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  چكیده
هاا نیازمناد   ای از نیازهای مادی و معنوی است که تأمین آنتداوم حیات جوامع انسانی درگرو مجموعه

ویاهه در رارای    باه  ذخایر پیچیده معناوی برداری از منابع محدود مادی و بهره کنترل و دهی،توانایی سازمان
و ماهیت  و ساختار نظام سیاسی بحرانی بوده و این مهم متأثر از عواملی همچون رخصیت فردی و اجتماعی

هاای  ای به جامعه دیگار متاااوت اساتش م اخو ن اودن نقاش م لااه       نقش و تعامل افراد بوده و از جامعه
هدف آن بررسی نقش  این م لاه ها بار بسایج    تحقیق بوده و  روان ناسی اجتماعی در بسیج ملی مسئله این

ها باا  های روان ناسی اجتماعی م ثر بر بسیج ملی؟ میزان رابطه آنچیستی م لاه" س االت تحقیق ملی استش
قابلیت بسیج ملی در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران باا ساایر    چیستی و چرایی وجوه تمایز این امر؟ و

هاای  های روان ناسی اجتماعی نظاماند از: بین م لاهبوده استش دو فرضیه تحقیق ع ارت "ی؟های سیاسنظام
بینی الهی و: نظام سیاسی والیی م تنی بر جهان داری وجود دارد؛ها رابطه معنیو قابلیت بسیج ملی آن سیاسی

دهای فرایناد بسایج     تری در رکلبینی غیر الهی از توان بالقوه بیدر مقایسه با نظام سیاسی برگرفته از جهان
بوده و به روش آمیخته ت یینای تعقی ای متاوالی     ایملی برخوردار استش این تحقیق از نوع کاربردی و توسعه

استااده راده اساتش نتاایج     اول از آزمون خی دو و فرضیه دوم  تاسیر انجام رده استش برای آزمون فرضیه
و قابلیت بسیج ملی  های سیاسیهای روان ناسی اجتماعی نظامم لاهتحقیق  بیانگر وجود رابطه معنا دار بین 

ها بوده که نظام سیاسی والیی م تنی بر جهان بینی الهی از توان بالقوه بی تری در رکل دهای بسایج ملای    آن
 برخوردار استش

 بینی الهیروان ناسی اجتماعی، بسیج ملی، جهان ،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
ها نیازمند تواناایی  ای از نیازهای مادی و معنوی هستند که تأمین آندارای مجموعهجوامع انسانی 

برداری از منابع محدود مادی و ذخایر پیچیده معنوی استش تحقق این امر درگرو دهی، بهرهسازمان

سیاسای و چگاونگی تحات کنتارل درآوردن و      -های نهاته رده در ساختار نظام اجتمااعی قابلیت

هاای  ویهه در ررای  بحرانی و اضاطرار باوده و متاأثر از م لااه    منابع در بستر زمان، بههدایت این 

هاا اسات؛ و نیازمناد در اختیاار     کننده ایان قابلیات  باردش بسیج ملی ت یینرناختی اجتماعی میروان

 هاستشهای فردی و اجتماعی و وابسته به ررای  روانی آنگرفتن منابع و امکانات گروه

ن اجتماعی معتقدند که رفتار انسانی تحت تأثیر دو عامل ویهگی های فاردی و وضاعیت   روان ناسا

لااا  (Rajiv Jhangiani and Hammond Tarry, 2014:16) .گیارد اجتمااعی راکل مای   

هاا و رفتارهاای   نظرات روان ناسی اجتماعی از طریق بررسی ررای  روانی افراد و ت یاین گارایش  

کنادش باه   جمله بسیج ملی را ت یین مای دید ه های اجتماعی منجمعی ماهیت، چرایی و چگونگی پ

گانه سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی، مدنظر گیری بسیج ملی ررای  سه( در رکل1311اعتقاد ب یریه)

آزادی "یا"سرکوب "مثال در حوزه سیاسی؛ ررای  عنوانباردش بهساز آن میمکاتب مختلف و زمینه

سااز  را زمینه "کاهش سرکوب دولتی"های سیاسی ررای  رئالیستباردش مورد پرسش می "سیاسی

ماورد سا ال    "فقار و تنگدساتی   "یاا   "رفااه اقتصاادی  "دانندش در حوزه اقتصادی ررای  بسیج می

نگرناد، برخای   رناسانه از این زاویه به مسائله بسایج مای   های فردگرایانه و روانبارد، و تئوریمی

گیرنادش در  را ررط وقوع بسیج سیاسای در نظار مای    "اقتصادی رفاه"افزایش و برخی دیگر کاهش 

ای موضاوعات موردبررسای در   حوزه اجتماعی نیز ررای  وجاود جامعاه مادنی یاا جامعاه تاوده      

 (ش86-13: 1311بارند )ب یریه،گیری بسیج میرکل

رادش  باها در ت یین  ررای  بسیج ملی مای جامعیت آنتعمق در نظرات مکاتب ماکور حاکی از عدم

ای جامع برگرفته از مکت ی همه نگار الزم اسات تاا بتواناد تماامی راروط الزم و کاافی        لاا نظریه

