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  چكيده
 ايده اساسي امام خميني در رابطه با لـزوم ارتقـاي سـطح اعتمـاد        است تا   مقاله سعي شده   در اين 

. مل قرار گيـرد   أورزي در ايران مورد ت     مشاركت جويي، به مثابه رويكردي در سياست       اجتماعي و 

از ديد ايشان در صورت گسترش مشاركت آگاهانه و توأم با اعتمـاد بـه نفـس مـردم، حقـوق و                      

 متقابل بين آحاد مردم و دستگاه حكومتي برقرار شده و روابـط قـدرت از شـكل    تعهدات برابر و 

بـه  . گـردد  تبديل به همكاري متقابل جامعه و نهاد سياسي مي        ) از باال به پايين   (عمومي و يكسويه    

امام خمينـي بـه نقـد     .شوند  ميتبع اين وضعيت شهروندان در قالب افراد برابر، با يكديگر مرتبط         

هـا و    دازد كه توده را خيره سر و معجب دانسته و اعتقادي به سپردن كارها به بخش               پر  مي نظراتي

پردازي اكتفا نكـرده و بـه عنـوان رهبـر            اما صرفاً به نظريه   . مردمي و غيردولتي ندارند   هاي   انجمن

بديهي اسـت كـه      .كوشد  مي ها ه داده و در تحقق آن     يسياسي درگير در امور، راهبردهاي عملي ارا      

 كـه يكـي از      ،اي با ويژگي مشاركت جويي به معناي نفي نهاد سياسي          طوط چنين جامعه  ترسيم خ 

 بلكه توجه به ايـن امـر        ، نيست ،باشد  مي نهادهاي مهم در هر جامعه جهت نيل به اهداف سياسي         

بـاال  » خودبـودگي «هايي با ميزان     سياسي و اجتماعي معطوف به شبكه     هاي   است كه چنانچه كنش   

تـر بـه     ها اعتماد به توانمندي خود و ديگران وجود دارد، جامعه مـدني آسـان              ن آ در بين باشد، كه   

سـازي بـراي     در زمينـه   وليت خـود ر   ؤگـردد، و حكومـت نيـز مـس          مـي  متصور نايل هاي   فرصت

  .دهد  ميگيري اين خواست انجام شكل

زي، تربيـت عمـومي،   ور جويي، سياسـت  اعتماد اجتماعي، خود باوري، مشاركت     :واژگان كليدي 
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  مقدمه
زندگي در جامعه مدني تـوأم      . ساالر است  جامعه مدني شرط اصلي كار آمدي يك حكومت مردم        

. باشد  مي طلبي، درستكاري سياسي، اعتماد دو سويه و اطاعت از قانون          با رشد خصايص مساوات   

 مـردم   ١اسـي از نگاه امام مردم ذاتاً آمادگي پـذيرش خـصايص ممتـاز را دارنـد و بـا تربيـت سي                    

ها، صنوف،   تواند در قالب انجمن     مي مشاركت. كنند  مي مشاركت بيشتري در مسايل حكومتي پيدا     

بـه صـورت چـشمگيري رشـد        ) حتي شكل كهن آن مانند عشاير     (محلي  هاي   ها يا شبكه   سازمان

  . يابد

تربيـت  چنانچـه   . گـردد  حاصل نمـي  به يكباره   تربيت سياسي مستلزم ادوار طوالني است و        

. تواند تبديل به يك گفتمان غالب گردد  ميدر اشكال مختلف و در گذر زمان تحقق يابد،   سي  سيا

هـاي   اسـت كـه در فراينـد آن تـالش         اي   تئوري امام در اين رابطه منبعث از سنت فكري ديرينـه          

ايده اين  . اندوزي در امر سياست صورت گرفته است       عالمانه به منظور آمادگي مردم براي تجربه      

 ايده رقيب كه قايل به عدم صالحيت مردم در امر خطيـر سياسـت هـستند بـه معارضـه                     در برابر 

و در صدد است تا در پرتو ايده تفويض كارها به مردم، روابـط اعتمـادآميز را اشـاعه                   . خيزد ميبر

  . دهد و پتانسيل فعاليت اجتماعي را مضاعف سازد

وجود شناختي است   اي   ه از انگاره  سياسي امام برخاست  ورزي   فلسفه،   مقاله گاننظر نگارند از  

هـاي   مشتركي با ديـدگاه   هاي   تواند داراي افق    مي جويي از سنت فكري اسالمي،     كه عالوه بر بهره   

  . هاي متناظر شده است ين منظور اشاراتي به ديدگاهابه . مدرن در فلسفه سياسي باشد

  

  نظريچارچوب 
   سرمايه اجتماعي .١

از سـوي   اي   ات سياسي اجتماعي معاصر كـه توجـه ويـژه         يكي از متغيرهاي اساسي در ادبي     

 اين مفهوم در حقيقت نقطه كـانوني هـر        . نظران بدان مبذول شده، سرمايه اجتماعي است       صاحب

  شود و در ايـن بـاره محققـان زيـادي ماننـد               مي گونه بحث توسعه اجتماعي و سياسي محسوب      

  

                                                            
1. Paiedia 
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 بـه صـورت گـسترده و در         ٤نورث و داگالس    ٣، مانسراولسون ٢، رابرت پوتنام  ١جيمز كلمن 

الملل به اثرات مثبت و منفـي آن         به هم تنيده سياسي، اقتصادي، اجتماعي و روابط بين        هاي   حوزه

هاي عمـومي را     گذاري سياست اند، و نحوه اثرگذاري آن بر      از چيستي آن پرسيده   . اند توجه نموده 

  . اند تحليل كرده

مايه مادي كه مشتمل بر عناصر كمي اسـت،     به لحاظ مفهومي سرمايه اجتماعي برخالف سر      

ايـن  . )١: ٢٠٠٢گروترت،  ( باشد كه كمتر از ارزش كمي نيست        مي ناظر به ارزش كيفي براي كار     

 مفهوم مجموعه متنوعي از وجوه ساختاري جامعه كه از طريق يك فرايند تاريخي طوالني ايجـاد               

 و بيش از هر چيز به روابـط ميـان           شود  مي بازيگران درون ساختار را شامل    هاي   شود، و كنش   مي

ناگفته نماند كه ايـن سـطح از تحليـل نـه تنهـا نـافي اهميـت                   .)٢: همان (٥كند  مي ها توجه  گروه

كوچكتر اجتماعي مانند خانواده و يا سطح كالن سـاختارهاي          هاي   هاي سازمان  هنجارها و ارزش  

باشـد، بلكـه چنانچـه       ار نمي زگ رسمي مانند سيستم قضايي، رژيم سياسي حاكم و نهادهاي قانون         

سطوح مختلف بحث در كنار يكديگر مالحظه شوند در حداكثرسازي سـرمايه اجتمـاعي بـسيار                

  . مؤثر است

 جنبـه   )٢ جنبه ساختاري و     )١. گيرد  مي سرمايه اجتماعي از دو منظر عمده مورد توجه قرار        

 از  زمـان كـه در گـذر      عيني و ملموس اسـت      هاي   بعد ساختاري سرمايه متشكل از سازه      .معرفتي

اجتماعي متنوع قوام يافتـه و در مقابـل تغييـرات           هاي   نهادينه شده افراد و شبكه    هاي   طريق نقش 

هاي بسيار و گذشت ها مستلزم ساز و كار  به نحوي كه ايجاد تحول در آن.كنند  ميسريع مقاومت

  . استطوالنيزمان 

ها، هنجارها و باورهـاي      زشذهني همچون ار  هاي   جنبه معرفتي سرمايه معطوف به شاخص     

