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Abstract  
The purpose of the present study is to explain the political and social values from the view of Imām 

Khomeyni. The method of research is descriptive-analytic and the results indicate that the Islamic 

revolution occurred relying on the beliefs and ideas that Imām Khomeyni extracted from the context of 

Islamic resources and actualized them in society. In reviving the political and social values, Imām 

Khomeyni had two approaches: One was introducing the political and social values, the most important of 

which self-belief and self-confidence, and they can be called the driving force behind the Islamic revolution 

in different issues. Imām Khomeyni attempted to actualize each of the above values through religious and 

social capacities and creating dialogue about them. Second was introducing anti-values or deviant values 

like alienation from oneself, identity loss, not recognizing the real enemy, lack of unity, and indifference 

towards the genuine aforementioned values in society. Thus, social groups without genuine values would be 

afflicted with disorder in their speech and act and get into a state of confusion.  
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چکیده

بوده و تحلیلی  -های سیاسی و اجتماعی از منظر امام خمینی است. روش پژوهش توصیفی هدف پژوهش حاضر تبیین ارزش
های پژوهش حاکی از آن است که انقالب اسالمی با پشتوانه باورها و عقایدی که امام خمینی آنها را از متن منابع اسالمی  یافته

های سیاسی و اجتماعی دو  ش به وقوع پیوست. امام خمینی در احیای ارز، به گستره جامعه کشانید و بدان جامه عمل پوشانید
توان آن  ترین آنان خودباوری و اعتماد به نفس بوده و می های سیاسی و اجتماعی است که مهم عرفی ارزشرویکرد داشتند: اول: م

را پیشران انقالب اسالمی در مسائل مختلف نامید. امام خمینی برای تحقق هر یک از این موارد تالش نمود و با استفاده از 
زده که  های آفت ها یا ارزش آنها حرکت کرد. دوم: معرفی ضدارزش سازی به سوی تحقق های دینی و اجتماعی و گفتمان ظرفیت

های پیش گفته  تفاوتی در جامعه در مقابل ارزش پراکندگی و بی، نشناختن دشمن واقعی، هویتی بی، توان به از خودبیگانگی می
 آید.  شده و سردرگمی پدید می های اجتماعی بدون آن دچار اختالل در گفتار و رفتار اجتماعی  رو گروه اشاره کرد. از این
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.مقدمه0

مثابه هوایی است که بدون آن  ها یکی از عناصر برجسته و تأثیرگذار فرهنگ بوده و فرهنگ نیز به  ارزش
، های بنای اجتماعی است  خشت، فرهنگ، شناسان  نخواهد بود و اگر در نگاه جامعهتنفس اجتماعی ممکن 

ها هستند. نهضت امام   زیرا اجزاء و عناصر فرهنگ تحت تأثیر مستقیم ارزش، د بودنها مالط آن خواهارزش
ب ترین عوامل انقال های معنوی یکی از مهم  خمینی بدون تردید ریشه فرهنگی دارد و توجه به ارزش

های درک عمیق امام خمینی به ویژه در عرصه فرهنگ و تأثیر شگرفی که در کشور   اسالمی بود. یکی از راه
های ارزشی که به تبع انقالب   توان در دگرگونی  ایران و جهان اسالم و حتی در سرتاسر جهان پدید آورد را می

های   ترین عامل دگرگونی در الیه مهمزیرا تغییرات ارزشی ، مالحظه کرد، اسالمی در جامعه پدید آمد
اعتناء و اقبال نسبت به عناصر فرهنگ غرب و... در کشورهای ، های جدید  هویتی نسل  باشد. بیمختلف می
ها و   همه ناشی از عدم نهادمندی نظام ارزشی این جوامع و مواجهه انفعالی در مقابل وضعیت، جهان سوم

 های جهان مدرن است.  پیچیدگی
بخشی و انسجام  ترین عناصر فرهنگی و اجتماعی نقشی کلیدی در هویت ها به عنوان مهم  ارزش

ها امری ضروری است.   نگاهی پژوهشگرانه به جریان انقالب و ارزش، اجتماعی به عهده دارند. بنابراین
که آنها هایی مورد توجه امام خمینی بود   هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال اساسی است که چه ارزش

های   های حاکم و رایج قبل از انقالب چه بود؟ یا ارزشرا در جامعه احیاء کردند؟ همچنین ضد ارزش
 زده کدام بودند؟  آفت

های مهم سیاسی و اجتماعی را از منظر  تاکنون اثری که به طور جامع ازرش، درباره موضوع پژوهش
سلسله مراتب »تنها یک پژوهش با عنوان  نگارش نشده است. در این باره، امام خمینی بررسی کند

را با دیدگاه  5یافت شد که که چارچوب مفهومی آلموند و پاول« اجتماعی امام خمینی -های سیاسی ارزش
عد از ارزش های  ترین ارزش اما به مهم، های سیاسی و اجتماعی تطبیق و بسط داد امام خمینی در ده ب 

ای نشده است. از این   اشاره، مینی در احیاء جامعه مطرح استسیاسی و اجتماعی که از دیدگاه امام خ
 باشد. منظر پژوهش حاضر از نوآوری برخوردار می
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.ارزش2

« ارزیدن»اسم مصدر ، ای دارای معانی گوناگون و کاربردهای متعدد است. از نظر لغوی  واژه« ارزش»
(. ارزش در علوم مختلف 5993، بلیت )دهخدازیبندگی و قا، قدر، ارج، قیمت، به معنی بهاء، «ارز»است از 

ارزش اخالقی و... هر کدام تعریف خاص خود را ، ارزش فرهنگی، ارزش اقتصادی، تعاریف متفاوتی دارد
ها   شناسان در تعریف ارزش  از جامعه یها را ارزش اجتماعی نامید. برخ  توان همه این ارزش  ولی می، دارد
ها  دار و عمیقی است که اعضای جامعه در آن شریک بوده و این ارزش  ریشه احساسات ها  ارزش»اند:   گفته

ها تصورات انتزاعی است که به آدمیان   (. ارزش.6: ص.593، )کوئن« کند  اعمال و رفتار جامعه را تعیین می
 5 ( بروس کوئن91: ص5939، کند )گیدنز دهد و آنها را هدایت می  در تعامل با دنیای اجتماعی معنا می

