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چکیده
خمینیامامرهبريبررسیبااحساسات،شناسیجامعهنوظهوربستردرحاضرپژوهش

امامکهاستشدهنگاشتهپرسشاینبهگوییپاسخبرايتحمیلی،جنگطولدر) ره(
ومردمهايتودهاحساساتراهبريومدیریتبهجنگاینخاللدرچگونه) ره(

تحلیلروشکاربستباحاضرنوشتۀ. ورزیدمبادرتتدافعیبسیججهتمسلحنیروهاي
قرارپرسشبهگوییپاسخمبنايرافرضاینامام،سخنانوهانوشتهکیفیمحتواي

منديبهرهبهامیدنوبنیاد،جامعهدانستنالهیچونرویکردهاییاساسبرامامکهدهدمی
اهتشبپیروزي،انگاريمحتومجنگ،پندارينعمتمثبت،انگیزيخوفغیبی،امداداز

سازيمتراکموشناختی/ احساسیآزادسازيبهاسالمصدروحسینیعاشورايبانمایی
تواناییقدرتمندي،شدن،شهرهومهممسئولیت،حسچوناحساسیشورانگیزهايانرژي

وخشمگیري،انتقامجمعی،همبستگیوتعهدهویت،خاطر،اطمینانوامیدغرور،و
رژیممقابلدرتدافعیجمعیکنشبهراآنانسانبدینودزدامنمضاعفانگیزينفرت
.شدرهنمونغیورانهپیروزيکسبدرنهایتوبعثی

آرمانیجامعهاحساسات،شناسیجامعهتحمیلی،جنگ،)ره(خمینیامام: کلیديواژگان
.مثبتانگیزيخوفالهی،و
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مقدمه
وهموارهاست،بشريزندگیناشناختۀجنبۀهالبتودیرینوپایدارهايواقعیتازکهاحساسات،

اینمواردازبسیاريدر. شودمیعارضهاانسانبرمتفاوتهايحالتبهمختلفهايموقعیتدر
صورتآدمینقشوارادهازخارجناخودآگاه؛وناگهانیطوربههیجانیواحساسیهايحالت

کشفتکاپويدرهموارهروازاینونیستندآگاههانآوقوععلتبههاانسانکهايگونهبهبندد؛می
.شودمیمحسوببشرهمیشگیهاينگرانیازکهتکاپوییاند؛بودهاسرارآمیزجنبۀاین

مفهومدیربازازروانشناسیبویژهورفتاريعلوموفلسفهازجملهانسانیعلومهايرشتهازبسیاري
اینپردازشاین،وجودبا. انددادهقرارخودتوجهکانوندراست،ناشناختهايمقولهکهرااحساسات

درتنها). 36: 1388وکیانپور،ربانی(استشدهواقعغفلتمورداخیرهايدههتاشناسیجامعهدرمفهوم
امروزهکهاحساساتشناسیجامعهکهبودامریکادربویژهمیالدي1980دهۀاوایلو1970دهۀاواخر

نظريرویکردهايبامتعددشناسانجامعهونهادوجودعرصۀبهپااستشناسیامعهجهايحوزهاز
.گرفتندکاوشبهراآنوجوديابعادمختلف
قرارخردگرایانهوسازمانیساختاريتحلیلهايسلطۀمدلتحتهادههتانیزسیاستعلم

متفکرانوشناسانجامعهزیراساخت؛میناممکنرااحساساتموضوعبهتوجهامراینکهداشت
الگوهايعقالنیمحاسباتمبنايبرکهکردندمیفرضعقالنیوابزاريموجوديراسیاسیانسان

رویکرديچرخشیباشناسانسیاستدهۀاخیر،سهازوتدریجبهاما. کندمیتنظیمراخودرفتاري
اعتراضهايسیاستبررسیبارامقولهاینتاکردندتالشوقراردادندمدنظررااحساساتموضوع

ها بدینآن،(Goodwin & others, 2006:1)دهندقرارخودمطالعاتمرکزدرجمعیرفتارهايو
.آوردسیاسیهايتحلیلمتنبهراآندگربارتوانمیاحساساتصحیحشناختباکهرسیدندباور

حوزةازخارجسیاسیکنشاعانوتحلیلوتبییندیگر. م. 1960دهۀاواخرازترتیببدین
چونمحققانیبعدبهزمانایناز. نبودممکناحساساتبهتوجهبدونسیاسینهادهايمتعارف

،6کاسووترز،5کاندانسکالرك،4پگیتویتس،3توماسچف،2راندالکالینز،1تئودورکمپر
شناسیامعهجموضوعدیگرتعداديو10فرانسسکانسیان،9جکباربالت،8جککاتز،7نورماندنزین
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11احساساتشناسیجامعهمنظرازتحمیلی،جنگدر) ره(خمینیامامرهبريتحلیل

هايشاخهتمامیکهشدندسببونشاندندمطالعهواندیشهمسندبررااحساساتشناسیامعهج
صورتهماهنگیتالشگرچهبپردازند،مبحثاینبهبیشوکمشناسیجامعهپژوهشی
واحساساتدركاحساسات،اصلیدشمنعقالیی،انتخابنظریۀحتیسرانجام. نپذیرفت

؛(Flam and King, 2005: 1-2)کردتصدیقسیاسیهايپدیدهتبیینجهتراآنبهارجاع
از جملهسیاسیهايپدیدهورفتارهاازبسیاريتحلیلبهمفهوم،اینکاربستباتوانمیبنابراین
تواندمیایرانضدبرعراقتحمیلیجنگتحلیلکهپرداختجنگوطلبیصلحانقالب،

.باشدآنازاينمونه
وغربیگستردة کشورهايحمایتباصدامرهبريبهعراقدولت،1359لساشهریوردر
راایرانضدبرجانبههمهوعیارتمامجنگیوکردریزيپیراآلودخصمرفتاريبنیانعربی
جهانیفضايبرحاکممطلوببانظممغایربالقوهعاملاسالمی،انقالبنوپاينهال. کردشروع
بنابراینشد؛میمحسوبغربمنافعبراياساسیتهدیديمنزلۀبهآندوانیریشهکهشدتلقی

وآغازیدنطراحیپیشیننظماعادةوایرانبرحاکمانقالبینظامواژگونیباهدفجنگ
وهاشیوهازگیريبهرهبانوپانظاماینرهبرمقامدر) ره(خمینیامامراستا،ایندر. گرفت

اینبررسی. پرداختتجاوزایندفعجهتنیروهاوهاتودهبسیجبهبرانگیزانندهسازوکارهاي
امامواستداشتهنقشیچهتحمیلیجنگمدیریتچارچوبدراحساساتعاملکهمقوله

وبعثرژیمضدبرعمومیبسیجبرايگريانگیزشدامنۀبرآنمدیریتوکاربستباچگونه
درصددمقالۀحاضربنابراین. استبرخورداريافزایندهاهمیتازافزود،میکشورازدفاع

ومدیریتبهچگونهجنگایندرخالل) ره(امامکهاستشدهنگاشتهسؤالاینبهگوییپاسخ
فرض. ورزیدمبادرتتدافعیبسیججهتمسلحنیروهايومردمهايتودهاحساساتراهبري

نوبنیاد،جامعۀدانستنلهیواسازيیگانهچونرویکردهاییاساسبرامامکهاستاین
پیروزي،انگاريمحتومجنگ،شمارينعمتمثبت،انگیزيخوفغیبی،امدادازمنديبهره

ترینبرانگیزانندهوتریننوستالژیکمثابهبهحسینیعاشورايبانماییشباهتوهمانندسازي
سازيمتراکمویاحساسآزادسازيبهصدراسالمهايجنگووتاریخایرانیانبرايواقعه

شدن،آفاقشهرةبودن،ارزشمندومهممسئولیت،حسچوناحساسیشورانگیزهايانرژي
جمعی،همبستگیوتعهدهویت،خاطر،اطمینانوامیدغرور،وتواناییقدرتمندي،

بهراآنانسانبدینوزددامنمتجاوزانبهنسبتمضاعفانگیزينفرتوخشمگیري،انتقام
.شدرهنمونغیورانهپیروزيوبعثیرژیممقابلدرتدافعیجمعیکنش
شناختکسببرايايکتابخانهروشازنوشتهاینپرسش،توصیفیماهیتاقتضايبه
تحلیلروشازوجمعیرفتارهايدرآننقشواحساساتشناسیجامعهموضوعبهنسبت
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9منظوربدین. کندمیاستفادهلیتحمیجنگرهبريدرآنجایگاهفهمبرايکیفیمحتواي
ها،پیامبیانات،برمشتملصفحه،4292در شدهگردآوريامام،صحیفۀکتابازجلد

موضوعبهتوجهعطفبا1367سالماهمردادتا1359سالتیرازهانامهواحکامها،مصاحبه
ومقدماتیمباحثخشبدودرحاضرمقالۀ. استگرفتهقرارتحلیلومطالعهمورداحساسات

تحمیلیجنگجریاندرامامسويازاحساساتبسیجشیوهوجمعیرفتارواحساساترابطۀ
.استشدهسازماندهی

احساساتشناسیمفهوم
فقدانوجمعیرفتارهايحفظوپیدایشضروریاتازرااحساساتوجودمحققان،اغلب

محققانعمدة. استجمعیهايمحرکۀکنشموتوراحساس،. دانندمیکنشزوالعاملراآن
رفتارهايرهبرانوفعاالننقشمطالعۀبهاحساسات،مقولۀخواندنگربسیجباجمعیهايکنش

مفهومتعریفبابدرحال،بااین. پرداختنداعضایشاناحساساتمدیریتچگونگیدرجمعی
تعاریفتویتس،گفتۀبهبلکهاست،ندادهرخشناسیجامعهدراجماعیتنهانهاحساسات

