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Abstract
The objective of the present study is to design and explain a model of social capi-
tal 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, ba-
sic 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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طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه 
ـ الهی امام خمینی )ره( سیاسیـ 

اکبر بهمنی1
الهه مالیی2
مهدی صفیان3
سید مهدی موسوی داودی4

چکیده: پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی ســرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه 
سیاســی- الهی امام خمینی پرداخته اســت. در این پژوهش از روش تحلیل کیفی مضمون 
جهت استخراج مؤلفه ها و رسم شبکه مضامین استفاده شده است. روش کار چنین است که 
نگارندگان با بررسی و دقت نظر در وصیت نامه سیاسی – الهی امام خمینی به جست وجوی 
مضامینی که معرف سرمایه اجتماعی است در ابتدا به 90 کد و نکته کلیدی دست  یافتند. در 
ادامه، کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب 49 مضمون پایه و 4 مضمون 
سازمان دهنده تقســیم بندی شدند. سپس، حاصل کار به صورت الگوی سرمایه اجتماعی 
مبتنی بر وصیت نامه سیاسی – الهی امام خمینی ارائه شد؛ که شامل 4 شاخص کلی سرمایه 
اسالمی، سرمایه انسانی، سرمایه بنیادی و سرمایه فرهنگی-ساختاری است. شایان ذکر است، 
مدیریت مناسب این شاخص ها و مؤلفه ها با توجه به اینکه برگرفته از اندیشه  امام خمینی و عینًا 
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.
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 E- mail: bahmani.akbar@gmail.com                                   .1. استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
                                                                  E- mail: mollaei@pnu.ac.ir               .2. استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3. استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران. 
E- mail: safian.mehdi@gmail.com

4 . دکتری مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران )نویسنده مسئول(.         
   E- mail:mehdimousavi.hrm@gmail.com

تاریخ دریافت: 1398/3/30     تار یخ پذیرش: 1398/6/10 
پژوهشنامۀ متین/سال بیست و سوم/شمارۀ نود و سه/ زمستان 1400/صص 1-27

مقالـه پژوهشـی



سـال بیست و سوم / شمـارۀ نود و سه / زمستان 1400/ صص27-1پژوهشنامۀ متین2

مقدمه
امروزه در کنار ســرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی 
مورد بهره برداری قرارگرفته اســت. این مفهوم به پیوند و ارتباطات میان اعضای یک شــبکه 
به عنــوان ارزش اشــاره دارد که بــا خلق هنجارهــا و اعتماد متقابل موجــب تحقق اهداف 
اعضا می شــود )الوانی و ســید نقوی 1384: 4(. درواقع، ســرمایه اجتماعــی را می توان در کنار 
ســرمایه های اقتصادی و انسانی، بخشــی از ثروت مّلی به حساب آورد که بستر مناسبی برای 
بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی )ماّدی( و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود. 
بدون ســرمایه اجتماعی، هیچ اجتماعی به هیچ ســرمایه ای نمی رســد، به طوری که بسیاری 
از گروه ها، ســازمان ها و جوامع انســانی، بدون ســرمایه اقتصادی و صرفًا با تکیه بر سرمایه 
انسانی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت دست یابند؛ اما هیچ مجموعه انسانی، بدون سرمایه 
اجتماعی نمی تواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی، 
به زندگی فرد، معنی و مفهوم می بخشــد و زندگی را ســاده تر و لذت بخش تر می کند. پس 
به طورکلی می توان گفت: هر چه سرمایه اجتماعی ملتی بیشتر باشد، آن ملت، خوشبخت تر 
و ثروتمندتر خواهد بود )حق شناس 1384: 2(. سرمایه اجتماعی به معنای دانش فهم هنجارها، 
قوانین و انتظارات مشــترک درباره الگوهای تراکنش هایی اســت کــه گروه هایی از افراد را 
به فعالیت برمی انگیزاند )Fukuyama 1999: 71(. همچنین ســرمایه اجتماعی بســتری مناسب 
برای ارتقای ســرمایه انسانی و فیزیکی سازمان ایجاد می کند و راه کامیابی سازمان را هموار 
می ســازد. از سوی دیگر ســرمایه اجتماعی به زندگی فرد در بین گروه های اجتماعی معنا و 
مفهوم می بخشــد و زندگی را جذاب تر می کند )الوانی و شیروانی 1383: 70(. در عصر حاضر 
برای توســعه، بیشتر ازآنچه به ســرمایه اقتصادی، فیزیکی و انســانی نیازمند باشد به سرمایه 
اجتماعی نیاز اســت؛ زیرا جامعه بدون ســرمایه اجتماعی از دیگر سرمایه ها هم به طور بهینه 
اســتفاده نخواهد کرد )بیکر 1382: 43(. اگرچه سرمایه اجتماعی از مفاهیم جدید علم غربی 
اســت، با توجه به اینکه جوامع اسالمی هم همبســتگی منحصربه فردی داشته اند و به همین 
لحاظ نقش انکار نشــدنی در گسترش تمدن اسالمی ایفا کرده اند )کوهکن 1388: 124(. در 
تعالیم اسالمی بیان شده است که دست خداوند یعنی عنایت الهی با جماعت است و گویی 
این یک ســنت الهی اســت که بعضی از الطاف خداوند صرفًا شامل حال جماعت انسان ها 
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می شود نه فرد انسان ها، امام علی )ع( دراین باره به مردم فرمان می دهد که با جمع باشید؛ زیرا 
دســت خدا همراه جماعت اســت. با نگاهی به شــیوه زندگی امام خمینی می توان دریافت 
که ایشــان از این ســرمایه ارزشــمند در دوران انقالب و جنگ تحمیلی و دوران دشوار بعد 
از انقالب به خوبی اســتفاده کردند؛ اما به نظر می رســد کمتر به مؤلفه ها و کارکردهای آن 
توجه شده است و نهادهای متولی تنها با پرداختن نمادین به مؤلفه های سرمایه های اجتماعی 
و آن هــم از نگاه متفکران غربی گام های نه چنــدان مؤثر در جهت تبیین، تجزیه وتحلیل این 
مفهوم و اســتفاده از منویات بنیان گــذار انقالب در این زمینه برداشــته اند )زمانی و همکاران 
1397: 378(. لذا، این پژوهش در پی آن اســت که الگوی ســرمایه اجتماعی )شاخص ها و 

