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Abstract
The objective of the present study is to design and explain a model of social capital based on Imam Khomeini’s last will. Qualitative method has been used in this
study; the indices and factors have been extracted through thematic analysis. The
factors of social capital were extracted from Imam Khomeini’s last will. In the
first place, 90 codes were found and then classified into 49 basic themes and then
into 4 organizing codes. In the next step, the themes network was drawn based
on the codes. Finally, social capital based on Imam Khomeini’s last will was
designed that includes four general indices, i.e. Islamic capital, human capital, basic capital and cultural-structural capital. The findings of this paper indicate that
proper management of these factors and indices can lead the society to excellence
and success as they are based on Imam Khomeini’s last will that are compatible
with the conditions prevailing the society. The executives and citizens may pay
special attention to them.
Keywords: Imam Khomeini, social capital, Islamic capital, human capital, basic
capital, cultural-structural capital.
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چکیده :پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی ســرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیتنامه
سیاســی -الهی امام خمینی پرداخته اســت .در این پژوهش از روش تحلیل کیفی مضمون
جهت استخراج مؤلفهها و رسم شبکه مضامین استفاده شده است .روش کار چنین است که
نگارندگان با بررسی و دقت نظر در وصیتنامه سیاسی – الهی امام خمینی به جستوجوی
مضامینی که معرف سرمایه اجتماعی است در ابتدا به  90کد و نکته کلیدی دستیافتند .در
ادامه ،کدهای استخراجشده به روش تحلیل مضمون در قالب  49مضمون پایه و  4مضمون
سازمان دهنده تقســیمبندی شدند .سپس ،حاصل کار بهصورت الگوی سرمایه اجتماعی
مبتنی بر وصیتنامه سیاسی – الهی امام خمینی ارائه شد؛ که شامل  4شاخص کلی سرمایه
اسالمی ،سرمایه انسانی ،سرمایه بنیادی و سرمایه فرهنگی-ساختاری است .شایانذکر است،
ً
مدیریت مناسب این شاخصها و مؤلفهها با توجه به اینکه برگرفته از اندیش ه امام خمینی و عینا
منطبق بر شرایط حاکم بر کشور است ،موفقیت و تعالی را در جامعه به همراه خواهد داشت
که شایسته است به صورتی ویژه موردتوجه کارگزاران و شهروندان قرار گیرد.
کلیدواژههــا :امام خمینی ،سرمایه اجتماعی ،ســرمایه اسالمی ،سرمایه انسانی ،سرمایه
بنیادی و سرمایه فرهنگی ـ ساختاری.
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امروزه در کنار ســرمایههای انسانی ،مالی و اقتصادی سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی
مورد بهرهبرداری قرارگرفته اســت .این مفهوم به پیوند و ارتباطات میان اعضای یک شــبکه
بهعنــوان ارزش اشــاره دارد که بــا خلق هنجارهــا و اعتماد متقابل موجــب تحقق اهداف
اعضا میشــود (الوانی و ســید نقوی  .)4 :1384درواقع ،ســرمایه اجتماعــی را میتوان در کنار
ّ
ســرمایههای اقتصادی و انسانی ،بخشــی از ثروت ملی بهحساب آورد که بستر مناسبی برای
بهرهبرداری از سرمایه انسانی و فیزیکی ّ
(مادی) و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد میشود.
بدون ســرمایه اجتماعی ،هیچ اجتماعی به هیچ ســرمایهای نمیرســد ،بهطوریکه بسیاری
ً
از گروهها ،ســازمانها و جوامع انســانی ،بدون ســرمایه اقتصادی و صرفا با تکیهبر سرمایه
انسانی و اجتماعی توانستهاند به موفقیت دست یابند؛ اما هیچ مجموعه انسانی ،بدون سرمایه
اجتماعی نمیتواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد از سوی دیگر ،سرمایه اجتماعی،
به زندگی فرد ،معنی و مفهوم میبخشــد و زندگی را ســادهتر و لذتبخشتر میکند .پس
بهطورکلی میتوان گفت :هر چه سرمایه اجتماعی ملتی بیشتر باشد ،آن ملت ،خوشبختتر
و ثروتمندتر خواهد بود (حقشناس  .)2 :1384سرمایه اجتماعی به معنای دانش فهم هنجارها،
قوانین و انتظارات مشــترک درباره الگوهای تراکنشهایی اســت کــه گروههایی از افراد را
به فعالیت برمیانگیزاند ( .)Fukuyama 1999: 71همچنین ســرمایه اجتماعی بســتری مناسب
برای ارتقای ســرمایه انسانی و فیزیکی سازمان ایجاد میکند و راه کامیابی سازمان را هموار
میســازد .از سوی دیگر ســرمایه اجتماعی به زندگی فرد در بین گروههای اجتماعی معنا و
مفهوم میبخشــد و زندگی را جذابتر میکند (الوانی و شیروانی  .)70 :1383در عصر حاضر
برای توس��عه ،بیشتر ازآنچه به ســرمایه اقتصادی ،فیزیکی و انســانی نیازمند باشد به سرمایه
اجتماعی نیاز اس��ت؛ زیرا جامعه بدون ســرمایه اجتماعی از دیگر سرمایهها هم بهطور بهینه
اســتفاده نخواهد کرد (بیکر  .)43 :1382اگرچه سرمایه اجتماعی از مفاهیم جدید علم غربی
اســت ،با توجه به اینکه جوامع اسالمی هم همبســتگی منحصربهفردی داشتهاند و به همین
لحاظ نقش انکار نشــدنی در گسترش تمدن اسالمی ایفا کردهاند (کوهکن  .)124 :1388در
تعالیم اسالمی بیانشده است که دست خداوند یعنی عنایت الهی با جماعت است و گویی
ً
این یک ســنت الهی اســت که بعضی از الطاف خداوند صرفا شامل حال جماعت انسانها
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میشود نه فرد انسانها ،امام علی (ع) دراینباره به مردم فرمان میدهد که با جمع باشید؛ زیرا
دســت خدا همراه جماعت اســت .با نگاهی به شــیوه زندگی امام خمینی میتوان دریافت
که ایشــان از این ســرمایه ارزشــمند در دوران انقالب و جنگ تحمیلی و دوران دشوار بعد
از انقالب بهخوبی اســتفاده کردند؛ اما به نظر میرســد کمتر به مؤلفهها و کارکردهای آن
توجه شده است و نهادهای متولی تنها با پرداختن نمادین به مؤلفههای سرمایههای اجتماعی
و آنهــم از نگاه متفکران غربی گامهای نهچنــدان مؤثر در جهت تبیین ،تجزیهوتحلیل این
مفهوم و اســتفاده از منویات بنیانگــذار انقالب در این زمینه برداشــتهاند (زمانی و همکاران
 .)378 :1397لذا ،این پژوهش در پی آن اســت که الگوی ســرمایه اجتماعی (شاخصها و
مؤلفهها) در جامعه اسالمی از منظر امام خمینی چگونه است؟
پیشینه پژوهش

