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 دهیچک

دقو   رسوادد فرد صاحب سبک در ساحت سیاست، سبک خود را با ابزار ابداعاتی خاص به منصه ظهوور موی     

 دادنودسوبک مویصاحب آمدهدائل چنان اهمیتی دارد که برخی سبک را بازتاب ابداعات سازی آنابداع در سبک

بوه  )ره(خمینویسیاسی اموا   زددگی سبک در «دهادسازی ابداع» و «سازیواژه ابداع» این پژوه  به بررسی تأثیر

 بررسوی در هواداده تحلیل ایکتابخاده عنوان رهبر ادقلاب اسلامی و فردی صاحب سبک پرداخته شده است  روش

اموت »، «روز قود »اما  با اسوتااده دوآورادوه از ادبیواتی هم وون  فرهنگی که دهدمی دشان )ره(اما  خمینی آثار

دموود علواوه بور این وه گوااری میپایوه« حزب مستضوفاین»، «شیطان بزرگ»، «اسلا  داب محمدی»، «اسلامی

هوای تحوت سوت  روی جهوان اسولا  و ملوت های پوی رفت از چال مصداقی از ارائه راه اری جدید برای برون

دوعی تأسیس دظا  جهادی جدید و خاصی برای تسهیل دیل بوه اهوداس سیاسوت الهوی و د بهشد خومحسوب می

شد  دهادهایی که بر اسا  توجه به دیازهای زمان و اقتضاء شورای  و تثبیت سبک ایشان دیز قلمداد می دهایتدر 

ز  بورای کنتور  شود توادسوت در مودت کوتواهی ثبوات لوا دهاده مبتنی بر دوع بین  و گرای  اما  طراحی و بنا

 جامفه دوپیدای جدید پس از ادقلاب را به ارمغان آورد 

 هاکلید واژه

  سازیسازی، ابداع دهاد ، سبک زددگی سیاسی، ادقلاب اسلامی، ابداع واژه)ره(خمینی اما 
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 مقدمه

 در علو  ادسادی از جمله موضوعات خاص و حایز اهمیت است  با توجه به تطور موضوع سبک زددگی     

سبک »آید  شمار میهای سبک زددگی بهترین بخ این موضوع، امروزه سبک زددگی سیاسی از مه 

ترین وظایف زددگی در های مواجهه خاص با مه مند از شیوهای دظا در اصطلاح، مجموعه« زددگی سیاسی

ه از عواطف و منظور دیل به اهداس سیاسی حاصل از باورهای اثرپایرفتحیطه زددگی سیاسی است که به

 (  222: 9911گیرد )عنوادی و هم اران، شرای  محیطی ش ل می

است و بررسی تأثیرات سبک در مقوله سیاست امری « ادبیات»و « هنر»، «سبک»خاستگاه ماهو       

(  برخی از اددیشمندان برای شناخت 221 :9931 کنی، شود )دک: مهدویجدید محسوب می

 Ansbacher) 12 :208، از طریق ادبیات و هنر را اقدا  «ک زددگیسب»خصوصیات سبک در ترکیب 

1967  v23: & veal 2000: 12) برخی دیگر دیز این خصوصیات را به دیگر رفتارهای ساحات  و

 :Sobel2013؛ Preziosi2009: 131؛ 221: 9912زددگی ادسادی تفمی  داده ادد)دک: قاسمی، مختلف 

است  بدان مفنا که فرد صاحب  سبک ابداعات سبک، تحقق هایخصوصیات و بل ه مناط از ی ی ( 1-2

را با ابزار ابداعاتی خاص به « ترین وظایف زددگیهای مواجهه خاص با مه شیوه»سبک در ساحت سیاست 

چنان اهمیتی دارد که برخی سبک را بازتاب ابداعات سازی آندق  ابداع در سبک رسادد منصه ظهور می

 «سازیواژه ابداع» موضوع دو در ابداعات این(. ,Scheys :1987 (250 دادندمی سبکصاحب دائل آمده

مسیری برای تحقق خارجی تصمیماتی است که او  «سازیواژه ابداع»است   قابل مطرح «سازیدهاد ابداع»و

کند  ظاهر و باطن  این ابداعات که حامل ظهورات بیرودی سبک است برای تجس  بیرودی سبک اتخاذ می

های اخلاقی برخوردار های منحصر به فرد خود سبک بایستی از واقفیات مفرفتی و ارزشدر حد ویژگی

ای است که گاه منویات ماحصل از سبک در قالب بنیادگااری بگوده «سازیدهاد ابداع»باشند  ضرورت حضور 

اسطه آن دهد تا بدین ترتیب آن سبک بو تش یلاتی خاص در جامفه هدس صاحب سبک رخ دشان می

تش یلات اجتماعی در جامفه تثبیت و پایرفته شود  از دلایل مه  ادسجا  رفتاری حاصل از سبک، ت رار 

کننده ها تسهیل(  ابداع292: 9912شده و پرت راری همین ابداعات است )دک: قاسمی، های گزین شیوه

 ( 242: 9912سمی، دک: قا) بخشددسترسی به اهداس کلان است و به سبک تازگی و زیبایی می

-تأثیرگاار و فرهنگاز سویی دیگر، سبک زددگی سیاسی جز از جادب رهبران و دخبگان سیاسی      

شخصیتی مفاصر است که پس از  اما  خمینی)ره(افتد  در میان این رهبران، سازجوامع بشری اتااق دمی

قلاب اسلامی و رهبری آن، سبک دیل به مراحل عرفادی، با به ثمر رساددن ادرسیدن به مقامات علمی و 

 ( 294-299: 9911ارزشمند و بدیفی از زددگی سیاسی را به منصه ظهور رسادد )ن ک: عنوادی و هم اران، 
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در سبک زددگی سیاسی،  )ره(اما  خمینیسبک بودن سؤا  این پژوه  آن است که با توجه به صاحب     

 )ره(اما  خمینیچگوده در سبک زددگی سیاسی  «سازیدهاد ابداع»و «سازیواژه ابداع»دو ویژگی مه  

 حضور داشته است؟

آثار متفددی در مورد تحلیل گاتمان یا اددیشه سیاسی اما  منتشر شده است اما در موضوع سؤا       

ای است و با روش توصیف و شود  روش ادجا  تحقیق شیوه کتابخادهپژوه  اثر مستقلی مشاهده دمی

شود  در ادامه مصادیقی از این ادجا  می )ره(تصمیمات زددگی سیاسی اما  خمینی ها از بیادات وتحلیل داده

 دودوع ابداع را بررسی خواهد شد 

 

 )ره(امام خمینیسازی در سبک زندگی سیاسی واژه  9

کننده به آن سبک و ها و مبادی ف ری و دظری است و ه  دعوتاستااده از ادبیات جدید، ه  حاصل ایده     

گااردده آن اف ار برای عمو  مخاطبان آن سبک است  بدین روی استااده از الااظی دو و ابت اری، اختیار  در

خود ی ی از راه ارهای تثبیت یک سبک سیاسی در تبدیل اف ار به گاتمان رایج و به تفبیری تحویل 

کاربردن بل ه بهافزایی در ادبیات ادحراس از زبان هنجار دیست ایدئولوژی سبک به زبان سبک است  قاعده

(  در سیاست 29: 9939چنان که زبان اثر، ادبی شود )غلامرضایی، قواعدی است اضافه بر قواعد زبان هنجار، آن

توادد با وضع قوادینی خاص اضافه بر قواعد مرسو  راه اری جدید برای به ثمر رسادیدن سبک میدیز صاحب

 جهان رهبران دیگر از را همتای اما  که اوهای بیصیتشده خوی  شود  ی ی از خصوطراحی  اهداس از پی 

های مهارتدهد؛ کند و رفتار سیاسی او را در قالب سبک قرار میمی سیاستمداران ددیا متمایز و سایر

در  تنهادهاما   ( 14-19: 9913جفار، است )ن ک:  سیاسی فردمنحصربه ایشان در استااده از واژگان سخنوری

هایی را در ادبیات سیاسی ادقلاب واژهخود دیز های اعلامی عمالی، بل ه در حیطه سیاستاِ هایعرصه سیاست

 هاییواژهشد  ایشان با ابداع ها استنباط میوارد کرد که قبل از آن یا وجود دداشتند و یا مفادی دیگری از آن

فمل و یا افزودن متفلق ادضمامی و های متداو  و مستدوین و مااهیمی جدید و یا ارائه مفادی متحوّ  از واژه

ادبی  پارادای   ادقلاب اسلامی همت گماشت بنیادهای ف ریو تثبیت و گسترش ریزی پایه ، بهتوصیای به آن

