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 چکیده 
می ناآرامی  تلقی  پُرهزینه  فراگیر،  پیچیده،  تهدیدات  اجتماعی  علل  های  شناخت  عدم  صورت  در  که  شود 

)سقوط( را متحمل    های سنگینها هزینهگیری و انجام اقدامات غیر منطقی در فرایند کنترل آنها، نظامشکل 
گیری این پدیده در کشور طی چهاردهه از یک سو و تأثیرپذیری افکار عمومی کشور شد. نظر به شکل  خواهند

البالغه هدف  انسان در این مبانی از جمله نهج از مبانی ارزشی و وجود راهبردهای اثربخش و منطبق با فطرت  
البالغه های اجتماعی از منظر نهجمیآرانوشتار حاضر احصاء مضامین راهبردهای اقتصادی مؤثر بر کنترل نا

گیری از  های اجتماعی متأثر از مشکالت اقتصادی است با بهرهگیری اکثر ناآرامیباشد. نظر به اینکه شکل می
اکتشا آمیخته  ناآرامیروش  و کنترل  بر جلوگیری  مؤثر  اقتصادی  راهبردهای  از  فی مضامین سیزدهگانه  های 

نفر از خبرگان قرار گرفت که ضریب الوشه راهبردها توسط جامعه   10البالغه احصاء و در معرض قضاوت نهج
ناسان  از کارشنفر    92بندی در معرض قضاوت  سپس راهبردهای فوق جهت رتبه  .تعیین گردید  89/0خبرگی  

داری  ، سطح معنی 91، درجه آزادی122/12  تی، آزمون  97/3قرارداده شده؛ نظر به اینکه میانگین رتبه راهبردها  
گیری مؤید اثربخشی راهبردهای احصا شده بر ممانعت از شکل  ،عیین گردیدت 993/104و کای اسکوثر  000/0

اهبردهای فوق دستاوردهای برای نظام محقق  گیری از ظرفیت رهای اجتماعی است. با بهره و کنترل ناآرامی 
 . استشود که در مبحث نتیجه گیری به آن اشاره شدهمی
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 . مقدمه 1
.   نَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتأَوْلِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِّ»... وَالَّذِینَ کَفَرُواْ    سلطه در راستای تحقق راهبرد:نظام 

» ...اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ ...«)همان(   ( و مقابله با راهبرد:257کریم، بقره:  )قرآن
البالغه  سلطه در نهج گیرد. منشور راهبردهای نظامای خاص بهره می از راهبردهای متعدد و متفاوت با کاربرده

تبیین شده:   امنیتی)ترورچنین  راهبرد  نَبِیِّنا:  (الف(  قَتْلَ  قَوْمُنا  ما-فَأَرادَ  ما   )قریش(  قوم  پیامبر  آهنگ کشتن 
 . )همان(خواستند که ریشه ما برکنند  -لِناوَ اجْتِیاحَ أَصْ  اعتقادی: ( راهبردب  .(181:  1399احمدی،  )خان  کردند

بِنَا  ج( راهبرد ما بارها نشستند و رأى زدند و بسا کارها کردند  پس درباره-الُْهمُومَ، وَ فَعَلُوا   سیاسی: وَهَمُّوا 
مان نمودند دگى شیرین منعاز زن -  بِنَا الْأَفاعِیلَ، وَمَنَعُونَا الْعَذْبَ، وَأَحْلَسُونَا الْخَوْفَ)همان(. د( راهبرد اجتماعی: 

ما را وادار کردند -وحشت دست به گریبانمان ساختند )همان(. ه(راهبرد اقتصادی: وَاضْطَرُّونا إِلى جَبَلٍ وَعْرٍ و با
براى ما آتش جنگ   سپس-نارَ الْحَرْبِ که برکوهى صعب زیستن گیریم )همان(. و( راهبرد نظامی: وَ أَوْ قَدُوا لَنا

ترین و مؤثرترین ترین، ظریف، پیچیدهترین(.  تجارب گویایی این واقعیت است که حساسافروختند )همان
نهایتاْ شکست نظامسلطه جهت توقف، عقب راهبردهای نظام ها و اسالمی راهبرد شورش   نشینی، تسلیم و 

دی است و  )ع( این راهبرد مهم استکبار، که متأثر از مشکالت اقتصا  علیهای اجتماعی است. حضرتبحران 
اسالمی چنین    به شدت در تزلزل نظام اسالمی نقش دارد را جهت تنویر افکار مسلمین و کارگزاران نظام

برای کیفردادنشان حرکتی آغاز اگر    آنها یار و یاور دارند..  کار اهل جاهلیت است  ین کار،»ا  فرمایند:ترسیم می
اى بر خالف عقیده شما  و عده  خواهند که شما طالبید،مى گروهى همان را شد: مردم چند دسته خواهند  ،شود

  ی مضطرب هاصبر کنید تا مردم آرام شوند و دل  پسپسندند و نه آنرا.  و دسته سوم نه این را مىکنند  فکر می
در انتظار فرمان و    اکنون مرا آسوده گذارید  .از دست رفته با مدارا گرفته شودو حقوق    در جاى خود قرار گیرند،

اقتدار امت ما را    ضعیف سازد وتکه قدرت ما را    کنیدنکارى    دهم،ببینید به شما چه فرمان مى  ،باشید  من
ای نیابم اما اگر چاره  ،کنمتوانم مهار میاین جریان سیاسی را تا می   بار آورد،.  به  و سستى و ذلتمتزلزل سازد  

( در صورت سوء تدبیر در برخورد با راهبرد فوق  5-3: فراز  1۶8خطبه    ،1394  ،)دشتی  «1جنگمبا آنان می
)ع( چنین هشدار    علیاین واقعه و حادثه ناگوار را حضرت  .سازداسالمی را مهیا می  تجزیه و نهایت سقوط نظام

حوادث گردى  شوى. و پامالبینمت که چون چرم عکاظى، از هرطرف کشیده  کوفه، گویى مى »اى   دهند:می
این راهبرد استکبار در اندیشه دفاعی امام المسلمین    .(47: خطبه  1391  ،)شیروانی  ...«  2به بالها گرفتار آیى  و

اند؛ این چیزی است  مروز دشمنان، امنیت اجتماعی و مدنی ما را هدف قرار داده»...ا  چنین ترسیم و تبیین شده:
 ایران اسالمی که با اساس جمهوری  کنند. دشمنانیمشاهده میبینند و  طور واضح و جلوِ چشم، همه میکه به 

 
تَرَى مَا تَرَوْنَ، وَفِرقْةٌ تَرَى مَا  جَاهِلِیَّةٍ، وَِإنَّ لِهؤاُلَءِ الْقَوْمِ مَادَّةً إنَّ النَّاسَ مِنْ هذَا االْمْرِ ـ إذَا حُرِّكَ ـ َعلَى أُمُورٍ: فِرْقَةٌإنَّ هذَا االْمْرَ أَمْرُ  1

، وَتَقَعَ الْقُلُوبُ مَوَاقِعَهَا، وَتُؤْخَذَ الْحُقُوقُ مُسْمَحَةً فَاهْدَأُوا عَنِّی، وَانْظُرُوا الَ تَرَوْنَ، وَفِرْقَةٌ الَ تَرَى ال هذَا وَالَ هذَا، فَاصْبِرُوا حَتَّى یَهْدَأَ النَّاسُ 
 وَسَأُمْسِکُ االْمْرَ مَا اسْتَمْسَکَ، وَإذَا لَمْ أَجِدْ بُدًّا فَآخِرُ الدَّواءِ الْکَیُّ  مَاذَا یَأْتِیکُمْ بِهِ أَمْرِی، واَلَ تَفْعَلُوا 

وءًا ِإالَّ ابْتَالَهُ اهللُ  الْعُکَاظِیِّ تُعْرَکِینَ بِالنَّوَازِلِ وَتُرْکَبِینَ بِالزَّالَزِلِ، وَِإنَّی الَْعلَمُ أَنَّهُ مَاأَرَادَ بِکِ جَبَّارٌ سُ  بِکِ یَاکُوفَةُ تُمَدِّینَ مَدَّ االْدَیمِ  کَأَنَّی  2 .
 بِشَاِغلٍ، وَرَمَاهُ بِقَاتِلٍ



 99                                                                     1401، تابستان  بیستم و چهارمفصلنامه اقتصاد دفاع، سال هفتم، شماره  

اند که امنیت کشور را به خطر بیندازند.  مخالفند، امروز بهترین راه اِعمال مخالفت خود را در این پیدا کرده
که مکرّر به    -کند  عالوه بر امنیت اخالقی و فرهنگی که چند سال است دشمن روی آن با شدّت کار می 

و عالوه بر امنیت سیاسی که دشمن    -ایم  دار به مسؤوالن، تهاجم فرهنگی دشمن را یادآور شده عنوان هش
خواهد اختالالتی ایجاد نماید، امروز در صدد است امنیت اجتماعی و مدنی  در حرکت سیاسی کالن نظام می 

الی؛ و رویکرد داخلی و خارجی (. این راهبرد با ویژگی انفع07/04/1382ای:  )امام خامنه  ...«مردم را از بین ببرد
  است حضرت  هدف قرا داده   اسالمی را جانبه، وحدت و قدرت نظامداشتن؛ با شدت، سرعت و دقت ثبات همه

  فرمایند: هجری روزهای پایانی والیت علوی؛ چنین ترسیم می   40ل  )ع( این واقعیت تلخ و ناگوار را در سا  علی
  ...« 1من است  است. تنها بست و گشاد کارهاى کوفه است که با   ندهبراى من جز کوفه قلمروى باقى نما»...  

های اجتماعی ادوار گذشته این واقعیت قابل استنباط از ناآرامی ، فراز اول(.  25: خطبه  13۶5سالم،  اال)فیض
های اقتصادی چون: سوء  های اجتماعی مسائل، مشکالت و چالش ها و بحران است که سرمنشاء اکثر شورش 

ثباتی بازار، اختالس،  ، فقر، اشتغال، تبعیض، توزیع ناعادالنه منابع ملی، اخذ ناصحیح مالیات، احتکار، بی مدیریت
گری، رانت اقتصادی، فاصله طبقاتی، جهل در شیوه زندگی، وابستگی اقتصادی، اختالل خواری، اشرافی زمین

اسالمی در چهاردهه    بهای نظامب تلخ و گراناست. با توجه به مطالب فوق، واقعیات و تجار  در تولید و... بوده
  البالغه های اجتماعی از منظر نهج گذشته با این پرسش مواجه هستیم راهبرد اقتصادی مؤثر بر کنترل ناآرامی

و مضامین راهبردها، مسئله مهمی است که باید با شیوه علمی مورد   کدامند؟ از نظر محقق ابهام در مصادیق
گیرد. لذا جهت ارائه پاسخی علمی و مستدل به سؤال تحقیق و شناسایی دستیابی به راهبردهای  بررسی قرار  

کاربردی که قادر باشد در حداقل زمان، با حداقل تلفات و امکانات راهبرد استکبار را خنثی نماید از روش  
 گیری شد.بهره ای داردتحقیق آمیخته با رویکرد کیفی و کیفی که در علوم انسانی کاربرد گسترده

این پژوهش در صدد بررسی، استخراج و شناخت مضامین راهبردهای اقتصادی مؤثر بر جلوگیری و کنترل 
های اجتماعی است. در واقع پاسخ به این سؤال که مضامین راهبردهای اقتصادی مؤثر بر جلوگیری و  ناآرامی

را به هدف مورد اشاره رهنمون سازد. متغییر مستقل   البالغه کدامند؟ ماهای اجتماعی از منظر نهجکنترل ناآرامی
 باشد.   های اجتماعی و مضامین راهبردهای اقتصادی متغییر وابسته می پژوهش ناآرامی

البالغه  مضامین راهبرد اقتصادی مستخرجه از نهج   که   می باشد  ال آزمون این فرضیههمچنین این پژوهش به دنب
 ثیرگذار است. های اجتماعی تأبر کنترل ناآرامی

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
 مبانی نظری پژوهش. 1-2

آمیز است که توسط گروهی از مردم به وقوع پیوسته و ضمن های اجتماعی عملی غیرقانونی و خشونت ناآرامی
عمید، )شود  ومرج در منطقه میامنی و هرجایجاد تخریب و صدمات مالی و جانی برای جامعه، موجب ایجاد نا

اقتصادی، های اجتماعی پدیدهناآرامی   .(307:  1385 نیستند؛ بلکه در بستر روندهای  به وجود آمده  های آنی 

