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مطالعة الگوي ناظر بر ارتباطات اجتماعي 
 جامعة ديني با تبيين مختصات روابط سياسي

  در انديشه امام خميني و انقالب اسالمي
  
 

 
  ة                               نوشت

1TP0Fيسيدمجيد امام 

* 
 
 

 چكيده
 ر واقـع مفهـوم مسـتتر در   يابـد و ايـن د   هـا اساسـاً در ارتبـاط و انتقـال معـاني فعليـت مـي        اجتماع انسان

(communication)  است. جهت اين ارتباط برخاسته از هويت هر اجتماع است و بيانگرمنطق رفتارهاي جمعي
رسد درجامعة ديني مبتني بر انديشه اسالمي، كه با غايت توسعة بندگي خداوند و تكامـل   نيز هست به نظر مي

امام خميني به عنوان مصلحي اجتمـاعي  ي است. ولهي ومعنشود، محوريت و جهت اين ارتباط ا انسان برپا مي
. ايـن مقالـه   انقالب اسالمي را رهبري نمودند ،برداري از اين الگو در مديريت اجتماعي دنبال احياء و بهرهبه 
روابـط  كوشد فرايند مذكور را از طريق تبيين نظري روابط سياسي ناظر بر انقالب اسالمي مطالعـه نمايـد.    مي

اي است كه سلسله مراتبي از قـدرت وجـود    هاي جمعي در جامعه انگاره طالعه مناسبات، رفتارها وسياسي، م
 باشند. كيفيت روابـط  ملتطبقات اجتماعي، و خصوصاً دولت و   تواند احزاب، روابط مي دارد. دو طرف اين

يـك   ةاسـتفاد  واسطه هير باست و هم تأثيرگذار بر آن. و اين تأث ههم معلول فرهنگ سياسي يك جامع      سياسي
درك الگوهـا   .شـود  سياسي) محقـق مـي   هاي سياسي (تبليغ ها و فرايندهاي انتقال و ارسال پيامارطرف از ابز

افـت و خيـز ارتباطـات    تـرين بسـترهاي شـناخت     ــ ملت در ايران معاصر از مهـم   وچارچوب روابط دولت
اسـالمي طراحـي    قل براي روابط سياسي در انقـالب اله الگويي مستمقدر اين  در جامعة ايران است. اجتماعي

ـ  امام و امت دو مفهوم و نهاد  شده است كه در آن اساساً  دو طرف رابطه، اي  امـت، نسـخه   امـام و  ةاند. رابط
محـدثين) و سـپس   ــ  ابتدا در الگوي (مردم  شيعي بود كه ةيافته از ارتباطات اجتماعي در تاريخ جامع كمال

ـ امت) توسط امام خميني بازسازي و احيا گرديد.  الگوي (امام در و نهايتاً جود داشتو مرجع)ـ الگوي (مقلد
ايـن   سـيماي . لذا بايـد  ستملت و كسب مشروعيت براي دولت ا  امت فراتر از رضايت ــامام  ةمحور رابط

مندانـه   رتبصـي  بلكـه  پذيري، خاطر ترس و ظلم وجو  كرد. آنجا كه مردم نه به الهي جست رابطه را در عبادت
عبادت  كنند و امام هم، به رهبر و امام خويش اقتدا مي ــ كه هدف خلقت نيز هست  ــ غايتي الهي  خاطر به

شـود كـه منطـق     بر همين اساس نشان داده مي. داند هدايت و محبت به مردم مي  و بندگي خدا را در خدمت،

____________________________ 
  ي فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)ادانشجوي دكتر *
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متفاوت از جوامـع   شود،  ياسي اجرا و اعمال مياي از روابط س اي كه چنين نسخه ارتباطات اجتماعي در جامعه
 شود. مادي است و با مفهوم واليت الهي توضيح داده مي

 
امـام خمينـي    ،رضايت ،روابط سياسي، امام، امت، انقالب اسالمي ،ارتباطات اجتماعي كليد واژه:

 جامعه ديني
 

 مقدمه
هاي اندكي موجود  بع و دقتو شيعي منا   در مورد ساختار و شبكه ارتباطات اجتماعي اسالمي

اجتماعي به خاطر دور نگه  ةهاي عظيم تعاليم شيعي در حوز است. به همان دليل كه ظرفيت
در  ،داشته شدن از موقعيت راهبري اجتماعي، هنوز كشف و استخراج نشده است. با اين حال

كنيم وجو  جسترا    كنيم تا مختصاتي از روابط سياسي در انديشة امام خميني   اين مقاله سعي مي
 تر شويم. تا بر اساس آن به شناخت الگوي ارتباطات اجتماعي مطلوب انقالب اسالمي نزديك

 اي بر مقاله حاكم است. رشته رويكردي ميان، از اين نظر لذا
 ةاقناع، افكار عمومي و... ذيل حوز  و مفاهيم ذيل آن اعم از تبليغ، ”ارتباطات سياسي“حوزه 

و تبليغ    اسالمي ارتباطات سياسيِ در ادبياتوجو  جستلذا  ست،نظري از آن اروابط سياسي و م
ارتباطات اجتماعي يا   هاي ارتباطات، هاي جديد نظريه . از سوي ديگر در تبييناستد مفينيز 

هاي ارتباطات  ها و انواع اصلي نظريه ارتباطي است كه در كنار نظريه عمومي خود يكي از حوزه
گيرد و ساير تعامالت منجر به  تباطات جمعي و ارتباطات بين فرهنگي قرار ميفردي، ار ميان

 .(Griffin, 2003: 227)شود  تداعي معاني در گروه، سازمان و جامعه را شامل مي
ترين  ، عالم  س هرم ارتباطي جامعه اسالميأتبليغ بر اين باورند كه در ر ةبرخي محققين حوز

عاليم الهي قرار دارد كه همانا امام و در روزگار غيبت، فقهاي ترين اعضاي جامعه به ت و عامل
Pاند. در قاعدة هرم نيز امت قرار دارند عادل

1
P .در  خصوصاً پيامبر اسالم از ابتداي بعثت و

اند كه تبشير، تنذير و دعوت   از روابط اجتماعي بوده   مور به برساختن نظاميأحكومت مدينه م
 منيراً الي اهللا باذنه و سراجاً داعياًو  نذيراًو  شاهداًا النبي انّا ارسلناك يا ايه«اركان آن بوده است: 

منين به ايشان در سوي ديگر ؤ. پيامبر در يك سو و م2اكبير و بشِّرِ المومنين بأنّ لهم من اهللا فضالً
ن در اي .ها) در اين روابط است قرار دارند. اما نكته مهم نقش ايمان (سطح باورها نه گرايش

هاي نظري در انقالب اسالمي نسبت  اي سير رهبري امام خميني و انگاره مقايسه ةمقاله با مطالع
ويژه در انقالب اسالمي  روابط سياسيِتأثير پهلوي تالش شده تا ماهيت، جهت و  ةبه دور

 ديني شناخته شود. ةبررسي شود تا از رهاورد آن مضمون ارتباطات اجتماعي در جامع
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 بط با ارتباطتفاوت روا
كه ارتباط  پيوند مقطعي، معمولي و ساده دو عنصر است در حالي ،به نظر نگارنده رابطه

(communication)  تالش و حركت براي ايجاد نسبت و برقراري تماس و يا تبادل معني در
 يندي است.اسطعي عميق و فر

و نقطه يا دو نفر چيزي اي را كه د ) جنبهs(بدون communicationبه نظر حميد موالنا واژه 
تر از رابطه است  هم ارتباط، عميق گيرد كه در اين تقرير مشترك با هم داشته باشند را در بر مي

ارتباط را عبارت از فراگرد  ، ارتباطات اجتماعيكارل هاولند در كتاب  .)16: 1387(محسنيان، 
گير) به  به فردي ديگر (پيامگر)  عالمت بياني) از يك فرد (ارتباط انتقال يك محرك (معموالً

معين در فرهنگ  .)44 :نهمابه نقل از محسنيان،  Havland ،1948داند ( منظور تغيير رفتار او مي
هماني بين اين دو واژه  لذا از نظر او نوعي اين ،كند لغت خود اساس ارتباط را، رابطه تعريف مي

ش به چيزي و نه تقابل با چيزي بلكه ارتباط را نه واكن مايرز ،)189: 1356وجود دارد (معين، 
كند و با ديگران در  داند كه در آن انسان معاني را براي تحقق اهداف خلق مي تعامل و تبادل مي

ند البته نه به يك ا  شود. ارتباط يك فرايند تعاملي است كه طرفين هر دو فعال آن سهيم مي
: 1383اين حيث نظر سومي دارد (مايرز،  از وداند  ميتر از ارتباط  عميق وي رابطه را اندازه،

هاي خواسته يا ناخواسته واحدهاي ملي را  نسبت علوم سياسي مناسبات و ةدر حوز .)37
هرگونه رابطه در بافتي كه حدي از اساساً بازيگران سياسي و يا  ةو رابط ”الملل روابط بين“

تر  مفروض اين مقاله بر سطحي لذا ،دانند مي ”روابط سياسي“قدرت در آن وجود داشته باشد را 
نيز  تر بودن روابط سياسي نسبت به ارتباطات سياسي و تر وجدي اما كالن، تر و ملموس
 شود تا از طريق اولي، دومي شناخته شود. لذا تالش مي است،اجتماعي 

 
 روابط سياسي متفاوت

 اجتماعي بودند.ـ سي در موضوع روابط سيا   ترين انديشمندان اسالمي امام خميني (ره) از فعال
دهد آن است كه زمامداران و دولت،    رخ مي   اسالمي به نظر ايشان آنچه در نظام اجتماعيِ

اي  نيستند، رابطه ”فرمانفرما“اي كه در آن زمامداران  شوند. رابطه ار تلقي ميزدار و خدمتگ امانت
انده و فرمانبر و آقا و كه در آن هيچ رنگي از مناسبات حاكم و محكوم، مالك و مملوك، فرم

 ).334: 1380برده، ميان زمامداران و مردمان نيست (دلشاد تهراني،
، در پاسخ 1357دي  19، در تاريخ لتاكونتينواامام در مصاحبه با خبرنگار روزنامه ايتاليايي 

