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چکيده
هدف :اين مقاله به منظور پر كردن خأل علمي در كشور و با الگو قـرار دادن سـخنان مقـام معظـم رهبـری ،بـه بررسـي
انديشههای ايشان در زمينة جامعة اسالمي پرداخته است .روش :پژوهش حاضر بر اساس روششناسي كيفـي بـوده و از
نظريه پردازی داده بنياد ثانويه برای انجام عمليات تحقيق استفاده شده است .مهمترين پرسشهای تحقيـق حاضـر عبارتنـد
از :چه مدل نظری جامعة اسالمي را از ديدگاه مقام معظم رهبری تبيين ميكند؟ چه تغييراتي در ايران بايـد رخ دهـد تـا
جامعه ،اسالمي شود؟ راهبردهای كنشي آن چيست؟ و پيامدهای اين راهبردها چه خواهد بود؟ در اين پژوهش به جای
آزمون نظريه و تأييد يا رد آن ،به ارائة نظريه به صورت محـدود بـه واقعيـت پرداختـه مـيشـود تـا بـر اسـاس آن ،مـدل
نظری(تحليلي) در خصوص جامعة اسالمي به شيوۀ نظريهپردازی دادهبنياد ارائـه شـود .یافتـههـا :متعيّنهـای شـناختي-
معرفتي ،اعتقادی ،مجاهدت و تالش جمعي به عنوان شرايط علّي دروني؛ استکبارستيزی به عنوان شرايط علّـي بيرونـي؛
عوامل مديريتي و رفتار خواص به عنوان شرايط مداخلهگر؛ احيای قدرت دين و توجه بـه معنويـت ،نقـش پيـدا كـردن
مردم و راهبرد استکبارستيزی به عنوان راهبردهای جامعة اسالمي و مقولة هستهای اين بررسي ،جامعة اسالمي است كـه
مقوالت عمده فوق را در بر ميگيرد .نتيجهگيری :الگوی بومي مدل نظری ارائـهشـده برگرفتـه از رهنمودهـای مقـام
معظم رهبری ،به خوبي علت شکلگيری جامعة اسالمي را تبيين ميكند.
واژگان كليدی :جامعة اسالمي ،مقام معظم رهبری ،نظريهپردازی دادهبنياد ،استکبارستيزی ،تفسيری.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 دريافت مقاله 41/13/51 :؛ تصويب نهايي.41/11/13 :
 .5دکتراي جامعه شناسي مسائل ايران ،استاديارگروه علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبائي /نشاني :تهران ،سيدخندان ،خيابان گل نبي،

دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبائي  /نمابر.Email: kmehrik@yahoo.com / 33735751 :
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الف) مقدمه
اغلب تعاريفي كه جامعهشناسان از جامعة ايراني به دست دادهاند ،به هم شباهت دارند و نکات مشتركي در
آنها ديده ميشود .برای مثال ،نظرية جامعة كلنگي ايرانيان كه كاتوزيان در مقالهای با عنوان «جامعة
كوتاهمدت :بررسي مشکالت توسعة سياسي و اقتصادی بلندمدت ايران» به نگارش درآورده است ،با ديگر
نظريات دربارۀ ايران شباهت گستردهای دارد .عمدۀ اين نظريات كه دربارۀ ايران ارائه شده ،جامعة ايران را
به لحاظ فرهنگي و ويژگيهای شخصيتي ،جامعهای ناسازگار ،عقبمانده ،فريبکار و  ...ميدانند و ريشة
توسعهنيافتگي جامعة ايران را در ضعفهای شخصيتي ايرانيان جستجو ميكنند .دكتر سيد جواد طباطبايي در
نقد كاتوزيان بيان كرده است« :منظور كاتوزيان ،دولت كوتاهمدت است ،وگرنه اگر جامعة ايران
كوتاهمدت ميبود ،اين كشور چند هزاره پايدار نميماند .به نظر من ،اشکال او در اين است كه با خلط ميان
دولت و جامعه ،پرسش بدی مطرح كرده و پاسخ نادرستي به آن داده است .او ميبايست اين پرسش را
مطرح ميكرد :چگونه ايران ،بهرغم دولتهای كوتاهمدت ،در دورههايي توانسته است پيوسته جامعهای
بلندمدت ايجاد كند»(.طباطبايي)3 :1313 ،

كاتوزيان در نوشتههای متعدد اين ايده را مطرح ميسازد كه «استبدادی بودن ،كوتاهمدت بودن و هرج
و مرج طلب بودن» ،ويژگيهای اصلي جامعه و روانشناسي اجتماعي مردم ايران است .منظور كاتوزيان از
ويژگيهای مذكور ،صرفاً نظام سياسي ايران يا حتي جامعة امروز ما نيست .او معتقد است جامعة ايران به
طور كلي و همواره اين خصلتها را از خود بروز ميدهد و حکومت نيز برخاسته از آن است .به اعتقاد
كاتوزيان ،علتالعلل اين روحيه و فرهنگ ايراني نيز غلبة احساس ترس و ناامني در جامعه است .ميتوان
ايدۀ جامعة كوتاهمدت كاتوزيان را در زمينة ايران معاصر و با توجه به انقالبات متعددی كه در يک قرن
گذشته داشتهايم نيز تعميم داد.
برخي نظير داريوش شايگان ويژگي های شخصيتي و فرهنگي ايرانيان را هويتي چهل تکه قلمداد
كرده اند كه به دليل متصل شدن به برخي صفات اخالقي زشت مانع پيشرفت جامعه مي گردد .و اين
برداشت را عينا از داده های جامعه غربي اتخاذ نموده اند و به شکل بي پروا و بدون سند به جامعه ايران
تعميم داده اند در حالي كه " انواع «چهلتکه» بودن و انواع تکثر قومي و زباني در جاهايي مدنظر قرار
گرفته شده است كه ما شرايط تاريخي آنها را نميدانيم و ندانسته از آنها تقليد ميكنيم .از بين رفتن
كثرتها در اروپا تاريخي دارد كه ما آن را نميدانيم( ".طباطبايي)3 :1313 ،

نگارنده بر آن است كه علت توسعهنيافتگي ما به گفتة اندر گوندر فرانک ،توسعهيافتگي كشورهای
غربي است .غربيها حتي برای انتقال فنّاوری ،سازمانهايي بنا نهادهاند كه از انتقال هرگونه فنّاوری به ايران
خودداری كنند .نگارنده ريشة توسعهنيافتگي را نهتنها در ويژگيهای شخصيتي و فرهنگي جامعه نميداند،
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بلکه ويژگيهای فرهنگي و شخصيتي جامعة ايران امروز را به شدت توسعهگرا ميداند .اما موانع متعدد
بيروني و داخلي باعث توسعهنيافتگي ايرانيان شده است كه در اين مقاله به دنبال آن نيستيم .نظريههايي كه
دربارۀ ايران ارائه شده ،نتوانستهاند جامعة آرماني موردنظر خود را ترسيم كنند .نگارنده معتقد است راهحل
توسعهيافتگي ايران امروز در شکلگيری جامعة اسالمي نهفته است .لذا در پي تدوين نظريهای در خصوص
جامعة اسالمي است .اما سؤالي كه طرح ميشود آن است كه جامعة اسالمي چيست؟ مختصات آن كدام
است؟ نگارندۀ اين سطور ،ويژگيهای جامعة اسالمي را در بيانات مقام معظم رهبری جستجو ميكند؛ زيرا
مقام معظم رهبری به عنوان يکي از كنشگران اصلي انقالب اسالمي و نيز رئيس دولت در جمهوری اسالمي
بوده و در اين زمينه تجربة گرانقدری دارد .لذا بيانات معظمله ميتواند منشأ تدوين نظريهای برخاسته از
تجربه شود .مهمتر آنکه رهبری انقالب به عنوان مرجع عاليقدر ديني ،پايهگذار مبحث فرايند تحقق اهداف
انقالب اسالمي است .رهبر معظم انقالب اسالمي ،جامعة اسالمي را چهارمين مرحلة فرايند تکامل انقالب
اسالمي دانسته ،آن را چنين تشريح فرمودهاند:
«تشکيل جامعة(كشور) اسالمي در مرحلة چهارم قرار دارد كه از نظر ترتيب و اولويت بعد از تشکيل
دولت اسالمي خواهد بود ،هرچند به موازات تشکيل دولت اسالمي ،جامعة اسالمي در حال تشکيل هست،
اما اگر دولت اسالمي شود و كارگزاران نظام از نظر رفتار ،عملکرد و اخالق در طراز اسالم قرار گيرند،
مردم نيز اسالمي خواهند شد.
«جامعة اسالمى ما آن وقتي به معناى واقعى كلمه جامعة اسالمىِ كامل است ،كه خود را بر رفتار پيامبر
منطبق كند .اگر بهطور صد درصد مثل رفتار آن حضرت عملى نيست كه نيست ،الاقل شباهت به آن
بزرگوار باشد؛ عکس جريان زندگى نبيّ اكرم بر زندگى ما حاكم نباشد؛ در آن خط حركت
بکنيم»(.خطبههاى نماز جمعة تهران)1356/65/67 ،

تعدادی از نويسندگان و محققان در مراكز مختلف مربوط به مطالعة انديشهای مقام معظم رهبری به اين
مسائل پرداختهاند؛ اما مطالعة آنها عمدتاً سطحي و محدود به دستهبندی بيانات مقام معظم رهبری بوده و
هيچكدام در قامت يک مدل نظری -تحليلي ظهور نيافته است .بهخصوص هيچكدام به ارائة مدل
نظری(تحليلي) بر اساس روش نظريهپردازی دادهبنياد نپرداختهاند .در اين مقاله منظور از مدل نظری
(تحليلي) مجموعة مقولههای پرورده است كه به صورت منظم با جملههای بيانكنندۀ ارتباط ،به يکديگر
متصل شدهاند تا چارچوب مدلي را شکل دهند كه پديدۀ فرايندی جامعة اسالمي را توضيح دهد .جمالت
بيانكنندۀ ارتباط به ما توضيح ميدهند جامعة اسالمي به دست چه كس و چه چيز و در چه وقت ،در كجا،
چرا ،چگونه و با چه پيامدهايي رخداده است.
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لذا مسئلة اساسي اين مطالعه ارائة مدل نظری( تحليلي) 1در خصوص جامعة اسالمي بر اساس بيانات مقام
معظم رهبری است .در همين راستا با استفاده از رويکرد برساختي و تفسيری و روششناسي نظرية دادهبنياد
به بررسي نظرية جامعة اسالمي پرداخته خواهد شد .مهمترين پرسشهای تحقيق حاضر اين خواهد بود كه:
چه مدل نظری جامعة اسالمي را تبيين ميكند؟ به بيان ديگر؛ اين مقاله مشخص خواهد كرد كه جامعة
اسالمي از ديدگاه مقام معظم رهبری ،در چه زمينهای؛ توسط چه كساني؛ چه زماني؛ با چه شدتي و به چه
دليلي به وقوع ميپيوندد .راهبردهای كنشي آن چيست؟ و پيامدهای اين راهبردها چه خواهد بود؟ محقق در
اين مقاله سعي كرده است از اين رهگذر به نتايج و پيشنهادهايي دست يابد كه مدل نظری جامعه اسالمي از
ديدگاه مقام معظم رهبری را به عنوان يک مورد پژوهشي در محافل و مجامع علمي مطرح سازد و
دستاوردهای اين رساله در سطحي باشد كه در محافل يادشده ،در جهت آموزش نظرية جامعة اسالمي در
مجامع اكادميک به حساب آيد.