گیری رواب  اجتماعی منسجم؛ پایدار و پویای  بسیج ملی را پورش دهدش با عنایت باه ماوارد   رکل

 پایری بسیج ملی به میزان زیادی بستگی باه سااختار نظاام سیاسای و بافات اجتمااعی      فوق قاعده

جوامع داردش این پدیده ازآنجاکه با درک، رناخت و انگیزش افاراد در جهات رفتارهاای جمعای و     

های متقابل مواجه بوده و با تأثیر و تاأثر فارد و جامعاه ساروکار دارد در حاوزه روان ناسای       کنش

رناختی اجتماعی م ثر بر بسایج ملای،   های رواناجتماعی قابل بررسی استش رناخت ابعاد و م لاه
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هاا  های بنیاادین آن گیری آن در جوامع گوناگون با توجه به تااوتبه درک و ت یین چگونگی رکل

ها با بسایج ملای و عادم بکاار     رساند و فقدان رناخت دقیق ارت اط  این ابعاد و ارت اط آنیاری می

ن امار  ساز نابودی تدریجی و یا دفعی جوامع در ررای  بحرانی خواهاد باود، ایا   ها، زمینهگیری آن

بارادش لااا مسائله اصالی ایان تحقیاق م اخو ن اودن نقاش          دغدغه اصلی انجام این تحقیق می

های روان ناسی اجتماعی در بسیج ملی استش م تنی بر مسئله فوق هدف اصلی تحقیق تعیاین   م لاه

هاای  چیستی م لااه "اند ازنقش روان ناسی اجتماعی در بسیج ملی است  و س االت تحقیق ع ارت

ها با قابلیت بسیج ملای؟ و چیساتی وجاوه    ناسی اجتماعی م ثر بر بسیج ملی؟ میزان رابطه آنروان 

های روان ناسی های سیاسی در قابلیت بسیج ملی متأثر از م لاهتمایز نظام والیی جشاشاش با سایر نظام

 اجتماعی؟

 مبانی نظری

هاای حاوزه   طور جداگانه در راخهبهآمده تحقیقات متعددی عملهای بهبرابر بررسی .پیشینه تحقیق

اما تحقیقی که تأثیر و تاأثر روان ناسای    روان ناسی اجتماعی و همچنین بسیج صورت گرفته است؛

هاای مارت     اجتماعی و بسیج ملی را موردتحقیق قارار داده باراد یافات ن ادشتعدادی از پی اینه     

  اند از:ع ارت

م ارکت بسایج دان اجو و طل اه در مقابلاه باا       انزیو م نقش ارزریابی تحت عنوان  رساله دکتری

رمضاانعلی راع انی   توسا    تهدیدات نرم علیه انقالب اسالمی و تدوین راه رد ارتقاء آن در ک ور

 و هاا قابلیات  چیساتی  نقاش؟  ایااای  چگاونگی که س االت تحقیق رامل   دان گاه عالی دفاع ملی

 باا  مقابلاه  در دان اجو  و طل اه  آفرینای نقش ارتقای راهکار و دان جو؟ و طل ه نقش و هاتوانمندی

  فارارو؟  هاای ضاعف  و هاا قاوت  تهدیادات،  هاا، فرصت نرم؟ تهدیدات با مقابله در نرم؟ تهدیدات

 شمی ارد

داف، ها فضای جامعاه نسا ت باه ا   اطالع رسانی،آگاهی بخ ی، و رااف سازینتایج حاصله رامل: 

گروه و هسته های تخصصای در حاوزه هاای    ابزار و اقدامات درمن و جریانهای منحرف؛ ت کیل 

مختلف کاری ک ور، گسترش اقدامات تربیتی و تهای ی در سطح جامعه و سالم سازی فضاا،ایجاد  

انادازی جلساات هام اندی ای، دفااع از بسایج و مقابلاه باا          راه فضای مطال ه عمومی از مسئوالن،

راه ارد بسایج در حاوزه     نیدوتا  از راه ردهاا هساتندش   اقدامات تخری ی و تضعیف کننده بسیجیان

 1311های اجتماعی مجازی که توس  احمد قاسمی رساله دکتری دان گاه عاالی دفااع ملای    ر که
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چیستی موقعیات راه اردی فعلای؟ و آتای بسایج؟ در       ناظر برانجام رده است که س االت تحقیق 

ج تحقیاق  م یاد   های حوزه ماکور؟ بوده و نتاای ی غل ه بر چالشو راه ردهاحوزه ر که اجتماعی 

باه ترتیاب وضاعیت تادافعی      بسیج در حوزه ر که اجتماعی موقعیت کنونی راه ردی فعلی و آتی

 نظام وو گاتمان استحکام قدرت درونی  خایف و تهاجمی خایف است، گسترش گاتمان مقاومت

در  هاا اساتش  راه رد غل اه بار چاالش    انواع یتوانمندسازایجاد گاتمان انقالب اسالمی در جهان و 

ساید حسان فیاروز     توسا   ک ور ملی امنیت بر بسیجی تأثیرفرهنگ بررسی مقاله ای تحت عنوان

کدامی عوامل و عناصر اصلی فرهنگ بسیجی و امنیت ملی؟ چگاونگی ارت ااط باین     (1361) ابادی