هستند که    داری  ها باورهای ریشه  ارزش»ها اشاره دارد:   گری ارزش  دهد که بیشتر به هدایت  تعریفی ارائه می
 «.کند  به آن رجوع می، ها و کمال مطلوب  ها و بدی  هنگام پرسش درباره خوبی، گروه اجتماعی

. یو هدف یذات یها  ارزش، یا  لهیوس یهام کرده است: ارزشیها را به دو دسته تقس  ارزش یعالمه جعفر
و  یجنبه ابزار یو ذات یهدف یها  ارزش یبرخ یبرا، شود  یم یك جامعه ارزش تلقیکه در  یاز امور یبرخ
است و  ینسب، یانسان یها  ن گمان شود که ارزشید موجب ایتضاد آن نبا یو حت یدارد که گوناگون یا  لهیوس
ها و   اگر پرستش بت، تیافت. به عنوان مثال در جوامع جاهلیمشترك دست  یانسان یها  توان به ارزش  ینم

 یو ذات یاست که توجه به ارزش هدف یك ارزش ابزارین یا، شود  یم یتلق« ارزش»عبادت در برابر آنها 
 (. 5930، دهد )جعفری  یرا در آن جوامع نشان م« و کامل یقت متعالیپرستش حق»

از  یبخش مهم، ابدی  یم« ارزش»آنها را  یعقل و وجدان آدم، ه فطرتک، یانسان یقیحق یها  ارزش
ع یگاه رفیمحتوا است. جا  یروح و ب  یب، یر عناصر فرهنگیجوامع است که بدون آن سا« فرهنگ»
، شود  یده میها د  که در نمودها و تظاهرات فرهنگ ییها و تضادها  با همه تفاوت، بشر یدر زندگ« ها  ارزش»

در این زمینه  ید مطهریکند. شه  یفا میا یاست که در بقاء و نیز در رشد و ارتقاء آنها نقش اساس نکته مهمی
 یها عامل اصل  ن ارزشیشه در سرشت انسان دارند و همیل و ریهمه اص یانسان یها  ارزش»د: یفرما  یم

 (.559: ص5965، )مطهری« روند  یخ به شمار میحرکات تار
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ست و فراتر از ین یا مقطع خاص زمانی ییاید در قلمرو خاص جغرافیقابل تحد هرگز، یانسان یها  ارزش
گونه که  البته همان، شوند  یف میه و تعریتوج یبا اتکاء به فطرت آدم، ها  یدئولوژید و ایها و عقا  مسلك

 یها  نه ارزش، است یو هدف یذات، لیاص یها  همان ارزش« یانسان یها  ارزش»منظور از ، اشاره شد
ارزش ، های اصیل باشند های ابزاری زمانی که موجب نیل به ارزش . هرچند ارزشیو ابزار یا  لهیوس

بلکه گاهی ضد ارزش ، ارزش نیست، هرچند جامعه آن را ارزش تلقی کند، گونه نباشد اما اگر این، هستند
 است.

، ارزشمند، ی مهمکند چه چیز  هایی است که مشخص می  ها تصورات و اندیشه  بنیان همه فرهنگ
به آدمیان در تعامل با دنیای اجتماعی معنا ، ها یا ارزش، مطلوب و پسندیده است. این تصورات انتزاعی

فصل جداکننده زندگی انسان از حیوان است. انسان بوسیله فرهنگ ، کند. فرهنگ  دهد و آن را هدایت می  می
فرهنگ نیز ، طور که انسان بالطبع اجتماعی است  یابد. شاید بتوان گفت همان  هدایت حقیقی خود را می

زیرا بدون فرهنگ زندگی اجتماعی شکل نخواهد گرفت و قوام و دوام نخواهد ، جزء ذاتی انسان است
نویسد:   می 5گود -باشند. اریک  مقوم نظام اجتماعی می، ها به عنوان بخش مهمی از فرهنگ  داشت. ارزش

ارزش است. ارزش آن چیزی است که ، جرهای ساختمانی هر فرهنگترین واحد آ ترین و کوچک  گسترده»
 (.3.: ص5931، راد )محسنیان« یک فرهنگ از جنبه اخالقی به عنوان خوب یا بد به آن توجه دارد

تداوم حیات و ، سازی نظام ارزشی در جامعه  تبیین و تعریف روزآمد و انتقال و درونی، با شناخت
توانند حیات فرهنگی را تداوم بخشند شود. در شرایط جدید جوامعی می دار ممکن می  زیست جمعی هویت

های اجتماعی   وگو شده و ارزش بلکه بتوانند با دنیا وارد گفت، که نه تنها نظام ارزشی خودی را حفظ کنند
 (.54: ص.594، به تعامالت فرهنگی دوسویه بپردازند )حاجیلریو خود را به جهانیان عرضه داشته 

ها به عرصه جامعه کشاند. از جمله این   های انسانی و اسالمی را از متن کتاب  ینی ارزشامام خم
گفتمان ، احیای فرهنگ ایثار و شهادت، نظارت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، ها خودباوری  ارزش

که در ها ارزش اجتماعی دیگر بود   احیای جایگاه واقعی زن در جامعه و ده، ستیزی ظلم، عدالت اجتماعی
شود. امام خمینی عالوه بر اینکه به عنوان یک هنجارفرست و   ترین آنها پرداخته می پژوهش حاضر به مهم
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های جامعه از طریق تبلیغات و   به تغییر هنجارها و ارزش، شخصی که دارای منزلت اجتماعی باالست
، ید دانشگاه خود وارد عرصه عمل شدروحانیون و اسات، تحت تأثیر قرار دادن دیگر افراد اثرگذار مانند علما

های انسانی   نظریات اجتماعی خود را از مرحله طرح وارد مرحله اجرا ساخت. ایشان از دو راه تبلیغ ارزش
  ها را به انجام رسانید.  ها و فرایند احیای ارزش  و اسالمی و الگوسازی این ارزش

.خودباوری4

هویت شدن   خودباختگی یا از خودبیگانگی موجب بی خودباختگی است.، های جامعه یکی از آفت
گروه خودی را ، افراد گروه به مرور زمان شود. کاهش اعتماد به نفس موجب خواهد شد که  یک جامعه می

