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های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام  بررسی مؤلفه

 معظم رهبری و نقش آن در تمدن سازی نوین اسالمی

  *محمد رحیمیان
 شناسی سیاسی جمهوری  دانشجوی دکترای جامعه

 اسالمی ایران دانشگاه شاهد

 عباس کشاورز شکری
 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد

 یوسف ترابی
 گاه علوم انتظامیدانشیار علوم سیاسی دانش

 چکیده

های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبرری   نقرآ       هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مؤلفه
های مقام معظرم رهبرری در لرون   رد      ترین دغدغه در تمد  سازی نوین اسالمی است. ازجمله مهم

رسرید  بره ایرن مهرم       سان اخیر تالش برای رسید  به تمد  نوین اسالمی است. یکی از مسریرهای 
اند. سرمایه  ها اذعا  داشته های سرمایه اجتماعی است که مقام معظم رهبری مکرراً به    توجه به مؤلفه

لورجدی در حوزه علم   دانرآ   های است که بیآ از یک دهه است که به اجتماعی ازجمله کلید اژه
ک  رد کره    غون به کار هست د اذعرا  مری  شود   تمام دانشم دانی که در این حوزه مش به    پرداخته می

های سرمایه اجتماعی که شامل اعتماد اجتمراعی    یکی از خألهای موجود در جامعه ک ونی  نبود مؤلفه
همبستگی اجتماعی  مشارکت اجتماعی  حمایت اجتماعی   بیرداری اجتمراعی اسرت. درنتیاره ایرن      

را در بیانات مقام معظم رهبری ک کاش کررده  های سرمایه اجتماعی مذکور  تحقیق بر    دارد که مؤلفه
  در پایا  مدلی مفهومی از    استخراج نموده   تأثیر    بر تمد  سرازی نروین اسرالمی را توضری      

 دهد.
 

مقام معظم رهبری  سرمایه اجتماعی  تمد  نوین اسالمی  اعتماد اجتماعی  همبسرتگی   واژگان کلیدی:
   اجتماعی.
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 مقدمه
ها است که همکاری میا  افراد را تسرهیل   امل حام   کیفیت ر ابط میا  انسا سرمایه اجتماعی ش

ک د. هر قدر سرمایه اجتماعی در یک جامعره بیشرتر باشرد  همکراری   همراه گی میرا  افرراد           می

یابرد  م راب     های مبادله کراهآ مری   گیرد  هزی ه ها بیشتر است  گردش الالعات بهتر صورت می گر ه

شرود.   ترر انارام مری    شود   پیشرفت   توسرعه جامعره سرری     کاربرده می ت بهتری بهصور اقتصادی به

های توسعه کشورها بد   در نظر گرفتن مالحظات سرمایه اجتماعی ممکن است بره   بسیاری از برنامه

ای بره سررمایه    های توسعه  بایرد توجره  یر ه    نتیاه مطلوب نرسد؛ ب ابراین در تد ین   اجرای برنامه

هایی که جامعره ایررا     ساله کشور  یکی از  ی گی انداز بیست صورت گیرد. مطابق س د  شماجتماعی 

متکری برر سرهم برترر م راب       »شده اسرت:   صورت زیر ع وا  انداز باید داشته باشد  به در افق این  شم

 «.انسانی   سرمایه اجتماعی در تولید ملی

ای باید با در نظر گررفتن   ی در هر جامعهبررسی مسائل مختلف اجتماعی   ازجمله سرمایه اجتماع

 رسوم   اعتقادات    جامعه صرورت گیررد. در کشرورهای اسرالمی   ازجملره ایررا          فره گ   داب

بخآ مهمی از فره گ   اعتقادات مردم متأثر از دین اسالم است؛ ب ابراین در تحلیل سرمایه اجتماعی 

ن اسالمی   سررمایه اجتمراعی از اهمیرت زیرادی     در کشورهای اسالمی  بررسی رابطه میا  تمد  نوی

 برخوردار است.

تمد  نوین اسالمی احیای عزت   کرامت انسرا  مسرلما  در ک رار برخرورداری از دسرتا ردهای      

تواند نویدبخآ ایااد تمدنی نمونه باشد. در صورت تحقرق تمرد     علمی   تک ولوژیکی است که می

گرردد   در   رین    ی انسرانی مرتفر  مری    انسرا    جامعره   نوین اسالمی تمام نیازهای مادی   مع روی 

یابد. رهبر معظرم انقرالب اسرالمی  در بیانرات خرود        ها فعلیت می ای استعدادهای بالقوه انسا  جامعه

 اند: سوی تمد  سازی نوین اسالمی معرفی نموده تالش برای پیشرفت را حرکت به

نوین اسالمی بگیرریم  برارخره یرک مصردا       جانبه را به مع ای تمد  سازی ما اگر پیشرفت همه»

عی ی   خارجی برای پیشرفت با مفهوم اسالمی  جود دارد. یک بخآ  بخآ ابزاری اسرت   بخرآ   

دیگر بخآ مت ی   اصلی   اساسی است. به هر د  بخآ بایرد توجره کررد... امرا بخرآ حقیقری           

 «.دهد...  یزهایی است که متن زندگی ما را تشکیل می

تروا  بره    ک د که ازجمله ایرن الزامرات مری    مد  نوین اسالمی الزاماتی فرا انی را للب میتحقق ت
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گیرری تمرد     بردیلی در شرکل   های سرمایه اجتماعی در    تمد  اشاره کرد که نقآ بری  حضور مؤلفه

 رسروم هرر کشروری     های سرمایه اجتماعی بایستی بومی   از  داب نوین اسالمی دارد. از نااکه مؤلفه

های سرمایه اجتماعی در بیانات مقرام معظرم رهبرری     د لذا در این مقاله تالش بر    است تا مؤلفهباش

ای مورد ک کاش قرار داده   نقآ    در تحقق تمد  نروین اسرالمی موردبررسری     حضرت امام خام ه

هرای   قرار گیرد. درنتیاه سؤالی که این پ  هآ سعی دارد پاسخگوی    باشد ایرن اسرت کره مؤلفره    

دهری تمرد     سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری کدام است   نتیاه  نچه ترأثیری در شرکل  

 ک د؟ سازی نوین اسالمی ایفا می

 مبانی نظری و مفهومی پژوهش -1

 مفهوم سرمایه -1-1

دهد که  گذارد   به فرد امکا  می به نظر بوردیو سرمایه هر م بعی است که در عرصه خاصی اثر می

اص را از لریرق مشرارکت در رقابرت برر سرر    بره دسرت   رد.  قتری  اژه سررمایه را در          سود خ

رسراند.  اژه سررمایه همچ رین رسران ده      بریم  یزی دیرپا یا ماندگار را می های دیگر به کار می عرصه

تروا  بارهرا بره     ک د  یزی کره مری    یزی است که هویت خود را حتماً پس از استفاده مکرر حفظ می

 (.91  ص1931مالحس ی  ) برد  نابودش کرد   به دست   رد یا بهبود بخشیدکارش 

 مفهوم سرمایه اجتماعی -1-2

لرور خالصره بره مع رای      سرمایه اجتماعی مفهوم نسبتاً جدیردی در علروم اجتمراعی اسرت   بره     

 م ظور کسب سرود متقابرل   هایی است که امکا  مشارکت مردم در اقدامات جمعی به ه اارها   شبکه»

هرایی همچرو  سر اآ سرط  اعتمراد اجتمراعی   سرطو  عضرویت در            با شیوه« ک د را فراهم می

 (.13  ص1931الوانی   سید نقوی  ) گیری است اندازه های مدنی رسمی یا غیررسمی قابل انامن

نویسد: سرمایه اجتماعی اصطالحی است کره گراه    سار خانی در دایره المعارف علوم اجتماعی می

شود  بدین مع ری کره    حد د که م اب    تاهیزات غیرضر ری   غیرخصوصی را شامل میدر مع ای م

 سرمایه اجتماعی     یزی اسرت کره برا سررمایه جامعره پدیرد  مرده   مورداسرتفاده همگرا  اسرت          

 (.131  ص1931سار خانی  )

مایه کلمن در تعریف سرمایه اجتماعی از نقآ   کارکرد    کمک گرفته   تعریف کارکردی از سر
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دهد. به نظر ا  سرمایه اجتماعی شیئی  احد نیست  بلکه انروا   یزهرای گونراگونی     اجتماعی ارائه می

ای از یک سراخت اجتمراعی هسرت د  د م     ها شامل ج به است که د   ی گی مشترك دارد: ا ن همه   

ی ری از سررمایه   ک  د. شکل مع های معین افرادی که در در   یک ساختار قرار دارند را تسهیل می ک آ

فایرده   فایده یا کم های دیگر بی اجتماعی در تسهیل ک آ معین ارزشم د بوده   ممکن است برای ک آ

کلمرن   ) باشد. کلمن معتقد است که سرمایه اجتماعی نه در افراد   نه در ابزار فیزیکی تولید قرار دارد

 (.412  ص1911

  بالفعلی است که نتیاه مالکیت شربکه براد امی   ازنظر بوردیو سرمایه اجتماعی جم  م اب  بالقوه 