موضوعات مدیریتی همچون مدیریت ســرمایه اجتماعی ،در تحقیقات مختلف موردبررسی
قرارگرفته اســت؛ اما با مروری بر تحقیقات مشــابه ،چنین به دســت میآید که این مفاهیم
بر اســاس وصیتنامه الهی-سیاســی امام خمینی به انجام نرســیده اســت و عالوه بر این،
این تحقیقات اغلب با روشهای کمی به بررســی ارتباط ســرمایه اجتماعی با دیگر متغیرها
پرداختهانــد .ازاینرو در این تحقیق به طراحی و تبیین الگوی ســرمایه اجتماعی بر اســاس
وصیتنامه سیاســی – الهی امام خمینی به روش تحلیل مضمون میپردازیم که در تحقیقات
پیشین مغفول مانده بود .در مورد این موضوع پژوهشهایی انجامشده که ازجمله پژوهشی با
عنوان سرمایه اجتماعی در اندیشه و سیره امام خمینی از امیر محمدی در سال  1389است.
ایشــان در تحقیق خود در پی پاسخگویی به دو سؤال است که جایگاه سرمایه اجتماعی در
اندیشــه و سیره امام خمینی چیست؟ و منابع و شیوههای تقویت سرمایه اجتماعی در اندیشه
امام خمینی کداماند؟ ازنظر ایشــان دســتگاه تفکر سیاســی امام خمینی را میتوان در ســه
سطح فلسفه سیاسی ،نظریه سیاسی و الگوی سیاسی مورد بررسی قرار داد که در هر یک از
این ســطوح منابع و نتایج و شــیوههایی برای تقویت سرمایه اجتماعی در سیره واندیشه امام
خمینی میتوان یافت که با تقویت و توســعه هر یک میتوان به تولید و تقویت بیشتر سرمایه
اجتماعی در جامعهایران دســتیافت. تحقیق دیگر در ســال  1391از سید حسین اطهری با
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عنوان تأثیر رهبری امام خمینی بر ســرمایههای اجتماعی در جریان انقالب اســامی اســت
که با تکیهبر تحلیل گفتارها و واکاوی اندیشــههای امام در این باب نشــان داد که ایشــان با
بهرهگیری بهینه از عناصر و نهادهای مذهبی سه مؤلفه انسجام ،اعتماد و مشارکت را تقویت
نموده و درنتیجه توانســت ســرمایه اجتماعــی جامعه ایران را به طرز مطلوب و در راســتای
شــکلگیری نظام جمهوری اسالمی تقویت و مدیریت کند .تحقیقی از زمانی و همکاران
در ســال  1397با عنوان شناسایی مؤلفههای شناختی سرمایه اجتماعی از دیدگاه امام خمینی
نشان داد که «خدامحوری»« ،اسالم محوری»« ،اعتماد»« ،قانونگرایی» و «خدمت برای
خدا و اعتقاد به نظارت الهی» ،مهمترین مؤلفههای بعد شــناختی (ذهنی) سرمایه اجتماعی
در بیانات امام خمینی اســت .همچنین امام همواره مردم و مســئوالن را به خدمت به خلق
و توجه به دســتورات الهی و ســیره پیامبر (ص) و ائمه (ع) سفارش و بر ضرورت افزایش اعتماد
و انس��جام در پرتو عمل به قوانین تأکید نموده اس��ت .کوهکن ( )1388در تحقیقی با عنوان
مؤلفههای سرمایه اجتماعی اسالمی ،نشان داد که مؤلفههای ساختاری سرمایه اجتماعی در
اسالم شامل والیت خانواده و اخوت بوده و مؤلفه شناختی سرمایه اجتماعی در اسالم شامل
اعتماد اســت که دو دســته قوانین سلبی و ایجابی برای تقویت ســرمایه اجتماعی در اسالم
تعبیهشــده اســت .نتیجه مطالعات عبدالهی ( )1395در تحقیقی با عنوان ســرمایه اجتماعی
و عنایت الهی نشــان داد فرد در جامعه به تعادل میرســد و از خواســتهای فردی دســت
میکشــد که جامعه در نقطه اعتــدال و توازن و دور از افراطوتفریط باشــد .وحدت نتیجه
اجتماع انســانها حول محورهای مشترک بوده و اجتماع انسانها هویت و حیاتی مستقل از
فرد داشــته و بر اســاس تعالیم دینی تابع سنت الهی است و جامعه با پرهیز از افراطوتفریط و
دوری از تفرقه البته بر محور دین مشــمول ســنت لطف و عنایت الهی خواهد شــد؛ بنابراین
مفهوم ســرمایه اجتماعی ناظر به مرحله تعالییافته اجتماع است؛ یعنی مرحلهای که انسانها
اجتمــاع را انتخــاب کردهاند و آن را وطن اصلــی خود تلقی میکنند ،بــه همین دلیل هم
جلوههای برادری ،محبت و همزیستی در اجتماع جلوه میکند و منشأ عادت و خوشبختی
انسان میشود.
عابدینی و همکاران ( )1398در تبیین الگوی سرمایه اجتماعی بر اساس وصایای فرماندهان
شــهید دفاع مقدس با بررسی اســنادی ،وصایای فرماندهان شــهید دفاع مقدس شامل 33
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وصیتنامه بررســی و ســعی بر توصیف کیفی محتوای مفاهیم ،نمودند .پس از کدگذاری
وصیتنامهها و با استفاده از روش نظریهپردازی داده بنیاد ،الگوی موردنظر طراحی کردند.
یافتههای آنان نشان داد در شرایط على مفاهیمی مانند امیدواری به خداوند ،هدفدار بودن،
دفاع از وطن و در شــرایط پیش برنده مفاهیمی مانند احساس دین به انقالب ،تبلیغات منفی
دشــمنان ،جنگ دشمنان با نظام و در شرایط بازدارنده نیز فردگرایی ،ناکارآمدی ارتباطی و
نداشــتن هدف جمعی قرار دارند که در انتخاب راهبردها تأثیر میگذارند .پدیده محوری،
حضور و مشــارکت داوطلبانه مردم در بزنگاههای کشور است .راهبردهای سرمایه اجتماعی
را نیــز راهبردهای عینی و ذهنی تشــکیل میدهند .این راهبردها منجر به نتایجی شــده که
پیامدهــای فردی همچون ســکون و آرامش ،لــذت روحی و معنــوی و پیامدهای جمعی
همچون اشــاعه فرهنگ غنی اسالمی در جهان و الگو شــدن برای دنیا و آزادی و حمایت
مستضعفین را شامل میشود.
مبانی نظری پژوهش

مفهوم ســرمایه اجتماعی را نخســتین بار در سال  1920شخصی به نام هانی فن 1به کار برد و
ً
پــس از نیمقرن تأخیر مجددا در ســال  1960جاکوب 2بــه آن پرداخت بعد از او در دهه 70
گلن لوری 3منتقد و ایوان الیت 4جامعهشــناس این واژه را برای شناسایی منابع مفید جامعه و
توســعه سرمایه انسان بکار برد (جعفری و همکاران  .)73 :1395بر سر تعریف سرمایه اجتماعی
اجماعــی وجود ندارد؛ ولــی در یک تعریف کلی میتــوان آن را بهمثابــه هنجارها ،قواعد
و اعتماد نهادینهشــده در روابط و ســاختار اجتماعی نامیــد (.)Lederman& et al 2002:509
کوهن و پروســاک 5بیان میکنند که سرمایه اجتماعی متشــکل از ارتباطات فعال بین افراد
اســت که شــامل اعتماد ،درک متقابل ،ارزشهای مشــترک و رفتارهایی است که اعضای
1. Hanifan
2. Jacobs
3. Glenn loury
4. Ivan light
5. Cohen & Prusak
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شــبکه انســانی و جوامع را به هم پیوند میدهد و همکاریها را ممکن میســازد ،ســرمایه
اجتماعی تقویتکننده همکاری ،تعهد ،تسهیم اطالعات و اعتماد است همچنین مشارکت
را در ســازمان ارتقا میدهد که این خود باعث موفقیت و اثربخشــی بیشتر میشود .سرمایه
اجتماعی شــبکهای از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردی و بین گروهی
و تعامــات افراد بین نهادها ،ســازمانها و گروههای اجتماعی اســت که به همبســتگی و
انســجام اجتماعی و برخورداری افــراد و گروهها از حمایت اجتماعــی و انرژی الزم برای
تسهیل کنشها برای تحقق اهداف فردی و جمعی منجر میشود (محمودی و همکاران :1394
 .)23با توجه به مجموعه تعاریف صورت گرفته به نظر میرسد که بهتر است از یک تعریف
عملیاتی برای ســرمایه اجتماعی در این تحقیق استفاده شود .بر این اساس سرمایه اجتماعی
عبارت اســت از سرمایه نامحســوس در یک اجتماع که در طول زمان و بر اساس عقالنیت
و نیکخواهی شــکل میگیرد و منشــأ آن هنجارهــا و اعتماد در ارتباطات متقابل انســانی
است ،سرمایه اجتماعی را بهصورت ساده میتوان چنین تعریف نمود «وجود روابط عمیق و
گســترده میان افراد جامعه ،روابط عمیق به معنای وجود اعتماد است و گستردگی روابط در
جامعه نشانه وجود شبکه اجتماعی و ارتباطات متقابل در جامعه است» (کوهکن .)124 :1388
روش انجام پژوهش