پور در این  رفیع، فرهنگی خود را نفی کنند -و هویت ملی غیرخودی بپیوندند های مرجع  ترک کرده و به گروه
ل مختلف )از جمله نیاز به احترام و خودنمایی یافتد که به دال جوامع کم اتفاق نمی در»نویسد:   زمینه می

شوند و درپی تغییر آن هستند. در این   و...( یک یا چند نفر از گروه خود زده می ها تغییر ارزش، بیشتر
تواند آنقدر   می. این فرایند  مرجع مثبت خواهد بود...، گروه مرجع منفی و گروه غریبه، صورت گروه خودی

باالخص افراد جوان را از جامعه خود دلزده کرده و ، پیش برود که تعداد قابل توجهی از اعضاء جامعه
فرهنگی خود را  -شوند و هویت ملی  می« از خود بیگانه»مجذوب کشورهای دیگر سازد و در نهایت افراد 

موجب افزایش اعتماد ، ری مسائل پیچیده(. تشویق در مسیر یادگی590: ص5934، پور )رفیع« کنند نفی می
احساس توانایی آنها در ، شود. هرچه اعتماد به نفس اعضاء یک جامعه بیشتر شود به نفس و حل مسائل می

شود. امام خمینی   تر می جو کم حل مشکالتشان بیشتر و لذا احساس وابستگی و ترس آنها از نیروهای سلطه
دانست. از بین رفتن اعتماد به  در کشورهای اسالمی را القائات غرب میمنشاء از بین رفتن اعتماد به نفس 

ها خواهد شد. به نظر ایشان در دانشگاه و مدرسه و صدا و  گرفتار شدن و محتاج شدن به غربی نفس موجب
شور برای اداره ک کردند تا به ما بقبوالنند که توان اداره کشور را نداریم و  سیما و مطبوعات و... تبلیغ می

 دیگران هستیم. محتاج
اگر از دامن ، توانید خودتان را اداره کنیدهمه جا این مطلب پیش آمده است که: شما خودتان نمی »

 (.40.ص، 50الف: ج5931، )امام خمینی« به دامن غرب باید پناهنده شوید!، کنید  شرق فرار می
های  ن کرده بود که آشکارا اموال و سرمایههویتی فراگرفته و جامعه را به قدری ناتوا سراسر کشور را بی
دانستند و در خود  بردند و همگان از مردم تا مسئولین کشور و شاهزادگان و علما می عمومی را به غارت می
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دید که جامعه اسالمی دچار چنان وضعیتی شده که کرامت انسانی   دیدند. امام خمینی می توان مقابله نمی
ای   تاریک شرق و غرب بر آن سایه افکنده و مسلمانان در خواب عمیق وکشنده به ذلت تبدیل شده و فرهنگ

 کنند.   اجرا می خواهان هرچه در سر دارند به آسانی اند و زیاده  فرو رفته

هیچ حرکتی و ، ایشان معتقد بودند تا این بیماری مهلک درمان نشود و جامعه روی پای خود نایستد
عد فردی و ، المی وجود ندارد. لذاهیچ امیدی به احیای جامعه اس اولین نقطه حرکت را تحول انسان در ب 

عد اجتماعی قرار دادند.  خود انسان از ، نقطه اول این است که خود انسان متحول بشود»تحول فرهنگ در ب 
، 6)همان: ج« گردد  فرهنگ انگلی متوقف می، زدگی بیرون بیاید. اگر فرهنگ ما متحول بشود غرب

 (.911ص
گاهی دانسته و ، هویتی را توکل به خدا  امام خمینی راه مقابله با خودباختگی و بی کال به نفس و خودآ ات 

ما باید این را بفهمیم که همه چیز هستیم. از هیچ کس »کردند.   ها معرفی می  آن را مایه نهراسیدن از قدرت
بعد از ، اتکال به نفس»)همان(. « را بیابیم باید این خود گم کرده، کم نداریم. ما خودمان را گم کرده بودیم

همه چیز  ، وقتی خدا با شماست، از هیچ قدرتی نترسید» )همان(.« منشاء خیرات است، اعتماد به خداوند
 (.916)همان: ص« با شماست

های  به این ترتیب امام خمینی روح خودباوری و اعتماد به نفس و اتکال به قدرت الیزال الهی را در رگ
موجب شد که ، و اینکه در هر صورت ما پیروزیم 5«بنا احدی الحسنیین»عه به جریان انداختند. شعار جام

خود و رهایی آن از دست مستکبران به  مردم با تمام هستی خود و برای دفاع از فرهنگ دینی و مملکت
 میدان آمدند. مال و جان و فرزندان خویش را روانه قربانگاه کردند.

بعد از انقالب و هنگام جنگ ما یک جهش قوی و برگشت به خود و به »نویسد:  این باره میپور در  رفیع
ت مذهبی و اجتماعی خود داشتیم. لباس های مذهبی...   ها و عکس  کتاب، تزئین منازل، ها  هویت و سن 

ی را در ها جوانان ما هیچ قدرت  همگی دال بر بازگشت به خود و جستجو برای هویت خویش بود. در جبهه
                                                           

ه  ِبَعذاب  ِمن ِعنِدِه َأو بِ » .5 م  اللَّ م َأن یصیَبک  ص  ِبک  سَنییِن َوَنحن  َنَتَربَّ صوَن ِبنا ِإال  ِإحَدی الح  ل َهل َتَربَّ م ق  ا َمَعک  صوا ِإن  َأیدینا َفَتَربَّ
صوَن  َتَربِّ ولی ما انتظار داریم که ، انتظار دارید؟! )یا پیروزی یا شهادت( جز یکی از دو نیکی را، بگو: آیا درباره ما»، «م 

اکنون که ، یا )در این جهان( به دست ما )مجازات شوید(، عذابی از سوی خودش )در آن جهان( به شما برساند، خداوند
 (..1، )توبه« !کشیم ما هم با شما انتظار می، شما انتظار بکشید، چنین است
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اعتقاد »تر از آن به موفقیت در ابداعات اعتقاد داشتند. اما همین  دانستند و به پیروزی و مهم  جهان قابل نمی
: 5934، پور )رفیع« جو بر ایران بوده و هست های سلطه ترین خطر و خار چشم برای قدرت بزرگ« به خود

 (.500ص
گاهی منحصر در ایران نشد و ا ای   ز مرزها گذشت و همه مسلمانان را به آیندهاین خودباوری و خودآ