مؤلفه ها( 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 می آید که این مفاهیم 
بر اســاس وصیت نامه الهی-سیاســی امام خمینی به انجام نرســیده اســت و عالوه بر این، 
این تحقیقات اغلب با روش های کمی به بررســی ارتباط ســرمایه اجتماعی با دیگر متغیرها 
پرداخته انــد. ازاین رو در این تحقیق به طراحی و تبیین الگوی ســرمایه اجتماعی بر اســاس 
وصیت نامه سیاســی – الهی امام خمینی به روش تحلیل مضمون می پردازیم که در تحقیقات 
پیشین مغفول مانده بود. در مورد این موضوع پژوهش هایی انجام شده که ازجمله پژوهشی با 
عنوان سرمایه اجتماعی در اندیشه و سیره امام خمینی از امیر محمدی در سال 1389 است. 
ایشــان در تحقیق خود در پی پاسخ گویی به دو سؤال است که جایگاه سرمایه اجتماعی در  
اندیشــه و سیره امام خمینی چیست؟ و منابع و شیوه های تقویت سرمایه اجتماعی در  اندیشه 
امام خمینی کدام اند؟ ازنظر ایشــان دســتگاه تفکر سیاســی امام خمینی را می توان 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 شــیوه هایی برای تقویت سرمایه اجتماعی در سیره و  اندیشه امام 
خمینی می توان یافت که با تقویت و توســعه هر یک می توان به تولید و تقویت بیشتر سرمایه 
اجتماعی در جامعه  ایران دســت یافت.  تحقیق دیگر در ســال 1391 از سید حسین اطهری با 
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عنوان تأثیر رهبری امام خمینی بر ســرمایه های اجتماعی در جریان انقالب اســالمی اســت 
که با تکیه بر تحلیل گفتارها و واکاوی اندیشــه های امام در این باب نشــان داد که ایشــان با 
بهره گیری 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 
شــکل گیری نظام جمهوری اسالمی تقویت و مدیریت کند. تحقیقی از زمانی و همکاران 
در ســال 1397 با عنوان شناسایی مؤلفه های شناختی سرمایه اجتماعی از دیدگاه امام خمینی 
نشان داد که »خدامحوری«، »اسالم محوری«، »اعتماد«، »قانون گرایی« و »خدمت برای 
خدا و اعتقاد به نظارت الهی«، مهم ترین مؤلفه های 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 
کید نموده اســت. کوهکن )1388( در تحقیقی با عنوان  و انســجام در پرتو عمل به قوانین تأ
مؤلفه های سرمایه اجتماعی اسالمی، نشان داد که مؤلفه های 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 
تعبیه شــده اســت. نتیجه مطالعات عبدالهی )1395( در تحقیقی با عنوان ســرمایه اجتماعی 
و عنایت الهی نشــان داد فرد در جامعه به تعادل می رســد و از خواســت های فردی دســت 
می کشــد که جامعه در نقطه اعتــدال و توازن و دور از افراط وتفریط باشــد. وحدت نتیجه 
اجتماع انســان ها حول محورهای مشترک بوده و اجتماع انسان ها هویت و حیاتی مستقل از 
فرد داشــته و بر اســاس تعالیم دینی تابع سنت الهی است و جامعه با پرهیز از افراط وتفریط و 
دوری از تفرقه البته بر محور دین مشــمول ســنت لطف و عنایت الهی خواهد شــد؛ بنابراین 
مفهوم ســرمایه اجتماعی ناظر به مرحله تعالی یافته اجتماع است؛ یعنی مرحله ای که انسان ها 
اجتمــاع را انتخــاب کرده اند و آن را وطن اصلــی خود تلقی می کنند، بــه همین دلیل هم 
جلوه های برادری، محبت و همزیستی در اجتماع جلوه می کند و منشأ عادت و خوشبختی 

انسان می شود.
عابدینی و همکاران )1398( در 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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وصیت نامه بررســی و ســعی بر توصیف کیفی محتوای مفاهیم، نمودند. پس از کدگذاری 
وصیت نامه ها و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی موردنظر طراحی کردند. 
یافته های آنان نشان داد در شرایط علی مفاهیمی مانند امیدواری به خداوند، هدف دار 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 می گذارند. پدیده محوری، 
حضور و مشــارکت داوطلبانه مردم در بزنگاه های کشور است. راهبردهای سرمایه اجتماعی 
را نیــز راهبردهای عینی و ذهنی تشــکیل می دهند. 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 می شود.

مبانی نظری پژوهش
مفهوم ســرمایه اجتماعی را نخســتین بار در سال 1920 شخصی به نام هانی فن1 به کار برد و 
پــس از نیم قرن تأخیر مجددًا در ســال 1960 جاکوب2 بــه آن پرداخت بعد از او در دهه 70 
گلن لوری3 منتقد و ایوان الیت4 جامعه شــناس این واژه را برای شناسایی منابع مفید جامعه و 
توســعه سرمایه انسان بکار برد )جعفری و همکاران 1395: 73(. بر سر تعریف سرمایه اجتماعی 
اجماعــی وجود ندارد؛ ولــی در یک تعریف کلی می تــوان آن را به مثابــه هنجارها، قواعد 
 .)Lederman& et al 2002:509( و اعتماد نهادینه شــده در روابط و ســاختار اجتماعی نامیــد
کوهن و پروســاک5 بیان می کنند که سرمایه اجتماعی متشــکل از ارتباطات فعال بین افراد 
اســت که شــامل اعتماد، درک متقابل، ارزش های 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 می دهد و همکاری ها را ممکن می ســازد، ســرمایه 
اجتماعی تقویت کننده همکاری، تعهد، تسهیم اطالعات و اعتماد است همچنین مشارکت 
را در ســازمان ارتقا می دهد که این خود باعث موفقیت و اثربخشــی بیشتر می شود. سرمایه 
اجتماعی شــبکه ای از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردی و بین گروهی 
و تعامــالت افراد بین نهادها، ســازمان ها و گروه های اجتماعی اســت که به همبســتگی و 
انســجام اجتماعی و برخورداری افــراد و گروه ها از حمایت اجتماعــی و انرژی الزم برای 
تسهیل کنش ها برای تحقق اهداف فردی و جمعی منجر می شود )محمودی و همکاران 1394: 
23(. با توجه به مجموعه تعاریف صورت گرفته به نظر می رسد 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 نیک خواهی شــکل می گیرد و منشــأ آن هنجارهــا و اعتماد در ارتباطات متقابل انســانی 
است، سرمایه اجتماعی را به صورت ساده می توان 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 1388: 124(.

روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف بنیادی اســت. این روش مبتنی بر این اصل معرفت شناسی است 
که حقیقت قابل شناسایی نبوده و باید همیشه مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرد. پژوهش تفسیری، 
متغیرهای وابســته و مســتقل را از قبل تعریف نمی کند و بر این پیش فرض استوار است که 
گاهی و  دسترســی به واقعیت های اجتماعی تنها از راه سازه های اجتماعی نظیر زبان، خودآ
معانی مشــترک میسر اســت. به عبارتی دیگر، »حقیقت« ماهیتی متأثر از خصوصیات ذهنی 
بشــر دارد. ماهیتــی که نمی توان آن را از عبــارت دیگر ســاختارهای اجتماعی، ارزش ها و 
واقعیت ها مستقل دانست. بررسی های تفســیری تالش می کنند از طریق معانی ای که افراد 
بــه پدیده ها می دهنــد آن ها را درک کنند )دانایی فرد و همکاران 1388: 84(. مســائل اجتماعی 
دامنــه ای گســترده  دارنــد که حل آن ها به شــناخت ریشــه های ظریف، عمیــق و به ظاهر 
نامرئی شــان وابسته است. شناخت این مسائل خودبه خود مســتلزِم دانستن و تسلط بر مبنای 



7 اکبر بهمنی و همکاران: طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه سیاسیـ  الهی امام خمینی )ره(

