فصلناهم جامع دافع مقدس
سال دوم ،شماره  ،2تابستان  ،9316پیاپی 4؛ ص 9-26

تحلیل رهبری حضرت امام خمینی (ره) در دفاع مقدس
با تأکید بر جامعه شناسی احساسات
زاهد غفاری هشجین ،1اسماعیل عارفی گوروان
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 -1دانشیار -2 ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه شاهد
(دریافت ،16/44/22 :پذیرش)16/46/91 :

چكيده
این مقاله مدیریت و رهبری حضرت امام خمینی (ره) را در دوره دفاع مقدس مورد تحلیل و بررسی قرار داده استت
در این راستا نویسنده سعی بر این دارد که مدیریت و رهبری حضرت امام (ره) را در دفاع مقتدس بتا الهتام از آراء و
نظریات حوزه جامعه شناسی احساسات بیان کند ،با توجه به اینکه این حوزه الزمه شکلگیری کنش فعاالنه بتر دتد
ودع موجود را تبدیل احساسات دد بسیج مثل ترس ،به احساسات بسیج مانند خشم و آزادسازی احساسی میداند،
با این توصیف در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل اسنادی از تکنیکهای روش تحلیل کیفی سعی شده استت
به این سؤال که حضرت امام ( ره) در طول دوران دفاع مقدس چگونه توانسته است به بسیج مردم بر دد رژیم بعت
بپردازد؟ پاسخ دهد در این راستا ،سخنان ،نامهها و بیانات حضرت امتام (ره) از کتتا صتحیفه جمتعآوری شتده و
یافتهها نشان میدهد که حضرت امام ( ره) ،با مدیریت احساسات مردم از رهگذر شناساندن عراق متجاوز به متردم و
تزریق احساسات بسیجگر و مبارزه با دد بسیج با شیوههایی چون :ایجاد حس تنفر نسبت به دشمن متجتاوز ،ایجتاد
روحیه مقاومت ،تقویت اعتماد به نفس ،ایجاد همدلی و همبستگی ،بهرهگیری از آیینهای نمادین ،همذات پنداری و
اعتماد زدایی و سلب وفاداری از رژیم بع  ،توانسته است احساسات دد بسیج را به احساسات بستیج مثتل خشتم و
غضب تبدیل نماید و با این کاربست توانسته مردم را علیه عراق متجاوز بسیج کرده و به مشتارکت در دفتاع مقتدس
دعوت نماید
كليد واژهها :امام خمینی (ره) ،دفاع مقدس ،جامعهشناسی احساسات ،رهبری ،بسیجگری.
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مقدمه
احساسات واقعیت همیشگی و دیرپا ولی جنبه ناشناخته زندگی فردی و جمعی انسان بوده استت و
انسانها در موقعیتهای مختلف دچار حالتهای احساسی و هیجانی میشتوند ،بتدون اینکته علتت
وقوع آن را بدانند زندگی روزانهمان سرشار از حالتهای خوشایند و ناخوشتایندی استت کته بتدون
تجربه آنها ،تعریف ما از خودمان و هویتمان میسر نمیشود در بستیاری مواقتع انستان نقشتی در
ایجاد آنها ندارد بلکه تنها در معرض تجربهشان قرار میگیترد (زاهتدی مازنتدرانی )2 :9331 ،بته
همین علت تالش در جهت شناخت این جنبه اسرارآمیز همواره جزو دغدغتههتای بنیتادین انستان
بوده است علی رغم ناشناختگی احساسات ،علتوم انستانی از ابتتدا بته ایتن مقولته توجته ویتژهای را
اختصاص داد این البته در شرایطی است که در رشتههایی مثل فلستفه و علتوم رفتتاری ،بته ویتژه
روانشناسی ،به آن بیشتر پرداخته شد و در مقابل در جامعهشناسی جز تتا دهتههتای اخیتر تتا حتد
زیادی مغفول ماند (ربانی و کیان پور)33 :9333 ،
بدون شک پرداختن به این بح جذا در کشور ما بسیار محدود و ناچیز بوده است ،بتا توجته
به گستردگی و اهمیت مودوع که امروزه یکی از مودوعات مهم در عرصته جامعتهشناستی استت و
دانشمندان زیادی بدان پرداختهاند ،درورت ایجا میکند که ما نیز به آن بپردازیم اهمیت کار متا
در این است که در پژوهش حادر با بهکارگیری مبانی جامعهشناسی احساسات در تحلیتل رهبتری
حضرت امام خمینی (ره) در دوران دفاع مقدس به عنوان رهبری که به بسیج آحاد متردم پرداختته
است ،نمود جدیدی از شیوه رهبری کردن را بته جامعته معرفتی نمتاییم همتانطتور کته از منتابع
پیداست ،بروز جنگ تحمیلی در بامداد انقال  ،دوران دیگری را در رهبری امام خمینی (ره) پدیتد
آورد همراهی امام و امت در سالیان دفاع مقدس -که دوستان و دشمنان دین و وطن را شگفت زده
ساخته بود -در حقیقت ،نمودار خودآگاهی سیاسی و تاریخی به شمار میرفت شخصتیت عرفتانی و
حماسی حضرت امام (ره) از ایشان ،رهبر و فرماندهای بی نظیر در دوران دفاع مقدس ساخته بود که
نگرش ،آموزه ها و سیره ایشان تأثیر عمیق انکارناپذیری بر روحیه ملت رزمندگان و آمادگیهای آنان
در برابر دشمنان داشت حضرت امام (ره) جنگ تحمیلی را به دفاع مقدس و حماسه با شکوه ملتت
ایران تبدیل نمود و با استفاده از قدرت فرماندهی خود بته بستیج احساستات متردم در دوران دفتاع
مقدس در برابر رژیم بع پرداخت

بیان مسئله
امام خمینی (ره) برای دفع تجاوز دشمن در شرایطی که کشور فاقتد قتدرت بازدارنتده دفتاعی الزم
بود ،توانست انرژی و توانایی ناشناخته عظیم ملت را به جریتان انداختته و استتراتژی دفتاعی همته
جانبه بسیجی مردمی را در جنگ به وجود آورد هدف ما از پرداختن بته ایتن حتوزه یعنتی جامعته
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شناسی احساسات در رهبری حضرت امام (ره) این است که نشان دهیم ایشان در بسیج کردن آحاد
جامعه برای عمل جمعی از چه شیوه هایی بهره برده است و یا اینکه ایشتان چگونته توانستته استت
احساسات مردم را تحریک کرده و در دوران دفاع مقدس بسیج نمایتد ،تتا بتوانتد انگیتزه مشتارکت
همگانی را ایجاد کرده و به صورت خشم و اعتراض بر دد رزیم بع ظهور دهد

سؤاالت تحقیق
سئوال اصلی:
در این مقاله پرسش اصلی این است که حضرت امتام خمینتی (ره) در طتول دوران دفتاع مقتدس
چگونه توانسته است به بسیج کردن مردم جهت اقدام جمعی بپردازد؟
سؤال فرعی:
ایشان چگونه توانسته است به بازتولید احساستات متردم در رابطته بتا امتر اقتدام جمعتی بپتردازد؟
فردیه ای که پژوهش حادر با آن روبه رو است ،این است که آیا مابین بسیج کردن مردم و تحریتک
احساسات آنها رابطهای وجود دارد؟

پیشینه تحقیق
مطالعه و بررسی پیشینه تحقیق نشان میدهد که آثاری که دربتاره جامعته شناستی احساستات بته
زبان فارسی نگارش شده است بسیار کم است به گونه ای که تنها یک مقاله به زبان فارستی نگتارش
شده است
 -6پیشینه داخلی
در مقاله ای با عنوان «جامعه شناسی احساسات ربانی و کیانپور» نویسندگان دمن مفهتوم شناستی
احساسات به رویکردهای روان شناختی و جامعته شتناختی و جایگتاه ایتن مودتوع در نظریتههتای
مختلف جامعه شناسی مانند نظریه تضاد ،مبادله ،کنش متقابل نمادین و دو رویکرد کلی اثبات گترا
و ساختمندی اجتماعی و آرای نظریه پردازانی همچون کالینز ،کمپر ،سوزان شات ،آرلی هوقشیلد و
جاناتان ترنر پرداختهاند
 -2پیشینه خارجی
کتا «سیاست احساساتی؛ احساسات و جنبشهای اجتماعی» ویراسته گودوین ،یاسپر و پولتتا کته
متضمن مقاالت متعدد در مودوع یاد شده است ،یکی از منابع مهم و مستقیم به شتمار متیرود در
این اثر که با مشارکت صاحب نظران نام آشنای حوزه جامعه شناسی احساسات مانند کالینز ،کمپتر،
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کالهون ،برزین و برخی دیگر نوشته شده است ،در چند فصل مودوعات گوناگونی مانند احساسات و
جنبش های اجتماعی از منظر تئوریک ،زمینه های فرهنگی تکوین احساسات ،پویاییهای درونتی در
به کارگیری احساسات و نقش احساسات در جریان منازعته را بتا مطالعتات متوردی متعتدد بحت و
بررسی گرفته است
کتا «عواطف چکونه اثر میگذارد؟ دینامیسم احساسات در رفتتار و تفکتر سیاستی» ویراستته
راسل نیومن و همکارانش که در سال  2442نوشته شده استت ،ایتن اثتر کته بتر مباحت تئوریتک
مربوط به نقش عواطف در سیاست متمرکز است ،از چشم اندازهای گوناگون بدین مودوع پرداختته
و رابطه شناخت و عواطف را در متدل هتای خترد و کتالن از قبیتل هتوش عتاطفی و ارتبتاط آن بتا
دموکراسی و رفتار انتخاباتی ،هویتها ،منافع و احساسات ،منابع ترس ،خشم و نتوع دوستتی ،معنتا،
نمادهای فرهنگی و راهبردهای مبارزات و سرانجام گام های آینده در پژوهش و توسعه احساستات را
مد نظر قرار داده است
کتا «احساسات و جنبش های اجتماعی» نگاشته فالم و کینگ از دیگر منابع مفیتد بته شتمار
می رود این مجموعه مقاالت که حاوی مباح عمیتق و کتاربردی در زمینته شتکلگیتری ،رشتد و
گسترش جنبش های اجتماعی است ،به نقش احساسات در مراحتل گونتاگون آن توجته نشتان داده
است در این اثر مودوعاتی مانند رخدادهای شکاف ستاز و واکتنش تتوده متردم ،حتوادا احستاس
برانگیز و تحول کنش جمعی ،فرآیند بسیج و شتو اخالقتی ،اهمیتت احساستی همبستتگی بترای
جنبش های اجتماعی ،حفظ روحیه فعال بودگی ،بازاندیشی احساسی و مودتوعات مشتابه آن متورد
توجه واقع شده است
اثر بسیار مهم دیگر «راهنمای جامعه شناسی احساسات» است که به وسیله دو تتن از نامتداران
این حوزه یعنی جان استتس و جاناتان ترنر و با همکاری چندین صاحب نظر حوزه جامعته شناستی
احساسات در سال  2446به نگارش درآمده است در این اثر  632صفحهای مودتوعهتای مختلفتی
مطرح شده است که ابتدا با مباح مفهوم شناختی و طبقهبندی احساسات و ارتباط آن با مفتاهیم
مرتبط دیگر آغاز و سپس بتا علتم عصتب شناستی و احساستات و نستبت جنستیت و احساستات و
نظریههای مختلف مانند جایگاه قدرت و احساسات ،نظریه فرهنگی و احساستات ،نظریته آیتینهتا و
احساسات ،نظریه تعامل گرایی نمادین ،نظریته هویتت و احساستات ،نظریته هتای اجتمتاعی_ روان
تحلیلی ،نظریه مبادله و نمونه هایی از احساسات مانند عشق و دوستی ،حسادت ،یکدلی ،همتدردی،
خشم ،غم ،احساسات در زندگی اجتمتاعی و در پایتان احساستات و جنتبش هتای اجتمتاعی ادامته
مییابد
اثر دیگر مقالهای با عنوان «جامعه شناسی احساسات؛ مباح بنیادین نظتری» نوشتته جاناتتان
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ترنر است که در سال  2441نوشته شده است همانطور که از عنوان مقالته پیداستت ،نظریتههتای
اساسی از قبیل رهیافت های نظری در چندین دسته معین دستهبنتدی شتدهانتد مهتمتترین آنهتا
عبارتند از :نظریه های تکاملی ،تعامل گرایی نمادین ،آیین های تعاملی ،قشربندی و مبادلته وی بعتد
از تودیح نسبت این نظریهها با احساسات ،به ارزیابی رویکرد جامعه شناختی هم میپردازد
تأمل در منابع یاد شده نشان میدهد که تمرکز اصلی آنها طرح مباح بنیادین حتوزه جامعته
شناسی احساسات از زوایای گوناگون و جایگاه آن در آرای جامعه شناسان و اندیشمندان سیاستی و
به طور ویژه در خصوص جنبش های اجتماعی و اعترادی بوده است و علیرغم اینکه برخی از آنهتا
از مطالعات موردی بهره گرفتهاند اما بنا به اقتضای مطالعهشتان جایگتاه احساستات در دوران دفتاع
مقدس مطمع نظر آن ها نبوده است بنابراین میتوان گفت کاربست جامعته شناستی احساستات در
جریان رهبری دوره دفاع مقدس و مطالعه شیوه رهبری حضترت امتام خمینتی (ره) از ایتن منظتر،
تحقیقی بدیع و خالقانه به شمار میرود

