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آسیب شناسی انحطاط جوامع اسالمی در تاریخ صدر اسالم
مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری
ناصر جمالزاده *
مجتبی باباخانی **
پذيرش نهايی15/6/93 :

دريافت مقاله15/3/91 :

چکيده
یکی از بهترین راههای شناسایی آسیبهای احتمالی پیش روی جامعه اسالمی کنونی
آشنایی با جامعه اسالمی بهوجودآمده در صدر اسالم است .جامعه اسالمی شکلگرفته در زمان
پیامبر اکرم(ص) که بر اساس آموزههای اسالمی و انسانی شکل گرفته بود ،نزدیک به پنجاه
سال پس از رحلت ایشان دچار چنان دگرگونی و انحطاطی میشود که شخص فاسقی چون
«یزید بن معاویه» با عنوان حاکم جامعه اسالمی ،زمام امور مسلمین را در دست گرفته ،اهل بیت
پیامبر اسالم(ص) به عنوان طغیانگر معرفی میشوند و به فجیعترین شکل به شهادت میرسند.
در این پژوهش تالش شده است با بررسی جامعه اسالمی پس از پیامبر اسالم(ص) ،برخی از
مهمترین علتها و عوامل انحطاط و سقوط جامعهای که بر پایه آرمانها و ارزشهای اسالمی شکل
گرفته است ،بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری مشخص و تبیین شود .برای این مقصود برخی
از بیانات ایشان با استفاده از روش «داده بنیاد» تحلیل ،و مهمترین عوامل انحطاط جامعه اسالمی
از نگاه ایشان استخراج شده است .دنیاخواهی و راحتطلبی خواص و پرهیز از هزینهکردن
خویش برای تبیین حق در کنار ضعف شناخت عوام و کمرنگشدن ارزشها در جامعه از
مهمترین عوامل انحطاط و سقوط تدریجی جامعه اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری است.
کليدواژهها :انحطاط جامعه اسالمی ،آسیب شناسی انقالب اسالمی ،جامعه صدر اسالم ،مقام
معظم رهبری.

* دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

jamalzadeh@yahoo.com

** نویسنده مسئول :دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
mojtabababakhani@gmail.com
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مقدمه
بررسی علتهای انحطاط و سقوط جوامع گوناگون یکی از مهمترین و کاربردیترین پژوهشهایی
است که ذهن پژوهشگران حوزه جامعهشناسی سیاسی را به خود مشغول کرده است .تنوع علتهای
انحطاط جوامع ،بیانگر این است که آنها در هر جامعهای متناسب با مبانیای که بر اساس آنها شکل
گرفته و نظام ارزشهایی که بر آن حاکم است ،میتواند متفاوت با دیگر جوامع باشد .در این میان،
زمانی که در جامعه اسالمی ،مردم و ارزشهای اسالمی به عنوان دو رکن از ارکان اساسی این جامعه
به انحطاط کشیده شود ،احتمال میرود که اصل و اساس جامعه دچار تزلزل و تبدّل شود .اگر در
جامعه اسالمی ،مردم معرفت و شناخت درستی نسبت به حق نداشته باشند و در تشخیص آن دچار
اشتباه شوند یا ارزشهای اسالمی به هر دلیل در جامعه اسالمی کمرنگ شود و به حاشیه برود ،باید
در انتظار انحطاط جامعه و انحراف آن از مسیر حقیقی خویش بود.
جامعه ای که پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران بر اساس ارزشهای اسالمی پایهگذاری
شد نیز از این قاعده مستثنی نیست و نشناختن صحیح آسیبهای احتمالی پیش روی آن میتواند آن
را در مسیر زوال و انحطاط قرار دهد .در این میان بهرهگیری از سنت تاریخی و تجربه جوامع
اسالمی مشابه در طول تاریخ ،میتواند به شناخت هرچه بیشتر این آسیبها کمک کند .یکی از
بهترین نمونههایی که شناخت آن میتواند در این مسیر راهگشا باشد ،جامعه اسالمی صدر اسالم
توسط پیامبر اکرم (ص) است.
جامعهای که پیامبر اسالم(ص) در سرزمین حجاز تأسیس کرد در محیطی به وجود آمد که تا
پیش از ورود اسالم ،دارای منحطترین فرهنگها و پستترین خلقیات بود .رسول اکرم(ص) در
بیش از دو دهه تالش خویش توانستند انقالبی در فرهنگها و عادات مردم این سرزمین بهوجود
آورند و جامعه ای الگو را در آن تعبیه کنند؛ اما با گذشت کمتر از پنجاه سال از رحلت ایشان
عواملی موجب بازگشت جامعه به عقب و انحطاط تدریجی آن شد بهگونهای که شخصی چون
«یزیدبن معاویه»  ،که به هیچ یک از ارزشهای جامعه اسالمی پایبند نبود به عنوان خلیفه مسلمین بر
مسند کار قرار میگیرد و «حسینبنعلی(ع)» نواده پیامبر(ص) به عنوان شخصی که علیه حاکم
جامعه اسالمی خروج کرده است به شهادت میرسد و جامعه اسالمی واکنشی درخور در برابر این
فاجعه از خود نشان نمیدهد.
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در این پژوهش تالش میشود علتهای انحراف و سقوط جامعه اسالمی پس از رحلت پیامبر
اسالم(ص) به عنوان جامعه نمونه اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار گیرد.
برای این منظور ،تعدادی از بیانات ایشان دربارۀ این مسئله ،مشخص شده و مورد بررسی و تحلیل
قرار گرفته است .برای تحلیل این بیانات از روش تحلیل «داده بنیاد» استفاده شده است.
برای این منظور در ابتدا پس از ارائه تبیینی مختصر دربارۀ روش تحلیل مورد استفاده ،بیانات
منتخب مقام معظم رهبری دامظله در مورد جامعه اسالمی پس از پیامبر اسالم(ص) مورد تحلیل قرار
گرفته است .پس از مشخص شدن مفاهیم و مقوالت اصلی ،تالش شده است با فهم نوع رابطهای
که میان این مفاهیم وجود دارد ،الگویی بهمنظور تبیین کامل آن طراحی و ارائه شود .پس از
طراحی الگو به تبیین اجزای مختلف آن پرداخته شده است.

 5ـ چارچوب مفهومی
 5ـ  5ـ فرایند تحليل دادهبنياد
همان گونه که بیان شد در این پژوهش برای تحلیل پیامهای مقام معظم رهبری از روش «تحلیل
داده بنیاد» استفاده شد .این روش که یکی از روشهای تحلیل متن است نوعی استقرا از هر پدیده
است که میتواند نمایانگر الگویی از آن پدیده باشد (باردن .)585 :5731 ،به طور مختصر میتوان
گفت که این راهبرد پژوهشی ،نوعی روششناسی عمومی برای تدوین نظریههایی است که در
دادههای گردآوری و تحلیلشده به صورت نظاممند ریشه دارد .هدف غایی این راهبرد ارائه
تبیینهای جامع نظری در مورد هر پدیدۀ خاص است (داناییفرد.)18 :5781 ،
نظریهپردازی داده بنیاد ،روشی پژوهشی برای علوم اجتماعی است که توسط دو جامعهشناس
امریکایی به نامهای گِلِیسِر5371( 5م) و استراوس (5351م) تدوین شده است (کرسول:5735 ،
 .)13این روش قدیمیترین و رایجترین روش تحلیل محتوا است .در تعریف این روش چنین
گفتهاند« :نظریهپردازی دادهبنیاد ،روالی نظاممند و کیفی است به منظور تولید نظریهای که فرایند،
کنش یا برهمکنش را دربارۀ یک موضوع خرد در سطح مفهومی کلی تشریح کند» (داناییفرد و
دیگران.)571 :5787 ،
1 - Barney Glaser
2 - Anselm Strauss
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این روش پژوهشی دارای مراحلی است که در ادامه به طور مختصر مورد بررسی و تبیین قرار
میگیرد:
 5ـ جمعآوری دادهها (نمونهگیری نظری)
ـ تحلیل مضمونی (شناسهگذاری)
 7ـ مفهومسازی
 1ـ مقولهبندی
 1ـ الگوسازی
 7ـ  5ـ جمعآوری دادهها (نمونهگيری)
در تحلیل دادهبنیاد ،نمونهگیری کامالً هدفمند است و متناسب با موضوع و با هدف رسیدن به
یک نظریه و الگو انجام میگیرد .این نمونهگیری کامالً سیال و جوال است و متناسب با نیازهای
محقق در هر مرحله ،گام بعدی کار مشخص میشود؛ به این شکل که ابتدا متنی که بیشترین مفاهیم
را در موضوع مدنظر پوشش داده است و به نظر میرسد همپوشانی فراوانی با موضوع دارد به عنوان
«نمونه اول» مبنای کار قرار میگیرد و سپس اولویتهای بعدی به ترتیب مورد بررسی قرار میگیرد و
الگوی مدنظر بتدریج تکمیل میشود (فیروزان.) 1 :5711 ،
با توجه به اینکه هدف این پژوهش مشخص کردن «علتهای انحطاط جوامع اسالمی از دیدگاه
مقام معظم رهبری» است ،بررسی بیانات رهبر انقالب نشان داد که ایشان این مبحث را در شش
سخنرانی مورد تبیین قرار دادهاند .پس از بررسی این شش مورد ،سخنرانی ایشان در جمع
«فرماندهان لشکر  3محمّد رسول اللّه(ص) در سال  ،»5731که بیشترین مفاهیم را در موضوع
مدنظر پوشش داده است به عنوان «نمونه اول» انتخاب شد و مبنای تحلیل قرار گرفت؛ سپس دیگر
بیانات نیز بررسی شد و سه مورد دیگر (جدول  )5به ترتیب اولویت ،دستهبندی شد و مورد تحلیل
قرار گرفت .پس از بررسی مورد چهارم با مطالعه دو مورد دیگر از بیانات ،مفهوم و مقوله جدیدی
بهدست نیامد؛ لذا الگوی نهایی با استفاده از این مفاهیم و مقوالت طراحی شد.
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جدول  :5بيانات منتخب مقام معظم رهبری به منظور مشخص کردن علتهای انحطاط جوامع اسالمی
ردیف
1
7
0
0
1

