقیـه از بیش امیر حضرت حکومتی اختیارات یا بود امیر حضرت از بیشتر اکرم رسول
  ).۴٠ص ،١٣٩٠ ،خمینی امام( »است غلط و باطل است،
 و اسـت ثابـت نیـز) فقها( آنان برای شده، واگذار ائمه و الله رسول طرف از که اموری«
 امـام( »داد انجـام امیـر حضـرت چنانکـه دهنـد، انجـام را خـدا رسـول کارهای تمام باید

 پیـامبر بـرای سیاسـت و حکومـت زمینـه در کـه اختیـاراتی تمامی«). ۶۵، ص١٣٩٠ ،خمینی
، ٢ج ،١٣٧٩ ،خمینـی امـام( »اسـت ثابـت نیز عادل فقیه برای است، ثابت ائمه و اکرم
 از کـه امـوری همـه در معصـومان کـه شود می حاصل نتیجه این گذشت، آنچه از«). ۴۶٧ص

 »هسـتند آنهـا جانب از والیت همان دارای نیز فقها بودند، والیت دارای امت بر بودن حاکم جهت
 و والیـت جهـت از امـام و پیـامبر بـرای آنچه«). ۴٨٨، ص٢ج ،١٣٧٩ ،خمینی امام(

). ۴٨٩، ص٢ج ،١٣٧٩ ،خمینـی امـام( »اسـت ثابـت نیز فقیه برای باشد، ثابت شان حکومت
 بـا فقیـه والیـت مهـم نهـاد تأسیس با اسالمی، انقالب پیروزی از پس خمینی امام ترتیب بدین

 حکومـت وحـدت و انسجام راستای در اسالمی، حکومت تأسیس برافزون پیامبر از الگوگیری
  .نمودند نهادسازی به اقدام انقالبی و اسالمیهای  ارزش به توجه با نیزها  زمینه سایر در اسالمی
 یـک نهادسـازی، و جدیـد حکومـت تشـکیل هنگام وها  انقالب پیروزی از پس گفت توان می
 وها  تصـمیم انقالبـی، رهبـران آن طی که دارد وجود حساس و خاص زمانی مقطع و سازنده لحظه

 نماینـد مـی اتخـاذ را دولـت و سیاسـت نهادهای ساخت شیوه دربارهسازی  سرنوشتهای  انتخاب
 در که است این کند؛ می جداها  دوره دیگر از را سازنده لحظه یک آنچه). ١٠، ص١٣٩۶ میرترابی،(

 و بـرده پـیش تحـول و تغییر از مسیری در راها  نظام که شوند می انتخابهایی  گزینه حساس، لحظه
 تشـکیل از پـس پیـامبر کـه چنان )٧، ص٢٠٠١ 1کننـد (مـاهونی، می دنبال را معین پیامدهایی

                                                           
1. Mahoney 
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های  زمینـه در نهادسـازی بـه اقـدام زمـان نیازهـایبراسـاس  و خاص شرایط در مدینه در حکومت
 بـه اقـدام حسـاس زمـانی مقطـع بـه توجـه با ایشان صادق امام زمان در یا و نمودند؛ مختلف
  . نمودند وکالت نهاد تأسیس
های  تصـمیم عبـارتی به است؛ پایین از نهادسازی نهادسازی، در دیگر مهم نکته گفت توان می
 برنـل ؛١٣٨۵ اونیـل،( پـذیرد تأثیر می جامعه درونیهای  الیه اصلیهای  ارزش از نخبگان نهادساز

هـای  ارزش بـا هماهنـگ و سـازمانی ساختارهای کنند؛ می تالش نخبگان لذا).  ١٣٨٧ رندال،و
 بـروز زمـان در. بندنـد کـار بـه و شناسـایی را موجـود مشـکالت برابـر در کارآمد و جامعه درونی
 مهـم بخش به دارند خود سر پشت را جامعه ازای  هگسترد اقشار که نخبگان اجتماعی،های  انقالب
 حمایـت کـه انقـالب ایـدئولوژیهـای  ارزشبراسـاس  آنهـا تصمیمات و شده وارد دولت ساخت
 ساخت جهت جامعه درون از فعال مشارکتی نتیجه، در. پذیرد می صورت دارد، همراه به را اکثریت
 نمـود توصـیف پـایین از نهادسـازی عنـوان بـا را آن تـوان مـی کـه آیـد می وجود به جدید نهادهای

 پیـدا همخـوانی جامعـه قبول موردهای  ارزش با نهادها، که هنگامی). ٨−٧ص ،١٣٩۶ میرترابی،(
 یـک نهادهـای کـارکرد استمرار«). ٢١، ص١٣٨۵ اونیل،( یابند می استمرار و بازتولید امکان کنند؛
 انـواع بـا رویی روبـه هنگـام و گذشـته نظـم فروپاشـی از ناشـی بحـران شـرایط در انقالبی، دولت

 میرترابـی،( »اسـت دولـت نهادسـازی توانایی و موفقیت دهنده نشان خارجی، و داخلی تهدیدهای
 توجه یعنی مهم مؤلفه دو گفت توان می بحث نظری و مفهومی چارچوب). براساس ١٢، ص١٣٩۶

 مـدل اسـاس ایـن بـر هستند؛ اهمیت دارای نهادسازی در خاص زمان مقطع به توجه وها  ارزش به
  . است ترسیم قابل حاضر پژوهش برای ١ شماره مفهومی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نهادسازی مفهومی مدل: ١ نمودار

وایدئولوژیبهتوجه
جامعهدرونهایارزش

پایینازنهادسازیبهگرایش
)جدیدنهادهایایجاد(

  مردم مشارکت جذب

زمان نیازهای و خاص شرایط

  وحدت وفاق،

 کارکردیزمانی
مقطعی

دائمی

 نظامی

 نظارتی

 گذاریقانون

 قضایی
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  �خمینی امام عملی سیره و سیاسی اندیشه در ب) نهادسازی
 ایشـان عملـی سـیره از شـواهدی سپس و سیاسی اندیشه ابتدا پژوهش دوم سؤال به پاسخ منظور به

 اسـالمی جمهـوری رهبـر و بنیانگـذارعنوان  به امام عملی سیره و سیاسی اندیشه. گردد می بیان
 بحرانـی و حسـاس شـرایط در نهادسازی زمینه در خود اقدامات با ایشان. است اهمیت حائز ایران
 اسالمی جمهوری نظام تداوم و تأسیس شرایط نمودن فراهم ضمن اسالمی، انقالب پیروزی از پس

  . نمودند ایفا فردی استبداد از جلوگیری و قانونی نهادهای حاکمیت راستای در را مهمی نقش ایران،