ب)هدف تحقيق
هدف كلي اين تحقيق« ،درک معنای جامعة اسالمي از ديدگاه مقام معظم رهبری» است.
اهداف خاصتر اين تحقيق را ميتوان به شرح ذيل مقولهبندی كرد:
 چه جنبه از زندگي مردم ايران بايد تغيير كند تا جامعة اسالمي شکل گيرد؟ مجاری و منابع اين تغييرات از نظر مقام معظم رهبری كدامند؟ پيامدهای اين تغييرات از ديدگاه رهبرمعظم چيست؟ ارائه يک مدل پارادايميک شامل پنج بُعد شرايط ،زمينه ،عوامل مداخلهگر ،تعامل و پيامد بر اساسنظرية دادهبنياد.

ج) چارچوب مفهومی
تحقيقات كيفي ،بر خالف پژوهشهای كمّي كه مبتني بر چارچوبي نظری برای نظريهآزمايياند ،از
چارچوب مفهومي استفاده ميكنند .چارچوب مفهومي ،مجموعه مفاهيم به هم مرتبطي را شامل ميشود كه
بر مفاهيم عمدۀ مورد مطالعه تمركز دارد و آنها را در قالب يک نظام منسجم و مرتبط معنايي به همديگر
پيوند ميدهد(محمدپور .)113 :1337 ،در رويکر نسل دومي محققان نظريهپردازی دادهبنياد بر استفاده از نظريه در

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Theoritical (Analytical) Model

نظريۀ جامعۀ اسالمی بر اساس بيانات مقام معظم رهبری :زمينهها ،فرايند و پيامدها 

313

تحقيق تأكيد شده است .در تعريف حساسيت نظری بيان ميداند كه سطح حساسيت نظری يک پژوهشگر،
بازتابي از سابقة ذهني و فکری اوست؛ يعني از نوع نظريهای كه مطالعه و درک كرده ،ميتواند در انجام
پژوهش خود بهره گيرد(مالني ومليز  .)13 :1313 ،لذا در اين بخش سعي ميشود توضيح مختصری از نظريههای
مرتبط ارائه شود .در خصوص جامعة ايران نظريههای متعددی وجود دارد كه سعي كردهاند جامعة ايران را
تبيين كنند.
معموالً از دو مکتب نظم و تضاد در تحليلهای جامعهشناسي استفاده ميشود .در جامعهشناسي ،نظم و
ثبات جامعه ،تركيب متعادل عناصر هماهنگي است كه هرگونه ناهماهنگي بين اجزايش منجر به پيدايش
بينظمي و مسائل اجتماعي ميشود .در اين حوزه از جامعهشناسي بيشتر روی وفاق ارزشي ،هنجاری و ساير
عوامل فرهنگي -اجتماعي يا نرمافزاری تأكيد ميشود كه از طريق به هم وصل كردن اجزا و عناصر جامعه،
نظم و تعادل را برقرار ميسازد؛ بنابر اين ،نبود ارزشهای ديني در جامعه اين نظم و تعادل را بر هم ميزند .در
جامعهشناسي تضاد و تحول ،جامعه برآيند تضاد نيروهای مولّد يا روابط توليدی و زيربنا يا روبنايي است .در
اين حوزه از جامعهشناسي ،روی آن دسته از عوامل اقتصادی و سختافزاری چون نيروهای مولّد تأكيد
ميشود كه زمينه و شرايط مادی الزم را برای ارزشهای ديني در جامعه و هر آنچه در اين ديدگاه روبنا تلقي
ميشود ،فراهم ميسازد .اما در اين بخش با توجه به اينکه نظريههای جامعهشناسي كمتر به جامعة آرماني
پرداختهاند ،كوشش خواهد شد تا به نظريههای جامعة آرماني در بين متفکران مسلمان پرداخته شود.
 .9نظریههای جامعة آرمانی
پژوهش قابلاعتنايي در خصوص جامعة آرماني در انديشة سياسي مقام معظم رهبری انجام نگرفته است؛
البته برای مثال افرادی نظير محسن مهاجرنيا در ماهنامة آموزشي -اطالعرساني معارف(شماره  )03به برخي
از ويژگيهای جامعة آرماني از ديدگاه مقام معظم رهبری پرداختهاند ،اما اين بررسيها ماهيت علمي ندارد.
لذا از مطالعات انجامشده در اين زمينه صرفنظر ميشود و به آثار يکي از متفکران مسلمان پرداخته
ميشود .انديشمندان بسياری در جهان اسالم ،از جمله فارابي در كتاب «آراء أهل المدينه الفاضله»،
ابوالحسن عامری در كتاب «السعاده و االسعاد» و نظامي گنجهای در كتاب «اسکندرنامه» ،به تصوير
جامعههای آرماني خود پرداختهاند .در دنيای مسيحيت نيز انبوهي از نويسندگان به اين كار اقدام كردهاند؛
از جمله :اگوستين قديس در «شهر خدا» ،توماس مور در «المکان» (يا ناكجاآباد).
دربارۀ مفهوم اصطالحي «مدينة فاضله» تعاريف زيادی از دانشمندان و فيلسوفان رسيده است .فارابي در
اين باره ميگويد« :مدينة فاضله ،مدينهای است كه مقصود حقيقي از اجتماع در آن ،تعاون بر اموری است
كه موجب حصول به سعادت آدمي است»(داوری .)113 :1300 ،خواجه نصيرالدين طوسي نيز ميگويد« :مدينة
فاضله ،مدينهای است كه ساكنان آن كوشش كنند سعادت حقيقي را به دست آورند .ادارۀ چنين مدينهای
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به دست حکيمان و فاضالن باشد»(طوسي .)101 :1300 ،مالصدرا ميگويد« :مدينة فاضله ،مدينهای است كه
شهرهای آن برای نيل به نهايت حقيقي و خير حقيقي با هم همکاری دارند»(مالصدرا .)016 :1307 ،با توجه به
بسياری تعدد نظريهپردازان اين عرصه ،در اين مقاله تنها به مختصری از انديشة فارابي پرداخته ميشود.
فارابي جامعه را نظامي ميداند تام و تمام كه اجزای آن با يکديگر روابطي پايدار دارند و اين نظام
اجتماعي از وحدت و تجانس نيز بهرهمند است .او پيدايي جامعه را نتيجة نياز طبيعي انسان ميداند و معتقد
است كه انسان برای رسيدن به مرتبة كمال نيازمند ياريگری و تعاون است .از نظر فارابي آنچه انسان را به
تکاپو ميافکند و به زندگي گروهي ميكشاند ،نيازهای طبيعي اوست .انسانها بدون ياری ديگران نميتوانند
نيازهای خود را ارضا كنند و اين امر جز از طريق ياريگری نسبت به هم امکانپذير نيست .بنابر اين ،انسان
برای بقای خود به چيزهايي بسياری نياز دارد كه به تنهايي از عهدۀ انجام آنها برنميآيد ،بلکه نيازمند به
گروهي است كه هر يک نيازی از نيازهای او را برآورند .از اين رو ،آدمي به كمال فطری نخواهد رسيد
مگر به مدد اجتماعاتي كه در امور ،ياريگر و مددكار هم باشند و در رفع نيازهای يکديگر بکوشند تا هم
جامعه برپا باشد و هم به كمال برسند .از اينجا بود كه افراد انساني فزوني يافتند و درجايي آباد از زمين
زندگي كردند و از تجمع آنها جوامع انساني پديد آمد .از نظر فارابي ،جامعه دارای ساختي طبيعي است و
اختالف طبقاتي از ذات يا فطرت افراد مايه ميگيرد .در واقع؛ سازگاری وقتي تحقق مييابد كه افراد از نظر
مراتب اجتماعي تفاوتهايي داشته باشند و برخي ديگر را مسخّر ارادۀ خويش گردانند.
 .1مالک شکلگيری اجتماعات
فارابي اجتماعات را بر حسب نوع تركيب و پيچيدگي و ميزان گستردگي و تنوع روابط دروني ،به دو نوع
اجتماعات كامل و غير كامل تقسيم ميكند.
یک) اجتماعات كامل :اجتماعاتي كه مردم آن قادر به رفع نيازهای خود ميباشند؛ مثل اجتماعي از
ملتها و امتهای بسيار كه به يکديگر كمک و ياری رسانند و در قسمت آباد زمين سکونت كنند و به آن
اجتماع عظما ميگويند يا اجتماعي كه از جمع آمدن يک ملت در جزيي از قسمت آباد زمين به وجود
آمده باشد كه به آن اجتماع وسطا ميگويند و اجتماع صغرا ،اجتماعي است كه در يک شهر و در جزيي از
محل سکونت يک امت زندگي ميكنند.
دو) اجتماعات غير كامل :اينگونه اجتماعات بهتنهايي قادر به برآوردن نيازمندیهای خود نيستند؛ مثل
اجتماع ده ،محله ،كوی و منزل.
 .3انواع جوامع انسانی
یک) جامعة سالم یا فاضله :فارابي آن را به بدني تندرست و تاماالعضا مانند ميكند كه هر يک از اندامها
عهدهدار وظيفة خاصي است .اين اندامها از لحاظ مراتب ،متفاوتند و همچنان كه قلب در بدن بر ساير
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اندامها برتری دارد ،در جامعة فاضله نيز يک عضو كه فرمانده همه و رئيس اول است و جامعة سالم از روی
فطرت و اراده و اختيار بهمنظور رفع نيازهای فردی و جمعي شکل مي گيرد به بيانديگر؛ انسان فطرتاً
اجتماعي و نيازمند زندگي با ديگران است و به كمال رسيدن او بدون ديگران ميسّر نيست .اين جامعه بر
اساس تعاون و تقسيمكار و توزيع مسئوليتهای اجتماعي اعضای جامعه بهمنظور رفع نيازهای فردی و
اجتماعي تشکيل ميشود و وظيفة اصلي حکومت در اين جامعه ،تالش همهجانبه برای برقراری امنيت و
آرامش ،استقرار گستردۀ آموزش و پرورش بهمنظور كشف استعدادها و پرورش آنها و نيز بهرهگيری
درست از استعدادهای شکوفا شده برای واگذاری مسئوليتهاست.
رهبری در جامعة سالم :هر جامعهای نياز به رهبر دارد .رهبر بايد فيلسوف باشد ،اما تنها فلسفه و دانش
برای ادارۀ جامعه كافي نيست ،بلکه بايد رهبر دارای قدرت فرماندهي باشد و اين در طبيعت او وجود داشته
باشد .فارابي رئيس جامعه را بر جامعه و مردم آن تقدّم ميدهد و تواناييهای انسانها و فطرت آنان را
گوناگون و متفاوت ميبيند و رابطة ميان انسانها را رابطهای سلسلهمراتبي و اقتدارآميز ميبيند و در اين راستا
به توصيف رهبراني ميپردازد كه حکمت و دانش ،مهمترين اوصاف آنان است .فارابي افرادی را كه با
ارزشها و هنجارهای جامعه همنوا نباشند به علفهای هرزهای كه به گياهان ضرر ميرسانند و از رشد كافي
آنان جلوگيری ميكنند ،تشبيه ميكند و چنين افرادی را انگل و بيخاصيت ميداند و از اين رو ،بر رياست
مدينة فاضله الزم است كه همه افراد خودرو و خودسر را جستجو ،حاالت آنان را بررسي و هر گروه را
مناسب با حال آنها اصالح و درمان كند؛ بهوسيلة اخراج از جامعه ،يا مجازات و كيفر ،يا گماردن به كار و
شغلي هرچند كه كار مفيد انجام ندهد يا به زندان و حبس افکند و آن گروه كه اصوالً مفيد نميباشند يا
حتي زيانآورند ،با آنها همان كاری شود كه با حيوانات زيانآور ميشود.
دو) جامعة ناسالم :اين جامعه افرادی دارد به دور از كمال و فضيلت و مردم آن از دانش و حکمت
چندان بهره نبردهاند .در واقع؛ اين جامعه ،ضد جامعة آرماني است .شش نوع جامعة ناسالم وجود دارد:
 .1جامعة ضرريه :مردم آن در جهت به دست آوردن ضروريات زندگي از راههای گوناگون مانند
زراعت ،شکار و  ....زندگي خود را ميگذارند.
 .1جامعه بداّله :مردمان اين جامعه مالک برتری را ثروتاندوزی ميدانند و با هم در كسب سود و بهره
رقابت ميكنند.
 .3جامعة خسّت :جامعهای كه افراد آن فرومايه و در پي امور ناچيز و پست هستند و هدف آنان رسيدن به
لذت مادی و شهواني است.
 .0جامعة كرامت :افراد آن برای به دست آوردن افتخارات و كرامات با يکديگر همکاری ميكنند تا
بلندآوازه شوند ،چه در گفتار و چه در كردار و اين جامعه ،بهترين نوع از انواع جوامع ناسالم است.
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 .7جامعة تغلب :مردم آن ميخواهند بر ديگران پيروز شوند و سعادت خود را در اين پيروزی ميدانند.
 .0جامعة حرّيت :مردم چنين جامعهای بدون قيدوبند و همه آزادند تا هر چه ميخواهند انجام دهند.
 .4فارابی و نظریة نخبگان
در هر نوع از فعاليت انساني ،افراد جامعه نسبت به پايينترها در يک سطح برتری قرار ميگيرند .فارابي افراد
جامعه را به سه گروه تقسيم ميكند كه با سه قشر موجود در جامعه از ديدگاه پارهتو يکسان است .1 :رئيس
اول يا شورای رياست جامعة سالم كه در برابر گروه نخبگان حاكم قرار دارند؛  .1خادمان جامعه كه مرئوس
ديگرانند و بر هيچكس رياست ندارند ،كه همان قشر پايين جامعه يا غير نخبگانند؛  .3گروهي كه بين رئيس
و مرئوس صرف قرار دارند و نسبت به رئيسان جامعه ،مرئوس و نسبت به خادمان جامعه و غير نخبگان،
برترند(.فارابي)17 :1351 ،

