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 21/12/1396: رشيپذ خيتار                                               6/19/1396: افتيدرتاريخ 

 :چكیده

باا   از آن انتیو نقاش علمااء در صا    بات یافزار بعثت در عصر غنرم یشناسبیآس نییتب یحاضر در پ مقاله

و  رانيا ا یاساالم  یدر نظاام جمهاور   هیفقیولخاص نقش  طوربه قیتحق ني. در ااست یمل تیامن كرديرو

 خيدر طاول تاار   عهیشا  یفقهاا  هيا از نظر نهیزم نيشده و در ا نییافزار بعثت تباز نرم انتیآن در ص گاهيجا

 است. دهياستفاده گرد

و  یاز روش كما  یبا یترك) ختاه یآم و روش، تینظر ماهو از  یپژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف، كاربرد 

 و منابع كتب اسناد،) یاو كتابخانهمصاحبه هدفمند  یفیاطالعات در روش ك یآورجمع( است. روش یفیك

باا   كارت یل فیا ابزار پرسشنامه محقق ساخته با ط استفاده از با یشيمایپ روش در ( ویو فقه یمختلف علم

 يای روا لهیوسا باه پرسشانامه   يای روا هدفمند انجام شده اسات.  یریگنمونه صورتبهنفر  55 یآمار جامعه

كرونبااخ اساتفاده شاده     یآلفا بياز ضر يیايبه دست آمده و جهت محاسبه پا فناهلبا  و مشاوره یصور

عادد   نيبه دست آمده كه ا 824/1پرسشنامه  نيا یكه برا SPSS افزارنرم لهیوسبهاست كه پس از محاسبه 

 ی. بررسا اسات الزم برخاوردار   يیايا اعتمااد و پا  تیاده از قابل1آن است كه پرسشنامه مورد استف انگرينما

و  یتا یامن یهاچالش یاست. بررس ريانكارناپذ یضرورت یاسالم نينو یو موانع تحقق تمدن اسالم هابیآس

 یآن الزم است، كاار و انجام  یاندازه كه ضرورتش قطع انمقابله با آن، به هم یمناسب برا یارائه راهبردها

 .باشدیمبه آن مشكل  یابيدستدشوار و 

در  ینا يرسالت و نقاش رهباران د   یهاشاخص انیكه از م ميدیرس یپژوهش به مدل یهاافتهي بر اسا  لذا

در  ،یخداوند در نظام هسات  تیاز حاكم یاشعبه عنوانبهحكومت  ،یبعثت، در بُعد نظر افزارنرماز  انتیص

خاواص از   تیا تبع ،یتارو در بعد رف بتیدر عصر غ هیفقیولتوسط  یوضع احكام اله اریاخت یبعد ساختار

 یتا یابعاد در حوزه امن ريسا انیاثر را در م نيشتریرهبران، ب نيا ینيآفرنقششر  الزم  عنوانبه یاله یرهبر

 .انددادهبه خود اختصاص 

 یمل تیعلماء. امن بت،یعصر غ انت،یص ،یشناسبیآسبعثت،  افزارنرم :هاکلیدواژه
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 مقدمه:
انديشمندان مسلمان از و از مسائل بنیادين و اساسی فلسفه سیاست، مسئله ضرورت حكومت است 

ساامان پاذيرد و هماواره     الهی كه بر مبنای دين دانستندمیديرباز بهترين نوع حكومت را حكومتی 

از جمله سكوالرها به شدت با اين  هايیگروهدر اين مسیر  .اندپرداختهدر طول تاريخ به دفاع از آن 

معتقدند دين قادر به تشكیل و اداره حكومت نیست و ورود ديان باه    چراكهنظريه مخالفت كردند، 

فقط به خااطر حفاظ    هاآناز  بسیاری ؛كنندمیزدايی از ساحت دين قلمداد سیاست را نوعی تقد 

و  هاا طلبای زيادهحاكمیت دين با  چراكه ندامخالفمنافع و موقعیت خود با حكومتی بر مبنای دين 

ماديريتی و كاالن    هاای سیساتم اساسی در ساختار و رويكرد  هایتفاوتاشكال حكومت و وجود 

، از انساان  هاا آنگونااگون و ناوع تلقای     هایبینیجهانمعرفتی متفاوت،  هاینظامجوامع، مبتنی بر 

 د.مغايرت دار هاآن غیرانسانیو اعمال  هازورگويی

در سرزمین اياران متكای    قرن 15هزاره دوم میالدی پس از  یهادههاكمیت دينی در واپسین ح

بعثت و بر اسا  شريعت اسالم، با نام انقالب اسالمی برقارار گردياده اسات. انقاالب      افزارنرمبر 

-و كماال  یخواهیآزادگرايی، اسالمی ايران از سويی دارای ابعاد گوناگون همچون خداجويی، دين

بی بوده و از سوی ديگر دارای ماهیت ضداستعمار، استثمار و استكبار توانست با تكیه بر رهبری طل

 یهاا انقاالب هماه   شارق و غارب بايساتد.    ابرقدرتاسالم در برابر دو  بخشاتیحالهی و مكتب 

و انقاالب   اناد گرفتاه شاكل خاصای   ینا یبجهان چارچوب درجهان هريک  یهاانقالبتوحیدی و 

توحیدی و متكی بر نرم افراز بعثت جامعه عمال پوشاید.    ینیبجهانن نیز در چارچوب اسالمی ايرا

 تشريعی خداوند در كنار ربوبیت تكوينی كاه برناماه و   افزارنرم ودر حقیقت بعثت مجموعه برنامه 

 ديآیمانسان به شمار  کيزیف و نبات و وانیح والهی است برای اداره عالم هستی از جماد افزار نرم

 (.1383: عبدالهی)

خداوند متعال از بدو خلقت بشر و آفرينش او در زماین جهات بازگشات ساعادتمندانه او باه       

تحات عناوان ربوبیات     هاا آناصل خويش به دو صورت وی را در معر  هدايت قرار داد كاه از  

زيكی شود. در ربوبیت تكوينی خداوند با فراهم نمودن الزامات فیتكوينی و هدايت تشريعی ياد می

و هدايتگری  غیرمادیهای و مادی برای زندگی سعادتمندانه انسان و در ربوبیت تشريعی نیازمندی

اين سازوكار تا بعثات آخارين پیاامبر الهای اداماه يافتاه و باا برگزيادن و          .نموده است تأمیناو را 

ا باه مصاالح   يابد و با غیبت آخرين ذخیره الهای )بنا  تداوم می« امامت»انتصاب افرادی تحت عنوان 
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به نیابت از امامت در اعصار مختلف وظیفه هادايت جامعاه را بار عهاده خواهاد      « فقیهولی»الهی( 

و « دينای  سااالری ماردم »دو نگرش متفاوت در خصوص نقش مردم در حكومت كه شامل  .داشت

مثيد دو نگاه متفاوت در حاوزه ربوبیات تشاريعی اسات كاه ريشاه        ؛است« سكوالر ساالریمردم»

تر تداوم ربوبیت تشاريعی خداوناد   ها در حوزه مشروعیت حكومت دينی و به عبارت واضحچالش

 است.

پیروزی انقالب اسالمی ايران كه بر اسا  گفتمان نبوی و علوی، مبانی حكومتی خويش را بناا  

منكار ربوبیات    یناوع باه است كه  يیهاشيگرانموده است، بیش از همه در معر  هجمه افكار و 

هاای دينای شاكل    به آرای مردم و بر اسا  آموزه اتكاءگردند. اين نظام كه با وند میتشريعی خدا

( بر مبناای چاارچوب   ره) ینیخمكه حضرت امام  هیفقتيوالگرفت، محور خود را بر اسا  اصل 

تداوم واليت در عصر غیبت امام معصوم تدوين نموده بودند، قرار داد. اين اصال در طاول تااريخ    

  .همان() مرجعیت ساری و جاری بوده استتشیع در قالب 

ناظر به اين بحث است كه حكومت فقط از آن خداست و افراد برگزيده او بار   فقیهواليتاصل 

در بطان   آنچاه  ، اداره حكومت را به عهده خواهناد گرفات.  شده استاسا  ترتیباتی كه مشخص 

اختیاراتی كه بارای ايان امار الزم    وجود دارد اين است كه در حوزه اداره جامعه و  فقیهواليتاصل 

در دوران غیبات حضارت    هیا فقیولا ( و ع) امیرالماثمنین  ( وص) اهللاست، هیچ تفاوتی بین رسول

الساالم( تبعیات   علایهم ) نیمعصاوم كاه از   ندارد و آحاد امت به هماان میازان   ( وجودعجحجت )

به اشاكال   يیهاو تقابل هامخالفتون تاكن ربازيدگرچه از  نیز تبعیت نمايند. فقیهولیداشتند، بايد از 

آنان در عصار غیبات وجاود     نانیو جانش (السالمهمیعل) نیمعصوم و ائمهگوناگون با پیامبران الهی 

تدبیر الهی كه هماان بعثات    نيترمهم افزارنرمبه  یاندازدستاصلی  ديو تهدداشته است، اما خطر 

 رییو تغقطعات بدلی  ینيگزيو جاآن  و اصولاركان  ليو تبد رییتغ ،افزارنرم شيربا .باشدیم ،است

( بازگشات باه   ره. انقالب امام خمینی )استتهديد متوجه بعثت  نيترمهمدر منظومه الهی  ليو تبد

نظاماات آن بار اساا      حكومت و ساختار و ساازمان و  یدهو شكلبعثت  افزارنرم یایو احبعثت 

در ايان انقاالب    یاناداز و دسات ما پديده ربايش بعثت بوده است، ا یهاو شاخص یو مباناصول 

 است. یو جاربعثت هم ساری  افزارنرممتكی به 

و  یسات یونالیو ناس یيا گرایملا ، گفتماان  یستیبرالیل ،یستیاومان یهاگفتماناز  يیهامثلفهورود  

از عناصر اصلی قاوای كشاور    یريرپذیتأث به محتوای گفتمان انقالب اسالمی و یيگرایماد گفتمان
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انقاالب   افزارنرمسكوالريسم از تهديدات جدی متوجه  یسازیبومو  یو التقاطمذكور  یهاگفتمان

از گفتماان   يیهاا مثلفاه و  و مناافقین  صدریبنگفتمان دولت موقت بازرگان،  تفاوت بوده و هست،

. و هست عینی از تهديدات متوجه انقالب بوده یهانمونه طلبانو اصالح و كارگزاران هاتكنوكرات

( در دو دهه بعد العالیمدظله) یاخامنهامام  و حضرت( در دهه اول انقالب رهامام )نقش حضرت 

و انقالب اسالمی در حقیقت تداوم رسالت پیاامبر   یو مبانصیانت از اصول  در احیاء و پاسداری و

شامار  هز تهديادات با  بعثت در برابر انبوهی ا افزارنرمدر پاسداری از  (السالمهمیعلمعصومین ) ائمه

در مقابل اين ضرورت وجود دارد تا نسبت به تبیین صحیح موضوع جهت افكاار عاماه،    كه ديآیم

 (.1391:سعیدی) رديپذاقدامات الزم صورت 

كه هماان   یتعالیباربعثت توسط ذات  افزارنرماز  و حفاظتصیانت  سازوكار ینیبشیپ -1

هام   داشاته و  افازار نارم مل بار مجموعاه   كا و احاطهرهبران الهی هستند كه هم اشراف 

 یو پاسدارهم مسئولیت صیانت  بوده و دارعهده آن راسازی یاتیو عملمسئولیت تحقق 

 .اندداشتهدينی را عهده  و حكومت افزارنرماز آن 

 یریا گشاكل بعثات،   افازار نرم یایاح )ره( حضرت امام و رسالتانقالب اسالمی ايران  -2

الزم در جهات عملیااتی    ساازوكار  ینا یبشیو پا دينی  یبانو محكومت بر مبنای اصول 

 صیانت از آن بوده است. نقش در حفظ و ايفای سازی اهداف بعثت و

 و تاداوم بعثات در عصار حاضار     افازار نارم صایانت از   حاكمیت دينای و  استمرار بقاء، -3