  �خمینی امام سیاسی اندیشه در نهادسازیهای  . مؤلفه١
 بـا شـدند؛ بیـان نهادسـازی مهـم مؤلفه دو نهادسازی نظری و مفهومی مبانیهای  بحث به توجه با

 ایشـان سیاسـی اندیشـه در را نهادسـازی مهم مؤلفه دو این اهمیت توان می امام بیانات بررسی
 از اسالمی حکومت تأسیس جهت در اسالمی، انقالب پیروزی آستانه در خمینی امام کرد درک
 بـه وابسـته را اسـالمی حکومـت پیشـرفت و اتحـاد انسجام، ایشان. نبودند غافل نهادسازی مسئله

 و داشـته تسری آن درها  زمینه همه در اسالمی قوانین کهای  هجامع ایجاد و اسالمی قوانین حاکمیت
 نظام با متناسب نهادهایی وجود با نیز امر این. دانستند می گیرد؛ صورت آنها براساس  گیری تصمیم
 بـر ایشـان سیاسـی اندیشـه در گفـت تـوان مـی ایشـان سـخنان بررسی با بود؛ پذیر امکان اسالمی

 خـاص زمـانیهـای  موقعیت و نیازهـا بـه توجهبراساس  و جامعههای  ارزش با متناسب نهادسازی
کید  ایشـان سـخنانبراساس  امام سیاسی اندیشه مدعا، این اثبات جهت بنا بر این. است شده تأ
  . گردد می بررسی رابطه این در
  
  خمینی امام سیاسی اندیشه در نهادسازی در آنها نقش و جامعههای  ارزش و . ایدئولوژی١−١

 بـا متناسـب نهادسـازی اهمیـت اسالمی جامعه زمامدار و رهبر فقیه، ولیعنوان  به خمینی امام
 اهتمـام عمـل و قـول در مهـم امـر این به لذا و نموده درک را) انقالبی−اسالمی( جامعه های ارزش
 اسـاس همـین بـر دادنـد؛ مـی اهمیت مردمهای  ارزش و نظر نقش، به نهادسازی در ایشان. داشتند
، ۴ج ،١٣٨٧خمینـی، ( داننـد مـی جامعـه ایـدئولوژی وهـا  ارزش از ناشـی را حکومت نهاد ایجاد
خمینـی، ( هستند آن استمرار و دوام عامل و حکومت نهاد پشتوانه مردم ایشان دیدگاه از). ٣۶٧ص

 اندیشـه در نهادسـازی در مـردمهای  ارزش نقش اهمیت). ٣١١، ص۵ج و ۴۵٩، ص١١ج ،١٣٨٧
 مـا گفتنـد ملـت همـه...  اگر: «نمایند می بیان صراحت به که نمود درک توان می آنجا از را امام

 ایشـان). ۵٢٩، ص٢ج ،١٣٨٧خمینـی، ( »نـه بگوییـد دارید حقی چه شما خواهیم، می دیکتاتور
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خمینـی، ( داننـد می مـردمهای  خواسـته راسـتای در و عمـومی آرای بر متکی را اسالمی جمهوری
 براسـاس اسالمی حکومت تأسیس). ٣۵٠ و ٣۴٩ و ٢۶٣، ص۴ج و ۵١۵−۵١۴، ص٣ج ،١٣٨٧
 ایشـان نظر مورد مطلوب حکومت به اشاره امام مذهبی و فکریهای  آرمان و جامعههای  ارزش
 نظـر بـه احتـرام را حکومت در نهادسازی مبنای امام). ٣٧٢، ص٣ج ،١٣٨٧خمینی، ( داشت
  ).۴٢٨−۴٢۶، ص۵ج ،١٣٨٧خمینی، ( دانستند می شخصی اراده از دور و مردم قاطع اکثریت
 موجـود نهادهـای تغییر بر جامعه، های ارزشبراساس  جدید نهادهای تأسیس برافزون امام

کید نیز اساس همین بر  ۴٧٩، ص٧ج و ٢۴١، ص۶ج و ۴٢۶، ص۵ج ،١٣٨٧خمینی، ( داشتند تأ
 طباطبـایی،( داشـتند اصـرار مراحـل همـه در مردم نظر جلب بر ایشان همچنین). ١۵٢، ص۶ج و

 تأسـیس بـه اقـدام اسـالمی انقـالب پیـروزی از پس امام ترتیب بدین). ٢۶۵ص ،٣ج، ١٣٩٢
 نظـام نهایـت در نمـوده؛ جامعـه بر حاکم ایدئولوژی وها  ارزشبراساس  جامعه نیاز مورد نهادهای
 برانگیزاننده نیرویی اسالم امام نظر از. نمودند تثبیت را آن حاکمیت و تأسیس را ایران جمهوری
گاهی وجود با امام). ٧، صتا بی ،الخمینی موسوی( است مردم و حاکمان  احساسـات بـه آ
 تأسـیس جهـت در نهـادی عمـل انجـام بـه انقالبیـون، همراهی و انقالبی فضای در مردم اکثریت
کید سیاسی نهادهای   ).٢٠۶، ص١٣٩٧ شاکری،( داشتند تأ

  
   خمینی امام سیاسی اندیشه در نهادسازی در آنها نقش و سیاسیهای  . بحران٢−١

 بـه سیاسـی رهبـرعنوان  بـه امـام. است سیاسیهای  بحران نهادسازی بر مؤثر عوامل از دیگر یکی
 بنا بر ایـن نگـران داشت، آگاهی حکومت تأسیس روند در انقالبی و تندروی جو تداوم خطر به خوبی
 امـام. بودنـد نهـادی، جـای به شخصیهای  دخالت جایگزینی و نهادی تأسیس مراحل شدن کند
 هدایت تدریجی و نهادی اقدامات سوی به را شرایطی چنین تهدیدات و خطرات انقالب رهبرعنوان  به

 نظـر از ایـران اسـالمی انقـالب دولـت نخسـتین اقـدامات محور). ٢٠١، ص١٣٩٧ شاکری،( نمود
 اسـالمیهـای  آرمان و ایـدئولوژی از میان این در. دارد توجه انقالب از پس بحرانی شرایط به امام

 رهبـری اراده از حاکی امر این گفت توان . میداشتند اشاره مسائل سریع حل به امام. نیست سخنی
 دارد دیگـر سنگین وظیفهها  ده دولت این«: کنند می بیان که چنان. است حکومت مهم نهاد تأسیس در
). ٣٣٣، ص۵ج ،١٣٨٧خمینـی، ( »هسـت نیـز انقالبی رهبران و مردم همه مشارکت نیازمند البته که
 شرایط به توجه با را نهادها برخی حذف و دانسته مهم را نهادها برخی وجود بحرانی شرایط در امام