کننده مسلمین سرتاسر عالم شد. همچنین  ها جهت بخشید و هماهنگ  روشن امیدوار کرد و به تمام تالش
آن را عامل اصلی پیشرفت ، خودباوری به آن درجه از اهمیت است که در بیانیۀ گام دوم مقام معظم رهبری

ما »گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل  های جهادی الهام مدیریت»اند:  کردهها بیان  در همه عرصه
ت و پیشرفت در همه، ی ما آموخت که امام بزرگوار به همه« توانیم می « ها رسانید ی عرصه ایران را به عز 

 (.5913، )مقام معظم رهبری

شناسیومعرفیگروهباطل.دشمن4

کردند. چون در صنعت   ها معرفی می  روزی و سیه ها از بدبختی  ناجی ملتهای استکباری خود را   دولت
وعده دموکراسی و آزادی از ستم شاهان و ، به کشورهای ضعیف نوید پیشرفت و ترقی، پیشرفته بودند

ها و به بردگی کشیدن آنان خود را زیر شعار حقوق   های ملت  برای غارت سرمایه، دادند  شاهزادگان را می
ها و...   مطبوعات و دانشگاه، های تبلیغاتی کشورها از قبیل صداوسیما  کردند. در همه دستگاه  پنهان میبشر 

های اسالمی   رنگ کردن و یا انحراف ارزش نفوذ و حضوری جدی داشتند. از طریق تبلیغات سعی در کم
 داشتند و موفق هم شدند. 

ثمارگران برداشت و آنان را به جامعه معرفی کرد و پرده از چهره واقعی است در چنین وضعی امام خمینی
تواند با آن   نمی، هویت واقعی آنان را آشکار ساخت. تا وقتی یک ملت عامل بدبختی خویش را نشناسد

مبارزه کند به همین دلیل است که معرفی گروه باطل و معرفی دشمن از اهمیت خاصی برخوردار است. 
های مبارزه  ها و روش گیری از شیوه شود. امام خمینی با بهره  پذیر می  مکانمبارزه ا، وقتی دشمن شناخته شود

نقش اساسی و بنیادین ، اسالمی و شناخت دقیق دشمن داخلی و خارجی و ارتباط همبسته و ارگانیک آنها
به تبیین ، های زمانی پیش آمده در ایجاد حرکت و بسیج سیاسی مردم داشت. ایشان با استفاده از فرصت

ماهیت و عملکردهای ناهنجار و غیر اسالمی رژیم پهلوی و سلطه همه جانبه و فراگیر آمریکا و صهیونیسم 
ن، در ایران پرداخت و با مخدوش ساختن مشروع بودن سلطنت پهلوی باید »بست جدی قرار داد.  آن را در ب 
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مقابل ظلم بایستیم و همین جا در مقابل ظلم و ستم بایستید. کل یوم عاشورا و کل ارض کربال... ما باید 
قیام شما در (. »...ص، 1الف: ج5931، )امام خمینی« کربالست و ما باید نقش کربال را پیاده کنیم

چون ]قیام [ امیرالمومنین در مقابل ، مقابل دیکتاتور اصلی که تمام شعائر ملی و مذهبی را زیر پا گذاشته
 )همان(.« یکتاتور مرتکب نشده بودباشد که عملی بیش از اعمال آن د  معاویه می

های امام خمینی بود و ایشان آن روزی که   ترین برنامه شناخت دشمن اصلی و رویارویی با آن از مهم
های جامعه ایران معرفی کرد.   ها و روسیاهی  بختی امریکا و اسرائیل را مایه همه تیره، شاه، نهضت را آغاز کرد

اند شما سه چیز را کار   اند در سازمان امنیت و گفته  عضی از اهل منبر را بردهامروز به من اطالع دادند که ب»
یکی هم اسرائیل را کار ، یکی شاه را کار نداشته باشید، خواهید بگوییددیگر هرچه می، نداشته باشید
خواهید  هرچه می، یکی هم نگویید اسالم در خطر است. این سه تا امر را کار نداشته باشید، نداشته باشید

از این سه ، دیگر چه بگوییم؟! ما هرچه گرفتاری داریم، بگویید. خوب اگر این سه تا امر را ما کنار بگذاریم
ملت را از دشمنان خارجی هم بر ، (. امام خمینی عالوه بر دشمنان داخلی06.ص، 5)همان: ج« تاست

انگلیس از ، امریکا از انگلیس بدتر»د. های منطقه اعتماد نداشتن  داشتند و به هیچ کدام از قدرت  حذر می
(. این ..0)همان: ص« همه از هم بدتر و همه از هم پلیدترند، شوروی از هر دو بدتر، امریکا بدتر

موجب ، های شرقی و غربی  گرداندن از قدرت  شناخت صحیح و دقیق دشمنان اصلی ملت ایران و روی
 ت ایران و سرافرازی کشور شد. جانبه و قطع دست بیگانگان از سر مل پیروزی همه

.همبستگیوانسجاماجتماعی5

گاهین چند نفر یت متقابل بیاحساس مسؤل یبه معنا یهمبستگ و اراده داشته  یا چند گروه است که آ
 یا حتی یها به طور کل  ن انسانیب یبرادر و یانسان یوندهایتواند شامل پ  یم ین همبستگیباشند. همچن

رساند که بر   یرا م یا  دهیپد یهمبستگ یشناخت  ن آنان باشد. به زبان جامعهیات و منافع بیمتقابل ح یوابستگ
گر یکدیازمند یاند و به طور متقابل ن  گر وابستهیکدیاعضاء به ، ک جامعهیا یه آن در سطح یک گروه یپا

آن است که گروه وحدت خود را حفظ کند و با عناصر  یبه معنا یاجتماع یهمبستگ، ن اساسیهستند. بر ا
(. به این ترتیب در یک جامعه ایده آل ..0: ص5931، ابد )بیروی ییشتن تطابق و همنوایبخش خو وحدت

همبستگی و انسجام باید ، بلوچ و...( تشکیل شده است، کرد، تر )مثال ترک های مختلف کوچککه از گروه
نه به گروه ، ها در درجه اول خود را به گروه بزرگ )ایران ( وابسته ببینند  روهبه این شکل باشد که اعضاء گ
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 بلوچ...(.، کوچک )کرد
بدون انسجام ، ای بخواهد به حیات خود ادامه دهد و رو به پیشرفت و تعالی در حرکت باشد  اگر جامعه