پژوهش حاضر ازنظر هدف بنیادی اســت .این روش مبتنی بر این اصل معرفتشناسی است
که حقیقت قابلشناسایی نبوده و باید همیشه مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرد .پژوهش تفسیری،
متغیرهای وابســته و مســتقل را از قبل تعریف نمیکند و بر این پیشفرض استوار است که
دسترســی به واقعیتهای اجتماعی تنها از راه سازههای اجتماعی نظیر زبان ،خودآ گاهی و
معانی مشــترک میسر اســت .بهعبارتیدیگر« ،حقیقت» ماهیتی متأثر از خصوصیات ذهنی
بشــر دارد .ماهیتــی که نمیتوان آن را از عبــارت دیگر ســاختارهای اجتماعی ،ارزشها و
واقعیتها مستقل دانست .بررسیهای تفســیری تالش میکنند از طریق معانیای که افراد
بــه پدیدهها میدهنــد آنها را درک کنند (داناییفرد و همکاران  .)84 :1388مســائل اجتماعی
دامنــهای گســترد ه دارنــد که حل آنها به شــناخت ریشــههای ظریف ،عمیــق و بهظاهر
مســتلزم دانستن و تسلط بر مبنای
نامرئیشــان وابسته است .شناخت این مسائل خودبهخود
ِ
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روشهای شــناخت آنهاســت .تحقیقات از نــوع كمی و كیفی كــه از دو مبانی متفاوت
پارادایمیاند ،این مســیرها را مشــخص میكنند .نیومن معتقد است تحقیق كمی متكی بر
پارادایم اثباتی ،درصدد کمی ســازی دادههای تحقیق و اســتفاده از تكنیكهای كمی برای
تحلیل آنهاســت .برای محقق اثباتگرا ،دادههــای كیفی ،حاالت روحی و روانی دارند و
شرایطی هستند كه به رفتارهای قابلاندازهگیری منجر میشوند ( .)Neuman 1997: 87در تحقیق
كیفی ،دادههای كیفی ارزشــمندند؛ چون بر اســاس آنها میتوان از طریق تحلیل كیفی به
اســتنتاج و استخراج نظریه از بستر زمینه مورد مطالعه رســید .در این راستا ،كوشش جهت
تولید و ظهور مفاهیم ،قضایا ،فرضیات و نظریه علمی بهجای آزمون و ارزیابی نظریه اســت
(خاکی )44 :1387؛ بنابراین در این پژوهش بهمنظور یافتن مؤلفههای ســرمایه اجتماعی مبتنی
بر وصیتنامه سیاســی – الهی امام خمینی از اســتراتژی پژوهشی تحلیل مضمون که یکی از
استراتژیهای پژوهشهای کیفی به شمار میرود استفادهشده است؛ زیرا در آن ،چارچوبی
از پیش تعیینشــده مانند الگو و دستهبندیهای جامع وجود ندارد و این چارچوب بر اساس
دادههایی طراحی میگردد که گردآوری خواهند شد.
تحلیلمضمون

تحلیــل مضمون روشــی برای شناســایی ،تحلیل و گــزارش الگوهاو مضامیــن موجود در
دادههااســت (عابدی جعفری و همــکاران  .)151 :1390این روش دادههــارا به دادههایی غنی
و تفصیلــی تبدیل میکنــد ( .)Braun &Clarke 2006 :77تحلیل مضمــون ،فرآیندی برای
تحلیل اطالعات کیفی اســت .بهطورکلی تحلیل مضمون ،روشی است برای )1 :دیدن متن؛
 )2برداشـ�ت و درک مناسـ�ب از اطالعات بهظاهر غیر مرتبـ�ط؛ )3تحلیل اطالعات کیفی؛
 )4مشــاهده نظاممند یک شــخص ،یک تعامــل ،یک گروه ،موقعیت ،ســازمان و یا یک
فرهنگ؛ )5تبدیل دادههای کیفی به دادههای ّ
کمی.
شــبکه مضامین بهعنوان یک ابزار تحلیلی از ویژگیهای کلیدی مشــترک با بســیاری از
تحلیلهای کیفی برخوردار است (عابدی جعفری و همکاران  .)170 :1390شبکه مضامین بهعنوان
رویهایبرای تهیه مقدمات تحلیل یا ارائه نتایج پایانی تحلیل نیست؛ بلکه تکنیکی برای شکستن
متن و یافتن نکات معقول و برجسته روشنی در درونمتن است ( .)Attride 2001: 385یک شبکه
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مضامین با مضامین پایه شروع میشود و تا تعیین مضامین فراگیر ادامه مییابد (عابدی جعفری و

همکاران .)171 :1390

شکل  .1ساختار یك شبكه مضامین ()Attride 2001: 385

یافتههای پژوهش

بر اســاس مطالعه وصیتنامه امام خمینی نسبت به اســتخراج کدها و نکات کلیدی در مورد
سرمایه اجتماعی اقدام شد و به روش تحلیل مضمون به دستهبندی مؤلفهها پرداخته شد .بدین
ترتیب ،پس از مطالعه عمیق وصیتنامه امام خمینی ،جمالتی که بهنوعی با سرمایه اجتماعی
مرتبط بود ،در جدول  1درج شــد .ســپس بر اساس راهبرد تحلیل مضمون به استخراج نکات
کلیدی ،مضامین پایه و مضامین سازمان دهنده اقدام شد .شایانذکر است ،نگارندگان پژوهش
ً
حاضر  90کد و نکته کلیدی در مورد سرمایه اجتماعی استخراج نمودند و نهایتا به  49مضمون
پایه و  4مضمون سازمان دهنده تقسیم شدند که در جدول  1و  2قابلمشاهده است.
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جدول  .1تحلیل مضمون وصیتنامه امام خمینی
ردیف

بر اساس مضامین سرمایه اجتماعی (منبع :یافتههای پژوهش)
کدها و نکات کلیدی

مضامینپایه

1

 ...و ذكر این نكته الزم است كه حدیث «ثقلین» متواتر بین
جمیع مسلمین اســت و [در] كتب اهل سنت از «صحاح پیروی از آموزههای
اسالمی
ششگانه»(...امام خمینی  1385ج .)394 :21

2

در حقیقــت قرآن را -كه براى بشــریت تــا ورود به حوض
بزرگترین دســتور زندگانى مادى و معنوى بود و است -از
صحنه خارج كردند( ...امام خمینی  1385ج .)395 :21

پیروی از قرآن

3

و هر چه این بنیان كج به جلو آمد کجیها و انحرافها افزون
شــد تا آنجا كه قرآن كریم را كه براى رشد جهانیان و نقطه
جمع همه مسلمانان بلكه عائله بشرى ،از مقام شامخ احدیت
به كشف تام محمدى (ص) تنزل كرد( ...امام خمینی 1385
ج .)395 :21

پیروی از قرآن

4

مــا همه دیدیم قرآنى را كه محمدرضا خان پهلوى طبع كرد و
عــدهاى را اغفال كرد و بعــض آخوندهاى بیخبر از مقاصد
اس�لامى هم م��داح او بودند( ...امام خمینــی  1385ج :21
.)396

