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ایراندر جریان انقالب اسالمیبر سرمایه اجتماعی) ره(رهبري امام خمینی تأثیر

  

  1 سید حسین اطهري

  

  چکیده

ها دانست که موجب ایجاد هنجارها و شبکه، اي از عناصر نظیر اعتمادجمعیتوان مجموعهرا می سرمایه اجتماعی

 حرکت درآوردن به. گرددتسهیل می  آن همکاریها و در قالبشدهارتباط و مشارکت بهینه اعضاي یک جامعه 

ها است ودرفرآیند ایجاد راه تجمیع نیروها وتقویت همکاري اي مثبت در مؤلفه، هاي اجتماعی متروكسرمایه

اجتماعیها که ازمصادیق مهم تغییراتاین نکته در انقالب.  اجتماعی نقش قابل توجهی دارد-تغییرات سیاسی

این مهم بابکارگیري  و اعتمادند آگاهی و، ها نیازمند مشارکتچراکه انقالب. یابداي میستهجایگاه برج، هستند

و ابعاد  اجتماعی ۀسرمایتبیین مفهوم  در این نوشتار پس از. شودسرمایه اجتماعی و استفاده بهینه از آن میسر می

با تکیه بر تحلیل گفتارها و واکاوي و ) ره(امام خمینی نظري و عملی ةبا نگاهی استنباطی و مبتنی بر سیر، آن

 ۀسه مؤلف، و نهادهاي مذهبی عناصر گیري بهینه ازبهره  باایشان دهیم که نشان می،اندیشه وي در این باب

 مطلوب و  اجتماعی جامعه ایران را به طرزۀنتیجه توانست سرمای در تقویت نموده و مشارکت را  وانسجام، اعتماد

  . نظام جمهوري اسالمی تقویت و مدیریت نمایدراستاي شکل گیري  در

  

   . ایرانانقالب اسالمی، مردم، انسجام، اعتماد، مشارکت، سرمایه اجتماعی، )ره(امام خمینی: هاواژهکلید 
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  مقدمه

در . چگونگی و پیامدهاي وقوع انقالب اسالمی ایران از ابعاد گوناگون قابل بررسی است، علل

به عنوان رهبر در رخداد این انقالب مذهبی و مردمی غیرقابل ) ره(این بین تأثیر امام خمینی

 نظام برآمده ةتأثیري که نه تنها در دوران مبارزه بلکه درتداوم محتواي انقالب و ادار. انکار است

، هاي سیاسیدگرگونیبه نحوي که اکثرقریب به اتفاق رویدادها و. از آن نیز خود را نشان داد

 معنا ایشان و اقدامات ي اندیشهیران در دوران انقالب و پس از آن در سایهفرهنگی و اجتماعی ا

  . یابدو مفهوم می

ي انقالبی و پساانقالبی ایران  مدیریت جامعهةتوان در شیودلیل اصلی این همنشینی را می

به » سرمایه اجتماعی«نقش ایشان در تقویت ، در این فرآیند. دانست) ره(توسط امام خمینی

سرمایه . فضاي جامعه انقالبی ایران قابل توجه است ان عاملی مؤثر در حفظ روحیه وعنو

ها و مؤسساتی انجمن، تعامالت، هاشبکه، به معناي مجموعه روابط اجتماعی در نگرشی کلی

، هاي مشترك شکل گرفته و بر محور اعتماد جمعیاست که به واسطه هنجارها و ارزش

،  اخیر در موضوعاتی نظیرتوسعه انسانیۀدو ده این مفهوم گرچه در .نمایدتسهیل می همکاري را

رواج وکاربرد بیشتري یافته است اما در  . ...خواهی ودموکراسی، سازيملت، حقوق شهرندي

قدمتی در حدود نیم قرن دارد که ، شناسی و ادبیات مرتبط با دگرگونی سیاسیي جامعههاحوزه

  . شددر ادامه به آن اشاره خواهد 

بر سرمایه ) ره(این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که تأثیر رهبري امام خمینی 

اجتماعی در جریان انقالب اسالمی ایران و تحوالت پس از آن چگونه بود؟ به این منظور پس از 

با تکیه بر تحلیل محتواي ، هاي آنهاي سه گانه سرمایه اجتماعی و ویژگیتبیین مؤلفه

مدار این پژوهش گرد .  در این باب خواهیم پرداختایشان به واکاوي اندیشه )ره(امامگفتارهاي 

هاي رهبري که هم داراي ویژگی به عنوان) ره(گردد که امام خمینیاین فرضیه اصلی می

گیري هوشمندانه توانست با بهره، گذار بودگر و هم واجد خصایص رهبران سیاسترهبران بسیج

  . سرمایه اجتماعی متروك جامعه ایران را به حرکت در آورد، مذهبیاز عناصر و دقایق 
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     اجتماعی  سرمایه مفهوم) الف

هاي اقتصادي و اجتماعی جوامع  اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسیسرمایه

 اي جامعه شناسانهسرمایه اجتماعی به شکل امروزین آن و با صبغه. مدرن مطرح گردیده است

در سال »مرگ وزندگی شهر هاي بزرگ آمریکایی«و در کتاب» جین یاکوب«نخستین بار توسط

مورد » تنامارابرت پ«و » جیمز کلمن« توسط 1980 و 1970در دهه .  به کارگرفته شد1961

 هاي محلی و با واگذاري نقش دولت به سازمان1990دهه  استفاده قرار گرفته و در نهایت از

گذاران قرار  به وجود آمد مورد توجه سیاست1ي که در سطح نظام بین المللاتغییرات گسترده

  . )10:1385شیروانی (گرفت

او سرمایه اجتماعی را به .  سهم زیادي در عمومی کردن این اصطالح دارد2رابرت پاتنام 

هنجارها و ، هایی از سازمان اجتماعی چون اعتمادویژگی«:کندطور خالصه این گونه تعریف می

، فیلد(»هاي تعاونی بهبود دهندها که می تواند کارآیی جامعه را از طریق تسهیل کنششبکه

   از سرمایه  اساسی  انباشت  که  در جایی  داوطلبانه  و تعاون همکاري، »پاتنام« تعبیر به. )12:1386

   صورت سانی آ  باشد به  وجود داشته  تعهد مدنی هاي  و شبکه  قواعد مبادله  در قالب اجتماعی

   اشاره  منبعی با ارزش  عنوان  به  شبکه  یک  اعضاي  پیوندهاي میان  تعریف او به در واقع. گیرد می

شود  اعضاء می  اهداف  تحقق  موجب  هنجارها و اعتماد متقابل  با خلق دارد که

)Szreter,2002:574( .هنجارهاي و   تعامالت توان حاصلترتیب سرمایه اجتماعی را میبدین  

  احساس،  اجتماعی هايگروه،  متقابل  اجتماعی تعامل،  نظیر اعتماد متقابل  و اجتماعی گروهی

   نظام  در یک  و کار گروهی  از آینده  مشترك  وجود تصویري احساس،  و گروهی  جمعی هویت

ضویت در شود که با عخالصه می» روابط «ةایده محوري این تعریف در واژ.   دانست اجتماعی

این رسد  نظر میبه. )10:1386، فیلد(شوندهاي مشترك عملیاتی می ارزشۀها و مجموعشبکه

اي دگرگون شود که کنش آید که روابط میان افراد به شیوهنوع از سرمایه زمانی به وجود می

. )46:1377، کلمن(جمعی را تسهیل کند

                                                          
گسترش رسانه هاي جمعی به ، دئولوژي هاي دولت گرااز جمله این تحوالت می توان به فروپاشی شوروي و ناکامی ای - 1

جهانی «فرهنگی واقتصادي و در مجموع فرآیند ، ویژه اینترنت و افزایش روابط غیردولتی افراد در قالب نهادهاي علمی

. اشاره نمود» شدن

2 - Robert Putnam
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گرداند که  شبکه اجتماعی باز میهاي ناشی ازپاتنام محور اصلی این بحث را به ارزش

ها را به ظهور رسانده و در جمعی و آشناي جامعه است و مردم تمایل دارند در روابط اجتماعی آن

، نیز به مانند پاتنام» فرانسیس فوکویاما«. )Potnam,2002:19(تعامالت خود به کار گیرند

   معینی را مجموعه اجتماعی آندهد و حتی درتعریف خود از سرمایهها میمحوریت را به ارزش

  شان  میان  و تعادل  همکاري  که  گروهی  اعضاي داند که می  غیررسمی هاي از هنجارها یا ارزش