 امـام). ١۵۴، ص۶ج ،١٣٨٧خمینی، ( دانند نمی مصلحت اسالمی انقالب از پسویژه  به بحرانی
 بـههایی  توصـیه اوضـاع، بـه دادن سـامان منظور به جدید نهادهای تأسیس بر عالوه بحرانی شرایط در
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و  ٣۶٣، ص١٢ج ،١٣٨٧خمینی، ( نمایند می اختالف عدم و همکاری داشتن جهت موجود نهادهای
 انجـام در عمـل سـرعت بـه را آنهـا نهادهـا، وظایف شدن مشخص و تأسیس از پس امام). ۴١٣

  ).۴۶۴، ص٢٠ج ،١٣٨٧خمینی، ( نمایند می دعوت جامعه مسائل حل و وظایف
  
  خمینی امام سیاسی اندیشه در نهادسازی در آنها نقش و زمان نیازهای به . توجه٣−١

 ایـدئولوژی و اسالم حوزه از جدید حکومت تأسیس بر را ها داللت بیشترین اینکه بر عالوه امام
گاهی نیز جامعه نیازهای به کردند؛ بیان فقه و  بـه توجـه بـا). ١٩٧، ص١٣٩٧ شـاکری،( داشـتند آ

 سیاسـی نهادهایهای  برنامه و اهداف قوانین، محتوای شود می مشاهده امامسازی  دولت فرایند
 جامعـه در حیـاتی نیاز یکعنوان  به نظم تداوم و برقراری چراکه. داشت قرار دوم اولویت در کشور،
 توجـه از ناشـی امـر این). ٢٠٠−١٩٩، ص١٣٩٧ شاکری،( داشت اهمیت دیگری امر هر از بیش
 جمهوری. است بوده نهادسازی راستای در جامعه ضروری نیازهای تأمین داشتن نظر در به امام

 رفـع« کارکردهـای اسـالمی انقـالب از پـس خـاص شـرایط در جامعه نیازهای به توجه با اسالمی
خمینی، ( داشت نظر در را »... اسالمی، عدالت گسترش کشور، توسعه تنگدستی، و فقر و تضادها
کید امام). ٣١٣، ص۶ج ،١٣٨٧  خـاص و شـرایط انتقـالی دوره یـک موقـت دولـت داشتند؛ تأ
 اهمیـت اسـالمی انقـالب از پـس شرایط در جامعه ضروری نیازهای رفع جهت آن تأسیس است؛
 توجـه بـر عالوه خاص شرایط در ایشان). ٣۵٢، ص۶ج و ٢٩۵، ص٧ج ،١٣٨٧خمینی، ( داشت

 شـدند مـی نهادهـا ضـعف از مـانع و داشته توجه نیز آنها از حمایت به نیاز مورد نهادهای ایجاد به
). ١٨ و ١٧، ص١۴ج و ٣٠۵−٣٠۴، ص١٩ج و ٢٧۴ و ٢۵٣ و ٢۵١، ص١٢ج ،١٣٨٧خمینـــی، (

 آن نیازهـای و خاص شرایط با متناسب نهادهایی ایجاد جهت خود دستورات وها  حکم در امام
کید توصیه،  شـود؛ مـی مشـاهده ترتیـب بـدین). ۵٢٠−۵١٨، ص۶ج ،١٣٨٧خمینـی، ( داشتند تأ
 و خـاص شـرایط همچنـین وهـا  بحران جامعـه، بـر حـاکم ایدئولوژی وها  ارزشبراساس  امام

کید نهادسازی به جامعه نیازهای  نهادسـازی زمینـه در شده یاد عوامل به توجه با ایشاناند.  داشته تأ
 بـدین. دادنـد می نشان توجه نهادی طریق از امور انجام و نهادسازی در مردم حضور و مشارکت به

  . شدند پایین از نهادهایی گیری شکل موجب ترتیب


   خمینی امام عملی سیره در نهادسازی . مصادیق٢
 حفـظ و انقـالب نیازهـای رفـع جهـت داشـت آن بر را مسئوالن انقالب، پیروزی از ناشی نیازهای

 مسـئولیت بـا نهادهـا برخـی راسـتا این در. نمایند اقدام انقالبی نهادهای ایجاد به آن دستاوردهای
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 برخـی. گرفتند شکل انقالب درونی های فعالیت و جامعه متن از برخاسته و انقالبی ماهیت معین،
 و ایجـاد شـده تحمیـل مشکالت دلیل به برخی داده؛ ادامه خود فعالیت به دائمی صورت به نهادها
 ترتیـب بـدین). ٨−٣، ص١٣٧٣ فخیمـی،( یافتنـد نهـادی شـکل معضـالت مقطعـی حل جهت

 مقطعـی صورت به برخی متفاوت، کارکردهای انجام بر عالوه امام توسط شده تأسیس نهادهای
  ).٩۶، ص١ج ،١٣٨۴ فوزی،( شدند تغییر دچار و بوده

 ماننـد انقالبی نهادهای همچنین و انقالب شورای به اسالمی انقالب پیروزی از پس که آنجا از
 مفهـوم حاضـر پـژوهش در لذا است؛ شده گفته نهاد جهاد سازندگی، اسالمی، انقالبهای  کمیته
حاضـر  پـژوهش در همچنـین. انـد رفته کـار بـه اصـطالح ایـن در نیـز شده معرفی نهادهای و نهاد

 کـه سـازمانی . تأسـیس١: از عبارتسـت نهادسازی. گردد می تعریف ویژگی چند بیان با نهادسازی
 و سـالم هـای همکاری بـه سیاسـی سـتیزهای نهادسـازی طریـق . از٢نمایـد؛  نهادینـه را ای قاعده

 موجب اسـالمی جمهـوری نظـام بیشـتر هرچـه سـاختارمندی . ضمن٣کند؛  تبدیل آمیز مسالمت
 استمرار موجب خود مطلوب کارکرد با نهاد نهایت . در۴گردد؛ سازی  دولت روند تکمیل و تقویت
 مصـادیق حاضـر، پـژوهش دوم سـؤال بـه پاسـخ ادامـه در. شـود ملـی همبسـتگی تحکیم و وفاق

  . شود می بررسی امام عملی سیره در نهادسازی
  

 رهبری سبک در نهادسازی در آنها نقش و جامعههای  ارزش و ایدئولوژی به توجه . مصادیق١−٢
  خمینی امام
 به توجه سیاسی،های  بحران مؤلفه اولویت وجود با ها، نهادسازی تمام در گفت توان می کلیطور  به