مفهوم شناسی
 -6رهبری
کسی است که با ارائه ایدئولوژی انقال  ،نه تنها ارزشهای حاکم موجود را نفتی و طترد متیکنتد و
ارزشها و نظام کمال مطلو را ارائه مینماید ،بلکه نحوه سرنگونی نظام موجود و رسیدن به کمتال
مطلو را نیز بیان میکند کسی است که در حقیقت سازنده جامعه و نظام بعد از پیتروزی استت و
در دو جهت کار میکند اول آنکه رقبای خود را از صحنه بیرون میراند و دوم جامعه و نظتام متورد
نظر را پیاده میکند (محمدی)923 :9324 ،
 -2رهبری بسیجگر
رهبر به عنوان فرمانده و بسیج کننده نیروهای انقالبی که عمالً رهبری مبارزه با نظام سیاسی حاکم
را به عهده گرفته و راهبردهای الزم را طراحی کرده و به مرحله اجرا در میآورد و تا زمانی که نظام
حاکم ساقط نشود ،از مبارزه دست برنمیدارد (محمدی)942 :9324 ،
 -9احساسات
به عقیده بسیاری از صاحبنظران احساسات عنصر دروری پیدایش و حفتظ جنتبشهتا استت و در
صورت فقدان باع زوال و فرسایش آن می شود احساسات همان چیزی است که باع بته حرکتت
درآمدن جنبش می شود اغلب محققان جنبش های اجتماعی بر نقش احساستات بستیج کننتده یتا
اینکه چگونه جنبش ها احساسات اعضایشان را مدیریت میکنند ،توجه نشان دادهاند تعتاریف ارائته
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شده از جانب جامعه شناسان به قرار زیر است:
 -9ارزیابی از یک محر

یا بافت موقعیتی؛

 -2تغییرات در حواس بدنی یا فیزیولوژیکی؛
 -3نمایش آزادانه یا منع شده حرکتهای مشاهده پذیر؛
 -4یک حالت ارزیابی کننده منفی یا مثبت که به نسبت کم عمر بوده
از منظر جامعه شناختی احساسات دارای ماهیت اجتمتاعی فترض متیشتود و اساستاً بتدون وجتود
ارتباط اجتماعی و کنش متقابل انسانی وجود خارجی نخواهد یافت (ربانی و کیانپور)33 :9333 ،