دهـي بـه     بردن اعتمـاد عمـومي و شـكل        توجه به اين جنبه و باال     . مشترك افراد يك جامعه است    

باشـد،    مـي  كننده همكاري و هميـاري افـراد در نيـل بـه اهـداف مـشترك                هنجارهايي كه تسهيل  

  .است كننده مشاركت و همبستگي مردم و ثبات سياسي تضمين

                                                            
1. James Coleman 
2. Robert Putnam 
3. Mancur Olson 
4. Douglass North 
5. Ibid, p.2 
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سازد كـه فـضيلت مـدني در          مي توجه به اين واقعيت را خاطر نشان      سرمايه اجتماعي لزوم    

گاه قدرتمندتر خواهد بود كه بر شبكه معناداري از روابط اجتمـاعي مبتنـي بـر اعتمـاد                   جامعه آن 

متـشكل از جمـع كثيـري از     اي   اين معنا آلترنـاتيوي خواهـد بـود در برابـر جامعـه            . استوار گردد 

را ناديـده   هـا    هاي سرشار توده   برند و مغرورانه انرژي     مي ه سر كه به صورت منفرد ب    انديشمنداني  

  . سازند  ميگرفته يا خنثي

  

  اهميت سرمايه اجتماعي .٢
تـر   سازد تا مسايل جمعي را سـاده        مي سرمايه اجتماعي اين امكان را براي شهروندان فراهم       

وليت اجتمـاعي   ؤوليت متقابل وظايف خـود را انجـام داده و از مـس            ؤو با احساس مس   . حل كنند 

وليت عمومي به كارگيري مكانيسم پر قدرتي ؤهاي مهم احساس مس يكي از راه. شانه خالي نكنند

  .ها را پذيرفته و خود را ملزم به رعايت هنجارهاي آن بدانند است كه افراد مقبوليت آن

 گركه سرمايه اجتماعي موجب فراگيري هر چه بيشتر اعتماد متقابل مردم به يكدي            ديگر اين 

دانند و هم اين حس را نسبت به خود دارند            مي كه هم ديگران را قابل اعتماد     اي   به گونه . شود مي

  . نگرند  ميديگران خود رانگاه و از 

ند،  هستهستند كه مدام با همشهريان خود در ارتباطكنشگراني جايي كه افراد به مثابه  از آن

سـرمايه اجتمـاعي بـا    . پـذيرد   مـي  كمتر صورتهاي روزمره با شوق بيشتر و هزينه   انجام فعاليت 

تـري از     بهـره عميـق    ،وابـسته اسـت    هـا  آنه  شان ب  هايي كه سرنوشت   گسترش آگاهي مردم از راه    

را كه بـراي    اي    عناصر شخصيتي ويژه   ،در واقع پويايي روابط و اعتماد پديد آمده       . برند  مي زندگي

 اين حالت اعضا بيـشتر مـدارا و كمتـر           در. دنده  مي د در خود توسعه    هستن آرامش جامعه مناسب  

  . ند هستتر كنند و با افراد محنت ديده مهربان  ميجويي بدگماني و عيب

  اعتماد سازي از طريق تربيتـ 

از نظر بعضي دانشمندان، تربيت كاري فردي نيست بلكه بر حسب ماهيتش وظيفـه جامعـه               

د و عمـل آدمـي از جامعـه        بنـد   مـي  به نحوي كه سيرت جامعه در يكايك اعضايش نقـش         . است

كننده جامعه در اعضايش، بيش از همه زاده اين واقعيت است كـه               نفوذ تعيين  .گيرد  مي سرچشمه

آيند از طريق تربيت مطـابق خواسـت و شـيوه      مي كوشد افرادي را كه دائم در آن پديد         مي جامعه

ته جـاري در آن     ساختمان هر جامعه بر قواعد و قـوانين نوشـته و نانوشـ            . فكري خود شكل دهد   
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دارد و هم اعـضايش را بـه          مي و اين قواعد و قوانين هم آن را يكپارچه نگه         . جامعه استوار است  

واسطه آگاهي يك جامعه انساني بر معياري خـاص          رو تربيت، فيضان بي    از اين . دهد  مي يوندپ هم

  .رود  ميشتربيت با فرايند رشد و زندگي جامعه و تحول روحي و معنوي آن همچنان پي. است

بـه عقيـده او     . ها را در اين باره نوشـته اسـت         ترين كتاب  يگر دانشمند آلماني يكي از جامع     

هدف از تربيت سياسي از يونان باستان تاكنون آماده ساختن گروهي از مـردم بـراي خـدمت بـه                    

مد كه  تربيتي پديد آ  اي   از نياز عميق دولت به مردمان تربيت يافته، انديشه        . شهر بوده است   دولت

به نيروي دانش به عنوان قدرت جديد روحي واقف گرديد و آن را براي شكل بخشي به سيرت                  

به هر حال بخشيدن نقش فعال به شـهروندان در حكومـت شـرط              . انساني مورد استفاده قرار داد    

  .)٢١٠: ١٣٧٦يگر،  (مسايلي بود كه اعتبار ابدي دارند وقوف بر

  

  يران و اسالم سنت تربيت و اعتماد سازي در ا.٣
چنانچه پيامبر را بنيانگذار حكومت در قرن هفتم مـيالدي در شـبه جزيـره بـشمار آوريـم،                   

اي  جامعه. بوداي  با مناسبات قبيلهاي  بزرگترين مشكل آن حضرت نظم بخشيدن سياسي به جامعه

از  ي پـر هنوز به ميزاني رشد نكرده بود تا بتوانـد از وضـعيت طبيعـ     اي   كه به دليل وابستگي قبيله    

  .١نزاع و كشمكش خارج شود و به سوي وحدت مدني روي آورد

جا كه از ديد اسالم استعداد نيل به آگاهي و آزادي در همه افراد وجود دارد، در ايـن                    از آن 

گيـرد تـا مـردم بتـدريج از           مـي  دوران از ناحيه رهبري فكري و سياسي جامعه تمهيداتي صورت         

 با به كـار انـداختن عقـل و عواطـف انـساني برتـر، خـود را           وار دور شوند و    عادات غلط و بنده   

. اثبات زندگي اجتماعي را در خود پـرورش دهنـد         هاي   تراز فرامين بيروني باال كشند و انگيزه       هم

آگـاهي بخـش در جهـت       هـاي    اين عمل از سوي رهبران فكري در قالب نصايح، دعاها و خطبه           

از ايـن   . پراكنـده نمـود يافتـه اسـت       هـاي     هگروو تمايالت طبيعي در     ها   حذف تدريجي خواهش  

گيري مركزيت مذهبي براي غلبه بـر پراكنـدگي اجتمـاعي و مـذهبي پديـد آمـد و                    رهگذر شكل 

  .)١٩: ١٩٨٩هال،  (»ايجاد وحدت و يگانگي نهايتاً موجب خدمت به بارگاه قدس شد«

  

                                                            
 )٦٢٦ ص :١جلد  (اند  تيره بوده٢٥ آورده كه تنها قبيله قريش مروج الذهب مسعودي در .١
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  تكوين دستگاه فقه و حقوق و نقش آن بر تربيت سياسي. ٤

شـود و خاسـتگاه معرفتـي خـاص          كه در خالء زاده نمـي     اي   ر موجود زنده  علم فقه مانند ه   

دانـشمندان و   . دارد، مبتني بر عرف، عادات حقوقي و مسايل اجتماعي رايج روزگار رشـد نمـود              