عنوان پيام
بیانات در جمع فرماندهان لشکر  72محمّد رسول اللّه(ص)
بیانات در دیدار با فرماندهان گردانها ،گروهانها و دستههاى عاشوراى نیروهاى
مقاومت بسیج سراسر کشور در سالروز شهادت امام سجّاد(ع)
بیانات در خطبههاى نماز جمعه تهران (خطبه اول)
بیانات در جمع فرماندهان ،مسئوالن و نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمى و
نیروى انتظامى و جمعى از جانبازان انقالب اسالمى به مناسبت روز پاسدار
بیانات در دیدار جمعی از پاسداران

تاریخ

کد

1021/20/72

A

1021/20/77

B

1022/27/11

C

1020/12/21

D

1021/11/20

E

 9ـ  5ـ تحليل مضمونی (شناسهگذاری)
پس از انتخاب متون مدنظر ،گام بعدی در تحلیل متن« ،استخراج مضامین» از متن یا
«شناسهگذاری باز» است .در این مرحله ،قطعهای از متن (جمله ،بند یا )...انتخاب ،و پس از تجزیه
کامل ،مضامین آن ـ متناسب با موضوع مدنظر ـ استخراج میشود .سپس هر یک از مضامین برای
آسانی ارجاع و شناخت و پرهیز از تکرار با یک نشانگر منحصربهفرد مشخص میشود.
در این پژوهش از الگوی ذیل برای شناسهگذاری استفاده شده است:
ـ  :Pمخفف کلمه  Pointو نشاندهنده «نکته کلیدی» است.
ـ  A,B,C...,W,Xبیانگر هریک از بیاناتی است که مورد بررسی قرار گرفته است.
ـ … 1,2,3,بیانگر شماره نکته کلیدی است؛ به طور مثال  PB8نشانگر نکته کلیدی هشتم از
سخنرانی B؛ یعنی دومین سخنرانی مورد بررسی قرار گرفته است.

 7ـ بيانات منتخب مقام معظم رهبری
در این قسمت از پژوهش ،همان فرایند دربارۀ بیانات منتخب مقام معظم رهبری انجام خواهد
شد.
در ابتدا «بیانات در جمع فرماندهان لشکر  3محمد رسول اهلل(ص)» به عنوان اولین سخنرانی
مورد تحلیل قرار میگیرد.
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 5ـ  7ـ بررسی مورد اول
جدول  :7شناسهگذاری مضمونی بيانات در جمع فرماندهان لشکر  72محمّد رسول اللّه(ص) ـ 5921
عبارت

ردیف

یکى از نکات برجسته در فرهنگ اسالمى ،که مصداقهاى بارزش ،بیشتر
1

در تاریخ صدر اسالم و کمتر در طول زمان دیده مىشود« ،فرهنگ
رزمندگى و جهاد» است.

7

نکتهاى بلیغ در قرآن است که ما را به فکر مىاندازد .قرآن به ما
مىگوید :نگاه کنید و از گذشته تاریخ ،درس بگیرید.
اینجاست که قرآن مىگوید« :عبرت بگیرید!» اینجاست که مىگوید« :قُلْ

0

سِیرُوا فِى الْأرْضِ »...در سرزمین تاریخ سیر کنید و ببینید چه اتّفاقى
افتاده است؛ آنگاه خودتان را برحذر دارید.

کمرنگ شدن فرهنگ
رزمندگی و جهاد
ضرورت عبرتگیری از گذشته
ضرورت سیر در تاریخ و
عبرت از گذشته

اگر در جامعهاى ،آن نوعِ خوبِ خواصِ طرفدارِ حق؛ یعنى کسانى که

قلت خواص طرفدار حق

مى توانند در صورت لزوم از متاع دنیوى دست بردارند در اکثریت

بیتوجه به متاع دنیا در

باشند ،هیچوقت جامعه اسالمى به سرنوشت جامعه دوران امام حسین
0

مضمون

شناسهگذاری
PA1

PA2

PA3

PA4

جامعه

علیهالسّالم مبتال نخواهد شد و مطمئنّاً تا ابد بیمه است .اما اگر قضیه به
عکس شد و نوع دیگرِ خواصِ طرفدار حق ـ دلسپردگان به متاع دنیا .دلسپردگی خواص جامعه به
آنان که حق شناسند ،ولى در عینحال مقابل متاع دنیا ،پایشان مىلرزد ـ

دنیا

PA5

در اکثریت بودند ،وامصیبتاست!
اگر کسانى براى حفظ جانشان ،راه خدا را ترك کنند و آنجا که باید ترك راه خدا برای حفظ متاع
حق بگویند ،نگویند ،چون جانشان به خطر مىافتد یا براى مقامشان یا
1

براى شغلشان یا براى پولشان یا محبّت به اوالد ،خانواده و نزدیکان و
دوستانشان ،راه خدا را رها کنند ،آن وقت حسین بن علىها به مسلخ
کربال خواهند رفت و به قتلگاه کشیده خواهند شد.

دنیوی
نگفتن حق برای حفظ جان و
مقام

PA6

PA7

آن وقت ،یزیدها بر سرِ کار مىآیند و بنى امیّه ،هزار ماه بر کشورى که
0

پیغمبر به وجود آورده بود ،حکومت خواهند کرد و «امامت» به

تبدیل امامت به سلطنت

PA8

«سلطنت» تبدیل خواهد شد!
«خلفا» یا به تعبیر بهتر «پادشاهان» این خاندان ،اهل شُرب خمر و فساد
2

فساد و فسق حاکمان

و فحشا و خباثت و ثروتاندوزى و اشرافىگرى و هزار فسق و فجور ثروتاندوزی و اشرافیگری
دیگر مثل بقیه سالطینِ عالم بودند.

حاکمان

PA9
PA10

آنها به مسجد مىرفتند؛ براى مردم نماز مىخواندند و مردم نیز به
1

امامتشان اقتدا مىکردند و آن اقتدا ،کمتر از روى ناچارى و بیشتر به ترویج اعتقادات نادرست در
خاطر اعتقادات اشتباه و غلط بود؛ زیرا اعتقادِ مردم را خراب کرده
بودند.

میان مردم

PA11

آسیب شناسی انحطاط جوامع اسالمی در تاریخ صدر اسالم مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری

99/

ادامه جدول  :7شناسهگذاری مضمونی بيانات در جمع فرماندهان لشکر  72محمّد رسول اللّه(ص) ـ 5921
عبارت

ردیف

مضمون

وقتى خواصِ طرفدارِ حق یا اکثریت قاطعشان در یک جامعه ،چنان دنیاطلبی خواص طرفدار حق

9

تغییر ماهیت مىدهند که فقط دنیاى خودشان برایشان اهمیت پیدا

عدم ایستادگی خواص

مىکند؛ وقتى از ترس جان ،از ترس تحلیل و تقلیل مال ،از ترس حذف

طرفدار حق در مقابل باطل

شناسهگذاری
PA12
PA13

مقام و پست ،از ترس منفور شدن و از ترس تنها ماندن ،حاضر
مىشوند حاکمیت باطل را قبول کنند و در مقابل باطل نمىایستند و از
حق طرفدارى نمىکنند و جانشان را به خطر نمىاندازند آنگاه در جهان
اسالم فاجعه با شهادت حسین بن علی علیهالسّالم ـ با آن وضع ـ آغاز

از میان رفتن روحیه جهاد
برای حمایت از حق

PA14

مىشود.
امروز به دنیاى اسالم و به کشورهاى مختلف اسالمى و سرزمینى که
12

خانه خدا و مدینةالنّبى در آن قرار دارد ،نگاه کنید و ببینید چه فُسّاق و

حاکمیت فسّاق و فجّار در

فُجّارى در رأس قدرت و حکومتند! بقیه سرزمینها را نیز با آن سرزمین

سرزمینهای اسالمی

PA15

قیاس کنید.
ابتدا سابقهداران اسالم ـ اعم از صحابه و یاران و کسانى که در جنگهاى

ویژهخواری و برخورداری

زمان پیغمبر شرکت کرده بودند ـ از امتیازات برخوردار شدند که سابقهداران از امتیازات ویژه
11

PA16

بهرهمندىِ مالىِ بیشتر از بیتالمال ،یکى از آن امتیازات بود .چنین عنوان
شده بود که تساوى آنها با سایرین درست نیست و نمىتوان آنها را با تبعیض میان خواص و عوام

PA17

دیگران یکسان دانست!
17
10

10

در دوران خلیفه سوم ،وضعیت بهگونهاى شد که برجستگان صحابه سرمایهداری و ثروتاندوزی
پیغمبر ،جزو بزرگترین سرمایهداران زمان خود محسوب مىشدند!
جامعهاى است که در آن ،ارزشها تحتالشّعاع دنیادارى قرار گرفته بود.

تحتالشعاع قرار گرفتن
ارزشها توسط دنیا

جامعهاى است که امیر المؤمنین علیهالصّالة والسّالم ،وقتى مىخواهد

گریز مردم از جهاد در راه

مردم را به جهاد ببرد ،آن همه مشکالت و دردسر برایش دارد! خواص

خدا

دوران او ـ خواص طرفدار حق یعنى کسانى که حق را مىشناختند ـ
اکثرشان کسانى بودند که دنیا را بر آخرت ترجیح مىدادند!

11

سران و حاکمان

دنیاطلبی خواص طرفدار حق

وقتى امام حسین علیهالسّالم قیام کرد ـ با آن عظمتى که در جامعه

عدم یاری امام (ولی خدا)

اسالمى داشت ـ بسیارى از خواصْ به نزدش نیامدند و به او کمک

توسط خواص طرفدار حق

PA18

PA19

PA20
PA21
PA22

نکردند .ببینید وضعیت در یک جامعه تا چه اندازه به وسیله خواصى که
حاضرند دنیاى خودشان را ـ به راحتى ـ بر سرنوشت دنیاى اسالم در دنیاطلبی خواص طرفدار حق
قرنهاى آینده ترجیح دهند ،خراب مىشود!