اين پرسش كه با در نظر گرفتن اينكه هر حكومتي در خود حداكثر تمركز قدرت را جمع 
 ةتواند وجود داشته باشد و قدرت در آن تمركز نيابد و رابط مي   چگونه حكومت اسالميكند،    مي

و حقوق    مسلط و زيرسلطه برقرار نشود، به رابطه زمامدارن و مردمان در حكومت اسالمي
 و چنين فرمودند: ندمتقابل آنان اشاره كرد
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ين كرده است و براي هر بين دولت و زمامدار و ملت ضوابطي و حدودي مع ةاسالم در رابط
اي،  يك بر ديگري حقوقي تعيين نموده است كه در صورت رعايت آن هرگز چنين رابطه

زمامداري در اسالم يك تكليف  آيد. اساساً حكومت كردن و   مسلط و زير سلطه، به وجود نمي
ه الهي است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامداري، گذشته از وظايفي كه بر هم ةو وظيف

مسلمين واجب است، يك سلسله تكاليف سنگين ديگري نيز بر عهده اوست كه بايد انجام 
دهد . حكومت و زمامداري در دست فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگي بر ديگران نيست كه 

 ). 86ــ 85: 3ج ،1370خميني، نفع خود حقوق ملتي را پايمال كند. (امام از اين مقام بخواهد به
 

الشرايط واجب كفايي است      ديگر نيابت امام عصر در زمان غيبت از سوي فقيه جامعبه عبارت 
). در ديدگاه امام، حكومت و دولت براي مردم و ملت است و در 171 :1369آزار شيرازي،  (بي
هاي كاذب  فاصله ةگونه فرمانفرمايي و خودكامگي نيست و هم زمامداران و مردمان هيچ ةرابط

چيز بايد در خدمت مردم و براي  زمامداران و مردمان بايد برداشته شود و همه در حكومت ميان
مكرر و متعدد خود  هاي اهداف ياد شده در مبحث اهداف حكومت قرار گيرد. امام در فرمايش

زمامداران و مردمان پرداخته و تصويري روشن از اين امر ارائه كرده است،  ةبه تبيين رابط
گرايانه و نفي آن و تبيين رابطه صحيح دولت و ملت  ح روابط سلطهكه امام در تشري چنان

 اند:  فرموده
كه خودشان از كنند  ميها هم براي اين، اين كار را  كنند و طاغوت ها اين كار را مي ... طاغوت
 ترسند.    اند، از مردم مي اند، ظلم كرده ترسند، خائن هستند، به مردم خيانت كرده   مردم مي

 

ه بنا شد از مردم ترسيدند، بايد يك قوايي تهيه كنند، براي حفظ خودشان و با اين قوا وقتي ك
در زمان طاغوت و هر طاغوتي، قواي سركوبي ملت    مردم را بترسانند. اينكه قواي انتظامي

است االن هم در جاهاي ديگر همين جور است، حاال الحمداهللا ايران ديگر اين نيست و 
 بيرون بگذاريد و ديگر، اما االن هم شما مالحظه كنيد، پايتان را از ايراناميدوارم كه نشود 

اين براي اين است كه حكومت از  .براي سركوبي مردم است   هر جا برويد قواي انتظامي
بينند،    مردم نيست، جداست، نه فقط جداست، حكومت را مردم مخالف مصالح خودشان مي

ها  كه ندارند، دشمني دارند. اگر يك دشمني رو بياورد، اينبينند. پشتيباني  دشمن خودشان مي
هايي است كه در يك  گرفتاري ةهم أها منش ها از ملت كنند. اين جدايي دولت   با او همراهي مي

كند. اگر آن طوري كه اسالم طرح دارد راجع به حكومت و را جع به   كشوري تحقق پيدا مي
بر ملت، اگر آن مالحظه بشود و مردم به آن  ملت، حقوق ملت بر حكومت، حقوق حكومت

ترسند، براي اينكه حكومت ظالم    عمل بكنند، همه در رفاه هستند، نه مردم از حكومت مي
خواهد بكند،    نيست كه از آن بترسند، همه پشتيبانش هستند و نه حكومت فرمانفرمايي مي

ي دولت به ملت است، نه ارزخدمتگ مسئله ، مسئلهخواهد بكند.    حكومت هم خدمت مي
كند شما را از ملت، و ملت را از شما،    فرمانفرمايي دولت به ملت. همين فرمانفرمايي جدا مي

 شود. مفاسد زياد مي أو منش
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جمهورش بيايد توي مردم، با  اگر جوري باشد كه وقتي رئيس دولتي، نخست وزيرش، رئيس
طاغوت هست. فرماندارها با مردم فواصل  مردم باشد، فواصل نباشند، آن طور فواصلي كه در

نداشته باشند كه مردم پشت اتاقش بيايند بايستند و راهشان ندهند و چه. البته با عدالت راه 
بايد بدهند، هرج و مرج نباشد كه هر كس آمد، بخواهد جلو بيفتد، روي يـك مـوازيني كـه    

شـما از خودشـان هسـتيد و    دانيد، اما مردم از كارهاي شما احساس كننـد كـه    خود شما مي
خواهيـد مـردم را      خواهيـد فرمـانروايي كنيـد و نمـي       هـا نمـي   خواهيد خدمت كنيد به آن   مي

 .)188ــ  187 : 5ج  ،1370،خمينيخواهيد ظلم كنيد (امام    فشار قرار بدهيد و نمي تحت
 

 ةآنچه زمين ست.ا   به نظر امام خميني شرط الزم چنين روابطي، فرهنگ سياسي صحيح و اسالمي
نمايد تحولي است فرهنگـي و اينكـه    الزم براي اصالح روابط و مناسبات حكومتي را فراهم مي

گمان آگاهي مردم و مشـاركت و نظـارت    متحول گردد؛ و بي   جامعه به فرهنگي انساني، اسالمي
همگاني در تمام امور حكومتي شرط تحقق نقش جدي مردم در حكومت و حفظ سالمت امور 

 .)342 :1380 ،دلشاد تهرانيها و انحرافات است ( امنيت الزم و اصالح كجي و
 

 مختصات روابط سياسي در انقالب اسالمي
 مرجعيت: خواستگاه نظري روابط در جامعه شيعي .1

 ةس هرم روابط اجتماعي در گفتمان شيعي، فقيه يا مرجع تقليد است. پيشـينه پديـد  أگفتيم كه ر
 19غيرمتمركـز (تـا اواسـط قـرن      ةگـردد و داراي دو دور    بـاز مـي   ابرغيبت ك ةمرجعيت به دور

را بـه     غيرمتمركز به فراخور نياز، محدثان شيعه تعاليم اسالمي ةدر دور .استميالدي) و متمركز 
، شود ميمتمركز كه از شيخ انصاري و يا ميرزاي شيرازي آغاز  ةكردند اما در دور   مردم منتقل مي

مـورد توجـه مـا،     ة. نكتـ كننـد  ميصورت هماهنگ مقلداني را ساماندهي  هايط بالشر فقهاي جامع
مرجعيـت،   ،اقتدار معنوي و نفوذ بااليي است كه ايـن دسـتگاه از آن برخـوردار بـوده و هسـت     

د  “و  ”اجتهـاد و تقليـد  “يك شبكه ارتباطي انساني بسيار وسيع ميـان   ةدهند سامان د و مقلـِّ  ”مقلـَّ
چـون و چـرا در تـاريخ حيـات تشـيع       ها مراجع رهبران اجتمـاعي بـي   س آنأفقها و در ر .است
پـس از   علت تقابل بين اقتدار شاه و علما بـوده كـه در هـر دوره تـاريخ     ترين  مهماند و اين  بوده

 .)303ــ 289 :1379 ،(زاهد گانصفويه به نحوي بروز كرده است. در جمعي از نويسند
طـور فعـال و زنـده     بـه  ها كه در طول سال ،گاه مرجعيتنظام ارتباطي حوزه با مردم از گذر دست

روابط  سازيِ غ ، نشر احكام، بهينهبلّ. اين نظام بر مبناي ارسال مستبستر اين نفوذ ا ،كند   عمل مي
اخالقي، اجتماعي و اقتصادي جامعه، و نيز پذيرش وجوهات شرعي و ايصال آن به مرجع ديني 

است ... [ميانـه ايـن    تقليدكند،   به دستگاه مرجعيت متصل مياي كه مردم را  و رشته استاستوار 
البته ارتباط دستگاه مرجعيت بـا مـردم فراتـر از آن     .اند] رشته هم مبلغان و خطيبان، حلقه واصل

هاي ارتباط معنوي، عاطفي، روحي و مادي نيز اين دو را بـه هـم پيونـد داده اسـت      بوده و رشته
 ).248 :2ج ،1376، جمعي از نويسندگان(
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شـناختي و اجتمـاعي آن    خاستگاه اقتدار مرجعيـت شـيعه را بايـد در مبـاني معرفتـي، روان     
مهم فقيه كه در آثار گرانسنگ فقهـي مـنعكس شـده     ةعد معرفتي سه وظيفكرد. از ب وجو  جست

عـد  مايه اقتدار مرجع تقليد است. از ب ،است، يعني رسيدگي به امور مذهبي، قضاوت و حكومت
فقيه در قرب فرايضي و نوافلي باعث جذب قلوب صالح و پـاك بـه      اختي نيز پيشگاميشن روان

 .شود ميسوي او 
به  ـكندـ  نه اينكه ايراني است يا در حال حاضر زندگي ميــ شيعه از آن نظر كه شيعه است 

سنت اي] در بين اهل  [يا سامانه   پذير است و حتي رهبرساز و چنين الزامي الزام ديني رهبري
وجود ندارد. نه مباني نظري آن وجود دارد و نه تجربه تاريخي آن نه ساختمان رواني آنان به 

نـه سـاختار    اي به مرجع دين رجـوع كننـد و   اي باليده و شكل گرفته كه در هر مسئله گونه
گيري قرار دهد  س قسمت تصميمأاي است كه چنين فردي را در ر جامعه مذهبي آن به گونه

 ).26: 1369 ،يمسجد جامع(
 

سومين بعد اجتماعي مرجعيت است. حضور اجتماعي مرجع در رفع و اصالح امور يـا  عد هم، ب
 ).57: 1371 ،حضورمجله هاي اصيل مايه اقتدار پايدار اوست. ( ايجاد حركت

بـه تفصـيل در مـورد ايـن اقتـدار      » مشكل اساسي سازمان روحانيت«ة شهيد مطهري در مقال
هاي اصيل سياسي در جامعه ديني ايران بـه   تحرك ةالبته واسپرده شدن و احالتوضيح داده است. 

