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تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی (ره)

سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

محمدحسین جمشیدی
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محسن اسالمی*

2

چکیده:
اندی شه و فرهنگ ،بنیان و ا ساس هر اجتماع ان سانی را ت شکیل میدهند و تفاوت جوامع ب شری به تفاوت در
اندیشههه ،نگرش و فرهنگ آنها باز میگردد .نشههان جام ه سهها ، ،اندیشههه مت ا،ی و فرهنگ سهها ،و متم
جام ه بیمار و منحط ،اندیشه راکد و فرهنگ آشفته و بیمار اس  .بسیج که از ،حاظ ،غوی از مناصر «اراده»،
«آگاهی» « ،سامانبخ شی» و «ماماندی شی» شکل گرفته ا س  ،از ،حاظ مفهومی روندی اندی شهای -مملی
اسه  .روندی م قول ،منطقی ،آزادانه ،آگاهی و مبتنی بر فطرت انسههانی نوع بشههر که صاصههل مقل ،ت قل و
تدبر اوسه ه  .در ب د نهادی نیز این روند سهههازمان مییابد .و در ،وای رهبری آزاداندیش و فرزانه – چونان
امام خمینی (ره) -قرار میگیرد .بستر و کارمایه اصلی بسیج ،اندیشه و تفکر و فرهنگ بسیجی اس  .اندیشه
و تفکر ب سیجی نیز مح صول مقل ان سان آزاد و مامل شکوفایی آن ا س که در کلی خود جهاننگری و
با،تبع ایدئو،وژی گروهی یا طبقاتی نیسهه بلکه ایدئو،وژی نوع انسههان اسهه  .صاصههل اندیشههه ،نگرش و
ایدئو،وژی بسیجی ،فرهنگ بسیجی اس

و آن نظامی از اندی شهها و م انی و ارتباط میان آنها و نیز ارتباط

آنها با ا،گوهای رفتاری «انسههان بسههیجی» .در چنین نظام م نادار ارتباطی اسهه
م نا یافته ،ارزش و قداسهه

که تمام کنشها و رفتارها

مییابند .این نظام فرهنگی که از جوهره مقلی -دینی برخودار اسهه

با فطرت

بشههری نیز هماهنگی دارد و دارای ویژگیهای چند ،مانند خداگونه اندیش هی ،اتکا بر فطرت سههلی انسههانی،
مقتیی و منطقی بودن ،واق ی

نگری ،آر مانگرایی ،وال ی

 . 1استادیار گروه روابط بینا،ملل دانشگاه تربی

مداری ,ای مان پذیری ،مل باوری ،مت هد

مدرس
jamshidi@modares.ac.ir

 . 2استادیار گروه روابط بینالملل دانشگاه تربیت مدرس( .نویسنده مسئول)
mohsen.eslaami@gmail.com

بودن ،تخصصگرایی ،وصدتگرایی و وفاقاندی شی ،مصلح شناسی ،نوآوری و تحول ،مدا ،خواهی و
ظل ستیزی ،نگرش ما شورایی ،شهادتطلبی و ا سوهگرایی ا س

و ،ذا هرگز نمیتواند در قا،بهای تنگ
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گروهی و طبقاتی یا جناصی و صنفی باقی بماند وگرنه بسیجی نخواهد بود.
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کلید واژهها :بسیج ،تفکر بسیجی ،فرهنگ بسیجی ،امام خمینی (ره)

مطالعات

 .1مقدمه
«من همواره به خلوص و صههفای بسههیجیان بطه میخورم و از خدا میخواه تا با بسههیجیان محشههور
گرداند ،چرا که در این دنیا افتخارم این اس

که خود بسیجیام »(صحیفه امام ،ج  ،21ص .)194

بدون فرهنگ ،تصوری ناممکن اس  .مدنی بودن انسان به ت بیر فتسفهای چون ابونصر فارابی یا ابنسینا نیز
نه ن شان از زی س جم ی ان سان که بیان زی س

مبتنی بر اندی شه و تفکر او س

و طب ًا چنین زی ستی صا،

جم ی نیز به خود می گیرد .بنابراین ف صل امتیاز ان سان از یر ان سان اندی شه و فرهنگ ،تفکر و تمدن ا س
(جمشیدی :1382،ص  .)288ت ریف فتسفه از انسان به «صیوان ناطق» نیز بیانگر همین م ناس  .چه ناطق به
م نای موجود منطقی و ماقل یا موجود اندیشمند و صاصب فرهنگ و با ادب اس :
ای برادر تو همه اندیشهای مابقی خود استخوان و ریشهای
گرگلس اندیشهات ،تو گلشنی ور بود خاری تو هیمه گلخنی (مو،وی بلخی :1373 ،ج  ،1ص .)262
اگر بنیان و اساس جام ه و شخصی
به م نای صههح ج جام ه و افراد اسهه

فرد را اندیشه و فرهنگ تشکیل میدهد ،پس سا ،بودن فرهنگ
و بیماری اندیشههه و فرهنگ ،بیماری جام ه و افرادش میباشههد .اگر

فرهنگ جام های ،رسههایی ،پویایی ،تحر  ،با،ندگی و قابلی
افراد یک جام ه نداشته باشد ،قابلی

و توانایی کامل و صههحی را برای راه بردن

و توانایی آدمیان در چنین جام های از دس

میرود:

«در این طی طریق فرهنگ سههها ،رو به راه دارد ،رو به روشهههنایی و گشهههایش و فرهنگ آشهههفته رو به
اختتل»(اسههتمی ندوشههن :1371،ص  . )4زیرا فرهنگ جه
صرک اوس ه  .این اس ه

دهنده زندگی انسههان و روشههنکننده مسههیر

که پیامبران ا،هی برای بیداری و تحول اندیشههه و خلق و ابداع فرهنگ ،فرهنگی

اصیل و سازگار با وجود انسان آمدهاند .همانگونه که رسول امظ (ص) میفرماید:
«انّما ب ث

التمّ مکارم االختق» (نهج ا،فصههاصه :1377 ،ص  ،345ح  ،944راهنمای انسههانی :1377 ،

ص  .)122همانا من برانگیخته شدم تا مکارم اختقی را به کمال برسان .
تفکر و فرهنگ در هر دو ب د مادی و م نوی ،جسهههمانی و روصانی ،انسهههان را راه میبرد و هدای
میکند .او و جام هاش را با ما ،خارج مرتبط میسهههازد .مسهههیر صرکتش را ت یین میکند و به زندگانی او
جه

میدهد و در برابر تهاجمات بیگانه از وی دفاع مینماید .فرهنگ سا ، ،اندی شه سا ،و نگرش سا، ،
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اندی شه و فرهنگ ،بنیانِ هر اجتمامی را ت شکیل میدهد و ت صور جام ه ،گروه و فرد ماری از اندی شه یا

تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی (ره)

امام خمینی

(ره)
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ان سان و جام ه را در م سیر فطرت و صنیفی به پیش میراند .افراد و اجتماع را متحول و دگرگونه می سازد
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و راه به سوی کمال و س ادت دارد .و،ی فرهنگ ،اندیشه و نگرش لط ،فرد و جام ه را در مسیر ناصحی
به پیش میبرد .تفاوت جوامع و گروه ها قبل از هر چیز به تفاوت در اندیشهههه ها ،نگرش ها و فرهنگ های

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی صاک بر آن جوامع برمیگردد (جمشیدی :1382 ،ص .)289

مطالعات

قدرت رنم

امام خمینی (ره) رهبر انقتب استمی ایران در تبیین دو جام ه ایرانی ی نی جام های منحط و جام های
مت ا،ی – منظور از جام ه منحط در بیان آن بزرگوار جام ه ایران قبل از پیروزی انقتب اسههتمی اسهه

و

مقصودش از جام ه مت ا،ی ،جام ه ایران ب د از پیروزی انقتب ا ستمی یا ایران ا ستمی به طور کلی اس
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– به فرهنگ آن دو جام ه اشاره میکند:
« ...فرق ما بین این دو زمان [قبل و ب د از پیروزی انقتب اسهههتمیی چی اسههه ف این فرق در فرهنگ
اسه ه  .فرهنگ ما در آن زمان با فرهنگ ما در این زمان فرق کرده اسه ه (»...امام خمینی 1361 ،به ب د :ج
 ،17ص .)109
در ایران ب د از پیروزی انقتب ا ستمی فرهنگی پدید آمده ا س

که با فرهنگ جام ه پیش از انقتب

و نیز فره نگ جوامع م اصهههر خود ،ت فاوت های بن یادین دارد .یکی از ارکان این نگرش تفکر و فره نگ
بسجی اس

که امروزه مورد توجه تمام اقشار جام ه در داخل و خارج اس ، .ذا پرسشی که در اینجا مطرح

می شهههود این اسههه

که به راسهههتی وجه تمایز دو فرهنگ انقتبی و راکد که جام های انقتبی را در برابر

جام های منحط و آشههفته قرار میدهد چیسهه ف آیا وجه تمایز و خصههل

بارز این فرهنگ انقتبی و با،تبع

جام ه انقتب ،بسیجی بودن آن نیس و اگر چنین باشد ،تفکر و فرهنگ بسیجی به چه م ناس ف و قبل از
آن تفکر ،نگرش و بینش بسهههیجی چه م نایی داردف این مسه ه لهای اسه ه