به مفادی مزبور، که ایشان بود  و فقهیفلسای، عرفادی ادبیات قرآدی، روایی و اصطلاحات  یافته ازاما ، الها 

    (42-91: 9939ماعی بخشیده بود )دهشیری، مااهیمی سیاسی و ابفادی اجت

طلبد که به جامفه هدس، بیادی را می - برآیند حاصل از بین  و گرای  و موقفیت - مبادی ف ری سبک     

اما   با حاظ تمامی ظرایف و غنای محتوایی مااهی  رفیع، بتوادد سبک پایری در مخاطبان را دیز رق  بزدد،

هایی که از مبادی دظری خوی  تحصیل دموده است از به ثمر رساددن رسالتبرای تحقق اهداس خوی  و 
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کند که دظیر آن در ادبیات سیاسی مبارزان سیاسی یا علماء همزمان یا پیشین اما  ادبیاتی استااده می

 شود  مشاهده دمی

یافتی  این بدیع دستها، سخنرادی و آثار م توب اما  به حدود تقریبی دو هزار واژه با تاحص در دامه     

های عربی هم ون البیع و سایر منابع فقهی است و استخراج جملات و تفداد واژه بدون بررسی کتاب

مندی دقیق علمی از عل  بلاغت عربی و خارج از حوصله تحقیقات این بهره عبارات مبت راده عربی، مستلز 

ما  به حدود تقریبی دو هزار واژه یا عبارت بدیع ها، سخنرادی و آثار م توب اتحقیق است  با تاحص در دامه

کنی   چهار قس  از این واژگان عبارت از اختصار مواردی از آن ها را ذکر میکه در اینجا به یافتی دست

  9است« وصای یا اضافی»و تفابیر « عبارات دوپیدا»، «های متفاملواژه»، «رویارو»مااهی  

 رویارو مفاهیم1-1

مصادره واژگان سیاسی یا مااهی   هایسازی دوگاده صورتبهخلق واژگان جدید ات خاص اما ، از ابداع     

سیاسی برای مدیریت ف ری و سیاسی جریادات دوگاده سازی یا واژگان رویاروی( ) هاآناصلاح  و دوپهلو

 سفی دوگاده هایژهوا از گیریبهره با   ایشاناست المللیو تأثیر بر رودد جریادات سیاسی بینداخلی کشور 

قاعده  اسا  بر و کنند مبارزه حوزه وارد را جدیدی ادبی هایواژه تباین، و تقابل تبیین رهگار از داشتند

 در  (02: 2ج ،ق9493دک: طاهری، ) ببخشند خاصی ماهو  واژگان از برخی به «بِاَضْدادِها الاْءشْیاء تُفْرَسُ»

 اضدادشان واژگادی آن مااهی  با از مقایسه از مااهی ، برخی شدن ه فسازی و عوا منظور غنیبه ایشان واقع،

   دموداستااده می

 قراردادن با اما   است «محمدی داب اسلا  _ آمری ایی اسلا » ترکیب دو واژگان این ترینبنیادی جمله از     

 در را جامفه خواص و عوا  اف ار ی دیگر، با تضاد و تقابل در محمدی داب اسلا  و آمری ایی اسلا  دوگاده

 فقه بنیادهای بر «محمدی داب اسلا » ماهو   کردمی رسوا را داوذی جریادات و هدایت هاتوطئه از بسیاری

 اسلا  قلمروی و جامفیت مطابق و سیاست و دین همادیاین مبنای بر و ادقلابی و فقاهتی اسلا  جواهری،

 و ظل  مقابل در تااوتبی اسلا  آن تبعبه و سیاست از دین جدایی به مشفر آمری ایی، اسلا  واژه و است

 در رهبری مفظ  مقا  بیادات)است  اغنیا و قدرتمندان خدمتگزار و زورگویان به کمک اسلا  و خواهیزیاده

 (  2/9/9931 ؛94/9/9931 مورخ

 دادشگاهى اسلا ِ و ىعلم هاىحوزه شفوربی دماهاىمقد  این مد  اسلا  را با تفابیری هم ون اسلا      

اما  د بت ) و ذلت اسلا  (؛431: 2، ج9930، اما  خمینی) سلاطین اموى و عباسى پرداخته و ساخته

                                                                 
  که در اینجا بس  یافته است تألیف محمدرضا دهشیری اقتبا  شده است «خمینی اما  سیاسی ادبیات»بندی از مقاله تهاین دس 9
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 و سازش و فریب (؛ اسلا 32: 29، ج9930، اما  خمینیزور ) و پو  (؛ اسلا 32: 29، ج9930، خمینی

ها پابرهنه و مظلومین بر داران سرمایه و سرمایه حاکمیت (؛ اسلا 32: 29، ج9930، اما  خمینی) اسارت

، اما  خمینی(؛ اسلا  اشرافیت، اسلا  ابوسایان، اسلا  ملّاهاى کثیف دربارى )32: 29، ج9930، اما  خمینی)

اما  ) (؛ اسلا  رفاه و تجمل940: 29، ج9930، اما  خمینیدرد )بى مرفهین (؛ اسلا 32: 29، ج9930

التقاط، اسلا  سازش و فرومایگى )همادجا(؛ اسلا  سلطنتى، اسلا  (؛ اسلا  940: 29، ج9930، خمینی

، اما  خمینیها )(؛ اسلا  در خدمت ابرقدرت242: 29، ج9930، اما  خمینیداری، اسلا  التقاط )یهسرما

(؛ اسلا  430: 22، ج9930، اما  خمینی(؛ اسلا  امری ایى مست برین و مت برین )0: 93، ج9930

اما  ) دماهاى متحجر(؛ اسلا  مقد 99: 29، ج9930، اما  خمینی) طلبان  فرصتطلبان، اسلاراحت

 ( 433: 1، ج9930، اما  خمینی) روحادیت منهاى اسلا  (، تز922:  29، ج9930، خمینی

، اما  خمینیهستند )« ین دشمن اسلا  و مسلمینترخطرداک»رهبران مروج اسلا  آمری ایی که      

 شودد: قالب الااظ ذیل مفرفی می( در 431: 2، ج9930

« بزرگ کننده منافع شیطانآخوددهاى دربارىِ تأمین»(؛ 12، 93، ج9930، اما  خمینی« )ی اییآمرآخودد »

 خواریرهج آخوددهاى»(؛ 239: 29، ج9930، اما  خمینی)« ظاهر مفممینبه»(؛ 20: 91)همان، ج

: 29، ج9930، اما  خمینی)« مسئولیتدرد و بىیبى روحاد» (؛14: 22، ج9930، اما  خمینی)« اف نتارقه

خبر یبمفممین »(؛ 10: 29، ج9930، اما  خمینی) «هازادگان این دوادگان بَلفَ  باعوراو ماتی هاماتى»(؛ 233

: 22، ج9930، اما  خمینی) و دین به ددیا فروشان دمایانیروحاد(؛ 990: 93، ج9930، اما  خمینی) «از ددیا

(؛ عل  213: 92، ج9930، اما  خمینیفاسد ) (؛ آخوددهاى431، 2فممین ساختگى )همان، ج(؛ م234

(؛ 431: 92، ج9930، اما  خمینیمرتجع ) (؛ آخوددهاى993: 22، ج9930، اما  خمینیعمل )فروشان بى

، اما  خمینیکثیف دربارى ) (؛ آخوددهاى439: 91، ج9930، اما  خمینیدما )یروحاد مشت آخوددهاىیک

مزدور و  (؛ آخوددهاى0: 93، ج9930، اما  خمینیخبر )یازخدابدربارى  (؛ آخوددهاى022: 91، ج9930

حسود ددیاگرا  (؛ آخوددهاى22: 91فرومایه )همان، ج (؛ آخوددهاى31: 93، ج9930، اما  خمینیدربارى )

های یمات (؛493: 22، ج9930، اما  خمینیپرور )ش   (؛ آخوددهاى19: 22، ج9930، اما  خمینی)

: 29، ج9930، اما  خمینیسواد )یب دماها و آخوددهاى(؛ مقد 13: 29، ج9930، اما  خمینی) خودفروخته

)همان،  خبیثِ بدتر از طاغوتیان (؛ آخوددهاى902: 29، ج9930، اما  خمینی) دماهاى احمق(؛ مقد 902

کننده دربارىِ تأمین (؛ آخوددهاى913: 29خبر از مقاصد اسلامى )همان، جبی (؛ بفض آخوددهاى910: 29ج

