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  مقدمه

مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی از 

ــه  ــدي جامع ــاهیم کلی ــتند.   مف ــی هس شناس

هـاي مشـارکت در طـول زمـان در اثـر       زمینه

هـاي متقابـل مـردم بـا یکـدیگر شـکل        کنش

کند و با اعتمـاد مـردم بـه     گرفته و تغییر می

کنـد. در ایـن موقـع     همدیگر نمود پیـدا مـی  

شود و نمود عینـی   سرمایه اجتماعی ایجاد می

گردد. مشارکت نقش  (مشارکت) عملی می آن

اساســی در مشــروعیت (مقبولیــت) نظــام     

ع سیاسی دارد. مقبولیـت یـک نظـام را اجمـا    

ــان    ــام نش ــد نظ ــر تأیی ــه ب ــومی در جامع عم

دهد. اجمـاع عمـومی را میـزان مشـارکت      می

کنـد. مشـارکت    سیاسی و اجتماعی تبیین می

ــه  اجتمــاعی و سیاســی هــم مــی  ــد مؤلف توان

سرمایه اجتماعی و هم نتیجه آن باشد که در 

این مقاله از باب مؤلفه سرمایه اجتماعی مورد 

با سـرمایه  بررسی قرار گرفته و در هر صورت 

اجتمـاعی گـره خـورده اسـت. مسـئله مقالــه      

ــی در     حاضــر مشــارکت اجتمــاعی و سیاس

اندیشــه امــام خمینــی و رابطــه آن بــا تولیــد 

ــق    ــؤاالت تحقی ــاعی اســت. س ــرمایه اجتم س

اند از: مبانی مشـارکت از دیـدگاه امـام     عبارت

اند؟ آیا مشـارکت بـه سـرمایه اجتمـاعی      کدام

، آیــا گونــه اســت کنــد؟ اگــر ایــن کمــک مــی

مشارکت فعال و داوطلبانه بـیش از منفعـل و   

غیـر داوطلبانــه مؤثرنــد؟ نظـام سیاســی چــه   

تأثیري در ایجاد مشارکت و سرمایه اجتماعی 

ــق  دردارد؟  ــن تحقی ــارکت، ،ای ــهؤم مش و  لف

، متغیـر  و  سـرمایه اجتمـاعی  متغیر مسـتقل  

میزان  بر مشارکت. نوع اند شده وابسته منظور

درواقـع بـا    اثرگـذار اسـت.  سرمایه اجتمـاعی  

ی ع، میزان سرمایه اجتمـا مشارکتنوع  تغییر

اي  بـه گونـه   ؛کنـد  ابعاد آن نیـز تغییـر مـی    و

و فعـال   تـر  داوطلبانـه  مشـارکت چـه   هر  که

تـر   تر و عمیق اجتماعی گستردهباشد، سرمایه 

هـاي امـام تکیـه بـر      یکـی از مشـی  شـود.   می

مشارکت داوطلبانه و مشارکت فعال بـود کـه   

سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم دارد. امـام   با

شــناختی و  توانســت ایــن نــوع تحــول انســان

شناختی را در مردم ایران ایجـاد کنـد.    جامعه

ــنادي   ــق اسـ ــه –روش تحقیـ اي و  کتابخانـ

  تحلیلی است. –توصیفی 

  . مفهوم سرمایه اجتماعی1

 هــاي اخیــر ســرمایه اجتمــاعی در دهــه

هــاي بســیاري در علــوم    موضــوع بررســی 

ــرار گرفتــهاجتمــاعی  ادبیــات و  و سیاســی ق

و  دادهاي را به خود اختصـاص   بسیار گسترده

گشته اسـت.  دل مب» اي اسطوره«به مفهومی، 

وجهی اجتماعی از جمله مفاهیم چنـد  سرمایه

در علوم اجتمـاعی اسـت کـه در اوایـل قـرن      

مطـرح و   دانشگاهیبیستم به صورت علمی و 
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ــال  ــاد  1980از س ــوناز اقتص ــوم  وارد مت عل

 ،شناسی شد (ازکیا و غفـاري  سیاسی و جامعه

ــز . )278 ، ص1383 ــنجیم ــرمایه کلم  س

اجتمـاعی   سـاختار  از بخشـی  اجتمـاعی را  

 بـا  تـا  دهـد  اجـازه مـی   کنشگر به که دانست

 ایـن  یابـد.  دست خود منافع به آن از استفاده

 و  شامل تکـالیف  اجتماعی که ساختار از بعد

 و  هنجارها  رسانی، اطالع مجاري  انتظارات،

 رفتار از انواع خاصی است، اجرایی هاي ضمانت

آنهـا   ند. همهشو می مانع یا دننک می تشویق را

 و هسـتند  اجتمـاعی  سـاخت  یک از اي جنبه

 تسـهیل  را ساختار افراد درون این هاي کنش

 که را معینی هاي هدف به دستیابی کنند و می

 بـود،  نخواهـد  یـافتنی  دسـت  آن نبـودن  در

 ، صـص 1390(روحـانی،   سـازد  ذیر میپ امکان

12-11.( 

، وجـوه  را سرمایه اجتماعی ،رابرت پاتنام

اعتمـاد،   مانندهاي اجتماعی  گوناگون سازمان

کـه بـا ایجـاد و    دانـد   مـی ها  و شبکه هاهنجار

ــات، کــار بهبــود یی جامعــه را آتســهیل امکان

 ).278، ص 1383ازکیا و غفاري، ( بخشند می

مجموعه منـابع واقعـی یـا    «سرمایه اجتماعی 

مجازي اسـت کـه بـه واسـطه مزیـت پایـدار       

ها و روابط سازمانی مستحکم و شناخت  شبکه

ها تعلـق   هاي متقابل به افراد یا گروه و آگاهی

اي که هر یک از اعضا خـود را   شبکه گیرد. می

از پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار نموده و 

 ,Bourdieu) »سازد آنان را شایسته اعتبار می

1985, p.249) .   ــرمایه ــا س ــر فوکویام از نظ

ها و هنجارهایی اسـت   اجتماعی حاصل ارزش

هاي متقابل و مشارکت اجتماعی  که همکاري

هـا   کننـد. ایـن ارزش   داوطلبانه را ترغیب مـی 

هـاي ادیـان    ممکن است از جامعـه یـا آمـوزه   

، ص 1390(روحـانی،   وجـود آمـده باشـند    هب

ــارکتی  ). کــنش13 ــاي مش ــعت ه ــردم وس م

یعنـی   اعتماد اجتماعی و قضاوت مثبت مدنی

اگـر در  سازند.  سرمایه اجتماعی را مجسم می

اي قابـل اعتمـاد باشـند، سـرمایه      یک جامعـه 

دهـی،   يتماعی محقق شده است. رفتـار رأ اج

خواندن اخبار روزانه و عالیق سیاسـی بیـانگر   

کـه  اي  قضاوت مدنی هستند. در واقع جامعـه 

جتماعی شـکل گرفتـه باشـد،    در آن سرمایه ا

فرهنـگ سیاســی فعـال حــاکم خواهـد شــد.    

بـرد،   ایه اجتماعی قدرت عمل را باال مـی سرم

جـام  کند و هزینه ان انجام کنش را تسهیل می

دهـد. انقـالب اسـالمی،     کنش را کـاهش مـی  

ــل    أت ــالمی و ح ــوري اس ــام جمه ــیس نظ س

حاصــل  ،ســیس نظــامهــاي بعــد از تأ بحــران

مایه اجتمــاعی ســرســرمایه اجتمــاعی اســت. 

اعتمـاد   نظام ارزشـی،  لفه مهمؤم چهارداراي 

ــه تعمــیم اجتمــاعی ــاعی، یافت ــط اجتم و  رواب

سرمایه اجتماعی هر . اجتماعی است همکاري
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دهـد   منبعی است که به دارنده آن امکان مـی 

منــافع خــود را در   ،بــا اثرگــذاري در محــیط

ــ  ــران ب ــا دیگ ــت ب دســت آورد. ســرمایه  هرقاب

موجود در ساخت و سـازمان  اجتماعی نیروي 

هاي متقابل را  وکیف کنش جامعه است که کم

  دهد. سامان می

وسـعه سـرمایه   زمینـه ت  ،سه عنصر مهـم 

ــی  ــراهم م ــاعی را ف ــطوحی از   اجتم ــد: س کن

ــدنی و  ــاوت م ــروه  قض ــویت در گ ــاي  عض ه

داوطلبانـــه، ســـطحی از اعتمـــاد اجتمـــاعی 

هـا و   یافته میان اعضاي جامعه و فرصت تعمیم

ی براي بحث، گفتگو و شور پیرامـون  اجتماعات

مسائل اجتماعی و سیاسی. به عبـارت دیگـر،   

سرمایه اجتماعی حاصل اعتمـاد، مشـارکت و   

 ,Robinson) هـاي داوطلبانـه اسـت    همکاري

2000, p.2) .  ــه ــاري داوطلبان ــردم در همک م

کننـد.   براساس عقاید و عالیق خود عمل مـی 

ادار ترین عناصري که مردم را داوطلبانه و مهم

کند، مبانی فکـري   به همکاري و مشارکت می

و اعتقادي است که آنها دارند. مبـانی فکـري   

هـاي آزادانـه را    یافته و مشارکت اعتماد تعمیم

   گردند. سبب می

حسن روحـانی بـه هفـت نـوع سـرمایه:      