 ادامـه دراند.  داشـته نقـش نیز جامعههای  ارزش نهادها، تأسیس در زمان نیازهای و حساس مقاطع
 امـام توسـط جامعـههای  ارزش و ایدئولوژیبراساس  گرفته صورتهای  نهادسازی از شواهدی

  .شود می بیان
 اسالمی انقالب پیروزی از پس که مذهبی و سیاسی نهاد ینتر مهم :سیاسی نهادهای. ١−١−٢

 نهـاد شـد؛ نهادینـه و تأسـیس بـار اولـین بـرای خمینی امام توسط اسالمی جمهوری تأسیس و
 امـام توسـط امـا دارد؛ شـیعه سیاسـی اندیشـه در طوالنی سابقه نهاد این اگرچه. است فقیه والیت
. گردیـد مشـخص آن اختیـارات »فقیـه مطلقـه والیـت« عنـوان قیـد با و احیا نهاد، این خمینی
 اصـل در و اشاره فقیه والیت اصل به ۵٧ اصل در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در که چنان
 نهادسیاسـی، ترتیـب بـدین. اسـت شده پرداخته جایگاه این وظایف و به اختیارات تفصیل به ١١٠

.است یافته رسمیت و شده نهادینه ایران اسالمی جمهوری در فقیه والیت اجتماعی مذهبی،
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 اساسی قانون تصویب و تدوین جهت اساسی قانون خبرگان مجلس: تقنینی نهادهای. ٢−١−٢
 انقـالب از پـس نهـاد ایـن کـه آنجـا از). ٢٨ص ،١ج، ١٣٧۵ هاشـمی،( بـود نهادها این جمله از

 تـدوین از پس بود؛ شده تشکیل اسالمی محتوای با جدید اساسی قانون تصویب منظور به اسالمی
 بـا دائمـی نهـادعنوان  بـه تـوان مـی را اسالمی شورای مجلس همچنین. گردید منحل اساسی قانون
 روسـتا و شـهر اسالمی شوراهای). ٣۴٩، ص١ج ،١٣٨۴ فوزی،( نمود معرفی قانونگذاری کارکرد

 پـس). ١۶٧، ص٧ج ،١٣٨٧خمینی، ( شدند تأسیس امام دستور به اسالمی انقالب از پس نیز
 شـکل روسـتاها و محـالت شـهرها، ها، کارخانـه ادارات، در مردمی شوراهای انقالب، پیروزی از

 نهادهـای همچنـین. شـد گذشـته مراتبـی سلسـله سـاختار جـایگزین گروهی رهبری نظام و گرفته
 ایـن. شـدند قدرتمنـد و تشکیل فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، اهدافبراساس  خودجوش انقالبی
(فرازمنـد، داشـتند  مـؤثری نقـش قدرت ساخت در پایین طبقات از هایی بخش دستیابی در نهادها
   ).١٩۵-١٩۴، ص١٩٨٩
 شـورای. برشـمرد دائمـی نظـارتی نهـاد تـوان می را نگهبان شورای: نظارتی نهادهای. ٣−١−٢
 محسـوب ایـران اسـالمی جمهـوری نظـام در ومتیکح نهادهای ینتر مهم از یکیعنوان  به نگهبان

 شدند انتخاب امام توسط اسالمی شورای مجلس افتتاح از قبل آن دوره اولین اعضای. گردد می
  ). ٢٣۶، ص١٣٨٧ اسالمی، انقالب اسناد مرکز(

 بـه که است تبلیغاتی و فرهنگی نهاد اولین اسالمی تبلیغات دفتر«: فرهنگی نهادهای. ۴−١−٢
 فعالیـت »امـام تبلیغـات دایره« عنوان با ابتدا مذهبی−فرهنگی نهاد این. شد تأسیس امام فرمان
 تبلیغـات دفتـر« حقـوقی عنـوان بـا بعـد مدتی. داد نام تغییر »امام تبلیغات دفتر« به سپس کرد؛ می

 قـم، علمیـه حـوزه تبلیغـات دفتـر سـایت( داد ادامـه خودهای  فعالیت به »قم علمیه حوزه اسالمی
ــس). ١٣٩٧ ــروزی از پ ــالب پی ــهترین  اصــلی از اســالمی، انق ــونهای  برنام ــران و انقالبی  آن رهب

 امـام لـذا). ١٩۵، ص١٣٨٧ اسالمی، انقالب اسناد مرکز( بود عالی آموزش مراکز سازماندهی
کید عالی آموزش مراکز در فرهنگی تحول ایجاد بر پیامی در  سـتاد تشـکیل فرمـانی، طی و نموده تأ

 بـار دو ایشـان). ۴٣٢−۴٣١ و ٢٠٧، ص١٢ج ،١٣٨٧خمینـی، ( نمودند صادر را فرهنگی انقالب
 گرفـت نـام فرهنگـی انقـالب عـالی شـورای نهایـت در نمودنـد و  تـرمیم را فرهنگی انقالب ستاد

  ). ١١١−١١٠، ص١٩ج ،١٣٨٧خمینی، (
 بســیج و ١٣۵٧ مــاه بهمــن ٢٣ در اســالمی انقــالبهای  کمیتــه: نظــامی نهادهــای. ۵−١−٢

 را مستضـعفین بسـیج فرمـان ١٣۵٨ در آذر امـام .اسـت مردمی نهادهای جمله از مستضعفین
 حاکمیـت جهـت شد؛ موجب مردمی انقالب یکعنوان  به اسالمی انقالب پیروزی. نمودند صادر
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). ١٣٧، ص١٣٨١ پروین، امیراحمدی و( شود تأسیس مردمی نهادی صورت به بسیج مستضعفین،
 »بسـیج مقاومـت نیـروی« بـه سپاه مستضعفین بسیج واحد سپاه، گانه پنج نیروهای تشکیل از پس
 ایـن تأسـیس در اینکـه وجـود با). ٢٠ و ١٩، ص١٣٨٧ اسالمی، انقالب اسناد مرکز( داد نام تغییر
 و ایـدئولوژی آن تأسـیس در امـا انـد؛ بوده دخیـل نیـز زمـان نیـاز و بحرانـی شرایطهای  مؤلفه نهاد

  . است داشته اساسی نقشها  ارزش
 ایـن در تـوان مـی را) وحـدت تحکیم( دانشجویان اسالمیهای  انجمن: نهادها سایر. ۶−١−٢
 تحکـیم به امام توصیه با نهاد این نام). ٩، ص١٣٧٩ نویسندگان، از جمعی( نمود معرفی رابطه