پیروی از قرآن

5

ما مفتخریم و ملت عزیز ســرتاپا متعهد به اســام و قرآن
مفتخر اســت كه پیرو مذهبى است كه مىخواهد حقایق
قرآنى ،كه سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلكه بشریت
دم مىزند ،از مقبرهها و گورستانها نجات داده و بهعنوان
بزرگترین نسخه نجاتدهنده بشر از جمیع قیودى كه بر
پاى و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را بهسوی
فنا و نیستى و بردگى و بندگى طاغوتیان مىكشاند نجات
دهد( ...امام خمینی  1385ج .)396 :21

پیروی از مذهب

6

و ما مفتخریم كه پیرو مذهبى هستیم كه رسول خدا مؤسس
آن به امر خداوند تعالى بوده و امیرالمؤمنین على بن ابیطالب،
این بنده رهاشــده از تمام قیود ،مأمور رها كردن بشر از تمام
اغالل و بردگیها است( ...امام خمینی  1385ج .)396 :21

پیروی از مذهب

مضامین
سازماندهنده

سرمایهاسالمی

سرمایهاسالمی

سرمایهاسالمی

سرمایهاسالمی

سرمایهاسالمی

سرمایهاسالمی
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ردیف

مضامین
سازماندهنده

کدها و نکات کلیدی

مضامینپایه

7

ما مفتخریم كه كتاب نهجالبالغه كه بعد از قرآن بزرگترین
دستور زندگى مادى و معنوى و باالترین كتاب رهایىبخش
بشــر است و دســتورات معنوى و حكومتى آن باالترین راه
نجات است ،از امام معصوم ما است( ...امام خمینی 1385
ج .)396 :21

پیروی از کتب
اسالمی

سرمایهاسالمی

8

ما مفتخریم كه ائمه معصومین ،از على بن ابیطالب گرفته
تا منجى بشــر حضرت مهدى صاحب زمان -علیهم آالف
التحیات و السالم -كه به قدرت خداوند قادر ،زنده و ناظر
امور است ائمه ما هستند( ...امام خمینی  1385ج .)396 :21

پیروی از ائمه
معصومین

سرمایهاسالمی

9

ما مفتخریم كه ادعیه حیاتبخــش كه او را «قرآن صاعد»
مىخوانند از ائمه معصومین ما است .ما به «مناجات شعبانیة»
امامان و «دعاى عرفات» حسین بن على -علیهماالسالم -و
«صحیفه سجادیه» این زبور آل محمد و «صحیفه فاطمیه»
كه كتاب الهام شده از جانب خداوند تعالى به زهراى مرضیه
است از ما است( ...امام خمینی  1385ج .)396-397 :21

پیروی از ائمه
معصومین

سرمایهاسالمی

ما مفتخریم كه «باقرالعلوم» باالترین شخصیت تاریخ است و
َّ
كسى جز خداى تعالى و رسول -صلى الله علیه و آله -و ائمه
10
معصومین -علیهمالســام -مقام او را درك نكرده و نتوانند
درك كرد ،از ما است( ...امام خمینی  1385ج .)397 :21

پیروی از ائمه
معصومین

سرمایهاسالمی

و ما مفتخریم كه مذهب ما «جعفرى» اســت كه فقه ما كه
دریاى بىپایان اســت ،یكى از آثار اوست؛ و ما مفتخریم به
11
َّ
همه ائمه معصومین -علیهم صلوات الله -و متعهد به پیروى
آنانیم (امام خمینی  1385ج .)397 :21

پیروی از مذهب

سرمایهاسالمی

مشارکتاقشار
مختلف

سرمایهانسانی

امداد غیبی

سرمایهاسالمی

ما مفتخریم كه بانــوان و زنان پیر و جوان و خرد و كالن در
صحنههاى فرهنگى و اقتصادى و نظامى حاضر و همدوش
12
مردان یا بهتر از آنان در راه تعالى اسالم و مقاصد قرآن كریم
فعالیت دارند( ...امام خمینی  1385ج .)397 :21
َّ
و این نیست جز به مددهاى غیبى حضرت باریتعالی -جلت
ُ
عظمته -كــه ملتها را بهویژه ملت ایران اســامى را بیدار
13
نموده و از ظلمات ستمشاهی به نور اسالم هدایت نموده...
(امام خمینی  1385ج .)399 :21
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مضامین
سازماندهنده

بلكــه به صراطى كه خداوند به آنها نصیب فرموده اســت
پایدار پایبند بوده( ...امام خمینی پیروی از آموزههای
 14محكم و استوار و متعهد و ْ
اسالمی
 1385ج .)399 :21

سرمایهاسالمی

و با كمال ِجد و عجز از ملتهای مسلمان مىخواهم كه از
ائمه اطهار و فرهنگ سیاسى ،اجتماعى ،اقتصادى ،نظامى
 15این بزرگ راهنمایان عالم بشریت بهطور شایسته و به جانودل
و جانفشانی و نثار عزیزان پیروى كنند( ...امام خمینی 1385
ج .)399 :21

سرمایهاسالمی

پیروی از ائمه
معصومین

از آن جمله دســت از فقه ســنتى كه بیانگر مكتب رسالت
و امامت اســت و ضامن رشد و عظمت ملتها است ،چه
 16احكام اولیه و چه ثانویه كه هر دو مكتب فقه اسالمى است ،پیروی از فقه اسالمی
ذرهاىمنحرف نشــوند( ...امام خمینی  1385ج -400 :21
.)399

سرمایهاسالمی

و از آن جملــه از نماز جمعه و جماعت كه بیانگر سیاســى
 17نماز است هر گز غفلت نكنند( ...امام خمینی  1385ج  :21توجه به نماز جمعه
.)400

سرمایهاسالمی

كــه این نمــاز جمعــه از بزرگترین عنایــات حقتعالی بر
جمهورى اسالمى ایران است؛ و از آن جمله مراسم عزادارى
ائمه اطهار و بهویژه سید مظلومان و سرور شهیدان ،حضرت
 18ابى عبد َّالله الحســین -صلوات وافــر الهى و انبیا و مالئكة توجه به نماز جمعه
َّ
الله و صلحا بر روح بزرگ حماســى او باد -هیچگاه غفلت
نكنند( ...امام خمینی  1385ج .)400 :21

سرمایهاسالمی

بىتردید رمز بقاى انقالب اسالمى همان رمز پیروزى است؛
و رمــز پیروزى را ملت مىداند و نســلهای آینده در تاریخ
خواهنــد خواند كه دو ركن اصلى آن :انگیزه الهى و مقصد
 19عالى حكومت اسالمى؛ و اجتماع ملت در سراسر كشور با
وحدت كلمه براى هم��ان انگیزه و مقصد( ...امام خمینی
 1385ج .)404 :21

سرمایهانسانی

وحدت در جامعه
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ردیف

کدها و نکات کلیدی

مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

اینجانب به همه نســلهای حاضر و آینده وصیت مىكنم
َّ
كه اگر بخواهید اسالم و حكومت الله برقرار باشد و دست
استعمار و استثمارگر ِان خارج و داخل از كشورتان قطع شود،
20
این انگیــزه الهى را كه خداوند تعالــى در قرآن كریم بر آن
سفارش فرموده است از دست ندهید( ...امام خمینی 1385
ج .)404 :21

استقالل و عدم
وابستگی

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

و در مقابــل ایــن انگیزه كه رمز پیروزى و بقاى آن اســت،
 21فراموشــى هدف و تفرقه و اختالف است( ...امام خمینی
 1385ج .)404 :21

اتحاد و همبستگی

سرمایهانسانی

بىجهت نیســت كه بوقهــای تبلیغاتى در سراســر جهان
و ولیدههــاى بومى آنان تمام توان خود را صرف شــایعهها و
22
دروغهای تفرقهافکــن نمودهاند و میلیاردهــا دالر براى آن
صرف مىكنند( ...امام خمینی  1385ج .)404 :21