که ما در این نوشهههتار با رویکرد

توصیفی  -تحلیلی و بر مبنای دادههای کتابخانهای و اسنادی در پی بررسی آن هستی .
 .2چیستی بسیج
 -1.2بررسی لغوی و زبانی
واژه «ب سیج» به ،حاظ ،غوی به م نای «ق صد ،اراده ،مزم ،آمادگی ،سامان ،آماده شدن ،سامان دادن ،به
نظ درآوردن ،ساز و برگ جنگ ،آماده ساختن نیروهای نظامی برای جنگ و »...میبا شد .برای نمونه در
فرهنگ فارسی م ین هف

م نی کلی برای آن ذکر شده اس :

«ب سیج = -1سامان ،جهاز ،ا سباب ،و سایل  -2ستح ،ساز جنگ  -3رخ
آمادگی ،آماده سفر شدن  -5ق صد ،اراده ،مزم ،مزیم

سفر ( -4امص) ساختگی،

 -6آماده ساختن نیروی انتظامی و تمامی ساز و

برگ سفر و جنگ  -7تجهیزات»(م ین :1376 ،ص .)538
به طور کلی ارکان واژه ب سیج را سه مفهوم یا سه من صر ت شکیل میدهد که مبارتاند از :ا،ف) نظ و
سههاماندهی ب) مزم و اراده ج) آمادگی و تجهیزو و در هر کنش یا رفتاری که این سههه منصههر جمع شههود،

کمال به مفهوم واق ی تجسههه می یابد .بدین م نا که ارادهای تحقق می یابد ،آمادگی و صرک

صهههورت

میگیرد و امر نظ و سامان مییابد.
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 -2.2تبیین اصطالحی
بسههیج به ،حاظ مفهومی و اصههطتصی دارای م انی پی یدهای اسهه  .ا،بته این م انی با یکدیگر مرتبط دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
بوده و تا صدودی بر ه قابل انطباق هستند .در اینجا به چند مفهوم و م نای کلی از بسیج اشاره مینمایی :
الف -در قاموس سیاسی ،گاه بسیج به مفهوم ف ال شدن ،وارد صحنه سیاس شدن و مشارک در امور
سههیاسههی یا در قدرت در جه

تحقق نومی ایدئو،وژی مبتنی بر جهاننگری خاص آمده اسه  .در این م نا

از نظر سهههیاسهههی و کاربرد منابع قدرت گروه در جه

اهدافی اسههه

که به وسهههیله ایدئو،وژی آن ت یین

میگردد »(بشیریه :1372 ،ص .)79
در این نگرش «بسیج» مفهومی اس که بر روند کلی هر صرک

سیاسی و اجتمامی اطتق میگردد و

صاصل اراده ،آمادگی و صرک اس و این روند از اراده شروع میشود و تا نظ و ساماندهی پیش میرود.
ا،بته در مرف سیاسی – در نگرش ربی آن – تحقق این ساماندهی در قا،ب تام در سیاس یا کنترل هر چه
بیشتر منابع قدرت صورت میگیرد .این اس
«روندی اسههه

که گفتهاندو

که در آن یک واصد اجتمامی به سهههرم

بر مناب ی که پیشتر بر آنها کنترل نداشهههته

کنترل پیدا میکند»).(Etziono,1968: p.388

ب -بسیج به مفهوم نومی نگرش و بینش کلی و خردمندانه یا م قولو ی نی نگرشی که مبتنی بر اراده و
مزم موجودات خردمند و مختار ا س  .زیرا اراده صا صل انتخاب آزادانه و آگاهانه ا س
صههورت میگیرد .نگرشههی که در میدان زندگانی و هم نین جام ه را همیشههه در صا،

و بر ا ساس ت قل
آمادگی و تحر

کامل قرار میدهد .آمادگی مستمر و پایدار ،آگاهانه و مبتنی بر تصمی گیری ماقتنه و پویایی و تحر

در

راستای چنین آمادگیو نگرشی که سامانبخش و به امتدالآورنده اس  .ارکان این نگرش را مقل ،اختیار،
اراده ،آگاهی و مدا،
مسیر صنیفی و ربوبی

ت شکیل میدهند .بنابراین این نگرش مطابق فطرت آدمی ا س
و م نای صقیقی و صقیق

و صرکتی ا س

در

بسیج نیز همین اس  .بر این مبنا در ت ریف بسیج میتوان

گف :
«روندی ا س
جه

اندی شهای – مملی که در آن فرد یا جام ه بر ا ساس نگرش م قول ،آگاهانه و آزادانه در

به سامان آوردن و امتدال بخشیدن به امور خود گام برمیدارد و از طریق بهکارگیری منابع ،اهداف و

آرمانهای مطلوب مبتنی بر جهاننگری خود را تحقق میبخشد( ».جمشیدی :1382،ص )292

محسن اسالمی و همکار

گاه جنبش و قیامِ اجتمامی را شکل میدهد و انقتب را به وجود میآورد .ی نی« :ب سیج به م نی ف ال شدن

قدرت رنم
تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی (ره)

«ب سیج» اراده و آمادگی کامل ا س در جه

تحقق آرمانهای ایدئو،وژی مطلوب در برابر و ضع موجود و

مطالعات

بنابراین روند اندیشهای – مملی بسیج کلی
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رفتار فردی و اجتمامی بسیجی را در بر میگیرد و از ت قل

شروع میشود و به تحقق امتدال و ساماندهی در امور خت میگردد:
خرد (ت قل و اندیشهههه (آزادی و اختیار +آگاهی و م رف

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی (مدا) ،

مطالعات

قدرت رنم

(اراده (آمادگی (صرک

(طریق مسهههتقی

واالترین گوهری که در اختیار «انسهههان» قرار دارد – خواه او را به منوان فرد در نظر بگیری خواه به
منوان جمع -مقل و خرد اوس که تمام وجود و مایه هستی او را تشکیل میدهد:
به بیان رسههول ا( (ص)« :ما قس ه ا( ،ل باد شههی اً افنههل من ا ،قل( »...کلینی ،بی تا :ج  ،1ص  )14ی نی:
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خداوند به بندگانش چیزی بهتر از خرد نداده اس .
بطورکلی در مفهوم و صقیق «ب سیج» ،در منظر ا ستمی آن« ،اص ساس» ب د از خرد قرار دارد نه قبل از
آن ،بنابراین فرد بسههیجی یا جام ه بسههیجی برختف تصههور رایج فرد یا جام های «اصسههاسههی» نیسه و بلکه
اص ساس را در خدم مقل قرار میدهد .ان سان ماقلِ مختار خود را «م س ول» مییابد .چون نمیتواند ن سب
به سهههرنوشههه

خود و جام ه خود بیتفاوت باقی بماند و مسههه و،یتش او را به «مزم» و «اراده» وا میدارد.

بنابراین «اراده» صاصههل مقل ،آگاهی و شههوق برانگیخته از اصسههاسِ درونیِ تابع مقل میباشههد .آمادگی در
جه تحقق ارادهای این نین صورت میگیرد و صاصل آن ممل در قا،ب «مدا » ،و « سامانبخشی» اس .
این صرک یا روند مستمر انسانی صرکتی اس مبتنی بر فطرت و ،ذا صرکتی اس مقتنی ،فطری و انسانی.
چنین صرکتی به د،یل فطری بودنش صرکتی اس در مسیر توصید و مبودی
رمز کتم زیبای ملی (ع) اس

پروردگار جهانیان و شاید این

که میفرماید:

« با ،قل ک مال ا،نفس» (تمیمی آ مدی :1373 ،ج  ،3ص  )325ی نی :ک مال نفس انسههههانی به م قل و
خردمندی اس .
بنابراین در این نگرش «بسههیج» مفهومی اس ه

که صرک انسههان ماقلِ مختار را در مسههیر فطرت ا،هی

خویش ترسی مینماید .هم نین «بسیج» از این نظر ،صرک مردمی و تودهای یک جام ه در مسیر صحی
انسانی

و فطرت میباشد .ا،بته ت ریف رایج در دانش سیاسی جدید در مورد بسیج که قبتً بیان شد نیز جدا

از این ت ریف نمیبا شدو جز آنکه در نگرش دوم تمرکز بی شتر بر روی قدرت ،ک سب آن یا م شارک

در

آن یا کنترل آن میباشد.
بر ا ساس آن ه گذ ش

ب سیج در مفهوم ا صطتصی دارای چند م نای کلی ا س

که با ه مرتبط و تا

صدودی بر ه قابل انطباق هستند:
 -1ب سیج به مفهوم نومی نگرش و بینش کلی خردمندانهو ی نی ب سیج نگرش یا بین شی ا س

که مبتنی بر

اراده میباشد و اراده نیز صاصل انتخاب آزادانه اس  .در مجموع این نگرش مبنی بر مقل ،اختیار و مدا،

و آ گاهی بوده ،م طابق فطرت و صنیف ی

بشهههر می باشههههد و صقی ق

«بسهههیج» نیز جز این نمی باشههههد

(جمشیدی :1382،ص .)294
 -2در ایران ب د از پیروزی انقتب ا ستمی مفهوم ب سیج با واژه مردم همراه شده ا س
واق ی

که بیانگر یک

خارجی می باشهههد .ا،بته کاربرد بسهههیج بدین م نا نیز جدا از مفهوم صقیقی بسهههیج ی نی صرک

خردمندانه موجود مختار در م سیر فطرت نی س – اما آن ه در اینجا بی شتر مورد توجه ا س این ا س
بسیج بیانگرصرک

که

جم ی بر اساس سازماندهی و مدیری واصد میباشد.