آورد كـه فرهنـگ سياسـي ايرانيـان تبعـي و       اين انگـاره مشـهور را فـراهم مـي     ةمرجعيت، زمين
گر است. لذا شهيد مطهـري   به همان دليل كه فرهنگ ديني آنان مقلد و اطاعت ،پذير است فرمان

اند نـه تنهـا سـر سـپردن      طور كه روشنفكران فهميده دهد كه تقليد آن  در اثر فوق الذكر پاسخ مي
 3.نيست بلكه چشم را باز كردن و گوش را باز داشتن است

س هـرم اجتمـاعي   أگيري كامل از مقام مرجعيت در ر با بهره   امام خميني در انقالب اسالمي
 جامعه قرار گرفتند. عماد افروغ در اين رابطه معتقد است: 

مالصدرا را مطالعه كنيد او ميان قرآن، برهان و عرفان جمع كرده اسـت. يعنـي    ،ةنديشاگر ا
س بيايد بايد عالوه بر فيلسوف و عارف بودن مرجع تقليد هم باشد. أخواهد به ر كه مي كسي

ظاهراً مالصدرا فقيه بوده اما مرجع تقليد نبوده است. ... لذا يكي از عوامل انقالب، مرجعيـت  
 .)6 :1386 ،افروغبود (فقهي امام 

 

 شيعي ةنقش قدرت در روابط سياسي جامع
اقتدار معنوي مرجع تقليد به لحاظ ماهوي با مفهوم قدرت در روابـط اجتمـاعي مـدرن تفـاوت     

يـا بـيم و    رضايتو  ترسدهد كه قدرت در انديشه غربي برآمدي از   دارد. گالبرايت توضيح مي
د. در غالب نظريات سياسـي  شو يل واليت الهي تبيين ميذ در حالي كه  اقتدار شيعي ،اميد است

غرب ساير انواع قدرت خواستگاهي زميني و انسـاني دارد و از همـين جهـت آلـوده بـه انـواع       
 خواهد شد. ها ورزي و غرض ها گيري جهت
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خصوصيات مشترك هر دو نوع قدرت تنبيهي و تشويقي يكي اين است كه فردي كـه بـه    از
علت اطاعت خود آگاهي دارد: در يكي اجبار و فشار و در ديگري پاداش  تسليم وادار شده از

شود. ترغيب و تبليغ و  ثر بوده است. قدرت اقناعي برعكس از طريق تغيير عقيده اعمال ميؤم
ـ    حـق جلـوه    هآموزش و پرورش و يا ديگر اقدامات مناسب اجتماعي كه طبيعـي، پـاكيزه و ب

آورنـد     د را به اراده شخص يا اشخاص ديگر فراهم مـي ، موجبات تسليم و رضاي افراكنند مي
ت يافته و مورد استفاده قرار گرفته است. يقدرت اقناعي بيش از قدرت تنبيهي و تشويقي اهم

 ).57 :1370، گالبرايت(
 

 گويد: مي لوياتانبود. تامس هابز، در  18و  17اين نظرگاه در آثار متفكران سياسي قرن   ةريش
يست جز مشاجره و كشمكش مدام براي كسب حرمـت،  ثـروت و اقتـدار ...    كار دنيا هيچ ن

ها غير ممكن نيست، زيرا به وسيله آموزش  هستند، اما رفع آن   ها در واقع مشكالت مهمي اين
ها ممكن است و گـاه عملـي هـم شـده      و پرورش و انضباط ايجاد سازش و هماهنگي بين آن

 ).219: 1380هابز، » (است
 

اي را جايگزين نظـام   سنتي جامعه ايران موفق شد روابط ويژه ةبا رجوع به شبك   ميانقالب اسال
بـه تحـول در ارتباطـات اجتمـاعي منجـر شـد.        مدرن قبلـي سـازد. كـه طبعـاً     اقتدارطلب و شبه

 :كند  اسكاچپول درك خود از اين پديده را چنين بيان مي
براي ايجاد انقالب ايـران عليـه شـاه،     اسالم شيعه، هم از نظر سازماني و هم از نظر فرهنگي،

نقش حياتي را بر عهده داشت. روحانيون راديكال شده اي كه تابع آيت اهللا خميني (ره) [بـه  
 بـرد.  ال مـي ؤكردند كه شاه را زير س اي را تبليغ مي هاي مختلف] بودند، عقايد سياسي ميزان

اي  د هماهنگي در نهضت تودههاي شيعه به ايجا هاي اجتماعي و اسطوره ها، روش سپس شبكه
اخالقي در آن، براي مقاومت در مقابل اختناق و سركوب مسلحانه كمك  ةشهري و خلق اراد

  هها بدين معنا بود كه يك بخش بسيار سنتي در زندگي ايرانيان ارائه كننـد  اين ةنمود. هم  مي
سـيار مـدرن بـود    اي ب منابع سياسي حياتي، براي شكل دادن به يك نهضت انقالبي با چهـره 

 .)206: 1376 ،اسكاچپول(
 

 به مثابه ماهيت روابط  محبت و عشق،. 2
 ة، سـه نشـئ  ”فعـل “و  ”ذهـن “ ،فـوق  ـــ تر و به عبارت دقيقــ در كنار ”قلب“   در تعاليم اسالمي
كـانون شـناخت و معرفـت و     ”ذهـن “كانون ايمان،  ”قلب“ 4د.ان انسان و عالم ةوجودي و واسط

ت. انسان، ايمان الهي و معرفت توحيدي و عمل صالح را از دريچه قلـب  محمل عمل اس ”فعل“
هـاي   هـا و پيونـد   ترين رشـته  اما در سپهر اجتماعي، قلب، محكم ،سازد   و ذهن و فعل، محقق مي

هـاي مـردم آغـاز     از دلـــ   البالغـه  نهـج در مكتب ــ  دهد. و انقالب حقيقي ارتباطي را سامان مي
 ).612: 184به (خط البالغه نهج شود مي
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در قرآن كريم، ايمان به قلب و ثمره آن، يعني عالقه و عشق الهي شرط ايجاد جامعه صـالح  
به همين ترتيب اولياي خدا بايد مـورد   5»وان يتطهرأفيه رجال يحبون « .و پاك دانسته شده است
د. لـذا  هـا كارامـد هـم باشـ     واقع شوند تا مـديريت اجتمـاعي آن  ها  انسانمحبت و گرايش قلبي 

ـ  حضرت ابراهيم (ع) در دعاي خير منين و امـام امـت باشـد    ؤي مـ به فرزندش كه قرار است ولّ
 )108 : (توبه» رب اجعل افئدة من الناس تهوي اليهم« فرمايد   مي

 فرمايد:   حضرت امام خميني در بيان اهميت قلب در سامان اجتماعي مي
رَرفق ميمنت دارد و خدر باب انجام امور دنيا وي آن طور كـه   الً. مث نف شوم است...ق و ع

ها را خاضـع و رام كنـد،    با رفق و مدارا ممكن است انسان تصرف در قلوب مردم كند و آن
نف موفق به امري از امور شود. فرضاً كه با شدت و سلطه كسـي  ممكن نيست با شدت و ع

مون نخواهد شد ولي رفق أاطاعت از انسان كند چون قلب او همراه نشود، از خيانت، انسان م
و دوستي دل را رام كند كه با رام شدن آن تمام قواي ظاهره و باطنه رام شود و فتح قلوب از 

 .)315 :1385 ،خميني(امام  فتح ممالك باالتر است
دهنـد،     س و قاعده سامانه اجتماعي را شكل ميأشيعه كه امام و امت ر سياسيِ ةدر نظري

هاي اجتمـاعي آن بسـيار ارزنـده و اساسـي      عشق به خدا و شعبهها و محبت و  مديريت قلب
 است. 

پس در اين نظريه سياسي  6.گرفته شده است به معناي مادر است ”ام“امامت كه از ماده 
شود  و باز هم در فلسفه جمعـي در كلمـه امـت تجلـي      معناي محبت به خوبي استنشاق مي

جامعـه  “را بر عهده دارد و امت به عنوان   يابد. به عبارت ديگر امام نقش مادري جامعه مي
آيد و هر يكي بر ديگري داللت   وجود مي ههاي بين امام و امت ب شود، پس فاصله  مي ”مادري

 پس امام به دنبال محبت بخشيدن به جامعه و ايثار دوستي خـود بـه جامعـه اسـت     .كند   مي
  .)3: 1386 ،(فياض

 

هـاي   هـاي مـديريت اجتمـاعي از جملـه روش     و كـار  ها، بر ساز اين محبت و حكومت بر قلب
منين در نسـبت بـا يتيمـان، فقيـران و     ؤمشـفقانه اميرالمـ   ةگـذارد. شـيو   ارتباطي حكومت اثر مي

در حيـات كوتـاه    ها، كه خصوصاً آن مستقيم بهمسكينان و توزيع غذا و كمك رساني شخصي و 
 است.   و جامعه اسالمي شد، سندي بر اين مشي ويژه حكومت   حكومت ايشان واقع مي

ها بر جان خود (ماننـد   دولت عشق با محبت ورزيدن مستقيم به جامعه و هموارسازي سختي
يابـد و بـه دولـت كريمـه تبـديل         تناسب غذايي رهبر با فقيرترين افراد جامعه) پرورش مـي 

ئامت شود  يعني نه تنها به حكومت تبديل نخواهد شد بلكه به دولت مدرن كه براساس ل مي
هاي توهين آميز و  شود (مثل تبليغات سياسي در غرب در مناظره هاي اخالقي بنا مي و پستي

شود. درس بزرگـي   شود، بلكه بر اساس كرامت انساني بنا مي رياكاري سياسي ....) مبدل نمي
شود. پس فرد و جامعـه در   است از اسالم كه افسوس در شرايط كنوني ابداً به آن عمل نمي

دارد و اعمر اللهـم بـه بـالدك و اَحـيِ بـه         هماهنگ به سوي پيشرفت قدم بر مي يك نظام
 .)3: 1386 ،عبادك (فياض
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ور  و غوطـه    منانه، ديني ماندن جامعـه اسـالمي  ؤپيوند و روابط امام و امت بر پايه محبت قلبي م
 هاي مادي را تضمين خواهد كرد. بست ها و بن نشدن در پيچيدگي