تر  عضویت در گر ه برای دستیابی به م راب     گرر ه    از ر ابط نهادی شده بین افراد   به عبارت ساده

بایست از نو  خاصی باش د  یع ی مثبت   مبت ی بر اعتماد. ازنظرر   ای می است. در اق  پیوندهای شبکه

تواند سرمایه اقتصادی به همرراه داشرته باشرد. از دیرد فوکویامرا       ت میبوردیو سرمایه اجتماعی درنهای

های غیررسمی است که اعضرای گر هری    سرمایه اجتماعی  جود ماموعه معی ی از ه اارها یا ارزش

هرا   ه اارهرا    که همکاری   تعا   میانشا  ماراز اسرت  در    سرهیم هسرت د. مشرارکت در ارزش     

ها   ه اارها ممکن اسرت بره    گردد   راکه این ارزش ه اجتماعی نمیخود باعث تولید سرمای خودی به

 های م تهی باشد. ه اارها   ارزش

هرا    ک رد: شربکه   گونره تعریرف مری    اجتماعی را ایرن   ی سرمایه " بولی گ به ت هایی"پات ام در کتاب 

هرای   بره هردف    تر   کار مدتر برای دستیابی ک  دگا  را به همکاری جدی ه اارها   اعتماد که شرکت

 «سازند مشترك قادر می

 های سرمایه اجتماعی مؤلفه -1-3

 مشارکت اجتماعی -1-3-1

های مهم سرمایه اجتماعی که دستا رد  گونگی شربکه پیونردهای اجتمراعی اسرت       یکی از سازه

تروا  میرزا  مشرارکت افرراد در      میزا  مشارکت شهر ندا  در نظام اجتماعی اسرت. بررای نمونره مری    

الم فعه  اداره امور محلی  مشارکت در انتخابات محلی   ملری  عضرویت در    های دا للبانه  عام فعالیت

ها را از این جمله دانست. در اق  مشارکت اجتمراعی   احزاب   س دیکاها   مشارکت در تد ین برنامه

دا للبانره     صرورت  گاهانره    ای به شمار   رد که از سوی افراد جامعه به یافته توا  فر ی د سازما  می

های معین   مشخص برای سهیم شرد  در م راب  ارزشرم د مختلرف      جمعی   با در نظر داشتن هدف
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هرا    هرا  گرر ه   گیرد. ج به عی ری   رین مشرارکتی  جرود نهادهرای مشرارکتی  رو  انامرن         اناام می

 (.232  ص1931ازکیا   غفاری  ) هاست های محلی   غیرد لتی   عضویت در    سازما 

 اعتماد اجتماعی -1-3-2

تحقق زندگی سالم اجتماعی درگر     است که افراد اعتماد   المی ا  داشته باش د کره ک شرگرا    

اجتماعی  قوانین  ه اارها   حقو  خود   دیگرا  را محترم تلقی نموده   هرر کرس خرود را در هرر     

سرا  محتررم شرمرد     داند. زندگی اجتماعی بشرر برر ا    ضعیت  در قبان اجتما   متعهد   مسئون می
ها   تعهرداتی  ابسرته    شدت  به قراردادها  پیما  ها به ها    فای به عهدهاست. ر ابط میا  انسا  پیما 

است که ک شگرا  اجتماعی نسبت به یکدیگر دارند؛ ب ابراین  فای به عهد   پیما  از عوامل مرؤثر برر   
 (.111  ص1932افسری  ) تقویت اعتماد در ر ابط میا  افراد است

 انسجام و همبستگی اجتماعی -1-3-3

انساام اجتماعی درلت بر توافق جمعی میا  اعضای یک جامعه دارد که حاصل پرذیرش  در نری   
بود (   تراکمری از  « ما»نظام  موزشی   ه ااری یک جامعه    جود تعلق اجتماعی )احسا    کرد 

 میا  افراد    جامعه است.   جود تعامل گر
بخرآ   عی به مع ای    است که گر ه  حدت خود را حفظ کرده   با ع اصر  حدتانساام اجتما

خود تطابق   هم وایی داشته باشد. همبستگی   انساام  احسا  مسئولیت متقابرل برین   رد نفرر یرا      
  د گر ه است که از  گاهی   اراده برخوردار باش د   حائز یک مع رای اخالقری اسرت کره متضرمن      

 یرد کره  ابسرتگی     فه یا الزام متقابل است   نیز یک مع رای مثبرت از    برمری    جود اندیشه یک  ظی

 رساند. یافته را می متقابل کارکردها  اجزا یا موجودات در یک کل ساخت

 حمایت اجتماعی -1-3-4

ع وا  میزا  برخورداری از محبت  همراهی   توجه  ازنظر ساراسو    دیگرا  حمایت اجتماعی به

هرای اجتمراعی را  اقعیرت     شده اسرت. برخری  حمایرت    د ستا    سایر افراد تعریفاعضای خانواده  
دان د. حمایت  اقعی عبارت اسرت از نرو    فرا انری     اجتماعی   برخی    را ناشی از ادراك افراد می

های ابرزاری  عرالفی      ها کمک تعامالت حمایتی خاص است که فرد در ر ابط اجتماعی در قالب   

ک د. افراد بر اسا  ر ابط اجتماعی   نو  پیونردهایی کره دارنرد از     از دیگرا  دریافت میالالعاتی را 

 ک  د. م اب  حمایتی برای برلرف کرد  نیازهایشا  استفاده می
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 آگاهی و بیداری اجتماعی -1-3-5

م زله درك   شر اخت   معرفرت از شررایط    ضرعیت خراص       ش اسی  گاهی به در ادبیات جامعه

های دریافت شده از سوی فرد   گاهی اجتماعی شکلی از  گاهی (.131: 1913گیدنز  ) ودش تعریف می

 گیرد. پذیری  در گر ه   خانواده شکل می ای   جامعه های  موزش  از لریق  کادمیک  رسانه که از راه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1مدل شماره 

 

 اعتماد اجتماعی -2

 اعتماد به خدا -2-1

همواره در تمام امور کشور به عموم مردم   مسئور  اشاره دارند که به خدا ند  مقام معظم رهبری

 متعان تکیه ک  د. ایشا  در این زمی ه اذعا  دارند:

ی اعتقراد   نگراه قلبری   گررایآ      ک م در این زمی ره  یکی از  یزهایی که من بر ر ی    تکیه می

ی مطرالبی   های الهری اسرت؛ ایرن ازجملره     ه  عدهی اعتماد به خدای متعان است  اعتماد ب قلبی  مسئله

هایمؤلفه

سرمایه

 اجتماعی
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دهد که  است که ب ده اصرار دارم ما ر ی این کوتاهی نک یم.  قتی خدای متعان صریحاً به ما  عده می

جور خدای متعان با صراحت  با تأکید به مرا   این    قتی«وَ لَیَنصُرَنَّ اهللُ مَن یَنصُرُه»  «اِن تَنصُرُوا اهللَ یَنصُركُم»

دهد که اگر شما از دین ا  حمایت کردید  از راه خدا پیر ی کردید      را نصررت کردیرد     ه می عد

جرور عمرل بک ریم.     خدا شمارا نصرت خواهد داد  ما باید به این  عده اعتماد داشته باشیم  باید همین

به کردیم  ما حار این برای کسی که تاربه نکرده  ممکن است از ذهن د ر باشد امّا من   شما که تار

خالی   تر از این  جود نداشت که انسا  خیان ک د با دست که دیدیم  طور یک امرِ نشدنی شد؛ نشدنی

های جهانی را سرنگو   ی قدرت شود یک رژیم مستبّد مستکبرِ متّکی به همه ها می با حضور در خیابا 

ر معیارها   استانداردهای غربری؛  هم نه یک نظامی م طبق ب جای ا  یک نظام اسالمی   رد؛    کرد   به

کرد   ین  یزی عملی بشرود؟ امّرا شرد؛ همرین  یرزِ       نظامی اسالمی  نظام فقاهتی.  ه کسی با ر می

 .نشدنی اتّفا  افتاد

ی دیگررر اسررت؛  هررای ا ّن انقررالب  قبررل از شررر   دفررا  مقرردّ   یررک مسررئله ی شررورش قضرریّه

در شر  کشور  در غررب کشرور     -است دیگر  یادتا  -شد  هایی که از خارج هم حمایت می شورش

هرا  جرود    های قومی   لایفی   امثان ایرن  در شمان کشور  در ج وب کشور؛ کاا بود که این شورش

پا که نه یک ارتشی دارد  نه یک نیر ی مسرلّحی دارد  نره    نداشته باشد؟ کدام کشور   کدام د لت تازه

د برا یرک   رین  یرزی دربیفترد   برر    فرائق بیایرد؟         توان ای دارد  می  حسابی نیر ی ام یتی درست

 .جمهوری اسالمی فائق  مد

ای هزار بار یا هزارا   ها حرفه ی دیگر است؛ خب این ی دفا  مقدّ   نمونه ج گ تحمیلی   قضیّه

ها را. ج گ تحمیلی  فقط ج گ یک د لت همسایه برا   شده است؛ لکن باید به یاد بیا ریم این بار گفته