رازیرعناصرمفهوماینتعریفدرشناسانجامعه. داردوجودمفهوماینپیرامونمتعددي
:اندکردهلحاظ
فیزیولوژیکی،یابدنیحواسدرتغییرات-2موقعیتی،بافتیامحركیکازارزیابی- 1

بین،دراین. فرهنگیچسببریک-4پذیر،مشاهدههايحرکتشدهمنعیاآزادانهنمایش- 3
یک- 1: یعنیاحساسهاآننظربه. دارندمیعرضهدیگرانازترسادهتعریفیتايوالولر

شناختیعصبوشناختیعنصریکداشتن-2عمر،نسبتاًکممنفییامثبتکنندهارزیابیحالت
).37: 1388پور،وکیانربانی(گیردنمیقرارانسانکاملمهارتحتکهعنصري-3خود،در

کنشوجمعیارتباطبرمبنايکهدارداجتماعیماهیتیاحساساتشناسی،جامعهمنظومۀدر
عرصۀرقابتدرگرفتنقراربدونتوانندمیاشخاصچگونهمثالً. یابدمینمودانسانیمتقابل

حسمثبت،احساساتمیاندرکنند؟احساسراحسادتدیگرانباخودمقایسۀواجتماعی
هنجاريوارزشیچارچوبدرانسانشدنپذیرجامعهاساسبرقدرشناسییاپذیريمسئولیت

).38: 1388پور،وکیانربانی(شودمیتولیدجامعه

پیشینۀپژوهش
متفاوتمقولۀدودرراتحقیقپیشینۀبررسیتوانمی،این نوشتارموضوعبهتوجهبا

. کردبنديدسته) تحمیلیجنگواحساساتشناسیجامعه(



13احساساتشناسیجامعهمنظرازتحمیلی،جنگدر) ره(خمینیامامرهبريتحلیل

مرورواندخوردهرقماحساساتشناسیجامعهموضوعدربارهکههستندمنابعیاول،دسته
ازفقطکهايگونهبهاست؛فارسیزبانبهزمینهایندرمحسوسبسیارکمبودازحاکیهاآن
.بردنامتوانمیمورددو

منظرازاسالمیانقالبجریاندر) ره(خمینیامامرهبريتحلیل«عنوانتحتپژوهشی
بهپیداست،عنوانازکهگونههمان،1394سالکریمینوشتۀعلیبه»احساساتشناسیجامعه

امامکهداردمیبیانوکندمیتوجهاسالمیانقالبجریاندرامامتوسطاحساساتمدیریت
ضداحساساتگیختنبرانپهلوي،رژیماززداییاعتمادرهگذرازمردماحساساتمدیریتبا

حسمثلگربسیجاحساساتتزریقوسویکازبسیجضداحساساتبامبارزهحکومتی،
سازيمتراکموشناختیآزادسازيباتوانستدیگر،سويازمردمباپنداريذاتهموعاملیت

تغییردرنهایتورژیمضدبراعتراضیآشکارکنشبهراآنانها،تودهاحساسیانرژي
ایندادنقرارالگوباحاضرمقالۀکهاستذکربهالزم(کندهدایتپیروزيبهنیلومتحکو
ازاجتنابجهتحاضرپژوهشبنابراینشود؛میتحریرآننظريمباحثازاستفادهومقاله

مجددبیانازمقاله،نشدنحجیمواحساساتشناسیجامعهبابدرپژوهشپیشینۀمبحثتکرار
شناسیجامعهزمینهدرپژوهشسابقۀازآگاهیبرايراخوانندگانوکندمینظرصرفآن

).دهدمیارجاعمقالهاینبهاحساسات
برهاآنتمرکزازحاکیاحساسات،شناسیجامعهبهمربوطانگلیسیمتوندرنظريتأمل- 
وسیاسینشناساجامعهآرايدرآنجایگاهوگوناگونزوایايازحوزهاینمباديومبانی

مطالعاتبهمتوناینازبرخیاگرچه. استبودهاعتراضیجمعیهايدربارةکنشخاصطوربه
ایرانضدبرتحمیلیجنگدراحساساتنقشتحقیقشاناقتضايبربناپرداختند،موردي
.استنبودهآناننظرمطمح
. پرداختندامامريرهبوتحمیلیجنگمطالعۀبهکهشوندمیمربوطمنابعیبهدومدسته- 

کهاستشدهنگاشتهخاصزوایايازوخصوصایندرفراوانیمتوندستۀاول،برخالف
:کرداشارهزیرآثاربهتوانمیازجمله
نوشتۀ»ايمقایسهتحلیلیبامقدسدفاعدر) ره(خمینیامامدیدگاهازدفاعمبانی«کتاب*

خمینیامامهايگیريموضعگردآوريباتااستکردهتالش،1378ساللوحیبنیعلیسید
راستايدرامامصحیفۀبهنسبتمختصروجامعکتابیکدرتحمیلیجنگمورددر) ره(

تحلیلیکتاباین. برداردگامایرانضدبرعراقتحمیلیجنگگستردهوپیچیدهابعادشناخت
.استمقدسدفاعمختلفادواردرامامحکیمانۀمواضعازايمقایسه
حسیننوشتۀ»)ره(خمینیامامرهبريمقدس؛دفاعفرهنگیومعنويعوامل«کتاب*
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استقامت،شجاعت،ازجملهامامرهبريهايویژگیبررسیبه،1386سالشیداییان
وروحیومعنويتدابیرازجملهامامتدابیروهاشیوهناپذیري،سازشقاطعیت،طلبی،شهادت

رهبرياثر،این. پردازدمیامامبهرزمندگاناشتیاقوعشقیارزمندگانوجاندلبهامامنفوذ
.داندمیمقدسدفاعپیروزياساسیعاملرااماممعنوي
بههویتیبعداز،1388سالرحمتیمهدينگاشتۀ»ملیهویتوتحمیلیجنگ«مقالۀ* 
چوناصولیوهامؤلفهاباسالمتحمیلی،جنگزماندرکهاستمعتقدونگردمیجنگمقولۀ
ملیهویتکانوندرمصلحتانقالب،صدورسبیل،نفیاستقالل،وعزتداراالسالم،حفظ
ملیانسجامجهتاساسیعامل،دورهایندرایرانیانملیهویتبهدادنشکلباوگرفتقرار

.بودکشورازدفاعومشتركجمعیهویتگیريشکلو
لوقنبرعبداهللانگاشتۀ»تحمیلیجنگمورديمطالعهملی؛دفاعوراهبرديفرهنگ«مقالۀ*

راهبرديفرهنگهايظرفیتازایرانیسیاستمدارانهوشمندانهبرداريبهرهبه1391سال
هايآموزهوایثارطلبی،شهادتچوندینیهايارزشباپیونددرملیدفاعجهتتهاجمی

آن،داشتنملحوظباوطریقاینازکهدارداشارهطلبیاستقاللوستیزيبیگانهچونمهمی
وراهبرديفرهنگهايمؤلفهازبرخیپژوهشایندر. شدجنگدرایرانیانپیروزيسازسبب
وسیاسیمسائلتاریخی،عواملجغرافیایی،موقعیتازجملهایرانیانپیروزيدرآناننقش

.گیردمیقرارموردبررسیالمللنبیعرصۀسیاستوسیاسیایدئولوژيوفرهنگونظامی
علیحیدراثر»شناختیجامعهمنظرازایرانعلیهعراقتحمیلیجنگبررسی«مقالۀ*

یابیساختنظریۀمنظرازتحمیلیجنگبررسیبه1388سالبیگیخانسمانهومسعودي
وخیروشربارزهمچونمعناییساختارهايبینمتقابلايرابطهبرقراريباوپردازدمیگیدنز

این براسالمیجمهوريکارگزاريومصلحتوانقالبصدورومذهبیمبارزهواستقالل
ایندر. داندمیاسالمیجمهورينظامواسالمیانقالبهايارزشتثبیتعاملراآناساس،

نیزجنگپایانوآغازدر) امریکاوعراق(المللیبینوايمنطقهکارگزاريساختارهايبهاثر،
.استشدهاشاره
نوشتۀ» تحمیلیجنگمورديمطالعۀمقدس؛دفاعنرممدیریتو) ره(خمینیامام«مقالۀ*
گريروایتطریقازکهتحمیلیجنگدرراامامملیدفاعنرممدیریت،1391پورسعیدفرزاد

وابزاریناباامامکهاستمعتقدورسدبرمیپذیرفت،صورتکالمیکنشنوعیمثابهبه
ابزاريوفرصتبهراجنگاینتوانستجنگ،دوراندراسالمیانقالبروایتوبازگویی

.کندتبدیلاسالمیجمهوريبازتولیدوتثبیتبراي
الونديمحمدنگاشتۀ»مقدسدفاعدرامامرهبريواستراتژيگفتمانبهنگاهی«مقالۀ*
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درسعینمادهاوفرهنگزبان،معناییاختارهايسبهتوجهوگفتمانیرویکردبا،1389سال
رهبريبعددر. داردجنگطولدرامامنظامیوسیاسیومعنويرهبريواستراتژيتبیین

رزمندگانبهروحیهتزریقوروانیعملیاتراستايدرامامتالشبهمختصراشاراتیمعنوي،
.استشده

معنويوايمقایسهوگفتمانیازجملهخاصايزاویهازآثاراینازیکهرپیداستچنانکه
تحمیلیجنگبررسیبهافزارينرموراهبرديو) گیدنزیابیساخت(شناختیجامعهوهویتیو
بهگذراوکوتاههرچنداشاراتیآثار،اینازبرخیدر. ورزندمیمبادرتآندرامامرهبريو

است؛نپذیرفتهصورتبابایندرمستقلیبسطوشرحامااست،شدهاحساساتمبحث
دفاعگرفتننظردرباواحساساتشناسیجامعهزاویهازتااستآنبرحاضرمقالۀبنابراین
شناختیآزادسازيدرامامنقشچگونگیبررسیبهتدافعیجمعیکنشیکمثابۀبهمقدس
.بپردازدرزمندگاناحساساتوبسیج