 
 عاصِیرُكِ فَقَبَّحَکِ اللَّهُ أ نْتِ تَهُبُّ أ بْسُطُهَا، إنْ لَمْ تَکُونِی إالأَقْبِضُهَا وَ أماهِیَ إال الْکُوفَةُ .  1
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زای داخلی در  های تنشگرفته و در شرایط زمانی خاصی امروزه موقعیتفرهنگی، اجتماعی و سیاسی شکل 
ای حدت و شدت یافته و جامعه را از وضعیت عادی خارج ساخته و در فضای المللی و منطقهبستر شرایط بین 

افزاید و بستر و زمینه مناسب را برای به  های اجتماعی و احساس ناامنی می تأثیر موقعیت بر افزایش نارضایتی
ون مرزی،  العمل مناسب به این مسئله و بسترسازی عوامل برسازد و عدم عکس ها فراهم میبار نشستن ناآرامی

ن و  سادیگرکارشنا  .(9:  1381راهبردی،  مطالعات  نشریه پژوهشکده)  کندفضا را برای ناآرامی اجتماعی آماده می
هایی از جمعیت ناراضی و فاقد رفتار  نظر این حوزه براین باوراست: هرگونه اقدام شدید تعداد یا گروهصاحب

گردیده و مبادرت به برهم زدن نظم و آرامش عمومی، به منظور  عقالنی که به وسیله افرادی خاص تحریک  
قانونی  . به عبارت دیگر: اجتماع غیر( 3:  1391)دیزجی،    رسیدن به اهدافی در مغایرت با قوانین جاری کشور نمایند

 آمیز نموده و اینتجمعاتی که بدون اخذ مجوز رسمی از وزارت کشور مبادرت به راهپیمایی و تظاهرات اعتراض 
)قانون    قانونی گوینداجتماعات غیر  آمیز صورت گیرد، ت اعتراضات مخل مبانی اسالم و با سالح و به طور خشون

: تجمعاتی وزارت کشور این واژه را چنین تعریف نموده  .(27، اصل  1381فعالیت احزاب و آیین نامه اجرایی آن،  
آمیز نموده و این اعتراضات  و تظاهرات اعتراض که بدون اخذ مجوز رسمی از وزارت کشور مبادرت به راهپیمایی  

)قانون فعالیت   اجتماعات غیر قانونی گویند  آمیز صورت گیرد،مخل مبانی اسالم و با سالح و به طور خشونت
آیین و  آن،  احزاب  اجرایی  ناآرامیشکل   .(27، اصل  1381نامه  بحران گیری  و  ادوار گذشته  ها  اجتماعی  های 

زاران حکومتی است. این  فوق متأثر از عملکرد نامطلوب کارگت که بروز وقایع و حوادث گویای این واقعیت اس
احکام و امامت    غنائم،  ها،خون   دانید آنکس که بر نوامیس،شما مى» ...    چنین تبیین شده:  131واقیت در خطبه  

و نباید جاهل  ص ورزد.  آورى اموال آنان براى خویش حرکند نباید بخیل باشد تا در جمعحکومت مى   مسلمانان
آنها را از هم بگسلد و به نیازهاى آنها و نه جفاکار تا پیوندهاى   ش آنان را گمراه کند،و نادان باشد که با جهل 

  و گروهى را بر گروه دیگر مقدم دارد.   آنان حیف و میل نماید،  و نه ستمکار که در اموال و ثروت  پاسخ نگوید،
  و نه آنکس که  تا حقوق را از بین ببرد و در رساندن حق به صاحبانش کوتاهى ورزد. قضاوتگیر در و نه رشوه 

نظر به  (.  417:  5، ج1390شیرازی،  « )مکارم1بیفکند   سنت پیامبر را تعطیل کند و بدین سبب امت را به هالکت
اسالمی از جمله    نظام های صورت گرفته در کشور و کشورهای همسو با  مطالعات اکتشافی پیرامون ناآرامی

سازی حوادث فوق گران عملیات کنترل جمعیت و آرامبندی نظرات طراحان و هدایت عراق، سوریه،... و جمع 
زده و بهینه با عنایت الهی، رهنمودهای امام المسلمین، و نگرش مسلمانان بصیرت و فهیم مناطق بحران  -که

های  گیری از ظرفیت راهبرد ناآرامی سلطه را در بهرهر نظامموفق گردیدند راهبردهای متصو  –ها  نمودن ظرفیت 
های صورت گرفته  اجتماعی جهت تحقق اهداف متصور شکست داده و ناکام نمایند. نظر به تأثیرپذیری ناآرامی

البالغه راهبردهای اقتصادی مؤثر بر  از مسائل و مشکالت اقتصادی سعی گردید با مطالعات اکتشافی در نهج

 
فِی أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ واَلَ  مُسْلِمِینَ الْبَخِیلُ، فَتَکُونَ  وقَدْ َعلِمْتُمْ أَنَّهُ الَ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ َعلَى الْفُرُوجِ وَالدِّمَاءِ وَالمَغَانِمِ وَاالَحْکَامِ وَِإمَامَةِ الْ.    1

اً دُونَ قَوْمٍ، واَلَ الْمُرْتَشِی فِی الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ الْجَاهِلُ فَیُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ، وَالَ الْجَافِی فَیَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ، واَلَ الجَائِفُ لِلدُّوَلِ فَیَتَّخِذَ قَوْم
 لمَقَاطِعِ واَلَ الْمَعطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَیُهْلِکَ االَمَّةَ وَیَقِفَ بِهَا دُونَ ا 
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ها احصا و ارائه شود. اهم راهبردهای مستخرجه به  گیری، کنترل آن با حداقل ی و در صورت شکل سازخنثی
 گردد: شرح زیر تشریح می 

های اجتماعی از  سوی و  گیری بحران نظر به نقش اشتغال در ثبات اجتماعی و مقابله با شکل الف( اشتغال:  

شد اقتصادی و توسعه اقتصادی اُخروی انسان، استقالل اقتصادی، رنظر به جایگاه این راهبرد در سعادت دنیوی و  
کسی که آب و زمین دارد و فقیر است از رحمت خدا دور    »  فرمایند:حضرت پیرامون راهبرد فوق مینظام؛  
حضرت    ،زاییبه نقش کلیدی بسیج منابع ملی در تحقق راهبرد اشتغال  نظر(.  19:  23، ج3140)مجلسی،  «1است 

ای با احسان آن بنده تو  ها مالی است که آزاده»بهترین مال دهند:المی را چنین مورد خطاب قرار میاس جامعه
 . (575: 2، ج13۶۶)تمیمی،  شوند یا با ایجاد شغل بندهای به وسیله آن، سزاوار مُزد شوند«

کارگزاران در اخذ مالیات  ها، بی تدبیری  گیری شورش از عوامل مؤثر در شکل   ب( اصالح ساختار مالیات:

به تضعیف   تولید  بر اختالل در سیستم  تولید. هرگونه سوء تدبیر مضاف  از سیستم  است. نظر به اخذ مالیات 
اشتر )ع( به مالک  علی  گردد. این مهم را حضرتساختار نظام؛ و در صورت عدم اصالح به سقوط نظام منجر می 

ابالغ می  از جمع»... باید تالش    فرمایند:چنین  بیشتر  آبادانی زمین  با  تو در  باشد. که خراج جزء  آوری خراج 
گردد. و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی و مزارع به دست آورد. شهرها را خراب،  آبادانی فراهم نمی 

ران در این حوزه کارگزا  .(409:  1380)رشاد،    «2بندگان خدا نابود، و حکومتش جزء اندك مدتی دوام نیاورد.
گیری شورش ممانعت به عمل آورده ثانیاً به  دار هستند تا اوالً از شکل راهبردی نظام دو رسالت عظیم را عهده

 روانی دشمن را در موج سواری بر شورش را خنثی سازند: رونق تولید کمک نمایند ثانیاً  جنگ
های اجتماعی؛ راهبرد فوق به  کنترل شورشبه نقش این راهبرد بخشی حوزه اقتصاد در    نظر  روش اخذ مالیات:

زیرا    دهندگان باشد.اى که صالح مالیاتبگونه   را دقیقا زیر نظر بگیر!  مالیات»...    اشتر چنین ابالغ شده:مالک
تا امور مالیات دهنگان  و  باشد.  امور دیگر اقشار جامعه می   عامل اصالح    دهندگان،  مالیاتو    بهبودى وضع مالیات،

...«  3مالیات و مالیات دهندگانند مردم همه عیال و نان خور    چرا که   ود کار دیگران سامان نخواهدگرفتاصالح نش
 (. 1۶3: 13۶۶لنکرانی، )فاضل 

های اجتماعی؛ راهبرد فوق به  به نقش این راهبرد بخشی حوزه اقتصاد در کنترل شورش  نظر  :تخفیف مالیات
 ها،یا خشک شدن آب چشمه   آفات،  و یا رسیدن  از سنگینى مالیات،مردم  اگر  »...  اشتر چنین ابالغ شده:مالک  

و یا تشنگى بسیار براى زراعت و فاسد    اثر آب گرفتن و فساد بذرها،   و یا کمى باران و یا دگرگونى زمین در
تخفیف بر تو  و هرگز این    مقدارى که حال آنها بهبود یابد تخفیف دهه  مالیات را ب  تو شکایت آورند.ه  ب  شدن آن 

 نقش دارد. مردمحکومت و ریاست  آراستن و  اى است در عمران و آبادى کشورگنجینه  زیرا آن گران نیاید،

 
 عُدُهُ اهلل تَقَرَ فَاَبْوَجَدَ ماءً وَ تُراباً ثُمٌ ِافْ مَنْ.  1

بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ   ذَلِکَ الَ یُدْرَكُ ِإالنَّ أَنَظَرِكَ فِی اسْتِجْالَبِ الْخَرَاجِ، لِ بْلَغَ مِنْأَرْضِ  أَنَظَرُكَ فِی ِعمَارَةِ الْ    وَلْیَکُنْ  .هْلِهِأَوَ  .    2
 مْرُهُ ِإال قَلِیالً أَهْلَکَ الْعِبَادَ وَ لَمْ یَسْتَقِمْ أَالْبِالَدَ، وَ  خْرَبَأَبِغَیْرِ ِعمَارَةٍ 

حِهِمْ صَالَحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ، واَلَ صَالَحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إاِلَّ بِهِمْ، الَنَّ النَّاسَ  وَتفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا یُصْلُِح أَهْلَهُ، فَإِنَّ فِی صالَحِهِ وَصالَ.    3
 کُلَّهُمْ ِعیَالٌ َعلَى الْخَرَاجِ وَأَهْلِهِ 
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 .(252: 1378)جمالی،  ...«1ندستایمىتو را   

اسالمی    ها، نظامگیری شورش شاخص در تحریک افکار عمومی و شکل   به حساسیت این  نظر   المال:ج( بیت 

 دار است: و رسالت خطیر و سنگین زیر را عهدهدر این حوزه د
سازی های اجتماعی و خنثی نظر به نقش این راهبرد بخشی اقتصاد در کنترل شورش   المال:توزیع عادالنه بیت 

آیا به من دستور    »...   فرمایند:روانی استکبار، حضرت خطاب به یک مشاور نادان و جاهل چنین خطاب می جنگ
کنم استمداد جویم؟! به  حکومت می   که بر آنها  در حق کسانی  از جور و ستم،   پیروزى خود،دهید که براى  مى

کنند هرگز به  هم طلوع و غروب مى و ستارگان آسمان در پى  و شب و روز بر قرار،  خدا سوگند تا عمر من باقى، 
به    کردم تا چه رسدىبطور مساوى در میان آنها تقسیم م  زنم. اگر اموال از خودم بود،چنین کارى دست نمى

 . (175: 1404مفید، ) ..«.2اینکه این اموال اموال خدا است 
های اجتماعی؛ دو روز بعد از  نظر به نقش این راهبرد بخشی حوزه اقتصاد در کنترل شورش  المال:حفظ بیت 

و آنچه    آنچه از عطایاى عثمان،  به خدا سوگند!»..    نمایند:بیعت مردم با ایشان، راهبرد فوق را چنین تبیین می
گردانم،گر چه زنانى را به آن  مىبه صاحبش باز    اگر بیابم،  و آن بخشیده،  المال مسلمین به اینبیهوده از بیت 

بر او گران    و آن کس که عدالت  آورد،زیرا عدالت گشایش مى  و یا کنیزانى را با آن خریده باشند،  کابین بسته
 . (15: خطبه 1394 ، )دشتی «3تحمل ظلم و ستم بر او گرانتر خواهدبود آید،