PA23
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ادامه جدول  :7شناسهگذاری مضمونی بيانات در جمع فرماندهان لشکر  72محمّد رسول اللّه(ص) ـ 5921
عبارت

مضمون

ردیف

همه اینها ،وقتىکه با شدّت عملِ دستگاه حاکم مواجه

دنیاطلبی خواص طرفدار حق

شناسهگذاری
PA24

مىشوند و مىبینند بناست جانشان ،سالمتىشان،
10

راحتىشان ،مقامشان و پولشان به خطر بیفتد ،پس
مىزنند! اینها که پس زدند ،عوامِ مردم هم به آن طرف

راحتطلبی و عافیتطلبی خواص طرفدار حق

PA25

رو مىکنند.
12

اگر امثال شَبَثْ بن ربْعى در یک لحظه حسّاس به جاى

تصمیم خواص طرفدار حق به یاری حق در

اینکه از ابن زیاد بترسند از خدا مىترسیدند ،تاریخ

لحظات حساس و سرنوشتساز

عوض مىشد.

ترس خواص از حاکم باطل و خداترس نبودن

ببینید! از هر طرف حرکت مىکنیم به خواص مىرسیم .تصمیم خواص طرفدار حق به حمایت از حق
11

تصمیمگیرىِ خواص در وقت الزم؛ تشخیص خواص

در لحظات حساس و سرنوشتساز

در وقت الزم؛ گذشتِ خواص از دنیا در لحظه الزم؛

تشخص حق و اقدام به حمایت از آن توسط

اقدام خواص براى خدا در لحظه الزم.

خواص در لحظه مورد نیاز
دنیاطلبی خواص طرفدار حق

19

در وقتِ خودش بایستى تصمیم مىگرفتند ،نگرفتند.

وقت نشناسی و تصمیمگیری خواص

عدّهاى ترسیدند؛ عدّهاى ضعف پیدا کردند؛ عدّهاى

در لحظه مناسب

اختالل کردند ،و عدّهاى بر سرِ کسبِ ریاست با هم

ترس خواص طرفدار حق از حمایت حق در

نزاع کردند.

لحظه مورد نیاز
نزاع خواص بر سر کسب ریاست و مقام
بهجای حرکت در مسیر حمایت از حق

72

PA28
PA29

PA30
PA31
PA32

PA33

PA34

اگر خواصْ امرى را که تشخیص دادند بموقع و بدون

وقت نشناسی و تصمیمگیری خواص

فوتِ وقت عمل کنند ،تاریخ نجات پیدا مىکند و دیگر

در لحظه مناسب

حسینبنعلىها به کربالها کشانده نمىشوند .اگر

بدفهمی و دیرفهمی خواص

PA36

اختالف میان خواص جامعه

PA37

خواصْ بد فهمیدند ،دیر فهمیدند ،فهمیدند اما با هم
اختالف کردند؛ کربالها در تاریخ تکرار خواهد شد.

71

PA26

PA35

خداى متعال وعده داده است که اگر کسى او را یاری کردن خدا شرط بهرهمندی از نصرت الهی

PA38

ندارد! اگر کسى براى خدا تالش و حرکت کند،

PA39

نصرت کند ،او هم نصرتش خواهد کرد ،.برو برگرد
تالش و حرکت برای خدا شرط پیروزی

پیروزى نصیبش خواهد شد.

پس از استخراج مضامین مرتبط در نمونه اول ،تالش شد تا مضمونهایی که به لحاظ معنایی،
قرابت بیشتری با یکدیگر دارد ،تجمیع ،و در قالب مفهومی کلیتر ارائه شود.
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جدول  :9مفهومسازی بيانات در جمع فرماندهان لشکر  72محمّد رسول اللّه(ص) ـ 5921
ردیف

مضامين مرتبط

مفهوم

شناسههای باز

کمرنگ شدن فرهنگ رزمندگی و جهاد
1

از میان رفتن روحیه رزمندگی و مجاهدت در میان خواص
گریز مردم از جهاد در راه خدا

کمرنگ شدن فرهنگ ایثار و
جهاد و شهادتطلبی

PA1-PA11-PA12PA18-PA27

عدم مجاهدت خواص در راه خدا
7

عبرت نگرفتن از گذشته
سیر در تاریخ و عبرت از گذشته

عبرت نگرفتن از تاریخ

PA2-PA3

کمی خواص طرفدار حق بیتوجه به متاع دنیا در جامعه
دلسپردگی خواص جامعه به دنیا
دنیاطلبی خواص طرفدار حق

PA4-PA5-PA10-

عدم ایستادگی خواص طرفدار حق در مقابل باطل
عدم یاری حاکم توسط خواص طرفدار حق
0

راحتطلبی و عافیتطلبی خواص طرفدار حق
تصمیم خواص جامعه در لحظات حساس و سرنوشت ساز

PA11-PA12عملکرد نامناسب خواص در

PA19-PA21-PA23

دفاع از حق در لحظه مناسب

–PA24-PA25PA28-PA29-

مجاهدت نکردن خواص در راه خدا

PA30-PA31- PA32

وقت نشناسی و تصمیمگیری خواص در لحظه مناسب
تشخیص صحیح حقیقت توسط خواص طرفدار حق
اختالف میان خواص جامعه
کمی خواص طرفدار حق بیتوجه به متاع دنیا در جامعه

PA5-PA6-PA10PA17-PA19-

ترك راه خدا برای حفظ متاع دنیوی
0

دلسپردگی خواص جامعه به دنیا

دنیاطلبی و راحتطلبی

PA22-PA23-

راحتطلبی و عافیتطلبی خواص طرفدار حق

PA26-PA29

مجاهدت نکردن خواص در راه خدا
1

ترك راه خدا برای حفظ متاع دنیوی
یاری نکردن دین خدا

PA20-PA21-

یاری نکردن دین خدا

 PA6 - PA33PA34

تبدیل امامت به سلطنت
0

فساد و فسق حاکمان
حاکمیت فسّاق و فجّار در سرزمینهای اسالمی

روی کار آمدن حاکمان فاسق و
ناشایست

PA7– PA8-PA13PA16

سرمایهداری و ثروتاندوزی سران و حاکمان
2
1

ترویج اعتقادات نادرست در میان مردم
تحتالشعاع قرار گرفتن ارزشها توسط دنیا
ویژهخواری و برخورداری عدهای خاص از امتیازات ویژه
تبعیض میان اقشار مختلف جامعه

تغییر اعتقادات ،باورها و
ارزشهای جامعه
رواج و گسترش ویژهخواری و
تبعیض در جامعه

PA9-PA17
PA14-PA15
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در گام بعد نیز مفاهیمی که دارای قرابت معنایی بیشتری با یکدیگر بود ،ذیل یک مقوله کالن
گرد آمد.
جدول  :4مقولهبندی بيانات در جمع فرماندهان لشکر  72محمّد رسول اللّه(ص) ـ 5921
ردیف

مفاهيم مرتبط
دنیاطلبی و راحتطلبی

1

کمرنگ شدن فرهنگ ایثار و
جهاد و شهادتطلبی

مقوله
کمرنگ شدن فرهنگ
جهاد و رواج دنیاطلبی و
راحتطلبی در جامعه

عملکرد نامناسب خواص
7

طرفدار حق در دفاع از حق
یاری نکردن دین خدا

0
0

1

روی کار آمدن حاکمان فاسق
و ناشایست
تغییر اعتقادات ،باورها و
ارزشهای جامعه
رواج و گسترش ویژهخواری
و تبعیض در جامعه

یاری نکردن دین خدا و
دفاع از حق

شناسههای باز
PA1-PA11-PA12-PA18-PA27PA5-PA6-PA10-PA17-PA19PA20-PA21-PA22-PA23-PA26PA29
PA4-PA5-PA6-PA10-PA11PA12-PA19-PA21-PA23- PA24PA25-PA28-PA29-PA30-PA31PA32-PA33-PA34

روی کار آمدن حاکمان
فاسق و ناشایست
تغییر ارزشها و باورهای
مردم در جامعه

PA7 - PA8 - PA13 - PA16
PA9 - PA17

رواج و گسترش
ویژهخواری و تبعیض

PA14 - PA15

در جامعه

پس از بررسی و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان لشکر  3محمد
رسولاهلل(ص) ،هشت مفهوم استخراج شد (جدول  )7که با تلفیق مفاهیم مشابه با یکدیگر ،پنج
مقوله کلی مشخص گردید .این مقوالت عبارت است از« :کمرنگ شدن فرهنگ جهاد و رواج
دنیاطلبی و راحتطلبی در جامعه»« ،یاری نکردن دین خدا و دفاع از حق»« ،روی کار آمدن
حاکمان فاسق و ناشایست»« ،تغییر ارزشها و باورهای مردم در جامعه» و «رواج و گسترش
ویژهخواری و تبعیض در جامعه» (جدول .)1
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 7ـ  7ـ بررسی مورد دوم
دومین موردی که مورد بررسی قرار گرفت« ،بیانات در جمع فرماندهان گردانهای عاشورای
نیروهای مقاومت بسیج سراسر کشور» است .با بهرهگیری از مضامین این سخنرانی ،مفاهیم
سخنرانی پیشین اصالح و تکمیل شده است .برای مشخص کردن مفاهیم جدید ،این مفاهیم به
صورت پررنگتر نشان داده شده است.
جدول  :1مفهوم سازی بيانات در جمع فرماندهان گردانهای عاشوراى نيروهاى مقاومت بسيج سراسر کشور ـ 5925
ردیف
1

مضامين مرتبط
کمرنگ شدن روحیه بسیجی

7

مفهوم
کمرنگ شدن فرهنگ ایثار
و جهاد و شهادتطلبی

شناسههای باز
PB33

عبرت نگرفتن از تاریخ
عملکرد نامناسب خواص

0

طرفدار حق در دفاع از حق
دنیاطلبی مردم جامعه
رقابت در مطامع دنیوی

0

ارزش شدن دنیاطلبی و شهوترانی

PB7- PB10دنیاطلبی و راحتطلبی

تغییر ارزشها و معیارهای جامعه از الهی به

PB21- PB20PB24

مادی و دنیایی
یاری نکردن دین خدا

1
به حکومت رسیدن نااهالن

0

غرق شدن دستگاه حکومت در زخارف دنیوی

تبدیل نظام حکومتی از

و شهوات شخصی

والیت به سلطنت و روی

PB2- PB18-

دوری حاکمان و دستگاه حکومتی جامعه اسالمی

کار آمدن حاکمان فاسق و

PB19- PB32

از زهد و تقوای الهی

ناشایست

از میان رفتن نظام امامت در جامعه اسالمی
بازگشت معیارهای باطل و نادرست مادی به
2

جامعه
ارزش شدن ارزشهای مادی همچون پول و زور
و شهوت در جامعه

تغییر اعتقادات ،باورها و
ارزشهای جامعه

PB27- PB28
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ادامه جدول  :1مفهوم سازی بيانات در جمع فرماندهان گردانهای عاشوراى نيروهاى مقاومت بسيج سراسر کشور
مضامين مرتبط