روش های شــناخت آن هاســت. تحقیقات از نــوع کمی و کیفی کــه از دو مبانی متفاوت 
پارادایمی اند، این مســیرها را مشــخص می کنند. نیومن معتقد است تحقیق کمی متکی بر 
پارادایم اثباتی، درصدد کمی ســازی داده های تحقیق و اســتفاده از تکنیك های کمی برای 
تحلیل آن هاســت. برای محقق اثبات گرا، داده هــای کیفی، حاالت روحی و روانی دارند و 
شرایطی هستند که به رفتارهای قابل اندازه گیری منجر می شوند )Neuman 1997: 87(. در تحقیق 
کیفی، داده های کیفی ارزشــمند ند؛ چون بر اســاس آن ها می توان از طریق تحلیل کیفی به 
اســتنتاج و استخراج نظریه از بستر زمینه مورد مطالعه رســید. در این راستا، کوشش جهت 
تولید و ظهور مفاهیم، قضایا، فرضیات و نظریه علمی به جای آزمون و ارزیابی نظریه اســت 
)خاکی 1387: 44(؛ بنابراین در این پژوهش به منظور یافتن مؤلفه های ســرمایه اجتماعی مبتنی 
بر وصیت نامه سیاســی – الهی امام خمینی از اســتراتژی پژوهشی تحلیل مضمون که یکی از 
استراتژی های پژوهش های کیفی به شمار می رود استفاده شده است؛ زیرا در آن، چارچوبی 
از پیش تعیین شــده مانند الگو و دسته بندی های جامع وجود ندارد و این چارچوب بر اساس 

داده هایی طراحی می گردد که گردآوری خواهند شد.

تحلیل مضمون
تحلیــل مضمون روشــی برای شناســایی، تحلیل و گــزارش الگو ها  و مضامیــن موجود در 
داده  ها  اســت )عابدی جعفری و همــکاران 1390: 151(. این روش داده  هــا  را به داده ها یی غنی 
و تفصیلــی تبدیل می  کنــد )Braun &Clarke 2006 :77(. تحلیل مضمــون، فرآیندی برای 
تحلیل اطالعات کیفی اســت. به طورکلی تحلیل مضمون، روشی است برای: 1( دیدن متن؛ 
2( برداشــت و درک مناســب از اطالعات به ظاهر غیر مرتبــط؛3( تحلیل اطالعات کیفی؛ 
4( مشــاهده نظام مند یک شــخص، یک تعامــل، یک گروه، موقعیت، ســازمان و یا یک 

فرهنگ؛5( تبدیل داده ها ی کیفی به داده ها ی کّمی.
شــبکه مضامین به عنوان یک ابزار تحلیلی از ویژگی ها ی کلیدی مشــترک با بســیاری از 
تحلیل ها ی کیفی برخوردار است )عابدی جعفری و همکاران 1390: 170(. شبکه مضامین به عنوان 
رویه ای  برای تهیه مقدمات تحلیل یا ارائه نتایج پایانی تحلیل نیست؛ بلکه تکنیکی برای شکستن 
متن و یافتن نکات معقول و برجسته روشنی در درون متن است )Attride 2001: 385(. یک شبکه 
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مضامین با مضامین پایه شروع می  شود و تا تعیین مضامین فراگیر ادامه می  یابد )عابدی جعفری و 
همکاران 1390: 171(.

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

یافته های پژوهش
بر اســاس مطالعه وصیت نامه امام خمینی نسبت به اســتخراج کدها و نکات کلیدی در مورد 
سرمایه اجتماعی اقدام شد و به روش تحلیل مضمون به دسته بندی مؤلفه ها پرداخته شد. بدین 
ترتیب، پس از مطالعه عمیق وصیت نامه امام خمینی، جمالتی که به نوعی با سرمایه اجتماعی 
مرتبط بود، در جدول 1 درج شــد. ســپس بر اساس راهبرد تحلیل مضمون به استخراج نکات 
کلیدی، مضامین پایه و مضامین سازمان دهنده اقدام شد. شایان ذکر است، نگارندگان پژوهش 
حاضر 90 کد و نکته کلیدی در مورد سرمایه اجتماعی استخراج نمودند و نهایتًا به 49 مضمون 

پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم شدند که در جدول 1 و 2 قابل مشاهده است.
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 جدول 1. تحلیل مضمون وصیت نامه امام خمینی 
بر اساس مضامین سرمایه اجتماعی )منبع: یافته های پژوهش(

ف
مضامین مضامین پایهکدها و نكات کلیدیردی

سازمان دهنده

1
... و ذکر این نکته الزم است که حدیث »ثقلین« متواتر بین 
جمیع مسلمین اســت و ]در[ کتب اهل سنت از »صحاح 

ششگانه«...)امام خمینی 1385 ج 21: 394(.
پیروی از آموزه های 

سرمایه اسالمیاسالمی

2
در حقیقــت قرآن را- که برای بشــریت تــا ورود به حوض 
بزرگ ترین دســتور زندگانی مادی و معنوی بود و است- از 

صحنه خارج کردند... )امام خمینی 1385 ج 21: 395(.
سرمایه اسالمیپیروی از قرآن

3

و هر چه این بنیان کج به جلو آمد کجی ها و انحراف ها افزون 
شــد تا آنجا که قرآن کریم را که برای رشد جهانیان و نقطه 
جمع همه مسلمانان بلکه عائله بشری، از مقام شامخ احدیت 
به کشف تام محمدی )ص( تنزل کرد... )امام خمینی 1385 

ج 21: 395(.

سرمایه اسالمیپیروی از قرآن

4
مــا همه دیدیم قرآنی را که محمدرضا خان پهلوی طبع کرد و 
عــده ای را اغفال کرد و بعــض آخوندهای بی خبر از مقاصد 
اســالمی هم مــداح او بودند... )امام خمینــی 1385 ج 21: 

.)396
سرمایه اسالمیپیروی از قرآن

5

ما مفتخریم و ملت عزیز ســرتاپا متعهد به اســالم و قرآن 
مفتخر اســت که پیرو مذهبی است که می خواهد حقایق 
قرآنی، که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت 
دم می زند، از مقبره ها و گورستان ها نجات داده و به عنوان 
بزرگ ترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر 
پای و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی 
فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می کشاند نجات 

دهد... )امام خمینی 1385 ج 21: 396(.

سرمایه اسالمیپیروی از مذهب

6
و ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس 
آن به امر خداوند تعالی بوده و امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، 
این بنده رهاشــده از تمام قیود، مأمور رها کردن بشر از تمام 
اغالل و بردگی ها است... )امام خمینی 1385 ج 21: 396(.

سرمایه اسالمیپیروی از مذهب



سـال بیست و سوم / شمـارۀ نود و سه / زمستان 1400/ صص27-1پژوهشنامۀ متین10

ف
مضامین مضامین پایهکدها و نكات کلیدیردی

سازمان دهنده

7

ما مفتخریم که کتاب نهج البالغه که بعد از قرآن بزرگ ترین 
دستور زندگی مادی و معنوی و باالترین کتاب رهایی بخش 
بشــر است و دســتورات معنوی و حکومتی آن باالترین راه 
نجات است، از امام معصوم ما است... )امام خمینی 1385 

ج 21: 396(.