مفاهیم و مبانی نظری
در این قسمت از مقاله نویسنده درصدد است با اشاره به مبانی نظری جامعهشناسی احساسات ابتتدا
به توصیف ارتباط جامعهشناسی احساسات با جنبشهای اجتماعی بپردازد؛ سپس به مشخص کردن
شاخصهای مطرح در جامعهشناسی احساسات که نسبت تعلتق و بستیجگتری پیتروان را در مقابتل
رهبران نشان میدهد ،پرداخته شده است با این کتار مؤلفتههتای کته نقتش بستیجگتری را دارنتد
مشخص می شوند تا نویسنده بتواند به کاربست آن در دوران دفاع مقدس در رابطه با قدرت رهبتری
و بسیجگری حضرت امام (ره) بپردازد
 -6جامعهشناسی احساسات و جنبشهای اجتماعی
توجه به رابطه احساسات و جنبشها ی اجتمتاعی قتدمت چنتدانی نتدارد از نظتر تتاریخی مطالعته
احساسات یا تجربه عاطفی بین دو دیدگاه تقسیم شده است یک دیدگاه بر ابعتاد روانشتناختی یتا
بیولوژیک و دیگری بر روابتط اجتمتاعی و شترایط محیطتی تأکیتد دارد کته مودتوع جنتبشهتای
اجتماعی در رهیافت دوم واقع میشود به طور طبیعی جامعهشناسی معاصر که بیشتر بر عقالنیتت،
نهادینهسازی و تکیه بر کنشگر متمرکز بود ،به انتدازه کتافی نمتیتوانستت بتر مودتوع ارزشهتا و
ساختارهای احساسات تمرکز کند از منظر احساسات به جنبشهای اجتمتاعی بته عنتوان پدیتده و
فرهنگی در حال ظهور نگریسته میشود که ارزشها را تغییر میدهد ،آنها را مفصلبندی میکند و
در مسیر ساختارهای نوین ،احساسات بدیل را خلق میکند از این زاویه احساسات بتین ارزشهتا و
کنشها پیوند برقرار میکند بدین معنا که احساسات پاسخهایی را برمیانگیزد که منجر بته کتنش
میشود پاسخهای احساسی افراد را به سوی جنبش سوق میدهد و جنبشهای اجتماعی میتوانند
احساس جمعی را ایجاد ،ستازمان دهتی و در جهتت و اهتداف ختاص کانتالیزه کننتد بتدین طریتق
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احساسات بخشی از دینامیسم جنبشها به شمار میروند (فالم و کینگ)42 :2442 ،
چنتتین برداشتتت و نگتتاه مثبتتتی بتته احساستتات مستتبوق بتته ستتابقه طتتوالنی نیستتت و در آرای
اندیشمندان گذشته بازتا نداشته است حتی جنبشهای اجتماعی دهه9164م نیز نتوانست نگتاه
مثبتی به نقش احساسات در زندگی سیاسی بیافرینتد ،بنتابراین توجته بته احساستات در مطالعتات
دانشگاهی دچار کاستیهای جدی بود؛ زیرا طبق یک سنت نظری ،احساستات بته طتور مستتقیم از
ازدحام و انبوه جمعیت ناشی می شد که دغدغه چندانی نسبت به زندگی و اهتداف افتراد نداشتت و
رخداد یا باز وقوع آن پاسخ به آنچه در محیط مستقیم فرد در حال روی دادن بود فهم متیشتد در
سنت فکری دیگر احساسات از تعارضهتای شخصتیتی فترد ناشتی متیشتد– میتراا روانشناستی
فرویدی -تا اینکه پاسخی به محیط باشد طبق این برداشت تنها افراد ناکامل ،خام و نابتال مستتعد
پاسخگویی به تقاداهای جنبش هستند و بدان میپیوندند از این زاویه احساساتی که آنها با ختود
داشتند ،به ناگزیر منفی یا مشکلدار بودند تا اینکه مثبت یا لذتبخش باشتند (گتودوین و دیگتران،
 )4 :2446بدین ترتیب تا دهه  9124م بسیاری از جامعهشناسان بتا نگتاه تحقیرآمیتز نستبت بته
مالحظات گذشته جهتگیری ساختاری ،خردگرایانه و ستازمانی بته جنتبشهتای اجتمتاعی اتختاذ
کردند همانند نظریهپردازان قدیمیتر که معتقد بودند احساسات معتردین را غیر عقالنی میکنند،
نسل جدید محققین که سرانجام پارادایم بسیج منابع را تقویت کردند ،با معتردین عاقتل بته مثابته
کنش گرانی تهی از احساسات رفتار کردند بدین ترتیب تا اواختر دهته  9164م احساستات تقریبتاً
نقشی در نظریههای جنبشهای اجتماعی و کنش جمعی نداشت (ربانی و کیتانپور )49 :9333 ،در
سال های اخیر یک رهیافت مشهور فرهنگی در قبال جنبشهای اجتماعی به عنوان بدیل مدلهتای
بسیج منابع ظهور پیدا کرد و تعتدادی از صتاحبنظتران چترخش فرهنگتی اهمیتت احساستات در
سیاست را تصدیق نمودند و لذا در بسیاری از مفاهیمی که محققان برای گسترش در جنبشهای
اجتماعی در سالهای اخیر بهکار بردهاند ،احساسات حضوری مؤثری یافتته استت مضتامینی ماننتد
ساختارهای بسیجگر ،چارچو ها ،هویت جمعی و فرصتهای سیاسی همگی متضمن برداشتهتایی
از احساسات هستند چارچو سازی یکی از مهمترین مفاهیم مورد استفاده در ادبیات جنبشهتای
اجتماعی است که برخی فرآیندهای فرهنگی را دربر میگیرد و در مراحلی متضمن احساستات نیتز
هست با این تودیح کته در طتول اعترادتات ستازمان دهنتدگان و شترکت کننتدگان بتالقوه بایتد
چارچو های معنایی و ادراکی خود را مرتب کنند و تعریف مشترکی از مستئله اجتمتاعی و تجتویز
مشترکی برای حل آن برسند (اسنو و بنفورد)932 :9323 ،
در تعریف اسنو و بنفورد به عنوان افراد پیشتاز ایده چهارچو سازی داللتهتایی بترای متغیتر
احساسات وجود دارد؛ بنابراین وقتی شرکت کنندگان در یک رفتار جمعی ،شرایط خاص سیاستی را
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چهارچو سازی میکنند ،معنایی را ارائه میکنند و حتوادا را بته گونتهای تفستیر متیکننتد کته
هدفش بسیج مخاطبان و اعضای بالقوه جنبش ،تحریک ناظران و خارج کتردن مخالفتان جنتبش از
بسیج در مقابل آن است (اسنو و بنفورد )933 :9323 ،سته مرحلته در فرآینتد چهتارچو ستازی
وجود دارد مرحله نخست تشخیصی است که طی آن جنبش افراد را متقاعد متیکنتد کته شترایط
دشوار ،ناموجه ،غیر قابل دفاع ،تحمل ناپذیر و حادی وجود دارد که باید حل و رفتع گردنتد ،مرحلته
دوم تاکتیکها و اهداف مناسب متقاعد میکند و مرحله سوم مرحله انگیزشی که طتی آن جنتبش
مخاطبانش را برای ورود به فعالیتهای اعترادی و تحقق تغییترات مطلتو برمتیانگیزانتد مرحلته
انگیزشی دمن پشتیبانی روحی و روانی مشارکت کنندگان در رفتارهای جمعی ،انگیتزه الزم بترای
انجام کنش را تأمین میکند این بعد که با انگیزهها مرتبط است ،ارتباط بسیار زیادی با احساستات
دارد (کریمی)293 :9314 ،
ویلیام گامسون این چهارچو ها را اینگونه توصیف کرده است :این چهارچو ها راهی برای نگاه
به شرایط و موقعیت هایی است که خشم و اعتراض نسبت بته عتدالت متصتور را بیتان متیکننتد و
مردمانی شایسته سرزنش برای ایجاد آن شترایط را مشتخص متیکننتد از میتان همته احساستات،
احساس بیعدالتی نزدیکترین رابطه را بتا خشتم شتدید دارد کته هماننتد آتشتی بتر خترمن روح
معتردان زده میشود شف این ایده را بر جنبشهای ناسیونالیستی و به ویژه نازیستم و درخواستت
شدید و احساسی برای تعلق و افزایش غرور بودند تطبیق نمود به باور شف درخواست هیتلتر بترای
اجتماع و غرور باید جایگزین شرم و از خود بیگانگی و امید به پایان شرم و سرافکندگی ملت آلمتان
بعد از قرارداد ورسای و احیای مجدد غرور آنها میشتد (شتف )232-236 :9114 ،یکتی دیگتر از
سازوکارهایی که طی آن مودوع بهرهبترداری از احساستات رم متیدهتد و در پتژوهشهتای اخیتر
برجسته شده است ،مودوع شبکههای اجتماعی است بخشی از اهمیت این شبکهها مطمئناً هم بته
خاطر این است که افرادی را با تصورات و عقاید مشتر به هم پیوند میدهند و هم از منظتر اعلتی
این شبکهها ،در کنار حمایت های مشورتی ،اطالعاتی ،آموزشی و یادگیری و پشتیبانی مالی به ایجاد
پیوندهای عاطفی بین اعضاء نیز می پردازند و از طریق روابط صمیمی و دوستانه که خارج از قتدرت
نهادین قرار دارند و با بهره گیری از فرآیند اقناع و ترغیب که مظاهری از پیوندهای احساسی هستند
به تکوین کنش جمعی کمک میکنند (جالیی پور و نصر اصفهانی 49 :9312 ،و  )42اخیراً مفهتوم
«هویت جمعی» هم در بین معتردین و هم محققین به مفهومی رایتج و پتر استتفاده تبتدیل شتده
است معموالً هویت که در مقابل منفعت قرار میگیرد بدین مودوع ناظر است که ارتباط و پیوند بتا
اهداف یک جنبش به خویشاوندی نزدیکتر است تا منافع مادی احساسات قوی نسبت بته اعضتای
گروه ،صرف نظر از اهداف نهایی و نتایج جنبش ،مشارکت را به خودی ختود لتذتبختش متیستازد
(زاهد زاهدانی)32 :9336 ،
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از سوی دیگر اگر به مراحل گوناگون شکلگیری جنبشهای اجتماعی نیز بنگریم ،اعتقاد بر این
است که احساسات در همه مراحل کنش سیاسی و کنش همه کتنش گتران سیاستی و حتوزههتای
نهادین متنوع ،به ویژه در ظهور و رشتد جنتبشهتای اجتمتاعی و سیاستت اعتتراض اهمیتت دارد
بنابراین در این قسمت احساسات را در برخی مراحل جنبشهای اجتمتاعی مطالعته متیکنتیم :بته
عنوان اخالقی که اغلب نخستین گام در تبلور عینی جنبشهای اجتماعی است ،زمانی رم متیدهتد
که یک حادثه غیر منتظره یا قسمتی از اطالعتات نتوعی حتس خشتم را در افتراد برمتیانگیتزد یتا
چشمانداز یک تغییرات ناگهانی و غیر منتظره در محیط فرد باع ایجاد تترس یتا خشتم متیشتود
متعاقب آن فعاالن جنبش به ستختی تتالش متی کننتد تتا خشتم و عصتبانیت اخالقتی نستبت بته
سیاستها و تصمیمگیرندگان معین تحول یابد (گودوین و دیگتران )96-93 :2446 ،یکتی دیگتر از
احساساتی که معموالً به سمت مخالفین جهتگیری متیشتود ،خشتم و غضتب استت از آنجتا کته
معموالً خشم امتیاز ویژه قدرتمندان است ،جنبش های اجتماعی باید این احساس و نمتایش آن بته
وسیله اعضای خود را جدی بگیرند؛ نابرابری ممکن است شک یا تسلیم و انفعال را موجب شود و به
دد بسیج بیانجامد در مقابل شک و تسلیم ،عصبانیت یتا خشتم اخالقتیای کته متوجته مختالفین
می شود ،اثر بسیج کنندگی دارد از این رو به نظر میرسد که باز جهتتدهتی خشتم عنصتر مهمتی
برای بسیج به شمار متیرود عتالوه بتر خشتم ،امیتد نیتز نقتش فعتال کننتده مشتابهی در فرآینتد
جنبشهای اجتماعی دارد؛ زیرا جنبشها برای فراگیر شدن و نیل به موفقیت باید نوعی حس غترور
به مثابه حسی خود جهت دهنده را نیز برانگیزانند تا جایگزین احساساتی نظیر شرم یا گناه شتود و
سرانجام جنبشهایی که در نظامهای سرکو گر شکل میگیرند باید بر مانع افتزونتتری بته استم
ترس نیز فائق شوند (گامسون 39 :9112،و )32
وفاداری و قدردانی نیز دو نوع احساس پیوند زننده هستند که روابط اجتماعی را حفظ میکنند
این نوع احساسات تعامالت را طوالنی تر از احساسات اولیهای مانند عشق یا همدلی حفظ میکننتد
ماکس وبر وفاداری را به نظام های مشروع با سلطه قرین دانسته که افراد فاقد قدرت را با قدرتمندان
پیوند می دهد به نظر وبر وفاداری به افراد قدرتمند بنیان هر گونه شکل مشتروع ستلطه استت کته
همراه ترس حوزه جذ کننده ای را تشکیل میدهد که اطاعت را شکل متیدهتد (فتالم و کینتگ،
 )29 :2442کاربر روی احساس که جنبشهای اجتماعی انجام میدهند یکی از مودوعات مهتم در
جامعه شناسی احساسات است ،زیرا باز اجتماعی کردن اعضای بالقوه و تودههای عظیم مردم یکی از
کارهای مهم جنبشهای اجتماعی است جنبشها به اعضای خود میآموزند که بر روی احساستاتی
که متوجه خود و مخالفانشان است کار کنند جنبشها می کوشند تتا احساستات ختود یتأس آور و
شکست دهنده را سرکو کنند و در مقابل احساسات ابزاری را به منزله احساستاتی مناستب بترای
اعضاء و توده مردم پیشنهاد میکنند (بریت و هیثیه)226 :244 ،
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اعتماد زدایی از مقامات حاکم از دیگر کارهایی است که معموالً در جنبشهای اجتماعی صورت
میگیرد بدین تودیح که جنبشهای اجتماعی میکوشند تا اعتماد معمول مردم به مقامتات را بته
چالش بکشند و این تصور روزانه خود را که مقامات به نفع عامه مردم کار میکنند و سزاوار اعتمتاد
هستند را مورد پرسش قرار دهند امروزه جنبشهای اجتماعی به مثابه کارگزاران اجتمتاعی تتالش
میکنند تا ترس ،سوءظن ،بی اعتمادی به مقامات و خشم و عصبانیت از آنان و ترس از سیاستهای
حکومت و نتایج آنها را برانگیزانند و با این کار رهبران جنتبشهتا از خشتم و غضتب بترای بستیج
تودهها استفاده میکنند مقابله یا مبارزه با ترس نیز یکی از عوامل مهم در متدیریت احساستات بته
شمار میرود و جنبش های اجتماعی موفق برای مقابله با ترس یا کاهش آن مدیریت خود را بتهکتار
می گیرند مبارزه با ترس دوگانه است و شتامل هتم تترس از سترکو و هتم تترس از دستت دادن
امکانات و شانس زندگی میشود در این موارد افتراد فراینتد طتوالنی آزادستازی احساستی را آغتاز
می کنند که شامل سلب وفاداری و دیگر احساسات مثبت از نهادها و ستازمانهتایی استت کته فترد
تاکنون بدان تعلق داشته است (کریمی)34 :9314 ،
ایجاد هویت و همبستگی جمعی برای ظهور یک جنبش اجتماعی احساس هویت و همبستتگی
جمعی از طریق فرایندهایی که درون گروه و اعضای جنبش را از غیر اعضاء و برون گتروههتا تمییتز
می دهد ،دروری است جنبش از این طریق به تعریف اینکه «ما» کی هستیم« ،ما» کتی نیستتیم و
هم زمان بر دد چه کسی هستیم می پردازد در این مستیر جنتبش هتم از دور و نامحستوس و هتم
نزدیک و مشهود افکار عمومی را شکل میدهد و بر آن اثر میگذارد بدین منظور جنتبش بایتد بته
حرکت دربیاید و کنشی انجام دهند نه اینکه فقط یک مودع سیاسی اتختاذ نماینتد بتدین منظتور
جنبش باید ناردایتیها و خواستههای جدید را ابراز نمایند تا اعتتراض شتکل بگیترد و بته بهتترین
وجهی بر تغییر دیدگاه ها و اقدامات کستانی کته در درون و بیترون جنتبش هستتند تتأثیر بگتذارد
(کریمی )32 :9314 ،یکی از شیوههایی را که فعاالن جنبشهای اعترادی در رابطته بتا احساستات
انجام می دهند این است که احساسات دد بسیج کننده را به احساسات بسیجگر تبدیل کنند شترم
و سرافکندگی مانع کنش می شوند اما در مقابل خشم ،عصتبانیت و غترور از ستوی دیگتر ،کتنش را
ترغیب میکنند ،بنابراین با توجه به آنچه در مباح نظری گفته شد میتوان مدل زیر را برای در
چگونگی عملکرد احساسات در فرآیند جنبشهای اجتماعی و سیاسی ترسیم کرد در مدل با توجته
به هفت مؤلفه جامعه شناسی احساسات که در مبانی نظری ذکر آن رفت ،عوامل دینی و متذهبی و
احساسی که حضرت امام خمینی (ره) ،به وسیله آنها توانست به ترغیب احساسات متردم در دفتاع
مقدس بپردازد ،در قالب مدل مفهومی ذکر میشود
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 -2مدل مفهومی مقاله
نقش رهبری بسیجگری امام خمینی (ره) در
دوران دفاع مقدس

