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  ) ره(سازي در اندیشه و اخالق حکمرانی امام خمینی  ملت
  * غزاله طاهري عطار

  ** آبادي اصغر سعد علی
  *** عزت اصغر پور علی

  7/3/92: پذیرش نهایی        17/11/91 :دریافت مقاله

  
  چکیده

افزایی هم سازي مستلزم فراهم آوردن مجموعه عواملی است که ممکن است دراهتمام به ملت
سازي توسعه ارزش و هدفی  یک ویژگی مهم فراگرد ملت. خود به تحقق ملتی واحد بینجامد

خردمندانه ملت، مقدمات کامیابی در مشترك است؛ هدفی دست یافتنی که از طریق ساماندهی 
در این مسیر، امام خمینی الگویی از رهبر خردمند و تالشگري را نمایان . تحقق آن فراهم شود
یید صاحبنظران با اتکا بر ایمان و توان راهبري خویش و با الگوگیري از سنت أساخت که بنابر ت

متحد و هدفمند براي رسیدن به اهداف  السالم توانست ملت ایران را بسیج کند و معلیه ینمعصوم
در این مقاله تالش شده است تا با استفاده از روش داده بنیاد، . مشترك به بذل جان و مال برانگیزد

الزامات ملت سازي و بسیج ملت ایران در سیره حکمرانی ایشان رصد شود؛ لذا در این پژوهش 
سازي پایدار در  سیري، شاخصهاي ملتپژوهی تاریخی و تف ابتدا با استفاده از روش اقدام

افزار  سپس کدهاي اولیه با استفاده از نرم ومورد شناسایی ) ره(هاي امام خمینی  اندیشه
MAXQDA  مضمون پایه از  20چندین مرتبه مورد تحلیل و بازبینی قرار گرفت و در نهایت
ده از شیوه دلفی فازي، ضریب در پایان با مراجعه به خبرگان و استفا. ها شناسایی شد مجموعه داده

  . اهمیت و تأثیر این عوامل مورد بررسی و تأیید نهایی قرار گرفت
، )ره( ، حکومت و ملیت در بیانات امام خمینی)ره( ملت در اندیشه امام خمینی :ها واژه کلید
  .، ملت سازي)ره(هاي دینی، حکمرانی اسالمی و اندیشه امام خمینیسازي براساس دادهملت
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  مقدمه 
. سازي امري راهبردي است که نوعی نگاه آینده نگرانه و آینده پژوهانه در آن نهفته است ملت

پذیرد و جوهره آن بر تعریف  اي برتر و آرمانی انجام میملت سازي با هدف شکلدهی جامعه
مبتنی است؛ هدفی که فرد فرد جامعه به آن متعهد هستند و نظام ارزشی و ایمانی هدفی مشترك 

  .دهد کند و مورد حمایت قرار میآنان، تحقق آن هدف را  آسان می
در این میان حضور رهبري فرزانه و متعهد به اهداف ارزشی جامعه، که از توان بسیاري در 

د باشد، فراگرد ملت سازي را آسان و تسهیل رهبري، هدایت، بسیج و متحد کردن ملت بهره من
کند بویژه رهبري مورد اعتماد عامه که بتواند الگویی مناسب را براي پیروي و حرکت امت به می

تر خواهد تر ادارك شود، برانگیزانندهالبته هر چه این اهداف ارزشی. سوي اهداف ملی عرضه کند
  .عدالت مداري را مدنظر عامه قرار دهد بود بویژه هنگامی که ظلم ستیزي، فقرزدایی و

امام خمینی از توکل، اعتماد به نفس و استقالل شخصیتی بسیاري برخوردار بود و در همه فراز 
. کردهاي مبارزه، با توکل بر خدا و تکیه بر باورهاي قلبی،  نهضت ملت ایران را راهبري میو نشیب

، دچار نومیدي و ارعاب نشد و مصمم و محکم، او پیش از انقالب در وضع خفقان بار آن دوران
مبارزه خویش را براي احیاي ملتی خردمند و متحد پیگیري کرد و بدین ترتیب به شخصیتی جهانی 
تبدیل شد که عالوه بر ملت ایران به طور قابل توجهی، سایر ملتهاي مسلمان را در عرصه جهان 

نکته قابل تأمل . را به پیروي از خود برانگیخت هاي سیاسیتحت تأثیر قرار داد و بسیاري از گروه
همت ایشان به وحدت کلمه و توسعه ملتی متحد معطوف  ۀاین است که در همه حال، بیشترین وجه

  .بود
گیرد مبنی بر اینکه الزامات ملت سازي و بسیج ملت ایران در اندیشه از این رو، سؤالی شکل می
  است؟ کدام) ره(و اخالق حکمرانی امام خمینی 

بر این اساس، این پژوهش مترصد این است که با تحلیل داده بنیاد و واکاوي بیانات، اندیشه و 
  .اخالق حکمرانی امام، راهبردهاي ملت سازي ایشان را رصد و صورت بندي کند

  

  مرور ادبیات پژوهش
به  Nascereبه معناي دنیاي مشترك و فعل  Natioاي است مشتق از ریشه التین ملت واژه

تا اواخر قرون وسطی و اوایل قرن بیست ).  152: 1380عالم، (معناي زاده شدن، زایش و تولد 
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شد که داراي اصل، تبار و نیاي مشترك و واحد بودند میالدي، ملت به گروه همخونی اطالق می
دي میال 1688سال در پس از آن با وقوع انقالب سیاسی در انگلستان ). 81: 1384شمس و یزدانی، (

در چهارچوب این مفهوم . ، مفهوم نوینی از ملت رواج یافت1789و انقالب کبیر فرانسه در سال 
شد که دولت به مثابه نماینده سیاسی آنان، متولی  وعه شهروندانی اطالق میمجدید، ملت به مج

، مفهوم ملت توسعه چشمگیري )قرن هجدهم(پس از آن ). 10: 1992، 1ولف(اعمال حاکمیت بود 
پردازان بسیاري به شکلهاي مختلف و از زوایاي گوناگون نظریه .)40: 1388قوام و زرگر، (فت یا

 . ملت را تعریف کرده و بدین نحو بر پیچیدگی آن افزوده اند

هاي در تعریفی ساده، ملت گروهی اجتماعی است در بین گستره گوناگونی از دیگر گروه
نکه ملت، نوعی از اجتماع انسانی است که به دلیل ضمن ای) 40: 1388قوام و زرگر، (اجتماعی 

، 2نرمن(ها و زبان مشترك، قابل بازشناسی است موطن و سرزمین مشترك، خاطرات، اسطوره
لتر معتقد است که ملت، هدف است نه واقعیت و اینکه ملتها مخلوق دست پروردگار آ). 4: 2006

  ).21: 1989، 3آلتر(د شوننیستند، بلکه طی فراگرد پیچیده آموزشی خلق می
چنین از است؛ هم 4پرسی تکراري و همه روزهگیري ملت، نتیجه همهرنان بر آن است که شکل

نظر وي، مفهوم ملت متضمن نوعی همبستگی معنوي است که به دلیل آگاهی تاریخی متمایز، 
الب هر ملت، میراثی غنی از خاطرات و آرمانها و رضایت و تمایل اعضاي جامعه به همزیستی در ق

در واقع رنان انگیزه و تمایل اعضاي ملت ). 7: 1391پور عزت و همکاران، (شود ایجاد و حفظ می
میلر نیز ). 42 :1388قوام و زرگر، (گیري ملت می داند را براي با هم بودن، اصل و اساس شکل

لیل مشترکاتی نظیر داند که به دهمچون رنان بر جنبه ذهنی ملت تأکید دارد و ملت را اجتماعی می
خود از  سرزمین، باورها، و تعهدات متقابل اعضایش، شکل می یابد و از طریق فرهنگی خاص

 کهن يگلنر نیز بر این است که ملتها). 1995، 5میلر(شود اجتماعات دیگر جدا و متمایز می
  ). 7: 1983، 8گلنر(هستند  بشریت 7، همبستگی، و مسئولیت مشترك6الگوهاي وفاداري