پیروی از کتب 
سرمایه اسالمیاسالمی

8
ما مفتخریم که ائمه معصومین، از علی بن ابی طالب گرفته 
تا منجی بشــر حضرت مهدی صاحب زمان- علیهم آالف 
التحیات و السالم- که به قدرت خداوند قادر، زنده و ناظر 
امور است ائمه ما هستند... )امام خمینی 1385 ج 21: 396(.

پیروی از ائمه 
سرمایه اسالمیمعصومین

9

ما مفتخریم که ادعیه حیات بخــش که او را »قرآن صاعد« 
می خوانند از ائمه معصومین ما است. ما به »مناجات شعبانیة« 
امامان و »دعای عرفات« حسین بن علی- علیهماالسالم- و 
»صحیفه سجادیه« این زبور آل محمد و »صحیفه فاطمیه« 
که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه 
است از ما است... )امام خمینی 1385 ج 21: 396-397(.

پیروی از ائمه 
سرمایه اسالمیمعصومین

10
ما مفتخریم که »باقرالعلوم« باالترین شخصیت تاریخ است و 
ه علیه و آله- و ائمه  کسی جز خدای تعالی و رسول- صلی اللَّ
معصومین- علیهم الســالم- مقام او را درك نکرده و نتوانند 

درك کرد، از ما است... )امام خمینی 1385 ج 21: 397(.

پیروی از ائمه 
سرمایه اسالمیمعصومین

11
و ما مفتخریم که مذهب ما »جعفری« اســت که فقه ما که 
دریای بی پایان اســت، یکی از آثار اوست؛ و ما مفتخریم به 
ه- و متعهد به پیروی  همه ائمه معصومین- علیهم صلوات اللَّ

آنانیم )امام خمینی 1385 ج 21: 397(.
سرمایه اسالمیپیروی از مذهب

12
ما مفتخریم که بانــوان و زنان پیر و جوان و خرد و کالن در 
صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش 
مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسالم و مقاصد قرآن کریم 

فعالیت دارند... )امام خمینی 1385 ج 21: 397(.

مشارکت اقشار 
سرمایه انسانیمختلف

13
ت  و این نیست جز به مددهای غیبی حضرت باری تعالی- جلَّ
عظمُته- کــه ملت ها را به ویژه ملت ایران اســالمی را بیدار 
نموده و از ظلمات ستم شاهی به نور اسالم هدایت نموده... 

)امام خمینی 1385 ج 21: 399(.
سرمایه اسالمیامداد غیبی
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و نكات کلیدیردی

سازمان دهنده

14
بلکــه به صراطی که خداوند به آن ها نصیب فرموده اســت 
محکم و استوار و متعهد و پایداْر پایبند بوده... )امام خمینی 

1385 ج 21: 399(.
پیروی از آموزه های 

سرمایه اسالمیاسالمی

15

و با کمال ِجد و عجز از ملت های مسلمان می خواهم که از 
ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی 
این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان ودل 
و جان فشانی و نثار عزیزان پیروی کنند... )امام خمینی 1385 

ج 21: 399(.

پیروی از ائمه 
سرمایه اسالمیمعصومین

16

از آن جمله دســت از فقه ســنتی که بیانگر مکتب رسالت 
و امامت اســت و ضامن رشد و عظمت ملت ها است، چه 
احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسالمی است، 
ذره ای منحرف نشــوند... )امام خمینی 1385 ج 21: 400-

.)399

سرمایه اسالمیپیروی از فقه اسالمی

17
و از آن جملــه از نماز جمعه و جماعت که بیانگر سیاســی 
نماز است هر گز غفلت نکنند... )امام خمینی 1385 ج 21: 

.)400
سرمایه اسالمیتوجه به نماز جمعه

18

کــه این نمــاز جمعــه از بزرگ ترین عنایــات حق تعالی بر 
جمهوری اسالمی ایران است؛ و از آن جمله مراسم عزاداری 
ائمه اطهار و به ویژه سید مظلومان و سرور شهیدان، حضرت 
ه الحســین- صلوات وافــر الهی و انبیا و مالئکة  ابی عبد اللَّ
ه و صلحا بر روح بزرگ حماســی او باد- هیچ گاه غفلت  اللَّ

نکنند... )امام خمینی 1385 ج 21: 400(.

سرمایه اسالمیتوجه به نماز جمعه

19

بی تردید رمز بقای انقالب اسالمی همان رمز پیروزی است؛ 
و رمــز پیروزی را ملت می داند و نســل های آینده در تاریخ 
خواهنــد خواند که دو رکن اصلی آن: انگیزه الهی و مقصد 
عالی حکومت اسالمی؛ و اجتماع ملت در سراسر کشور با 
وحدت کلمه برای همــان انگیزه و مقصد... )امام خمینی 

1385 ج 21: 404(.

سرمایه انسانیوحدت در جامعه
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20

این جانب به همه نســل های حاضر و آینده وصیت می کنم 
ه برقرار باشد و دست  که اگر بخواهید اسالم و حکومت اللَّ
استعمار و استثمارگراِن خارج و داخل از کشورتان قطع شود، 
این انگیــزه الهی را که خداوند تعالــی در قرآن کریم بر آن 
سفارش فرموده است از دست ندهید... )امام خمینی 1385 

ج 21: 404(.

استقالل و عدم 
وابستگی

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

21
و در مقابــل ایــن انگیزه که رمز پیروزی و بقای آن اســت، 
فراموشــی هدف و تفرقه و اختالف است... )امام خمینی 

1385 ج 21: 404(.
سرمایه انسانیاتحاد و همبستگی

22
بی جهت نیســت که بوق هــای تبلیغاتی در سراســر جهان 
و ولیده هــای بومی آنان تمام توان خود را صرف شــایعه ها و 
دروغ های تفرقه افکــن نموده اند و میلیاردهــا دالر برای آن 

صرف می کنند... )امام خمینی 1385 ج 21: 404(.
سرمایه فرهنگی-شناخت شایعه ها

ساختاری

23
امروز و در آتیه نیز آنچه برای ملت ایران و مســلمانان جهان 
باید مطرح باشد و اهمیت آن را در نظر گیرند، خنثی کردن 
تبلیغات تفرقه افکِن خانه برانداز است... )امام خمینی 1385 

ج 21: 404(.

خنثی کردن تبلیغات 
تفرقه افکن

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

24

توصیه این جانب به مســلمین و خصوص ایرانیان به ویژه در 
عصر حاضر، آن است که در مقابل این توطئه ها عکس العمل 
نشــان داده و به انســجام و وحدت خود، بــه هر راه ممکن 
افزایش دهند و کفــار و منافقان را مأیــوس نمایند... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 404(.

سرمایه انسانیانسجام و وحدت

25

از توطئه هــای مهمی که در قرن اخیر، خصوصًا در دهه های 
معاصر و به ویژه پس از پیروزی انقالب آشــکارا به چشــم 
می خورد، تبلیغــات دامنه دار با ابعــاد مختلف برای مأیوس 
نمودن ملت هــا و خصوص ملت فــداکار ایران از اســالم 

است... )امام خمینی 1385 ج 21: 404-405(.