ردیف

مفهوم
رواج و گسترش ویژهخواری

1

و تبعیض در جامعه
PB3-PB4-

دور شدن از ذکر خدا
9

کمرنگ شدن معنویت در جامعه

کمرنگ شدن معنویت و

جدا کردن معنویت و عبادات از زندگی

رابطه با خدا در جامعه

اجتماعی
دوری حاکمان و دستگاه حکومتی جامعه
کمرنگ شدن معنویت و ارزشهای معنوی در

PB29

جامعه
کمرنگ شدن فضیلتهای انسانی در جامعه

PB31

دوری جامعه از اسالم اصیل

PB1

کمرنگ شدن اصول اسالم و انقالب

PB14

آشنا نبودن جامعه اسالمی با معارف اسالمی و

PB17

قرآنی
12

کمرنگ شدن صدق و راستی در جامعه
ارزش شدن بیاعتنایی به ارزشهای اسالمی در

دوری جامعه از ارزشهای
اصيل اسالمی

جامعه
کمرنگ شدن ارزشهای اصیل اسالمی در جامعه

پیروی از هواهای نفسانی و شهوات

PB6

غرق شدن دستگاه حکومت در زخارف دنیوی
11

ارزش شدن ارزشهای مادی همچون پول و زور
و شهوت در جامعه

PB26

PB37

جامعه

ارزش شدن دنیاطلبی و شهوترانی

PB23

PB30

کمرنگ شدن امر به معروف و نهی از منکر در

و شهوات شخصی

PB5

PB19

اسالمی از زهد و تقوای الهی
9

شناسههای باز

PB18
غرق شدن در شهوات

PB21- PB25
PB28

آسیب شناسی انحطاط جوامع اسالمی در تاریخ صدر اسالم مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری
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ادامه جدول  :1مفهوم سازی بيانات در جمع فرماندهان گردانهای عاشوراى نيروهاى مقاومت بسيج سراسر کشور
مضامين مرتبط

ردیف

تضعیف آرمانخواهی در جامعه
17

کمرنگ شدن آرمانها و شعارها
تقدم دنیا بر آرمانها

مفهوم
کمرنگ شدن آرمانها در
جامعه اسالمی

برتری مصالح شخصی بر مصالح جامعه
10

تقدم امیال شخصی بر آرمانها و تکالیف الهی
غلبه محاسبات مادی در جامعه

10
11

عدم توجه صرف به رضای الهی
انزوای مجاهدان در راه خدا

10

میدان دادن به افراد دنیاطلب و بىصفاىِ
بىمعنویت

PB9
PB13
PB8
PB11

مقدم داشتن منافع شخصی

PB34

بر منافع جامعه اسالمی

PB15

تقدم منافع شخصی بر منافع جامعه
کم شدن همت افراد جامعه اسالم

شناسههای باز

PB22
بیهمتی افراد در جامعه
اسالمی
انجام ندادن تکليف صرفاً
برای رضای الهی
انزوای مجاهدان و ميدان
دادن به دنياطلبان

PB12

PB16
PB35
PB36
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جدول  :6مقوله بندی بيانات در جمع فرماندهان گردانهای عاشوراى نيروهاى مقاومت بسيج سراسر کشور ـ 5925
ردیف

مفاهيم مرتبط

مقوالت

PB7- PB10- PB21-

دنیاطلبی و راحتطلبی

1

PB20- PB24

کمرنگ شدن فرهنگ ایثار و جهاد و

کمرنگ شدن فرهنگ جهاد

شهادتطلبی

و رواج دنیاطلبی و راحت-

مقدم داشتن منافع شخصی بر منافع

طلبی در جامعه

جامعه اسالمی
بیهمتی افراد در جامعه اسالمی

7

یاری نکردن دین خدا
انجام ندادن تکليف صرفاً برای رضای

PB33
یاری نکردن دین خدا و دفاع
از حق
PB16

الهی
روی کار آمدن حاکمان فاسق و ناشایست
0

انزوای مجاهدان و ميدان دادن به

PB2- PB18- PB19روی کار آمدن افراد فاسق و

PB32

ناشایست در سطوح مختلف

PB35- PB36

دنياطلبان
تغییر اعتقادات ،باورها و ارزشهای جامعه
0

دوری جامعه از ارزشهای اصيل اسالمی
کمرنگ شدن آرمانها در جامعه اسالمی

1

0

تغییر ارزشها و باورهای
مردم و کمرنگ شدن
آرمانها در جامعه

رواج و گسترش

رواج و گسترش ویژهخواری

ویژهخواری و تبعیض در جامعه

و تبعیض در جامعه

کمرنگ شدن معنویت و رابطه با خدا در
جامعه
غرق شدن در شهوات

PB11- PB34- PB15PB22
PB12

عملکرد نامناسب خواص طرفدار حق در
دفاع از حق

شناسههای باز

دوری از معنویت و
محوریت یافتن مادیات و
شهوات در جامعه

PB27- PB28
PB1- PB14- PB17PB23- PB26- PB30PB37
PB9- PB13- PB8

PB3-PB4- PB5PB19- PB29- PB31

- PB21- PB18-PB6
PB28-PB25

آسیب شناسی انحطاط جوامع اسالمی در تاریخ صدر اسالم مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری
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با تحلیل دومین سخنرانی ،هشت مفهوم جدید (جدول  )1به مفاهیم اولیه افزوده ،و یکی از
مفاهیم اولیه نیز بر اساس دادههای جدید اصالح و تکمیل شد .با تلفیق این مفاهیم ،مفهومی جدید
تحت عنوان «دوری از معنویت و محوریت یافتن مادیات و شهوات در جامعه» به مقوالت پیشین
افزوده ،و دو مورد از مقولهها نیز بدین شکل اصالح شد :مقوله «روی کار آمدن حاکمان فاسق و
ناشایست» ،به «روی کار آمدن افراد فاسق و ناشایست در سطوح مختلف» تغییر یافت و مقوله «تغییر
ارزشها و باورهای مردم در جامعه» نیز بدین شکل اصالح و تکمیل شد« :تغییر ارزشها و باورهای
مردم و کمرنگ شدن آرمانها در جامعه» (جدول )1؛ بدین ترتیب با بررسی سخنرانی دوم ،مقوالت
به شش مورد افزایش یافت.
 9ـ  7ـ بررسی مورد سوم
در ادامه« ،بیانات در خطبههای نماز جمعه تهران در سال  »5733به عنوان سومین نمونه مورد
تحلیل قرار گرفت.
جدول  :2مفهومسازی بيانات در خطبههای نمازجمعه تهران در سال 5922
ردیف

مضامين مرتبط

کمرنگ شدن فرهنگ ایثار

1

و جهاد و شهادتطلبی

7
0

مفهوم

عبرت نگرفتن از تاریخ
ثروتاندوزی و سرمایهداری خواص جامعه

عملکرد نامناسب خواص

PC8

دنیاطلبی و مالدوستی خواص طرفدار حق

طرفدار حق در دفاع از حق

PC14

ثروتاندوزی و سرمایهداری خواص جامعه
0

تغییر ارزشها و معیارهای جامعه از الهی به مادی و دنیایی

PC8
دنیاطلبی و راحتطلبی

دنیاطلبی و مالدوستی خواص طرفدار حق
1

PC14

تبدیل نظام حکومتی از

PC10

تبدیل حکومت الهی (خالفت و والیت) به حکومت پادشاهی

والیت به سلطنت و روی

PC11

تبدیل حکومت بر اساس محبت و عاطفه (والیت) به

کار آمدن حاکمان فاسق و

حکومت خودسر و بی توجه به مردم
2

PC13

یاری نکردن دین خدا
به حکومت رسیدن نااهالن

0

شناسههای باز

تغییر ارزشها و معیارهای جامعه از الهی به مادی و دنیایی

ناشایست
تغییر اعتقادات ،باورها و
ارزشهای جامعه

PC12

PC9
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ادامه جدول  :2مفهومسازی بيانات در خطبههای نمازجمعه تهران در سال 5922
مضامين مرتبط

ردیف

کمرنگ شدن عدالت مطلق و بیاغماض در همه کارهای
1

خصوصی و عمومی

مفهوم

شناسههای باز

رواج و گسترش
ویژهخواری و تبعیض

PC2

در جامعه
تضعیف عبودیت کامل در مقابل پروردگار در همه کارهای
9

خصوصی و عمومی
کمرنگ شدن عشق و عاطفه جوشان به خدا ،مردم و...

12

کمرنگ شدن عدالت مطلق و بیاغماض در همه کارهای
خصوصی و عمومی

جامعه اسالمی
مقدم داشتن منافع شخصی
بر منافع جامعه اسالمی
بیهمتی افراد در جامعه

10

اسالمی
تضعیف عبودیت کامل در مقابل پروردگار در همه کارهای

انجام ندادن تکلیف صرفاً

خصوصی و عمومی

برای رضای الهی

تقدم افراد ناشایسته به جای افراد الیق و کاردان در حکومت و

انزوای مجاهدان و میدان

فرهنگ و...