، يسـت ها امري در گرو مسائل  اقتصادي و ديگر شئون مـادي ن  ماهنگي جانها و ه اتحاد دل
از ايـن   .شود ميهاي مادي جذب ن با ابزار و يستزيرا دل امري غيرمادي است، مرهون ماديات ن

دل آفرين و راهـي بـراي انسـجام     ها را در اختيار خداوند رهگذر قران كريم پيوند و انسجام دل
لـذا بـه پيـامبر اكـرم (ص)     دانـد   مياز طريق عنايت خداوندي ممكن نو جز  است ها دانسته آن
اهللا الّـف   ما الّفت بين قلوبهم و لكن و الّف بين قلوبهم لو انفقت ما في األرض جميعاً« فرمايد:   مي

 .)63 :(انفال  »بينهم انّه عزيز حكيم
امعه دينـي اسـت.   ترين نشانه تحقق روابط امت و امام، يكي بودن آن دو در تركيب ج اصلي

. چون اگر مقصدي شود ميمتبلور  ”امت“و   ”امام“صورت  هلذا انسجام و هماهنگي يك جامعه ب
مقصـد   پـذيرد و  در بين نباشد يا راهي براي نيل به آن مقصود نباشد، هرگز انسجام تحقـق نمـي  

تحـرك در   يا راه بدون هدف، عامل هماهنگي و اتحاد جامعه نخواهد بود، زيرا زمينـه  راهبدون 
و هـم مقصـد    شود ميهاي او، هم راه روشن  يعني بزرگراهي كه با رهنمود امام .آن وجود ندارد

 ).24: 1383 ،جوادي آمليگردد (   آشكار مي
يـاد   ”تفـاهم “تحت عنـوان     امام خميني (ره) از اين يكي بودن امت و امام در جامعه اسالمي

 كند: مي
بايد بين دستگاه حاكمه بـا ملـت تفـاهم     باشد مي   ياگر يك كشوري بخواهد يك كشور سالم

كرد كه با ارعـاب و بـا فشـار و بـا آزار و      كوشش مي باشد. آن دستگاه حاكمه (رژيم سابق)
كـرد   ها با ملت رفتار كندو ملت هم اگر زور نداشت كوشش مي شكنجه و حبس و امثال اين

د، هر چه كارشكني كند براي دولت و از كه ماليات بتواند نپردازد، از زير بار همه چيز در برو
شد ودولت هم هيچ پشـتيبان نداشـت و      اين جهت هي شكاف بين مردم و دولت حاصل مي

هيئت حاكمه يك امر به خيال خودش مستقلي بود كه هيچ ارتباطي با ملت نداشـت،  ملـت   
  . ...دانست  را دشمن خودش مي هم به او هيچ اعتماد نداشت او

س برنامه همين تفاهم مابين دولت و ملت باشد. يعنـي نـه   أشايد در ر   ميدر رژيم اسال
و بخواهد تحميل بكند و مردم را تهديد بكنـد، ارعـاب بكنـد،     داند ميدولت خودش را  جدا 

اذيت بكند، و نه مردم درصدد اين بودند كه دولت را تضـعيف بكننـد و يـا فـرار بكننـد از      
طور نباشند كه برود  دشان را جدا ندانند از مردم، رؤسا اينها خو مقررات دولتي... اگر حكومت

هر كس در هر جايي كه يك رياستي داشت بخواهد اعمال قدرت بكند، اعمال رياست بكند، 
زورمند و كذا اسـت بـا ديگـران،     تر بداند، با مردم رفتاري بكند كه رفتار مثالً مردم را پايين
  .)همان ،امام خميني( »شوندشود كه مردم از او جدا ب اسباب اين مي

 

 دانند:   ايشان در مقابل، ويژگي جامعه غير ديني را جدا كردن و جدا شدن مردم از دولت مي
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يد،ياين را داريد كه به مردم زور بگو اگر چنانچه يك وقت ديديد كه حب  اين را داريد  حب
ان هسـت و ايـن خـط    كه مردم پيش شما خاضع  باشند، بدانيد كه از آن خط شيطاني پيشت

 ).370ـ369:  1378امام خميني، ( شيطاني است كه پيش قدرتمندها است
 

اند و  ها براي ملت كار نكرده ، براي اين است كه آنكنند ميها محيط ارعاب ايجاد  اينكه طاغوتي
اند و از ملت وحشت دارند، از اين جهت محيط را ارعاب، محيط  خودشان را از ملت جدا كرده

كنند كه مردم را سركوب كنند. در صدر اسالم اين معاني نبوده اسـت، ارتـش      درست مي ارعابي
اسالم از مردم جدا نبوده است ، محيط، هيچ وقت محيط ارعابي نبوده اسـت، حكـومتي كـه در    

 تـر بـوده اسـت.    اش پايين س جامعه بوده است، با مردم ديگر فرقي نداشته است، بلكه زندگيأر
خواستند به مـردم خـدمت كننـد. اسـالم      استند كه به مردم حكومت كنند، ميخو ها نمي حكومت
هـا در   ها را موظف به خدمت كرده است ارتش در خدمت ملت بايـد باشـد، حكومـت    حكومت

رود،  اي تحقق پيدا كند، محيط رعب از بين مـي  خدمت مردم بايد باشند، اگر يك همچون برنامه
يـك همچـو محيطـي كـه محـيط       شـود   مـي يط برادري آيد، مبدل به مح محيط دوستي پيش مي

برادري باشد ملت پشتيبان دولت است، و اگر ملـت پشـتيبان يـك دولتـي شـد، دولـت سـقوط        
كند. اگر شاه به نصايح روحانيون توجه كرده بود و خدمت به اين ملت كـرده بـود، سـقوط     نمي
ز دسـت داد و وقتـي كـه مـردم     را ا   كرد، لكن خدمت نكرد و خيانت كرد و پشتوانه مردمي   نمي

هـا بايـد عبـرت     شنيدند رفت شادي كردند، چنانچه در رفتن پدرش هم شادي كردند. حكومت
بگيرند از اين وضعي كه در ايران پيش آمد و بدانند كه وضع براي اين بود كه محيط اختناق بـه  

سـت باشـند، ملـت    طوري پيش آوردند كه اختناق انفجار آورد. برادر باشند با هم ، بـا ملـت دو  
ها احساس كنند كه ارتش  احساس كنند كه دولت از خود اوست، دولت خدمتگزار اوست. ملت

 آيد براي او گل بريزند، نه از او فرار كنند.  هاست، ارتش كه در خيابان مي از خود آن
هاي دولتي اين معناست كه محيط اخالقـي درسـت    هاي حكومتي، در برنامه عمده در برنامه

هاست، اگر اين برنامه درست شد، اگر  برنامه ةس همأمحيط برادري درست كنند، اين در ركنند 
اي را، اجـرا   . اگر دولت بخواهد برنامهكنند ميدولت بخواهد كاري كند، همه ملت با او همراهي 

 ).381ــ 380: 4، ج1370خميني،  (امام كند ملت در خدمت او هست
 

 ابطجهت رو  طالعه؛  متكليف گرايي. 3
هـا و حركـت بـه     ماهيت ديني و الهي آن و دوشان هر مسلمتعمق در مفهوم امت و امام كه قدر 

روابطي هم كه ميان امت و امام در جامعـه بـر    .دهد نشان مي را غايت (خداوند) است سوي اين
نه براساس تمنّيات مادي، بلكه براساس غايات معنوي و فرا زمينـي اسـت. امـام و     شود  ميقرار 

گـذرد ندارنـد.    ت در انديشه سياسي تشيع هدفي جز اطاعت خدا كه از مسير واليت الهي مـي ام
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هاست. انقالب اسالمي ايران، از اين جهت مظهـر   حركت ةدر اين مسير عمل تكليف، منطق هم
 رابطه امت با امام است.

تقومـواهللا مثنـي   قل انّما اعظكم بواحده ان «امام خميني بارها با استناد به اين دستور قرآن در 
گرفتنـد كـه    و از اين اصل نتيجه مـي  »قيام بايد هللا باشد«كردند كه  تأكيد مي )46 :(سبا »و فرادي

 وقتي امري تكليف شد، احتياج به عده و جمعيت ندارد. 
الزم نيست كه اول يك اجتماعاتي باشد، انسان بعد از اجتماعات قيام كنـد، يكـي يكـي هـم     

 ).34 :5ج  ،1378، نييخمتا هم هست، اقلش دوتاست (امام  تكليف است ... دو تا دو
 

فرمودنـد   كردنـد و مـي   منفي و مثبت تقسيم مـي  ةهاي غيرالهي را به داشتن نتيج امام خميني قيام
امـا در مـورد   » هاي براي دنيا دو رو دارد، يك رويش ضرر است، يـك رويـش نفـع اسـت     قيام«

دارند، هيچ ضرر توي آن نيست. اينكه براي خداسـت  هيچ خسران ن«هاي الهي معتقد بودند  قيام
قـدر مشـترك ميـان     گرايـي  تكليف .)همان( »هميشه نفع دارد، هميشه از خسارت محفوظ است

 رهبر و پيروان است زيرا هر دو به يك معنا، مأمور به اطاعت الهي هستند.

مبـارز و آزادي   امام دو بعد داشتند. از يك سو مرجع تقليد بودند و از سوي ديگر، مصـلحي 
خواه و در يك كالم مرجع مصلح، راز موفقيت امام نيز در همين نكته نهفتـه اسـت. نفـوذ و    

بوده و زيان رهبري ايشان نيز زبان تكليف، كه مردم با ”تقليد“اعتبار امام(ره) بر پايه و مبناي 
 ).253: 1379، سندگانيجمعي از نو( اين مبنا و اين زبان انس ديرينه داشتند

 

ال مهم در اينجا اين است كه موضوع تكليف در روابط امت و امـام چيسـت؟ موضـوع ايـن     ؤس
Pتكليف يا همان بيان قرآن كريم در فلسفه خلقت،

7
P منطـق ارتباطـات اجتمـاعي     ةدهند كه سازمان

 است. ”تحقق احكام الهي“جامعه است، 
. بشر با تعـرض بـه   كند بشر موجودي است كه تعلّق به حق دارد و سير ميان باطل و حق مي

يعني در آن صورت اختيـار او اختيـار حـق اسـت و اختيـار حـق        ،شود ميحق و حقيقت انسان 
 اختيار اوست. حكومت صدر اسالم نه دموكراسي به معني امروز لفظ بود و نه استبدادي.  