و شاناخت اصاول    در جهتمستلزم پژوهشی ژرف  فقیهولیحاكمیت دينی با محوريت 

و خاط اماام    یهاا و شااخص حكومت دينی، اصول  یهاشاخصبعثت،  افزاررمن یمبان

 ینا یبشیو پملی  تیامنو  انقالب افزارنرمعلیه  و سخت، شناخت تهديدات نرم یرهبر

بنابراين بررسی تهديدات امنیات ملای و    .همان(باشد )یممقابله با تهديدات  یكارهاراه

وظیفاه ملای، ياک     کيا بار  تهدياداتی عاالوه    ارائه راهكار مناسب برای مقابله با چنین

چناین پژوهشای    ضرورتنكته ديگر در . تكلیف الهی است عنوانبهوظیفه انسانی بلكه 

 كاه  گاردد یبرمهای دينی به نقش رهبری حكومت دينی در اداره جامعه بر اسا  آموزه

شناسااندن   شناخت و ...ايمهای متنوعی از رهبری الهی در جامعه مواجه بودهما با نمونه

ساعادت دنیاوی و    كنناده نیتضام افزار بعثت كه امتداد نرم عنوانبهحركت رهبران الهی 

نكاری است كه اين پاژوهش  ا رقابلیغباشد، از ضروريات كمال اخروی آحاد جامعه می
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 .نمايداين مهم را نیز دنبال می

 اهداف پژوه 

عصار غیبات و نقاش علمااء در      در بعثات  افزارنرمواكاوی آسیب شناسانه : الف( هدف اصلی

 با رويكرد امنیت ملیصیانت از آن 

 :ب( اهداف فرعی

 بعثت با رويكرد امنیت ملی افزارنرمفراروی  هایآسیبشناسايی و تعیین  -

بعث در بعد نظری باا رويكارد امنیات     افزارنرمرسالت و نقش رهبران دينی در صیانت از  -

 ملی

بعاث در بعاد سااختاری باا رويكارد       افازار نرم رسالت و نقش رهبران دينی در صیانت از -

 امنیت ملی

بعث در بعد رفتاری با رويكرد امنیات   افزارنرمرسالت و نقش رهبران دينی در صیانت از  -

 ملی

 تحقیق سؤاالت

باا رويكارد   بعثات و نقاش علمااء در صایانت از آن      افزارنرم شناسیآسیب :اصلی سثال -الف

 چیست؟امنیت ملی 

 :فرعی سثاالت -ب

 كدام است؟با رويكرد امنیت ملی  بعثت افزارنرمفراروی  و تهديدهای هابیآس -

بعث با رويكارد امنیات ملای در     افزارنرمآيا بین رسالت و نقش رهبران دينی و صیانت از  -

 بعد نظری رابطه وجود دارد؟

در بعث با رويكارد امنیات ملای     افزارنرمآيا بین رسالت و نقش رهبران دينی و صیانت از  -

 بعد ساختاری رابطه وجود دارد؟

بعث با رويكارد امنیات ملای در     افزارنرمآيا بین رسالت و نقش رهبران دينی و صیانت از  -

 بعد رفتاری رابطه وجود دارد؟
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 :مبانی نظری

با بررسی صورت گرفته مشخص شد كه در خصوص اين موضوع كار پژوهشی در : پیشینه تحقیق

كاه از   شاده نوشاته زيادی در اين خصوص  هایكتاباما  ؛ت نگرفته استقالب رساله يا مقاله صور

 مقالاه به بخشای از موضاوع    هاآنک از يهر  اما منظرهای مختلف به موضوع پژوهش نزديک بوده،

 .شودمیاشاره  هاآنكه در ذيل به مواردی از  اندپرداخته

باه  « حكومات دينای   یشناسا آسیب»( در كتاب خود تحت عنوان 1385هی، مرتضی )لشكرال -

بررسی آفات فرهنگی، آفات اداری، آفات اقتصادی و بررسی آفاات اجتمااعی در حكومات دينای     

بعثت كه حكومت  افزارنرمپرداخته است كه محتويات اين كتاب در حد بررسی موارد گفته شده به 

 نزديک شده است. استآن  زيرمجموعهدينی 

حكومت دينای از منظار   »كتاب خود تحت عنوان ( در 1379) محمدحسینقدردان قراملكی،  -

آن و همچناین   هاای ماالک به بررسای ماواردی از جملاه: مشاروعیت حكومات و      « شهید مطهری

و حكومات اساالمی،    فقیاه واليات (، تحلیال  عتوصیف انواع آن، مشروعیت حكومت معصاومان ) 

از احكاام   اهداف حكومت اسالمی، حقوق مردم در حكومت اساالمی و در نهايات تحلیال برخای    

 اجتماعی از نظر اسالم پرداخته است.

در ايان  « مشكالت حكومت دينای »( در كتاب خود تحت عنوان 1388)صفايی حائری، علی  -

در فر  حاكمیت معصوم و ياا  ) دينیكتاب به بررسی مواردی از جمله: تبیین مشكالت حكومت 

فر  اجرای سالم اماا   در فر  انحراف از حكومت دينی( و توصیف مشكالت حكومت دينی در

ضعیف احكام. اين كتاب نیز بخشی از چارچوب حكومت دينی را مورد نقد و نظر قرار داده اسات  

 زيادی دارد. هایتفاوتو با پژوهش حاضر 

، واليات فقاهات و   فقیاه واليات »(، در كتاب خود تحت عناوان  1388جوادی آملی، عبداهلل ) -

ز جمله: اصل نبوت و ضارورت آن، جااودانگی نباوت و    در اين كتاب به بررسی مواردی ا« عدالت

تباهی سلطنت، وحی و اقسام آن همگانی و همیشگی بودن نبوت پرداخته است. اين كتااب نیاز در   

اما باا بسایاری از    ؛باشدمینزديک  ،استبعثت كه موضوع پژوهش حاضر  افزارنرمبخش نبوت، به 

 .استهای آن متفاوت بخش

در اين « نظام سیاسی و رهبری در اسالم» عنوانلی در كتاب خود تحت عمید زنجانی، عباسع -
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كتاب به بررسی مواردی از جمله: خالفت الهی، امت واحده، امامت و رهباری، ضارورت تشاكیل    

حكومت و دولت در اسالم، اهداف عالیاه اساالم، تشایع و دولات مشاروع، سیاسات و رهباری و        

می پرداخته است. ايان كتااب نیاز بیشاتر باه مباحاث       صفات رهبری و منابع حقوقی در نظام اسال

 .باشدمیرهبری جامعه اسالمی پرداخته است و با پژوهش حاضر متفاوت 

در ايان كتااب   « حاكمیت دينی»( در كتاب خود تحت عنوان 1388سعیدی شاهرودی، علی ) -

، باه بررساای ماواردی از جملااه: مهندسای حاكمیاات دينای، رابطااه و نقاش دولاات در اماور دياان      

خاواص و   رفتارشناسای انقاالب اساالمی،    هاای پیاروزی رفتارشناسی دولت اسالمی، تهديادات و  

های توحیدی پرداخته اسات. ايان كتااب ضامن پوشاش برخای موضاوعات        نهضت شناسیآسیب

 پژوهش حاضر بیشتر به بررسی مسائل انقالب اسالمی و حكومت دينی پرداخته است.

 متغیرهاای بار   ماثثر متغیار مساتقل و    عناوان باه ت دينای  حكوم آثارگفت در كلیه اين  توانمی

 هاای بحاران چون؛ عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسای، عوامال اقتصاادی،     ایوابسته

مشاكالت  » قرار گرفته، در برخی از تحقیقات ديگر تحت عنوان، تبیین واجتماعی و... مورد تحلیل 

ین مشكالت حكاومتی دينای )در فار  حاكمیات     به بررسی مواردی از جمله: تبی« حكومت دينی

معصوم و يا در فر  انحرافات از حكومت دينی( پرداختاه و باه بخشای از چاارچوب حكومات      

و موضوع  مسئلهبر اسا  اقتضای  .دهندمیاز حكومت دينی را مورد نقد قرار  هايیجنبهدينی و يا 

ه رسالت و نقش رهباران دينای و آن   مورد نظر در هر يک از تحقیقات مذكور، تنها به نوع خاصی ب

و از  باشاند نمای هم در ابعاد بسیار محدود آن توجه گرديده و هیچ كدام مدعی تبیین جامعی از آن 

ايان مفهاوم پیچیاده و مهام      هاای الياه علت عمده اين موضوع شايد بتوان به تعدد ابعااد و تناوع   

 اجتماعی اشاره نمود.

رغم ادبیاات وسایعی كاه دربااره كاربردهاای      كه علی دهدمیمروری بر تحقیقات پیشین نشان 

معدودی در اين زمینه  منسجمبعثت وجود دارد، تحقیقات  افزارنرمنقش رهبران دينی در صیانت از 

 ازداخلی انجام شده، اين نوع از وظايف و نقش رهبران دينی  هایپژوهشصورت گرفته است. در 

و بسیار ساده بدان پرداخته شده اسات و ايان    ایاشیهحبه نحوی مورد غفلت بوده يا بسیار  صیانت

و نهادهاای   هاا سازمانبعثت، در حیات  افزارنرمدر حالی است كه نقش رهبران دينی در صیانت از 

اهمیات باوده و اهتماام نظاری و      حاائز در كشورهای اسالمی( بسیار  مخصوصاًو ) امروزیجامعه 
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كوتاه در مسایر پاساخگويی    هرچندحاضر را گامی كه شايد بتوان پژوهش  طلبدمیعملی جدی را 

 به اين نیاز حیاتی و مهم تلقی نمود.

پیشین در اين است كه موضوع  هایپژوهشكه گفته شد نقطه اتصال اين پژوهش به  گونههمان

پیشاین اسات، بناابراين     هاای پاژوهش بودن مستند به شواهد تجربی موجود در  مسئلهآن از حیث 

اماا از   ؛يک امر فرايندی در ادامه كارهای علمی موجود قابل تعرياف اسات   بهمثابهپژوهش حاضر 

حیث نوآوری و سهم آن در توسعه دانش علمی باياد گفات كاه ايان نوشاتار از نظار موضاوع باا         

مشخصی به رسالت و نقش رهبران دينای در   طوربهنظر موضوع  از تحقیقات پیشین متفاوت است؛

 .د شده استبعثت محدو افزارنرمصیانت از 

رهباری   قاانون مطلاوب و  كلای شاامل دو مثلفاه اصالی )     طوربهبعثت  افزارنرم: چارچوب نظری

. منظور از قانون مطلوب، قانونی است كه واضاع آن نسابت باه انساان و محایط او      است( مطلوب

نماياد مبارا باشاد    شناخت كامل داشته و از هر نوع نفع شخصی نسبت باه قاوانینی كاه وضاع مای     

داشته باشد و از تغییر ماداوم اصاول و مباانی آن     مدنظرها را كامل مصلحت انسان طوربه همچنین

 (.1374:طباطبايی) باشدتواند جز خداوند متعال پرهیز نمايد. چنین واضع قانونی نمی

در واقع نصب رهبری از جانب خداوند برای بشر باالترين سطح توجه خالق هستی باه انساان    

پیشوا و حجت خدا خواهاد باود    عنوانبهشت اولین و آخرين انسان روی زمین است. بايد توجه دا

 اسات باشد كه قوام حكومت دينی باه وجاود رهباری الهای     و رهبری زيربنايی ركن نظام الهی می

هاای  های تاريخی مبیّن نقش رهبران الهی است. ارزيابی حوادث تاريخی و انقالبهمان(. واقعیت)

 و نابودی نظام طاغوتی اسرائیلبنیهمچون انقالب در جامعه تحت ستم  اءانبیتوحیدی با محوريت 

(، انقالب اسالمی باه رهباری پیاامبر    عبا محوريت حضرت موسی ) اسرائیلبنیفرعون و حاكمیت 

 گیریشكل( در جامعه جاهلی و سقو  حكومت شرک و كفر در شبه جزيره عربستان و صاعظم )

 .نقش رهبری الهی است كنندهیانبجامعه متمدن، از ديگر مصاديق 

هدايت بشر به سمت فالح توسط خداوند تدوين و اجرا شده است  منظوربهبعثت كه  افزارنرم 

از اين رو دستبرد در  .بايد كالً به دست بشر در جهان ساری و جاری گرددبنا بر اراده خداوندی می

است. از اين رو خداوند برای حفاظ   گون متصوراآن به اشكال گون سازیمنحرفآن و تالش برای 

نقش و رسالت  ايفایبا  نو حراست آن افرادی را برای صیانت از آن و رهبری جامعه برگزيد تا آنا

بايد متصف باه اوصاافی باشاند كاه     خويش اراده خداوند را در زمین جاری سازند. اين رهبران می
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، صابر و  ساتیزی ظلام الت حاداكثری،  ، عاد خادامحوری توان انجام چنین امر مهمی را دارا باشاند.  