: 91همان، ج) بسیار دافه  یا بسیار موذى (؛ آخوددهاى20: 91، ج9930، )اما  خمینی منافع شیطان بزرگ
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(؛ 12: 93، ج9930، اما  خمینی) (؛ آخودد امری ایى991: 22، ج9930، اما  خمینی) (؛ علماى مزور و سوء02

 ( 991: 91، ج9930، ا  خمینیام) خواریرهجآخوددهاى دربارىِ 

، اما  در مقابل آن اسلا  داب را با تفابیری هم ون اسلا  پاک منزه از ریا و خدعه و فریب )اما  خمینی     

 بشریت بخ دجات(؛ تنها م تب 919: 9، ج9930، خواه )اما  خمینیاسلا  عدالت (949: 29، ج9930

، 9930، (؛ م تب مترقى )اما  خمینی431: 2)همان، ج ى(؛ اسلا  واقف991: 22، ج9930، )اما  خمینی

، اما  خمینیساز )آد (؛ اسلا ِ 0: 93، ج9930، (؛ اسلا ِ پرخاشگر بر ستمگران )اما  خمینی922: 9ج

(؛ اسلا  499: 29، ج9930، خواهی )اما  خمینییآزاد(؛ یگاده م تب استقلا  و 491: 29، ج9930

(؛ رژی  239: 29، ج9930، (؛ اسلا  ادقلابى )اما  خمینی430: 22، ج9930، پابرهنگان زمین )اما  خمینی

: 22، ج9930، )اما  خمینی (؛ اسلا  راستین441: 29، ج9930، )اما  خمینی اسلامى دلخواهِ بقیة اللَّه

(  ایشان 923: 22، ج9930، )اما  خمینی (؛ ثمرات و برکات وراثت و امامت مستضفاان و پابرهنگان924

روحادیت »(؛ 994: 9، ج9930، )اما  خمینی« روحادیت مترقى»ران اسلا  داب را با الااظی هم ون رهب

شیردلان روحادیت مخالف شرق و غرب و مت ى به »(؛ 221: 92، ج9930، )اما  خمینی« اصیل و متفهد

، ا  خمینیام« )ی اسلا دردآشناروحادیون »(؛ 213: 29، ج9930، اما  خمینی) «اصو  اسلا  داب محمدى

 دمایند ( مفرفی می922: 29، ج9930

به  اسلا حقیقی تفالی   است که در آناز دین اسلا   یتااسیر رو خاستگاه این دوگاده سازی،ازاین     

دشمنان را در مسیر های اصیل، ها و خواستهبا دور ساختن جامفه اسلامی از آرمان شده تاادحراس کشیده 

   ددزساموار هراه رسیدن به اهدافشان 

است  اما  در جهت تحقق حاکمیت « استضفاس و است بار»از دیگر مااهی  رویاروی ی دیگر دوگاده      

 کرد با این دوگاده هویت و ماهیت جبهه حق و باطل را به جهادیان مفرفی دماید  قراردادناسلا  تلاش می

 سیاسی ابفاد اعطای بیادگر است، گرفتهدشئت قرآدی هایمایهدرون از دو هر که استضفاس مقابل در است بار

 توادست مزبور تقابلی تفبیر وجود،بااین  بود فردی ابفاد تا آن زمان صرفاً دارای که بود مااهیمی به اجتماعی

 ظهور منصه به اسلا  جهان اجتماعی سیاسی ادبیات در را مستضفاین و مست برین از جدیدی کاربرد

 ( 49: 9939دهشیری، ) بود دگرفته قرار مورداستااده مفنا این با و گستره این ، بهتا قبل از اما  که برسادد

هایی مادند مجدداً استیلای خود را در قالب خرده گاتماناین واژگان  ،اما  ادبیات گاتاری و دوشتاریدر      

ادیق عینی و ها و مصدلالتتر ح ومت اسلامی در درون گاتمان بزرگ پروری مستضففاست بارستیزی و 

 دامیدای که اما  دهضت خود را دهضت پیروزی مستضفاان بر ضد مست بران میگودهبه روز خود را پیدا دمود؛به

در و استضفاس را است بار  دو جبهه 9903دوازده  فروردین (  ایشان از 212و 999: 1، ج9930، اما  خمینی)
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-به بصیرت بارهاوبارها از آن (  پس402: 3، ج9930، مینیاما  خ) روز ددیا اضافه دمودددزمره واژگان سیاسی 

: 91؛ ج09: 93، ج9930، برای دموده ن ک: اما  خمینی) افزایی و گسترش محتوای این ادبیات جدید پرداخت

( برای مفرفی 92: 29، ج9930، )اما  خمینی «شیطان بزرگ»(؛ چناد ه استااده از لاظ بدیع 92: 29؛ ج920

 حقیقت، حق، مظهر عنوانبه «ایمان دیروی» مقابل در گریسلطه و کار بطلان، ان دماینده و مظهرعنوآمری ا به

، 9930، و دیز ن ک: اما  خمینی 90، 92: 92ن ک: همان، ج) دهایی پیروزمندی و داپایریش ست الوهیت،

 قوای بر غلبه رد اللهیحزب و اسلامی امت به امید (، روحیه991: 93؛ ج933: 99؛ ج10: 92؛ ج32: 1ج

  ( 299: 92، ج9930، اما  خمینی) دمودرا اعطا می شیطادی حزب و شیطان

های فقیر، زدایی از ملتاستضفاس ( و 39: 29، ج9930، ی )اما  خمینیاست بار جهادتقابل با  اما  در     

مطرح کرد )ن ک: « ح ومت جهادی اسلا »را باهدس برقراری « ده غربی و ده شرقی»طلباده دوگاده استقلا 

تأسیس حزبی با عنوان  پیشنهاد(  علاوه بر این ه ایشان با 949: 29؛ ج933: 91، ج9930، اما  خمینی

مستضفاان جهان  بین دررا  میحدت ادسجاودوعی (، 232: 1، ج9930، )اما  خمینی« حزب مستضفاین»

 «اجنبی» و «خودی» ستیزی دوگادهوی در راستای است بار ( 999: 29،ج9930، )اما  خمینی ایجاد دمود

یافتن به وحدتی پایدار در بین دیروهای وفادار به را مطرح دموددد  این امر علاوه بر این ه اصرار اما  به دست

دیروهای  دایره گسترش در ایشان تلاش داد؛ دشادگرحق و طرد و شناسایی عناصر داوذی دشمن را دشان می

 و تندرو»دوگاده استفماری  به ی دیگر گااریطرد و دای دا  رهگار زا درودی، ادشقاق دای جبهه حق و

   (939، 11: 22؛ ج499: 91؛ ج91، 90؛ ج00: 3، ج9930، ن ک: اما  خمینی) بود« کندرو

 متعامل هایواژه1-2 

 و  ملم واژه، آن دو زمادیه  تا بردددمی کار به ی دیگر کنار در ادضمامی صورتبه را هاییواژه اما      

 را دشان دهد؛ ی دیگر با مااهی  آن بودن متفامل

 بر ملت حاکمیت ایشان دظر از اما  است  کلا  در متفامل های مااهی دموده بهترین از «آزادی و استقلا »

فرهنگی  استقلا  ایشان، دیدگاه از  است استبداد و اختناق وابستگی، قیود از رهایی مستلز ، خود سردوشت

 فرهنگ تقلید دای و زدگیغرب آزاد شدن از مستلز  ف ری استقلا  چراکه دارد؛ ملازمت امیاسل آزادی با

 کسب استقلا  و آزادی عوض در ( 903: 1، ج9930، دک: اما  خمینی) غربی است آزادی طرد و غربی

 ویژههب کلان اهداس به دستیابی برای ایوسیله ادسادی و اسلامی، فطرت مطابق و قادون حدود در اسلامی

دادی   را به آزادى و استقلا  مى حیات ما ارزش»فرمود اما  می  آیدمی شمار به فرهنگی و ف ری استقلا 

، )دک: اما  خمینی« ترین دستورات است، راه ما را مفین فرموده استدستورات ماهبى ما، که مترقی
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 دقطه ات ای فطری و ادسادی هایجنبه زا آزادی و آن ابفاد تمامی در استقلا  واقع، در ( 291: ص3، ج9930

 (  49: 9939آیند )دهشیری، می شمار به اسلامی ادقلاب

، 9930، )اما  خمینی «ثادویه اولیه و اح ا  اح ا »ادد از مورداستااده اما  عبارت تفاملی واژگان دیگر از     