طبیعــی، مــالی، فیزیکــی، انســانی، فرهنگــی، 

کنـد و   اشاره مـی   اجتماعی سرمایه نمادین و

 و بـالقوه  منـابع  مجموعه جتماعی راسرمایه ا

هـاي   شـبکه  در عضـویت  با داند که می بالفعل

 وجـود  بـه  هـا  سـازمان  و کنشگران  اجتماعی

  ).9، ص 1390(روحانی،  آید می

  . مفهوم مشارکت 2

مشارکت به معنـاي احسـاس تعلـق بـه     

ــه در آن   ــه و داوطلبان ــرکت فعاالن ــروه و ش گ

ــارکت، فرآینـــد  اســـت . از ایـــن نظـــر، مشـ

ــه ســازمان ــه   یافت ــرد در آن ب ــه ف اي اســت ک

ایـن  از  و پردازد میفعالیتی ارادي و داوطلبانه 

طـور  به  آنیک جامعه در امور  ياعضاطریق 

دادن حیـات   مستقیم یا غیر مستقیم در شکل

(محســنی  جویند مــیاجتمــاعی مشــارکت  

در ایـن فراینـد شـهروندان    ). 1375 ، تبریزي

معه خود کنند در سرنوشت جا فرصت پیدا می

دخالت کنند و تصـمیمات حاکمـان را مـورد    

اساسـاً یـک   نقض و ابرام قرار دهند. مشارکت 

بازتاب اعتقـادات ناشـی   مسئله ایدئولوژیکی و 

اجتماعی و سیاسی در خصوص  هاي فلسفهاز 

باشـد. منطـق    جوامع میچگونگی سازماندهی 

آن مبتنی بر واکـنش در برابـر تمرکزگرایـی،    

ناپذیري و در دسـترس   افساالري، انعط دیوان

) 64ص  ،1983، (میـدگلی  نبودن دولت است

جامعــه از یــک هــاي داوطلبانــه در  و فعالیــت

شــده  هــاي پذیرفتــه مبــانی اعتقــادي و ارزش

ها، اثـر   . این فعالیتکنند جریان پیدا میمردم 

درونــی روي اعضــا و اثــر بیرونــی روي نظــام 
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گذارنـد. اثـر درونـی آن سـرمایه      سیاسی مـی 

وجود  هاجتماعی و اثر بیرونی آن مشارکت را ب

ــی ــطح ).Putnam, 1993, p.90( آورد م  س

و مشارکت، سطح سـرمایه   همکاري اجتماعی

  .دهد اجتماعی را نشان می

تـداوم   بـه  کـه  عـواملی  ترین مهم از یکی

مشارکت  و همکاري د،نک می کمک بشر حیات

شناسـی،   جامعـه  منظـر  از هاسـت.  انسان میان

چندسـویه   تعـاملی  فرآیند عنوان به مشارکت

و  مـردم  نظـارت  و مداخلـه  که شود می مطرح

در  را نظــام اجتمــاعی - سیاســی قابلیــت

(نـوروزي،   دارد پـی  در توسـعه  بـه  دسـتیابی 

ــه  ). 250، ص 1388 ــک مرحلـــ اي  در یـــ

مشارکت و سرمایه اجتماعی با نظام سیاسـی  

ــی ــره م ــی در    گ ــام سیاس ــوع نظ ــد و ن خورن

أثیر بنیادین دارد. امام سازي مشارکت ت زمینه

یـک ضــرورت   راواقعـی   یدموکراسـ خمینـی  

ایــن از ایـن روي کـه   . دانســت مـی اجتمـاعی  

و ضـد نظـام    ش عـدالت گستر عامل  حکومت

/ 3، 1379، خمینــی اســت (امــام دیکتــاتوري

هاي واقعی  دموکراسی اسالمی، فرصت. )379

مشارکت داوطلبانه و دخالـت مـردم در امـور    

کند. مشـارکت داوطلبانـه    میجامعه را فراهم 

ــاد     ــالمی، جه ــالب اس ــد انق ــردم در فراین م

ز نمودهاي عینـی  سازندگی، دفاع مقدس و...ا

گاه به عنوان حالـت یـا   آن هستند. مشارکت 

و گاه به عنوان عمل  (امر شرکت کردن) وضع

و تعهد (عمـل مشـارکت) مـورد توجـه قـرار      

گیرد. مشارکت در معناي اول از تعلـق بـه    می

وه و جامعه و سهم داشتن در آن خبـر  یک گر

دهد و در معنـاي دوم شـرکت فعاالنـه در     می

رساند و به فعالیت اجتمـاعی   امور گروه را می

). 67، ص 1382(توسـلی،  شده نظر دارد انجام

یابد.  هر دو حالت مشارکت داطلبانه تبلور می

هـاي عمـودي    هایی که متشکل از شبکه گروه

ــرمایه ا  ــاهش س ــث ک ــاعی هســتند، باع جتم

ها(مانند  گردند، روابط میان این نوع شبکه می

هاي  ادارات) حالت ارباب رجوع دارد، نه کنش

 کنـد  متقابل برابـر کـه ایجـاد صـمیمیت مـی     

(Maloney, 1999, p.109) .  ــام ــرت ام حض

خمینــی بــه اقشــار اجتمــاعی، شــبکه جهــاد 

آورد کـه   سازندگی و بسیج اجتمـاعی رو مـی  

هاي ارتباطی افقی  همه اینها متشکل از شبکه

چهره و صـمیمی هسـتند.    به و ارتباطات چهره

در  ها تبلـور مشـارکت اجتمـاعی و    این شبکه

  نتیجه مولد سرمایه اجتماعی هستند.

شدن مردم در قـدرت و   مشارکت، سهیم 

هاي زیرین  ها به روي رده شدن فرصت گشوده

جامعه است که حاصـل آن تسـهیل شـنیدن    

از میان رفـتن   صداي دیگران، احساس تعلق،

اي بـودن و نیرومنـد سـاختن ناتوانـان      حاشیه

). امــام ایــران را 8، ص 1370(طوســی  اســت
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متعلق به ملت ایران و مسئولیت سازندگی آن 

 مـال  ایران«داند؛  را هم متوجه همه مردم می

 و. بسـازید  را او باید شما خود و شماست خود

سـازندگی   امـر  در امـر،  این در ملت همه اگر

(امـام   »مانـد  یمـ  زمـین  کارهـا  نکنـد،  همت

ــارکت 68/ 12 ج ،1379 خمینـــــی، ). مشـــ

سازوکاري بـراي بقـا، توسـعه و تعـالی نظـام      

اجتماعی است که فقدان آن به انقراض نظـام  

 انجامـد  اجتمـاعی  و سـقوط سیاسـی آن مـی    

 را بـه  ). امـام دولـت  71، ص 1373(مردوخی

در حـل امـور جامعـه نـاتوان ارزیـابی       یتنهای

دادن مـردم   و او را مکلف به مشـارکت  کند می

ــا در     ــدن آنه ــردن و ش ــهیم ک ــور و س در ام

 کنـد  شـمارد و تأکیـد مـی    سرنوشت خود می

م تمـا  جنـگ  مردم شرکت با که يطور همان

. گـردد  مـی  اداره کشـور  مـردم  شرکت با شد،

امور جامعه باید در اختیار مردم باشد و دولت 

 .)56 /20 ج ،1379 (امام خمینی، نظارت کند

امام حتی تولی امور توسط فقیه را منـوط بـه   

شـمارد.   پذیرش اکثریت مـردم مسـلمان مـی   

کنـد:   دبیرخانه ائمه جمعه از امـام سـؤال مـی   

جامعه  الشرایط بر در چه صورتی فقیه جامع«

 دهـد:  امـام پاسـخ مـی    ،»اسالمی والیـت دارد 

لکن تـولی امـور    ،والیت در جمیع صور دارد«

سـتگی دارد بـه   مسلمین و تشکیل حکومت ب

آراي اکثریت مسلمین کـه در قـانون اساسـی    

هم از آن یـاد شـده اسـت و در صـدر اسـالم      

 »شده بـه بیعـت بـا ولـی مسـلمین      تعبیر می

ــر، (تبیــان، همــین  ماننــد). 36 ، ص9 دفت

در نظـام  «: اندیشه را مقام معظم رهبري دارد

ثیر تـأ  خواسته و عواطف مـردم،  ي،اسالمی رأ

ــدون ر اصــلی را دارد و نظــام ي و أاســالمی ب

کتاب  (فیاض، »یابد خواست مردم تحقق نمی

مشـارکت یـک امـر اساسـی در      ).33ص، نقد

سرنوشت جامعه سیاسی و منوط به احسـاس  

تبلـور   گیـران اسـت.   تعلق و اعتماد به تصمیم

آراي اکثریت مسلمین در نـزد امـام و حضـور    

حداکثري مردم در عرصه اجتماع در نزد مقام 

یابند کـه   در صورتی تحقق میمعظم رهبري، 

   مشارکت حداکثري صورت گرفته باشد.