رود و جامعه دچار   ز بین مینیروهای جامعه ا، زیرا با نبود همبستگی، و یکپارچگی و وحدت امکان ندارد
ر می عالوه بر اینکه ، ها در مسیر نفع جمعی عمل کنند  شود و اگر در جامعه نیروها و گروه سرگردانی و تحی 

ترین عامل پیروزی در هر  رود. مهم  جامعه نیز رو به تعالی می، رسند  ها به هدف خود می  تک انسان تک
ی وحدت، ای پس از اعتماد به نفس  جامعه  -و انسجام است. در واقع یکی از قوانین اجتماعی که رابطه عل 

رابطه بین وحدت و پیروزی و متقاباًل پراکندگی و شکست است. ، معلولی در آن همیشه وجود دارد
من اطمینان ، سوگند به خدا»فرماید:   البالغه به این مهم پرداخته و می نهج 1.امیرالمومنین)ع( در خطبه 

به همین زودی دولت را از شما خواهند گرفت. این تسلط به جهت اجتماع و تشکل آنان در  دارم که آنان
 «.باشد  باطلشان و پراکندگی شما از حقتان می

، فرماید: گروه باطل پیروز است  بلکه به عکس می، داند  امام علی)ع( مالک پیروزی را حق بودن نمی
ی شکست خواهد خورد. درباره اهمیت اطاعت از باشد و گروه حق به دلیل پراکندگ چون متحد می

و ، این تسلط به جهت نافرمانی است که شما درباره پیشوایتان در حق»فرماید:  فرماندهی و همبستگی می
 (.1.: خطبه5930، البالغه )نهج« اطاعت آنان از پیشوایشان در باطل دارند...

گردد   های اجتماعی می  نظمی  ها و بی  یموجب آشفتگ، بدون تردید، کاهش و تضعیف انسجام اجتماعی
ها و... به طور قوی   دانشگاه، ها از جمله اقتصاد و نیروهای مسلح و انتظامی  که تأثیر خود را در همه زمینه

ناگواری برای همه خواهد  سازد و پیامدهای  نشان خواهد داد و کنترل جامعه را برای مسئولین دشوار می
جامعه است  یبرا یاتیح یاجتماع و امر یهااز ضرورت ین باورند که همبستگیا شناسان بر داشت. جامعه

 توان استحکام و استمرار ندارد.  یچ جمع و گروهیه، و بدون آن

درجامعهدهنده.عناصرانسجام6

 عبارتند از:، شود ترین عناصر انسجام اجتماعی که موجب همبستگی و اتحاد در جامعه می مهم
های مشترک و کنش   عامل مذهب و گسترش آن در یک کشور و استفاده از کلیه روش الف( مذهب:

: 5934، پور  تواند در حد  باالیی به وحدت و انسجام گروهی کمک کند )رفیع  یمتقابل به طور متمرکز م
بر وحدت و یگانگی  یتأثیر خاص به لحاظ تاریخی مذهب نویسد: (. مک گویر مردیت می.51ص
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 (..0-1: ص5931، م دارد )محمدیباورهای مرد
گاهی مردم: ایجاد وحدت و  ترین وسایل  آگاهی مردم یکی از مؤثرترین و انسانی افزایش ب( افزایش آ

 های واقعی پی ببرند و لزوم وحدت را تشخیص دهند.   طریق آن به ارزش تا اعضای جامعه از، همبستگی است
های  انسجام گروهی و از سوی دیگر تقویت پایگاه امام خمینی با تقویت عزاداری از یک طرف موجب

کربال انجام  یاد و خاطره شهدایو پاسداشت  یو سوگوار یروشنگری شد. انتقال به مذهب از طریق عزادار
دو نو ع کارکرد آشکار و پنهان  یدارا ، کربال ین)ع( و شهدایامام حس یبرا یو عزادار یگیرد. سوگوار  می
 یایاح ، فرهنگ عاشورا یایاح ، اد شهدایزنده نگاه داشتن  ار است مانند یکارش بسآش یباشد. کارکردها می

 یاخوت و همبستگ، ن آنهایتر  ز دارد که برجستهیپنهان ن یها  کارکرد، ثار و... . اما افزون بر آنیفرهنگ ا
تر به  واحد بزرگ اتحاد با»پردازان اجتماعی قائل هستند که:  ان است. چنانکه نظریهیعیو انسجام ش یگروه

ها و نمادهایی وجود داشته باشد که بتواند آن را برقرار کرده و   ای از ارزش  یابد که مجموعه  شرطی دوام می
 (.541: ص5945، )کوئن« حفظ کنند

باورها ، ها های جمعی بدون پشتوانه یک نظام فکری منسجم خالق که ارزش  حرکت ج( هدف مشترک:
جویی و حفظ  زیرا تقویت انگیزه مبارزه، قرین به پیروزی نخواهد بود، لق کنندو هنجارهای یکسانی را خ

تا حدود زیادی وابسته به وجود ، روند  ها به شمار می   انسجام سازمانی که دو عامل عمده در کامیابی نهضت
در جوامع  فرهنگی موجود -خأل فکری، نظام اعتقادی ارزشی است. امام خمینی نیز با اعتقاد به چنین امری

 -بنیان یک نظام فکری، برای رفع و جبران این خالء فکری، کرد. لذا  اسالمی معاصر را به خوبی درک می
را بر مبنای اسالم سیاسی و انقالبی در « حکومت اسالمی»گذاری نمود و تئوری  سیاسی را در نجف پایه

 ارائه داد. ، حوزه علمیه
، های مرزهای جغرافیایی  تواند پرده  محمدی)ص( است که میتنها اسالم ناب ، به عقیده امام خمینی

ت»تمامی ، های فرهنگی را کنار زده و بدون تعلق رنگ و نژاد  منافع فردی و وابستگی، عالیق ملی را در « ام 
این باور را در اذهان ملت ، مرکز واحد گرد آورد. در نهایت تأکیدات بیش از اندازه ایشان به وحدت کلمه

تا آن »شکست خواهیم خورد. ، خوریم و اگر متفرق شویم  شکست نمی، رد که اگر با هم باشیمپدید آو
اگر مسلمین (. »5.1: ص.593، )امام خمینی« بشکند تواندرا کسی نمی« یک»وقت که یک هستید این 