ا،بته برای بیان چنین مفهومی ،م موالً ا صطتصی چون «ب سیج مردمی» یا «ب سیج نیروهای مردمی» به کار

باشد ،ج) گردهمایی تخصصی و صرفهای کمتر در آن نفوذ داشته باشد ،د) از گروهگرایی ،انحصارطلبی و
تسههلط گرایشههی خاص به دور باشههد و در نتیجه در جه منف
منف

ملی و مام جام ه قدم بردارد تا در خدم

گروهی و صزبی نباشد ،ههههه) شدت صرک و سازماندهی آن بستگی به شرایط ،نیازها و نحوه بروز

هدف داشته باشد »(آزاد ارمکی :1372 ،ص .)13
نکتهای که در این بیان از بسیج بیش از همه جلب توجه میکند« ،مصلح مام» اس

که « سازماندهی
منافع

نیروهای مردمی یا افراد» در را ستای آن صورت میگیرد .صرک ب سیج ،صرکتی نی س

که در جه

افراد یا گروههای خاصههی صههورت گیرد ،بلکه صرکتی اسه با هدف ت مین «مصههلح

ممومی» و بر همین

اساس ما این صرک را صرک در م سیر فطرت ا،هی نوع ان سان میدانی  .بنابراین صرک های « سازماندهی
شهههده گروهی» که در پی ت مین اهداف گروه ،جناح یا صزب خاصهههی اسههه
انحصارگرایانه دارد صرک

و جنبه انحصهههاری و

بسیج و صقیق ج بسیج نیس .

 -3بسهههیج به مثابه یک نهاد اجتمامی ممومی و مردمیو این م نا از بسهههیج مترادف با «نیروی مقاوم
بسههیج» میباشههد که ب د از پیروزی انقتب اسههتمی ایران و اسههتقرار نظام جمهوری اسههتمی به فرمان امام
خمینی (ره) به تدریج شههکل گرف و از سههوی آن بزرگوار به منوان «بسههیج مسههتنه فان» مطرح شههد .نهاد
ب سیج از جمله ثمرات گرانبها و پرارزش انقتب ا ستمی و جنگ ه ش

سا،ه ایران و مراق (دفاع مقدس)

اس  .امام خمینی (ره) در بیانی مام در مورد بسیج مستن فان میفرماید:
«رصم

و برکات خداوند بزرگ بر بسههیج مسههتنه فان که به صق پشههتوانه انقتب اسههتمی اسه

و به

کو شش ارزنده خود ادامه داده و به صمدا( ت ا،ی با هم

جوانان برومند و داوطلبان گروه میلیونی ،رزمنده

که با شرک

و شور و ش فی که در جوانان مزیز از برک

تربی و امید آن اس

ف ال قشرهای م ظ مل

ا ستم م شاهده می شود ،ارتش  20میلیونی که نگهبان جمهوری ا ستمی و ک شور مزیز از شر جهانخواران
متجاوز اس

تحقق یابد(».امام خمینی 1361 ،به ب د :ج  ،15ص )231

مطالعات

قدرت رنم
محسن اسالمی و همکار

« ا،ف) هدف و مق صدی م ین مورد نظر با شد ،ب) برای د ستیابی به اهداف ،سازماندهی وجود دا شته

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی (ره)

میرود .بر اساس این نگرش در بسیج باید:
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بر اساس بیان امام خمینی (ره) «بسیج مستن فان» دارای ویژگیهای زیر اس :
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 -1بسهههیج نهادی ممومی و مردمی اسههه و بدین م نا که از تمامی اقشهههار جام ه به وجود میآید و
ان سانهایی که م نا و مفهوم صقیقی ب سیج و صقیق

آن را در

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی وارد آن میگردند .همانگونه که در جای دیگر میفرماید:

مطالعات

قدرت رنم

کردهاند از هر ق شر ،گروه ،قوم و د ستهای

«من امیدوارم که این بسیج ممومی استمی ،ا،گو برای تمام مستن فین جهان و مل های مسلمان ما،
باشد(».امام خمینی)166 :1376 ،
 -2بسههیج نهادی داوطلبانه اس ه

و ،ذا دارای جنبه اختیاری و انتخابی بودن اس ه و اصههطتح «داوطلبان

سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

گروه میلیونی» و ...بیانگر این ویژگی اس .
 -3هدف مت ا،ی بسههیج «صمای

از انقتب اسههتمی و نگهبانی از جمهوری اسههتمی و کشههور اسهه .

بنابراین پاسههداری از تمامی ارزشهای انقتبی و اسههتمی مورد نظر اس ه
پابرهنگان و م راج اندیشههه پا

و از همین روی بسههیج «مقاوم

اسههتمی» (امام خمینی :1376 ،ص  )166و «شههجره طیبه و درخ تناور و

پرثمر»(امام خمینی :1376 ،ص  )166و ...اس .
 -4از ،حاظ ترکیب ،بخش ممده نهاد ب سیج م ست ن فان را نیروهای جوان و ،ذا نیروهای ف التر جام ه
تشکیل میدهد.
در بخش اساسنامه بسیج مستن فین در بیان بسیج آمده اس :
« بسهههیج نهادی اسههه تح

فرماندهی ما،ی مقام رهبری که هدف آن نگهبانی از انقتب اسهههتمی و

دستاوردهای آن و جهاد در راه خدا و گسترش صاکمی قانون خدا در جهان طبق قوانین جمهوری استمی
ایران و تقوی

کامل بنیه دفامی از طریق همکاری با سایر نیروهای م سل و هم نین کمک به مردم هنگام

بروز بت و یا صوادث یرمترقبه میباشد(».یاسائی :1362 ،فصل )4
ا،بته در نگاه امام خمینی مفهوم ب سیج ب سی گ ستردهتر و فرهنگی ا س

تا نهادی و ساختاری .از دید او

«بسیجی» تنها کسی نیس که در این مجمومه یا نهاد تشکیتتی و سازمانی وارد شده باشد و منوی از این
نهاد قلمداد شود بلکه تمام ض فای ما ، ،پابرهنگان درمانده و انسانهای در بند و مظلوم در برابر دیکتاتورها
و ظا،مین « -بسیجی» هستندو زیرا موجودات آگاه ،ماقل ،مختار ،مدا،تخواه و ظل ستیز میباشند:
«قدرتها و ابرقدرتها و نوکران آنها مطم ن باشند اگر خمینی یکه و تنها ه بماند به راه خود که راه
مبارزه با کفر و ظل و شرک

و ب پرستی اس ادامه میدهد و به یاری خدا در کنار بسیجیان جهان استم،

این پابرهنههای مغنوب دیکتاتورها ،خواب راص را از دیدگان جهانخواران و سرسپردگان که به ست و
ظل خویش اصرار مینمایند سلب خواهد کرد(».امام خمینی 1361 ،به ب د :ج  ،21ص )52
به متوه امام خمینی (ره) خود را نیز یک بسهههیجی میداند و بدان افتخار میورزد و از خدا میخواهد
که با بسیجیان محشورش گرداند ...« :در این دنیا افتخارم این اس

که خود بسیجیام( ».امام خمینی1361 ،

به ب د :ج  ،20ص  )113وآی ا( خامنهای نیز بر آنس که :بسیج یک صرک بی ریشه و سطحی و صرفاً
ازروی اصساسات نیس  ،بسیج یک صرک

منطقی و ممیق و استمی و منطبق بر نیازهای دنیای استم – و

به طریق او،ی – جام ه استمی اس ( .خامنهای)1374/9/8 ،
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 .3.2هدف از ایجاد نهاد بسیج
برخی پنداشتهاند که مل اصلی تشکیل نهادج ب سیج به منوان یک نهاد نظامی ،وجود دشمن خارجی و
،ذا گفتهاند ا تشههاشههات داخلی و دشههمن خارجی به پیدایش آن انجامید .این نگرش به

داخلی بوده اسهه

ب سیج نوع نگرش محدود و ب سته و صرف ًا نظامی ا س

که ب سیج را به منوان یک نهاد نظامی صرف میبیند

فرسنگ ها فاصله دارد .بر ا ساس ا سا سنامه سپاه پاسداران« ،هدف از تشکیل واصد ب سیج م ستن فین ایجاد
تواناییهای الزم در کلیه افراد م تقد به قانون اساسی و اهداف انقتب استمی به منظوردفاع از کشور ،نظام
جمهوری اسهههتمی و هم نین کمک به مردم هنگام بروز بتیا و صوادث یر مترقبه با هماهنگی مراجع
ذیربط میبا شد( ».یا سائی :1362 ،ف صل  ،4ماده  )35اما جامعترین هدفی که برمبنای ت ریف برای ب سیج در
نظر گرفته شده اس
صرک