خالصــه، منظــور از مشــارکت درگیــري 

هاي اجتمـاعی اسـت    ذهنی مردم در موقعیت

که انگیزه دسـتیابی بـه اهـداف جامعـه را در     

ــا ــین آنهـ ــی بـ ــت مـ ــ تقویـ ــث د وکنـ  باعـ

 هاکار پذیري همگانی در مقابل همه مسئولیت

ه هـاي بـالقو   هزینـه  کـه  اي گونـه  بـه  شود، می

را از  افآمیز و غیر شف دشکنی، فضاي ابهامعه

همکــاري  و اعتمــاد ایجــاد حــس ،بــین بــرده

در این فضا سرمایه اجتمـاعی شـکل    .کند می

امـام ایـن فضـا را در جامعـه ایـران       گیرد. می

    .کردایجاد 
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  مبانی مشارکت .3

ــائوتري، ــرایط و  گـــ ــه شـــ  از جملـــ

 مـردم  تمشـارک  براي هاي مناسب بسترسازي

 داند. می (بعد هنجاري) مشارکت ایدئولوژي را

 تثبیـت  و کـردن  به نهادینه شرط، این وجود

 شـود  مـی  منجـر  جامعـه  در مشـارکت  فرآیند

ــاهی، ــص1383 (پن ــوروزي، 75-76، ص  و ن

ــی   )253، ص 1388 ــاري و ارزش ــد هنج . بع

مشارکت بر ابعاد دیگر نیـز تأثیرگـذار اسـت.    

در   مشـارکت براي  کارکردي که امام خمینی

ــروزي  ــالم انقـــالبپیـ  ،یســـازندگ، یاسـ

، سـتمدیده  و محـروم  مـردم گذاري به  خدمت

 و فقـر  کنـی  ریشه ،یاسالم عدل نظام تأسیس

 اسـت  استثمار و استعمار با مبارزه، استضعاف

ــی،  ــام خمینـــ ) 518، ص 6 ج ،1379 (امـــ

هاي مـادي مشـارکت    تواند صرفاً از زمینه نمی

ــاري    ــام همک ــور ام ــود. منظ ــی ش ــاي  ناش ه

  داوطلبانه و از روي ایمان و عقیده است.  

دسـت   در اندیشه امام هدف مشارکت بـه 

هاي حزبـی   آوردن قدرت در مبارزات و رقابت

براي تأمین منافع مـادي نیسـت، بلکـه تمـام     

یی هدف ایشان برچیـدن بسـاط ظلـم و برپـا    

حاکمیت اسالم است. امام خمینی این تحـول  

وجود آورد و بعـد ارزشـی    شناختی را به انسان

مشارکت را در ذهن انسان ایرانی و نیز تحول 

اجتماعی در  شناختی خلق کرد و تعلق جامعه

 طـی  که وجود آورد؛ فرآیندي جامعه ایران به

 عوامل و اجتماعی نسبت به مشارکت فرد آن

 و آن احسـاس تعهـد   بـر  مـؤثر  اجتمـاعی 

نیـازي،   و کنـد (وحیـدا   مـی  پیـدا  مسـئولیت 

، ص 1388به نقل از نـوروزي،   21، ص1383

).  این نوع نگاه به مشارکت داراي مبانی 253

خاصی برخوردار است که به اجمال به برخـی  

  شود: از آنها اشاره می

 نـوع شناسـی   جهـان  شناسی. الف) جهان

 یـک  کـه  است یتحلیل نوع و تفسیر برداشت،

 و جامعـه  ،انسان ،جهان(ی هست باره در انسان

امـام   .)340، ص 13 ج ،يمطهـر (دارد  )تاریخ

و  یبینـ  جهان دو به در نامه خود به گورباچف

. کنـد  اشـاره مـی   یالهـ  و يماد شناسی جهان

ــرار   مهــم ــار شــناخت ق ــاوت را معی ــرین تف ت

 مـادي  یبینـ  جهاندر  شناخت معیاردهد.  می

 یالهـ  یبین جهاندر  شناخت معیار و »حس«

 غیب از اعم یهستو  »عقل و حس« از اعم را

ــام خمینــی،  مــی شــهادت و ــد (ام  ،1379دان

بینـی   بر اساس دو نوع جهان .)222 ، ص21 ج

گیرد. جامعه توحیدي  دو نوع جامعه شکل می

مبتنـی بـر صــراط مسـتقیم و جامعـه مــادي     

 »علـیهم  مغضوب«مستقیم،  منحرف از صراط

گـردد (امـام خمینـی،     محقق می »ضالّین« و

). مشـارکت در  328-329، صص 8 ج ،1379

 اسالم براي پاسداري از مستقیم جامعه صراط
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 ، ج1379است (امـام خمینـی،    کریم قرآن و

ور ). مشارکت براي تحقق یک با355 ، ص12

گـذر دنیـوي   است. از این رو چون منـافع زود 

مورد نظـر افـراد نیسـت، اعتمـاد اجتمـاعی و      

  یابد. هانه تحقق میهمکاري دیگرخوا

ــان ــاظ   ب) انســ ــه لحــ ــی. بــ شناســ

شناسی، مشارکت براي تحقق، حفـظ و   انسان

تقویت نیروهاي عقل و احکام فطـرت و دفـع   

نیروهاي جهل است. آزادي، حمایـت سـلطان   

خواهی از امور فطـري هسـتند    عادل و عدالت

، صص 1372، 182، ص 1373(امام خمینی، 

ــراي  277و101،98،92 ــارکت بــــ ). مشــــ

بنیانگذاري یک جامعه مبتنـی بـر فطـرت یـا     

مدینه فاضـله اسـت. بـدون مشـارکت فعـال،      

ــه،    ــئوالنه در جامع ــه و مس ــاي  آگاهان نیروه

رحمانی صـالح و مصـلح بـه انـزوا کشـانده و      

ــدار   ــل و فســاد و افســاد میدان ــاي جه نیروه

  خواهند گردید.

 ج) فقهی. تکالیف الهی از دیدگاه امام به

) خطابات شخصـی  دو دسته تکالیف شخصی(

شـوند.   ) تقسیم مییو تکالیف عمومی (قـانون

 ی، همــواره روشــن و جزئــیخطابــات شخصــ

مکلف بـر   یو توانای یهستند. مشروط به آگاه

انجام و یا ترك آنها هسـتند. مخاطبـان، بایـد    

برانگیزانده شوند. احراز قدرت شرط اسـت. در  

هاي شخصی هستند.  واقع منوط به توانمندي

، همه مخاطبـان مکلـف   یقانون يها در خطاب

هستند. محدود به زمان و مکان و مشروط به 

ــای ــاه یتوان ــتند. الزم   یو آگ ــان نیس مخاطب

گونه خطـاب برانگیزانـده    نیست همگان از این

شـوند. احـراز نـاتوانی شـرط اسـت. در یـــک      

 يهـا  توان گفت: در خطـاب  یم یسـخـن کـل

به تعداد مـخاطبان، خطابی مسـتقل   یشخص

ـ  و جدا  يهـا  در خطـاب  یگانه وجـود دارد، ول

هـا فـراوان    ، خــطاب یکـی و مخاطـب   یقانون

). 27، ص 2ج 1373، یخمینــامـام  (هسـتند  

است. ي هدف قـانـونـگذار یدر خطابات قانون

به این قانون گردن نهند  یاست گروه یطبیع

ــراز گـــردن یو گروهــ کننــد. بــر خــالف  يف

دستورات شخصی، قانون براي عالم و جاهـل،  

ــع  تو ــر اســـت. در واقـ انمنـــد و عـــاجز برابـ

هــاي شخصــی، خطــاب بــه افــراد در  خطــاب

هـاي قـانونی،    هـاي مختلـف، خطـاب    موقعیت

خطاب به همه مکلفین بـا توجـه بـه فطـرت     

  انسانی است.

مبناي فقهـی مشـارکت همـین دیـدگاه     

اصولی امام در بحث خطابات قانونی است. بـر  

اساس این نوآوري همه مکلف به مشارکت در 

 ،یمسـاع  نوشت خویش هسـتند. تشـریک  سر

 یدولتـ  و ملـت  مردم است. امروز همه وظیفه

ــار در ــت همــه نیســت، ک ــت  همــه و مل دول

 مـا  که است اي وظیفه احساس عمده،. هستند
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کشور  این اصالح یبرا که امور از یامر هر در

