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مقاله پژوهشي :دکترین نماز جمعه در تحلیل گفتمان والیتفقیه
سیدرضا تقوی ،1عباس چهاردولی ،2مهدی ابراهیمی
دریافت مقاله97/25/52 :
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پذیرش مقاله98/25/52:

چكیده
نماز جمعه یکی از بزرگترین مناسك دینى در اسالم است

هته در گفتمتا والیت فقیته ،واجتد

جایگاه ویژهای اس  .این فریضه به عنوا یك رسانه مقدس با تأثیرگذاری بر افکار عمومی ،فرهنگ
و جه گیری اجتماعی آحاد جامعه ،نقش بیبدیلی در دفع توطئهها و رفع شبهات و القائتات ستو
داده بنیاد و باهدف

رسانههای بیگانه داشته اس  .در اینهه مقاله با روش هیفی و استفاده از رهیاف

تبیین دهترین نماز جمعه بر اساس گفتما والی فقیه انجامگرفته است  ،تمرهتز تیلیتا دادههتا بتر
(رحم اهلل علیته

گفتما والی فقیه مبتنی بر فرمایشات امام خمینی

(مدظلتهالعتالی

و امتام خامنتهای

است  .از

نتایج این تیقیق تبیین اصول ،آرما  ،ارزشها و باورهای دهترین نماز جمعه اس  .اصول« :تهتذی
و تزهیه»« ،تبیین»« ،تیکیم و تقوی

نظام» ،آرما « :حره

به سم

جامعه پیشرفته معنوی» ،ارزش-

ها« :وحدت و انسجامبخشی»« ،بصیرت و آگاهی» ،و باورها« :خداباوری»« ،مردمباوری» مؤلفتههتا و
شاخصهای دهترین نماز جمعه اس .
واژگان کلیدی :نماز جمعه ،دکترین ،گفتمان والیتفقیه

 - 1دانشآموخته حوزوی  -معارف اسالمی
 - 2استادیار علوم دفاعی راهبردی -دانشگاه عالی دفاع ملی
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مقدمه
یکی از اولین تدابیر پیامبر اسالم

(صلیاهللعلیه و آله و سلم

پس از هجرت در خصوص تشتکیا حکومت

اسالمی احداث مسجد و بههارگیری آ در همه مسائا حکومتی ازجمله اقامه نماز جمعه بود .نماز
جمعه ،فریضهای هفتگی اس

هه به صورت جماع

خوانده میشود و هر جمعه ،توده عظیمتی از

مسلمانا برای ادای آ گرد میآیند .این نماز بیانگر ماهیت
مظهر پشتیبانی ام

اسالمی از حکوم

اجتمتاعی و سیاستی نظتام استالمی و

عدل و قسط و تأییتد اعمتال مستئوال حکومت

اس  .در خطبههای نماز جمعه ،مردم بته اطاعت

استالمی

و اجترای فترامین الهتی ،پیشته هترد تقتوی و

پرهیزگاری در زندگی روزمره خود و تالش در راه همبستتگی و وحتدت بتین مستلمانا  ،توصتیه
میشوند .از امور سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و نظامی جامعه خودآگاه متیگردنتد .دربتاره مصتال
مسلمانا و هشورهای اسالمی ،وقایع و پدیده های بین المللتی و هیفیت
مل ها و دول ها بیث می شود و در نماز جمعته استتقالل و موجودیت

رفتتار و روابتط بتا ستایر
استالمی جامعته ،رشتد

آگاهیهای مردم و ایجاد همبستگی بین آنا تأثیر بسزایی دارد .نماز جمعته فریضتهاى چنتدوجهی
اس

هه ترویج فضایا اخالقی و تقوا ،تهذی

مستمر و هفتگى ،امور مهمی اس

و تربی  ،انس با معنوی

و ذهتر ختدا بته صتورت

هه به بعد فرهنگى آ اشاره دارد .وحدتبخشی امت  ،اصتال

گرى و بیدارى و هوشیارى ،جه دهى سیاسى و تیکیم نظام سیاسی نیز بخشى از ابعاد سیاسى آ
اس .
در حال حاضر نماز جمعه هر هفته در بیش از  128نقطه هشور برگزار میگردد و این مهتم شتبکه
بزرگ و بیبدیلی را در میا مردم دارا میباشد .هارهرد  37ساله نمازهای جمعه صی

این ادعا را

اثبات می هند ،زیرا نمازهای جمعه در مقابله با لیبرال هتا و ملتی گراهتا و منتافقین ،دفتاع مقتدس و
نقشآفرینی در مقابله با فتنههای سال  1311به عنوا پایگاههای مردمی در تبیتین مواضتع رهبتری،
افشاگری جبهه نفاق ،دشمنشناسی ،و در بسیج آحاد جامعه ،نقشی منیصربه فرد ایفتا نمتودهانتد و
این ظرفی

رادارند تا نقشی بیبدیا در دفاع همه جانبه از اسالم و انقالب ایفا هننتد .امتام جمعته،

حاهم اسالمی یا نمایندۀ او اس

هه از سوی حاهم (ولی امر تعیین و منصوب میشود .امام جمعته

از مسند بلند امام  ،هاروا ام

مینماید ،او تالش میهند تا همه گروههتا و

را مدیری

و هدای

احزابی هه در اصول با یکدیگر اشتراك عقیده دارند ولی در سلیقهها با یکدیگر همآوا نیستند را در
هنار هم قرار بدهد و چینش سلیقهها را در صفوف فشرده نماز ،با جهت گیتری بته ستم وستوی
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هعبه به نمایش بگذارد .امام جمعه نیز به دلیا مسئولی
جریا امور جاری حوزۀ مسئولی

در

خطیری هه پذیرفته اس  ،موظف اس

خود ،ها هشور و جریانات جهانی قرار داشته باشد .از سویی با

مردم و مشکالت ایشا ارتباط داشتته و از ستویی دیگتر بته هتارگزارا نظتام مترتبط باشتد و در
خطبه های خود ،مشکالت مردم را به گوش هارگزارا و مشکالت هتارگزارا را بته گتوش متردم
برساند و زمینۀ وفاق و وحدت عمومی به منظور یافتن راهحا استالمی بترای مشتکالت را فتراهم
آورد .جمهوری اسالمی ایرا در جایگاه منیصتربهفردتترین هشتور مستلما در جهتا هته داعیته
دستیابی به تمد اسالمی تی

(صلیاهلل علیه و آله و سلم

لوای اسالم ناب میمدی

را دارد و بهطور مستمر

در معرض تهدیدات و هجمههای گوناگو اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و نظامی اس  .چنین نظامی
برای حفظ و پایداری و توسعه خود نیازمند نهادهایی اس

هته نقتش ابقتا و استتیکام ستازی را

برای آ ایفا هند به نظر میرسد یکی از این نهادها ،نهاد نماز جمعه اس  .بهرهگیری صیی از این
نهاد متضمن بهرهبرداری حداهثری از ظرفی ها و قابلی های آ ازجملته مهتمتترین دغدغتههتای
اساسی اس

هه این تیقیق به دنبال آ اس

تا هارهردهای مزبتور را ابتتدا تبیتین و ستمس زمینته

بهرهبرداری از آ ها را فراهم نماید.
در اهمی

و ضرورت این تیقیق باید گف

بیشازپیش مسئولین از این ظرفی

«تبیین هارهردهتای نمتاز جمعته ،منجتر بته شتناخ

عبادی سیاسی خواهد شد .شناخ

مؤثر در نماز جمعه ،چراغ هدایتی جه

بهرهگیری از فرص

مؤلفههای و شتاخصهتای

موجود در اختیار برای تیقق اهداف

و رسید به آرما های از پیش تعیینشده انقالب اسالمی اس  .با توجه به جایگتاه نمتاز جمعته و
نقش ائمه جمعه در الگو بود برای سایر اقشار جامعه الزم اس

در جهت

گستترش نقتش نمتاز

جمعه در نظام اسالمی تالش خود را مضاعف نمایند .نمرداختن به هارهردهای نماز جمعه موجت
مغفول ماند ظرفی ها و توانمندیهای این نهاد شده و عدم بهترهگیتری مناست

از فرصت

میتز

خطابه نماز جمعه را در پی خواهد داش ».
مباني نظری
پیشینه شناسي پژوهشهایی با موضوع نماز جمعه به شر ذیا انجامگرفته اس  ،لیکن در هیچهتدام
از آ ها موضوع دهترین نماز جمعه و گفتما والی فقیه مورد هنکاش و بررسی قرار نداشته اس :
-1رساله دهتری با عنوا « :ارتباطات آیینی و قدرت سیاسی در ایرا ؛ بررستی روابتط متقابتا نمتاز
جمعه و رسانه های جمعی در انتخابتات ریاست

جمهتوری» احمتد میرعابتدینی ،دانشتگاه عالمته
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طباطبایی  1317نتایج این پژوهش نشا داد هه نماز جمعه ،به عنوا مهم ترین آیین عبادی سیاستی
در هشور ،نقش عمده ای در ایجاد زمینه برای پتذیرش اقتتدار حکومت
همچنین ،این آیین توانسته اس

در ارشاد و هدای

نتزد متردم داشتته است .