هاي مشترك هنجارهایی را ارزش. )11:1379، فوکویاما( هستند ؛ در آن سهیم مجاز است

  . مشخص خواهد کرد که ساخت روابط را شکل خواهد داد

اي را که از طریق آن هنجارهاي اجتماعی ایجاد می شود را در هاي عمدهوشفوکویاما ر

 هنجارهاي ساخت -2،  هنجارهایی که به لحاظ نهادي ساخته شده-1کند؛  طبقه ذکر میچهار

 -4،  هنجارهاي ساخت یافته بر پایه ساخت مندي برون زاد-3، یافته به شکل خودجوش

  . )21 :1385، اختر محققی(یعتهنجارهاي ساخت یافته برگرفته از طب

مندي برون زاد که به نقش هنجارهاي ساخت یافته بر پایه ساخت، هاي فوقدر میان روش

فرهنگ و تجربه مشترك تاریخی اشاره دارد؛ روشی است که به ، ایدئولوژي، نهادهایی چون دین

ها در فرایند انقالبا که چر، افتدهاي اجتماعی مؤثر ها و یا جنبشرسد در فرآیند انقالبنظر می

هاي انقالبی اگر چه ممکن است بر اساس ایدئولوژي« .هستند ایدئولوژي خود نیازمند

 »هاي فکري و فلسفی بنا شده باشند اما بیشتردر پی دستیابی به نتایج عملی هستند دستگاه

، س ایدئولوژيدر واقع سرمایه اجتماعی در فرآیند انقالب بیشتر بر اسا. )81: 1379، بشیریه(

 هر چند برخی بر این باور هستند که. شودفرهنگ و تجربه مشترك تاریخی ایجاد و تقویت می

ایدئولوژي در کنار مفاهیمی چون فروبستگی و ثبات ساختارهاي اجتماعی از عواملی است که 

د دارند ها به این نکته کلیدي تأکیآن.  سرمایه اجتماعی استةهم ایجاد کننده و هم نابود کنند

گذشت زمان  با تجدید نشود سرمایه انسانی وسرمایه فیزیکی اگر که سرمایه اجتماعی همانند

  . )490:1377، کلمن(مستهلک خواهدشد

اي بدون برخورداري تصور این موضوع مشکل خواهد بود که یک انقالب توده،  براي نمونه

لی براي اعتقاد به پیروزي نزد از برنامه ایدئولوژیک که هم شورش را توصیه کند و هم دالی

کارآیی سرمایه اجتماعی . )210: 1382، گلدستون(بتواند موفق شود، کنندگان عرضه نمایدشرکت



  169........................................................................ایراندر جریان انقالب اسالمیایه اجتماعیبر سرم) ره(تأثیر رهبري امام خمینی

کنند و یا در وضعیتی غیر عادي به سر در جوامعی که مرحله گذار از سنت به مدرنیته را طی می

گذاران و چرا که سیاست. هددخود را نشان می)  ...بالیاي طبیعی و، جنگ، انقالب(برندمی

 احیاکننده، تأسیسیتوانند اقدامات ي نامرئی جامعه است که میسازان با تکیه بر این قوهتصمیم

توان به اثرگذاري رهبران و نخبگان بر در این جا می. گرایانه خود را عملیاتی سازندو اصالح

  . سرمایه اجتماعی اشاره کرد

رهبران «. گیرندهاي گوناگون قرار میشان در جایگاههايژگی    ویرهبران انقالبی با توجه به

پیدایش جنبش انقالبی را فراهم ي عقیدتی که اصول و زمینه» فکري یا ایدئولوژي پرداز

کنند و با استفاده از اصول و جهان بینی خاص خودازنهادهاي سیاسی موجودسلب مشروعیت  می

اي مهارت تحریک مردم به عمل سیاسی هستند؛ سالح که دار»بسیج گر«رهبران. نمایندمی

-ساده و عامه فهم می ي آن ایدئولوژي انقالب رازبان و نطق و بیان است که به وسیله هاآن

نهادینه ي تحکیم قدرت وهستند که وظیفه» گذارمدیر یا سیاست«دسته سوم رهبران . سازند

تواند البته این سه ویژگی می. به عهده دارندکردن آن را به ویژه پس از به ثمر رسیدن انقالب 

  . )93:1379بشیریه (هم زمان در یک شخصیت واحد با شدت و ضعف متبلور شود

تحریک و همراه ساختن سرمایه اجتماعی ، کنشگر انقالبی در بسیج منابع نیازمند تقویت

براي آن . سازدراهم میزمینه تأثیر رهبران را ف، هاي فوقاست و قرار گرفتن در هر کدام از دسته

هاي خردي هستیم که به واکاوي نیازمند مؤلفه، که بتوان این اثرگذاري را مورد بررسی قرار داد

  . رساندمفهوم سرمایه اجتماعی یاري می

 »2 اجتماعی انسجام«، »1اعتماد اجتماعی«توان  می  اجتماعی شده سرمایهمطالعه آثار تولید  با

هاي تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی نام برد که با هم را به عنوان مؤلفه »3 اجتماعی مشارکت«و 

همکاري متقابل و ، هاي اجتماعیاتصال بین شبکه، از نظر پاتنام. اي متقابل دارندرابطه

 دهداین برداشت از سرمایه اجتماعی به ارتباطات اهمیت می. اعتمادسازي مهم است

)szreter,2002:575( .  

                                                          
1 - Social Trust
2 - Social Cohesion

3 - Participation Social
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. شود اعتماد اجتماعی محسوب میۀبستري براي عملیاتی شدن مقول »1اد اعتم شبکه« 

هنجارها ،  یکدیگر از اطالعات  به  اعتماد متقابل  براساس  که  گروهیز ا است   اعتماد عبارت شبکه

   نقش  رو اعتماد بین اعضاء از این. کنند  می  خود استفاده بین  در مبادالت   یکسانی هاي و ارزش

 اعتماد  شبکه.  دارد  تبادالت گونه  این  به  مربوط هاي  هزینه  فرآیندها و کاهش  در تسهیل زیادي

اعتماد از نظر . آید  وجود   به  مختلف هاي ها و سازمان گروه  و یا بین  گروه  افراد یک تواند بین می

ه پذیر نیست میزان آمادگی براي ایجاد روابط در مواردي است که نظارت توجی» کالوس اوفه«

هاي سنگینی در بردارد یا سنجش فراوانی آغاز این این گونه روابط و مدت زمان حفظ یا هزینه

  . )211 :1384، اوفه(آن توسط یک فرد است

اعتماد » شما «  به من. کنند  می  و انتشار اعتماد را فراهم  انتقال  امکان  اجتماعی هاي شبکه 

.  شما اعتماد دارد  به  که  ساخته  اعتماد دارم و او مرا مطمئننیز» او «  به  من دارم چرا که

   اشکال  افراد به  بین  و غیررسمی  شخصی  از روابط  در فرایند انتقال  که  است اي اعتماد مسأله...«

،  شده  انباشته  متقابل  و مبادله قانون،  قرارداد  به وسیله  که  در فضایی  شده  و عمومی نهادي

  . )283:1383، ازکیا و غفاري(» است  گردیدهمحصور

،  یاصنفی هستند  یا انجمن  ازگروه  عضوي  مختلف  اشکال  به  افرادش  که اي جامعه هر رد

  کنترل. شود می بیشتر  بسیار  گروه  بیرون حتی  و  گروه  به  نسبت شان و مسئولیت اعتماد درصد

  هاي  صندوق مثل( فراخانوادگی هاي  شبکه برقراري، شیخوی  و خانوادگی حمایت، تر آسان  اجتماعی

  هع در جام  اجتماعی  سرمایه  مثبت نتایج  از فواید و  قوي  مدنی و ایجاد فرهنگ )الحسنه قرض

هاي  پیشبرد برنامه، هاي مردم و نخبگان فکري جامعهاعتماد اجتماعی در میان توده. است

. انجامد به رفاه اقتصادي و امنیت فکري میبلندمدت کند و در گرایانه را تسهیل می توسعه

آمیز   موفقیت  و همکاري  مدنی  مشارکت هاي شبکه،  متقابل  معامله هنجارهاي، اعتماد اجتماعی«

ها و   مهارت  کارآمد مستلزم  جویانه  همکاري وجود نهادهاي. کنند  می  یکدیگر را تقویت متقابالً

   همکاري  وسیله  خود به  نوبه  اعتماد نیز به ها و این مهارت اما آنباشد   می  اشخاص اعتماد بین