حد اگر مسلمین ید وا(. »5.3)همان: ص« واند به آنها غلبه کندت هیچ دولتی نمی، با هم متحد بشوند
 )همان(.« کند تواند مقابل این جمعیت قیام  کسی نمی، باشند
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یطلبوشهادتیزیست.ظلم7

میل به ماندگاری است. به همین دلیل افراد از مرگ و فنا وحشت دارند. ، یکی از تمایالت فطری بشر
ال راه جاودانی را در هرچند فقط نام و نشان آنها بماند. خداوند متع، کنند تا ماندگار شوند بسیاری تالش می

آن را برگزینید « راه ماندگاری مرگ سرخ است»را به او هدیه کرده و فرمود: « شهادت»مقابل بشر قرار داده و 
(. رسول خدا)ص( نیز این کریمه را تفسیر کرده و راه شهادت و 561، پیدا کنید )آل عمران« احیاء»تا صفت 

هر که در برابر ظلمی »، «من قتل مظلومًا دون مظلمته فهو شهید»گاه شهادت را توسعه داده و فرموده است: 
چه همسایه ، چه این ظلم بر مال و عیال باشد، (.1ص، 55ق: ج50.1، )عاملی« شهید است، کشته شود

من قتل دون ، من قتل دون ماله ظلمًا فهو شهیٌد ، من قتل دون اهله ظلمًا فهو شهید»و... . چنانکه فرمود: 
 (.30.: ص5941، )مریجی« و من قتل فی ذات الله عز و جل فهو شهید، جاره فهو شهید

شهادت ارزشی است که مانع ظلم در جامعه و پایمال شدن حق مظلومان است. موجب امنیت در 
جو و طالب   شود. این مطلوب هر انسان کمال جامعه و تعالی به سمت کسب معرفت و کمال و سعادت می

شهید را ، داند و شهید مطهری  خمینی شهدا را شمع محفل بشریت می زندگی ابدی است و اگر امام
اشاره به این واقعیت ، کند  سوزد ولی جامعه را در پرتو آن نورانی می  داند که خود می  همچون شمعی می

 دارند. 
مسلمانان  یدر جهان معاصر و برا، آن یهازهیدرباره شهادت و انگ ینیات امام خمینظر ، بدون شک

 یشان از ابتدایران و جهان گشوده است. ایدر ا، ج فرهنگ شهادتیدر ترو یدیفصل جد، ندهیآ یها  نسل
ن نکته را گوشزد کردند که شهادت مربوط به یبه همه اقشار جامعه ا، ن فلسفه جهاد و شهادتییبا تب، نهضت

 ست. یشهادت فقط مربوط به مبارزان صدر اسالم ن یخ و آرزویاز تار یزمان خاص
فصل جدیدی در ادبیات سیاسی و انقالبی ، «خون بر شمشیر پیروز است»ایشان با طرح شعار معروف 

هراسد و به استقبال   از هیچ چیزی نمی، معاصر گشودند و معتقد بودند هر کس که این شعار را واقعًا بپذیرد
ناشی از اعتقاد به  ،عمل به تکلیف و فرع بودن نتیجه در منظر ایشان، رود. از سوی دیگرشهادت می

پیروزی  -هر دو -بود. ایشان معتقد بودند: پیروزی انقالب و دفاع مقدس و یا شهادت« احدی الحسنیین»
طلبی قبل و بعد  طلبی ایشان و یارانشان بود. روحیه شهادت است. این راز عدم هراس از مرگ و رمز شهادت

  تر کرد. ملت را به اهداف مورد نظر نزدیک، از انقالب
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.نظارتوکنترلاجتماعی8

شود و   ها متزلزل می  های رفتاری و ناهنجاریبا انحراف، بدیهی است که ساختمان اجتماعی یا جامعه
کنترل و مراقبت در رفتار فردی و اجتماعی جامعه ، رو تواند سعادت و کمال بشر را تضمین کند. از ایننمی

« امر به معروف و نهی از منکر»جتماعی دارد و از آن به امری ضروری است. دین تأکید خاصی بر نظارت ا
هایی است که با استفاده از   مجموع وسایل و شیوه»اند:  تعبیر کرده است. در تعریف نظارت اجتماعی گفته

قواعدی در سلوک و حتی آداب و ، هنجارها، اعضای خود را به پذیرش رفتارها، آنان یک گروه یا یک واحد
یا اینکه ، (904: ص5931، )بیرو« دهد  سوق می، کند  آنچه گروه مطلوب تلقی میرسومی منطبق با 

کاری و   برای واداشتن اعضایش به سازش شود که جامعه  نظارت اجتماعی به سازوکارهایی اطالق می»
 (..51: ص.593، )کوئن« رود  کاری به کار می  جلوگیری از ناسازش

تدر فرهنگ اسالم و منطق قرآن بهترین  ای است که امر به معروف و نهی از منکر   جامعه، جامعه و ام 
: 5911، شناختی نظارت عمومی در آن جریان داشته باشد )ر.ک: رهدار و همکاران  کند و به تعبیر جامعه

ت اسالم را درجامعه اسالمی، (. به همین جهت00.ص ت معرفی کرده است، ام  چرا که دارای ، بهترین ام 
 (. .55، عروف و نهی از منکر هستند )آل عمرانویژگی امر به م

 پذیر است: نظارت اجتماعی یکی از اشکال فشار اجتماعی بوده و به دو وجه متفاوت صورت
های   های زندگی و مدل  از طریق اعمال اجبار اجتماعی که براساس آن افراد را به پذیرش شیوه( الف

های حقوقی و تنبیه به جهت ارتکاب جرائمی   مجازاتبا کاربرد وسایل گوناگونی نظیر ، رفتاری محیط
سازوکار اعمال فشار و برخورد ، دارند. امام خمینی با تشکیل حکومت اسالمی براساس والیت فقیه  وامی

نیروی انتظامی و قوه قضائیه سلب امنیت از بزهکاران و  های اجتماعی را فراهم آورد و به کمک  با ناهنجاری
سیاست/ حکومت نیز وسیله و ، بنای غایتی که امام خمینی برای معرفت قائل استبر م»مجرمان کرد. 