دادن به دنیاطلبان

تضعیف شناخت افراد در جامعه اسالمی نسبت به دین
تضعیف شناخت افراد در جامعه اسالمی نسبت به خدا
تضعیف شناخت افراد در جامعه اسالمی نسبت به جامعه
تضعیف شناخت افراد در جامعه اسالمی نسبت به طبیعت
11

ناشکری نعمات الهی و تبدیل نعمت به غضب الهی
دنبالهروی عوام از خواص منحرف و گمراه شدن آنان

19

PC2

کمرنگ شدن آرمانها در

10

12

دوری جامعه از ارزشهای

PC4

غرق شدن در شهوات

17

10

رابطه با خدا در جامعه

اصیل اسالمی

11

11

کمرنگ شدن معنویت و

عدم تحلیل عوام و دنبالهروی آنان از خواص جامعه

ضعف شناختی افراد
جامعه نسبت به دین و
احکام اسالمی
ناشکری نعمات و ابتال به
غضب الهی
عدم تحليل عوام،
دنبالهروی از خواص
گمراه شده

PC3

PC15
PC1
PC2
PC3
PC4
PC6
PC7
PC16

آسیب شناسی انحطاط جوامع اسالمی در تاریخ صدر اسالم مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری
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جدول  :5مقولهبندی بيانات در خطبههای نمازجمعه تهران در سال 5922
ردیف

مفاهيم مرتبط
دنیاطلبی و راحتطلبی
کمرنگ شدن فرهنگ ایثار و جهاد و

1

شهادتطلبی

مقوالت

شناسههای باز

کمرنگ شدن فرهنگ جهاد و

PC8- PC13-

رواج دنیاطلبی و راحتطلبی

PC14

در جامعه

مقدم داشتن منافع شخصی بر منافع
جامعه اسالمی
بیهمتی افراد در جامعه اسالمی
عملکرد نامناسب خواص طرفدار حق در دفاع از حق یاری نکردن دین خدا و دفاع از حق
7

یاری نکردن دین خدا

0

و برانگيخته شدن غضب الهی

انجام ندادن تکلیف صرفاً برای رضای الهی

PC3

ناشکری نعمات و ابتال به غضب الهی

PC6

روی کار آمدن حاکمان فاسق و ناشایست
0

PC8- PC14

انزوای مجاهدان و میدان دادن به دنیاطلبان

تبدیل نظام حکومتی از والیت به

PC10-PC11-

سلطنت و روی کار آمدن افراد فاسق

PC12

و ناشایست در سطوح مختلف

PC15

تغییر اعتقادات ،باورها و ارزشهای جامعه

تغییر ارزشها و باورهای مردم و

PC9

دوری جامعه از ارزشهای اصیل اسالمی

کمرنگ شدن آرمانها در جامعه

PC2

کمرنگ شدن آرمانها در جامعه اسالمی
رواج و گسترش ویژهخواری و

1
0

2

تبعیض در جامعه
کمرنگ شدن معنویت و رابطه با خدا در جامعه

دوری از معنویت و محوریت یافتن

غرق شدن در شهوات

مادیات و شهوات در جامعه

تضعيف شناخت افراد در جامعه اسالمی نسبت

ضعف شناخت افراد جامعه به

به دین ،خدا ،جامعه ،طبيعت و ...در جامعه

دین و احکام اسالمی

عدم تحلیل عوام ،دنبالهروی از خواص گمراه شده

PC2
PC4

PC1
PC7- PC16

با تحلیل محتوای سومین سخنرانی ،سه مفهوم جدید به مفاهیم قبل افزوده شد و مفاهیم به 53
مورد رسید (جدول  .)3بر اساس مفاهیم جدید ،یک مورد تحت عنوان «ضعف شناخت افراد جامعه
نسبت به دین و احکام اسالمی» به مقوالت افزوده ،و مقوله «یاری نکردن دین خدا و دفاع از حق»
نیز به صورت «یاری نکردن دین خدا و دفاع از حق و برانگیخته شدن غضب الهی» تکمیل شد
(جدول .)8
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 4ـ  7ـ بررسی مورد چهارم
چهارمین سخنرانی « ،بیانات در جمع فرماندهان ،مسئوالن و نیروهای سپاه پاسداران انقالب
اسالمی و نیروی انتظامی» است که برای تکمیل دادهها مورد تحلیل قرار گرفت.
جدول  : 3مفهومسازی بيانات در جمع فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران انقالب اسالمى و نيروى انتظامى ـ 5924
مضامين مرتبط

ردیف

مفهوم
کمرنگ شدن فرهنگ ایثار و جهاد و

1

شهادتطلبی

7

عبرت نگرفتن از تاریخ
بیتوجهی اهل حق به سرنوشت دنیای

PD6

اسالم
عقبنشینی و سکوت اهل حق در مقابل
فشار حکام ظالم
0

عدم وحدت و سازماندهی درست اهل حق
در مقابله با حکام ظالم

PD7
انسجام و استقامت نداشتن خواص
طرفدار حق در دفاع از حق

عدم ارتباط و اتصال کامل میان اهل حق

PD10-PD11

فشار اهل باطل و تسلیم
رواج دنیاطلبی در جامعه
فریفته شیرینی و عیش دنیا شدن
عقبنشینی و سکوت اهل حق در مقابل

PD1
دنیاطلبی و راحتطلبی

1

ایمانی جامعه

یاری نکردن دین خدا
تبدیل نظام حکومتی از والیت به

0

سلطنت و روی کار آمدن حاکمان فاسق
و ناشایست

2
1

PD4
PD7

فشار حکام ظالم
کمرنگ شدن غیرت دینی و مسئولیت

PD8
PD12
PD9

خستگی و عدم استقامت اهل حق در مقابل

0

شناسههای باز

تغییر اعتقادات ،باورها و ارزشهای
جامعه
رواج و گسترش ویژهخواری و تبعیض
در جامعه

PD3

31/

آسیب شناسی انحطاط جوامع اسالمی در تاریخ صدر اسالم مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری

ادامه جدول  :3مفهوم سازی بيانات در جمع فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران انقالب اسالمى و نيروى انتظامى
ردیف
9

مضامين مرتبط

مفهوم

کمرنگ شدن جهاد اکبر و خودسازی افراد

کمرنگ شدن معنویت و رابطه با خدا

جامعه

12
11

10
11
10

12

11
19

PD5

دوری جامعه از ارزشهای اصیل اسالمی
رواج فساد و فحشا در جامعه

17
10

در جامعه

شناسههای باز

غرق شدن در شهوات

PD2

کمرنگ شدن آرمانها در جامعه اسالمی
بیتوجهی اهل حق به سرنوشت دنیای اسالم

مقدم داشتن منافع شخصی بر منافع
جامعه اسالمی
بیهمتی افراد در جامعه اسالمی
انجام ندادن تکلیف صرفاً برای رضای
الهی
انزوای مجاهدان و میدان دادن به
دنیاطلبان
ضعف شناختی افراد جامعه نسبت به
دین و احکام اسالمی
ناشکری نعمات و ابتال به غضب الهی
عدم تحلیل عوام ،دنبالهروی از خواص
و گمراه شدن

PD6
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جدول  :51مقوله بندی بيانات در جمع فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران انقالب اسالمى و نيروى انتظامى ـ 5924
مفاهیم مرتبط

ردیف

دنیاطلبی و راحتطلبی
1

کمرنگ شدن فرهنگ ایثار ،جهاد و شهادتطلبی
مقدم داشتن منافع شخصی بر منافع جامعه اسالمی
بیهمتی افراد در جامعه اسالمی

مقوالت
کمرنگ شدن فرهنگ جهاد
راحتطلبی در جامعه

دفاع از حق

یاری نکردن دین خدا و

یاری نکردن دین خدا

دفاع از حق و برانگیخته

انجام ندادن تکلیف در جهت کسب رضای الهی

PD1-PD4PD7

و رواج دنیاطلبی و

انسجام و استقامت نداشتن خواص طرفدار حق در
7

شناسههای باز

PD6
PD6-PD7-PD8PD9-PD10PD11-PD12
PD3

شدن غضب الهی

ناشکری نعمات و ابتال به غضب الهی

0

روی کار آمدن حاکمان فاسق و ناشایست

تبدیل نظام حکومتی از

انزوای مجاهدان و میدان دادن به دنیاطلبان

والیت به سلطنت و روی
کار آمدن افراد فاسق و
ناشایست در سطوح مختلف

0

تغییر اعتقادات ،باورها و ارزشهای جامعه

تغییر ارزشها و باورهای

دوری جامعه از ارزشهای اصیل اسالمی

مردم و کمرنگ شدن آرمانها

کمرنگ شدن آرمانها در جامعه اسالمی

در جامعه
رواج و گسترش ویژهخواری

1

و تبعیض در جامعه
کمرنگ شدن معنویت و رابطه با خدا در جامعه

0

غرق شدن در شهوات

دوری از معنویت و
محوریت یافتن مادیات و
شهوات در جامعه

تضعیف شناخت افراد در جامعه اسالمی نسبت به
2

دین ،خدا ،جامعه ،طبیعت و ...در جامعه
عدم تحلیل عوام ،دنبالهروی از خواص گمراه شده

PD5
PD2

ضعف شناخت عوام جامعه
نسبت به دین و احکام اسالمی
و پیروی از خواص جامعه

با بررسی چهارمین مورد از سخنرانیهای منتخب ،تنها یکی از مفاهیم گذشته اصالح شد ولی
تغییری در تعداد آنها ایجاد نشد (جدول  .)3همچنین با بررسی مورد پنجم ،یعنی «بیانات در دیدار
جمعی از پاسداران» ،که در تاریخ  5735/55/11صورت گرفته است نیز مفهوم جدیدی به دست
نیامد و تغییری در مقوالت پیشین نیز ایجاد نشد (جدول )51؛ لذا تالش شد بر اساس  53مفهوم
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استخراج شده و  3مقوله بهدست آمده ،الگویی برای تبیین دقیق علتهای انحطاط جوامع اسالمی از
نگاه مقام معظم رهبری طراحی شود.