كردند اهواء خود را دخالت دهنـد.   ام حق نداشتند در اعمال خود و احكامي كه صادر ميحكّ
ها مجري احكام اسالم بودند، يعني حكم، حكم خدا بود و ايشان امانتدار و مطيع و مجري  آن

اي بر طبقه  احكام الهي بودند. اين حكومت از آن جهت حكومت مردم است كه در آن طبقه
هاي ديگر حاكم نيست. در اين حكومت هوي و هـوس نبايـد جـايي     ديگر يا گروهي بر گروه

، داوري اردكانيين جهت حكومت مردم و بهترين نوع حكومت مردم است (داشته باشد. از ا
1361: 100(. 

 

ايـن جامعـه و    اول رهبر و كارگزاراناهللا دو مجراي عيني در جامعه خواهد داشت.  تحقق احكام
هـاي ايـن    . گفتمان مورد نظر انديشه سياسي شيعه، براسـاس يافتـه  سپس مردم و اعضاي جامعه

هاي بيـاني و عملـي آن در انقـالب     است كه جلوه ”خدمت“بر و كارگزاران، رساله، در مورد ره
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اسالمي و رفتارهاي سياسي حضرت امام خميني بـه وفـور مشـاهده شـد. تجلـي و اثبـات ايـن        
رسالت خدمتگزاري و خدمت به مردم كـه همـان تسـهيل عينـي و ذهنـي بسـترهاي بنـدگي و        

آشكار رهبـر (امـام) اسـت. لـذا يكـي از       عبوديت خدا براي مردم است، در صداقت و اخالص
رموز اقتدار امام خميني در برقراري رابطه با مردم، همين صداقت و احساس مثبت مردم نسـبت  

 به خلوص امام بوده و هست:
هـاي مـردم بـود. او     ترين جلوه صداقت امام در عرصه سياست، در رابطه ايشان با توده مهم

كه كاري نكنيد كه نتوانيد به مردم توضيح بدهيد. براين  داد همواره به سياستمداران تذكر مي
ها و زد و بندهاي سياسي مرسوم، حداكثر تالش را براي رعايت  اساس، برخالف پنهان كاري
آورد. از مالقات خصوصي با مقامـات و دولتمـردان خـودداري     صداقت با مردم به عمل مي

دهد درهاي  ) دستور مي1342سه فيضيه (كرد، و ... در جريان حمله نيروهاي رژيم به مدر مي
اش را باز بگذارند تا در تحمل مخاطرات، با بقيه مردم سهيم باشـد و بـه هنگـام خطـر      خانه

كرد با اين استدالل كه اگر پاسدار محافظش  بمباران دشمن، از رفتن به پناهگاه خودداري مي
 :1381،نييحسخورد ( بري نميمورد اصابت بمب قرار گيرد و او سالم بماند، ديگر به درد ره

 ).121ـ 120
 

محور بودن گفتمان امام در روابط امت و امام را به تأمين مادي و رفاه  توان اين خدمت طبعاً نمي
مردم تقليل داد، چه آنكه تشكيل جامعه ديني و كمال در عبادت الهي نيز، به اين زمينه، منحصـر  

هاي معنوي است. ليلي عشقي اين  يي و براساس ارزشاي وال شود. رابطه مردم با امام، رابطه نمي
 كند. رابطه را به بياني ديگر توصيف مي

اش، امام نشد بلكـه بـه دليـل     هاي قدرت روحاني مسلم است كه امام خميني به دليل نظريه
خدمت به مردم يـا دفـاع از حقـوق    [مردمي بودنش، كه ريشه در حمايت او از مسائل ملي 

خميني بر صـحنه سياسـت بـه     ]امام[نوان را به خود اختصاص داد. ورود دارد، اين ع ]ها آن
گشت اين  ها برمي مريكاييآيعني زمان اعتراض او نسبت به حقوق كاپيتوالسيون  1963سال 

اعتراض، به قيمت افزايش حيثيت او و تبعيدش به نجف تمام شـد. پـس از آن مقـام فقيـه     
رسيد. او امام است به دليل قيام و فقيه است  امام] خميني به هم[بزرگ و امامت در شخص 

 .اهللا براساس دولتي كه بعد از انقالب شكل گرفت با هدف اجراي احكام
  

خمينـي، امـام و فقيـه     ]امـام [از اين بابت هنوز هم رابطه پيچيده بين مـردم و   گيرد: او نتيجه مي
ده امـام تلقـي شـده و باعـث     وجود دارد امروز هم او از طريق رابطه واليي و نقشي كه ايفا كـر 

 ).131ـ 130 :1379 ،عشقي( شود ميمشروعيت فقيه 
. تكليـف مـردم در   اسـت مجراي دوم اداي تكليف و عبادت در روابط امـت و امـام، مـردم    

آگاهانـه   اطاعتگيرد كه نمود عيني آن  در برمي بيعت تا نظارت راانديشه سياسي تشيع طيفي از 
د قلبي به امام است. اين محبت تا آنجاست كه تضاد بين جامعه و همدالنه، مبتني بر محبت شدي

انـد، از بـين خواهـد رفـت.      هاي متفاوت نماينده آن كه دولت نماينده آن است، و افراد كه گروه
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ـ      وجـود   هدوگانگي فرد و جامعه در نظام مبتني بر روابط امت و امام كـه نظـامي واليـي اسـت، ب
چون دولـت    ــ ن اجتماعي جامعه مدرن را شكل داده استاي كه بحرا دوگانگيــ نخواهد آمد 

مانند ايـن بيـت   شود  ميدولت عشق است در ادبيات منظوم ما هم، اين حقيقت مشاهده  اسالمي
كه گست و پارگي و فاصله اجزا در ساماني كه بـر اسـاس محبـت شـكل گرفتـه باشـد را نفـي        

 كند: مي
روابـط جامعـه   . ي محبت كه خالي از خلل اسـت به جز بنا /بيني پذير بود هر بنا كه مي خلل

اي از عشـق بـه خـدا و اوليـاي      هاي قلبي، كـه شـعبه   ديني براساس تعامل فعال اين گرايش
 .گيرد خداست شكل مي

 
 به مثابه تأثير روابط عبادت وتوحيد. 4

د در خـدمت      ،اهللا است منطق روابط امت و امام، عبادت خدا و تسهيل سير بندگي لـذا ايـن تعبـ
و بر همين اساس در حافظه شفاهي شيعيان ثبت شده  شود  ميهمه جانبه به بندگان خدا متجلي 

 .”عبادت به جز خدمت خلق نيست“كه  اند و گفته
نهضت اسالمي مردم ايران، براي كمال و پيروزي به دنبال برپايي و تأسيس روابـط سياسـي   

هـاي تـاريخي و اجتمـاعي     ق با خصلتفردي ميان ملت و دولت بود و اين كامالً مطاب همنحصر ب
مردم ايران بود. اين روابط، فرعي بر فرهنگ سياسي يك نظام اجتماعي يا انقـالب نيسـت بلكـه    

 ها و خواستگاه آن است. گوياي خصلت ةشناسنام
مردم و رهبري يك نسبت اتفاقي نيست و حساب و كتابي دارد و به اين جهت ماهيت  ةرابط

ابطه بايد شناخت و در مقابل، شناخت ماهيت انقالب هم، حقيقت ايـن  هر انقالبي را در اين ر
انقـالب  [نسبت و رابطه را معلوم مي كند. اما آنچه محقق است اين است كـه ايـن انقـالب    

خواهند ببرند. رهبران تا  را هر جا كه مي تابع اغراض و اهواء رهبران نيست كه آن ]اسالمي
 .)91ـ 90 :1361،داوري اردكانيبرند (وقتي با انقالب و با مردم هستند ره

 

هاي ملت و از ايـن   در الگوهاي غيرديني كه دولت در بهترين حالت، كارگزار تمتعات و خواسته
هاسـت. مسـئوليت و جايگـاه او هـم در همـين       جهت وكيل منافع و مضار اجتماعي و فردي آن

عنـوان حكومـت مطلقـه     بـا  هـا  الگوهاي غيرديني كه از آناز . در بسياري شود ميحيطه تعريف 
حتي در الگوهـاي پوپوليسـتي  نيـز، دولـت بـا برقـراري        .شود مي(ديكتاتوري) و استبدادي ياد 

اي كاذب و دروغين، سـعي بـر استضـعاف، اسـتحمار و اسـتثمار ملـت، در جهـت منـافع          رابطه
پروردگار  خاطر تقرب بيشتر به هشيعي، امام يا ولي خدا، بـ  اش دارد. در الگوي اسالمي شخصي

در پيش روي امت و در خط مقدم عبوديت الهي سير مي كند و به همين جهت امت، تا آنجا كه 
شرايط امامت، واليت و هدايت به سوي خير، در ولي (امام) موجود باشد، مريد و مطيع اويند و 

وي در  طور كـه فتـواي   همان ،دانند با خصلت مؤمنانه و دل آگاهانه، امر او را واجب االطاعه مي
شمارند و اين اطاعت را تنها بـراي پوينـدگي بهتـر مسـير رشـد،       احكام فردي را مالك عمل مي
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اند تا فلسفه حيات اجتماعي كه همان تقرب الهي است را تأمين كرده باشند. الگـوي   اختيار كرده
ه روابط سياسي در انقالب اسالمي و مطلوب انقالب اسالمي در ارتباطات اجتماعي، همين نظري

ـ  است و ايـن مسـئله   اقتضا و اقليم فرهنگي سياسي جامعه ايران نيز چنين  است. خـاطر   هطبعـاً ب
 ديرينه دينداري و توحيدگرايي مردمان اين سرزمين است. ةسابق

اساطير و طواغيت و پادشاهان و سالطين، در تقابل با انبياء و اولياء، مجبور بودنـد از همـين   
 ،)51: 1379 ،(غالمرضـا كاشـي   اسـتفاده كننـد   ”ولي و موالي“و الگوي كارآمد و مريد و مرادي 