«صاکمی قانون خدا در جهان» میباشد که در اصل ارجاع به مفهوم او،ی بسیج ی نی

در مسیر فطرت ا،هی انسانها و در جه رهایی از ست میباشد.
ب توه ،آن ه بیانگر ضههرورت تشههکیل نهاد نیروی مقاوم بسههیج ایران ب د از پیروزی انقتب اسههتمی

اسه

صف انقتب اسهتمی و دسهتاوردهای آن و صاکمی قانون خدا در سهرتاسهر جهان و مقابله با ظل و

ست و بیداد میباشد .پس در اصل ضرورت مقابله با ست و بیمدا،تی و گسترش مدا،

در جام ه بشری و

تحقق توصید در جهان اس که در قا،ب نگرش به بسیج به مثابه مفهومی فرهنگی و انسانی ،نهاد بسیج را به
وجود آورده اس نه صرف ًا وجود دشمن خارجی و ا تشاشات داخلی .تشکیل نهاد بسیج برای سازمان دادن
به صرک

بسیج مردمی در مسیر فطرت و توصید میباشد نه صرفاً برای مقابله با دشمن خارجی و یا آشوبی

در داخل کشور( .جمشیدی :1382،ص )297
بنابراین بسیج در جه

تحقق اهداف ممومی بشر و ت مین مصا ،ممومی جام ه به وجود آمده اس

و

نمیتواند در انحصهههار هین جناصی درآید زیرا در این صهههورت از اهداف و آرمانهای خود فاصهههله گرفته
اسهه

و دیگر ماری از صقیق اسهه  .از این زاویه نهاد بسههیج را میتوان یکی از نهادهای جام ه مدنی و

شاید مه ترین آنها مح سوب کرد .این ا س

که امام خمینی (ره) از ب سیجیان به منوان «پی شگامان رهایی»

یاد میکند:
« ...من دس

یکایک شما پیشگامان رهایی را میبوس و میدان که اگر مس و،ین نظام استمی از شما

افل شوند ،به آتش دوزخ ا،هی خواهند سوخ (».امام خمینی 1361 ،به ب د :ج  ،21ص )52

قدرت رنم
محسن اسالمی و همکار

در وقوع صوادث یرمترقبه و ...دسه ه

مییازد .در صا،ی که اینگونه نگاه با هدف اصهههلی و بنیانی بسهههیج

مطالعات

تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی (ره)

که به گاه ضرورت – مانند نیروهای سرباز – به برخی از اقدامات یرنظامی نظیر کمک به آ سیبدیدگان

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

این ا س
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که آی ا( خامنهای نیز قائل ا س که :ب سیج ی نی نیروی کارآمد ک شور برای همه میدانها.

(خامنهای )1377/9/2 ،به متوه نگرش محدود و صرفاً نظامی به ب سیج ،نگر شی ا س
ابزار دس

هر گروه ،جناح یا قدرتی تبدیل کند .نهاد بسیج با اب اد وجودی گسترده و اهداف و آرمانهای

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی مت ا،ی که متوجه نوع انسهههان اسههه

مطالعات

قدرت رنم

که میتواند آن را به

به کلی از نیروهای انتظامی و نظامی متفاوت خواهد بود .از دیدگاه

بنیانگذارِ نهاد ب سیج نیز این نهاد به هین منوان نمیتوانند صرفاً نهادی ابزاری بوده با شد« .میقات پابرهنگان»
و «م راج اندیشهههه پا

اسهههتمی» را هینگاه نمیتوان محدود به ابزاری برای مقابله با دشهههمنی خارجی یا

آشهههوبی داخلی نمود .زیرا میقات بودن بسهههیج از آن نظر اسههه
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تحجرگرایی ،و مقدسنمایی» اس

و این موضومی اس

که مخا،ف با «اسهههتکبار ،پولپرسهههتی،

که بارها از سوی امام خمینی (ره) مورد ت یید قرار

گرفته اس :
« ملتی که در خط اسهههتم ناب محمدی (ص) و مخا،ف با اسهههتکبار و پولپرسهههتی و تحجرگرایی و
مقدسنمایی ا س  ،باید همه افرادش ب سیجی با شد .ب سیج میقات پابرهنگان و م راج اندی شه پا

ا ستمی

اس (»...همان :ج  ،21صص )52-51
به متوه در منظر امام خمینی (ره) بسیج، ،شکر مخلص خدا و همه مجاهدین راه خدا را دربر میگیرد:
«بسیج ،شگر مخلص خداس

که دفتر تشکیل آن را همه مجاهدان از او،ین تا آخرین امناء نمودهاند».

(همان :ج  ،21ص )53
 .4.2ارکان فرهنگی بسیج
بسههیج به مثابه یک نهاد اجتمامی و سههیاسههی مسههتقل دارای سههه رکن فرهنگی و امتقادی اسهه

که

مبارتنداز:
ا،ف -مکتب یا جهاننگری و ایدئو،وژی :صاصهههلِ ت قل و تدبر و اندیشهههه بسهههیجی ،نگرش کلی یا
جهانبینی (جهاننگری) بسههیج میباشههد .بدین م نا که «بسههیجی» به جهان ،انسههان و جام ه با نگاه ت قلی و
آگاهانه و مبتنی بر انتخاب مینگرد .تمام ویژگیهای تفکر او به نگرش و جهاننگریاش سهههرای
در واقع جهانبینی بسههیج ،جمعبندی و کلی
اس

مییابد.

یافتن تفکر بسههیجی اسهه  .ایدئو،وژی نیز صاصههل جهانبینی

ی نی از آن ن ش ت میگیرد و به مبارتی صک مملی صا صل صکم نظری میبا شد .روند ب سیج تابع

یک طرز تفکر و جهاننگری یا بینش کلی اسهه

که نحوه نگرش افراد به جهان ،انسهههان و جام ه یا مکتب

میباشد .بسیجیان نسب به این مکتب مت هد میگردند چون آن را مطابق فطرت خویش مییابند و از ،حاظ
مقلی و فلسههفی برای آنها قابل قبول اسهه  .ا،بته مکتب و جهاننگری بسههیجی ،جهاننگری ت قلیِ وصیانی
اسهه

نه جهاننگری ت بدی و تقلیدی و ،ذا قابلی

دفاع دارد و تمام آرمانها و اهداف مطلوب و مورد نظر

ب سیج از آن ن ش ت میگیرد، .ذا...« :و م سائل امتقادی ب سیجیان به مهده این دو پا سگاه ملمی ا س  .صوزه
ملمیه و دانشگاه باید چهارچوبهای اصیل استم ناب محمدی را در اختیار تمامی امنای بسیج قرار دهند.

باید ب سیجیان جهان ا ستم در فکر ایجاد صکوم بزرگ ا ستمی با شند و این شدنی ا س  ،چرا که ب سیج
تنها منحصههر به ایران اسههتمی نیسه  ،باید هسههتههای مقاوم را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل
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شرق و رب ایستاد(».امام خمینی :1378،ج  ،21ص )195

ایدئو،وژی بسهههیج به د،یل تکیه بر جهاننگری مقلی – وصیانی ،صا ،انقتبی دارد .به متوه جنبه دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

مملی به خود میگیرد .بنابراین این ایدئو،وژی مقتنی ،آرمانگرایانه و مملگرایانه اس ..
مه ترین وظایف و کار ویژههای اساسی جهانبینی بسیجی و با،تبع ایدئو،وژی صاصل از آن مبارتاند
از:

-2طرح و ترسهههی وضهههع آرمانی و مطلوب و ت یین آرمانها و اهداف و نیز وسهههایل ،ابزارها و راههای
رسیدن به آرمانهای مورد نظر.
-3بیان و مرضه تصویری از تاریخ در جه

نفی وضع موجود و دفاع از وضع مطلوب .این تصویر در

قا،ب تحلیلها و تبیینهای تاریخی تجلی مییابد( .جمشیدی :1382،ص )301
ب -سهههازماندهی :یکی از شهههرایط نهادی شهههدن بسهههیج در جه

تحقق اهداف و آرمان های خود،

سازماندهی و تشکیتت میباشد .تشکیتت و سازمان فی نفسه برای روند بسیج نمیتواند هدف باشد بلکه
صرفاً جنبه ابزاری داردو چون در جه

تحقق اهداف بسیج به وجود میآید.