 9ـ تبيين الگوی نهایی علتهای انحطاط جامعه اسالمی
با بررسی اجمالی مفاهیم و مقوالت ،مشخص شد که میتوان علتهای انحطاط جامعه را در
مجموع به دو دسته کلی انحراف خواص و انحراف عوام جامعه تقسیم کرد؛ لذا ابتدا جداگانه به
تبیین چگونگی تأثیر انحراف خواص و عوام در انحطاط جامعه پرداخته ،و الگویی اولیه ارائه
میشود؛ سپس با تلفیق الگوها ،الگوی نهایی ارائه میشود که بیانگر علتهای انحطاط جامعه اسالمی
از نگاه مقام معظم رهبری است.
مقام معظم رهبری در تحلیل اقشار مختلف جامعه معتقدند« :در هر جامعه و شهر و کشورى از
یک دیدگاه ،مردم به دو قسم تقسیم مىشوند :یک قسمْ کسانى هستند که بر مبناى فکر خود از
روى فهمیدگى و آگاهى و تصمیمگیرى کار مىکنند؛ راهى را مىشناسند و در آن راه ...گام
برمىدارند» که میتوان این قسم را "خواص" جامعه نام نهاد.
قسم دیگر از مردم هر جامعهای کسانی هستند که قدرت تحلیل شرایط و وقایع را ندارند و
برای تصمیمگیریهایشان غالباً تابع تصمیمات خواص هستند .این قشر از مردم را می توان "عوام"
جامعه نامگذاری کرد.
البته باید توجه کرد که تالزم و التزامی میان میزان تحصیالت و سواد افراد و عوام و خواص
بودن آنان وجود ندارد؛ چراکه ممکن است شخصی در عین درس نخوانده بودن ،قدرت تحلیل و
تشخیص شرایط را داشته باشد و جزء خواص جامعه به شمار آید در حالی که شخصی که دارای
تحصیالت عالی دینی یا غیردینی است به علت عدم توانایی در تحلیل وقایع و تصمیمگیری
براساس این تحلیل در دسته عوام قرار گیرد.
«خواص جامعه دو جبههاند :خواصِ جبهه حق و خواص جبهه باطل» .خواصِ طرفدارِ حق نیز
به نوبه خود به دو دسته قابل انقسام میباشند« .یک نوع کسانى هستند که در مقابله با دنیا ،زندگى،
مقام ،شهوت ،پول ،لذّت ،راحت ،نام و همه متاعهاى خوبْ قرار دارند» و دسته دیگر کسانی هستند
که در عین توانایی در تشخیص واقعیات جامعه به علت وابستگی فراوان به مطامع دنیوی در برخی
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مواقع برخالف علمشان از همراهی و یاری حق رویگردان میشوند.
بدین ترتیب مقام معظم رهبری برای تحلیل انحطاط جامعه اسالمی بهطور عمده بر دو قشر
خوص طرفدار حق و عوام مردم تأکید میکنند که در ادامه به شکل مختصر تبیین میشود.
 5ـ  9ـ انحراف و انحطاط خواص طرفدار حق
از نگاه رهبر انقالب ،خواص جامعه در سعادت یا شقاوت آن جامعه نقش کلیدی ایفا میکنند.
انحراف خواص میتواند به انحطاط کل جامعه منجر شود و چنانچه خواص جامعه در مسیر حق
بدرستی گام بردارند ،میتوانند زمینه سعادت آن جامعه را فراهم آورند .در این بخش تالش شده
است سیر انحراف خواص جامعه تبیین شود.
الف ـ کمرنگ شدن فرهنگ جهاد و رواج دنياخواهی و راحتطلبی در جامعه

«یکى از نکات برجسته در فرهنگ اسالمى ،که مصداقهاى بارزش ،بیشتر در تاریخ صدر اسالم
و کمتر در طول زمان دیده مىشود" ،فرهنگ رزمندگى و جهاد" است» (آیتاهلل خامنهای.)5731 ،
تا وقتی این روحیه در خواص جامعه زنده بماند ،آنان پشتیبان حق خواهند بود و در جهت تحقق
کامل آن اقدام خواهند کرد .اما اگر خواص حامی حق «براى حفظ جانشان ،راه خدا را ترك کنند
و آنجا که باید حق بگویند ،نگویند ،چون جانشان به خطر مىافتد یا براى مقامشان یا براى شغلشان
یا براى پولشان یا محبّت به اوالد ،خانواده و نزدیکان» از حمایت از حق دست بردارند ،مقدمه
انحراف خواص و انحطاط جامعه فراهم خواهد شد (آیتاهلل خامنهای.)5731 ،
در جامعه اسالمی پس از پیامبر نیز «قضایا ،کمتر از یک دهه پس از رحلت پیغمبر شروع شد».
در نظر گرفتن امتیازات ویژه برای صحابه و یاران پیامبر اسالم(ص) و آغاز ثروتاندوزی آنان،
زمینه را جهت دلبستگی خواص طرفدار حق به مطامع دنیوی فراهم نمود و پس از گذشت چند
سال «وضعیت بهگونهاى شد که برجستگان صحابه پیغمبر ،جزو بزرگترین سرمایهداران زمان خود
محسوب مىشدند» (آیتاهلل خامنهای .)5731 ،این امر بتدریج زمینهای را به وجود آورد که موجب
شد هرچند در بین این صحابه ،شیعیان زیادى هم بودند «که امیرالمؤمنین علیهالصّالۀ والسّالم را
قبول داشته و او را خلیفه اوّل مىدانستند .اما همه اینها ،وقتی با شدّت عملِ دستگاه حاکم مواجه
مىشوند و مىبینند بناست جانشان ،سالمتىشان ،راحتىشان ،مقامشان و پولشان به خطر بیفتد ،پس
مىزنند» (آیتاهلل خامنهای.)5731 ،
« اگر در جامعه اسالمى ،آن حالت آرمانخواهى از بین برود یا ضعیف شود» (آیتاهلل خامنهای،
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 )5733و خواص طرفدار حق «از سرنوشت دنیاى اسالم اعراض کرده ،نسبت به آن بىتوجّه»
(آیتاهلل خامنهای )5731 ،شوند و منافع شخصی و دنیایی را بر منافع جامعه اسالمی ترجیح دهند،
مقدمه انحراف خواص و به تَبَع آن انحطاط جامعه اسالمی فراهم میشود.
بدین ترتیب میتوان گفت یکی از مهمترین مالکهای تشخیص وضعیت جامعه اسالمی این
است که بتوان این مسئله را تحلیل کرد که «از این خواصِ طرفدارِ حق ،کدامها جزو دستهاى هستند
که حاضرند دینشان را قربانى دنیایشان کنند و کدامها کسانى هستند که حاضرند دنیایشان را قربانى
دینشان کنند» (آیتاهلل خامنهای« .)5731 ،نوعِ خوبِ خواصِ طرفدارِ حق؛ یعنى کسانى که
مىتوانند در صورت لزوم از متاع دنیوى دست بردارند در اکثریت باشند؛ هیچوقت جامعه اسالمى
به سرنوشت جامعه دوران امام حسین علیهالسّالم مبتال نخواهد شد و مطمئنّاً تا ابد بیمه است .اما اگر
قضیه به عکس شد و نوع دیگرِ خواصِ طرفدار حق ـ دلسپردگان به متاع دنیا .آنان که حقشناسند،
ولى در عین حال مقابل متاع دنیا ،پایشان مىلرزد ـ در اکثریت بودند ،وامصیبتاست!» (آیتاهلل
خامنهای.)5731 ،
«رواج دنیاطلبى» و راحتطلبی در جامعه اسالمی موجب میشود «خواصِ به اصطالح طرفدارِ
حق که حق را شناختند و تشخیص دادند ،اما دنیایشان را بر آن مرجّح دانستند» (آیتاهلل خامنهای،
 )5731در جامعه به اکثریت تبدیل شوند و در مواقعی که دین خدا و راه حق نیاز به یاری و دادن
هزینه های مالی و آبرویی دارد از آن سر باز زنند و زمینه انزوای اهل حق را فراهم کنند.
ب ـ یاری نکردن دین خدا و دفاع از حق در لحظات سرنوشتساز و برانگيختهشدن غضب الهی

یکی از مواردی که میتواند جامعه اسالمی را از سقوط نجات دهد ،تشخیص حق توسط
خواص و دفاع از آن در لحظات حساس و سرنوشتساز تاریخی است« .تصمیمگیرىِ خواص در
وقت الزم ،تشخیص خواص در وقت الزم ،گذشتِ خواص از دنیا در لحظه الزم ،اقدام خواص
براى خدا در لحظه الزم .اینهاست که تاریخ و ارزشها را نجات مىدهد و حفظ مىکند»؛ اما «وقتى
خواصِ طرفدارِ حق یا اکثریت قاطعشان در یک جامعه ،چنان تغییر ماهیت مىدهند که فقط دنیاى
خودشان برایشان اهمیت پیدا مىکند؛ وقتى از ترس جان ،از ترس تحلیل و تقلیل مال ،از ترس
حذف مقام و پست ،از ترس منفورشدن و از ترس تنها ماندن ،حاضر مىشوند حاکمیت باطل را
قبول کنند و در مقابل باطل نمىایستند و از حق طرفدارى نمىکنند و جانشان را به خطر نمىاندازند
(آیتاهلل خامنهای )5731 ،و حاضر نمیشوند برای دفاع از دین خدا از دنیای خویش صرف نظر
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نمایند ،جامعه اسالمی در ورطه سقوط خواهد افتاد« .اگر خواص امرى را که تشخیص دادند بموقع
بنعلىها به کربالها کشانده
حسین 

و بدون فوتِ وقت عمل کنند ،تاریخ نجات پیدا مىکند و دیگر
نمىشوند .اگر خواص بد فهمیدند ،دیر فهمیدند ،فهمیدند اما با هم اختالف کردند؛ کربالها در
تاریخ تکرار خواهد شد» (آیتاهلل خامنهای.)5731 ،
اگر خواص جامعه اسالم در مقابل باطل متحد شوند و به وظیفه خویش عمل نمایند ،روند کلی
جامعه رو به تعالی خواهد بود؛ اما اگر چنانچه «درست عکس تعالیم اسالمى عمل شد؛ یعنى نه
وحدت و نه سازماندهى درست بود و نه نیروها با یکدیگر اتصال و ارتباط کاملى داشتند .بنابراین،
نتیجه آن شد که دشمن ،بىرحمانه تاخت و اینها هم در قدم اوّل ،عقب نشستند» (آیتاهلل خامنهای،
 )5731و «بهجاى توجه به تکلیف و وظیفه و آرمان الهى به فکر تجمالت شخصى» (آیتاهلل
خامنهای )5735 ،خویش بودند« ،جامعه مورد نعمت الهى به سمت غضب سیر مىکند» (آیتاهلل
خامنهای )5733 ،و بتدریج نعمت ها و نصرت الهی از آن گرفته ،و زمینه عذاب الهی فراهم میشود.
ج ـ تبدیل نظام حکومتی از والیت به سلطنت و روی کار آمدن افراد فاسق و ناشایست در سطوح
مختلف