جمعیرفتارهايوساتاحسارابطۀزمینۀدرنظريمباحث
دیدگاهدوتاریخی،ازنظر. ندارددرازيپیشینۀجمعیرفتارهايواحساساترابطۀبهتوجه

دیگريوبیولوژیکیاشناختیروانابعادبردیدگاهیک. داردوجوداحساساتمطالعهدربارة
موضوعکه(Hoch Schild, 1989: 117)داردتأکیدمحیطیشرایطواجتماعیروابطبر

شناسیجامعهگستردةتمرکزطبیعیطوربه. گیردمیجايدومرهیافتدرجمعیرفتارهاي
وهاارزشمقولۀبهآندرخورتوجهعدمموجبکنشگر،وسازينهادینهوعقالنیتبرمعاصر
فرهنگیوپدیدهراجمعیرفتارهاياحساسات،مجرايازمتفکران. شدمیاحساساتساختار

مسیردربدیلاحساساتیها،ارزشکردنبنديمفصلوتغییرباکهدانندمینوخاسته
زند؛میهاپیوندکنشوهاارزشمیاناحساساتمنظر،ایناز. آفرینندمیجدیدساختارهاي

ومولدتوانندمیجمعیرفتارهاي. کندمیتولیدجنبشوکنشبهمعطوفهاییپاسخیعنی
بدین. باشندخاصاهدافراستايدردهندة آنجهتودجدیجمعیاحساسبخشسامان
اختالفاتآفرینشباوروندمیشماربهجمعیهايکنشپویاییازبخشیاحساساتطریق،
تکوینحتیوانشقاقوطلبیسازتجزیهسببنومیديوسرخوردگیوخشموجنبشدرداخلی
.(Flam and King, 2005: 42)شوندمیجدیدکنش

نشدهمنعکسمتقدممتفکرانآرايدرونیستدرازايسابقهدارايمثبتنگرشورداشتباین
اشخاصیرفتاروکنشنوعیراسیاستالسولهارولدمثال،براي). 28: 1394کریمی،(است

سیاستبهآنتأمینبرايلذاواستنشدهبرآوردهخصوصیزندگیدرنیازهایشانکهانگاشتمی
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نقشبهمثبتنگاهیخلقازناتواننیزم. 1960دهۀاجتماعیهايکنشحتی.آورندمیروي
هايکاستیبادانشگاهیمطالعاتدراحساساتبررسیناگزیروبودسیاسیحیاتدراحساسات

افراداهدافوزندگیازمستقیماًنهاحساساتنظري،سنتیکاساسبرزیراروگشت؛روبهجدي
دیگرفکريسنتدر. دادمیرخفردمحیطدرآنچهبهبودپاسخیوشدمیناشیخلقانبوهازبلکه

بهپاسخنهشدعنوانفردشخصیتیهايتعارضاحساساتمنشأ،)فرویديشناسیروانمیراث(
بدانودهندمیپاسخجمعیکنشتقاضاهايبهخاموناکاملافرادفقطتعریف،اینطبق. محیط

به. انگیزطربومثبتنهبودناقصومنفیداشتندآنانکهاحساساتیه،زاویایناز. پیوندندمی
اعتراضاتکنندگانشرکتدرونیاهریمنانکهبودندروانیمشکلیدهندةبازتابآناندیگرعبارت

.(Goodwin and others, 2006: 4)شدندمیسبب
مالحظاتدانستنمحدودوناتمامباشناسانجامعهازانبوهیم. 1970دهۀتاترتیببدین
اتخاذجمعیرفتارهايقبالدرسازمانیوخردگرایانهوساختاريهايگیريجهتگذشته،
طبقۀمانندايساختاريهايموقعیتآنانزعمبه.(Goodwin & others, 2006: 5)کردند

یامحدود.کردندمیدنبالرافرديمنافعوموجودهايگروهکهبودمخالفانیمعرفاجتماعی
مجراهايازکردنعملبهراآنانسیاسیاولیۀمجاريبهمخالفانایندسترسیبودنممنوع

.دادمیسوق»دیگرروشیبهسیاست«یاسیاسینامتعارف
پنداشتند،میمعترضینشدنغیرعقالنیعاملرااحساساتکهترقدیمیاندیشمندانسانبه

احساسازتهیکنشگرانیرامخالفانبخشیدند،قوامرابعمنابسیجپارادایمکهجدیدمحققان
اهمیتونقشبهنسبتجمعیکنشهاينظریهم. 1960دهۀاواخرتاروازاینکردند؛فرض
دلیلبهراخوداسالفکهم. 1970دهۀپژوهشگرانمثلدقیقاً. بودندتوجهبیاحساساتمقولۀ

بسیاريدركازنیزخودآنانکهشدعیانامروزهکردند،میمحکومنظريوتجربیاعتناییبی
.اندبودهناتواناعتراضابعاداز

محیطاهمیتبرابتدا. اندیافتهرشدمتفاوتهايشیوهبهبسیجهايمدلاخیر،دهۀسهدر
ازراکنشوجنبشمحیطبازیگران،کهشدتأییدبعدها. شدتأکیددولت،بویژهجنبش،
کنندگانهدایتکهکردنداثباتمحققانازتعداديوکنندمیتفسیرخودفرهنگیمجاري

اعضاجذبراستايدرسازيچهارچوبفرایندیافرهنگیهايفعالیتطریقازجمعیکنش
قويهايداشتپیشگروهیهمبستگیکردنشناساییمهمبامحققاندرنهایت،. کوشندمی

هویتبهوفادارياوقاتبرخیچوننهادند؛کناريبهرافرديهايانگیزهدربارهعقالنی،
.نباشداونفعبهمشارکتیچنیناگرحتیدارد،وامشارکتبهرافرداستممکنجمعی

منابعبسیجالگوهايبرابردرفرهنگیمشهوررهیافتیکاخیرهايسالدرسان،بدین
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از. گذاردمیصحهجمعیيرفتارهاوسیاستدراحساساتتأثیروبراهمیتکهگشتپدیدار
هايفرصتو3جمعیهویت،2هاچارچوب،1گربسیجساختارهايمانندمضامینیمنظر،این

Goodwin and)هستنداحساساتازهاییبرداشتمتضمنهمگی4سیاسی Others, 2006: 5) .در
.کنیممیاشارهاحساساتمقولۀبامفاهیماینارتباطبهبخشاین

شاملکهاستجمعیرفتارهايادبیاتدرکاربرديمفاهیمترینمهماز5سازيچهارچوب
دهندگانسازماناعتراضاتخاللدرکهتوضیحاینبا. شودمیاحساساتمقولۀوفرهنگیفرایندهاي

مشکلدقیقشناساییباوسازندبرراخودادراکیومعناییهايچارچوببایدکنندگانشرکتو
.(Snow and Benford, 1992: 137)برآیندآنرفعدرصددآنحلراهواجتماعی
تمرکزاحساساتمتغیربرهستندسازيچهارچوبایدةپیشتازانازکهبنفوردواسنو

آناساسبرکهاستجویانهستیزهفرآینديومعناسازاقدامیسازيچهارچوبچونکنند؛می
چالشبهراآنوکنندمیابداعمسلطانگفتموموجودوضعازمتفاوتمعناهاییکنشگران

مطلوبتفسیرباتاکنندمیسعیاقداماینرهگذرازکنندگانشرکتبنابراینکشند؛می
مخالفانزداییبسیجوناظرانتحریکوجنبشبالقوهاعضايومخاطبانبسیجبهحوادث،

مرحلهسهشاملازيسچهارچوبفرایند). 137: 1992اسنووبنفورد،(بپردازندجمعیکنش
افرادبرايراموجودوضعتشخیصی،مرحلۀ. شودمی8انگیزشیو7شناختیآسیبو6تشخیصی

مرحلۀ. گرددرفعبایدکهدهدمیجلوهحادونشدنیتحملناپذیر،دفاعناموجه،دشوار،افراد
اهدافوهاتاکتیکوراهبردهابهنسبتجمعیکنشهوادارانواعضامتقاعدسازيدوم

وآمیزاعتراضاقداماتبهزدندستجهتمخاطبانبرانگیختنسوم،مرحلۀواستمناسب
کنندگان،مشارکتروانیوروحیحمایتبامرحلهاین. استمطلوبتغییراتکردنمحقق
شدتبهانگیزشیبعداین). 218: 1390کریمی،(آوردمیفراهمکنشانجامبرايراالزمانگیزه

.استطمرتباحساساتبا
دلدررااحساساتازقويعناصريسازيچهارچوبفرایندکهگفتبایدترتیببدین

نیزاحساسیچارچوبمعنیبهشناختیچارچوبهرگونهدیگرعبارتبه. داردنهفتهخود
مسئولوموجودمشکلبهنسبتبایدگویدکهمیمردمبهشناختیآسیبچارچوبمثالً. هست

ترسیمراآندورنمايوکنشنوعتجویزيچارچوب. کنندخشماحساسآنآورندةوجودبه
1. Mobilizing Structures
2. Frames
3. Collective Identity
4. Political Opportunities
5. Framing
6. Diagnostic
7. Prognostic
8. Motivational
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.Flam and King, 2005:24)(کندمی
کهاست»عدالتیبیهايچهارچوب«احساسات،موضوعبهمشعرهايچهارچوبازجمله

اینگامسون،ویلیامتعریفطبق. استبودهتوجهمورداعتراضاتظهورهايتبییندراخیراً
بهنسبتاعتراضوخشمکهاستهاییموقعیتوشرایطبهنگاهبرايراهیهاچوبچهار