ج -رهبری ومدیری  :بسههیج ،به ویژه در شههرایط انقتبی ،نیازمند رهبری اس ه  .رهبری برای بسههیج در
صک محور یا قطبی اس که در تبیین آرمانها و اهداف ،نیروها را یاری میکند و از طرف دیگر در نیروها
شهههوق و تحر

ایجاد مینماید .مه ترین وظایف و کار ویژه های رهبری مبارتاند از :ایجاد یگانگی و

سازماندهی نیروهاو ایجاد شوق و ر ب

در نیروهاو کمک در تبیین و روشن کردن اهداف و مرضه «اندیشه

جم ی» بر اساس جهاننگری بسیج.
 .3تفکر بسیجی
 -1.3عناصر تفکر بسیجی
مه ترین ویژگی بسیج را تفکربسیجی تشکیل میدهد و بدیهی اس
اسه

تفکر و اندیشه بسیجی ،تفکری

که بر اسههاس مفهوم «بسههیج» شههکل میگیرد .پس تفکر و نگرش بسههیجی ،تفکر اصسههاسههی یا نگرش

تجربی نیس بلکه نگرش و اندیشهای اس

مقتنی – وصیانی و صکیمانه و مارفانه .نگرش و تفکر بسیجی

به د،یل مقلی بودنش ،ممیق و برخا سته از دانش و آگاهی ا س
بر آن نهاد .مگر میتوان «شهههجره طیبه»« ،درخ
پابرهنگان»« ،م راج اندی شه پا

و اگر جز این با شد نمیتوان نام ب سیجی را

تناور» « ،مدرسهههه مشهههق»« ،مکتب شهههاهدان»« ،میقات

ا ستمی» ،« ،شکر مخلص خدا» و ...را دارای نگر شی سطحی و مبتنی بر

محسن اسالمی و همکار

و بیمدا،تیها و ناراستیهای موجود.

قدرت رنم
تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی (ره)

-1نفی وضع موجود یا نکوهش آن و تتش و کوشش در جه

پیدا کردن ریشهها و ملل نابسامانیها

مطالعات

اصساس و ت صب دانس  .اصوالً تحجرگرایی و مقدسمآبی یا تقدسنمایی ،گذشتهنگری و واپساندیشی،
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تقلید کورکورانه و پیروی از آباء و نیاکان و تسهههلی بیچون و چرا در برابر دیگران نمییابد از خصهههایص
چنین اندیشهههای باشههد و اگر جز این بود امام خمینی (ره) در مورد ت ثیر شههایان تفکر بسههیجی اینگونه داد

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی سخن نمیداد:

مطالعات

قدرت رنم

«اگر بر ک شوری ندای د،نشین تفکر بسیجی طنین اندازد ،چش طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور
خواهد گردید( ».امام خمینی 1361 ،به ب د :ج  ،21ص )53
مناصر مه تفکر بسیجی1به اختصار مبارتاند از:

سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

 -1واقعنگری و آرمانگرایی -بدین م نا که در این تفکر واق ی های موجود مورد منای
و توجه قرار میگیرند و با توجه به آنها ،آرمانهای مطلوب – قابل تحقق -در اندیشههه شههکل
میگیرد.
 -2مقلگرایی و ایمانگروی – ایمان جایگاه باالیی در تفکر بسهههیجی دارد و،ی ایمان
بسیجی ،ایمانی اس

که بر «مقل» بنا شده باشد.

 -3آزادی و آگاهی یا دوبا،ی که تفکر بسیجی با آن به پرواز میآید.
 -4مس و،ی و اراده – صاصل آزادی و آگاهی دو امری اس
مسههه و،ی

و اراده یاد میکنی  ،مسههه و،ی

که ما از آنها تح

منوان

در نتیجه آزادی و آگاهی به وجود میآید و اگر

آزادی موجود نبا شد ،نمیتوان سخن از م س و،ی و اراده به میان آورد .م س و،ی برآیند مقل،
آزادی و دانش و م رف

اس  .پس آزادی مقدم بر مس و،ی و اراده اس .

 -5صنور و آمادگی مستمر و درصحنه بودن (جمشیدی :1382،ص )300
 -6مشق و سلو  :صاصل و نتیجه صنور و آمادگی ،مشق و سلو
دو از یکدیگر جدا نمیباشههندو این اس ه

مملی اس و این

که امام خمینی (ره) در بیان بسههیج میفرماید« :بسههیج

مدر سه م شق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی اس

که پیروانش بر گلدستههای رفیع آن،

اذان شهادت و رشادت سر دادهاند(».امام خمینی :1376 ،ص )166
 .4فرهنگ بسیجی
فرهنگ محصول اندیشه و فکر انسان اس  .بدین م نا که فکر و اندیشه در قا،ب آداب ،رسوم ،قوانین،
مقررات ،سهههن ها ،نگرشها ،بینشها ،ایدئو،وژیها ،مقاید ،باورها ،هنرها ،ملوم ،م ارف و ...تجلی مییابد
و مجموع اینها که فرهنگ نام میگیرد برآیند و نتیجه فکر و اندیشههه اسهه  .تفکر بسههیجی نیز به پیدایش
فرهنگی میانجامد که آن را «فرهنگ بسیجی» مینامی ، .ذا در این قسم از نوشتار ابتدا به اجمال به مفهوم
 .1منظور از تفکر بسیجی منونه اعالی فکر و اندیشه بسیجی است و لذا این عناصر نیز دارای مرتبه و درجه است و جنبه نسبی دارد بنابراین
در اینجا سخن از منونه مطلوب است که با عناصر و صفات شناخته میشود و نه منونههایی که با اسم و رسم قابل شناخت هستند.

فرهنگ اشهههارهای میشهههود و ب د از آن فرهنگ بسهههیجی و ویژگیها و شهههاخصهای آن مورد توجه قرار
میگیرد.
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 .1.4تعریف فرهنگ بسیجی
در مورد فرهنگ ت اریف مت دد ارائه شهههده اسههه ) ) Krober,1952که ما – با توجه به پژوهشهای دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
پژوه شگران این صوزه -آنها را در چند د سته بزرگ جای میدهی  .مه ترین اینها مبارتاند از ت اریف
ارزشی ،شمارشی ،تاریخی ،هنجاری ،روان شناختی ،ساختاری وتکوینی( .جمشیدی :1373،صص ،93-90
بدیع :1376 ،صص  ،23-19آشوری 1357،و)...

قرار می گیر ند .در ت اریف تاریخی بر رو ند تاریخی فره نگ به منوان میراث اجت مامی ت ک ید میشهههود
(آ شوری :1357 ،صص  )48-44و،ی در ت اریف هنجاری فرهنگ به منوان راه ،روش و رویه مورد منای
ا س ( .همان )53:ت اریف روان شناختی فرهنگ را به منوان و سیله سازواری و صل م سائل یا طرح زندگی
مورد نظر قرار میدهند .در ت اریف ساختی یا ساختاری فرهنگ به مثابه یک نظام یا سازمان و پیکره مورد
توجه ا س

و در ت اریف تکوینی فرهنگ چونان یک فرآورده یا ساخته ارتباطی اجتماع ب شری و مح صول

انسانی دیده میشود( .صا،حی امیری :1386 ،صص )35-34
ت اریف نوع ارزشی و شمارشی در مین این که شایعترین نوع ت ریفها هستند و،ی شکننده میباشند
و برای تبیین فرهنگ کمتر میتوانند مورد توجه قرار گیرند .تایلر از جمله پژوهشههگرانی اسهه

که ت ریف

شههمارشههی از فرهنگ ارائه میکند .به مقیده برتران بدیع «او فقط به تو،یدات تکرارشههونده ممل اجتمامی
اشههاره دارد و هین توجیه نظری در مورد اصههل پیوسههتگی ( )Coherenceکه اتحاد بخش آنهاسهه

ارائه

نمیدهد(».بدیع)20 :1376 ،
در صا،ی که ا صل پیو ستگی اجزا و منا صر فرهنگ و پیو ستگی زمانی آن برای تبیین اهمی بی شتری
دارد .به همین جه

در این بحث ما فرهنگ را به منوان مجمومهای از مناصهههر مورد توجه قرار نمیدهی .

در ت اریف نوع تاریخی نیز هر چند اصل پیوستگی زمانی فرهنگ به منوان «روند میراث اجتمامی» و «انتقال
ارزشها» )(Linton,1936:p.732مورد منای
مه تر اسههه

اس

و،ی شرایط ایجاد فرهنگ و نحوه تحول و بازتو،ید آن

و این موضهههوع ی نی ایجاد فرهنگ ،تحول ،بازتو،ید و جام هپذیری برای شهههناخ

فرهنگ

بسیجی بیشتر مورد توجه اس .
در فرهنگ به مفهوم هنجاری دو اصهههل مورد توجه اسه ه

که در تبیین فرهنگ بسهههیجی برای ما صائز

اهمی اس :
 -1جایگاه مذهب و م نویات در میان پدیدههای فرهنگی و اجزای یک نظام فرهنگیو

محسن اسالمی و همکار

شمارشی یا توصیفی مناصر و اجزای تشکیلدهنده فرهنگ چونان دانش ،هنر ،بینش ،رسوم و ...مورد توجه

قدرت رنم
تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی (ره)

در ت اریف ارزشهههی ،بر جایگاه ،اهمی

و ارزش فرهنگ تکیه شهههده اسه ه  .در صا،ی که در ت اریف

مطالعات

 -2رابطه کارکردی میان کنش اجتمامی و فرهنگ.
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دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