 الگوساازی  س االت تحقیاق را ت اکیل داده و نتاایج آن ع ارتناد از     آنها؟ چیستی الگوی مطلوب؟

 فراگیر ضامن بسیجی، فرهنگ اساس بر ها فرایند و ها روش مقررات، و قوانین ساختاری، رفتاری،

 کاه  ایان  تاا  است، بخش هر در بسیجی، فرهنگ معیارهای و صاات ها، ویهگی ها، راخو کردن

 فراهم گرددش جان ه همه معنوی و مادی پی رفت برای بسیجی تاکّر ردن انداز طنین امکان

 روانسانجی  خصوصایات  بررسی» تحت عنوان (1361صااری نیا  ) مجیدو مقاله ای دیگر توس   

 واکانش  مقیااس  روانسانجی  خصوصیات با هدف بررسی» ایرانی جمعیت در روانی واکنش مقیاس

 قابل اساتااده باودن    ایرانی انجام رده است که نتایج آن  م ید جمعیت در1118 و فادا هانگ روانی

 ناوذ برابر مقاومت در توصیه، و تسلیم، نصیحت برابر در واکنش  ماکور یعنی روانی واکنش مقیاس

 باردشما می جامعۀ و فرهنگ در ایرانی هنجارهای ارائۀ به توجه با برابر در واکنش دیگران،

 مفهوم شناسی

 روانشناسی اجتماعی: -الف

با توجه به سیر تحول روان ناسی اجتماعی تعاریف متعددی از آن ارائه رده استش مانند  مطالعاه    

گیاری  علمی چگونگی درک تاکر، احساس و رفتار در ق ال افراد دیگر جامعاه و چگاونگی راکل   

مطالعه رفتاار افاراد      های ماکور متأثر از رفتار دیگران)ویهگی

( مطالعه علمی تأثیر فراینادهای  1111موقعیت گروهی  جمعی از م لاان اقت اس از کالین برگ،  در

 رناختی و اجتماعی بر رایوه دریافات، تأثیرگاااری و ارت ااط افاراد باا یکادیگر)همان اقت ااس از        

کننده تعامل افراد باا دیگاران و محای  اجتمااعی     ( روان ناسی اجتماعی بیان1111، 2، مکی1اسمیت

                                                           
1 

2 



 

 

 روان ناسی اجتماعی و بسیج ملی  111

( هدف از روان ناسای اجتمااعی   1وده و م تنی برانگیزش ناری از رناخت است)رویش افش بامیسترب

باراااد هاااای اجتمااااعی ماااییاااافتن ماهیااات و علااال افکاااار و رفتاااار افاااراد در موقعیااات 

       موضااوع مطالعااه روان ناساای اجتماااعی تعیااین عواماال

هاای فاردی و   ال تاأثیر و تعامال جمعای اساتش ویهگای     کننده بروز رفتارهای فردی در ق ا هدایت

آفرینای  ها نقش اساسی دارته و وضعیت اجتماعی  نقشو چگونگی تطابق آن "وضعیت اجتماعی"

  بی تری دارد)

در روان ناسی اجتماعی مسائل فکاری و احساسای، باه هماراه تعاامالت رفتااری و اجتمااعی و         

دناد  گرنیز بررسی مای  مانند اجتماعی ردن، ره ری و رواب  میان افراد "ابل گروهیمتق هایکنش"

رویدادهای  رناخت اجتماعی به معنی چگونگی درک و تاسیر وقایع و(ش1312)لئوناردو برکووییتز، 

اقنااع و تیییار گارایش نیاز از     اجتماعی تأثیرات اجتماعی)تطابق،تق ل و اطاعت(، نگیزش اجتماعی،

 (111: 1312اسی مطرح در روان ناسی اجتماعی هستند )لئوناردو برکووییتز، موضوعات اس

( رواب  اجتماعی را با توجه به ابتناء بر فطرت و یا ط یعات انساان باه دو    1313صدیق سروستانی)

بندی نموده استش آن دسته از رواب  اجتماعی مانند عاطااه، مح ات، عالقاه و آراماش     گونه تقسیم

نامیاده    "پیوسته"ستند در کنار رواب  هم ستگی ناری از نیاز متقابل به رواب  آن ه روحی ناری از

  "گسساته "اندش در مقابل روابا   و م تنی بر مح ت و نیاز متقابل "وفاق آفرین"ها اند؛ این کنشرده

قرار دارد که همان رواب  خصمانه بوده و هرچند ری اه در ط یعات انساان دارد لایکن از اصاالت      

  (133: 1313انسانی برخوردار نیستش)صدیق سروستانی؛  -فردی

 :بسیج ملی -ب

راودش  ق ل از پرداختن به ماهوم بسیج ملی ابتدا ماهوم واژه بسیج در آیات قرآن کریم بررسی  مای  

به معنای برانگیختگای  « بعثت»اسالمی، ماهیتی آرمانی و عمیقاً اعتقادی داردش واژه بسیج در فرهنگ 

کنناد  و امثال آن همین ماهوم را تأییاد مای  « تحریض»، «جهاد»، «قیام»های و خیزش، همچنین واژه