، ج 1379کنیم (امام خمینـی،   الزم است، می

  ). 449، ص 15 

فاضــله را  د) قرآنـی، قـرآن یـک جامعـه    

 گـر،  کند. قرآن کتاب محرك، بسیج تصویر می

 طـرف  بـه  و یتعـال  و یترقـ  طـرف  به محرك

ــدن ــالم کوبی ــدن  و ظ ــتگاهبرچی ــم دس  ظل

ــی ــی،   م ــام خمین ــد (ام  ، ص4  ج، 1379باش

ــریم   ).142 ــرآن ک ــی ق ــی از ویژگ ــاي  یک ه

هاي مؤمن را حضور در عرصـه   برجسته انسان

و بـه   کنـد  رقابت سازنده و مفید معرفـی مـی  

مشارکت اجتماعی اهمیت خاصی قائل اسـت  

کـردن آن   هاي مختلف به عملیـاتی  به شیوه و

  پردازد: می

ــاري .1 ــاون و همک ــه  ،تع ــاز انســان ب  نی

تعـاون و مشـارکت ترغیـب و    به دیگران او را 

هـاي   تعاون یکی از آمـوزه  .کند گاه مجبور می

ـ « است دین اصلی وي و تَعاونُواْ علَی الْبرِّ والتَّقْ

، مائـده سوره ( »والَ تَعاونُواْ علَی اإلِثْمِ والْعدوانِ

؛ زیـرا  اسـت همکـاري   فراتـر از تعاون ). 2آیه 

ــرط الزم در ــدي    ش ــود نیازمن ــاري وج همک

» روح با هم بـودن «و در تعاون  مشترك است

 بـر نیکـی،   تعـاون . و اعتماد به یکدیگر اسـت 

ا در کند ت اي است که فرد را تشویق می انگیزه

، بـا  و انسـانی  جهت نیل به اهداف عالی الهـی 

، 1371، اصـل  يزاهـد ( دیگران همکاري کنـد 

گرایـی   روحیه جمـع تعاون  .)149ـ150 صص

کند یا اساسـاً از روحیـه    در جامعه تقویت می

ــی ناشــی مــی  جمــع ــاون،  شــود. گرای روح تع

 بـراي  و مصـونیت  یتعال استقالل،، یخودکفای

 کنـد  فـراهم مـی   را ها از آسیب یاسالم کشور

ــام ــی، (امـ ).  450، ص 21  ج ،1379 خمینـ

تعـاون ناشـی از احسـاس تعلـق و مسـئولیت      

کند این حس را در مردم  است. امام تالش می

 ملـت  همه به متعلق کشورایران احیا کند که 

 در همه جنگ در که گونه همان تا است ایران

 در هـم  یسـازندگ  و صـلح  در بودند، هم کنار

 ج ،1379(امـام خمینـی،    باشند ریکدیگ کنار

شـناختی و   ). این تحـول انسـان  157 ، ص21 

ــه ــاون و     جامع ــه تع ــی روحی ــناختی، یعن ش

باشد. تـداوم ایـن    مشارکت پشتوانه کشور می

روحیه که هم عامـل تعـالی و توسـعه و هـم     

مانع استثمار و استعمار است، منوط به رشـد  

سیاسـی اســت، اینکـه انســان بتوانـد مصــالح    

معه و مسیر آینده ترقی جامعـه را  عمومی جا

تشخیص داده و فداي مصالح روزمره جنـاحی  

، 10  ج ،1379و نفسانی نکنـد(امام خمینـی،   

). روح تعاون خود مبتنی بـر اعتمـاد   376ص 

یافته است. از ایـن رو روحیـه    اجتماعی تعمیم

  با سرمایه اجتماعی گره خورده است. تعاون

مشــورت عملــی اســت کــه  ،مشـورت . 2

ــده ــاعی را    ای ــاي اجتم ــل و نیروه ــاي عوام ه
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مین هـاي جامعـه  تـأ    پیرامون اهداف و طـرح 

در تصـمیمات جمعـی و    را دیگـران کند و  می

مکـارم  ( نمایـد  دخیـل مـی  سرنوشت جامعـه  

خداونـد بــه پیــامبر  ). 111 ، ص10، ج 1375

دهـد کـه بـا مسـلمانان در امـور،       دستور مـی 

 مشورت بـا ). 59، آیه (آل عمران کندمشورت 

 در قـرآن  دیگران از اوصاف برجسـته مؤمنـان  

ــده  ــمارش ش ــت ش ــوري اس ــه(ش  .)38 ، آی

زنـد و او   مشورت، فرد را به دیگران پیوند مـی 

 انگیزاند را به شرکت در مسائل اجتماعی برمی

امـام در   گردد. میمانع فردگرایی و استبداد  و

تمام امور به تناسب و سطح مختلف مشـورت  

ارد، حتــی شــم را یــک مســئله ضــروري مــی

کیـد  ، تأمجلس که قاعدتاً کارشناس هسـتند 

 تشـخیص  بـه  احتیـاج  کـه  يمـوارد « کند می

 و مشـورت  و دعـوت  آنان از ،دارد متخصصین

، 1379 خمینــی، (امــام »نماینــد ینظرخــواه

). مشــورت رضــایت نیروهــاي 387، ص 15 ج

هـا و خـدمات    اجتماعی را نسبت به سیاسـت 

کنـد، هزینـه انجـام امـور      مـی جلب اجتماعی 

دهـد و در   را کـاهش مـی  اجتماعی و سیاسی 

ثر واقـع  اعی مـؤ ایجاد و توسعه سرمایه اجتمـ 

  شود.   می

ــئولیت  .3  ــل مس اهتمــام ، پــذیري اص

پذیري آنـان نسـبت بـه     مسلمانان و مسئولیت

و  )75(النسـاء، آیـه   یک اصل قرآنی همدیگر 

احساس مسـئولیت در برابـر عقایـد و اصـول     

اجتمـاعی   از عوامل اصـلی مشـارکت  مشترك 

امـام   ).144 ، ص1381 (مشـیرزاده،  باشد می

 مسـلمین  امور به اهتمامولیت و ئاحساس مس

 (امـام  کنـد  محسـوب مـی   واجبات اوجب از را

کمیـــت و  .)414، ص 3  ج ،1379 خمینـــی،

کیفیت احسـاس تعهـد و مسـئولیت اعضـاي     

جامعه در حرکـت اجتمـاعی تـأثیر داشـته و     

ــه نحــو ــا  منــوط ب ــل نظــام سیاســی ب ه تعام

جامعـه   نظـام  حفـظ هرچند . شهروندان است

ــذیري  نیازمنــد تعهــد و مســئولیت ،بشــري پ

امـا   )135، ص 1373 خمینـی،  امام( باشد می

ایجاد بستر تعهـد از عملکـرد نظـام سیاسـی     

. تعهـد اجتمـاعی از اعتمـاد    گیـرد  نشئت مـی 

کـه یـک مقولـه     گیـرد  ت مـی ئاجتماعی نشـ 

ــت  ــدي اس ــود  .فراین ــاد از  وج ــد و اعتم تعه

    باشند. هاي مهم سرمایه اجتماعی می لفهمؤ

امـر بـه معـروف و     نظارت اجتمـاعی،  .4

یک وظیفـه همگـانی اسـت و از     نهی از منکر

ــن روي ــردمای ــاعی و   ، م ــه مشــارکت اجتم ب

بــه عنــوان یــک  نظــارت و کنتــرل اجتمــاعی

ایـن دو اصـل، تعهـد     .پردازند می تکلیف الهی

 104هاي  ، آیهل عمران(آ یافته هستند تعمیم

و نظـارت بـر    مشارکت ).71، آیه توبه؛ 114 و

امور و کارگزاران، عالوه بر اینکه در به قـدرت  

صالح و تعالی کشـور نقـش    رسیدن افراد ذي
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 در امنیـت  حفـظ  ضـمانت  ترین بزرگ« دندار

 ج ،1379 خمینـی،  (امـام  »بود خواهد جامعه

). اصل نظارت اجتمـاعی وابسـته   248 ، ص4 

اعتمـاد اجتمـاعی    احسـاس تعلـق و   اصـل به 

ـ    نـاظران و نظـارت   است. هـم   هشـوندگان تـا ب

اعتماد نداشته باشند، نظارت کـارگر نخواهـد   

  شد.

  انگیزه مشارکت .4

با توجه مفهومی که براي مشارکت اتخاذ 

شد و  با توجه به مبانی آن، انگیزه مشـارکت  

نه تابعی از عـادت و مصـلحت شخصـی بلکـه     

مندي رفتارهاي  ادت قاعدهمشروعیت است. ع

وجــود  اجتمـاعی اســت کـه در اثــر تکـرار بــه   

هـا در هنگـام پیـروي از     آید. معموالً انسان می

گونه هنجارها، آگاهی ندارند و اگر از آنهـا   این

ــام     ــار را انج ــرا آن ک ــه چ ــود ک ــیده ش پرس

گوینـد چـون    دهید، یا جوابی ندارند یا می می

، ص 1377 پـور،  (رفیـع  دهنـد  همه انجام مـی 

کننـد، ولـی نـه از     ). مردم مشارکت مـی 209

  مبناي عمل و نه از نتایج آن آگاهی ندارند.

ــا   ــاق اندیشــه ب مصــلحت شخصــی انطب

ــی   ــع شخصــ ــاس نفــ ــر اســ ــرایط بــ شــ

رغـم   ). فرد علـی 129، ص 1362است(فروند،

عدم باور به نظام حاکم، بـراي تـأمین منـافع    

کنــد و خــود را تطبیــق  خــود مشــارکت مــی

قــدرت نقــش اساســی در  دهــد. ســاختار مــی

ظاهرســازي و ریاکــاري مــردم دارد. معمــوالً  

ــاتوري و اقتــدارطلب بســتر   نظــام هــاي دیکت

گیري رفتارهاي تظـاهري   مناسبی براي شکل

و ریاکارانه است. مشارکت از روي عـادت و از  

ــاب ــلحت حبـ ــا  روي مصـ ــاي روي آب یـ هـ

هایی در کویر هسـتند، بـه هـیچ وجـه      سراب

شـناختی   خشـی جامعـه  ب توانند در هستی نمی

 یک نظام سیاسی اثر داشته باشند. امـام قیـام  

 را عامـل فرسـایش روح   یشخصـ  منافع يبرا

 دانـد  مـی  یاسالم جامعه در يبرادر و وحدت

). این نـوع  22، ص 1 ، ج 1379خمینی،  (امام 

کنـد،   مشارکت سرمایه اجتماعی تولیـد نمـی  

پـا   زیـر  یکلـ  بـه  را صـمیمیت  و صداقت زیرا

 سـکنات  و حرکـات  و کارها تمام در و نهد می

برد، این نوع رفتار  می کار به نفاق را و یدوروی

روح مشارکت را هم از  ،اجتماعی در درازمدت

  برد. بین می

مشروعیت بر خـالف عـادت کـه مبتنـی     

برعمل ناآگاهانه و مصلحت که مبتنی بر عمل 

جویانه اسـت، مبتنـی بـر بـاور اسـت.       منفعت

نیـت نظـام سیاسـی و    مشارکت از باور به حقا

مندي و  آید. قانون دست می مندي آن به قانون

 پـور،  (رفیع پذیرش مردم دو اصل مهم هستند

). انجام هر تکلیفی، بسـتگی  210، ص 1377

به وجـود مقتضـی و فقـدان مـانع دارد (امـام      

). 201 ، ص2 ج الهدایـــه، خمینـــی، أنـــوار 
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ــت   ــارکت و مقبولی مشــروعیت، مقتضــی مش