دادند و مردم درگيـر       مي هيمستدل ارا هاي   فقها در عالج مشكالت فردي، قومي و اجتماعي پاسخ        

خانوادگي، معامالت، عبادات، بهداشت، هاي  تند كه كليه فعاليتآموخ  ميو شاغل در امور روزمره

كار و اشتغال، مصالحه و مخاصمه، تعليم و تربيت و نظاير آن بايد از صافي عقل و تدبير نخبگان  

اين امر در برگيرنده ادوار گوناگون تـاريخي بـود كـه حـضور              . ها بگذرد  مورد وثوق و اجماع آن    

در عـصر صـفوي و   . كـرد   مـي دچار قبض و بـسط را ي و سياسي   فقهاي شيعه در مسايل اجتماع    

گيـري   تـرين اركـان تـصميم      تشكيل حكومت شيعي، روحانيت در كنار پايگاه سـلطنت از اصـلي           

  .)٢٦: ١٣٦٣ميراحمدي،  (سياست بشمار آمد

اين روند تا دوره قاجار ادامه داشت و تجارب حاصله از مشاركت فقها در كاهش قدرت و                 

يب پادشاهان كه ناشي از عواملي مانند آشنايي ايرانيان با ملل ديگر، ارتقـاي سـطح                رق آتوريته بي 

هاي همه جانبـه مردمـي،       تحصيالت در جامعه، جنگ ايران و روس و نياز شديد دولت به كمك            

گسترش بازرگاني خارجي و پديد آمدن اقشاري مانند تجـاري و روشـنفكران، بـود، روحانيـت                 

ها حكومـت    ترين ركن در واليت سياسي قرار داد و از ناحيه آن            اولي مستظهر به حمايت توده را    

  . گردد  ميبه پادشاه تفويض

در عصر انقالب اسالمي، امام خميني بر اساس ديدگاه خـاص خـود در سياسـت، قـدرت                  

رهبري سياسي را در خدمت بها دادن به پيشوايي مردم و رفـع موانـع عمـده داخلـي و خـارجي        

طور كه هواهاي نفساني در افراد عامـل بـاز           به عقيده او همان   . مبذول داشت ساالري   تحقيق مردم 

عرفـان، نفـس سـركش را     دارنده از رشد و تعالي است و بايد به كمك خويـشتن داري، زهـد و       

هايي كه از سـوي      بحران. شود  مي مسير توسعه و پيشرفت جوامع نيز دستخوش بحران       ; افسار زد 

هـا را بـا درايـت و دورانديـشي از            گردد و الزم است كـه آن       ي م عواملي سركوبگر حقيقت ايجاد   

  . صحنه خارج ساخت
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ها در رسيدن به اين مقصود پرورش حس خـود بـودگي             به نظر ايشان يكي از مهمترين راه      

. باشـد   مـي  شـان  ها به منظور باالبردن تجارب اجتمـاعي       برتر در وجود مردم و سپردن امور به آن        

اجتمـاعي  هاي   ب كشف ذخاير ارزنده انساني و پاس داشت از سرمايه         تواند موج   مي كهاي   حادثه

  . و ملي گردد

  

  ورزي  لزوم سياست.٥

امام به عنوان انديشمندي كه در حوزه فلسفه وجـودي تـأمالت بـسيار نمـوده، دور شـدن                   

اسالمي از زندگي واقعـي و زيـست جهـان را از جملـه              هاي   خصوص در حوزه  ه  معرفت ديني ب  

 ديني، جدايي دين و سياست را مايه ضعف و          هلقي نموده، و در تبارشناسي انديش     مهم ت هاي   آفت

از مقدسين اين اسـت كـه   ...  در اذهان بسياري  «نويسد،   چنان كه او مي   . آورد  مي تباهي به حساب  

  .)٢٣٩: ٢١ صحيفه نور، ج خميني،امام  (»اسالم به سياست چه كار دارد

 و كـشاندن ديـن بـه        .ات زندگي قابل تـصور نيـست      از نظر امام بحث ديني منعزل از واقعي       

گونه تماسي با زندگي اجتماعي نداشـته باشـد عامـل            سمت معاني غيبي و صرفاً عرفاني كه هيچ       

شـود كـه احكـام و عبـادات          مي متذكرالبيع  ايشان در جلد دوم كتاب      . گردد  مي غريب شدن دين  

 سياسـي امـام     ورزي هفلـسف . اسـت ديني ناظر به قوانين اقتصادي، حقوقي، سياسـي و اجتمـاعي            

نـه موجـودي كـه از سـرنازك         . معطوف به اين بود كه انسان را آغـازگر كـنش اجتمـاعي بدانـد              

امـام معتقـد اسـت      . گريبان مشكالت مصنوعي داشـته باشـد       در كننده دائماً سر   گيجهاي   انديشي

دي كـه از    موجـو . باشـد   مـي  خواه، صاحب اخالق كريمه و معارف الهيـه        انسان موجودي عدالت  

 آيد  مياصيل به خودشناسي و خودسازي نايلاي  والنه خود به گونهؤآزاد و مسهاي  ناحيه تصميم

يكي .  خود در مقام فاعل فعل و كنشگر و در مقام موجودي كه ابعاد گوناگون دارد      .)٢٣٨: همان(

. شـد با  مـي  هـا مـشترك    ورزي اسـت، كـه از نظـر امـام بـين پيـامبران و انـسان                 از ابعاد سياسـت   

در اين كوشش همه  . دهد  مي ها را سرلوحه خود قرار     ورزي كه هدايت همه ملت و انسان       سياست

جا كـه ايـن طـرز نگـرش در           از آن . در گيرند و آريستوكراسي در رهبري محلي از اعراب ندارد         
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طول تاريخ بين قاطبه علماي ديني و به تبع آن در بين آحاد مردم رايج نبـوده، بخـش بزرگـي از                      

  . سيل اجتماعي در جهت پيش برد امور به كار نيفتاده و بيكار مانده استپتان

  

  ها چشم اميد به مردم و اميد بخشي به آن .٦
گردد، پا فشاري ايـشان بـر         مي عصران آنچه در انديشه امام بارز بود و وجه امتيازش از هم          

يـضي در ايـن مـورد       ها ذاتاً شايستگي طي مراحـل رشـد را دارنـد و تبع             اين است كه همه انسان    

از اي   هيچ طايفه «از نظر او عشق به كمال مطلق در فطرت تمام بشر وجود دارد و               . متصور نيست 

امام  (»گرچه در مدارج و مراتب فرق داشته باشند       . طايفه ديگر، در اصل اين فطرت ممتاز نيستند       

 نظريـه اسـفار      در مراتب سلوك به مـدارج برتـر كـه بـر گرفتـه از               .)١٥٣ :طلب و اراده  خميني،  

باشد، يكي از وظايف اصلي ره يافتگان و به معراج رسيدگان، تالش در پـشتيباني از                  مي مالصدرا

در ايـن مرحلـه   . باشـد   مـي ها به سوي مقصد نهايي همه در حركت عمومي، و رهسپار نمودن آن  

 هـر نحـو     كه به ...  ]گيرد  مي  قرار [دست ولي خدا و در قبضه قدرت او          هيوالي عالم امكان در   «

  .)١١٣: الهدايه الي الخالفه و الواليه مصباحخميني، امام  (»كند  ميبخواهد زير و رويش

خواهد قدرت فوق بشري يك نفر را توضيح دهد كه به         مي رسد امام   مي در بادي امر به نظر    

بـر ايـن مبنـا    . كند  مييمن اتحاد وجودي با ذات باري، صاحب قدرت خدايي شده و كن فيكون        