ی تالششا  را کردند  نتوانست د بعرد از   ی ابزارها. همه المللی علیه ما بود با همه ؛ یک ج گ بینما نبود

لرور مسرائل    هشت سان یک  جب از خاك کشور را تصرّف بک  د؛ این  یرز کمری اسرت؟   همرین    

ا  اگرر در  را دیگرر « اِن تَنصُروا اهللَ ینصُركُم»هایی است که محقق شد.  ها  عده گوناگو  دیگر. خب  این

ایم؛ ب ابراین باید اعتماد به خدا داشته باشید  برای  اند  ما در زندگی    را تاربه کرده قر   فقط خوانده

ک رد.   خدا کارک ید  قایا   هدفتا  را هدف خدایی قرار بدهید  مطمئن باشید خدای متعان راه براز مری  

ن   جود دارد  بلد نیست  دم؛ یرک  خواهید سوار ک ید  ده جا ما یک جسمی را ر ی جسم دیگری می

تواند فرض کرد  ی این مسائل را می افتد؛ یع ی همه دهد  جا می  ید  یک تکا  مختصر می  دم ماهر می

که البتّه متّکی باشد به توسّل به پر ردگار   ع ایت الهری   -ای  ی بخردانه که با یک نگاه درست عالمانه
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یکری از   هرحران ایرن   برد   حل کرد   من اعتقادم این است. بهپیآ  -  امید   اعتماد به خدای متعان 

 (.1/1/1932  حضرت  یت اهلل خام ه ای) ها است: اعتماد به خدا   انس با مع ویات شاخص

 نفس ملی اعتمادبه -2-2

های رزم در هر کشور داشتن عزت نفس   تاکید بر اعتماد به نفس ملی اسرت. امرام    یکی از مؤلفه

 ین خصوص اشاره دارند:ای در ا خام ه

ای   کشوری در فضای علمیِ دنیا سربل د ک رد کره دنیرا را از جهالرت        خواهیم یک جامعه ما می

های عزیز! این شدنی است. اگر شما بتوانید کشورتا   ضاللتی که به    د ار است ناات بدهد. جوا 

تکرارات  از لحراظ ترالش  در ایرن     نفس  از لحراظ اب  را پیشرفته ک ید ازلحاظ علمی  از لحاظ اعتمادبه

هرای   دنیای سرشار از جهالت   ضاللت  یرک کشروری سرر برر خواهرد   رد کره از لحراظ شراخص        

شراخص علرم  شراخص پیشررفت ف ّرا ری  شراخص ثرر ت  شراخص مادّیّرات            -موردقبون دنیرا  

  اعتمراد   حان برخوردار از مع ویت   شرافت   توجّه به خدا   ایمرا     درعین -های انسانی شاخص

ی  تررین مروثّر   تأثیرگذارنرده    گیرد. این اگر   انچه به  جود بیاید  مهم به خدا در سط  عالی قرار می

حضرت  یت اهلل ) توانید شما ناات بدهید های مردم خواهد بود؛ بشریت را می ها   دن در جلب ایما 

 (.23/11/1931  خام ه ای

 اعتماد به مردم -2-3

ون د را  پس از انقالب مکرراً به اعتماد د لت   حکومرت بره مرردم تأکیرد       ای در ل امام خام ه

 اشاره دارند:

کردنرد  ب رده    اعتمراد  این حقیرر ضرعیف   به متقابل است؛ مردم اعتماد ما حرفما  با مردم بر مب ای

؛ «الجَماعَد   یَدُُ اهلل  مَد َ  » دارم؛ معتقدم اعتماد این حرکت عمومی به دارم؛ اعتماد تک این ملّت تک به هم

بهمرن را نگراه ک یرد  در    سررما  در          د  ک د. بیسرت  اعتقاددارم دست خدا است که دارد کار می

  رد در ایرن   مشکالت؛ ر ز قد  را نگاه ک ید  در    گرما با    دها  ر زه؛  ه کسری مرردم را مری   

اسررت؛ خرردا را هررا؟ ایررن دسررت خرردا   یررد از  مررد  در ایررن خیابررا  هررا؟  رره گیرشررا  مرری خیابررا 

ایررن صررد     برره ایررن احسررا  مردمرری  برره ایررن حرکررت مردمرری  برره ک رریم مرری اعتمرراد بی رریم  مرری

 (.21/11/1934  حضرت  یت اهلل خام ه ای) زنیم باهم ک یم؛ حرف می می اعتماد مردمی بصیرت
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 نظام اسالمی اعتماد مردم به -2-4

م اسالمی لی سرخ رانی کره برا مسرئور      نظا مقام معظم رهبری در رابطه با اهمیت اعتماد مردم به

ارشد نظام داشت د به نقآ پررنگ انتخابات اذعا  داشت د   حضور پرشور  حاد مرردم در انتخابرات را   

 دارند که: ای در این رابطه بیا  می نظام دانست د. امام خام ه نشانه اعتماد مردم به

بات کرار بزرگری برود؛ عظمرت انتخابرات       ی انتخابات را داشتیم؛ انتخا خوشبختانه امسان ما پدیده

قدرت انقالب را نشا  داد  قدرت نظام اسالمی را نشا  داد؛ ما از این نباید غفلرت ک ریم. در تبلیغرات    

کره خرب   -شرود   های جهانی زده می ی انتخاب ما در رادیوها   رسانه هایی که درباره جهانی  در حرف

ای  به این نکته اصالً اشراره  -زن د ا مرتّب دارند حرف میک یم دیگر که راج  به انتخابات م مشاهده می

ها   عمق  ی توانایی ده ده ی قدرت نظام بود؛ نشا  ده ده پردازند که این انتخابات نشا  ک  د   نمی نمی

گوی د امّا  اقعیتی است که  جود دارد. مردمری کره در ر ز    ها بود. معمورً این را نمی نفوذ نظام در دن

شا  یک کار مشترك اناام  های رأی  مدند  به هرکسی رأی دادند  همه پای ص د   تخاباتی ان جمعه

دادند؛ این کار مشترك  خیلی با ارزش است. این کار مشترك را باید دید   باید به دنیا نشا  داد؛ ایرن  

رأی دادنرد    هرا بره زیرد    نظام اسالمی برود. بلره بعضری    نظام بود  اظهار اعتماد به کار مشترك  اعتماد به

ها یک کرار مشرترك کردنرد.        ی این ها به خالد  لکن همه ها به بکر  بعضی ها به عمر   بعضی بعضی

کار مشترك همین بود که به این ص د قی که نظام جمهوری اسالمی  ناا گذاشته بود اعتماد کردنرد    

اعتمراد کردنرد   بررای    اسرت    به این حرکت عظیمی که در قانو  اساسی جمهوری اسالمی مقرّر شده

حضررت  یرت اهلل   ) انتخاب مسئون اجرائی کشور  ارد عرصه   صح ه شدند؛ این خیلری مهرم اسرت   

 (.22/19/1931  خام ه ای

 مشارکت اجتماعی -3

 مشارکت مردم -3-1

خواهید این احسا   این عظمت  این مصونیت براقی بمانرد بررای مرا  بایرد در انتخابرات        اگر می

 ه دشرمن   -خواهید نظام جمهوری اسالمی  اقتدار خودش را در  شم جهانیا   میشرکت ک ید؛ اگر 

حفظ بک د  باید در انتخابات شرکت ک ید. حضور در انتخابات  حفظ اقتدار کشور است   - ه د ست

حفظ ابُّهت کشور است  حفظ مصونیت کشور است؛ این است. اگر   انچه در مورد انتخابات کوتاهی 
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اندرکار بشوند که مردم را دلسرد ک  د  مأیو  ک  د   کوتاهی بشود در انتخابات   ستبشود  عواملی د

به کشور لطمه خواهد خورد  ضربه خواهد خورد؛ هرکسی هم در این لطمه سهیم باشد  پریآ خردای   

متعان مسئون است. باید در انتخابات  همه شرکت ک  د. البتّه سالیق مختلف اسرت  نظررات مختلرف    

پس دی؛ شرما بره زیرد     پس دی  شما عمر  را می های سیاسی مختلف است؛ شما زید را می است  مذا 

ها مهم نیست  مهم این است که همره   دهی؛ اشکالی هم ندارد؛ این دهی  شما به عمر  رأی می رأی می

بیای د  همه باش د  همه نشا  بده د کره حاضررند از اسرالم  از نظرام اسرالمی  از جمهروری اسرالمی        

ت ک  د  دفا  ک  د  مصونیت کشورشا  را حفظ ک  د؛   بدانید! اگر   انچه این همت  ایرن اراده  حمای

در مردم ما  با همین شدّت   ابهتی که  جرود دارد ادامره پیردا ک رد  دشرمن       -ی الهی به حون   قوه-

 (.11/12/1931  حضرت  یت اهلل خام ه ای) هرگز هیچ غلطی در مقابل کشور نخواهد توانست بک د

 مشارکت گسترده در انتخابات -3-2

سران اسرت    91ساررى در این کشور که  ى بارى مردم ی مسائل سیاسى   اجتماعى  جلوه درزمی ه