ــانع  ــدان م ــومی فق ــی عم ــد.  را نشــان م دهن

ــدي    ــع ج ــدارطلبی از موان ــاتوري و اقت دیکت

مقبولیت و مشارکت هستند. هرگـاه افـراد در   

ها و هنجارهاي جامعه خود زندگی  متن ارزش

کنند، در واقع در حیات اجتمـاعی مشـارکت   

ــد ایــن امــر  ).170، ص 1357(گــورویچ، دارن

گردد که فرد احساس تعلـق   زمانی محقق می

از مـتن   باشد. دولت مشـروع  به جامعه داشته

هاي جامعـه بیـرون آمـده و متکـی بـه       ارزش

تـالش   جامعـه  مجمـوع  مردم و بـراي منـافع  

(امام  باشد می مقید جامعه شئون به و کند می

). مباحـث زیـر از    3، ص 4 ،ج 1379خمینـی، 

جمله مقتضیات مشارکت از روي مشـروعیت  

  است:

. آزادي. آزادي فکر و عمـل، مشـارکت   1

را در عرصه اجتماعی و سیاسی محقـق  واقعی 

سازد. آزادي قیچـی دولبـه اسـت.  صـالح      می

کنـد. صـالح و    فردي و اجتماعی را تأمین می

وابسـته   يآزاد و معـاد بـه   معـاش  امـور  فساد

 از عظمـت  و مجد و استقالل ،يآزاد«است. با 

گــردد (امــام  هــا بــاز مــی ملــت »رفتــه دســت

). امام آزادي انسـان را  63، ص 1361خمینی،

داند  و قوه عقـل را بـا    ناشی از قوه شهوت می

شمارد و بـه   ضمیمه شرع عامل کنترل آن می

کنـد.   حدیث جنود عقل و جهل استشهاد مـی 

 خداونـد  لـذا  نیست، یکاف یتنهای به عقل قوه

ــا ــاء، انبیـ ــاء و اهللا اولیـ ــاهللا علمـ ــرا را بـ  يبـ

 تـا  فرسـتاده  قـوه  این (اعتضاد) توانمندسازي

 فرمـان  تحـت  و کننـد  قوه شـهوت را  بتوانند

 درآورنـد  شـرع  دسـتور  و کل عقل بلکه عقل،

). عقــل 365، ص 3 ج ،1381 (امــام خمینــی،

نیروي کنترل بیرونـی و شـرع عامـل کنتـرل     

    کند. درونی را براي انسان فراهم می

. اســت يآزاد اســالم، يبنیادهــا از ییکــ

اسـت   آزاد انسـان  یـک  فطرتـاً  ،یواقعـ  انسان

 انسـان ). 242، ص 4 ج ،1379 (امام خمینـی، 

 اسـت  يآزاد و حریت عاشق فطرت، حسب به

 يطور به بکند، بخواهد چه هر و دوست دارد

 یمزاحمـ  او قـدرت  و سـلطنت  مقابـل  در که

). رشـد  102، ص 1372 (امام خمینی،نباشد 

انســان و جامعـــه بــه آزادي بســـتگی دارد.   

مناسـب  ها نقش مهمی در ایجاد محیط  دولت

و آزاد تربیت انسان دارند. امام انتقـاد سـختی   

نسبت بـه فقـدان آزادي در رژیـم پهلـوي در     

ــه ــان، رأي دادن، آزادي   زمین ــر، بی ــاي تفک ه

ــات و  ــان، مطبوع ــی زن ــام   ... وارد م ــد (ام کن

). آزادي مالك 161 ، ص1 ج ،1379 خمینی،

 اظهـار  حاکمیت انسان بر سرنوشت خـویش و 

. است انسان رشد نشانه ترین عالیرأي  آزادانه

قانون اساسی آزادي را ترسیم و قـول و فعـل   

کـــارگزاران آن را مجســـم ســـازد. امـــام در 
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 دالیل درباره اشپیگل یآلمان مجله با مصاحبه

ــام ــردم قیـ ــممـ ــل آن را   ، مهـ ــرین دلیـ تـ

جانبـــه مـــردم ایـــران  خـــواهی همـــه آزادي

آزاد،  یسیاسـ  يرهبـر شمارد. مردم ایران  می

و  آزاد انســانو  آزاد امعـه جمسـتقل،   اقتصـاد 

 را ابتکـار  و یواقعـ  یترقـ  اسباب یتمامداراي 

 و ارزیـاب  جامعـه  فـردا،  جامعـه  خواهـد و  می

 مـردم  یتمـام  آن در کـه  بود خواهد يمنتقد

 جست خواهند شرکت خویش امور يرهبر در

ایــن  .) 359، ص 4 ج ،1379(امــام خمینــی، 

جمله امام هم وضعیت موجود عصر پهلوي را 

کشـد و هـم بـه وضـع مطلـوب       به تصویر می

کند. اسالمیت و جمهوریت دو پایـه   اشاره می

اساسی نظام اسالمی هستند. جمهوریت نظام 

یابد که پایه اصلی  با مشارکت مردم مفهوم می

جانبــه آنهــا در  مشــارکت مــردم آزادي همــه

 يآزادباشد.  اکم میقانون، قول و فعل قواي ح

 گره خورده است مردم با حق انتقاد و انتخاب

ــی،   ــام خمینـ ). دو 123، ص 5  ج، 1379(امـ

آزادي بیـان و آزادي تعیـین    نوع مهم آزادي،

، 1379(امام خمینی،  باشد سرنوشت خود می

). در مشـارکت واقعـی،   236،241 ، صص5  ج

آزادي تفکر، بیان و عمل نهفته اسـت، بـدون   

کنـد. از   آنها مشارکت واقعی مفهوم پیدا نمـی 

هـاي رقابـت در    هـا هـم زمینـه    این رو دولـت 

هاي اجتماعی و سیاسـی و هـم زمینـه     عرصه

انتقـــال قـــدرت و مســـئولیت بـــه صـــورت 

کننـد.   آمیز را براي همگان فراهم می مسالمت

استقالل دو روي یک سـکه هسـتند.   آزادي و 

وجود آزادي از دو عنصر اساسی، یعنی تعهـد  

ـ دولــت حکایــت  و اعتمــاد اجتمــاعی مــردم 

توان با توجه بـه اظهـار نظرهـاي     کند. می می

هاي فقدان آزادي را مـوارد   مختلف امام مالك

  زیر بر شمرد:

 جــرم بــه یسیاســ زنــدانیان اول، تعــداد

    ،یخواه آزادي و یحقگوی

ــدان م،دو ــم يآزاد فق ــان يآزاد، قل  ،بی

 و یاساسـ  مسـائل  نشـر  از مطبوعـات  سانسور

 ، ص3 ج ،1379خمینـی،  امـام  ( ملـت  یحیات

455.(  

حاکمیت فضاي اختناق و خفقان و  سوم،

خمینـی،  امـام  ( از همـه  کشـیدن  نفس سلب

  )471 ، ص3 ج ،1379

 آزاد انتخابـات محدویت یا فقدان  چهارم،

     )473 ص ،3 ج ،1379خمینی، امام (

ــذیرش تصــمیمات   پــنجم ــر پ ــار ب ، اجب

  ) 491 ، ص3 ج ،1379خمینی، امام دولت (

نداشتن حق اظهـار نظـر و بسـته     ششم،

ــودن  ــاب ــ آزاد يفض ــام ( یسیاس ــی، ام خمین

  )268، ص 4 ج، 1379

حاکمیت یک فرد و تحمیـل نظـر    هفتم،

 شـاه  گویـد مـن ماننـد    خود به مردم. امام می
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ــر روز  ــه ه ــود ک ــازم یاصــل ،نخــواهم ب  و بس

. کـنم  تحمیـل  آنهـا  به ملت خواست رغم یعل

 تصــمیم امــور در ملــت نماینــدگان و دولــت

ــد مــی ، ص 5  ج ،1379خمینــی، امــام ( گیرن

385(  

نظـام سیاسـی    اساسمشارکت سیاسی، 

ي مردم در حـق انتخـاب   آزادمدار است.  مردم

 کنـد.  آن را تـأمین مـی   شدن و انتخاب کردن

 سرنوشـت انتخاب نمایندگان و رقـم خـوردن   

، 1379(امـام خمینـی،    توسط مـردم  مملکت

) حکایت از وضع مطلـوب آزادي  72 ، ص 6ج

امـام بـین آزادي و حـق     کنـد.  در جامعه مـی 

کنــد و  انتخــاب نســبت مســتقیم برقــرار مــی

 یمعن تمام به يآزادگوید در رژیم پهلوي  می

 حــق مــردم گـاه  هــیچ و شـده  ســلب مـردم  از

، 5 ج، 1379(امام خمینـی،   اند نداشته تخابان

ــر امــام کســانی کــه داراي    230ص ). از نظ

صالحیت علمی و اخالقی هستند، الزم اسـت  

هـاي   هـا و کرسـی   خود را براي کسـب پسـت  

جامعه عرضه کنند، هر چنـد در عمـل مـورد    

 افـراد  اسـت،  یاله تکلیف پذیرش قرار نگیرند.