وسیله ، تواند انسان را به سعادت برساند. از این منظر حکومت و کارگزاری حکومت  طریقی است که می
ی مناصب آن نیز باید از ، ای برای طریق سعادت باشد  است و نه هدف و زمانی که حکومت وسیله تصد 

« ظیفه و تکلیفی باشد که انسان را به قرب سعادت برساند و نیز احکام الهی را در زمین جاری سازدباب و
 (.61: ص5914، )بیننده و همکاران

پذیرش  سازند و آنان را به  ب( از طریق اقناع که براساس آن افراد را به انجام رفتارهایی یکسان مجبور می
سازند. وسایل مختلف اقناع   کم رعایت کردن آن وادار می  ا دستهنجارهای رفتاری با تکیه بر آزادی و ی
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های اخالقی. در   تمجید و استعانت از ارزش، اعطای پاداش و اعتبار و مناصب و مقامات، عبارتند از: تبلیغ
شود. چون نظارت اجتماعی در اسالم به عنوان اسالم بیشترین اقناع از طریق پاداش اخروی حاصل می

، رو ها و هنجارهای الهی( مطرح است. از این  در راستای تحقق دستورات خداوند )ارزش، ارزشمندکاری 
به عنوان وظیفه و ادای تکلیف به نظارت و اصالح   سو عامالن نظارت )چه رسمی و چه غیر رسمی( از یک

مند خواهند   اخروی بهرههای   از پاداش، های دنیوی  کنند و معتقدند عالوه بر پاداش  جامعه خویش اقدام می
دانند.   مخاطبان نظارت تبعیت از ناظران را موجب سعادت و خوشبختی خود می، شد. از سوی دیگر

محتوای خود خارج  از حالت خشک و بی، نظارت اجتماعی در اسالم برخالف جوامع غیر دینی ، بنابراین
رخ نموده است. در جامعه اسالمی  به صورت جدیدی در جوامع اسالمی، اش  شده و با افزایش کارآیی

شود تا هنجارها ملکه ذهن فرد شوند که در این صورت دیگر او درباره درستی یا   ها تأکید می  قدر بر ارزش  آن
دارد. در این صورت شخص به خودی خود از   نادرستی و شایستگی یا ناشایستگی هنجارها تردید روا نمی

، بر اثر درون ذهنی شدن هنجارها، ه ناظر رفتارش باشند یا نباشندکند و دیگران چ  هنجارها پیروی می
کید بر درون ذهنی کردن هنجارها   همچنان به رفتار شایسته اجتماعی ادامه می دهند. در اسالم بیشترین تأ

ملکه شخص مومن بشود تا به ، که عمل به وظایف و تکالیف و همچنین پرهیز از گناه به صورتی، است
 و پنهان گناه نکند و تکالیف خود را انجام دهد. صورت آشکار 

یافته مشخص  کنترل خارجی دو نوع است: رسمی و غیررسمی. کنترل رسمی بوسیله مجوزهای سازمان
های رسمی برای بکار بردن آنها است. در کنترل غیر رسمی این   گردند و مستلزم قوانین شناخته و روش  می

، کند  ای به عده دیگر انتقال پیدا می  چون آداب و رسوم از عده، کنند  می اشخاص هستند که یکدیگر را کنترل
شود و به مردم حالت ای که خود هواخواه آنها می  به اندازه، شود  هر کس نماینده آداب و رسومی می

 (.9.6-9.1: ص5961، دهد )مک گالنک لی و همکاران  رویی یا تحسین نشان می ترش
گذاری خاص هر سطح بوسیله  با ارزش، جامعه اسالمی در چهار سطح متفاوتنظارت اجتماعی در 

 گیرد:   مؤمنین یا حکومت اسالمی انجام می
در ، اند  یعنی مؤمن در هنگام مواجهه با افرادی که مرتکب ناهنجاری شده الف( امر به معروف قلبی:

یعنی این حالت تنفر را نداشته ، رک کندقلب خود نسبت به آن احساس تنفر و انزجار کرده و کسی که آن را ت
، گناهکار بوده و سزاوار عقوبت از طرف خدا خواهد بود )عاملی، تفاوت باشد  نسبت به آن بی باشد و
مانند آن گناه  در این صورت، عمل باشد ( و بدتر از آن وقتی است که راضی به آن5.3ص، 56ق: ج50.1
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، کسی که به کاری راضی باشد»مام صادق)ع( نقل شده است: (. از ا591شود )همان: ص  برایش نوشته می
(. از 11ص، 13ق: ج50.0، )مجلسی« مانند کسی است که آن را انجام داده است و فاصله تاثیری ندارد

  شود.  این روایات اهتمام دین به مسأله نظارت اجتماعی و حتی درون ذهنی کردن هنجارها آشکار می
شخص مرتکب ناهنجاری و در اصطالح دینی شخِص مرتکب منکر و یا ب( امر به معروف زبانی که 

های مختلف مورد سرزنش و مالمت قرار داده و او را از عذاب الهی تارِک معروف را با زبان به صورت
 برحذر دارند. 

ج( برخورد فیزیکی با شخص مرتکب منکر که در حکومت اسالمی بر عهده حکومت است که با 
، کسی که با منکری با شمشیر مبارزه کند»باشد.    رد کند و دارای پاداش بسیار زیادی میچنین افرادی برخو

 (.599ص، 56ق: ج50.1، )عاملی« کند خداوند در قلبش نور یقین ایجاد می
 ترین  د( نهی از منکر حکمران ظالم باالترین مرحله نظارت اجتماعی در اسالم است و هرچند که مشکل

ولی دارای پاداش و اجر بسیار زیادی است که بقیه اعمال نیک در مقابل آن ، شود  تکلیف محسوب می
ای بیش نیستند. امام باقر)ع( فرمود: کسی که به سمت سلطان جائر برود تا او را به تقوا امر کرده و او را   ذره

یگر منابع پاداش جن و انس را نصیب خود کرده است )همان(. این مراحل در د، موعظه کند و بترساند
: 5930، های متفاوت آمده و اجر و مزد فراوانی برای عامالن آن معرفی شده است )دشتی اسالمی به بیان

 (.930حکمت
 تفاوتی نسبت به مسائل جهان اسالم و کشور خارج کرده و سپس  امام خمینی ابتدا مردم را از حالت بی