؛ 290: 3، ج9930، نی)اما  خمی «شرعی ح ومتی و ح   ح  »(؛ 439: 22؛ ج434: 93؛ ج202: 91ج

)اما   «حوزه و دادشگاه» (؛211: 90؛ ج239: 4، ج9930، )دک: اما  خمینی «سیاست و دین»(؛ 401: 22ج

)همان،  «ملت و دولت»(؛ 499: 99، ج9930، )اما  خمینی« عل  و تفهد» (؛11: 29، ج9930، خمینی

 زدگی و شرقبار غربکوله»(؛ 31: 1، ج9930، )اما  خمینی  «الهی و ملّی»؛ (214: 93؛ ج991: 92ج

( اسرائیل 32: 29، ج9930، ( اسلا  فریب و سازش )اما  خمینی9: 91، ج9930، )اما  خمینی« زدگی

)اما   اسلا  های اشغالگر جهان و دشمنان(؛ ابرقدرت19: 0، ج9930، )اما  خمینی و ادسادیت دشمن اسلا 

( است  این 13: 29، ج9930، بزرگ )اما  خمینی (؛ مبارزه علمى و عملى240: 99، ج9930، خمینی

مزبور  مقولات زمادیه  و ت میل تلایق، ضرورت و مااهی  این مفنایی ادا اک عد  ترکیب واژگادی دشادگر

   است زددگی سیاسی مقاصد و اهداس و پیشبرد تفالی و ترقی مراتببرای رسیدن به هم ون دو با 

 نوپیدا عبارت و هاواژه1-3

 دهیجهت منظوربه را یگاده تفابیری متداو ، هایواژه از دوین مفادی افاده یا و هاواژه برخی ابداع با اما      

 ادقلابی ادبیات به ضداسلامی هایحرکت و منحرس هایجریان دای یا و مرد  خواهادههای آزادیدهضت به

ها و جدید که مشفِر بر اهداس، سیاست گاتمادی هاعبارتبا این  اما   (40: 9939دهشیری، ) کرددد وارد

   بخشیدمیجدیدی از شور ادقلابی و شفور مفرفتی ش ل  به اف ارعمومی ی استدهادها و دمادهای ادقلاب

ای قرآن که در لغت به مفادی هم ون الگو )دک: سوره کلمه که «امت» از جمله این واژگان، واژه     

ای در ادبیات سیاسی گاشته ددارد و با گاتمان ست که سابقها (29و  22ورس  )زخرس/(، راه922دحل/

بر  لالتامت دگرایی وارد ادبیات ادقلابی جهان گردید  در ادبیات اما ، سیاسی اما  برای مواجهه با فرهنگ ملی

ادد پایرفتهخوی  مفنوی و مادی  ودر قلمر بخ سفادت آئینعنوان دارد که دین اسلا  را بهجوامفی هدفمند 

، 9914لطیای،  مقد ؛ گوهری) دددگرمیبدان خود جغرافیایی  هایو محدودیتفراتر از مرزهای ملی ولی 

 اسلامی هویت بر دموده تا تأکیدی های خود این کلمه را ت راردر سخنرادی بار 902 بی  از (  ایشان991

است تا به همه جوامع اسلامی این  باشد  این واژه پرچ  بلندی اسلا  آیین پیروان سیاسی استقلا  مسلمادان و

 بزرگ جامفه به تاکر را برسادد که هر مسلمادی در هر کجای از ددیا واقع شده باشد تنها دیست بل ه متفلق

برای دیل به اهداس خود در ادتقا  مااهیمی هم ون هویت  است  اما  اسلامی برادری بر مبتنی واحدی

 لبی از این واژه استااده دموده است )همان( طستیزی و حقاسلامی، وحدت اسلامی، ظل 
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ریزی شد که هرچند توس  شیخ ماید در عل  فقه پایه است «مصلحت» ایشان دیگر ابداعی واژه   

در فقه ح ومتی که داظر به موضوعات سیاسی و اجتماعی  ( ولی توس  اما 233ق: 9499)ماید، 

گاده زیر اره مصلحت، تحت عناوین هشتاست تسری پیدا دمود  مجموعه اظهاردظرهای اما  درب

: 29، ج9930، اما  خمینی) (؛ مصالح کشور919: 29، ج9930، شده است: صلاح )اما  خمینیارائه

(؛ مصلحت بقاى 212: 1؛ ج32، 00: 2، ج9930، (؛ مصالح مسلمین )اما  خمینی493، 423، 491

(؛ مصلحت دظا  )اما  434: 22؛ ج993(؛ مجمع تشخیص مصلحت )همان: 234: 29)همان، ج ادقلاب

؛ 44: 1؛ ج219: 9، ج9930، (؛ مصلحت اسلا  )اما  خمینی990، 229؛ 12: 29، ج9930، خمینی

  9هامصلحت زجرکشیده (؛921: 29؛ ج929: 99؛ ج421: 92ج

شده است  رفع و دفع جنایات تحمیل« روز قد »گااری روزی به دا  ساز اما  دا از دیگر ابداعات تاریخ      

جویی برای آدان هدس بسیار مه  دیگری است که اما  در راستای مبارزه با بر فلسطینیان و لزو  چاره

سازی فلسطین از چنگا  های ماددگار در آن کرددد  اصرار بر مسئله آزادسازیاست بار جهادی اقدا  به واژه

های دخستین   ایشان در همان سا تری یافتغاصبان پس از ادقلاب اسلامی در گاتار اما  دمود توفنده

( پنجره 231: 1، ج9930، )اما  خمینی «روز قد »گااری آخرین جمفه ماه رمضان به دا  ادقلاب با دا 

ها ای را به د  مظلومان فلسطینی تابادد و میلیونهای فلسطینیان گشود و امید تازهجدیدی را رو به آرمان

-تر و استوارتر کرد  عبارتهای رژی  اشغالگر قد  مصم عملی با توطئه ادسان آواره و مبارز را برای مقابله

کاربرد علاوه بر این ه ماهیت حقیقی این رژی  و حامیاد  را  هایی که اما  در مورد رژی  اشغالگر قد  به

 ساخت؛ ادگیزه مضاعای را در میان مجاهدان و رزمندگان جبهه مقاومت ایجاد کرد؛ بیشتر از گاشته برملا

)اما  « کافر ضد بشر صهیودیس »(؛ 432: 2، ج9930، )اما  خمینی« جرثومه فساد»هایی هم ون عبارت

(؛ 922: 22، ج9930، )اما  خمینی« غده چرکین و سرطادى صهیودیز »(؛ 911: 2، ج9930، خمینی

رکردگى المللى به سبین صهیودیس »(؛ 922: 22، ج9930، )اما  خمینی« آشا  صهیودیز ی خونهاگرگ»

، 9930، )اما  خمینی« خودخوار و غاصب اسرائیل»(؛ 09: 93، ج9930، )اما  خمینی« خوارجهانامری اى 

 ولیده فاسد»(؛ 092: 93، ج9930، )اما  خمینی« پیشه اسرائیلیتجناح ا  تروریست و »(؛ 933: 93ج

 ( 23: 91، ج9930، )اما  خمینی« آمری ا{}

 

                                                                 
کلا ، و در یک هادادهو شهید و اسیر و ماقود و مجروح  هارفتهجبههها و مصلحت زجرکشیده»فرمود: چناد ه می 9

مصلحت قاعدین در مناز  و مناسک و متم نین و مرفهین گریزان از ها و مستضفاین، بر ینگوددشها و مصلحت پابرهنه

 (   999: 22، ج9930)اما  خمینی، « جبهه و جهاد و تقوا و دظا  اسلامى مقد  باشد
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  اضافی یا وصفی تعابیر. 2 

 با که کرد اشاره ایشان کلا  در اضافی یا وصای تفابیر به توانمی اما  حضرت ابداعی تفابیر دیگر از     

 جدیدی سیاسی بار موجود مااهی  به و داشتندمی عرضه را دوین مقاصدی توصیای، واژگان شدناضافه

نگ جدید اجتماعی در مقیا  ریزی یک فرهاهتما  ایشان در پایه این واژگان را که دشادگر  بخشیدددمی

   توان ارائه دادمی« سیاست خارجی» و« سیاست داخلی»کلان جوامع بشری است در دو ساحت در 

 تعابیر وصفی و اضافی در ساحت سیاست داخلی2-1

برخی از تفابیری وصای و اضافی که اما  در موضوع سیاست داخلی به ادبیات سیاسی کشور اضافه دمود      

 ؛دمودد بدین ترتیب استطه اهدس سیاسی خوی  را مطرح میو بدان واس

(؛ 939: 9، ج9930، سواد )اما  خمینییبیر خبیث وزدخست(؛ 29: 9، ج9930، قیا  اصلاحى )اما  خمینی 