اللَّهِ وَ رَسُاولِهِ  إِنَّمَا الْمُ ْمِنُونَ الَّاِینَ آمَنُوا بِش  فرمایدخداوند متعال می (ش1368:111)عطار زاده؛ 

َو ِإَذا َکانُوا َمَعُه َعلَى َأْمار  َجااِمع  َلاْم َیااْهَ ُوا حَتَّاى یَسْاَتأِْذنُوُه ِإنَّ الَّاِایَن َیْساَتْأِذنُونَكَ         

نْ رِائْتَ  لِمَا  فَأْذَنْ رَأْنِهِمْ لِ َعْضِ اسْتَأْذَنُوکَ فَإِذَا رَسُولِهِ وَ بِاللَّهِ یُ ْمِنُونَ الَّاِینَ ئِكَٰ  أُول
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ناد کاه از   مردان باایمان و م منان راستین کسانی" مِنْهُمْ وَ اسْتَیْاِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَاُورٌ رَحِیمٌ

حیث اعتقاد به خدا  و پیام ر ایمان آورده بارند و از حیث عمل، هرگااه مطلاب مهام اجتمااعی و     

ک ننموده  و حتای اگار معااور هام باراند،      حکم جامع امت اسالمی فرا رسید، هرگز صحنه را تر

 (82) سوره نور، آیه "روندبدون تحصیل اذن ره ر مسلمین، از صحنه اجتماع خارج نمی

مسلمانان درراه خدا مورد تأکید قرار گرفته است، خداوند متعال  "بال وسع و توان"در قرآن کریم 

هُاوَ اجْتَ َااکُمْ وَمَاا     ٰ  للَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَجَاهِدُوا فِی ا» فرمایناد سوره م ارکه حج می 16آیه  در

که حق جهاد  در راه اوست جهااد کنیاد   در راه خدا چنان"و «فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج جَعَلَ عَلَیْکُمْ 

 81کاه در آیاه    ش و یاا ایان  "اوست که رما را برگزیده و در دین برای رما سختی قرار نداده است

 وَإِنَّ اللَّاهَ لَمَاعَ   ٰ  وَالَّاِینَ جَاهَدُوا فِینَاا لَنَهْادِیَنَّهُمْ سُا ُلَنَا     "؛ایدفرمسوره م ارکه عنک وت می

نمااییم و در  هاای خاود را باه آناان مای     یقین راهاند، بهو کسانی که در راه ما کوریده "الْمُحْسِنِینَ

حقیقت خدا با نیکوکاران استش جهاد در دو آیه فوق به معنای بال وسع و توانایی در راه خداوناد  

متعال اسات؛ و باالط ع ماراد از آن انجاام تکاالیف رخصای و اجتمااعی اسات، )هارامیان فارد؛           

 (ش  1366:11

دهی مناابع  سازمان تعاریف متعددی ارائه رده است مانند تجمیع و "بسیج ملی"رناخت ماهوم  در

 ملاای بااه منظااور پ ااتی انی از اهااداف ملاای درزمااان جنااگ یااا سااایر راارای  اضااطرار           

)قابلیت کنترل سریع بر منابع  ؛

اجتماعی و دفاعی یك ملت بارای دساتیابی باه اهاداف     -های سیاسی، اقتصادی، فرهنگیو ظرفیت

ت و توساعه ملی)نظاامی پاور،    هاای پی ارف  هاای فراگیار و یاا انجاام برناماه     قابله با بحاران ملی، م

باال بردن سطح منابع ملی) نیاروی انساانی، اقتصاادی، سیاسای( بارای      (شعمل آماده نمودن و 1361

سازی منابع، و امکانات ملی راامل نیاروی   فرایند آماده(22: 1311هرگونه بحران) نورایی، مقابله با 

منظاور پ اتی انی از اهاداف و    هاای موجاود باه   انی، مواد و منابع خدماتی برای افزایش قابلیات انس

 (212: 1312های ملی) چگینی، سیاست

ریزی و اجرای بسیج ملای، نیازمناد مادنظر قارار دادن اصاول  و      طرح اصول و ارکان بسیج ملی.

و  "سارعت "اناد از  ( دو اصال مهام در بسایج ملای ع اارت     1311ارکان آن استش ازنظار ناورائی)  

دهی و همگانی باودن یعنای در   ، سرعت در مورد احضار، تجمع، تجهیز و سازمان"همگانی بودن"
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دهای  (ش ایدئولوژی، ره ری، جمعیت و سازمان12: 1311ی،ها)نورائظرفیتو  برگرفتن تمامی نیروها

 (ش  1361بارندش )نظامی پور، چهار رکن اصلی بسیج ملی می

( ایدئولوژی الاتای باین   1313زعم محمدی)ازجمله ارکان بسیج ملی ایدئولوژی استش بهایدئولوژی: 

در اسالم و سایر ادیاان   گرددآورد که در سایه هیچ عامل دیگری محقق نمیاعضاء جامعه پدید می

بارااد گرفتااه از عاماال ایاادئولوژی واجااد اهمیاات بساایاری ماای  ن اائت "هم سااتگی"آساامانی 