ها در اين سوء استفاده بـا   تطابق داشت. آنها  انسانجوي  طلب و حقيقت نهايت زيرا با فطرت بي
هـا در شـرق و    اللهـي حكومـت   انديشه ظـل  ــ ترند اين ادعا و تظاهر كه به حقيقت عالم نزديك

توانسـتند بـر قلـوب     مان را جلب كنند و در مواقعي كه ميتوانستند اطاعت مرد ميــ  حتي غرب
شد. تاريخ شواهدي را به مـا نشـان    هم دروغ و نيرنگ زنند، چند صباحي روابطي وثيق بر پا مي

دهد كه يك طرف اين رابطه، حتي خود را خدا خوانده و از اين رهـاورد، نـه اطاعـت بلكـه      مي
طلب كرده است. داستان نمـرود و فرعـون در قـرآن     راها  انساناصل و مايه رابطه، يعني بندگي 

كـه  ـــ  كريم، پرداختي دقيق از اين پديده اجتماعي است. رهبران جوامع، تا پيش از دوره مدرن 
مديريت اجتماعي زدوده شد، ناچار بودنـد خـود را در    ةهاي الهي از حوز دين و گرايش اساساً 

شد معنوي يك قـوم، بنشـانند. فردوسـي شـاعر     عبوديت و ر ــ  و ترجيحاً در رأســ  سير طولي
 گويد: بزرگ و حافظه اصيل ايران باستان در ماجرايي خطاب به اردشير مي

يا . )1881 :1386فردوسي، دو گوهر بود در يك انگشتري ( /چنان دان كه شاهي و پيغمبري
، فردوسـي كه دور فلـك را ببخشـيد راسـت (    /چنان دان كه شاهي بدان پادشاست گويد: مي

1386 :1229.( 
 

يكي شدن شاه و پيغمبر، نه به معناي تنزل مقام پيامبري و دين نيسـت بلكـه اشـاره بـه اهميـت      
Pواليت و سرپرستي اجتماعي در جامعه ايران است.

 8
P  اگـر   ــ البته واليت در معناي كيخسرويي

كـوربن  و نـه در معنـاي كيكاووسـي. هـانري     ـــ   خواسته باشيم با ادبيات شـاهنامه بحـث كنـيم   
هاي واضـحي ارائـه    شناس بزرگ فرانسوي در همين رابطه تحقيقات و گزارش مستشرق و ايران

ها پرداخت. وحدت در ارتباطات اجتماعي و  توان به آن كرده است كه در يك تحقيق مستقل مي
انـد   توحيدي ارتباطات كه برخي انديشمندان ارتباطي پس از انقـالب بـه آن اشـاره كـرده     ةنظري

ر همين مباحث دارد. توحيد و يكي شدن امت و امام يا دو سر طيف شاخص شناسـايي  ريشه د
 .)1382ارتباطات اجتماعي يك جامعه ديني است (موالنا، 

 
 
 
 

 دولت              طالب مشروعيت                     
 روابط دولت ـ ملت                                                                       رضايت

 ملت                         طالب رفاه                                   
 

 امام  عبادت              خدمت            
 تكليف          محبت         روابط امت ـ امت                                                                      

        امت    اطاعت                                    
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 الگوي روابط امت و امام، نظريه ارتباطات اجتماعي انقالب اسالمي
ت و امـام و  ات شگفت برپايي اجتمـاع مبتنـي بـر تعـاريف و سـاختار جديـد امـ       تأثيربه لحاظ 

سيس مجدد نظريه روابط أتوان از ت (الگوي مدرن) مي هاي مهم آن با روابط دولت و ملت تفاوت
دهـد در آسـتانه    هاي نويسـنده نشـان مـي    ايران سخن گفت. يافته   امت و امام در انقالب اسالمي

را بـاز   هـاي خـود   مبارزين و انقالبيون در هويتي ديگر، آمـال، اهـداف و روش     انقالب اسالمي
اي بـر ايـن    ثر از نمادهـا و شـعائر مـذهبي بـود نشـانه     أكه منحصراً متـ    جستند. بسيج عمومي   مي

الملـل و   پردازان ارتباطات بـين  است. حميد موالنا از نظريه   خصلت امت گرايانه انقالب اسالمي
 توسعه معتقد است:

فنـاوري، سياسـي، حزبـي و     ايران بر عوامل انساني تكيـه كـرد و نـه عوامـل       انقالب اسالمي
اقتصادي. ظرفيت و كاربرد نيروهاي انقالب به مراتب باالتر از دستگاه سازماني رژيم پهلوي 

ها  هاي ارتباطي و ارتباطي سنتي ايران كه قرن تحت حمايت و هدايت بيگانگان بود. زيرساخت
ولي به داليلي در تحت دين مبين اسالم و ابتكار فرهنگ ويژه اين سرزمين ريشه دوانده بود 

هـا بـه    اعتراض و تظاهرات تحت ايـن زيرسـاخت   ةحال ركود بود، ناگهان قوت گرفت. جرق
هاي انقالب تبديل شد و بسيج ملي و سرتاسري مردم از شهرها تا روستاها عليه رژيـم   شعله

 دنيا را به حيرت و شگفتي واداشت و دنياي اسـالم     طاغوت و اربابان غربي آن افكار عمومي
 ).309: 1385موالنا، ( [هم] بيدار كرد  را

 

هاي جمعـي تاسـوعا و عاشـورا (در     ثر در انقالب، مراسم و عزاداريؤدر ميان نهادهاي مذهبي م
، 1353سازي بسيج سياسـي ايفـا كردنـد. در سـال      كل محرم) احتماالً بيشترين نقش را در زمينه

مركـز مـذهبي    322ذهبي در تهـران  براي عزاداري امام حسين(ع) و برگـزاري ديگـر مراسـم مـ    
مركـز   731مركـز و در آذربايجـان بـه     305مشغول به فعاليت بود. ايـن آمـار در خوزسـتان بـه     

 رسيد. مي
 9015حـدود   1354تهران وجود داشت. در سال  هيئت مذهبي در 12300به عالوه بيش از 

. ران مسـتقر بـود  مسجد فقط در تهـ  1834مسجد در سراسر كشور وجود داشت كه از اين ميان 
 ـــ  جامعـه ايـران      هاي فرهنـگ عمـومي   همين جهش و گرايش به تشيع و اسالم در ساير حوزه

اي آمـاده از نهادهـا،    وجود داشت. توسعه گرايش بـه مـذهب، شـبكه   ــ حتي نامگذاري نوزادان 
ها، ارتباطات و گفتمان مذهبي را فراهم كرد كه بعـدها در جريـان انقـالب     سسات، شخصيتؤم

ــ  264 :1381  ،حسـيني ( 9براي بسيج مردم در اختيار انقالبيون قـرار گرفـت.   57و  56هاي  سال
267.( 

 كند: تر تشريح مي ليلي عشقي احداث و احياي روابط امت و امام را عميق
هاي پاياني رژيم پهلوي، زمان آن فرا رسيده بود كه مردم امام خود را مالقات كنند،  در سال

دهـد و وارد موضـعي      به داشتن يك موضع تـدافعي و انفعـالي رضـايت نمـي    كه ديگر    امامي
كه سكوت را شكسته و وارد عمل شـده اسـت. بـه ايـن        امامي ،و تعرضي شده است   تهاجمي
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ترتيب مردم دوباره [مفهوم] امام خود را باز يافتند، به او نيرو و توان الزم را دادند، او را تـا  
بردند و حتي او را باالتر از شاه قرار دادند تا بتواند شاه را سرنگون  حد پادشاه قدر قدرت باال

هـاي مـذهبي    كند.... رابطه و ارتباط با خميني از دينداري مردم ناشي شده و به رابطه با نهاد
ربطي ندارد. با او همان رابطه احساسي و عاطفي و توام مبتني بر اعتماد و عشق و محبت بـر  

 ”امـام خمينـي  “مام معصوم. به همان اندازه كه در خالل آن تبـديل بـه   شود كه با ا قرار مي
هـا و   شود، همان مقطع زماني كه در طول آن رابطه و ديالكتيـك تنگـاتنگي بـين خواسـته     مي

شـود و سـبب اوج    اهللا از جانب ديگر برقرار مي از يك طرف و مواضع آيت   آرزوهاي مردمي
گردد، تا جـايي كـه امـت او را پيشـاپيش خـود قـرار          نسبت به او مي   گرفتن  اعتماد مردمي

تا بدان حـد كـه در ايـن زمـان بسـيار سـخت         كند. دهد، او را امام خود و امامِ امت مي  مي
كند،  توان بين مردم و خميني تميز و تفكيك قائل شد و فهميد كدام از ديگري تبعيت مي   مي

 ).52ـ 51 :1384ونبرژه، ربمردم از خميني يا خميني از مردم ! (
 

اسـت كـه      . امت شامل مردمـي استموضوع و محتواي امت، اعم از مفاهيم ناس، عموم و مردم 
ترين حلقه پيوند آنهاست. حميـد عنايـت معتقـد اسـت كـه در آغـاز        ايمان به يك هدف، اصلي
رسالت پيامبر (ص) يـا بـه عبـارت ديگـر      ةبه معناي جماعتي پذيرند اسالم، اين اصطالح صرفاً
رفت، اما پس از آنكه پيامبر(ص) به مدينه هجرت و حكومت تشـكيل   گروه مسلمانان به كار مي

خواندند، حتـي اگـر يهـودي بودنـد امـا پـس از        داد، ساير شهروندانِ حكومت مدينه را امت مي
ها، مجدداً امت اسالم بر مسلمانان اطالق شـد و ايـن معنـي در سراسـر تـاريخ       حوادث آن سال

 .)109: 1377 ،عنايتاند (اسالم باقي م
 مسـئله  را بـا   يـابي، آن  دارد، ضـمن ريشـه   ”امـت “شناسانه به  علي شريعتي كه نگاهي جامعه

به معنـي آهنـگ،    ”ام“داند. به اعتقاد او كلمه امت از ريشه    رهبري و امامت در اسالم مرتبط مي
تصـميم آگاهانـه   قصد و عزيمت كردن است و اين معني تركيبي از سه معني حركت، هـدف و  

توان گفت چهار عنصر   رو و پيشوايي نيز نهفته است و مي  مفهوم جلو، پيش ”ام“در ريشه  است.
 ).57: 1374، شريعتي( سازد   انتخاب، حركت، مسير و مقصد، اين معني مركب را مي