 
1 - Woolf 
2 - Norman 
3 - Alter 
4 - an every-day plebiscite 
5 - Miller 
6 - loyality 
7 - solidarity 
8 - Gellner 
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جان استوارت میل و رنان در قرن نوزدهم و وبر در اوایل قرن بیستم از صاحبنظرانی هستند که 
 1میل ملت را اجتماعاتی از تمایالت و احساسات. اندبر اهمیت ویژگیهاي ذهنی ملت تأکید داشته

یرند حتی اگر گداند؛ بر اساس این تعریف اعضاي هر ملت خود را به مثابه ملت در نظر میمی
  ).31: 1992، 2باوم هبس(هرگز یکدیگر را مالقات نکرده باشند 

  ايهروك نیز ضمن تأکید همزمان بر جنبه ذهنی و عینی ملت، آن را گروه اجتماعی گسترده
اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، مذهبی، زبانی، (داند که به دلیل ترکیبی از روابط عینی و متقابل می

در شاکله این . و بازتاب ذهنی این پیوندها در انظار عامه، سامان یافته است) یجغرافیایی، و تاریخ
تاریخ و سرنوشت مشترك، زبان و فرهنگ، و برابري : ملت، چند رابطه غیر قابل جایگزین است

  ).1996، 3هرچ(اعضا 
  :بنابراین تعاریف، ملت کلیتی است متشکل از عوامل و عناصر دوگانه

اقی که مشهود یا مشخص است و در تکامل و تطور ملت نقش دارد؛ عناصرعینی و آف) الف
هاي ملی، آداب و رسوم، نژاد، قومیت، سرزمین و عواملی نظیر زبان، پرچم، موسیقی و سرود

  .مذهب
 عناصر ذهنی و روانی یا انفسی که برخالف عناصر عینی، غیرملموس و سنجش ناپذیر) ب

ها، نمادها، خاطرات، باورها و ارزشها، فرهنگ و اسطوره ها واست؛ عواملی نظیر تاریخ، افسانه
  .بویژه امید به آینده مشترك

گیري و تداوم قابل تأمل است که عوامل ذهنی در مقایسه با عوامل عینی در شکلامتداد در این 
است به گونه اي که حتی برخی از کشورهایی که عوامل عینی مشترك  موجودیت ملت اثرگذارتر

سازي اند با خلق عوامل ذهنی مشترك از طریق سازوکارهایی نظیر تاریخاند، توانستهاشتهپرقوتی ند
  .پردازي به ملتی منسجم و یکپارچه مبدل شوندو دشمن

گیرد که عوامل اصلی انسجام همواره در تحلیل فراگرد ملت سازي این مهم مدنظر قرار می
  .)12: 1391پور عزت و همکاران، ( بخش آحاد ملت کدام است

سازي به خلق هویتی فرهنگی اشاره دارد که به قلمرو  از نظر برخی نظریه پردازان، عبارت ملت

 
1 - communities of sentiment 
2 - Hobsbawm 
3 - Hroch 
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پیش  1بسیاري از صاحبنظران بر این توافق دارند که دولت خوب. خاصی از دولت مرتبط است
پذیرند که دولت سازي جزء ضروري فراگرد شرط توسعه ملت است و در نتیجه بسیاري می

  ). 2006، 2دینن(سازي است  ملت
سازي تالشی است براي ساخت حکومتی واحد؛ حکومتی که از دیدگاه برخی دیگر، ملت 

ویژگی ثبات؛ : صرف نظر از دموکراتیک بودن یا نبودن، یک ویژگی برجسته و متمایز کننده دارد
؛ )96: 2000، 4ل؛ هیپ157: 2007، 3کامارا(همان ثبات و پایداري که الزمه بقاي همه سیستمهاست 

  .ثبات در وراي مقاطع زمانی
الملل، هر دولت ـ ملت  مستقل نیازمند توجه به این نکته نیز مهم است که مطابق با قوانین بین

  :برخورداري از چند عامل است
  ـ قلمرو و سرزمینی مشخص و تعریف شده

 ـ جمعیت

 ـ حکومتی مستقل، اثربخش، فعال و کارآمد

  ).108: 2000هیپل، (ها و روابط بین الملل براي ورود و فعالیت در عرصه ـ ظرفیت و توان الزم
شود که هویت هر دولت مستقل به وجود ملتی فعال در مرزهاي محصور آن بویژه تأکید می

شود انسجام، وحدت، سازي تالش می ؛ ملتی که در فراگرد ملت)156: 2007کامارا، (است  وابسته
یابی جمعی و تمایل به وحدت در آن نهادینه شود  خاطر و هویتهمبستگی، همسانی و تعلق 

  ). 335: 1997، 5آگوا(
سازي و ارتقا سطح  قابل تأمل است که در بسیاري از کشورهاي نامتجانس و ناهمگون، ملت

بر این باور است ) 1999( متس. شوداي جنجالی و مناقشه آمیز مبدل میانسجام و اتحاد ملی به مقوله
گیري ملت، وفاداري به دولت و اصطالح دولت ـ ملت بسیار مهمتر از وفاداري به شکلکه براي 
سازي به اقوام، در جریان ملت. )16: 1392سعدآبادي و پور عزت، ( ها و احزاب سیاسی استگروه

هاي ایجاد کننده اتحادي کالن، رسمیت هاي اجتماعی به مثابه سازهها و دیگر گروهنژادها، قبیله

 
1 - Well-functioning state 
2 - Dinnen 
3 - Camara 
4 - Hippel 
5 - Aguwa 
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هاي چند فرهنگی تضمین کننده حقوق فرهنگی، ارزشی و هنجاري مشیشود و خطده میبخشی
بنابراین ممکن است هر ملت در فضایی ). 383: 2006، 1برنمن(یابد اقلیتها،  مشروعیت می

چندفرهنگی شکل بگیرد با این حال، نبودن باورها، ارزشها، آیینها، رسوم، مذاهب ، و زبان مشترك 
وام شکل دهنده ملت بر حفظ زبان مادري و اجراي سنتها و آداب باستانی خود، و پافشاري اق

؛ 1998، 2کروگر(شود همواره موجب نوعی ناهمسانی و تضعیف هویت مشترك و انسجام ملی می
سازي باید با اتکا بر عواملی صورت پذیرد که اقوام گوناگون جامعه ؛ از این رو ملت)1997آگوا، 

باید توجه کرد که تضعیف هویت ملی، ممکن است به بحران مشروعیت ملی . را گرد خود آورد
شود واحد موجب می "دولت ـ ملت"مبدل شود بویژه در جوامع متکثر و ناهمگون، عدم تعلق به 

شود که که هر قوم و گروهی در پی ارزشها و منافع خود باشد؛ بدین ترتیب وضعیتی ایجاد می
گردد و به بروز گیري نوعی رقابت مستمر در عرصه اجتماع میموجب متمایزسازي اقوام و شکل

در نتیجه تمایل به استقالل و خود مختاري، ساختار ذهنی ملت را . انجامدبحران مشروعیت می
  . کندتهدید می

شود؛ زیرا در این سازي در جوامع متکثر با دشواریهایی روبه رو میاز این رو، گاهی ملت
شوند؛ این وضعیت اجباري موقعیتی به طور جبري به عضوي از جامعه مبدل می جوامع معموالً افراد

تواند دلیل مناسب و موجهی را براي جلب کند؛ زیرا نمیمتزلزل را بر ساختار ملت تحمیل می
وفاداري اقشار متمایز جامعه در برداشته باشد؛ از این رو، همواره مستعد بروز تعارضات و 

   . ها خواهد بودکشمکش
یک راه جلوگیري از بروز این گونه تعارضات، تالش براي توسعه ملت بر محور فرهنگ و 
مجموعه ارزشی خاصی است که در جامعه نامتجانس و متکثر به طور نسبی مقبولیت همگانی دارد 