لَوْ أَنْاَقْاتَ مَاا    ٰ  بَیْنَ قُلُوبِهِمْ  » فرمایاد (ش  خداوند متعال در قرآن کریم می321: 1313)محمدی،

و " «إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِایمٌ  ٰ   بَیْنَهُمْ أَلَّفَ اللَّهَ نَّکِٰ  ا أَلَّاْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَفِی الْأَرْضِ جَمِیعًا مَ
های ان پیوندی معنوی برقرار ساخت  و اگر تمام آنچه را کاه در زماین اسات اناااق     خدا بین قلب

های ان را به هم پیونددهی، ولی خدا آنان را پیوند داد و متحد ساخت، توانستی قلبکردی، نمیمی

 (ش 83)سوره اناال آیه  "ناپایر استرکستراستی که او 

تنهاا   "وحدت معنوی"باردش بر اساس بینش اسالمی، از عناصر بنیادین بسیج می "وحدت معنوی"

بینی توحیدی تحقق یابدش هرچند کلیه اجتماعاتی ی ایدئولوژی صحیح، یعنی جهانتواند در سایهمی

یوساتگی ظااهری برخوردارناد ولای ایان       بینی توحیدی هستند از یاك وحادت و پ  که منکر جهان

هماه   »فرمایاد رودش قرآن مجید مای وحدت عمیق نیست و از الیه رویین حیات اجتماعی فراتر نمی

هایى که داراى حصار و قلعاه و  جنگند مگر در آبادىبا رما نمى یکپارچه(متحد و  صورت)بهآنان 

ولى از رویارویى با راما  )ران ردید است دژ هستند ، یا از پ ت دیوارها ، دالورى آنان میان خود

های اان پراکناده اسات؛ زیارا آناان      دل کاه درحالیپندارى دست مى، آنان را متحد و هم(ترسندمى

 (11)سوره ح ر آیه "کنندگروهى هستند که تعقّل نمى

گیاری روناد و عینیات یاافتن     (ایدئولوژی بسیج ایااگر نقش اساسی در رکل1311به زعم ب یریه) 

اند از؛ اول نکوهش وضع موجاود و  های اساسی این ایدئولوژی ع ارتویهه بارد؛ کارآیند آن میفر

های نابسامانی و ناروائی متصور ) در زمینه  بسیج سیاسی( ، دوم؛ ترسیم وضع مطلاوب  یافتن ری ه

 ( ؛ و سومین کار ویهه آن تطابق وضاع موجاود باا وضاع    62: 1311و تعیین اهداف غایی )ب یریه؛ 

   باردشترین زمان میمطلوب و تهییج منابع انسانی در جهت نیل به اهداف مطلوب در سریع

دهی بسیج، هرگونه فعالیت اجتماعی نیازمند وجود ره ری جهت ت یین ایدئولوژی، سازمان رهبری.

های مختلاف انساانی و ایجااد همناوایی و همساازی در      های گروههدایت و نهادینه نمودن فعالیت

باردش بدون وجود ره ری میزان م ارکت جمعی افراد کااهش یافتاه و بسایج از    ها میفعالیتروند 
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بنادی  گرددش پهوه گران در بسایج سیاسای ره اران را باه ساه دساته تقسایم       اهداف خود دور می

گااار و مادیرش ره ار    گر یا کاریزمایی و ره ران سیاستپرداز، ره ران بسیجاندش ره ران نظریهنموده

بینی خاا  در ماورد وضاع موجاود بارای سالب م اروعیت از        پرداز با کاربرد اصول جهاننظریه

نهادهاای سیاسای و    "م اروعیت افزایای  "( و یاا  1311:66نهادهای سیاسی یك حکومت)ب یریه؛ 

منظور جلوگیری از م روعیت زدایی تدریجی ایان  تقویت م انی اعتقادی افراد به نظام حکومتی، به

 نمایدشهای حکومت عمل مییهنهادها و تضعیف پا

(،  تحمال  1311:66ماردم باه عمال سیاسی)ب ایریه؛      "تحریك"گر دارای مهارت در ره ران بسیج

بارندش  این ره ران )با تااوت ریاضت اقتصادی، در اختیار گااری منابع فردی، م ارکت جمعی می

ش ازنظار  روندنامیده می "هیره ران ال"و در اسالم  "ره ران کاریزماتیك"ماهوی( در مکاتب غربی 

های رخصی ( من أ قدرت، مق ولیت و جاذبه ره ران کاریزماتیك ناری از برجستگی1362رع انی)

هایی که بنا نهااده اسات از باین خواهاد رفاتش در      هاستش بعد از مرگ ره ران کاریزماتیك بنیانآن

ش رایاتگی  "دعوت به خود "د نهگیربهره می "دعوت مردم به خدا"مقابل ره ر الهی از قدرت برای 

و دلدادگی مردم به ره ران الهی ناری از ریاتگی آنان به اسالم است نه به فارد،  در ره اری الهای    

جانب خداوند متعال است لاا با رفتن ره ار ناه   برخالف ره ری کاریزمایی مسیر جاب از ره ر به

، من أ اصلی قادرت ره اران الهای،    رودرود و نه آثار این جاذبه از بین میمسیر جاب محدود می

باراند، کاه قادرت را    (ش نوع سوم ره اران، مادیر مای   312: 1362اعتقاد دینی مردم است)رع انی؛ 

 (ش13: 1311کنند )ب یریه؛ تحکیم و انقالب ) بسیج سیاسی( را نهادینه می

ت کنترل  درآیدش بایست در فرایند بسیج ملی تحترین من عی هستند که میمنابع انسانی مهم جمعیّت.