: 2، ج9930، ی )اما  خمینیافتادگعقب(؛ سند بزرگ 929: 9، ج9930، ادتخابات خائناده )اما  خمینی

(؛ پرتگاه افتراق 3: 1، ج9930، (؛ قیا  ادسادیت )اما  خمینی3: 1، ج9930، خمینی (؛ قیا  تمدن )اما 920

(؛ برقرارى ح ومت 219ق: 9939؛ مفارس داد  سوز شرس برادداز )همو، (293: 94، ج9930، )اما  خمینی

(؛ فریب اف ار 923: 9، ج9930، )اما  خمینی (؛ یک ارت  ادگلى902: 0، ج9930، قرآن )اما  خمینی

(؛ 924: 0، ج9930، (؛ قدرت دظامى جهنمى شاه )اما  خمینی991: 0، ج9930، )اما  خمینی ادىجه

، 9930، (؛ دشمن خودخوار استقلا  کشور )اما  خمینی413: 4، ج9930، اعتصاب مقد  )اما  خمینی

، 9930، (؛ چنگیز عصر ما )اما  خمینی099: 9، ج9930، (؛ دظا  سیاه شاهنشاهى )اما  خمینی932: 4ج

(؛ صحنه حماسى تسخیر لاده جاسوسان )اما  901: 9، ج9930، (؛ ضحاک عصر )اما  خمینی420: 9ج

، )اما  خمینی (؛ ملت حماسه901: 9، ج9930، (؛ جنایات شاهاده )اما  خمینی924: 22، ج9930، خمینی

، خمینی )اما  (؛ صبر ادقلابى419: 2، ج9930، (؛ جشن مرگ استفمار )اما  خمینی943: 93، ج9930

دامه یبتصوین ترموهنترین و یندنگ(؛ 902: 0، ج9930، (؛ روحادیت بیدار )اما  خمینی41: 93، ج9930

(؛ سرانِ سرسپرده کشورهاى اسلامى )اما  492: 9، ج9930، )اما  خمینی حیثیتی بىهادولتغل  

  «اسلامی دادشگاه»(؛ 421: 9، ج9930، اما  خمینی) ملت ایران (؛ سند بردگى921: 22، ج9930، خمینی

  «سیاسی عقل»(؛ 929: 3، ج9930، )اما  خمینی« دادشگاه ادسادی» (؛929: 3، ج9930، )اما  خمینی

 تا ر» (؛239: 99، ج9930، )اما  خمینی «ادقلاب صدور»(؛ 912، 911: 94، ج9930، )اما  خمینی

: 91؛ ج34، 94؛ ج433: 1، ج9930، اما  خمینی) «اللهیو »(؛ 910: 29، ج9930، )اما  خمینی «بسیجی

، 9930، )اما  خمینی «خدمتگزار دولت» (؛912: 93، ج9930، )اما  خمینی «محراب شهید»(؛ 929

، 9930، )اما  خمینی« جواهری اجتهاد» (؛090: 93، ج9930، )اما  خمینی« ابراهیمی حج» (؛992: 93ج
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(؛ رواج روزافزون فرهنگ اجنبى استفمارى 912: 0، ج9930، )اما  خمینی «اسلامی سیاست» (؛231: 29ج

)اما   (؛ سلطنت باطل903: 4، ج9930، (؛ روز عزاى ملى )اما  خمینی943: 2، ج9930، )اما  خمینی

(؛ مصرفى 439: 2، ج9930، (؛ اغراض دامشروع دستگاه جبار )اما  خمینی239: 9، ج9930، خمینی

، ی ابلیسى )اما  خمینیهادامهتوبههاى شیطادى و (؛ درم 491: 29، ج9930، دمودن ملت )اما  خمینی

(؛ سلطنت 903: 92، ج9930، )اما  خمینی (؛ ساره یغماى عهد سلطنت شیطادى909: 4، ج9930

، )اما  خمینی ملت ایران طلبادهحق(؛ مبارزات 901: 92، ج9930، )اما  خمینی پهلوى محمدرضاغاصباده 

اما  ) هاى رژی  طاغوتى(؛ تااله993: 1، ج9930، )اما  خمینی ادت زده(؛ یک ملت خی299: 0، ج9930

)اما   (؛ دولت ابلیس231: 9، ج9930، (؛ حزب ماتضح رستاخیز )اما  خمینی423: 94، ج9930، خمینی

هاى (؛ جبهه92: 29، ج9930، )اما  خمینی هاادسان(؛ روز صیقل ادسادیتِ 439: 4، ج9930، خمینی

: 29، ج9930، و تحجر )اما  خمینی یمآبمقد (؛ گلوله حیله و 14: 93، ج9930،   خمینیساز )اماادسان

(؛ رژی  پوسیده غیر 922: 22، ج9930، دماهاى ک  شخصیت و خودفروخته )اما  خمینی(؛ ادقلابى232

 ظا (؛ مصلحت د924: 2، ج9930، (؛ گزافه دعوى ترقى )اما  خمینی03: 3، ج9930، )اما  خمینی عُقَلایى

 اسلا  ک (؛ تظاهرات 939: 3، ج9930، )اما  خمینی (؛ جهاد سازددگى434: 22، ج9930، )اما  خمینی

پویا )اما   (؛ فقه299: 9، ج9930، اما  خمینیسودجو )طلبان راحت(؛ 299: 9، ج9930، )اما  خمینی

دماهاى ادقلابى (؛993: 22، ج9930، (؛ رهبرى روحادیت متفهد )اما  خمینی231: 29، ج9930، خمینی

، )اما  خمینی وابسته آگاه و داآگاه (؛ روحادیت922: 22، ج9930، ک  شخصیت و خودفروخته )اما  خمینی

: 29، ج9930، اما  خمینی) سوادیب لوحانساده و دافه  مقدسین داوذ واداساى دوران (؛213: 29، ج9930

 ( 391 :9930، وابسته به امری ا )اما  خمینی صلاحالظاهر(؛ سیاسیون 211

 تعابیر وصفی و اضافی در ساحت سیاست خارجی2-2

برخی از تفابیری وصای و اضافی که اما  در موضوع سیاست خارجی به ادبیات سیاسی جهان اضافه      

دمودد بدین دمود و بدان واسطه اهدس سیاسی خوی  را در تأثیرگزاری در سردوشت مرد  ددیا مطرح می

   ترتیب است

شده صاحبان زر و زور (؛ تصمیمات دی ته939: 93، ج9930، ها )اما  خمینیهاى دوکر ابرقدرتزمانسا     

(؛ دولت 949: 22، ج9930، (؛ دمای  قدرت اسلا  )اما  خمینی991: 22، ج9930، و تزویر )اما  خمینی

(؛ شیطان 402 :2، ج9930، (؛ استفمار دو )اما  خمینی920: 2، ج9930، پوشالى اسرائیل )اما  خمینی

(؛ سلاح دات )اما  09: 93، ج9930، )اما  خمینی (؛ حج کوبنده31: 93، ج9930، )اما  خمینی بزرگ

(، مرگ آباد 391: 29، ج9930، )اما  خمینی جهان پابرهنگان تشنه عدالت ؛(939: 93، ج9930، خمینی
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(؛ 991: 22، ج9930، نیهاى مبتا  )اما  خمی(؛ تهاج  فرهنگ242: 29، ج9930، تحجر )اما  خمینی

، (؛ پناهگاه مسلمادان آزاده جهان )اما  خمینی940: 22، ج9930، صدور اسلا  راستین )اما  خمینی

(؛ فرزددان ادقلاب )اما  31: 29، ج9930، )اما  خمینی (ص)(؛ فرزددان مفنوى رسو  اللَّه19: 29، ج9930

(؛ مظهر 942: 22، ج9930، اما  خمینیداری غرب )(؛ اقتصاد بیمار سرمایه31: 29، ج9930، خمینی

، 9930، خورده بفث کافر عراق )اما  خمینی(؛ قواى گو 411: 9، ج9930، )اما  خمینی استثمار جهادى

)اما   (؛ اجیرشدگان شیطان بزرگ230: 92، ج9930، خوار )اما  خمینیهای آد (؛ ابرقدرت293: 94ج

(؛ بسیجیان جهان اسلا  )اما  991: 22، ج9930، خمینی(؛ بردگى جدید )اما  941: 22، ج9930، خمینی

هاى (؛ بازی993: 22، ج9930، هاى مغضوب دی تاتورها )اما  خمینی(؛ پابرهنه993: 22، ج9930، خمینی