قدرت رنم

ایراد وارد بر این نوع ت ریفات این اس

که فاقد توجیهات نظری هستند و ،ذا برای مثال به تحلیل روابط

امر م نوی و امر فرهنگی نمیپردازند و تمایل به توصیف تجربهگرایانه دارند( .جمشیدی :1382،ص )303
در ت اریف روان شناختی نیز هر چند بر فرد و اب اد شخصیتی او ت کید می شود و،ی در مورد ارتباط فرد
و جامع یا سههطوح موامل پیوسههتگی بین ا،گوهای مختلف فرهنگ صل مسههائل ،چیزی را در اختیار ما قرار
نمیدهد .نگرش ساختاری به فرهنگ را شاید بتوان فاقد م ایب انواع ت اریف باال دان س
نگرش ،فرهنگ نظام و ا،گوی زندگی اس  .به بیان کلو

زیرا در این نوع

هوهن و کلی فرهنگ میتواند به:

سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

«نظامی ت ریف شود که به ،حاظ تاریخی از ا،گوهای ضمنی یا آ شکار زندگی شکل گرفته و میتواند
وجه اشترا

همه یا بخشی از یک گروه قرار گیرد(Kluckhohn,1945:p.98) ».نگرش تکوینی با توجه به

نگاه به فرهنگ به منوان محصههول جام ه بشههری یا «تمامی رفتارهای جم ی» )(Carr,1945:p.137که در
قا،ب شهبکهای نظاموار از اندیشههها یا سهمبلها تحقق مییابد .به نکتهای جدید میرسهی و آن وجود نومی
شههیوه ارتباطی اس ه

که تمامی سههازندگان فرهنگ را با ه یکی میسههازد و از رفتارهای آشههکار و اجزای

تشهههکیلدهنده آن فراتر میرود و ،ذا فرهنگ تبدیل به نظامی م نادار میگردد .بدین م نا که فرهنگ تار و
پود و بنیان رفتارهای م نادار آدمیان را تشکیل میدهد.
ت ریفج ما از فرهنگ بسیجی در اینجا ،ترکیبی از ت اریف ساختاری و تکوینی اس  .بنابراین آنگاه که
میگویی فرهنگ بسههیجی به نظامی توجه داری که از ا،گوهای خاص و آشههکار زندگی بسههیجی و روند
بسههیج شههکل گرفته اس ه
مبارت اس

و وجه اشههترا

از کنشهای اجتمامی نش

تمام بسههیجیان راسههتین در طول تاریخ میباشههد و این نظام خود
گرفته از شیوه ارتباطی که تمامی بسیجیان را با ه متحد و یکی

ساخته و میتواند در سطحی به مراتب انتزامیتر و فراگیرتر از رفتارهای صری افراد بسیجی قرار گیرد.
این نظام پی یده با روابط م نادار انتزامی و فراگیر ،بسیار گستردهتر از رفتارهایی اس

که در اوضاع و

اصوال مختلف یا مکمل یکدیگر یا مخا،ف یکدیگر میباشههند و رویه ظاهری فرهنگ را تشههکیل میدهند.
پس در ت ریف مورد نظر خود از فرهنگ تشخیص به دو اصل مه توجه داری :
 -1فرهنگ ب سیجی یک نظام خاص و گ سترده فرهنگی ا س
وجه اشترا

که از ا،گوهای خا صی شکل گرفته که

بسیجیان در سرتاسر تاریخ بشر و در همه جوامع اس .

 - 2فرهنگ بسههیجی نظامی اسهه

فراتر از این ا،گوها و نیز رفتارهای افراد و جوامع بسههیجی، ،ذا خود

نظامی م نادار و ارتباطی اسهه ( .جمشههیدی :1382،ص  )304و بر این اسههاس «فرهنگ بسههیجی ،نظامی از
اندیشههههها و م انی و ارتباط میان آنها و ارتباط میان آنها با ا،گوها و رفتارها و کنشهاسه ه  .انسهههانها از
طریق این اندی شهها و م انی با یکدیگر ارتباط برقرار می سازند و طرز نگرش و شیوههای زندگانی خود را
توس ه میبخشند ».به بیان ماری بت  ،فرهنگ را:

«چونان نظامی از م انی در نظر بگیری که وجه اشههترا

امنههای گروهی اسهه

که آن را در ت امل با

یکدیگر به کار میگیرند( ».بدیع :1376 ،ص )24
در فرهنگ بسههیجی ت امل فکری و مقتنی ،ت املی که بر مبنای آگاهی و اختیار شههکل میگیرد وجود
دارد و این ت امل م نادار ،نظامی فرهنگی و م نادار را به وجود میآورد .مکس این سخن نیز صحی ا س
ی نی وجود نظام فرهنگی مقلی و م نادار به کنشها و ت امتت بسهههیجیان م نا میدهد و به بیان ماکس وبر
آدمیان:
«به مثابه موجو داتی متمدن و صهههاصب اراده و دارای توان اتخاذ آگاهانه موضهههع در مقابل دنیا و م نی

صورت میگیرد ،ذا این صرک

م نا دارد و به همه چیز دیگر نیز م نا میدهد.

چههنههیههن فههرهههنههگههی بههرخههاسههههتههه از اراده و آگههاهههی جههمه ههی اسهههه

و بههه ته ههبههیههر دورکههیه

«روان جام ه» )(Durkhiem,1973;p.46را تشهههک یل مید هد و دین و مک تب در مرکز این فره نگ قرار
میگیرد و تبدیل به «نظامی محک از باورها و اممال مرتبط با مقدسهههات» میشهههود که در « یک اجتماع
اختقی واصد»( )Durkhiem,1968;p.65تجلی مییابد.
بدینسهههان در فرهنگ بسهههیجی مقل و دین بر یکدیگر منطبق میگردند و فرهنگ صاصهههل ،فرهنگی
خواهد بود مقلی و در مین صال دینی زیرا هر دو بنیان واصدی به نام «فطرت» دارند.
به طور کلی ارکان فرهنگ بسهههیجی را «ت امل»« ،م ناداری» « ،باورِ اصهههو،ی»« ،ه زبانی» و «همد،ی»
ت شکیل میدهد و بنابراین این نوع فرهنگ قابلی انطباق کامل با فرهنگ ا ستمی را میتواند دا شته با شد.
زیرا هر دو ،انسهههانی و فطری هسهههتند و فرهنگ ایران اسهههتمی – به ت بیر امام خمینی (ره) -نیز جز این
نمیباشد:
«استادان مزیز باید خود این امتقاد را بیابند که تنها فرهنگ ایران استمی اس که نجاتبخش کشور و
ملتمان میباشد(».امام خمینی 1361 ،به ب د :ج  ،17ص )35
و یا« :به فرهنگ نی ایران استمی تکیه کنید و مطم ن باشید که پیروزی از آن شماس (».همان)
 .3.4شاخصها و ویژگیهای فرهنگ بسیجی
بهترین راه شههناخ فرهنگ بسههیجی – به م نای صقیقی آن – بررسههی شههاخصها و ویژگیهای آن
میباشد .در مورد این شاخصها باید به چند نکته توجه داشته باشی  :ا،ف -این شاخصها وض ی

آرمانی

فرهنگ بسههیجی را نشههان میدهند و ،ذا نشههاندهنده وضههع مطلوب میباشههند و نه وضههع موجود .ب -این
شاخصها نسبی هستند .ج -فقدان ب نی از این شاخصها بیانگر نبودن فرهنگ بسیجی به م نای کامل آن
اس

و،ی میتوان فرهنگ بسیجی به م نای ناقص یا تحریف شده آن را نیز داش  .د -ت کید ما بر آن ه که

مطالعات

قدرت رنم
محسن اسالمی و همکار

کردی ی نی صرکتی ماقتنه و مبتنی بر اختیار و آگاهی که از سوی موجودات مس ول و دارای اراده و توان

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی (ره)

دادن به آن» )(Weber,1965:p.167میباشههند .از اینجا میرسههی به همان م نایی که از مفهوم بسههیجی بیان

55

باید باشههد هسهه نه آن ه که وجود دارد .در اینجا به برخی از مه ترین شههاخصها و ویژگیهای فرهنگی
56

بسیجی اشاره میشود:
 -1مقلی – دینی بودنو یکی از مه ترین صهفات فرهنگ بسهیجی مقلی – دینی بودن آن اسه و بدین

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی م نا که نظام انداموار و م نادار فرهنگی از مقل و دین اسهههاس و بنیان میگیرد و در نگرش خود فرهنگ

مطالعات

قدرت رنم

بسههیجی ت ارضههی میان دین و مقل وجود ندارد زیرا هر دو امری فطری و ،ذا امری انسههانی – ا،هی هسههتند.
جه گیری مقلی – دینی در فرهنگ بسههیجی کامتً آشههکار اسهه  .اموری چون تفکر ،آگاهی ،آزادی و
اختیار در ت امتت و ا،گوهای رفتاری ،صزماندیشههی و ...از یک سههو ،ایمان به باورها و مقدسههات مذهبی،
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توکل ،رجاء ،توجه به م اد و صسههاب و کتاب در اممال و ...نیز از سههوی دیگر بیانگر ویژگی مقلی – دینی
بودن این فرهنگ ا س  .این ا س