   اقتصادي  رفاه  به  مدنی  مشارکت هاي هنجارها و شبکه. شوند  می و تقویت  تلقین  یافته سازمان

د اعتما.  )309:1379، پاتنام(»شوند  می  تقویت  رفاه  این ۀ وسیل  خود به  نوبه نمایند و به  می کمک

                                                          
1 - Network of Trust
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   نحو قابل تواند به می  اعتماد متقابل اجتماعی سنگ بناي رابطه سالم در جامعه است و افزایش

   عنوان به،  یابد  انتقال  اجتماعی  سطح  به  نظام را باال ببرد و اگر از حد فردي  یک  کارآیی توجهی

تالش مدیران و ، مینهیکی دیگر از اقدامات مهم در این ز. شود  می  تلقی  با ارزش  سرمایه یک

ها و واحدهاي سازمانی و نیز بین واحدهاي بین اعضاي گروه» اعتمادسازي«رهبر سازمان براي 

- اعتماد نیز صرفاً با ایجاد روابط و ارتباطات مستمر موفق به تدریج شکل می. مختلف است

  . )20 :1385، اختر محققی(گیرد

ظاهر ، هبران سیاسی همچون سبک فرديهاي شخصیتی ربرخی ویژگی، در جوامع توده گرا

یا جاذبه شخصی » کاریزما«اي و حسن شهرت اخالقی که اغلب با مفهوم وبري و مهارت رسانه

. سازد می زمینه اعتماد به رهبران سیاسی را فراهم Eisenstad,1995:313)(شودشناخته می

   داشته و ناظر بر میزان  لت جامعه دال  یک  اعضاي  میان  جمعی  برتوافق » اجتماعی انسجام« 

ازکیا ( است  تمایز یافته هاي فرهنگ ها و خردهگروه،  کنشگران  بین  متقابل  رابطه و الگوي

. کند  و معنا پیدا می  شکل  معین  تعاملی  حوزه  در یک  اجتماعی انسجام. )286:1383وغفاري 

. نامد می»1 جمعی عاطفه«آید   وجود می  بهافراد  تعاملی   را که در میدان احساسی» امیل دورکیم«

 نحو  آید و بدین  به وجود می  جمعی  مناسک  طی  اکثراً  عمیق  جمعی  عاطفه از نظر دورکیم

  . )287-286:همان(کند  می  را فراهم  اجتماعی  انسجام  و تحکیم  افزایش موجبات

شترك در حول اهداف بر تعهد و عمل م» مشارکت اجتماعی«از دیدگاه جامعه شناسی  

موقت ، مشارکتی که ممکن است بسته به اهداف مورد دستیابی. مشخص و مشترك تأکید دارد

که حائز   نوعی تعامل وجود دارد  اجتماعی  ومشارکت  اجتماعی  انسجام بین. یا طوالنی مدت باشد

   و تعامل  ارتباط اي بر  متقابل هاي  ظرفیت قابلیت،  مشارکت هاي شرط  از پیش یکی.  است اهمیت

   در قالب  گروهی  بین  روابط  بر گسترش  داللت  اجتماعی مشارکت.  است  با دیگران داشتن

 و غیر   محلی  خصلتی  معموالً  دارد که هاییها و گروه اتحادیه، هاباشگاه،  داوطلبانه هاي انجمن

   در قالب  مختلف فرآیند اجتماعی در   مردم  و درگیر ساختن  مشارکت شان  دارند و هدف دولتی

   ارادي هاي از فعالیت  دسته  بر آن  اجتماعی مشارکت «  عبارتی به.  است  اجتماعی هاي سیاست

   و به  کرده شهر و روستا شرکت،  در امور محله  جامعه  یک ها اعضاي آن  از طریق  دارد که داللت

                                                          
1 - Collective Emotion
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، محسنی تبریزي(» دارند  مشارکت  اجتماعی  حیات  دادن  در شکل  یا غیرمستقیم  مستقیم صورت

   مختلف هاي  عرصه آید و  بر می  جامعه  از متن  است که  مشارکتی  اجتماعی مشارکت) 108:1369

 در   ویژه به  اجتماعی   عمران هاي  در برنامه  مشارکتی چنین. گیرد  را هم در بر می زندگی اجتماعی

   چون  مشارکتی  وجود نهادهاي  اجتماعی  مشارکت نمود عینی.  دارد اي  ویژه جایگاه،  روستاها سطح

  .  است  و غیردولتی  محلی هايسازمان، هاگروه، هاانجمن

   توسعه  براي  را که  الزاماتی  تمام  درحقیقت  اجتماعی سرمایه، از بعد مباحث مربوط به توسعه 

   کارگیري  به  که  طوري به. دهد  می درخود جاي، رند دا  ضرورت  جامعه  شتابان  توسعه  ویژه و به

 و  اجتماعی، اقتصادي،  کشور در ابعاد سیاسی  رونق باعث،  در این فرآیند  اجتماعی  سرمایه درست

  . شود  می فرهنگی

 را براي آن یهایمی توان ویژگی، تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی در مجموع و با بررسی

 سرمایه اجتماعی نقش ،ها است نه افرادسرمایه اجتماعی متعلق به گروه :ند از که عبارتبرشمرد

سرمایه فیزیکی و انسانی را می توان وارد کرد اما ، کندمتصل کردن افراد به یکدیگر را ایفاء می

سرمایه اجتماعی برخالف دیگر انواع سرمایه ، توانیم وارد کنیمهرگز سرمایه اجتماعی را نمی

ها شود که از طریق آنهایی میسرمایه اجتماعی باعث گسترش آگاهی افراد از شیوه، تسیال اس

سرمایه اجتماعی برخالف دیگرانواع سرمایه هرچه از آن ، خورندها به هم گره میسرنوشت

. )364:1387ناظمی (یابدکند بلکه افزایش نیز میبرداشت شود نه تنها کاهش پیدا نمی

قوت و ضعف خود را ،  شد سرمایه اجتماعی معموالً در شرایط بحرانگونه که اشارههمان 

   و همدلی همکاري . یابددهد اما در مواقع عادي نیز مجال حضور و نقش آفرینی مینشان می

هاي مذهبی در ایام همیاري داوطلبانه در هیأت،  سال جنگ با عراق  هشت  در زمان  ایران مردم

، هاي اجتماعی و مناسبت عزاداري،  ازدواج میاري مردم در مراسمه، هامحرم و سایر مناسبت

مشارکت ،  زده  مناطق زلزله  مردم  به  رسانی کمک، مشارکت مردم در بازسازي مناطق جنگ زده

 در ایران   اجتماعی هایی از تاثیرگذاري سرمایهنمونه ...خیرین مدرسه ساز و، در جشن نیکوکاري

  . است
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  ماعی در دوران انقالب و پس از آن امام بر سرمایه اجتتأثیر رهبري) ب

هم رهبري فکري و هم مدیریتی و بسیج گرانه انقالب را به عهده داشت اما در ) ره(امام خمینی

در این حوزه از قدرت ) ره(توان گفت که امام خمینیمی، ارتباط با بحث سرمایه اجتماعی

  .  استبرجستهنبه از رهبري ایشان گرانه باالیی برخوردار بوده و این ج بسیج

بر سرمایه اجتماعی در دوران انقالب و بعد از آن بدون ) ره(بررسی تأثیر رهبري امام خمینی

اجتماعی و سیاسی در بین مردم از ، به دلیل اعتبار و وجهه مذهبی وي پذیرفتن این نکته که

لیت مذهبی و مردمی قابلیت تأثیر امام به دلیل مقبو. مقبولیت زیادي برخوردار بود؛ ممکن نیست

  . بر سرمایه اجتماعی را یافته و توانست به عنصري تأثیرگذار بدل شود

   اعتماد-1

هاي آخر حکومت محمدرضا پهلوي و در شرایطی که اعتماد به وضعیت موجود به شدت سال در

اد مردم در اعتمادي حاکم به تقویت اعتم توانست در فضاي بی)ره (امام، کاهش یافته بود

این فرایند از طریق تأکید بر همبستگی و وحدت بین همه اقشار . راستاي اهداف انقالبی بپردازد

جا که مردم ایران خود داراي از آن. انجام می شد هاي تاریخی از بزرگان دینو ذکر نمونه

 تأکید بر امام با، ها مطرح بوداز هویت آن هاي مذهبی بوده و مذهب به عنوان یک جنبه علقه