عرضـه  مفید به حال مردم خدمتگزار، خود را 

.  )386 ، ص9 ، ج1379(امـام خمینـی،    کنند

عرضه کردن و نامزد شدن در صورتی مفهـوم  

دارد که نظـام سیاسـی ظرفیـت ایـن کـار را      

در  کرده باشد. از نظر امـام عـزل وکـال   ایجاد 

صورت تخلف از وظـایف قـانونی، حـق مـردم     

)، 194، ص 4 ج ،1379(امـام خمینـی،    اسـت 

نظان سیاسی بایـد  اما سازوکار این امر توسط 

 مجلـه اشـترن   با تعبیه گردد. امام درمصاحبه

ــاره  یاســالم يجمهــور در احــزاب يآزاد درب

 با یا ما با مخالفت که آزادند احزاب«گوید:  می

 مضر اقداماتشان که یمادام بکنند، يچیز هر

، 5 ، ج1379(امـام خمینـی،    »نباشد کشور به

دانـد   ) و حد آزادي بیان را توطئه می482ص

ــی، ( ــام خمین ــام  .)133، ص 7 ج ،1379ام ام

سطح مشارکت سیاسـی مـردم را بسـیار بـاال     

برد و با عبارات خـاص مـورد تأکیـد قـرار      می

ــی ــد  مـ ــردم  «دهـ ــالمی، مـ ــران اسـ در ایـ

(امـام   »انـد  گیران نهایی تمامی مسائل تصمیم

ــی،  اتکــا بــه   ).266، ص 16، ج1379خمین

جمهـوري   در ترین ضـابطه  آراي مردم را، مهم

 )436 ، ص5 ، ج1379سالمی (امام خمینـی،  ا

آیـد کـه    از بیانات و آثار امام بر مـی  شمرده و

ــراي تحقــق مشــارکت سیاســی در تمــامی   ب

سطوح آن نه تنها مانعی وجـود نـدارد، بلکـه    

نگاه استراتژیک به مشارکت مردم در اندیشـه  

ایشان وجود دارد. در واقـع مشـارکت مـردم،    

              شاخص است.         

. آگاهی، میزان آگاهی مـردم از تـوان،   2

استعداد، منزلت، حقوق شهروندي، انسـانی و  

اســالمی، همــراه بــا آگــاهی از وظــایف و     
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ــر مهــم در   مســئولیت ــاي خــویش یــک ام ه

باشـد.   افزایش مشروعیت و مشارکت آنها مـی 

کنـد کـه    ناآگاهی، غفلت و نسیان  تولید مـی 

به مرور زمـان  ضد رشد جامعه هستند. اغفال 

 که خواست ما ملت«شود به اغتفال تبدیل می

 یـک  او يجـا  بـه  و نباشد یسلطنت جائر نظام

 و خواسـت  را این. باشد یاسالم -یانسان نظام

 ، ص13 ج ،1379(امــام خمینــی، » شــد ایــن

ــد پــرور،     .)535 ــتبدادزده و مقل ــه اس جامع

  آورد. وجود می ناآگاهی، ناتوانی و تبعیت به

مشارکت، آگـاهی اسـت.   عنصر فرهنگی 

افرادي که فاقد آگاهی الزم از توان، استعداد، 

ــود    ــی خ ــاعی و سیاس ــیط اجتم ــا، مح نیازه

جــو خواهنــد بــود.  هســتند، کمتــر مشــارکت

بــودن ســطح آگــاهی عامــل بازدارنــده  پــایین

ــزایش    ــه اف ــودن آن زمین ــاال ب ــارکت و ب مش

ــی   ــی م ــاعی و سیاس ــارکت اجتم ــد.  مش باش

نظـر   یـت اساسـی بـه   طبیعتاً نقش تعلیم و ترب

 ).67-77، صـص  1370(هانتینگتون، رسد می

ــه دو  ــردم را وظیف ــدن م ــام آگاهان ــه ام   طایف

 (امام خمینی، شمارد روحانی و دانشگاهی می

). آگاهی مانع اسـتبداد  464 ، ص 8 ج ،1379

       و جهل، اساس آن است.

. احساس کارآمـدي، افـرادي کـه بـاور     3

نداشته باشند، مشارکت در حل مسـائل آنهـا   

تأثیرگذار است، خود را بالاثـر تصـور کـرده و    

دچــار انفعــال و از خــود بیگــانگی اجتمــاعی  

)و از 96-98، صص 1375گردند (محسنی، می

زنند و یا حداقل مشارکت  مشارکت سر باز می

مـومی  کننـد. مشـارکت دو اثـر ع    مؤثري نمی

 اجتمـاعی  عـدالت  دارد: داخلی که باعث بسط

 يایـاد  گـردد و خـارجی کـه باعـث قطـع      می

شــود (امــام  از سرنوشــت کشــور مــی اجانــب

ــی، ــر در 114 ، ص3 ج ،1379 خمینــ ). اگــ

مدت یا پروسه زمانی مشـخص، ایـن دو    میان

هـویتی   هدف محقق نگردد، مردم احساس بی

کننـد. نگـرش مثبـت     و آلت دست بودن مـی 

به نقش مشارکت، مشروط به احسـاس  مردم 

هاي جامعه، بهبـود   شدن در تمام عرصه سهیم

هـاي جامعـه    شرایط زندگی و برابري فرصـت 

کنـد.   باشد. فرصت برابر را دولت فراهم می می

فرصت برابر در صورتی است که همـه مـردم   

مند از امتیازات جامعه باشـند.   در جامعه بهره

د نشـود کـه   امام براي اینکه این ذهنیت ایجـا 

اسالم منافع پیروان خود را مقدم بـر دیگـران   

دهـد، ایـن ذهنیـت مـانع مشـارکت       قرار مـی 

 بدانیـد  را این شما«فرماید:  عمومی است، می

 يبرا اسالم ... نیست، قشر یک يبرا اسالم که

 نکنیـد  خیـال . .. است، انسان يبرا است، بشر

 اسـالم  در باشـد؛  اسـالم  در یتبعیضـ  یک که

، 7 ، ج1379(امـام خمینـی،   »نیسـت  تبعـیض 

ــعی    .)78ص  ــدئولوگ س ــوان ای ــه عن ــام ب ام
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کند احسـاس تبعـیض را از ذهـن جامعـه      می

  پاك کند. 

. داوطلبانه بـودن. مشـارکت تحمیلـی،    4

اجباري و غیـر ارادي اثـر سـازنده در توسـعه     

 فرهنگی و سیاسی و اجتماعی نخواهد داشـت 

). هـدف مشـارکت،   92، ص 1375 (محسنی،

جانبـه اسـت، تجربـه     همه گی و توسعهسازند

ــیوه     ــاري ش ــارکت اجب ــه مش ــان داده ک نش

ــدارگرایی و     ــبی نبـــوده اســـت. اقتـ مناسـ

گرایی ضد مشـارکت عمـومی داوطلبانـه     نخبه

ــی ). 258-264، صــص 1373(الور، باشــد م

مشارکت داوطلبانه بیان رضایت و تعهد مردم 

از نظام سیاسی و احسـاس تعلـق بـه جامعـه     

ام در عرصه مشارکت، ضـمن  مربوطه است. ام

هـا، اقـوام و احـزاب بـه شـبکه       تأکید به گروه

هــاي   فراگیــر مردمــی بــه عنــوان حــوزه    

ورزد.  تولیدکننده سرمایه اجتماعی اصرار مـی 

هاي داوطلبانه و آزاد بیشـترین تـأثیر را    حوزه

در تولید سرمایه اجتماعی دارند. هر چه ایـن  

هــاي اجتمــاعی مشــارکتی در جامعــه  شــبکه

تـر و   تر باشد، سرمایه اجتماعی قـوي  ردهگست

  تر خواهد بود. تر و گسترده غنی

مشارکت داوطلبانه یا مشارکت مـدنی و  

شدت و ضعف آن بستگی به ظرفیت سـاختار  

نظام سیاسی جامعـه دارد. نهادهـاي رسـمی،    

ممکــن اســت پذیرنــده مشــارکت باشــند یــا  

ــود     ــدون وج ــارکت ب ــاي مش ــند. تقاض نباش

ــار ادوکس اســت و باعــث ســاختارهاي الزم پ

ثبــاتی  شــود جوامــع دچــار بحــران و بــی مــی

، 1370(هانتینگتون سیاسی و اجتماعی شوند

). فرض کنیـد اگـر میـزان جمعیـت     388ص 

کرده جامعه افزایش یابد، ولی ساختار  تحصیل

سیاسـی اجــازه مشــارکت و دخالــت ندهــد و  

هاي مدنی را از آنها سلب کند، جامعـه   آزادي

د، مصداق آشکار این نـوع  گرد دچار بحران می

ــی   ــوي دوم م ــر پهل ــه را در عص ــوان  جامع ت

 بـا  يبنیاد تضاد در يآزاد اصل مشاهده کرد.