-می    ؛ مثل تأکید بر دین اسالم در ایران؛ ضمن اینکه )1999، 5؛ ونتر1996، 4هیج و دون 3لیبنبرگ(

هاي تابعی که در مرزهاي محصور هر کشور گروه يان با احترام به باورها، ارزشها و سنتهاتو
کنند، هدفی واحد را سرلوحه عمل همه اتباع آن سرزمین و ملت قرار داد و با زندگی و فعالیت می

 
1 - Bornman 
2 - Kruger 
3 - Liebenberg 
4 - Duvenhage 
5 - Venter 
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سازي اقوام به انسجام و وحدت در نظر گرفتن مفهوم ملت ـ دولت و ملحقات آن از طریق ملی
؛ وحدتی که الزمه آن مشارکت عامه است؛ مشارکتی ارزش )91-97: 1997، 1جی اي(یافت دست 

محور و همه جانبه که آحاد جامعه را براي تحقق ارزشهایی همچون استقالل، آزادي و عدالت 
  .برانگیزاند) 654-655: 2001، همکارانو  2نلسون(اجتماعی 

  
  شناسی پژوهش روش

بنیاد به این  روش پژوهش داده. روش این پژوهش، اکتشافی و از نوع تحلیل داده بنیاد است
در . هاي برخاسته از داده یاري کند منظور به کار گرفته شده است تا پژوهشگران را در تولید گزاره

ه اي به کار گرفت یافته نظامروشهاي فرضی، سلسله  گونه پیش این روش بدون در نظر گرفتن هیچ
هاي در حال  ها و نیز از داده هاي اصلی و روابط منطقی میان آنها از میان داده شود تا مقوله می
ها و تحلیل آنها دو فراگردي  آوري داده آوري به دست آید؛ به همین دلیل در این روش، جمع جمع

ی در این نکته اصل. هاي حاصل به کفایت نظري برسد رود تا گزاره است که به موازات هم پیش می
خود ). 2006، 3میکس(ها ساخته شود  دهد نتایج مستقیمی از داده روش این است که اجازه می

هاي این پژوهش، مقاالت، کتابها و گزارشهاي علمی و  داده. شود ها نیز از متن استخراج می داده
) ره(مام خمینیها و آثار مکتوب بجا مانده از ا اي از سخنرانیها، مصاحبه چنین مجموعهسازمانی هم

و  4طور که گالسر همان. است ، و از عالم ذهن به عین آمده  است که واقعیت خارجی تلقی شده
گیري نظري، ضرورتا به یک نوع داده در مورد مقوله و یا یک  اند در نمونه بیان کرده 5استراوس

ها یا  ها و دیدگاه هشود، بلکه انواع گوناگون داد ها اکتفا نمی آوري داده نوع خاص روش براي جمع
دانایی فرد و (شود تا از آن طریق بتواند یک مقوله را درك کند  آراي علمی به پژوهشگر عرضه می

رود که اطالعات جدیدي به دست  گیري تا حدي پیش می در این روش، نمونه). 1383دیگران، 
  ).1967و  1978گالسر، (نیاید 

 بیانات، سخنرانیها، و رهنمودهاي امام و متن  در این مقاله، صحیفه امام به مثابه مجموعه

 
1 - A. J 
2 - Nelson et al 
3 - Meeks 
4 - Glaser 
5 - Strauss 
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نامه سیاسی الهی ایشان، یک واحد تجزیه و تحلیل تلقی، و تحلیل شده است ضمن اینکه وصیت
  .استفاده شده است MAXQDAافزار  براي تحلیل داده بنیاد متون مورد نظر از نرم

از منابع گوناگون  اي است، پژوهشگران از آنجا که بخش عمده این پژوهش، کتابخانه
بر . اند استفاده کرده) ها و نیز پایگاه اینترنت و نمایه کتابها، مقاالت، پایان نامه(آوري اطالعات  جمع

هاي کیفی نظیر  هاي مورد استفاده در این پژوهش، شامل انواع گوناگونی از داده این اساس داده
زانه پاسخ دهندگان و تعامالت و گفتگو، مشاهده، مصاحبه، گزارشهاي عمومی، یادداشتهاي رو

جمع آوري اطالعات در این تحقیق، روش  شیوهتفکرات خود پژوهشگر است ضمن اینکه 
هاي عمیق با خبرگان به منزله  در این مطالعه، مصاحبه. مصاحبه عمیق و پرسشنامه هفت مقیاسی است

ي اولیه به صورت کامالً هامصاحبه. ها مورد استفاده قرار گرفته است آوري داده روش اصلی گرد
هاي باز و ساختار نیافته انجام گرفت و به مرور با توجه به پاسخهاي سؤاالت و کدگذاري مصاحبه

چند تمام نخهاي بیشتر براي سؤاالت بعدي، شکل سؤاالت تاحدي تغییر کرد؛ هراولیه و یافتن سر
  .حقیق بودسؤاالت مرتبط با موضوع و در چارچوب پی بردن به سؤاالت اصلی ت

جامعه آماري این پژوهش، تمام خبرگان و متخصصان مدیریت دولتی، مطالعات سیاسی، دفاع  
مشی گذاري است که در این حیطه، صاحب تجربه، صاحب اثر پژوهشی یا کاربردي و  ملی و خط

 هاي یاد شده نفر از استادان با تجربه و صاحبنظر در حیطه 21نمونه آماري پژوهش . صاحب نظرند
هاي تهران، علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی و دانشگاه امام حسین  از دانشگاه

  . پژوهش از حیث جهتگیري، بنیادي، و بر مبناي اهداف، اکتشافی است. السالم هستند علیه
گلوله برفی روشی سودمند براي مطالعات . است 1روش نمونه گیري تحقیق، روش گلوله برفی

در این روش، نفر اول، شخص دوم را به پژوهشگر معرفی می کند و نفر . کیفی و اکتشافی است
نمونه گیري در این روش، هدفمند و راهبردي است . بعدي نیز همین طور و این روند ادامه می یابد

در مرحله دوم . حل مسئله انتخاب می شوند و خبرگان بر اساس اهداف خاص تحقیق و راهبردهاي
گیري تصادفی  آوري آراي خبرگان براي اجرا در شیوه دلفی فازي از روش نمونه به منظور جمع
  .ساده استفاده شد

گیري از مبانی نظري فارسی و التین و استفاده از نظر در طراحی پرسشنامه نیز با بهره
صاحبنظران و استادان محترم، عوامل بالقوه مرتبط با موضوع شناسایی و ابتدا پرسشنامه مقدماتی، و 

 
1 - Snowball Sampling 
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در تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی . پس از تعیین اعتبار و روایی آن، پرسشنامه نهایی تهیه شد
تفاده، و به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفاي کرونباخ استفاده اس) اعتبار محتوا(محتوا 

پرسشنامه میان استادان دانشگاه تهران، عالمه  28بدین منظور یک نمونه اولیه شامل . گردیده است
ها و به کمک نرم  هاي این پرسشنامه طباطبایی و پیام نور پیش آزمون، و سپس با استفاده از داده

از آنجا که ضرایب . میزان ضریب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد SPSS افزار آماري 
    ) 7،92(است  بزرگتر 0.7آلفاي به دست آمده براي تک تک متغیرها و ابعاد محاسبه شده از 

  .توان نتیجه گرفت که پرسشنامه مورد استفاده، از توان اعتماد الزم برخوردار استمی
رد دلفی فازي و شناسایی عوامل پژوهش، سؤال نهایی پرسشنامه بدین پس از سه مرحله فراگ

  :شکل مطرح شد
تواند به مثابه یکی از شاخصهاي  از نظر شما هر یک از عوامل ذکر شده تا چه اندازه می

  ، مورد توجه قرار گیرد؟)ره(هاي امام خمینی  سازي پایدار در اندیشه ملت
  
 1دلفی فازي روش

این   بندي توصیفی اولویت و مهم موضوعات تعیین براي کارا ابزاري منزله به دلفی روش
 شرکت که است مطالعاتی حاصل این روش،. شده است شناخته هاي مدیریتی تصمیم در عوامل