: 29، ج9930، اما  خمینی) (؛ جنگ دیپلماسى912: 90، ج9930، )اما  خمینی سیاسى مدعیان مبارزه

، اما  خمینی) (؛ مرعوب فادتو  امری ا932: 92، ج9930، اما  خمینیهای بزرگ )(؛ قرن ش ستن بت33

کننده منویّات  (؛ پیاده903: 90، ج9930، (؛ ماهیت واقفى دشمنان ادسادیت )اما  خمینی493: 2، ج9930

، )اما  خمینی هاى شیطادى بستگان دستگاه ظل (؛ وسوسه923: 93، ج9930، شو  امری ا )اما  خمینی

بازان (؛ سیاست211: 9، ج9930، عقل )اما  خمینیصلاحیتِ بىدارهاى بى(؛ اسلحه992، 4، ج9930

فار  گاارى شده خلیجمسیر سیاست مین (؛491: 29، ج9930، پیوسته به غرب و شرق )اما  خمینی

(؛ 991: 22، ج9930، ولایت کرملین یا قیمومت امری ا )اما  خمینی (؛992: 22، ج9930، )اما  خمینی

خطر  (؛991: 22، ج9930، (؛ ددیاخواران )اما  خمینی991: 22، ج9930، ستفمار )اما  خمینیرمى ا

(؛ داقو  مرگ امری ا )اما  922: 22، ج9930، )اما  خمینی فراگیرى غده چرکین و سرطادى صهیودیز 

ربلاى (؛ ک219: 29، ج9930، )اما  خمینی (؛ ددیاى تارعن و است بار و بربریت32: 29، ج9930، خمینی

: 22، ج9930، )اما  خمینی (؛ سنگرهاى کلیدى جهان929: 22، ج9930، ردگ ایران )اما  خمینیخون

: 1، ج9930، (؛ حزب مستضفاین )اما  خمینی39: 29، ج9930، (؛ راهپیمایى برائت )اما  خمینی920

، اما  خمینیهای سپید و سرخ مراکز ظل  )(؛ کاخ409: 3، ج9930، )اما  خمینی (؛ فرعون زمان239

(؛ 940: 29، ج9930، )اما  خمینی (؛ تجسی  تلخ امى گرسنگانِ مغضوبِ قدرت و پو 439: 91، ج9930

: 9933(؛ سرسپرده دوکرهاى استفمار )اما  خمنیی، 39: 90، ج9930، )اما  خمینی دنگ سلطه صهیودیس 

، )اما  خمینی جهان این(؛ قیا ِ همگادى مستضف932: 92، ج9930هاى متفهد )همو، (؛ قرن ادسان22

)اما   الملل(؛ صهیودیس  بین912: 9، ج9930، هاى استفمارزده )اما  خمینی(؛ آدمک990: 90، ج9930

(؛ مبدأ قیا  عمومى 32: 29، ج9930، (؛ حیات دنگین آ  سفود )اما  خمینی292: 99، ج9930، خمینی

، خواران )اما  خمینیجهان ت تحمیلی(؛ بت سیاد940: 90، ج9930، )اما  خمینی مسلمین و مستضفاان
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 (؛ عصر ح ومت412: 94، ج9930، هاى دروغین حقوق بشر )اما  خمینی(؛ سازمان993: 22، ج9930

(؛ 943: 91، ج9930، دسی  بیدارى )اما  خمینی(؛ 43: 93ج ،9930، ن )اما  خمینیبر زمی طانشی

کنندگان حقوق ترین پایما (؛ بزرگ943: 91، ج9930، اما  خمینی) سوختگان واقفى مظلوماند 

(؛ 994: 29، ج9930، اسلا  )اما  خمینی (؛ مصلحت آینده943: 91، ج9930، ها )اما  خمینیادسان

 ( 940: 29، ج9930، خمینیاما  م یدن خون فرهنگ اصیل اسلامى )

 

 )ره(امام خمینیی در سبک زندگی سیاسی نهادسازدر  ابداع .3

 حوزه در ابداع، این(  29-91 :9939 غلامرضایی،) است دهادسازی در ابداع قاعده سبک، اوصاس جمله از     

 شدهطراحی راه ارهای جدید، حاکمیتی دهادهای کارگیریبه با که است مفنا این به سیاسی زددگی سبک

 از راسادح دهادسازی، روازاین(  همادجا: دک) شود تسهیل جدید دظا  روی پی  مش لات و مسائل حل برای

  است مرسو  دهادهای بر علاوه خاص دهادهایی و هاسازمان تأسیس بل ه دیست عادی هنجارهای و عرس

 این ه بر علاوه که شودد دائل اهدافشان به تواددمی خود سیاسی زددگی سبک در سیاسی رهبران زمادی

 با متناسب اجرایی هایدستگاه سایر گرددد، متحو  سبک آن اسا  بر جامفه در موجود هایدستگاه

 دظا  دمودن جایگزین و اسلامی ادقلاب رهبری ضمن اما ،  شود تش یل جامفه در دیز سبک آن اهداس

 موجود هایدستگاه در اما  دخست، بخ  در کرد؛ اقدا  امور این دو هر به دسبت طاغوتی، رژی  با اسلامی

 در تغییر با اما  دظامی، مقوله در مودهد عنوانبه دمود؛ ایجاد شگرس تحولاتی کشور، سیاسی دظا  در

 متدین ادقلابی، ارتشی به را آن شاهنشاهی، فرهنگ و پرداخته ساخته ارت  هایآرمان و هاروش ساختارها،

 از صحیح درک با اما  دهادسازی، بخ  در(  22/1/9911 ادقلاب: رهبر بیادات: دک) دمود مبد  مؤمن و

 مددظر خارجی و داخلی سیاست ساحت در لاز  زمادی و م ادی تضائاتاق و جامفه آینده و حا  دیازهای

 خلأهای این ه بر علاوه دهادها این  دمود خاص دهادهایی و هاسازمان مطالبه و اددازیراه به اقدا  خوی 

 از دمود؛می مراقبت عمل در مرد  سیاسی جدید هویت کیان از و پوشادیدمی را کشور دهادهای در موجود

 با اما   دمودمی هموار دیز را مورددظر وظایف ادای و اهداس تحقق مسیر دیز سازمادی و تش یلاتی لحاظ

 بود؛ گرفته دظر در دظا  آینده برای که را مسیری متفدد، دهادهای سابقهبی و مبت راده مطالبه و طراحی

-بی هایدوآوری را هاآن و ستا گاته سخن صراحتبه دهادها گودهاین بودن مبت راده از اما   بخشید تداو 

 :91ج ،9930 ،خمینی اما ) است شده پیدا اسلا  به ملت تفهد و اسلا  برکت به که کندمی مفرفی ایسابقه

 در را خوی  اهداس تحقق عمل در متفددی دهادهای سابقهبی و مبت راده مطالبه و طراحی با اما (  424

 بفضی است ذکرشایان پردازی می دهادها این اجمالی مفرفی به دامها در  بخشید تداو  اسلامی دوبنیاد جامفه
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 ولی شد،می مشخص آن ففالیت هایمشیخ  و گرفتند قرار فقیهولایت دظر زیر تأسیس، از پس دهادها این

 تلایق دولتی هایارگان سایر در یا ی دیگر با دهادها این از بفضی ها،مسئولیت شدن ترمشخص با و مروربه

  گردیددد

 شورای ادقلابو 

و بنیان دهاده شد   یسکه به فرمان اما  تأس استشورای ادقلاب، دخستین دهاد رسمی ادقلاب اسلامی      

فرمان تش یل دهاد شورای  ،سقوط رژی  پهلوی قبل ازیفنی یک ماه  9901 ید 22در  اما  خمینی)ره(

و دیز ن ک:   423: 0ج )همان، دادرا ادجا  میهمه امور دولت ادقلابی  یباً که تقر صادر دمودادقلاب را 

   (949: 9، ج9931طباطبایی، 

 های ادقلابکمیتهو 

طی پیامی فرمان و تأمین دظ  و امین پس از اسقاط رژی  پهلوی،  اما  جهت خلع سلاح عمومی مرد      

محلشان تحویل بدهند و به مساجد  اددآوردهاز مراکز دظامی به دست که مرد  و جوادان  ییهاسلاحداددد 

 شودد   دارعهدهجماعت  ائمه زیر دظرمنطق مختلف کشور را و مراکز مؤسسات را  هامحلهحااظت 

