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  مدیریت عالی نهضتی  
  ها مبانی و مأموریت

  ابوالفضل صدقی 
  
  
  

  چکیده
جمهوري اسالمی ایران که برآمـده  و سیاست خارجی اساسی اصول روشن قانون یکی از 

 در عـالم  مظلومـان  و مسـلمانان، مستضـعفان   از حمایت ،از مبانی قرآنی و توحیدي است
همه  دررا  انسان سعادت ایران اسالمی از آنجا که جمهوري است. مستکبر يها قدرت برابر

 همـه  حـق  را عدل و حق ومتحک و آزادي ،استقالل و داند می خود آرمان ،بشريجوامع 
 هاي ملت داخلی امور در دخالت هرگونه از کامل خودداري عین در شناسد، می جهان مردم
 حمایـت  جهـان  از نقطـه  هـر  در مستکبرین برابر در مستضعفین طلبانه حق مبارزه از ،دیگر
ناد طبق قانون اساسی و اس .دهد قرار می ایجاد تمدن نوین اسالمی ،هدف خود راکند و  می

بخـش مهمـی از ایـن مأموریـت      ،امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبريبیانات باالدستی و 
اکنون در ایـن مقالـه    .برعهده سپاه پاسداران انقالب اسالمی و مدیریت عالی نهضتی است

به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت بودیم که مبانی مدیریت عالی نهضتی چیست و مـدیر  
هاي مشخصی را به عهده دارد؟ در ابتـدا مفهـوم نهضـت را از     تعالی نهضتی چه مأموری

هـاي   دیدگاه قرآن و سنت، دانشمندان و رهبران انقالب اسالمی بررسی و سـپس شـاخص  
از آنجـا   .وجو کردیم اي جست اهللا خامنه مدیریت عالی نهضتی را در اسالم و در کالم آیت

 تمدن نوین اسالمی تعریف شـده  هاي مدیریت عالی نهضتی در راستاي تحقق که مأموریت
ذیل سـه  را هاي مدیر عالی نهضتی  مأموریت ،هاي تمدن اسالم ضمن بررسی شاخص است

سازي و حفظ دولت نهضتی در محیط  سازي و نظام  مأموریت تولید جنبش و نهضت، دولت
  المللی تبیین نمودیم. بین

   
  واژگان کلیدي

  میاسال نهضتی، تمدن عالی مدیریت، نهضت، مدیر

                                                                                                                                         
  دکتري امنیت ملیSedghi1968@Gmail.com 
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  مقدمه. 1
ي أنظام جمهوري اسـالمی ایـران بـا ر    ،رژیم شاهبا پیروزي انقالب اسالمی و سقوط 

و  جمهوري اسـالمی و دولـت اسـالمی   ایجاد  اکثریت قاطع ملت ایران برقرار گردید.
 ایـن انقـالب  کبیر اهداف از بیداري اسالمی و بیداري معنوي در سراسر جهان  سپس
حمایـت از   ،ت خـارجی جمهـوري اسـالمی ایـران    اصـول سیاسـ  دلیل به همین  .بود

در مقدمـه   ،در همـین زمینـه  است. بزرگ هاي  مستضعفان در برابر قدرتو  مسلمانان
  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران آمده است:

قانون اساسی با توجه به محتواي اسالمی انقـالب ایـران کـه حرکتـی بـراي      «
ینه تداوم این انقالب را در داخل و زم ،مستضعفین بر مستکبرین بودهمه پیروزي 

المللـی بـا دیگـر     گسترش روابـط بـین   . همچنین برايکند خارج کشور فراهم می
کوشد تا راه امت واحده را هموار کند و استمرار  هاي اسالمی و مردمی می جنبش

  ».جهان قوام یابدهمه مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در 
  آمده است:یز نقانون اساسی  154در اصل 

آرمان خـود  را بشري همه جوامع سعادت انسان در  ،جمهوري اسالمی ایران«
آزادي و حکومـت حـق و عـدل را حـق همـه مـردم جهـان         ،داند و استقالل می
شناسد، بنابراین در عین خودداري کامل از هرگونـه دخالـت در امـور داخلـی      می
رابر مستکبرین در هر نقطه از طلبانه مستضعفین در ب از مبارزه حق ،هاي دیگر ملت

از و را شـامل شـود    اي تواند مفهـوم گسـترده   حمایت می .»کند جهان حمایت می
ارسال سالح و اعزام قوا تا تقدیم عواطف و ابراز احساسات صمیمانه و دوسـتانه  

گو بـا ظالمـان   و همدردي و یا گفتراستاي در را و نصیحت مشفقانه به مظلومان 
  .)137 :1381(ایزدي، گیرد رومان دربراحقاق حقوق محبراي 

 ،هاي مهـم نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران      یکی از مأموریت ،با این توصیف
هـاي اسـالمی و مستضـعفان جهـان اسـت کـه در        ها و نهضت شبحمایت از جن

مدیریت آن برعهده سپاه پاسداران انقالب اسالمی و مـدیریت   ،جمهوري اسالمی
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کـه  شـود   مـی مطـرح    ین مأموریت، سؤاالت ذیلبا توجه به ا .عالی نهضتی است
  تالش داریم در این مقاله به آنها پاسخ دهیم:

  شود؟ چگونه تعریف می مبانی مدیریت عالی نهضتی چیست و. 1
گیرد و چگونه  ها را دربرمی هاي مدیریت عالی نهضتی کدام حوزه مأموریت. 2

  شود؟ تعریف می
مدیریت عالی نهضـتی را بـر اسـاس     تحقیق این است که اوالًما از این هدف 

و بگوییم که یک مدیر راهبردي نهضتی کنیم مبانی علوم انسانی اسالمی توصیف 
هـایی داشـته باشـد و سـپس بـا       چه ویژگیباید بر اساس مبانی مدیریت اسالمی 

ش را مشخص سازیم. مسئله مهم ما در ایـن  ا هاي مأموریتی حوزه ،تعریف نهضت
بـر اسـاس    آن هاي مـأموریتی  یت عالی نهضتی و حوزهتبیین نظري مدیر ،تحقیق

در مـا  به همـین دلیـل    گفتمان انقالب اسالمی و سیاست خارجی توحیدي است.
  .رو هستیم هنهضت روب  این مقاله با سه مفهوم مدیریت، مأموریت و

  
  تعریف مفاهیم. 2
 مبانی نهضت .1/2

 . جنـبش  ارسی استواژه خیزش و جنبش در زبان فمعادل اي عربی  واژه ،نهضت
اسم مصدر از جنبیدن است که ابتدا در علم نجوم کاربرد داشته و همانند واژه  نیز

کنایه از  این واژه .  انقالب از این علم در علوم سیاسی به عاریت گرفته شده است
 و  در علم نجوم اسـت  »نخستین حرکت سیارات«حرکت قلم قضا و قدر در لوح 

هاي فکري  ها و خیزش به حرکت  ، ی و علوم اجتماعیبه طور کلی در علوم سیاس
شود که درصـدد اصـالح جامعـه در ابعـاد مختلـف زنـدگی        و اجتماعی گفته می

هـاي   اجتماعی یعنی از توزیع قدرت سیاسی تا توزیع عادالنه امکانات و فرصـت 
این  در فرهنگی تا اصالح نظام سیاسی باشند.  اصالح فکري، از مادي و معنوي و

  .تعریف نهضت اشاره خواهد شد مفهوم و بارههاي مختلف در به دیدگاه قسمت
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یعنـی  آن امـا مفهـوم و معنـاي     ،واژه نهضت در قـرآن ذکـر نشـده    :قرآن و سنت
 .اسـت به کـار رفتـه   در ابعاد مختلف فردي و اجتماعی  اي به طور گسترده اصالح، 
اصالح و فساد از  و واژهد .قرار دارد فساددر برابر  ،سامان بخشیدنبه معنی   اصالح
در  . اصـالح  انـد  هاي متضاد قرآنی است که در قرآن کریم به کرات بیـان شـده   زوج

محـیط   بارهگاهی در ،قرآن گاهی درباره رابطه دو فرد است مانند اصالح ذات البین
بـه کـار   محیط بزرگ اجتمـاعی  در رابطه با نیز و گاهی شود  استعمال میخانوادگی 

قـرآن در تعبیـري کلـی،     .)7 :1368(مطهـري،   مورد بحث اسـت  که اکنونرود  می
إنْ أُریـد إال  «فرمایـد:   از زبـان حضـرت شـعیب مـی     و  خواند پیامبران را مصلح می 

ه أُنیبإلَیو کلْته تَولَیفیقی إال باهللا عا تَومو تتَطَعا اسم الَحریشـه   .) 88 /(هـود » اإلص
شـود و چنـین    مـی  به صورت بارزي مشـاهده  ،(ع)طهارطلبی در سیره ائمه ا اصالح
 . حضرت علـی(ع)  هاي آنها قابل فهم و استفاده است در رهنمودها و خطابهمعنایی 