ایجاد حس
تنفر نسبت
به دشمن
در دفاع
مقدس

ایجاد
روحیه
مقاومت و
دفاع در
دوران دفاع
مقدس

تقویت
اعتماد به
نفس در
دوران دفاع
مقدس

ایجاد
همدلی و
همبستگی
در دوران
دفاع
مقدس

بهرهگیری
از آیینهای
نمادین در
دوران دفاع
مقدس

همذات
پنداری با
آنها در
دوران دفاع
مقدس

اعتماد
زدایی از
رزیم بع و
حامیانش در
دوران دفاع
مقدس

آزادسازی انرژی احساسی
مردم در دفاع مقدس

بسیج احساسات و
مشارکت در دفاع
مقدس

منبع :محقق ساخته

روش تحقیق
این تحقیق کیفی و از نوع تحلیتل استنادی استت کته بتا استتفاده از منتابع کتابخانتهای ،مقتاالت،
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پایاننامهها ،کتب و اسناد سعی در تحلیل رهبری حضرت امام خمینی (ره) در دوران دفتاع مقتدس
با توجه به حوزه جامعه شناسی احساسات پرداخته شده است
ابعاد رهبری امام خمینی (ره)
با توجه به اینکه در پژوهش حادر سؤال اصلی این است که امام خمینی (ره) در طتول دوران دفتاع
مقدس چگونه توانسته است به بسیج گری مردم در برابر رژیم بعثی بپردازد؟ با مفروض داشتن ایتن
نکته بح اصلی مقاله بر روی رهبری خاص امام خمینی (ره) در دوران دفاع مقدس متمرکز استت
بنابراین در ادامه به توصیف ابعاد رهبری امام خمینی (ره) در دوران بعد از انقتال استالمی و دفتاع
مقدس پرداخته می شود یکی از مواردی که انقال ایران و به ثمر رسیدن نظام جمهتوری استالمی
ایران و همچنین دفاع مقدس را از سایر نمونه های مشابه دنیا متمایز ساخته است ،سبک مدیریت و
رهبری خاص امام خمینی (ره) است که برخاستته از استالم نتا محمتدی (ص) و جهتاد در برابتر
استعمار و ظلم و بی عدالتی بود امام (ره) در این زمینه میفرمایند« :شما ملت ایتران کته بتا ختون
خود ،با جوان های خود ،اسالم را بیمه کردید ،دست اجانب را قطع کردید ،شما بر همه ملت ما منت
دارید ،من از همه شما منت میکشم ،من خادم همه شتما هستتم» (خمینتی )26 :9323 ،پتس از
پیروزی انقال اسالمی شاهد بحرانها و تهدیدات بسیار خطرناکی بودیم کته امتام خمینتی (ره) بتا
هوشمندی و اعتماد به نفس و با استعانت از قدرت بیمنتهای الهتی و بتا پشتتیبانی متردم متتدین
موفق به اداره این بحرانها شد از قبیل :بحرانهای قتومی و منطقتهای ،اشتغال ستفارت آمریکتا در
تهران ،انقال فرهنگی ،عزل اولین رئیس جمهور ،جنگ مسلحانه گروههای مخالف ،ترورهای بعتد از
انقال و طراحی کودتا علیه انقال و سرانجام در داخل نیز عتزل قتائم مقتام رهبتری و بتازنگری
قانون اساسی ،از دیگر مسائلی است که نمایانگر درایت و توانایی حضرت امام خمینتی (ره) در قبتال
مسائل پیچیده و بحرانهای مختلف در دوران بعد از انقال استالمی استت بتا متروری اجمتالی بتر
تحوالت سیاسی و حیاتی پس از پیروزی انقال اسالمی ،میتوان دو خصلت در شیوه رهبری امتام،
به خوبی مشاهده کرد؛ یکی مدیریت صحیح ،تدبر و دیگری بهرهگیری از نظترات مشتورتی بزرگتان
انقال و از همه مهمتر شجاعت ایشان بود
در مورد رهبری ایشان در دفاع مقدس میتوان به آغاز تهاجم نظتامی عتراق علیته ایتران اشتاره
کرد حتی برخی دولتمردان آن روز کشور هم نشانههایی از ناامیدی را در گفتههتا و لحنشتان بتروز
میدادند در آن برهه خطیر بود که صفحههای تلویزیون سیمای نورانی ،آرام و متبستم امتام (ره) را
نشان دادند؛ آرامش امام از میان کلمات ساده و صمیمیاش به قلو تکتک مردم ایران جاری شتد
همین لطافت و آرامش بود که دوران دفاع مقدس را به حماسهای با شکوه و الگوساز برای ملتهتای
مسلمان و نیز کارگاهی عظیم برای ساخته شدن کادرهای مدیریت اجتماعی و پیشرفتهای شگرف
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علمی و تکنولوژیک تبدیل ساخت دفاع مقدس ما عالوه بر نشان دادن توان و خالقیتت برتتر ملتت
ایران نسبت به دشمن ،قدرت رهبری معنوی امام خمینی (ره) را نیز به اثبات رساند امروز هیچکس
نیست که در نقش بیبدیل امام در پیروزیهای رزمندگان کوچکترین تردیدی داشته باشد ،نه تنها
تردیدی در این رابطه وجود ندارد بلکه باالترین عامل مقاومت و پیروزی ما در برابر دشمن متجتاوز،
فرماندهی و رهبری ایشان بود امام خمینتی (ره) بتا متدیریت هوشتمندانه و رهبتری ختاص ختود
توانست به بسیجگری مردم در دوران دفاع مقدس بپردازد که نشتان از شخصتیت ختاص ایشتان در
حوزههای علمی ،عرفانی ،معنوی ،سیاسی و اجتماعی است امام خمینی (ره) بتا تمستک بته ایمتان
قوی الهی و تمسک به سیره ائمه معصومین (ع) عناصر و شالودههای مدیریتی را بهکتار گرفتته و از
این اصول هرگز غفلت نمیورزید؛ مودوع برنامهریتزی ،بترای امتام (ره) بستیار مهتم بتود و در کتار
پیشبرد اهداف و تحقق آرمانهای خود ،بیتردید برنامهای حسا شده را در پیش داشت
امام خمینی (ره) در مدیریت والیی خویش اصولی را ترسیم کرد کته همگتی بترای حفاظتت از
گوهر کرامت انسانی پی ریزی شده است در مطالعه دقیق نحوه رفتتار متدیریتی امتام (ره) بته ایتن
نتیجه رسیده می شود که اندیشته و عمتل متدیریتی امتام (ره) منطبتق بتر نظریتات دانشتمندان و
صاحبنظران علم مدیریت است ولی بر اساس اخالق و احساس تعهد دقیق و عمیق دینتی و توجته
به آیات الهی و کرامت انسانی که این موارد وجه تمایز دیدگاه مدیریتی امام (ره) با سایر دیدگاههای
مدیریتی میشود (حکیم 4 :9314 ،و  ) 2با توجته بته مبتانی نظتری جامعته شناستی احساستات و
تدوین مؤلفههای آن به صورت مدل مفهومی ،در ادامه بهکار بست بعد بسیجگتری رهبتری حضترت
امام (ره) در دفاع مقدس و مؤلفههای جامعه شناسی احساسات پرداخته شده است
 -6امام خمینی (ره) و ایجاد حس تنفر نسبت به دشمن متجاوز در دوران دفاع مقدس
در پاسخ به این سؤال که حضرت امام (ره) در طول دوران دفاع مقتدس چگونته توانستته استت بته
بسیج گری مردم بپردازد؟ به توصتیف مطلتب بتا توجته بته صتحیفه امتام در قالتب جامعتهشناستی
احساسات پرداخته میشود همانگونه کته در مباحت نظتری اشتاره شتد ،دتروریتترین گتام در
جنبشهای اجتماعی اعترادی ،تزریق حس تنفر نسبت به یتک رژیتم و اعتبتار زدایتی از آن استت
میزان نفرت عمومی از یک گروه متجاوز ،با به خطر افتادن امور مهم و حیاتی و هویتتبختش ملتت
نسبت مستقیم دارد امام خمینی (ره) که نسبت به میزان نفوذ دین استالم در منظومته اعتقتادی -
شناختی و احساسی مردم آشنایی کامل داشت ،به منظور تزریق حس تنفتر از رژیتم بعت عتراق و
اعتبار زدایی از صدام ،به خطراتی که کنشها و سیاستهای آنهتا بترای استالم ،قترآن و دیانتت و
همچنین استقالل کشور داشت به کرات استفاده نمود و با گزارههتایی ستعی در تهیتیج و متدیریت
احساسات دد بعثی داشت؛ زیرا اسالم از منابع حیاتی و هویتبخش ملت ایران استت ایشتان بترای
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نشان دادن ماهیت دشمن در رابطه با اسالم و شیعه «به اعدام دسته جمعتی زوار امتام حستین (ع)
اشاره میکند یا به رفتاری که با علمای بتزر همچتون آیتتا حتیکم داشتت اشتاره متیکننتد»
(صحیفه امام ،جلد  )442 :9323 ،92حضرت امام (ره) به برجستهسازی صفات و ماهیت رژیم بع
عراق و صدام غاصب در رابطه با اسالم و دیانت و همچنین ایجاد تنفر عمومی مردم مستلمان ایتران
نسبت به رژیم بع عراق و صدام پرداخت در این راه از تبدیل انفعال بته کنشتگری فتوری و همته
جانبه مردم در دفاع از منابع هویت بخش جامعه یعنی قترآن ،استالم ،نتاموس ،استتقالل مملکتت و
مخالفت با متجاوزان تالش کرد
 -6 -6جنایات دشمن در عراق
حضرت امام ( ره) پس از نشان دادن دد اسالم بودن صدام ورژیم بع عراق برای مدیریت به هنگام
و قاطع احساسات تودههای متدین مردم و برانگیختن سریع و شدید احساس تنفر نستبت بته رژیتم
بع جنایاتی که صدام و رژیمش در خود عراق و برای مردم خودش کرده بود را برای مردم دیندار
گوش زد کرد؛ زیرا گروهی که به مردم خود رحم نکند هیچ مسئولیتی از خود در مقابل گتروههتای
دیگر نشان نمی دهد برای نمونه به مطالب مستخرج از صحیفه امام در رابطه با جنایتات دشتمن در
عراق میتوان به «قتل مردم بیگناه و در اختناق قرار دادن آنها حمله به مردم بتیدفتاع در مقابتل
دفاع از تجاوز آنها به بقاع متبرکه اشاره کرد» (صحیفه امام ،جلد )922 :9323 ،93
 -2-6جنایات دشمن در ایران
حضرت امام (ره) به منظور مدیریت هوشمندانه احساسات مردم بر دتد رژیتم بعت عتراق و صتدام
حسین ،با کاربست عبارات احساس برانگیزی که حاکی از واقعیتهای انکارناپذیر بود ،تالش نمود تا
تنفر عمیق مردم را نسبت به صدام تعمق بخشد و با بیان جنایاتی که رژیتم بعثتی در کشتور ایتران
انجام داده بود (مثل قتل ملت با بیرحمی ،حمله به شتهرها ، ،قتتل زن و بچتههتای بتیگنتاه ،زدن
بیمارستانها و مدرسهها و حملههای بی رحمانه علیه اقشار مختلف مردم و ) (مرنتدی و ستلیمانی،
 )434-433 :9336انرژی احساسی شوق انگیز و بنیان فکنی را در مردم تزریق نمتود کته از آن بته