که در مبارات امام خمینی (ره) نیز گاه از آن به منوان فرهنگ «ا ستمی

انسانی» و گاه به منوان فرهنگ «ایرانی استمی» یا «استمی-ایرانی» و ...یاد شده اس ( .ر :. .امام خمینی،
 1361به ب د ،ج  ،15صص )161-160
 -2انسانی – فطری بودنو فرهنگ بسیجی فرهنگی فطری اس

ی نی برخاسته از فطرت پا

نوع انسان

ا س  .بنابراین فردی ،گروهی ،جناصی و طبقهای ،ملی ،قومی و ...نی س ، .ذا :ب سیجی ی نی دل باایمان ،مغز
متفکر – دارای آمادگی برای همه میدانهایی که وظیفه این انسهههان را به آن میدانها فرا میخواند ،این م نای
بسیجی اس ( .خامنهای)1378/9/3 ،
 -3مردمی و ممومی بودنو فرهنگ بسیجی ،به د،یل انسانی بودن و فطری بودن ،فرهنگی اس

مردمی،

ممومی و مامگرا .بدین م نا که اخت صاص به گروه یا صزب و یا جناح خا صی ندارد و نمیتواند به انح صار
درآ ید« .انحصهههارگرایی» امری اسههه

که هین جایی در درون فره نگ بسهههیجی ندارد و اگر فرهنگی

انحصارگرا باشد قط اً نمیتوان آن را فرهنگ بسیجی دانس  .تنها وجه مشتر

تمام نیروهای بسیجی مردم

بودن اس ه ، .ذا بسههیج دارای روندی مردمی و روصیهای جم ی اس ه و در جه گیری به «مصهها ،مام» و
«خواس

ممومی» توجه دارد نه منف

فرد یا جناح و گروهی خاص( .جمشیدی :1382،صص )306-305

بسههیجی نه تنها مصهها ،جم ی را هدف قرار میدهد بلکه جز بدان نمیاندیشههد و مه تر از آن این که
و شخ صی وجودی خود را در را ستای صرک

هوی

و م صا ،جمع میبیند و خود را نیرویی در خدم

جمع میداند .فرهنگ بسههیجی فرهنگ تمامی مسههتن ه فان جهان اس ه
صاکمی

که نتیجه آن بر اسههاس ومده ا،هی

مستن فین بر روی زمین خواهد بود:

«و نرید ان نمنّ ملی ا،ذین استن فوا فی االرض و نج له ائمه و نج له ا،وارثین»(قصص)5:
امام خمینی (ره) در بیان این خصل

میفرماید:

«بسیج میقات پابرهنگان و م راج اندیشه پا

استمی اس (»...امام خمینی :1376 ،ص )166

 -4واق ی نگری و آرمانجویی – بدین م نا که فرهنگ بسههیجی بر اسههاس نگاه به واق ی های موجود
شهههکل میگیرد و آرمان های مطلوب خود را از آنها اخذ مینماید .مفاهیمی چون خدا ،م اد ،وجود امام
ایب ملیها،ستم ،شجام  ،فداکاری و ایثار ،شهادت و ...که مفاهی بنیانی تفکر بسیجی را شکل میدهند،
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ا( ،انتظار امام ایب ملیها،سههتم ،جان دادن در راه صق و ...همه و همه آرمانهاییاند برگرفته از واق یات و

مطالعات

همه دارای نمودهای مینی و واق یاند .آرمانگرایی آن نیز برخا سته از همین واق یات مینی ا س  ،قرب ا،ی دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
قابل تحقق هستند.
 -5ایمان و دانشو در نگرش و فرهنگی بسهههیجیو باور به مل و به کارگیری دسهههتاوردهای ملمی در

دوگانه را اینچنین توصیف میکند:
«مل به ما رو شنایی و توانایی میبخ شد و ایمان م شق و امید و گرمیو مل ابزار می سازد و ایمان ت هدو
مل سرم می دهد و ایمان جه و مل توان ستن ا س
ایمان زیبایی روح ...مل امنی

و ایمان خوب خوا ستن ...مل زیبایی مقل ا س

و

برونی میدهد و ایمان امنی درونی(»...مطهری :1375 ،ص )32

با،تبع تکیه بر ایمان و مل  ،توجه به ت هد و تخصهههص را به دنبال دارد .امام خمینی (ره) اصیاگر فرهنگ
ب سیجی در زمان ما به این امر مه اینگونه ا شاره دارد « :صن

مامدای ایمان ف ساد میآورد ،مل مامدای

ایمان ،فساد میآورد ...اگر ایمان پهلوی تخصص نباشد ،تخصص منر اس  .تخصص در یک کشوری که
ایمان تویش نباشد تخصص کشور را به هتک

میرساند ،به [وای بستگی میرساند( ».امام خمینی 1361 ،به

ب د ،ج  ،17صص )114
 -6وصدتگرایی و کمال اندیشیو یکی دیگر از شاخصها و ویژگیهای مه در فرهنگ بسیجی همه
ب دی بودن و ،ذا دارا بودن کمال و جام ی محتوایی ا س  .بدین م نا که ترکیب خا صی از منا صر م نوی
و مادی فرهنگ در آن مطرح اس  .اگر در برخی از فرهنگها به مناصر مادی چون دنیاگرایی ،تکنو،وژی،
تخ صص ،ساختارهای فنی و تو س ه اقت صادی توجه بی شتری شده ا س
مناصهههر م نوی چون مبادت ،زهد ،آخرتگرایی و صتی رهبانی

یا در برخی از فرهنگهای دیگر

مورد توجه بوده و هسههه  ،در فرهنگ

ب سیجی نومی ت ادل بین منا صر م نوی و مادی فرهنگ وجود دارد .بدین م نا که فرهنگ ب سیجی فرهنگ
دنیوی – اخروی و مادی – م نوی اس ه  .بنابراین نوع وصدتگرایی در فرهنگ بسههیجی وجود دارد که به
ت بیری پیامآور شخصی

جامعاالضداد صنرت امام ملی (ع) اس ( .جمشیدی :1382 ،صص )308-307

 -7مصههلح دانیو در فرهنگ بسههیجی مقتنههیات زمان و مکان و شههرایط متغیر اجتمامی مد نظر قرار
میگیرد و بر این اساس نومی مصلح
از «مصلح

دانی و مصلح شناسی در فرهنگ بسیجی وجود دارد .ا،بته منظور

دانی» یا «مصلح شناسی» ،نان به نرخ روز خوردن و همه چیز را فدای منافع کردن نیس  .در

محسن اسالمی و همکار

دو بال برای پرواز مینگرد که هر یک به تنهایی و بدون دیگری م نی نمیدهد .مرتنی مطهری این نگرش

تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی (ره)

جه

بهبود زندگی همراه و همگان با ایمان و باورهای م نوی اس  .در واقع بسیجی به ایمان و مل به مثابه

قدرت رنم

نگرش ب سیجی مفاهی زمان و مکان و م صلح ت اریفی خاص دارند .زمان و مکان و م صلح
58

روزمره افراد و گروهها و نهادهای م مو،ی بر فرد ،گروه ،نهاد و شخصی و منش آنها تسلط دارد و هوی
و موق ی

فرد و گروه و ...را ت یین میکند و،ی در فرهنگ بسهههیجی فرد ،جام ه و نهاد زمانشهههناس و

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی مکان شناس ا س

مطالعات

قدرت رنم

در زندگی

و م صا ،و مقت نیات را می سنجد و ما،مانه و مختار و ماقتنه با آن برخورد میکند .به

زبان شامر م اصر نصرا( مردانی:
«در خ خورشیدی دل جوش جوشی دیگر اس
میفروش مشق اینجا میفروشی دیگر اس »(مردانی :1364،ص  9و )42
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 -8نوآوری و تکامل گرایی :فرهنگ بسیجیو همانطور که گذش

بسیج روندی انسانی و فطری و ،ذا

روندی همیشههگی اس ه  ،روندی که سههرتاسههر تاریخ انسههان را پوشههش میدهد .به متوه فرهنگ بسههیجی
فرهنگی اس
،ذا ثاب

زمان شناس و مکان شناس و بر همین اساس بارور میگردد ،نو میآفریند و متحول می شود و

نمیماند .پویایی و نوآفرینی از ویژگیهای فرهنگهای سا ،و رو به کمال ا س

بسیجی ،فرهنگی انسانی اس و مطابق فطرت و خواستهها و نیازهای نوع انسان، ،ذا صا،

و چون فرهنگ
پویایی و نوآوری

در آن وجود دارد ،بر همین اساس فرهنگ بسیجی – آنگونه که برخی پنداشتهاند – خرده فرهنگی نیس
که به تدریج رو به زوال رود یا راکد و منجمد باقی بماند .بلکه دائم ًا در صال نوآفرینی و باروری و تکامل
اس  .موامل تکامل فرهنگ بسیجی مبارتاند از:
ا،ف -مصلح گرایی و توجه به مقتنیات زمان و مکانو
ب -انتظاراتی که انسانها از این فرهنگ انسانی دارندو
ج -تحوالت فکری ،ملمی و فلسفی در جهانو
د -میزان ف السازی مناصر م نوی و مادی جام هو
ههههه ه -نوع و میزان مشههارک