 ،خدایا« دهد: چنین توضیح می ، هاي سیاسی و اجتماعی نقش خود را از نظر فعالیت
 رقابـت در کسـب قـدرت یـا     تو خود آگاهی که آنچه از ناحیه ما صورت گرفـت،  

هـاي راه توانـد و اصـالح     بلکه براي بازگرداندن سنن تو که نشـانه  ،طلبی نبود فزون
آشکار و چشمگیر در شهرهاي تو بود تا بندگان مظلوم و محرومـت امـان یابنـد و    

    .) 131خطبه  ،  البالغه (نهج »مقررات به زمین مانده تو از نو به پا داشته شوند
بـا آوردن     کبار صحابه در ایام حج حضرت امام حسین(ع) در جمع بزرگی از

نقش خود را در اقداماتی که قصد آنها را داشته اسـت بـه عنـوان      هاي پدر، جمله
نامه معروف خود به برادرش محمد  . ایشان همچنین در وصیت کند مصلح بیان می

کـامجو یـا آشـوبگر و      ، طلـب  قیام من قیام فردي جاه«فرماید:  بن حنیفه چنین می
. اراده دارم  ام وجوي اصالح کار امت جدم به پـا خاسـته   در جست ،یستستمگر ن

حضـرت   . »امر به معروف و نهی از منکر کنم و به سیرت جد و پدرم رفتار نمایم
پیـروان صـادق آنهـا     و  طلبی را شیوه همه امامان معصوم امام کاظم(ع) نیز اصالح

به تحقیق من « فرماید: کند و در حدیثی خطاب به یکی از اصحابش می معرفی می
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بـر    ، که درود خدا بر آنان بـاد  ـکنم که همه اجداد من   اي را نقل می براي تو گفته
، امـا   ، به درسـتی کـه حـق و باطـل را هـوادارانی      اند و آن اینکه آن تأکید ورزیده

اند که براي اصالح اجتماع مسلمانان بـه وسـیله مـا بـه درگـاه       مداران کسانی حق
رحمتـی بـراي پشـتیبانی ناتوانـان و     ماننـد  خدا نیز مـا را    . کنند میخداوند زاري 

انگیزد و اینان که اصالح اجتماعی را به رهبري و هدایت مـا   هاي مردم برمی توده
تشکیالت و از سرسـپردگان    ، حزب  نزدیکان،  ، از پیروان راستین  ، طلبند از خدا می

بـر اسـاس آیـات و     (عج)هـدي ظهور حضـرت م  ،سرانجام .» به والیت ما هستند
در راستاي گسترش عدالت در جهان و رفع ظلـم از آن خواهـد    ،شمار روایات بی

. فلسـفه قیـام و    بود و آخرین مصلحی است که بـه داد مظلـومین خواهـد رسـید    
طلبی دائمی میان مسـلمانان بـه ویـژه     اصالح حضور حجت(عج) دلیل روشنی بر

 ، اسالمی است و هر مسلمانی به حکم اسالماي  طلبی روحیه . اصالح شیعیان است
شـأن   زیرا هم به عنـوان  ،طلبی است طلب یا طرفدار اصالح خواه یا ناخواه اصالح 

. همچنـین   اسـت  (ع)هاي ائمـه اطهـار   و هم از سیرهشده در قرآن مطرح  پیامبري
شود  محسوب میمصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر   طلبی یکی از اصالح
  .)8 :1368  ، مطهري (شهید  ز ارکان تعلیمات اجتماعی اسالم استکه ا

نهضـت را کوشـش    ،  شناسان سیاسـی  یکی از جامعه تام باتامور  :دیدگاه اندیشمندان
جمعی براي رسیدن به هدف یا مقاومت در برابر دگرگـونی در یـک جامعـه اطـالق     

اجتمـاعی   انـه طلب نهضـت را حرکـت اصـالح    ،کند. استاد شهید مرتضـی مطهـري   می
 ، مطهـري  (شـهید   که به دنبال تغییر وضع موجود بـه وضـعی مطلـوب اسـت    داند  می

کوشـش   و حرکت مردمـی   هیجان، «نهضت به معنی  ،  در تعریفی دیگر .) 9: 1368
جمعی براي رسیدن به هـدفی روشـن بـه ویـژه دگرگـونی در بعضـی نهادهـاي        

در برابـر احـزاب یـا    نهضـت   ،توصیف شـده اسـت کـه در ایـن معنـا     » اجتماعی
هـاي اجتمـاعی و    جنـبش  . دکتـر مـوثقی،   شـوند  هاي فشار در نظر گرفته می گروه

یکـی   ،  دکتـر حمیـد احمـدي    .داند سیاسی را از مقوله تغییر و تحول اجتماعی می
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با مفهوم اقدام جمعی به تبیین مفهوم    ها نهضت بارهنظر در دیگر از اساتید صاحب
شناسی  یکی از مفاهیم مهم در جامعهبه عنوان جمعی  اقدام .نهضت پرداخته است

هـاي   نهضـت را گـروه  دکتـر احمـدي   .  هاي مختلف است داراي رهیافت ،سیاسی
بـا   هسـتند و   اي در نظر گرفته که در پی دستیابی بـه اهـداف خـاص    یافته سازمان

اي  نهضت پدیده توان گفت  هاي مختلف، می توجه به تعاریف ارائه شده از دیدگاه
درصدد تحول در  بشري یا الهی  ،  طلبانه که بر اساس فکري اصالحاست اجتماعی 

جـز  آمیز جمعی یـا    هاي مسالمت ابعاد مختلف حیات اجتماعی با استفاده از شیوه
گونه که اشاره شد نهضت یا  . همان شود ن بوده است و لزوماً به انقالب ختم نمیآ

غه اصالح نظم سیاسی و اجتماعی را دغداغلب مولود اجتماعی است که  ،  جنبش
. کنـد  همدلی و همراهی فکري و عملی مردم را جلب مـی  و در یک جامعه دنبال 

در قالـب  آمیزي براي تحقق امور و تفکـر اصـالحی    به صورت مسالمت همچنین
نظامی  هاي سیاسی و شبه سازمان ها و هاي سیاسی قانونی یا گروه نهادها و سازمان
  کند. می غیرقانونی مبارزه

با توجه به هویت اسالمی انقالب اسالمی ایران و  هضت در نظر رهبران انقالب:ن
نهضت همان برداشتی است که از قرآن   رهبران مذهبی آن، برداشت آنها از مفهوم

 امام خمینـی(ره)  صورت گرفته است. (ع)اطهار هسنت پیامبران(ص) و ائم ، کریم
.. تمـام ادیـان   .« :کنند می تبیین گونه را این مستضعفین علیه ظلم مستکبران همبارز

ها برخاسته و با کمک مستضعفین بر علیه مسـتکبرین حملـه    تودهمیان آسمانی از 
و مسـتکبرین را بـه    همستضعفین در طول تاریخ به کمک انبیـا برخاسـت   ....اند برده

  . )189 :6 جلد ، نور (صحیفۀ ...اند هجاي خود نشاند
 نتوانند  که مستکبري در زمیـن نباشد و مستکبریناین است  تعلیمات اسالم براي«

 همستضعفین را استثمار کنند. ما به تبــــع تعالیم عالی قرآن و آنچه از اسالم بـر سـیر  
چنـــانچه در قـرآن نقـل      انبیـا  هبه دست آوردیـم و از سـیر   هو ائم رسول اکرم(ص)

ـ  ،فرماید به دست آوردیم می ا هـم مجتمـع شـوند و بـر     آن است کـــه مستضعفین ب
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  ).71: 6(صحیفۀ نور، جلد  مستکبرین شورش کنند و نگذارند حقوق آنها را ببرند
 ، آیـد  در تعریف نهضت بـه دسـت مـی   بیانات امام خمینی(ره) مطابق آنچه از 

هـاي   نهضت همان مبارزه با ظلم ظالمان و احقاق مظلومان است که توسـط تـوده  
 دیگر، نهضت از دیدگاه حضرت امام(ره) به سخن .پذیرد مستضعف صـورت می

 امـام(ره)  ،در همین راستا .مین علیه ظالمین استوطلبانه از سوي مظل حرکتی حق
و ظهــور حضــرت  و امــام حســین(ع) علــی(ع)امــام هــاي انبیــا و قیــام  حرکــت
مورد تجزیه و تحلیل   را در راستاي نجات مظلومین از دست ظالمین  (عج)حجت
هـاي مهـم انقـالب     یکی از اسـتراتژي  حضرت امام(ره) ،ین رواز ا. دهند قرار می

  فرمایند: کنند و می اسالمی ایران را دفاع از مظلوم ذکر می
مـا وظیفـه داریـم     .ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محـروم را نجــات دهـیم   «

 همین وظیفه است که امیرالمـؤمنین(ع)  .پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم
ونوا فـرماید: و کـُ دهد و می فش به دو فرزند بزرگوارش تذکر میدر وصیت معرو

 »باشـید یاور و پشتیبان سـتمدیده   و  دشمن ستمگر ،مظلوم عوناًلظالم خَصماً و للل
هـا را بـه    اي نیز مبارزه با امریکا و ابرقدرت اهللا خامنه آیت. )44: 6نور، جلد  هصحیف(