رأی دهندگا به ستوی مراهتز تأییتد و تیکتیم

قدرت سیاسی و صندوقهای رأی و جه دهی به انتخابات به ویژه انتخابتات ریاست
یعنی مهمترین آیین سیاسی در ایرا  ،بخشی از وظیفه اعمال حاهمی

جمهتوری،

در هشور را اجرا هند.

-2پایا نامه هارشناسی ارشد با عنوا « :آئین عبادی سیاسی نماز جمعه و نقش آ در نظام استالمی
از دیدگاه قرآ و حدیث» علیاصغر شعاعی .پایا نامه هارشناسی ارشد ،دانشتگاه اصتولالتدین قتم
 1317به راهنمایی عبداهلل میمدی در این تیقیق مباحث روایی هه در آ جایگتاه نمتاز جمعته بتا
توجه به سخنا پیشوایا معصوم علیهم السالم و مباحث قرآنی هته در آ آیتات مربتوط بته نمتاز
جمعه با توجه به تفاسیر مختلف شیعه و سنی موردبررسی و نقد قرارگرفتته است  .مباحتث فقهتی
پس از بررسی آرا فقها مذاه

اسالمی در خصوص حکم فقهی نماز جمعه و ذهر ادله مربوط بته

هر قول ،با استفاده از منابع معتبر ،احکام نماز جمعه از دیدگاه مذاه

اسالمی بیا گردیتده است .

مباحث تربیتی ،سیاسی و اجتماعی هه ابعاد گوناگو نماز جمعه اس

بررسی گردیتده و در پایتا ،

هه نماز جمعه عتالوه بتر بعتد تربیتتی و معنتوی،

با توجه به مباحث مذهور نتیجه گیری شده اس
دارای بعد سیاسی و اجتماعی نیز میباشد.

-3مقاله علمی پژوهشی با عنتوا « :نمتاز جمعته فریضته ای عبتادی-سیاستی» فصتلنامه پژوهشتی
حکوم

اسالمی ،سال نهم ،شماره دوم ،تابستا  13از نگاه مقتام معظتم رهبتری نمازهتای جمعته

نزدیك ترین پایگاه به نهاد رهبری اس  .پایگاه هایی هه بخشی از هار دستگاه رهبری ایتن هشتور را
انجام میدهند ،مردم را توجیه میهنند ،به استقام

در راه وادار مینماینتد .رستانهای است

هته بتا

وجود رسانه های پیشرفته امروزی همچنا هارآمد و اثرگذارمی باشد .نشا عزت اسالم و عظمت
مسلمانا اس  .اصا قضیه این اس

هه این مرهز باید جاذبه داشته باشد.
اجتمتاعی در دوره دفتاع مقتدس :تیلیتا میتتوای

-2مقاله علمتی پژوهشتی بتا عنتوا « :عتدال

خطبه های نماز جمعه تهرا » عباس هشاورز شکری ،علتی مرشتدی زاد ،فریبتا صتدیقی .فصتلنامه
رهیاف

 1338در دورا دفاع مقدس عدال

در ابعتاد اجتمتاعی ،اقتصتادی ،فرهنگتی موردتوجته

خطیبا جمعه بوده اس  .ابعاد مصرف در عدال

اقتصادی شاما ایجاد شرایط هار تولیدی و رفتع

موانع تولید ،توزیع شاما توزیع عادالنه خدمات میا مناطق ،توزیع عادالنه هاالهای تولیدی ،توزیع
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عادالنه درآمد ،توزیع ثروت قابتا واگتذاری بته متردم ،مالکیت  ،مبادلته عادالنته و نفتی مبتادالت
غیرعادالنه به ترتی

اولوی

موردتوجه خطیبا قرارگرفته است  .قتانو گتذاری عادالنته در ستال

 1338بیش ترین فراوانی را در خطبه ها داشته اس  .در مورد عدال

اجتماعی و فرهنگی به ترتیت

حق آموزش ،حق انتخاب شغا ،حتق رأی ،برابتری در فطترت و آفترینش ،حتق بیتا موردتوجته
خطیبا جمعه تهرا در دورا دفاع مقدس بوده اس .
-5مقاله علمی پژوهش با عنوا « :ارها سیاس

منطقته ای ایترا در دورا ستازندگی بتا تکیته بتر

خطبه های نماز جمعه تهرا » حسین مسعودنیا ،داوود نجفی .تیقیقات سیاستی و بتین المللتی بهتار
 1338پژوهش هه به شیوه توصیفی -تیلیلی با استفاده از ابتزار هتابخانته ای انجتام شتده است  .در
دورا سازندگی مسئوال سیاس

خارجی جمهوری اسالمی ایرا با اتخاذ رویکرد عماگرایتی ،در

عین پایبندی به آرما گرایی انقالب ،به تعاملی سازنده با جها خارج اقدام نمودند .به دلیتا حتاهم
بود اوضاع واحوال زما جنگ ،افکار عمومی تیما پتذیرفتن برختی امتور نظیتر تجدیتد روابتط
دیملماتیك میا ایرا و عربستا را نداش  ،لذا افکار عمومی می بایس
می گردید؛ و آقای هاشمی به عنوا رئیس دول

آماده پذیرش این تیوالت

از خطبه های نماز جمعه برای آمتادهستازی افکتار

عمومی استفاده هرد...
-3مقاله علمی پژوهشی با عنوا « :نماز جمعه و نقتش آ در ادارۀ جامعتۀ استالمی» دهتتر عبتداهلل
جاسبی و میمد اسماعیا انصاری .نشریه علوم انسانی دانشگاه اصفها شماره  1تابستتا  1373در
این مقاله مقام و جایگاه جمعه در اسالم ،نماز جمعته از دیتدگاه قترآ (ستورۀ جمعته شترایط و
وظایف نمازگزارا  ،نماز جمعه به عنوا یك نهاد فراگیر اجتماعی ،اصول اساسی و خطبه های نماز
جمعه ،شواهد تاریخی و فقهی نماز جمعه ،نقشه ای مختلف نماز جمعه ،نقش ارتبتاطی ،مشتاره
اجتماعی ،سیاسی ،تربیتی رفتاری ،رزمی (نظامی موردبیث و بررسی قرارگرفته است  .رفتارهتای
گوناگو انسا در زمینه های مختلف اجتماعی و سیاسی نشتأت گرفتته از باورهتا ،اعتقتادات ،آرا،
ارزش ها ،آداب ورسوم ،دین و اصول آ اس  .ازاین رو در یك جامعۀ اسالمی نماز جمعه می توانتد
پایه و اساس اخالق و رفتار انسا ها قرار گیرد.
واقعی

این اس

هه ماحصا همه این پژوهشها نهتنها به دهترین بلکه به مؤلفههای آ نیتز منتتج

نشده و به گفتما والی فقیه در اداره امور نماز جمعه پرداخته نشده اس  .پترداختن بته موضتوع
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ساز و یکی از ابعاد آ  ،بر اساس گفتما والی فقیه نتوآوری

اداره امور نماز جمعه در ارها جه
این تیقیق اس .
 مفهوم شناسي

نماز جمعه :این نماز در اصا از نمازهای واج

اسالمی اس

و در هتتاب و ستن

تأهید شده و در عصر حضور امام معصوم به اجماع شیعه واج

بتر آ بستیار

عینی ولتی در عصتر غیبت

بتا

اجتماع شرایطی چو امام عادل و وجود نصاب حداقا پنج نفر مرد و شرایط دیگر برخی از فقها
آ را واج

عینی و برخی واج

اند .نماز جمعه دو رهع

اس

تخییری بین آ و نماز ظهر و عده اندهی آ را حرام دانستته-
هه باید هنگام زوال آفتاب انجام گیرد و قبتا از برپتایی نمتاز دو

خطبه مشتما بر حمد و ثنای الهی و درود بر حضرت ختمیمرتب
و ارشاد و بیا مسائا روز مسلمین اس