مثابه عاملی برای خیزش علیه رژیم بع و صدام استفاده کرد برای مثال نمونههتایی از فرمایشتات
ایشان اشاره میشود« :این دیوصفتان چگونه ناجوانمردانه خانهها و مدارس و بیمارستانها و مساجد
را بر سر اقشار بی دفاع مردم از طفل شیرخوار گرفته تا محصل دبستانی و دبیرستتانی و از بیمتار در
بیمارستانها تا پیرمردان و پیرزنان خرا میکنند » (صحیفه امام ،جلد  912 :9323 ،24و )913
 -2امام خمینی (ره) و ایجاد روحیه مقاومت و دفاع در دفاع مقدس
یکی از فعالیتهایی که معموالً رهبران جنبش های اجتماعی برای نیل به پیروزی و گسترش شتعاع
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و عمق جنبش انجام میدهند ،دادن روحیه امیدواری به اعضاء و هواداران آن استت چنتین کنشتی
باع ارتقای روحیه مبارزان و افزایش اعتماد به نفس آنان از یک سو و کسب آمادگی بیشتتر بترای
تقبل هزینههای احتمالی از سوی دیگر میشود حضرت امتام (ره) بتا در چنتین کارکردهتایی بتا
استناد به مبانی معرفتی و انستان شناستی دینتی و اشتاره و یتادآوری تتاریخ مبتارزات حتق طلبانته
ملت های ستم دیده در مقابل ستمکاران در جلسات و گفتگوهای مختلف و سخنرانیها به کرات بته
ایجاد روحیه مقاومت و دفاع در بین مردم میپرداختند در این رابطه از پیروزی عملیات مختلف در
جبهه تقدیر و تشکر می کردند ،از فرماندهان و رزمندگان قتدردانی متیکردنتد ،از زحمتات متردم و
پشتکارشان تقدیر میکردند با این تدبیر به بتاروری روحیته امیتدواری بترای دفتاع متیپرداختنتد
حضرت امام (ره) برای امیدبخشی و روحیه دادن به مردم بارها این موارد را بیتان متیکردنتد بترای
نمونه به مواردی از این بیانات که مستخرج از صحیفه امام است ،پرداخته میشود
 -6-2تشویق و تقدیر از رزمندگان
برای ایجاد روحیه و شادابی در یک گروه نیاز است که از سوی رهبران خود مورد تشویق و حمایتت
قرار گیرند حضرت امام (ره) با عنایت به این مودوع و در موقعیت برای ایجاد روحیته مقاومتت و
دفاع در بین توده و رزمندگان به تقدیر و قدردانی در بین آنها میپرداخت؛ زیرا با توجه بته مبتانی
نظری جنبشها و رابطه آنها با احساسات ،برای ایجاد روحیه باید فعتاالن جنتبش متورد تشتویق و
تقدیر قرار گیرند حضرت امام (ره) با در این مطلب میفرمایند« :شما رزمندگان متوقتع نباشتید
که مثل من یا هر کسی که از سنخ بشر است ،از شما تقدیر کنتد ،نمتیتوانتد تقتدیر کنتد خداونتد
تعالی مشتری شماست شما آنچه داشتید بزر ترین معونه ای که داشتید و آن جان بتود و روح ،در
راه خدادادید » (صحیفه امام ،جلد  916 :9323 ،96و )912
 -2-2کمک به رفع موانع در جنگ
رهبران باید برای ایجاد روحیه مقاومت در بین شرکت کنندگان در جنبش و همچنین عملی کردن
تشویق و حمایت خود ،باید دست به کار شده و به صورت عملی دست به چنتین اقتدامی بزننتد بتا
توجه به این گزاره نظری برای نشان دادن این فعالیت در دوران دفاع مقدس از سوی حضترت امتام
( ره) به اقدامات ایشان و سخنانش در رابطه با کمک به رفع موانع در جنگ اشاره میشود؛ زیرا ایتن
مؤلفه طبق مطالعات نویسنده جزء مؤلفههای تأثیرگذار در ایجاد روحیه مقاومت ،در بین رزمنتدگان
است و همچنین اعتماد متقابل به هم است در ایتن راستتا حضترت امتام (ره) بته تشتکیل هیئتت
رسیدگی به شکایات جنگ اقدام کرد «برای رسیدگی به شکایات نسبت بته مستائل جنتگ و ستایر
موارد اختالف بین مقامات ج مهوری استالمی ،هیئتتی تعیتین خواهتد شتد کته کوشتش در حتل
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شکایات نمایند و رأی اکثریت هیئت مذکور معتبر است » (صحیفه امتام ،جلتد )242 :9323 ،94
حضرت امام (ره) با مدیریت و رهبری هوشمندانه بابیان گزارهایی که ذکر آن رفت ،روحیته امیتد و
دفاع در مردم را ایجاد کرده بود و همچنین نوید پیروزی حق علیه باطل را در گرو حضتور گستترده
مردم در صحنههای نبرد جبهه ها ،اتحاد مردم ،اتحاد دولتمردان ،اهمیت دادن ستران حکتومتی بته
جنگ و مسائلی از این دست قرار داده بود که توانست با این کار شور احساسی مردم و دولتمردان را
در تحقق این امر میسر نماید؛ زیرا بیان مکرر مؤلفههای فوق اهمیت مسئله را در نتزد دولتمتردان و
رهبری که به نوبه خود موجب ایجاد حس مشارکت میشد را نشان میداد
 -9امام خمینی (ره) و تقویت اعتماد به نفس مردمی در دوران دفاع مقدس
حضرت امام (ره) در جریان دفاع مقدس نه تنها با اطمینان و پشتگرمی به کستب پیتروزی جبهته
حق علیه باطل به مردم شریف ایران امید میداد ،بلکه با بیان گزارههتایی کته حتاکی از احساستات
مثبت به مردم بود آنان را برای مبارزه علیه صدام غاصب و دفتاع از متیهن عزیتز تشتویق و موجتب
تقویت اعتماد به نفس میشد؛ همچنین با تزریق انرژی مثبت احساسی به آنها آنان را بترای دفتاع
جانانه در مقابل متجاوزگر آماده میساخت ایشان با گزارههتایی همچتون دفتاع در مقابتل متجتاوز،
دفاع از اسالم بر حسب حکم خدا ،عقالنی بودن دفاع ،عمل به قواعد اسالم ،عبادت بودن دفاع ،دفاع
از جان ،مال ،ناموس و مردم را برای شرکت در دفاع مقدس آماده میساخت؛ و با تحریتک کتردن
احساسات مردم مبنی بر اینکه این جنگ ناخواسته که برای کشور عزیز ما دفاع را میطلبد فقط در
گردن دولت و نیروهای مسلح نیست که از آن دفاع کنند بلکه مردم نیز باید شرکت داشتته باشتند
در این بین حضرت امام (ره) برای مدیریت احساسات مردم با به میان کشیدن خطتر از بتین رفتتن
کیان مملکت انرژی احساسی الزم را در توده مردم ایجاد کرده و با القای اعتماد به نفس الزم بتدون
تردید برای دفاع آماده ساختاند؛ برای نمونه به ذکتر نمونتههتایی از بیانتات ایشتان در ایتن رابطته
پرداخته میشود
 -6-9امام خمینی (ره) و تأکید بر مردمی بودن دفاع
حضرت امام (ره) در رابطه با ایجاد اعتماد به نفس ،بر مردمی بودن دفاع مقدس تأکید میکترد و آن
را نه برای قوای مسلح ،سران حکومتی ،بلکه برای توده ملت عزیز مهم و حیاتی میدانست؛ زیترا بتا
شکست در جنگ هویت این ملت از بین میرفت ،موجودیت مردم شریف تهدید میشد با توجه بته
این گزاره یعنی دخالت و درگیری مردم در دفاع مقدس نتوعی اعتمتاد بته نفتس را در آنتان جهتت
مشارکت همه جانبه ایجاد میکرد؛ زیرا در جنبشهای اجتماعی یک شخص یا گروه نمتیتوانتد بته
تنهایی موفق باشد پس رهبر باید کل اذهان جامعه را درگیر کند در این راستتا بته نمونتههتایی از
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بیانات ایشان اشاره میگردد« :اکنون ،شما ای ملت بزر اسالمی ایران ،بر سر دوراهی هستتید؛ راه
سعادت و افتخار ابدی در سایه پر افتخار جهاد برای خدا و دفاع از کشور استالم و راه ذلتت و ننتگ
ابدی؛ اگر خدای نخواسته در این جهاد مقدس سستی و سردی از خود نشان دهید؛ و من امید واثق
دارم که ملت ما تن به ننگ نداده و نخواهد داد و تا سقوط رژیم منحط بع عراق از پای ننشیند »
(صحیفه امام ،جلد  229 :9323 ،93و )222
 -2-9امام خمینی (ره) و شیوههای القای اعتماد به نفس
در رابطه با این گزاره حضرت امام (ره) برای القای اعتماد به نفس به مردم و ایجاد انگیزه دفتاعی در
آن ها ،با توسل بر اینکه اسالم در خطر است و هدف از دفاع دفع تجاوز بر مبنای احکام الهی و سنت
پیامبر و همچنین اجرای فرمانهای قرآن است ،در مردم انگیزه دفاعی ایجاد کرد؛ و مردم دریافتنتد
که بر ای حفظ جان و مال و ناموس خود و کشور و حفظ حریم مستضعفان جامعه اسالمی ،بایتد بته
دفاع بپردازند و با پشتگرمی به بیانات و هدایت و رهبری حضرت امتام (ره) اعتمتاد بته نفتس الزم
جهت مشارکت را به دست آوردند برای نمونه به فرازهایی از سخنرانی ایشان در صتحیفه پرداختته
میشود ایشان میفرمایند « :ما اگر چنانچه در ایتن جنگتی کته بتر متا تحمیتل شتده استت ،دفتاع
میکنیم و دفاع کردهایم و بیرون کرده ایم این اشخاص جنگجوی مفسد را ،برای این است کته ختدا
فرموده است :دفاع باید بکنید دفاع هست ،ما دفاع متیکنتیم » (صتحیفه امتام ،جلتد :9323 ،91
 )244در جنبشهای اجتماعی داشتن اعتماد به نفس مشارکت کنندگان در جنبش امری دتروری
است و حضرت امام ( ره) ،با در این مؤلفه مهم برای جلب مشارکت مردم در دفاع مردمی بودن را
مطرح کرد و برای ایجاد انگیزه الزم با به میان کشیدن مبتانی دینتی و استالمی و توستل بته قترآن
انرژی احساسی الزم را القاء و اعتماد به نفس مردم را تقویت نمود
 -4امام خمینی (ره) و ایجاد همدلی و همبستگی در دفاع مقدس
جنبشهای اجتماعی و سیاسی با استقامت و پایداری رهبتران و ایستتادگی پیتروان و همبستتگی و
انسجام آنها به موفقیت میرسد حضرت امام (ره) با آگاهی کامل از این قاعتده کلتی و آشتنایی بتا
روحیات مردم ایران بر لزوم وجود اتحاد و همبستگی در بین مشارکت کنندگان و توده متردم بترای
دفاع از میهن عزیز تأکید می کرد در این راستا برای تهییج احساسات مردم و بسیج آنها در مقابتل