ها و  طلبی و تصرف محیط زندگی ملت زیاده ، خاطر بنا شدن زندگی آنها بر زورگویی
  دهند. محروم کردن آنها به نفع خود مورد تأکید قرار می
توان مدیریت نهضتی را در راسـتاي   به طور کلی از مجموعه تعاریف فوق می

پشـتیبانی و هـدایت    ، منویات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري سـازماندهی 
 مقابلـه بـا نظـام سـلطه جهـانی دانسـت.       و غیراسـالمی در   هـاي اسـالمی   جنبش
استکبارسـتیز، امریکـا و   و محـور مقاومـت   هاي اسـالمی و غیـر اسـالمی     جنبش
مدیریت نهضتی بـه دنبـال    رو، هستند. از این گران هاي حامی او محور سلطه حلقه

  .است ستیزان حمایت و تقویت محور سلطه
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  مدیریت نهضتی. 2/2
شناسی  شناسی و معرفت رآمده از مبانی هستیب ،تعریف مدیریت در حوزه نهضتی

توحیدي است و از آنجا که غایت مدیر نهضـتی متفـاوت بـا مـدیریت سـکوالر      
مـدیریت  مانند توان با عباراتی  مدیریت نهضتی را می .دارد تعریفی متفاوتاست، 

مبـانی    و فرماندهی ارزشی و جهادي نام برد که همـان مـدیریت اسـالمی اسـت.    
طلبـی،   گرایی، امامت، عدالت ی در وهله اول بر خدامحوري، وحیمدیریت اسالم

نگـاه   ،در عـین حـال   و گرایی، بصیرت، معنویت و صداقت اسـتوار اسـت   آخرت
هاي چندبعدي بـا   فعالیت ،نگري با افق زمانی بلندمدت آینده که داردنیز راهبردي 

از  خالقیــت و منطــق اســتداللی کیــد بــر نــوآوري وأت ، نیروزایــی خاصــیت هــم
اهللا  حضــرت آیــت). 34: 1380 ، ســاززاده شــانه  داوري،(اســت هــاي آن  ویژگــی
دانند و در  هاي مدیریت اسالمی می اخالق انسانی و اقتدار را از شاخص ،اي خامنه
  فرمایند: میراستا همین 

مدیریت اسالمی یعنـی اخـالق    .تان را اسالمی کنید توانید مدیریت هر چه می«
 /5/2 ،ندسـا  فرمانـدهان  بـا  دیـدار  در ،(بیانـات  »دار مدیرانـه انسانی به اضافه اقتـ 

اگر بخواهیم تفاوت فرماندهی و مدیریت نهضتی را با مدیریت سـکوالر   .)1377
  توانیم به موارد ذیل اشاره کنیم: می ،برشماریم

 ،هدف رسیدن به سود و منفعت فردي و سازمانی اسـت  ،در مدیریت غربیـ 
  تی هدف قرب الهی است.که در مدیریت نهض در حالی

کنـد و   یک تکلیف و مسئولیت نگاه مـی مانند به شغل خویش   مدیر نهضتیـ 
  .داند خود را در محضر خدا پاسخگو می

کفایـت و بـا   به انـدازه   و سود هدف اول نیست ، در نظام فرماندهی نهضتیـ 
  آید. به دست میرعایت اصل عدالت 

ها با مصالح عمـومی   این روش دست آوردن سود، عدم مغایرته در روش بـ 
  .و سایر موازینی که مشروعیت دارند، شرط است
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هدف و غایت اصلی کمال و چون  مدیریت نهضتی ،در دیدگاه نظام ارزشیـ 
ریزي بـه سـوي تحقـق ایـن      مدیریت و تمام اصول برنامه ،رشد الهی انسان است

  .شود گیري می هدف جهت
زیرا معتقـد   ،دهد گفتمانی آن را شکل میمداري دال  والیت ،در مدیریت نهضتیـ 

عـدالت از کمتـرین خطـا    دلیـل  ده و بـه  شـ است عقل الهی در شخص ولی متبلـور  
 1توان الگوي مدیریت نهضتی را به شکل زیـر نشـان داد.   . در پایان میبرخوردار است
  ده است.شها بیشتر از دیدگاه مقام معظم رهبري استخراج  این شاخص

  
  ی نهضتیهاي مدیر عال شاخص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي مدیریت عالی نهضتی مأموریت. 3
 ،ترین مأموریت مدیریت عـالی نهضـتی   طور که در مقدمه این مقاله آمد مهم همان

و   هـاي اسـالمی و استکبارسـتیز    حمایت از جریان حرکت اسالم نـاب و جنـبش  

                                                                                                                                         
  براي مطالعه بیشتر در این زمینه مراجعه شود به:. 1

جـویی از   راه ؛فرمانـدهی و مـدیریت اسـالمی    )،1393( مرکـز امامـت   دانشگاه جامع امـام حسـین(ع)،  
   .عالی)اي(مدظله ال حضرت امام خامنه يها و آرا اندیشه

مدیریت 
عالی 
 نهضتی

 اخالق اسالمی 

 گرایی  تکلیف

 عدالت 

 مداري  عزت

 نگري  آینده

 گاري توحیدان مداري  والیت

 داري  مردم

 توکل  

 عاقل و مدبر  

 اقتدار مدبرانه

 شجاعت 
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یـت در ذیـل هـدف اصـلی     ایـن مأمور و است حمایت از مظلومان و مستضعفان 
نکـه  آقبـل از   .یعنی ایجاد تمدن نوین اسالمی تعریف شده است ،انقالب اسالمی
هـاي   همشخصـ   الزم اسـت  ،هاي ویژه مدیر عالی نهضتی اشاره کنـیم  به مأموریت

 ،اي بررسـی کنـیم تـا در ذیـل آن     اهللا خامنه در اندیشه آیترا تمدن نوین اسالمی 
  شود.یین مأموریت مدیر عالی نهضتی تب

  
 اي اهللا خامنه مدن نوین اسالمی در اندیشه آیت. ت1/3

بـه کمـک مبـانی دینـی و قرآنـی بـه       است همواره تالش داشته  اي اهللا خامنه آیت
 ،از تعریف تمدن نـوین اسـالمی  وي پیش  بازتعریف تمدن اسالمی نوین بپردازد.

 و دانـش  از نسـتند توا اروپـا  مردم روزي« فرماید: و میکند  میتمدن غربی را نقد  
 یـک  تمـدن  این. کنند ریزي شالوده خود براي را تمدنی و استفادهمسلمین  فلسفه
 بـه  کردنـد  شـروع  ها اروپایی میالدي هفدهم و شانزدهم قرن از. بود مادي تمدن
 گونـاگون  ابزارهـاي  ازمحابـا   بی بود مادي چون و جدید تمدن یک ریزي شالوده
 ها ملت کردن مغلوب سمت به رفتند، استعمار متس به]  طرفی از[ کردند؛ استفاده
از  را خودشان هم طرف یک از رفتند؛ ها ملت ثروت کردن غارت سمت به رفتند،
 بشریت عالم بر را تمدن این و تجربه با و فناوري با و علم با کردند تقویت درون
 یـن ا. دادنـد  انجـام  قـرن  پـنج  چهار در ها اروپایی که بود کاري این. کردند حاکم
 سهولت ،سرعت ،فناوري از زیبایی هاي جلوه کردند، عرضه دنیا به آنها که تمدنی

 تـأمین  را هـا  انسـان  خوشبختی اما ؛گذاشت مردم اختیار در را زندگی ابزارهاي و
 اسـیر  را هایی ملت کوبید، عدالت فرق بر عکس، هب و نکرد برقرار را عدالت .نکرد
 دچـار  هـم  خـود  درون در کـرد؛  تحقیر را یهای ملت کرد، فقیر را هایی ملت کرد،

. شـدند  پـوچ  و پوك معنوي لحاظ از و شدند فاسد اخالقی لحاظ از شد، تضادها
 به غربی برجسته سیاستمدار یک. دهند می گواهی معنا این به ها غربی خود امروز
 راسـت . کنـیم  مـی  حـس  را ایـن  و اسـت  پـوکی  و پوچ دنیاي ما دنیاي گفت من



ت
وری
مأم

 و 
نی
مبا

ی؛ 
ضت
 نه
لی
 عا
ت
یری
مد

  ها 
 

 

 141  

 

 

 بـراي  خطرنـاکی  بـاطن  امـا  ؛داشـت  برقی و  پرزرق ظاهر ،مدنت این که گوید می
 در .دهـد  مـی  نشـان  دارد را خـود  ،غربـی  تمـدن  تضادهاي امروز. داشت بشریت
 هم دنیا سراسر در اینها  سلطه تحت مناطق در جور، یک اروپا در جور، یک امریکا
  .)8/10/94 ،(بیانات» جور یک

بیان تضـادهاي درون آن پیشـنهاد    شناسی تمدن سکوالر و ایشان بعد از آسیب
  :ایجاد تمدن نوین اسالمی را دادند و فرمودند