(صلّى اللّه علیه و آله و ستلم

و وعتظ

(حسینی دشتی ،1373 ،ج 132 :2

دکترین :واژه رهنامه یا دهترین 1در زبا التین ،به معنای آموزه ،سیاس  ،مکتت  ،آیتین ،اصتول و
قواعد پذیرفتهشده توسط یك فرد ،گروه و یا مل

اس  .هر نظام فکری ،ختطمشتی و فلستفهای

هه مبنای عما قرار گیرد ،می تواند دهترین تلقی شود .در فرهنگنامههتای لغتات و اصتطالحات
سیاسی ،دهترین به معنای آیین ،اصول عقیده ،نظریه ،مکت  ،اصتا سیاستی ،آمتوزه ،تعتالیم و ...
بههاررفته اس ( .دالوری113 :1371 ،
گفتمان:واژه گفتما  2بنا بر تعریف اصطالحی ،به معنای پدیده ،مقوله یا جریانی اجتمتاعی است .
بهبیا دیگر ،جریا و بستری اس

هه دارای زمینهای اجتماعی اس

و هلمات در این بستتر معنتا

مییابند درهرحال منظور از گفتما  ،مجموعهای منسجم و همخوا از انگارهها ،ارزشها و اصول
نظری و واقعی های مرتبط با آ هاست  .در توضتی بیشتتر ایتن واژه بایتد گفت
تاریخی ممکن اس

در هتر دوره

چندین نظام فکری وجود داشته باشد؛ اما معموالً یك نظام فکتری بتر بقیته

غلبه دارد و گفتما  ،بیانگر تفکر غال

در هر دوره از تاریخ و در یك جامعه معین اس ( .علتی-

بابایی237 :1312 ،
والیتفقیه:بر اساس توصیه حضرات ائمه معصومین
دورا غیب

(علیهمالستالم

استتمرار امامت

در فقته شتیعه در

امام عصر (عجااهلل تعالی فرجه با مراجعه به فقها و زعمای دینی اس  .بته فقیهتی

1-Doctrine
2-Discourse
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جامعه اسالمی را بر عهده میگیرد ولیفقیه گفتته متیشتود .در ایتن

هه بر اساس شرایط ،زعام

(رحم اهلل علیه

تیقیق منظور حضرت امام خمینی

(صلّىاللّه علیه و آله و سلم

نماز جمعه در اسالم :پیامبر

و امام خامنهای (مدظلهالعالی هستند.

در روز جمعه از قبتا ختارج شتد و نمتاز جمعته را در

مسجد وادى رانونا در مجمع بنى سالم بن عوف اقامه فرمود و این اولتین نمتاز جمعته است
حضرت در مدینه خوانده اس

(بالغی 1315 ،ق ،ج ( 1875 :2ثعلبتی 1222،ق ،ج ( 318 :3ابتن

هشام ،1332،ج  232 :1این مطل
آله و ستلم

هته

هه اولین نماز جمعه اسالم از طرف حضرت پیامبر

در آستانه تأسیس اولین دول

اسالمی برگزار شد ،بسیار اهمیت

عمیق بین نماز جمعه با امور سیاسی و حاهمی
برگزاری نماز جمعه تجلی مهمی از حاهمی

(صلّىاللّه علیه و

دارد و پیونتد نزدیتك و

اسالم را به خوبی نشا میدهد و میتتوا گفت
اسالم بوده اس .

نماز جمعه در قرآن کریم و روایات معصومین (علیهم السالم) :در مورد نماز جمعه سته دستته از آیتات وجتود
دارد-1 :در آیه  3سوره جمعه قرآ هریم یكبار به صراح
-2آیاتی هه ائمه معصومین (

علیهمالسالم

(بقره( 231 /بروج-3 1-3/آیاتی اس

از نماز جمعه نتام آورده شتده است .

آ ها را بر نماز جمعته تطبیتق دادهانتد :ماننتد (اعتراف38 /
هه بعضی از فقها آ ها را بر نماز جمعه تطبیق هردهاند هته

عبارتاند از( :اعراف( 282/بقره( 23/حج( . 21/باقری21 :1317 ،
پیامبر اهرم

(صلّىاللّه علیه وآله و ستلم

میفرمایند« :مَنْ أَتَى الْجُمُعَۀَ إِیمَاناً وَ احْتِسَتاباً اسْتتَأْنَفَ الْعَمَتاَ»(ابتن

بابویه ،1333 ،ج 227 :1هسی هه برای رضای خدا و برای اجروقرب به نمتاز جمعته بیایتد ،ختدا
گناهانش را میبخشد و از نو برای او حساب باز میهند .امام صادق
هه بهسوی نماز جمعه برداشته میشود فرمودند :ما من قدم سع
علی النار هیچ قدمی نیس

(علیهالسالم

در خصوص گامهایی

الی الجمعۀ اال حترم اهلل جستدها

هه در راه نماز جمعه برداشته شود مگر آنکه خدا بتد آ را بتر آتتش

حرام میسازد( .حر عاملی 1283 ،ق ،ج  3 :5امام باقر

(علیهالستالم

فرمود« :مَنْ تَرَهَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاۀَ

لَهُ»(هلینی ،1333 ،ج 225 :3هرهس بدو عذر و بدو دلیا نماز جمعه را رهتا هنتد ،نمتازی هته
میخواند خیلی ارزش ندارد .در روای
پیشوایا خود مخالف
(نوری 1335 ،ج . 7 :3

دیگر از امام علی

(علیهالسالم

دارد اگر در سه چیز با رهبرا و

ورزید ،هالك خواهید شد :نمتاز جمعته ،جهتاد بتا دشتمن ،مناستك حتج
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رهنامه (دکترین) :واژه دهترین 1از واژه التینتی دهترینتال 2بته معتانی مکتت  ،آیتین ،اصتول عقیتده،
سیاس  ،آموزه و نظریه آمده اس ( .طلوعی 251 :1372 ،واژه دهترین در زبا یونتانی بته معنتای
درس گفتن و تعلیم داد آمده اس

(اللاند 381 :1377 ،رهنامته یتا دهتترین قواعتد بنیتادی هته

هدای هننده عملیات در پشتیبانی از سیاس های ملی میباشند .هرچند هه این قواعد معتبر هستند،
اما نیوه استفاده از آ ها به قضاوت صیی نیازمند است

(هتالینز . 232 :1378 ،دهتترین در اصتا

واژهای التین به معنای تعلیم ،تعالیم و یا چیزی هه مورد اعتقاد و حمای
این واژه بهطور عام بته معنتای نظریته ،تعلتیم ،مکتت
اصطال دهترین نخستین بار در زما ریاس

و آیتین است

یك مکت

یا فرقه اس .

(تهتامی ،1312 ،ج . 281 :1

جمهتوری جیمتز مونروئته پنجمتین رئتیس جمهتور
هرد ،بکار گرفته شتد (طلتوعی251 :1372 ،

آمریکا هه از سال  1117-1125بر آ هشور حکوم

اصول بنیادی هه ارگا ها با توسا بته آ اقتدامات ختود را در پشتتیبانی از اهتداف ملتی هتدای
میهنند؛ دهترین بهخودیخود الزماالجراس ؛ اما بههتارگیری آ بایتد بتا قتوه تشتخیص مقامتات
صورت گیرد (علمایی . 173 :1312 ،نظریه ،اصول یا قواعد بنیادین معتبری هستند هه هدای هننده
اقدام در پشتیبانی از سیاس ها و برنامهها در جه

تأمین اهداف بوده و به هار برد آ ها مستتلزم

درك مقتضیات و تصمیمگیری صیی و منطقی میباشتد .هتاربرد دهتترین در ستط ملتی شتاما
هدای

قدرت ملی در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،سیاستی ،نظتامی و اقتصتادی است

(میمتدنژاد و

نوروزی. 123 :1371 ،
دهترین به نظریه ،اصول عقیده ،آیین ،مکت

یا قواعد بنیادین معتبری گفته میشود هه هدای هننتده

اقدام در پشتیبانی از سیاس ها و برنامهها در جه

تأمین اهداف بوده و بکار بترد آ هتا مستتلزم

درك مقتضیات و تصمیمگیری صیی و منطقی میباشد .در تعریفی دیگر از دهتترین آمتده است :
«اصول و قواعدی هه در هر یك از شاخههای علوم و یا در میا پیروا یك آیین متورد تصتدیق و
اعتقاد باشد ».بهعبارتدیگر اصول یك فلسفه ،نظتام فکتری یتا سیاست
میگویند .در تعریف اختصاری این واژه میتوا گف
و اعتقادات هه بر اساس آ هلیه اقدامات خود را جه