 داده انجام گروه متخصصان بین اجماع کسب براي روشی خلق با هدف 1950 دهه در 2راند

  ).15-21: 2004، 4و پاولفسکی 3اوکولی(است 
روش سنتی دلفی، همیشه از همگرایی ضعیف نظر متخصصان، هزینه اجرایی زیاد و احتمال 

و همکاران براي بهبود روش دلفی  5موري. حذف نظر برخی از خبرگان، مورد انتقاد بوده است
عرضه کردند  1985سنتی، مفهوم یکپارچه سازي روش دلفی سنتی با نظریه فازي را در سال 

 ).    68: 2000، 7و یانگ 6اچسو(

 
1 - fuzzy Delphi 
2 - Rand 
3 - Okoli 
4 - Pawlowski 
5 - Mouri 
6 - Hsu 
7 - Yang 
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و همکاران کاربرد نظریه فازي را در روش دلفی بیشتر معرفی کردند و الگوریتم  1ایشیکاوا 
  ). 1934: 2008، 3و چن 2کو(یکپارچه سازي فازي را توسعه دادند 

عدد فازي مثلثی را براي دربرگرفتن نظر متخصصان و ایجاد روش  4و یانگاچسو پس از آنها  
  )69: 2000اچسو و یانگ، (ر بردند دلفی فازي به کا

استفاده شد که از ) 1993(در این پژوهش از روش دلفی فازي پیشنهاد شده بوسیله ایشیکاوا 
 دلفی روش اجراي الگوریتم. المللی است ترین دلفی فازیهاي مورد استفاده در سطح بین رایج
  .شده است داده نمایش 1 شکل در فازي

 

  )214: 1392میرزایی اهرنجانی و همکاران، ( فازي دلفی روش الگوریتم اجراي ـ 1شکل 
 

1 - Ishikawa 
2 - Kue 
3 - Chen 
4 - Yang 

 انتخاب خبرگان و تشریح مسایل

 خبرگان رايب فرستادنتهیه پرسشنامه و 

 )محاسبات فازي(دریافت نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل آنها 

 بندي پاسخها و اعالم توافقات  طبقه

آیا اجماع بخوبی 
 صورت گرفته است؟

 دلفی و تحلیل فراگردتهیه گزارش از فراگرد 

 لیب

 خیر
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  فازي دلفی روش فرایند
اي   ؛ بدین منظور از یک طیف هفت گزینه)خبرگان( 1آوري نظر گروه تصمیم جمعـ  1
این طیف از گزینه کامال نامناسب تا گزینه کامال مناسب . استفاده شد 2هاي زبانشناختی متغیر
  . بندي شد رده

هاي کالمی به اعداد فازي  ؛ براي تبدیل متغیر3هاي کالمی به اعداد فازي مثلثی تبدیل متغیرـ  2
  .، استفاده شد)1995(  4مثلثی از روش عرضه شده توسط کلیر و یوان

 و عوامل با آنها موافقت میزان خبرگان درباره نظر کسب هدف با این پژوهش  پرسشنامه 
 کامال نامناسب، کالمی نظیر متغیرهاي طریق از خبرگان لذا است؛ شده الگو طراحی معیارهاي

  .اند کرده ابراز را خود رأي مناسب، کامال مناسب، ،...  نامناسب،

 است اثرگذار متغیرهاي کیفی به نسبت آنها ذهنی تعابیر بر افراد ویژگی متفاوت آنجا که از

 با این متغیرها. اند داده پاسخ سؤالها به یکسان ذهنیت با کیفی، خبرگان متغیرهاي دامنه تعریف با
هاي  بیانگر متغیر 1جدول شماره  .است  شده تعریف فازي مثلثی اعداد شکل به 1 جدول به توجه

  .کالمی و عدد فازي مثلثی نظیر آن است
 

  کالمی متغیرهاي مثلثی فازي اعداد ـ 1جدول 
 متغیر کالمی عدد فازي مثلثی متناظر

)9،10،10(  کامال مناسب 
)7،9،10(  مناسب 

)5،7،9(  تا حدودي مناسب 
)3،5،7( تاثیر بی   

)1،3،5( مناسب تا حدودي نا   

)0،1،3(  نامناسب 
)0،0،0(  کامال نامناسب 

  
  
 

1 - Decision group 
2 - Linguistic variables 
3 - Triangular fuzzy numbers 
4 - Klir & Yuan 
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نظر  بازتاب دهنده خبره مورد ijTمعیار،  هر در خبره؛ هر براي ijTمثلثی  فازي عدد خلقـ  3
 :زیر است شرح به

),,( ijijijij UMLT =  
  که  در آن

{ } jLMinL ijij ∀=  
  

{ } jUMaxU ijij ∀=  
  

n
n

i
ijij MM ∏

=

=
1

 

  :که طوري  ام اشاره دارد به  jبه معیار  jو اندیس  iبه خبره  iاندیس 
  
ijX مقدار ارزیابی خبرهi  ام در معیارj  ام است)i = 1, 2,..., n ,  j = 1, 2,...,m .(  

 مورد در متخصصان گروه اجماع اشاره به براي مثلثی فازي عدد در ijMهندسی   میانگین

 پایانی نقطه دو به مثابه کارشناسی نظرهاي حداقل و حداکثر اندازه .است رفته کار به معیار هر

حداقل آراي خبرگان،  و اندازه حداکثر .)83: 1998، 1چانگ(شود  می استفاده مثلثی فازي اعداد
و دقت محاسبات را کاهش ) 367: 2003، 2مایخالوف(نماینده مناسبی براي کل دامنه تغیرات نیست 

کمبود در تجمیع نظر خبرگان از میانگین هندسی اندازه ابتدایی و انتهایی براي رفع این . دهد می
  ):52: 1994، 3دیویس(استفاده شد 

n
n

i
ijij LL ∏

=

=
1

 

 

n
n

i
ijij UU ∏

=

=
1

 

 
1 - Chang 
2 - Mikhailov 
3 - Davis 
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براي فازي زدایی کردن استفاده  2؛ از فرمول نقطه ثقل مرکزي ساده1فازي زدایی کردنـ  4
  .شده است

  

6
4 ijjij

ij

UML
S

++
=

 
، حد وسط عامل که از میانگین 6عدد  عاملبه عنوان مثال، پس از حصول به اجماع حد پایین 

را به خود اختصاص  9و حد باال عدد  7دست آمده عدد  هاي خبرگان به هندسی تمام حد وسط
  :داریم ijSاند؛ براي محاسبه  داده

16.7
6

9)7(46
=

++
=ijS  

  
 .کنید انتخاب نامناسب عوامل کردن غربال منظور را به α 3آستانه مقدار یکـ  5

  : شود اگر عامل تأثیرگذار پذیرفته می) الف
α≥ijS  

  :شود اگر تأثیرگذار پذیرفته نمی عامل) ب
α<ijS  

اساساً مقدار آستانه با استنباط ذهنی تصمیم گیرنده معین می شود و مستقیما بر تعداد عواملی 
هیچ راه ساده یا قانون کلی براي تعیین مقدار این آستانه . که غربال می شود تأثیر خواهد گذاشت

 7نیز عدد در این پژوهش . را به مثابه حد آستانه در نظر گرفتند 7، عدد 4چن و وانگ. وجود ندارد
  .به منزله حد آستانه در نظر گرفته شد

  
  )ره(استراتژیهاي ملت سازي در سیره اخالقی امام 

شود که ایشان هنگام برخورد هاي سیاسی امام خمینی، مالحظه میبا تأمل در سخنان و نوشته

 
1 - Defuzzification 
2 - Simple center of gravity 
3 - Threshold Value 
4 - Chen & Wang 
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اختالف تأکید با جامعه، بیش از هر چیز بر اهمیت وحدت کلمه و انسجام اجتماع و دوري جامعه از 
اي از داللتها و اشارات کالمی را مدنظر قرار داد که از طریق آنها براي توان مجموعهاند و میداشته