روانی استکبار  اسالمی که هدف جنگ   مردم ایران و سایر کشورهای همسو با نظام  د( توسعه کشاورزی:

شان از طریق کشاورزی تأمین  ای از آنها امورات اقتصادیباشند. عالوه بر تأمین معاش بخش قابل مالحظه می
و تحریم اقتصادی   سوگیری از منابع داخلی در تأمین معاش مردم از یکگردد. سوء مدیریت کارگزاران در بهرهمی

های اجتماعی است. نظر به نقش کلیدی روانی استکبار جهت بروز ناآرامی از سوی دیگر دو بستر فعال جنگ
 تصادی از سوی دیگر حضرت راهبردی و تحقق استقالل، رشد و توسعه اقها از سو راهبرد فوق در کنترل شورش 

صل مال را به همان گونه که هست باقى گذارد و از ثمره کنم که اشرط مى   »...   فرمایند:فوق را چنین ابالغ می 
بدان مبه شیوه   آن هزینه کند، نهال  مورشده و راهنمایى گشتهأاى که  اینکه،  آن   هاىهاى نخلاست. دیگر 

  آنها را پیش از این دیده   ها براى کسى، کهها را نفروشد تا به قدرى فراوان گردند که شناختن نخلستان قریه
نظام اسالمی    که  های استتحقق این راهبرد نیازمند زیرساخت  .(24نامه  1391)شیروانی،    ...«4دشوار باشد است،  

 باید در خصوص آن اقدامی عاجل انجام دهند اهم اقدامات عبارتنداز: 

 
َغرَقٌ، أَوْ أَجْحَفَ بِهَا َعطَشٌ خَفَّفْتَ َعنْهُمْ بِهِ أَمْرُهُمْ، واَلَ یَثْقُلَنَّ  فَإِنْ شَکَوْا ثِقَالً أَوْ ِعلَّةً أَوِ انْقِطَاعَ شِرْبٍأَوْ بَالَّةٍ أَوْ ِإحَالَةَ أَرْضٍ اْغتَمَرَهَاباً. . 1

 سْنَ ثَنَائِهِمْیِینِ واِلَیَتِکَ، مَعَ اسْتِجْالَبِکَ حَُعلَیْکَ شَیْءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَؤُونَةَ َعنْهُمْ، فَإِنَّهُ ذُخْرٌ یَعُودُونَ بِهِ عَلَیْکَ فِی ِعمَارَةِ بِالدِكَ، وَتَزْ

مَا أَمَّجْمٌ فِی السَّمَاءِ نَجْماً! لَوْ کَانَ الْمَالُ لی   وَاهللِ الَ أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمیرٌ وَ  ؟!أَتَأْمُرُونِّی أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّیتُ عَلَیْه .    2
 .الُ مَالُ اهللِ لَهُمْ لَسَوَّیْتُ بَیْنَهُمْ، فَکَیْفَ وَِإنَّمَا الْمَ

 . مَنْ ضَاقَ َعلَیْهِ العَدْلُ، فَالجَوْرُ َعلَیْهِ أَضیَقُوَاهللِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ، وَمُلِکَ بِهِ االْمَاءُ، لَرَدَدْتُهُ؛ فَإِنَّ فی العَدْلِ سَعَةً، وَ. 3

وْالدِ نَخِیلِ  أَنْ الیَبِیعَ مِنْ  أَ مِرَ بِهِ وَ هُدِیَ لَهُ، وَأُصُولِهِ، وَ یُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَیْثُ  أُ نْ یَتْرُكَ الْمالَ عَلىأَلَیْهِ  وَ یَشْتَرِطُ َعلَى الَّذِی یَجْعَلُهُ ِإ.    4
 رْضُها ِغراسا أَ هَذِهِ الْقُرى وَدِیَّةً حَتَّى تُشْکِلَ
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ل  میلیمتر در سا  200نظر به فقر آبی در فالت مرکزی ایران که میانگین بارندگی آن کمتر    تأمین آب کشاورزی:
ای از مردمان این منطقه زندگی خود را از طریق کشاورزی و می باشد. و نظر به اینکه بخش قابل مالحظه 

شود. نظر به اینکه بیش از یک سوم  دامداری تأمین می نماید. تأمین آب کشاورزی از ضروریات نظام تلقی می
نسبت به انتقال آب به این مناطق  مرزهای کشور مرزهای آبی است باید در یک برنامه مدون و اقدام عاجل  

 .جلوگیری به عمل آورد های اقدام و از بروز ناآرام
امروز بهینه کردن منابع و افزایش راندمان تولید محصوالت کشاورزی منوط به تأمین به    تأمین کود شیمیایی:
به حجم صنایع پتروشیمی فعال در کشور    موقعه و مناسب کود باید  شیمیایی است نظر  کارگزاران حکومتی 

 زی اقدام عاجل به عمل آورند. سبت به تأمین این نیاز بخش کشاورن
بهینه کردن کاشت، داشت و برداشت و    کارشناسان براین باورند که  آموزش و ارتقاء سطح دانش کشاورزان:

دانش کاربران حوزه  با آموزش و ارتقاء سطح    ءافزایش راندمان تولید و استقالل کشور در کاالهای راهبردی جز
این اساس دولت باید نسبت به این امر حیاتی توجه ویژه داشته باشد تا هزینه    گردد. بر کشاورزی میسر نمی

 . تولید به حداقل کاهش یابد
گیری از  مضاف بر مباحث ذکر شده عامل مهم در افزایش راندمان تولید در صنعت کشاورزی بهره  تکنولوژی:

دانش از  مناببوم  تکنولوژی حاصل  بسیج  با  باید  لذا دولت  زمینه   ،عی است  و  یاری  امر  این  را در  کشاورزان 
 استقالل اقتصادی و تبدیل تهدید تحریم به فرصت را مهیا سازد. 

عامل مهم و اساسی در تحول صنعت کشاورزی تنظیم، تصویب، ابالغ و اجرای سیاست کالن    گذاری:سیاست 
و استقالل    تولید زمینه کاهش بیکاری در کشور به سرعت مهیا  هایهش هزینهبر کاتا عالوه   باشد.این حوزه می
 گردد.کشور حفظ 

از دیگر راهبردهای فرهنگ علوی با رویکرد اقتصادی مؤثر در جلوگیری از بحرانها و  ه(توسعه دامداری:  

دامداری است. راهبرد فوق در  روانی استکبار راهبرد توسعه ها و جنگسازی تحریمهای اجتماعی، خنثیناآرامی
حیوانات را به دست چوپانی خیرخواه، مهربان، امین و    »  )ع( چنین ترسیم شده:  علی   اندیشه اقتصادی حضرت

: نامه  1394)دشتی،    «1گیر باشد و نه ستمکار، نه تُند براند و نه حیوانات را خسته کند بسپارکه نه سخت   حافظ
» هرگاه حیوانات را به    در فرازی دیگر از اندیشه اقتصادی حضرت راهبرد چنین ابالغ شده:   . (11-10: فراز  25

ی نیندازد، و شیر آن را ندوشد تا به  و نوزادش جدای   که بین شتر  فردی امین سپردی به او سفارش کن  دست
شتر خسته و زخمی را  و مراعات حال  اش زیانی وارد نشود، در سوار شدن بر شتران عدالت را رعایت نمایدبچه 

ای که اطراف آن علفزار است به جاده بی علف نکشاند،  بکند، آنها را بر سر راه به درون آب ببرد و آنها را از جاده
 هرچند شتران را مهلت دهد تا استراحت کنند و هرگاه به علفزار رسیدند فرصت دهد تا علف بخورند و آب 

 
 شَفِیقاً، وَأَمِیناً حَفِیظاً، َغیْرَ مُعَنِّفٍ واَلَ مُجْحِفٍ واَلَ مُلْغِبٍواَلَ مُتْعِبٍ واَلَ تُوَکِّلْ بِهَا ِإالَّ نَاصِحاً .  1
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 (.14 -12: فراز 25)همان، نامه  «1بنوشند 

های  دیگر راهبرد فرهنگ علوی با رویکرد اقتصادی مؤثر در جلوگیری از بحرانها و ناآرامی   و( تعلیم و تربیت:

شود راهبرد تعلیم و تربیت است. این راهبرد با ارتقاء  اجتماعی که به عنوان یک حق مردم برحکومت تلقی می 
جامعه و شکوفایی استعدادها به سرعت زمینه رشد و  ی  رآیسطح دانش انسان نسبت به منابع، ارتقاء سطح کا

اما حق شما بر  »    سازد راهبرد فوق چنین ترسیم شده:توسعه اقتصاد خُرد، کالن، فردی و اجتماعی را مهیا می
فرا    راه رسم زندگی  تا  تان کنم،و نادانى نجات یابید و تربیت  شما را تعلیم دهم تا از جهل  ...من آن است که  

 (.10: فراز34، خطبه 1394)دشتی،  «2گیرید

درون اقتصادی:  ز(  از شکل گرای  جلوگیری  در  علوی  فرهنگ  اقتصادی  راهبرد  بحران دیگر  های  گیری 

 علی  اقتصادی و کاهش نوسانات حاصل از تحریم اقتصادی راهبرد اقتصاد درونگراست. این راهبرد را حضرت 

می  ترسیم  چنین  که    »...   فرمایند:)ع(  نپوشندمادامی  بیگانه  لباس  امت  را غذاهای و این  استفاده   آنان 

 ،3140)مجلسی،    «3کرد   ذلیل خواهد آنان را بود و هنگامی که چنین کنند خداوند  خیر خواهند همواره در نکنند
  های اقتصاد مقاومتی توسط امام المسلمین چنین ابالغ شده است: راهبرد فوق در بند ششم سیاست (.  323:  ۶3ج
ها و کاالهای اساسی )بویژه در اقالم وارداتی(، و اولویت دادن به تولید محصوالت  افزایش تولید داخلی نهاده»

تأمین مبادی  در  تنوع  ایجاد  و  راهبردی  وارداتی و خدمات  به کشورهای   کاالهای  وابستگی  با هدف کاهش 
تأمین »  در بند یکم ابالغ فوق این راهبرد چنین ابالغ شده(.  29/11/1392)امام خامنه ای:    «محدود و خاص

و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی   های انسانیسرمایه سازی کلیه امکانات و منابع مالی وشرایط و فعال
های جمعی و  های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریو به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت

 .)همان( «درآمد و متوسطتأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم

های اجتماعی متأثر از ها و ناآرامیها و شورشنظر به اینکه بخشی قابل مالحظه از بحران ح( رونق تولید:  

باشد رسالت دولت اسالمی مهیا کردن زمینه تالش و  اختالل در سیستم تولید و کاهش قدرت خرید مردم می 
غرافیای هر منطقه است. تا از برکت  های خاص و شرایط جفعالیت اقتصادی برای آحاد مردم با قابلیت و ظرفیت

اسالمی جهت سعادت دنیوی و اُخروی   روانی دشمنان خنثی، بقاء و داوم نظام نهادینه شدن این راهبرد، جنگ 
اسالمی در همه    اشتر تمام والیان نظامآحاد مردم مهیا گردد. حضرت امیرالمومنین )ع( راهبرد فوق را به مالک

آوری خراج باشد. که خراج جزء  »... باید تالش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع ایند:فرماعصار چنین ابالغ می 
گردد. و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی و مزارع به دست آورد. شهرها را خراب،  با آبادانی فراهم نمی 

 
جْهَدَنَّهَا رُکُوباً، وَلْیَعْدِلْ بَیْنَ  ضُرَّ ذلِکَ بِوَلَدِهَا، وَالَ یَفَإِذَا أَخذَهَا أَمِینُکَ فَأَوِْعزْ ِإلَیْهِ: أاَلَّ یَحُولَ بَیْنَ نَاقَةٍ وَبَیْنَ فَصِیلِهَا واَلَ یَمْصُرَ لَبَنَهَافَیَ. ...1

مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ واَلَ یَعْدِلْ بِهَا َعنْ نَبْتِ االْرْضِ    صَوَاحِبَاتِهَا فِی ذلِکَ وَبَیْنَهَا، وَلْیُرَفِّهْ َعلَى الالَِّغبِ وَلْیَسْتَأْنِبِالنَّقِبِ وَالظَّالِعِث، وَلْیُورِدْهَا
 ...   الطُّرُق وَلْیُرَوِّحْهَا فِی السَّاَعاتِ، وَلْـیُمْهِلْهَا ِعنْدَ النِّطَافِ وَاالْْعشَابِِإلَى جَوَادِّ