و ختطمشتی را دهتترین

هه دهترین عبارت اس

از یك سری باورها

میدهیم و به تعبیری دیگر دهتترین همتا

باورهای ذهنی ماس  .بهعنوا مثال در حوزه مسائا دینی ،اعتقاد و بتاور متا بته یگتانگی خداونتد،

1 - Doctrine
2 - Doctrinal
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بخشی از دهترین دینی ما را شکا میدهد؛ بنابراین دهترین شالوده ،خمیرمایته و زیربنتای مباحتث
ذهنی و فکری و اقدامات عملی ما میباشد .درنتیجته رفتتار و اندیشته متا بتر استاس یتك ستری
باورهای ذهنی شکاگرفته اس

هه از آ به عنوا دهترین در آ زمینه خاص میتوا یتادهرد .بتر

این اساس در یك سط بسیار نازل میتوا اذعا نمود هه تمامی آحاد جامعه در حیطته باورهتای
ذهنی خود دارای دهترین میباشند .تنها هافی اس

مفهوم دهترین را بترای هتر یتك از ایتن افتراد

بهطور شفاف و هاربردی تبیین نماییم تا آنا بتوانند دهترین خود را بیا نمایند .هاربرد آ در سط
ملی ،هدای

قدرت ملی در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،نظامی و اقتصادی اس  .فرق اساسی

دهترین با اندیشه یا نظریته در ایتن است

هته دهتترین برمبنتای معلومتات ولتی اندیشته برمبنتای

مجهوالت وضع میشود( .نوذری11 :1332،
ازآنچه از تعاریف دهترین برمیآید این اس

هه اندیشمندا از منظر خود تعتاریف مختلفتی را در

حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،جامعهشناسی ،نظامی و ...ارائه هردهاند هه در مجموع این تعاریف بته
موارد زیر اشاره دارد:
 1دهترین ،قواعد بنیادین و یك چارچوب نظاممند و اصول ریشهای اس
علوم راهبردی با انباش

هه در هر شتاخهای از

دانش ،تجربه ،مطالعه ،تیلیتا و آزمتایش گتردآوری متیشتود و بتا

بههارگیری توانمندیها ،نیوه دستیابی به اهداف را نظاممند میهند.
 2دهترین یك سری اصول بنیادین ،باورها ،چارچوبهای نظری و خطوط هلی راهنما اس

هته

حاهم بر اقدامات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نظامی یك هشور در زمتا صتل و
جنگ به منظور تأمین منافع ملی میباشد.
 3دهترین خمیرمایه و رو حاهم بر استراتژی اس  .یا به تعبیر دیگر؛ دهترین زیربنا و استراتژی
روبنا اس .
 2دهترین جه

میدهد ،استراتژی تخصیص میدهد و تاهتیك به هار میگیرد (اجرا میهند .

بنابراین برای واژه دهترین از نظر مفهومی متناس
متعددی ارائهشده اس

بافرهنتگهتای مختلتف و علتوم متنتوع ،تعتاریف

و هیچ اندیشمندی تاهنو یتك تعریتف جتامع و واحتدی هته موردقبتول

همگا باشد ،ارائه ننموده اس ( .نوذری13 :1332،
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چارچوب نظری
نماز جمعه در گفتمان والیت فقیه:

در گفتما والی فقیه نماز جمعه از اهمی

ویژهای برخوردار است .

با مطالعه در مکتوبات و بیانات امامین انقالب در خصوص نماز جمعه متیتتوا بته عظمت
فریضه عبادی و سیاسی و آثار و برهات فراوا آ برای ام

ایتن

اسالم پی برد .حضترت امتام خمینتی

در خصوص جنبه عبادی ،سیاسی و اجتماعی نماز جمعه میفرماینتد :ایتن متواقفى(جمتع مَوْقتف؛
میاهای وقوف و توجه هه در اسالم هس
حج -نماز جمعه ،جماعات هه در ش

مثا عید فطر ،عید اضتیى ،قربتا  ،و حتج -مواقتف

و روز انجام مىگیرد ،این مواقف جنبههتاى عبتادى دارد و

جنبههاى سیاسى و اجتماعى هم دارد؛ (امتام خمینتی 1313،ج 227 :2نمتاز جمعته یتك اجتمتاع
سیاسى اس ( .امام خمینی 1313،ج225 :11
امام خامنهای با تشر جنبه عبادی ،سیاسی و اجتماعی نماز جمعته در خصتوص دینتی ،مردمتی و
حاهمیتی بود آ متیفرمایتد :نمتاز جمعته ترهیبتی از بیتا حقتایق معنتوی و استالمی ،حضتور
غیردستوری مردم در این صینه و مرتبط با حکوم
حکوم

اسالمی اس  ...برخالف تصور برختی افتراد،

فقط وظیفه ی تأمین رفاه و آزادی و استقالل سیاسی مردم را ندارد ،بلکه حکوم

در قبال

دین و اعتقادات مردم نیز وظیفه دارد ...این شبکهی مهم ،درعینحالی هه مردمی ،اسالمی ،حکومتی
و سیاسی اس  ،اما داخا در جنا بندیهای گوناگو مردم و جنا های سیاسی نیس ( .گردهمایى
ائمهى جمعهى سراسر هشور 1332/3/11
از محراب جمعه تا میدان جنگ :تأثیر خطبه و خطبهخوانی به خصوص جه
سماه از مقولههایی اس

ایجاد آمادگی برای بستیج

هه در صدر اسالم از آ بهره میبردند .حضرت امام خمینی در این زمینته

میفرمایند :در خطبه روز «جمعه» اینطور نبود هه فقط یك سوره و دعایى بخوانند و چندهلمتهای
بگویند؛ با خطبههاى جمعه بسیج ستماه متىشتد و از مستجد بته میتدا جنتگ متىرفتنتد...هرگاه
خطبههایى را هه راجع به جمعه اس

و خطبههاى حضرت امیتر (علیتهالستالم را مالحظته هنیتد،

مىبینید هه بنابراین بوده هه مردم را به راه بیندازند ،به حره

درآورند و به مبارزه برانگیزند؛ بتراى

اسالم فدایى و مجاهد بسازند و گرفتاریهای مردم دنیا را برطرف هنند(امام خمینی1331:131،
امام خامنهای در خصوص ارتباط نماز جمعه با دفاع مقدس میفرمایند :هش

سال دفاع مقدّس متا

از نماز جمعهها نیرو گرف

و در نماز جمعهها تبیین شد .ستخ تترین دورا ایتن انقتالب یعنتى

سالهای پنجاهونه و شص

هه توطئهى عظیم سیاسى علیه امام و انقالب و هشور طرّاحتى و اجترا
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خورد .مردم در طول این مدّت ،در نماز جمعه ،از زبا

مىشد ،این توطئه در نماز جمعهها شکس

یك امام عادل و یكنَفَس امین هه همین ائمّهى جمعهى میترمى هستند هه در تهرا و شهرستا ها
به مسائا هشورشا و مسائا جها آگاه شدند و اطّالعانشتا بتهروز

با مردم حرف مىزنند نسب

شد .در هیچ جاى دنیا چنین چیزى وجود ندارد .ایتن از برهتات انقتالب بتود( .خطبتههتاى نمتاز
جمعهى تهرا 1377/81/81
مهمترین عامل حفظ ایمان و روحیه مردم :نماز جمعه در حفظ و تقوی

ایما و افتزایش روحیته متردم

مؤثر اس  .امام خامنهای در این خصوص میفرماید :به نظر من ،یکى از مهتمتترین عوامتا حفتظ
ایما و روحیه در مردم ،همین نمازهاى جمعته و خطبتههتاى جمعته و حضتور معنتوى متردم در
صینهى نماز جمعه اس

و اینکه یك نفر انسا امین ،با زبا صادقى هه متردم او را قبتول دارنتد،

هر جمعه از اوضاع هشور براى مردم مىگوید و آ ها را نصیی
مىهند( .در مراسم بیع

ائمهى جمعهى سراسر هشور 1331 /82 /12

تعلیم ،تهذیب و تزکیه :حضرت امام با شناخ
داش

به خوبی میدانس

و جهت گیتریشتا را تصتیی

عمیقی هه از قدرت های سلطهطل

و شتگردهای آنتا

هه تضعیف باورهای دینی مردم ،از رویکردهای بنیادین و هال دشمنا

اسالم اس  ،لذا نماز جمعه را ،فرص

اجتماع مردم برای تبلیغ و تعلیم اعتقادات و مباحث اسالمی

دانسته و میفرمایند :امروز باید با جدی

این اجتماعات [نماز جمعه] را ترتی

تبلیغات و تعلیمات استفاده هنیم .بهاینترتی  ،نهض

دهیم و از آ براى

اعتقادى و سیاسى اسالم وسع

پیدا مىهنتد

و اوج مىگیرد( .امام خمینی131 :1331 ،
تجهیز مردم در برابر شیاطین :مجهز هرد مردم در برابر شیاطین :جهات شرعى و سیاستى را بته متردم
تذهّر دهید ،آنا را در مقابا شیاطین مجهز هنید (امام خمینتی 1313،ج 253 :17متیتتوا از ایتن
بیا حضرت امام نتیجه گرف
یك راستاس