 یکـی). ٩١، ص١٣٨٩ نبـوی، و ١٨۴، ص١٣٨٨ شیرازی، پوزش کسرایی و( شد مشخص وحدت
 و جمعـه ائمـه دفتـر شـدند؛ دائمـی و تأسـیس امام دستور به راستا این در که نهادهایی از دیگر

 در جماعـات و جمعـه نمازهـای. شد تأسیس امام نظر زیر و ملی گستره در که است؛ جماعات
 امـام نظر از). ٣١٨، ص١٣٩٧ شاکری،( است داشته مؤثری نقش وحدت افزایش و مردم بسیج
 توانـد، مـی نیـز مردم مشکالت برخی کاهش در سیاسی جنبه بر عالوه اسالمی نهادی ساختار این
  ). ١۶، ص١٠ج ،١٣٨٧خمینی، ( باشد مؤثر

  
 رهبری سبک در نهادسازی در آنها نقش و زمان نیازهای و خاص شرایط به توجه . مصادیق٢−٢

  خمینی امام
 عوامـل از دیگر یکی جامعه، های ارزش و ایدئولوژی کنار در زمان نیازهای و خاص شرایط به توجه
 نهادهـا برخـی نیـز اسـالمی انقـالب از پس. دارند مؤثری نقش نهادها تأسیس در که است مؤثری
 در که اند؛ شده تأسیس امام توسط عامل این به توجه با جامعههای  ارزش با بودن متناسب ضمن
  . شوند می بررسی ادامه
 درون از بـود کـه مقطعـی و نهـاد سیاسـی ینتـر مهم موقت دولت :سیاسی نهادهای. ١−٢−٢
 تشـخیص دهنده نشـان موقـت دولـت ).١۵۶، ص١ج ،١٣٨۴ فـوزی،( شد پدیدار انقالب شورای
، ١٣٩٧ شاکری،( بود نظم ایجاد به توجه و انقالبی جو کاهش نهادسازی، مسیر در امام درست
 توجـه و نیازها رفع نهادی ویژگی توان می موقت دولت تأسیس به کارکردی نگاه با). ٢٠٠−١٩٩ص
  .نمود مشاهده امام رهبری سیاسی سیره در را خاص شرایط به

 نهـادی شـورا این کرد؛ اشاره انقالب شورای به توان می زمینه این در :تقنینی نهادهای. ٢−٢−٢
 گذاری خأل قانون کردن پر هدف با انقالب شورای. «گردید تأسیس امام دستور با بود که مقطعی

 خـود فعالیت و تشکیل نداشت، وجود قانونی غیر و قانونی از اعم انقالبی نهاد هیچ که شرایطی در
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 گیری تصمیم انقالبی نهاد ینتر عنوان مهم به شورا این). ١۵۵، ص١ج ،١٣٨۴ فوزی،( »نمود آغاز را
 فـوزی،( گردیـد منحـل نگهبـان، شـورای و اسـالمی شـورای مجلس تشکیل با سرانجام و تأسیس
  ).١٧۴ و ١۵٩، ص١ج ،١٣٨۴

 نیازهـای و خـاص شرایط به توجه با که است؛ مقطعی نهاد دیگر اساسی قانون بازنگری شورای
 دسـتورات جامعـه، نیـاز به توجه با امام). ٣۶ص ،١ج، ١٣٧۵ هاشمی،( گردید تشکیل جامعه
، ٢١ج ،١٣٨٧خمینـــی، ( نمودنـــد صـــادر اساســـی قـــانون در بـــازنگری خصـــوص در را الزم
 در امـام مهـمهـای  نوآوری از نظـام، مصـلحت تشخیص مجمع دائمی نهاد). ٣۶۴−٣۶٣ص
، ٢٠ج ،١٣٨٧خمینـی، ( اسـت خـاص شـرایط درک و زمـان نقش به توجه با نهادها تأسیس زمینه
 در نظـام مصـلحت تشـخیص مجمـع اساسی، قانون بازنگری هنگام). ٣۶۴، ص٢١ج و ۴۶۴ص

  ).١٣۴، ص١ج ،١٣٨۴ فوزی،( یافت قانونی جایگاه کشور سیاسی ساختار
 بـه امـام گفـت توان می شده تأسیس قضایی نهادهای به توجه با :قضایی نهادهای. ٣−٢−٢

کید با ایشان واقع دراند.  داشتهای  هویژ توجه قضایی زمینه در نهادسازی  زمینـه در نهادسـازی بـر تأ
کید اسالمی جامعه در قانون حاکمیت و عدالت نمودن نهادینه بر قضایی    اند. داشته تأ

 خـاص مشـکالت از برآمـده و انقـالب از بعـد قضایی نهادهای از حکومتی تعزیرات سازمان
 دوران در کاال  عرضه و توزیع تولید، شیوه از ناشی اجتماعی و اقتصادی مشکالت. بود جنگ دوران
 کسـب ای العاده فوق اختیارات دولت ،امام حکومتی حکم با ١٣۶۶ سال در شد موجب جنگ،
 انقـالب اسـناد مرکـز( گردیـد حکـومتی تعزیـرات سازمان تشکیل ساز زمینه اختیارات این و نموده

 اسـت نهادهـا ایـن جملـه ازها  شهرداری در مستقر ویژه دادگاه). ١٣٢−١٣١، ص١٣٨٧ اسالمی،
 انقـالب، دادسرای همراه به انقالبهای  دادگاه همچنین). ۴٩٩−۴٩٨، ص١٠ج ،١٣٨٧خمینی، (

 اسـالمی، انقـالب اسناد مرکز( شدند ایجاد انقالب شرایط در بودند؛ که انقالبی قضایی تشکیالت
 مفسـدان برخـی و سابق رژیم عناصر انقالبی ضد اقدامات به رسیدگی چگونگی). ۵٩، ص١٣٨٧

 فوزی،( نمود می ضروری را امر این برای نهادی تأسیس و بود برخوردارای  هویژ اهمیت از اجتماعی
 خــاص شــرایط و فضــا از ناشــی قضــایی نهادهــای از دیگــر یکــی). ٢١۶ و ٢١۴، ص١ج ،١٣٨۴
 رژیـم سران و مقامات محاکمه«. است اسالمی انقالب دادسرای انقالب، پیروزی از پس های سال
 مراجـع تشـکیل کـه بـود مسـائلی جملـه از سابق رژیم در کشتار عامالن و دهنده شکنجه عناصر و