 کَیْما تَعْلَمُواوَتَعْلِیمُکُمْ کَیْال تَجْهَلُوا، وَتَأْدِیبُکُمْ ...أَیُّهَا النَّاسُ! ِإنَّ لِی َعلَیْکُمْ حَقّاً، وَلَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ: فَأَمَّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ:.  2

 الْعَجَمِ فَإِذَا  وَ کَانَ َعلِیٌّ یَقُولُ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَیْرٍ مَا لَمْ یَلْبَسُوا لِبَاسَ الْعَجَمِ وَ یَطْعَمُوا أَطْعِمَةَ  لَهُ الدَّقِیقُ   أَنَّ عَلِیّاً کَانَ لَا یُنْخَلُ.    3
 . الذُّلِفَعَلُوا ذَلِکَ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِ

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#28
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#29
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در فرازی دیگر    .(80: فراز53نامه    ، 1394)دشتی،    «1بندگان خدا نابود، و حکومتش جزء اندك مدتی دوام نیاورد.
از اندیشه اقتصادی حضرت راهبرد فوق و نقش آن در استقالل اقتصادی چنین ترسیم شده:» تجارت کنید و به  

نقش    . (370:  1،ج  3۶5  )کلینی،  «2شویدنیاز می کار و تولید روی آورید که از آنچه در دست دیگران است بی 
صنعت و جایگاه آن در نزد خداوند در اندیشه اقتصادی حضرت چنین ترسیم و    رونق تولید با رویکرد توسعه

نقش رونق تولید با رویکرد    .(23:  17: ج1412)حُرعاملی،    «3»خدا صاحبان حرفه امین را دوست دارد   :تبیین شده
زار درخت  »اگر خدا بخواهد صده  فرمایند:کشاورزی در رشد و تحول اقتصادی جامعه را حضرت چنین ترسیم می

امام حسن  .(23:  12، ج1412« )حُرعاملی،  4خرماست به  را  با رویکرد اعتقادی  تولید  ابالغ   )ع(  راهبرد  چنین 
 «5»... اشتغال به کار تولید و حرفه داشتن همراه با عفت بهتر از غنا و ثروتمندی همراه با فخور است   فرمایند:می

( راهبرد فوق را چنین  48)سوره نجم:آیه    أَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَىوَحضرت در تفسیر آیه    . (91: فراز  1394)دشتی،  
)حُرعاملی،   ش خشنود ساخت« ش بی نیاز و به کسب دست »یعنی هر انسانی را به معیشت   فرمایند:تبیین می

 . (22: 12: ج1412
است  ها کنترل بازار توسط کارگزاران  گیری ناآرامیدیگر راهبرد فرهنگ علوی مؤثر در شکل   ط(کنترل بازار:

اشتر  های اجتماعی؛ راهبرد فوق به مالکنظر به نقش کلیدی این راهبرد در کنترل احساسات، هیجانات و ناآرامی
بسیارى از    همه بدان که  این  . بایا شهرهای دیگر باشند  شهر تو   خواه در درکارشان نظرکن،» چنین ابالغ شده

است و حریص ناشایسته  را روشى  احتکار مى ایشان  و بخیل.  به میلاند  و  بها  کنند  براى کاالى خود   ءخود 
:  1390)دشتی،    «۶والیان هم مایه ننگ و عیب هستند  رسانند و براىگذارند، با این کار به مردم زیان مىمى
مبتنی بر فرهنگ علوی در راستای سالمت فرایند اداره سازمان سیستم نظارت (. در منشور حکومت اسالمی  43

  أَلَم » نظارت الهی: این نظارت در مصحف قران کریم چنین تبیین شده: . 1: با چهار رویکرد زیر ارائه شده است

رت فرد بر اعمال خود نفس لوامه  ( نظا2(؛  14)علق: آیه    «بیندداند که خداوند مى آیا او نمى    -یَرَى  للَّهَ ٱ  بِأَنَّ  یَعلَم
مردان وزنان با ایمان،  »  نظارت عمومی: رویکرد فوق در مصحف قرآن کریم چنین ابالغ شده:  .3؛  )خود کنترلی(

 ها )منکرات( نهىدهند و از منکرات و بدى ها( فرمان مىاولیاى یکدیگرند، به معروف )خوبى  یاور و یار و
  ر شکاآ  رتنظارت به دو صورت اعمال می شود که شامل نظا  این  :نظارت سازمانی  .4؛  (71)توبه :آیه    «7کنندمى 

 این رویکرد به مالک اشتر چنین ابالغ شده:  کهپنهانى؛ و نظارت  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  رتصو   به  سمىو ر

 
بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ   نَّ ذَلِکَ الَ یُدْرَكُ إاِلأَنَظَرِكَ فِی اسْتِجْالَبِ الْخَرَاجِ، لِ بْلَغَ مِنْأَرْضِ  أَنَظَرُكَ فِی ِعمَارَةِ الْ    وَلْیَکُنْ  .هْلِهِأَوَ    1

 مْرُهُ ِإال قَلِیالً أَهْلَکَ الْعِبَادَ وَ لَمْ یَسْتَقِمْ أَالْبِالَدَ، وَ  خْرَبَأَبِغَیْرِ ِعمَارَةٍ 

 اسِنَّد الا فی َایْنَی َعمَفیها غِ  لَکُمْ فَإِنَّ. تَعَرضوُ لِلتجارَتِ  2

 أَمین الْف ر تَحْاهللَ یُحِبُ المْإنَّ ترجمه:-أَمین الْف ر تَحْاهللَ یُحِبُ المْإنَّ.  3

 شاءَاهلل نْفُ َعذَقِ ِالْ. مِأةَ  4

 . لْفُجُوروَالْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَیْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ، وَالْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَیْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ ا .  5

نَّ فِی کَثِیرٍ مِنْهُمْ ضِیقا فَاحِشا وَ شُحّا قَبِیحا وَ احْتِکَارالِلْمَنَافِعِ وَ أَبِحَضْرَتِکَ وَ فِی حَوَاشِی بِالَدِكَ وَ اْعلَمْ مَعَذَلِکَ  مُورَهُمْأُوَ تَفَقَّدْ .  ۶
   لِلْعَامَّةِ وَ عَیْبٌ َعلَى الْواُلَة تَحَکُّما فِی الْبِیَاَعاتِ وَ ذَلِکَ بَابُ مَضَرَّةٍ

 الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ َعنِ الْمُنْکَرِ  وَ  7
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بگمار. زیرا  پس در کارهایشان تفقد کن و کاوش نماى و جاسوسانى از مردم راستگوى و وفادار به خود بر آنان  »

: نامه  1394)دشتی،    «1ردانت و مدارا در حق رعیت وامى دامراقبت نهانى تو در کارهایشان آنان را به رعایت ام
53). 

ها کنترل و همراه نمودن آحاد مردم گیری ناآرامیدیگر راهبرد فرهنگ علوی مؤثر در شکل   فقرزدایی:  ک(

رویکردهای فقرزدایی و ضرورت نهادینه شده راهبرد فوق در اندیشه است.  با اهداف نظام اسالمی فقرزدایی  
اى فرزند! من از تهیدستى بر تو هراسناکم، از فقر به خدا پناه ببر، که  اقتصادی حضرت چنین ترسیم شده: »

: حکمت  13۶5االسالم،  « )فیض2همانا فقر، دین انسان را ناقص، و عقل را سرگردان، و عامل دشمنى است
زادیی است که در اندیشه  از دیگر رویکردهای مؤثر راهبرد فوق در کنترل بحرانهای اجتماعی محرومیت. (319

خدا را درباره طبقه پایین جامعه در نظر داشته باش، مردمى   »:  اقتصادی حضرت چنین تبیین و ابالغ گردیده
گیر. در بین این طبقه، افراد قانع و  ان زمین اى ندارند، از بیچارگان، نیازمندان، گرفتارانِ رنجور و ناتوانکه چاره

المال  و سپرده، پاس بدار و بخشى از بیت اش را به تسؤال کننده وجود دارد. حقّى را که خداوند براى آن، نگهبانى 
در فرازی دیگر از اندیشه اقتصادی حضرت راهبرد فوق   .(53، نامه1394«)دشتی،  3! را به آنان اختصاص بده
خداوند بر پیشوایان دادگر مقرر فرموده که خود را در معیشت با مردم تنگدست برابر  »  چنین تبیین و ابالغ شده:

نظر   (. 4: فراز209)شیروانی، خطبه  «4دارند تا بینوایى را رنج بینوایى به هیجان نیاورد و موجب هالکتش گردد 
ویژه قرار    توجه  به آثار مخرب فقر و محرومیت در سطوح مختلف جامعه راهبرد فوق در فرهنگ علوی مورد

ها تلقی ، شاخص تسکین آالم، درد و کنترل شورش راهگشاى کارگزاران حکومتى در جامعه اسالمى ؛ و  گرفته
 گردد. راهبرد با دو رسالت زیر محقق میگردد. در اندیشه اقتصادی حضرت این می

اجتماعی:  جامعه   رسالت  به  الهی  تکلیف  عنوان  به  حضرت  را  راهبرد  رویکرد  ابالغ    این  چنین  اسالمی 
اگر  فرمایند:»می کنند.  هزینه  فقیران  کفایت  اندازه  به  اموالشان  از  تا  است  کرده  واجب  ثروتمندان  بر  خداوند 

کشد  عریان باشند، به سبب منع ثروتمندان است و خداوند از آنها در روز قیامت حساب مىیا  نیازمندان، گرسنه
در جمع مردم کوفه راهبرد فوق به عموم مردم چنین    .(203:  4شهرى، ج  محمدى رى)  «5د کنو مجازات مى

کنید که نگاهداشتنش    یغ و از آنان چیزى را در  نواى خود رو برگردانید، یآگاه باشید نباید از بستگان ب»  ابالغ شده:
که دست دهنده خویش را از بستگانش باز    آنکس   نماید،آورد و از بین رفتنش کمبودى ایجاد نمى زیادى نمى

 
مْ َعلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَِّعیَّةِ وَ وَ الْوَفَاءِ َعلَیْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِی السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُ الصِّدْقِ أَهْلِ مِنْ الْعُیُونَ وَ ابْعَثِ 1

 تَحَفَّظْ مِنَ الْأَْعوَانِ 

 لِ، داِعیَةٌ لِلْمَقْتِیا بُنَىَّ إنّى أَخافُ عَلَیکَ الفَقْرَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنهُ فَإنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدّینِ، مُدْهِشَةٌ لِلْعَقْ 2

فَإنَّ فى هذِهِ الطَّبَقَةِ قانِعاً   وَ الذَّمْنى مِنَ الَّذینَ ال حیلَةَ لَهُمْ مِنَ المَساکینِ وَ الْمُحْتاجینَ وَ أَهْلِ الْبُؤْسى هَ اللّهَ فِى الطَّبَقَةِ السُّفْلىاللَّ .  3
 مْ قِسْماً مِنْ بَیتِ مالِکَوَ مُعْتَرًّا وَ احْفَظْ لِلَّهِ ما ُاسْتُحْفَظَکَ مِن حَقِّهِ فیهِمْ وَاجْعَلْ لَهُ

 سَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ، کَیْلَا یَتَبَیَّغَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُهُ  . وَیْحَکَ، ِإنِّی لَسْتُ کَأَنْتَ، ِإنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ َعلَى أَئِمَّةِ ]الْحَقِ[ الْعَدْلِ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُ 4

اللّهِ أَنْ  ىاألغنِیاءِ فى أَموالِهِمْ بِقَدْرِ ما یَکْفى فُقَراءَهُمْ فَإِنْ جاءُوا وَ َعرَوُا جاهَدُوا فى مَنْعِ األغنِیاءِ فَحَقٌّ َعلَ  اللّهَ فَرَضَ َعلَىِانَّ.  5
 یُحاسِبَهُمْ یَومَ القِیامَةِ وَ یُعَذِّبَهُمْ عَلَیهِ 
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ولى آن کس که بال    است،  هاى فراوانى برگرفتهخویشتن دست   اما از  تنها یک دست از آنها باز داشته،  دارد،
با نهادینه   .(11-10فراز  23: خطبه  1391  ،« )شیروانی1اهدیافتاقوامش ادامه خو  محبت را بگستراند دوستى 