شناختشایعهها

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

امروز و در آتیه نیز آنچه براى ملت ایران و مســلمانان جهان
باید مطرح باشد و اهمیت آن را در نظر گیرند ،خنثى كردن خنثى کردن تبلیغات سرمایهفرهنگی-
23
ساختاری
تفرقهافکن
تبلیغات تفرقه افكن خانهبرانداز است( ...امام خمینی 1385
ِ
ج .)404 :21
توصیه اینجانب به مســلمین و خصوص ایرانیان بهویژه در
عصر حاضر ،آن است كه در مقابل این توطئهها عکسالعمل
 24نشــان داده و به انســجام و وحدت خود ،بــه هر راه ممكن
افزایش دهند و كف��ار و منافقان را مأی��وس نمایند( ...امام
خمینی  1385ج .)404 :21
ً
از توطئههــاى مهمى كه در قرن اخیر ،خصوصا در دهههاى
معاصر و بهویژه پس از پیروزى انقالب آشــكارا به چشــم
 25مىخورد ،تبلیغــات دامنهدار با ابعــاد مختلف براى مأیوس
نمودن ملتهــا و خصوص ملت فــداكار ایران از اســام
است( ...امام خمینی  1385ج .)404-405 :21
گاهى ناشــیانه و با صراحت به اینكه احكام اسالم كه 1400
سال قبل وضعشده است نمىتواند در عصر حاضر كشورها
 26را اداره كند ،یا آنكه اســام یك دین ارتجاعى است و با هر
نوآورى و مظاهر تمدن مخالف است( ...امام خمینی 1385
ج .)405 :21

انسجام و وحدت

سرمایهانسانی

شناختتبلیغات
دروغین

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

شناختتبلیغات
دروغین

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

اکبر بهمنی و همکاران :طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی
ردیف

کدها و نکات کلیدی

زیــرا اجراى قوانین بر معیار قســط و عــدل و جلوگیرى از
ســتمگرى و حكومــت جائرانه و بســط عدالــت فردى و
27
اجتماعى و منع از فساد و فحشا و انواع کجرویها(...،امام
خمینی  1385ج .)405 :21
عدالت اجتماعى باید جارى شود و از ستمگرى و چپاول و
28
قتل باید جلوگیرى شود( ...امام خمینی  1385ج .)405 :21
َّ
َّ
قرآن کریم و سنت رسول الله -صلى الله علیه و آله -آنقدر
كــه در حكومت و سیاســت احكام دارند در ســایر چیزها
 29ندارند؛ بلكه بسیار از احكام عبادى اسالم ،عبادى -سیاسى
است كه غفلت از آنها این مصیبتها را به بار آورده( ...امام
خمینی  1385ج .)406 :21

مضامینپایه

(ره)
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مضامین
سازماندهنده

عدالت فردی

سرمایهبنیادین

عدالتاجتماعی

سرمایهبنیادین

پیروی از قرآن

سرمایهاسالمی

پیغمبراسالم(ص)تشكیلحكومتدادمثلسایرحکومتهای
 30جهان لكن با انگیزه بسط عدالت اجتماعى( ...امام خمینی
 1385ج .)406 :21

عدالتاجتماعی

سرمایهبنیادین

و اما حكومت حق براى نفع مستضعفان و جلوگیرى از ظلم
 31و جور و اقامه عدالت اجتماعــى( ...امام خمینی  1385ج
.)407 :21

ظلمستیزی

سرمایهبنیادین

باید ملت بیدار و هوشیار ایران با دید اسالمى این توطئهها را
32
خنثى نمایند( ...امام خمینی  1385ج .)407 :21

هوشیاریملت

سرمایهانسانی

و بهجای طرفدارى از منافقان و ســتمگران و ســرمایهداران
و محتكران بىانصاف از خــدا بیخبر ،طرفدار مظلومان و
طرفداری از مظلومان
33
ستمدیدگان و محرومان باشید( ...امام خمینی  1385ج :21
.)409

سرمایهانسانی

و مىبینیم كه بازماندگان شــهدا و آسیب دیدگان جنگ و
متعلقان آنان با چهرههاى حماســهآفرین و گفتار و كردارى
مشتاقانه و اطمینانبخش با ما و شما روبهرو مىشوند؛ و اینها
34
همه از عشــق و عالقه و ایمان سرشار آنان است به خداوند
متعال و اس�لام و حیات جاویدان( ...امام خمینی  1385ج
.)410-411 :21

ایمان به خدا

سرمایهانسانی

و انگیــزه آنان ایمــان و اطمینان به غیب اســت؛ و این رمز
 35موفقیت و پیروزى در ابعاد مختلف اس��ت( ...امام خمینی
 1385ج .)411 :21

امداد غیبی

سرمایهاسالمی
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ردیف

کدها و نکات کلیدی

مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

نوارهاى این شــهیدان تا حدى در دست و نوارهاى مخالفان
شــاید در دست شماها باشــد ،ببینید كدام دســته طرفدار
طرفداری از مظلومان سرمایهانسانی
36
محرومان و مظلومان جامعه هستند( ...امام خمینی  1385ج
.)411 :21
ً
و اكیدا توصیه مىكنم كه به بوقهای تبلیغاتى مخالفان اسالم
و جمهورى اسالمى گوش فرا ندهید كه همه كوشش دارند شناختتبلیغات سرمایهفرهنگی-
37
كه اسالم را از صحنه بیرون كنند كه منافع ابرقدرتها تأمین
ساختاری
دروغین
شود( ...امام خمینی  1385ج .)413 :21
و اختالف عمیق بین دولت و ملت و دانشگاهى و روحانى
راه را براى چپاولگران آنچنان باز كند كه تمام شئون كشور
38
در تحت قدرت آنان و تمام ذخایر ملت در جیب آنان سرازیر
شود( ...امام خمینی  1385ج .)414 :21

اتحاد و همبستگی

سرمایهانسانی

دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز هر چه بیشتر با روحانیان
 39و طالب علوم اســامى پیوند دوستى و تفاهم را محکمتر و
استوارتر سازند (امام خمینی  1385ج .)414 :21

اتحاد حوزه و
دانشگاه

سرمایهانسانی

و از نقشهها و توطئههاى دشمن غدار غافل نباشند و بهمجرد
آنكه فرد یا افرادى را دیدند كه با گفتار و رفتار خود درصدد
سرمایهفرهنگی-
شناخت توطئه دشمن
40
است بذر نفاق بین آنان افكند او را ارشاد و نصیحت نمایند...
ساختاری
(امام خمینی  1385ج .)414 :21
و هر قشــر محترم كه مغز متفكر جامعه هستند باید مواظب
سرمایهفرهنگی-
شناخت توطئه دشمن
41
توطئهها باشند( ...امام خمینی  1385ج .)414 :21
ساختاری
ازجمله نقشهها كه معاألسف تأثیر بزرگى در كشورها و كشور
عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادى بهجامانده ،بیگانه
42
نمودن كشورهاى استعمار زده از خویش و غربزده و شرق
زده نمودن آنان است( ...امام خمینی  1385ج .)414 :21

استقالل و عدم
وابستگی

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

بهطوریکه خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هیچ گرفتند
و غرب و شرق ،دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان
43
را واالتــر و آن دو قدرت را قبلهگاه عالم دانســتند( ...امام
خمینی  1385ج .)414-415 :21

تکیهبرتوانمندی
داخلی

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

اکبر بهمنی و همکاران :طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی

(ره)
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و وابستگى به یكى از دو قطب را از فرایض غیرقابلاجتناب
معرفى نمودند! و قصه این امر غمانگیز ،طوالنى و ضربههایى
44
كه از آن خورده و اكنون نیز مىخوریم كشــنده و كوبنده
است( ...امام خمینی  1385ج .)415 :21

استقالل و عدم
وابستگی

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

و این پوچى و تهیمغزی مصنوعى موجب شده كه در هیچ
 45امرى به فكر و دانش خود اتكا نكنیم و كوركورانه از شرق و
غرب تقلید نماییم( ...امام خمینی  1385ج .)415 :21