انتخابات سراسرى در این  92انتخابات داشتیم؛  92سان   91از انقالب ما گذشته است   در لون این 

نظیر است؛ انتخابات جمهورى اسرالمى   ى بى کشور به  جود  مده است؛ این شوخى است؟ یک نمونه

 12درصدى   11بارتر از متوسط   میانگین جهانى   بعضاً بسیار بارتر؛ شرکت  -های بار  با مشارکت

است. این  اقعیت مهم د را  ما اسرت   ساررى  ى مردم جلوه -درصدى؛ انتخابات ما از این قبیل است 

ها  ر ش فکرا    گاها     ى در دنیاى اسالم از سوى جوا که عبارت است از توجه   ک اکا ى عموم

اى که در کشور ایرا  اسالمى  به توفیرق الهرى   بره     اند  نسبت به این پدیده کسانى که اهل فهم مسائل

 (.14/19/1939  حضرت  یت اهلل خام ه ای) ر ز رشد کرده است یافته است   ر زبه تأیید الهى تحقق

 همبستگی اجتماعی -4

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم استان ایالم در سالروز والدت امیرالمؤمنین  -4-1

 السالم علیه

اهلل در خصوص نقآ مردم ایالم در حفرظ ایررا     مقام معظم رهبری در حسی یه امام خمی ی رحمه

 اسالمی   تأثیر    در انساام   همبستگی اشاره دارند:

 -عشرایر   شهرنشرین   همره   همره      -ایرالم   مرردم ایرالم    همچ ا  که درگذشته هم در مورد 
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دانستیم   از نزدیک دیدیم  الطاف الهى شامل حان شما مردم بوده است؛  ه در د را  دفا  مقدّ    

هرا   فرادارى عمرومى   همگرانى   یزهراى       ها  مقا مت ها  ایستادگى  ه بعداز   تا امر ز؛ مااهدت

هرا افتخرار اسرت   بحمرداهلل شرما ایرن افتخرارات را         مردمى  اینهاى  کو کى نیست؛ براى ماموعه

که این کشرور متعلّرق    -های عزیز  بخصوص شما جوا  -اید   دارید   خواهید داشت؛   بدانید  داشته

هاى تواناى خودتا  را بدهید زیر بار  ى    مان شما است؛ شما هستید که باید شانه به شما است   ی ده

های دیر ز ایرن کرار را کردنرد   از شررف ملّرى  از اسرتقالن        همچ ا  که جوا  این مسئولیت بزرگ 

خودشا   دفا  کردند که یکى از مظاهر مهم    همین مردم ایرالم   هویّت ملّى کشور  از دین   ایما   

هرای دشروار       در    د را 11   13مردم را دیدم؛ در هما  سران   هاى هست د. من از نزدیک فداکارى

کردند   برجسرتگا    نخبگرا ِ مرردم اسرتا       درصح ه بودند  همکارى می -ز    مرد  -ى مردم  همه

کردنرد؛ امرر ز هرم قضریّه همرا  اسرت؛   خرب         ى شما هم پیشاپیآِ مردم حرکت مری  شما   م طقه

ها هم به سهم خودشا    ظائفى    توفیق بدهد به مسئور  که    امید اریم که خداى متعان کمک ک د

هراى   را که دارند  بتوان د به نحو کامل اناام بده د که البتّه در این صدد هست د  دنبان براز کررد  گرره   

  حضرت  یت اهلل خام ره ای ) اند؛ باید همکارى کرد  همه کمک ک  د که این کار اناام بگیرد مشکالت

29/12/1939). 

 بیانات در دیدار کارگران در گروه صنعتى مپنا -4-2

 ای در زمی ه انساام   همبستگی در بین مردم در  ستانه ر ز کارگر بیا  می دارند که: امام خام ه

ن دندا  معتقدیم که برای کشور  بررای   نچه ما همیشه بر ر ی    تکیه کردیم  تأکید کردیم   از ب

فره گ عمومی کشور یک ضر رت است  عبارت است از تکریم   احترام گذاشتن به کرار   کرارگر.   

جرور  فرمودند: پیغمبرا  هرم کرارگر بودنرد؛ همرین     کارگر مع ای عامی دارد؛ امام )رضوا  اهلل علیه( می

ی گسترش کار ریزهایتا   کار فری انی که زمی هبرنامهی شما هم مدیرانتا   فعّارنتا   است. در ماموعه

کررده  کرارگرا  مراهر     کرارگرا  تحصریل   -ک  د تا  حاد کارگرا  ما    اعتالی کیفیت کار را فراهم می

همه کارگرند. نفْس کرار احتررام دارد  نفْرس تحررّك   ترالش در       -کارگرا  مارّب تا کارگرا  ساده 

ی این تکریم   احترام بایسرتی   یز بر پایهاین نگاه اسالم است. همه جهت درست دارای احترام است؛

ک یم  بر اسا  همین احترام  شکل بگیرد. اگر ما  یزی به نام حقو  کارگر   م زلت کارگر تعریف می

هرای   هرای بشرری   پیشررفت    به کار   احترام به کارگر باید باشد.  اق  قضیّه هم این است که تمردّ  

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1679
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ها   همچ ین پیشرفت مع وی   ر حی   در نی هر انسا   جز با کار فراهم ی د رهر همهمادّی عالم د

صروت امرر زِ مرا      ای که قاری خوشی کریمهشدنی نیست؛ کار رزم است  تالش رزم است. این  یه

ی سعی شرما   ترالش   ؛ یع ی دستا رد شما ت ها در سایه«وَ اَن لَیسَ لِالِنسان  اِلّا ما سَعی» :برایما  خواندند

گونه فکر ک یم؛ باید کار ک یم. نگاه مخاصرمه  میرز میرا     شما   کار شما است. در هر سطحی باید این

همه باید با هم همکاری ک  رد.  ها  یک تعبیر غلط از یک  اقعیت است؛  کارگر   کار فرین   امثان این

مخصوص مارکسیسرت  -اصالً نگاه تضاد   تعارض   تزاحمی که بر تفکّرات غربی حاکم بوده است 

ها هم نگاهِ ناظر به تضاد   بره تعرارض  در تفکررات غربری رایر         ها هم نیست؛ قبل از مارکسیست

. در اسالم دعوت به ائرتالف اسرت    از نظر اسالم نگاه مرد دی است؛ نگاه مقبولی نیست -شای  بوده 

دعوت به  حدت است  دعوت به همکاری است  دعوت به تراحم است  دعوت به تعا   است؛ ایرن  

ی فعّالیّتها است. البتّه تعامل حد دی دارد  ضوابطی دارد  هرکسی حقروقی  مب ای تفکّر اسالمی در همه

 میرز غلرط   قابل تحقّق است. نگراه تعرارض   د لت اسالمی یها رعایت بشود که در سایه دارد؛ باید این

ی شئو  ما  در یک فکری است که در همه است؛ نگاه تعا     تعامل ازنظر اسالم درست است؛   این

کسی که بره حیثیرت ر انری       ی مسائل مربوط به زندگی  بایستی  جود داشته باشد. در مقابل   همه

ر حی   فکری    جودی انسا    جامعه ضربه میزند  انسا  نا ار است دفا  ک رد؛ امّرا ر ان اصرلی    

عبارت است از تعا     تعامل   همکاری   ائتالف؛ این نگاه اساسی اسالم است. ما معتقردیم جامعره  

بگیرد. معتقدیم هرکسی کره مشرغون کرار    ی کارگریِ ما باید موردتکریم قرار بگیرد؛ مورداحترام قرار 

دهد  ایرن مرورد رحمرت الهری اسرت؛       دهد   این کار را خوب اناام می است   کار خود را اناام می

دهد  مورد رحمت پر ردگرار   کسی که کار را درست اناام می ؛   «رَحِمَ اهللُ اِمرَءً عَمِلَ عَماَلً فَأَتقَنَه»فرمود: 

 (.11/12/1939  ایحضرت  یت اهلل خام ه ) است

 بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی -4-3

ی ماریه است. با قروه یک مسئله هم که ب ده همیشه به د ستا  مالس عرض کردم  تعامل با قوه

هرا    جمهور محترم   ه با  زرای محترم   ه با مامو  این نشی یم   ه با رئیسی ماریه هم که ما می

ی مق  ه تعامل ک  د. هرکدام هم حقی دارند. مالرس دارای  ک یم که با قوه ها می ه   همین سفارش را ب

ی کرار هرم دارای حق رد  در    های ک  ده ی ماریه   دستی مشخصی؛ قوهحق است  در یک محد ده

ی ی مشخصی. حد د یکدیگر را باید حفظ ک  د  با یکدیگر تعامل ک  د؛ این تعامل  جادهیک محد ده

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=53&npt=7&aya=39#49296
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=53&npt=7&aya=39#49296
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ی د لرفه؛ حرف بدی هم نیسرت  تعبیرر بردی    مآبها میگوی د جادهها   فرنگیفرنگی -است د لرفه 

ی حسرن  حران برا همره   باید از هر د  لرف  این تعامل  جود داشته باشرد. البتره درعرین    -هم نیست 