ها تعامل در سطوح مختلف جامعه و نزول برکات الهی بر جامعه مهیا شدن این راهبرد عالوه بر کنترل شورش
  .گرددمی

  ترسیم شده: اسالمی چنین    انداز نظام این راهبرد در اندیشه اقتصادی حضرت به عنوان چشم  رسالت حکومتی: 
 «2المال به او انفاق و کمک کنید سازید! از بیتاو کار کشیدید تا پیر و ناتوان شد و اکنون او را محروم مىاز  »

 .(404: 1412)محمدی ری شهری، 
گیری از  به شریح کارگزاران حکومتی که با بهره  )ع(  این راهبرد را حضرت علی  خواری:ل( مقابله با رانت 

اى به هشتاد  اى خریدهام خانه شنیده»   )رانت( مسکنی را خریداری کرده بود چنین ابالغ نمودند:  سیاسیموقعیت  
 امیرالمؤمنین.  اى. شریح گفت چنین است یابه شهادت گرفته  اى و چند تن را هم دینار و براى آن قباله نوشته 

از  ات ننگرد وسر تو آید که در قبالهشریح، زودا که کسى بر  اى د:نظر کرد، سپس فرمو به خشم در او حضرت
اى شریح، بنگر، نکند که  اى به گورت سپارد. پس،هیچ مال و خواستهشاهدانت نپرسد، تا از آنجا براندت و بى

باشد. که اگر چنین   اى از حالل به دست نیامدهشمرده این خانه را از دارایى خود نخریده باشى، یا نقدى که بر
نقل است حضرت   .(4-1: فراز  3نامه  13۶5االسالم،  )فیض  «3هم در آخرت  اى ودنیا زیان کردهباشد هم در  

ابن  به  این عامل محرك شورشعلی)ع(  با موقعیت سیاسی خود  بود  عباس که  داده  را شکل  اجتماعی  های 
تاخت آوردى   چون فرصت به دست آوردى به مردم خیانت کردى و شتابان،»  راهبرد فوق چنین ابالغ نمودند:

آنسان،که    میسرت بود از اموالى که براى بیوه زنان و یتیمان نهاده بودند، برگرفتى و بربودى   و برجستى و هرچه 
خود را در این    بى آنکه  بادلى آسوده،  رباید. اموال مسلمانان را به حجاز بردى، گرگ تیز چنگ بز مجروح را مى 

نظر به نقش رانت خواری در تحریک احساست   .(5: فراز41امه ، ن1391)شیروانی،   «4پندارى گناهکار اختالس
)ع( راهبرد فوق را به دیگر کارگزار حکومتی خود    علی  های به سایر بالد؛ حضرتو عواطف و تسریع ناآرامی

هاى بمن خبر رسیده که تو زمین   ... است،  درباره تو بمن جریانى گزارش شده   اما بعد!»  فرمایند:چنین ابالغ می
  بخیانت   است   بوده  المال که زیر دستتو از بیت   اىتصاحب نموده   اىاى و آنچه توانستهآباد را ویران کرده

بفرست،  فوراً  اىخورده برایم  را  از حساب    حساب خویش  خداوند  که حساب  بدان  است!سخت   مردمو  و    تر 

 
نْ  هَا الخَصَاصَةَأنْ یَسُدَّهَا بِالَّذِی الیَزِیدُهُ ِإنْ أَمْسَکَهُ واَلَ یَنْقُصُهُ ِإنْ أَهْلَکَهُ وَمَنْ یَقْبِضْ یَدَهُ َعأاَلَ الَیَعْدِلَنَّ أَحَدُکُمْ َعنِ القَرَابِةِ یَرَى بِ . 1

 شِیَتُهُ یَسْتَدِمْ مِنْ قَوْمِهِ المَوَدَّةَ اَعشِیرَتِهِ، فَإِنَّمَا تُقْبَضُ مِنْهُ َعنْهُمْ یَدٌ وَاحِدَةٌ، وَتُقْبَضُ مِنْهُمْ َعنْهُ أَیْدٍ کَثِیرَةٌ؛ وَمَنْ تَلِنْ حَ

 ِإسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّى ِاذا کَبُرَ وَ َعجَزْ تُمُوهُ وَ مَنَعْتُمُوهُ، أَنْفِقُوا َعلَیهِ مِنْ بَیتِ المالِ . 2

مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، قَالَ أَذَلِکَ یَا   فَقَالَ لَهُ: شُرَیٌْح قَدْ کَانَ.دْتَ فِیهِ شُهُودا شْهَأَکِتَابا وَ   نَّکَ ابْتَعْتَ دَارا بِثَمَانِینَ دِینَارا وَ کَتَبْتَ لَهَاأَبَلَغَنِی  .    3
شَاخِصا،  تَّى یُخْرِجَکَ مِنْهَالُکَ َعنْ بَیِّنَتِکَ حَأَفِی کِتَابِکَ وَ الَیَسْ مَا ِإنَّهُ سَیَأْتِیکَ مَنْ الَیَنْظُرُأَیَا شُرَیُْح    :ثُمَّ قَالَ لَهُ فَنَظَرَ ِإلَیْهِ نَظَرَ الْمُغْضَبِ

ابْتَعْتَ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ غَیْرِ مَالِکَ   نْتَ قَدْ أَمِنْ َغیْرِ حَالَلِکَ، فَإِذَا   وْ نَقَدْتَ الثَّمَنَأَوَ یُسْلِمَکَ ِإلَى قَبْرِكَ خَالِصا، فَانْظُرْ یَا شُرَیُْح الَتَکُونُ 
 آخِرَةِ الْ خَسِرْتَ دَارَ الدُّنْیَا وَ دَارَ

یْتَامِهِمُ أرَامِلِهِمْ وَ  أَ مْوَالِهِمُ الْمَصُونَةِ لِأَ  الْکَرَّةَ وَ َعاجَلْتَ الْوَثْبَةَ وَ اخْتَطَفْتَ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِنْ  سْرَعْتَأَمَّةِ  أُمْکَنَتْکَ الشِّدَّةُ فِی خِیَانَةِ الْأَ  فَلَمَّا.    4
 خْذِأَثِّمٍ مِنْ أَالْحِجَازِ رَحِیبَ الصَّدْرِ تَحْمِلُهُ َغیْرَ مُتَ دَامِیَةَ الْمِعْزَى الْکَسِیرَةَ، فَحَمَلْتَهُ ِإلَىزَلِّ أالذِّئْبِ الْ اخْتِطَافَ
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اسالمی چنین تببین    حضرت تبعات این فساد اقتصادی را برای والی و نظام  .(40: نامه  1394)دشتی،    «1السالم
داده»  فرمایند:می انجام  اگر  آورده  که  بخشم  را  پروردگارت  کرده  اى.باشى  عصیان  را   امانت  و  اى،امامت 

خواری که تبیین  آثار مخرب و ویرانگر رانت . ( 40: نامه 1394)دشتی،  «2اىخود را برسوائى کشیده )فرماندارى(
علت ویرانى زمین تنها فقر کشاورزان   و اما»    اشتر چنین ابالغ شده:باشد به مالکفوق می  کننده ضرورت راهبرد

  به بقاى حکومتشان بدگمانند،  نسبت  است کهزمامداران  توسط   غارت اموالو بیچارگى و فقر آنها بخاطر  . است
  . (24: 1390)دشتی،  «3د گیرنعبرت نمی  و از تاریخ زمامداران گذشته

را گرفتاری کارگزاران و  های اجتماعی  ها و شورشر انقالب ابن خلدون علت اکثگری:  م( مقابله با اشرافی

از شکل  متأثر  اشرافی  زندگی  بالی  در  اقتصادی مسئولین  رانت  و  تبعیض  از  اجتماعی حاصل  طبقات  گیری 
حضرت، راهبرد  های اجتماعی؛  دهی بحران گری کارگزاران نظام در شکلداند. نظر به آثار مخرب اشرافی می

بخانه    بى پدر باد! گویا میراث پدر و مادرت را بسرعت  دشمنت»  فرمایند:فوق را به ابن عباس چنین ابالغ می 
 ترسى؟! از بررسى دقیق حساب در روز قیامت نمى  معاد ایمان ندارى؟ه  آیا ب  «»سبحان اهلل   کردى،خود حمل می

برى در دهان فرو مى  چگونه خوردنى و آشامیدنى را در  آمدى!که در پیش ما از خردمندان بشمار مىاى کسى
آشامى؟چگونه با اموال ایتام و مساکین و مؤمنان و مجاهدان راه  و حرام مى   خورى،یدانى حرام می که محالی
 آنان اختصاص ه  این اموال را خداوند ب  که میدانىدر حالی  گیرى؟مسرى میه  را به   خرى و زنانکنیز مى  خدا،
 . (8: فراز 41: نامه 1391)شیروانی،  «4نماید!بالد اسالم را نگهدارى و حفظ می   وسیله آن مجاهدین،ه و ب  داده،

درکارشان  »  این راهبرد در اندیشه اقتصاد دفاعی حضرت چنین تبیین و ترسیم شده:ن( مقابله با احتکار:  

اند  و حریص   دارند بسیارى از ایشان روشى ناشایسته    . بدان که یا دیگر شهرها باشند  شهرهاى تو   خواه در   نظرکن،
است و باید خرید و فروش    از آن منع کرده  )ص(کن که رسول اهلل  را منعکنند پس احتکار  احتکار مى و بخیل.  

  نه فروشنده زیان بیند و نه بر خریدار اجحاف   اى که در بهابه گونه   موازین عدل،  به آسانى صورت گیرد و بر 
کیفرش ده و عقوبتش کن   کاال زد،  اگر کسى باز هم دست به احتکار  شود. پس از آنکه احتکار را ممنوع داشتى،

 . (997: 1380)رشاد،  «5تا سبب عبرت دیگران گردد ولى کار به اسراف نکشد 

 
تَ مَا تَحْتَ یَدَیْکَ، فَارْفَعْ ِإلَیَّ حِسَابَکَ، وَاْعلَمْ  بَلَغَنِی أَنَّکَ جَرَّدْتَ االْرْضَفأَخَذْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَیْکَ، وَأَکَلْ  ...أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِی َعنْکَ أَمْرٌ، .    1

 أَنَّ حِسَابَ اهللِ أَْعظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ، وَالسَّالَمُ

 ...  ِإنْ کُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ رَبَّکَ، وََعصَیْتَ ِإمَامَکَ، وَأَخْزَیْتَ أَمَانَتَکَ . 2

نِّهِمْ بِالْبَقَاءِ، وَقِلَّةِ انْتِفَاِعهِمْ  خَرَابُ االْرْضِ مِنْ ِإْعوَازِأَهْلِهَا،ِإنَّمَا یُعْوِزُ أَهْلُهَا الِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُالَةِ َعلَى الْجَمْعِ وَسُوءِ ظَ ِإنَّمَا یُؤْتَى وَ.  3
 بِالْعِبَرِ 

بِالْمَعَادِ؟ أَوَ مَا تَخَافُ نِقَاشَالْحِسَابِ  کَمِنْ أَبِیکَ وَأُمِّکَ،  کَأَنَّکَـ الَ أَبَا لِغَیْرِکَـ حَدَرْتَهِ ِإلَى أَهْلِکَ تُرَاثَ.    4 أَمَا تُؤْمِنُ  أَیُّهَا  !؟!فَسُبْحَانَ اهللِ! 
ِعنْدَنَا مِنْ ذَوِی االْلْبَابَ، کَیْفَ تُسِیغُشَرَاباً وَطَعَاماً، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّکَ تَأْکُلُ ، وَتَشْرَبُ حَرَاماً، وَتَبْتَاعُ االْمَاءَ وَتَنْکُِح   حَرَاماً الْمَعْدُودُ ـ کَانَ ـ 

 : هِ االْمْوَالَ، وَأَحْرَزَ بِهِمْ هذِهِ الْبِالَدَ؟النِّسَاءَ مِنْ مَالِ الْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْـمُجَاهِدِینَ، الَّذِینَ أَفَاءَ اهللُ عَلَیْهِمْ هذِ