خطیار حتای باا جاان خاويش و       مأموريات هاای ايان   استقامت در برابر مشكالت، پرداخت هزينه

. از نظار  استبرخورد قاطع پس از اتمام حجت و چند ويژگی ديگر از جمله اوصاف رهبران دينی 

ر شأن و رتبه كسی باه  شود كه هرچند از منظالهی شامل نبوت، امامت و واليت می رهبران مرتبت،

اماا از نظار اختیاارات حكاومتی      ،رسد( نمیالسالمعلیهم( و امامان هدی )صجايگاه پیامبر اعظم )

های دينی و تجربه تاريخی . بر اسا  مجموعه آموزهنیستبرای اداره جامعه هیچ تفاوتی میان آنان 

 بیان نمود: بندی وو رهبران الهی را در سه محور دسته انبیاءرسالت  توانمی

بخش بشر، به عباارت ديگار نقشاه    و آئین سعادت آفرين و نجات ابال  پیام الهی و ارائه الف(

 راه كمال و سعادت.

 .ايجاد زمینه تحقق آئین و شريعت در جامعه ب(

انحاراف و   هرگوناه سومین رسالت رهبران الهی پاسداری و صیانت از آئین و شاريعت از   ج(

 همان(.) الهیت و نظام آسیب و نگهبانی از حكوم

ای كه بین ربوبیت تكاوينی و ربوبیات تشاريعی خداوناد     بايد توجه داشت كه بر اسا  مالزمه

انكاار ربوبیات تكاوينی خداوناد نیاز       منزلاه باه وجود دارد، عدم پذيرش امر رهبران منصوب الهی 

هادايت و اداره   باياد در نمی ،نمايدتوان پذيرفت خداوندی كه خلق میزيرا نمی ،شودمحسوب می

مخلوقات خود دخالت نمايد. از اين رو تشكیل و ايجاد حكومت دينی كه هدف آن حاكم سااختن  

باشد. طبعاً چنین حكومتی مشروعیت خاويش  های دين در جامعه است، كامالً قابل اثبات میآموزه

و  داناد میمردم را مرهون حضور و اراده  را از ناحیه امر خداوند اخذ نموده اما فعلیت بخشی خود

حاكم آن نیز همان رهبران الهی منصوب خداوند خواهند بود كاه در ساه شاكل نباوت، امامات و      

 . (58: 1379اشتهاردی،) نمايندواليت، ظهور پیدا می

های درونای و همچناین تهديادات بیرونای     بعثت خود در معر  يک سری از آسیب افزارنرم

. رجعات باه گذشاته قبال از     است هاآنتلزم شناخت صحیح مس هاآنخواهد بود كه مبارزه مثثر با 

انقالب الهی، عملكرد منفی خواص در اثر عوامال مختلاف، پیادايش انحاراف و التقاا  در مسایر       

تواناد  هاايی اسات كاه مای    تارين آسایب  ممردم از جمله مها  طلبیعافیتو  عنصریسستانقالب، 

در حوزه تهديدات نیز مواردی همچون پیدايش  .بیندازداز كاركردهای اصلی خود  بعثت را افزارنرم



81   1397، شماره بیست و هشتم، تابستان هشتمفصلنامه امنیت ملی، سال                              

و همچنین نفااق در تضاادی    ، لیبرالیسم، ناسیونالیسم و سوسیالیسممحوریانسانمانند  هايیگفتمان

بعثات   افازار نارم نهايتاً آنكه رهبران الهی برای صایانت از   باشند.بعثت می افزارنرمآشكار با فلسفه 

 ايفااء سن است، نقش خود را به نحو اح وند برای آنان قائل شدهبايد با توجه به رسالتی كه خدامی

ای در اين راه خودداری ننمايند و با توجه باه تغییار موقعیات و    نموده و از پرداخت هرگونه هزينه

هاای  بعثت و ساری و جاری ساختن آموزه افزارنرمروش و شیوه مناسب را برای صیانت از  شرايط

 نمايندنرم و سخت از آن دفاع  هایروشبا  تمام حجت، با اقتدار كاملدين انتخاب كرده و پس از ا

 همان(.)
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 مدل مفهومي
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 تکلیف امت و مردم در عصر  یبت

 .: ربوبیت تكوينی تدبیر امور جهان در دست خداستالف: ميزمه بین ربوبیت تكویني و تشریعي

در مختار بودن انساان و آنچاه باه ساعادت و كماال       ربوبیت تشريعی تدبیر، فرمان و حكم خدا در

كاه تادبیر عاالم هساتی بار عهاده        طاور همانانسانی كه در گرو اعمال اختیاری اوست نافذ است. 

زندگی انسان و ديان مالزماه و پیوساتگی     بین .استخداست، تدبیر عالم تشريع نیز به دست خدا 

 (.67: 1362مجلس ،) داردوجود 

 تأكیاد پیوستگی در خالقیت و شارعیت از ديگر اصول ماورد   ت و شارعیت:ب: ميزمه بین خالقی

الهی، ائمه معصومین، علما و فقها در عصر غیبت همواره روی پیوستگی نظام تحكیم و  انبیاءاست. 

و  گاذاری قاانون . پذيرش خلقت خداوند و ارجاع اندداشته تأكیدنظام تقنین با خالق هستی تكیه و 

 مبادأ  عناوان باه واست اكثريت انحراف از توحید خواهد بود. پذيرش خداوناد  انتخاب رهبری به خ

مبناای   عناوان باه به لیبرالیسم و پاذيرش قارارداد اجتمااعی     اتكاءهستی از يک سو و در عین حال 

و رهبری جامعه يا پناه بردن به سكوالريسم و تفكیک بین ديان و سیاسات عادول از     گذاریقانون

عملیااتی ساازی توحیاد     انبیااء دساتاورد بعثات    تارين مهم شريعی است.اصول توحید و ربوبیت ت

 شارعیت و خالقیت است.

: بار اساا  ادلاه ماتقن     ج: تعیین تكلیف مردم در عصر غیبت مقتضای حكمت الهي بوده است

و تضمین مصالح ماردم و هادايت و تكامال آحااد      تأمین تعالیباریمبتنی بر لطف و حكمت ذات 

مقررات را برای اداره اماور بشار مقارر     ترينكاملو  هاانسانا خداوند بهترين جامعه ايجاب نمود ت

را همراه با مقررات مورد نیاز هر عصری و پس از پايان دوره نبوت نیز امامان  انبیاءنموده و سلسله 

تداوم مصالح عالیه آحاد جامعاه و تضامین بقااء     .معصوم )ع( را در جهت تداوم نبوت تعیین نمايد

 هاای شااخص تا در عصر غیبت نیاز رهبرانای باا     كندمیردهای عصر نبوت و امامت اقتضاء وادست

بهترين مقررات كاه   تأمینشود و زمینه  بینیپیش( برای بشر السالمعلیهمنزديک به ائمه معصومین )

در اداماه نباوت و امامات ياک امار       فقیهواليتمتكی بر قرآن و سنت باشد برای بشر فراهم گردد. 

 .(14 -158: 1416،)الغديرو قطعی است  ضروری

: پاياداری و ايساتادگی در مسایر صایانت و پاساداری از      بعثت افزارنرمد: رسالت و پاسداری از 

به بشريت است كاه   تعالیباریارمغان ذات  ترينمهم عنوانبه« دين و شريعت»امانت و وديعه الهی 

و  هاا ساختی هاا،  وده و مستلزم تحمال رناج  سعادت و كمال انسان در دنیا و آخرت ب كنندهتضمین
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در ايان راه باياد    بساا چه. استسنگین در برابر جبهه شیطانی كفر، عناد و نفاق  هایهزينهپرداخت 

به پای باارور شادن ايان شاجره طیباه       هاانسان ترينبرجستهو  ترينشريفآبرو، مال، اوالد و جان 

 .(95:  1388سعیدی،) شودقربانی 

 بیسات  ناكاامی  معناای  به شاهیرضا ساله بیست استبداد: ایران ملي نهضت در ماعل تأثیر و نقش

 ياک  ايجااد  در شایعه  علماای  ناكاامی . بود مذهبی و ملی یهاجنبش و مشروطیت یهاآرمان ساله

 از برخای  نازد  1321 شاهريور  از پس كه داشت قرار چارچوب همین در نیز مذهبی فراگیر جنبش

 روی را خاود  تاوان  و نیارو  بیشاتر  كاه  آورد پدياد  را نوينی هایديشهان ترجوان مذهبی هایچهره

 .(1378 :نجاتی غالمرضا) كرد رشد و ساخت متمركز ايدئولوژيک مبارزات

 و فرياد آ نفات  صانعت  شدن ملی در را خود نقش آينده در اگرچه شينواند و نوپا جريان اين 

 28 از پاس  هاآن سیمای اما شدند، صدقم محمد دكتر مذهبی هواخواهان وفادارترين آن طرفداران

 ياک  هر موجود مذهبی یهاانيجر مجموعه شه.1321 دهه در زيرا .شد نمايان بیشتر 1332 مرداد

 ابوالقاسام ساید ... ا آيات  يعنای  روزگاار  آن ماذهبی  ا سیاسی چهره تريننمايان تأثیر تحت ینوعبه

 وجاود  جامعاه  در اساالمی  جنابش  ناام  باه  چیازی  هنوز كه بود حالی در اين. داشتند قرار كاشانی

 روحانیات  میان در متفاوتی یهادگاهيد ملی نهضت آستانه در كه گفت توانمی مجموع در. نداشت

 مجموعاه . گذاشات  بااقی  ملای  نهضات  بار سرنوشات   آثااری  يک هر كه بود تشخیص قابل شیعه

 از یكلا باه  پاس  اين از آمدند نمیدا به و دادند نشان همدلی تیر امسی قیام در ینوعبه كه نیروهايی

 و مارز  ايان  قانونی مجلس نخستین همانند نیز قانونی دولت اين سرنوشت آن پی از و پاشیدند هم

 جاوان  روحاانیون  زيارا  باود  شده آغاز تیر امسی از پیش حتی روحانیون میان نظراختالف. شد بوم

 رهبار  دو از کيا چیها  كاه  آرماانی  يعنی؛ داشتند را اسالمی حكومت يک ايجاد انتظار اسالم فدايی

  .(1372 :طاهری) دادندمی نشان آن به تمايلی شرايط آن در نه و بودند داده را آن وعده نه نهضت

. كردند جدا كاشانی... ا آيت و مصدق دكتر يعنی رهبر دو هر از را خود راه گروه اين رو اين از

 نظرياه  يک يعنی الزم نظری پشتوانه از زهنو اسالمی حكومت يک تشكیل انديشه زمان آن در البته

 فقاط  كشااند  شكسات  باه  را ملای  نهضات  آنچه شايد حال اين با .نبود برخوردار مشخص سیاسی

 باا  بتوانند كه بود مشتركی نقطه به دستیابی در هاآن ناتوانی بلكه نبود نهضت هواخواهان اختالفات

 . ندهند باد را بر نهضت موجوديت صلا و برسند تفاهم به آن سر بر نظرهااختالف همه وجود
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 در شایعه  علماای  از بسایاری  مواضاع  قام  بازرگ  مراجع برخی از گذشته ،آرارزم ترور از پس