صدام متجاوزگر جنگ را در رأس همه امور قرار داد و تأکید کرد که برای حفظ عزت و شترف ختود
همه باید در جنگ حضور داشته باشند وی برای بسیج احساسات مردم در راستای ایجاد همتدلی و
همبستگی ،از گزارههایی همچون :جنگ دفاعی در رأس امور ،حل مشکالت در حتل جنتگ ،جنتگ
در رأس برنامههای کشور ،تالش همه برای پیروزی در جنگ و استفاده کرد (مرنتدی و ستلیمانی،
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 ) 993-921 :9336تا با ایتن بیانتات دترورت ایجتاد همبستتگی را نشتان دهتد در ادامته مطلتب
چگونگی کاربست این گزاره را با توجه به مبانی نظری احساسات و جنبشهای اجتماعی و کاربست
آن در ایجاد همدلی و همبستگی نشان داده میشود
 -6-4تأکید بر در رأس امور بودن جنگ
همان طوری که بیان شد ،در جنبش های اجتماعی باید یک مسئله باشد که رهبر بتواند متردمش را
برای مشارکت در جهت براندازی آن بسیج نماید حضرت امام (ره) بتا قترار دادن جنتگ بته عنتوان
مهم ترین مسئله کشور ،لزوم مشارکت همه را در دفع تجاوز بسیج نمود و با این کاربست توانست در
بین مشارکت کنندگان همدلی و همبستگی را ایجتاد نماینتد ایشتان در ایتن رابطته متیفرماینتد:
« امروز ،روزی است که تمام مردم باید از شهرهای خود دفاع کنند و به شهرهای جنتگ زده کمتک
نمایند امروز ،روزی است که بر تمام ملت واجب است با سربازان و پاسداران اسالم و ایران همکاری
الزم و نزدیک داشته باشند امروز روزی است که عشایر عزیز و غیور ما از مرزهتای کشورشتان بایتد
دفاع نمایند امروز روزی است که ملت ما باید دست در دست سپاه و ارتش نجیب و دلیر گذاشتته و
متحد شوند » (صحیفه امام ،جلد  243 :9323 ،93و )244
 -2-4تأکید بر حفظ عزت و شرف در جنگ
مورد بعدی در رابطه با ایجاد روحیه همدلی و همبستگی در دوران دفاع مقدس ،میتوان بته حفتظ
عزت و شرف در جنگ اشاره کرد زیرا موفقیت هر جنبش اجتماعی عالوه بر برخورداری از همتدلی
و همبستگی بین مشارکت کنندگان به ثبات قدم و پایداری همه جانبه آنان نیتز نیازمنتد استت در
صورت فقدان خصیصه اول جنبش دچار تجزیه میشود و در صورت فقدان خصیصه دوم جنتبش رو
به سستی میگذارد و از اهداف خود بازمیماند (کریمی )43 :9314 ،حضرت امام (ره) با عنایت بته
چنین مواردی برای ایجاد حس مشارکت در رابطه با ایجتاد همبستتگی و همتدلی اوالً جنتگ را در
رأس امور مملکت قرارداد تا توده بدانند که مهمترین مسئله کشور جنگ است که برای پیروزی بته
اتحاد نیاز دارد ثانیاً برای حفظ این اتحاد و تبدیل آن به همبستتگی و ایستتادگی در جنتگ حفتظ
عزت و شرف کشور را مطرح کردند؛ زیرا گزاره عزت و شترف بته طتور مستتقیم از حتاالت روانتی و
احساسی انسان سرچشمه میگیرد و موجب ایجاد همبستگی در شرایط خاص میشود بترای در
بهتر نمونهای از گفته های ایشان را در این رابطه با استناد به صحیفه ذکر میشود« :حضرات آقایان!
در هر نقطه که هستند مردم را برای جنگ و درگیری با آمریکا و اذنا ختونختوارش چتون عتراق
آماده کنند که جنگ ،جنگ است و عزت و شرف میهن و دین ما در گترو همتین مبتارزات استت و
میهن از جان عزیزتر ما ،امروز منتظر است تا یکایک فرزندان خود را برای نبرد با باطل مهیا ستازد»
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(صحیفه امام ،جلد )243 :9323 ،93
 -5امام خمینی (ره) و بهرهگیری از آیینهای نمادین و رسانهها در دفاع مقدس
از جمله عوامل مؤثر در انگیزشگری جنبشهای اجتماعی تشتکیل شتبکههتای اجتمتاعی ستازمان
یافته ،استفاده مناسب رهبران از مراسم آیینی و نمادین است که با خلق احساسات هویت جمعتی و
نمایش نمادها و برگزاری آیتینهتا ستهم زیتادی در پیتروزی جنتبش ایفتا متیکنتد چته بته بتاور
صاحبنظران این فضاهای شبکه ای کته اتفاقت ًا دارای مظتاهر بیرونتی نیتز هستتند ،ایجتاد اجتمتاع
می کنند و اجتماع مبتنی بر با هم بودن است با هم بودن یک سازوکار روانشناختی برای غلبته بتر
ترس است و غلبه بر ترس آستتانهای اساستی بترای افتراد استت کته بته منظتور درگیتر شتدن در
جنبش های اجتماعی باید از آن عبور کنند (کاستتلز )92 :9313 ،حضترت امتام (ره) بتا آگتاهی از
اینکه که دین مبین استالم و متذهب تشتیع از ظرفیتتهتای نمتادین فراوانتی کته اتفاقتاً از وجهته
بسیج گری برخوردار است استفاده کرده و در مناسبتهای مختلف کوشید تتا ظرفیتت بستیجگتری
مردم را مدیریت و در جهت مشارکت در دفاع مقدس رهبری نماید ایشان برای کاربست مودوع در
این بین از گزاره هایی مانند هفته جنگ و لزوم حمایت و آمادگی در آن ،مناسبت سالروز واقعته 92
خرداد  ،42استفاده از نمادگان مذهبی همچون عاشورای و تاسوعای حستینی ،اعیتادی چتون عیتد
سعید فطر ،عید قربان و تمامی مواردی که در دین مبین اسالم مظهر مقاومت و دلیری و ایستادگی
است و موجب پایداری و تهییج احساسات توده مردم میشود ،جهت بسیجگری استفاده کرد بترای
نمونه چگونگی بسیج مردم در دوره دفاع مقدس را در قالب آیینهتای متذهبی و رستانههتای ملتی
بررسی میشود
 -6-5امام خمینی و آئینهای نمادین مذهبی
در رابطه با کاربست این مؤلفه در دفاع مقدس از سوی حضرت امام (ره) ،میتوان گفت که با توجته
به نظریات جنبشها که در آن ها آمده ،رهبر برای تأثیر گذاشتن بر روی احساسات تتوده متردم ،در
جهت مدیرت آن ها برای مشارکت ،با متوسل شدن به دین و مذهب غالب در آن کشور و در آن بین
نمادهای مذهبی مهم و تأثیرگذار ،میتواند آنها را بسیج نماید با این توصیف برای قترار دادن ایتن
کالبد در دوره دفاع مقدس ،میتوان به عزاداریهای ماه محرم ،وفات و والدت ائمه (ع) ،عید قربتان،
عید فطر ،یادبودهای اعیاد و مراسمات مهم و اشاره نمود که توانستت روح جریحتهدار ملتت را بته
جوشش درآورد برای نمونه می توان به یکی از بیانات ایشان در این مورد اشاره کرد که میفرماینتد:
«در سالروز  92خرداد  69رزمندگان قدرتمند ما با فداکاری و عاشقپیشگی که پشتوانه آنان عنایت
حضرت باری تعالی و توجه خاص حضرت بقیها روحی لمقدمه الفتداو پشتتیبانی ملتت بزرگتوار در
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سراسر کشور است بر جنگ آفرینان پیروز شدند و اکنون قدمهای آختر را برمتیدارنتد و صتدامیان
تبهکار نفسهای احتضار را میکشند» (صحیفه امام ،جلد  )921 :9323 ،96حضترت امتام (ره) در
این پیام با خاطره سازی از قیام پانزده خرداد و مصادف بتودن آن بتا عاشتورای حستینی و شتهادت
ساالر شهیدان ،با استتفاده از نمتاد متذهبی ستعی در تهیتیج احساستات متردم جهتت مشتارکت و
پشتیبانی و حمایت از جنگ تحمیلی در سالروز این واقعه در سال  69داشت
 -2-5امام خمینی (ره) و رسانههای گروهی
یکی دیگر از سازوکارهایی که جنبشهای اجتماعی را به سترمنزل موفقیتت متیرستاند تبلیغتات و
رسانههای گروهی است که ایدئولوژی و اهداف جنبش را در اذهان توده القاء میکند حضترت امتام
خمینی (ره) با آگاهی از این مودوع ،به مدیریت احساسات مردم با استفاده از ایتن ستاز کتار اقتدام
کرد و در جهت پیشبرد اهداف خود به عنوان رهبر ،از گزارههایی همچون وظیفه رادیتو و تلویزیتون
در نقل اخبار ،وظیفه مطبوعات در نشر اخبار ،لزوم انتشار اخبار جنگ در جهان ،لزوم معرفی صحیح
اسالم و استفاده کرد با توجه به قدرت رسانهها در جهت نفوذ بر عقاید و اذهان ملت ،ایتن مؤلفته
یکی از مؤلفههای مهم و تأثیرگذار است و حضرت امام (ره) با رهبری هوشمند خویش این متورد را
به خوبی در فرآیند مدیریت احساسات مردم ،جهت حضور در دفاع مقدس عملی کرده است «متثالً
ایشان با جدیت تمام بر عملکرد رسانهها ،اخبار و مطالب منتشره از آنها ،روزنامهها و غیتره نظتارت
داشتند و مکرر تأکید بر نشان دادن ظلم ،مظلومیت کشور در رسانهها میکردنتد» (صتحیفه امتام،
جلد  93و  223 :9323 ،93و )939
 -1امام خمینی (ره) و همذات پنداری با نهادها و مردم و اعتماد به آنان
یکی دیگر از عوامل مؤثر در بسیج گسترده مردم در جنبشهای اجتماعی ،همذات پنتداری رهبتران
با مردم در گفتار و کردار است که موجب همدلی و همراهی هر چه بیشتر آنتان خواهتد شتد امتام
خمینی (ره) با شناخت عمیقی که از روح مجروح و قلب های آزرده مردم از اقدامات رژیتم بعت در
قبال کشور و مردم ایران داشت ،در برهههای زمانی گوناگون کوشید با بیانهتای مختلتف بتا متردم
همذات پنداری کند و در سختیها و رنجهایی که کشیده بودند ،ابراز همدردی کنتد در ایتن میتان
برای افزایش اعتماد مردم نسبت به رهبتری و نظتام جمهتوری استالمی ،حضترت امتام (ره) جهتت
هم ذات پنداری با مردم تالش کرد که پیوندی بین نهادهای دینی ،نظامی و کشوری با متردم ایجتاد
کند تا مردم دریابند که در برابر تجاوز دشمن تنهتا نبتوده و تمتامی نهادهتا و ارگتانهتای نظتامی،
کشوری و لشکری با آنان همدرد است این همذات پنداری موجب اعتمتاد متقابتل متردم و نهادهتا
شده و در این میان حضرت امام (ره) موفق به بسیج مردم و مشارکت همه در دفاع مقتدس شتدند