شناخت تبلیغات 
دروغین

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

26

گاهی ناشــیانه و با صراحت به اینکه احکام اسالم که 1400 
سال قبل وضع شده است نمی تواند در عصر حاضر کشورها 
را اداره کند، یا آنکه اســالم یك دین ارتجاعی است و با هر 
نوآوری و مظاهر تمدن مخالف است... )امام خمینی 1385 

ج 21: 405(.

شناخت تبلیغات 
دروغین

سرمایه فرهنگی-
ساختاری
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سازمان دهنده

27
زیــرا اجرای قوانین بر معیار قســط و عــدل و جلوگیری از 
ســتمگری و حکومــت جائرانه و بســط عدالــت فردی و 
اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انواع کج روی ها،...)امام 

خمینی 1385 ج 21: 405(.
سرمایه بنیادینعدالت فردی

عدالت اجتماعی باید جاری شود و از ستمگری و چپاول و 28
سرمایه بنیادینعدالت اجتماعیقتل باید جلوگیری شود... )امام خمینی 1385 ج 21: 405(.

29

ه علیه و آله- آن قدر  ه- صلی اللَّ قرآن کریم و سنت رسول اللَّ
کــه در حکومت و سیاســت احکام دارند در ســایر چیزها 
ندارند؛ بلکه بسیار از احکام عبادی اسالم، عبادی- سیاسی 
است که غفلت از آن ها این مصیبت ها را به بار آورده... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 406(.

سرمایه اسالمیپیروی از قرآن

30
پیغمبر اسالم)ص( تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومت های 
جهان لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی... )امام خمینی 

1385 ج 21: 406(.
سرمایه بنیادینعدالت اجتماعی

31
و اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم 
و جور و اقامه عدالت اجتماعــی... )امام خمینی 1385 ج 

.)407 :21
سرمایه بنیادینظلم ستیزی

باید ملت بیدار و هوشیار ایران با دید اسالمی این توطئه ها را 32
سرمایه انسانیهوشیاری ملتخنثی نمایند... )امام خمینی 1385 ج 21: 407(.

33
و به جای طرفداری از منافقان و ســتمگران و ســرمایه داران 
و محتکران بی انصاف از خــدا بی خبر، طرفدار مظلومان و 
ستمدیدگان و محرومان باشید... )امام خمینی 1385 ج 21: 

.)409
سرمایه انسانیطرفداری از مظلومان

34

و می بینیم که بازماندگان شــهدا و آسیب دیدگان جنگ و 
متعلقان آنان با چهره های حماســه آفرین و گفتار و کرداری 
مشتاقانه و اطمینان بخش با ما و شما روبه رو می شوند؛ و این ها 
همه از عشــق و عالقه و ایمان سرشار آنان است به خداوند 
متعال و اســالم و حیات جاویدان... )امام خمینی 1385 ج 

.)410-411 :21

سرمایه انسانیایمان به خدا

35
و انگیــزه آنان ایمــان و اطمینان به غیب اســت؛ و این رمز 
موفقیت و پیروزی در ابعاد مختلف اســت... )امام خمینی 

1385 ج 21: 411(.
سرمایه اسالمیامداد غیبی
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سازمان دهنده

36
نوارهای این شــهیدان تا حدی در دست و نوارهای مخالفان 
شــاید در دست شماها باشــد، ببینید کدام دســته طرفدار 
محرومان و مظلومان جامعه هستند... )امام خمینی 1385 ج 

.)411 :21
سرمایه انسانیطرفداری از مظلومان

37
و اکیدًا توصیه می کنم که به بوق های تبلیغاتی مخالفان اسالم 
و جمهوری اسالمی گوش فرا ندهید که همه کوشش دارند 
که اسالم را از صحنه بیرون کنند که منافع ابرقدرت ها تأمین 

شود... )امام خمینی 1385 ج 21: 413(.

شناخت تبلیغات 
دروغین

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

38
و اختالف عمیق بین دولت و ملت و دانشگاهی و روحانی 
راه را برای چپاولگران آن چنان باز کند که تمام شئون کشور 
در تحت قدرت آنان و تمام ذخایر ملت در جیب آنان سرازیر 

شود... )امام خمینی 1385 ج 21: 414(.
سرمایه انسانیاتحاد و همبستگی

39
دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز هر چه بیشتر با روحانیان 
و طالب علوم اســالمی پیوند دوستی و تفاهم را محکم تر و 

استوارتر سازند )امام خمینی 1385 ج 21: 414(.
اتحاد حوزه و 

سرمایه انسانیدانشگاه

40
و از نقشه ها و توطئه های دشمن غدار غافل نباشند و به مجرد 
آنکه فرد یا افرادی را دیدند که با گفتار و رفتار خود درصدد 
است بذر نفاق بین آنان افکند او را ارشاد و نصیحت نمایند... 

)امام خمینی 1385 ج 21: 414(.
سرمایه فرهنگی-شناخت توطئه دشمن

ساختاری

و هر قشــر محترم که مغز متفکر جامعه هستند باید مواظب 41
سرمایه فرهنگی-شناخت توطئه دشمنتوطئه ها باشند... )امام خمینی 1385 ج 21: 414(.

ساختاری

42
ازجمله نقشه ها که مع األسف تأثیر بزرگی در کشورها و کشور 
عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادی به جامانده، بیگانه 
نمودن کشورهای استعمار زده از خویش و غرب زده و شرق 

زده نمودن آنان است... )امام خمینی 1385 ج 21: 414(.

استقالل و عدم 
وابستگی

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

43
به طوری که خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هیچ گرفتند 
و غرب و شرق، دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان 
را واالتــر و آن دو قدرت را قبله گاه عالم دانســتند... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 414-415(.

تکیه بر توانمندی 
داخلی

سرمایه فرهنگی-
ساختاری
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44
و وابستگی به یکی از دو قطب را از فرایض غیرقابل اجتناب 
معرفی نمودند! و قصه این امر غم انگیز، طوالنی و ضربه هایی 
که از آن خورده و اکنون نیز می خوریم کشــنده و کوبنده 

است... )امام خمینی 1385 ج 21: 415(.

استقالل و عدم 
وابستگی

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

45
و این پوچی و تهی مغزی مصنوعی موجب شده که در هیچ 
امری به فکر و دانش خود اتکا نکنیم و کورکورانه از شرق و 

غرب تقلید نماییم... )امام خمینی 1385 ج 21: 415(.
تکیه بر توانمندی 

داخلی
سرمایه فرهنگی-

ساختاری

46

بلکــه از فرهنــگ و ادب و صنعت و ابتکار اگر داشــتیم، 
نویسندگان و گویندگان غرب و شرق زده بی فرهنگ، آن ها 
را به باد انتقاد و مســخره گرفته و فکــر و قدرت بومی ما را 
سرکوب و مأیوس نموده و می نمایند و رسوم و آداب اجنبی را 
هرچند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترویج 
کرده و با مداحی و ثناجویی آن ها را به خورد ملت ها داده و 

می دهند... )امام خمینی 1385 ج 21: 415(.