  ). ۵١٣−۵١٢، ص١٣٨۴ هاشمی،( »کرد می توجیه را انقالبی قضایی
 تشـکیل امـام فرمان به اسالمی انقالب پیروزی از پس نیز روحانیت ویژه دادسرای و دادگاه

 از پـس داشـتند؛ مبـارزه دوران در محـوری نقش روحانیون). ۴۶۶، ص٧ج ،١٣٨٧خمینی، ( شد
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 قضـایی مسـائل بنـابراین شـدند؛ برخـوردار کشـور امـور در باالتری جایگاه از نیز انقالب پیروزی
 سـال در نهـاد ایـن). ۶٣ص ،١٣٨٧ اسـالمی، انقـالب اسـناد مرکز( داشتند را خود به مخصوص

، ١٣۶٩ شـهری، ری محمـدی( گردیـد آغـاز١٣۶۵ سـال از آن تأسیس دوم مرحله و منحل ١٣۶۴
 خمینـی امـامای  همـاد هشت فرمان اجرایی ستاد دائمی نهادهای از دیگر یکی). ٢۵١ و ۵٣ص
 شـدن عملـی راسـتای در نهاد، این). ۴۶٧−۴۶۶ و ١۴٣−١٣٩، ص١٧ج ،١٣٨٧خمینی، ( است
 از محکـومین، و زنـدانیان عفـو هیئـت. نمایـد مـی فعالیـت امـامای  همـاد هشت فرمان اهداف
 دادن نشـان منظـور به اسالمی انقالب پیروزی از پس ابتداییهای  سال در که است دائمی نهادهای
و  ١۵١، ص١٣٨٧ اسـالمی، انقـالب اسـناد مرکـز( شد تأسیس ،امام دستور با و اسالمی رأفت
٣−٣٣٩۴٠ .(  
 بـه نیـاز و جدیـد مشـکالت و مسـائل اسالمی، انقالب پیروزی با :نظامی نهادهای. ۴−٢−٢
 گیری شـکل موجـب مهـم امـور ایـن بـه رسـیدگی. آمـد پدیـد عمـومی اموال و مردم امنیت تأمین
 داد نـام تغییـر اسـالمی انقـالب کمیتـه به بعدها گردید؛ امامهای  کمیته عنوان با مردمیهای  کمیته

 ،)١٢٩، ص۶ج ،١٣٨٧خمینــی، ( امــام فرمــان صــدور از پــس). ١۴٧، ص١٣٧۶ رضــوی،(
 پایـان در سـرانجام). ٢٢۴، ص١٣٨۴ سـروی، خواجـه( شدند تشکیل اسالمی انقالبهای  کمیته
 انتظـامی نیـروی نـام بـه دیگـری نهـاد و ادغـام ژاندارمری، نیروهای و شهربانی در نهاد این جنگ
  ).٢١١و  ١۵۶، ص١ج ،١٣٨۴ فوزی،( گردید تشکیل
 انقـالب از پـس خـاص شـرایط از برخاسـته نهادهـای دیگر از اسالمی انقالب پاسداران سپاه
 پـس و احساس آن تشکیل و تأسیس ضرورت اسالمی انقالب پیروزی از پس کمی. است اسالمی

 سیاسـی عقیـدتی دفتـر( گردید اعالم رسمیطور  به نهاد این تأسیس ،امام فرمان با مقدماتی، از
 سیاسـی، هـای گروه نظـامی اقدامات با مقابله منظور به). ٢١۵ص ،١ج ،١٣٧٧ قوا، کل فرماندهی
 در نهـادی تأسـیس از ناگزیر نظام مختلف، مناطق در آشوبگران و طلبان تجزیه قومی،های  درگیری

 بازگردانـدن موجـب مختلـف هـای بحران در نهـاد ایـن). ١٧۵، ص١٣٧۶ رضوی،( بود راستا این
  ).٢١۴، ص١ج ،١٣٨۴ فوزی،( است گردیده کشور به آرامش و امنیت
 کشـور، در مـرج و هرج و داخلی مشکالت وجود دالیل به اسالمی انقالب پیروزی ابتدای در
 ١٣۵٨ سـال در امـا گرفتنـد؛ عهده بر را قوا کل فرماندهی امام قانون، نبود و خارجیهای  توطئه
، ١٣٧٨ اسـالمی، انقـالب اسـناد مرکـز( نمودنـد صـادر را قـوا کل فرماندهی ستاد تشکیل دستور
 کـل سـتاد مسـلح، نیروهـای همـاهنگی جهـت تحمیلی، جنگ دوران اواخر در سپس). ١٧٠ص

 سـتاد« نهایـت در). ١٧١، ص١٣٧٨ اسـالمی، انقـالب اسـناد مرکـز( شد تأسیس مسلح نیروهای
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 دلیـل به جنگی شرایط در همچنین. داد نام تغییر »مسلح نیروهای کل ستاد« به »قوا کل فرماندهی
 در امـام نمایند؛ عمل خود وظایف به آن نظر تحت همه که فرماندهی مرکز یک وجود ضرورت
، ١٣ج ،١٣٨٧خمینــی، (نمودنــد  ابــالغ را دفــاع عــالی شــورای وظــایف ١٣۵٩ مــاه مهــر
 شرایط به با توجه نهادسازی به امام توجه نهاد این تأسیس چگونگی مطالعه با). ٢۶۴−٢۶٣ص
  ). ١٠۶، ص١٣٨۴ هاشمی،( شود می درک خاص زمان
کیـد جامعـه در زنـان نقـش بـه امـام: فرهنگـی−علمی نهادهای. ۵−٢−٢  سـخنان در و تأ

 سـال در لـذا). ۵١٠، ص١١ج و ١٩٧، ص١۴ج ،١٣٨٧خمینی، ( داشتند اشاره امر این به متعددی
 همچنـین). ١٧، ص١٩ج ،١٣٨٧خمینـی، ( کردند صادر را قم بانوان مکتب تأسیس دستور ١٣۶٣
 امـامهای  اندیشـه پیرامـون پـژوهش و نشـر تـدوین، منظور به امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه
 بـه را خـود بـه مربوط مطالب تمامی تدوین و تنظیم مسئولیت حکمی، در ،امام. گردید تأسیس

 گردیـد تأسـیس مـذکور مؤسسـه لذا ؛)١٢۵، ص٢١ج ،١٣٨٧خمینی، ( نمودند واگذار فرزندشان
 از اسـالمی انقـالب پیـروزی از پـس همچنـین). ٣٠٢ص ،١٣٨٧ اسـالمی، انقالب اسناد مرکز(