لیکن ایرن عردم    -اشکالی ندارد  -ک د  هائی  جود پیدا میتفاهمیهایی که لرفین دارند  گاهی بی نیت

ها در هما  حدی که اقتضای لبیعی کار است  ایراد ندارد؛ نباید تشردید کررد  ایاراد کرد رت      تفاهم

 (.13/19/1932  حضرت  یت اهلل خام ه ای) ها را باید مراقبت کرد کرد؛ این

 بیانات در اجتماع مردم بجنورد -4-4

مقام معظم رهبری در  رزشگاه تختی با ورد در رابطه با نقآ قومیت ها   تاثیر    بر انسراام    

 همبستگی کشور اشاره کردند که:

شود  یکی از م الق مهرم خراسرا  اسرت؛     ش اخته می« خراسا  شمالی»ین م طقه که امر ز به نام ا

هرا     مردمی   انسانی   فره گهم از جهت موقعیت جغرافیائی   لبیعی   هم از جهت خصوصیات 

 ررا   ایرم؛  ی مهم   حسرا  شر اخته   خلقیات   رفتار. این خصوصیات را از دیرباز در مردم این م طقه

هرای   ک یم؟ برای ای که خوب است مرردم م رالق گونراگو  کشرور مرا برجسرتگی       ها را عرض می این

ردی افتخار ک د کره مربروط بره ایرن     ها افتخار ک  د. جوا  با و خودشا  را بدان د   به این برجستگی

شهر است. جوا  مربوط به این استا   از هر قومی از اقوام که هست  افتخار ک رد کره متعلرق بره ایرن      

هرای دیگرر ایرن     استا  است؛ متعلق به این م طقه است؛ متعلق به این مردم است. یکری از برجسرتگی  

از کُررد     -هرای مختلرف اسرت     ی قومیرت  هاستا  هم همین همراهی   همزیستی مهربانانه   برادرانر 

انرد؛ کره    که با سالمت   مهربانی   برادری در ک ار هم زندگی کررده  -فار    ترك   تات   ترکمن 

 .این در م طقه کامالً محسو  است  مشهود است؛   این را خیلی باید قدر دانست

ت. کشرور ایرن خطرهرا را     مده اسر  تر پیآ  سه سان انقالب  خطرهایی از این بزرگ در لون سی

هرایی خواسرت د ر شرن ک  رد   لری بره مقصرود خرود          ها عبور کرده است.  تآ برلرف کرده  از این

هرا در   ی تحریرک قومیرت   های پیرر زی انقرالب  مسرئله    ی ا ن  در هما  ا لین ماه نرسیدند. در درجه

ها را به جا   ین قومیتهای مت و  است. سعی کردند ا سرتاسر کشور بود. خب  کشور ما کشور قومیت

اعتقاد به دین   به  لن سعی کردند اقروام   ی شما  یک عده کمونیستِ بی هم بی دازند. در همین م طقه

هرا ایسرتاد؟ در    ی انقالب مخالف ک  د.  ه کسری در مقابرل ایرن    مؤمن   نایب ترکمن را با ماموعه

که بعضری از   -ند. علمای بانفوذ ترکمن ها ایستاد ی ا ن  خود ع اصر مؤمنِ ترکمن در مقابل این درجه
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هرای سرایر    ها ایسرتادند. جروا    خودشا  در مقابل این -اند  بعضی هم بحمداللّه زنده هست د  دنیا رفته

کردنرد    م الق کشور هم در ای اا  هم در م الق گوناگو  دیگر  رفت د ایستادگی کردنرد. تحریرک مری   

کردند  تآ را گسرترده   خت د  از لر  مختلف سعی میری کردند  ر ی  تآ نفت می  تآ را ر شن می

هرا را در مقابرل    خواست د    کسانی که می ک  د؛ اما به دست ملت ایرا    عمدتاً به دست خود  حاد   

ی کردسرتا  هرم خرود کُردهرا  پیشرمرگا        انقالب اسالمی قرار بده د   تآ خاموش شرد. در م طقره  

جرور. ایرن مشرکل     قدم بودند. م الق دیگر هم همین گام   پیآمسلما  کُرد   علمای مؤمن کُرد  پیش

اّ لی بود که پیآ   ردند. بعد ج گ تحمیلری را راه انداخت رد. هشرت سران ج رگ  شروخی اسرت؟        

 .زانو دربیا رند؛ نتوانست د. ملت از این مرحله عبور کرد خواست د انقالب را از پا دربیا رند  به

هرا اتحراد رزم را براهم داشرته باشر د؛ همردلی داشرته باشر د           ی مسئولین کشور هرم     از ناحیه

پرذیری داشرته باشر د  تقصریرها را گررد  هرم          مسرئولیت  ش اسی مسئولیت ریزی داشته باش د  برنامه

  د. قانو  اساسی مرا نقرص نردارد  کمبرود     نی دازند  حد د قانو  اساسی را نسبت به خودشا  حفظ ک

ی  جمهور معلوم است  نقآ قوه ندارد. نقآ مالس معلوم است  نقآ د لت معلوم است  نقآ رئیس

قضائیه معلوم است؛ هرکدام  ظائفی دارند  باید به  ظائفشا  عمرل ک  رد؛ براهم همردلی ک  رد  براهم       

زبرانی بهترر    خرود دیگرر اسرت / همردلی از هرم     پس زبا  همدلی »زبانی ک  د.  همراهی ک  د  باهم هم

 «.است

مرا    ما  بشریم  همه ما بحمداللّه در این زمی ه هم مشکلی نداریم. مسئولین کشور دلسوزند. ما همه

اش قابرل جبررا  اسرت.     ک یم  اشتباهاتی از ما سر میزند؛ لریکن اشرتباهات همره    انسانیم  خطاهایی می

های قوا  دلسوزی کم نیسرت    ی هست د؛ در رؤسای قوا  در بدنهخوشبختانه مسئولین  مسئولین دلسوز

شاءاهلل پیآ  م دند؛ کار را ا  شا  عالقه شا  دلسوزند  همه م دی به سرنوشت نظام کم نیست؛ همه عالقه

 (.13/11/1931  حضرت  یت اهلل خام ه ای) اند برند  ار  هم مشغون تالش می

 آگاهی و بیداری اسالمی -5

 ی اسالمیبیدار -5-1

 :در خصوص تاثیر مولفه  گاهی   بیداری اسالمی در م طقه خا رمیانه می دارند کهمقام معظم رهبری 

های  مریکا   قبرل از   جا قدرت استکباری حاکم بوده است؛ سیاست یک ر زی در این م الق  همه

  توانست د خود را از تدری ها به    انگلیس یا بعضی از کشورهای دیگرِ ار پایی حاکم بوده است؛ ملّت

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2244
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ی سیاسری را    سرلطه  -ی غیرمسرتقیم را   خواه د سلطه ها می ی مستقیم ناات بده د؛ این زیر بار سلطه

ی مستقیمِ د را  استعمار بگذارند؛ که البته در  جای سلطه به -ی فره گی را  ی اقتصادی را  سلطه سلطه

ک یرد  بعضری از    د؛ در  فریقا شما مالحظره مری  شون برخی از نقاط دنیا حتّی مستقیم هم دارند  ارد می

خواه د هما  بساط قبل را براز مسرتقر ک  رد. راه  بیرداری اسرالمی اسرت؛ راه         کشورهای ار پایی می

های اسالمی امکانات زیادی دارنرد  موقعیرت جغرافیرایی     های اسالمی است؛ ملّت  گاهی از شأ  ملّت

ها بره   نظیری دارند؛ اگر ملت دی دارند  م اب  اقتصادی بیحسّاسی دارند  میراث تاریخی بسیار ارزشم 

ی  خود بیای د  خود را بیاب د  به خود تکیه ک  د  با یکدیگر دست د ستی بده رد  ایرن م طقره  م طقره    

حضررت  ) برجسته   درخشانی خواهد شد   دنیای اسالم ر ی عزت   کرامت    قایی را خواهد دید

 (.23/11/1932   یت اهلل خام ه ای

 ها بیداری ملت -5-2

 ها اذعا  کردند که: ای در رابطه با تأثیر مؤلفه  گاهی   بیداری در بین سایر ملت امام خام ه

ای  شر یدم   یک جمله راج  به رژیم صهیونیستی عرض بک یم؛ بعد از اتمام ایرن مرذاکراتِ هسرته   

ی ایررا    سران از دغدغره   21ترا   ها در فلسطین اشغالی گفت د فعالً با این مذاکراتی که شد صهیونیست

سان  ی رده را   21ک یم ا رً شما  ک یم. ب ده در جواب عرض می سان فکرش را می 21ایم؛ بعد از   سوده

سان دیگر  به توفیق الهی   به فضل الهی  یزی به نام رژیم صهیونیستی  21شاءاهلل تا  نخواهید دید. ا 

ی اسالمیِ مبارز   حماسی   جهرادی    ن مدّت هم ر حیهدر م طقه  جود نخواهد داشت؛ ثانیاً در همی

دان د دشمن  اند  می ها بیدار شده ها را راحت نخواهد گذاشت؛ این را بدان د. ملّت لحظه صهیونیست یک