تکیه بر آداب ورسوم 
داخلی

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

47

فرنگی مآبی از ســرتاپا و در تمام نشست وبرخاســت ها و در 
معاشــرت ها و تمام شئون زندگی موجب افتخار و سربلندی 
و تمــدن و پیشــرفت و در مقابــل، آداب ورســوم خودی، 
کهنه پرستی و عقب افتادگی است... )امام خمینی 1385 ج 

.)415-416 :21

تکیه بر آداب ورسوم 
داخلی

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

و با اراده مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگی ها 48
قیام کنید... )امام خمینی 1385 ج 21: 417(.

استقالل و عدم 
وابستگی

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

49

و بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریکا و شوروی 
کــم ندارد و اگر خودِی خود را بیابــد و یأس را از خود دور 
کند و چشمداشــت به غیر خود نداشته باشد، در درازمدت 
قدرت همه کار و ســاختن همه چیز را دارد... )امام خمینی 

1385 ج 21: 417(.

سرمایه فرهنگی-خودباوری
ساختاری

50

و آنچه انســان های شــبیه به اینان به آن رســیده اند شما هم 
خواهید رســید به شرط اتکال به خداوند تعالی و اتکابه نفس 
و قطع وابستگی به دیگران و تحمل سختی ها برای رسیدن به 
زندگی شرافتمندانه و خارج شدن از تحت سلطه اجانب... 

)امام خمینی 1385 ج 21: 417(.

استقالل و عدم 
وابستگی

سرمایه فرهنگی-
ساختاری
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51

و از جوانــان، دختران و پســران، می خواهم که اســتقالل و 
آزادی و ارزش های انســانی را و لو با تحمل زحمت و رنج، 
فدای تجمالت و عشــرت ها و بی بندوباری ها و حضور در 
مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه 

می شود نکنند... )امام خمینی 1385 ج 21: 418(.

مقاومت و تحمل 
سرمایه انسانیزحمت

52
و اما در دانشگاه نقشــه آن است که جوانان را از فرهنگ و 
ادب و ارزش های خودی منحرف کنند و به ســوی شرق یا 

غرب بکشانند... )امام خمینی 1385 ج 21: 418(.
توجه به فرهنگ و 

ارزش های بومی
سرمایه فرهنگی-

ساختاری

53
اینان کشــور را به غارت زدگی و غرب زدگی بکشانند و قشر 
روحانی با انزوا و منفوریت و شکســت قــادر بر جلوگیری 

نباشد... )امام خمینی 1385 ج 21: 418(.
سرمایه فرهنگی-عدم غرب زدگی

ساختاری

و هــر جا انحرافی به چشــم خورد با اقدام ســریع به رفع آن 54
کوشیم... )امام خمینی 1385 ج 21: 418(.

کوشش جهت رفع 
سرمایه انسانیانحرافات

55
هــر کس به مقــدار توانش و حیطه نفوذش الزم اســت در 
خدمت اسالم و میهن باشــد... )امام خمینی 1385 ج 21: 

.)418
تالش جهت خدمت 

سرمایه انسانیبه اسالم

56
با کمال حســن نیت و برادری با هم مجلســان خود رفتار و 
همه کوشا باشند که قوانین خدای نخواسته از اسالم منحرف 

نباشد... )امام خمینی 1385 ج 21: 421(.
سرمایه اسالمیاجرای قوانین اسالمی

57
و از قوانین مخالف با شــرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ 
مالحظه جلوگیــری نمایند... )امام خمینــی 1385 ج 21: 

.)421
پیروی از آموزه های 

سرمایه اسالمیاسالمی

58
ملت در سرتاسر کشــور در کارهایی که محول به اوست بر 
طبق ضوابط اســالمی و قانون اساســی انجام دهد... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 422(.
سرمایه اسالمیاجرای قوانین اسالمی

59
خود را وقف در خدمت به اســالم و جمهوری اســالمی و 
محرومان و مستضعفان بنمایند... )امام خمینی 1385 ج 21: 

.)423
تالش جهت خدمت 

سرمایه انسانیبه اسالم

60
و دست کسانی که با جان و مال مردم بازی می کنند و آنچه 
نزد آنان مطرح نیست عدالت اسالمی است... )امام خمینی 

1385 ج 21: 424(.
سرمایه بنیادینعدالت اسالمی
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و نكات کلیدیردی

سازمان دهنده

ه تعالی به زودی قضاوت اســالمی در سراسر 61 که ان شــاء اللَّ
سرمایه بنیادینقضاوت اسالمیکشور جریان پیدا کند... )امام خمینی 1385 ج 21: 424(.

62
همه شما به پشــتیبانی ملت احتیاج دارید. با پشتیبانی مردم 
خصوصًا طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 426(.
پشتیبانی از طبقات 

سرمایه انسانیمحروم

63
بنا بر این حقیقت ملموس، باید کوشش در جلب نظر ملت 
بنمایید و از رفتار غیر اسالمی- انسانی احتراز نمایید... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 426(.
پیروی از آموزه های 

سرمایه اسالمیاسالمی

64
و در همین انگیزه به وزرای کشور در طول تاریخ آینده توصیه 
می کنم که در انتخاب استاندارها دقت کنند اشخاص الیق، 
متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 427(.

اهمیت تعهد و 
سرمایه انسانیتخصص افراد

تا آرامش در کشــور هر چه بیشــتر حکم فرما باشد... )امام 65
سرمایه فرهنگی-ایجاد آرامشخمینی 1385 ج 21: 427(.

ساختاری

66
وابستگی در بعض امور هرچند ممکن است ظاهر فریبنده ای 
داشته باشــد یا منفعت و فایده ای در حال داشته باشد، لکن 
درنتیجه، ریشه کشــور را به تباهی خواهد کشــید... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 427(.

استقالل و عدم 
وابستگی

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

و دعوت به وحدت و اتحاد کنید که خداوند با شماست... 67
سرمایه انسانیانسجام و وحدت)امام خمینی 1385 ج 21: 427(.

68
خود بایــد به این امر حیاتی که آزادی و اســتقالل را تحقق 
می بخشــد قیام کنید... )امام خمینــی 1385 ج 21: 428-

.)427
سرمایه فرهنگی-استقالل و آزادی

ساختاری

69

اگر دانشــگاه ها و مراکز تعلیم و تربیــِت دیگر با برنامه های 
اســالمی و ملی در راه منافع کشــور به تعلیــم و تهذیب و 
تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان جریان داشــتند، هر گز 
میهن ما در حلقوم انگلســتان و پس ازآن امریکا و شــوروی 

فرونمی رفت... )امام خمینی 1385 ج 21: 429(.

سرمایه اسالمیدانشگاه اسالمی
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و نكات کلیدیردی

سازمان دهنده

70

و اگر شخصیت های پاک دامن با گرایش اسالمی و ملی به 
معنای صحیحش، نه آنچه امروز در مقابل اسالم عرض اندام 
می کند، از دانشــگاه ها به مراکز قوای سه گانه راه می یافت، 
امروز ما غیر امروز و میهن ما غیر این میهن و محرومان ما از 
قید محرومیت رها و بساط ظلم و ستم شاهی و مراکز فحشا 
و اعتیاد و عشرتکده ها که هر یك برای تباه نمودن نسل جوان 
فعال ارزنده کافی بود، درهم پیچیده... )امام خمینی 1385 

ج 21: 430(.