ه حرام است سکوت در مقابل ظالمان و دشمنان اسالم را حرام دانستند چون اسالم در خطر ، و فرمودند: تقی 
خواران و مستکبران فریاد بکشند. این  است. ملت را امر کردند که بر سر امریکا و اسرائیل و دیگر جهان

مرحله دوم امر به معروف و نهی از منکر بود. به همین مناسبت روز قدس را برای اعالم انزجار از اسرائیل 
را برای اعالم همبستگی به میهن و در ایام حج هم برائت از مشرکان و مستکبران بهمن  ..غاصب و روز 

 گذاری کردند.  عالم را پایه
مرحله سوم نظارت اجتماعی را بعد از تشکیل حکومت اسالمی در سطح وسیع به وسیله قوه قضائیه و 

ای   مینی به این مهم توجه ویژههای دولتی به مرحله اجرا در آوردند. امام خ نیروی انتظامی و دیگر دستگاه
دیگر ، ترین واجبات هستند و به وسیله این دو واجب  این دو از واالترین و شریف»اند:   داشتند و فرموده
ترین مرحله نهی از منکر را که همان نصیحت  ب(. ایشان عالی5931، )امام خمینی« شودواجبات برپا می
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نصیحت کردند و از ظلم و بیداد برحذر داشتند. پس از آنکه خود انجام دادند و شاه را ، حاکم ظالم باشد
همه و همه ملت »از مردم خواستند بر امام و دیگر مسئوالن نظام نظارت کنند. ، ایشان به رهبری رسیدند
ملت موظف است که ، پایم را کج گذاشتم اگر من یک، بر این امور نظارت کنند، موظفند که نظارت کنند

خودت را حفظ کن. مسئله مهم است. همه ملت موظفند به اینکه نظارت ، ا کج گذاشتیبگویند پایت ر
است. اگر دیدند که یک کمیته خدای نخواسته  داشته باشند در همه کارهایی که االن مربوط به اسالم

عرض بکنم که کشاورز باید اعتراض ، بازاری باید اعتراض کند، کندبرخالف مقررات اسالم دارد عمل می
مین و علما باید اعتراض کنند. اعتراض کنند تا این کج را راست کنند...، کند : 5931، )امام خمینی« معم 

 (.1ص، 4ج

گیری.نتیجه9

 های سیاسی و اجتماعی دو رویکرد داشتند: ش امام خمینی در احیای ارز
ترین آنان خودباوری و اعتماد به نفس بوده و  های سیاسی و اجتماعی است که مهم معرفی ارزش اول:

ترین رکن قوام  توان آن را پیشران انقالب اسالمی در مسائل مختلف نامید. انسجام اجتماعی که کلیدی می
ی و معرفی شناس دشمن، نظارت اجتماعی، ایثار، اهمیت ازخودگذشتگی، طلبی شهادت، هر جامعه است

گروه باطل. امام خمینی به عنوان یک هنجارفرست برای تحقق هر یک از این موارد تالش نمود و با استفاده 
 سازی به سوی تحقق آنها حرکت کرد.  های دینی و اجتماعی و گفتمان از ظرفیت

نشناختن ، هویتی بی، توان به از خودبیگانگی زده که می های آفت ها یا ارزش معرفی ضدارزش دوم:
های پیش گفته اشاره کرد. یکی از آثار بسیار  تفاوتی در جامعه در مقابل ارزش پراکندگی و بی، دشمن واقعی

های اسالمی و انسانی بود که از نیازهای کلیدی   احیای ارزش، مهم و اساسی نهضت پر افتخار امام خمینی
اختالل در گفتار و رفتار اجتماعی شده و های اجتماعی بدون آن دچار   رو گروه هر جامعه است. از این

 آید.  سردرگمی پدید می
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 . 5، 1-4، 50، 6ی، چاپ دوم، جتهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینصحیفه امام. الف(. 5931الله ) خمینی، سید روح
 تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.  تحریر الوسیله.ب(. 5931الله ) خمینی، سید روح

 قم: نشر امام علی)ع(. البالغه. اطالعات مقدماتی نهج(. 5930دشتی، محمد )
 تهران: چاپ سیروس. نامه. لغت(. 5993اکبر ) دهخدا، علی

 تهران: شرکت سهامی انتشار. آناتومی جامعه.(. 5934پور، فرامرز ) رفیع
سیاست متعالیه، نظام برآمده از اندیشه والیت فقیه.  های کارآمدی سیاسی  (. شاخصه5911رهدار، احمد و همکاران )

 ..9.-.5.: ص1.، شماره45سال
 .56، 55قم: موسسه آل البیت، ج وسائل الشیعه.ق(. 50.1عاملی، شیخ حر  )

 ترجمه محسن ثالثی. تهران: توتیا، چاپ سوم. شناسی. مبانی جامعه(. .593کوئن، بروس )
 ترجمه یوسف نراقی. تهران: شرکت سهامی انتشار. نظریه اجتماعی نوین.(. 5945کوئن، بروس )
 ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر نی. شناسی. جامعه(. 5939گیدنز، آنتونی )

 .13بیروت: موسسه الوفاء، ج بحار االنوار. ق(.50.0مجلسی، محمدباقر )
 تهران: سازمان مدارک فرهنگی. ها. انقالب مطبوعات و ارزش(. 5931راد، مهدی ) محسنیان

 .96، شماره 1سالمصباح، (. انقالب اسالمی ایدئولوژی باورها و کارکردها. 5931محمدی، یدالله )
 قم: موسسه امام خمینی. ه کربال.شناختی واقع تبیین جامعه(. 5941الله ) مریجی، شمس

 قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، دفتر انتشارات اسالمی. پیرامون انقالب اسالمی.(. 5965مطهری، مرتضی )



171  0311،پاییز43شماره،9سال،سیاستمتعالیه 

 ترجمه محمدحسین فرجاد و هما بهروش. تهران: نشر شناسی. مبانی جامعه(. 5961مک کالنگ لی، آلفرد و همکاران )
 همراه.
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های سیاسی و اجتماعی در جامعه  (. تعالی و احیای ارزش..50جواد )، علیرضا؛ غالمی، زاده تربتی نجف
 ..53-511ص (:90)1، سیاست متعالیهایران توسط امام خمینی. 

 