مشخصراشرایطآنایجادبرايسرزنششایستهمردمانیوکنندمیبیانرامتصورعدالت
کهداردشدیدباخشمتنگاتنگپیونديعدالتیبیاحساساحساسات،همهمیاناز. کنندمی

.(Gamson, 1992: 31-32)معترضانروحخرمنبراستآتشیهمانند
معموالً. استیافتهرواجمعترضانوپژوهشگرانبین1»جمعیهویت«مفهومازاستفادهاخیراً

راآنهدفوجمعیکنشیکبهالحاقگیرد،میقرارمنفعتمقابلنقطۀکهجمعیهویت
واعتمادوهمبستگیحسواجدجمعیهویت. ماديمنافعتاداندمیخویشاونديبهترنزدیک

احساسبرايمسیرهاییتواندمیاعتراض،. استجمعیرفتارهاياعضايمیانعالقۀووفاداري
احساسیبعدهویتیاقوتقدرتسرچشمۀ. باشدخوداخالقیاتوخودبیانولذتوغرور

.(Goodwin and others, 2006:8-9)استآن
وچهارچوبمثلمفاهیمیکاربردشیوعواخیرهايدههفرهنگیروندهايترتیب،بدین

شدآنمطالعۀدانستنمحوريواحساساتموضوعبهمحققانتوجهجلبموجبجمعیهویت
وهمۀکنشگرانکنشوسیاسیکنشمراحلتمامدراحساساتشدکهپدیداراعتقاداینو

حضورياعتراضتسیاسوجمعیرفتارهايرشدوظهوردربویژهمتنوع،نهادینهايحوزه
بررسیجمعیرفتارهايمراحلبرخیدررااحساساتحضورقسمتایندرلذاوداردمهم
است،جمعیرفتارهايتجلیدرگامنخستیناغلبکهاخالقیهايشوكمثال،براي. کنیممی

ثباعفردمحیطدرناگهانیتغییریکاندازچشمیاغیرمنتظرهحادثۀیککهدهدمیرخزمانی
اخالقیعصبانیتوخشممجدانهجمعیکنشفعاالنآنمتعاقب. شودمیخشمیاترسایجاد

خشمبهبایدابتداییهاينگرانیوهاترساثنا؛ایندر. دهندمیجهتسیاسیهدفسمتبهرا
اخالقیبستهیکبایدفعاالن. یابدتحولمعینگیرندگانتصمیموهاسیاستبهنسبتغضبو
صورتبهرامسئلهسازي،چهارچوبرهگذرازوبسازندهادیدگاهازاحساسیوختیشناو
یاکارطمعافراداینکهمثالً. کنندمعرفی»اخالقیکنشوداوريمستلزمبزرگموضوعیک«

وتنفروخشمبهترساحساسطریقبدین. گذاردندپازیرراانسانیتسنگدلهايبوروکرات
بشورنداوبرويشماتتباکهگردندمیکسیدنبالبهافرادنتیجهدروشودمیتبدیلانتقام

(Goodwin and others, 2006: 16-18).
1. Collective Identity
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ویژةامتیازخشمچون. گیردمیهدفرامخالفاناغلبکهاستاحساساتیدیگرازخشم
جديراآننمایشوخوداعضاياحساساینبایدجمعیرفتارهايفعاالناست،قدرتمندان

تسلیمیاشکمولداستممکننابرابري: داشتاظهارگامسونکهگونههمانرواینازبگیرند؛
مخالفانمتوجهکهخشمییاعصبانیتمقابل،درامابیانجامدبسیجضدبهوباشدانفعالو

برايحیاتیعنصريخشمپیکربنديبازآیدمینظربهبنابرایندارد؛کنندگیبسیجاثرشودمی
بسیارجمعیرفتارهايدرامیدبرانگیزانندةنقشخشم،برعالوه. شودمیمحسوببسیج

حسنوعیترس،وشرمچوناياحساسیموانعبرآمدنفائقباحساینزیرااست؛برجسته
موفقیتوجمعیکنشفراگیرشدنسببوکندمیهاآنجایگزینرادهندهجهتخودغرور

.(Gomson, 1992: 31-32)شودمیآن
وگسترهبروهستندضامنرااجتماعیروابطبقايبنیادقدردانی،ووفاداريحسنوعدو

داند؛میسلطهقرینرامشروعهاينظامبهوفاداري»وبرماکس«. افزایندمیتعامالتایندرازاي
صاحبانبهاداريوفوي،نظربه. شودمیقدرتمندانبهقدرتفاقدافراداتصالبهمنجرچون

افراداطاعتوجذبسببترسهمراهبهکهاستسلطهمشروعشکلنوعهربنیادقدرت
:Flam and King, 2005)شودمی 21).

احساساتسرکوببهاحساسات،بهتوجهعطفباتاکنندمیسعیجمعیهايکنشفعاالن
این. کنندتزریقتودة مردمواعضابهمناسباحساساتیمقابل،دروبپردازندآوریأسخود

فردازسرزنشانتقالباعثاست،ایدئولوژیکیبدیلمالحظاتشبیهکهاحساسیجدیدقواعد
.(Brith and Heise, 2000: 256)شودمیآنمدیریتیواخالقیموازینوسیستمبه

بهنسبترااعضاخشمواعتماديبیترس،تاکنندمیتالشجمعیرفتارهايفعاالنامروزه
اینروازاینکنند؛بدبینآننتایجوحکومتهايسیاستبهنسبتراآنانوبرانگیزانندمقامات

کردنمحوباخشمزیراگردد؛میتلقیارزشمندکاالییگیردمیهدفرامخالفانکهخشم
,Hercus)شودمیهماهنگجمعیکنشوهاتودهبسیجساززمینهگربسیجضداحساسات

دوبامبارزهبهترسحسمدیریتباکنندمیسعیجمعیهايکنشرهبران. )36-37 :1999
بپردازندزندگیشانسوامکاناتدادندستازوسرکوبیعنی: آورترساحساساتازگونه

بهراافرادمتفاوتعاملسهکینگوفالمنظربه. دهندکاهشراحساینطریقاینازو
:ددارمیوااعتراض
پیونددهندههايسازمانونهادهاکرديناکاروضعفبراثرجامعهپیوندهايتضعیف. الف

؛منافعکنندهتأمینوهاتوده
؛زندگیدرازمدتهايبرنامهپیگیريبرايامکاناتوهافرصتفقدان. ب
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این. اجتماعیکنترلوفشاربراثرمتعددهايهویتتوسطنقشایفايشدنناممکن. ج
دیگروتعلقووفاداريسلبشاملکهداردوامیشناختیآزادسازيبهراافرادله،مقو

. (Flam and King, 2005: 29-31)شودمیهاسازمانونهادهابهنسبتفردمثبتاحساسات
تعلقاتقطعوشدنسستاحساسی،دگرگونگیوتحولمعنايبهاحساسیآزادسازي

همبستگیوهویتاحساسخلق. استجدیدحساسیاپیوندهايخلقوقدیمیاحساسی
ازتعریفعرضهوگروهبرونوگروهدرونتمییزوسازيغیریتفرآیندطریقازجمعی
. استجمعیرفتارخیزشضروریاتازبودن،کسیچهضدبروخودهستیوکیستی

.استجمعیرفتارهايتکویناحساسیفرایندازبخشی»دگري«اینبنديچارچوب
بامحسوس،غیرومحسوسطوربهونزدیکیادورازهموارهجمعیهايکنشرهبران

آناندرآوردنحرکتبهجهتعمومیافکاربرنفوذاعمالدرسعیها،تودهدادنقرارخطاب
ونمادینتعامالتنوعیخالقسازند،برمیرا»هاآن«و»ما«دوگانهرهبرانکهزمانی. دارند

بدین. بپردازندکنشبهبایدکهکنندمیالهاممخاطبانوحامیانبهوشوندمیتقابلمانتظارات
جدیدهاينارضایتیوهاخواستهابرازبهبایدرهبرانجمعی،خیزشگیريشکلبرايومنظور

. دهندتغییراحسننحوبههستند،گروهبرونودرونکهراکسانیروشونگرشوبپردازند
.استجامعهکردنحرکتدومدستۀرپذیرياثوتغییر

منجرکهاستاحساسیوشناختیهايچهارچوبازیکیآئینی،اقداماتتجربۀکاربست
اقدامیانجامبرايواینجاهمگیمااینکهمثل. شودمیهمبستگیحسنوعیبازتولیدوتولیدبه

مثالً. استمعیجحافظهنوعیخالقآئینیاقداماتکارگیريبه. هستیممشترك
.(Berezin, 2001: 93)»هستیمباهمهمگیما«کهآوردخواهندبرفریادکنندگانشرکت

هايواکنشمتضمنزیرااند؛اهمیتواجدنباشند،خواهباشندآئینیخواهجمعیاقدامات
وآنتداوموکنشبهترغیبوترسبرغلبهبهکهنمادهاستتاکتیکیهايگزینشوعاطفی

شیپورهاییجمعیکنشگرانها،کنشگونهایندر. رساندمییاريبودگیجمعحسپرورش
,Flam and King)دهندمیسرشماريبیوتعهدوارزشمنديواتحادصدايآنوسیلۀبهویابندمی

2005: 46-47(.
منديگالیهونارضایتینقشبهساختارگرانظرانصاحبازبرخیفوق،احساساتبرعالوه

مفهومکردنمطرحبا،آداممک. انددادهنشانتوجهجمعیکنشتداوموگیريشکلفراینددر
اعتراضانجاممردمآناساسبرکهدارداشارهذهنیناگهانیفرایندهايبهشناختیآزادسازي