  . پردازد  ميا، عقل كل بوده و چونان پزشكي به معاينه بيمارانولي خد

سازد، پادشـاه و سياسـتمدار        مي گونه كه پزشك حالت ميانه غذاها و داروها را نمايان          همان

طـور كـه      همـان  .)٢٦: ١٣٨٢،  فارابي (ها را نمايان خواهد ساخت     ها و خوي   نيز حالت ميانه كنش   

شـمرد و چنانچـه     مـي عادي را متنـاظر بـا شـهوت در بـدن     نقش مردم  جمهورينيز در    افالطون

  .هاي غيرعقالني مردم را مهار نكند، جامعه روي آسايش را نخوهد ديد فيلسوف هوس

تـا  . كنـد  نگاه امام نسبت به مردم منفي نيـست و از تمثيـل شـهوت در بـدن اسـتفاده نمـي                    

به نظـر ايـشان قـدرت       . ودها توجيه ش   ضرورت فرماندهي يك نفر با قدرت قاهر براي كنترل آن         

شوند تا بـر      مي هاي عادي تشويق   در يك پروسه مستمر انسان    . مستظهر به توده مردم است    » ولي«

هـا را آمـاده      طبق فطرت خود فضيلت را عملي سازند، و تربيت اخالقـي و آمـوزش عمـومي آن                

 افراد معجب   كه مردم در چشم امام، در عداد       نكته مهم اين  . هاي سياسي نمايد   وليتؤپذيرش مس 
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ـ     مـي نيست كه به اقتفـاي سـنت  اي  او مانند عده . و خيره سر قرار ندارند     خـاطر  ه گوينـد مـردم ب

هـا   تـا جـايي كـه در درون آن   . اند شان از خدا فاصله گرفته و دچار كوردلي و لجاج گشته    گناهان

امـام  . يـت كننـد   علم به خدا سركوفته يا تباه شده و به منظور نيل به رستگاري فقط بايد از ما تبع                 

تـوان    مـي به فطرت، آنچه از ناحيـه خـدا    زيرا بنا . كنند معتقد است مردم حقيقت را سركوب نمي      

اين زهد فروشانند كه اراده معطوف بـه قـدرت دارنـد و عجـب               . ايشان آشكار است   شناخت بر 

را » عقـل عاميانـه بـشري     «رغم ادعايشان    شان شده و طبعاً قادر نيستند علي       ها موجب گمراهي   آن

 ٩٧ ، ص شرح چهل حـديث   خميني،  امام   (بكشانند» عقل سليم و راهگشا   «ارتقا بخشند و به حد      

  .)٧٠، ٧٢ صص ايفتا و

دارد كه با كار و كوشش آگاهانه و اميد بخـش در كنـار مـردم بايـد                    مي امام به روشني ابراز   

عـاملي كـه     .)همـان  (وارد مجاهد با قصد خالص شد، تا تطهير و تهذيب عمومي صورت پذيرد            

شايد به همين دليل است كه در انديـشه         . ها دارد  شناسي زندگي انسان   نقش مهمي در بعد معرفت    

موضوعيت ندارد،  » كنيد؟  مي اگر مردم در برابر اسالم يا نظام ايستادند چه        «كه   ال از اين  ؤايشان س 

: گويـد   مـي  و فقـط  كنـد     مي  به كلماتي چند بسنده    اورايانافاالچيو در پاسخ به خبرنگاراني مانند       

امام خميني، صحيفه نـور، ج       (ايستند ها در برابر نظام و اسالم نمي       آن. كنند مردم اين كار را نمي    

انـدركاران حكومـت را منتفـي        همان حال امكان مخالفـت بـا مجريـان و دسـت             اما در  .)٩٩: ١٠

هـا را    ردم آن شان را خوب انجام ندهند و مـ        ولين وظايف ؤداند و معتقد است كه چه بسا مس        نمي

  . كنار زنند

انقـالب  «: نويـسد   مي اجتماعيهاي   نظران جنبش  يكي از صاحب   )١١: ١٩٨٢(پرز زاگورين   

هاي فرمانبردار كه خارج از حكومتند و بـا اعمـال خـشونت سـعي                كوششي است از سوي گروه    

امعـه را  ج) ٣نظام سياسي را تغيير دهند و ) ٢ حكومت يا سياست آن را دگرگون كنند،) ١دارند،  

ايـن اسـت كـه بـا خيـزش در برابـر             هـا     به طور كلي هدف مشخص همه انقالب       .متحول سازند 

هـاي   حكومت قبلي، نظام نويني را جايگزين كنند كه در آن جاي بيشتري به انقالبيون كه سـمبل                

حال چنانچه در يـك تئـوري سياسـي، قـرار           . اند و بالمال به خود مردم داده شود        حركتي مردمي 

اجتمـاعي  هـاي    لتغربلن غربله، صورت گيرد و جابجايي نقش      ) ع( به تعبير حضرت امير      باشد كه 

ها پايين آينـد     روند و دانه درشت    باالها   و يقه چركين  ها   كه پايين دستي  اي   وجود آيد، به گونه   ه  ب
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دار امور شوند و در ساختاري گسترده و منظم نظـام            تدريج مردم عهده  ه  و در يك پروسه زماني ب     

  رود؟  ميآميز و يا طرح براندازي راتيك را شكل دهند، آيا باز تصور اعتراض خشونتدموك

بيني  خوش هاي سياسي بر    خميني ديدگاه  ]امام[آورده كه در ايدئولوژي     اي   رجايي در رساله  

  بـه چـشم  خود و اميد بـه تحـول انـسان كـامالً    هاي  گرايي در پيش برد ايده    نسبت به مردم، عقل   

 باشـد   مـي  هاي بارز ايـن مرجـع دينـي و سياسـي بـا معاصـرانش               كي از تفاوت  خورد و اين ي    مي

گوهـاي امـام بعـد از        از گفـت  اي   جا به نمونه   مناسبت نيست كه در اين      بي .)٥٣: ١٩٨٣رجايي،  (

 بروجـردي   اهللا حضرت به نجف بـا يكـي از مراجـع بـزرگ كـه پـس از ارتحـال آيـت                     تبعيد آن 

خواهند كه در رابطه با قضاياي رخ داده در ايـران    ميز ايشان امام ا . محوريت داشتند اشاره نمائيم   

اقدام حاد كنـيم مـردم از مـا         «: دهند  مي  پاسخ بروجردي اهللا گيري صريح داشته باشند، آيت     موضع

  . اند ها پي شهوت آن. گويند  ميكنند، مردم دروغ تبعيت نمي

چطور مـردم كـه     ...  ديدندگويند؟ اين مردم كه جان دادند زجر          مي چطور مردم دروغ  : امام

  گويند؟  ميسينه جلو گلوله دادند دروغ

  . كنند، مردم مريد شهوت و اغراض ماديه هستند تبعيت نمي: اهللا آيت

  .)١٥٢: ٢، ج ١٣٧٦روحاني،  (» ...مردم جوانمردي و صداقت خود را نشان دادند ... :امام

 در بين بـسياري از روحـانيون        ها آنهاي   كنش ميدي نسبت به مردم و    اادر آن زمان روحيه ن    

حتـي كـساني مثـل مرحـوم        « زنجاني   اهللا به گفته آيت  . طراز اول قم، مشهد و نجف وجود داشت       

 بروجردي با آن همه قدرت كه از ناحيه مرجعيت مطلق در جهان تشيع داشت، دچار اين                 اهللا آيت

د كه در پاسخ افرادي كه از        تا آن ح   .»توانستند به مردم اطمينان كنند     يأس و نااميدي بودند و نمي     

كننـد مـردم از مـن         مـي  فكـر ...  دسـتگاه طـاغوت   «: مظالم دولت سخن به ميان آوردند، فرمودند      

برد و از من رعبي در        مي به اين دليل دستگاه از من حساب      . كنند  مي اطاعت كرده، حكم مرا اجرا    

  .)۱۸۷: ۱۳۸۰ستوده،  (»خواهم آنان بفهمند كه مردم با من نيستند دل دارند، نمي

. مشي امام در رابطه با عمل سياسي مبتني بر توهم و تقويت آن حتي در جبهه حريف نبـود              

كرد و مواضعش از شفافيت نظري و عملي برخـوردار            مي ايشان سياست را در كنار اخالق تبيين      

جا منبعث از عمل و واقعيت زنـدگي اسـت كـه هگـل بـا اصـطالح                   مراد از اخالق در اين    (بود  

sittlishkeit۱۵۸: ۱۳۷۹تيلور،  ()گويد  مي از آن سخن(.  