ها و داللتها در برخی از مهمترین این اشاره. اندکردهتضمین وحدت و انسجام عمل عامه تالش می
  :استشده ذیل فهرست 

ل تاریخ بسیارند رهبرانی که پس  از تکیه در طوـ  قدر شناسی و سپاسگزاري از مردم. 1
ها و سخنرانیهاي امام ولی با تأملی در دیدگاه. بر مسند قدرت، هم خدا را از یاد بردند و هم مردم را

. اندهاي متفاوت اجتماعی داشتهشود که ایشان تأکید زیادي بر قدردانی از گروهخمینی مالحظه می
پروردگار . ی ایشان ریشه دارد؛ زیرا این سنت، سنتی الهی استاین سنت در اندیشه و باورهاي مذهب

عالمیان، گرچه قدیم االحسان است با لطف و بزرگواري کارهاي شایسته بندگان خود را احسان به 
بندگان ). 386: 1ج ، 1363المیزان، (دهد راه خویش برمی شمرد و آنها را به بهترین وجه پاداش می

  !اي را ارج می نهند نعمت دهندهصالح خدا نیز نعمت هر 
 امام خمینی همواره بر قدردانی از آحاد جامعه جدیت داشته اند،. قدردانی از مردم) الف

اصناف گوناگون مردم را مد نظر قرار می دادند و در مناسبتهاي گوناگون با تعابیر زیبا و بدون 
  :جملهمبالغه، ایثار، فداکاري و مقاومت ملت را ارج می نهادند؛ از 

     باید گفت، انقالب ایران بهترین انقالبی بوده است که در دنیا تا کنون پیدا شده است و«
اش هم این است که ملت مسلمان، انقالب کردند؛ انقالب حزبی یا کودتاي نظامی نبوده است؛ نکته

طرف را بلکه مال خود ملت بوده است و خود ملت قیام کرده است و خود ملت پیش برده است و 
  ).68 :10ج ، 1361، خمینی امام(» شکست داده است و ملت هم ملت اسالمی بوده است

ملت ایران را باید ما از آنها تشکر کنیم، ملت بیداري است، ملت هوشیار و مقاومی است در «
بیند، این همه کشته می دهد در عین حال مقاومت می مقابل ظلم در عین حالی که این همه ظلم می

  ).1: 2ج ، 1361، خمینی امام( »کند
کند که به داند و اظهار میحتی در مواردي ملت انقالبی ایران را مایه افتخار جامعه اسالم می

  :کنمهم عصر بودن با چنین ملتی افتخار می
من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر، بهتر از ملت حجاز «

صلی علیه و آله وسلم و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی  در عصر رسول اهللا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 207 /  )ره(ملت سازي در اندیشه و اخالق حکمرانی امام خمینی 

 

  ).وصیت نامه سیاسی الهی امام(» ...صلوات اهللا علیهما می باشند
بینیم که ملت ایران از قواي مسلح نظامی و انتظامی و سپاه و بسیج تا قواي مردمی از امروز می«

و مردم پشت جبهه با کمال شوق و اشتیاق چه فداکاریها عشایر و داوطلبان و از قواي در جبهه ها 
اسالم باید افتخار کند که چنین فرزندانی تربیت نموده و ما ... آفرینند ها میکنند و چه حماسهمی

وصیت نامه سیاسی الهی (» ...باشیم همه مفتخریم که در چنین عصري و در پیشگاه چنین ملتی می
  ).امام

  .است "ملت"همه این موارد، تأکید بر واژه نکته جالب توجه در 
امام خمینی عالوه بر تشکر مکرر از آحاد ملت، . قدردانی از شهیدان و مبارزان) ب

خدمات برجسته و تالشهاي بی دریغ افراد و شخصیت ها را نیز به تناسب اهمیت آنها ارج می نهاد 
ه کرد که بویژه قدردانی از شهیدان و باید توج. و با عطوفت و فروتنی از آنان سپاسگزاري می کرد

  :هاي بقاي ملت و کشور به شمار می روندرزمندگان بسیار حائز اهمیت بود؛ زیرا این گروه استوانه
سالم بر شهداي پاسداران انقالب اسالمی و تمامی نیروهاي مسلح متعهد اسالمی، سالم بر «
ر خانواده هاي شهدایی که با صبر و شکیبایی درود خداوند ب. پرور آنانهاي عزیر و قهرمانخانواده

هاي تاریخ معاصر را ترسیم و مقاومت و با تقدیم عزیزان خود به خدا و اسالم، بزرگترین حماسه
هاي عزیز شهداي پاسدار قدردانی می کند و ملت شریف ایران از شما خانواده... کنند کرده و می

قدس خداوند نصیب شما و همه شهداي اسالم و باالتر از این، تقدیري است که از بارگاه م
اینجانب به عنوان یک خدمتگزار و دعاگوي حقیر، خود و ملت را ... وابستگان آنان خواهد شد 
ج ، 1361، خمینیامام (» ...نمایمدانم و از خداوند بزرگ طلب مغفرت میمرهون این عزیران می

13 :11.(  
ید بر رشادت رزمندگان، کل ملت در برابر آنها مل است که در این جمالت ضمن تأکأقابل ت

  .اند مدیون و متعهد انگاشته شده
ایشان طی جنگ نیز در هر مناسبتی رشادتهاي قواي اسالم را ارج می نهاد و با بهترین تعبیرها از 

توسط رزمندگان اسالم، طی  "اهللا اکبر"هاي آنان قدردانی می نمود؛ از جمله پس از فتح قله
  :ه رئیس جمهور از آنان چنین قدردانی کردتلگرافی ب
و به اسارت  "اهللا اکبر"جناب آقاي رئیس جمهور، مراتب تقدیر اینجانب در تصرف ارتفاعات «
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گرفتن شمار کثیري از دشمنان اسالم را به نیروهاي مسلح و فرماندهان محترم آنان که با هماهنگی 
مطمئن باشید و باشند که با  حفظ . ند، ابالغ نماییدو انسجام، پیرزومندانه بر قواي شیطانی غلبه کرد

خداوند . وحدت و هماهنگی و اتکاي به خداوند تعالی، پیروزي نهایی از آن نیروهاي اسالمی است
  ).229: 14، ج 1361خمینی،  امام(» متعال، پشت و پناهتان باشد

  :نمودچنین تأکید میایشان هم
نمایم که قدر این ملت را بدانید و در وصیه میبه مجلس و دولت و دست اندرکاران، ت«

خدمتگزاري به آنان، خصوصا مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان، که نور چشمان ما و اولیاي 
نعم همه هستند و جمهوري اسالمی، رهاورد آنان و با فداکاریهاي آنان تحقق پیدا کرد و بقاي آن 

وصیت (» خود را از مردم و آنان را از خود بدانیدنیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید و 
  ).نامه سیاسی الهی امام

شود که کل ملت در برابر رزمندگان و شهیدان، و مجموعه با دقت در این جمالت مالحظه می
  . شوندکارگزاران در برابر ملت مسئول و مدیون تلقی می

حکومتی، آحاد جامعه و در  ـ رکن و ستون پایه بقاي هر مردمداري و همراهی با مردم. 2
هاي آن، و همکاري، همدلی و پشتیبانی مردم از حکومت، موجب تحکیم پایه. یک کالم مردمند

شود بالعکس هر گونه احساس بی عدالتی به عدم رضایت مردم، و از هم گسیختگی ملت منجر می
در هنگامه چه بسا ملتهایی که . سازدو موجبات تضعیف و اضمحالل حکومت را فراهم می

اند و چه بسا  حکومتها و تمدنهایی نامالیمات، سست شده و فقط به منافع شخصی خویش اندیشیده
که به دلیل نارضایتی، عدم حمایت وعدم برخورداري مردمشان از هویت ملی، تسلیم غاصبان شده 