جایگاه انسان در نظام سیاسی بوده و منوط به قابلیات جااب آن    که این امروابسته به نوع نگرش و

م ارکت مردم  ()(ش حضرت امام خمینی113: 1362بارد) رع انی ساروئی؛ به سمت اهداف می

آگاهی مردم، م ارکت، نظاارت و همگاامی   "فرمایند: را ضمانت حاظ امنیت جامعه بررمرده و می

)صاحیاه  "باراد ترین ضمانت حاظ امنیت در جامعاه مای  با حکومت منتخب خودران خود بزرگ

 (ش  211-6، صو2نور، ج

یَا أَیُّهَا الَّاِینَ آمَنُوا مَا لَکُمْ إِذَا قِیلَ لَکُامُ انْاِارُوا   : » فرمایاد خداوند متعال خطاب به م منان می

اید رما را چه رده است  که چون ای کسانی که ایمان آورده"سَ ِیلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ فِی

نْاِارُوا خِاَافًاا   اِ»فرمایاد و مای  "دهیدخدا بسیج روید کندی به خرج میدر راه  رودبه رما گاته می
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لِکُامْ خَیْارٌ لَکُامْ إِنْ کُنْاتُمْ     ٰ  ذَ ٰ  یلِ اللَّاهِ  وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِاأَمْوَالِکُمْ وَأَنْاُسِاکُمْ فِای سَا ِ    

بار و گران ار بسیج روید و با مال و جانتان در راه خدا جهاد نمایید اگر بدانید ایان  س ك«»تَعْلَمُونَ

إِلَّا تَنْاِارُوا  »دهد می کنندگان را به عااب اناار ( و سرپیچی11سوره توبه آیه «)برای رما بهتر است

)سوره توبه "کنداگر بسیج ن وید خدا رما را به عاابی دردناک عااب می"شش«ششمْ عَاَابًا أَلِیمًایُعَاِّبْکُ

 (ش 31آیه 

دهی به ماهوم ایجاد هماهنگی در تعقیاب مناافع گروهای از طریاق تاأمین هویات       سازمان سازمان.

هاای  کاارویهه (ش 121: 1362بارد)راع انی؛  م ترک وایجاد هم ستگی در میان اعضاء آن گاروه مای  

میاان تاوده ماردم و ره اری ؛ دوم      "برقراری ارت ااط "اند از؛ اول ع ارت "دهی بسیجسازمان"رکن 

فراهم نمودن "های بسیج و سومین کارویهه الیه به سطوح مختلف و  "رساندن اخ ار و  اطالعات"

توان به دو دسته می ها راش با توجه به ماهیت بسیج، سازمان"های مالیپ تی انی و تدارک  و حمایت

هایی هساتند کاه ری اه    مانند مساجد سازمان  "های سنتیسازمان"بندی نمودش سنتی و نوین تقسیم

بارداری  تاریخ جوامع دارند و متعلق به دوره خاصی نیستند، ولی در ررای  خاصی ماورد بهاره   در

بسیج هستند مانند رورای هایی که مختو نوع خاصی از فعالیت گیرندش آن دسته از سازمانقرار می

 (ش122: 1362نام دارند، )رع انی،  "های نوینسازمان"انقالب و ستاد بسیج اقتصادی 

 نظام سیاسی و بسیج ملی: -ج 

بینی م ی بوده و ماهیت آن با جهانگیری م ثر هر جامعه نیازمند وجود، اهداف، اصول و خ رکل

تاوان باه دو دساته الهای و     بینی مای بر اساس جهان  جامعه ارت اط مستقیم داردش جوامع را حاکم بر

راناختی  راناختیرروان (  رناخت کامل قوانین جامعاه 61: 1361الحادی تقسیم نمود)جوادی آملی،

(ش 1313:12پاایر نیسات)محمدی،  رناختی امکاان های درست فلسای و انسانبدون آرنایی با بینش

تارین عوامال راه اردی    نمایادش مهام  ت عیات مای   رعنوان پدیده اجتماعی از این اما بسیج ملی نیز به

 اند از:رناختی م ثر بر بسیج ملی ع ارتجامعه

کنناده ناوع   دهناده و ترسایم   ترین عوامل جهات فلساه حکومت از مهم. فلسفه حكومت و نظام سیاسی

نمایدش یکی از وجاوه امتیااز   ، اهداف و مقاصدی است که  یك نظام سیاسی تعقیب میگیریموضع

های سیاسی جدید، استش نقطه اوج اهداف نظام "اهداف "ها همیننظام سیاسی اسالم از سایر نظام

هاا باا   تأمین رفاه و نیازهای مادی همانند ایجاد امنیت، برقراری نظم اجتماعی و تنظیم رواب  انسان