فَامْنَعْ  ...نَّ فِی کَثِیرٍ مِنْهُمْ ضِیقا فَاحِشا وَ شُحّا قَبِیحا وَ احْتِکَارالِلْمَنَافِعِأَمُورَهُمْ بِحَضْرَتِکَ وَ فِی حَوَاشِی بِالَدِكَ وَ اْعلَمْ مَعَذَلِکَ  أُوَ تَفَقَّدْ    . ...  5
االِحْتِکَارِ،  رَسُولَ  مِنَ  لْیَکُنِ  (  ص)اللَّهِفَإِنَّ  وَ  مِنْهُ  بَیْعا سَمْحابِ مَنَعَ  وَ    الْبَیْعُ  َعدْلٍ  وَأمَوَازِینِ  مِنَ  بِالْفَرِیقَیْنِ  مِنْ أَ سْعَارٍ الَتُجْحِفُ  ْعوَانَکَ 
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 پیشینه پژوهش . 2-2
 های تحقیق( پیشینه 1جدول شماره )

 اهداف تحقیق  نویسندگان  عنوان تحقیق 

راهبردهای پیشگیرانه بحران سیاسی  
امنیتی مبتنی بر تحلیل   –

 1397های سال ناآرامی

رسول 
رامندی  یوسفی

 و همکاران 

تواند براساس نتایج بازسازی و بازتوانی، راهبردهای مقابله و آمادگی می
به عنوان سپر در مقابل حوادث احتمالی آینده به عنوان راهبردپیشگریانه  

 برداری قرار گیرد مورد استفاده و بهره

عوامل مؤثر بر   یشناخت جامعه نییتب
 دیبا تأک  یاسیبه خشونت س شیگرا 

  و کنترل یدر ناآرام تیبر موفق
 های شهروندان شهر تهران ناآرامی

سیدمهدی  
و  ، تقوی

 همکاران

در  سیاحساس توانمند بودن نظام و پل شیبا افزا نتایج حاکی است 
کنشگران    یجمع هایناآرامیدر  تیاحساس موفقها،  ناآرامی کنترل

 .ابدییکاهش م 

  دیز نستاا   نتظامیا  هفرماند یهاد هبررا 
  یسیبهاآ کاهشو  لکنتر جهت

 جتماعی ا 

  ادنژرحید علیرضا
 و همکاران 

از   حاصل کاهشمنافع،  هاهکنند توجیه فست که حذاز آن ا   نتایج حاکی
 یشا فز و ا  مجر بتکاار  ایبر  شیا تر  حمتو ز شتال یشا فزا  م، جر

 . میباشند مجر بتکا ار ایبر مدنظر یخطرها

های مؤثر در اغتشاشات  تاکتیک
 شهری

فرشاد 
 خانیمهدی

عملیات    نتایج حاکی ازآن است که رهبران اغتشاش از دو دسته تاکتیک
اند نظر به اینکه رهبران اغتشاش از تاکتیک  روانی و میدانی بهره جسته

های امنیتی در  پیشنهاد شده سازماناند میدانی بیشتر بهره گرفته
 اغتشاشات احتمالی آینده به این مهم توجه بیشتر داشته باشند.

سخت  میزان اثربخشی اقدامات نیمه
ایجاد امنیت در    سپاه سیدالشهدا در

 استان تهران 

قربان محمد 
 زاده ولی

نتایج حاکی از آن است که اقدامات نیمه سخت قرارگاه سیدالشهدا تأثیر  
بخش ساختاری و روشی   2پیشنهاد اجرایی در   21ی داشته است لذا باال

)نظاماتی( برای متصدیان سپاه سیدالشهداء و یک پیشنهاد برای  
 است. مندان تحقیقات آینده ارائه شدهعالقه

های اجتماعی عوامل و فرآیند  ناآرامی
 آن

محمدحسین 
پناهی و  
 همکاران

نارضایتی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکی نتایج پیرامون مطالعه سه 
است که بیشتر افراد دارای توانایی باالیی برای اعتراضات اجتماعی 

بودند اما اکثر آنان خواهان رفع مشکالت احادث شده به روش 
اند که باتوجه به عملکرد مسئوالن سیاسی امنیتی  آمیز بودهمسالمت

 است منجر به درگیری شده

های  ه با بحرانراهبردهای مقابل
 اجتماعی 

اهلل  قدرت
 عظیمیان 

راهبرد ارائه شده   SWOT 20گیری از با بهره هشوپژ یهادر یافته
مدار و با که اهم آنها عبارتنداز: استفاده از مدیران الیق و باتجربه، والیت

روحیه و تفکر بسیجی در مدیریت بحران کشور، افزایش انجسام و 
گزاران با تبعیت کامل آنان از مقام معظم هماهنگی بین مسئوالن و کار

برداری از منابع  رهبری، آموزش و تربیت مدیران بحران کشور با بهره
 اسالمی هستندغنی فکری و تجریه ناشی از سه دهه انقالب

 منبع: یافته های نگارندگان پژوهش  

 
مُتَکَلِّمُهُمْأَ یُکَلِّمَکَ  حَتَّى  شُرَطِکَ  وَ  اللَّهِ  حْرَاسِکَ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  فَإِنِّی  مُتَعْتِعٍ،  َغیْرِمَوْطِنٍ(  ص )َغیْرَ  فِی  مَّةٌ الَیُؤْخَذُ أُ  تُقَدَّسَ  لَنْ:  یَقُولُ 

 لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَالْقَوِیِّ َغیْرَ مُتَتَعْتِعٍ
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 . روش شناسی پژوهش 3
 پژوهشنوع و روش . 1-3

  ی بر نظرخواه  یمبتن ق یو تحق یشیمایپ ق یاز تحق یاخته یآم را یاست؛ ز یاکتشاف ة ختیآم یپژوهش حاضر، نوع
روش   ی)پرسشنامه( و هم از ابزارها یکمّ ق یروش تحق یاز متخصصان و خبرگان بوده و در آن، هم از ابزارها

اسناد و مدارك از    اولانجام گرفت: در گام    یمتوال  ةمرحل  دودر    قیتحق  ،لذا)مصاحبه( استفاده شد.  ی  فیک  قیتحق
 ییو محتوا  یمفهوم  لیمرحله از طرح، روش پژوهش از نوع تحل  نیاطالعات استفاده شد. در ا  یآور  جمع  یبرا

های شاخص ،  قیتحق  ةنیشیو پ  اتیمرور ادب  ی،نظر  یهاکند با استفاده از داده ی که در آن پژوهشگر تالش م  است
چارچوب   یدوم، اعتباربخش ةکند. در مرحل نیتدو یساختار مفهوم کیو به صورت  ییرا شناسا مرتبط با عامل

برا  نیتدو از روش  یدانیم  ةمطالع  یشده  آن  بود که در  دستور کار   ی( و کمقیعم  ة)مصاحب  یفیک  یها در 
 که در روش کمی دو پرسشنامه ضریب الوشه و پرسشنامه اصلی تدوین گردید. .گردید)پرسشنامه( استفاده 

 گیریآماری روش نمونه نمونه.  2-3
شامل جمعی از اساتید  باشند. که  نفر می    92د نمونه آماری  در تحقیق حاضر بر اساس فرمول کوکران تعدا

از نگرش راهبردی، مشرف به موضوع   های چون برخورداردانشگاه، علماء حوزه و فرماندهان عالی با ویژگی 
های ها و بحران گیری از ظرفیت جهت کنترل آشوبهای اجتماعی، قدرت تحلیل در بهرهناهنجارها و بحران 

برخوردار از نگرش راهبردی در   و هااجتماعی، تخصص و دانش نسبت به ظرفیت منابع دینی در کنترل بحران 
 . باشندقادی می، اقتصادی با رویکرد اعتائل اجتماعیمس

𝑛 =

𝑍2𝑝𝑞
𝑑2

1 +
1
𝑁

[
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2 − 1]
=

1.9۶2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.052

1 +
1

125 [
1.9۶2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 − 1]
= 92 

 روایی و پایایی تحقیق. 3-3
استفاده گردید. خبرگان، وضعیت هر مضمون CVI برای تعیین روایی از روش والتزوباـسل با محاـسبه شاخص 

ها از قـسمتی لیکرتی تعیین نمودند؛ که نتایج حاـصل از تجزیه و تحلیل داده  را براـساس پرـسـشنامه با طیف چهار
 باشد.( می2شماره )به شرح جدول  CVIطریق فرمول 

CVI =
تعداد  متخصصانی  که  به مضمون نمره  3 و 4 دادهاند 

 تعداد  کل متخصصان  
 

 ( ضریب الوشه  2جدول شماره ) 
CVI CVI ها گویه کُل    

 8/0 اصالح مالیات 
89/0 

 1 زائی اشتغال
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CVI CVI ها گویه کُل    

 8/0 تعلیم و تربیت 

 9/0 توسعه دامداری

 9/0 توسعه کشاورزی 

 1 المال حفظ و توزیع عادالنه بیت

 9/0 گرائی درون

 1 رونق تولید

 8/0 فقرزدائی 

 1 کنترل بازار 

 9/0 مقابله با احتکار 

 8/0 گری مقابله با اشراف

 8/0 خواری رانتمقابله با 

 یافته های پژوهشمنبع:       

ــاس ارقام مندرج در جدول ــنامه  براس ــش ــنامه مقیاس خردهو  89/0روایی کل پرس ــش  1تا  8/0  نیبهای پرس
ی باشــد پرســشــنامه از روایی باالیمی اســت. نظر به اینکه ضــریب تمامی ابعاد نزدیک به یک  آمده  دســتبه

)مطالعات اکتشــافی( و کمی تعیین  ها در دو ســطح کیفینظر به فرایند تجزیه و تحلیل گویه  برخوردار اســت.
 .گرددمدل مفهومی تحقیق به شرح زیر ترسیم می 9/0ضریب الوشه 

 
 های اجتماعی ناآرامیهای راهبرد اقتصادی مؤثر بر کنترل شاخص  مدل مفهومی( 1شکل شماره )

 گان پژوهش منبع: نگارنده 

ــنجش پایاییبه ــش  و به عـبارتی اعتـبار،،  منظور سـ ـــیت    کهی  طوربهها  نامهدقت و اعتـمادپذیری پرسـ از خاصـ

شاخصها

درونق تولی
اصالح 
مالیات

اشتغال زائ
ی

تعلیم و 
تربیت

مقابله با 
رانت خواری

مقابله با 
اشرافی گری

توسعه 
کشاورزی

توسعه 
دامداری

مقابله با 
احتکار

فقرزدائی

درون 
گرائی

کنترل 
بازار

بیت المال
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معموالً آلفای  اسـتفاده گردید. 1از آزمون آلفای کرونباختکرارپذیری و سـنجش نتایج یکسـان برخوردار باشـد،  
 وارد. پس از اســتیی باال  ایپادهنده  نشــان 8/0و باالتر از   قبولقابل 8/0تا  ۶/0یی ضــعیف، ایپا ۶/0کمتر از 

 .تعیین گردید 754/0پرسشنامه   کرونباخ( ی)آلفا یاییپا Spssافزار نرمها، در دادهکردن 

 های پژوهش. تجزیه و تحلیل داده ها و یافته4
ــتخراج و طبـقهـها را گردآوری،  پس از آنـکه محقق داده بـندی نمود. مرحـله ـجدـیدی از فرایـند تحقیق ـبه ـنام اسـ

ود. این مرحله به عنوان یکی از مراحل روش علمی عبارتها( آغاز می)تجزیه وتحلیل داده ی  ـش ت از: روـش اـس
: 1388)دالور،  شودکه از طریق آن کل فرآیند پژوهش، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می

 .های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی به شرح زیر صورت گرفتتجزیه و تحلیل یافته .(243
ــاس ارقام مندرج در جدول ــماره ) براس ها و انحراف معیار گویه  3ها بزرگتر از به اینکه میانگین گویه  نظر  (3ش

ها و ، بین گویهها تأیید گردید، ثانیاًباشــد اوالً: گویهمی05/0از   ها کوچکتردار گویهو ســطح معنی 2کوچکتر از  
توان راهبرد را از ـها بر راهبرد ـتأثیرـگذارـند. رابـعاً ـبا دـقت ـباال میدار وجود دارد. ـثالـثاً تـمام گوـیهراهبرد رابـطه معنی

ــاًروی گویه ــادی بر جلوگیری از نا  ها تعریف نمود. خامس های اجتماعی و آرامیاز نظر جامعه راهبردهای اقتص
بات اس محاـس تغال ،کنترل آن تأثیرگذارند. براـس و تی  771/0و میانگین انحراف معیار   ۶/4با میانگین  زاییاـش

 .های اجتماعی داردگیری و کنترل ناآرامیبیشترین تأثیر را بر جلوگیری از شکل 873/19استیودنت 
 های استیودنت و معناداری گویه ( میانگین، میانگین انحراف معیار، ت3)شماره   جدول