 
  

  

    

  

  
 نقش اعتمادسازي در افزايش مشاركت عمومي از ديدگاه امام خميني

 

١٢٣

 گونـه  چارچوب فكري امـام تفـسير كنـيم، ايـن          فوق نسبت به مردم را در     هاي   اگر برداشت 

 چنانچه شناخت مرجعيت علي االطالق زمان از عدم پشتيباني مردم درست باشـد              )١: شود كه  مي

را كـه دفعتـاً صـادر شـده، دنبـال           و بپنداريم مردم يك حكم واحد سياسي از طرف رهبر دينـي             

انـد   نخواهند كرد، ناشي از اين است كه مردم به مرزي از پختگي فكري و تجربه سياسي رسـيده                 

كه در پروسه فعاليت سياسي از جرياني تبعيت كنند كه كليت امر سياسي را در پيوند عناصـر بـا                    

را در  ...  ، فرهنگي، ارتش  جرياني فكري كه سياست داخلي، خارجي، مسايل اقتصادي       . هم ببينند 

و چنانچه از زبان مرجعي ديني كه دأب فعاليت سياسي ندارد، چيـزي دفعتـاً و منتـزع از              . برگيرد

 اگـر امـر فـوق در        )٢ .مسايل واقعي صادر شود طبعاً پيروي از آن چندان وافي به مقصود نيست            

ارند كه شايستگي دخالت در امر      تر از آن بينگ    ينيميان نباشد و مانند كساني كه جايگاه مردم را پا         

ها از ماهيت مردم صورت گرفته       سياست را داشته باشند، اشتباهي است كه در ارزيابي فلسفي آن          

باشد، كه هابرماس در نظريه انتقادي  »١مند ارتباطات تحريف شده نظام«تواند ناشي از   مياست، و

يعنـي كـالم و گفتـار    . صـادق اسـت  جا نيـز     كند و در اين     مي بورژوازي مطرح هاي   خود از نظام  

كنندگان نرسـيده و پتانـسيل آزادي        بعضي از بزرگان به وضعيت كالمي ايده آل در ميان مشاركت          

زباني كه در . تواند خود را ارائه دهد    كه بخش مهمي از آن در ماهيت فكر و زبان نهفته است نمي            

 ٢د و نيازمنـد الگـوي جانـشين       باشـ  بعد سياسي دچار لكنت شده و قادر به برقراري مفاهمه نمي          

  .)۱۲۰ـ۱۱۱: ۱۳۸۱نوذري،  (باشد مي

و استعدادهايش فوق مالئكـه و بلكـه        ها   از نقطه نظر فلسفي، امام انسان را به جهت قابليت         

چون تعـين نـداريم و   . ما بالفعل انسان نيستيم«شود كه    مي داند، و متذكر    مي فوق موجودات عالم  

منتها . نمائيم  مي يگانه بذر عالم غيبيم كه در همين عالم سير        . .. در جوهر خودمان متحرك هستيم    

نگيـرد    قاسر و اشراري جلوي او را      ،اگر اين بذر در طريق و مجراي مخصوص قرار گيرد و مانع           

رسد و ممكن اسـت در ايـن          مي سير كند، به عالم غيب     و بدون مانع به سير طبيعي در اين مجرا        

وقف نشود تا به آخرين نقطه مرز امكان و وجوب برسد و آن             عالم، مجراي او طوري باشد كه مت      

  .)۴۷: ، تقريرات فلسفه اسفارخمينيامام  (»دار و منزلي در جوار واجب مطلق است
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2. Alternative paradigm 
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   تعليم و تربيت و توسعه طبيعتـ

هاي سياسي مستلزم    وليتؤها براي پذيرش مس    از نظر امام اعتماد به مردم و آماده نمودن آن         

امام معتقدنـد كـه پيـامبر       . چيزي كه تالش پيامبران متوجه آن بوده است       . باشد ي م تعليم و تربيت  

) ص(ما هم به تبع نبـي اكـرم         ...  ها را به كمال اليق به انسانيت برسانند        خواستند انسان  مي«اكرم  

خـواهيم شـما آقـا        مـي  ما. كه ملت محروم را به كمال اليق خويش برسانيم         قيام كرديم براي اين   

 :صحيفه نـور  خميني،  امام   (»گوئيم شما بايد خودتان كشور خودتان را اداره بكنيد          مي  ما ... باشيد

  .)۴، ج ۲۷۱ـ۲۷۰

اهميت اين معنا براي امام آنچنان زياد است كه در سخنانش چندين بـار بـه حكايـت زيـر                    

اي  يـك كاسـه   ... گفت ديدم يك زنـي چيـزي در آن تظـاهرات            مي يكي از آقايان  « .كند  مي اشاره

گويد كه امروز     مي تا رسيدم به او ديدم    .  فقير است  گفتم البد مثالً  . ستش است، پول در آن است     د

پـول هـم    . شان بخواهند تلفن كنند    روند ممكن است بعضي     مي هايي كه دارند   تعطيل است و اين   

ـ       . ام براي تلفن   ها را گذاشته   توانند پيدا كنند، من اين     كه حاال نمي   ي اين يك امر كوچكي اسـت ول

 تحـول   .)۷، ج   ۴۰: همـان  (»يك تحولي است كه عظمتش خيلي زيـاد اسـت         . خيلي بزرگ است  

  .شود  ميو كار اجتماعي حاصلعمل اجتماعي روحي كه در فرايند 

. باشـد هـا    تواند منشا بـسياري از سـازندگي        مي در نظر امام تكامل انسان و تربيت رواني او        

تر از همه به مـرز خـود    ساز است و مهم  د و تمدن  ده  مي ذهن انسان مهذّب جهان طبيعي را تغيير      

آورد و مظهـري از       مـي  هايي را در طبيعـت پديـد       در اين مرحله انسان دگرگوني    . رسد  مي آگاهي

نفس تزكيه شده انسان كه به خود آگاهي رسيده و روح الهـي،             . شود  مي خالقيت الهي در طبيعت   

تـرين    يكـي از مهـم     .ر طبيعـت اسـت    ملتقا و كانون توسعه طبيعـت و همـه امكانـات موجـود د             

  .هايي كه انسان به خود آگاهي رسيده بايد در آن دخالت كند، سياست است حوزه

يعني وقتي انسان بـر دو پايـه      . توسعه طبيعت بدون مفهوم آزادي انسان قابل حصول نيست        