ي دوسویه است ارابطه حمایتی رهبري و ملت رابطه). 12: 1385طاهري عطار، (اند به تاریخ پیوسته
  .ماندکه در صورت اهتمام متقابل پایدار می

خیرخواهی و مردمداري، دو ویژگی ضروري براي حاکمند؛ حاکمی که صادقانه با مردم رو به 
سازد و در جریان این مراوده، منافع ملت را تأمین و شود و امکان مراوده با آنان را فراهم میرو می

شود که گاهی بدین ترتیب فضایی ایجاد می کند؛برطرف می موانع خدمت رسانی به جامعه را
چنین . شودصرفا با ابالغ یک پیام غیرمستقیم، بخش قابل توجهی از مشکالت اجتماعی حل می

  . روشی در سنت رهبري امام خمینی بسیار محسوس بود
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فی می کرد و چنین از مردم با عنوان ولی نعمت خود یاد، و خود را خدمتگزار آنان معرامام هم
  :شمردغم آنها را بزرگ می

من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اوالد خود را از دست داده اند می افتد، سنگینی در «
توانم از عهده این خسارت ـ که بر ملت ما توانم تاب بیاورم، من نمیشود که نمیدوشم پیدا می

خداي . کنم که همه چیزش را در راه خدا دادتوانم تشکر از این ملت بوارد شده ـ بر آیم، من نمی
  ).3: 5، ج 1361خمینی،  امام(» تبارك و تعالی باید به آنها اجر عنایت فرماید

ما زجرمان، زجر این ملت است؛ من وقتی صورت این مردهایی که بچه هایشان، پسرهایشان را «
در مقابل این کند اش را پاره میمن وقتی این مادري که یقه. برمآید، زجر میاند در ذهنم میکشته

خمینی،  امام(» دهد ما رابیایید من را بکشید، شما که جوان  من را کشتید، این زجر می  چیزها که
  ).249: 2، ج 1361
اینک من به همه عزیزانی که خانه و کاشانه و جگرگوشگان خود را در این حوادث و میدان «

که یقیناً شما احساس همدردي این خدمتگزار و پدر پیر کنم اند، عرض میکارزار از دست داده
کنید که من ویرانی خانه هاي شما را ویرانی خانه خود، و شهادت و جراحت خود را درك می

دانم و با شما هستم و شما را به صبر و عزیزان و فرزندان شما را شهادت و جراحت فرزندان خود می
  ).60: 20، ج 1361خمینی،  ماما(» کنممقاومت سفارش می

  .این سخنان در تأمین نوعی روحیه و همدلی میان رهبر و جامعه بسیار اثربخش و مؤثر بود
سازي تقویت یکی از ارکان مهم در فراگرد ملتـ  باوري و روحیه ملی تقویت خود. 3

شد که امام خمینی در بسیاري از موارد مشاهده می. روحیه خودباوري در میان آحاد ملت است
  :چنین تأکیداتی کرده اند

هاي باید هوشیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست بازار پیوسته به غرب و شرق با وسوسه«
شیطانی شما را به سوي این چپاولگران بین المللی نکشند با اراده مصمم و فعالیت و پشتکار خود به 

ها قیام کنید و بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریکا و شوروي کم ندارد و رفع وابستگی
اگر خود خود را بیابد و یأس را از خود دور کند و چشمداشت به غیر خود نداشته باشد در 
   درازمدت، قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارد و آنچه انسانهاي شبیه به اینان به آن 

ند، شما هم خواهید رسید به شرط اتکال به خداوند تعالی و اتکاي به نفس و قطع وابستگی ارسیده
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ها براي رسیدن به زندگی شرافتمندانه و خارج شدن از تحت سلطه به دیگران و تحمل سختی
  ).وصیت نامه سیاسی الهی امام(» اجانب
ان و حیله گران تاریخ حضور شما مردم عزیز و مسلمان در صحنه است که توطئه هاي ستمگر«

حضور شما در صحنه است که گرد یأس و درماندگی بر چهره هاي منافقین و  .کندرا خنثی می
حضور شما مردم شجاع و با ایمان است که خط اصیل اسالم را بر . پاشدمتحدان بی آبرویش می

ن گذشته است که حضور شما مردم مؤمن و از جا. ایران و به امید خدا بر جهان حاکم خواهد نمود
   ها و حضور شما در صحنه، تمام من. کندروشنفکران غرب و شرق را براي همیشه رسوا می

» ...کوبد و ما و اخوت اسالمی را جایگزین آن نموده و می نماید هاي شیطانی را کوبیده و میمنیت
  ).22تا  3: 15، ج 1361خمینی،  امام(

       خود باوري و مشارکت فعال ملی از آحاد ملت امام در ادامه ضمن گوشزد کردن آثار 
  :خواهد که هرگز صحنه انقالب را ترك نکنند و مسئوالن را تنها نگذارندمی
بسیار دقت کنید و کامال به هوش باشید و هوشیارانه با آرامش کامل ولی با ! دوستان عزیزم«

کند و با شما، همه دشمنان رسول تواند تمام توان در صحنه باشید که بی شما هیچ کس، هیچ نمی
بوسد و به یکایک شما خمینی دست یکایک شما را می... اکرم و ائمه اطهار نابود خواهند شد

ام، من با شما یکی هستم و داند که بارها گفتهگذارد و یکایک شما را رهبر خود میاحترام می
  ).23: 15ج  ،1361 ،خمینی امام(» ...رهبري در کار نیست

و  انقالب اسالمى همان رمز پیروزى است و رمز پیروزى را ملت مى داند يتردید رمز بقابى "
حکومت  نسلهاى آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلى آن انگیزه الهى و مقصد عالى

وصیت ( "است اسالمى و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه براى همان انگیزه و مقصد
  ).لهی امامنامه سیاسی ا

شود که امام در تأمین وحدت کلمه، چنان جدي است که حتی نقش رهبري را نیز مالحظه می
گویا هر شخص . مستقر در بافت ملت می داند و شأنی هولوگرافیک و همه گیر براي آن قائل است

کند و بقیه گیرد؛ رهبري پیشه میافتد به اخالص سبقت میاز این ملت که در کاري پیش می
  .شونداعضاي ملت، از جمله رهبر رسمی، پیرو او می
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  هاي پژوهش و عوامل استخراج شده یافته
هایی  گیري از مصاحبه هاي پژوهش با بهره در گام نخست، طی فراگرد گردآوري و تحلیل داده

سازي  معطوف به شناسایی عوامل ملت(هاي اولیه پژوهش  نیمه ساختار یافته با خبرگان منتخب، داده
ها  در گام دوم، متن پیاده شده مصاحبه. گردآوري شد) هاي امام خمینی قدس سره در اندیشه

کد اولیه شناسایی و استخراج شد؛ سپس  81ین مرتبه مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفت و چند
چندین مرتبه مورد تحلیل و بازبینی قرار گرفت  MAXQDAافزار  کدهاي اولیه با استفاده از نرم

ها شناسایی، و شبکه مضامین به صورت ذیل استخراج  مضمون پایه از مجموعه داده 20و در نهایت 
  ).2جدول (شد 

  )ره(هاي امام خمینی  سازي در پرتو اندیشه ملت هاي مبنایی مفاهیم و گزاره ـ 2جدول 

ف
ردی

  

هاي  مفاهیم و گزاره
ف مبنایی

ردی
  

هاي  مفاهیم و گزاره
ف مبنایی

ردی
  

هاي  مفاهیم و گزاره
ف مبنایی

ردی
  

هاي  مفاهیم و گزاره
 مبنایی

 6 تقویت خودباوري 1
تعهد متقابل آحاد 

 جامعه
11 

 نفی نژاد و 
گرایی قومیت  

16 
حاکمیت گفتمان و 
 پرهیز از خشونت

 7 پرهیز از تفرقه 2
تعهد مردم به شهیدان 

 و جانبازان
 اصل مشروعیت نظام 17 تقوا 12

3 
شهید پروري و 
 مجاهدت

8 
تعهد کارگزاران به 
 آحاد ملت

 18 اخالص 13
پرهیز از نیرنگ در 

 سیاست

4 
احساس هویت 
 مشترك

اخالق محوریت 9  19 رضایت توده مردم 14 
مشارکت   توسعه

 اجتماعی

محوري مردم 10 وحدت کلمه 5  15 
نگرش به پست و مقام به 
 مثابه امانت و تعهد الهی

20 
پایبندي به اصول 
 اسالمی

  