هبچالشگرانکهمعناستاینمعرفشناختی،بعد. پندارندمیمحتملراآنموفقیتوممکنرا
اندرسیدهکنشقبالدرسیاسینظامجديپذیريآسیببرمبنیشناختیهاينشانهوهاسرنخ
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)(Goodwin and others, 2006: 615 .وشوندمیموفقمعترضیناینکهیعنیشناختی؛عالئماین
.آورددرمیحرکتبهراآنانکهاستحسیهماناینشوند؛نمیسرکوبشدتبهحداقلیا

رهبرانکهاستشگردهاییازجملهگربسیجاحساساتبهبسیجضدحساساتاتبدیل
احساساتیسرافکندگی،وشرمچونبسیجیضداحساساتمقابلدر. گیرندمیکاربههاکنش

). Goodwin and others, 2006: 619(کنندمیترغیبراکنشغروروعصبانیتوخشمنظیر
Goodwin and(استحیاتیجمعیرفتارهايبرايآنیتمدیروترسبرتسلط،فالمزعمبه

Others, 2006: 623-624 .(آنجمعیهايکنشموفقیتاساسیشرایطازیکیدیگرعبارتبه
حسبهوبرانگیزانندکنندگانشرکتدرراکارگزاريوعاملیتحسبایدرهبرانکهاست

موجبامراین. گویندپاسخهستندتواناکنشگرانیهاآنکهآناننیازاینونفسبهاعتماد
.شودمیبسیجضداحساساتسرکوب

تحمیلیجنگدراحساساتمدیریتوامام
عنصریکبهنیزایرانیانمادررسدمینظربهاست،نهفتهفرديهروجوددرکهاحساسات

درکههستیممیمردها،ایرانیما. استشدهمبدلاعمالازبسیاريمبنايوکنشدهندةجهت
ماواقع،در. کندمیایفاايکنندهتعییننقشمسیرمانانتخابواتخاذدراحساساتموارد،اکثر

کردتحریکتوانمیترآسانرااحساسیجوامعاصوالًوهستیماحساسیجامعۀیکدرداخل
کیفیبامطالعۀشبخایندرانگاره،اینبهتوجهبا). 87- 93: 1380نراقی،(واداشتحرکتبهو

احساساتمدیریتشیوةوچگونگیبررسیبهتحمیلیجنگطولدرامامبیاناتمحتواي
.پردازیممیجنگخاللدررزمندگان

بارذلتگراییواپسوترسحسبامقابلهخطر؛دراماالهیونهادمردمیوتوپیاي
گذشتهسیاسیواجتماعیوضعتقبیحباتاکنندمیسعیهموارهنوپا،انقالبیهاينظامرهبران

نظاماینتثبیتراستايدرطریقاینازتابپردازندموجودبرساختهوضعتمجیدونماییبهموجه
قصرهايکنگرهفروپاشیوایراناسالمیانقالبوقوعبا. بکوشندآنکردننهادینهونوپا

آزادشدةاحساسیشوقوزمانیعیتوضبهنسبتآگاهانهدرکیبا) ره(خمینیامامشاهنشاهی،
جامعهیکراجدیدجامعۀپیشین،نظمازشدهناشیحقارتعقدةازآنانرهاییبرمبنايمردم

وعزتوشرفواستقاللوآزاديچونآزادهدریايبایافتهساختوشدهبنديمفصلالگوي
. استنداشتهوجودزمینرانایتاریخطولدرآننظیرکهکردمیمعرفیغیرهوحرمتوکرامت

کهاينمونهاست؛رسیدهایرانملتبهفقطکهخواندمینادرنمونهیکراجامعهاینامام
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دشمنانکهدادندمیهشداروجود،بااین. دمیدسحرآنغمشببروپیمودصدسالهرهشبهیک
خاموشیبهراآنسحرسپیدهتااندنشستهآنکمیندرونهادندکینکمانبرراخصمتیر

افتادهشماگیرکهمتاعیاین«:فرمایندمیراستاایندر. کرددفاعآنازبایدروازاینکشانند؛
اید،یافتهشماکهايآزاديواستقالل. اندنرسیدهمتاعاینبهدیگران. نداردنظیردنیادراست

).465: 1378،)ره(خمینیماماآثارنشروتنظیممؤسسۀ(» اندنرسیدهآنبهدیگران
جامعهاینبرساختنبرايگزافبهاییپرداختنبهاشارهضمندیگرفرازيدرایشان

بسیار. استنیامدهشمادستبهارزانایناید،آوردهدستبهشماکهچیزياین«: فرمایندمی
کهچیزيآن.... استآمدهشمادستبهکهنیستهمچیزيکمواستآمدهدستبهسنگین
برايتاریخطولدرکهاستچیزيآناست،آمدهایرانملتواسالمکشوردستبهامروز
مؤسسۀ(» استخودشازباالترحفظشواستبزرگچیزیکاین.... بودنیامدهپیشایران
بودهرادمردانیخونهمانابزرگبهاياین). 281: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیم

طوربهامامسان،بدین. شستندخویشجانازدستايجامعهچنینتحققراستايدرکهتاس
وجدیدجامعهاینازنکردندفاعکهپرداختمیحساینکاربستومدیریتبههوشمندانه

ا شهدخونشدنپایمالوآنانانقالبیکنشبودنبیهودهمعنايبهمحافظتمیدانکردنخالی
وصبوريها،زحمتتحملبهترغیبوغیرتحسبرانگیختنمنزلۀبهامراینکهاست

.بودشکیبایی

مردمپذیريمسئولیتحسبرانگیختن
در. هستندجدیدالتأسیسجامعهارکانآنانواستملترأيمیزانجدید،جامعهایندر

وزساءشی«حالتبهسابق»بودنکاالیی«و»ءگشتگیشی«حالتازمردمجامعهاین
به»چیزهیچ«حالتازو»بودنخودبراي«حالت به»بودنخوددر«حالتاز،»تولیدکننده

رابطۀهرگونهشکستنباامام،. گرفتندقرارامورهمۀرأسدروکردندعبور»چیزهمه«حالت
کردمیمعرفیکارگزارانیوعاملینرامردمفرودستی،وفرادستیومراتبیسلسلهوعمودي

منتخباندیگر،عبارتیبه. اندخویشسرنوشتمسئولومنتخبینالرقابمالکونعمتانولیکه
چنینکهحاالکردند،میتأکیدمردمدانستنرهبرباامام. شدندتلقیهاآنخادمانمردم

برايجامعهاین. بدانندراقدرشوکنندمحافظتآنازبایدمردماست،گرفتهشکلايجامعه
کارگزارانیملتاینجدیدبرداشتدر. اندآنازدفاعبهموظفمردمواستهمهمالوهمه

خودبنابراینزدند؛رقمراآلیایدهجامعۀچنینکهشدندلحاظاعجازبرانگیزوآسامعجزه
: فرمایندمیامام. هستندناالیقوحقیرافراديصورتاینغیردراند،آنحفظمسئولوضامن
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کارههمهخودشاناند،رئیسخودشاناند،امامخودشانافرادازیکهرملتیچنینیکدر.... «
).111: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(» هستند

غیبیامدادالهی،هايانسانالهی،ايجامعه
متعالخداوندکهبودنظیريبیپیروزيو20قرنبزرگاعجازجامعهاین،)ره(امامباوربه

وعالمشرهايازبخشنجاتالگويیگانهراجامعهاینامام. نهادودیعتبهایرانملتمیان
رسیدهارثبهایرانملتبهصالحاسالفازکهخواندمیبهاگرانگوهريوالهیايودیعه
باامام. خویشجانقیمتبهحتیاست،آنکردنمحققوپیشبردمسئولملتاینواست
تضمینباهستند،غیبیامدادازمندبهرهوالهیموجوداتیآنانکهمردمبهحساینالقاي

آناندررا»مستمرمدارانهمسئولیتقدرتمندي«حسنوعیبه،ملتازخداوندکردنحمایت
کهايگونهبهبکوشند؛هموارهخداوندبیشترخشنوديکسببرايبایدچراکهانگیخت؛برمی

خودشکاملهقدرتباوخودعنایتدستباتعالیوتباركخدايراملتاین«: ایندفرممی
خدابرايوکردندقیامخدابرايکههاییانسانالهی؛هايانسانبهکردمتحولوکردقدرتمند

).382: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(» دادخواهندادامه
برحقواالسالمدارراجدیدجامعۀباطل،وحقسازيدوگانهوعقیدتیگذاريتمایزباامام
ازنمایندگیبهصداموعراقدولتیعنیباطل؛ودارالکفرمظهربرابردرکهکردمعرفی
اسالممانانگیزهماکهاستاینهاآنومامابینفرق«اینکهبیانباامام. استقرارگرفتهامریکا

لشکریانیراایرانمردم) 106: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشرومتنظیمؤسسۀ(»است
وکنندمیدفاعشروکفربرابردرحقانیتواسالمازوجنگندمیخداوندبرايکهانگاشتمی
دریافتانسانیونظامیومالیهايکمکخاکیانتمامازکهدشمنانبرخالفراستاایندر
راستاایندر. الهیدستیعنیبرخوردارند؛هاقدرتاینفوققدرتیازآناندارند،می
حسابخودمانپايوبکنیمحسابعاديامریکماکهنیستايمسئلهیکاین«: فرمایندمی

استکردهشمابهخداکهاستعنایاتیرويمسئله،این. استطبیعتفوقمامسئله،این. کنیم
).293: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(» داردو

وغیراساسبرادراکیومعناییسازيچهارچوببهدرواقععقیدتیگذاريتمایزاینباامام
مامیانمرزهايخود،ازمشخصیتعریفعرضۀباوپرداختمیعراقدولتوصدامشمردندگر

ناپذیرشکستوالهیوقانیحومشروعجمعیهویتازحسیایجادبهوکردمیمعینراهاآنو
»خشموتنفر«ازحسیناخواهخواهدگرساز،وپرورغیریتسازيچهارچوبگرچه. پرداختمی