ينـي و  تواند در معنايي ع  ميقدرت عقالني و تنظيم اراده و خواست، آزادي خود را ظاهر ساخت  

پـس توسـعه طبيعـت و در معنـايي ديگـر            . انضمامي به طبيعت نيز نظم و نسق و توسعه بخـشد          

گونـه كـه    همـان  ١ و ايـن رهـايي  .توسعه سياسـت مـدن در گـرو رهـايي و آزادي انـسان اسـت        
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 آمـوزش  )١: نهادمنـدي همچـون   هـاي    گويند بر خاسته از زمينـه       مي انديشمنداني چون هابرماس  

وليت پذيري اجتماعي و توسعه حكمت علمـي        ؤ مس )٢سطح دانش عمومي،    همگاني و باالبردن    

 در  ١ مشاركت عمـومي و گـسترش حـوزه عمـومي          )٣به گونه سازمان يافته در بين آحاد جامعه،         

 نقادي در حوزه سياست از سـوي جامعـه توسـعه            )٤برابر حوزه سياست و اقتصاد و به تبع آن،          

در نتيجـه تفـاوت قـدرت بـين گوينـدگان يـا طـرفين               چرا كه مفاهمه سياسي نبايـد       . يافته است 

: ۲۰۰۱هابرمـاس،    (دسـتخوش تحريـف گـردد     ) حوزه سياسـي و حـوزه مـدني       (كننده   مشاركت

  .)۱۱۸ـ۱۱۴

  

  اعتماد به نفس، مبارزه، آزادي .۷
 خوشـبينانه و مثبـت دارنـد و يكـي از اركـان توسـعه و           امام به عنصر انساني، نگاهي كامالً     

. شود  مي امري كه به دست خود انسان فراهم      . دانند  مي وانع از پيش پاي ملت    پويايي را برداشتن م   

  .)۷، ج ۲۲۴: صحيفه نورخميني، امام  (»انسان منشا همه خيرات است«چناكه به زعم ايشان 

گـذاران تئـوري جمهوريـت يعنـي ماكيـاولي در ايـن              پردازان و در واقع بنيان     يكي از نظريه  

خصوص مناطقي كه مـردم     ه  ري در شرايط نامساعد اجتماعي ب     حكومت جمهو «: گويد  مي ارتباط

سياسـي و مـدني را       ها اجازه تجربه كار    فاقد فضيلت مدني هستند و شيوه معشيت فئودالي به آن         

تـرين اسـتراتژي پيـشنهادي او بـراي اسـتقرار            لـذا مهـم   » .نداده است، محكوم به شكست اسـت      

 از طريـق دخالـت و مـشاركت عملـي در     هـا  بـردن تجربـه آن    آموزش مـردم و بـاال     «جمهوري،  

هايش فاسد نيستند اداره امور خيلي آسـان اسـت و            در دولتي كه توده   «او عقيده دارد    » .كارهاست

كه وجـود نـدارد      ييدر جايي كه تساوي وجود دارد، تشكيل پادشاهي غير ممكن است و در جا             

  .)۱۷۲: ۱۳۷۸، ماكياولي (»تشكيل جمهوري غير ممكن است

 اين واقعيت از اهميت نظري و عملي فراواني برخوردار است كه يك دولت در               به هر حال  

 شود، باز هم تمامي منزلت خود را به مردمي باز           مي كه به عنوان نيروي مستقلي انگاشته      عين اين 

گـاه ممكـن اسـت مـردم از منزلـت اخالقـي و آمـادگي روانـي                  . هاست گرداند كه نماينده آن    مي

لـذا بـر    . نند هژمـوني خـود را مـستقر و دولـت مطلـوب را ايجـاد كننـد                 برخوردار نباشد و نتوا   
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را بـه واالتـرين شـكل       اي   تر از قبل، سعي نمايند جامعه توده       روشنفكران است كه هر روز جدي     

ـ                ها وسيع  درآورده و به آن    ه ترين آگاهي نسبت به دولت و همچنين حس اعتماد به نفـس بـراي ب

 از لحاظ سياسـي  وسيله توده وسيعي از مردم، كه قبالً بدين. ه دهنديوليت را اراؤگيري مس  دست

هايي سـازمان    كه در ابتدا از طريق جنبش     اي   توده. گذارند  مي منفعل بودند، به صحنه سياست گام     

 .)۴۶: ۱۳۷۷،  گرامـشي  (شدند و فاقد اراده سياسي مشترك بودند        مي نيافته و نابسامان وارد ميدان    

هـاي نـوري حـاوي انـرژي         باور كـردن خـود، همچـون فوتـون        پس از آگاهي و ارتقاي نفس و        

  . گردند  مينهايتي بي

هاي گونـاگوني دارد     ارتقا داد، راه  اي   شود توده را به چنين سطح برجسته        مي كه چگونه  اين

هايي از چگونگي پرورش روحيه خودباوري و اعـتالي روانـي در    كه با توجه به موضوع به جنبه    

  . شود  مييني اشارهآحاد ملت از طرف امام خم

» شـود   ميها از خود آدم شروع و پيروزيها  اساس همه شكست«امام عميقاً معتقد بودند كه     

تواند انجام بدهد، انجـام خواهـد         مي يك ملت وقتي كه يك مطلب را باور كرد كه         «از نظر ايشان    

سـت آورديـد،    اين پيروزي كه شـما بـه د       «شدند كه     مي و در خطاب به ملت ايران يادآوري      » .داد

تواند به شما تحميـل     توانيد، باورتان آمده بود كه آمريكا نمي        مي كه باورتان آمده بود كه     براي اين 

خمينـي،  امام   (»اين باور اسباب اين شد كه آن كار بزرگ معجزه آسا را شماها انجام داريد              . بكند

  .)۱۴، ج ۱۹۵ـ۱۹۳: صحيفه نور

و هـر اصـالحي از انـسان        » ر تربيت انـسان اسـت     اساس عالم ب  «جا كه از نظر ايشان       از آن 

شود، كوشيدند كه مساعي خود و صاحبان انديشه را معطـوف بـه سـازندگي و تـرميم                    مي شروع

ام كه بزرگواري شـما را       من آمده «بدين جهت ابراز داشتند     . باورداشت مردم به توانايي خود كنند     

 منتخبي از فرمايشات امـام  كلمات قصار( »شما را زمين بزنم   هاي   ام كه دشمن   من آمده . حفظ كنم 

  .)خميني

كه در انقالب اسالمي تبعيت عمومي از رهبري كاريزماتيك بـه وجـه اعاليـي           به لحاظ اين  

گرديـد، امـام بـا      مـي در وجود و زبان رهبـري متجلـي      ها   تودههاي   نمودار شد و همواره خواسته    

برآمدنـد كـه در جامعـه        »١يرشـناو هـاي    داللـت «ممتاز در صدد روحيـه بخـشي بـه          اي   روحيه
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; )۱۰۲: ۱۹۸۲ر، شفيـ  (دادنـد   مـي گيري از احـساس و انـرژي را بـروز    غيرقابل اندازهاي   مجموعه

خميني، امام  (»ما امروز احتياج به اين داريم كه اين ملت را اميدوار كنيم و دلگرم«: بنابراين گفتند 

از روحـانيون و    اي   و سـازمان يافتـه    براي انجام اين مهم از شبكه عظيم         )۱۴، ج   ۱۶: صحيفه نور 

  .)۲۷۵: ۱۹۸۲پول، چاسكا (برند  ميروشنفكران متعهد به انقالب استفاده

اي،  به اين وسيله بود كـه توانـستند بـه تعبيـر بـابي سـعيد از يـك طـرح سياسـي حاشـيه                        