هه توصیه به تقوی و بیا مسائا سیاسی اجتماعی در خطبتههتا ،در

و آ  ،آماده هرد مردم در برابر شیاطین اس ؛ ازاینرو مجهز هرد متردم در مقابتا

شیاطین درونی با توصیه به تقوی و مجهز هرد در مقابا شیاطین بیرونی با بصیرتافزایی ،آگتاهی
بخشی ،دشمنشناسی و ...قاباتوجه اس .
تبیین اندیشههای امام و انقالب اسالمي :نماز جمعه میا تبیین و روشنگری مواضع نظام و اندیشتههتای
امام و انقالب اسالمی اس  .جایگاه روشنگری حقایق و اصول ،تبیتین وظتایف متردم و مستئوال
نماز جمعه اس  .امام خمینی در این مورد میفرماید :خطبای جمعته بایستتی آنچته در طتول یتك
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هفته در هشور اتفاق افتاده را براى مردم بگویند (امام خمینی 1313،ج 253 :17خطبای جمعته در
بیانات خود آنچه مورداحتیاج هشور و منطقه اس
اگر مرهز هدای

را مطر نمایند (امام خمینی 1313،ج333 :3

عمومى یعنى دستگاه رهبرى را در وسط مجموعه و صینهى عظیمى پُر از متردم،

فرض هنیم ،آ پایگاهها و مراهز نزدیك به ذهن و گوش و جسم مردم در سرتاسر هشور ،نمازهاى
جمعه اس  .نمازهاى جمعه در همه جای هشور ،بَهر و بخشى از هار دستگاه رهبترى را در متوارد
زیر انجام مىدهند:
 1توجیه مردم
 2وادار هرد مردم به استقام
 3دورنگه داشتن مردم از اشتباهات
 2آشنا هرد ذهن مردم با معارفِ الزم
 5مأیوس هرد دشمنا از نفوذ در اذها
 3مانعشد اثرگذاری سو دشمن بر مردم
 7به حره

و تالش واداشتن مردم در مجموعه هلی نظام (در دیدار با ائمتهى جمعتهى سراستر هشتور

1333/83/87

بصیرت و آگاهي بخشي :امام خامنهای در خصوص بصیرت و آگاهیبخشی نماز جمعه میفرماید :نماز
جمعه خدم
عملی اس

به آگاهی سراسری مل
هه در ذات و ترهی

ایرا اس ؛ چو نماز جمعه یك عما صرفاً عبادی نیس ؛

خود ،آگاهی بخش اس ؛...در بختش آگتاهی رستانی هتم مستئله

بسیار مهم اس  .در نماز جمعه ،مردم باید با جریانات و مسائا جها اسالم آشنا شوند و حقیقت
را بفهمند .این مطل

همیشه همینطور بتوده است  ،امتا امتروز از همیشته مهتمتتر است ؛ چتو

دستگاههاى سلطهطل

و مستکبرا دنیا پول خترج متىهننتد بتراى اینکته بتواننتد حترف دروغ و

شایعهپراهنى و فری

و ترفندهاى گوناگو ِ تبلیغى خود را به گوش مردم دنیا برسانند و افکار آ ها

را از راه حق منیرف هنند .چقدر در دنیا خالف حق گفته مىشود! رادیوهتایى هته ایتن طتور پتول
خرج مىهنند و بودجههاى دولتى براى آ ها مىگذارند ،براى این اس
یا نقاطى از دنیا از جادهى حقیق

منیرف هنند و مطال

هه افکار مردم را در نقطته

را به آ ها وارونه تیویا دهنتد و چتو

انسا دنبال تشخیص و فهم خود راه مىافتد ،فهم مردم را عوض هنند تا مسیر آ ها عتوض شتود.
در چنین شرایطى ،آگاه هرد مردم خیلى مهم اس ( .در دیتدار اعضتاى ستتادهاى نمتاز جمعتهى
سراسر هشور 1311/85/85
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هدگذاری میوری پس از دستهبندی هدهای استخراجشده در قال

مفتاهیم و مقولتههتای اصتلی،

مرحله هدگذاری میوری آغاز میشود .در طول این فرآیند میقق به بررسی ارتباط بین مقولههتای
شناساییشده با یکدیگر میپردازد .میقق پس از تیلیا و بررسی دقیق عبادت سیاسی اجتمتاعی را
به عنوا طبقه اصلی شناسایی هرد .بهبیا دیگر با توجه به اینکه در اغل

مطال

بیتا شتده مطتالبی

در ارتباط تنگاتنگ با این طبقه بودند ،عبادت سیاسی اجتمتاعی بتهمنزلته طبقته اصتلی و موضتوع
میوری شناسایی و در مدل حاصا از مرحله هدگذاری میوری ،به عنوا میور و مرهتز متدل در
نظر گرفته شد.

شکا :1چهارچوب نظری داده بنیاد با میوری

نماز جمعه(برگرفته از آرا  ،اندیشهها و بیانات والی فقیه

روششناسي
نوع تیقیق در این مقاله هاربردی -توسعهای بوده و با روش هیفی و استفاده از رهیافت

داده بنیتاد

انجامگرفته اس  .ازآنجاییهه طراحی مدلی برای تبیین دهترین ،اهداف و سیاس ها در نماز جمعه،
مطلوب این پژوهش بود لذا رهیاف

داده بنیاد انتخاب شد تا با این مطلوب سازگاری داشته باشتد.

بر همین اساس از طر نظاماند استراس و هوربین استفاده شد .بر اساس ایتن طتر بترای تیلیتا
دادههای هیفی گردآوریشده الزم اس
تا درنهای

تا سه مرحله هدگذاری باز ،میوری و انتخابی انجتام شتود

پارادایمی منطقی یا تصویری عینی از نظریه خلقشده ارائه گتردد (استتراس و هتوربین،

 1331هدف اصلی پژوهش :تبیین دهترین نماز جمعه بر اساس گفتما والی فقیه (حضرت امتام
خمینی ره و حضرت امام خامنهای مدظلهالعالی و هدف فرعی :شناخ

مؤلفههتا و شتاخصهتای
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دهترین نماز جمعه اس  .سؤال اصلی :دهترین نماز جمعه در گفتما والی فقیه چیس ؟ و ستؤال
فرعی :مؤلفهها و شاخصهای دهترین نماز جمعه هدام اس ؟
روایي پژوهش :برای حصول اطمینا از روایی پژوهش یا به عبتارتی دقیتق بتود یافتتههتا از منظتر
پژوهشگر (هرسول و همکارا  122 :2888اقدامات زیر انجام شد:
 -1تطبیتق توستتط مشتتاره هننتدگا  :مشتتاره هننتتدگا در تیقیتق ،نظتتر ختتود را در مراحتتا
هدگذاری میوری با بازبینی هدها ابراز داشتته و دیتدگاههتای ایشتا در مراحتا هدگتذاری
اعمال گردید.
 -2بررسی توسط همکار :سه نفر از اساتید و مدیری

راهبردی به بررسی نتتایج و اظهتارنظر در

خصوص هدگذاری میوری پرداخته و نظرات آنا اعمال شد.
 -3مشارهتی بود تیقیق :بهطور همزما مشاره هنندگا در تیلیا و تفسیر دادههتای تیقیتق
همکاری داشتهاند.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
ازآنجاهه طراحی مدلی برای تبیین اهتداف ،دهتترین و سیاست هتای نمتاز جمعته ،مطلتوب ایتن
پژوهش بود ،لذا راهبرد نظریه داده بنیاد انتخاب شد تا با این مطلتوب ستازگاری داشتته باشتد .بتر
همین اساس از طر نظامند 1استراس و هوربین 2استتفاده شتد .بتر استاس ایتن طتر  ،در مرحلته
نخس

دادههای هیفی از فرمایشات ،پیامها و نامهها و مکتوبات حضرت امام خمینتی از 1321/1/3

تتتا  1331/3/13و فرمایشتتات ،پیتتامهتتا و نامتتههتتا و مکتوبتتات حضتترت امتتام خامنتتهای از تتتاریخ
 1331/3/12تا تاریخ  1333/12/23در قال
گردآوری شده الزم اس