در صورتی که خواص جامعه اوالً گرفتار دنیاخواهی و راحتطلبی شوند و ثانیاً وظایف خود را
در لحظات سرنوشتساز در دفاع از جبهه حق بهدرستی انجام ندهند ،جامعه اسالمی از آرمانها و
ارزشهای اصیل خویش فاصله خواهد گرفت و با تغییر ارزشها ،زمینۀ تبدیل نظام حکومتی اسالمی
از والیت و خالفت به سلطنت و پادشاهی و به تبع آن روی کار آمدن افرادی فاسق و ناشایست در
سطوح مختلف جامعه فراهم میشود .حضرت آیتاهلل خامنهای در این باره میفرمایند« :وقتى معیار
خدا باشد ،تقوا باشد ،بى اعتنایى به دنیا باشد ،مجاهدت در راه خدا باشد؛ آدمهایى که این معیارها را
دارند در صحنه عمل مىآیند و سر رشته کارها را به دست مىگیرند و جامعه ،جامعه اسالمى
مىشود .اما وقتىکه معیارهاى خدایى عوض شود ،هرکس که دنیاطلبتر است ،هرکس که
شهوترانتر است ،هرکس که براى بهدست آوردن منافع شخصى زرنگتر است ،هرکس که با صدق
و راستى بیگانهتر است ،بر سر کار مىآید .آن وقت نتیجه این مىشود که امثال عمربنسعد و شمر
و عبیداهللبنزیاد به ریاست مىرسند و کسى مثل حسینبنعلی علیهالسّالم ،به مذبح مىرود و در
کربال به شهادت مىرسد!» (آیتاهلل خامنهای.)5735 ،
تفاوت اصلی این دو نوع نظام حکومتی در این است که «والیت ،یعنى حکومتى که همراه با
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محبّت ،همراه با پیوستگى با مردم است ،همراه با عاطفه نسبت به آحاد مردم است ،فقط فرمانروایى
و حکمرانى نیست» (آیتاهلل خامنهای )5733 ،و «مردم از روى ایمان و دل از او (حاکم) تبعیت
مىکنند» (آیتاهلل خامنهای« .)5731 ،اما پادشاهى معنایش این نیست و به مردم کارى ندارد.
پادشاه ،یعنى حاکم و فرمانروا؛ هر کار خودش بخواهد ،مىکند» (آیتاهلل خامنهای.)5733 ،
«سلطان و پادشاه کسى است که با قهر و غلبه بر مردم حکم مىراند ...مردم به او اعتقاد ندارند...
درعینحال با قهر و غلبه بر مردم حکومت مىکند (آیتاهلل خامنهای.)5731 ،
نتیجه طبیعی تغییر نظام حکومتی جامعه اسالمی از امامت و والیت به سلطنت این است که
بتدریج در جامعهای که بر اساس آرمانهای اسالمی انقالب کرده است« ،روح انقالب در جامعه
منزوى و فرزند انقالب گوشهگیر» (آیتاهلل خامنهای )5735 ،میشود .به تعبیر رهبر معظم انقالب
«اگر جوان بسیجى را ،جوان مؤمن را ،جوان با اخالص را که هیچ چیز نمىخواهد جز اینکه میدانى
باشد که در راه خدا مجاهدت کند در انزوا انداختیم و آن آدم پرروى افزونخواه پرتوقع بىصفاى
بىمعنویت را مسلط کردیم ...آنوقت همه چیز دگرگون خواهد شد» (آیتاهلل خامنهای.)5735 ،
سیر حرکت خواص در گمراه کردن جامعه اسالمی در شکل  5بهتر نشان داده شده است.

انحراف
خواص

کمرنگ شدن فرهنگ

عدم یاری دین خدا و

تبدیل نظام حکومتی اسالم

انحطاط و

جهاد و رواج دنیاخوهی

دفاع از حق؛ بر انگیخته

از والیت به سلطنت و روی

سقوط جامعه

و راحت طلبی در جامعه

شدن غضب الهی

کار آمدن افراد ناشایست

اسالمی

شکل  :5الگوی تبيين نقش خواص در انحطاط و سقوط جامعه اسالمی

 7ـ  9ـ انحراف و گمراهی عوام جامعه
همان گونه که بیان شد ،مردم عامی کسانی هستند که خود دارای شناخت و تحلیل شرایط
نیستند و در تصمیمگیریهایشان به نوعی تابع خواص جامعه هستند؛ بدین ترتیب چنانچه خواص
طرفدار حق که توانایی ایستادگی مقابل مطامع دنیوی در لحظات سرنوشتساز در دفاع از حق را
دارند در جامعه اکثریت باشند ،عوام نیز به آن سوی حرکت خواهند کرد و چنانچه این عده در
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اقلیت قرار گیرند ،احتمال گمراهی غالب مردم عامی و عدم همراهی آنان با حق بیشتر خواهد بود.
در این قسمت تالش میشود سیر مراحل گمراهی عوام جامعه اسالمی تبیین شود.
الف ـ ضعف شناخت عوام جامعه نسبت به دین و احکام اسالمی و پيروی از خواص جامعه

با نگاهی به دوران صدر اسالم مشاهده می شود که «پیامبر اکرم(ص) نظامى را به وجود آورد
که خطوط اصلى آن چند چیز بود :اوّل ،شناخت شفّاف و بىابهام ،شناخت نسبت به دین ،شناخت
نسبت به احکام ،شناخت نسبت به جامعه ،شناخت نسبت به تکلیف ،شناخت نسبت به خدا ،شناخت
نسبت به پیامبر ،شناخت نسبت به طبیعت .همین معرفت بود که به علم و علماندوزى منتهى شد و
جامعه اسالمى را در قرن چهارم هجرى به اوج تمدّن علمى رساند .پیامبر نمىگذاشت ابهام باشد»
(آیتاهلل خامنهای.)5733 ،
اما با انحراف مسیر جامعه پس از رحلت پیامبر(ص) و انزوای والیت الهی ،افرادی بر جامعه
اسالمی حاکم شدند که روز به روز سطح معرفت جامعه را تنزل دادند و انحرافات گستردهای در
جامعه پدید آوردند .این روند بهگونه ای ادامه یافت که حاکمانی بر سر کار آمدند که رهبر انقالب
در وصف آنان چنین میفرمایند"« :خلفا" یا به تعبیر بهتر "پادشاهان" این خاندان ،اهل شُرب خمر
و فساد و فحشا و خباثت و ثروتاندوزى و اشرافىگرى و هزار فسق و فجور دیگر مثل بقیه
سالطینِ عالم بودند .آنها به مسجد مىرفتند؛ براى مردم نماز مىخواندند و مردم نیز به امامتشان اقتدا
مىکردند و آن اقتدا ،کمتر از روى ناچارى و بیشتر به خاطر اعتقادات اشتباه و غلط بود؛ زیرا اعتقادِ
مردم را خراب کرده بودند (آیتاهلل خامنهای.)5731 ،
بدین ترتیب وقتی خواص حاکم بر جامعه اسالمی ،خواص طرفدار باطل باشند و اکثریت
خواص طرفدار حق نیز «وقتىکه با شدّت عملِ دستگاه حاکم مواجه مىشوند و مىبینند بناست
جانشان ،سالمتىشان ،راحتىشان ،مقامشان و پولشان به خطر بیفتد» از حمایت حق و گسترش
معرفت و بصیرت مردم جامعه دست میکشند« ،آن وقت عوام هم که دنبالهرو خواصند ،وقتى
خواص به سَمتى رفتند ،دنبال آنها حرکت مىکنند» (آیتاهلل خامنهای )5733 ،و «در جبهه باطل
قرار مىگیرند؛ بدون اینکه خود بدانند .همچنانکه در جبهه ابن زیاد ،کسانى بودند که از فساق و
فجار نبودند ،ولى از بىبصیرتها بودند» (آیتاهلل خامنهای.)5731 ،
ب ـ دوری از معنویت و محوریت یافتن مادیات و شهوات در جامعه

ضعف معرفتی عوام و پیروی آنان از خواص جامعه در زمانی که خواص طرفدار باطل یا
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خواص طرفدار حقی که بنا بر دنیاخواهی و راحتطلبی ،حاضر به هزینهدادن برای یاری حق نیستند
در جامعه اکثریت یابند ،موجب گمراهی آنان و سیر جامعه اسالمی در مسیر انحطاط میشود.
در این شرایط عامه مردم به تبع خواص دچار انحرافاتی میشوند که جامعه را بتدریج از درون
تهی خواهد کرد .وقتی خواص جامعه به سوی دوری از معنویت رفتند و دنیاخواهی مانع تکالیف
الهی توسط آنان شد ،عوام نیز به این سوی حرکت خواهند کرد .مقام معظم رهبری دربارۀ عوامل
اصلی انحراف عمومی جامعه اسالمی معتقدند که «دو عامل ،عامل اصلى این گمراهى و انحراف
عمومى است :یکى دور شدن از ذکر خدا که مظهر آن نماز است .فراموش کردن خدا و معنویت...
دوم "و اتبعوا الشهوات"؛ دنبال شهوترانیها رفتن؛ دنبال هوسها رفتن و در یک جمله دنیاطلبى .به
فکر جمعآورى ثروت ،جمعآورى مال و التذاذ به شهوات دنیا افتادن .اینها را اصل دانستن و
آرمانها را فراموش کردن» (آیتاهلل خامنهای.)5735 ،
جامعه اسالمی پس از پیامبر اسالم(ص) نیز به این مسئله مبتال شد بهگونهای که «همان مدینهاى
که اوّلین پایگاه تشکیل حکومت اسالمى بود ،بعد از اندك مدّتى به مرکز بهترین موسیقیدانان و
آوازخوانان و معروفترین رقّاصان تبدیل شد» (آیتاهلل خامنهای)5733 ،؛ یعنی جامعهای که پیامبر
تالش کرده بود تا «عبودیّت در ساخت جامعه ،در نظام حکومت ،نظام زندگى مردم» نفوذ پیدا کند
و «مناسبات اجتماعى میان مردم بر مبناى عبودیّت خدا» (آیتاهلل خامنهای )5733 ،استوار گردد
بهجایی رسید که «مرکز فساد و فحشا شد و آقازادهها و بزرگزادهها و حتى بعضى از جوانان وابسته
به بیت بنىهاشم نیز دچار فساد و فحشا شدند» (آیتاهلل خامنهای.)5731 ،
ج ـ تغيير ارزشها و باورهای مردم و کمرنگ شدن آرمانها در جامعه