 ملای  آرمان به آخر تا هاآن از بسیاری و شد آشكار كامالً نفت صنعت شدن ملی نهضت از حمايت

 نهضات  از دهاه  چناد  گذشات  از پاس  گار يباار د  ترتیاب  بدين. ماندند وفادار نفت صنعت شدن

-دگاهيا د سوکي از توانستند شیعه علمای از مهمی بخش كوتاه بسیار یادوره برای البته مشروطیت

 باا  ديگار  ساوی  از و بخشند سامان مشخص هدف يک مسیر در را خود متضاد گاه و متفاوت یها

. انندرسا  يااری  مشاخص  آرمان يک راه در هاآن ساختن هماهنگ به روز سیاسی یهاانيجر درک

. باود  اياران  ماذهبی  جامعاه  پیشوايی يعنی خود سنتی امتیاز از مناسب استفاده نیز آگاهی اين نتیجه

... ا آيات  شاخص  در را فرايند اين كانونی نقطه و 1331 تیر امسی قیام در را حركت اين اوج نقطه

 باود  شیعه علمای سوی از حركتی یریگاوج نمايانگر ديدگاهی چنین .كرد مشاهده توانمی كاشانی

 از ملای  نهضات  فروپاشای  كاار  حقیقات  در. باود  مساتعجل  دولت ولی درخشید خوش اگرچه كه

 .شد آغاز مصدق دكتر بازگشت و 1331 رماهیت امسی همان شامگاه

 بعثت افزارنرما ول حاکم بر 

ن اصول است كه پیوستگی و وابستگی شديدی بین اي هايیپايهاصول و  دربرگیرندهبعثت  افزارنرم 

سعادت و خوشبختی بشار باوده و    كنندهتضمیننگری به اين اصول  جانبههمهاست و هماهنگی و 

بخاش   ايان  است. افزارنرمخدشه به هر يک از اصول به معنای نقصان در محصول و خروجی اين 

 .(95: 1388سعیدی،) استاز اين يادداشت درصدد تبیین اصول به شكل فهرست وار 

بعثات كاه    افازار نارم اصل حاكم بر  ترينزيربنايیو  تريناساسی: امداریخدامحوری و خد -

 خاالق و مبادأ هساتی    عنوانبه تعالیبارینشئت گرفته از ربوبیت الهی است، اعتقاد و باور به ذات 

مكاتب و رهبران الهی بوده و ديدگاه جاامع و   هایويژگیتوحیدی و خدامحوری از  انديشه ست.ا

انساان را  ، انديشه اصالت انسان و اصالت ماده است. اومانیسم يا اصاالت انساان  كاملی در برابر دو 

 اومانیسم قائم بالذات معرفی كرده و اين پديده و مخلوق خدا را جايگزين خدا و مبدأ هستی نمود.

به حاس و   اتكاءكه برای دفاع از انسان و با شعار اصالت انسان پا به عرصه وجود گذاشت به علت 

ضربه را به انسانیت وارد كارد. اومانیسام    ترينبزرگبه تجربه و انكار منابع وحیانی،  عقل معطوف

برآماد   درصادد منشأ پیدايش دو مكتب لیبرالیسم و ماتريالیسم شد كه يكی با تكیه بر آزادی فردی، 

از تعهدات اخالقی و دينی رها ساازد و ديگاری باا حاذف      ويژهبهانسان را از همه قیود متافیزيكی 

حقوق انسان يعنی حذف حق مالكیت، بنا را بر اين گذاشت تا باا   ترينعرفی ويژهبه، هاآزادیمه ه
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انسان را قائم بالاذات   يكی قطع تعلق انسان به زمین و مالكیت، زمینه آسايش آدمی را فراهم سازد.

فاقد حیاات را   و جانبیو به جای خدا قرار داده و ديگری ماده را قائم بالذات دانسته و اين پديده 

از  گاذر  ازجايگزين خدای قادر و توانا قرار داده است. سرانجام اين دو مكتب اين است كاه پاس   

مبتنای بار اومانیسام فروپاشاید و      هاینظام، يكی از هاآن بینیجهان، به علت بطالن هادههو  هاقرن

 كناد میخود را سپری و دوره پايان حیات  زندمیخودساخته دست و پا  هایبحرانديگری هم در 

 .(96-7: 1391،سعیدی)

خدای شاارع   ،مفهوم اين اصل اين است كه خدای خالق: پیوستگي بین خالقیت و شارعیت -

توحیدی اسالم، ربوبیت تكوينی از ربوبیات تشاريعی قابال تفكیاک نیسات.       مكتب درهم هست. 

انساان را   اماور  تادبیر خالقیت و ربوبیت تكوينی را از خادا دانسات و شاارعیت و     شودمیچطور 

خارج از اراده و خواست خدا در نظر گرفت. بسیاری از مكاتب و فالسفه و پیروان آناان خالقیات   

خدا را پذيرفته و باور دارند، اما در مسئله شارعیت دچاار تردياد شاده و آن را انكاار و انساان را      

 .  (64: 1391،حاج صادقی) كنندمیجايگزين خدا 

پديده لیبرالیسم در جامعاه اروپاا در درون پیاروان     پی درفی اومانیسم كه از جمله پیامدهای من

( شكل گرفت، مسئله سكوالريسم بود و سكوالريسم برآيناد تفكیاک   السالمعلیهمحضرت مسیح )

كلای   طاور بهشارعیت از خالقیت و حذف دين و آيین الهی از حقوق، سیاست، فرهنگ و اقتصاد و 

بنابراين، توحید دارای ابعاد گونااگون همچاون فاعلیات، خالقیات،      ؛حذف دين از زندگی بشر بود

و يكای از ابعااد آن توحیاد در شاارعیت اسات و تفكیاک        باشاد میتوحید در عبادت و استعانت 

خالقیت از شارعیت، هم اخالل در نظام اعتقادی بود و هم در زمینه نقصان در نظام اجرايی خواهد 

 .(16 :1374،مطهری) بود

 ا و پیامدهای بعثتدستاورده 

در نگارش توحیادی، حكومات جايگااه و     حكومت طاغوتي:  یجابهحاکمیت حكومت الهي  -

از حاكمیات   یاشاعبه داشته و دارد زيرا اوالً؛ حكومات،   یتعالیباردر حاكمیت ذات  یاژهيونقش 

مقصاد  خدا بر هستی و انسان است. ثانیاً؛ حكومت يكی از الزامات تكامل انسان بارای وصاول باه    

نهايی است كه همان جوار قرب الهی و رسیدن به قدرت، زيبايی، علم و حیات نامحادود اسات و   

در  یتعاال یباريكی از الزامات مهم در مسیر تكامل انسان، برخورداری از حكومت برگرفته از ذات 

  (.64: 1391تحت حاكمیت خداست )حاج صادقی،
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معه بشری اسات كاه حاكمیات رهباری و قاانون      ثالثاً؛ حكومت مجرای تحقق اراده الهی در جا

الهی، ايجاد زمینه و بستر الزم برای هدايت و تربیت انسان، تحقاق بخشایدن باه نظاماات مرباو ،      

رفع نیازهای مردم و جلوگیری از فساد و ظلم، هماه و هماه، مساتلزم وجاود حكومات و       منظوربه

 )همان(....نظام حكومتی است

، پديده غیرفطری بوده كاه  یپرستبتو  شرک :و چندگانگيشرک  یجابهحاکمیت توحید  -

 یهاا رساالت  نيتار مهام بر بشريت در ادوار گوناگون با اشكال مختلف تحمیل شده است. يكی از 

تجلی كرد، دعاوت باه توحیاد و    « اهلل اال الاله»( كه در قالب شعار توحیدی ايشان صپیامبر اعظم )

و زدودن چندخدايی و چندگانگی از ذهن بشر و پاااليش   یپرستبتخداپرستی و مقابله با شرک و 

مركز وحی از خدايان ساختگی بشر بود؛ اينكه با عنايت به فطری باودن توحیاد و    ژهيوبهجامعه و 

و علال و عوامال آن    شاود یما پیشینه توحیدی بشر، چرا جامعه بشری گرفتار چندخدايی و شرک 

ر نیسات، اماا واقعیات ايان اسات كاه جهال و        بررسی آن در اين يادداشت مختصر، میس چیست؟

 ناآگاهی بشر و سردمداران زر و زور و تزوير، بخشی از عوامل ترويج اين پديده شاوم باوده اسات   

 .(16 :1374،)مطهری

در بررسی رسالت و مسئولیت رهبران الهای  : افزار بعثتتعین محوریت عملیاتي سازی نرم -

رهبار الهای، ساااه مأموريات مهام       نيترجامعو  نيتركامل نماد عنوانبه( صپیامبر اعظم ) ژهيوبه

: نخسات، تبیاین، تشاريح و    كناد یما  توجاه جلبپیامبر اسالم  یهاتیمسئول نيتريیربنايز عنوانبه

معرفی آيین، شريعت، مكتب، مقررات الهی و اباال  پیاام خادا بار بشاريت اسات. كااربرد مكارر         

قرآن در راستای تبیین هماین مأموريات اسات. )تفسایر      هدايت، تربیت، تزكیه و تبلین در یهاواژه

، آغاازين مرحلاه   هاا انساان (. فردسازی و ايجاد تحول و دگرگاونی ارزشای در   284: 1366المیزان،

سازی ذهان و فكار   جاهلی و پاكیزه یهااسطورهو رهبران الهی برای زدودن باورها و  انبیاءحركت 

و خاالق هساتی اسات. اصاوالً      نیالعاالم ربد پیوند باا  و ايجا هایوابستگافراد از هرگونه شرک و 

انقالب در فرهنگ قرآنی و دينی به معنای تحول درونی است كه اگر اين دگرگونی الای اهلل باشاد،   

 (.7۸۸ :عمرانآلانقالب، تكاملی است ) یریگجهت

ايجااد   نظاور مبهو رهبران الهی با ايجاد نظام، ساختار و سازمان  انبیاءرسالت و مأموريت ديگر 

و احكام نورانی سرچشمه  تعالیباریسازی آيین الهی و بسترسازی تحقق تدابیر ذات زمینه عملیاتی

بعثات و هادايت، تربیات و     افازار نارم گرفته از مبدأ هستی در جهت اداره امور مردم در چارچوب 
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از آياات   . اين حقیقت عالوه بر حكام عقال و داليال عقلای، از بسایاری     تكامل آحاد جامعه است

شريفه قرآن قابل دريافت و برداشت است كه روح و نگارش حااكم بار بسایاری از آياات قارآن،       

 انبیاءقرآن روی استقرار نظام توحیدی تأكید دارد و دعوت اساسی  اوالًنگرش حكومتی است، زيرا 

و ، طبیعی است كه برچیدن بساا  شارک   شمردبرمیرا، عبادت و بندگی خدا و اجتناب از طاغوت 

و مقابله با سردمداران كفر و شرک بدون قدرت و نظاام سیاسای مقادور نیسات.      پرستیبتكفر و 

دينی، روی تعلیم و تربیت تأكید شده است. تحقاق ايان    هایآموزه در ثانیاً؛ (163 :محجه البیضاء)

 نظاام آماوزش و تربیات مساتلزم     بینای پایش نظام تعلیم و تربیت است و  بینیپیشراهبرد، مستلزم 

را ايجااد زمیناه و    انبیااء قرآن با صراحت يكی از اهاداف   ثالثاً؛وجود قدرت و نظام سیاسی است. 