هاي مهم هویتی ایرانیان را برجسته یکی از جنبه حفظ و اجراي هنجارهاي مذهبی از یک سو

کرده و از دیگرسو سلب اعتماد مردم از منابع هنجارساز رسمی حکومت پهلوي و عدم اجراي 

  . مطلوب آنان را موجب شد

 گرفت؛ شأن ایجابی و پس از پیروزي انقالب و زمانی که امام در رأس حکومت انقالبی قرار

این . هاي دینی خود را نشان داد و باعث تقویت اعتماد مردم به حکومت گردیدتأسیسی آموزه

جا که امام را به عنوان شخصیتی می شناختند تر گردند و از آنشد تا مردم هم بستهامر باعث 

در . شان پذیرفتنی بوداعتماد به شیوه رهبري ای، ها را درنظر داردکه منافع دنیوي واخروي آن

هاي خود در اختیار مردم ها و بیانیههایی که امام از طریق سخنرانیواقع اطالعات و آگاهی

ها و در راستاي تأکید بر همبستگی و وحدت بین همه اقشار و دعوت نمودن از آنگذارد  می

را فراهم ی تقویت اعتماد اجتماعموجبات هاي مذهبی بود که استفاده از نمادها و شخصیت

  . نمود می
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   تأکید بر همبستگی و وحدت بین همه اقشار1-1

دشمن داخلی که استبداد ، در جریان انقالب به دلیل ماهیت متمرکزکننده این پدیده اجتماعی

شاهی بود براي مردم در اولویت قرار گرفت و همبستگی و وحدت در مقابل غیریتی به نام 

صدا  هم،همه با هم«مام بایددن آن و پیروزي از منظر اایجاد شد که براي بیرون کر» شاه«

اختالف نیندازید که . شود کارشاگر این صداي توحید را با هم بلند کنید این تمام می ...بشوید

باید همه با هم . انتحار مسلمین است، امروز اختالف. اي بگیردهرکس از یک گوشه

معرفی » اسالم«ن امام محور همبستگی را در این زما. )171 :4ج1378، صحیفه امام(»باشید

که به آغوش اسالم که «خواهدمی» اندجمیع اشخاصی که انحرافی داشته«کند و حتّی از می

در این موقع «چرا که  ». پذیریمضامن سعادت آنان است برگردند که ما آنان را برادرانه می

 دارد باید سعی شود که از هر حساس که کشور ما بیش از هر زمانی به اتحاد و اتفاق احتیاج

. )487: 5،ج1378، همان( »اختالفی احتراز شود

در واقع اهمیت نقش و جایگاه مذهب در اندیشه امام باعث شده بود تا راهبردهاي مبارزاتی 

این نگرش هرچند نیروهاي فعال در مبارزه با رژیم را گرد . ایشان آمیخته با نگرش مذهبی باشد

بدین ترتیب .  متمرکز ساخت اما محتوایی سیال وچندالیه داشتمحوري مشخص و جذاب

جامع و شامل ، به عنوان یک رهبر انقالبی برگزیده بود چنان کلی) ره(گفتاري که امام خمینی«

به عنوان نمونه همگان . یافتندخود را درآن متبلور و مجسم می، هاي مبارزي گروهبود که همه

 آن چنان به باورهاي "سلطنت از اساس غیر قانونی است"و"دشاه باید برو"در این شعارکه

گرایانه امام خمینی گفتار انقالب. شدمشترك دست یافته بودند که درآن شک وتردیدي روا نمی

، خلیلی(گرچه در ظاهر واحد بود ولی نماد بیرونی آن از حیث پذیرش بسیار متکثر جلوه داده شد

99:1385( .  

با این . ایشان باز هم بر پیوند و همبستگی مردم تأکید نمودند، نیزپس از پیروزي انقالب  

ها بیشتر از داخل به سطح بیرونی و معطوف به غیرهاي بیرونی و در تفاوت که دایره غیریت

  هاییمملکت.  راندند باز مراقبند  عقب  ما را به  که هایینآ« :رأس آن ایاالت متحده آمریکا گردید

  چهاگر چنان،  کنید  سستی چهاگر چنان.  هستند  ما را ببرند باز در کمین نافعخواهند م  می که

باز   نخواسته   خداي  که  است  ندهید ممکن  را دوام  نهضت این چه اگر چنان،  کنید انگاري سهل
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و بدین ترتیب سستی و عدم همبستگی را ) 426: 6،ج1378، صحیفه امام(»شود ها باز آن دست

  . شمردو این بار در قالب دشمنان خارجی بر می» غیر«اي بهره بردن فرصتی بر

با برجسته نمودن تأثیر وحدت و همبستگی مردم در پیروزي انقالب ) ره(امام خمینی

  :گوید می

   یک  کلمه  وحدت  ببرند که ها عبرت آن  ایران  قصه  از این  که  امیدوارم  ومن...«

   دیگر در آن  باید در ممالک  که  است ها چیزهایی این... اشت ند  ابزار جنگی  هیچ  که ملت

باید ،  بشوند  خارج اگر بخواهند از زیر بار اجنبی.   قرار بگیرد تفکر بشود و مورد بررسی

  ها تحتها و ملت دولت  همه  که  امیدوارم...شاءا ان.  را تغییر بدهند  فعلی هاي برنامه

   جمع  اسالم لواي  پیدا بکنند باید تحت  اگر بخواهند سعادت شوند و   جمع  اسالم لواي

 باشد و  ها نفوذ پیدا کنند و تا انحرافات دیگر در آن هاي نتوانند مکتب کهبشوند تا این

  ). 308 :8،ج1378، همان( »...  هست  و مشکالت  مسایل  نباشد این  اسالم  لواي تحت

نظر امام مورد توجه است محوریت اسالم است که چه در تقویت و تحکیم همبستگی از آن

 فکري جامعه و با روشن نمودن -امام با شناخت صحیح از فضاي فرهنگی. گرددبارها تکرار می

-اي در دوران بعد از انقالب یاد میاز همبستگی به عنوان سرمایه، تأثیر همبستگی در پیروزي

  . کند

  اي مذهبیههاي دینی و آموزه استفاده از شخصیت1-2

هاي مقوم اعتماد اجتماعی هاي بزرگ مذهبی از مؤلفهنمادها وشخصیت، هاگیري از اسطورهبهره

   تاریخی  حافظه  بهایشان. هوشمندانه و به جا از این مؤلفه استفاده نمود) ره(بود که امام خمینی

.  دارد  دستیابی  براي یمعین  نمودهاي   که  اکثریت  تاریخی حافظه. کرد  می  رجوع مخاطبان خویش

شده و  دیگر »  کربالیی « یابد تا ایران می  تداوم   تاریخ  انبیاء و سیدالشهداء در طول  مبارزه تاریخ

مخاطبان امام با داشتن چنین خاطره جمعی . ایثار و از جان گذشتن به ارزشی واال تبدیل گردد

یانات او وجود دارد که زندگی پیامبر و هاي متعددي در بنمونه. گردندتر میمشترکی هم بسته

عده قلیلی که وحدت و . کشدپیروان انقالبی به تصویر میامامان معصوم را در مقابل دیدگان

  :شان بودایمان رمز پیروزي
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پیغمبر اکرم که ایمان به قدرت مطلق خداي تبارك و تعالی داشت در صورتی  «

 لکن قدرت ایمان داشتند و قیام ...بودندکه عددشان کم بود و چیزي نبود و فقیر هم 

  ). 36: 5،ج1378، همان(»  . ...کردند و قدرت ها را یکی پس از دیگري شکستند

.  پاسخی به نداي وي بود1357راهپیمایی عظیم تاسوعا و عاشوراي مردم ایران در سال

ه کارگزاران گستردگی بسیج مردم علیه رژیم را ب، هاي آخر سلطنت پهلويرویدادي که در ماه

اي جمعی توصیف آن را اراده» میشل فوکو«آن نشان داد و سبب شد تا اندیشمندي همچون 

اي که هرگز اراده. کند که تنها و تنها براي یک هدف شکل گرفته و آن هم رفتن شاه است

  . )57:1386، فوکو(داندکسی آن را ندیده است و از این منظر فوکو آن را همچون خدا یا روح می

در واقع . تر نیز شداین تأکیدها در دوران جنگ تحمیلی نیز ادامه یافت و به نوعی برجسته 

حمله عراق به ایران چنان . آغاز جنگ باعث شد تا اعتماد اجتماعی بار دیگر به صحنه آید

» ارزش اجتماعی«احساسات ملی و دینی را برانگیخت که مقابله با آن و دفاع از وطن به یک 

هنجار «یک جریان ، هاي پرنفوذ رهبرها با پیامحرکت جوانان به سوي جبهه. تمبدل گش

به طوري که بسیاري از افراد مایل به .  اقشار را فراگرفتۀبه وجود آورد که به تدریج هم» درونی

شد ها شدند و نرفتن به جبهه یک نابهنجاري و درعین حال ناجوانمردي تلقی میرفتن به جبهه

 افراد داراي هدف مشترك مهم و فعالیت مشترك در جهت رسیدن به هدف در صورتی که«

دشمن مشترك ، مهمترین هدف مشترك. شودها زیاد میاحساس تعلق خاطر در بین آن، باشند

ها در جبهه. است و اگر این دشمنی بنیان مذهبی داشته باشد تأثیري صدچندان خواهد داشت

به » ایمان«ها روي داد و  و دگرگونی عمیق ارزشیک فرایند همبستگی و انسجام اجتماعی

، رفیع پور(»ترین همبستگی را در میان جوانان رزمنده به وجود آوردعنوان سیمان اجتماعی قوي

137:1377( .  