د) روش
روششناسي مورد استفاده در اين مطالعه ،روششناسي كيفي است و از روش نظريهپردازی دادهبنياد 1به
عنوان روش عملياتي تحقيق استفاده شده است .روش نظرية دادهبنياد ،شيوهای از پژوهش كيفي است كه در
آن ،با استفاده از دستهای از دادهها ،نظريهای تکوين مييابد .هدف نظريهپردازی دادهبنياد ،توليد نظريه است
و در مرحلة مقدماتي ارائة مدل نه توصيف صرف پديده.
نمونهگيری :در بررسي كيفي ميتوان از نمونهگيری نظری استفاده كرد .از نمونهگيری نظری برای
تشخيص تعداد مفاهيم ،تعيين محل دادههای مورد نياز در متن و يافتن مسير پژوهش استفاده
ميشود(.احمدپور)07 :1337 ،

رویّة تحليل دادهها (مراحل ساخت نظریه) :در اين مقاله ،تحليل دادهها با مجموعة گردآوری شده از
بيانات مقام معظم رهبری كه به عنوان دادههای ثانويه قابلاستفاده است شروع شده و آن را در طول مدتي
كه پژوهش انجام ميشود ،ادامه داده است .اين كار به پژوهشگر كمک كرد تا با تمركز و انسجام بيشتری
متون مربوط به بيانات مقام معظم رهبری را تحليل و ارتباط بهتری بين دادههای گردآوریشده و سؤاالت
اصلي پژوهش برقرار كند .دادههای ثانويه ميتوانند منبعي غني برای مطالعات گراندد تئوری

باشند(.مالني و

ميلز)101 :1313 ،

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Grounded Theory
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هـ) تحليل دادهها
همانطور كه در بيان مسئله مطرح شد ،مهمترين پرسشهای تحقيق حاضر عبارتند از :چه مدل نظری جامعة
اسالمي را از ديدگاه مقام معظم رهبری تبيين ميكند؟ چه تغييراتي در ايران بايد رخ دهد تا جامعه ،اسالمي
شود؟ راهبردهای كنشي آن چيست؟ و پيامدهای اين راهبردها چه خواهد بود؟ لذا با استفاده از دادههای
ثانويه درصدد پاسخگويي برآمدهايم .در اين فرايند ،تمام بيانات رهبری از سال  1351به بعد كه آغاز طرح
بحث مهم فرايند تحقق اهداف اسالمي از سوی مقام معظم رهبری است ،تحليل شده است.
در اين بخش ،ضمن شرح دادههای جمعآوری شده از مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری ،تالش
شد ه تا فرايند استخراج مفاهيم اصلي ،كدگذاری باز ،محوری و انتخابي ،انجام و چارچوب نظری پديدار
شود .بررسي رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمينة جامعة اسالمي نشان ميدهد كه ايشان ضمن تبيين علل
دروني و بيروني شکلگيری جامعة اسالمي ،پيامدها و بسترهای آن را نيز مورد توجه قرار دادهاند .از اين رو
در كدگذاری باز ،با تجزيه و تحليل مطالب جمعآوریشده و شناسايي مفاهيم نهفته در آنها ،در گام
نخست ،به كشف تمايز موضوعات و جداسازی آنها و در گام بعدی به طبقهبندی موضوعات متشابه ذيل
يک عنوان واحد پرداخته شده است كه علل دروني و بيروني شکلگيری جامعة اسالمي را نشان ميدهد.
مفاهيم اصلي مربوط به علل دروني و بيروني ،شامل شناختي -معرفتي ،اعتقادی ،مجاهدت و تالش جمعي و
استکبارستيزی است .در كدگذاری محوری ،رابطة بين مفاهيم اصلي تعيين شد كه در مدل پاردايمي نمايش
دادهشده و در كدگذاری انتخابي نيز مدل نظری پديدار شده است .در ادامة متن ،سخنان ايشان در خصوص
علل دروني و بيروني جامعة اسالمي شرح داده شده است.
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نمودار  :9مدل نهایی پارادایمی جامعه اسالمی

درونی

زمينه/بستر(شدت

 ،شناختي -معرفتي( -عقيده به قـرآن و
معــارف اســالمى تــاثير عنصــر صــبر و

راهبرد/كنش

و ميزات بصيرت)

الف:

بصيرت در جامعه

اعتقادی

صاله  -3ايمان و تقوی الهي  -0علماء

 3ویژگیها ی

باللّـــــــــه و امنـــــــــاء الهـــــــــى ).