خواه د جای دشرمن   د سرت را عروض     ها می های تبلیغاتی   مان د این ها   بو  کیست؛ حار د لت

حواسشا  جمر    -های م طقه های مسلما   بخصوص ملّت ملّت-ها  د. ملّترس جایی نمی ک  د  ]امّا[ به

حضررت  یرت اهلل             ) [  مریکرا  هرم ] ضر    دان د. خب  ایرن  ضر  رژیرم صهیونیسرتی          است   می

 (.13/11/1934  خام ه ای

 حمایت اجتماعی -6

 سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی -6-1

ای  گونره  ای داشت د به ای به نقآ پررنگ مؤلفه حمایت اجتماعی اعتقاد  ی ه خام هاهلل  حضرت  یت
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ع وا  سان تولید ملی  حمایت از کار   سرمایه ایرانی اختصراص دادنرد   تشرری      را به 1932که سان 

 کردند:

 ی مهرم اقتصراد   سیاسرت    ر  داریم  باز عمردتاً در د  عرصره    در پیآِ 32 نچه را که ما در سان 

ی اقتصاد  به تولید ملی باید توجه شود؛ همچ ا  که در شعار سان گذشرته برود. البتره     است. در عرصه

ی  ی ایرانری  یرک مسرئله    کارهایی هم اناام گرفت؛ م تها تر ی  تولید ملی   حمایت از کار   سرمایه

هرای   سیاسرت  31ی د م سران   رسد. خوشبختانه در نیمه مدت است؛ در یک سان به سراناام نمی بل د

گذاری شد رر که بر اسا      مالس  تولید ملی تصویب شد   ابالغ شد رر یع ی در اق  این کار ریل

شاءاهلل با همت بل د   با پشرتکار   ریزی ک  د   حرکت خوبی را  غاز ک  د   ا  توان د برنامه   د لت می

 (.91/12/1931  حضرت  یت اهلل خام ه ای) پیآ بر ند

 بری از صندوق توسعه ملیحمایت ره -6-2

از جمله مصدا  های که امام خام ه ای در مولفه حمایت اجتماعی بره    اعتقراد داشرت د   تراثیر     

 زیادی در جامعه داشت تشکیل ص د   توسعه ملی بود   این گونه مطر  کردند:

ی رزم  مایهشود که مرا سرر   یکی از  یزهایی که برای تولید رزم است  سرمایه است. غالباً گفته می

برای ای که تولیدک  ده را بتوانیم به تولید  ادار ک یم نداریم؛ ب ده این را قبون ندارم. عال ه بر امکانرات  

ی ملّری را بره    د لت توانسته اسرت صر د   توسرعه    -که اشخاص خودشا  امکاناتی دارند-شخصی 

هایی برود کره    ن جز  سیاستی ملّی بدهم: ای ی ص د   توسعه  جود بیا رد. من یک توضیحی درباره

هرا اجبرار پیردا کردنرد کره       های کلی گ اانده شد   د لرت  از   د سان قبل از این  در ضمن سیاست

ی ملّی  یسرت؟ مع رای صر د       هایشا  بگ اان د. ص د   توسعه ی ملّی را در برنامه ص د   توسعه

  از  ای تولیرد ک رد   افرز ده  ارزش نفتی که بد   ای که-ی ملّی این است که از در مد نفت کشور  توسعه

درصدی ک ار گذاشته بشود که  ابستگی اقتصاد کشرور بره    هرسان یک -فر شیم   ریم   می  اه درمی

نفت کم بشود. گفتیم ا ّن بیست درصد  بعد بر این بیست درصد  هرسران انردکی یع ری سره درصرد      

درصد از در مرد   91  امسان بایستی  ک یمشود؛ اگر این سه درصدها را تاک و  ب ا بود اضافه ب اضافه می

ی ملّی کره کشرور    شد در ص د   توسعه داری می شد یع ی نگه ی ملّی می نفت  صرف ص د   توسعه

کرد؛   این  قتی پیآ بر د  در ظرف   د سان دیگر   از  ابستگی به نفت به این اندازه ناات پیدا می

ن برای کشرور یرک فرصرت برزرگ اسرت. یکری از       نفت بکلّی از اقتصاد کشور جدا خواهد شد که ای
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ی بره نفرت اسرت؛     های کشور ما   بعضی از کشورهای دیگر  این است که اقتصادشا   ابسته بدبختی

هرا اسرت  دسرت     ک  رده  ی نفرت نیسرت  دسرت مصررف     دست کشورهای تولیدک  رده  اختیار نفت هم

  رنرد؛ در اقر     برنرد  پرایین مری    گذارند  برار مری   ها هست د که قیمت می های جهانی است؛    قدرت

ها م فعل است. اگر کشوری بتواند اقتصاد خرودش را   ی نفت در این مورد  در مقابل قدرت تولیدک  ده

از نفت جدا بک د   دارای نفت هم باشد  این کشور قطعاً پیشرفت   د برابر خواهد کرد. این ص د   

  مسئولین د لتی گفت د در مدهای نفتی کرم  34در سان ی ملّی به این م ظور به  جود  مد. البتّه  توسعه

درخواست کردند  اظهار ضر رت کردنرد   -هم فر ش کم بوده  هم قیمت نازن بوده است-شده است 

که از اختیارات رهبری استفاده ک  د که    بیست درصد اضافه نشود  فقط بیست درصد را بگیرند  مرا  

دادیم که بتوان د فقط بیست درصد را در ص د   ذخیره ک  د.  هم قبون کردیم   این اجازه را به د لت

پون بدهرد   بره ا     -ی داخلی یع ی به تولیدک  ده-این ص د   برای این است که به بخآ خصوصی 

توانایی بدهد تا بتواند کار تولید را راه بی دازد؛ این شد سرمایه؛ یع ی توانم د کرد  بخآ خصوصی از 

ع روا  یرک    ی ملّری را بره    یز خیلی رزمی اسرت. صر د   توسرعه    لّی  یکی م لریق ص د   توسعه

تواند در خدمت تولید قررار بگیررد   بایرد در     حساب   رد؛ این فرصت می فرصت برای کشور باید به

ریزی  ها   برنامه تواند از این ص د   با سیاست ی داخلی می خدمت تولید قرار بگیرد؛ یع ی تولیدک  ده

 (.11/11/1931  حضرت  یت اهلل خام ه ای) استفاده ک د ها درست د لت

 ها حمایت رهبری از دولت -6-3

مقام معظم رهبری همواره اصل کار خود را بر حمایت همه جانبره از د لرت هرا مری گذاشرت د        

 اعتقاد داشت د:

در  هرا  ی د لرت  مرن از همره   –قبالً هم گفتم  –ک م  من این را صریحاً به ملّت عزیزما  عرض می

ک م. هر جرا هرم رزم باشرد ترذکّر      د را  مسئولیت خودم حمایت کردم؛ از این د لت هم حمایت می

ک م به عملکردها   برحسرب عملکردهرا    دهم. نگاه می دهم؛ البتّه  ک سفید امضا هم به کسی نمی می

رت حضر ) ک م   به توفیق الهی   به کمک الهی  برحسب عملکردها هم عمل خواهم کررد  قضا ت می

 (.11/11/1934    یت اهلل خام ه ای

ی  انرد   ب رده در همره    های م تخب مردم هایی که بعد از انقالب سرکار  مدند  د لت ی د لت همه

حضررت  یرت اهلل   ) ها حمایت کرردم  ی این د لت از همه - قتی که مسئولیت داشتم     -ها  این د ره



 
 1931پائیز و زمستان ، 2، شماره 1، دوره سالمیمطالعات بنیادین تمدن نوین ادوفصلنامه 

 

 
 

13 

 (.11/14/1939  خام ه ای

اجتماعی در تمدن سازی نوین اسالمی وفق بیانات مقام  های سرمایه نقش مؤلفه -7

 معظم رهبری
های سرمایه اجتماعی در تمد  سرازی نروین اسرالمی برا      شود نقآ مؤلفه در این بخآ تالش می

 استفاده از بیانات مقام معظم رهبری مطر    توضی  داده شود:

هرا   هدهاست. ر ابط میا  انسا ها    فای به ع زندگی اجتماعی بشر بر اسا  محترم شمرد  پیما 

ها   تعهداتی  ابسته است که ک شگرا  اجتماعی نسبت به یکدیگر دارند؛  شدت  به قراردادها  پیما  به

ب ابراین  فای به عهد   پیما  از عوامل مؤثر بر تقویت اعتماد در ر ابط میا  افراد است. عال ه برر     

تأکید در اخال  اسالمی هسرت د کره ترأثیر بسرزایی در     داری  اخالص   صداقت از اصون مورد  امانت

 ها دارند. ایااد اعتماد میا  افراد   گر ه

دهری   شود   نقرآ مرؤثری در شرکل    یکی دیگر از فضایل اخالقی که در اخال  اسالمی مطر  می

تمد  نوین اسالمی دارد  حسن ظن است. مسلمانا  باید ضمن ای که رفتار عقالیری دارنرد   ریسرک    

ده د  اما باید نسبت به دیگرا  حسن ظن داشرته باشر د      رهای مختلف دیگرا  را مدنظر قرار میرفتا

تواند عامل مهمی در  های مختلف است  می تمامی مسلمانا  از اقوام   زبا  این حسن ظن که نسبت به

 ایااد اعتماد میا  افراد در جامعه اسالمی باشد.