 معناداری تی استیودنت    انحراف معیار   میانگین گویه 

 000/0 873/19 771/0 ۶0/4 زائی اشتغال

 000/0 804/10 090/1 23/4 مقابله با احتکار 

 000/0 451/14 859/0 29/4 فقرزدائی 

 000/0 239/17 7۶8/0 38/4 گرائی درون

 000/0 135/10 977/0 03/4 رونق تولید

 000/0 028/۶ 2۶3/1 79/3 المال حفظ و توزیع عادالنه بیت

 000/0 815/3 394/1 55/3 کنترل بازار 

 000/0 ۶49/۶ 17۶/1 82/3 توسعه دامداری

 000/0 0۶8/12 933/0 17/4 توسعه کشاورزی 

 000/0 588/4 250/1 ۶0/3 تعلیم و تربیت 

 000/0 8۶5/۶ 154/1 83/3 اصالح ساختار مالیاتی 

 000/0 881/9 055/1 09/4 گری مقابله با اشراف

 047/0 018/2 395/1 29/3 خواری مقابله با رانت

 های پژوهشمنبع: یافته

ا آزمون ات ـب هپس از گردآوری اطالـع ـــی ان فرضـ ا بـی اری و ـب ای آـم ــاد بر کنترل ـه ـهای مختلف، راهبرد اقتصـ

 
1 Cronbach,s Aipha Coefficient 
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 .باشدمی (4شماره )است. که نتایج به شرح جدول  های اجتماعی مورد سنجش و آزمون قرار گرفتهناآرامی
 های اجتماعی برکنترل ناآرامیی مربوط به متغییرهای راهبرد اقتصادی هاشاخص ( 4جدول شماره )

 مقدار  شاخص  مقدار  شاخص  مقدار  شاخص 

 5 حداکثر  44/0 معیار  انحراف 97/3 میانگین

 92 تعداد  2 تغییر   دامنه 92/3 میانه

   3 حداقل 85/3 نما

 های پژوهشمنبع: یافته                         

ــادی بر  ــت باتوجه به اینکه دامنه 97/3) های اجتماعیناآرامیمیانگین مربوط به متغییرهای راهبرد اقتص ( اس
ــط   5و حداکثر  3و حداقل   2تغییر  ــخگویان تأثیر  3و این میانگین از میانگین متوس ــت؛ یعنی پاس ــتر اس بیش

 اند. های اجتماعی در حد زیاد ارزیابی کردهگیری و کنترل ناآرامیراهبرد اقتصاد بر جلوگیری از شکل
ؤاالت و مقیاسبا توجه به این طح رتبهکه ـس دهای اندازهها در ـس ات یک گیری ـش خـص ت، پس از تجمیع، مـش اـس

ــله ــتفاده از آمارهای را پیدا میمتغییر فاصـ های پارامتریک باید توزیع مقیاس از توزیع نرمال کند؛ اما برای اسـ
 است: یل آمدهپیروی کند؛ لذا بدین منظور آزمون نرمالیته محاسبه شد که نتایج آن در جدول ذ

 (نرمالیته تست) اسمیرنف کولموگرف آزمون( 5)شماره  جدول
 ها مقیاس پارامتر 

 92 تعداد 

 97/3 میانگین

 443/0 انحراف معیار 

 / z ۶80آمار

 744/0 داری دو سویه معنی

 های پژوهشمنبع: یافته          

است و ما مجاز به استفاده ها دارای توزیع غیرنرمال بودهمقیاس  که  دهدنشان می  (5شماره )  داری جدولمعنی
 از آزمون ناپارامتریک هستیم. 

های اجتماعی تأثیرگذار است. با توجه به فرضیه پژوهش،  راهبرد اقتصاد بر کنترل ناآرامی  تحقیق:  فرضیه 

 توان ارائه نمود: را اینگونه می  های صفر و یکفرضیه

 H0   3 ≥µ:H0نیست:   های اجتماعی تأثیرگذاراقتصاد بر کنترل ناآرامیراهبرد  -

 H1  3   ≤µ:H1است:    های اجتماعی تأثیرگذارراهبرد اقتصاد بر کنترل ناآرامی -
 باشد:مربوط به فرضیه پژوهش برابر جداول زیر می متغیره یک  Tضفرآزمون 
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  متغیره یک  Tضفر آزمون( ۶)شماره   جدول
 

 

 ( نتایج آزمون فریدمن 7)شماره   جدول

 
 

 های پژوهشمنبع: یافته            

ــطح معنی داول چون سـ درج در ـج ام مـن ه ارـق ه ـب اتوـج ده)ـب ــت آـم ه دسـ ای  =000/0sigداری ـب ( کمتر از آلـف

ــت که فرضمی  (a=05/0تحقیق) ــد پس نتیجه کلی آن اس ــده و فرض  H0 باش مبنی بر راهبرد   H1رد ش
ود. جزئیات این رابطه در جدول های اجتماعی تأثیرگذاراـست پذیرفته میاقتـصاد بر کنترل ناآرامی  (8ـشماره )ـش

 است:آمده
 ( رتبه میانگینی 8جدول شماره )

 رتبه میانگینی  راهبرد 

 13/9 زائی اشتغال

 95/7 مقابله با احتکار 

 95/7 فقرزدائی 

 85/7 گرائی درون

 40/7 رونق تولید

 29/7 المال حفظ و توزیع عادالنه بیت

 04/7 کنترل بازار 

 51/۶ توسعه دامداری

 44/۶ توسعه کشاورزی 

 42/۶ تعلیم و تربیت 

 02/۶ اصالح مالیات 

 81/5 گری مقابله با اشراف

 20/5 خواری مقابله با رانت

 های پژوهش منبع: یافته           

ماره   ت آمده از آزمون فریدمن در جدول ـش اس نتایج بدـس ان دهنده رتبه  (9)براـس ت،  که نـش بندی راهبردها اـس
تغالراهبرد  ترین تأثیر و راهبرد  13/9با رتبه    زائیاـش کمترین تأثیر را بر   20/5با رتبه    خواریمقابله با رانتبیـش

 های اجتماعی دارد.گیری و کنترل ناآرامیجلوگیری از شکل
 

 دوسویه  داریمعنی آزادی  درجه   آزمون میانگین تعداد  متغیر 

 000/0 91 122/21 97/3 92 راهبرد اقتصادی 

 دوسویه  داریمعنی آزادی  درجه کای اسکوئر  میانگین تعداد  متغیر 

 000/0 12 104.933 3.97 92 راهبرد اقتصادی  
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 گیری و پیشنهادها.  نتیجه5
 . نتیجه گیری1-5

البالغه که در بردارنده رهنمودها و راهبردهای مؤثر و کارآمد در ی در مرجع شریف نهجفنظر به مطالعات اکتشا
های اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی است و مضامین راهبردهای اقتصادی مقابله حوزه

ها بر پژوهش  های اجتماعی احصاء شده از آن مصحف شریف و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ناآرامی با  
 حاضر دو طیف نتایج به شرح زیر مترتب است: 

فرضیه:الف(   معنی  اثبات  اینکه سطح  به  برابرنظر  فریدمن  آزمون  از  آلفای   000/0داری مستخرجه  از  کمتر 

05/0=a    اطمینان ظریب  کنترل  می  %95و  بر  اقتصادی  راهبردهای  تأثیر  بر  مبنی  تحقیق  فرضیه  باشد 
 های اجتماعی تأیید و اثبات گردید. ناآرامی

سلطه در   انداز نظامسو و چشمنظر به اثبات فرضیه تحقیق از یک  پایدار:  ایجاد ظرفیت اقتصادی امنیتب(  
های اجتماعی جهت شکست جبهه حق؛ از سوی و  راهبردهای ناآرامی   گیری مستمر و مداوم ازطراحی و بهره

دانى،  بار خدایا، تو مى » )ع( مبنی براینکه:  علی  نظر به راهبرد اقتصادی مستخرجه از اندیشه اقتصادی حضرت
ناچیز رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیاى    چشمى بود و نه  که آن کارها که از ما سر زد، نه براى هم

بالد تو  بود بازگردانیم و   را که دگرگون شده هاى دین توخواستیم نشانه یچیزى افزون به چنگ آوریم. بلکه م
اصالح ستم  کنیم  را  بندگان  داشته دیده  تا  مقرر  که  حدود  آن  و  مانند  امان  در  گردد ات  جارى    «   ...  1اى، 

گانه ارتقاء یابد قابلیت جلوگیری از ی سیزدههرچه سطح کمی و کیفی راهبردها  .(192:  1399احمدی،  )خان
)راهبردهای   یابد. بنابراین متغیرهای مورد اشاره در این تحقیقهای اجتماعی افزایش میگیری ناآرامیشکل 
ا و در صورت هیگیری ناآرامگانه( تأثیر مثبت و مورد تأییدی بر ارتقاء عملکردها بر جلوگیری از شکل سیزده

ن از متغیرهاهیاآرامبروز آن کنترل  یا کاهش هریک  و  افزایش  به عبارت دیگر  دارد.    )راهبردها( چکونگی   ا 
داد. باتوجه به تأثیر    ها را تحت تأثیر قرار خواهدگیری و کنترل ناآرامی)کمیت و کیفیت( فرایند مقابله با شکل

وابسته این پژوهش موجب ارتقاء توان نظام  گانه( برمتغیر  های سیزده)راهبرد  مثبت و مطلوب متغیرهای مستقل
گانه ظرفیت امنیت پایدار با  گردد. مضاف بر قابلیت مذکور راهبردهای سیزدهها میدر جلوگیری بروز ناآرامی 

 دهد: اسالمی شکل می  رویکردهای اقتصادی زیر برای نظام
نظر به ضرورت خودکفایی اقتصادی در خصوص کاالهای استراتژیک )غالت    شکوفایی اقتصادی: -

و راهبرد با   000/0داری  و سطح معنی  17/4ن  و دام( با توجه به راهبرد توسعه کشاورزی با میانگی
که قابلیت فعال شدن منابع تعطیل و    000/0داری  و سطح معنی  72/3توسعه دامداری با میانگین

سازد بهترین ظرفیت شکوفایی اقتصادی را که از تدابیر امام  ع ملی را محقق میپشتیبانی متقابل مناب
 دهد.اسالمی شکل می  المسلمین است را برای نظام 

 
الْمَعالِمَ مِنْ   لْحُطامِ، وَ لکِنْ لِنَرُدَّفِی سُلْطانٍ، وَ الالْتِماسَ شَیْءٍ مِنْ فُضُولِ ا  نَّهُ لَمْ یَکُنِ الَّذِی کانَ مِنّا مُنافَسَةًأَاللَّهُمَّ ِإنَّکَ تَعْلَمُ  . 1

  الْمَظْلُومُونَ مِنْ ِعبادِكَ، وَ تُقامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ مَنَأدِینِکَ، وَ نُظْهِرَ الْإِصْالحَ فِی بِالدِكَ، فَیَ
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و راهبرد  000/0داری سطح معنی و 38/3 نظربه راهبرد اصالح مالیات با میانگین توسعه اقتصادی: -
که بسیج منابع ملی و هدایت منابع    000/0داری  و سطح معنی   23/4مقابله با احتکار با میانگین  

اسالمی    گردد بهترین ظرفیت توسعه اقتصادی برای نظاممالی از شغل کاذب به تولید هدفمند می
 .گیردشکل می 

اقتصادی: - بیت   نظر  استقالل  عادالنه  توزیع  و  حفظ  راهبرد  میانگیبه  با  سطح    و  79/3ن  المال 
و راهبرد    000/0داری  و سطح معنی  29/3خواری با میانگین  ت، راهبرد مقابله با ران000/0داری  معنی

که منجر به تحول بنیادی در چرخه تولید،    000/0داری  و سطح معنی  55/3ن  کنترل بازار با میانگی
هدفمند شدن تولید و قطع وابستگی کشور به بیگانگان و خارج شدن کشور از تک محصولی بودن  

  .سازداسالمی محقق می تصادی برای نظامگردد بهترین ظرفیت استقالل اقمی

و   000/0داری  سطح معنی  و  38/4ن  گرائی با میانگیبه راهبرد درون نظر  مقابله با تهدیدات سخت:  -
تولید با میانگین   اعتماد  000/0داری  و سطح معنی   03/4راهبرد رونق  ارتقاء  به  ملی و    که منجر 

گردد بهترین ظرفیت مقابله با تهدیدات نیمه سخت استکبار  توانیم مینهادینه شدن فرهنگ ما می 
 .گیرداسالمی شکل می  برای نظام 