  ها از طریق رجوع به خبرگان یافته  ارزیابی
سازي پایدار را از  ملتدر این پژوهش، پژوهشگران تالش کردند تا تعدادي از شاخصهاي 

بر مبناي مباحث مطرح شده استنباط کنند تا این عوامل را با مراجعه به ) ره(دیدگاه امام خمینی 
خبرگان و استفاده از شیوه دلفی با رویکرد فازي، مورد سنجش قرار دهند و این فراگرد را تا حدي 

  . راحی شده به دست آیدهاي عقالنی ط ادامه دهند که اجماع نظر خبرگان درباره گزاره
خبرگان و اجراي فراگرد دلفی فازي، نهایتا اجماع، و نتـایج بـه شـرح     يآوري آرا پس از جمع

  :به دست آمد 3جدول شماره 
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 میانگین آراي خبرگان در مرحله نهایی فراگرد دلفی فازي ـ 3جدول 

 شاخص  ردیف
میانگین هندسی حد 
 باال عدد مثلثی فازي

میانگین هندسی حد 
 وسط عدد مثلثی فازي

میانگین هندسی حد 
 پایین عدد مثلثی فازي

عدد فازي 
 زدایی شده

 9.833 10 10 9 وحدت کلمه 1

 9.736 10 9.905 8.797 رضایت توده مردم 2

 9.736 10 9.905 8.797 اصل مشروعیت نظام 3

 9.640 10 9.810 8.598 تقوا 4

محوري مردم 5  8.404 9.717 10 9.545 

6 
پروري و شهید 

 9.452 10 9.624 8.214 مجاهدت

7 
احساس هویت 
 9.452 10 9.624 8.214 مشترك

 9.452 10 9.624 8.214 نفی نژاد و قومیت 8

 9.269 10 9.441 7.847 پرهیز از تفرقه 9

 9.269 10 9.441 7.847 اخالص 10

11 

نگرش به پست و 
مقام به مثابه امانت و 

 تعهد الهی
7.670 9.351 10 9.179 

12 
تعهد مردم به 

و جانبازان شهیدان  
7.787 9.317 9.905 9.160 

13 
پرهیز از نیرنگ در 

 8.729 9.905 8.881 6.946 سیاست

 8.545 9.810 8.681 6.737 تعهد متقابل آحاد جامعه 14

15 
تعهد کارگزاران به 
 8.525 9.717 8.649 6.839 آحاد ملت

16 
پایبندي به اصول 
 8.425 9.624 8.535 6.787 اسالمی

 8.266 9.624 8.373 6.483 محوریت اخالق 17

18 
مشارکت   توسعه

 7.860 9.283 7.981 5.954 اجتماعی

19 
حاکمیت گفتمان و 
 7.849 9.441 7.923 5.961 پرهیز از خشونت

 7.539 9.228 7.611 5.562 تقویت خودباوري 20
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توان  بزرگتر است، پس می) 8(تمام عوامل  از عدد آستانه ) ijS(میانگین فازي زدایی شده 
) ره(سازي پایدار از دیدگاه امام خمینی  تواند به مثابه عوامل ملت نتیجه گرفت که تمام عوامل می

  . مورد تفقد قرار گیرد
  

  گیري بحث و نتیجه
پذیرند که به موجب شوند و وضعیتی را میهاي متعدد دور هم جمع میآحاد هر ملت با انگیزه

آن به طور نسبی با سرنوشت مشترك، زبان مشترك، مذهب مشترك، دشمن مشترك و آداب و 
شوند؛ ولی گویا مهمترین عاملی که هر ملت را متحد می سازد و حفظ رسوم مشترك شناخته می

نگاه . کندکند،  هدف مشترك و مقصد و راهی است که به پیروي از رهبران خود طی میمی
شود جوامع میدوار به آینده و هدفی که در سایه رهروي از رهبري کاردان و دور اندیش دنبال میا

سازد؛ بنابراین وجود رهبر از  هاي پراکنده، ملتی هدفمند میآورد و از تودهپراکنده را گرد هم می
سوز که به رهبري با درایت، دور اندیش و دل .دهنده هر ملت به شمار می رودمهمترین عوامل شکل

هدف مشترك ملت متعهد باشد و جامعه را براي رسیدن به آن بسیج نماید و امکان اتحاد آنان را 
     آید، بلکه تجمعی پراکنده از آدمیان بر جاي در غیر این صورت ملت پدید نمی ؛فراهم آورد

  . ماندمی
ترین رهبران قرن بیستم  سازهاز این رو تحلیل داده بنیاد کالم امام خمینی به منزله یکی از حادث

شود که با مداقه در محتواي کالم ایشان مالحظه می. بسیار حائز اهمیت و عبرت آموز است
تعبیرهایی چون ملت ایران، مردم، و وحدت کلمه در موارد بسیاري استفاده، و بارها بر مسئولیت 

  . مشترك عامه مردم و تعلق حکومت به آنان تأکید شده است
ام، داللت بر نوعی بصیرت عمیق نسبت به آینده دارد؛ چنانکه با شکست در جریان سیره ام

و تسلط شاه بر کارها، استراتژي ایشان با صالبت و معطوف به آینده دنبال، و به  1342پانزده خرداد 
ختم شد به طوري که در این مسیر ملتی شکل گرفت که هویتی متمایز را با  1357بهمن  22پیروزي 
توان ادعا کرد گویا از لتهاي پیش از خود در تاریخ ایران به نمایش گذارد تا حدي که میهمه م

اي از زمان اولویتهاي مجموعه ملت موجود، موقتاً ملتی فرهیخته و خردمند شکل گرفت که در برهه
  .داد و مستعد فداکاري و جانبازي براي رسیدن به اهداف مشترك بودخود را بدرستی تشخیص می
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ون شک جانمایه اصلی کالم امام، مباحث اصیل و عمیق  برخاسته از کتاب خدا و سنت بد
ولی بیان این مباحث به زبان عامه، موجب همدلی، احساس هویت، یکپارچگی و . معصوم بود

میزان رأي ملت "و  "مجلس در رأس همه امور است"تأکید ایشان بر اینکه . هدفمندي مردم شد
، حکایت از تسلط ایشان بر "جنگ در رأس همه امور است"دال بر اینکه در کنار جمالتی  "است

از طریق فراگردهاي دائمی ) پیروزي در جنگ(امور کشور و تالش براي هدفگذاري مقطعی 
  . داشت) سپردن کار به مردم و نمایندگان آنان(ضامن پیروزي 

دانست؛ رهبر و خود میکرد؛ جامعه را متعلق به ملت در برابر این سخنان احساس هویت می
یافت و حد قابل قبولی از تمایل امام خویش را در زهدي متمایز با رهبران سایر کشورهاي جهان می

کرد که رهبر این به عدالت خواهی را در فراگرد کلی اداره امور کشور احساس، و الاقل باور می
  . ین حد ممکن، ظلم شودحکومت به هیچ وجه راضی نیست که به شخصی از آحاد جامعه در کمتر

بر این اساس، ملت منسجم شد و رسیدن به اهداف مشترك خود را در جهاد دفاعی، سازندگی 
  . رقم زد) نسبت به دوران پیش از انقالب و پس از جنگ(و علمی با همدلی و ممارستی بی نظیر 
شدن در راه سازي، تأکید بر تقوا، وحدت و اخالص و یکی نکته بسیار مهم در این سنت ملت