، و مفاهیمی نظیر شهادت )ع(در این مقطع نیز زندگی بزرگان مذهبی چون امام حسین 

شان طی و یاران) ع(راهی که امام حسین . سته گردیدبرج . ...تن ندادن به ذلت و، آزادیخواهی

  . طریق احسنی است که سعادت ملت را در پی دارد، نمودند

 باید " کربال  ارض  عاشورا و کل  یوم کل"   دستور آموزنده  که  است  آن مگر نه«

  عاشورا قیام،   در هر روز و در هر سرزمین  همگانی قیام.  باشد اسالمی  امت  سرمشق

   نشین  کاخ  ستمگران در مقابل،   بزرگ  و عشقی  و ایمانی  قلیل با عددي،  خواهانعدالت



  177........................................................................ایراندر جریان انقالب اسالمیایه اجتماعیبر سرم) ره(تأثیر رهبري امام خمینی

 در هر روز و   زندگی  سرلوحه  برنامه  این  که  است گر بود و دستور آن غارت و مستکبران

 دستور   و این... مکرر بود  عاشوراي  بر ما گذشت  که روزهایی.  در هر سرزمین باشد

  اي  با عده اگر چه،   مستضعفان  که  جهت  از آن تکلیف.  اي  و مژده  است تکلیفی،  هآموزند

مأمورند ،   عظیم  شیطانی  مجهز و قدرت  با ساز و برگ گرچه،   مستکبران علیه،  قلیل

 کربال قرار   ما را در شمار شهیدان  شهیدان  که  کنند و مژده  قیام  سرور شهیدان چونان

  ). 445 :9،ج1378، صحیفه امام(»  است  رمز پیروزي  شهادت  که  و مژده  است داده

هاي عزاداري بسان یک میراث معنوي مشترك و تالش تأکید همیشگی امام بر حفظ سنت 

خواهی جامعه ایران هاي آینده نیز به منظور تداوم روحیه انقالبی و عدالتبراي انتقال آن به نسل

  . تواند تأثیري شگرف بر تقویت سرمایه اجتماعی ایرانیان بگذاردمیمیراثی که . گیردصورت می

  روز را  حرف همیشه.   روز است  حرف همیشه،   روز است  سیدالشهداء حرف حرف«

 و   است  کرده ها حفظ  گریه  و سیدالشهداء را این  ماها داده دست.   است سیدالشهداء آورده

، خواهد  هیاهو می  هر مکتبی...؛   کرده ها حفظقالها و داد و  مصیبت این،  را مکتبش

، نباشد  زدن   سر و سینه  توي تا پایش،  نباشد  کن  گریه تا پایش،  بزنند  سینه باید پایش

،   داشته  نگه  زنده  را همیشه  اسالم  که  است  نقشی  یک  نقش  این...شود  نمی حفظ

   داشته  نگه ها زنده  گریه این،   داشته  نگه دهند زنده  می  آن  به  آب  هی  که  است گلی آن

   نهضت  این  که هاستهمین،   داشته  نگه ها زنده ذکر مصیبت  سیدالشهدا را؛ این مکتب

 جا  سیدالشهدا همه، رفت  نمی  پیش  هم  نهضت این، اگر سیدالشهدا نبود،   برده را پیش

ها از  محراب  همه...  جا محضر سیدالشهداست همه، کربال  ارض کل.  هست

   کرده  را منسی  اسالم شان و اعقاب اگر سیدالشهداء نبود یزید و پدرش.  سیدالشهداست

   آدمی  یک  ما براي... بود  منعکس  در خارج طاغوتی  رژیم یک،  بود  شده از نسیان. بودند

 و 526 :8،ج1378، همان( »!؟  کنیم  سکوت  شده  کشیده  را و رفته  اسالم  داده  نجات که

527 .(  

هاي مردم هم  انقالبی که از جانب توده-هاي اسالمی دیري نپایید که امام با تأکید بر آموزه

  دیدگاه خود را درباره جنگ ارائه کردند و جنگ ایران و عراق را نبرد ، شدحمایت می

در این نزاعی که االن بین اسالم « :خواندند» و کفراسالم «یا » حق و باطل«

 که نخواهند کرد -ها بر نهضت ماچه غلبه کنند خداي نخواسته این چنان...است و کفر

  ). 105: 11ج 1378، همان(»غلبه بر مسلمین است.  این غلبه غلبه بر اسالم است-
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ایران را داراالسالم دانسته و ، هاي دوگانه خصلت اعتقادي به جنگ بخشیدهامام با این گزاره

  :کنددفاع از آن را امري واجب عنوان می بر حسب ضرورت دفاع از اسالم

 ...باشید؛راه سعادت و افتخار بر سر دوراهی می،  اي ملت بزرگ اسالمی ایران...

، همان(...شور اسالم و راه ذلّت و ننگ ابديدرسایه پرافتخار جهاد براي خدا و دفاع از ک

  ). 271: 13ج،1378

نماید و از این طریق به تقویت دیوار امام بارها بر مرز ایدئولوژیکی و غیریت سازي تأکید می

داند که خود را سردار قادسیه صدام و صدامیان را کسانی می، امام. پردازداعتماد جامعه می

  . نداخوانند ولی رمز پیروزي قادسیه و مؤمنان صدر اسالم را اشتباه درك کرده می

کنند و  دفاع می...مردم ایران براي حفظ اسالم و کشور اسالمی و رسیدن به لقاءا

فرق است بین این عزیزان و گول خوردگانی که براي مقاصد پلید امریکا و وابستگان 

   ). 395: 14،ج1378، همان(اندد اسالم و قرآن مجید برخاستهآن به جنگ بر ض

. هاي مذهبی به تقویت اعتماد اجتماعی پرداختدن مؤلفهبه این ترتیب امام با برجسته نمو

تواند به شکلی دهد که این نهاد مذهب است که میپیشینه تاریخی ایرانیان نشان می

هاي نظري امام امري که به بن مایه. آمیز همبستگی و وحدت بین جامعه را تقویت نماید موفقیت

  . گرفت نیز مورد استفاده قرار میدر تقویت اعتماد اجتماعی یاري رساند و در عمل

   انسجام-2

امام برتوسعه و تقویت نهادهاي مذهبی همچون مساجد و ، راستاي تقویت انسجام اجتماعیدر 

هاي مذهبی تأکید کرده و با استفاده از شبکه ارتباطی روحانیون و ائمه جماعات ها و هیئتتکیه

  .  پرداختنداین عامل به تقویت هاي مذهبی مورد اعتماد مردم بودندکه از شخصیت

، محافل دینی همچون نماز جماعت هاي مساجد و به طورکلییکی از مؤثرترین فعالیت

همبستگی و تعاون بین افراد ، جلسات مذهبی و ادعیه مختلف به وجود آوردن انگیزه دوستی

، فوف جماعتجامعه بود زیرا ازدیدگاه روان شناسی اجتماعی حضور مستمر افراد در مساجد و ص

شود و پس از مدتی کوتاه خود به خود باعث تحریک احساسات درونی نسبت به یکدیگر می

 با توجه نیز) ره(امام خمینی. کندهمین امر در درازمدت حس تعاون را در افراد جامعه تقویت می

هی و داز همان آغاز نهضت بر وجود مساجد به عنوان مهم ترین مکان براي انسجام، به این امر

  :ل بخشی تأکید نمودشکت
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مسجد هم مثل کلیساست مسجد وقتی ، مسیحیون خیال نکنند که اسالم هم«