تعریفومندانهموقعیتاندیشیژرفباامامانگیزاند،برمیگروهازبیرونمتجاوزافرادبهنسبت
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شقاقدرصددکهنمااسالمریاکارافکن،تفرقهامریکاییاذنابسرسپرده،چونعناوینیباصدام
: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(فارسغیروفارسوعجموعربمیانآفرینی

ازهاستکنشوهاسیاستاینطریقازملتبخشهویتوحیاتیامورتهدیدو) 225و90
دارانهجانبومغرضانهسکوتجنگ،خواندنناعادالنهایران،دانستنگناهبیومظلوموسویک

وزنانومردانکشتاروصدامالمللبینعرفازخارجهايگريوحشیوالمللیبینمجامع
وخشم«ازحسیواقعدرغیرنظامیاهدافومناطقبهحملهومعصوموگناهبیکودکان

خطرهايازمردمدادنرهشداباوپروراندمیآفرینتهدیدمنبعاینبهنسبت»مضاعفانگیزينفرت
باکردمیسعیوشدمیموجبرا»آگاهیوبیداري«احساسمنبع،اینشومهايهدفوروپیش
امامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(»هستیداسالمیکاهلهستید،ملتیکاهلهمهشما«کهنطقاین

واختالفبروزازگروهبهبودنیکیویکدلیواتحادحستزریقبا) 195: 1378،)ره(خمینی
.گرداندمصممودلقويهدفراستايدرراآنانوکندجلوگیريآندرتفرقه

ابديرسواییودریدگیدهلوترسحسالقايانگیزي؛خوف
با) ره(اماماست،سیاسیبسیجوجمعیکنشگیريشکلموانعازترساحساسگرچه

. کردتبدیلگربسیجعاملیبهرابسیجضدحسیناشناسانهفرصتنگرشیودگرگونبرداشتی
ازدفاعدرورزیدنقصورومسئولیتندادنانجامقبالدرکاريگنهسازيبرجستهباامامواقعدر

باسازشومصالحههرگونهپذیرشیاواسالمیوانقالبیهايارزشوآرمانیوالهیودیعهاین
تزریقبهامامعبارتیبه. پرداختمیمردممیاندر»انندهانگیزومثبتترس«حسالقايبهصدام
محضردرهمیشگیخواريبهورودوگذشتهپستیوننگعصربهبازگشتخوف«حس

برامامدرواقع. خواندفرامیبعثیرژیمبرابردردفاعجهترامسلحنیروهايومردم»خداوندي
ووظیفهبهنکردنعملصورتدرکهکردمیقاالآنانبه»دوگانهانگیزيخوف«رویکرداساس

ازگونهدوبهصدام،باتسامحوصلحبهدادنتنیاوجامعهاینازدفاعدرخویشمسئولیت
صورتدرکهانگیختمیسانایناول،گونۀدر. شوندمیگرفتاراخرويودنیويمعذبحیات

وضعوروزيسیهباهمراهناگوارايدهآینسبیل،نفیقاعدةنقضیاودشمنسلطهوپیروزي
رفتنبینازوپستیوحقارتچونننگینیالگوهايباسابقحیوانیوبودگیارزشبینامطلوب

دروکشیدخواهدانتظارراآنانآزادگیواستقاللآبروومالوجانونوامیسوعزتوشرف
والهیعنایاتوالتفاتانقطاعبابرابر،نکردندفاعکهپرداختمیحساینتلقینبهدومگونۀ
وشرمساريخجلتموجبدرنتیجه،کهبودخواهدبهرگیبیوحرمانوضعیتدرگرفتنقرار
ازخطرنماییبزرگباامام. بودخواهندالهیالیمعذابمعرضدرالجرموشودمیخداوندپیش
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معرفیاسالمامصارواعصارهمۀبرايدامنهدرازوبزرگخسرانیراآنجامعهاینرفتنبین
امامبارهدراین. هستندمسئولیتبیوعنصرسستارادگانبیهمینآنمسببکهکردمی
اینکهبرعالوهشود،واردآندرخللیاگروماستدستاندرامانتیامروزاسالم«: فرمایندمی

،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیمؤسسۀم(» رودمیبادبرهممادنیاياست،رفتهبینازماآخرت
وسعادتراههستید،دوراهیسربرایران،اسالمیبزرگملتايشمااکنون«). 164: 1378
خداياگرابدي؛ننگوذلتراهواسالمکشورازدفاعوجهادپرافتخارسایۀدرابديافتخار

امامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(» دهیدنشانخودازسرديوسستیمقدسجهادایندرنخواسته
بکندپیداغلبهصدامنخواستهخداياگرکهدانندمیماهايجواناین«). 271: 1378،)ره(خمینی

).70: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(»شدخواهدچهکشوراینبه

جنگپندارينعمت
وهافرصتبهتهدیدهاتبدیلشناس،عیتموقوهوشمندرهبرانهايویژگیازیکی

راایرانبهعراقتجاوزخویش،اندیشفکرتطبعمسلکبرامام. استآنازبهینهبرداريبهره
معرفیالهینعمتومزیتیکراآندانست،میمتعدديمشکالتوهادشواريمسببگرچه

درخیزشوتحركبرايراالزمهايانگیزهطرفیکازآن،بهمثبتنگاهیباوکردمی
ايگونهبهشد؛میایراندوبارهیکپارچگیوانسجامسازسببطرفیازوکردمیایجادرزمندگان

را،انسانکهاستاینآنوجهتیکازاستخوبخیلیجنگدرهرصورت«: فرمایندمیکه
آنازانسان. شودمیحاصلانسانبرايتحركودهدمیبروزاستانسانباطندرکهشجاعتی
).249: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(» آیدمیبیرونخمودي
هايزنجیرهعرفانیرویکرديباوخودمعناگرايشناسیهستیبرابتنأبا) ره(خمینیامام

اربخسارتومنفیظاهربهپدیدهاینتاکردبرجستهراجنگمثبتوجوهومعانیازارزيهم
ومدافعانشورانگیزوداوطلبانهبسیجبرايمسیرطریق،اینازتابیابدجذابودلنشینمعنایی

واصطالحاتباجنگازامام،مقدسدفاعشناسیهستیدرروایناز. شودفراهمجهادگران
دارايوپرعظمتوشکوهمندالهی،تحفهرحمت،نعمت،برکت،خوب،مثلمثبتمفاهیم

).26-21: 1392مله،کریمی(اندکردهیادثمر

رزمندگانبهبودنمهموقدرتمنديحسالقايسازي؛قهرمان
اساسیمحركوبشرطبیعتدرنیازترینمهمبودن،بزرگوبودنمهمتمایلآرزو و

سانبدینوشودمیتلقیبشرنیازهايوهااحساسنیرومندترینوجود،ابراز. استآنرفتارهاي
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بانیازایناگرالبته. هستندتمجیدوتأییدوخودنمایشبرايپایانبیعطشیدارايهاانانس
هايرهنمودبا) ره(امام. شودمیبیشترمراتببهآنقوتشودضمیمهالهیاعتقاديمبانی

رارزمندگانحساینهمواره»سازيقهرمان«الگويطریقازتحمیلیجنگخاللدرخویش
رزمندگاندفاعیبسیجبراياساسیمحرکیطریقبدینوکردمیتقویترانآوتصدیق

برکشورچندروزةتسخیردرصدامپوشالیوعدةنشدنمحققبهتوجهباامام. آوردمیفراهم
درآنایستادگیوایرانملتقدرتسازيبرجسته«و»دشمنشماريناچیز«رویکرداساس
طریقاز»صداموعراقدولتضعفتصویرسازي«و»بزرگايهقدرتبرابردرانقالبزمان
اندازسنگدزدمفلوك،موجودتاریخ،تفالۀامریکا،دستعروسکچوناستعاراتیبیان

هايقدرتبرابردرکهپوسیدهدولتافتاده،کنجیبهايمردهویرانگر،خوددیوانۀفراري،
انرژياینتزریقوشناختیآزادسازيبهصدام،عاجزانهطلبیصلحنیست،ذکرقابلبزرگ

دارد،وجودموفقیتازباالییاحتمالواستپذیرآسیبصدامکهافزاروحومثبتاحساسی
امام. کردمیبازنماییراآمیزآنانموفقیتگريکنششورانگیزاحساسسانبدینوپرداختمی
مسلحنیروهايوجوانانبهوگیختانبرمیرزمندگانمیاندررا»توانستن«حسطریقایناز

کشوراستقاللوشرفوعزتواسالمیجدیدجامعهاینپایداريوپیروزيکهکردمیالقا
جامعهبخشنجاتسلحشورانوافتخارآفرینانکهآنانیاست؛آنانگراییعملوتعهددرگرو
ابرقدرتاننظامیهايدرتقبامقابلهبراي! سلحشورملتايهان«. هستندمسلمانانواسالمی

شماها. کشوریدنگهبانوهدفمرگانپیشواسالمسربازانکهمسلحقوايايوباشیدآماده
مملکتاز.... رابزرگهايقدرتدستکهبودیدشماهاوآفریدیدملتاینبرايافتخار
رابطه،همیندر).205و65: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(»کردیدکوتاه

پیشنظامییکجنگاولروزهايدر«: کرداشارهرهبريمعظممقامازايخاطرهبهتوانمی
گیرزمینهاآنهمهدیگرروزچندکهماهواپیماهاياقساموانواعازآوردفهرستیوآمدمن

هواپیمایییچهدیگرروزچندوبیستظرفکهدیدموکردمنگاهفهرستبهمن... شدخواهند
وبرگشتم. »!توانیممیمانکنید،اعتنایی«: گفتندایشانوبردمامامپیشرافهرستاین... نداریم

شماتوانستنباوشماهمتبههنوزهواپیماهاآنتوانید،میگویند،میامامکهگفتمدوستانبه
ازبعد. هستندترفایقوبرتردارند،مدرنوسایلکهبسیاريبامصافدرهنوز... کنندمیپرواز