هرا بره    ک د که موجب افزایآ اعتماد    ها ایااد می در انسا اسالم  عقاید   معیارهای مشترکی را 

خواهد تا برا   رگ زد  بره ریسرما       عمرا  خدا ند از مسلمانا  می سوره  ن 119شود. در  یه  هم می

های مسلمانا    رابطه برادری میرا    اللهی باهم متحد شوند. در این  یه  خدا ند  الفت   نزدیکی قلب

ی برشمرده که درنتیاه ایما  مسلمانا  به  جود  مرده اسرت. هریچ عامرل دیگرری      ها را نعمتی الله   

 ها ایااد ک د. تواند این میزا  از الفت   برادری را در میا  انسا  جز دین اسالم نمی به

هرای اجتمراعی      از عوامل دیگر پایین بود  سرط  اعتمراد در جوامر  مختلرف  جرود نرابرابری      

تررین اصرون اسرالمی اسرت.      های اجتماعی از مهرم    کاهآ نابرابری اقتصادی است. گسترش عدالت

اسالم  هم از لریق تربیت اعتقادی   اخالقی مسلمانا    هم از لریرق  ضر  قروانین مختلرف بررای      

تواند از این لریق نقآ بسزایی در افزایآ سررمایه اجتمراعی    ک د   می رسید  به این هدف تالش می

 داشته باشد.



 
 های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری و نقش آن در تمدن سازی نوین اسالمی بررسی مؤلفه

 

 
 

13 

شده که با تبعیت از شریعت اسالم باهم متحرد   ها خواسته در برخی از  یات از انسا در قر   کریم 

انرد از:  یرات    د راز تفرقه   اختالف  زندگی اجتماعی خوبی داشته باشد. این  یات عبرارت  باش د   به

 سوره انفان. در  یرات دیگرری از   41عمرا     یه  سوره  ن 111   119سوره انعام   یات  113   119

که بر اسا  تفرو    اتحراد   بره دسرت   رد  م راف          شوند به این قر   کریم مسلمانا  دعوت می

سروره   2سوره حارات   یره   11مزایای مع وی   مادی  اجتماعات خاصی را تشکیل ده د  مان د  یه 

 عمرا . سوره  ن 114مائده    یه 

اده کرد  مؤلفه همبستگی   انسراام  ازجمله ملز مات برای ایااد تمد  نوین اسالمی حضور   پی

اجتماعی در میا  عموم    جامعه است. حتی در قر   کریم نیز  مده اسرت کره زمرانی جامعره د رار      

ها نفا    اختالف ایااد شود ب ابراین  قتی مردم جامعه متحد شروند   شود که در میا     اضمحالن می

عه حضور پررنگ   پر شوری خواه د داشت. امرام       جامعه را از    خود بدان د. در تمام امور جام

خصوص در میا  اقوام به نقآ تأثیرگرذار   ای نیز با  گاهی از این موضو  بارها در بیانات خود به خام ه

دهی تمد  نوین اسالمی بایستی بره   گیری   شکل اند. لذا در شکل کرده مؤلفه همبستگی اجتماعی اشاره

 این مؤلفه توجه اساسی کرد.

تروا  بره مؤلفره     دهی تمد  نروین اسرالمی نقرآ کلیردی دارد مری      های که در شکل مله مؤلفهازج

مشارکت اجتماعی اشاره کرد. لبق اندیشه مقام معظم رهبری در تحقق تمد  نروین اسرالمی بایسرتی    

شرایط را برای مشارکت مردم در ت ظیم اهداف   راهبردهای م اسب فراهم   رد. مصرادیق مشرارکت   

صرورت شررکت در انتخابرات      توا  بره مشرارکت در زمی ره سیاسری بره      ای را می مام خام ه فق نظر ا

قانو  اساسری  مشرارکت در    44صورت فعالیت در بازار برحسب اصل  مشارکت در زمی ه اقتصادی به

زبرانی   صورت همردلی   هرم   ها  مشارکت در زمی ه ر انی به صورت استفاده از رسانه زمی ه اجتماعی به

 ارند.اشاره د

مؤلفه دیگر که در فرای د تحقق تمد  نوین اسالمی نقآ کلیدی دارد مؤلفه اعتماد اجتماعی است. 
از بیانات مقام معظم رهبری در زمی ه تمد  نوین اسالمی مؤلفه اعتماد اجتماعی دارای اهمیت فررا ا   

ما  به تعرا       بستگیشدت دارای  ابستگی متقابل شده است. به هما  اندازه که  ا است: دنیای ما به

ها پیداکرده است. همچ رین گسرترش    همکاری دیگرا  رشد یافته  به هما  میزا  اعتماد به المی ا    
هرا   ابهرام در انتظرارات نقرآ      های پیوسته باعث افزایآ ناپایداری در نقآ نظام تمایز   ازدیاد نقآ

ر ابرط اجتمراعی میسرر گردیرده اسرت.       ع وا  صورتی از گردیده  امکا  بیشتری برای بحث اعتماد به
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همچ ین زندگی اجتماعی جدید تهدیدهای گسترده   جدیدی دارد    نچه را که خودساخته است در 

ای بره انباشرت      پذیری در جامعه مخالره دهد. برای ر یار یی با افزایآ  سیب معرض خطر قرار می
ی از دنیرای اجتمراعی معاصرر بررای     هرای بزرگر   ای نیاز اسرت. همچ رین بخرآ    ذخیره اعتماد گسترده

هرای فرن شر اختی   افرزایآ      هرا   نظرام   اعضایآ غیر شفاف   مبهم است. پیچیدگی نهادها  سازما 

شدت برای مردم   حتری کارش اسرا   غیرقابرل شر اخت سراخته       ها را به شا     جهانی حوزه عملیاتی
تراریکی هسرت. اعتمراد راهبرردی     که اغلب بیآ از هر زما  دیگر مابور بره عمرل در    لوری است به

است. بد   اعتماد امکا  اناام هریچ عملری     ضر ری برای ر یار یی با ابهام   تیرگی محیط اجتماعی
انرد.   ای اصل را بر اعتماد به همه مسئور    عموم مردم دانسرته   جود ندارد. به همین خالر امام خام ه

 مه امور جامعه مؤلفه اعتماد اجتماعی است.گیری تمد  نوین اسالمی زیرب ای ه در اق  در شکل
در خصوص مؤلفه  گاهی   بیداری   تأثیر    بر تمد  نوین اسالمی بایستی اذعا  داشت کره در  

تمد  نوین اسالمی  جامعه باید نیازهای خود را از مرحله ناخود گاه به خود گاه م تقل ک د ترا بتوانرد   
ی خود داشته باشد. ای که یرک جامعره بفهمرد   بدانرد     ها ها   خر جی موض  درستی در قبان  ر دی

نباید تحت تأثیر شایعه قرار بگیرد. مقام معظم رهبری با علم به این موضو  همواره سعی بر    دارنرد  

تا  حاد مردم  مسئور  نظام   حتی مسئور  سایر کشورها را نسبت به شرایط موجرود جهرا   گراه      
ای استفاده کرد   اصرل را   می نیز بایستی از این نکات ارزنده امام خام هبیدار ک  د. در تمد  نوین اسال

 بر  گاهی   بصیرت افزایی مردم گذاشت.

که تمد   ای بایستی اذعا  داشت برای این در رابطه با مؤلفه حمایت اجتماعی   فق نظر امام خام ه

یت متقابل اناام ده رد. بردین   نوین اسالمی شکل گیرد رزم است که مسئور    مردم از یکدیگر حما
ها   اقدامات صرورت گرفتره حمایرت     گیری ع وا  نمای ده خود در تصمیم مع ا که مردم از مسئور  به

های مختلف را در جهت بهبرودی   رفراه اجتمراعی مرردم صرورت       ک  د   همچ ین مسئور  حمایت

 ده د   در شرایط بحرانی در ک ار مردم باش د.