اش ریخته ها از آن شالودهکردند جنگشده است تکلیف معین مینماز درآن برپا می

، همان(». شد مسجد مثل کلیسا نیست مسجد مرکز سیاست اسالم بوده استمی

  )23: 2ج ،1378

تواند مصداق روشنی دراین زمینه باشد چرا که سخنرانی می) ره(مام خمینیآغاز نهضت ا

. انقالب را برافروخت هاي آتشنخستین شعله  بود که1341ایشان در مسجد اعظم قم در سال 

هاي پس از آن که انقالب روند رشد خود را در پیش گرفت از مساجد به عنوان مراکز و پایگاه

. مساعدت استفاده نمودند همبستگی و م مسلمان به همیاري وتحریک و ترغیب مرد، تهییج

هایی چون شرکت مردم محل درهمیاري«:مردم در این خصوص بسیار است خاطرات انقالبیون و

شرکت جمعی در زمان فوت فردي از افراد محل که همگی تحت هدایت ، عیادت از بیماران

ها و هنجارهاي ملی و ري از ارزششد باعث ترویج بسیامساجد و جلسات مذهبی اداره می

ترین ره آورد این گردید و احساس تعلق و دوستی کممذهبی و سنتی در میان اقشار جامعه می

  .  )69: 1380، شریف پور(»ها بودهمدردي

ها وظیفه راهبردي و راهبري مردم را در امور اجتماعی به عهده داشتند و محله مساجد در

دگریاري که خودنوعی . آمد جلودار رفع آن بودندی پیش میهرازگاهی که مشکل اجتماع

به ویژه در مواقع حساس . همکاري است ازدیگر محورهاي اجتماعی مساجد و جلسات دینی بود

در . شدتر میتر و قويهاي مربوط به این زمینه پرنگفعالیت، ها و حوادث اجتماعیو بحران

ا از بهترین عناصر فعال در برابر این حوادث همسجد و مسجدي، حوادثی چون سیل و زلزله

مصیبت زده وخسارت دیده را به انجام  و به بهترین شکل کمک رسانی به مردم بودند

هاي ها در جریان زلزلههاي مختلف و بازاريهمکاري و همیاري مساجد و گروه. رساندند می

مساجد پایگاه تجمع نیروهاي . انقالب بسیار زیاد بود بویین زهرا و جنوب خراسان در پیش از

 هایی که براي پیشبرد انقالب درخانواده. حرکت تظاهرات و ابراز اعتراضات مردم بود، انقالب

ها بردند از سوي مسجد و مسجديحال اعتصاب بودند و یا در بازداشت و زندان به سر می

  . )53 :1380، شریف پور(شدندپشتیبانی می

 فتواي صریحی درخصوص اجازه مصرف یک سوم 1354ه سال در اسفند ما) ره(امام خمینی

، هاي تبلیغیاین امر باعث شد تا فعالیت. هاي اسالمی دادسهم امام براي خرید و انتشار کتاب
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، هاي امام امتها از جمله اعالمیهتکثیر و توزیع اعالمیه اطالع رسانی مساجد رشد نماید و

امام با استفاده   و این چنین)128: 1380، شریف پور(ودمراجع بزرگ و نوارهاي انقالبی انجام ش

، از اختیار و صالحیت خویش بر استفاده بهینه از مساجد که همانا قرارگرفتن در مسیر انقالب بود

  . تأکید نمودند

  : هاي پس از انقالب نیز تداوم یافتاین رویکرد نسبت به مساجد در سال

   اسالمی  اجتماعات  به  احتیاج  از هر وقت  بیش  که  حساس  موقع  در این  است الزم«

   مساجد که  را از راه  مساجد در تمام بالد رو آورند و نهضت  ما به مسلمان ملت ،  داریم

   پیش  را به نهضت،   اسالمی  دارند و با شعارهاي  نگه زنده،   است اسالم  محکم دژهاي

  ). 238  :9، ج1378، صحیفه امام( »ببرند

م باز هم در این دوران از مساجد به عنوان محلی براي حفظ مکتب که محور همبستگی اما

  :کندو انسجام مردم است یاد می

  بفهمانید به،  مساجد  کنید به  را دعوت مردم،  مساجد را زیاد کنید  اجتماعات این«

  مردم.  ستیم ما عزادار ه  که  نیست  این  براي  فقط ؟ گریه  چیست گریه  نکته ها کهآن

   تمام چرا این،  شد کنند و تمام  می  روز گریه سه،  دو  هم  و فرزندشان  هم  پدرشان براي

.   ماست  سند مکتب ؛ این  ماست  مکتب  ندارد و این تمامی  مکتب  که این نشد؟ براي

  ). 536: 8، ج1378، همان(«  کنیم  را حفظ مان مکتب خواهیم می

ها به مساجد و مراکز اجتماع بروند و به از خیابان«خواهد مردم میاز در این میان امام 

هم روحانیون و از ) 128: 6،ج1378، همان(» علماي اعالم و خطباي محترم گوش دهندةفرمود

  : مردم را به وحدت دعوت کنندخواهد تامی

ند و از  کن  دعوت  و تقوا و صبر انقالبی  نهضت  و ادامه  کلمه  وحدت  را به مردم«

و با تذکر جهاد ،  بترسانند-   است ماندگی  و عقب  شکست  اساس  که-   و تفرقه اختالف

 و  پیروزي  تا نهایت   مجاهده  را به ملت،   حضرت  بر آن  وارده  و مصیبت سید مظلومین

مجاهدات   و ذکر مصایب.  فراخوانند  ابعادش  تمام  به  اسالمی  حکومت  به رسیدن

، همان( »دارد  می  نگه  را زنده تا ابد اسالم امروز و  در صدر اسالم،   اسالم مجاهدین 

  ). 238: 6،ج1378



  181........................................................................ایراندر جریان انقالب اسالمیایه اجتماعیبر سرم) ره(تأثیر رهبري امام خمینی

از . گرددعوامل مذهبی برجسته می بنابراین با تعامل دو جانبه مردم و روحانیون تأکید بر

گیري نهادهاي دولتی و هاي نخستین پس از پیروزي انقالب و پیش از شکلطرف دیگر در ماه

اجتماعی ، فرهنگی، هاي امنیتیاین مساجد بودند که کارکرد این مراکز را در حوزه، انتظام بخش

توان به نقش نهادهاي انقالبی نیز اشاره کرد که در این بخش می. و اقتصادي به عهده داشتند

ها کمیته امداد امام خمینی و جهاد سازندگی از جمله آن، سپاه پاسداران، کمیته انقالب اسالمی

  . بود

ي مذهبی بودند به افزایش در واقع امام با فرمان تأسیس این نهادها که داراي پایه و صبغه

به دلیل اثرگذاري بیشتر این نهادها در مشارکت .  انقالبی پرداخت-انسجام نیروهاي مردمی

  . ها خواهیم پرداختمردم در بخش بعدي به آن

   مشارکت-3

انقالب از طریق شرکت در اعتصابات و تظاهرات و تمامی فرایند مشارکت مردم در دوران 

   صورت  و به  کرده  در امور انقالبی شرکت  جامعه ها اعضاي آن هایی بود که از طریقکنش

امام با . شدند سهیم می  اجتماعی آن دوران  حیات  دادن  در شکل  یا غیرمستقیم مستقیم

کرد رآیند مبارزه در واقع مشارکت مردم را تقویت میفراخواندن تمام اقشار جامعه به شرکت در ف

به حل مسائل منجر » تظاهراتی که در ایران جریان دارد«و امیدوار بود ادامه مبارزات در شکل 

ملت « :هاي متعددي در تشویق مردم به شرکت در این مبارزات صادر نمودامام بیانیه. شودمی

دراعتصابات «:ودر ادامه) 464: 3، ج1378، همان( » ...مظلوم و بزرگ ایران باید اعتصاب نموده

، همان(» ...خود پشتکار به خرج دهید و شعارهاي اسالمی خود را هر چه بیشتر گسترش دهید

به مشارکت ، این فراخوانی و تقویت انسجام مردم در قالب نهادهاي مذهبی) 488: 3، ج1378

  . ها انجامیدانقالبی آن

پس از انقالب ، رفتاسالمی نماد مشارکت عمومی ملت به شمار میگونه که انقالب همان

نیز مشارکت توده مردم ادامه یافت چرا که استمرار انقالب و تثبیت حکومت نیازمند مشارکت 