بینای  انویهه جهیکدیگر، تکال اموری مثل بهدارت و خدمات عمومی است ولی در مکتب ان یاء به
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هاای  سااز اساتکمال وی و تعاالی ارزش   اسالمی، نظام سیاسی در خدمت همه نیازهای انسان زمینه

طورکلی ایادئولوژی  (ش به111: 1363ها معرفی رده است) حاجی صادقی؛انسانی و خدایی ردن آن

نای براباری   بیخواهانه بورژوائی؛ جهاان بینی آزادیاند از جهانبینی ع ارتهای جهانبسیج در زمینه

( و 63: 1311فاریسااتی و یااا ترکی اای از ایاان سه)ب اایریه؛  –بیناای اراارافیسوسیالیسااتی و جهااان

(ش هرکادام از ایان    1311بینای توحیادی و اساالمی ) جاوادی آملای،      ایدئولوژی م تنی بار جهاان  

الای  ها اهداف و الزامات خا  خود را دارندش ب یریه معتقد است؛ ایدئولوژی بسایج لی ر ایدئولوژی

فقار   "بی اتر در رارای    "اندی ه برابری"و ایدئولوژی بسیج م تنی بر   "رفاه اقتصادی"در ررای  

: 1311آورنادش )ب ایریه؛   دست مای  ویهه در میان ط قات اصلی مورد بسیج موفقیت بهبه "اقتصادی

 (ش123

آفرینی عماده  بینی توحیدی حاکی از محوریت و نقشهای غیر م تنی بر جهانتعمق در ایدئولوژی 

بینای  هاای بسایج نارای از فلسااه جهاان     ها و سست بودن پایهدر بسیج توده "وضعیت اقتصادی"

بارد؛ در چنین اجتماعی اطاعت مردم از دولت تنها م تنی ها میدر آن "اصالت ماده"ماتریالیستی و 

یادئولوژی  اندی ی است، ناه رضاایت و پاایرشش  اماا ا    بر قرادادهای اجتماعی، ضرورت و عافیت

هاا بار فطارت    ( به دلیل ابتناء این ارزش1368های اسالمی به زعم عطار زاده)بسیج م تنی بر ارزش

ایجاد کرده استش درنتیجه خودجوش باودن م اارکت،    "خودجوری درونی"ها نوعی تمامی انسان

ه با  "احسااس تعلاق  "همگانی راده و   "وابستگی عاطای"متقابل،  "اعتماد اجتماعی"صااتی نظیر 

افتد و درنتیجه احتمال بروز تضادهای ارزری و تضادهای توزیعی و تخاصامات  اجتماع عام جا می

اجتماعی و سیاسی نیز اندک خواهد بودش عالوه  برآن از طریق ایجااد مااهماه اجتمااعی منجار باه      

 112: 1368)عطارزاده؛گردد برقراری تعادل و توازن پیرامون تعهدات و انتظارات اجتماعی افراد می

هی از طریق ارتقای میزان  م ارکت همگانی در فرآیند قدرت، تالش بارای تحقاق   (ش ایدئولو111و

آمیز با دولات،  ها و حقوق م روع خود و در نتیجه افزایش ارت اط رضایتدستیابی مردم به خواسته

بخ د، بلکه و اقتدار میاسالمی را تحکیم  نه فق  م انی م روعیتی سیاسی دولت و نظام جمهوری

: 1368دهد)پور احمدی؛ م روعیت حاصل از کارآمدی دولت را نیز در میان رهروندان افزایش می

ها افراد منجر به حصول اطمینان از رعایت ارزش "پایریجامعه"(ش و از طریق ایجاد و تقویت 161

 (ش21: 1368گردد)علویان و هنجارهای اجتماعی توس  آحاد جامعه می
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ازجمله عوامل راه ردی دیگر تأثیرگاار بر قابلیت بسیج ملی در هر ک ور نوع  ساختار سیاسی و بسیج.

باردش بر اساس میزان قوت و ضعف سازمان حکومت در رابطه باا جامعاه   آن می "ساختار سیاسی"

 اناه اناد از؛ دموکراتیاك یاا پلورالیساتی، توتاالیتر، اقتدارطل      های سیاسی عمده ع ارتمدنی ساخت

 (ش112: 1361جوادی آملی،)فقیه ( و ساخت سیاسی م تنی بر والیت111: 1313ب یریه؛)

ها و نهادهای جامعه مدنی نماینده منافع افراد پراکناده  در ساختار سیاسی دموکراتیك مجموعه گروه

و نگه ان حوزه خصوصی جامعه در برابر حوزه سیاسی هستندش در این سااخت افاراد تاوده ماورد     

گیرند و نااوذ خاود را از راه م سساات جامعاه مادنی اعماال       قرار نمی " مستقیم حکومتی بسیج"

ای بااز  میاان جامعاه و دولات رابطاه     " توتاالیتر "ساخت سیاسی  (ش در111: 1313ب یریه؛) کنندمی

مناافع عاماه    " اقتدارطل انه " رودش در ساخت سیاسیندارد و امکان بسیج انقالبی از میان می وجود

ای از زندگی اجتمااعی، اقتصاادی، فرهنگای و فکاری آزاد     های عمدهرود و بخشان داده میسازم