 571فیش استخراج گردید .برای تیلیا دادههای هیفی

تا سه مرحله هدگذاری باز ،میوری و انتخابی سمری شتود تتا درنهایت ،

پارادایمی منطقی یا تصویری عینی از نظریه خلقشده ارائه گردد (استراس و هوربین . 1331
جدول :1توزیع درصدی دادههای هیفی
ردیف

آرا نظرات و بیانات و مکتوبات پیرامو نماز جمعه

تعداد فیش

درصد

1

حضرت امام خمینی

383

52.22

2

حضرت امام خامنهای

275

27.51

جمع آرا ،نظرات بیانات و مکتوبات والی فقیه

571

188

The systematic Design-1
Strauss & Corbin-2
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همزما با گردآوری دادهها هدگذاری آ ها نیز انجام گرف  .هر عبارت به عنوا یك واحد انتخاب
و واژهها و عبارات مرتبط با موضوع تیقیق در  311واژه و عبارت پس از حتذف متوارد تکتراری
ساماندهی و نشا گذاری شد.
جدول :2بخشی از واژهها و عبارات استخراجشده از بیانات و مکتوبات والی فقیه

واژهها و عبارات استخراجشده
 680412001پایه اساسی حفظ نظام

 8909492016سنگر اسالمی

 680412002تیکیم پایه حکوم

 8909492017دژ میکم

 700625003حفظ هشور

 680412018حفظ حصار ایمانی جامعه

 581028004سمبا اقتدار ملی

 680412019حفظ قوام معنوی جامعه

 680412005عاما حفظ ایما مردم

 680412020شبکه سراسری

 680412006عاما حفظ روحیه مردم

 680412021اداره معنوی جامعه

 680412007پیش روی نظام با روحیه مردم

 8917106022دعوت مردم به حضور در صینه

 680412008پیش روی نظام با ایما مردم

 8917453023حفظ حضور مردم در صینه

 680412009اندیشه مردم

 680412024حضور معنوی مردم در صینه

 680412010روحیه دینی مردم

 920618025حضور غیردستوری مردم

 1311223811تقوی

اسالم

 538382812حفظ جامعه
 680412013تقوی

ایما

 681120026پشتوانه عظیم مردمی از نظام
 681120027نظام مستیکم با پشتوانه مردم
 810505028آگاهی سراسری مل

 691119014زمینه تقوا

 680412029هالس عمومی سراسری

 690803015سنگر مستیکم

 1317183838حضور ائمه جمعه در صینه

کدگذاری

هدگتتذاری فرآینتتدی هلیتتدی در نظریتته داده بنیتتاد بتته شتتمار متتیرود هتته در طتتی آ دادههتتای
جمعآوریشده ،تجزیهوتیلیا میشوند .در هدگذاری با مرور دادههای جمتعآوریشتده ،نتامهتا و
برچس هایی به برخی اجزای تشکیادهنده آ ها اختصاص داده میشود هه از اهمی

نظتری و یتا

برجستگی خاصی درباره موضوع موردبررسی برخوردارنتد .هتدها ابزارهتای هتوچکی بترای نتام-
گذاری ،جداسازی ،ترجمه و سازماندهی دادهها به شمار میروند( .ذوالفقاریا و میثمی25 :1338،
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فرآیند خردهرد  ،آزمو  ،مقایسه ،مفهومستازی و طبقتهبنتدی دادههتا را هدگتذاری بتاز متینامنتد
(استراس و هوربین 31 :1338 ،در هدگذاری باز پژوهشتگر بتا تطبیتق مستتمر دادههتای ختام بته
شباه ها و تفاوتهای موجود میا آ ها پی برده و آ ها را طبقهبندی میهند .بتا هدگتذاری بتاز،
مضمو های بسیاری حاصا شد هه طی فرآیند رف

و برگشتی تیلیا دادهها ،مجموعته ایتن داده-

های اولیه به مقولههای همتری تقلیا یاف  .بتهطتوریهته از دل دادههتای ختام اولیته مقولتههتای
مقدماتی در ارتباط با پدیده موردبررسی -از طریتق ستؤال هترد دربتاره دادههتا ،مقایسته متوارد،
رویدادها و دیگر حاالت پدیدهها ،برای هس

شباه ها و تفاوتها استخراج میشتوند( .استتراس

و هوربین 1331
جدول :3بخشی از مفاهیم حاصا از واژهها و عبارات (هدگذاری باز
مفاهیم

واژهها و عبارات

کد
مفاهیم

 681120026پشتوانه عظیم مردمی از نظام 681120027 +نظام

نظام مردمی

111

مستیکم با پشتوانه مردم 338387215 +مردم اجزای اصلی نظام
 680412001پایه اساسی حفظ نظام 680412002 +تیکیم پایه
حکوم  338387388+تأثیر نماز جمعه در حکوم

پایه حفظ و تیکیم نظام

112

اسالمی

 338387113بخشی از دستگاه رهبری 788325235+نمایندگی نظام
 318282231ایما و انگیزه و احساسات را در درو جماع

خود حفظ

هنید

بخشی از دستگاه رهبری

113

حفظ ایما  ،انگیزه و

112

احساسات

 690803015سنگر مستیکم 38909492016 +سنگر اسالمی+

سنگرمستیکم و حصار

 38909492017دژ میکم 680412018 +حفظ حصار ایمانی

ایمانی

128

جامعه

در این پژوهش پس از تجمیع  311واژه و عبارت بر اساس تشابه ،تجانس ،تمثیا و تنوع مجموعتاً
 71مفهوم به شر زیر استخراج گردید .ازآنجاهه مفاهیم درواقع شالوده اولیه نظریه به شتمار متی-
رونتد (استتراوس و هتتوربین 181 :1338 ،و مفتاهیم مستتخرجه تمامتاً بتا آرا نظترات و بیانتتات
والی فقیه منطبق هستند؛ از این منظر مفاهیم استخراجشده فوق میتواند بته عنتوا شتاخصهتای
مدل موردنظر میسوب گردد.
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در هدگذاری انتخابی مقولهها از تطبیق مستمر مفاهیم و یافتن ارتباط بین آ ها با پدیدههای مشتابه
درس

میشوند .یك مقوله از ترهی

باالتری نسب

دو یا چند مفهوم حاصا میشود .مقولتههتا از ستط انتتزاع

به مفاهیم برخوردارند .بتا تیلیتا و بررستی  11مفهتوم استتخراجشتده در مرحلته
آمد.

هدگذاری باز 23 ،مقوله اصلی (طبقه اصلی به دس

جدول :2بخشی از مقولههای حاصا از ارتباط مفاهیم (هدگذاری انتخابی

مفاهیم
 117حفظ و تقوی

ایما  122+هدای

مقوله
مردم 127+توصیه به

حفظ و تقوی

تقوی 121+ترویج مکارم اخالق 123+اقامه فریضه الهی138+

ایما مردم

کد مقوله
11

امربهمعروف و نهی از منکر 123+پاسخگوی شبهات و انیرافات151+
تعلیم 152+آشنا هرد مردم با وظایفشا
 128سنگر و حصار معنوی 122+شبکه سراسری 123+مدیری

افکار و

اذها  152+آشنا هرد مردم با وظایفشا  157+مجمع دلها و عواطف
 115+مؤثر در اداره هشور 132+حاهمی
اداره درس

شریع

الهی 135+هدای

جامعه

و

جامعه 133+سنگر دفاع معنوی

 112حفظ هشور 113+اقتدار ملی 117+قدرت اسالم 117+حفظ و
تقوی

اداره معنوی

13

ایما  131+قدرت اجتماعی 132+قدرت سیاسی 133+قدرت

نظامی 132+حاهمی

الهی 133+تیکیم پایه حکوم

تیکیم نظام

12

اسالمی

 131+حفظ

هشور و جامعه 152+حفظ وحدت 153+وحدت عملی  112+پایه حفظ
و تیکیم نظام 121+آگاهیبخش مل  137+حفظ نظام با پشتوانه
مردمی 173+پیوند دین ،مردم و حکوم
 128سنگرمستیکم و حصار ایمانی 123+پایگاه معنوی
مقاوم  173+حفظ قوام و اداره معنوی جامعه