یـام  تلـک  و. اسـت  اسالم نوبت امروز است، ما نوبت امروز« ها  االَ ـداولُ ـینَ  نُ ب 
 را اسـالمی  نـوین  تمـدن  خـود،  همـت  بـا  کـه  است مسلمین نوبت امروز .الناس
 کردنـد،  استفاده مسلمین دانش از زرو آن ها اروپایی که همچنان. کنند ریزي شالوده

 امروز] هم[ ما کردند، استفاده مسلمین  فلسفه از کردند، استفاده مسلمین  تجربه از
 بـراي  کنیم می استفاده جهانی موجود ابزارهاي از کنیم، می استفاده جهان دانش از
 وظیفـه  ایـن . معنویـت  روح بـا  و اسـالمی  روح با منتها اسالمی، تمدن کردن برپا
  .»است ما مروزا

رسـیدن  بـراي   اي را گانه اي مراحل پنج اهللا خامنه حضرت آیتراستا، در همین 
مرحله را بـه ترتیـب     پنج ،مراحلاین  تبیین درکردند و به تمدن اسالمی طراحی 

  زیر عنوان کردند: 
 بایـد  آن از پس و است اسالمی انقالب گیري شکل یند،افر این در اول  مرحله
 نظـام  ایجاد نیز) ره(خمینی امام بزرگ هنر که شود تشکیل اسالمی نظام بالفاصله
 تشـکیل « داریـم،  قـرار  آن در اکنون که را سوم مرحله انقالب، رهبر .بود اسالمی
 اسـالمی  کـامالً  معیارهـاي  و الگوها اساس بر دولتی تشکیل یعنی »اسالمی دولت

 بـه  نوبت است، نشده محقق کامل طور به مرحله این وقتی تا: افزودند و خواندند
 اسالمی زندگی سبک موضوع صورت، این در و رسد نمی اسالمی جامعه تشکیل

 در نهایی گام ایشان، .ماند خواهد باقی جامعه در سازي گفتمان سطح در صرفاً نیز
 و دانسـتند  اسـالمی  تمـدن  تحقـق  را اسـالمی  انقـالب  اهـداف  گانـه  پنج مراحل
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 تـأثیر  معنـاي  بـه  بلکـه  ،نیست ورگشاییکش اسالمی، تمدن که کردند خاطرنشان
  ).6/2/95(بیانات  است اسالم از ها ملت فکري پذیرفتن
تحقـق تمـدن    ،اي اهللا خامنـه  طور که مشاهده کردیم در نظام اندیشه آیت همان

اي اسـت   یند پنج مرحلـه ابلکه داراي فر ؛پذیر نیست نوین اسالمی به یکباره امکان
  .ده استکه در نمودار ذیل نمایش داده ش

  
  مراحل تکوین تمدن اسالمی

  
  
  
  
  
  
  
  
 بایـد  ،که به دنبال آن هستیم اسالمی نوین تمدن که اینجاست اصلی سؤال اما
مـدیر عـالی نهضـتی     نظر دورم ،الگو یک عنوان بهتا  باشدداشته  ییها ویژگی چه
 چیست؟ نوین تمدن این يها شاخص ترین مهم واقع در ؟گیرد قرار

 توأمان اسالمی، نوین تمدن کلیدي نقطه اي خامنه اهللا آیت هاي  اندیشه اسبراس
عدي تک هاي  نگاه از احتراز و معنویت و مادیات بودن اسـت  انسـان  به ناقص و ب. 
 مـورد  دینداري و اخالق هاي مرز علمی، پیشرفت و علم بهانه به نه تمدن این در

 و دیـن  از انحرافـی  و نظرانـه  تنـگ  تفاسـیر  بـا  نه و گیرد می قرار تخطئه و تهاجم
 تمـدن  در انسـان . شـود  مـی  مسـدود  عقالنیـت  و پیشرفت مسیر الهی، هاي  ارزش
 احتـرام  او قـدرت  و اراده بـه  و اسـت  ییواال جایگاه و قرب ارج، داراي اسالمی

 تشکیل تمدن
 اسالمی

گسترش همزیستی 
 امت اسالمی

 تشکیل جامعه
 کشور) اسالمی(

 استقرار الگوها

 تشکیل
 دولت اسالمی

تعالی رفتار 
 کارگزاران 

 تشکیل
 نظام اسالمی

ساختارسازي 
 کالن حکومتی

 وقوع انقالب
 اسالمی

تغییر و تعالی 
 ها  ارزش
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 بـر  حرکـت  بـه  مجـاز  و بند و قید بدون و ها ر حال،  عین در اما. شود می گذاشته
 بـه  اسـالمی  نوین تمدن در. نیست خود نفسانی هاي  واستهخ و هوس و هوا مدار
 سـوي  از خـورده  زخـم  انسـان  به و شده توجه بشري امروز هاي  ظرفیت و ها نیاز

 شناسـى  مفهومتوان  می. شد خواهد بخشیده کرامت غیرالهی، هاي جریان و مکاتب
 تمـدن  نایشـا  کـه  کـرد  خالصـه  گونه این را اي خامنه اهللا آیتدیدگاه  ازرا  تمدنى
  :کنند می تبیین و تحلیل سطح دو در را اسالمى
 داننـد  مى اي واره نظام را اسالمى تمدن ایشان ،)خرد سطح( اول سطح در: یکم

 غایـت  بـه  او تـا  کند مى مهیا) مخلوق( انسان براي را یعزتبا و خوب زندگى که
  .یابد دست) خالق( متعال نظرخداي مورد

 هـدف  و انـداز  چشم را اسالمى تمدن شانای ،)کالن سطح( دوم در سطح: دوم
 و کننـد  مـى  تبیـین  و تعریف بشري اجتماعات میان در اسالمى امت حرکت غایى
 رسـمیت  بـه  بحـث  ایـن  در را اقلیمـى  و فرهنگـى  شرایط تفاوت وها  ملت تنوع
   .)1393 (بهمنی، شناسند مى

ه در رسیم کـ  از مجموعه مطالعه مراحل تکوین تمدن اسالمی به این نتیجه می
سـازي در طـراز    ملـت  ؛سه مرحله مهم را باید طـی کـرد   ،حوزه کاربردي و عمل
ایجــاد دولــت اســالمی ،  (ایجــاد جنــبش جهــت انقــالب) تمــدن نــوین اســالمی

در  .زیستی امت اسـالمی  گسترش همبراي و تشکیل جوامع اسالمی  سازي) (نظام
ن اساسی جمهـوري  (قانو و اسناد باال دستی  واقع از مراحل تکوین تمدن اسالمی

توانیم سه مأموریت  می )و مقام معظم رهبري هاي امام خمینی(ره) اندیشه اسالمی،
  .نیمبراي مدیریت عالی نهضتی تعریف کرا حیاتی 

  
  مدیریت عالی نهضتیهاي  مأموریت. 2/3

اي  اهللا خامنـه  هاي تمدن نوین اسالمی از دیدگاه آیت اکنون که با مفهوم و شاخص
 .تـر شـده اسـت    هاي مدیر عالی نهضتی مشخص ظایف و مأموریتو  ،آشنا شدیم
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(تولیـد   سـازي  ملـت  ؛سه مأموریت خاص دارد ،مدیر عالی نهضتی در این جهت
راسـتاي  در  و حفـظ دولـت محـور مقاومـت     سـازي)  (نظام سازي دولت جنبش)،

همـه   بدیهی اسـت  .زیستی امت اسالمی گسترش همبراي تشکیل جوامع اسالمی 
ایـن سـه   سـو بـا    هم.. .مستشاري و ، فرهنگی ، دیپلماسی نظامی، هان،هاي ن فعالیت

  .گردد مأموریت مهم طراحی می
  

  تمدن نوین اسالمی بهبراي رسیدن  گانه مدیریت عالی نهضتی هاي سه مأموریت
  

  
  
  
  
  
  
  

اگـر   شـود و  مـی  این سه هدف و مأموریت اصلی با ابزارهاي مختلـف انجـام  
صـفت نهضـتی بـه خـود     باشـند،  ت ایـن سـه هـدف    ابزارهاي مختلف در خدم

دیپلماسـی عمـومی     آشکار و اگر دیپلماسی با اشکال پنهان، . براي مثال،گیرند می
دیپلماسـی نهضـتی نـام    داشته باشـند،  قرار   در خدمت این سه هدف و مأموریت

رسانه و غیره در خدمت ایـن سـه هـدف باشـند     ،  فرهنگ،  اگر اقتصاد و گیرد می
مدیریت  ،در واقع .فرهنگ نهضتی و یا رسانه نهضتی خواهند بود ضتی،اقتصاد نه

نظامی و اطالعـاتی   دیپلماسی، سیاسی،،  تمام ابزارهاي الزم فرهنگی  عالی نهضتی
  به عمق بخشی انقالب اسـالمی رسیدن هاي نهضتی براي  را در خدمت مأموریت