کید مورد که مهمی مسائل  اسـالمی نظـام تأسـیس با. بود سوادآموزی مسئله گرفت، قرار امام تأ
 اسـالمی، انقـالب اسـناد مرکز( رسید مینظر  به ضروری زمینه این در نهادی تأسیس و ریزی برنامه
 جهــاد بــه را مســئوالن و مــردم شــده؛ یــادآور را مســئله ایــن ضــرورت امــام). ٣١٢، ص١٣٨٧

 سـازمان عنـوان بـا نهـادی لـذا). ۴۴٧−۴۴۶، ص١١ج ،١٣٨٧خمینـی، ( فراخواندند سوادآموزی
  ).٣١٣، ص١٣٨٧ اسالمی، انقالب اسناد مرکز( گردید تأسیس سوادآموزی نهضت
 کشور خأل اجرایی داشتند تالش خدماتی نهادهای انقالب از پس: خدماتی نهادهای. ۶−٢−٢

 این جمله از زمین واگذاری نفره هفتهای  هیئت). ١۵۶، ص١ج ،١٣٨۴ فوزی،( نمایند برطرف را
 در قـومیهـای  بحران علـت زمـین، مسـئله. پرداختند فعالیت به مقطعی صورت به که نهادهاست

 لـذا). ۶۴ص ،١٣٧۶ نسـوان، بیگـی( بـود شـده... و صحرا ترکمن کردستان،: مانند مرزی مناطق
 میالنـی،( رسـید انقالب شورای تصویب به ،خمینی امام تأیید و موقت دولت پیشنهاد با قانونی
 ،١٣٨۴ فـوزی،( شـد گذاشـته نفـره هفت هیئت عهده به آن اجرای مسئولیت و ؛)١٧٢، ص١٣٧٨

 نسـوان، بیگـی( گردیـد تصـویب انقـالب شورای در امام حمایت با قانون این). ٢٢٢، ص١ج
 و سیاسـیهـای  گروه و بود زمین موضوع بحران ینتر مهم که مناطقی در نهاد این). ۶٧، ص١٣٧۶
. نمود مهمی اقدامات بردند؛ می مذهبی و قومی تفرقه و بحران ایجاد برای را استفاده نهایت گرا چپ
 مقامـات سـوی از آنهـا انحـالل نهایـت در و گرفتـه قرار تحمیلی جنگتأثیر  تحت آنها فعالیت اما

  ).  ٢٢۴، ص١ج ،١٣٨۴ فوزی،( شد اعالم
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، ۶ج ،١٣٨٧خمینــی، (محرومــان  مســکن تــأمین جهــت خــود فرمــان بــا امــام همچنــین
 ،امـام فرمـان صـدور دنبال به و نموده مسکن تهیه برای مردمی بسیج به اقدام ،)۵٢٠−۵١٨ص
 به نیز خرداد ١۵ بنیاد). ١٢۵−١٢١، ص١٣٨١ حاضری،( گرفت شکل اسالمی انقالب مسکن بنیاد
 شـهدا،هـای  خانواده اقتصـادی مشکالت کردن برطرف و محرومیت رفع برای امام فرمان دنبال

ــازان ــارگران و جانب ــد  تشــکیل اســالمی انقــالب ایث ــی، (گردی ، ٢٠ج و ١، ص١٨ج ،١٣٨٧خمین
، ١٣٨١ حاضـری، ؛۴٢۵، ص١٣٧۵ ربیعـی،( بـود اسالمی انقالب شهید بنیاد مکمل و) ١۴١ص
 ،١٣٨٧خمینی،( امام حکم با نیز اسالمی انقالب جانبازان و مستضعفان بنیاد). ١۴٢−١٣٩ص
 جانبـازانهای  خانواده به رسیدگی لزوم و جنگ پایان از پس. است گردیده تأسیس). ٢۶٧، ص۶ج

 بنیـاد بـه و جـدا آن از اسـالمی انقـالب شـهید بنیـاد جانبازان امور قسمت امام فرمانبراساس 
 و مستضـعفان بنیـاد بـه نیـز آن نام و) ۵۶−۵۵، ص٢١ج ،١٣٨٧خمینی، ( شد واگذار مستضعفان
  ).  ٣۶، ص١٣٨٧ اسالمی، انقالب اسناد مرکز( یافت تغییر اسالمی انقالب جانبازان
 امـداد کمیتـه لـذا. گرفت قرار نظامهای  برنامه رأس در نیازمندان از حمایت انقالب پیروزی با
 آنـان کـردن خودکفـا و محرومـان از حمایـت جهـت نامحـدود مدت به امام فرمان به امام

 امـر در تسـریع انقالب، پیروزی از پس همچنین). ٣۶٧، ص۶ج ،١٣٨٧خمینی، (گردید  تأسیس
 و انقالبـی گسـترده حرکـت نیازمنـد محرومیت، شدت دلیل به روستاها و محروم مناطق سازندگی
 آبـادانی ضـرورت بـر مبنی امام فرمان با لذا). ٢٢٠−٢١٩، ص١ج ،١٣٨۴ فوزی،( بود مردمی

 کشـور حیـاتی نیـاز). ١٨٠−١٧٩، ص٨ج ،١٣٨٧خمینی، ( شد تأسیس سازندگی جهاد روستاها،
). ٢٢١، ص١ج ،١٣٨۴ فـوزی،( شـود تبـدیل وزارتخانـه بـه تدریج به جهادسازندگی شد؛ موجب
  . گردید سازندگی جهاد و کشاورزی وزارت دو جایگزین کشاورزی جهاد وزارت سرانجام
ای  هکمیتـ) ٣٠٣، ص۵ج ،١٣٨٧خمینی، ( امام پیام با ،۵٧ پاییز در: نهادها سایر. ٧−٢−٢
 مواجه دلیل به. گردید تشکیل کشور داخلی سوخت مشکل حل هدف با سوخت کمیته عنوان تحت
 توزیـع سـازماندهی کمیتـه، ایـن اول اولویـت انقـالب، روزهـای در سوخت کمبود با کشور بودن

 و خـاص شـرایط بـه توجـه با نهاد این). ١۵۶−١۵۵، ص١ج ،١٣٨۴ فوزی،( بود کشور در سوخت
  . گردید تأسیس امام فرمان با اسالمی، انقالب از پس جامعه موجود نیاز