کارهاآنباوکردندتعمیرساختند،راهواپیماهاخودباوريبهرسیدنباهاآنامام،نطقاین
).106: 1390فیروزآبادي،(»کردند

رزمندگانچنیننادربودنچونعباراتیورزمندگانسازيقهرمانالگوياساسبرامام
اسالمی،انقالبفقراتستوناسالم،گویايزبانوهاینورچشمتاریخ،طولدرجنگعاشق
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انتقامکهخواندمیکسانیراآنانوافروختمیرا»گیريانتقام«حسهايشعلهطرفازیک
خاطرتسلیوگرفتخواهندرااسالموکشوربههاگستاخیوهاتعديوشهداخون

ومهمعامالنیوکارگزارانآنانکهردکمیالقاراحساینطرفیازوشوندمیبازماندگان
جاویدافتخاريودادخواهندسررامستضعفانرهاییصاليکههستندداريطلیعهمجاهدان

وماندخواهندجاودانهتاریخسرآمدانیگانهعنوانبهابدالدهرتاوداشتخواهندتاریخدر
سایرآزاديراهدارانمشعلویشپدرهاينسلبرايشجاعتورادمرديومقاومتازالگویی

نشاندشمنانبهراایرانملتپایداريوقدرتمنديکههستندکسانیآنان. بودخواهندملل
.کنندمیاثباتراخویشغیورانههستیوموجودیتودهندمی

بارزمندگانکهکردمیبیان»گشتنآفاقشهره«یاو»شدننماانگشت«حسالقايباامام
پنداشتندمیوپختندمیسردرراآشفتهوبیمارگونایرانیکجسودايکهجهانیانبهدنجنگی

کشوريایرانکهدادخواهندنشانبردارد،تمتعینعمتخواناینازتواندمیهرکسیکه
اینانبنابرایننیست؛بدانتعرضوتعديدستکردندرازیارايراهرکسودروپیکربی

تصویرجهانیعرصۀدرراایرانیوایرانیکپارچگیوانسجامورتمنديقدکهاندکسانی
درنفوذوکردنپذیرآسیبوهستندمتعهدوپویاملتیکهدهندمینشانخاکیانبهوکنندمی
رفیعقللبررااهللاالالهالوایرانملتاستواريعلمکهاندکسانیآنان. نیستايسادهامرآن

وآوردخواهندارمغانبهاسالموملتبرايحیثیتوکردخواهندعلَمرگواريبزوکرامت
مقامبلکهنیست،بدانیابیدستلیاقتراهرکسکهاستخطیروفرهمندبسمقامیاین

.دانستمیآنوصفازعاجزراخودامامکهاستممتازانیوخاصان
هايقدرتپلیدپیکربرلرزهمقدساعدفکارزاردرالهیگرانپیکاروآورانرزماین

طرفیازوکنندمیجلبخویشبهراجهانیانتوجهسویکازبنابراینافکنند؛میستیزاسالم
بودناثرگذاروآنانبودنتوجهموردمنزلۀبهکهشوندمیسببراملتقدردانیموجبات
توانندمیکهانگاشتمیسانیکراآنان»غرور«حسانگیختنباامام. بودآناناقدامات

شماقدرتانعکاسایندنیادرشما«: فرمایندمیوبلرزانندراجهانیهايقدرتاستوارهايبنیان
کسیازباكشمادارند،باكشماازهاقدرتهمه. پرتواندازاستکرملینسفیدکاخدر

» راهاآنلرزاندهشماارهايکواندلرزیدهاآلناسالمقدرتازهاقدرتهمه. باشیدنداشته
).440: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(

بهرسیدنافتخار،انسانی،هايارزشکسبطلبی،عزتشرافتمندي،مایۀراجنگ) ره(امام
بهطریقاینازوکردمیمعرفی»خودغرورآمیزنمایش«همهازترمهموسرافرازيوآرامش

عزت،قداست،جنگماجنگ«: فرمایندمیکهايگونهبه. پرداختمی»ارزشمندي«حسالقاي
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یا). 69: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(» هاستنامرديعلیهاستقامتشرف،
زحمتبایدباشیدآرامبخواهیداگردارد،زحمتهاانقالب«: فرمایندمیدیگرفرازيدر

دنیادرسرافرازخواهیدمی. داردزحمتکنیدحفظراخودانسانهايشارزبخواهید. بکشید
اینباشید،خودتانوبرویدبیرونهمسلطهتحتازخواهیدمیاگر. داردزحمتاینباشید

امامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(» استانسانیشرافت. استانسانیارزشیک. داردارزش
درآنانکهکردمیفروزانراحساینهايشعلهطریقاینازامام). 314: 1378،)ره(خمینی
وخموديازوشوندتبدیل»معنادارکنشبهقادرشناسايفاعالن«بهتوانندمیکنشاینخالل

دادنجلوهبزرگوفرانماییباامامسانبدین. آینددرمیبهغفلتچاهنشینیعزلتورخوت
راانقالبیوفعالگراییعملاسالم،حسازدفاعوجنگبهنپرداختنازناشیاحساسیعواقب

هربهتردیدامروز«: فرمایندمی. کردمیبرجستهانفعالیوننگینگراییعملاحساسبرابردر
مؤسسۀ(» است) ص(پیامبربهخیانتجنگ،مسائلازغفلت. استاسالمبهخیانتشکلی
).69: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیم

کارگزارانیونوادرتوانمندگانآفرینندوعامالنراآنانجوانان،انگاريبدیلبیباامام
منظومۀبهسانبدینوکردمیمعرفیسازندگیوسازيدگرگونهايقابلیتباتاریخی

سربلنديوآرامشوایمنیوبقاضامنآنانکهانگیزطربهاياحساساینباآناناحساسی
بیمهراایران... ایدکردهزندهرااسالمعزیزانشما«: فرمایندمی. دادمیشکلتند،هسملت

هرچهکهکردیدثابتشما«). 69: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(» ایدکرده
معجزهآنکهایدرساندهظهوربهدنیادرمعجزهیکشما. کنیدایجادتوانیدمیبخواهیدکهرا

راایرانیوراایرانخواستندمیکههاییقدرتتماممقابلدرشما. بودبشردرالهیقدرت
مؤسسۀ(» شدیدپیروزوکردیدمقابلهوایستادیدکنند،غارتشماراذخایرخواستندمیوببلعند
).76: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیم

درزیستنرااصیلوواقعیاهمیتوارجآن،نخواندننگینودنیويسراينکوهشباامام
یاو»انگارينیست«رویکرداساسبرامام. دانستمیحضرتشجواردرومینويعالم

راهدرفشانیجانرانیکهدفومقدسمقصددنیوي،زندگی»سازيارجبیوانگاريکم«
و1گرانبهاحسنهیگانهکهالهیقرببهشدننائلوجانانبوستانیآستانبهیابیدستوعقیده

ازتنهاکهانگیختبرمیملتورزمندگاندرراحساینوکردمیمعرفیبود،الفتوحفتح
عقباباقیومحورامنیتمهمواديسمتبهدنیافانیومحورشرارتواديازگذرطریق

ابرازوراستیناهمیتآنبهوزدآستانبرسربلنديگلبانگونهادسرجانانآستانبرتوانمی

.استالهیقربمقامبهرسیدنهماناکهداردوجودحسنهیکفقطحسنه،شریفهکلمهازامامتفسیرطبق. 1
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مقامیدستیافت؛است،احدیتمقامنزدسرافرازيوسربلنديهماناکهشایستهوحقیقیوجود
دركازعاجزهاانسانوآیدنمیانسانعقالنیقوهووهمدرآناعتباروارزشکه

وآنرراهدجهادواستعقیدهمقصد«: فرمایندمیچنینبارهدراین. هستندآنشکوهمندي
امامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(» آنننگینبويورنگودنیاوزندگینهانقالب،پیروزي
ربعندارتزاقاینکهدانیمچهافالکیانیامحجوبخاکیانما«). 367: 1378،)ره(خمینی
وخودازوارستگانعالوجلاودرگاهمقربانخاصکهباشدمقامیبساچهچست؟الشهدا

راهکهرادمردانی«). 101: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(» باشدهستیلکم
ملکوتوایمنواديبهسفلیجهانوادنیعالمزندگیازهجرتدروبرگزیدندراشهادت

امامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(» نشودمیسرعشقبهجزمعمااینحلکهحاشا. رسیدنداعال
).196: 1378،)هر(خمینی

خاطراطمینانوامیدحستزریقمحتوم؛پیروزيوعدة
و»حقجبهۀالهیکنشمنديحجتوهدفمنديوناپذیريآسیب«الگوياساسبرامام

ظفرمندوناپذیرشکسترااسالمراه،»کفرجبههانسانیکنشبیهودگیوپذیريآسیب«
انقالبپیروزيو) ع(حسینامامقیامجاویدزيپیروسازيمجسموتصویرگريباوخواندمی

ومتعددبرگوسازبرابردرکهالهیبرحقهايکنشمثابهبهشاهنشاهیحکومتبراسالمی
پیروزيوکامیابینوبهارسبزتشریفوعدةداد،رخپاكخونوخالیدستانبادشمنانمدرن

دگرباراینکهبه»امید«و»آرامشوخاطراطمینان«حسهوايبرطریقاینازودادندمی
. دمیدندمیهاآنجانمذاقدراست،ممکنپیروزي
واسالمرزمندگانموفقیتبودنمحتومحسالقايوشناختیآزادسازيباامام
لشکریانهرصورتدرکهکردندمیخاطرنشانزودهنگام،شکستبهجبهۀکفربودنمحکوم

طریقاینازکهرسندمیهمیشگیبودولقاءاهللابهمردن،ومرگصورتدرپیروزند،اسالم
محققرااسالماهدافنیزماندنزندهصورتدروبردندمیبینازرامرگازترسحس