تکیهبرتوانمندی
داخلی

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

ردیف

مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

کدها و نکات کلیدی

بلكــه از فرهنــگ و ادب و صنعت و ابتكار اگر داشــتیم،
نویسندگان و گویندگان غرب و شرقزده بىفرهنگ ،آنها
را به باد انتقاد و مســخره گرفته و فكــر و قدرت بومى ما را
تکیهبرآدابورسوم
 46سركوب و مأیوس نموده و مىنمایند و رسوم و آداب اجنبى را
داخلی
هرچند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترویج
كرده و با مداحى و ثناجویى آنها را به خورد ملتها داده و
مىدهند( ...امام خمینی  1385ج .)415 :21

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

فرنگى مآبى از ســرتاپا و در تمام نشستوبرخاســتها و در
معاشــرتها و تمام شئون زندگى موجب افتخار و سربلندى
تکیهبرآدابورسوم
 47و تمــدن و پیشــرفت و در مقابــل ،آدابورســوم خودى،
داخلی
كهنهپرستى و عقبافتادگی است( ...امام خمینی  1385ج
.)415-416 :21

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

و با اراده مصمم و فعالیت و پشتكار خود به رفع وابستگیها
48
قیام كنید( ...امام خمینی  1385ج .)417 :21

استقالل و عدم
وابستگی

و بدانید كه نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریكا و شوروى
خودى خود را بیابــد و یأس را از خود دور
كــم ندارد و اگر
ِ
 49كند و چشمداشــت به غیر خود نداشته باشد ،در درازمدت
قدرت همه كار و س��اختن همهچیز را دارد( ...امام خمینی
 1385ج .)417 :21

خودباوری

و آنچه انســانهای شــبیه به اینان به آن رســیدهاند شما هم
خواهید رســید بهشرط اتكال به خداوند تعالى و اتکابهنفس
 50و قطع وابستگى به دیگران و تحمل سختیها براى رسیدن به
زندگى شرافتمندانه و خارج شدن از تحت سلطه اجانب...
(امام خمینی  1385ج .)417 :21

استقالل و عدم
وابستگی

سرمایهفرهنگی-
ساختاری
سرمایهفرهنگی-
ساختاری

سرمایهفرهنگی-
ساختاری
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ردیف

کدها و نکات کلیدی

مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

و از جوانــان ،دختران و پســران ،مىخواهم كه اســتقالل و
آزادى و ارزشهای انســانى را و لو با تحمل زحمت و رنج،
 51فداى تجمالت و عشــرتها و بیبندوباریها و حضور در
مراكز فحشا كه از طرف غرب و عمال بىوطن به شما عرضه
مىشود نكنند( ...امام خمینی  1385ج .)418 :21

مقاومت و تحمل
زحمت

سرمایهانسانی

و اما در دانشگاه نقشــه آن است كه جوانان را از فرهنگ و
 52ادب و ارزشهای خودى منحرف كنند و بهســوی شرق یا
غرب بكشانند( ...امام خمینی  1385ج .)418 :21

توجه به فرهنگ و
ارزشهای بومی

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

اینان كشــور را به غارتزدگی و غربزدگی بكشانند و قشر
 53روحانى با انزوا و منفوریت و شكســت قــادر بر جلوگیرى
نباشد( ...امام خمینی  1385ج .)418 :21

عدم غربزدگی

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

و هــر جا انحرافى به چشــم خورد با اقدام ســریع به رفع آن کوشش جهت رفع
54
انحرافات
كوشیم( ...امام خمینی  1385ج .)418 :21

سرمایهانسانی

هــر كس به مقــدار توانش و حیطه نفوذش الزم اســت در
تالش جهت خدمت
 55خدمت اسالم و میهن باشــد( ...امام خمینی  1385ج :21
به اسالم
.)418

سرمایهانسانی

با كمال حســن نیت و برادرى با هم مجلســان خود رفتار و
 56همه كوشا باشند كه قوانین خداینخواسته از اسالم منحرف اجرای قوانین اسالمی سرمایهاسالمی
نباشد( ...امام خمینی  1385ج .)421 :21
و از قوانین مخالف با شــرع مطهر و قانون اساسى بدون هیچ
پیروی از آموزههای
 57مالحظه جلوگیــرى نمایند( ...امام خمینــی  1385ج :21
اسالمی
.)421

سرمایهاسالمی

ملت در سرتاسر كشــور در كارهایى كه محول به اوست بر
 58طبق ضوابط اســامى و قانون اساســى انجام دهد( ...امام اجرای قوانین اسالمی سرمایهاسالمی
خمینی  1385ج .)422 :21
خود را وقف در خدمت به اســام و جمهورى اســامى و
تالش جهت خدمت
 59محرومان و مستضعفان بنمایند( ...امام خمینی  1385ج :21
به اسالم
.)423
و دست كسانى كه با جان و مال مردم بازى مىكنند و آنچه
 60نزد آنان مطرح نیست عدالت اسالمى است( ...امام خمینی
 1385ج .)424 :21

عدالت اسالمی

سرمایهانسانی
سرمایهبنیادین
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قضاوت اسالمی

سرمایهبنیادین

همه شما به پشــتیبانى ملت احتیاج دارید .با پشتیبانى مردم
ً
پشتیبانی از طبقات
 62خصوصا طبقات محروم بود كه پیروزى حاصل شد( ...امام
محروم
خمینی  1385ج .)426 :21

سرمایهانسانی

بنا بر این حقیقت ملموس ،باید كوشش در جلب نظر ملت
پیروی از آموزههای
 63بنمایید و از رفتار غیر اسالمى -انسانى احتراز نمایید( ...امام
اسالمی
خمینی  1385ج .)426 :21

سرمایهاسالمی

ردیف

مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

کدها و نکات کلیدی

َّ
که ان شــاء الله تعالى بهزودی قضاوت اســامى در سراسر
61
كشور جریان پیدا كند( ...امام خمینی  1385ج .)424 :21

و در همین انگیزه به وزراى كشور در طول تاریخ آینده توصیه
مىكنم كه در انتخاب استاندارها دقت كنند اشخاص الیق،
64
متدین ،متعهد ،عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند( ...امام
خمینی  1385ج .)427 :21

اهمیت تعهد و
تخصص افراد

سرمایهانسانی

تا آرامش در كش��ور هر چه بیش��تر حکمفرما باشد( ...امام
65
خمینی  1385ج .)427 :21

ایجاد آرامش

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

وابستگى در بعض امور هرچند ممكن است ظاهر فریبندهاى
داشته باشــد یا منفعت و فایدهاى در حال داشته باشد ،لكن
66
درنتیجه ،ریشه كش��ور را به تباهى خواهد كش��ید( ...امام
خمینی  1385ج .)427 :21

استقالل و عدم
وابستگی

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

و دعوت به وحدت و اتحاد كنید كه خداوند با شماست...
67
(امام خمینی  1385ج .)427 :21

انسجام و وحدت

سرمایهانسانی

خود بایــد به این امر حیاتى كه آزادى و اســتقالل را تحقق
 68میبخش��د قیام كنید( ...امام خمینــی  1385ج -428 :21
.)427

استقالل و آزادی

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

تربیــت دیگر با برنامههاى
اگر دانشــگاهها و مراكز تعلیم و
ِ
اســامى و ملى در راه منافع كشــور به تعلیــم و تهذیب و
 69تربیت كودكان و نوجوانان و جوانان جریان داشــتند ،هر گز
میهن ما در حلقوم انگلســتان و پسازآن امریكا و شــوروى
فرونمیرفت( ...امام خمینی  1385ج .)429 :21