  شـده بـود    ١انقالبي تبديل به يـك دال برتـر       هاي   گرايي را كه براي توده     ترين منطق اسالم   منسجم

كردند و در سايه   ميبه آن رجوعها  ديگر دال«اين دال برتر عبارت از گفتماني بود كه  . ه دهند يارا

كردند و نقطه اقتدارنما ديني بود   ميها را تعيين در واقع دال برتر هويت آن. »يافتند  ميآن وحدت 

اكنون به نحو    .)۵۳: ۱۳۷۹،  سعيد (»بخشيد  مي كرد و ثبات    مي كه انسجام مجموعه كلي را تضمين     

  .شود  مياجمال فرازهايي از انواع روحيه بخشي امام به صنوف مختلف اشاره

  

   جوانان.۸
خواستند كه همواره در      مي سرشارهاي   امام توجه خاصي به جوانان داشتند و از اين قابليت         

اجتماعي لبه تيـز حملـه خـود را متوجـه تـصورات             هاي   مجاهدت با نفس بكوشند و در فعاليت      

نظر از وضعيت سياسي و به دور از مبارزات مردمـي، آرزومنـد كـسب                كنند كه صرف  اي   دانهزاه

خواست كه يأس به خود راه ندهند و جرأت حـضور در صـحنه                مي او از جوانان  . راحتي خودند 

 خرداد  ١٥ايشان در بحبوحه وقايع     . واقعي جامعه را داشته باشند و از مخاطرات حوادث نهراسند         

كـه   اين نجر به تبعيد به نجف شد، نكته نغز و جالب توجهي طرح كردند داير بر              و حوادثي كه م   

 و به اين وسيله بـا دور انديـشي،          .اند كه اكنون در آغوش مادرانشان هستند       سربازان من كودكاني  

 گذاري ملي، به منظور مجاهدت همگاني در آينده رقـم زدنـد            سر فصل نويني را در مسير سرمايه      

  ).۹۲: ۱۳۷۸اه امام خميني، جوانان از ديدگ(

است كـه در آن تجـافي راه نـدارد،          اي   در نگرش امام كه برخاسته از حكمت وجود گرايانه        

وي  در ديد . اجتماعي برخوردارند هاي   همه عناصر از شأن و جايگاهي مقدر و به اندازه در كنش           
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عالي و بزرگ منشي    ها و دميدن روح ت     و عنايت خاص به آن    » اند جديد العهد به ملكوت   «كودكان  

  . تواند بخش معظمي از سرمايه جامعه را به كار اندازد  ميها در آن

  
   زنان .۹

گيـري از    ها مربـوط بـه بهـره       داري و جوامع اقماري آن     هاي سرمايه  انتقاد جدي امام از نظام    

مربيـان  ايشان زنان را    . ها به كاالهايي قابل عرضه در مناسبات مادي بود         چهره زن و تنزل مقام آن     

زنان در عصر ما ثابت كردند كه در مجاهده همدوش          «داشتند كه     مي شمرند و اعالم   ميها بر  انسان

  .)۷، ج ۳۴۲:  امامصحيفهخميني، امام  (»مردان، بلكه مقدم بر آنانند

و ايـن جملـه   . خواهند كه در سرنوشت خودشـان دخالـت داشـته باشـند            مي ايشان از زنان  

  . ها نزد امام است گوياي بزرگي منزلت آن» رود  مي به معراجاز دامن زن مرد«مشهور كه 

  

  ...  كارگران، كشاورزان، عشاير.۱۰
ـ                 از ديد امام مردم نمي     ه توانند آزاد باشند مگر به طور مستمر مبارزه و جهاد كننـد و بـراي ب

لـت  براي ايشان اعـتالي منز    . دست آوردن آزادي، زندگي خود را در فعاليت اجتماعي قرار دهند          

به همـين   . ها در تعيين حكومت با ارزش است       اجتماعي پابرهنگان و دخالت دادن رأي و نظر آن        

ترين معارف الهي را     ترين مسايل سياسي و رفيع     واسطه و با كالمي همه كس فهم عمده        منظور بي 

شـان بـا     مؤيد اين امر صدها سخنراني است كه در طول عمر شـريف           . گذارند  مي ها در ميان   با آن 

تالش وي ايـن بـود كـه آحـاد مـردم از جهـان واقعـي روي بـر                    . نوف مختلف جامعه داشتند   ص

گـري و انكـار واقعيـت جهـان آزادي           چرا كه با رواقـي    . نگردانند و به درون خود واپس ننشينند      

آگـاهي  «را حالت     فيلسوف آلماني آن   )٧٨: ١٣٦٧پالمناتز،   (چيزي كه هگل  . حاصل نخواهد شد  

گيري در صـدد نيـل بـه         ه در آن افراد با پناه بردن به اخالق و عرفان و گوشه            حالتي ك . »اندوهبار

  . اند يگانگي روحي خويش

خواهند كه بـه      مي از مردم پي در پي    بخش باشد و     تواند رضايت  از نظر امام اين نگرش نمي     

جهت خرسندي معنوي، خود را با طيب خاطر در معرض جهان باز قرار دهند و از رويارويي بـا                   

تفاوتند، بـه دنبـال      اند يا نسبت به آن بي      آنان كه رويگردان از جهان    . هراس نداشته باشند  وادث  ح

 لذا هنگام سخن گفتن از كارگران، كشاورزان و عشاير        . اند وصول به آرماني مبهم و دست نيافتني      



 
  

  

    

  

  
 نقش اعتمادسازي در افزايش مشاركت عمومي از ديدگاه امام خميني

 

١٢٩

عـل و   ها كه برجسته و باالست اشاره نمايند نه به فونكسيون منف           كوشند تا به نقش وجودي آن      مي

و كـشاورزان را    . داننـد   مي به اين جهت حيات يك ملت را مرهون كار و كارگري          . ها كارپذير آن 

به همين سياق عشاير را كـه تـا آن زمـان طفيلـي بـوده و                 . كنند  مي اساس استقالل كشور قلمداد   

  .نمايند  ميمعرفي» ذخاير انقالب«جايي در اركان جامعه نداشتند 

  

   تذليل دشمن .۱۱
خـورد امـروز     مـي كردند كه اين ملتي كه زماني از تشريك پاسبان جـا   ميرها گوشزدامام با 

ايـشان بـا    . دهـد  به خـود تـرس راه نمـي        كند، و   مي چگونه در برابر استكبار و اذنابش ايستادگي      

بردند و موانع را      مي برداري انقالبي را   هاي مستمر در جامعه كمال بهره      و انرژي ها   فراست، از مايه  

او كوشيد تا بـا اعتمـاد بـه     . نمودند  مي  واقعي و جدي معرفي كردن، پيش پاي مردم خرد         در عين 

ها در صحنه كـنش سياسـي را    ها، شرايط حضور آن و برانگيختن حس خود بودگي در آن     ها   توده

  .فراهم كند و نهيب استكبار را به خودش باز گرداند

سـتيژ   كـرد، پـر     مـي  ضت را تهديد  در ابتداي انقالب كه بيم موج و گرداب هايل، كشتي نه          

در هم شكـست، و زمـاني       » تواند بكند  آمريكا هيچ غلطي نمي   «كه   استكبار جهاني را با گفتن اين     

روابط ما با آمريكا روابـط يـك        «: كه زمزمه تحريم اقتصادي به گوش رسيد، بزرگ منشانه گفتند         

بـه عقيـده او تـا منـزوي          .»روابط يك غارت شده با يك غارتگر است       . يك ظالم است   مظلوم با 