 همان( ) ...داندمیبستر مناسب برای اقامه عدل توسط مردم 

قیاام   بر دیدگاه ایشان: بعثت و اصول حاکم افزارنرم( در احیای رهنقش حضرت امام خمیني )

همراهی مردم مسلمان ايران با آن، به يک باره فضای ساخته شده  الهی رهبر كبیر انقالب اسالمی و

تضاادهای ظااهری بار خاارج      رغام علای را كه هر دو  هاماتريالیستو  هااومانیستتوسط اردوگاه 

اگر فالسفه غربی از قرن هفاده مایالدی    .داشتند، از میان برد نظراتفاقنمودن دين از صحنه اجتماع 

صحنه زندگی اجتماعی بشر حذف نمايند و حكومت دينی را يک تجرباه  دين را از  ،تالش نمودند

مجدداً ديان را وارد   ( با قیام خويشهرحضرت امام خمینی ) .تاريخی قلمداد نمايند خوردهشكست

بشار را از سرگشاتگی و    ،مصالحی بازرگ   عنوانبه واقعبهعرصه زندگی اجتماعی بشريت نمود و 

باه مباانی مساتحكم و     اتكااء بادون   تواندنمیطبعاً چنین رهبری حیرانی در امور خود، نجات داد. 

منابع قدرتمند چنان انقالبی به پا نمايد كه روند و مسیر حركتی دنیا را متحول نمايد. ايان حركات   

 باياد مای بعثت است كه برای درک و اثباات آن   افزارنرماحیای  ( در حقیقت همانرهحضرت امام )

خمینای،  اماام  ) آن رهبر فرزانه تبیاین و شاناخته شاوند    هایديدگاهبر مفهوم، مبانی و اصول حاكم 

1361 :66.) 

 :فقیهوالیتمنشاء مشروعیت رهبری و جایگاه 

ای اسات باین   اعتقاد به پیوستگی دوران فقاهت با عصر امامت: دوران غیبت در حقیقات واساطه   -

عاج(. باه بیاان ديگار در     ) عصار و دوره جهانی شدن اسالم به رهبری امام  )ع( عصر امام عسكری

كه نیابات   فقیهولیدر زمان حاكمیت  ويژهبه ،دوره غیبت زمام امور مردم به عهده فقهای عادل است

فاانهم حجتای   » آماده ( عاج ) مهدیكه در بیان حضرت  طورهمانعام از امام عصر خواهد داشت. 
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تگی باین ايان دو دوره   همانند امامان فقها حجت بر شما هساتند معنای و مفهاوم آن پیوسا    « علیكم

 .است

(، در كنار نصب تنصیصی السالمعلیهم) معصومیناعتقاد به نصب توصیفی فقها از ناحیه ائمه  -

( خصوصایات فقهااء در عصار    ع) ائماه در روايات منقاول از   ائمه توسط پیامبر و يا امام قبل از او.

( كاه  ع) صاادق تی اسات از اماام   رواي هاآندار واليت هستند بیان شده كه از جمله غیبت كه عهده

فرمايد: هر كس در میان شما كه حديث ما را روايت كند و حالل و حرام ما را بررسی و احكاام  می

 قارار دادم  ما را بشناسد بايد حاكم و داور بودن او را بپذيريد. همانا من او را رهبار و حااكم شاما   

 (.99: 1376)وسائل الشیعه، 

ماذكور در   وظاايف عصر غیبت: در مقابل كسانی كه واليت را محدود به  در فقیهواليتاعتقاد به  -

فقیه عاادل   فرمايد:( میره) امامدانند، حضرت دانند و يا محدود در امور حسبه میقانون اساسی می

 (ع) معصومو امام  (ص) اكرمدر مورد حكومت و سیاست دارای همه آن اختیاراتی است كه پیامبر 

   (.417: 1382داشتند )البیع، 

. همساويی  فقیهولیدر نظام دينی، محور نظامْ رهبری است، چه پیامبر يا امام معصوم باشد و يا 

و همگرايی با محوريت نظام و تبعیت شر  اساسی اسالمی باودن ياک جرياان اسات. در روايتای      

ئِم ۀَ كل هُمْ وَ اِمَامَ زَمَانِهِ وَ يَرُد  اِلَیْاهِ وَ يُسَال مَ   ال يَكونُ الْعَبْدُ مُثْمِناً حَت ی يَعْرِفَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ االَْ» آمده:

بنده خدا مثمن نخواهد شد مگر اينكه خدا و رسول خدا را بشناسد، ائمه را  (.255:اصول كافی)« لَهُ

به تمامه بشناسد و امام زمانش را هم بشناسد و در امور به او مراجعه كند و تسلیم او باشد. تبعیات  

 سالیمی  شمسای؛ ) بود خواهد( عج) زماندر زمان غیبت، خود بهترين فرمانبری از امام  فقیهولیز ا

 .(19: 1391بنی؛

 قدرت در امنیت ملي دروني ساخت به رویكرد مباني

 تحاوالت  در كنناده تعیاین  نقاش  ايفای و ديپلماسی در زنیچانه توان و ملی قدرت افزايش -

 .جهانی و ایمنطقه

 .  فراملی خواهیباج و فشار نوع هر برابر در مقاومت افزايش -

 .  پیشرفت و توسعه -

 .  داخلی هایظرفیت و منابع به اتكاء با كشور پیشرفت و رشد روند به بخشی ضمانت -

 .  كشور روی پیش مشكالت و اساسی مسائل حل -
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 .  هاملت ديگر برای الگويی به ايران اسالمی جمهوری تبديل -   

  ملی عزت و استقالل حفظ  -  

 اسيمي تمدن ارکان و اصول

 باه  بتواناد  كاه  آرماانی  عناوان باه  ايرانای  اسالمی تمدن گیریشكل و اسالم شدنجهانی ايده تحقق

 پاياه  بر آن قوام و گیریشكل مستلزم ؛بیانجامد اسالمی وامت نظام قدرت، درونی ساخت استحكام

 باه  نیل اصول از را آن توانمی كه تاس مناسب ساختاری و اركان به منو  و فلسفی و فكری مبانی

 :از عبارتند هاآن از برخی و آورد شمار به ايرانی اسالمی تمدن

   خداشناسی (الف

   انسان اللّهی خلیفۀ (ب

   شناسیانسان (ج

 عنصار  ساه  ايرانای  تمدن در شناختی هستی نگرش و اسالمی تفكر اشتراک وجه: شناسیهستی (د

 اساا   بار  و نشده آفريده بیهوده جهان، كه انديشه اين .است ناحس نظام و هدفمندی مداری، حق

 بیهاوده  اثباات  بار  عالوه ديدگاهی، چنین نتیجه. است بنیادين مفهومی اسالمی تمدن در است، حق

 فعلای  نظاام  ساويی،  از. است تعهدپذيری بنای سنگ و داده نجات گرايیپوچ از را او انسان، نبودن

 .است تصور قابل نظام بهترين خلقت، عالم

   (عملی عقل) اخالق و سیاست( ه

. دارد خاصای  اهمیات  ايرانای  اساالمی  تمادن  در داناش  و علام  :(نظاری  عقال ) شناسیمعرفت (و

 باا  پیوساته  نیز معرفت نهاد سويی از و شدهمی محسوب فضايل برترين از مسلمانان نزد خردورزی

 .است درآمیخته دين نهاد

و باه   كااربردی اسات   – ایتوساعه ، هادف  ولحاظ نوع پژِوهش حاضر از : روش و نوع پژوهش

 ،مصااحبه هدفمناد  )روش كیفای   اين صاورت كاه در   به كمی و كیفی( است)لحاظ روش آمیخته 

 صورتبهبخش ديگر آن  و( محتوای تحلیل واستفاده از اسناد، كتب و منابع مختلف علمی و فقهی 

 هاای آزماون نتايج آن از طريق  انجام واز طريق طراحی پرسشنامه با طیف لیكرت  (یپیمايش)كمی 

 استخراج شده است. spss افزارنرمآماری با استفاده از 
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و خبرگان  نظرانصاحبجامعه آماری پژوهش حاضر كلیه : یریگنمونهجامعه آماری و روش 

 عنوانبههدفمند  صورتبهنفر  55 تعداد رونيا. از باشدیم (شهر تهران و قم) یپژوهنيد در حوزه

 .حجم نمونه، از تصحیح كوكران يا آلفای كرونباخ استفاده گردياد  جهت تعین .شدند نمونه انتخاب

هدفمند انجام گرفت كه تعاداد   یریگنمونه صورتبهاز بین علماء و دانشمندانی  كیفی حجم نمونه

 نفر از خبرگان مصاحبه علمی گرديد. 13

باا   پرسشانامه از طرياق طراحای   قیاق  تح یهاا داده یآورجمع: گردآوری اطيعات یهاروش

 صورت گرفت.و مصاحبه  مقیا  طیف لیكرت

ابازار پاژوهش حاضار پرسشانامه      ابزارهای گردآوری اطيعات و تعیین روایي و پایایي آن:

بار چاارچوب نظاری و مادل مفهاومی تادوين گردياده اسات.          دیا تأككاه باا    ساخته استمحقق 

اده از ضاريب آلفاای كرونبااخ محاسابه گردياد.      سنجش روايی و پاياايی آن باا اساتف    یهاشاخص

پرسشنامه تهیه گرديد. با اهال فان مشااوره و     سينوشیپپرسشنامه، ابتدا  از اعتباراطمینان  منظوربه

تحقیق را طراحی شدند. در اين مرحلاه   یهاپرسشنامهنظرات اهل فن موضوع،  یبندجمعسپس با 

كسب اطالع از خصیصه روايی ابزارهای  منظوربهد در مرحله بع اعتبار صوری تحقیق انجام گرفت.

 Spss افازار نارم تحقیق از روش ضريب آلفای كرونباخ استفاده شد. ضريب آلفای كرونبااخ توساط   

 پیش از آزماون  سثال 63كه شامل  یاپرسشنامهمحاسبه گرديد. بدين منظور يک نمونه اولیه شامل 

 افازار نارم و باه كماک    هاا پرسشانامه آمده از اين  دستبه  یهادادهسپس با استفاده از  .تهیه گرديد

SPSS      یهاا نماره میزان ضريب اعتماد با روش آلفای كرونباخ محاسبه شاده كاه بارای پرسشانامه 

آمد و اين عدد نمايانگر آن است كه پرسشنامه مورد اساتفاده از قابلیات اعتمااد و     به دست 824/1

 .باشدیمپايايی الزم برخوردار 

 افازار نارم  لهیوسا بهآوری شده مرحله اطالعات جمعدر اين : تحلیل اطيعات روش تجزیه و

SPSS از آزمون فريدمن كاه ياک آزماون ناپاارامتری      نیهمچنتجزيه و تحلیل قرار گرفت و  مورد

 شاوند یم یریگاندازه یارتبهاست برای مقايسه سه يا بیش از سه گروه وابسته كه حداقل در سطح 

 معادالت یسازمدل روش از شد.( استفاده یگروهدرونتكراری ) یهااندازهنس با برای آنالیز واريا

هاای كاامپیوتری اسات بارای     افزارنارم  نيتار موفقكه يكی از  AMOSبا استفاده از ابزار  ساختاری

 معادله ساختاری استفاده گرديد. یسازمدل
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 متغیرهای تحقیق

 است. بعثت افزارنرموابسته صیانت از تغیر و م متغیر مستقل رسالت و نقش رهبران دينی

   اهیمتعریف مف

 مجموعهاست. در روانشناسی اجتماعی، نقش به آن  ایرشتهمیاننقش، يک مفهوم  مفهوم :نقش

كه با يک موقعیت يا مقام خااص اجتمااعی هماراه     شودمیصفاتِ رسمی و قابل پیشگويی اطالق 

ن موقعیات و مقاام را داراسات. از منظار     شخصی فردی است كاه آ  هایخصلتاست و متمايز از 

روانشناسی اجتماعی نقشِ اجتماعی، به معنیِ برآورده كردنِ انتظارتِ گروه اجتماعی و ياا در واقاع   

به قواعد و هنجارهاا در ياک موقعیات اسات. روانشناساان اجتمااعی        كردن عملبه معنی چگونه 

 .گیردمیعی صورت نیروهای اجتما تأثیرمعتقدند اين تطبیق و سازگاری تحتِ 

كه خاود   پیامبرانتوان به سه دسته مشخص تقسیم نمود. ابتدا الهی را می رهبران رهبران الهي:

م از رهبران الهی تحت عنوان گروه دو .شوندمیبه دو گروه صاحب شريعت و مبلن شريعت تقسیم 