الواضح نيز هست و رهبري كردن و رهبري شدن يعني راه و رفتن  امت به معني الطريق ةكلم
يز در اين كلمه نهفته است. پس اسالم پيوند اساسي و مقدس افراد انساني را در اينجا نه در ن

 .داند مياشتراك خون و خاك و نژاد و .... بلكه در حركت و رفتن 
 

تـر از ديگـران    تر و كامل يي باشد كه از هر جهت آگاهها انسانرهبري در اين جامعه بايد برعهده 
 ،)179: 1384 موالنـا، علق به خداست، نه دولت، حاكم يا حتي مـردم ( باشند چرا كه حاكميت مت

ليكن امام به دليل جايگاه وااليي كه دارد و مرتبتي كه بـه او اشـراف كامـل داده و مظهـر كامـل      
هـا را در پرتـو راه    گردد و سعادت دنيوي و اخروي انسـان    مي   انسانيت است راهبر امت اسالمي

 ).83: 1383 ،بابايي( زند   دهد، رقم مي مي ها نشان صحيحي كه به آن
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طـور كـه در    خـرداد بـود. همـان    15امام، در جامعه ايران، جنـبش  ـ  گيري روابط امت آغاز شكل
و تالش بر دور كردن ايشان از سپهر ارتباطي   ”تبعيد امام“فصول پيشين ذكر شد تحليل پديده  

اي و جلـوگيري از   سيس چنين رابطهأرژيم از ت هاي اين تحقيق: پيشگيري ايرانيان، براساس يافته
هـاي   هاي همدالنه مردم با امام خميني، بود اما رژيم نتوانست با تبعيد امـام، پيونـد   تقويت پيوند

هـاي   اي از حفظ اين پيوند، مرهون تـالش  معنوي ايشان را با جامعه ايران قطع كند. بخش عمده
ها و خطرات بسيار، آشكار  ها با تحمل هزينه بود. آن سرسختانه و فداكارانه مريدان ايشان ،پيگير

كردند. وجوهات شـرعيه   و پنهان، و قانوني و غيرقانوني براي ديدار امام به عراق رفت و آمد مي
 .كردنـد    كردنـد فتـاوي امـام را در منـابر بـازگو مـي         آوري و به نجف ارسال مي را در ايران جمع

امام را بـه رغـم ممنوعيـت شـديد قـانوني وارد كشـور و بـه         هاي ها، دروس و پيام سخنان، نامه
نـد. در سـخنراني و ارتباطـات    دكر صورت اعالميه، كتاب و نوار، در تيـراژ گسـترده منتشـر مـي    

گفتند و افكار، مبارزات و مواضع  وي را براي ديگران تشـريح     رو از فضايل امام سخن مي در رو
 ).189ــ 188 :1381،حسينيكردند (   د ميكيأو بر حقانيت او در مبارزه با شاه ت

هـاي اصـطالحاً    الزم است كه روابط امت و امام مبتنـي بـر خصـلت   مسئله البته توضيح اين 
هـم بعضـاً واجـد       پذير امت نيست. رهبر انقالب اسـالمي  هاي تابعيت و بستر ”امام“كاريزماتيك 

برون گرا را در مورد او نفي صفات متعارض و متضادي بود كه ايجاد يك شخصيت كاريزمايي  
ها، پيشگام ورود به گفتمـان ارتبـاطي پيـروان     ها و لحظه فرصت ةكرد اما در عين حال در هم مي

 خويش بود:  
هاي روان شناسي شخصيت] به زحمت خواهيم توانست  [براي قرار دادن امام در يكي از تيپ

امام را در يكـي از دو دسـته    توان با قاطعيت به نتيجه مشخص برسيم. براي مثال هرگز نمي
رايـي، مسـتلزم وجـود    گ گرا جاي داد. چرا كه اطالق صفت برون شخصيتي برون گرا يا درون

صفات فرعي ديگري مانند پرحرفي، باز بودن و ماجرا جو بودن است و به همين نسبت نيـز  
ه امـام، گـاه   گرايي.... فاصله بگيرد. اين در حالي است كـ  گرا بايد از صفات درون انسان برون

گرايانـه   هـاي بـرون   دهـد و گـاه ديگـر ويژگـي     هاي درون گرايانه را بروز مي از ويژگي برخي
 ).142: 1381  ني،يحس(

 

كه هدف را تشـخيص و بـراي    ”امتي“از امام، در جامعه ديني عبارت است  ”روابط امت و امام“
 هاي اجتمـاعي،  كه در ساير ساختاراند و روابطي دوسويه  هنگ با امام به راه افتادهانيل به آن، هم

 . فرهنگ شيعه، ظرفيت و بستر تحقق اين دو سويگي را فراهم آورده است.شود ميمتجلي 
هاي عيني و ذهني ايدئولوژي داراي روابط متقابـل هسـتند و از طريـق وسـايل ارتبـاطي       قسمت

   اعتقـادات اسـالمي  ...   گذارنـد. بـراي مثـال در ايـدئولوژي اسـالمي      ر مـي يمناسب بر يكديگر تأث
، از سـوي ديگـر، مسـاجد بـه هزينـه      شـود  مـي وسيله سخنرانان ديني در مساجد و منابر تبليغ  هب

كه از طريق مباحث يا ديگر وسايل ارتباطي موجود در جامعـه، از نيـاز   شود  ميمعتقداني ساخته 
جريان بـه    مينهاي اجتماعي، رهبران، مطابق با ه گردند. در جنبش به امر مسجد سازي مطلع مي
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پردازند و پيروان براساس سازو كارهـاي ذكـر شـده در فـوق، جريـان       تجهيز و بسيج پيروان مي
نماينـد.      هايي براي آنـان ايجـاد مـي    كنند يا گاه محدوديت  ها را تسهيل مي تجهيز و بسيج جنبش

هسـتند. ايـن    و تـأثر متقابـل  تـأثير  وسايل مناسب ارتباطي، نظير زبان و سازمان، در خدمت اين 
دو طرف را تسـريع و   تأثيرمندي خود،  ند و گاه بنابر خصلتا وسايل ارتباطي داراي آثار خويش

 ).75 :1381 ،زاهد( »كنند ميدر برخي موارد كند 
 

 بندي جمع
دوره انقالب اسالمي، عصر تحول همه جانبه در فرهنگ سياسي ايرانيان بود. از طرفي مـردم بـه   

تـر   ، مبني بر پيروي از اولياي دين، براي سعادت دنيوي و اخروي، واقفاين گرايش ديرينه خود
تر شده بودند و از سويي مراد و موال يافتـه شـده بـود. تمـامي اجـزاي رابطـه مـردم بـا          و راسخ

هاي حيات ايشان پس از انقـالب اسـالمي حـاوي     حضرت امام خميني در كوران نهضت و سال
هايي از آنها اشاره كرديم. عشق و  ه در اين رساله به گوشههاي روابط امت و امام است ك ويژگي

محبت زايدالوصف مردم، خادم بودن حقيقي و راستين امام در نسبت با مردم، يكي شـدن مـردم   
Pمتداول در نظام هاي اجتماعي مدرن.  هاي و امام و نفي تعارض

10
P هم دوره پهلـوي    پس تفاوت

دن الگويي جديـد از روابـط سياسـي در بسـتر جامعـه،      دوم با دوره انقالب اسالمي، در پياده ش
نهفته است. انقالب اسالمي با احياء و باز توليد گفتمان شيعي اصيل و تربيت پيرواني متعهد بـه  

 هاي مبارزه، منطق روابط سياسي جامعه را تغيير دهد. مكتب، توانست در خالل سال
 ،ثباتي بين دو الگـوي روابـط   ض و بيتناقترين ويژگي اين روابط در دوره پهلوي،  اگر اصلي

تأسـيس و  ويژگـي دوره انقـالب اسـالمي،     .بود ،ماند برنامه اجتماعي شاه در هر دو ناكام مي كه
كـه ديگـر خـود را در     تقويت روابطي كارآمد و مبتني بر محبت ديني ميان امـام و مردمـي بـود   

ده پس از انقالب، امام كلمـه  هاي نگارن كردند. براساس يافته تصور مي ”امت اسالمي“چارچوب 
خـاص ورزيدنـد، لـذا برخـي بـه       ةامت را به تعابيرشان نسبت به مردم، افزودنـد و بـر آن تكيـ   

اين امت، دامنه  .)227 :1383، ييبابااند ( اشاره كرده »سازي در انديشه سياسي حضرت امام امت«
 ماند. ور نميدارد و در مرزهاي جغرافيايي، محص ”ملت“تر از  و عمقي بسيار وسيع

تواند محصور باشد  ما كه نهضت كرديم براي اسالم نهضت كرديم... نهضت براي اسالم نمي
تواند محصور باشد. در حتي كشورهاي اسالمي، نهضت براي اسالم همان  در يك كشور، و نمي

نهضت انبياست. نهضت انبيا براي يك محل نبوده است. پيغمبر اكرم اهـل عربسـتان    ةدنبال
 ).446 :10ج  ،1378، نييخم.. لكن دعوتش مال همه عالم است (امام است .