 آنهـا بـه خساراتی مردم، با رژیم عوامل برخورد جریان در و اسالمی انقالب دوران در همچنین
 بـه رسـیدگی خواهان افراد، این انقالب پیروزی از پس). ٢۶٠، ص١٣٨١ حاضری،( بود شده وارد
 را) صـدما( انقـالب خسارات تأمین صندوق نام با نهادی تأسیس امام لذا. شدند مشکالت این
 انقـالب، پیروزی با همچنین). ٢۴٩ و ٢۴٧، ص١٣٨٧ اسالمی انقالب اسناد مرکز( نمودند تأیید
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). ٣٩۴، ص٨ج ،١٣٨٧خمینی،( نمودند صادر را مخدر مواد قاچاق با شدید مبارزه دستور امام
 ستاد تأسیس با سپس. شد انجام اسالمی انقالبهای  کمیته توسط ابتدا مخدر مواد قاچاق با مبارزه
 ادغام با گرفته؛ نهادی شکل تدریج به نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوبه مخدر، مواد با مبارزه

 مـواد بـا مبارزه ستاد« نهاد تشکیالت، این آن، دنبال به. یافت گسترش آن فعالیت انتظامی نیروهای
  ).١٧۴، ص١٣٧٨ اسالمی، انقالب اسناد مرکز( شد نامیده »مخدر

 و سـنتی رهبـری و فقیـه ولیعنوان  بـه خمینـی امـام گفت توان می شده ذکر شواهدبراساس 
 ایشان. نبودند غافل اسالمی دولت و نظام تثبیت و تأسیس راستای در نهادسازی اهمیت از مذهبی؛

 مقـاطع در و نموده استفاده جامعه در وحدت و انسجام ایجادهای  راه از یکیعنوان  به نهادسازی از
  . نمودند تأسیس جامعههای  ارزش بر مبتنی نهادهایی زمان نیازهای به توجه با حخاص

  
  گیری نتیجه
 انجـام چگونـه خمینـی امام رهبری سبک در نهادسازی سؤال به پاسخ منظور به حاضر پژوهش
 نهادسازی نظری و مفهومی مبانیبراساس  شد تالش لذا. است درآمده تحریر رشته به است؟ گرفته
 تـوان مـی امام سخنان بررسی با. گیرد قرار ارزیابی و بررسی مورد امام نهادسازی اسالم، در

 شـرایط جامعـه،هـای  ارزش و ایـدئولوژی بـه توجه: چون مواردی به نهادسازی در ایشان دریافت؛
 منظور به شواهدی ،امام عملی سیره بررسی با همچنیناند.  داشته توجه جامعه نیازهای و خاص
 تأسـیس بـه نیـز خـود عملی سیره در ایشان گفت توان . میگردید ارائه حاضر پژوهش مدعای تأیید

 بـا ایشان شود؛ می مشاهده امام عملی سیره بررسی بااند.  نموده اقدام اساس همین بر نهادهایی
 های زمینـه در نهادهایی تأسیس به اقدام جامعه نیازهای و خاص شرایط جامعه،های  ارزش به توجه

 صـورت بـه... و فرهنگـی−علمی نظارتی، قضایی، تقنینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مختلف
 بـا و بـوده مقطعـی نهادها برخی آن، نیازهای و جامعه شرایط به توجه بااند.  نموده دائمی یا مقطعی

  اند.  شده تبدیل دائمی نهادی به تغییرات برخی با نیز گاهی شده؛ منحل خاص وشرایط نیاز رفع
کیـد جامعـه بـر حـاکم هـای ارزش و ایدئولوژی نقش به نهادسازی زمینه در امام  بسـیار تأ
 نظـام ترتیـب بـدین. داننـد مـی مـردم خواسـت از ناشی را اسالمی جمهوری چنانکه نظام داشتند؛
 نهادهـا سـاخت گفـت تـوان مـی لذا بوده؛ جامعههای  ارزش و ایدئولوژی از برگرفته کشور سیاسی

 بسیج مقاومت نیروی نهاد به توان می رابطه این در است؛ گرفته صورت پایین از نهادسازیبراساس 
 و نهادسـازی به جنگ دوران و انقالب از پس بحرانی شرایط به توجه با ایشان همچنین. نمود اشاره
کید و توجه نهادی عمل  همچنـین امام. دانستند می بحران وضعیت از خروج راه را آن و داشته تأ
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کیـد و توجـه. داشـتند توجه نیز خاص شرایط و نیازها با متناسب نهادسازی به  در نهادسـازی بـه تأ
 و انسـجام و وحـدت نهایـت در رأی اسـتبداد اخـتالف، از جلوگیری موجب امام رهبری سبک

  .  است شده جامعه در همبستگی
 تمـام در آنهـا نقـش بـر تکیـه و نهادهـا توسعه ایجاد، اسالمی، جمهوری نهادسازی الگوی در
عنوان  به امام). ٢۶٧−٢۶۶، ص١٣٩۶ غفاری،( گردد می مشاهده نظام تثبیت و تأسیس مراحل
 در آن اهمیـت و نهادسـازی مهـم امـر از غفلـت نکـردن ضـمن مذهبی؛−سیاسی رهبر و فقیه ولی

 توجـه اسـالمی جامعـه مقتضـیات و شـرایط و ایدئولوژی ها، ارزش به نهادسازی در سازی، دولت
کید نیز انقالبی های ارزش و اسالمی محتوای با نهادهایی تأسیس به و داشته  در اماماند.  داشته تأ
 در نهادسـازی بـه اقـدام بیشـتر ایـران اسـالمی جمهـوری سیاسی نظام ساختارهای تأسیس جهت
 شـده ذکـر شـواهدانـد. براسـاس  نموده... و قضایی نظامی، خدماتی، سیاسی، تقنینی،های  بخش
 نهادسـازی بـه اقـدام هدفمنـد صورت به نظام تثبیت و تأسیس های سال طی امام گفت توان می

 و قاعــده بــه را فردمحــوری اند داشــته تــالش نهادســازی بــه اهتمــام بــا خمینی امــامانــد.  نموده
 اقـدام مختلـف های  زمینـه در نهادسـازی به ایشان که آنجا از همچنین. نمایند تبدیل محوری قانون
 کمـک انقالبـی جامعـه در ثبـات ایجـاد همچنـین  و آن تحکیم و تثبیت سازی، دولت به اند؛ نموده
 های  نهادسـازی انقـالب، از پـس نظـام پایـداری عوامل از یکی گفت توان می اینکه ضمن . نمودند
 و تقویـت جدیـد، نهادهـای تأسـیس بـه کمـک بـا خمینـی امام همچنین. است گرفته صورت
 بـاالی تـوان... و تقنینی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، های  زمینه در شده تأسیس نهادهای حمایت
 حاضـر، پـژوهشهای  یافتـه. براسـاس اند نموده اثبات انقالب از پسسازی  دولت ایجاد در  را خود
  . است ترسیم قابل امام رهبری سبک در نهادسازی با رابطه در ٢ شماره مفهومی مدل
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