تحلیل رهبری حضرت امام خمینی (ره) در دفاع مقدس با تأکید  .........؛ زاهد غفاری هشجین و اسماعیل عارفی گوروان

26

در این رابطه با ابراز گزارههایی همچون :حضور روحانیون در صتف جبهتههتا ،رستالت روحانیتت در
حمایت از جبههها ،و یا در رابطه با حضور و همدردی نهادهای نظتامی بتا گتزارههتایی چتون ستپاه
پاسداران بزر ترین سنگر دفاع از حق ،استقامت ارتش در دفاع از کشور ،همکاری ملت با ارتش در
جنگ ،ابتکارات نیروی هوایی ،نقش نیروی زمینی و دریایی در جنگ و توانست پیوندی بتین ایتن
نهادها و مردم ایجاد کرده و پیام همذات پنداری و همدردی رهبری و نهادهای دولتتی را بته گتوش
مردم برساند با این کار توانست به بسیج عمده مردم دست زده و موجتب تهیتیج احساستات آنهتا
جهت مشارکت در دفاع مقدس گردد در این راستا برای در بهتر مطلب به تودیح چگونگی ایجاد
این پیوند بر اساس بیانات حضرت امام در صحیفه پرداخته میشود
 -6-1امام خمینی (ره) و نهادهای دینی
یکی از نهادهایی که حضرت امام (ره) ،درصدد ایجاد ارتبتاط بتا متردم و نشتان دادن فتداکاریهتا و
دلیریهای آن ها برای ایتن کشتور و متردمش بتود ،نهادهتای دینتی و متذهبی و در رأس آن قشتر
روحانیت بود حضرت امام (ره) با این کاربست میخواست همذات پنداری و همتدردی ایتن قشتر را
در دفاع مقدس برای مردم نشان دهد «امروز که یک تحول بزرگی در ملت متا پیتدا شتده استت و
خدای تبار تعالی به این ملت عنایت فرموده است و این تحول را بته قتدرت ختود ایجتاد فرمتوده
است ،در روحانیون هم این تحول حاصل شده است االن در صف مجاهدین جهاد میکنند و کشتته
میدهند و شهید میدهند و با سالح در بین تودههای مردم ظاهر میشوند؛ و آن سد عتدم دخالتت
روحانی در امور اجتماعی و سیاسی و جنگی شکسته شد » (صحیفه امام ،جلتد -932 :9323 ،94
 )932و در این راستا روحانیت در تمام صحنههای جنگ حضور فعتال و بتیبتدیلی از ختود نشتان
دادند حضور این قشر در خط مقدم با رزمندگان اسالم و سالح به دوش ،از طلبه پایه یک تا اساتید
محترم سطوح عالی نشان از صحت و قدرت ایجاد این ارتباط توسط حضرت امتام (ره) در رابطته بتا
همذات پنداری نهادهای مذهبی و دینی بود (عزیزی)943 :9314 ،
 -2-1امام خمینی (ره) و نهادهای نظامی
دومین مؤلفهای که نویسنده به عنوان بدیل هم ذات پنداری در رابطه با مدیریت احساسات حضترت
امام (ره) ،در دوران دفاع مقدس مشخص کرده است ،ایجاد همذات پنداری و همکاری بین نهادهای
نظامی و لشکری با مردم ،در حال جنگ و ستم دیده است با توجه به آمار و ارقام حضتور نهادهتای
نظامی به ویژه سپاه و ارتش و انجام عملیات هتای متعتدد ،نشتان از تنهتا نگذاشتتن متردم و اعتالم
همدردی این نهادها با مردم است برای روشن شدن مطلب به بیانات حضرت امتام (ره) ،بته عنتوان
سند معتبر در رابطه با حضور و فعالیت این نهادها در صحیفه ایشان پرداخته میشود که در فترازی
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میفرمایند« :سپاه در جبهههای دفاع مقدس از اسالم و میهن اسالمی ،با وحدت و انسجام کامتل بتا
ارتش معظم و بسیج عزیز و ژاندارمری و عشایر مکرم و سایر قوای نظامی و انتظامی و مردمی ،چون
صفی آهنین و بنیانی مرصوص پایداری نموده و دشتمنان استالم و بشتریت را از میتدانهتای نبترد
مفتضحانه رانده است » (صحیفه امام ،جلد  263 :9323 ،96و )264
 -7امام خمینی (ره) و اعتماد زدایی و سلب وفااداری از دشامن و حامیاان آن در دفااع
مقدس
یکی از کنشهای معمول در جنبشهای اجتماعی تالش رهبران آنها برای سلب وفتاداری حامیتان
از حکومت و تضعیف و سست کردن ارادت پیروان نسبت به آنان است حضرت امام (ره) با آشتنایی
و مدیریت خاص خود به جای توسل به راههای غیرقانونی و زور و تهدید با روش نصیحت و هشتدار،
تالش کرد که مردم عراق و حامیان منطقه را از خوا غفلت بیدار کرده ،تا خطر رژیم بع و صتدام
را برای آنان گوشزد نماید در این راستا ایشان با گزارههایی نافتذ و معنتادار کوشتیدند وفتاداری بته
رژیم بع و صدام را سلب و اعتماد حامیتان را نستبت بته صتدام بزداینتد و متدام خطتر اهتداف و
برنامههای پلید ایشان را گوشزد میکردند حضرت امام (ره) با بیتان گتزارههتایی همچتون تحریتک
مردم و ارتش عراق برای قیام ،آگاهی بخشی نسبت به ماهیت صتدام و یتا در رابطته بتا هشتدار بته
دولت های منطقه نسبت به عدم حمایت از صدام و سلب وفاداری نسبت به آن از گزارههایی همچون
آگاهی بخشی به ممالک اسالمی ،دعوت برای محاکمه صدام ،تالش صدام بترای ستلطه بتر منطقته،
دعوت به اتحاد مسلمین و کشورهای اسالمی با ایران و مجرم بودن حامیان صدام و تالش میکرد
که توان بسیج حامیان رژیم را به دد بسیجگری تبدیل نماید در ادامته مطلتب بته تودتیح بنتدها
پرداخته میشود
 -6-7امام خمینی (ره) و هشدار به بعثیان و ارتش عراق
با توجه به مبانی نظری که منعکس از جنبشهای اجتماعی است و عنایتت بته ایتن مطلتب کته در
جنبشهای اجتماعی رقیب برای حذف همدیگر باید متوسل به سلب مشروعیت آن رژیم یتا رقیتب
در بین هواخوهان و طرفداران آن بنماید ،با این کاربست حضرت امام (ره) ،تالش کرد با بیانات نافذ
خود ،ماهیت صدام غاصب و رژیمش را به مردم آنان بفهماند؛ و در این میان بیشترین تأکید ایشتان
روی اسالم و برادرکشی بین مردم مسلمان عراق و ایران بود تا از این طریق مردم و ارتش عتراق بته
ودعیت اشتباه خود پی برده و دست از حمایت و مشارکت بردارنتد بترای نمونته در رابطته بتا ایتن
مطلب ایشان میفرمایند« :شما ای ملت شریف و مظلوم عراق هر روز شاهد جنایتهای این حز و
سران آن بوده و هستید ،بدانید که این اشخاص شهرتطلب و سرسپرده به اجانب اگر فرصت یابنتد،
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دیری نخواهد گذشت که اسالم و همه مظاهر آن را از بین خواهند برد و کشور استالمی شتما را بته
سوی کفر خواهند کشاند و مخازن شمارا به اربابان خود هدیه خواهند کرد » (صتحیفه امتام ،جلتد
 263 :9323 ،93و )261
 -2-7امام خمینی (ره) و هشدار به حامیان منطقهای عراق
یکی دیگر از مؤلفه هایی که برای نشتان دادن ستلب وفتاداری و اعتمتاد زدایتی از عتراق ،در جهتت
کاربست تحلیل رهبری حضرت امام (ره) ،در دوران دفاع مقدس با توجه به جامعهشناسی احساسات
توسط نویسنده مورد شناسایی قرار گرفته است ،از بین بردن مشروعیت و پذیرش کشور متجاوز ،در
اذهان منطقتهای و بتین المللتی استت در کاربستت ایتن متورد حضترت امتام (ره) ،بتا نشتان دادن
وحشیگریهای صدام و تبدیل شدنش به ژاندارم منطقته و ستلطه بتر تمتامی مستلمانان ،توانستت
گفتمان دوباره اندیشی در مورد همکاری یا عدم همکاری کشورهای منطقه را با صتدام متجتاوز بته
وجود بیاورد با توجه به اینکه اکثر کشورهای اسالمی از صدام حمایت میکردند ،حضرت امتام (ره)
با بیان از بین رفتن اسالم و موجودیت کشورهای اسالمی و زیر پا گذاشتن ستنت پیتامبر و فترامین
الهی و قرآنی توانست به مدیریت احساسات در ایتن مؤلفته بپتردازد در ایتن رابطته بته نمونتهای از
فرمایشات ایشان در صحیفه اشاره میشود ایشان میفرمایند« :من نصیحت میکنم به کستانی کته
پشتیبانی از صدام میکنند– از دولتهای منطقه – که خودتان را به زحمت نیندازیتد و پشتتیبانی
طاغوت نکنید و در مقابل اسالم و قرآن مجید ،صف آرایی نکنید من به همه حکومتهتای منطقته
نصیحت می کنم که از پشتیبانی صدام دست بردارید و بترسید از روزی که خدای تبار و تعالی بر
شما غضب کند» (صحیفه امام ،جلد  444 :9323 ،92و )442