طوالني زحمت و مشقت بكشيم تـا از فطـرت          هاي   ما بايد سال  «. توانيم مستقل شويم   نشويم نمي 

:  نـور  صحيفهخميني،  امام   (»ثاني خود متحول شويم و خود را بيابيم و روي پاي خويش بايستيم            

  .)۱۸، ج ۱۹۲

ي اين بود كه رفتار تحقيرآميز      له عمده در رويارويي با آمريكا و نظام استكبار        أبراي امام مس  

ايران تا آخر شـما   «گويد    مي لذا در جواب رئيس جمهور آمريكا     . ها با ملت ايران را پاسخ دهد       آن

  .)۲۱۵: همان (»را تحقير خواهد كرد

دنبال خودشناسي ه گرفت و در حقيقت ب  ميتر از ايران را در بر وسيعاي  وسعت كار او پهنه  

  .»م كرده و شرق بايد خودش را پيدا بكندشرق خودش را گ «.شرق بود
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 مـشاهده  زماني كه پيكر زخم خورد كشورهاي اسالمي تهديدات روز افزون صهيونيـسم را            

المللـي كـه از      بينهاي   ها و قدرت اقتصادي و حمايت      د، با هشدار به تسليحات مرگبار آن      نكن مي

هـر  «دهند كه اگر مسلمان       مي شگونه نماي  شود، قدرت مسلمانان و خذالن دشمن را اين         مي ها آن

 .)۸، ج ۲۳۵: صـحيفه نـور  خمينـي،   (برد  ميريختند او را سيل  ميكدام يك سطل آب به اسرائيل     

شد كه امام به خـوبي بـر تـرس و زبـوني مـسلمين و بـه خـصوص                      مي اين مطلب زماني مطرح   

 و نترسـيدن را  حال سعي داشت كه حس ايـستادگي  اين با. ها از استكبار واقف بود     زمامداران آن 

گاه كه نيروهاي  يعني آن. زمان وقوع جنگ تحميلي بودها  يكي ديگر از نمونه. ها بيدار كند در آن

عراقي با تمهيدات فراوان لجستيكي و تبليغات زهرآگين به دنبال القاي ضعف در روحيه مردم و                

الخيـر فـي مـا      «كه  شكست آني كشور و انقالب بودند، اين جمله بلند نيوشاي جان ايرانيان شد              

 و مردم دريافتند كـه دفـاع نيـز بخـشي از مواجهـه      )۱۳، ج   ۲۴۷: صحيفه نور خميني،  امام   (»وقع

  . انسان با حوادث موجود در عالم است و بايد ايستادگي كرد

  

  گيري نتيجه
. دانست  مي فرايند مشاركت عمومي   ثر بر ؤترين عامل م   امام خميني، اعتماد و خودباوري را اصلي      

سده اخير مردم مجال چنداني جهت دخالـت         ا وقوف به اين حقيقت كه در تاريخ سياسي دو         او ب 

اند و موانع بازدارنده سياسي، عقيدتي و فرهنگي همـواره           گرفتن امور نداشته   عهدهه  در كارها و ب   

  .انداخته است  ميمشاركت را به تعويق

باشد، مـشاركت و هميـاري   از سوي ديگر باور داشت كه هر جا سطح اعتماد اجتماعي باال      

اجتماعي كمتر است و در صورت اعتالي       هاي   مختلف جامعه بيشتر و آسيب    هاي   مردم در صحنه  

آيند و خـود      مي توده به وضعيت مطلوب از نظر روحي و رواني، نه تنها از اغتشاش ذهني بيرون              

گيـري   عكنند، بلكه در كشاكش جامعه مـدني و دولـت موضـ             مي والنه در صحنه احساس   ؤرا مس 

نيـز كـه تـاكنون بـه صـورتي          ) دولت(از طرفي حوزه سياسي     . دهند  مي از خود نشان  اي   متعهدانه

وظيفـه مهمـي    . دارد ميمغشوش از وضعيت خود ناآگاه بود به سوي وضعيت آرماني خود گام بر            

 در نظر داشتند، بر داشتن موانع جدي بود كـه         ) فقيه ولي(كه امام براي آتوريته سياسي و مذهبي        

كرد بلكه   موانعي كه نه تنها حس اعتماد جمعي را تقويت نمي         . كرد  مي مشاركت عمومي را سلب   
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خود اين امر به منزله كار خطير و ارزشمندي         . داد  مي رفتگي را اشاعه   روحيه يأس و در خود فرو     

  .شدند ساخته نبود  ميدار و مصاديقي كه امر زمامداري را عهدهها  بود كه از ديگر بديل

  

  بعمنا
اهللا عبـدالغني اردبيلـي،    آيـت . ٣  تـا ١ مجلدات   ،تقريرات فلسفه اسفار   )۱۳۸۱ (اهللا  روح ،امام خميني ـ  

  .سسه تنظيم و نشر آثارؤم

  .نشر آثارتنظيم و سسه ؤ، م٢١، ١٨، ١٤، ٨، ١،٤،٧ مجلدات ،صحيفه نور ،اهللا  روح،امام خمينيـ 

  .آثار نشرتنظيم و سسه ؤ، م١٣، ١٠، ٧ مجلدات ،صحيفه امام ،اهللا  روح،امام خمينيـ 

انتشارات نهضت زنان   : تهران،   ترجمه سيداحمد فهري   ،طلب و اراده   )١٣٦٢ (اهللا  روح ،امام خميني ـ  

  .مسلمان

 ترجمه سيداحمد فهـري، پيـام       ، مصباح الهدايه الي الخالفه و الواليه      )۱۳۶۰ (اهللا  روح ،امام خميني ـ  

  .آزادي

  .آثارو نشر سسه تنظيم ؤ م،ل حديثشرح چه ،اهللا  روح،امام خمينيـ 

  .نشر مركز: تهران ،راد جمه منوچهر حقيقتي تر،هگل و جامعه مدرن) ۱۳۷۹(تيلو، چارلز ـ 

انتـشارات مركـز اسـناد انقـالب     : ، تهران ٢جلد  » نهضت امام خميني   «)١٣٧٦ (روحاني، سيدحميد ـ  

  .اسالمي

مؤسـسه نـشر   : ، تهـران ات افـراد از امـام   مجموعه خـاطر ،پابه پاي آفتاب )١٣٨٠ ( رضا،ستوده امر ـ  

  .پنجره

: تهـران  و موسـي عنبـري،       ها ترجمه دكتر غالمرضـا جمـشيدي      ، هراس بنيادين  )۱۳۷۹ ( بابي ،سعيدـ  

  .دانشگاه تهرانانتشارات 

  .ش ترجمه حسن ملكشاهي، انتشارات سرو،فصول منتزعه) ۱۳۸۲(فارابي، ابونصر محمد ـ 

  .انتشارات جاجرمي: تهران ترجمه عباس ميالني، ، جامعه مدنيدولت و )١٣٨٣ (گرامشي، آنتونيوـ 

  . انتشارات خوارزمي:، تهران ترجمه محمدحسن لطفي،گفتارها )١٣٧٩ (ماكياولي، نيكولوـ 

وزارت فرهنـگ  :  ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهـران ،مروج الذهب) ١٣٦٥(بن الحسين    ـ مسعودي، علي  

  .و آموزش عالي

  .اميركبير: ، تهراندين و مذهب در عصر صفوي) ١٣٦٣(ـ مير احمدي، مريم 

  .نشر چشمه: تهران، برماسها بازخواني )۱۳۸۱ (نوذري، حسينعليـ 
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