یت آنان بعد از نبوت، در اسناد فراوان تاريخی مبنی بر اثبات حقان رغمعلیكه  شوندمیشناخته  امام

ولی ساير فِرق اساالمی خاود را از ايان نعمات      ،میان گفتمان شیعه مورد پذيرش قرار گرفته است

مراجعاه نماوده اماا     خودسااخته  هایبديلو در طول تاريخ به انواع  اندنمودهالهی محروم  بديلبی

 ح برساند.نتوانسته آنان را به ساحل اطمینان، عدالت و فال هاآناز  يکهیچ

و نگهاداری   داشتننگاهمعنای لغوی صیانت، در فرهنگ لغت عمید از حفظ كردن،  در :صیانت

. معاانی ديگاری نیاز كاه     باشاد مای ياد شده است مراد از صیانت در اين پژوهش نیز همین معاانی  

 .از پاسداری، مراقبت و تداوم در مسیر بعثت نیز نام برد توانمینزديک به صیانت باشد 

در دو بعد عام و خااص ماورد كنكااش قارار داد. در بُعاد عاام        توانمیبعثت را  مفهوم :ثتبع

در قالب ايجاد ياک   هاانساناز طرف خداوند جهت هدايت  ایبرگزيدهشدن افراد  مأمورانتخاب و 

حااكی   شودمیآنچه از تفاسیر استفاده  .شودمیشريعت جديد و يا تبلین شريعت قبلی بعثت نامیده 

 سه مرتبه و به عبارتی سه رتباه وجاود دارد. مقاام نباوت،     انبیاءآن است كه در ذيل بعثت برای از 

دوم مقاام   .شاود مای دريافت وح  از خداوند، بنابراين نب  كس  است كه وح  بار او ناازل    يعن 

رسالت، ياعانا  ماقاام اباال  وحا  و تبلین و نشر احكام خداوند و تربیت نفو  از طريق تعلایم  

خود به تاالش   مأموريتظف است در حوزه ثبنابراين رسول كس  است كه م .و آگاه  باخاشیدن
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سوم مقام امامت،  و ؛تالش نمايد عقیدتی وو براى يک انقالب فرهنگ  و فكرى  و كوشش برخیزد

يعن  رهبرى و پیشواي  خلق، در واقع امام كس  است كه باا تشاكیل ياک حكومات الها  ساع        

 (.131تفسیر نمونه: ) نمايداجرا و پیاده  عمالًا را احكام خد كندمی

برناماه جاامع    دربرگیرناده ، مجموعه مفاهیم بنیاادينی اسات كاه    افزارنرماز  منظور :بعثت افزارنرم

پروردگار برای هدايت و راهبری او است. در مفهوم بعثت نیز آورده شد كه دو بعد برنامه و قاانون  

كاه باه ياک     باشاد میه منصوب به خالق هستی، مراد ما از بعثت به همراه رهبری و مديريت جامع

از  ایمجموعاه دربرگیرناده  « بعثات  افازار نارم »واژه تركیبای   ...شودنمیزمان و يک جامعه محدود 

و نژادهای گوناگون و باا   هاملیتمفاهیم بنیادی و ثانوی خواهد بود كه قادر باشد تمام جوامع را از 

شاامل   گفتاه پایش الهی باا ويژگای و شارايط     هایآموزه سازیپیادههت های گوناگون در جفرهنگ

 .گردد

 تعريف عملیاتی متغیرها

 .بعثت اسات  افزارنرمرهبران الهی در صیانت از  تأثیردر اين پژوهش نقش ناظر به میزان  :نقش

در  ديان  هاای آماوزه از كاركردها از قبیل تبلین و ترويج دين خدا، تالش برای اجارای   ایمجموعه

( تاا  صزمین، مبارزه با ستمگران و ياوری مظلوماان كاه از شاخص اول آن يعنای پیاامبر خااتم )      

 .در طول تاريخ تداوم دارد فقیهولی

( كه با نصب خااص  ع(، ائمه معصومین )صمنظور از رهبران الهی پیامبر خاتم ) :رهبران الهي

 .اندشده با نصب عام از سوی خدا به رهبری بشريت برگزيده فقیهولیو 

بعثت، نگهاداری و پاساداری از احكاام و قاوانین الهای،       افزارنرماز « صیانت»مراد از : صیانت

 .آن در جامعه است داشتننگهمراقبت از نفوذ انحراف در آن و ساری و جاری 

در اين پژوهش مراد ما از مفهوم بعثت، قانون مطلوب و رهباری مطلاوب منصاوب باه      :بعثت

شد كه در قالب هدايت تشريعی تئاوريزه شاده و باه ياک زماان و ياک جامعاه        باخالق هستی، می

 .شودنمیمحدود 

از مفاهیم بنیادی و ثانوی خواهد بود كه قادر باشد تمام  ایمجموعهدربرگیرنده  بعثت: افزارنرم

 هاای آموزه سازیپیادههای گوناگون در جهت و نژادهای گوناگون و با فرهنگ هاملیتجوامع را از 

بعثت ايان اسات كاه آنچاه از      افزارنرمشامل گردد. مفهوم جامع  گفتهپیشالهی با ويژگی و شرايط 
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ناحیه خداوند برای انسان تدبیر شده، يک نسخه و منظومه كاملی است كه اركاان و اجازای آن باه    

هم پیوسته بوده و امكان تجزيه در آن وجود نادارد و تجزياه آن در اجارا باه بهاای عادم اجارای        

سیستم و نقیصه در خروجی آن خواهد بود. به عبارتی فرايند و مراحل انتقاال رهباری و    جانبههمه

 .گويیممی افزارنرمقانون از پیامبر خاتم تا ولی امر مسلمین را 

درصاد   6/3نفر از پاسخگويان، 55كه از تعداد  دهدمیتحقیق نشان  یهاافتهي تحقیق: هاییافته

درصاد   7/63درصد فوق لیسانس و  6/23درصد لیسانس و  1/9ديپلم و تحصیالتشان در حد فوق 

درصاد تحصایالت    5/14داشاته و   ویحاوز درصاد تحصایالت    71از اين تعداد  .دكترا بوده است

 .اندبودهدرصد تحصیالت حوزه و دانشگاهی  5/14دانشگاهی و 

 تاوان می یرنوفاسم –با استفاده از آزمون كولموگوروف  :اسمیرنوف –آزمون کولموگوروف 

های يک متغیر كمّی را مورد بررسای قارار داد. در   زيع )نرمال، يكنواخت، پواسون و نمايی( دادهتو

پژوهش حاضر از اين آزمون جهت بررسی نرمال بودن سثاالت پرسشنامه استفاده شده است تاا در  

 .استآمده  1استفاده نمود. نتايج اين آزمون در جدول  هادادهانتخاب روش تحلیل 

 آزمون فريدمن مربو  به پیامدهای رسالت و نقش رهبران دينی 1-1جدول 

 بعثت در بعد رفتاری افزارنرمدر صیانت از  

 متغیرها
تعداد 

 هاداده
 انحراف معیار میانگین

معناداری سطح 

(sig) 
 نتیجه آزمون

 H0 تأيیدعدم  118/1 51/1 68/3 55 رسالت و نقش رهبران دينی

 H0 تأيیدعدم  112/1 467/1 697/3 55 ابعاد نظری

 H0 تأيیدعدم  141/1 511/1 627/3 55 ابعاد ساختاری

 H0 تأيیدعدم  112/1 491/1 686/3 55 ابعاد رفتاری

 

 ساثاالت باشاد، ادعاای نرماال باودن     می 15/1با توجه به اينكه سطح معناداری آزمون كمتر از 

 شود.پرسشنامه پذيرفته نمی

 ادير میانگین واريانس استخراج شده و پايايی مركب. بررسی مق2-1جدول

 آلفای کرونباخ (CRمرکب )پایایي  (AVEمقادیر میانگین واریانس استخراج شده) متغیر

رسالت و نقش 

 رهبران دينی
991/1 998/1 998/1 

 996/1 996/1 993/1 ابعاد نظری

 996/1 997/1 992/1 ابعاد ساختاری

 995/1 995/1 991/1 ابعاد رفتاری
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يكای   كاه دو مالک پیشنهاد شده  هاسازهبرای بررسی روايی تشخیصی  روایي تشخیصي مدل:

ريشه دوم میانگین واريانس استخراج شده است. برای ايان منظاور باياد     استفاده از هاروشاز اين 

یشتر های ديگر با اين سازه بهای عاملريشه دوم میانگین واريانس استخراج شده از ساير همبستگی

دهاد  نشان داده شده است. نتايج بررسی روايی تشخیصی نشان مای  4باشد. اين موضوع در جدول 

 .اندشدهاز هم تفكیک  یخوببه باًيتقرها تمام سازه

 ها. بررسی مقادير ريشه دوم میانگین واريانس استخراج شده با همبستگی3-1جدول
 ابعاد رفتاری اد ساختاریابع ابعاد نظری رسالت و نقش رهبران دیني هاسازه

    995/1 رسالت و نقش رهبران دينی

   996/1 994/1 ابعاد نظری

  996/1 989/1 994/1 ابعاد ساختاری

 995/1 993/1 992/1 994/1 ابعاد رفتاری

 

خالصاه نتاايج    5و جادول   2و  1شكل  :(سؤاالتارزیابي مدل ساختاری )آزمون و تحلیل 

 T( و βضريب مسیر استاندارد شده ) ويژهبهبرای آزمون مدل ساختاری  را PLSحاصل از تحلیل با 

 دهد.آماری را نشان می

 
 ضرايب مسیر(پژوهش )مدل آزمون شده  .2-2شکل

 . نتايج آزمون مدل پژوهش4-1جدول
 Original فرضیه

sample 

(O) 

Sample mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) متغیر وابسته متغیر مستقل 

 981/529 112/1 112/1 994/1 994/1 ابعاد نظری رسالت و نقش رهبران دیني

 221/684 111/1 111/1 994/1 994/1 ابعاد ساختاری رسالت و نقش رهبران دیني

 785/618 112/1 112/1 994/1 994/1 ابعاد رفتاری رسالت و نقش رهبران دیني
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 (Tمقاديرپژوهش )مدل آزمون شده  .1-2شکل

 هانتايج آزمون فرضیه 5-1جدول

 ردیف

 فرضیه

 نتیجه فرضیه Tآماره  (Betaضریب مسیر)
 متغیر وابسته متغیر مستقل

 تأيید 981/529 994/1*** ابعاد نظری رسالت و نقش رهبران دينی 1

 أيیدت 221/684 994/1*** ابعاد ساختاری رسالت و نقش رهبران دينی 2

 تأيید 785/618 994/1*** ابعاد رفتاری رسالت و نقش رهبران دينی 3

 111/1معناداری در سطح  ٭٭٭       11/1معناداری در سطح ٭٭  15/1معناداری در سطح  ٭
 

در اين قسمت به بررسی رابطه رسالت و نقش رهباران   :تجزیه و تحلیل  مربوط به بعد نظری

، 5. جادول  شاود مای پرداخته  با رويكرد امنیت ملی عثت در بعد نظریب افزارنرمدينی و صیانت از 

بعثات در   افازار نارم ( متغیرهای رسالت و نقش رهبران دينی و صایانت از  =993/1β) مسیرضريب 

باشد نشان از وجود رابطه علّی باین   58/2تا  96/1بین  tدهد. اگر اين مقدار بعد نظری را نشان می

باشاد   39/3تاا   58/2شود؛ اگر ايان شااخص باین    می تأيید 15/1سطح متغیرها است و فرضیه در 

 111/1باشد فرضیه در ساطح   39/3شود؛ اگر اين شاخص بیشتر از می تأيید 11/1فرضیه در سطح 

 39/3از  981/529محاسابه شاده ايان فرضایه      tشود. به اين ترتیب از آنجايی كاه مقادار   می تأيید

بعثات در بعاد    افازار نارم الت و نقش رهبران دينی و صیانت از توان گفت بین رسبزرگتر است؛ می

 رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 111/1نظری در سطح 

در اين قسمت به بررسی رابطه بین رسالت و نقش تجزیه و تحلیل مربوط به بعد ساختاری:  

. شاود مای پرداخته  با رويكرد امنیت ملی بعثت در بعد ساختاری افزارنرمرهبران دينی و صیانت از 

 افازار نارم ( متغیرهای رسالت و نقش رهبران دينی و صیانت از =β 994/1) مسیر، ضريب 5جدول 
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از  221/684محاسبه شده اين فرضیه  tدهد. از آنجايی كه مقدار بعثت در بعد ساختاری را نشان می

بعثات در   افزارنرمز توان گفت بین رسالت و نقش رهبران دينی و صیانت ااست؛ می تربزرگ 39/3

 رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 111/1بعد ساختاری در سطح 

در اين قسمت به بررسی رابطاه باین رساالت و نقاش     : تجزیه و تحلیل مربوط به بعد رفتاری

. شاود مای پرداختاه  با رويكرد امنیت ملای   بعثت در بعد رفتاری افزارنرمرهبران دينی و صیانت از 

 افازار نارم ( متغیرهای رسالت و نقش رهبران دينی و صیانت از =β 994/1) سیرم، ضريب 5جدول 

از  785/618محاسبه شده ايان فرضایه    tدهد. از آنجايی كه مقدار بعثت در بعد رفتاری را نشان می

بعثات در   افزارنرمتوان گفت بین رسالت و نقش رهبران دينی و صیانت از است؛ می تربزرگ 39/3

 6در جادول   2Rهمچنین مقاادير  رابطه مثبت معناداری وجود دارد.  111/1در سطح بعد ساختاری 

بر آن  مثثراز عوامل  كه الگوی پیشنهادی چند درصد دهدمینشان  2Rآورده شده است؛ كه مقادير 

 سازه وابسته را در خود گنجانده است.