سرمایه انسانیکارگزاران اسالمی

71

و دانشگاه ها اگر اســالمی- انسانی- ملی بود، می توانست 
صدهــا و هزارهــا مدرس به جامعه تحویــل دهد؛ لکن چه 
غم انگیز و اسفبار است که دانشگاه ها و دبیرستان ها به دست 
کســانی اداره می شــد و عزیزان ما به دســت کسانی تعلیم 
و تربیــت می دیدند که جز اقلیت مظلــوم محرومی همه از 
غرب زدگان و شــرق زدگان با برنامه و نقشــه دیکته شده در 

دانشگاه ها کرسی داشتند )امام خمینی 1385 ج 21: 430(.

سرمایه اسالمیدانشگاه اسالمی

72
نگذارند عناصر فاسد دارای مکتب های انحرافی یا گرایش به 
غرب و شرق در دانشسراها و دانشگاه ها و سایر مراکز تعلیم و 
تربیت نفوذ کنند... )امام خمینی 1385 ج 21: 430-431(.

به کارگیری افراد 
سرمایه انسانیشایسته در دانشگاه

73
و وصیت این جانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستان ها و 
دانشگاه ها آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات 
قیام نمایند تا استقالل و آزادی خود و کشور و ملت خودشان 

مصون باشد... )امام خمینی 1385 ج 21: 431(.

ایستادگی در مقابل 
انحرافات

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

74
و اگر فرماندهان پاک دامن متصدی امر باشند، هر گز برای 
دشــمنان کشــورها امکان کودتا یا اشــغال یك کشور پیش 

نمی آید... )امام خمینی 1385 ج 21: 431(.
سرمایه انسانیفرماندهان پاک دامن

و از اختالفــات درون گروهی مصون باشــند )امام خمینی 75
سرمایه انسانیپرهیز از اختالف1385 ج 21: 432(.

76
وصیت مشفقانه می کنم که از اسالم که یگانه مکتب استقالل 
و آزادیخواهی است و خداوند متعال همه را با نور هدایت آن 
به مقام واالی انسانی دعوت می کند، چنانچه امروز وفادارید 
در وفاداری استقامت کنید )امام خمینی 1385 ج 21 :433(.

سرمایه اسالمیوفاداری به اسالم
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و نكات کلیدیردی

سازمان دهنده

77
ملتی مثــل ایران را که از بچه های خردســالش تا پیرزن ها و 
پیرمردهای بزرگســالش، در راه هدف و جمهوری اسالمی 
و قرآن و مذهب جان فشــانی و فداکاری می کنند... )امام 

خمینی 1385 ج 436:21(.

جان فشانی در راه 
سرمایه انسانیکشور

78
و با محرومین جامعه که با جان ودل به جمهوری اســالمی 
خدمت می کنند متحد شــوید... )امام خمینــی 1385 ج 

.)438:21
سرمایه انسانیاتحاد و همبستگی

79
پس مصلحت خود و ملت خود و مناطق خود آن است که 
با دولت تشریک مســاعی نموده و از یاغی گری و خدمت 
به بیگانگان و خیانت به میهن خود دســت بردارند... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 440(.
سرمایه انسانیتشریک مساعی

80
و مطمئن باشند که اســالم برای آنان هم از قطب جنایتکار 
غرب و هم از قطب دیکتاتور شرق بهتر است... )امام خمینی 

1385 ج 21: 440(.
پیروی از آموزه های 

سرمایه اسالمیاسالمی

81
و بایــد به خــود بباورانیم که اگر یك ملــت بخواهند بدون 
وابســتگی ها زندگی کنند می توانند؛ و قدرتمندان جهان بر 
یك ملت نمی توانند خالف ایده آنان را تحمیل کنند... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 440(.
سرمایه فرهنگی-خودباوری

ساختاری

82

یکی از اموری که الزم به توصیه و تذکر است، آن است که 
اسالم نه با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده 
توده هــای تحت ســتم و مظلوم موافق اســت، بلکــه آن را 
به طورجدی در کتاب و ســنت محکوم می کند و مخالف 
عدالت اجتماعی می داند... )امام خمینی 1385 ج 21: 81-

.)80

سرمایه بنیادینعدالت اجتماعی

83
اسالم یك رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به 
نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف، که اگر به حق 
به آن عمل شود چرخ های اقتصاد سالم به راه می افتد... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 444(.

پیروی از آموزه های 
سرمایه اسالمیاسالمی

و عدالت اجتماعی، که الزمه یك رژیم ســالم است تحقق 84
سرمایه بنیادینعدالت اجتماعیمی یابد... )امام خمینی 1385 ج 21: 444(.
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و نكات کلیدیردی

سازمان دهنده

85
و بــه ثروتمنــدان و پولداران مشــروع وصیــت می کنم که 
ثروت های عادالنه خود را به کار اندازید و به فعالیت سازنده 
در مزارع و روستاها و کارخانه ها برخیزید که این خود عبادتی 

ارزشمند است... )امام خمینی 1385 ج 21 :445(.

به کارگیری ثروت ها 
در تولید

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

86
و به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم 
که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه 

است )امام خمینی 1385 ج 21 :445(.
پشتیبانی از طبقات 

سرمایه انسانیمحروم

87

وصیت من به همه مســلمانان و مستضعفان جهان این است 
که شــماها نباید بنشــینید و منتظر آن باشــید کــه حکام و 
دست اندرکاران کشورتان یا قدرت های خارجی بیایند و برای 
شما استقالل و آزادی را تحفه بیاورند... )امام خمینی 1385 

ج 21 :447-448(.

سرمایه فرهنگی-استقالل و آزادی
ساختاری

88
و تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است کشور عزیز 
ه تعالی مصون است... )امام خمینی  از آسیب دهر ان شاء اللَّ

1385 ج 21 :450(.
سرمایه انسانیتعاون و تعهد

89
و وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی 
خودشناســی و خودکفایــی و اســتقالل، با همــه ابعادش 

به پیش... )امام خمینی 1385 ج 21 :450(.
استقالل و عدم 

وابستگی
سرمایه فرهنگی-

ساختاری

90
و بى تردید دست خدا با شما است، اگر شما در خدمت او 
باشــید و براى ترقى و تعالى كشور اسالمى به روح تعاون 

ادامه دهید )امام خمینى 1385 ج 21 :450(.
سرمایه انسانىتعاون و تعهد

جدول 2. دسته بندی مضامین پایه و سازمان دهنده سرمایه اجتماعی مبتنی بر 
وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی )منبع: یافته های پژوهش(

سرمایه 
بنیادین سرمایه فرهنگی-ساختاری سرمایه انسانی سرمایه اسالمی

عدالت فردی استقالل و عدم وابستگی مشارکت اقشار 
مختلف پیروی از آموزه های اسالمی

عدالت اجتماعی شناخت شایعه ها وحدت در جامعه پیروی از قرآن
ظلم ستیزی خنثی کردن تبلیغات تفرقه افکن اتحاد و همبستگی پیروی از مذهب
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عدالت اسالمی شناخت تبلیغات دروغین انسجام و وحدت پیروی از کتب اسالمی
قضاوت اسالمی شناخت توطئه دشمن هوشیاری ملت پیروی از ائمه معصومین