 (امـام خمینـی،   اسـت  سلطان و نظام سلطنت

هــاي مــدنی  ). مشــارکت375، ص 3 ج،1379

هـاي دموکراتیـک اسـت،     جلوه عینی حکومت

ــام دموکراســی اســالمی را پیشــرفته  ــر ام و  ت

نسته و مالك برتـري آن را  از غرب دا تر کامل

ــهروندان    ــراي شـ ــی بـ ــود آزادي واقعـ وجـ

ــی ــمارد؛  م ــت«ش ــالم دول ــک یاس ــت ی  دول

 يبـرا  و اسـت  یواقعـ  يمعنـا  بـه  دموکراتیک

 کامـل  طـور  به يآزاد یمذهب يها اقلیت همه

 عقیــده اظهــار توانــد یمــ کــس هــر و هسـت 

، 4 ج، 1379(امـام خمینـی،   »بکنـد  را خودش

  ).  410 ص

ــر    ــه ب ــتن جامع ــدنی، از م ــارکت م مش

هاي مختلف حیات  خیزد، همچنین، عرصه می

داراي دو  اسـالم شـود.   اجتماعی را شامل مـی 
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و بـرهم زننـده     کوبنـده  قـدرت قدرت اسـت؛  

 آن بساط ظلم و دستگاه ظلم، انقـالب نتیجـه  

کـه در دوران سـازندگی     سازندهاست. قدرت 

، 1379رسد (امام خمینـی،  به منصه ظهور می

و مشارکت مردم،  یپشتیبان ). با156، ص 7 ج

ع ص 16 ، ج1379(امام خمینـی،  آسان کارها

 (امــام خمینــی، حــل )، مســائل جامعــه419

 مملکــــت ) و اصــــالح194، ص 9 ج ،1379

(امـام   پـذیرد  ایـران، صـورت مـی    ریخته درهم

      ).  114 ، ص6 ج، 1379 خمینی،

ــادي    ــرفاً اقتص ــازندگی ص ــور از س منظ

یک مفهوم مشابه توسعه متوازن نیست، بلکه، 

 اصـالح بـراي   بلکه تعالی و مشارکت همگـان 

 خـراب  اینهـا «اسـت؛   مملکـت  امور و ساختن

(امـام   »بسـازیم  بایـد  حـاال  و رفتند، و کردند

). امام بـه اصـالح   75، ص 6 ج، 1379خمینی،

به صورت تخصصـی نظـر دارد و اصـالح هـر     

 داند. حوزه را با مشارکت افراد همان حوزه می

را توسـط   اداراتبا دسـت ارتشـیان،    را ارتش

 را زراعـت  وسیله بازاریـان و  به را بازارمدیران، 

 (امام خمینی، شمارد پذیر می با زارعان اصالح

  .  )76 ، ص6 ج، 1379

. نوع نگرش مردم به نظام سیاسی. نوع 5

وکیـف   نگرش مردم به نظـام سیاسـی در کـم   

مشارکت آنها اثرگـذار اسـت. در صـورتی کـه     

مردم دولـت و نیروهـاي دولـت را عامـل زور،     

ظلـــم و ســـتم بداننـــد، از مشـــارکت در    

کنـد،   ریـزي مـی   هایی که دولت برنامه فعالیت

کنند. در واقـع نظـام را مشـروع     خودداري می

داننـد. هرچــه دامنـه دخالـت دولــت در     نمـی 

جامعه افزون و دخالـت مـردم کـاهش یابـد،     

گردنـد، یـا    مردم دچار از خـود بیگـانگی مـی   

ممکـن اسـت مشـارکت و سـرمایه اجتمــاعی     

-211، صص 1378منفی شکل گیرد (فاستر،

تفـاوت،   یب پهلوي به رژیم ). مردم نسبت208

ــدبین ــد، بلکــه ب ــا مشــارکت  بودن ــابراین ی بن

کردنـد.   کردند و یا با اجبار همراهـی مـی   ینم

گیــري یــک ســرمایه  ایــن فضــا باعــث شــکل

اجتماعی در مقابل رژیم گردیـد. امـام تمـایز    

اصلی جمهوري اسـالمی بـا رژیـم گذشـته را     

ــه رأي ــه  آزادان ــردم ب ــالم م ــور و اس  يجمه

داند (امام  و فقدان قدرت تحمیلی می یاسالم

ــی، ــام  .)238 ، ص11 ج ،1379 خمینــ نظــ

گرش مثبت مردم به نظان سیاسی منوط بـه  ن

جلب اعتماد آنان است. اعتماد قلـب سـرمایه   

ــت. تــا      ــارکت، اعتمــاد اس ــاعی و مش اجتم

ــط   زمــانی کــه انتظــارات مــردم در بطــن رواب

یابـد، مشـارکت    اجتماعی عینیت و تحقق می

مردم که همان باور آنها به نظم مستقر اسـت،  

ــی  ــداوم م ــد ت ــلی، یاب ). 76، ص 1382(توس

احتمــال بــرآورده شــدن انتظــارات بــراي     

کند. نفوذ مقـررات،   مشارکت مردم کفایت می
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تعهد دولت به انجـام وظـایف خـود و احتـرام     

مردم به تصمیمات دولـت، اعتمـاد مـردم بـه     

ــی  ــت را نشــان م ــد، دول ، ص 1362دهد(فرون

از خـدمتگزاري   مردم احساس رضایت ). 128

در امـور جامعـه    دولت، باعث مشـارکت آنهـا  

گردد. احساس رضـایت از عملکـرد دولـت     می

وارد  مـردم  یوقت که يطور شود؛ به ناشی می

خـاطر بیـرون    رضـایت  با شوند، یم وزارتخانه

حاضر به حمایت  مردم صورت، در این. بیایند

 ، ص19 ج ،1379 (امـــام خمینـــی، هســـتند

ــه 409 ــردم از برنامـ ــتیبانی مـ ــا و  ). پشـ هـ

بـه   هاي دولت منوط به اعتماد مـردم  سیاست

اعتمادي  ناشی از بی آن دو بین نظام و شکاف

باشد، در ایـن صـورت در مقابـل مصـائب      می

تفاوت، بلکه شـادمانی   دولت مردم، نه تنها بی

خواهنــد کــرد. آرزوي ســقوط آن را خواهنــد 

  )229، ص 3 ج ،1379 (امام خمینی، داشت

اعتمــادي مــردم بــه دولــت هســتی   بــی

ه و بـا  شناختی آن را بـه خطـر انداختـ    جامعه

سازد. دولـت بایـد بـه طـور      سقوط مواجه می

هــاي اجتمــاعی مــردم و  معنـاداري در کــنش 

هـاي اجتمــاعی مالحظـه شـود، اگــر از     گـروه 

رفتارها و روابط اجتماعی معنادار افـراد تهـی   

شناختی خود را به عنوان  باشد، هستی جامعه

 دهـد  سازمان و ساخت اجتماعی از دست مـی 

واقـــع رعایـــت  ). در77، ص 1364 (فرونــد، 

هاي جامعه در سبک  ها و ایده هنجارها، ارزش

زنـدگی و دفــاع از آنهـا در مواقــع ضــرورت و   

ــا    ــت آنهـ ــظ و تقویـ ــراي حفـ ــارکت بـ مشـ

دهنده اعتماد مـردم بـه نظـام حـاکم و      نشان

مشارکت در تصمیمات دولت و همراهی با آن 

باشد. این وضعیت بیـانگر وجـود سـرمایه     می

  است. اجتماعی و مشروعیت نظام

  . نقش مشارکت5

مشارکت عنصر اساسی در حفظ، تـداوم  

بخـش اسـالم دارد. از    تقویت مکتب حیـات  و

این زاویه امام محرم و صـفر را عامـل حیـات    

ــام خمینــی، اســالم شــمرد ، 15 ، ج1379 (ام

ــایی  330ص ). برچیــدن دســتگاه ســتم و برپ

ــورت     ــارکت ص ــق مش ــت اهللا از طری حاکمی

اجتمـاعی روحیـه   گیرد. مشارکت عینیـت   می

گریـزي و   طلبـی، سـلطه   ستیزي، عـدالت  ظلم

، 1379 (امام خمینـی،  باشد. ستیزي می سلطه

  ).51، ص8ج

مشارکت نقش بنیادین در ایجاد نشـاط   

از  دارد. همبســـتگی اجتمـــاعیاجتمـــاعی و 

شناختی نظـام ارزشـی جامعـه     دیدگاه جامعه

اســاس کــنش و عملکــرد جامعــه را تشــکیل 

ومـرج فـرا    معـه را هـرج  دهد، بدون آن جا می

گیـرد. نظـام ارزشـی جامعـه الگوهـایی را       می

آورند که یکپـارچگی اجتمـاعی را    وجود می به

-200، صـص  1373کند (چیتامبار،  حفظ می
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ــوان ارزش  199 ــه عن ــارکت ب ــار -). مش هنج

گیــري  منشـاء همبســتگی اجتمــاعی و شــکل 

تصــور جمعــی و تشــکیل ســرمایه اجتمــاعی 

  است.  

گاه امـام خمینـی،   مشارکت فعال از دید

ــدالت  ــام عـ ــه، آزادي قیـ ــه و  خواهانـ طلبانـ

جویانــه در مقابــل ظلــم، اســتبداد و  اســتقالل

وابستگی است. این نوع قیام عامل هواخواهی، 

گیـري حرکـت اجتمـاعی و     جوشـش و شـکل  

همبستگی اجتماعی و روح جمعـی در مقابـل   

ظالمــان و مســتبدان اســت. پــادزهر اساســی 

سیاســی، روح  تهاجمــات نظــامی، فرهنگــی و

ــا    ــت. بـ ــومی اسـ ــارکت عمـ ــاون و مشـ تعـ

گیـري   شدن فرهنگ مشارکت و شکل نهادینه

هویت جمعـی، خودبـاوري و احسـاس تعلـق     

گـردد. فراینـد    مردم به جامعـه مضـاعف مـی   

گیــري فرهنــگ مشــارکت اجتمــاعی و  شــکل

سرمایه اجتماعی باعث توسعه و تعـالی و بـاال   

  رفتن ضریب امنیت جامعه خواهد شد.