تبیین مختصر هر کـدام از  در ادامه به  .گیرد و ایجاد تمدن نوین اسالمی به کار می

 تولید جنبش

 سازي دولت

 حفظ دولت انقالبی
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  :پردازیم هاي مدیریت عالی نهضتی می مأموریت
در  .آیـد  هر نهضت و جنبشی یک شبه به وجود نمـی  سازي و تولید جنبش: ملت
مـدیر   اجتماعی متفـاوت اسـت)   يها با توجه به زیرساختکه یند زمانی (ایک فر

تحول اجتمـاعی در  ریزي دقیق و نرم  با یک برنامهباید مأموریتی را عالی نهضتی 
هاي ارزشـی و هـویتی اتفـاق     تحول اجتماعی در حوزهابتدا . یک هدف آغاز کند

هـا   حکومت ،در آن شاهد تغییراتی هستیم کهدر دوران بعد از جنگ سرد  .افتد می
بدون وجود تهدید و اجبـار، یـا تطمیـع و هزینـه محسوسـی      گاهی ها  دولت یا و

  ظهور قدرت جدیدي اسـت کـه از آن بـه   این تحوالت مبتنی بر  .سرنگون شدند
هـاي   هـا و ارزش  از طریق تولید و توزیع آمـوزه  که شود عنوان قدرت نرم یاد می
را هدف قرار   مورد نظرهاي ارزشی و ارکان حمایتی کشور  خاص و جذاب، بنیان

ایـن   .کند اتی ایجاد میتغییردر آن و در راستاي وضعیت مطلوب خویش دهد  می
هـا و   هاي تولیـد و توزیـع اندیشـه    ها و شبکه معموالً از زیرساختگونه تغییرات 

یعنـی   ،شـود  اي آغـاز مـی   هاي آموزشی، فرهنگی و رسانه حوزهبه ویژه ، هنجارها
هـاي   هایی که معمـوالً خـارج از افـق دیـد و نظـارت راهبـردي سـرویس        عرصه

  اطالعاتی سنتی قرار دارد. 
درت نـرم حکایـت از آن دارد کـه    قـ مانند هاي نوینی  بررسی مفاهیم و نظریه

رغم تمام اختالفاتی که در دو رویکـرد غربـی و شـرقی      بهالگوي مفهومی مذکور 
هاي بازیگران مختلف در عصر حاضـر،   تواند در تأمین خواسته می ،شاهد آن بوده
توانایی حفظ هویـت   ،). در واقع قدرت نرم48: 1389(افتخاري، کند  ایفاي نقش

اقداماتی کـه  همه با این تعریف و نگرش  و ویت دیگران استو تأثیرگذاري بر ه
هاي فکري، باورها و الگوهاي رفتاري نظام سیاسی،  شود تا زیرساخت موجب می

 ملل پخش گرددمیان حفظ و یا در اقتصاد، فرهنگ و سیاست  هیک نظام در حوز
ریجی ماهوي، ذهنی، تـد تغییراتی تغییرات حاصل از تهدید نرم  .شود را شامل می

هاي فیزیکی و با اسـتفاده   با آرامش و خالی از روش ههمرا که افزارانه است و نرم
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قدرت هنجارسازي از طریق تبلیغات، رسانه، احزاب و شیوه القـا و اقنـاع انجـام    
نرم، هویت و هنجارهاي یک  قدرتترین نقطه مورد حمله  رد. در واقع مهمیپذ می

در الیـه  کـه  ه الیه تشکیل شده اسـت  واحد سیاسی است. هر واحد سیاسی از س
امـا   ؛وجـود دارد (سـازمان)  ساختار  ،در الیه دومو ها  دولت )عملکردرفتار (اول 
بخـش   ،ترین بخش هر نظام سیاسی ترین و راهبردي کلیدي ،ترین عمیق ،ترین مهم

  ایده و هویت است.
  

  ساختار و رفتار ایده، 
  
  
  
  
  
  

گیـري   مـدیریت ادراکـات و احساسـات و بهـره     اگر مدیر عالی نهضتی بتواند بـا 
هـا و هنحارهـاي کشـور هـدف را نشـانه رود       ارزش هوشمندانه از قدرت نرم خـود  

  گفتمــان  بــا متناســب رفتارهــايو  خــودي تولیــد هنجارهــاي ،خــودي هــاي ارزش
  شود.   ایجاد می
تولیـد   ،سـازي  ملـت براي ترین اقدام مدیریت عالی نهضتی  ترین و کلیدي مهم
قدرت نرم حریف دچار فرسایش و  . اگرهاي خودي در کشور هدف است ارزش

 هسـته اولیـه،    کـه تشـکیل  شد  سازي وارد حوزه جنبش ،عدم مشروعیت شد باید
تقویـت بنیـه    هاي تشکیالتی اعم از پرورش کادرهاي مـدیریتی،  ایجاد زیرساخت

،  امنیتی تی،اطالعا اجتماعی،، هاي فرهنگی ایجاد زیرساخت،  اقتصادي و نظام مالی
  .است محورهاي کلیدي آن ترین مهم وري و غیرهافن ، اي رسانه ارتباطات،

 ایده

  ساختار
 رفتار
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 ،فعـال نگـه دارد  شـده را  نکه بتواند جنـبش تولیـد   ایمدیر عالی نهضتی براي 
 جریان نخبگی ،نارضایتی عمومی ،اي اجتماعی نیازمند آن است که از عوامل زمینه

اد جـ رسیدن بـه قـدرت و ای  براي جنبش به و کارگزاري نهایت استفاده را ببرد تا  
بر همین اساس در حوزه مسائل اجتماعی، ظهـور و بـروز هـر     .دولت کمک کند

در آن محـیط    گیـري  هـاي مناسـب شـکل    جنبش اجتماعی نیازمند شرایط و زمینه
گیـري جنـبش    هاي مساعد شکل که شرایط و زمینه یعنی تا زمانی ،اجتماعی است

ثیرگـذار  أوجود نیاید، هر چند عوامـل مختلـف ت  ه ب  عهدر بستر اجتماعی یک جام
هم وجود داشته باشند، پدیده تکوین نیافته و به ظهـور عینـی خـود نیـز      يدیگر

هـاي اجتمـاعی بـا     در حوزه ظهور و بروز جنبش ،نخواهد رسید. در همین رابطه
گیـري   هاي سیاسی و اجتماعی (سـاختاري) بـراي شـکل    مجموعه شرایط و زمینه

گیري  شکل ،رو هستیم که در کنار عوامل دیگر، نقش مهمی در تکوین هروبپدیده 
هاي سیاسی و اجتماعی در جامعه دارند. این  یند امنیتی شدن جنبشاو همچنین فر
 زمینه مساعد را براي اثرگذاري عوامـل کـارگزاري و یـا ارادي    ،يرشرایط ساختا

. بر اساس مدلی که در زیر کنند هاي اجتماعی فراهم می ثیرگذار بر ظهور جنبشأت 
گیـري یـک جنـبش اجتمـاعی در فضـاي اجتمـاعی،        ارائه شده اسـت، در شـکل  
هاي ساختاري و چنـدین عامـل بسـیار مهـم کـارگزاري       مجموعه شرایط و زمینه
  .)1394 زاده، سهیم خواهند بود (کریم
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  گیري جنبش اجتماعی در فضاي اجتماعی  نمودار: شکل
  
  

  
  
  
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اندیشــمندان علــوم اجتمــاعی معتقدنــد کــه یــک پدیــده اجتمــاعی از لحظــه 
امنیتی، باید سه مرحله اساسی را  گیري تا لحظه ورود به معادالت سیاسی و شکل

تا در برخورد با منافع ملـی و   نداند و یا از سه فضاي متفاوت عبور کراز سر بگذ
 یاجتماعی هم از این قاعـده مسـتثن  هاي  شروع جنبش 1حیاتی کشور ظاهر گردد.

هـاي   گیـري پدیـده   هـاي شـکل   زمینـه  مدیر عالی نهضتی بایـد . ابتدا نخواهد بود

                                                                                                                                         
  براي مطالعه بیشتر به منبع ذیل رجوع شود:  .1
  . 1385اصغر افتخاري، کالبد شکافی تهدید، دانشگاه امام حسین(ع)، ـ 

هـا،   محرومیـت  هاي اقتصادي: ـ شرایط و آسیب
  يهاي اقتصاد ها و شکاف تبعیض

هـا،   محرومیـت  هاي سیاسـی:  ـ شرایط و آسیب
  هاي سیاسی ها، تحوالت، تغییرات و شکاف تبعیض

نظیـر   هاي فرهنگی اجتماعی: ـ شرایط و آسیب
هـاي قـومی، مـذهبی،     هاي هویتی، شکاف درگیري

هاي فرهنگی، تغییرات اجتمـاعی   نژادي، محرومیت
  عمیق جامعه  و .... 