درآنپرتوهايبلکهبود،نخواهدجنگیهايمیدانبهمنحصرپیروزيایندرهرحال. کنندمی
ما...... «: فرمایندمیگوهربارکالمیدرامام. یددرخشخواهدآنتاریکبیشهبرتاریخهمیشه

: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(» پیروزیمبکشیم،چهوبشویمکشتهچه
» استبودایناین،نیستنابوديوشدیمنابودحقیقیراهیکدرمابشویم،نابودمااگر«). 441

پیروزباطلبرحقوهستیمحقما«). 501: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(
امامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(» استنزدیکاسالمیجمهوريواسالممخالفینمرگ. است
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با. الراجعونالیهاناواناهللا. استقرآنمنطقمؤمنین،منطقما،منطق«). 298: 1378،)ره(خمینی
: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(» کندمقابلهتواندنمیقدرتیهیچمنطقاین

134.(

وهمبستگیهویت،حسپرورشو) ع(حسینیعاشورايباجنگسازيشبیه
مشتركتعلق

جامعۀمیانتاریخیونوستالژیکپیوندبرقراريونمامشابهتگفتمانبرسازيباامام
شدمیدواینمیانهماننديوهاشباهتگریتداعاسالمصدرجامعهباجدیدایرانی-اسالمی

عاشوراقیامهمانندرادفاعاینواسالمصدرجامعۀوانبیاءمسیرامتداددرراجدیدجامعهاینو
راالهیوآسمانیشهرتحققوالهیعدلگسترشیعنیواالهدفیآنپیروکهکردمیمعرفی

باامام. داردراآنتحققمصائبوهاتیسختحملارزشکهکشدمییدكزمینیشهردر
ارتباطبرقراريوآنانگیزخاطرهحضوروگذشتهیادآوريوآیینیاقداماتاینازگیريبهره

وايحافظهاجتماعیاومشتركجمعیحافظهتولیدکنندةبازحال،وگذشتهمیانتعاملو
وحسینیعاشورايسازهویتومارهنرخدادگريروایتوسازيبرجستهباوشدمیتصوري

آنازوزدمیدامنمشروعیتومشتركهمبستگیوهویتحسبهآنآوردنحالبه
سازيبرجستهباامام. جستمیبهرهایرانیانتدافعیکنشبراينیرومندينمادعنوانبه

جامعهاینهبارزشمندومعتبرواصیلهویتیاصیل،اسالمیهویتوماهویتمیانهايشباهت
درامامانو) ص(پیامبرهاياستقامتودالوريازتاریخینمادپردازيباوبخشیدمیجدید

ایستادگیوشجاعتحسوکردمیزندهمردمدرراصبرواستقامتروحیهها،دشواريبرابر
ومقدساعدفمیانانگاريشباهتاینازگیريبهرهباامام. انگیختبرمیآناندررامقاومتو

خودخونباواشتیاقسرازکهکردمیمعرفیامامآنراهپیرورامجاهدان،)ع(حسینامامقیام
حساینمدیریتبهامامبنابراینکردند؛یاريآبرااسالممهجورنهالخاندانشو

وفادارياتاثببهودهندادامهرااوراهبایدامامآنپیرومقامدرمجاهداناینکهپرداختمی
انشقاقوشدنفراکسیونهازطریقاینازوبپردازنداسالمصدرهايدالوريبازتابوخود
کرد؛میتقویتبازراآنانپایمرديوایستادگیلزوموکردمیجلوگیريمردمیبسیج

هايجوانمرديیادبهراما.... مسلحقوايسایروارتشجوانمردي«: فرمایندمیکهايگونهبه
).100: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(»انداختاسالمصدر

درایستادگیواسالمبهتعهدحسالقايدرواقعارزشمند،مسیراینازپیرويبهامامتأکید
راگیريکنارهوسکونخفت،کهراهیبود؛الهیاولیايوانبیاءراهادامۀوستموظلمبرابر
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اندیشهجايبهراباعزتوخونینمرگنغزسرودواستاستقاللوآزادگیحاملوبدتابرنمی
حیثیتمقابلدرهامصیبتکوه.... «: فرمایندمی. کندمیسازذلت،باوننگینبودنیمغزبی

تاحسینیدرگیرياینآمادهراخودبایدمامردمواستکاهیچونماایرانی-اسالمی
نشروتنظیممؤسسۀ(» استسیاهزندگیازبهترمراتببهسرخمرگکهنمایندبکاملپیروزي

اماماستقامتوشهرتازعاشورامکرریادآوريباامام). 408: 1378،)ره(خمینیامامآثار
گرچهکهکردمیالقاگونهاینوجستمیسودیارانشتحریکوتهییججهت) ع(حسین

ارزشیباشدسیدالشهداشهادتسانبهشهادتایناگرحال،استارزشمندنفسهفیشهادت
. بودخواهندحرّچونمجاهدانیوگونهحسینشهیدانیآنانبنابراینیابد؛میواالتروترفزون

کسیعلیهپرخاشروز. استالهیامتحانروزروزها،اینکهبدانندایرانشهیدپرورملت«
امروز. استفداکاريروز. استنفاقوکفرازانتقامروز. دارددیرینهکینهاسالمباکهاست
روزامروز. .... باشیدآمادهحسینیان. کربالستایرانامروز. استحسینیعاشورايروز

).195: 1378،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(» ....استمقاومت
خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(یالهآزمونبوتهبهآنتشبیهوسازيشبیهاینباامام

معرضدراینکرزمندگانکهورزیدمیمبادرتاحساساینکاربستبه) 234: 1378،)ره(
دفاعواسالمبهراخودتعهدوصداقتووفاداريخلوصمیزانبایدودارندقرارالهیآزمون

نمایانیاسالمدرواقعنیایندونبیرسربلندبوتهاینازکهکسانیوکنندنمایانسرزمیناز
کندمینقلرضاییمحسن. هستندگرایانهاخالقریاکاريومتملقانهزندگیمشتاقانودروغین

ودجلهمنطقۀیکی. کردندحملهدشمنحساسنقطۀدوبهخیبرعملیاتدرمانیروهاي«که
عقببهناچارتوپخانه،شآتنبودنورسانیمهماتدرمشکالتدلیلبه... خیبرجزایردیگري

راخیبرجزایربایدکهفرمودندپیامیدرامام... بودمادستخیبرجزایرتنهاوشدیمنشینی
بعدهاهمکاظمیاحمد... چشمچشمگفتوگفتمراپیاماینکاظمیاحمدبه. ... کنیدحفظ
باید. عاشوراستاینجاگفتموزدمصدارانیروهایمهمهمندادیدمنبهراامامپیاموقتیگفت

.)1392،)ره(خمینیامامآثارنشروتنظیممؤسسۀ(» ...کنیمحفظراجزیرهشدهقیمتیهربه
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گیرينتیجه
برابردرایرانیانتدافعیجمعیکنشبسیجاساسیلوازمازاحساساتانگیزشوراهبري

وعاطفیمنظومۀبهنسبتمناسبشناختومندانهموقعیتنگريژرفباامام. بودبعثیرژیم
ازوخویشداهیانههايرهنمودباوپرداختمنظومهاینهوشمندانهمهندسیبهمردماحساسی

ازبرخورداريبهامیدوارينوبنیاد،جامعۀکردنمعرفیالهیویگانهچونرویکردهاییطریق
باسازيشبیهپیروزي،انگاريمحتومجنگ،پندارينعمتمثبت،انگیزيخوفغیبی،امداد

محركوشورانگیزهايانرژيسازيمتراکمواحساسیآزادسازيبهحسینیعاشوراي
اطمینانوامیدتوانایی،وقدرتمنديبودن،ارزشمندومهممسئولیت،حسچوناحساسی

مبادرتنفرتوخشمگشتن،شهرهگیري،انتقامجمعی،تعلقوهمبستگیوهویتخاطر،
سپرهايبرابردرکارادفاعیسپرترینمهمراخودجانمردمتاشدمیسببوورزیدمی

وامتیازاتاعطايسپرارتش،نیروهايقدرتمندانهبازدارندگیسپرچونموجوديالوشکننده
کهمقطعیدردرواقع،. بپردازندخودکیانازدفاعبهوکنندلحاظسیاسییارگیريسپر
نبود،دسترسدروپذیرامکانیاوافتادنمیکارگرمفیدطوربهباالگانهسهسپرهايازیکهیچ

رامردموافتادکارگر»معنويعشقپوالدینزره«و»احساسبرانشمشیر«پشتوانۀبه»سپرجان«
نظامی،مدرنهايسالحازخالیهاییدستباآنانصورتبدینوکردآمادهقیامودفاعجهت

ارتباطیعشقپیروزيهماناکهرسیدندپیروزيبهاحساسوعشقسالحازندهآکهاییدلاما
.بودابزاريعقلبر

جمعیکنشجنبانسلسلهمردم،تودهاحساساتانگیختنوانگیزيعشقمجرايازامام
برايایرانملتاحساساتمدیریتباوشد»دشمنگزنددفع«هدفراستايدرتدافعی

دراحساساتمدیریتباامامدرواقع،. جستچارهجنگبراياساسیازملوفقدانوکمبودها
هايقابلیتباتاریخیکارگزارانیبهراگرانکنشایننرم،ومعناییساختارهايقالب

نهالازصیانتبهکهکردتبدیلارزشمندومعنادارهايکنشسازندگانبروسازيدگرگون
باجنگاینتاشدندسببوپرداختندبراندازهايآفتوندهاگزبرابردراسالمیانقالبنوپاي
انگشتريبرنگینیهمچونکهبرسدپایانبهایرانارضیتمامیتحفظودشمنگذاشتنناکام
.استماندهثبتعالمجریدةبرآندوامودرخشدمیزمینایران
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