  پذیري سیاسی  . جامعه6

ــدأ فرهنــگ ــه مب ــبختی هم ــا خوش  و ه

، 1379 (امام خمینی، است ملت يها بدبختی

واژه فرهنــگ در آثــار امــام    ).306، ص 3 ج

قریب به اتفاق اشاره به نظام تعلـیم و تربیـت   

پـذیري   دارد. در واقع امام به تربیت و جامعـه 

پـذیري فراینـدي    تأکیـد فـراوان دارد. جامعـه   

هـا و   هـا، اعتقـادات، ارزش   رد بینشاست که ف

آمـوزد و آنهـا را    هنجارها را از جامعه خود می

).  بـا  89، ص 1378بلیـک،  ( کنـد  درونی می

این فرایند، شخصیت و هویت اجتمـاعی فـرد   

گیرد، فرد خـود را در جامعـه داراي    شکل می

بیند، نسبت  موقعیت و وظایف یا فاقد آنها می

 دهد، نشان می العمل به عملکرد دیگران عکس

العمـل   هـاي خـود، عکـس    و بر اساس آموخته

بینی  دیگران را در مقابل رفتارهاي خود پیش

پـذیري را فراینـد    که جامعه ویلسون کند. می

داند، در این باره  به گروه انسانی می فرد ورود

کـه   پذیري فراینـدي اسـت   جامعه«گوید:  می

ــزات کوچـــک در آن رخ    شـــماري از معجـ

شود، رفتـار صـرف،    می دهد؛ حیوان انسان می

گـردد،   د خوب و بد مـی برخور همبدل به شیو

ـ    هفرد به منزل صـورت   هیک واحـد ارگانیـک، ب

یک شخص، شخصی آگاه از وجـود خویشـتن   

اي کـه   آید و از لحاظ اشـارات پیچیـده   در می

ــ خبــر طــور فزاینــده از انتظــارات دیگــران  هب

ــایش    مــی ــرل برخورده ــه کنت ــادر ب ــد، ق ده

اسـی  این امور اگر در حوزه امور سی. »شود می

پـذیري سیاسـی    اتفاق بیفتد، از آن به جامعـه 

اما از نظر امام  فراینـد تربیـت    شود. تعبیر می

همیشــه باعــث ورود فــرد بــه گــروه انســانی  

شود، تربیـت یـا رحمـانی و یـا شـیطانی       نمی

 قـرار  یرحمـان  یـت ترب تحـت  اگراست. انسان 
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و  شود یم یرحمان یعقالن موجود یک گرفت،

 تحـت  اگـر  و ،شـود  انسـانی وارد مـی  به گروه 

 موجـود  یک ،باشد گرفته قرار یشیطان تربیت

 1381خمینـی، امام (گردد یم یشیطان یعقالن

ــت  .)77، ص 3 ج ــی آمریـ ــگ سیاسـ  ـ فرهنـ

تابعیــت در ایــران ناشــی از تربیــت شــیطانی 

است. امام آن را به فرهنـگ مشـارکتی فعـال    

سیاســی  ـ تغییــر داد و یــک تحــول فرهنگــی

بـارت  ع »صحنه در مردم حضور«ایجاد نمود. 

ــراي فرهنــگ سیاســی بر  ــده از مناســبی ب آم

امــام بــا ایــن    باشــد.   اندیشــه امــام مــی   

به ها را مبدل  یأس ،یخنث را ها توطئه،رویکرد

 سـاخت   »مـا « مبـدل بـه   را »هـا  من«امید، 

  ).473 ، ص14 ج، 1381(امام خمینی،

) ـ الگوي سرمایه اجتماعی 1شکل شماره (

  از زاویه مشارکت:

  فرجام

تعلق افـراد   شرط مشارکت احساس پیش

 کنـد:  به جامعه است. امـام بارهـا تأکیـد مـی    

کنـد   و سعی مـی » شماست خود مال ،کشور«

این احساس را زنده کند. مشارکت در اندیشه 

شـناختی،   هاي هسـتی  امام خمینی داراي پایه

ــان ــاري) و   انس ــه فقهی(هنج ــناختی، نظری ش

ــدي    ــه توحی ــک جامع ــت. در ی ــی اس  –قرآن

ـ تربیتی،  د معرفتیاسالمی با تحقق این فراین

نشــاط و همبســتگی اجتمــاعی بــراي تحقــق 

سـرمایه  «گیـرد و   هاي الهی شـکل مـی   آرمان

شود که یک نـوع ثـروت    تولید می» اجتماعی

نامحســوس اجتمــاعی اســت. بــا تــراکم وآزاد 

-شـدن ایـن انـرژي توسـعه و تعالی(سیاسـی     

اقتصادي) و امنیت روانـی  -فرهنگی-اجتماعی

ف داخلـــی، و اجتمـــاعی در ســـطوح مختلـــ

رسـد.   المللی بـه تصـدیق مـی    اي و بین منطقه

توان این سرمایه را در اندیشه امام خمینی  می

هاي مردم،  از یک سو ریشه در باورها و ارزش

از سوي دیگر ریشه در هنجارهـاي برآمـده از   

آن باورها و از سـوي سـوم ریشـه در شـرایط     

اجتماعی و سیاسـی دانسـت. دانـش سـرمایه     

از دیالوگ ذهن و عین مشخص اجتماعی امام 

هـاي رشـد دنیـا و     آیـد و زمینـه   وجود مـی  به

ــأمین مــی ــد. امــام توانســت  آخــرت را ت نمای

 مشارکت اجتماعی

 سرمایه اجتماعی

 جانبهامنیت همه جانبهتوسعه همه

 پذیريجامعه

 هاانگیزه مبانی
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هـا و رفتارهـاي ملـت     مجموعه باورها و ارزش

ایران را تغییر دهد و یک سرمایه اجتماعی بـا  

وجود آورد. مشارکت یکـی   پشتوانه عقیدتی به

هــاي ســرمایه اجتمــاعی اســت.     از مؤلفــه

ترین امتیاز امام این است هم مشارکت را  مهم

فراتــر از رویکــرد مــادي بــرد و هــم ســرمایه  

اجتماعی حاصل از آن را از سطح دانی آن بـه  

سطح عالی رساند. معنویت و اخالق، اعتماد و 

عمل به تکلیف، احساس مسـئولیت و تعهـد،   

عدالت اجتماعی همراه با رقابت، پایه اساسـی  

ت. مشـارکت باعـث   سرمایه اجتماعی امام اس

تشکیل سرمایه اجتماعی و تقویت و گسترش 

گردد. هرگـاه آثـار روانـی و اجتمـاعی      آن می

مشارکت در جامعـه نهادینـه گـردد، سـرمایه     

اجتماعی شکل گرفته است. سرمایه اجتماعی 

چند کارکرد اساسی دارد: توانایی جامعه را در 

بخشـد. امکـان    ارائه عملکرد دولت بهبود مـی 

کاري متقابل را براي حـل مسـائل   کنش و هم

برد. روابط فیمابین شهروندان و دولـت   باال می

کند. معایب اطالعات را کـاهش   را تسهیل می

نمایـد.   دهد و تأثیرگذاري آنها را افزون می می

دهــد و  امنیــت غیــر رســمی را افــزایش مــی 

دهد  هاي نظارت را به مراتب کاهش می هزینه

ــه را   ــی جامع ــود کنترل ــروي خ ــود  و نی بهب

بخشـد. باعـث ارتقـاي کیفـی تصـمیمات       می

گري دولـت   شود. از میزان نظارت و تصدي می

هـاي نظـارت    کاسته شـده، در نتیجـه هزینـه   

یابد. سرمایه اجتمـاعی متقـابالً در    کاهش می

ایجاد مشـارکت اجتمـاعی و سیاسـی، امیـد،     

گـذارد.   نشاط و همبستگی اجتماعی تأثیر می

اعی، احسـاس  از سوي دیگر، مشـارکت اجتمـ  

به عبـارت   برد؛  تعلق افراد به جامعه را باال می

جمعـی باعـث ایجـاد اعتمـاد      دیگر کار دسـته 

نظــرات مــردم بــه  تقریــب نقطــه اجتمــاعی و

شود؛ پل ارتباطی فاصـله مـردم و    یکدیگر می

ترین و مؤثرترین  حاکمان خواهد بود؛ مناسب

ــاد     ــه ایج ــدمات و تســهیالت را در جامع خ

تم غیـر رسـمی کنتـرل    کنـد؛ یـک سیسـ    می

گیـرد؛ فرصـتی    اجتماعی در جامعه شکل مـی 

براي برنامه توسعه اجتماعی و سیاسی اسـت؛  

تحقق یک محیط توانمنـد بـراي مشـارکت و    

گیري سرمایه اجتماعی، نیازمند عناصـر   شکل

هایی براي مشـارکت،   زیر است: فضاها و محل

تـــدارك ایـــن فضـــاها عنصـــر کلیـــدي در 

جـاد سـرمایه اجتمـاعی    گـذاري بـراي ای   سرمایه

آموخته و فعال، مشـارکت   است. شهروندان دانش

دیده و فعال، هـدر دادن   بدون شهروندان آموزش

وقت خواهـد بـود. شـهروندان بایسـتی خـود را      

هــاي آن نماینــد. البتــه  درگیــر اجتمــاع و ارزش

درگیري شهروندان در امور اجتماعی به تجـارب  

آنهـا   گـردد. آیـا حضـور    گذشته آنها مربوط مـی 

  شود یا نه؟ جدي گرفته می
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