 

، رهبر و كارگزار در همه جهات مانند مردم زندگي مي كند و مـردم،  ”رابطه امت و امام“در 
نـدارد. در روابـط امـت و امـام      ”انجـام دسـتور  “در لحظه پيروي از او، احساس فرمانبرداري و 

ها، جوشش محبتي طرفينـي اسـت كـه     و ثمره اين روششود  ميحداكثر ارتباطات انساني يافت 
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دهد و اين ظرفيـت ذاتـي نظريـه امامـت يـا همـان انديشـه         ساختار اجتماعي را به هم پيوند مي
 سياسي شيعه است:  

شود كه سراسر محبت است. پس اگر در  اي تبديل مي نظريه امامت در زمان غيبت به مقوله
مثل حكومت طالبـاني و خالفتـي كـه بـه نـام حكومـت       حكومت بر فقاهت مطلق تكيه شود، 

اميـه تجلـي    اي و اميري مشهور است كه اوج آن در حكومـت بنـي   اماراتي يا اميري يا خليفه
محور كه بـا   شود، نوعي نظام فقاهتي محبت اي كه فقاهت با واليت عجين مي يافت. ولي لحظه

ه حتي مصلحت عمـومي را بـر   وجود خواهد آمد ك هشود، ب مصلحت عمومي جامعه همراه مي
دارد و خود اين مصلحت عمومي به نام احكام ثانويه بر احكام اوليه  احكام اوليه دين، مقدم مي

كند و امت بر امام كـه همـان معنـاي     اين حكومت خواهد كرد. پس امام بر امت داللت مي
اصول [شناسي است كه در روش  ”اعتبار اجماع با حضور امام“عميق واليت است و اين همان 

شود، ولي تصميم گيرنده امام است  شيعه آمده است. چون اول مشورت و شورا واقع مي ]فقه
 .)1386، (فياض (و شاور هم في االمر فاذا عزمت فتوكَّل علي اهللا)

 

 ،امامت و واليت مضمون اصلي و محـور بنيـادين ارتباطـات اجتمـاعي در جامعـه دينـي اسـت       
) و نظـام ديـن و اجتمـاع    27: 1، جوسـائل الشـيعه  س آن بنـا شـده (  طور كه اسالم بر اسـا  همان

 .مسلمين خوانده شده است (خطبه حضرت زهرا)
 

 اي روابط دولت و ملت در دوره پهلوي با دوره انقالب اسالمي جدول مقايسه
 كه مبين نظريه انقالب اسالمي در ارتباطات اجتماعي است 

 اسالمي دوره انقالب دوره پهلوي دوم متغير  دوره
 امام ـ امت شاه ـ مردم طرفين روابط
 گرايي تكليف گرايي اطاعت جهت روابط
 عبادت رضايت تأثير روابط

 محبت قدرت ماهيت روابط
 ستيز واليي،سلطه پذير تبعي، سلطه فرهنگ سياسي مطلوب
 انتقال اقناع هدف ارتباطات سياسي

 انتقال وراثت پايگاه اوليه رهبري
 مرجعيت وراثت رهبري پايگاه اوليه

نـوع نظريـه ارتباطـات    
 سياسي

 فردي انساني/ ميان جمعي

ــاي  ويژگــي سياســت ه
 اجتماعي

تناقض و دوگانگي ميان دوالگوي 
 رضايت و عبادت

 احياء و توسعه الگوي امت ـ امام
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 ها نوشت پي
 

و نيـز:   ،1374اسـالمي،   سازمان تبليغـات  ،تبليغات، يك واژه در دو حوزه فرهنگي ،محمد هادي همايوننك.  .1
نيـز    و ،1377. تهـران: سـازمان تبليغـات اسـالمي،     سيره تبليغي پيامبر اعظم ،ليف)أاصغر افتخاري (ترجمه و ت

 .1372تهران: سازمان تبليغات اسالمي،  ،تبليغ اسالمي و دانش ارتباطات اجتماعي ،دانخنمحسن 
 .47و 46 :احزاب ـ قران كريم .2
 .1377، انتشارات صدرا، ارده گفت ،مطهرينك. مرتضي  .3
بـاره دارنـد و تأكيـد     وچهارم كتاب شريف حديث بحث مبسوطي در ابـن  امام خميني ذيل شرح حديث بيست .4

كنند كه اين هر سه، كه در ربط وثيق و سه تجلي از يك حقيقت واحد در نفس انسان است (امـام خمينـي،    مي
 .)387، ص1380، . مؤسسه تنظيم و نشر، چاپ بيست و چهارمشرح چهل حديث

ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرعٍ عند بيتك المحرم ربنا ليقيمـو الصـلوه فاجعـل افئـده مـن النـاس        .5
الحرام براي بپـا داشـتن نمـاز (هـدف      كشت و زرع، كنار بيت خدايا من ذريه خود را در زميني بي« .تهوي اليهم

 .)37 :(ابراهيم »ها مايل گردان نآسوي  را به هاي مردمان حكومت صالحان) ساكن كردم. خدايا دل
اسـت.   ”ريشـه “و ” مـادر “اما معني جـامع و پايـه آن    ،است كه مشترك معنوي است ”ام“ريشه لغوي واژه امام  .6

 ،جلـد اول  ،وس قـرآن مقـا  ،قريشـي  علي اكبر حقيقت و در ديگر معاني مجاز است (”مادر“در  ما ”ام“استعمال 
شناسي قرآنـي اسـت    از بديهيات لغت” امام“و  ”ام“ريشگي  لذا هم .114ص ،1352 ،ميهدارالكتب االسال :تهران

ام، امـام   ةاز واژ .)462ص  ،1339 ،كتابفروشـي بـوذرجمهري   ،مجمـع البحـرين   ،(فخرالدين الطريحي النجفـي 
 ،)راغـب  مفـردات   (راغـب اصـفهاني،   سـت ا  »آنكه از وي پيروي و به وي اقتدا كنند«خوذ شده كه به معناي أم

 ،م1969 ،دارالمشـرق   الطبعه العشرون بيروت،  ،المنجد في اللغه( ستا قصد ” ام، تأمم و ائتم“ليكن معناي اصلي 
 .)17ص

 .عبدونيما خلقت الجنّ و االنس الّا ل .7
در ادبيات و مناسبات تاريخ ايران خصوصاً دورة صفويه و قاجار، كه در مكتوبات و اسـناد هـم مـنعكس شـده      .8

 شود. شاه دين و ... مي اهللا،  پادشاه تعبير به ظل از است، 
سابقه به تشيع و نمادهاي اجتماعي آن، خود بخشي از انقالب  البته بايد اصالح كرد كه اين جهش و گرايش بي .9

 خرداد آغاز شده بود. 15داري بود كه با نهضت عاشورايي  اسالمي دامنه
ظهار نظر قاطع امام در مورد نظام مطلوب كشـور پـس از   كي شدن و نفي دوگانگي اين يك شاهد عملي بر اي  .10

كـس   ت قاطع مردم هم مواجه شد. در آن زمان هيچيعني جمهوري اسالمي است كه با نظر موافق اكثريانقالب، 
ن حـال كـه نظـر امـام     يل كرده اسـت. در عـ  يگرفت كه امام نظرش را بر مردم تحم كرد يا ايراد نمي تصور نمي

 نه يك كلمه كمتر. ري اسالمي، نه يك كلمه بيشتر، : جمهومحقق شده بود
 

 منابع
 .1373 تن، سروش، ، ترجمه مجيد روئينهاي اجتماعي ها و انقالب دولتاسكاچ پول، تدا. 

 .217، شماره نامه پگاه حوزه هفتهافروغ، عماد. انقالب صدرايي، 
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 .1361ميركبير، ، دفتر نهم، اوجوي راه از كالم امام در جست .اهللا امام خميني، روح
 .1385 ،چاپ نهم ،سسه تنظيم شده آثار امامؤتهران م ،حديث جنود عقل و جهلشرح  اهللا. ، روحامام خميني
 .1378)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، جلد 22صحيفه امام (. اهللا ، روحامام خميني
 .1370فرهنگي انقالب اسالمي،  ، وزارت ارشاد و سازمان مداركجلد) 22صحيفه نور (. اهللا ، روحامام خميني

 .1383، مركز اسناد انقالاب اسالمي، امت و ملت در انديشه امام خمينيبابايي، محمد علي. 
 .1384، مترجم محمد باقر خرمشاد، باز، انديشمندان اجتماعي و انقالب اسالميبرونبژه، كريستان. 

  .1383نشر ني،  ،چاپ پنجم ،كاري و محافظهزام يالريبل ،ستمياسي در قرن بيهاي س شهيخ انديتارن. يحس ،بشيريه
 .1381نگاه معاصر،  )،دوره جمهوري اسالمي(شناسي سياسي ايران  اي بر جامعه ديباچهحسين.  ،بشيريه

 .1369بعثت:  ،خميني مقام رهبري در فقه اسالمي با استفاده از كتاب البيع امامآزارشيرازي، عبدالكريم.  بي
 .1376ها،  نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه )،دو جلد( هاي آن انقالب اسالمي و ريشه جمعي از نويسندگان.

 .1379، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، هاي انديشه سياسي امام خميني مؤلفهجمعي از نويسندگان. 
 .1386قم: اسراء،  ،چاپ پنجم ،)مرصوص (امام خميني در بيان و بنان آيه اهللا جوادي بنيانعبداهللا.  ،جوادي آملي

 .1381، پژوهشكده امام خميني و انقالب اسالمي، رهبري و انقالبحسيني، حسين. 
 .1384، سمت، ارتباطات متقاعدگرانه و تبليغ محمد علي. ،آرا حكيم

 .1381، فوكو و انقالب اسالمي ايران خرمشاد، محمد باقر.
 .1361خي، يواحد مطالعات فرهنگي تار ،چاپ دوم ،كنوني عالماسالمي و وضع  انقالبرضا.  ،داوري اردكاني
 .1380دريا،  ،اي بر انديشه سياسي امام خميني مقدمه ،عارض خورشيدمصطفي.   دلشاد تهراني،
 .1381سروش و طه،  ،هاي اجتماعي معاصر ايران جنبشزاهد، سعيد. 

 .1374، صراط، 26مجموعه آثار، ج امامت و امت.شريعتي، علي. 
 .1379باز و پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات،  ،ها (امام، شيعه و ايران) زماني غير زمانليلي.  ،قيعش

 . 1377روزنه،  ،. تصحيح و مقدمه  صادق زيباكالمنهادها و انديشه هاي سياسي در ايران و اسالمحميد.  ،عنايت
پويـان،   ، آينـده رانتخابـات دوم خـرداد  ذهنيت فرهنگي و نظـام معـاني د   :جادوي گفتارغالمرضا كاشي، محمدجواد. 

1379. 
 .1386، بر پايه چاپ مسكو، چاپ سوم، هرمس، شاهنامهفردوسي، ابوالقاسم. 

 .1386، سال 217شماره  نامه پگاه حوزه، هفته، »نظريه سياسي اصاله المعني«فياض، ابراهيم. 
 .1370ارش، ترجمه احمد شهسا، چاپ دوم، نگ كالبدشناسي قدرت،گالبرايت، جان كنت. 

 .1383ترجمه حوا صابر آملي، دانشكده صدا و سيما،  پويايي ارتباطات انساني،مايرز، گيل و توال مايرز ميشل. 
 .1371، سال 56،57. ويژه مرجعيت، شماره حوزه مجله
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