 مأمور را کنی مهدوی فرمادی، طی اما  و گرفت ش ل اسلامی ادقلاب یهاتهیکمبا این پیا ،  زمانه      

؛ هاشمی؛ 991، 999-999: 3، ج9930،ین ک: اما  خمین) کرددد اسلامی ادقلاب مرکزی کمیته تش یل

 ( 9931: ردجبر

 سپاه پاسداران ادقلاب اسلامیو 

 جهت حااظت از کیان رسمی، فرمان تش یل این دیرو را صورتبه، 9903سا   اردیبهشتما  دو  ا     

قادون اساسی؛  902ن ک: اصل زیر دظر شورای ادقلاب صادر کرددد ) ،ادقلاب اسلامی و دستاوردهای آن

 ( 939-914: 9939، پورقاس 

 بسیج مستضفاان ادقلاب اسلامیو 

با یشان میلیودی شد  ا بیست خواستار آموزش دظامی همگادی و تش یل ارت اما   9903آذر  4در روز      

اش ممل ت اسلامی همه»کرد:  دیتأک اسلامی ضدادقلاب کید بر لزو  وحدت و آمادگی در برابر تهدیدهایأت

بشود که یک ممل تی بفد از چند  طورنیاباید  جاهمهاشد و تفلیمات دظامی داشته باشد     باید دظامی ب

داشته باشد و بیست میلیون ارت  داشته  دارتانگسالی که بیست میلیون جوان دارد، بیست میلیون 

 «ن بسیج ملیسازما»بسیج با دا  اولیه  بنیان بیترتنیابه( و 922-929: 99ج  9930 ،)اما  خمینی «باشد

 .فراه  شد
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 و مجلس خبرگان قادون اساسی

دار عضو این  10با پیا  اما  خمینی افتتاح شد   9903مرداد  23مجلس خبرگان قادون اساسی در روز      

آبان  24وقاه، کار تدوین قادون اساسی جمهوری اسلامی را در مجلس پس از سه ماه تلاش و ففالیت بی

 92اصل و یک مقدمه و مؤخره به پایان رسادددد و حاصل کارشان در تاریخ  910در دوازده فصل و  9903

پرسی عمومی از سوی اکثریت عنوان اولین قادون اساسی جمهوری اسلامی در یک همهبه 9903آذرماه 

   (923: 1؛ ج432، 210: 1، ج9930)ن ک: اما  خمینی،  یید رسیدأمرد  به ت

 و مجلس خبرگان رهبری

 قادون 921که بر اسا  اصل است « یواجد شرایط»های مجلس متش ل از فقیهخبرگان،  مجلس     

دهادهاى ابت ارى در دظا  سیاسى  این دهاد از را دارد  فقیهولیمسئولیت تفیین و دظارت بر ، اساسی

مرد  حقوق اساسى  در زمره قادون اساسىدر تدوین در ضمن ، باراولیناست که براى  جمهوری اسلامی

 9932تیرماه  ، ازایران قرار گرفت و به جهت تداو  یافتن دظا  جمهورى اسلامى و شرعیت بخشیدن به آن

   (9: 93،  ج9930، ن ک: اما  خمینی) گردید به دهادهای جمهوری اسلامی اضافه

 جهاد سازددگیو 

)ره(  اما  خمینیآبادادی مناطق محرو  کشور با فرمان  باهدس 9903خرداد  21جهاد سازددگی در      

باید ما بگویی  یک جهاد سازددگى، موسو  »تش یل جهاد سازددگی فرمود:  هنگا  بهتش یل گردید  اما  

مساعی کنند و همه با ه  باید تشریک     و که همه قشرهاى ملت،« جهاد سازددگى»کنی  این جهاد را به 

سازددگی است، ما دستمان را پی  ملت دراز  مرحلة    الان که  این ایران را که خراب شده است بسازدد

: 93، ج9930، )ن ک: اما  خمینی «خواهی  که همه در این دهضت شرکت دمایند کنی  و از ملت میمی

 بسیج شددد  زداییمحرومیتددبا  صدور این فرمان، اقشار مختلف مرد  جهت  به (911-932

 دادگاه ادقلاب اسلامیو 

اما   فرمان بهجمله دخستین دهادهای ادقلابی بود که  از دادگاه ادقلاب اسلامی 9901اساند سا   0در      

به کیار را  ملتدین و خائنان به بر طبق موازین اسلا  و به جهت اقامه حدود شرعی، تا  بنیان دهاده شد

   (439، 290: 3، ج9930، )ن ک: اما  خمینی خود برسند جنایات ارت ابی

 اب اسلامیبنیاد مستضفاان ادقلو 

، در پی صدور 9901اساند  1و فرهنگی است که در  یاجتماعاقتصادی،  از دهادهای بنیاد مستضفاان     

 رمنقو یغیافت تما  اموا  منقو  و  تیمأمورشورای ادقلاب آن  موجببهکه  فرمادی از اما  تأسیس شد
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، ادد، به داع مستمندانکردهمی  اختلا الما تیباصلی این رژی  را که از  زارانسلسله پهلوی و کارگ

   (231: 3، ج9930، )ن ک: اما  خمینی ضفیف مصادره دماید کارمندان وکارگران 

 )ره(اما  خمینیکمیته امداد و 

که تفدادی از ادقلابیون از  گرددیبازمقبل از پیروزی ادقلاب اسلامی  یهاسا به  ،سابقه کمیته امداد     

رسیدگی کنند  با پیروزی  مبارزانهای زددادیان، دیازمندان و د که به خادوادهپیدا کردد تیمأمورطرس اما  

ی پی  از آن توس  تفدادی از خیرین ادقلابی آغاز هاسا که از حمایت از دیازمندان بردامه ادقلاب اسلامی، 

کمیته امداد در  ذیل عنوان المنافهعا  یامؤسسهدر غالب با صدور فرمان اما  تش یلاتی  طور بهگردیده بود 

بودن این دهادها  مبت راده(  اما  از 931: 3، ج9930، ن ک: اما  خمینیتش یل گردید ) 9901 اساند

 :فرمایدسخن گاته است؛ چناد ه می صراحتبه

یی که دظیر اینها در تاریخ گمان ددار  سابقه هاتیجمفیی پیدا شددد و یک هاگروهبفد از ادقلاب یک »        

اى باشد ا  که در یک کشورى یک هم و کمیتهشد  همین گروه امداد و کمیته امداد، من دشنیدهداشته با

و  اددگرفته قرارشهرها  دورافتادهکه همّتشان صرس رسیدگى به فقرا و مستمندان و دهقادادى که در 

اینها یک  دهادهاى دیگر از قبیل پاسدار، کمیته و امثا  اینها، بسیج، طورنیهممحرومان جامفه و 

)اما  « است سابقهیبیی است که به برکت اسلا  و تفهد ملت ما به اسلا  پیدا شده است و هایدوآور

 ( 424: 91، ج9930، خمینی

 (اما  922حساب )بنیاد مس ن ادقلاب اسلامی  -

همان  بهشت، در اردی922و افتتاح حساب  9903در فروردین  بنیاد مس ن ادقلاب اسلامی در پی فرمان اما      

 در افراد همگادی حق و اساسی قادون و ی   سی بفدها بر اسا  اصل بنیاد اینففالیت خود را آغاز کرد   سا 

 ( 093: 3، ج9930، شد )ن ک: اما  خمینی مبد  به دهاد رسمی جمهوری اسلامی مس ن از برخورداری

 و بنیاد پادزده خرداد

برای رفع  )ره(متفاقب فرمان اما  9932ه در سا  خدماتی بود کبنیاد پادزده خرداد، ی ی از دهادهای      

اسلامی تش یل  و ایثارگران ادقلاب های شهدا، جادبازانصادی خادوادهمش لات اقت کردنبرطرسمحرومیت و 

علاوه بر اقدامات فرهنگی و اجتماعی، رسیدگی این بنیاد، م مل بنیاد شهید ادقلاب اسلامی بود  درواقعشد  

  داشت عهده براقشار ایثارگر جامفه را  یشتبه مف
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 بنیاد شهیدو 

و دارای شخصیت حقوقی و استقلا  مالی و  شدهسیتأساما   فرمان به ،9903اساند  20بنیاد شهید در      

زیر دظر و  یردولتیغاداری است و امور آن طبق مقررات و قوادین مربوط به دهادهای عمومی و 

  (903: 92، ج9930، ن ک: اما  خمینی) شودظارت عالیه رهبری اداره میو تحت د یجمهورسیرئ

 ادقلاب فرهنگی یعالیشوراو 

 منظوربهستاد ادقلاب فرهنگی  ،اما  فرمان بهدر دوران ادقلاب فرهنگی،  هادادشگاهتفطیلی  پس از     