و

ارتقا قدرت
معنوی

جامعه

25
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جدول :5هدگذاری میوری

محورها

مفاهیم
آرما و ارزشهای
اسالمی

عواما علّی

اصول شعائر الهی
اعتقادات و باورها

عواما
میانجی

راهبردها

سیاس های فرهنگی
هجمه دشمن
تیول و تکاما
هال
عمومی
اجرایی
حضور مردم

عواما
زمینهای

امامجمعه
خطبهها
حفظ و تقوی

پیامدها

ایما
مردم

وحدت و انسجام ملی
تیکیم نظام اسالمی
تبیین معارف اسالم
نمایش قدرت اسالم

مقوله
میوری

عبادت سیاسی اجتماعی

مشخصهها
جامعه توحیدی پیشرفته -حیات طیبه
احکام و شریع -مدغم بود سیاست و عبتادت -بصتیرت و
آگاهی
تهذی و تزهیه نفوس -تبیین و روشتنگری -تقویت ایمتا و
تقوی  -تیکیم نظام اسالمی
خداباوری (توحید  -معاد باوری (معاد -نبوت
مردم باوری-خودباوری
پیشبرندگی انقالب
هجمه به ارزشها -هجمه به باورها -هجمه به اعتقادات
ایجاد جاذبههای گوناگو
دشمنشناسی -حفظ وحدت و انسجام ملی
حاهمی ارزشها و شعائر الهی و انقالبی -انجذاب جوانا
شبکه بندی و تشکیالت منسجم -هماهنگی مواضع-بهره گیری
از همه ظرفی های نماز جمعه
حضور مردم در صینه-اجتماع پرشور-آمادگی اذها و افکتار
برای حرف تازه
انتصاب امامجمعه
میتوا و شکا خطبه (جذاب و پاسخگو-بروز و حترف تتازه-
هوتاه
هدای ام -بهرهمندی از ذهر هثیر
ملی-حفظ میور وحدت-پرهیز از مسائا تفرقه-

تفاهم و الف
انگیز
اقتدار و عزت نظام اسالمی
تربی و تزهیه-آشنا هرد مردم با وظایفشا
اجتماعات پرشور مسلمین-وحدت در اجتماعات
نماز جمعه -عبادت -سیاس  -اجتماع
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عواما علی :این مقوله به عواملی اشاره دارد هه بهموج

آ نمتاز جمعته بته عنتوا یتك عبتادت

سیاسی اجتماعی مطر میشود هه در اصطال به آ عل

موجبه گویند و بر استاس منطتق علت

موجبه عل

مبقیه نیز میتواند باشد .آرما و ارزشهای اسالم ،باورها و اعتقادات ،اصول و شتعائر

الهی تعیینهننده فریضه نماز جمعه و امور مربوط به آ اس .
عواما تأثیرگذار (میانجی  :این عوامتا ،مقولتههتایی هستتند هته از دو جهت
راهبردها و فرآیند امور نماز جمعه را تی

داخلتی و ختارجی

تأثیر قرار میدهنتد .سیاست هتای فرهنگتی ،تیتول و

تعالی ،هجمه نرم دشمن از عواما میانجی در این زمینه اس .
عواما زمینهای :مقولههایی هستند هه برای اجرای فرآیند شرایط الزم را فتراهم متیهننتد و بتدو
وجود آ ها فرآیند شکا نمیگیرد .عاما زمینهای در نماز جمعه امامجمعه ،مردم و خطبههاس .
عاما میوری :عبادت سیاسی اجتماعی به عنوا عاما میوری پژوهش حاضر شناخته شد.
راهبردها :بر اساس فرمایشات والی فقیه مهمترین راهبردهتا در نمتاز جمعته تبیتین و روشتنگری
اس  .راهبرد دشمنشناسی ،انجذاب جوانا  ،تأهیتد بتر وحتدت و پرهیتز از مستائا تفرقتهانگیتز،
هماهنگی مواضع نیز از راهبردهای مهم در نماز جمعه اس .
پیامدها :غای

و هدف نهایی نماز جمعه ،حفظ و تقوی

ایما مردم ،وحتدت و انستجام ،تیکتیم

نظام اسالمی ،نمایش قدرت و اقتدار اسالم اس .
قضایا و نظریه :برپایه گزارههای میوری قضایای زیر پیرامو موضوع تیقیق شکا میگیرد:
 -1دهترین بیا هننده اصول ،آرما  ،ارزشها و باورهاس  .اصول دهترین نماز جمعه را میتوا در
تبیین ،تهذی

و تزهیه ،تقوی

و تیکیم آ دانس  .ایجاد جامعته معنتوی پیشترفته متیتوانتد

آرما نماز جمعه قلمداد گردد .حفظ هوی

دینی ،ملی و انقالبی ،بصیرت و آگاهی ،وحدت و

انسجام ،ارزش های نماز جمعه هستند .خداباوری ،معتاد بتاوری ،متردم بتاوری و خودبتاوری،
باورها و اعتقادات در نماز جمعه اس .
 -2فریضه نماز جمعه با میوری

دین مبین اسالم و مکت

اسالم ناب میمدی (صلی اهلل علیته و

آله وسلم به عنوا مهمترین رهن ارتباطدهنده دین با اجتماع و حاهمی

الهی مطر اس .
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 -3نقش و جایگاه میوری مردم در نماز جمعه به عنوا دومین رهن ارتباطدهنده ،وظیفته اساستی
اطالع رسانی و اعتمادسازی و تأمین عٌتده (سترمایه انستانی نظتام استالمی را بتر عهتده دارد.
بهعبارتدیگر نماز جمعه مهمترین عاما توانمندسازی و استیکامبخشی نظام اسالمی اس .
نظریه تولیدشده در فرآیند داده بنیاد مجموعهای از مقولههای بسط یافته اس

هه بهطور نظاممند از

طریق بیا روابط میا آ ها برای ایجاد چارچوب نظری هه بتواند پدیدههتای اجتمتاعی مترتبط را
شر بدهد و به یکدیگر مرتبط سازد( .استراوس و هوربین . 22 :1331 ،ازآنچه بیا شتد بته نظتر
میرسد دهترین نماز جمعه بر پایه دین ،مردم و حاهمی
تجلی حاهمی

اس  .نماز جمعه به عنوا پایگاه اساسی

دینی ضمن ارائه مطالبتات متردم بته نهادهتا و قتوای اساستی حاهمیت

معتبرترین شبکه ارتباطی بین حاهمی

بهتترین و

و مردم بتوده و از یتكستو مطالبتات مردمتی بته نهادهتای

حکومتی میرسد و از سوی دیگر دیدگاهها و اقدامات نهادهای حکومتی به اطالع مردم متیرستد.
درواقع نماز جمعه در راستای استیکام حکوم
را ایفا میهند .فلذا میتوا گف
پیونددهنده دین ،مردم و حاهمی

نقش اطالع رسانی صیی و رفع شبهات احتمالی

نماز جمعه عبادتی اجتماعی برخاسته از حاهمی
اس .

دینی است

هته
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نتیجهگیری و پیشنهاد
الف-نتیجه گیری:

در نظامهای ارزشی ،نماز جمعه ،بر پایه سه میور اساسی دین ،متردم و حکومت
انسجام و توسعه قابلی

زمینته تیکتیم،

و ظرفی های نظام مزبور را فراهم میسازد .این سه میور به ترتی

دیتن،

حوزه جها بینی و مردم ،حوزه انسا شناسی و حکوم  ،حوزه روششناسی نظریه مزبور میباشتد.
بهطور خالصه آنچه از نتایج تیقیق برمیآید این اس :
-8نماز جمعه به عنوان یك پیشرانه :جامعه و حکوم
جایگاه اصلی او هه هما مقام خلیفهاللهی اس

وظیفه اصلی خود در رستانید انستا بته

را عهدهدار هستند و بر اساس نظریه پرستش ،همه

عالم برای عبادت خلق شده اس  .لذا نظریه پیشرف

متعالی با اندراج در بستتر نظریته پرستتش از

طریق نماز جمعه زمینه دستیابی انسا را به حیات طیبه هه هما رستال

انبیاست

را فتراهم متی-

سازد .ازآنجاییهه هدف غایی حکوم  ،زمینهسازی ظهور و هدف غایی مردم تشکیا جامعه منتظر
و هدف غایی دیتن رستانید انستا از طریتق فتراهم هترد ابتزار و ستازوهارهای الزم بته مقتام
خلیفهاللهی و حیات طیبه اس ؛ لذا نماز جمعه یکی از این سازوهارهاس  .نظریه پیشرف
عبارت اس

از ارتباط متعامالنه حکوم

متعتالی

و مردم در بستر دین و تعاما دین بنیاد هته نمتاز جمعته

پیشرانه آ اس .
-4نقش مردم در نماز جمعه :نماز جمعه یکی از واجبات مورد تأهید در دین اسالم ،در ارتباط بتا
اسالمی با اهداف نماز جمعه در یك راستا قرار دارد .نوع

حاهمی

اس  .فلسفه و اهداف حکوم

حاهمی

نیز بر نماز جمعه تأثیرگذار بوده و نماز جمعه نیز تقوی هننده حاهمیت

است  .یکتی از

شرایط امامجمعه ،منصوب بود وی از سوی حاهم اسالمی است  .در زمتا هنتونی بتا حاهمیت
والی فقیه ،بر اساس فرمایش حضرت امتام خامنتهای نمتاز جمعته بخشتی از دستتگاه رهبتری و
حاهمی

اس  .والی فقیه امام

جمعه منصوب به وی از اهمی
با حضور خود این واج
بیش از پنج نفر و به جماع
اس

فردی اس

هه تالی تلو امام معصوم است

و ازایتنجهت

نمتاز

ویژهای برخوردار اس  .یکی از ارها نماز جمعه ،مردم هستند هه

الهی را میقق میسازند و شرط صی
اس  .از ویژگیهای نماز جمعه آمری

هه از وظایف آحاد جامعه برشمرده شده اس .