عمده دارد شامل

،اعتقادی،مجاهدت و تالش جمعي (-

 -9:انسان باید

فرهنگي

راهبردهای

(آفت شناسي جامعهى

اسالمى«،ذكر»

مقابل

نقطهى

آفتها،تمسّک به اسالم و قرآن و استمرار
تأييد و حمايت الهي،معرفت و ايمان

آمادهگى بـراى بنـدگى خـدا -1پـيش

بصيرت پيدا كند

تاز بودن جامعه روحانيت  -3اخـالص

 -1بصيرت شرط

،عظمت ياد الهى در دل انسان و حقير

و عمل صـادقانه  -0جهـاد بـا نفـس در

پيامدها

الزم است ،اما

شدن لذتهاى گوناگون ،ياد خدا و توجه
به ذكر و مناجات الهى،در مقابل

(انتقال

روشنبينانه و قدرت تحليل سياسى

محدودهى عظـيم اجتمـاعى  -7كـار و

شرط كافى نيست

تالش براى سـاختن جامعـهى اسـالمى

 -3اساسىترین

تحريفات،

 -7توجه به استعدادهاى ملّي  -0حفظ

پایههاى بصيرت

كردن،مواظبت و پرهيز از مُدگرايى

احيای فرهنگ

روحيـهى شـهادتطلبــى  -5توكـل بــه

اروپايي،اصالح خود والگوى مصرف

ناب و خالص

خدا وروح حسيني داشتن  -3پيش تـاز

جامعه و كشور ،آموختن دين و سياست

اسالمى،

بودن جامعه روحانيت) و

ها

شاخص

آگاه) ب)

از انسانهاى امين و

پدیده:

نهادينـــه كـــردن اخـــالق و وظيفـــهى
اسالمى در جامعه(حفظ آثار  ،شعائر و

جامعه

نمـــاى اســـالمى  -1بايـــد محتواهـــاى
اســالمى جــدى گرفتــه شــود -3تبيــين

اسالمی

واقعيت و تبليغ  -0تقويت روح اعتماد

را

عيان

راهبردهای شناختي معرفتي(حفظ
استحکام داخلى ،قدرتمند شدن در مقابل
دشمن ،مرزبندى روشن و شفاف با
متعرض،اتحاد

دشمنان

مسلمين،يکپارچگى و وحدت در همه

مـــــردم  -7برچيـــــدن تبعيضـــــها و

جهات ،آرامش در مواجهه با تالطمات

بهرهمنـديهاى نـاحق  -7خـوشبينـى و

تصنعي ،فرصت دانستن وجود تعدد اقوام

اميد به آينده  -0امر به معـروف و نهـى
از منکر -5داشـتن بصـيرت  -3تربيـت

مداخله

شرايط

ايرانى،اقتدار ملّت و ايستادگى ملّت،عدم
عقبنشينى در ميدان كشمکش با دشمن

انسانهاى شريف)

گر(هوسپرستى)

بيرونی سطح كالن:

مقوله هوسپرستى و

ارادهى ملت و ارادهى مسئولينش  ).ج)

مقوله اصلی :استکبار

هواپرستى 7ويژگيها

راهبردهای سياسي

(حفظ استحکام

ی عمده دارد شامل :

داخلى ،قدرتمند شدن در مقابل دشمن

 -1دوری از معنويت

،مرزبندى روشن و شفاف با دشمنان

ویژگی های مقوله اصلی :

اشاعهى فرهنگ غلط  ،فساد و

و دنياطلبي -1عوض

فحشا

شدن معيارهاى الهى

ترويج جدايي اسالم از سياست
در بسيارى از جوامع اسالمى

و ايستادگي در برابر آن،سُست نشدن

متعرض،اتحاد مسلمين،يکپارچگى و
وحدت در همه جهات ،آرامش در
مواجهه با تالطمات تصنعي ،فرصت

در جامعه  -3عدم

دانستن وجود تعدد اقوام ايرانى،اقتدار

وتجسم

ملّت و ايستادگى ملّت،عدم عقبنشينى

ارزشهای اسالمي-0

در ميدان كشمکش با دشمن و ايستادگي

فساد

آن،سُست نشدن ارادهى

تحقق

مسلمانان را از احکام اسالمى

انحطاط

دور كردن

اخالق جامعه -7بي

بيرون كردن جوانان از صحنه

اعتنايي و دست كم

و

گرفتن مواهب حيات
.

در برابر

ملت و ارادهى مسئولينش)
د)

راهبردهای

عملکردی

رفتاری

قدرت)

ايجاد جامعه
نمونه
زنده ماندن
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 .9شرایط علّی جامعه اسالمی :درونی
شرايط علّي باعث ايجاد و توسعة مقولهای هستهای يا پديده ميشوند .از ميان مقوالت توليدشده ،شناختي-
معرفتي ،اعتقادی ،مجاهدت و تالش جمعي و نهادينه كردن اخالق و وظيفة اسالمى در جامعه ،محوریترين
مفاهيم استخراج شده است .با توجه به گستردگي مقوالت و ويژگيهای آنها ،تنها به بياناتي از مقام معظم
رهبری پرداخته ميشود كه مقولة اصلي شناخته شدهاند.
یک) مقولة شناختی -معرفتی

«اگر ملتى عقيدۀ بهحق را ،عقيدۀ به قرآن و معارف اسالمى را همراه كرد با محبت ،رنگ و بوى لطيف
گل محبت است كه ميتواند اعتقادات عميق را در عرصة زندگى انسان بارور كند .اگر اين عقايد ،اين
پايبندىهاى عقالنى ،با محبت و با عواطف عجين و همراه شد ،آن وقت عرصه ،عرصة عمل قرآنى خواهد
شد؛ توفيقات ،روزافزون خواهد شد؛ پىدرپى خواهد شد؛ ما دنبال اين هستيم .عزت در ساية قرآن است،
رفاه در ساية قرآن است ،پيشرفت مادى و معنوى در ساية قرآن است ،اخالق نيک در ساية قرآن است،
سلطه و غلبة بر دشمنان در ساية قرآن است .ما ملتهاى مسلمان اگر اين حقايق را به درستى درک كنيم و در
راه رسيدن به اين هدفها تالش كنيم ،يقيناً بهرههاى زيادى خواهيم برد»(.محفل انس با قرآن)1311/60/31 ،

مقولة شناختي -معرفتي ،چهار ويژگي عمده به شرح ذيل دارد:
 عقيده به قرآن و معارف اسالمى« :اگر اين محافل قرآنى بتواند دلهای ما را فراتر از جنبة عقالنى ،ازجنبة عاطفى و علقة عشق و محبت به قرآن نزديک كند ،مشکالتى كه بر سر راه جامعة اسالمى است،
برطرف خواهد شد؛ اين اعتقاد ماست»(.همان)

 تأثير عنصر صبر و صاله« :اين جملة مبارک "استعينوا بالصّبر و الصّاله" در قرآن [در سورۀ بقره] دردو جا تکرار شده است :يکى خطاب به اهل كتاب است كه مىفرمايد" :و استعينوا بالصّبر و الصّاله و انّها
لکبيره الّا على الخاشعين"؛ يک جا هم خطاب به مؤمنين است كه مىفرمايد" :يا ايّها الّذين آمنوا استعينوا
بالصّبر و الصّاله انّ اللَّه مع الصّابرين" .پيداست كه اهميت اين دو عنصر؛ عنصر صبر و عنصر صالت مورد
توجه است و تأثير اينها در آن چيزى كه تشکيل جامعة اسالمى به خاطر رسيدن به آن است؛ اهداف واالى
جامعه اسالمى»(.در ديدار رؤساى سه قوه و مسئوالن و مديران بخشهاى مختلف نظام)1335/60/11 ،

 ایمان و تقوای الهی« :وحدت و تقوا و خداترسى و ياد خدا و رعايت دستور الهى در همة امور رادر هر جا كه هستيد ،حفظ كنيد و اللّهاكبرتان را نگه داريد .دشمنى با دشمنان خدا را در دلتان حفظ كنيد و
انگيزۀ خدمت براى اسالم و مسلمين در سراسر عالم و كار و تالش براى ساختن اين كشورِ اسالم و
ولىّعصر(أرواحنا فداه) را حفظ نماييد .بدانيد كه با اين خصوصيات ،هيچ قدرتى نخواهد توانست كارى
بکند»(.خطبههاى نماز جمعة تهران)1303/11/16 ،

 علماء باللّه و امناء الهى« :رسالت علماء باللّه و امناء الهى و مبلّغان دين سنگينتر است ،تا خود و اهلاسالم را از آتش نيرنگ شياطين جبّار برحذر دارند و نهال معرفت دينى را در دلهاى مشتاق و بيدار صدها
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ميليون مسلمان مؤمن به بار نشانند و حبلاهلل المتين را در دسترس امت اسالمى قرار دهند تا با اعتصام
همگانى به آن ،وحدت جامعة اسالمى محقق و اركان نظام شرک و استکبار منهدم

شود»(.پيام به سمينار در

پاكستان)1351/61/16 ،

«هرگاه ما عالِم دين و تقىّ و باهوش و زرنگ و دقيقى مثل ميرزاى شيرازى و شيخ انصارى داشتيم ،از
شر دشمن محفوظ مىمانديم و برنده بوديم؛ ولى آنجا كه قدرى غفلت و ناآگاهى در كار بوده است ،ضرر
مىكرديم ،كه آن ضرر ،به يک نفر و يک حوزه و يک مجموعه و يک شهر و يک سال و چند سال
محدود نمىشد؛ بلکه در برخى موارد اثرش تا پنجاه سال تمام ،جامعة اسالمى را تحت فشار قرار
مىداد»(.مراسم بيعت مدرّسان ،فضال و طالب حوزۀ علمية مشهد)1303/60/16 ،

دو) مقولة مجاهدت و تالش

«اگر ملت ايران آمادۀ بندگى خدا نبود ،نمىتوانست اين حركت عظيم را انجام بدهد و امروز به عنوان
الگو و نمونة جامعة اسالمى در ميان مسلمانان سرتاسر عالم ،بلکه نمونة مجاهدت و فداكارى و بيدارى و
آگاهى در ميان همة ملتهاى مستضعف ،معرفى بشود»(.خطبههاى نماز عيد فطر)1301/61/65 ،