 با عضویت، 9934 سا از ستاد این ها تش یل شد  ففالیت ساماددهی امور فرهنگی مدار  و دادشگاه

گسترش داوذ فرهنگ  باهدسآن و به اعضای  رؤسای سه قوه و تفداد دیگری از اددیشمندان فرهنگی کشور

، است )ن ک: اما  خمینی افتهیتداو ادقلاب فرهنگی  یعالیشوراتحت عنوان  ،اسلامی در شئون جامفه

   (499: 92، ج9930

 سوادآموزی و دهضت

آموزش با دو هدس  سوادآموزی دهضت لزو  تش یل در )ره(اما  خمینی حضرت فرمان 9903 در سا      

های مختلف و در زمینه دوسواد سالانبزرگارتقاء داد   سواد وخواددن و دوشتن به افراد محرو  از دفمت 

: 99، ج9930، ن ک: اما  خمینی) شد صادر تبدیل فرهنگ وابسته کشور به فرهنگ مستقل و خودکاا

443-441)  

 رای دگهبانو شو

اما  جهت تفیین رسالت دظارت  به فرمانو  رسمیبه طور  را خود کار 9901 ، در تیرشوراى دگهبان     

اما   ن ک:) ها، شروع به ففالیت دمودشرعی و قادودی بر قوادین و مصوبات مجلس و احراز اسلامیت کامل آن

   اساسی( قادون 11 تا 19 ؛ اصو 09 :99، ج9930، خمینی

 مع تشخیص مصلحت دظا و مج

ن ک: ) توس  اما  صادر شد 9931در بهمن سا   تشخیص مصلحت دظا  فرمان تش یل مجمع     

شورای  مجلس بین اختلاس فقیه،با تش یل این مجمع، بر اسا  اختیارات ولایت ( 439: 22صحیاه اما ، ج

-داده می دظا  فیصله مصلحت  اسا قادون بر یک بودن شرعی احراز خصوص شورای دگهبان در اسلامی و

 (  999: 9919و هم اران، مسفود  مطلبی،قادون اساسی؛  992ن ک: اصل ) شود
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 نتیجه گیری

پردازی دظری در ضمن برپایی و فردی صاحب سبک است که سبک خوی  را پس از ایده )ره(اما  خمینی     

ادبیات گاتاری و دوشتاری اما  در غالب اجتماعی کلان به منصه ظهور رسادید   –رهبری یک ادقلابی سیاسی 

سخنرادی ها، دامه و دستورات و دیز برپایی دهادهای جدید برای تحقق عینی منویات خوی  این سبک را به 

  پی  برده برده است  این رفتار اما  خصوصیات و دتایج عملی ذیل را با خود همراه داشته است

دوین به مااهیمی مستفمل،  مفنابخشیااهیمی روزآمد و با هایی ابداعی و ادضمامی و مبا وضع واژه -9

را در ادبیات ادقلابی جهان اسلا  گسترش بخشیددد و با گرفته از مبادی دظری خوی  دشئتواژگان سیاسی 

و وظایف اهداس، اف ار، ماهبی، گاتمادی را به ارمغان آورددد که مظهر پیودد  هایگزاره کردن ایدئولوژیک

دوع دگاه  ،تا از این رهگار بخشیدددمی الهیمفادی اعلای ادسادی و  ،هابه واژه؛ اما  آمدار میاحساسات به شم

پایران، مخاطبان و مقلدان  ؛ دعوت سبکبخشند تفالیجامفه ادقلابی را فرهنگ جدیدی را دهادینه سازد و 

ارائه مااهیمی بنیادین و ها با ترین وظایف زددگی سیاسی با خطاب قراردادن آنخوی  به مواجهه با مه 

شته است؛ چراکه داتحقق سبک در  بدیلیشگات و بی تأثیردظری خوی  در غالب الااظی دو و ابت اری، 

در  بدیلی شگات و بیتأثیرمواجهه مخاطبان و مقلدان سبک اما  با واژگان خاص حاکی از آن سبک، 

 شته است داپایداری سبک ایشان 

دمود علاوه بر این ه گااری میدار پایهاده دوآوراده از این الااظ خاص و جهتفرهنگی که اما  با استا -2

های پی  روی جهان اسلا  و ملتهای تحت ست  رفت از چال مصداقی از ارائه راه اری جدید برای برون

دوعی تأسیس ساختار و دظا  جهادی جدید و خاصی برای تسهیل دیل به اهداس شد؛ خود بهمحسوب می

ادد از ها عبارتفرد شدن آنترین ویژگی این ادبیات که باعث منحصربهمه   شدت الهی دیز قلمداد میسیاس

افزا و راهگشا،  و ادقلابی، بصیرت مقبو ، سرشار از اسطوره و دماد ماهبیفه  و همه محترماده و مؤدباده،

، روان، کلماتو لطافت در شیوایی ، ظبهترین الااقالب  های فاخر درآفرین، وافی به اددیشهحماسی و هیجان

ب  اما  در مطابق اقتضای مقا  و مناسب حا  مخاطگاار و برادگیزادنده، بخ ، شجاعاده، اثرآلامد، وحدت

استفارات، مندی از این خصوصیات ادسادی و الهی ضمن استااده از اصطلاحات، سخنان خود با بهره و هاپیا 

 رسان، حماسی، توفنده آلامد، جواداده مقصوداثرگاارآفرین، یجانههگشا، دشین، راد  یکنایات و تشبیهات

 کرد  ها را مدیریت میبخ  بسیاری از بحرانو روحیه امروزی(، دافا)

شد طف  آزادی، قدرت ایمان و مفرفت، دحوه و ثمره رشادت و این اتااق عظی  و ماددگار باعث می -9

دلربا و  ،با شنیدن سخنان شیرین ن مرد  باقی بمادد  بدین ترتیب آدهااعتماد واقفی به خداودد در د  و جا

رشد و تفالی  ش برایلاهای دشمنان و تتوطئهدر برابر  مبارزهمقاومت و ای در مسیر اما ، جان تازه جااب
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رفتن از ساز و استااده از ادبیات روزمره و ت راری یا وا  گ   بدون این بُفد از ابداعات واژهگرفتندکشور می

 ضرسادید بل ه به دحوی دقهای بیگاده و غیربومی علاوه بر آد ه عمق و حرارت منویات اما  را دمیواژه

گردید  احراز تناسب و هماهنگی بین زدگی دیز محسوب میغرض، عد  التزا  به خودباوری و دوعی غرب

طلبد که ک تبحر و ظرافت خاصی را میشده برای ادتقا  اف ار و دظریات دهاته در یک سبدوع الااظ استااده

آید  تسری برآیند حاصل از بین  و گرای  و موقفیت، به جامفه های فاخر برمیصرفاً از صاحبان سبک

طلبد که با حاظ تمامی ظرایف و غنای محتوایی مااهی  رفیع الهی و زیربنایی سبک هدس، بیادی را می

  یدها ایجاد دمابتوادد ادبفاث لاز  را در آن

ای که از آن برخوردار است چناد ه از حیث شخصیت مندی از این اقدامات علاوه بر شرای  ویژهبهره -4   

آن ه   - عنوان یک طلبه یا یک مرجع تقلید یا یک کنشگر ادقلابی سیاسی یا یک ایرادی مسلمانبه - اما 

ردتوجه قرار بگیرد؛ ارزش ابت اری های سخت از زمان و در شرای  خاص جغرافیایی و اجتماعی، مودر برهه

دهادهایی که بر اسا  توجه به دیازهای زمان و اقتضاء شرای  و  شود تر میبودن آن دهادها و ادبیات روشن

مبتنی بر دوع بین  و گرای  اما  طراحی و بنا دهاده شد توادست در مدت کوتاهی ثبات لاز  برای کنتر  

ا به ارمغان آورد  این فرایند دشان داد در سبک اما  قدرت بر اسا  جامفه دوپیدای جدید پس از ادقلاب ر

های الهی بایستی در بین افراد جوامع توزیع شود و خود مرد  برای ادای ح ومت قادون برآمد از ارزش

 وظیاه قس  باید دائماً در ح مرادی حاضر باشند 

ای تحقیق محققان برای یافتن وجوه عمیق و توادد موضوعی برهر کدا  از این عبارات و الااظ اما  می -0

های جهان امروز  دلایل دهاته در ادای آن باشد تا هرچه بیشتر، دوع دگرش حضرت اما  برای حل بحران

 تبیین شود 
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