دانشگاهاسالمی

سرمایهاسالمی
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ردیف

کدها و نکات کلیدی

مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

و اگر شخصیتهای پاکدامن با گرایش اسالمى و ملى به
معناى صحیحش ،نه آنچه امروز در مقابل اسالم عرضاندام
مىكند ،از دانشــگاهها به مراكز قواى سهگانه راه مىیافت،
امروز ما غیر امروز و میهن ما غیر این میهن و محرومان ما از
 70قید محرومیت رها و بساط ظلم و ستمشاهی و مراكز فحشا
و اعتیاد و عشرتكدهها كه هر یك براى تباه نمودن نسل جوان
فعال ارزنده كافى بود ،درهمپیچیده( ...امام خمینی 1385
ج .)430 :21

کارگزاران اسالمی

و دانشگاهها اگر اســامى -انسانى -ملى بود ،مىتوانست
صدهــا و هزارهــا مدرس به جامعه تحویــل دهد؛ لكن چه
غمانگیز و اسفبار است كه دانشگاهها و دبیرستانها به دست
 71كســانى اداره مىشــد و عزیزان ما به دســت كسانى تعلیم
و تربیــت مىدیدند كه جز اقلیت مظلــوم محرومى همه از
غربزدگان و شــرق زدگان با برنامه و نقشــه دیكته شده در
دانشگاهها كرسى داشتند (امام خمینی  1385ج .)430 :21

دانشگاهاسالمی

سرمایهاسالمی

نگذارند عناصر فاسد داراى مکتبهای انحرافى یا گرایش به
غرب و شرق در دانشسراها و دانشگاهها و سایر مراكز تعلیم و بهکارگیریافراد
72
تربیت نفوذ كنند( ...امام خمینی  1385ج  .)430-431 :21شایسته در دانشگاه

سرمایهانسانی

و وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و
دانشگاهها آن است كه خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات ایستادگی در مقابل
 73قیام نمایند تا استقالل و آزادى خود و كشور و ملت خودشان
انحرافات
مصون باشد( ...امام خمینی  1385ج .)431 :21

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

و اگر فرماندهان پاکدامن متصدى امر باشند ،هر گز براى
 74دشــمنان كشــورها امكان كودتا یا اشــغال یك كشور پیش فرماندهانپاکدامن
نمىآید( ...امام خمینی  1385ج .)431 :21

سرمایهانسانی

و از اختالفــات درونگروهی مصون باشــند (امام خمینی
 1385 75ج .)432 :21

پرهیز از اختالف

وصیت مشفقانه مىكنم كه از اسالم كه یگانه مكتب استقالل
و آزادیخواهى است و خداوند متعال همه را با نور هدایت آن
 76به مقام واالى انسانى دعوت مىكند ،چنانچه امروز وفادارید
در وفادارى استقامت كنید (امام خمینی  1385ج .)433: 21

وفاداری به اسالم

سرمایهانسانی

سرمایهانسانی

سرمایهاسالمی
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ملتى مثــل ایران را كه از بچههاى خردســالش تا پیرزنها و
پیرمردهاى بزرگســالش ،در راه هدف و جمهورى اسالمى
77
و قرآن و مذهب جانفش��انی و فداكارى مىكنند( ...امام
خمینی  1385ج .)436:21

جانفشانی در راه
کشور

سرمایهانسانی

و با محرومین جامعه كه با جانودل به جمهورى اســامى
 78خدمت مىكنند متحد شــوید( ...امام خمینــی  1385ج
.)438:21

اتحاد و همبستگی

سرمایهانسانی

پس مصلحت خود و ملت خود و مناطق خود آن است كه
با دولت تشریکمســاعی نموده و از یاغىگرى و خدمت
79
به بیگانگان و خیانت به میهن خود دســتبردارند( ...امام
خمینی  1385ج .)440 :21

تشریکمساعی

ردیف

مضامینپایه

مضامین
سازماندهنده

کدها و نکات کلیدی

سرمایهانسانی

و مطمئن باشند كه اســام براى آنان هم از قطب جنایتكار
پیروی از آموزههای
 80غرب و هم از قطب دیكتاتور شرق بهتر است( ...امام خمینی
اسالمی
 1385ج .)440 :21

سرمایهاسالمی

و بایــد به خــود بباورانیم كه اگر یك ملــت بخواهند بدون
وابســتگیها زندگى كنند مىتوانند؛ و قدرتمندان جهان بر
81
یك ملت نمىتوانند خالف ایده آنان را تحمیل كنند( ...امام
خمینی  1385ج .)440 :21

خودباوری

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

یكى از امورى كه الزم به توصیه و تذكر است ،آن است كه
اسالم نه با سرمایهدارى ظالمانه و بیحساب و محرومكننده
تودههــاى تحت ســتم و مظلوم موافق اســت ،بلكــه آن را
82
بهطورجدی در كتاب و ســنت محكوم مىكند و مخالف
عدالت اجتماعى مىداند( ...امام خمینی  1385ج -81 :21
.)80

عدالتاجتماعی

سرمایهبنیادین

اسالم یك رژیم معتدل با شناخت مالكیت و احترام به آن به
نحو محدود در پیدا شدن مالكیت و مصرف ،كه اگر بهحق پیروی از آموزههای
83
به آن عمل شود چرخهای اقتصاد سالم به راه مىافتد( ...امام
اسالمی
خمینی  1385ج .)444 :21

سرمایهاسالمی

عدالتاجتماعی

سرمایهبنیادین

و عدالت اجتماعى ،كه الزمه یك رژیم ســالم است تحقق
84
مىیابد( ...امام خمینی  1385ج .)444 :21
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پژوهشنامۀ متین

ردیف

مضامینپایه

کدها و نکات کلیدی

مضامین
سازماندهنده

و بــه ثروتمنــدان و پولداران مشــروع وصیــت مىكنم كه
ثروتهای عادالنه خود را به كار اندازید و به فعالیت سازنده بهکارگیریثروتها سرمایهفرهنگی-
85
ساختاری
در تولید
در مزارع و روستاها و كارخانهها برخیزید كه این خود عبادتى
ارزشمند است( ...امام خمینی  1385ج .)445: 21
و به همه در كوشش براى رفاه طبقات محروم وصیت مىكنم
پشتیبانی از طبقات
 86كه خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگى به حال محرومان جامعه
محروم
است (امام خمینی  1385ج .)445: 21

سرمایهانسانی

وصیت من به همه مســلمانان و مستضعفان جهان این است
كه شــماها نباید بنشــینید و منتظر آن باشــید كــه حكام و
 87دستاندركاران كشورتان یا قدرتهای خارجی بیایند و براى
شما استقالل و آزادى را تحفه بیاورند( ...امام خمینی 1385
ج .)447-448: 21

استقالل و آزادی

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

و تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است كشور عزیز
َّ
 88از آسیب دهر ان شاء الله تعالى مصون است( ...امام خمینی
 1385ج .)450: 21

تعاون و تعهد

سرمایهانسانی

و وصیت من به همه آن است كه با یاد خداى متعال بهسوی
 89خودشناســى و خودكفایــى و اســتقالل ،با همــه ابعادش
بهپیش( ...امام خمینی  1385ج .)450: 21

استقالل و عدم
وابستگی

سرمایهفرهنگی-
ساختاری

تعاون و تعهد

سرمایهانسانی

و بىتردید دست خدا با شما است ،اگر شما در خدمت او
 90باشــید و براى ترقى و تعالى كشور اسالمى به روح تعاون
ادامه دهید (امام خمینی  1385ج .)450: 21

جدول  .2دستهبندی مضامین پایه و سازمان دهنده سرمایه اجتماعی مبتنی بر
وصیتنامه سیاسی  -الهی امام خمینی (منبع :یافتههای پژوهش)
سرمایهاسالمی