انتخابات مجلس شوراي اسالمی و ریاست ، 1358مشارکتی که در رفراندوم سال . مردم بود

نهادهاي انقالبی ، هاامام براي تشکیل همه ارگان. جمهوري در دوره هاي گوناگون شکل گرفت

البته امام این توانایی و محبوبیت مردمی . )87: 1387، زیباکالم(و تشکیالت نظام تعجیل داشتند
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رهبر انقالب » مائو«رهبر انقالب کوبا یا » کاسترو«را دارا بود که مانند رهبران انقالبی همچون 

به نحوي که شوراها و نهادهاي انتخابی تعطیل و ، ه باشدرهبر انقالب روسی» لنین«چین و یا 

امام به این نتیجه رسیده بود که باید از طریق آراي مردم . ها نداشته باشندگیرينقشی در تصمیم

ترین راه کار ایجاد یک حکومت و سازوکارهاي الزم براي اداره مملکت ایجاد کند و مناسب

  . )79 :1387، زیباکالم(و آراي مردم بودهاي حکومت از طریق انتخابات ارگان

نهادهاي انقالبی از جمله نهادهاي مهمی بودند که به خصوص در ، افزون بر این موارد

مشارکت توده مردم را در عرصه عمومی کشور فراهم ، هاي نخست جمهوري اسالمیسال

، ی گذشته بوددر همین دوران و در حالی که تنها یک سال از پیروزي انقالب اسالم. کردند

 مهمی براي مشارکت دادن توده مردم در ۀعرص» بسیج مستضعفین«فرمان امام براي تشکیل 

   :اداره مملکت گردید

باید اگر . مان را مجتمع کنیم براي نجات دادن یک کشوريما باید همه قواي«

اگر یک ملّت که . مان پیش بیاید هر چه هم سخت باشد تحمل کنیممسائلی براي

هایش مجهز باشند به همین جهازي عالوه بر جهاز دینی و ایمانی که دارند جوانهمه 

مجهز به جهازهاي مادي هم باشند سالحی هم باشند و یاد گرفته باشند همه جا باید 

یک مملکت بعد از یک چند سالی بشود یک کشور با بیست میلیون  این طور بشود که

  ). 121: 11،ج1378، همان( »...ه باشدجوان که دارد بیست میلیون تفنگدار داشت

گري خود سازماندهی نیروها را برعهده گرفته و نهاد بسیج در زمان جنگ با قدرت بسیج 

بسیج فراگیرترین نهاد انقالبی بود که به . ي بهتر از توانمندي جوانان شدمحملی براي استفاده

 در فرایند جنگ را عملی فرمان رهبر انقالب تشکیل شد و توانست مشارکت عمده ي مردم

ها مهم ترین تأثیر امام در تقویت مشارکت مردم بود که بسیج نیروها و استفاده بهینه از آن. سازد

گونه که در فرمان تأسیس نهضت سواد آموزي نیز بر آن همان. آمداز دل نهادهاي مذهبی بر می

  :تأکید خاصی داشتند

 نقیصه دردآور بسیج شوید و ریشه این برادران و خواهران ایمانی براي رفع این«

و تکایا باسوادان نوشتن و خواندن را به خواهران   و در مساجد...نقص را از بن بر کنید

  ). 447: 11،ج1378، همان( »...و برادران خود یاد بدهند و منتظر اقدامات دولت نباشند
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 و استحکام الزم براي رسد ضعف نهادهاي حکومتی در آن دوران که هنوز از قوامبه نظر می

هایی که از ي امور اجتماعی برخوردار نبودند موجب شده بود تا امام برحضور مردم در حوزهاداره

نشان به این نشان که در . تأکید نمایند، لحاظ تخصصی و بوروکراسی دولتی چندان پیچیده نبود

هادهاي دولتی را درکنار هاي پس از آن در بسیاري از موارد حضور دولت و نهمان زمان و سال

  :دانستندمردم الزم می

هاي عظیم فرهنگی و توان خرابیي ملّت است که میتنها با شرکت فعاالنه همه

اقتصادي و کشاورزي را که رژیم فاسد شاه به وجود آورده است جبران نموده و 

: 5،ج1378، همان(طبقات زحمتکش و مستضعف آغاز نمودنوسازي مملکت را به نفع 

428 .(  

این به معناي نادیده انگاشتن نقش دولت ونهادهاي برنامه ریز نبود بلکه به لزوم همکاري 

  :ندامام اعتقاد داشت. دولت وملت داللت می کرد

اگر دولت . شودفساد ایجاد می، در بازسازي اگر ملّت بخواهد سرخود کار بکند«

 کنند و هر چه قدرت دارند باید مردم همراهی. قدرت ندارد، بخواهد مستقل اجرا کند

، مردم خودشان داخل باشند. لکن با نظارت دولت، براي این امر مهم به میدان بیاورند

لکن مستقل نباشند و دولت باید به مردم مجال بدهد به این که در کارها داخل بشوند 

م و مردم هم باید به دولت مجال بدهند که با تأنّی و نقشه کشی این کار مهم را انجا

  ). 167: 7،ج1378، همان(»بدهند

  :بود که » قوه ایمان«، چه که امام در بسیج نیروها مهم می دانستآن

این دست غیب الهی بود که مردم ایران را . مردم را در سرتاسر ایران بسیج کرد«

هیچ بشري قادر نیست که  . ...صدا کرداز بچه دبستانی تا پیرمرد بیمارستانی با هم هم

تواند این هیچ ملتی نمی. تواند این طوربسیج بشودیجی بکند هیچ ملتی نمیهمچو بس

قدرت ایمان قوه اسالم قدرت معنوي ملت این پیروزي رابه ما ارزانی ، طور بسیج بشود

  ). 361: 6،ج1378، همان(داشت

  :کند از مشارکت مردم در این نهاد حمایت میایشان همچنین

رگ بر بسیج مستضعفان که به حق پشتوانه  و رحمت و برکات خداوند بز...«

اند و به حمداهللا تعالی با همت انقالب اسالمی است و به کوشش ارزنده خود ادامه داده

اند و امید آن است جوانان برومند و داوطلبین گروه بیست میلیونی رزمنده تربیت کرده
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زیز از برکت که با شرکت فعال قشرهاي معظم ملت و شور و شعفی که در جوانان ع

ارتش بیست میلیونی که نگهبان جمهوري اسالمی و کشور ، شوداسالم مشاهده می

   ). 38 :15، ج1378، همان(»خواران متجاوز است تحقق یابدعزیز از شرجهان

کمیته امداد امام خمینی نیز از دیگر نهادهاي انقالبی است که بر مبناي معرفی این نهاد در 

گردد؛ هنگامی که انقالبیون به  باز می1342هاي اش به سالپیشینه ،هاي خود سازمانگزارش

با پیروزي انقالب اسالمی . پرداختند) ره(حمایت از خانواده زندانیان سیاسی به فرمان امام خمینی

 تأسیس 1357کمیته امداد در پی فرمان امام در چهاردهم اسفند ، و اولویت به محرومان و فقرا

 در سخنان خود این نهاد را نهادي در جهت رسیدگی به فقرا و مستمندان و )ره(امام خمینی. شد

، همان(محرومان جامعه دانست و با تأکید بر اهمیت این قشر از جامعه در پیروزي انقالب

. کمیته امداد را نهادي مهم ارزیابی کرد که شبیه آن در کشور دیگري وجود ندارد) 261:م1378

  :رودبه امداد فقرا مینهادي که با مشارکت مردم 

اي  سابقه است که در یک کشوري خود مردم و خود علما و مؤمنین یک کمیتهبی«

اي براي امداد داشته باشند که همشان این باشد که فقرا و مستمندان را  به اسم کمیته

هاي ها برکات اسالم است و این گروهاین. در سراسر کشور رسیدگی کنند و امداد کنند

ظریف و شریف ، ها و همین طور این کمیته امداد یک عمل بسیار لطیف  کمیتهعزیز و

توانند ریشه فقر را از سرتاسر کشور به امداد ملت   می، ...دارند که با این عمل انشاءا

  . )17:424،ج1378، همان(»این ریشه را از بیخ و بن بکنند، بزرگوار ایران

هاي خیریه و هاي مردمی و ارتباط با انجمنستهدر اساسنامه کمیته امداد نیز به تقویت ه

همچنین از دیگر بندهاي این اساسنامه . عام المنفعه داخل و خارج از کشور اشاره شده است

 اسالمی و جلب هاي حسنهیثار و انفاق و نشرسنتایجاد تمهیدات الزم در جهت احیاي فرهنگ ا