و راهبرد   000/0داری سطح معنی  و ۶/4ن زایی با میانگید اشتغالبه راهبر  نظر  عمق بخشی داخلی: -
که منجر به ارتقاء منزلت اجتماعی    000/0داری  و سطح معنی   29/4مقابله با اشرافی گری با میانگین  
گردد بهترین ظرفیت عمق بخشی داخلی برای نظام اسالمی شکل  جامعه و ارتقا اعتقاد به نظام می 

 .گیردمی

و راهبرد    000/0داری  و سطح معنی  ۶/3ن  به راهبرد تعلیم و تربیت با میانگی  نظر   تهدید نرم: مقابله با   -
که منجر به ارتقاء سطح معرفت و دانش جامعه   000/0داری  و سطح معنی  29/4فقرزدائی با میانگین  

 .گیردمی گردد بهترین ظرفیت مقابله با تهدیدات نرم دشمن برای نظام اسالمی شکل می

 ها پیشنهاد .2-5
از:  است  عبارت  که  مجلس  دفاعی  کمسیون  منظر  از  راهبرد  تعریف  به  شیوه  نظر  به   در کشور که های» 

منظور  خود  امکانات کارگیری پشتیبانی اهداف  به  نیل به   نمایدمی  انتخاب  کشور عمومی  اهداف  از و 
الَّذِینَ آمَنُوا    و نظر به خطاب قرآن مبنی بر:   . (51:  1399احمدی،  )خان أَیَُّها  که خطاب راهبردی خداوند با  یَا 

)جهاد( به انسانهای مؤمن، متعهد، متخصص، مجرب برای رسالت سنگین فالح و رستگاری    رویکردهای متفاوت
است و دیگر   ترسیم نمودهانداز بسیج منابع و هدایت به سمت رفع موانع و پشتیبانی متقابل را انسان؛ که چشم

کریم مبنی بر: »و چون فریضه نماز جمعه به پایان رسید پس در زمین براى تجارت و سایر کارها  خطاب قرآن
)سوره   «1پراکنده شوید و بجوئید از فضل خدا )آنچه خواهید( و یاد کنید خدا را بسیار تا آنکه شما رستگار شوید 

  گانه، و جایگاه مسجد به عنوان سنگر تحول و تعالی جامعهبردهای سیزدهتبیین کننده راهکه    .(10جمعه: آیه

 
 مْ تُفْلِحُونَ فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَّعَلَّکُ.  1
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مساجد  ائمه جماعت  لذا  است.  منابع  بسیج  و  تعالی  و  رشد  برای  جانبه-  اسالمی  با   -محور جهاد همه  باید 
د مدت های اعتقاد، اعتماد، اعتبار و شعار راهبردی حی علی الفالح در یک برنامه جامع، کامل، دقیق، بلنظرفیت

نسبت به بسیج، سازماندهی و بکارگیری منابع ملی در راستای عملیاتی شدن راهبردهای مستخرجه به منظور  
های اجتماعی و تحقق اهداف ملی مجاهدت نمایند. نظر به نقش کلیدی پایگاه گیری ناآرامیممانعت از شکل 

ه ویژه در چهاردهه گذشته و باالخص در  اجتماعی مساجد در بسیج منابع و رفع موانع از صدر اسالم تاکنون ب
 گردد:دفاع مقدس و کمک مؤمنانه در دوران درگیری کشور پیشنهادات زیر ارائه می

گیری ستاد رسیدگی به امور مساجد، سازمان اوقاف، سازمان بسیج، وزارت کشور نسبت به احیاء و بهره  الف(
اقتصاد کشور راهبردها و تدابیر عملیاتی را تدوین، تصویب و ابالغ  از این ظرفیت ملی در راستای رشد و تعالی 

 . ای جهش و شتاب الزم صورت پذیردنمایند تا در جهاد اقتصادی کشور با رویکرد اعتقادی، ملی و منطقه 
بسیج مساجد با محوریت ائمه جماعت در راستای تسریع فعالیت اقتصادی کشور با رویکرد محلی و    ب(
 :منطقه اقدامات الزم زیر را اجرا نمایند های هرقابلیت
های زود بازده نظام در ممانعت با تشکیل کارگروه مالی در راستای سوق دادن منابع محلی به فعالیت -

 های یاری رسانند. گیری ناآرامیاز شکل 

ا  با تشکیل کارگروه اطالعات اقتصادی نسبت به شناسایی منابع محلی تعطیل و نیمه فعال اقدام و ب -
 های یاری رسانند.گیری ناآرامیهدایت آنها به سمت تولید ملی نظام را در ممانعت از شکل 

های اقتصادی  با تشکیل کارگروه اجتماعی نسبت به شناسایی استعدادها و سازماندهی آنها در فعالیت -
 ها یاری رسانند.گیری ناآرامینظام را در ممانعت از شکل 

و پشتیبانی الزم از آنها    هبه شناسایی موانع تولید و ارائه مشاور  با تشکیل کارگروه تخصصی نسبت -
ها یاری  گیری ناآرامیتسریع در چرخه تولید کشور اقدام؛ و نظام را در ممانعت از شکل  به  نسبت

 رسانند. 
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 منابع و مأخذ 
 منابع فارسی 

 لقاء.، قم: انتشارات کریمترجمه قرآن (. 137۶ای، محمدمهدی )الهی قمشه  •
  یشناخت  جامعه  نییتب  (1399)  عهیطل  ان،یخادم  و  میابراه  ،یمتق   ی؛هاد  رزاد،یشسیدمهدی؛    ،تقوی •

شهروندان    هایو کنترل ناآرام  یدر ناآرام  ت یبر موفق  دیبا تأک  یاسیبه خشونت س  ش یعوامل مؤثر بر گرا
 .132-109، ص 52 رهشما ، 13دوره  ،نتظامیا منیتو ا نظم هشنامهوپژ ،شهر تهران

 ، قم: دفتر تبلیغات.غررالحکم و دررالکم(. 13۶۶تمیمی، عبدالواحدین ) •
 http://www.leader.irایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پ •
و  ،پناهی • )آیت  ،گودرزی  محمدحسین  ناآرامی1393اهلل  آن(.  فرآیند  و  عوامل  اجتماعی    ، های 

 . 48-25، ص 23 رهشما  ، ،۶دوره  ،نتظامیا  منیتو ا نظم هشنامهوپژ
ارزشی و  گیری جنگ از منظر مبانی  (. بررسی عوامل مؤثر بر شکل 1399احمدی، اسماعیل )خان •

، ص  110، شماره  19، دوره  پژوهشی سیاست دفاعی-فصلنامه علمیهای دین مبین اسالم،  آموزه
177-209. 

فصلنامه (، عوامل مؤثر در جذب جوانان به بسیج راهبرددفاع همه جانبه،  1399احمدی، اسماعیل )خان •
 131.-105، ص 88، شماره 19دوره  های دفاعی،ترویجی مدیریت پژوهش-علمی

 تهران: انتشارات سمت.   ،انسانعلوم ی بر روش تحقیق در امقدمه(. 1389نیا، محمدرضا )فظحا •
 ، بیروت: مؤسسه آل البیت االحیاءالتراث.وسایل الشیعهه.ق(. 1413حرعاملی، محمدحسین) •
  فرماندهی   یهارهکاو را  هادهبررا  (. تحلیل1399حیدرنژاد، علی؛ افشاری، علی و مقیمی، مهدی ) •

  هشنامه وپژ  ،جتماعیا  یشبکهها  جتماعیا  یسیبهاآ  کاهشو    لکنتر  جهت  دیز  نستاا  نتظامیا
 . 90-71، ص 49 رهشما  ،10دوره  ،نتظامیا  منیتو ا نظم

 ، قم: دفتر نشر معارف. البالغهترجمة نهج(. 1391شیروانی، علی ) •
 اجود.، چاپ چهارم، قم: انتشارات البالغهترجمه نهج(. 1394دشتی، محمد ) •
• ( اقتصاد(.  1390دشتی، محمد  و  تحقیقاتی  امام علی)ع(  نشر مؤسسه فرهنگی  ، چاپ چهارم، قم: 

 امیرالمؤمنین)ع(. 
، تهران: انتشارات  ی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعیمبان  (.1388دالور، علی ) •

 رشد.  
 ع(.)جامع امام حسین (. جزوه مقابله با اغتشاشات، تهران: دانشگاه1391دیزجی، مهدی ) •
جلد هفتم اقتصاد، تهران: نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ   دانشنامه امام علی)ع(،(.  1380رشاد، علی اکبر) •

 و اندیشه اسالمی. 
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،  یدات اجتماعیراهبردهای مناسب برای مدیریت بحران ناشی از تهد(.  1393)  اهللقدرت  ،عظیمیان •
 . 172-137، ص 22شماره  ،7دوره  ،نتظامیا  منیتو ا نظم هشنامهوپژ

 ، چاپ یازدهم، تهران: چاپخانه سپهر. فرهنگ فارسی(. 1377عمید، حسن ) •
 قم: نشر فرهنگ اسالمی.  کشورداری از دیدگاه امام علی)ع(،(. 13۶۶فاضل لنکرانی، محمد ) •
 ، قم: انتشارات فقیالبالغهشرح نهجه.ش،(.  13۶5االسالم سیدعلی نقی )فیض •

 ای، چاپ پنجم، قم: نشر محمد. ، ترجمه الهی قمشهالجنانمفاتیح (. 1384قمی، شیخ عباس ) •
• ( یعقوب  محمدبن  الکافی(.  13۶5کلینی،  چهارم،  اصول  چاپ  غفاری،  اکبر  علی  تصحیح  تهران:  ، 

 دارالکتب االسالمیه. 
 . الحیاء، بیروت: انتشارات داربحار االنوار(، 1403مجلسی محمد باقر) •
ایجاد امنیت    سخت سپاه سیدالشهدا دربررسی اثربخشی اقدامات نیمه (.  139۶قربان )  ،زادهمحمدولی •

 ع(. )کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه جامع امام حسین نامهانیپا ،در استان تهران 

 ، چاپ اول، قم: دارالحدیث. موسوعه االمام علی ابن ابیطالب(. 1412محمدی ری شهری، محمد ) •

اکبر غفاری، چاپ دوم، قم:  ، ترجمه: حسین استاد ولی و علی امالی(.  1404مفید، ابوعبداهلل النعمان) •
 مؤسسه نشر اسالمی. 

، قم: انتشارات علی ابن  البالغهپیام امیرالمؤمنین شرح جدیدی برنهج(.  1390، ناصر )شیرازیمکارم •
 طالب.ابی 

)  ،خانیمهدی • تاکتیک1398فرشاد  شهری(  اغتشاشات  در  مؤثر  پاهای  ارشد،    نامهانی،  کارشناسی 
  ع(.)تهران: دانشگاه جامع امام حسین

• ( رسول، محمدمهدی  رامندی،  پ1399یوسفی  راهبردهای  سیاسی(.  بحران  فعال  امنیتی  –یشگیرانه 
، شماره 19دوره    پژوهشی سیاست دفاعی،-فصلنامه علمی،  1397های سال  مبتنی بر تحلیل ناآرامی

 .129-97،ص112
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 Effective Economic Strategies for Controlling Social 

unrest from the perspective of Nahj al-Balagha 

Esmaeil Khanahmadi1* 

Alireza Zeinali2 

Mohammadkazem Basirati3 

Abstract 

Social unrest is a complex, pervasive, costly threat ... that if the causes of 

its formation are not known and irrational actions are taken in the process 

of controlling them, the systems will incur heavy costs. Considering that 

this phenomenon has been present in the country during the past four 

decades on the one hand, and the liability of public opinion to being 

swayed by foreign influences, it is important to adopt effective strategies 

in accordance with human nature such as those proposed by Nahj al-

Balagheh.  Noting that social unrests is highly affected by economic 

problems, the paper adopted an exploratory method to investigate the 

effectiveness of thirteen economic strategies for preventing and 

controlling unrest which were adopted from Nahj al-Balagheh. These 

strategies were subsequently judged by 10 experts resulting in a content 

validity of 0/89. The strategies were subsequently subjected to the opinions 

of 92 experts; Considering that the average rank of strategies was 3.97, t 

1212 T test, degree of freedom 91, significance level was 0.000 and Chi-

square was 104.993, it confirms the effectiveness of the strategies for 

preventing the formation and controlling of social unrest. 
Keywords: Economic Strategies, Social Unrest, Nahj al-Balaghah. 
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