 را مطر  نمود. 1وا  نمودار ت در پایا  می لذا

 گیری نتیجه
صرورت عی ری      شرود اگر ره بره    ای ش اخته می ع وا  گ   پ ها  در هر جامعه سرمایه اجتماعی به

ای  گونه بررسی است. به ع وا  یک پدیده قابل ای به ملمو  نیست  لی در اق  در زیرپوست هر جامعه
ر قابل ارزیابی اسرت. بهتررین نرو  اسرتفاده از ایرن      که با مطالعات کمی   کیفی میزا  حضور این متغی

متغیر  استفاده    بر اسا  فره گ بومی هر کشور است. همچ ین مقام معظم رهبری تمد  اسالمی را 
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   به غایات مطلوبی برسد تواند رشد ک د به لحاظ مع وی   مادی میداند که انسا  در    فضا  فضایی می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 2مدل شماره  :1نمودار 

  
برسد که خدای متعان ا  را برای    غایات خلق کرده است. زندگی خوب   عزتم دی داشرته باشرد    

انسا  عزیز  انسا  دارای قدرت  دارای اراده  دارای ابتکار  دارای سازندگی جها  لبیعرت. تمرد  بره    

 سریر در ایرن مقالره سرعی    این مع ی است   هدف    رما  نظام جمهوری اسالمی این است. با این تفا

های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظرم رهبرری کدام رد   نقرآ    در      شد به این سؤان که مؤلفه

های سرمایه اجتمراعی شرامل اعتمراد اجتمراعی  مشرارکت       تمد  نوین اسالمی پاسخ داده شود. مؤلفه

ی برود. در رابطره برا مؤلفره     اجتماعی  همبستگی اجتماعی   گاهی   بیداری اسالمی   حمایت اجتماع

نفرس   های همچو  اعتماد به خدا  اعتمادبه اعتماد اجتماعی مقام معظم رهبری در بیاناتشا  از کلید اژه

نظام اسالمی استفاده کردند. در رابطه با مؤلفه مشارکت اجتمراعی امرام    ملی  اعتماد به مردم   اعتماد به

ت گسرترده در انتخابرات اسرتفاده کردنرد. در خصروص      ای از کلید اژه مشارکت مردم   مشارک خام ه

مؤلفه همبستگی اجتماعی مقام معظم رهبری بیانات زیادی در این رابطه داشت د می توا  به بیانرات در  

دیدار مردم استا  ایالم  بیانات در دیدار کارگرا  در گر ه صر عتی من را  بیانرات در دیردار نمای ردگا       

تمدن نوین 
 اسالمی

های سرمایه  مؤلفه
 اجتماعی

در دیدار کارگران در گروه  حضرت آیت اهلل خامنه ای

 صنعتی مینا

انقالب در دیدار مردم استان  حضرت آیت اهلل خامنه ای

 ایالم

در دیدار نمایندگان مجلس  حضرت آیت اهلل خامنه ای

 شورای اسالمی

انقالب در اجتماع مردم  حضرت آیت اهلل خامنه ای

 بجنورد

همبستگی 
 اجتماعی

مشارکت گسترده  مشارکت مردم یمشارکت اجتماع
 در انتخابات

اعتماد به نظام 
 اسالمی

 اعتماد به مردم
اعتماد به نفس 

 ملی

اعتماد 
 اجتماعی

 اعتماد به خدا

آگاهی و بیداری 
 اجتماعی

حمایت 
 اجتماعی

حمایت از کار  -سال تولید ملی
 و سرمایه اجتماعی

یت رهبری از حما
 صندوق توسعه ملی

حمایت رهبری از 
 ها دولت

 بیداری اسالمی ها بیداری ملت
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در اجتما  مردم با ورد اشراره کررد. در خصروص مؤلفره  گراهی         مالس شورای اسالمی   بیانات

ها   بیداری اسالمی اسرتفاده کردنرد.    های بیداری ملت بیداری اجتماعی مقام معظم رهبری از شاخص

های  و  سران تولیرد ملری  حمایرت از      ای در مؤلفه حمایت اجتماعی از شاخص درنهایت امام خام ه

 د لت استفاده کردند.ص د   توسعه ملی   حمایت از 

های سرمایه اجتمراعی بره  ره     در پایا  نیز ذکر شد که با توجه به بیانات مقام معظم رهبری  مؤلفه

اسرتفاده اسرت. مؤلفره     ها در  ه سطحی در تحقق تمد  نوین اسالمی قابل میزا  مفید   هر یک از   

د   مردم جامعه را با یکردیگر  شود جامعه د ار اضمحالن   نابودی نشو همبستگی اجتماعی باعث می

شرود کره مرردم در     ای مؤلفه مشارکت اجتماعی باعث مری  ک د.  فق نظر امام خام ه متحد   م سام می

صرورت فعالیرت در برازار     صورت شرکت در انتخابات  مشارکت در زمی ه اقتصادی به زمی ه سیاسی به

ها   در زمی ره   رت استفاده از رسانهصو قانو  اساسی  مشارکت در زمی ه اجتماعی به 44برحسب اصل 

جوی د. در رابطه با اهمیت مؤلفره اعتمراد اجتمراعی بایرد      زبانی مشارکت صورت همدلی   هم ر انی به

هرا     های پیوسته باعث افزایآ ناپایداری در نقآ اذعا  داشت به سبب  نکه نظام تمایز   ازدیاد نقآ

عا     همکاری در تمد  نوین اسالمی  نقآ تأثیرگذاری م ظور ت ابهام در انتظارات نقآ گردیده   به

 صورت جدی به این مؤلفه توجه شود. در تحقق تمد  نوین اسالمی دارد   رزم است به

در خصوص مؤلفه  گاهی   بیداری اجتماعی باید اشاره کرد که مقام معظم رهبری همرواره سرعی   

ور  سایر کشورها را نسربت بره شررایط موجرود     بر    دارند تا  حاد مردم  مسئور  نظام   حتی مسئ

ای اسرتفاده   جها   گاه   بیدار ک  د. در تمد  نوین اسالمی نیز بایستی از این نکات ارزنده امام خام ره 

کرد   اصل را بر  گاهی   بصیرت افزایی مردم گذاشت. در رابطه با مؤلفه حمایت اجتماعی  فق نظرر  

که تمد  نوین اسالمی شکل گیرد رزم است کره مسرئور     برای این ای بایستی اذعا  داشت امام خام ه

  مردم از یکدیگر حمایت متقابل اناام ده د. با توجه به مروارد مرذکور در صرورت عملیراتی کررد       

های سرمایه اجتماعی بر اسا  بیانات مقام معظم رهبری  تمد  نوین اسالمی به بهتررین شرکل    مؤلفه

 شود. ممکن ایااد می

 ت منابعفهرس
. توسعه ر ستایی با تاکیرد برر جامعره ر سرتایی ایررا        (1931غفاری  غالمرضا)   ازکیا  مصطفی -1

 .232تهرا   نشر نی  ص
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نشرریه    سرمایه اجتماعی  اصل محوری توسرعه   (1931الوانی  سید مهدی   سید نقوی  میرعلی ) -2
 .141  شماره تدبیر

ای  رشرته  های میا  د  فصل امه تخصصی پ  هآدر اسالم   (  سرمایه اجتماعی1932افسری  علی ) -9
   .  سان  هارم  شماره ا ن  بهار   تابستا قر   کریم

 .در اجتما  مردم با ورد ( 13/11/1931امام خام ه ای  سیدعلی  ) -4

 .در دیدار مسئور  نظام   میهمانا  ک فرانس  حدت اسالمی ( 23/11/1932  )------------- -1

 .در حرم مطهر رضوی  ( 11/11/1934 )  ------------ -1

 در دیدار نمای دگا  مالس شورای اسالمی. ( 13/19/1932 )  ------------ -1

  پ امرین سرالگرد رحلرت امرام خمی رری       در مراسرم بیسرت   ( 14/19/1939 )  ------------ -3

 اهلل(    )رحمه

   .دیدار معلما    فره گیا در  ( 11/12/1931 )  ----------- -3

بیررت  دیرردار مررداحا  اهررل  در  ( 21/11/1934 امررام خام رره ای  سرریدعلی )    ---------- -11

 .السالم علیهم

 .در دیدار مسئور  نظام ( 22/19/1931 )  --------- -11

  .دیدار نخبگا  علمی جوا در  (  23/11/1931 )  --------- -12

  .جمهور   اعضای هیأت د لت در دیدار رئیس ( 1/1/1932 )  --------- -19

 .در اجتما  زائرا    ماا را  حرم مطهر رضوی(  11/11/1931 )---------- -14 

 در دیدار کارگرا  در گر ه ص عتى من ا. ( 11/12/1939 ) ----------- -11

 در دیدار مسئور  نظام. ( 11/14/1939 ) ----------- -11

  .در دیدار اقشار مختلف مردم ( 13/11/1934 ) ---------- -11

 السالم. در دیدار مردم استا  ایالم در سالر ز  ردت امیرالمؤم ین علیه ( 29/12/1939 ) --------- -13

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36431
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29415
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29415
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36091
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 .  سیصد   نود د  به م اسبت  غاز سان هزار ( 91/12/1931 ) --------- -13

   . اپ د م تهرا   انتشارات کیها   دایره المعارف علوم اجتماعی  (1931سار خانی  باقر ) -21

    ترجمه م و هر صبوری تهرا   نشرر نری  ش اسی های ب یادین جامعه نظریه  (1911کلمن  جیمز ) -21

  اپ ا ن.

  اپ  هارم. صبوری تهرا   نشر نی   ترجمه م و هر ش اسی جامعه  (1913یدنز   نتونی )گ -22

 برین  رابطره  بررسری  ش اسری   جام  رشته ارشد نامه کارش اسیپایا   (1931)  حسین مالحس ی  -29

  گلسرتا   استا  در دبیرستا  سوم سان  موزا  دانآ بین در داری نو  دین   اجتماعی سرمایه میزا 
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