ـان  ـ رهبران و نخبگان: ـا  رهبران و نخبگان جامعه و جری و  ه
هـــاي  گروهـــاي سیاســـی و اجتمـــاعی و توانمنـــدي

ایدئولوژیکی آنهـا در توصـیف وضـع موجـود و ترسـیم      
گذاري، سـازماندهی   وضع مطلوب، توانایی آنها در هدف

که توسـط    عمومی یبخش و بسیج منابع و میزان آگاهی
  گیرد.   آنها صورت می
نــوع و میــزان آزادي رســانه، هــاي عمــومی:  ـــ رســانه
اي، میــزان تأثیرگــذاري بــر افکــار  گــذاري رســانه هــدف

هـا، میـزان آگـاهی     گـري رسـانه   اي عمومی، میزان حرفه
بخشی عمومی تـوده و ایجـاد حـس مـؤثر بـودن کـنش       

  جمعی و.... 
هـاي   یـزان حمایـت  م المللـی:  ـ عوامل خارجی و بـین 

اي و جهــانی از جنــبش، میــزان مطــرح شــدن  منطقــه
 جنبش در عرصه افکار عمومی جهان و.... 

شرایط و بسترهاي 
 اري)اجتماعی (ساخت

هاي  جنبش
 اجتماعی

  عوامل کارگزاري 
 (داخلی/ خارجی)

هاي  جنبش
 اجتماعی
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ـ      اجتماعی را وجـود آورد کـه در صـورت عـدم     ه در فضـاي اجتمـاعی جامعـه ب
   به شرایط سیاسـی و اجتمـاعی جامعـه،   وي اعتنایی  مدیریت نخبگان حاکم و بی

ـ  به مرور زمان جنبش اجتماعی  امـل مختلـف داخلـی و خـارجی     وثیر عأتحـت ت
اسـاس نظـام    ،شود. در نتیجه میتقویت و وارد فضاي سیاسی و در نهایت امنیتی 

) و اینجـا بهتـرین فرصـت    1394زاده،  کریمکشاند ( سیاسی حاکم را به چالش می
  .براي تغییر سیاسی و جابجایی قدرت است

  
  
  
  
  

هاي اسالمی  هاي اجتماعی و نهضت نگامی که جنبشه سازي): (نظام سازي دولت
اد دولـت  جدر راستاي تحقق تمدن نوین اسالمی نیازمند ای ،به بلوغ کامل رسیدند

هـاي   هـاي اسـالمی و دولـت    اي حرکت اهللا خامنه در اندیشه آیت .اسالمی هستیم
ساالر دینی)  ي (مردمضد استبداد گرایی، برآمده از آن باید داراي سه ویژگی اسالم

بـه همـین    رضـوي).  حرم در 1390 اول فروردین  ،(بیانات و ضداستکباري باشند
سـیس  أسـازي از رهگـذر طراحـی و ت    نظـام یـک  نیازمند  ،سازي دولتدلیل براي 

 نظــام اقتصــادي، ماننــد نظــام سیاســی،  هــاي اجتمــاعی اســالمی گونــاگون نظــام
معظم رهبري در تحلیل آینـده بیـداري   مقام  هستیم. اي و غیره ساختارهاي رسانه

چگـونگی    مسـئله اصـلی شـما   « ها فرمودنـد:  اسالمی خطاب به سران این انقالب
ایـن همـان    ،ها خواهـد بـود   نویسی و مدیریت کشور و انقالب قانون،  سازي نظام

ــم تمــدن ــد اســت  مســئله مه ــات ســازي اســالمی مجــدد در عصــر جدی  ،(بیان
 يتهدیـد  ،هـاي تمـدنی   سازي براي حرکت نظامتوجهی به امر  ). کم14/11/1390

فریقا مـا یـک   ادر کشورهاي شمال «کردند: رود. ایشان تصریح  جدي به شمار می

ایجاد 
فضاهاي 
 امنیتی 

تشدید نارضایتی در 
 فضاي سیاسی 

تشدید نارضایتی در 
 فضاي سیاسی 
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در همـین    اواسط قـرن بیسـتم   .هفتاد سال پیش  اي داریم مربوط به شصت تجربه
،  در همین مصر انقالب شد .کسانی آمدند سر کار،  نهضت شد،  تونس انقالب شد

این موجب شـد کـه نـه فقـط آن     و سازي نکردند  نظام سازي کنند؛ نظام نتوانستند
هـا سـر کـار آمـده      بلکه حتی کسانی که به نام آن انقـالب  ؛ها از بین رفت انقالب

صد و هشتاد درجه جایشان را عـوض   .بودند خودشان از این رو به آن رو شدند
 مسئله در ر ایـن کـا   ).21/09/1391(بیانـات،  خودشان هم خراب شـدند و کردند 
 دپذیر رتصو سالمىو معیارهاي ا ها كالـم ساـسابر باید مدیریت و زيسا منظا
 و مدیریت و حکومت ئلهــ مس درو  یمـاشتباه بکن و یمدکر را هشتباا ینا ما گرا و

ــهم سمت به و کنیم شموافر را سالمىا رمعیا و كمال ،جامعه  یجرا يها  مفر ناــ
 کننده تعیین ،هــنقطاین  و فتر هداخو ینــب از سالمىا جامعه يمعنا ،یموبر نیاد
  .)20/4/1369، (بیانات تــسا 

سازي نقطه  سازي و دولت روشن است که نظام کامالً  ،با توجه به توصیف فوق
سازي در هر جنبشـی از اهمیـت    دولت .عطف مأموریت مدیر عالی نهضتی است

کل نگرفتن فراینـد  بسیار زیادي برخوردار است. به عبارت دیگر در بلندمدت، ش
هاي به وجود آمده حاصل آن خیـزش و   سازي بعد از بروز انقالب، ظرفیت دولت

بیشتر . شود با نگارش قانون اساسی آغاز می سازي نظام جنبش را هدر خواهد داد.
الزمـه  و رسند کـه بـه قـدرت رسـیده باشـند       ها زمانی به بلوغ و رشد می نهضت

مشـروعیت  .مشروعیت است ،مادي و ابزاريعالوه بر نیازهاي  ،حضور در قدرت
شود که قانونی شود و قـانون اساسـی هـر کشـور      عینی میزمانی  ،مردمی و دینی

 ،تا قانون اساسی خـوب نوشـته نشـود   و  ترین سند قانونی و باال دستی است مهم
و   سـازي  دولـت  گسـترده  و پیچیـده  رونـد  .سازي هم شکل نخواهد گرفـت  نظام
  :کرد بررسی عرصه چهار در توان را میسازي  نظام

  ؛خاستگاه بیرونی و یا درونی دولت اول:
  ؛سازي) ابزارها و منابع (مادي و یا درونی دولت دوم:
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  ؛کننده در دولت (موافق) و مخالف شرکت نیروهاي عمده سوم:
 لفـه ؤم چهـار  شـامل  خـود  کـه  دولت ساخت براي الزم عمده عناصر هارم:چ

  .)1391(قبادي، است گرایی توسعه و نهادسازي بروکراسی، نظم، برقراري) حوزه(
 کادرسازي، ایدئولوژي و رهبري،هاي  لفهؤم مسائلی مانندعالوه بر موارد فوق 

مردم  سازي آماده عمومی و افکار و انگیرش مدیریت ها، هزینه کاهش و نهادسازي
 .است  ثرؤسازي بسیار م در نظام

 به دولت تمام وظـایف امنیتـی،   از آنجا که بعد از به قدرت رسیدن و دستیابی
یکی کادرسازي و آموزش گیرد  قرار میجنبش رسانی به عهده  معیشتی و خدمات

مدیریت عالی نهضـتی وظیفـه    ؛ از این روسازي است هاي نظام ترین بخش از مهم
تالش چندین ساله گذشته را بـه منـزل    ،جانبه مدیران نهضتی دارد با آموزش همه

مدیران نظام آینده  و سازي است ترین بخش در نظام مهم ،آموزش .مقصود برساند
 ،هاي تمدن نوین اسالمی آموزش ببیننـد و در وهلـه دوم   باید مطابق با ارزش اوالً

 سیاسی و امنیتـی، ،  رسانی هاي خدمات هاي مدیریتی و تخصصی در حوزه آموزش
و  اقتصادي مالی و غیره موجب کارآمدي دولت برخواسته از نهضت خواهد شـد 

  .تداوم قدرت و مشروعیت دولت نهضتی را فراهم خواهد ساختهاي  زمینه
که مـدیر عـالی نهضـتی در حلقـه اول     زمانی  حفظ و بسط قدرت دولت نهضتی:

نهضـت را بـا    ،و در قـدم بعـدي  کـرد  اقدام به تولید جنبش و نهضت  ،مأموریتی
یتش به پایـان  سازي به قدرت رساند نباید گمان کند که مأمور سازي و دولت نظام

حفـظ قـدرت دولـت نهضـتی و مقابلـه بـا        ،بلکه کار مهم و حیاتی ،رسیده است
 خـود  حیـات  طـول  در اي جامعـه  یا و حکومت هر .تهدیدات نرم و سخت است

 را حلـی  راه اگـر  کـه  شود می ییها آسیب و تضادها ، ها دشواري ، مشکالت گرفتار
 مطالعـه  بـا  .پیمایـد  مـی  را انحطـاط  و زوال طریـق  نکنـد  جـو و جسـت  آنها براي