سرمایهانسانی

سرمایهفرهنگی-ساختاری

سرمایه
بنیادین

پیروی از آموزههای اسالمی

مشارکتاقشار
مختلف

استقالل و عدم وابستگی

عدالت فردی

پیروی از قرآن

وحدت در جامعه

شناختشایعهها

عدالتاجتماعی

پیروی از مذهب

اتحاد و همبستگی

خنثىکردنتبلیغاتتفرقهافکن

ظلمستیزی
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پیروی از کتب اسالمی

انسجام و وحدت

شناختتبلیغاتدروغین

عدالت اسالمی

پیروی از ائمه معصومین

هوشیاریملت

شناخت توطئه دشمن

قضاوت اسالمی

طرفداری از مظلومان

تکیهبرتوانمندیداخلی

پیروی از فقه اسالمی

ایمان به خدا

بهکارگیری ثروتها در تولید

توجه به نماز جمعه

اتحاد حوزه و دانشگاه

خودباوری

اجرای قوانین اسالمی

مقاومت و تحمل
زحمت

توجه به فرهنگ و ارزشهای بومی

دانشگاهاسالمی

کوشش جهت رفع
انحرافات

عدم غربزدگی

وفاداری به اسالم

تالش جهت خدمت
به اسالم

ایجاد آرامش

پشتیبانی از طبقات
محروم

استقالل و آزادی

اهمیت تعهد و
تخصص افراد

ایستادگی در مقابل انحرافات

امداد غیبی

کارگزاران اسالمی
بهکارگیریافرادشایسته
در دانشگاه
فرماندهانپاکدامن
پرهیز از اختالف
جانفشانی در راه
کشور
تشریکمساعی
تعاون و تعهد

عالوه بر این ،شــبکه مضامین پژوهش حاضر طبق شکل  2قابلمشاهده است که به 49
مضمون پایه 4 ،مضمون سازمان دهنده و مضمون فراگیر سرمایه اجتماعی اشارهشده است.
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شکل  .2شبکه مضامین سرمایه اجتماعی بر اساس وصیتنامه امام خمینی
(منبع :یافتههای پژوهش)

نتیجهگیری

پژوهش حاضر در راستای تولید علم دینی و بومیسازی علوم غربی با یک پرسش اصلی که
«الگوی ســرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیتنامه امام خمینی چگونه است؟» به انجام رسیده
اســت .بدین منظور ،نگارندگان پژوهــش حاضر پس از مطالعه عمیــق در وصیتنامه امام
خمینی کدها و نکات کلیدی که مرتبط با مفهوم ســرمایه اجتماعی بودند استخراج کردند.
ســپس با بهرهگیری از راهبرد تحلیل مضمون به دســتهبندی کدها بر اساس مضامین پایه و
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ســازمان دهنده اقدام نمودند .شــایانذکر اســت ،در پژوهش حاضر  90کد و نکته کلیدی
مرتبط با ســرمایه اجتماعی استخراجشده است و پس از انجام دستهبندیهای مربوطه به 49
مضمون پایه و  4مضمون ســازمان دهنده با عناوین سرمایه اسالمی ،سرمایه انسانی ،سرمایه
بنیادین و سرمایه ساختاری-فرهنگی تقسیمشده است.
ً
نهایتا ،الگوی نهایی پژوهش در قالب شــکل  2ارائهشده است که چهار شاخص جهت
معرفی و نیز ســنجش ســرمایه اجتماعی ارائه نموده است .سرمایه انســانی بهعنوان یکی از
شــاخصهای الگوی پژوهش معرفیشــده است که شــامل مؤلفههای پیروی از آموزههای
اسالمی ،پیروی از قرآن ،پیروی از مذهب ،پیروی از کتب اسالمی ،پیروی از ائمه معصومین،
امداد غیبی ،پیروی از فقه اســامی ،توجه به نماز جمعه ،اجرای قوانین اســامی ،دانشگاه
اســامی ،وفاداری به اسالم اســت .با توجه به شرایط حاکم بر کشور و دین غالب و حاکم
بر فضای جامعه ،تبعیت و پیروی از آموزههای اســامی پیامدهای بســیاری را در جامعه به
همراه خواهد داشـ�ت .سرمایه انسانی شـ�اخص دیگری است که شامل مؤلفههای مشارکت
اقش��ار مختلف ،وحدت در جامعه ،اتحاد و همبستگی ،انسجام و وحدت ،هوشیاری ملت،
طرف��داری از مظلومان ،ایمان به خدا ،اتحاد حوزه و دانش��گاه ،مقاومت و تحمل زحمت،
کوش��ش جهت رفع انحرافات ،تالش جهت خدمت به اسالم ،پشتیبانی از طبقات محروم،
اهمیت تعهد و تخصص افراد ،کارگزاران اســامی ،بهکارگیری افراد شایســته در دانشگاه،
فرماندهان پاکدامن ،پرهیز از اختالف ،جانفشــانی در راه کشور ،تشریکمساعی ،تعاون
و تعهد اســت .شهروندان یک جامعه درصورتیکه دارای ویژگیهایی ازجمله موارد مذکور
باشــند ،بهعنوان یک سرمایه مطرح خواهند شد که نقش خطیری را جهت سازندگی کشور
و رسیدن به چشــماندازهای تعیینشده ایفا میکنند .سرمایه بنیادین ،شاخص دیگری است
که به مؤلفههایی همچون عدالت فردی ،عدالت اجتماعی ،ظلمســتیزی ،عدالت اسالمی،
قضاوت اســامی اشاره دارد و با توجه به اهمیت زیاد عدالت و انصاف در جامعه ،با عنوان
ســرمایه بنیادین معرفیشده اســت .ادراک عدالت در جامعه از عوامل بسیار شایان توجهی
اســت که امکان تأثیرگذاری بر دیگر مؤلفههای موجود در جامعه را داراســت که شایســته
ً
است موردتوجه تمامی مســئوالن و خصوصا قضات قرار گیرد .سرمایه فرهنگی-ساختاری
چهارمین شاخصی است که در پژوهش حاضر معرفیشده است .این شاخص بر مؤلفههایی
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مانند استقالل و عدم وابستگی ،شناخت شایعهها ،خنثى کردن تبلیغات تفرقهافکن ،شناخت
تبلیغات دروغین ،شــناخت توطئه دشمن ،تکیهبر توانمندی داخلی ،بهکارگیری ثروتها در
تولی��د ،خودباوری ،توجه به فرهنگ و ارزشهای بومی ،ع��دم غربزدگی ،ایجاد آرامش،
اس��تقالل و آزادی ،ایستادگی در مقابل انحرافات اشاره دارد .دستیابی به این مهم به عوامل
ادراکــی فردی ،عوامل فرهنگی در جامعه و عالوه بر این ،به عوامل ســاختاری و اقتصادی
نیز وابسته است که شایسته است با توجه به پیچیدگی این مؤلفه ،توجه ویژهای به آن گردد.
الگــوی ارائهشــده در پژوهش حاضر حاصــل مطالعه وصیتنامه سیاســی  -الهی امام
خمینی اســت کــه به روش تحلیل مضمون کدهــای مربوطه استخراجشــدهاند .با توجه به
محدودیتهای ذهنی و زمانی ،این پژوهش نیز همانند سایر پژوهشهای علوم انسانی مبتنی
بــر ادراک نگارندگان اســت و نمیتوان ادعا نمود که عقالیی کامل اســت؛ لذا ،با الگوی
ایدهآل مدنظر امام خمینی بهطور کامل منطبق نخواهد بود .شــایانذکر است ،پژوهشهای
آتی میتوانند ضمن بررســی کدها و نکات کلیدی از وصیتنامه امام خمینی و نیز بررســی
کدهای استخراجشــده توسط پژوهش حاضر ،دستهبندی متفاوتی را در این خصوص انجام
دهنــد و الگوی پژوهش حاضر را بهبود بخشــند تا انشــاءالله الگــوی کاملتری را در این
خصوص ارائه دهند و جامعه دانشــگاهی ،شهروندان ،مدیران و سیاستمداران از آن بهرهمند
شوند.
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