 -8نتیجهگیری
با توجه به سؤال پژوهش یعنی اینکه حضرت امام (ره) چگونه توانست احساستات متردم را در دوره
دفاع مقدس مدیریت نماید؟ نویسنده برای پاسخ گویی در مقام تحلیل در هفت مؤلفته مهتم ،ایجتاد
حس تنفر نسبت به دشتمن ،ایجتاد رو حیته مقاومتت ،تقویتت اعتمتاد بته نفتس ،ایجتاد همتدلی و
همبستگی ،هم ذات پنداری ،استفاده از آیینهای مذهبی و رستانههتای گروهتی و اعتمتاد زدایتی و
سلب وفاداری از دشمن و حامیانش ،به توصیف مسئله پرداخته است در این راستا به تحلیل  2جلد
از صحیفه حضرت امام (ره) با کاربست جامعهشناسی احساسات پرداخته شده است که نتایج حاصل
از تحلیلها نشان میدهد که حضرت امام (ره) ،در مقام رهبری خود با توجه بته شتناخت عمیتق و
دقیقی که از قدرت اسالم در بسیج کردن مردم در برهههای مختلف زمانی به ویژه پیتروزی انقتال
اسالمی ،تعیین سرنوشت کشور در رفراندوم ،دولتت موقتت و تستخیر النته جاسوستی و داشتتند،
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توانستند با این عقالنیت در دوران دفاع مقدس ،احساسات مردم را با از بتین رفتتن کیتان استالمی
ایران ،عزت و شرف ایرانی و در خطر بودن ناموس ،جان و مال مردم بته جتوش آورد؛ نتیجته ایجتاد
این نگرش در احساسات مردم ،موجب شکلگیری مشارکت و فعالیت مستقیم و غیر مستقیم آنهتا
را در دفاع مقدس شده است در این مقاله با توجه به تحلیلهایی که بر ستخنان حضترت امتام (ره)
در این برهه انجام شده است ،دو عنصر اسالمی بودن و رهبری حضرت امام (ره) به عنوان بدیلهای
مهم در تهییج احساسات مردم جهت مشارکت در جنگ و دفاع از سرزمین خود شناخته شده است
پس با این توصیفات و نتایج حاصل میتوان در جوا سؤال پژوهش گفت که حضترت امتام (ره) بتا
مدیریت هوشمندانه و رهبری کاریزماتیک خود ،توانسته است با تکیه بر مبانی استالمی و دینتی بته
بسیجگری مردم در دوران دفاع مقدس بپردازد و احساسات مردم را در این راه رهبری نماید حاصل
این مدیریت هوشمندانه ،ایجاد اتحاد و همدلی در بتین اقشتار مختلتف در دفتاع مقتدس و حصتول
پیروزی جبهه اسالم در برابر جبهه دشمن شده است

 -3پیشنهادات
 -9تحلیل رهبری آیت ا خامنه (مدظله العالی) در حوادا  33با توجه بته مبتانی جامعته شناستی
احساسات؛
 -2استفاده از بح های جامعه شناسی احساسات جهت مدیریت مردم کشورهای استالمی در برابتر
امر تروریسم همچون داعش؛
 -3استفاده از مؤلفه های بسیج کنندگی بح جامعه شناسی احساسات؛ جهتت پیشتبرد اهتداف در
راهپیماییهای  22بهمن؛
 -4نصب بیلبوردها و بنرهایی با محتوای جامعه شناسی احساسات در معتابر عمتومی جهتت تتداوم
حس بسیج شدگی مردم در برابر حمالت فرهنگی و حفظ کیان ایران اسالمی؛
 -2استفاده از بح های جامعه شناسی احساسات در کتتب متدارس ،جهتت آمتوزش پنهتان حتس
بسیج شدن در برابر حوادا احتمالی؛
 -6است فاده رهبران کشورهای اسالمی از بح بسیج کردن به شیوه تحریک احساسات جهت درونی
کردن گفتمان اسالمی

 -61نوآوری
با توجه به مطالب یاد شده ،تحلیل رهبری با توجه به حوزه جامعه شناسی احساستات روشتی نتو و
جدید در تحلیل رهبری است پژوهشگران زیادی در مورد نحوه رهبری حضرت امتام خمینتی (ره)
در دوران دفاع مقدس به پژوهش پرداختهاند و شیوه های رهبری ایشان را مورد ارزیابی قرار دادهاند
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ولی بزر نمایی کردن بح بسیج کردن آحاد مردم با استتفاده از مبتانی نظتری جامعته شناستی
احساسات مختص این مقاله است که به معرفی شیوهای نو و بی بدیل در رهبری حضترت امتام (ره)
پرداخته است

 -66منابع
 -9بنفورد ،اسنو و همکاران ( ،)9332میدانهای هویت :فرآیندهای طراحتی و ستاخت اجتمتاعی هویتت
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سروریان و علی صبحدل ،تهران ،پژوهشکده مطالعات راهبردی
 -2جالیی پور و نصر اصفهانی« ،رخدادهای انتخابات  9333از چشمانداز تحلیل چارچو » ،جامعهشناسی
تاریخی ،دوره  ،6شماره 9312 ،92 ،9
 -3حکیم ،محمد علی « ،الگوی مدیریت حضرت امام(ره) در دفاع مقتدس بتا تأکیتد بتر بستیج مردمتی»،
مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بینالمللی ،دانشگاه تبریز9314 ،
 -4خمینی ،ستید روح ا ( ، )9323آیتین انقتال استالمی ،جلتد ،9موسسته تنظتیم و نشتر آثتار امتام
خمینی(ره)
 -2ربانی ،خوراسگانی ،کیانپور ،مسعود« ،جامعه شناسی احساسات» ،جامعته شناستی کتاربردی ،دوره ،24
شماره  ،2مسلسل 9333 ،32-64 ،34
 -6زاهد زاهدانی ،سعید ،نظریه ای در مورد جنبشهای اجتماعی (با توجه به اصالت فترد-جمتع-رابطته)،
دانشگاه شیراز9336،
 -2زاهدی مازندرانی ،محمدجواد ،بررستی جامعتهشناستی احساستات در ادبیتات منظتوم معاصتر ایتران،
پایاننامه دوره کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور واحد مشهد9331 ،
 -3عزیزی ،محمد« ،تحلیل اقشار مختلف در دفاع مقدس» ،فصلنامه پژوهشنامه دفاع مقتدس ،ستال اول،
شماره 9314 ،2
 -1کاستلز ،مانوئل ( ،)9313شبکههای خشم و امید؛ جنتبشهتای اجتمتاعی در عصتر اینترنتت ،ترجمته
مجتبی قلی پور ،تهران ،نشر مرکز
 -94کریمی ،علی ( ،)9314درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی تنوع قومی ،مسائل و نظریهها ،تهران ،سمت
 -99کریمی ،علی« ،تحلیل رهبری امام خمینی (ره) در جریتان انقتال استالمی از منظتر جامعتهشناستی
احساسات» ،پژوهشنامه انقال اسالمی ،دوره  ،4شماره 9314 ،36-24 ،96
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Analysis of Leadership of Imam Khomeini (RA) in the
Holy Defense with an Emphasis on Sociology of Emotions
Z. Ghafari, E. Arefi

Abstract
This article analyzes the management and leadership of Imam Khomeini during the holy
defense period. In this regard, the author attempts to express the management and
leadership of Imam Khomeini in the holy defense inspired by the views of the sociology
of emotion, given that this area believes that the formation of active action against the
present situation will be cmpleted by turning Anti-Basij emotions, like fear, into Basijlike emotions, like anger and emotional liberation. And now, in this paper, using
qualitative techniques of document analysis, we have tried to answer the question, “how
could Imam Khomeini manage to mobilize the people against the Ba'ath regime during
the period of the Holy Defense”?
In this regard, Imam Khomeini's speeches, letters and statements are collected from his
Sahifeh. The findings of this study show that Imam Khomeini could manage the
emotions of the people by identifying the aggressive face of Iraq and infusing the
mobilizing emotions and fighting the anti-Basij. To do so, he employed ways including:
creating a sense of hatred against the aggressor, creating a spirit of resistance,
strengthening people’s confidence, building empathy and solidarity, utilizing the
symbolic rituals, recognizing and denigrating, and denying loyalty to the Ba'ath regime.
As a result, he could manage to turn anti-Basij emotions into Basij-Like emotions. This
led to people’s mobilization against Iraq and participation in the holy defence.

Keywords: Imam Khomeini (RA), holy defense, sociology of emotions, leadership,
mobilization.