نماز جمعه حاضتر بتود افتراد
به معروف و ناهی

از منکتر
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-9معنویت افزایی و آگاهی بخشی :در جامعه توحیدی دو اصا حتاهم است  .1 :تقتوا و ملکتات
اخالقی :چو پایه همه منشها و هنشهای انسا تقواس
اس

و تقوا تسلط انستا بتر نفتس ختویش

و تسلط بر نفس پایه اخالق اس  .2 .بصیرت و آگاهی نسب

صیی را از ناصیی و درس

را از نادرس

به مستائا روز :جامعتهای هته

تشخیص بدهد و دوس

را از دشمن تشخیص دهد

در برابر دشمنی و عناد واهسینه اس  .تکیه امام جمعه بر روی مسائا روز برای این است

هته ایتن

بصیرت و آگاهی اتفاق بیفتد .از سوی دیگر تکیه امام جمعه در خطبهها بر توصیه تقتوی نیتز بترای
پیاده سازی ملکات اخالقی در جامعه اس

و با تقوای افراد در جامعه معنویت

در جامعته استالمی

به حداعال میرسد و جامعه توحیدی میقق میشتود .فلتذا توصتیه بته تقتوا و آگتاه ستازی هتر دو
یكجه

را دنبال میهند.

از دیگر نتایج این تیقیق تبیین اصول ،آرما  ،ارزشها و باورهای دهترین نماز جمعه اس  .اصول:
«تهذی

و تزهیه»« ،تبیین»« ،تیکیم و تقوی

نظتام» ،آرمتا « :حرهت

بته ستم

جامعته پیشترفته

معنوی» ،ارزشها« :وحدت و انسجامبخشی»« ،بصیرت و آگتاهی» و باورهتا« :ختداباوری»« ،متردم
باوری» مؤلفهها و شاخصهای دهترین نماز جمعه اس .

شکا  :2مؤلفهها و شاخصهای دهترین نماز جمعه
ب -پیشنهادها :

با توجه به گسترش نماز جمعه در سراسر هشور و لزوم استفاده حداهثری از ظرفیت

ایتن عبتادت

سیاسی اجتماعی در راستای اهداف متعالی اسالم و انقالب ،دهترین نماز جمعه متیتوانتد در اداره
امور نماز جمعه به عنوا میوری هماهنگهننده و جه
اجرایی موردتوجه قرار گیرد.

دهنده برای مستئولین سیاست گتذاری و
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فهرست منابع:

 قرآ مجید ،ترجمۀ مکارم شیرازی ، 1373( ،تهرا  :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 امام خمینی ،سید رو اهلل (" ، 1372رهنمودها" ،تهرا  :شورای سیاس

گزاری ائمۀ جمعه،

وسیله" ،تهرا  :موسسه نشر آثار حضرت امام خمینی
رال 
ری 
ح 
 امام خمینی ،سید رو اهلل (" ، 1313ت 

 امام خمینی ،سید رو اهلل (" ، 1331صحیفۀنور"  ،مرهز مدارك فرهنگی انقتالب استالمی .تهترا :
سازما انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
 امام خامنهای" ،حدیثوالیت(مجموعهرهنمودها)" 1331 ،تا 1332
 امام خامنهای (" 1372رهنمودها"،تهرا  :شورای سیاس

گزاری ائمۀ جمعه.

 -منابع فارسي

 ابن هشام ،میمدعبدالملك" ، 1332( ،السیرهالنبویه" ،ترجمه رسولی میالتی .تهرا  :اسالمیه

 استونر ،جیمتز و فتریمن ،ادوارد" ، 1375( ،مددیریت" ،تهترا  :موسسته مطالعتات و پتژوهشهتای
بازرگانی .چاپ اول ،جلد دوم
 استونر ،جیمز ،فریمن ،ادوارد" ، 1375( ،مدیریت" ،ترجمه علی پارسیا  ،سیدمیمد اعرابی .تهترا :
شره

چاپ و نشر بازرگانی

سیاستگذاریفرهنگي" ،تهرا  :نشر شهر هتاب

 اشتریا  ،هیومرث" ، 1311( ،روش
 بالغی ،سیدعبدالیج  1313( ،ق " ،حجۀالتفاسیروبالغاإلكسیر" ،قم :انتشارات حکم

 ثعلبی نیشابوری ،ابو اسیاق احمدبن ابراهیم 1222( ،ق " ،الکشفوالبیانعنتفسیرالقرآن" ،بیتروت:
دار احیا التراث العربی

 جعفریا  ،رسول" ، 1372( ،نمازجمعه،زمینههایتاریخيوآگاهيها" ،تهرا  :شورای سیاس گذاری
ائمهجمعه سراسر هشور.
 حائری شیرازی ،سیدهاظم" ، 1313( ،نمازجمعهدرحکومتاسدالمي" ،فصتلنامه علمتى  -پژوهشتى
حکوم

اسالمى ،شماره 32

 حسینی دشتی ،سیدمصطفی" ، 1373( ،معارفومعاریف" .تهرا  :موسسه فرهنگی آرایه
 جاسبی ،عبداهلل ؛ انصاری ،میمد اسماعیا " ، 1373(،نمازجمعهونقشآندرادارۀجامعدۀاسدالمي".
نشریه علوم انسانی دانشگاه اصفها شماره 1

 سروش ،میمد، 1313( ،

"اقامهنمدازجمعدهدردولدتاسدالمي فصدلنامهعلمد -پژوهشد حکومدت

اسالم " ،شماره 32
 شورای سیاس
ائمۀ جمعه

گزاری ائمۀ جمعه" ، 1372( ،بارهبردرسنگرجمعه" ،تهرا  :شورای سیاس

گزاری
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 طلوعی ،میمود" ، 1372( ،فرهنگ جامع علوم سیاسی" ،تهرا  :علم و سخن

 عبداللهی ،عبدالکریم" ، 1338( ،حکمنمازجمعهازدیددگاهفدیككانداني" ،فصتلنامه فقته و حقتوق
اسالمی شماره 23

 فصلنامه حکوم

اسالمی (تابستا " ، 1313نمازجمعهفریضهایعبادی-سیاسي"  ،سال نهتم ،شتماره

دوم

 هلینی ،میمدبن یعقوب" ، 1333( ،اصولكافي" ،تهرا  :انتشارات اسالمیه

 اللاند ،آندره" ، 1377( ،فرهنگعلميوانتقادیفلسفه" ،مترجم :علیرضا وثیق .تهرا  :فردوسی

 مجلسی ،عالمه میمدباقر 1283( ،ق " ،بحاراالنوارالجامعهلدرراخباراالئمهاالطهار"  ،بیروت :موسسه
الوفا
 میمدى ،سیدعلى" ، 1311( ،بانگوحدت(ویژهنمدازجمعده)"  ،قتم :مرهتز پتژوهشهتای استالمى
صداوسیما

 مکت

جمعه (" ، 1331مشروحخطبههاینمازجمعدهتهدران"  ،جلتد اول .تهترا  :وزارت فرهنتگ و

ارشاد اسالمی

 ملکا  ،مجید" ، 1313( ،كاركردرسانهاینمازجمعده"  ،تهترا  :معاونت

فرهنگتی شتورای سیاست

گزاری ائمۀ جمعه
نناسيوافکارسنجيدررسانههایجمعي"،

 میر سعید قاضی ،علی؛ اسماعیلی ،حامد" ، 1311( ،مخاطب
تهرا  :انتشارات آبا
 -سایتها:

"عناوینراهبردی"  ،سای

دانشگاه عالی دفاع ملی قابادسترسی در -http://sndu.ac.ir/content

امام خامنهای" ،بیانات و مکتوبات" ،قابادسترسی در سای :

-www.Khamenei.ir