مقولة مجاهدت و تالش ،هشت ويژگي عمده به شرح ذيل دارد:
 آمادگى براى بندگى خدا« :اگر امروز هم ملت ايران بخواهد اين بار سنگين امانت را بر دوشخود حمل كند و به سرمقصد مطلوب برساند ،جز خودسازى هيچ راهى ندارد .ما بايد به خدا اتکا و اتکال
كنيم و اين ،جز بندگى و تسليم در مقابل خدا چيزى نيست .اتکاى به خدا و اعتماد به وعدۀ الهى ،از
هركسى برنمىآيد»(.خطبههاى نماز عيد فطر)1301/61/65 ،

 اخالص و عمل صادقانه« :طبق نقل در نهجالبالغه ،اميرالمؤمنين فرمود" :و لقد كنّا مع رسول اللّه(صلّى اهلل عليه و آله) نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا ال يزيدنا ذلک الّا ايمانا و تسليما و مضيّا على
اللّقم و صبرا على مضض األلم"؛ خالصانه و مخلصانه با كسان و نزديکان خود مىايستاديم و براى خدا
مبارزه مىكرديم" .فلمّا رأى اهلل صدقنا انزل بعدوّنا الکبت و انزل علينا النّصر"؛ وقتى در راه خدا با اخالص و
صادقانه عمل كرديم و خداى متعال اين را از ما ديد ،دشمن ما را سركوب كرد و ما را پيروز نمود .بعد
مىفرمايد :اگر اينطور نبود ،اين كارها انجام نمىشد" :ما قام للدّين عمود و ال اخضرّ لاليمان عود"؛ يک
شاخة ايمان سبز نمىشد و يک پاية دين بر سرپا نمىماند .به بركت اخالص و صدق آن مسلمين ،اين
پيشرفتها انجام شد و جامعة اسالمى پديد آمد»(.خطبههاى نماز جمعة تهران)1356/61/10 ،

 جهاد با نفس در محدودة عظيم اجتماعى« :در يک جامعة اسالمى و انقالبى ،روح انقالب و ايمانهميشه زنده و كارساز است .روح انقالب و روح شور و حماسة انقالبى ،در دوران جنگ موجب پيروزى
در جنگ است و در دوران سازندگى موجب پيروزى در مبارزۀ سازندگى است .سازندگى هم يک مبارزه
است»(.در ديدار قشرهاى مختلف مردم)1351/65/11 ،
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 كار و تالش براى ساختن جامعة اسالمى« :جامعة اسالمى ،به سمت هدفى حركت مىكند .اينهدف و اين راه ،مرحله مرحله است .تاكنون چندين مرحله را گذراندهايم .مرحلة مبارزه با عوامل داخلى
استکبار ،به خوبى و سالمتى گذشت؛ اما كار تمام نشد .اين ،يک منزل بين راه بود؛ از آن عبور كرديم .يک
مرحله ،بر سر جاى خود نشاندن تهاجم تحريکشدۀ جنگافروز تحميلى بود كه هشت سال طول كشيد و
همة دنيا هم پشت سرش ايستادند تا شايد بتوانند انقالب را شکست بدهند .اين مرحله هم با پيروزى و
سربلندى گذشت .از اين مرحله هم عبور كردهايم ،اما نبايد احساس كنيم كه كار تمام شد؛ كار تمام نشده
است .يک مرحله ،مرحلة مطرح شدن در افکار عمومى عالم ،به عنوان يک ملت مبارز ،يک ملت صادق،
يک ملت مظلوم و يک ملت داراى اهداف بلند بود؛ اين مرحله هم گذشت و دنيا آشنا شد .اينها مراحل و
منازل بين راه است»(.در ديدار با گروه كثيرى از كارگران و معلمان سراسر كشور به مناسبت روز جهانى كارگر و روز معلم)1356/61/11 ،

 توجه به استعدادهاى ملّی« :مسئولين بايد به ملت و استعدادهاى ملّت تکيه كنند .دست حاجت بهطرف دشمن نبايد دراز كرد .دشمن ،منتظر اظهار ضعف و عجز از طرف ملتِ طرفدار قرآن و اسالم است.
 ...ما بايد به خودمان متّکى باشيم؛ به سرمايههاى خودمان ،به علم خودمان ،به استعداد خودمان ،به
تواناييهاى مادّى خودمان ،به ذخاير زيرزمينى خودمان .نه اينکه راه دادوستد را ببنديم .اما نبايد تسليم و
مقهور قدرت دشمن شويم»(.در ديدار قشرهاى مختلف مردم به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم)1351/60/16 ،

 حفظ روحية شهادتطلبى« :يکى از بزرگترين نعمتهاى الهى بر جامعة اسالمى ما ،وجود مردانشجاع و جوانان فداكارى است كه از پيش از پيروزى انقالب اسالمى تا امروز ،در مقابل دشمنان انقالب
سينه سپر كردهاند و با جان و خون خود ،اسالم و انقالب و راه خدا را نصرت بخشيدهاند .بعضى از اين
عزيزان ،در راه خدا به شهادت رسيدند و به درجات و نعم غير متناهى الهى بر شهيدان فائز شدند و به عنوان
سند افتخارى براى ايران و اسالم و انقالب اسالمى و ماية آبرويى براى امام و رهبر راحل عظيمالشّأن ما ،اسم
آنها در تاريخ ثبت شد»(.در جمع خانوادههاى شهدا ،مفقودان ،آزادگان و جانبازان استان بوشهر)1356/16/11 ،

 توكل به خدا و روح حسينی داشتن« :ملت عزيز ما بايد روح حماسه را ،روح عاشورايى را ،روحنترسيدن از دشمن را ،روح توكّل به خدا را ،روح مجاهدت فداكارانه در راه خدا را در خودشان تقويت
كنند و از امام حسين عليهالسّالم مدد بگيرند»(.ديدار قشرهاى مختلف مردم به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم)1351/60/16 ،

 پيشتاز بودن جامعة روحانيت« :هنوز هم بايد جامعة روحانيت ،بيشترين و سنگينترين بارها را بردوش خود احساس كند و پيشقراول و پيشتاز قشرهاى گوناگون مردم باشد و همچنان كه امام(ره) همواره
توصيه مىكردند ،دين و اخالق و معنويت را با عمل و زبان خود در جامعه بپراكند و همة دلها را متوجه
معنويت و دين و اخالق كند»(.مراسم بيعت گروه كثيرى از ائمة جمعه و روحانيون مازندران و اصفهان)1303/60/60 ،

سه) مقولة نهادینه كردن اخالق و وظيفة اسالمى در جامعه

«هرچه ما ارزشها را بيشتر پياده و اعمال كنيم ،جامعة اسالمى ،عزيزتر خواهد شد؛ ملت اسالم قوىتر
خواهد شد و در همة مراحلِ حيات ،پيشرفت ما بيشتر خواهد

شد»(در ديدار كارگزاران نظام در روز عيد غدير،
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« .)1353/63/63يکوقت كسى دستور مىدهد يا توصيه مىكند كه مثلًا مردم حسن خلق و گذشت و صبر و
استقامت در راه خدا داشته باشند و ظلم نکنند و دنبال اقامة عدل و داد باشند؛ يعنى توصيه و دستور دادن و
تعليم دادن مطرح است -كه البته كار الزمى است و پيامبر اسالم هم تعليم مىداد؛ يعلّمهم و درس معرفت و
زندگى به مردم مىآموخت -اما يکوقت مطلب از ياد دادن باالتر است؛ يعنى معلم كارى مىكند و
رفتارى در پيش مىگيرد كه اين اخالق و وظيفة اسالمى در جامعه به شکل رنگ ثابت درمىآيد ،با عقايد
غلط مردم به مقابله برمىخيزد ،با احساسات جاهلى و تهماندههاى رسوبكردۀ اخالق غير اسالمى مبارزه
مىكند و مقابل مىشود ،به جامعه و مردم شوک وارد مىكند و در مقاطع مناسب و با روشهاى مناسب،
كارى مىكند كه فضاى جامعه و محيط زندگى مردم ،با اين صفت و اخالق و روش خوب كاملًا ممزوج
مىشود .اگر يک جامعه بخواهد رشد كند و اخالق صحيح اسالمى را در خود به وجود آورد ،محتاج همين
روش است»(.خطبههاى نماز جمعه تهران)1303/65/13 ،

ويژگيهای عمدۀ مقولة نهادينه كردن اخالق و وظيفة اسالمى در جامعه ،عبارتند از .1 :حفظ آثار،
شعائر و نماى اسالمى .1 ،جدّى گرفتن محتواهاى اسالمى .3 ،تبيين واقعيت و تبليغ .0 ،تقويت روح اعتماد
مردم .7 ،برچيدن تبعيضها و بهرهمندیهای ناحق .0 ،خوشبينى و اميد به آينده .5 ،امر به معروف و نهى از
منکر .5 ،داشتن بصيرت .3 ،تربيت انسانهای شريف(.با توجه به گسترده بودن ويژگيها ،تنها به دو نمونه
اشاره ميشود).
 تقویت روح اعتماد مردم« :همه تکليف دارند اين روح اعتماد را در دلها راسخ كنند .كسى مجازنيست كه اين روح اعتماد را از مردم بگيرد و دلهاى آنان را متزلزل كند .اينکه بعضى اينجا و آنجا بنشينند و
بدون اينکه احساس مسئوليت بکنند ،اعتماد مردم نسبت به مسئوالن را متزلزل نمايند ،يک عمل غلط و غير
انقالبى و غير اسالمى انجام دادهاند ... .اگر روح بىاعتمادى حاكم شد ،او هم نمىتواند كار كند ،اينها هم
نمىتوانند كمک كنند .همانطور كه در خطبة قبل هم مطرح كردم ،فضاى جامعة اسالمى در عهد صدر
اول ،به بركت تعاليم پيامبر(ص) ،يک فضاى اعتماد و اطمينان متقابل بود .امروز هم همينگونه است؛ به
خصوص كسانى كه در تريبونهاى گوناگون قرار مىگيرند و سخنرانى مىكنند و حرف مىزنند و
مىنويسند  .آنها بيش از ديگران بايد سعى كنند كه اين روح اعتماد را در دلها قوى كنند .مبادا آن را
تضعيف و متزلزل نمايند»(.خطبههاى نماز جمعه تهران)1303/65/13 ،