 كل ابعاد اثرات .6-1 لجدو

 2R هاسازه

 988/1 ابعاد نظری

 988/1 ختاریابعاد سا

 988/1 ابعاد رفتاری

كاه هماان بررسای     2Q گیسر-از ضريب استون در نهایت برای بررسي کیفیت مدل ساختاری

 .شود. در جدول زير اين شاخص گزارش شده استباشد، استفاده میاعتبار حشو يا افزونگی می

 نتايج وارسی اعتبار افزونگی 7 -1جدول .1-1جدول

Total SSO SSE 1-SSE/SSO 

 888/1 111/161 111/1431 نظری ابعاد

 918/1 839/116 111/1265 ابعاد ساختاری

 922/1 655/59 111/771 ابعاد رفتاری

 

SSO     و  1مجموع مجذورات مشاهدات برای هار بلاوک متغیار مكناونSSE    مجماوع مجاذور

ار ، وارسای اعتبا  SSE/SSO-1 و در نهايت باشدیم 2برای هر بلوک متغیر مكنون ینیبشیپخطاهای 

                                                      
1 Sum of Squares of Observation for block 
2 Sum of Squared prediction Errors for block 
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گويند. با توجه به جدول باال شاخص وارسی اعتباار  نیز می 2Qباشد كه به آن می 1افزونگی يا حشو

باشد. بنابراين مدل ساختاری از كیفیات مناساب   افزونگی تمامی متغیرهای مكنون وابسته، مثبت می

 متغیر وابسته را دارند. ینیبشیپبرخوردار است؛ يعنی متغیرهای مستقل توانايی 

 : یریگجهینت

كه با انجاام   باشدمیامامت و واليت  هایقالب( و تداوم اهداف رسالت در صبعثت با نبوت نبی )

كاه در بررسای    دهاد مای نشاان   هاا فرضایه . نتاايج  نمايناد میرا محقق  هاآنسه رسالت مشخص، 

اخته و افزار بعثت در عصر غیبت و نقش علماء در صیانت از آن در بعد نظری پردنرم شناسیآسیب

 افازار نارم ( متغیرهای رسالت و نقش رهبران دينی و صایانت از  =993/1β) مسیر، ضريب 5جدول 

از  981/529محاسبه شاده ايان فرضایه     tدهد. از آنجايی كه مقدار بعثت در بعد نظری را نشان می

ثات در  بع افزارنرمتوان گفت بین رسالت و نقش رهبران دينی و صیانت از است؛ می تربزرگ 39/3

 رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 111/1بعد نظری در سطح 

 افازار نارم در فرضیه بعدی كه به بررسی رابطه بین رسالت و نقش رهبران دينای و صایانت از    

 221/684محاسبه شده ايان فرضایه    t. از آنجايی كه مقدار شودمیبعثت در بعد ساختاری پرداخته 

بعثات   افزارنرمگفت بین رسالت و نقش رهبران دينی و صیانت از توان است؛ می تربزرگ 39/3از 

 رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 111/1در بعد ساختاری در سطح 

 افازار نارم به بررسی رابطه بین رسالت و نقش رهباران دينای و صایانت از     در فرضیه بعدی كه

محاسبه شده اين  tآنجايی كه مقدار . از شودمیپرداخته  با رويكرد امنیت ملی بعثت در بعد رفتاری

توان گفت بین رسالت و نقش رهبران دينی و صایانت  است؛ می تربزرگ 39/3از  785/618فرضیه 

رابطه مثبت معناداری وجود دارد. پس از تجزيه  111/1بعثت در بعد ساختاری در سطح  افزارنرماز 

رساالت و نقاش رهباران     هاای شاخصن اين پژوهش به مدلی رسیديم كه از میا هایدادهو تحلیل 

ای از حاكمیت خداوناد در  شعبه عنوانبهبعثت در بُعد نظری، حكومت  افزارنرمدينی در صیانت از 

نظام هستی، باالترين میانگین را از مصاحبه شوندگان به خاود اختصااص داد. در حقیقات نگااهی     

ز مساائل فقهای و احكاام آن مساتلزم     گذرا به احكام اسالمی بیانگر اين واقعیت است كه بسیاری ا

تشكیل حكومت و نظامی است كه در آن قانون الهی حاكمیت داشته باشاد. از هماین روسات كاه     

                                                      
1 CV-Redundancy(Construct Crossvalidated Redundancy) 
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: شاما از  گويدمیدر بیانی صريح در خصوص ضرورت تشكیل حكومت  )ره( خمینیحضرت امام 

پیغمبار اساالم   دين تكلیف حكومت را تعیین نكرده است؟ اگار تعیاین نكارده باود      گويیدمیكجا 

قول شما در نیم قارن نیمای از جهاان را گرفات؟ آن تشاكیالت       به وچطور تشكیل حكومت كرد 

 بارخالف ابن ابیطالب  علی وخالف دين بود يا با دستور دين؟ اگر خالف بود چطور پیغمبر اسالم 

 كردند؟دين رفتار می

است كاه در   ایشاخصهین دوم بعثت، ومشده برای تدا بینیپیشامامت و واليت سازوكارهای  

از بطان آن حكومات دينای بار      كاه  ؛انددادهبُعد نظری مصاحبه شوندگان بیشترين اهمیت را به آن 

خواهد آمد. مشروعیت الهی رهبری و مديريت در نظام تشريع، شاخصه ديگری است كه بیشاترين  

در بعاد نظاری    هاآنن اثر اثر را در میان ساير ابعاد در اين خصوص داشته و بقیه نیز به ترتیب میزا

اهمیت و تعیاین مادل حكاومتی را كاه      توانمیاشاره شده است. از اين سه شاخصه در بُعد نظری 

 ج نمود.ااستخر خوبیبه باشدمیمورد نظر اسالم 

در عصر غیبت، بیشاترين اثار را    فقیهولیاختیار احكام الهی توسط  ،در بعد ساختاری به ترتیب

در اين خصوص داشته است. در حكومت دينی رهبر بايد امین بار جاان و ماال    در میان ساير ابعاد 

شاناخت صاحیح و كامال او از احكاام الهای كاامالً        بنابراينمردم بوده و مجری احكام الهی باشد 

باه قادرت در حكومات دينای، شاخصاه بعادی ماثثر در ُبعاد          ایوسایله بديهی خواهد بود. نگاه 

و رويكرد رهبران الهی به قدرت، ريشاه در نگارش باه منشاأ      دازانچشم. فلسفه باشدمیساختاری 

وحیانی، قدرت نشئت گرفته از صاحب قدرت و مالک هساتی و انساان    بینیجهانقدرت دارد. در 

 تعاالی بااری است و ارزش و قداست قدرت به میازان وابساتگی آن باه ذات     تعالیباریيعنی ذات 

 اثرگاذار بعثت، شاخصه بعادی   افزارنرمكننده از  و صیانت بخشتحققبستگی دارد حكومت دينی 

در بُعد ساختاری است. حكومت دينی شعبه و ركنی از اركاان حاكمیات خداوناد متعاال بار عاالم       

كه اين نوع حكومت كاه در چاارچوب بعثات محقاق شاده اسات، راهبارد         هاستانسانهستی و 

نش است. از طرفی با توجه به قادرت  برترين موجود آفري عنوانبهخداوند برای اداره تكامل انسان 

به اين امر مباادرت   تواندمیبعثت  افزارنرم ازو اقتداری كه حكومت دارد در صورت اراده صیانت 

 نمايد.

 بعثت در بعد رفتااری  افزارنرمرسالت و نقش رهبران دينی در صیانت از  هایشاخصاز میان  

 آفرينینقششر  الزم  عنوانبهص از رهبری الهی به ترتیب ابعاد، تبعیت خوا با رويكرد امنیت ملی



  بتینرم افزار بعثت در عصر غ یشناس بیآس ……….. 77 

خاواص خاود    چراكاه  اين رهبران، بیشترين اثر را در میان ساير ابعاد در اين خصوص داشته است.

رهبری هستند. نوع حركت، رفتار و گفتاار آناان، تجسامی از     هایانديشهدر جامعه تجسم و تبلور 

 دارعهاده الب را در قلمارو محال اقامات    رهبری است و نقش محوريات حركات انقا    هایديدگاه

است، حركات  « خواص»مختلف بر عهده  هایزمینهو از آنجا كه هدايت افكار عمومی در  شوندمی

 آوردمای انقالب، مقاطع حساسی را پديد  گیریشكلنقش تعیین كنند آنان در فرايند  ايفایو  هاآن

 دسات  بهنتايج  اسا  بر رفتار آنان است.تفكر و  شناسیآسیبكه از الزامات آن، آزمون خواص و 

 .باشدمیبعثت شامل موارد زير  افزارنرممورد برسی فرا روی  هایآسیبآمده ازجمله تهديدات و 

 د( التقا  ه( انحراف خواص گرايیمادیج(  محوریانسان الف( سكوالريسم  ب(

و نقش رهباران دينای    پیامدهای رسالت هایمثلفهآزمون فريدمن مربو  به  همچنین بر اسا 

 هاای انقاالب  هاای انحاراف ، با رويكرد امنیات ملای   بعثت در بعد ساختاری افزارنرمدر صیانت از 

بعثات   افازار نرم. عمده بحث صیانت از باشندمیبعثت  افزارنرمتوحیدی و رجعت نیز از تهديدات 

های فاراروی  ها و آسیبتهديد ترينمهمو تهديدهاست.  هاآسیبمربو  به حفاظت از آن در برابر 

ساامانه عرفای    جاايگزينی  ارتداد و رجعت، تفكیک شارعیت از خالقیت، ،توانمیرا  بعثت افزارنرم

به اين مهمی و گستردگی كه  ایپديدهسازی نصب رهبری بجای سامانی مطلوبیت تضمینی نام برد 

طارح و   هاا آنو پساامادی  و برای تمام لحظات زندگی مادی  برگرفتهتمام اعصار را در  هایانسان

 و تهديدات به دور باشد. هاآسیباز  تواندنمیبرنامه دارد، طبعاً 

 :پیشنهادات تحقیق

از حاكمیات خداوناد در زماین در اذهاان بسایاری از       ایشاعبه  عناوان باه الف( حكومت دينی 

ت مطلقه كارگزاران نظام جمهوری اسالمی با اما و اگرهای فراوانی روبروست و نقش محوری والي

مختلاف سیاسای، اقتصاادی و     هاای حاوزه الهی در اداره جامعاه در   هایآموزهفقیه و مبنايی بودن 

فرهنگی و نظام تعلیم و تربیت نیازمند باازخوانی مجادد اسات. نظاام تعلایم و تربیات در كشاور        

تربیات   ركن اساسی در اين خصوص هنوز نتوانسته افراد و مديران در تراز نظام اسالمی را عنوانبه

مختلف  هایعرصهاين نظام با انبوهی از شبهات نسبت به نظام واليی وارد  التحصیالنفار نمايد و 

 ؛دهاد مای كه اين نقیصه خود را در نقا  عطف تاريخی انقالب اساالمی نشاان    گردندمیاجتماعی 

 است. ناپذيرانكارتحول بنیادين در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ايران ضرورتی  بنابراين
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، نشان نمايندمیامتناع  فقیهواليتدر حكومت از تبعیت پذيری از  مسئولب( اينكه برخی افراد 

فاردی و   هاای خصیصاه و فقدان التزام آنان نسبت به محوريت حكومت دينای دارد.   اعتقادیبیاز 

صال موضاوع   در اين امر دخیل باشد كه در هر صاورت در ا  تواندمیهای مديريتی آنان نیز نگرش

شايساته گزينای در    ساازوكار . ايجااد مكانیسام و   نمايدنمیعدم تبعیت پذيری آنان، تفاوتی ايجاد 

يا غیر ملتزم نتوانند در ايان عرصاه راه يابناد ضاروری      اعتقادبیمناصب مختلف حكومتی كه افراد 

 است.