وقتی جامعه اسالمی از معنویت و ارتباط با خدا تهی شد و به سوی مادیات و شهوات گام
برداشت به جامعهای تبدیل میشود که «ظاهرش اسالمى است؛ اما باطنش پوك شده است ...نمازها
برقرار است ،نماز جماعت برقرار است ،مردم هم اسمشان مسلمان است» (آیتاهلل خامنهای)5733 ،
اما «جامعهاى است که در آن ،ارزشها تحتالشّعاع دنیادارى قرار گرفته» (آیتاهلل خامنهای)5731 ،
است.
تغییر ارزشهای حاکم بر جامعه ،گام نهایی انحطاط جامعه اسالمی به شمار میرود؛ چرا که
«وقتىکه جامعه ،جامعه دور از ارزشهاست؛ وقتىکه آن خطوط اصلى در جامعه ضعیف شد ...به
نقطهاى مىرسد که فقط یک پوسته ظاهرى باقى مىماند» (آیتاهلل خامنهای )5733 ،و در این
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شرایط حتی اگر نام جامعه ،جامعهای اسالمی باشد ،روح اسالمی از جامعه رخت برخواهد بست.
در چنین حالتی« ،شعارها را کمرنگ کردن ،اصول اسالم و انقالب را مورد بىاعتنایى قرار
دادن و همه چیز را با محاسبات مادى مطرح کردن و فهمیدن ،جامعه را به آنجا خواهد برد که به
چنان وضعى برسد» که حاکمانی که هیچ اعتقادی به اسالم ندارند و حتی در ظاهر نیز پایبند احکام
اسالمی نیستند امام و پیشوای مردم خواهند شد و عوام مردم نیز یا نسبت به این مسئله بیاعتنا
خواهند بود و یا بر اساس اعتقادات نادرست ،پیروی از آنان را بر خود الزم خواهند شمرد.
مجموعه این عوامل ،موجبات گمراهی عوام جامعه به تَبَع گمراهی خواص و انحطاط کامل
جامعه اسالمی را فراهم خواهند آورد .شکل  ،سیر حرکت عوام در پیروی از خواص و نقش
گمراهی آنان در انحطاط جامعه اسالمی را نشان میدهد.

انحراف
عوام

ضعف معرفتی عوام

دوری از معنویت و

نسبت به دین اسالم و

محوریت یافتن مادیات

احکام آن؛ پیروی از

و شهوات در جامعه؛

خواص جامعه

به تبع فساد خواص

تغییر ارزشها و باورهای

انحطاط و

مردم و کمرنگ شدن

سقوط جامعه

آرمانها در جامعه

اسالمی

شکل  :7الگوی تبيين نقش عوام در انحطاط و سقوط جامعه اسالمی

نتيجهگيری
انقالب اسالمی ایران مولد جامعهای اسالمی است که مبنای آن بر آموزههای دین اسالم و سیره
معصومین علیهمالسالم بنا نهاده شده است .این جامعه نیز همانند هر جامعه انسانی نیازمند شناسایی
آسیبها و انحرافهای پیش رو و پیشگیری از وقوع آنها است .تالش نگارندگان در این پژوهش بر
آن بود تا با نگاه به انحرافات جامعه اسالمی پس از پیامبر اکرم(ص) از دید مقام معظم رهبری
دامظله ،آسیبهای احتمالی پیش روی انقالب اسالمی ایران را شناسایی و تبیین کنند.
وقایع جامعه اسالمی صدر اسالم ،پس از رحلت پیامبر نشان میدهد که اولین و مؤثرترین عامل
در انحراف و انحطاط جامعه اسالمی را میتوان انحراف خواص طرفدار حق و عملکرد نامناسب
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آنان در دفاع از حق در جامعه دانست .از آنجا که در جامعه اسالمی همراهی و همگامی مردم ـ و نه
زور و ارعاب و ...ـ بیشترین نقش را در پیشبرد اهداف آن بر عهده دارد ،چنانچه خواصی که قدرت
تشخیص حق را دارند و حق را میشناسند ،بتوانند حق را بخوبی برای دیگر مردم ـ عوام جامعه که
قدرت تشخیص حق را ندارند و پیرو خواص هستند ـ تبیین کنند ،رهبری جامعه خواهد توانست آن
را به سوی تحقق آرمانها و اهداف اسالمی پیش برد؛ اما چنانچه خواص به هر دلیلی از همراهی و
پیشتیبانی حق سر باز زنند ،فضا برای گمراهی عوام ،تغییر ارزشها و روی کار آمدن رهبران
ناشایست فراهم خواهد شد.
مهمترین عاملی را که میتواند به عملکرد نامناسب خواص طرفدار حق در دفاع از حق منجر
شود میتوان دو عامل دنیاخواهی و راحتطلبی آنان دانست که موجب تعلل آنان در هزینهکردن
مال و آبروی خویش و تحمل نامالیمتها و سختیها در مسیر بیان حق و دفاع از حاکمیت ارزشها در
جامعه میشود .در این مرحله ،خواص طرفدار حق منافع شخصی خویش را بر مصالح مهم جامعه
ترجیح میدهند و تمام همّ و غمّ خویش را مصروف امیال دنیوی خویش میکنند.
عملکرد نامناسب خواص در حمایت از حق ،میتواند بتدریج موجب تغییر ارزشها و باورهای
جامعه شود و دنیاخواهی و راحتطلبی آنان به عنوان ارزش در سطوح مختلف جامعه تسری یابد و
ارزشهایی چون تکلیف و کسب رضای الهی ،تقدم آرمانهای دینی بر منافع شخصی و ...در کل
جامعه کمرنگ شود و به حاشیه برود (شکل .)7

تغيير ارزشها در جامعه ،گام نهایی انحطاط و سقوط آن
جهاد و شهادتطلبی

رفاه و راحتطلبی

تکليف و کسب رضای الهی

ثروتاندوزی و کسب منافع دنيوی

جهاد و شهادتطلبی

مادیگری و غلبه شهوات

تقدم آرمانها و ارزشهای دینی

تقدم منافع و اميال شخصی

شکل  :9تغيير ارزشها در جامعه اسالمی ،گام نهایی انحطاط و سقوط آن
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تغییر نوع نگاه افراد جامعه و کمرنگ شدن آرمانهای آنان زمینۀ انزوای مجاهدان در راه حق و
افراد شایسته و روی کار آمدن افراد ناالیق را در سطوح مختلف جامعه فراهم میآورد که این امر
را می توان آخرین گام در تبدّل و انحراف جامعه اسالمی از مسیر اصلی خویش دانست.
در مجموع میتوان گفت تجربه تاریخی نشان میدهد که در نظام جمهوری اسالمی ایران
بهعنوان جامعه ای که همچون جامعه اسالمی زمان صدر اسالم ،مبتنی بر خواست ،اراده و همراهی
مردم ـ نه زور ،تبلیغات و تزویر ـ است و الزمه این همراهی ،آگاهی و بصیرت آنان از حقایق است،
خواص جامعه که قدرت تشخیص حق را دارا هستند ،نقش بسیار مؤثر و تعیینکنندهای در
سرنوشت جامعه اسالمی و تحقق اهداف آن ایفا میکنند؛ لذا چنانچه این خواص به هر دلیلی ـ از
جمله دنیاخواهی و راحتطلبی ـ از تبیین حقایق و حمایت از حق دست بردارند ،عوام جامعه نیز به
تبع آنان گمراه ،و آرمانها و اهداف بلند جامعه اسالمی کمرنگ خواهد شد .این امر بتدریج زمینه
تغییر ارزشهای جامعه و به تَبَع آن انزوای شایستگان و روی کار آمدن افراد ناشایست را در سطوح
مختلف جامعه فراهم میآورد که می تواند انحطاط و سقوط جامعه اسالمی را در پی داشته باشد.

آسیب شناسی انحطاط جوامع اسالمی در تاریخ صدر اسالم مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری

جامعه اسالمی

عوام

خواص

کمرنگ شدن فرهنگ جهاد و

ضعف شناختی عوام نسبت به

رواج دنياخواهی و راحتطلبی

دین اسالم و احکام آن؛ پيروی

در جامعه

محض از خواص جامعه

دوری از معنویت و محوریت

عدم یاری دین خدا و دفاع
از حق؛ برانگيخته شدن

علتهای انحطاط

یافتن مادیات و شهوات در

غضب الهی

جامعه اسالمی

ميان عوام به تبع خواص

تبدیل نظام حکومتی اسالم

تغيير ارزشها و باورهای

از والیت به سلطنت و روی

مردم و کمرنگ شدن آرمانها

کار آمدن افراد ناشایست

در جامعه

انحطاط و سرنگونی جامعه اسالمی
شکل  :4الگوی نهایی تبيين علتهای انحطاط جامعه اسالمی
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خامنهای ،سیدعلی (آیتاهلل) .بيانات در دیدار فرماندهان گردانها ،گروهانها و دستههاى عاشوراى نيروهاى
مقاومت بسيج سراسر کشور ،در سالروز شهادت امام سجّاد(ع) 1021/20/77 -
خامنهای ،سیدعلی (آیتاهلل) .بيانات مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان لشکر  72محمّد رسول اللّه(ص) -
.1021/20/72
داناییفرد ،حسن ( )1010تئوریپردازی با استفاده از رویکرد استقرایی :استراتژی مفهومسازی تئوری بنیادین.
دوماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد .س دوازدهم .دوره جدید .ش  12 :11ـ .22
داناییفرد ،حسن؛ الوانی ،سیدمهدی؛ آذر ،عادل ( .)1010روششناسی پژوهش کيفی در مدیریت؛ رویکردی
جامع .تهران :انتشارات صفار.
فیروزان ،توفیق ( )1002روش تحليل محتوا .تهران :انتشارات آگاه.
کرسول ،جان دبلیو ( .)1091طرح پژوهش :رویکردهای کيفی ،کمی و ترکيبی .ترجمه علیرضا کیامنش و مریم
دانای طوس .تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی عالمه طباطبایی.