 امر به معروف و نهى از منکر« :جامعة اسالمى ،بايد زنده ،هوشيار ،آسيبناپذير ،پراميد ،آمادۀمقاومت ،آمادۀ ضربه زدن و به صورتِ يک موجود زنده مقاوم بماند و مقاومت كند .اين ،چگونه ممکن
است؟ اين است كه بنده موضوع امر به معروف و نهى از منکر را مطرح كردم .موضوع امر به معروف كه
موضوع جديدى نيست .اين تکليف هميشگى مسلمانان است .جامعة اسالمى با انجام اين تکليف ،زنده
مى ماند .قوام حکومت اسالمى با امر به معروف و نهى از منکر است كه فرمود :اگر اين كار نشود ،آن وقت
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"لَيُسلِّطَنَّ اللَّه عَلَيْکم شِرارُكم فَيَدْعُوا خِيارُكُم فال يُسْتَجابُ لَهُم" .قوام حکومت اسالمى و بقاى حاكميت
اخيار به اين است كه در جامعه امر به معروف و نهى از منکر باشد»(.همان)

 .1شرایط علّی بيرونی
یک) مقولة استکبار

«امروز استکبار جهانى ،نيروى علمى و خيل رجل خود را بسيج كرده تا بلکه بتواند با تفکّر و فرهنگ و ابزار
دانش ،تفکّر اسالمى را متزلزل كند»(.در ديدار روحانيون و مبلّغان در آستانة ماه محرم)1357/61/10 ،

مقولة استکبار  06ويژگي عمده دارد كه عبارتند از .1 :اشاعة فرهنگ غلط ،فساد و فحشا .1 ،دور نگه
داشتن مسلمين از

قرآن(در ديدار با اقشار مختلف مردم و ميهمانان خارجى شركتكننده در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام،

 .3 ،)1357/63/10از بين بردن يا تغيير در محتوای توصيههای سرنوشتساز شرع مقدّس .0 ،سست كردن ايمان
مردم .7 ،دنبال آرمانها نرفتن ،ارادۀ اصالح را در دل از بين بردن و بىنظمى كردن .0 ،عقب نشان دادن
عناصر ديندار در ميدانها(پيشرفتهای علمي) .5 ،عقب نگهداشتن علمي كشور .3 ،تسخير پايگاههای فرهنگى
در كشور .1 ،ترويج جدايي اسالم از سياست در بسيارى از جوامع اسالمى .16 ،تحريف حقايق جامعة
اسالمي و انحراف افکار عمومى جهان .11 ،دور كردن مسلمانان از احکام اسالمى .11 ،حذف اسالميت از
ابعاد سياسى ،اجتماعى ،عدالتخواهى ،آزادىخواهى و استقاللطلبى .13 ،تخطئة دوران امام.10 ،
انقالبزدايي و شعار امامزدايى .17 ،ايجاد حس كاذب نزديک ساختن مردم مسلمان به ارزشهای غير
اسالمى .10 ،ايجاد اختالف بين شيعه و سنّى با استفاده از آدمهای بيغرض .15 ،تبليغ جدا بودن اسالمِ
معنوى و اسالمِ اخالقى از اسالمِ سياسى .13 ،ملتهب كردن فضاى روانى جامعه .11 ،القای بدبيني و نااميدی
بين مردم نسبت به آيندۀ خود .16 ،القای ناتواني مسئوالن از استقالل در بازسازی .11 ،كمرنگ كردن
جلوههای حضور و پيوند مردم با نظام .11 ،القای عدم امکان مقابله با نظم ظالمانة كنونى .13 ،القای ناتواني
نظام اسالمي از برآوردن نيازهاى مردم .10 ،القای بدبيني و بياعتمادی مردم ايران نسبت به مسئوالن خود،
 .17القای رو به افزايش بودن فاصله بين مردم و مسئوالن .10 ،گسترش بذر ترديد و شک و بىاعتمادى و
بدبينى در جامعه از طريق تبليغات .15 ،نقطة قوّت را نقطة ضعف جلوه دادن .13 ،دلها را مضطرب و نگران
و ترسان كردن .11 ،طرفِ مقابل را وادار به عقبنشينى كردن .36 ،غبار پراكني در فضاى سياسى كشور،
 .31بخشى از حق را با بخشى از باطل مخلوط كردن .31 ،كارشکني و تالش براى دلسرد كردن مردم.33 ،
تمسخر گرفتن نقاط قوّت .30 ،تحقير داشتههای خود .37 ،بيتدبير نشان دادن مسئوالن .30 ،بيرون كردن
جوانان از صحنه .35 ،ايمان جوانان را ضعيف كردن .33 ،ملت را نسبت به گذشتة خود بىاعتقاد كردن.31 ،
تضعيف ارتباط قلبي مسئوالن و مردم .06 ،باجگيری از جمهورى اسالمى(.با توجه به گسترده بودن
ويژگيها تنها به ذكر چند مورد اكتفا ميشود).
 اشاعة فرهنگ غلط ،فساد و فحشا« :دشمن از راه اشاعة فرهنگ غلط ،فرهنگ فساد و فحشا سعىمىكند جوانهاى ما را از ما بگيرد .كارى كه دشمن از لحاظ فرهنگى مىكند ،يک تهاجم فرهنگى ،بلکه
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بايد گفت يک شبيخون فرهنگى ،يک غارت فرهنگى و يک قتل عام فرهنگى است .امروز دشمن اين كار
را با ما مىكند»(.در ديدار فرماندهان گردانها در سالروز شهادت امام سجّاد(ع))1351/60/11 ،

 ترویج جدایی اسالم از سياست در بسيارى از جوامع اسالمى« :يک عدهاى اسالم را فقط مسئلةفردى دانستند و سياست را از اسالم گرفتند .اين چيزى است كه امروز در بسيارى از جوامع اسالمى و در
معارف دنياى مهاجمِ مستکبرِ مستعمرِ غربى ،ترويج مىشود كه :اسالم از سياست جداست! سياست را از
اسالم گرفتند»(.كنفرانس وحدت اسالمى به مناسبت روز مبعث پيامبر اعظم(ص))1337/67/31 ،

 بيرون كردن جوانان از صحنه« :امروز يکى از كارهاى اساسى استکبار اين است كه نسل جوان رادر كشورهاى اسالمى و هر كشور اسالمى كه بيدارتر است ،بيشتر از صحنه بيرون

كند»(.در ديدار دانشجويان و

دانشآموزان به مناسبت سيزدهم آبان)1356/63/17 ،

 .3بستر
به شرايط خاصي كه بر كنشها و تعامالت تأثير ميگذارند بستر گفته ميشود .اين بستر ،ناظر بر فضای حاكم
بر تعامالت بين افراد است .اين شرايط را مجموعهای از مفاهيم و مقولهها يا متغيّرهای زمينهای تشکيل
ميدهند كه در مدل معرفي شده عبارتند از :شدت و ميزان بصيرت.
«بصيرت ،نورافکن است؛ بصيرت ،قبلهنما و قطبنماست .توى يک بيابان انسان اگر بدون قطبنما
حركت كند ،ممکن است تصادفاً به يک جايى هم برسد ،ليکن احتمالش ضعيف است؛ احتمال بيشترى
وجود دارد كه از سرگردانى و حيرت ،دچار مشکالت و تعبهاى زيادى شود .قطبنما الزم است؛ به
خصوص وقتى دشمن جلوى انسان هست .اگر قطبنما نبود ،يک وقت شما مىبينيد بىسازوبرگ در
محاصرۀ دشمن قرار گرفتهايد؛ آن وقت ديگر كارى از دست شما برنمىآيد .پس بصيرت ،قطبنما و
نورافکن است .در يک فضاى تاريک ،بصيرت روشنگر است .بصيرت راه را به ما نشان

ميدهد»(.در ديدار

دانشجويان و جوانان استان قم)1331/63/60 ،

مقولة نهادينه كردن بصيرت در جامعه ،سه ويژگي عمده دارد .1 :انسان بايد بصيرت پيدا كند.1 ،
بصيرت شرط الزم است ،اما شرط كافى نيست .3 ،اساسىترين پايههاى بصيرت(.همان)

 انسان باید بصيرت پيدا كند« :در حوادث گوناگون هم ممکن است بصيرت و بىبصيرتى عارضانسان شود .انسان بايد بصيرت پيدا كند .اين بصيرت به چه معناست؟ يعنى به چه بصيرت پيدا كند؟ چه
جورى ميشود اين بصيرت را پيدا كرد؟ "رحم اللَّه امرء تفکّر فاعتبر"؛ فکر كند و بر اساس اين فکر ،اعتبار
كند؛ يعنى با تدبّر مسائل را بسنجد -و اعتبر فأبصر -با اين سنجش ،بصيرت پيدا كند .حوادث را درست نگاه
كردن ،درست سنجيدن ،در آنها تدبّر كردن ،در انسان بصيرت ايجاد ميكند؛ يعنى بينايى ايجاد ميكند و
انسان چشمش به حقيقت باز ميشود .اميرالمؤمنين(عليه الصّاله و السّالم) در جاى ديگر ميفرمايد" :فانّما
البصير من سمع فتفکّر و نظر فأبصر"؛ بصير آن كسى است كه بشنود ،گوش خود را بر صداها نبندد؛ وقتى
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شنيد ،بينديشد .هر شنيدهاى را نميشود به صرف شنيدن رد كرد يا قبول كرد؛ بايد انديشيد" .البصير من
سمع فتفکّر و نظر فأبصر" .نَظَرَ يعنى نگاه كند ،چشم خود را نبندد»(.همان)