 بـا  را اولیـه  هـاي  گام ،اجتماعی مصلحان که یابیم درمی گذشته بزرگ يها انقالب
 تحمیـل  جامعه بر را جدیدي وضعیت و ساقط را حکومت و دارند برمی موفقیت
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 ولی ؛سازند می متحول را فرهنگی و اجتماعی ، سیاسی ساختارهاي تمام وکنند  می
 دچـار  ، باشـد  همگـان  مطلـوب  که آلی ایده جامعه بناي و انقالب اهداف تحقق در

هاي فراوان  و خونها  زحمتبا که هایی  ها و جنبش انقالب چه بسا .هستند چالش
و اما در میانه راه از مسیر خارج شدند یـا تغییـر رفتـار دادنـد      ،به قدرت رسیدند
اسـالمی  هاي مردمی و  دولتویژه ها به  به طور کلی تمامی دولت .سرنگون شدند

  ؛با سه تهدید مهم روبرو هستند
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي جهانی که قدرتاست  یآن دسته از تهدیدات ،منظور از تهدیدات خارجی
سـازند و از   گر دولت نهضتی را با خطر سرنگونی مواجـه مـی   اي مداخله و منطقه

 ،و غیـره هاي رنگـی   انقالب،  هاي نیابتی جنگ،  حمله نظامی مستقیم طریق کودتا،
دولت نهضتی باید داراي قـدرت بـاالي   دلیل، به همین  .سازند را سرنگون میآن 

تهدیدات مستقیم خـارجی قـدرت   برابر در  اطالعاتی و غیره باشد که اوالً نظامی،
دفاع داشته باشد و یا داراي چنان قدرت عظیم و بزرگی باشد که با موازنه قدرت 

در واقــع داراي قــدرت  و ممکن ســازندامکــان اقــدام نظــامی را غیــر ،و تهدیــد
  بازدارندگی باشند.

تغییر در افکار و محاسبات  ،ترین تهدیدات دولت نهضتی اما یکی از خطرناك
از مجموع بیانات مقام معظم رهبري کـه قبـل و بـه    . و رفتار نخبگان حاکم است

هاي  تهدیدات دولت 
 نهضتی

 ارجیختهدیدات 

تهدید بحران مشروعیت 
 ناکارآمدي  و

 تغییر رفتار تهدید
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می هاي اسال تهدیدات بیرونی و درونی جنبش بارهبعد از بیداري اسالمی درویژه 
  :توان به موارد مهمی اشاره کرد که در جدول ذیل آمده است می ،ایراد فرمودند

  
  اي اهللا خامنه هاي اسالمی از دیدگاه آیت هاي پیش روي نهضت آسیب
  هاي بیرونی آسیب  هاي درونی آسیب
  و قانون اساسی غربی هاي حکومتی  پیشنهاد مدل  ها سست شدن عزم

  البیوننفوذ میان انق   شدن انگیزه کم
  خرید عناصر سست  احساس پیروزي و راحتی خیال

  ایجاد هرج و مرج  سهم خواهی در غنیمت
  حصر اقتصادي  مرعوب شدن از هیمنه مستکبران

  ناامید کردن مردم  اعتماد به دشمن
  ترور نخبگان  مغرور شدن

  بد نام کردن نخبگان انقالب  روي کار آمدن افراد وابسته 
  جنگ داخلی بین ادیان و اقوام  اصیل انقالب اىه جریان راندن حاشیه
  

هـاي   و جنـبش  هـا   هاي برآمـده از نهضـت   اما مشکل و تهدید مهم دیگر حکومت
صـرفاً   1،در گفتمان ایجـابی امنیـت   .بحران مشروعیت و ناکارآمدي آن است ،اسالمی

ر از آن به شرط الزم و نه شـرط کـافی تعبیـ    نیست ونبود تهدید معیار تعریف امنیت 
عنصـر رضـایت اسـت کـه در      ،شود. عامل اصلی در تحقق امنیت در این گفتمان می

  :کرد توان آن را چنین تعریف می کند و میتعریف امنیت ایجابی دخالت 
ها از سـوي   و داشته ها از یک سو امنیت وضعیتی است که در آن بین خواسته«
،  سـرمایه اجتمـاعی  اي که در چارچوب  به گونه ؛نسبتی متعادل وجود دارد ،دیگر

  .)17: 1390(افتخاري، »دکن نوعی رضایت را نزد بازیگران تولید می
مدیر عالی نهضتی باید توجه کند اگر دولت نهضتی توانایی حل مشکل مـردم  

یشـتی و خـدماتی را بـه    عهاي م خانه وزارتبه طور مستقیم اجازه ندهد  ،را ندارد
مایه اجتمـاعی دولـت برآمـده از    مشـروعیت و سـر   ،رامديازیرا ناک ،عهده بگیرد

                                                                                                                                         
1 .  Positive Security Discourse 
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به موضوع سـرمایه    در ادامه براي تحلیل گفتمان ایجابی .سازد نهضت را نابود می
  :پردازیم اجتماعی و انسجام اجتماعی می

  
  سرمایه اجتماعی

توان مفهومی محوري در حـوزه مطالعـات سیاسـی اجتمـاعی      سرمایه اجتماعی را می
کـه  است اي محسوس در یک اجتماع  سرمایه ،اعی. در واقع سرمایه اجتمکرد ارزیابی

و منشأ آن هنجـار و  گیرد  میخواهی شکل  در طول زمان و بر اساس عقالنیت و نیک
، خانواده و سـازمان قابـل    اعتماد در ارتباط متقابل انسانی است که در ساختار رهبري

ن تعریـف  توان چنـی  تر می . سرمایه اجتماعی را به صورت کوتاه و سادهاست مشاهده
 ،وجود روابط عمیق به معناي وجود اعتماد است و گستردگی روابط در جامعـه « :کرد
  .»وجود شبکه اجتماعی روابط متقابل در جامعه است دهنده نشان

هـاي   توانسته اسـت در حـوزه   یسرمایه اجتماعی در مدت زمان اندکموضوع 
امــروزه اي کــه  گونــه بــه ،سیاســی و فرهنگــی مطــرح شــود،  مختلــف اقتصــادي

تحلیل موقعیت جوامع مختلف را بدون توجه به سـرمایه اجتمـاعی    ،گران اندیشه
حال توجه تحلیلگـران سیاسـی و امنیتـی بـه ایـن       با این .دانند آنها غیرممکن می

سرمایه اجتماعی براي آنها بـه   ، زیراموضوع از اهمیتی دو چندان برخوردار است
دلیل این است. ازي و مشروعیت مطرح س امنیتبراي مثابه منبع منحصر به فردي 

افـزاري یـا منطـق     برخالف منـابع سـخت   یمنبع قدرتچنین است که مسئله، این 
کند و تابع منطق با حاصل جمـع مثبـت    کار نمی باخت)ـ حاصل جمع صفر (برد

شود که جوامع از ناحیه افزایش اعتماد  با این تفسیر مشخص می. است برد)ـ  (برد
اجتمـاعی و در نتیجـه   شـأن  توانند در چند سطح به افـزایش   شان می ملینفس به 

  تقویت جامعه کمک کنند:
کنـد و در نتیجـه    اعتماد ملی به تقویت جایگاه دولـت نهضـتی کمـک مـی    . 1
هـاي امنیتـی و سیاسـی     بهتري از عهده سیاستبا شیوه ها قادر خواهند بود  دولت
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  خود در سطح جامعه برآیند.
 کند هاي اجتماعی جامعه کمک می لفهؤو تقویت سایر ماعتماد ملی به تولید . 2

 ،و از این طریق اصالح شبکه روابط اجتماعی و...)،  اعتماد به دولت (مانند اعتبار،
  .)1389 (افتخاري، رساند ش یاري میا جامعه را در تحقق اهداف امنیتی

 بیشـترین  زیـر  هاي شاخص هاي نهضتی دولت با ارتباط دررسد که  به نظر می
   دارند: نهاآاجتماعی  سرمایه افزایش در را نقش
 و مـردم  بحـق  يها خواستهمیان  گسست بتواند باید دولت :کارآمدي . افزایش1

 چـه  هـر . بداننـد  ارزخـدمتگ  دولتـی  را آن مـردم  ودهد  کاهش را دولتی خدمات
ـ  و مـردم برابر  در خود هاي مسئولیت انجامدر  دولت  آنـان  هـاي  نیازمنـدي  مینأت
  .بود خواهد بیشتر اجتماعی سرمایه اتالف باشد، تر ناتوان
 بـه ...) و فرهنگی اقتصادي، اداري، مختلف انواع در( فساد نفوذ :فساد . کاهش2
. شـود  منجـر  اجتمـاعی  سـرمایه  زوال بـه  توانـد  مـی  قدرت رسمی ساخت درون
 سـرمایه  از صـیانت  ضـامن  قـدرت،  بدنه در فساد با جدي و قاطع مقابله بنابراین
  .است آن افزایش و عیاجتما
 تقابـل  و قـدرت  رسمی ساخت درون در تنش بروز: ساختاري تعارضات . رفع3