صامتن این فرهنگ در جریان بارور کردن و متحول سههاختن فرهنگ و

جام هو (جمشیدی :1382،ص )309
 -9مدا ،طلبی و ظل ستیزیو یکی از مه ترین خصایص فرهنگ بسیجی ،ظل ستیزی و پیکار با ست و
بیداد و انحرافات فردی و اجتمامی از یک سو و مدا ،خواهی از سوی دیگر اس  .ترویج مدا،
اب اد مه ترین آرمان ب سیجیان ا س

و شاید یکی از مه ترین د،یل این که میتوان گف

در تمام

فرهنگ ب سیجی،

فرهنگی ماندنی و پایدار و جاذب برای انسانها میباشد همین مس له اس  .دفاع از صقوق مظلومان و تاختن
بر ظا،مان و تحقق داد و قسههط مس ه لهای اس ه که با فطرت سههلی هر انسههان پا نهادی سههازگاری دارد و
همگان خواهان تحقق و اجرای چنین موضومی هستند .به زبانی سنایی:
«مدل کن زانکه در والی

دل درِپیغمبری زند مادل»(سنائی :1368 ،ص )555

و به ت بیر امام خمینی (ره):
« ...و آن [مدا ،ی از امهات فنههایل اختقیه اس ه  ،بلکه مدا،

مطلقه ،تمام فنههایل باطنیه و ظاهریه و
59

روصیه و قلبیه و جسمیه اس (»...امام خمینی :1377 ،ص )147

و یا میفرماید « :ما وظیفه داری پشهههتیبان مظلومین و دشهههمن ظا،مین باشهههی  .همین وظیفه اسههه که دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
م روف به دو فرزند بزرگوارش تذکر میدهد و میفرماید «و کونا ،ظا،

امیرمؤمنان ملیها،سههتم در وصههی

خ صماً و ،لمظلوم موناً» و د شمن ستمگر و یاور و پ شتیبان ستمدیده با شید(».امام خمینی :1373 ،صص -28
)29

شههههادت و ایثار ،مشهههق اسهه

و هدیه ا،هی و به ت بیر امام خمینی (ره)« :شههههادت در راه خداوند ،زندگی

افتخارآمیز ابدی و چراغ هدای

برای مل هاس (»...موسسه تنظی و نشر 1375:1 ،و امام خمینی 1361 ،به

ب د ،ج  ،10ص )110
و به زبان شامر:
پی کار مل یه ظا ،مان پیشههههه ماسههه
.

هر گز نههد ه ی تن بههه ذ ،ه

هر گز

واندر ره دوسه ه
.

مردن اندیشهههه ماسه ه

در خون زالل کربت ریشههههه مههاسهههه

بنابراین در نگرش بسیجی «مشق به شهادت» ،پیروزی خون بر شمشیر ،و «اصدی ا،حسنین» و ...از مفاهی
بنیانی هستند.
 -11اسوهگراییو یکی از ویژگیها و مناصر مه فرهنگ بسیجی توجه به اسوهها و اسوهگرایی اس .
ا سوه ،سرم شق و ا،گوی برتری ا س

که میتواند ه در باروری فرهنگ ب سیجی ایفای نقش کند و ه در

ت امل افراد بسهههیجی و م نا دادن به رفتار و ا،گوهای رفتاری آنها .از نظر قرآن پیامبر بزرگ اسهههتم (ص)
«اسوه صسنه» اس ،« :قد کان ،ک فی رسول ا( اسوةٌ صسنةٌ»(اصزاب)21 :
در مکتب استم ،اسوهها و ت ثیر آنها در زندگی ان سان جایگاه واالیی دارند .پذیرش اسوه و ا،گو قرار
دادن اندیشه و ممل وی نیز امری اس که با فطرت و نیازهای بی ی بشر سازگار اس  .ی نی انسان موجودی
«اسههوهجو» و «ا،گوطلب» و «سههرمشههقگرا» هسه  .بر همین اسههاس اهمی اسههوهگرایی در فرهنگ بسههیجی
آشکار میگردد .پذیرش اسوه نومی صنور را میطلبد که انسان خود را در محنر اسوه خود اصساس کند
و چونان او بیندیشد و ممل کند( .جمشیدی :1382،صص )311-310
«صنوری گر همی خواهی از او ایب مشو صاف
متی ما تلق من تهوی دع ا،دنیا و اهملها»(صاف )1 :1368 ،
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شهههادتطلبی ،ایثار و فداکاری صسههینی و ماشههورایی بودن را به دنبال دارد .بنابراین در فرهنگ بسههیجی،
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تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی (ره)

 -10نگرش ماشهههورایی وشههههادتطلبیو مدا ،خواهی و انسهههانی بودن فرهنگ بسهههیجی گرایش به

مطالعات

برخی دیگر از ویژگیهای مه فرهنگ و اندیشههه بسههیجی مبارتاند از :صماسهههگرایی ،سههادهزیسههتی،
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فل سههتیزی ،مبارزه با سههلطه رب و ربزدگی ،اسههتقتل ،انتظار مومود ،نکوهش صههاصبان زر و زور و
تزویر ،همگامی و همد،ی با مستن فین.
نتیجهگیری
بر اساس آن ه گذش  ،فرهنگ بسیجی در م نای صقیقی و کامل آن ،فرهنگی اس
به همین د،یل فرهنگی اسههه

فطری و انسانی و

مقلی و دینیو فرهنگی ماری از ت صهههب ،جزمی  ،انحصهههار ،گروهگرایی،
استمی و جه گیری آن به سوی

خاصاندیشی ،رهبانی  ،ت بد بدون ت قل و مه تر از همه فرهنگی اس

سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

فطرت ،صنیفی  ،توصید ،ت قل ،صماسههه ،شهههادت و ایثار ،مدا ،خواهی ،سهه ادتطلبی ،کمالجویی و در
خداخواهی و طلب جانان ا س  .بر همین ا ساس «ب سیجی» در بند ا یار نمیگنجد ،دل او خانه یار و

نهای

شیفته جانان اس

و ال یر و ،ذا «ماشق اس

بر همه ما ،که همه ما ،از اوس » و همه را به چش برادر و

ه نوع میبیند .بسیجی «ز هر چه رنگ ت لق پذیرد آزاد اس » رنگ بسیجی ،رنگ و صبغه انسان دو مردم
اس  .همه برای او انسان هستند و همه با ه برابر و در مین صال برادر.
بسیجی سرباز اس  ،اما سرباز راه صق ،راه خیر ،راه مدا،

و فنیل ، ،ذا هر سربازی نمیتواند بسیج

باشد .بسیجی قط ًا پاسدار اس  ،پاسدار انسان و انسانی  ،پاسدار صق و فنیل و م نوی ، .ذا هر پاسداری
نمی تواند بسیجی باشد .بنابراین بسیجی مترادف با نظامی بودن یا سپاهی و ارتشی بودن نیس بلکه جزئی از
وجود او را نظامی بودن یا سهههپاهی بودن  -آنه نه به مثابه یک وضهه ی

شهههغلی که به منوان خصهههل

و

جلوهای از تجلیات وجود او – تشههکیل میدهد .بنابراین درآمدن بسههیجی در بند نظامیگری صرفهای ،دور
شدن از آرمان بسیج و بسیجیان اس

و همانگونه که بسیجی نمیتواند رسمی باشد نمیتواند دربند رس و

رسوم نیز درآید.
بسیجی دربند صکوم

و قدرت ه نیس  .او نیروی مردم اس

و ،ذا بسیج نهادی کامتً مردمی اس

و اگر جز این دیده شود دور شدن از م نا و مفهوم ب سیج و ب سیجی ا س

و بر همین مبنا «ب سیج» یک نهاد

مه جام ه مدنی اسهه  .چون نماینده مردم اسهه و جدا از قدرت و بلکه برترین نهاد جام ه مدنی اسهه .
بسیجی یک رابطه و واسطه اس رابطه بین مردم و قدرت ،مردم و نهاد صکوم  .پس «بسیج» مظهر روشن
و برج ستهای از وجود جام ه مدنی ا س

و،ی تا زمانی که این جایگاه را درنیابد به ش ن خود واقف ن شده

اس .
و نهای

این که بسههیج و بسههیجی در بند والی صق و صقیق اسهه

نه در بند والی فرد .آنها رهروان

طریقتند نه پیروان آدمیانی چون خود و ،ذا اگر به آدمیان مشههق میورزند و در سههلک صب افراد درمیآیند
این مو ضوع مار ضی ا س زیرا که آدمیان پایدار نی ستند ،اما صق و مدا،

و ف نیل پابرجا میماند .نمونه

کامل بسیجی رسول خدا (ص) و امیرمؤمنان ملی (ع) اس و ب د از آن بزرگانی چون ابوذر فاری ،ما،ک
اشتر ،این شیران روز و زاهدان شب.
«بگیر دامن خورشهههیههد را دمیای صهههب

که مه نهاده سر خویش را به دامان ،بان و هم ون

هزار سههها ر آب صیات خوردن از آن آن

سکندر هنوز مطشان ».
(امام خمینی :1380،ص )156
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