 .4شرایط مداخلهگر
شرايط دخيل آنهايياند كه شرايط علّي را تخفيف يا به نحوی تغيير ميدهند .مقولة هوسپرستى و
هواپرستى از مهمترين شرايط مداخلهگر شکلگيری جامعة اسالمي از ديدگاه مقام معظم رهبری است.
«عمدهترين خطر چيست؟ من در پاسخ به اين سؤال يک روايت مىخوانم .فرمود" :انّ اخوف ما اخاف
عليکم اثنان اتّباع الهوى و طول األمل" .خطر عمده دو چيز است :اوّل ،هوسپرستى و هواپرستى است.
تعجّب نکنيد؛ از همة خطرها باالتر ،همان هواى نفسى است كه در دل ماست؛ "انّ اعدى عدوّک نفسک
الّتى بين جنبيک"؛ از همة دشمنها دشمنتر ،همان نفس ،همان "من" و همان خودى است كه در وجود
توست؛ آن منيّتى كه همه چيز را براى خود مىخواهد .اينجا هم از زبان پيغمبر همين را مىفرمايد" :انّ
اخوف ما اخاف عليکم اثنان؛ اتّباع الهوى و طول األمل فأمّا اتّباع الهوى فيصدّ عن الحق"؛ يعنى پيروى از
هواى نفس ،شما را از راه خدا گمراه مىكند ... .هواى نفس خصوصيتش اين است كه شما را از سبيلاهلل
كه جهاد در سبيلاهلل الزم است ،گمراه مىكند" .و امّا طول األمل فينسى اآلخره" .طول امل؛ يعنى آرزوهاى
دور و دراز شخصى :تالش كن ،براى اينکه فالن طور خانه براى خودت درست كنى؛ تالش كن و مقدّمات
را فراهم كن براى اينکه به فالن مقام برسى؛ تالش كن زيد و عمرو را ببين و هزار نوع مشکل را پشت سر
بگذار تا اينکه فالن سرمايه را براى خودت فراهم آورى و فالن فعاليت اقتصادى را در مشت بگيرى .اين
طول األمل يعنى آرزوهايى كه يکى پس از ديگرى مىآيند و تمامنشدنىاند؛ جلوِ چشم انسان صف
مىكشند؛ براى انسان هدف درست مىكنند و هدفهاى حقير در نظر انسان عمده مىشود .خاصيت اين
هدفها "ينسى اآلخره" است؛ آخرت را از ياد انسان مىبرند؛ انسان دائماً مشغول هدفهاى حقير مىشود؛ براى
انسان وقتى باقى نمىماند؛ دلِ انسان را مىميرانند؛ ميل به دعا ،ميل به انابه ،ميل به تضرّع و ميل به توجّه را
براى انسان باقى نمىگذارند»(.در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران)1351/61/11 ،

مقولة هوسپرستى و هواپرستى ،پنج ويژگي عمده دارد .1 :دوری از معنويت و دنياطلبي .1 ،عوض
شدن معيارهاى الهى در جامعه(در ديدار قشرهاى مختلف مردم به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم .3 ،)1351/60/16 ،عدم تحقق و
تجسّم ارزشهای اسالمي .0 ،انحطاط و فساد اخالق جامعه .7 ،بياعتنايي و دست كم گرفتن مواهب حيات.
 عدم تحقق و تجسّم ارزشهای اسالمی« :اگر ما نتوانيم قضاى اسالمى به معناى واقعى را در جامعهپياده كنيم و عدل اسالمى را در دستگاه قضاوت و حکومتمان نشان دهيم و نتوانيم زمينههاى تداول ثروت
بين اغنيا را كه اسالم آن را منع كرده است ،با نظام اقتصادى درست در جامعة اسالمى از بين ببريم و نتوانيم
اخالق و ارزشهاى اسالمى را در جامعه مجسّم و محقق كنيم ،در نتيجه نظامى با پرچم و اسم اسالم ،اما با
حقيقت و معناى غير اسالمى -و احياناً جاهلى -خواهيم داشت؛ كه هر چيز غير اسالمى باشد ،جاهلى است؛
"فما ذا بعد الحقّ الّا الضّالل" .اگر خداى نکرده چنين شد ،ما همان مؤذن بدصدايى خواهيم بود كه صدا و
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آهنگ ناخوش ما ،به جاى آنکه به اسالم عزت و آبرو ببخشد ،آن را دچار سرشکستگى خواهد

كرد»(.در

مراسم بيعت فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران انقالب اسالمى)1303/60/11 ،

 انحطاط و فساد اخالق جامعه« :امام سجّاد به تعليم و تغيير اخالق در جامعة اسالمى كمر بست.چرا؟ چون طبق تحليل آن امام بزرگوار ،بخش مهمّى از مشکالت اساسى دنياى اسالم كه به فاجعة كربال
انجاميد ،ناشى از انحطاط و فساد اخالق مردم بود .اگر مردم از اخالق اسالمى برخوردار بودند ،يزيد و ابن
زياد و عمر سعد و ديگران نمىتوانستند آن فاجعه را بيافرينند .اگر مردم آنطور پست نشده بودند ،آنطور
به خاک نچسبيده بودند ،آنطور از آرمانها دور نشده بودند و رذايل بر آنها حاكم نمىبود ،ممکن نبود
حکومتها و لو فاسد باشند ،و لو بى دين و جائر باشند ،بتوانند مردم را به ايجاد چنان فاجعة عظيمى؛ يعنى
كشتن پسر پيغمبر و پسر فاطمة زهرا سالماهللعليها وادار كنند .مگر اين شوخى است؟! يک ملت ،وقتى منشأ
همة مفاسد خواهد شد كه اخالق او خراب شود .اين را امام سجّاد عليه الصّالۀ و السّالم ،در چهرۀ جامعة
اسالمى تفحّص كرد و كمر بست به اينکه اين چهره را از اين زشتى پاک كند و اخالق را نيکو گرداند .لذا
دعاى مکارم االخالق دعاست ،اما درس است .صحيفة سجاديه دعاست ،اما درس

است»(.در ديدار كاركنان

وزارت آموزش و پرورش ،سازمان بهزيستى و سازمان تأمين اجتماعى)1351/60/13 ،

 .5راهبرد/كنش(تمایل به تغيير نگرش و رفتار در جامعه)
بيانگر رفتار و فعاليتها وتعامالت هدفداریاند كه تبعات مقولة هستهای و تحت تأثير شرايط مداخلهگر است.
به اين مقوله؛ طبقة راهبردی/تعاملي/كنشي نيز گفته ميشود كه در پژوهش حاضر مقوالت فوق عبارتند از:
راهبردهای فرهنگي -اعتقادی ،راهبردهای شناختي -معرفتي ،راهبردهای سياسي ،راهبردهای رفتاری-
عملکردی.
یک) مقولة راهبردهای فرهنگی -اعتقادی

مقولة راهبردهای فرهنگي -اعتقادی 16 ،ويژگي عمده دارد .1 :آفتشناسي جامعة اسالمى« .1 ،ذكر» نقطة
مقابل آفتها .3 ،تمسّک به اسالم و قرآن و استمرار تأييد و حمايت الهي .0 ،معرفت و ايمان روشنبينانه و
قدرت تحليل سياسى .7 ،عظمت ياد الهى در دل انسان و حقير شدن لذتهاى گوناگون .0 ،ياد خدا و توجه
به ذكر و مناجات الهى .5 ،در مقابل تحريفات ،شاخصها را عيان كردن .3 ،مواظبت و پرهيز از مُدگرايى
اروپايي .1 ،اصالح خود و الگوى مصرف جامعه و كشور .16 ،آموختن دين و سياست از انسانهاى امين و
آگاه.
 آفتشناسی جامعة اسالمى« :ما امروز يک جامعة اسالمى هستيم .بايد ببينيم آن جامعة اسالمى ،چهآفتى پيدا كرد كه كارش به يزيد رسيد؟ چه شد كه بيست سال بعد از شهادت امير المؤمنين عليه الصّاله و
السّالم ،در همان شهرى كه او حکومت مىكرد ،سرهاى پسرانش را بر نيزه كردند و در آن شهر
گرداندند؟!»(.در ديدار فرماندهان گردانها و گروهانها در سالروز شهادت امام سجّاد(ع))1351/60/11 ،
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 اصالح خود والگوى مصرف جامعه و كشور« :بايد خودمان را اصالح كنيم .بايد الگوى مصرفجامعه و كشور اصالح شود .ما الگوى مصرفمان غلط است .چه جورى بخوريم؟ چه بخوريم؟ چه بپوشيم؟
تلفن همراه توى جيبمان گذاشتهايم؛ به مجرد اينکه يک مدل باالتر وارد بازار مىشود ،اين را كأنّه دور
مىاندازيم و آن مدل جديد را بايد بخريم؛ چرا؟! اين چه هوسبازىاى است كه ما به آن دچار

هستيم!»(.در

اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علىّ بن موسى الرضا(ع))1333/61/61 ،

دو) راهبردهای شناختی -معرفتی

مقولة راهبردهای شناختي -معرفتي ،شش ويژگي عمده دارد .1 :شناخت امّت اسالمى بر قدر و اهميت و
توان و ارزشهاى خود .1 ،جامعة با معلومات .3 ،مقاوم در مقابل دشمن .0 ،تفسير صحيح و اميدآفرين از
حوادث .7 ،مبالغه نکردن دربارۀ نيروى دشمن و مراقب كيد او بودن .0 ،شناخت جريان نفاق.
 شناخت امّت اسالمى بر قدر و اهميت و توان و ارزشهاى خود« :دشمن هست و دشمنى هممىكند و مى خواهد به همة مناطقى كه براى او سود مادّى در آن هست ،پنجه بيندازد؛ از همة ابزارها هم
استفاده مىكند .دشمن وجود دارد و يک واقعيت است .انتظار اينکه دشمنى نباشد يا اينکه دشمن ،دشمنى
نکند ،غلط است .دشمن هست و دشمنى هم مىكند و مىخواهد به همة مناطقى كه براى او سود مادّى در
آن هست ،پنجه بيندازد؛ از همة ابزارها هم استفاده مىكند .آنچه دشمن را مأيوس مىكند ،اين است كه
امّت اسالمى قدر و اهميت و توان و ارزشهاى خود را بشناسد و عظمت خود را -وقتىكه ميان او وحدت
باشد -بفهمد و قدرت ايستادگىاى را كه خداى متعال در او قرار داده است ،قدر