 اشخاص خیر و نیکوکار و همچنین هايهاي مردمی خصوصاً کمکو هدایت امکانات و کمک

هاي نیازمند  تی جهت حمایت از افراد و خانوادهدولهاي دولتی و غیرهاي بخشت و کمکامکانا

 این موارد) www.emdad. ir  88سالنامه آماري،هاي آماريگزارش،سایت کمیته امداد(.است

هاي اجتماعی را بکهنمایانگر نهادي است که قابلیت الزم را جهت مشارکت مردم و تقویت ش

 1382در پایان خرداد ماه سال ، هاي موجود در سایت کمیته امدادبر اساس گزارش. داراست

، از کار افتادگان، سرپرستانبی، ایتام: نفر شامل2600849 خانوار با جمعیت 843223تعداد 
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به عالوه تعداد . اندمعلوالن و سایر نیازمندان به صورت دائمی تحت پوشش این نهاد قرار داشته

-مند شده نفر نیز به صورت موردي از خدمات ابن نهاد بهره317912 خانوار با جمعیت 98693

. www. emdad. ir)1382گزارش سه ماهه ، هاي فصلیگزارش، سایت کمیته امداد(اند

 خانوار در 1216016 به 1383 خانوار طرح مددجویی در سال 881054دهد ها نشان میگزارش

. سالنامه آماري ، هاي آماريگزارش، سایت کمیته امداد( افزایش یافته است1388سال 

88www. emdad. ir .( .  

مشارکت مردمی به صورت مستقیم یا غیر مسقیم در سه ، عالوه بر این طبق گزارش فوق

 میلیارد ریال را نصیب این نهاد کرده است که از 6/174درآمدي به مبلغ 1382ماهه اول سال 

کمک ، هاي مردمی میلیارد ریال درآمد صدقات است و بقیه شامل کمک1/70بلغ این م

هاي مجتمع اقتصادي وابسته به امداد و وجوهات کمک، ها و درآمد مؤسسات تابعه امدادسازمان

  . )1382گزارش سه ماهه ، هاي فصلیگزارش، سایت کمیته امداد(امانی بوده است

موجب تقویت مشارکت مردم شد جهاد ، ي انقالباز دیگر نهادهایی که پس از پیروز

در راستاي تأسیس این نهاد بر مشارکت مردم تأکید ، 1358 خرداد 27امام در . سازندگی بود

کنیم و از ملت مان را پیش ملت دراز میما دست، االن که مرحله سازندگی است«:کردند

. )179: 8،ج1378، صحیفه امام(»خواهیم که همه در این نهضت شرکت نمایند می

امام تشریک مساعی اقشار مختلف مردم را اداکردن وظیفه شرعی و نوعی عبادت 

بلکه من از اشخاصی که . باالتر از این عبادت نباشد که شاید هیچ عبادتی«عنوان کرد 

خواهند به طور استحباب   ها مثل زیارت مکۀ معظمه و مدینه منوره میبراي زیارت

خواهید به مکه  کنم که شما که براي ثواب می اهم و تقاضا میخو ها میبروند از آن

، خواهید به مدینه منوره و یا به عتبات عالیات مشرف بشوید مشرف بشوید و یا می

امروز ثوابی باالتر از این نیست که به برادران خودتان کمک کنید و این سازندگی را 

شود و برادران شما نجات همه با هم شروع کنیم که ایران خودتان درست ساخته ب

کند و همان ثوابی را که شما از زیارت  خداوند به همۀ شما اجر عنایت می. یابند

  ). 179: 11، ج1378، همان(»خواهید خداوند در این جهاد به شما خواهد داد می

انی از اقشار ضعیف و کشاورزان از نظر ایشان جهاد سازندگی به لحاظ حمایت و پشتیب

که «مایه حمایتی عظیمی براي حکومت ایجاد نماید و در صورت انجام کاري توانست سر می
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، همان(شود اسباب دلسردي مردم می، برخالف مصلحت اسالم و انقالب اسالمی است

  . )30:ي1378

هاي مذهبی در ایجاد و دعوت به چه در سخنان امام مشهود است برجسته سازي مؤلفهآن

، در سخنان خود با تأکید بر اهمیت کمیته امداد) ره( خمینیامام. ها استمشارکت مردم در آن

هایی دانست که به برکت نوآوري، کمیته و بسیج را، از قبیل سپاه پاسداران« نهادهاي انقالبی

  . )330: 15،ج1378، همان(»سابقه است اسالم و تعهد ملت ما به اسالم پیدا شده و بی

چنین در جامعه کند و این  به مذهب تبیین میواقع پیدایش این نهادها را با واگردي در

  . کوشدزمان با توسل به آموزه مذهبی بر تقویت جایگاه این نهادها می انقالبی آن

  يگیرنتیجه

هر انقالبی براي کامیابی و ایجاد نظام مورد نظر خود نیازمند برقراري پیوندي پذیرفتنی میان 

سرمایه اجتماعی در این بین پیوند نقش . مان استمردم و ساز، ایدئولوژي، چهار عنصر رهبري

 ۀبه ویژه دو عنصر رهبري و مشارکت مردم که ارتباط معناداري با مقول. کنداساسی را ایفا می

  . سرمایه اجتماعی دارند

در سایه سه مؤلفه » سرمایه اجتماعی«و تبیین  در این مقاله پس ازطرح مباحث تئوریک

در زمینه . ها پرداختیمبر آن) ره(ه بررسی تأثیر رهبري امام خمینیانسجام و مشارکت ب، اعتماد

ها و هاي مذهبی و شخصیتاعتماد اجتماعی به دو محور همبستگی اجتماعی و استفاده از آموزه

بزرگان مذهبی اشاره نمودیم و نشان دادیم که امام در راستاي تقویت اعتماد بر این دو محور 

همچنین غیریت سازي . نگریستهاي مذهبی میها را در پرتو آموزهنتأکید نمود اما هر دوي آ

  . بردنیز عامل مکملی بود که امام از آن بهره می

در بررسی مؤلفه انسجام به نقش نهادها و نیروهاي مذهبی در تشکل و انسجام نیروها پی 

سومین مؤلفه . یافتیمهاي مذهبی برجسته ها و شبکهبردیم و تأکید امام را بر استفاده از تشکل

مشارکت بود که در دوران انقالب در تظاهرات و اعتصابات نمود داشت و امام مردم را بی هیچ 

، »بسیج مستضعفین«خواند؛ پس از انقالب نیز فرمان ایجاد تمایزي به شرکت در آن فرا می

آن چه .  رساندکمیته امداد و جهاد سازندگی به مشارکت همه اقشار مردم در محیط اجتماع یاري

بود که امام از آن به عنوان عامل تقویت » ایمان«در این بخش مورد تأکید ایشان قرار داشت 
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 مردمی را به محملی براي -کننده مشارکت مردم کمک گرفت و باز هم نهادهاي مذهبی

  . مشارکت مردم تبدیل نمود

نقالب اسالمی ایران به بررسی سیره نظري و عملی حضرت امام و انطباق آن با رویدادهاي ا

دهد که تأثیر ایشان بر سرمایه اجتماعی تأثیري ایجابی و پویا بود و نه سلبی و وضوح نشان می

هاي ذاتی مذهب در ایران به عنوان عاملی انسجام بخش و مقوم توان از ویژگیگرچه نمی. ایستا

وان شخصیتی که توانست به عن) ره(سرمایه اجتماعی غافل شد ولی بی تردید نقش امام خمینی

مند ساخته و نیروهاي پراکنده جامعه ایران را نظام» ایدئولوژي انقالبی«ها را در قالب این مؤلفه

جریان انقالب اسالمی  توان گفت دراز این رو می. غیر قابل انکار است، حول آن متمرکز سازد

رمایه اجتماعی داشته و بازتولیداین تقویت س ي امام تأثیرمثبتی برایدئولوژي مورد استفاده، ایران

  . توسط وي مانع ازاستهالك آن گردید ایدئولوژي به موازات حوادث ورویدادهاي پس ازانقالب

ب را به عنوان عامل اصلی و گیري هوشمندانه از مذهتوان بهرهمجموع می در

ویت سرمایه هاي به جا و درست را به عنوان عاملی فرعی در تأثیر امام بر تق سازي غیریت

 بود و   ایشان حاکم  بر سراسرگفتمان  یافته  و تکلیف گرایانه مکتب نگاه. اجتماعی در نظر گرفت

  . اجتماع گرایانه مذهب شیعه ارائه نماید هايتوانست تفسیري کاربردي و جاودانه از آموزه
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