توان در امتداد سنتهاي نبوي و این سنت را می. خدا به جاي تأکید بر قومیت و حتی ایرانیت بود
سنتهایی که از ملتها واقوام متفرق عربی، ایرانی و رومی، و افریقایی تبار، ملتی . علوي رصد کرد

لی که در سنت منسجم برپا داشت؛ ملتی که رمز برتري و تعالی در آن فقط تقوي بود در حا
کرد و گرایی و تبارپرستی خودنمایی میدیگرانی چون معاویه، عربیت و عصبیت عربی و قبیله

  .شاخص و عامل رشد در جامعه به شمار می رفت
سنت رهبري امام خمینی، بی هیچ تردید، ملهم از سنت رهبري اهل بیت بود؛ هر چند بر حسب 

  .آن سنت افزوده شده بود مقتضیات زمانی و مکانی، الزامات جدید بر
) ره(هاي امام خمینی  سازي پایدار در اندیشه پردازي از ملت با رجوع به خبرگان، ظرفیت انگاره

سازي پایدار از دیدگاه ایشان  مورد تأیید قرار گرفت و موارد ذیل به مثابه مهمترین شاخصهاي ملت
  ):4جدول شماره (فهرست شد
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 )ره(هاي امام خمینی  سازي پایدار در پرتو اندیشه شاخصهاي ملت ـ 4جدول 

 شاخص  ردیف شاخص  ردیف شاخص  ردیف شاخص ردیف

شهید پروري و  6 وحدت کلمه 1
 مجاهدت

نگرش به پست و مقام به  11
 مثابه امانت و تعهد الهی

پایبندي به اصول  16
 اسالمی

رضایت توده  2
 مردم

احساس هویت  7
 مشترك

و  ندایمردم به شهتعهد  12
 جانبازان

 محوریت اخالق  17

اصل مشروعیت  3
 نظام

نفی نژاد و  8
 قومیت

پرهیز از نیرنگ در  13
 سیاست

مشارکت   توسعه 18
 اجتماعی

حاکمیت گفتمان و  19 تعهد متقابل آحاد جامعه 14 پرهیز از تفرقه 9 تقوا 4
 پرهیز از خشونت

محوري مردم 5 کارگزاران به آحاد تعهد  15 اخالص 10 
 ملت

 تقویت خودباوري 20

  
براي شناخت بهتر روش امام خمینی در راهبري آحاد ملت و به سرانجام رسانیدن فراگرد ملت 

  .سازي، ضروري استهاي مدرن ملتسازي، مقایسه سبک ایشان با دانش و اندیشه
  

  )ره(هاي امام خمینی  سازي پایدار در دانش مدرن و اندیشه مقایسه شاخصهاي ملت ـ 5جدول 
     ساز در دانش مدرنعوامل ملت

  سازي ملت
عوامل ملت سازي در اندیشه و 

  سبک حکمرانی امام خمینی
  نتیجه بررسی و مقایسه

/  سرزمین مشترك / هویت مشترك 
پرچم / زبان مشترك / تاریخ مشترك 

دشمن / فرهنگ مشترك / مشتر ك 
  دین مشترك/ سرود ملی /  مشترك 

  رضایت و مشارکت آحاد ملت
  تحقق اصل عدالت و اخالق مداري

  تعهد متقابل دولت و ملت
  تحقق عدالت میان قومی

  تکریم فرهنگ ایثار و شهادت

سازي بر هاي مدرن ملتتآکید اصل اندیشه
وجوه عینیت یافته ملت است در حالی که در 

ضمن تأکید همزمان بر وجوه ) ره(خمینی امام 
عینی و ذهنی ملت،  تأکیدي مستمر بر  وجوه 

  .ذهنی ملت دارند
  

هاي مدرن و شاخصترین عوامل پنهان سازي در اندیشهبر اساس مقایسه شاخصهاي فراگرد ملت
بیشتر توان گفت که در سازي، میدر باب ملت) ره(و اخالق حکمرانی امام خمینی  در اندیشه
سازي عمدتاً بر وجوه عینیت یافته این فراگرد تأکید شده است؛ ها در دانش مدرن ملتنظریه

عواملی نظیر سرزمین مشترك، تاریخ مشترك، پرچم و سرود ملی، دشمن مشترك و غیره در حالی 
 به مثابه رهبري خردمند و تالشگر و یکی از اثرگذارترین ملت سازان قرن) ره(که امام خمینی 
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بیست و یکم با تأکید مستمر بر نقش آحاد ملت به مثابه مالکان اصلی کشور و رضایت ایشان، ملتی 
هدفمند را بر اساس اصل عدالت، اخالق مداري، مشارکت و تعهد متقابل دولت و ملت شکل داده 

  .بندي کردو صورت
عینی ملت با تأکید ضمن تأمل و تأکید توامان بر وجوه ذهنی و ) ره(بر این اساس امام خمینی 

اي از ارزشهاي معنوي مشترك، که هر وجدان بیدار مستمر بر هدف و آرمانی مشترك، و مجموعه
و عدالت خواهی خواهان اجرایی ساختن آن است، آحاد ملت را بیدار کردند و آنان را به طی 

هاي ایران طریق در مسیر وحدت و مودت ملی رهنمون شدند؛ دعوتی که استمرار دارد و همه نسل
  .اسالمی را مخاطب قرار داده است

  
  منابع فارسی

: تهران .تهیه و جمع آوري مرکز مدارك فرهنگی انقالب اسالمی .صحیفه نور). 1361(امام خمینی، روح اله 
 .انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسالمی

کاربست تفکر سازمانی در تصویرپردازي ). 1391( ، مهديعبدالحمید؛ اصغر علی ،سعدآبادي ؛اصغر پورعزت، علی
س  .فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انتظامی. از مختصات سازمان ایثارگر مبتنی بر رویکرد اسالمی

 .7-32: 1ش . هشتم

سازي پایدار مبتنی راهبري راهبرد ملت). 1391(اصغر  علی ،سعدآبادي ؛غزاله  ،طاهري عطار؛ اصغر پورعزت، علی
 .1-22: 11ش  .یالملل نیب و یاسیس قاتیتحقپژوهشی  ـفصلنامه علمی . دالت اجتماعیبر ع

رویکردي : شناسی پژوهش کیفی در مدیریت روش). 1383(عادل آذر، سید مهدي؛ الوانی، فرد، حسن؛  دانایی
  .صفار: تهران .جامع
یافته در پرتو رهنمودهاي امام  هاي حکومت توسعه ویژگی). 1392( علی اصغر ،پورعزت ؛علی اصغر، سعدآبادي

  .14-34: 8ش . سال چهارم .پژوهشی پژوهشنامه علوي ـفصلنامه علمی . السالم علی علیه
بررسی مفهوم ایران زمین و نقش آن در علت وجودي دولت ـ ملت ). 1384(سهراب یزدانی،  ؛شمس، اسماعیل

 .77ـ  98: 1ش . 9دوره  .نسانیفصلنامه مدرس علوم ا. ایران

دوره : مطالعه موردي( ها دولت در بقا و فروپاشی مدیریت بررسی نقش عدالت). 1385(، غزاله طاهري عطار
 .دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ).هخامنشیان

: تهران. سید محمدباقر موسوي همدانی هترجم .)دورة چهل جلدي(المیزان  .)1363( طباطبایی، سیدمحمدحسین
  .کانون انتشارات محمدي

  .نشر نی :تهران .بنیادهاي علم سیاست ).1380( عبدالرحمن ،عالم
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دانشگاه آزاد : تهران .سازي و نظریه روابط بین الملل سازي، ملتدولت). 1388(افشین ؛ زرگر عبدالعلیقوام، 
  .علوم تحقیقات

 .مدیریت توسعه و عمران روستایی). 1392(علی اصغر  ،سعدآبادي؛ غالمرضا ،طالقانی؛ میرزایی اهرنجانی، حسن
  .آذرین مهر :تهران
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