و در حاوزه   مختلاف اجتمااعی   هاای عرصهج( تولید متون و ادبیات متناسب با نظام واليی در 

علمیه در اين خصوص و سوق  هایحوزهو  هادانشگاهدر متون آموزشی  بازنگریتعلیم و تربیت و 

و مراكز تحقیقاتی حوزوی در ايان مسایر    هادانشگاهدكتری در  هایرسالهدادن كارهای پژوهشی و 

 های موجود را پر نمايد.تواند بخشی از خالءمی

كلیدی در نظام جمهاوری اساالمی توساط نهادهاای      سئوالنم هاینگرشو  هاديدگاهد( رصد 

و برخورد مناسب و منطقی با آنان جهت حركت در مسیر نظام واليی و قبول فصال   مسئولنظارتی 

كاه   مسائوالنی الخطابی رهبری از جانب آنان و ايجاد و اجرای سازوكارهای قانونی جهت بركناری 

 يند از جمله پیشنهادات اين تحقیق می باشد.توانند در چارچوب نظام واليی حركت نمانمی

مادون و سیاساتی    ایبرناماه با تهديدات نارم، نباود    مثثرزيربنايی مقابله  هایكاستیی از يك ه(

با آفندهای ناتوی فرهنگای   ایسلیقهمنسجم در ساختار حقوق امنیت ملی و برخوردهای مقطعی و 

 تارين مهم. در اين راستا يكی از روندمیشمار  از جنس تهديدهای نرم به هاآنكه پیش زمینه  است

ضااله، همانناد    هاايی فرقهی امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران، ايجاد و گسترش افزارنرمآفندهای 

ی ناشای از  افازار نارم ماديريت اساتراتژيک تهديادهای     هاای الزماه يكای از   .فرقه وهابیت اسات 

چهاار   اسا  برعملیاتی  پژوهیآيندهو  گذارینونقا هایپژوهش سازینهادينه، ایفرقه گرايیافرا 

و تهديدساانجی اساات. برگاازاری هدفمنااد  ساانجیامكااان، ساانجیزمااان، ساانجیاولويااتپااارامتر: 

و تعامل مثلاث حاوزه، دانشاگاه و     انديشیهم، تقويت ایفرقه هایموضوعبا  ایمنطقه هایهمايش

ی ناشای از  افازار نارم ه تهديادهای  ساختارهای حااكمیتی، نقاش مهمای را در ماديريت پیشاگیران     

 .كندمی ايفاءدر شرق جمهوری اسالمی ايران  ويژهبه گرايانهافرا  هایانديشه

 هويات  تحكایم  تمادنی،  و دينای  اصایل  هويت اركان معرفی رهگذر از اسالمی نوين تمدنو( 

 و بازسازی نو،فرا استعمار و سلطه نظام با تقابل عین در ايجابی سازیهويتو  اسالم جهان فرهنگی
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 هاای حاوزه  ديگار  باا  علمی هایهمكاری ی، تقويتافزارنرم قدرت و ایرسانه هایظرفیت توسعه

 جهان فرهنگی و فكری هایتوانايی همه كارگیریبه آموزشی، جانبههمه و جامع ريزیبرنامه تمدنی،

، انديشاه  پردازینظريه و هبینانواقع خواهیآرمان اسا  بر متوازن و متعادل هایسیاست اتخاذ اسالم،

 ادراكای  محایط  تصاحیح  باه  تواندمی جهان سطح در علم تولید و یافزارنرم جنبش تقويت و ورزی

 .بپردازد المللیبین – جامعه شناختیروان

 آرماان  تحقاق  برای: دينی متفكران و دانشگاهیان رسالت و افزاریسخت و یافزارنرم نقشظ( 

 باه  رسایدن  بارای  تاا  است دينی متفكران و دانشگاهیان دوش بر را سنگینی رسالت اسالمی، تمدن

 .نمايند طراحی را اسالمی تمدن افزارهایسخت و هاافزارنرم ،اسالمی نوين تمدن

وحادت ملای، متولیاان امار بايساتی       هاای ريشاه يكای از   عنوانبهتوجه به نقش مذهب ک( با 

را در قالاب ماديريت   در ايان حاوزه    تهديدهای نرم در محایط امنیتای جمهاوری اساالمی اياران     

 .كنند شناسیآسیباستراتژيک امنیت ملی 

 رصاد،  ،1414 اياران  افاق  و پنجم برنامه در نرم امنیت راهبردی مديريت هایالزمه از كیل( ي

 هاای ساازمان  برخای  جاناب  از تواناد می كه است یافزارنرم آفندهای تهديدسنجی و بندیاولويت

 منظاور  هماین  باه . آياد  وجاود  باه  اياران  اسالمی جمهوری ملی امنیت محیط در مستقر تروريستی

 ضامن  ،راهباردی  پژوهای  امنیت رويكرد با بايدمی انتظامی، و نظامی امنیتی، اطالعاتی، ساختارهای

 راهبارد  خاارجی،  امنیات  محایط  در گرافرقه تروريستی هایسازمان چینش شطرنجی شناسیآسیب

 .كنند تبیین احتمالی ایهآسیب با مقابله برای را منسجمی

 اركاان  از يكای  عناوان باه  قم علمیه حوزه ژهيوبه علمیه یهاحوزه استراتژيک مديران توجهم(  

 بازدارناده  تادابیر  اتخاذ و مخرب یافرقه یهاشهياند دورنمای به كشور فرهنگی مهندسی معماری

 یافازار نارم  تهديادهای  از پیشاگیری  در را مهمای  نقش تواندیم حوزه اندازچشم سند در مناسب

 مستمر تعامل مستلزم آن تحقق كه كند ايفاء ملی وحدت تقويت بالطبع و یافرقه واگرايانه عقیدتی،

 در اساتراتژيک  و منساجم  راه نقشاه  تبیاین  هدف با دانشگاه و حوزه نخبگان كانون شبكه با پويا و

 اياران  اساالمی  جمهاوری  لمیهع یهاحوزه .است حوزه اندازچشم سند یافزارنرم مديريت ساختار

 باه . كنناد یم ايفاء انحرافی عقايد با مقابله برای را محوری نقش امنیتی اطالعاتی نهادهای با همسو

 تهديادهای  عمق و دامنه نوع، حوزه، اندازچشم سند تبیین در بايستی قم علمیه حوزه منظور همین

 .دهد قرار نكاشك مورد دقت به را ايران امنیتی محیط در وهابیت از ناشی



112   1397، شماره بیست و هشتم، تابستان هشتمفصلنامه امنیت ملی، سال                              

 :منابع
 قرآن کریم. 

 انتشارات علمی و فرهنگی. :تهران ،البيغهنهج 

  تهران: مطهر. ،ستوان خیمه انقيب فقیهوالیت ،(1379) محمدیاشتهاردی، محمد 

 ،ريالغاد  مركاز  ، قام: انتشاارات  واالدب والسانه  الكتاب يف ریالغد، (1416) عبدالحساین  امینی 

 االسالمیه. لدراساتا

 قم: پژوهشاكده تحقیقاات   ، ، والیت فقاهت و عدالتفقیهوالیت، (1388آملی، عبداهلل ) جوادی

 .اسالمی

  ،قم: پژوهشكده تحقیقات اسالمی ،فلسفه نظام سیاسي اسيم، (1391) عبداهللحاجی صادقی. 

 ________ ،____ (1391) ، قام: پژوهشاكده    ،والیت محوری، چیستي، چرایي، چگاونگي

 .تحقیقات اسالمی

 غفاری، تهران: نشر صدوق. اكبریعل، ترجمه و تصحیح تحف العقول (،1376) شعبه ابن نی،حرا 

 چاپ دوم، تهران: مثسسه تنظیم و نشر آثار اماام  فقیهوالیت(، 1379) اله روح ره(،) ینیخم امام ،

 خمینی.

 _____ ،_____ (1382 ،)ره(.) امامدفتر حفظ و نشر آثار  ، چاپ سوم، تهران:صحیفه نور 

 _____ ،_____ (1382 ،)قم: انتشارات اسماعیلیان.3، ج کتاب البیع ، 

 ،و المسلمین سید احمد خمیني به  االسيمحجترنجنامه حضرت ، (1386) احمد دیس خمینی

 تهران: نشر پیام نیزا. ،منتظری اهللتیآحضرت 

  ،تهران: دانشگاه تهران.فرهنگ دهخدا، اكبریعلدهخدا ، 

 ،دگاهید ازخواص در تحوالت اجتماعي  يرفتارشناس، (1391) الخالقعباد  سعیدی ابواسحاقی 

 ، قم: زمزم هدايت.البيغهنهجقرآن و 

  ،قم: زمزم هدايت. ،حاکمیت دیني، (1388) یعلسعیدی شاهرودی 

  ____،________ (1391) ،تهران: انتشارات دانشگاه عالی  ،بازشناسي انقيب اسيمي ایران

 دفاع ملی.

 نشر معارفقم ،حكومت دیني يشناسبیآس، (1385ضی )هی، مرتلشكرال :. 

 تهران: انتشارات صدرا ،مشكيت حكومت دیني، (1388حائری، علی ) صفايی. 

  محمادباقر ، چاپ پنجم، ترجماه ساید   2ج ،تفسیر المیزان، (1374) نیمحمدحسطباطبايی، سید 
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 همدانی، قم: انتشارات اسالمی.

 ________،____  (1366) ،موساوی  محمادباقر ساید   چاپ سوم، ترجماه  ،زانیالم ریتفس 

 طباطبايی. عالمه و فكری تهران: نشر بنیاد علمی همدانی،

 ( 1379عمید زنجانی، عباسعلی) ،قم: نشر معارف ،نظام سیاسي و رهبری در اسيم 

  ،قم: نشر معارف ،حكومت دیني از منظر شهید مطهری، (1379) محمدحسینقدردان قراملكی. 

 تهاران:  ، 8، 2، 1ج ای، كمره محمدباقر ترجمه ،اصول کافي، (1379) يعقوب نكلینی، محمد ب

 اسوه. انتشارات

 -  چااپ   ،کلیات اشعار اقبال الهوری با مقدمه احماد ساروش  ( 1366) اقبالالهوری، محمد

 دوم، تهران: انتشارات سنائی.

  ،صدرا. تهران: انتشارات ،جلد يک ،عدل الهي/ مجموعه آثار، (1377) یمرتضمطهری 

  ،تهران: دار كتب االسالمیه ،بحاراالنوار، تایب، محمدباقرمجلسی. 
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