تکیه بر توانمندی داخلی طرفداری از مظلومان امداد غیبی
به کارگیری ثروت ها در تولید ایمان به خدا پیروی از فقه اسالمی

خودباوری اتحاد حوزه و دانشگاه توجه به نماز جمعه

توجه به فرهنگ و ارزش های بومی مقاومت و تحمل 
زحمت اجرای قوانین اسالمی

عدم غرب زدگی کوشش جهت رفع 
انحرافات دانشگاه اسالمی

ایجاد آرامش تالش جهت خدمت 
به اسالم وفاداری به اسالم

استقالل و آزادی پشتیبانی از طبقات 
محروم

ایستادگی در مقابل انحرافات اهمیت تعهد و 
تخصص افراد

کارگزاران اسالمی
به کارگیری افراد شایسته 

در دانشگاه
فرماندهان پاک دامن

پرهیز از اختالف
جان فشانی در راه 

کشور
تشریک مساعی
تعاون و تعهد

عالوه بر این، شــبکه مضامین پژوهش حاضر طبق شکل 2 قابل مشاهده است که به 49 
مضمون پایه، 4 مضمون سازمان دهنده و مضمون فراگیر سرمایه اجتماعی اشاره شده است.
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شکل 2. شبکه مضامین سرمایه اجتماعی بر اساس وصیت نامه امام خمینی
 )منبع: یافته های پژوهش(

نتیجه گیری
پژوهش حاضر در راستای تولید علم دینی و بومی سازی علوم غربی با یک پرسش اصلی که 
»الگوی ســرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه امام خمینی چگونه است؟« به انجام رسیده 
اســت. بدین منظور، نگارندگان پژوهــش حاضر پس از مطالعه عمیــق در وصیت نامه امام 
خمینی کدها و نکات کلیدی که مرتبط با مفهوم ســرمایه اجتماعی بودند استخراج کردند. 
ســپس با بهره گیری از راهبرد تحلیل مضمون به دســته بندی کدها بر اساس مضامین پایه و 
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ســازمان دهنده اقدام نمودند. شــایان ذکر اســت، در پژوهش حاضر 90 کد و نکته کلیدی 
مرتبط با ســرمایه اجتماعی استخراج شده است و پس از انجام دسته بندی های مربوطه به 49 
مضمون پایه و 4 مضمون ســازمان دهنده با عناوین سرمایه اسالمی، سرمایه انسانی، سرمایه 

بنیادین و سرمایه ساختاری-فرهنگی تقسیم شده است.
نهایتًا، الگوی نهایی پژوهش در قالب شــکل 2 ارائه شده است که چهار شاخص جهت 
معرفی و نیز ســنجش ســرمایه اجتماعی ارائه نموده است. سرمایه انســانی به عنوان یکی از 
شــاخص های الگوی پژوهش معرفی شــده است که شــامل مؤلفه های پیروی از آموزه های 
اسالمی، پیروی از قرآن، پیروی از مذهب، پیروی از کتب اسالمی، پیروی از ائمه معصومین، 
امداد غیبی، پیروی از فقه اســالمی، توجه به نماز جمعه، اجرای قوانین اســالمی، دانشگاه 
اســالمی، وفاداری به اسالم اســت. با توجه به شرایط حاکم بر کشور و دین غالب و حاکم 
بر فضای جامعه، تبعیت و پیروی از آموزه های اســالمی پیامدهای بســیاری را در جامعه به 
همراه خواهد داشــت. سرمایه انسانی شــاخص دیگری است که شامل مؤلفه های مشارکت 
اقشــار مختلف، وحدت در جامعه، اتحاد و همبستگی، انسجام و وحدت، هوشیاری ملت، 
طرفــداری از مظلومان، ایمان به خدا، اتحاد حوزه و دانشــگاه، مقاومت و تحمل زحمت، 
کوشــش جهت رفع انحرافات، تالش جهت خدمت به اسالم، پشتیبانی از طبقات محروم، 
اهمیت تعهد و تخصص افراد، کارگزاران اســالمی، به کارگیری افراد شایســته در دانشگاه، 
فرماندهان پاک دامن، پرهیز از اختالف، جان فشــانی در راه کشور، تشریک مساعی، تعاون 
و تعهد اســت. شهروندان یک جامعه درصورتی که دارای ویژگی هایی ازجمله موارد مذکور 
باشــند، به عنوان یک سرمایه مطرح خواهند شد که نقش خطیری را جهت سازندگی کشور 
و رسیدن به چشــم اندازهای تعیین شده ایفا می کنند. سرمایه بنیادین، شاخص دیگری است 
که به مؤلفه هایی همچون عدالت فردی، عدالت اجتماعی، ظلم ســتیزی، عدالت اسالمی، 
قضاوت اســالمی اشاره دارد و با توجه به اهمیت زیاد عدالت و انصاف در جامعه، با عنوان 
ســرمایه بنیادین معرفی شده اســت. ادراک عدالت در جامعه از عوامل بسیار شایان توجهی 
اســت که امکان تأثیرگذاری بر دیگر مؤلفه های موجود در جامعه را داراســت که شایســته 
است موردتوجه تمامی مســئوالن و خصوصًا قضات قرار گیرد. سرمایه فرهنگی-ساختاری 
چهارمین شاخصی است که در پژوهش حاضر معرفی شده است. این شاخص بر مؤلفه هایی 
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مانند استقالل و عدم وابستگی، شناخت شایعه ها، خنثی کردن تبلیغات تفرقه افکن، شناخت 
تبلیغات دروغین، شــناخت توطئه دشمن، تکیه بر توانمندی داخلی، به کارگیری ثروت ها در 
تولیــد، خودباوری، توجه به فرهنگ و ارزش های بومی، عــدم غرب زدگی، ایجاد آرامش، 
اســتقالل 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 ویژه ای به آن گردد.

الگــوی ارائه شــده در پژوهش حاضر حاصــل مطالعه وصیت نامه سیاســی - الهی امام 
خمینی اســت کــه به روش تحلیل مضمون کدهــای مربوطه استخراج شــده اند. با توجه به 
محدودیت های ذهنی و زمانی، این پژوهش نیز همانند سایر پژوهش های علوم انسانی مبتنی 
بــر ادراک نگارندگان اســت و نمی توان ادعا نمود که عقالیی کامل اســت؛ لذا، با الگوی 
ایده آل مدنظر امام خمینی به طور کامل منطبق نخواهد بود. شــایان ذکر است، پژوهش های 
آتی می توانند ضمن بررســی کدها و نکات کلیدی از وصیت نامه امام خمینی و نیز بررســی 
کدهای استخراج شــده توسط پژوهش حاضر، دسته بندی متفاوتی را در این خصوص انجام 
دهنــد و الگوی پژوهش حاضر را بهبود بخشــند تا ان شــاءالله الگــوی کامل تری را در این 
خصوص ارائه دهند و جامعه دانشــگاهی، شهروندان، مدیران و سیاستمداران از آن بهره مند 

شوند.
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