بداند»(.در ديدار مسئوالن و

كارگزاران نظام در سالروز عيد سعيد مبعث)1331/65/61 ،

سه) راهبردهای سياسی

مقولة راهبردهای سياسي 16 ،ويژگي

عمده دارد.1 :حفظ استحکام داخلى(در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسالمى،

 .1 ،)1331/63/65قدرتمند شدن در مقابل دشمن .3 ،مرزبندى روشن و شفاف با دشمنان متعرض .0 ،اتحاد
مسلمين .7 ،يکپارچگى و وحدت در همة جهات(در ديدار با جمعى از علماء ،ائمه جمعه و جماعات والدت امام جعفر صادق(ع)،

 .0 ،)1303/65/10آرامش در مواجهه با تالطمات تصنعي .5 ،فرصت دانستن وجود تعدد اقوام ايرانى .3 ،اقتدار
ملّت و ايستادگى ملّت .1 ،عدم عقبنشينى در ميدان كشمکش با دشمن و ايستادگي در برابر آن.16 ،
سُست نشدن ارادۀ ملت و ارادۀ مسئوالنش.
 مرزبندى روشن و شفاف با دشمنان متعرّض« :اسالم به ما مىگويد بايد جامعة اسالمى با دستوراسالم اداره و هدايت شود و زندگى كند .اسالم مىگويد با دشمنان متعرّض بايستى با قدرت برخورد كرد؛
بايد مرزبندى روشن و شفاف با آنها به وجود آورد .اسالم مىگويد فريب دشمنها را نبايد خورد .اين ،خط
روشن اميرالمؤمنين است؛ امروز هم ما همين خط روشن را احتياج
على(ع))1331/60/67 ،

داريم»(.در ديدار مردم بوشهر در روز ميالد امام
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چهار) راهبردهای رفتاری -عملکردی

مقولة راهبردهای رفتاری -عملکردی 13 ،ويژگي عمده دارد .1 :عدم تخطّى از

رضاى خدا(در ديدار كارگزاران

و مسئوالن نظام و مهمانان كنفرانس وحدت اسالمى .1 ،)1353/60/60 ،كار و مجاهدت في سبيلاهلل روحانيون جوان ،مؤمن،
شجاع ،آگاه و خوشفکر .3 ،دوری از كبر و خودبينى .0 ،دفاع از ارزشها .7 ،برنامهريزى بلندمدت در قبال
برنامهريزى بلندمدت دشمن .0 ،حل كردن مشکالت با سرانگشت لياقت و كفايت مسئوالن مؤمن و مردمي،
 .5جبران عقبماندگيهاى صدساله و دويست ساله .3 ،حق را با ايستادگى گرفتن .1 ،مقابله با ميل به
ديکتاتورى با چکش قانون و دين و تعبد .16 ،رعايت قانون .11 ،امر به معروف و نهي از منکر .11 ،انجام
كار خوب و دقيق برای خدا .13 ،حسّاس ساختن مردم نسبت به مسئلة هرج و مرج.
 كار و مجاهدت فی سبيلاهلل روحانيون جوان ،مؤمن ،شجاع ،آگاه و خوشفکر« :مىخواهندنگذارند كه روحانيون جوان ،مؤمن ،شجاع ،آگاه و خوشفکر ،در محيطهاى مختلف ،در محيط دانشگاه،
در محيط بازار ،در محيط روستا ،در محيط شهر ،در محيط كارگاه كار خودشان را انجام دهند .درست
نقطة مقابل كار آنها ،همين كار و مجاهدت في سبيلاهلل شماست كه با اتقان و با دقّت و باالتر از همه با
اخالص انجام گيرد" :لم يکن منافسه في سلطان و

ال التماس شيء من فضول الحطام"»(.در ديدار علما و روحانيون

و مبلّغان در آستانة ماه محرم)1353/61/13 ،

پيامد :برخي از مقوالت بيانگر نتايج و پيامدهايي است كه در اثر اتخاذ راهبردها به وجود ميآيند .در
اين پژوهش ،از ديدگاه مقام معظم رهبری پيامدهای جامعة اسالمي بر اساس دو محور اصلي بنا نهاده شده
است؛ يعني احيای فرهنگ ناب و خالص اسالمى ،ايجاد جامعة نمونة زنده ماندن اسالم صورت مي گيرد كه
هر يک دارای ابعاد متفاوتياند.
«ما مىتوانيم فرهنگ ناب و خالص اسالمى را بر جامعة خود حاكم كنيم .ما مىتوانيم همان خطى را كه
امام ترسيم

كردهاند ،كاملًا و دقيقاً طى كنيم»(در مراسم بيعت حجه االسالم و المسلمين هاشمى رفسنجانى ،رئيس و كلية نمايندگان

مجلس شوراى اسالمى« .)1303/63/10 ،دو چيز بايستى در كنار هم ،روز به روز قوىتر در كشور تحقق پيدا كند:
اول ،حفظ آثار و شعاير و ظواهر و نماى اسالمى جامعه است .اين ،خيلى مهم است  ...ظواهر اسالمى جامعه
بايد حفظ بشود .اين جامعه ،جامعة اسالمى نمونه است .زنان بايد مواظب باشند .مردان بايد مواظب باشند.
كسانى كه مأموريت دارند ،بيشتر بايد مواظب باشند .كسانى كه در لباس انقالبند ،مثل روحانيون و ديگر
كسانى كه لباسهاى وابسته به انقالب را دارند ،بيشتر از ديگران بايد مواظب باشند .همة آحاد جامعه بايد
سعى كنند كه صورت جامعه را يک صورت اسالمى قرار بدهند .اين ،از لحاظ حركت مردم در جهت
روشن كردن چراغ اسالم در اين مُلک»(.در ديدار با خانوادههاى معظم شهدا و جانبازان شهر خوى)1301/63/61 ،
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و) نتيجهگيری
الگوی بومي مدل نظری ارائهشده ،برگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری ،بهخوبي علت شکلگيری
جامعة اسالمي را تبيين ميكند .بر اساس اين الگو ،مقولههای شناختي -معرفتي ،اعتقادی ،مجاهدت و تالش
جمعي ،به عنوان شرايط علّي دروني؛ استکبارستيزی به عنوان شرايط علّي بيروني كه مانع شکلگيری جامعة
اسالمي ميشود؛ عوامل مديريتي و رفتار خواص به عنوان شرايط مداخلهگر؛ مقولة راهبردهای فرهنگي-
اعتقادی ،راهبردهای شناختي -معرفتي ،راهبردهای سياسي و راهبردهای رفتاری -عملکردی به عنوان
راهبردهای جامعة اسالمي ميباشند كه مقولة راهبردهای فرهنگي -اعتقادی 16 ،ويژگي عمده دارد.1 :
آفتشناسي جامعة اسالمى« .1 ،ذكر» نقطة مقابل آفتها .3 ،تمسّک به اسالم و قرآن و استمرار تأييد و
حمايت الهي .0 ،معرفت و ايمان روشنبينانه و قدرت تحليل سياسى .7 ،عظمت ياد الهى در دل انسان و
حقير شدن لذتهای گوناگون .0 ،ياد خدا و توجه به ذكر و مناجات الهى .5 ،در مقابل تحريفات ،شاخصها را
عيان كردن .3 ،مواظبت و پرهيز از مُدگرايى اروپايي .1 ،اصالح خود والگوى مصرف جامعه و كشور.16 ،
آموختن دين و سياست از انسانهای امين و آگاه .مقولة راهبردهای شناختي -معرفتي ،شش ويژگي عمده
دارد .1 :شناخت امّت اسالمى بر قدر و اهميت و توان و ارزشهای خود .1 ،جامعة با معلومات .3 ،مقاوم در
مقابل دشمن .0 ،تفسير صحيح و اميدآفرين از حوادث .7 ،مبالغه نکردن دربارۀ نيروى دشمن و مراقب كيد
او بودن .0 ،شناخت جريان نفاق .مقولة راهبردهای سياسي 16 ،ويژگي عمده دارد .1 :حفظ استحکام
داخلى .1 ،قدرتمند شدن در مقابل دشمن .3 ،مرزبندى روشن و شفاف با دشمنان متعرّض .0 ،اتحاد
مسلمين .7 ،يکپارچگى و وحدت در همة جهات .0 ،آرامش در مواجهه با تالطمات تصنّعي .5 ،فرصت
دانستن وجود تعدد اقوام ايرانى .3 ،اقتدار و ايستادگى ملّت .1 ،عدم عقبنشينى در ميدان كشمکش با
دشمن و ايستادگي در برابر آن .16 ،سُست نشدن ارادۀ ملت و ارادۀ مسئوالنش .مقولة راهبردهای رفتاری-
عملکردی نيز  17ويژگي عمده دارد .1 :عدم تخطّى از رضاى خدا .1 ،كار و مجاهدت في سبيلاهلل
روحانيون جوان ،مؤمن ،شجاع ،آگاه و خوشفکر .3 ،؛دوری از كبر و خودبينى .0 ،دفاع از ارزشها.7 ،
برنامهريزى بلندمدت در قبال برنامهريزى بلندمدت دشمن .0 ،حل كردن مشکالت با سرانگشت لياقت و
كفايت مسئوالن مؤمن مردمي .5 ،جبران عقبماندگيهای صدساله و دويستساله .3 ،حق را با ايستادگى
گرفتن .1 ،مقابله با ميل به ديکتاتورى با چکش قانون و دين و تعبد .16 ،رعايت قانون .11 ،امر به معروف و
نهي از منکر .11 ،انجام كار خوب و دقيق برای خدا .13 ،حسّاس ساختن مردم نسبت به مسئلة هرجومرج.
مقولة هستهای اين بررسي ،جامعة اسالمي است كه مقوالت عمدۀ پيشگفته را در بر ميگيرد .پيامد
ايجاد جامعة اسالمي ،احيای فرهنگ ناب و خالص اسالمى ،ايجاد جامعة نمونه و زنده ماندن اسالم است.
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