 سـرمایه  افـت  بـه  ،باشـد  کـه  اي اندازه و سطح هر در ساز تصمیم اصلی نیروهاي
 قدرت رسمی ساخت درون در وحدت تحصیل بنابراین .شود می منتهی اجتماعی

  .آید می شمار به اجتماعی هسرمای اشتد پاس در نخست گام ، آن تقویت و
 مردم در مشارکت براي را الزم زمینه تا است موظف دولت :جویی . مشارکت4

   گسســت بــروز از وکنــد  فــراهم قــدرت مشــروع اعمــال مختلــف يهــا عرصــه
 مـردم  از را دولتمـردان  کـه  رونـدي  هر. آورد عمل به ممانعت »حکومت ـ مردم«

  .آید می شمار به اعیاجتم سرمایه براي منفی روندي سازد، دور
 قـدردان  خـود  يهـا  سرمایه به نسبت است ظفوم سیاسی قدرت: قدردانی. 5
 در شـان محدود تعـداد  رغـم  بـه  کـه  را وفـاداري  نیروهـاي  ،ترتیببه این  و باشد



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال شانزدهم،

 
شماره

 4
، پیاپی 

64
، زم

ستان 
1394

  
 

 

 156  

 

 

 از قـدردانی . دارد نگـه  خود براي گیرند، می دوش به را اصلی مسئولیت ها بحران
 هدر از مانع و کند می کمک آنها حفظ به خستن ؛دارد مهم ثیرأت دو ها سرمایه این
  در کـه کند  القا می نیز دیگرانبه  و تهییج را جامعه آنکه دیگر و شود می آنها رفتن

  .گرفت نخواهند قرار مهري بی مورد ،ثرؤم  حضور و فداکاري صورت
هـاي اسـالمی در    ها و دولـت  هاي جنبش راهکارهاي مقابله با آسیب ،در پایان
  :آوریم یدگاه مقام معظم رهبري را میقدرت از د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  گیري نتیجه

اهللا  انقالب اسالمی ایران به رهبري امام خمینـی(ره) و در ادامـه بـا رهبـري آیـت     
 ،ایـن تمـدن  . به دنبال ایجاد تمدن نوین اسالمی در سراسر جهان است ،اي خامنه

هاي واالي انسانی و ساخت انسان توحیدي آغاز  د ارزشسازي و ایجا ابتدا با ملت
از اتحاد و وحدت کلمه هاي اسالمی و امت اسالمی  ها و نهضت جنبش .گردد می

راهکارهاي مقابله 
با تهدیدات 

   هاي نهضتی  دولت

احیاء و تجدید 
عزت و کرامت 

بازخوانی دائمی  ملی  
   اصول انقالب

پرهیز از اختالفات 
مذهبی، قومی، 

   نژادي 

توکل به 
   خداوند 

پرهیز از 
   غرور 

اعتماد به نسل 
   جوان 

خواهی  اسالم
   مستمر 

   استکبارستیزي 

ایستادگی در 
   نفوذبرابر 
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به بلوغ کامل خواهند رسید که به دولت و زمانی  و دنآی به وجود میملل اسالمی 
توحید قدرت واقعی شـکل   ،بدون دولت و حاکمیت . در واقعقدرت دست یابند
سـازي ذیـل    سـازي و نظـام   هـا نیـاز بـه دولـت     جنبش . از این رونخواهد گرفت

هانی و نظـام سـلطه در غالـب    جاستکبار  ،بدون تردید .هاي توحیدي دارند ارزش
ها هستند  ها و انسان حکومت ها، نو و فرانو به دنبال اشغال سرزمین استعمار کهن،

. کننـد  کوالر و لیبرال را جهـانی مین و تمدن سأتا بتوانند منافع نامشروع خود را ت
کـالم رهبـران انقـالب    و   طور که در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران  همان

را وظیفه ایجاد تمدن نـوین اسـالمی    ،اسالمی آمده است جمهوري اسالمی ایران
 .کنـد  حمایـت مـی   از مظلومان و مستضعفان جهانراستا و در همین برعهده دارد 

ب اسالمی و مدیریت عالی نهضتی بدون یک برنامه مـدون و  سپاه پاسداران انقال
به همین  و تواند به اهداف عالیه انقالب اسالمی دست یابد انداز روشن نمی چشم
  . عهده داردرا برهایی  مأموریت دلیل، 

در این مقاله ابتدا روشن ساختیم که مدیر عالی نهضتی بر اساس مبانی دینی و 
ـ براي قرآنی و   .هـایی باشـد   وین اسـالمی بایـد داراي چـه ویژگـی    تحقق تمدن ن

مدیریت جهادي ابتدا باید خود را بسازد و به اخالق اسالمی عمل کند و بـا علـم   
انتخاب و آموزش نیروي انسـانی و   ،پس اولین حلقه مدیریت اسالمی آشنا شود.

آنگاه مدیریت شایسته عالی نهضتی بـراي سـه مرحلـه مهـم     است. مدیر شایسته 
با تخصص علم مدیر که شود  از آن پیشنهاد می . البته پیششود ی آماده میمأموریت
شناسی سیاسی، علوم سیاسی  جامعه الملل، روابط بین اي، مطالعات منطقه،  مدیریت
هـاي   تشکیل هسته ریزي براي برنامه. دگردالملل و... آشنا  حقوق بین شناسی، مردم

سـازي و در نهایـت حفـظ     امسـازي و نظـ   دولـت  هاي اسالمی، مقاومت و جنبش
هـاي مهـم مـأموریتی     المللی از سرفصل هاي به قدرت رسیده در محیط بین دولت

هـاي مـدیریت    نموداري از مبانی و مأموریـت  ،در پایان .است مدیر عالی نهضتی
 :آید عالی نهضتی می
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  و ماخذ منابع 

 نـرم  قـدرت  فرسـایش  :در» اسالمی رویکرد :اجتماعی امنیت و ملی اعتماد« )،1389(اصغر  ،افتخاريـ 
  .)ع(صادق امام دانشگاه انتشارات :تهران اعتماد و ها دولت مردم

 قـدرت  همکاران، و افتخاري: در نهاافزار نرم رویکردي امنیت شدن فرهنگی ،)1389( اصغر افتخاري،ـ 
  .دهم چاپ ،)ع(صادق امام دانشگاه انتشارات ،امنیت و فرهنگ نرم

  .)ع(حسین امام دانشگاه ،تهدید شکافی کالبد )،1385( اصغر افتخاري،ـ 
 :در» الهی دفاع نظریه بر درآمدي اسالمی، گفتمان در نرم امنیت مقام و مهنا« )،1390( اصغر افتخاري،ـ 

 امـام  جـامع  دانشـگاه  انتشـارات  تهران ، اول جلد ایران اسالمی جمهوري نرم امنیت مقاالت مجموعه
  .)ع(حسین

 بوسـتان  انتشـارات  قـم، ( ایران، اسالمی جمهوري خارجی سیاست بر درآمدي )،1381( بیژن ایزدي،  ـ
  .چهارم چاپ قم، کتاب

 چگـونگى  و چیسـتى ( اي خامنـه  اهللا آیـت  اندیشـه  در اسالمی نوین تمدن،  )1393( محمدرضا بهمنی،ـ 
 شـماره  نوزدهم، سال هیاتلا و فلسفه پژوهشى علمى فصلنامه )ایران اسالمى جمهوري تمدنى تکامل
  .تابستان دوم،

  .6 جلد ، نور صحیفۀ  اهللا، روح خمینی،ـ 
 از جـویی  راه اسـالمی  مـدیریت  و فرمانـدهی  ،)1393( امامـت  مرکـز  ،)ع(حسـین  امام جامع دانشگاهـ 

  .)العالی مدظله( اي خامنه امام حضرت آرا وها  اندیشه

 ایجاد تمدن نوین اسالمی

 تشکیل امت اسالمی 

 حفظ و بسط دولت نهضتی 

 سازي سازي و نظام دولت

 هاي اسالمی  تولید جنبش و نهضت

    هاي تخصصی و مدیریتی ذیل آموزش 
 مبانی علوم انسانی اسالمی 

 نسان توحیدي و والیتمدار گزینش ا
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، تهـران،  مدیریت استراتژیک از تئوري تـا عمـل  ، )1380(ساززاده، محمدحسن  داوري، دردانه و شانهـ 
   .آتنا، چاپ اول

 بـه  آن تبدیل و اسالمی اجتماعی هاي جنبش مدیریت راهبردي گزارش، )1394( ، سیدرضانیا موسويـ 
  .نور سازان اندیشه سسهؤم سیاسی نظام

 علـوم  ژوهشـگاه پ ایـران،  اسالمی جمهوري درسازي  دولت پروژه ،)1391( همکاران و خسرو ،قباديـ 
  .اجتماعی و انسانی

هاي  مدیریت روندهاي اجتماعی براي تبدیل آنها به جنبش ،گزارش راهبردي )،1394( علی ،زاده کریمـ 
  .سازان نور سسه اندیشهؤم اجتماعی،

 