رود و اناواع  ای برای آغاز جن ش بسیج به رمار میگرچه فرصت عمده رود، این آزادیگاارته می

 انگیاز  پوپاولی(( یاا گاروه   ) انگیاز  هاای ماردم  هاای اقتادارطلب مانناد حکومات    مدرن حکومات 

زنناد اماا اساسااً    های اقتدارطلب رورناکران، خود دست به بسیج میویا حکومتکورپوراتیست( )

 (ش112: 1313ب یریه؛ ) گر نیستندهای اقتدارطلب بسیجحکومت

هاا و رارور آن   فقیه تمامی مزایای نظام دموکراتیاك را دارد و از بادی  نظام سیاسی م تنی بر والیت

ها همانند نظام دموکراتیك آزادی کاذب نیست بلکه فقیه آزادی انسانمحاوظ استش در نظام والیت

فقیاه، ماردم هام تکلیاف     آزادی انسانی توأم با مسئولیت در برابر خدا مطرح است در نظام والیات 

گیارد؛ بناابراین، حااکم اساالمی چاه      دارند و هم حقوق؛ و تکلیف آنان از حقوق ان سرچ مه می

-کند بلکه حقوق آنان را نیز در نظر مای ومت نمیغیر معصوم تنها با تکلیف بر مردم حک معصوم و

 (ش112: 1311جوادی آملی،) و حکومت متقابالً حقوقی بر هم دارند گیردش مردم
 

  1راماره توجه به مااهیم و متییرهای اصلی تحقیق چارچوب ماهومی به راکل  با  .چارچوب مفهومی

 استش
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 تحقیق شناسیروش
تعقی ی متوالی )کمی و سپ(  1ای بوده و به روش آمیخته ت یینیتوسعه -این تحقیق از نوع کاربردی

وتحلیال  ای باوده و باا گاردآوری و تجزیاه    کیای( انجام گرفته استش این روش تحقیاق دومرحلاه  

ایج دن اال  های کیای برای بس  و یا توصیف نتوتحلیل دادهرود و با تجزیههای کمی رروع میداده

 (131: 1312رود )دالور، می

: جامعه موردمطالعه اسناد و مدارک مرت   با بسایج ملای و روان ناسای    جامعه آماری/موردمطالعه

نظران بسیج ملی، نار از صاحب 32اجتماعی آیات قرآن کریم مرت   با بسیج و جامعه آماری تعداد 

                                                           
1 

: چارچوب مفهومی تحقیق) محقق(7شكل   
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بارند که دارای سابقه تدری(ر تحقیقر تاألیف؛ در  استادان و دان جویان دان گاه عالی دفاع ملی می

 شاندردهحوزه بسیج ملی هستند که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب 

س ال )که  33ای دربرگیرنده سه س ال رناسایی و های احصاء رده ماکور در قالب پرس نامهم لاه

گاناه  عوامال راه اردی ساه    رناختی اجتماعی وهای روانها وجود و یا عدم رابطه بین م لاهدر آن

ای لیکارت ماورد سانجش قارار گرفتاه      گزیناه  1نظام سیاسی در بسیج ملی و میزان رابطه با طیف 

آوری و به رارح  پرس نامه جمع 32توزیع، تعداد  نظرانصاحبنار از متخصصان و  31است( بین 

و محاسا ه ضاریب    زیر مورد تحلیل قرار گرفتش پایایی پرس نامه از طریق تعیین همسانی درونای 

گانه نظام سیاسی در بسیج ملی به میزان خاساتگاه  آلاای کرون اخ در هرکدام از عوامل راه ردی سه

تعیین گردیدش با توجه به اینکاه ضارایب بایش از     2ر121، ره ری 2ر18، فلساه نظام 2ر181قوانین 

 هستند پرس نامه از پایایی باالیی برخوردار استش 2ر1

 اند از:ع ارت هاآنآزمون  هایروشهای تحقیق و ت فرضیهبا توجه به س اال

 داری وجود نداردشرناختی اجتماعی و بسیج ملی رابطه معنیهای روان: بین م لاهفرضیه صفر: (7)

داری وجاود داردش  رناختی اجتماعی و بسیج ملی رابطاه معنای  های روانبین م لاه فرضیه مخالف:

 ردهاستاادهرابطه از آزمون آماری مجاور خی دو  تأیید وبرای آزمون این فرضیه 

بینی غیار  بینی الهی در مقایسه با نظام سیاسی برگرفته از جهان(: نظام والیی جشاشا م تنی بر جهان2) 

دهی فرایند بسیج ملی در ابعاد راناختی، انگیزرای و رفتااری    الهی از توان بالقوه بی تری در رکل

 برخوردار استش

این فرضیه از روش کیای با رویکرد تاسیرگرایی استااده رده استش واعظای اقت ااس   برای بررسی  

فهم، تاسیر، داوری "از اریك هرش تعامل پهوه گر با متن مورد تحلیل را رامل فرایند چهارگانه؛ 

یعنای؛ معناای ماتن در    "معنای نس ت به "وی تاسیر ع ارت است از ت یین  زعمبهداندش می "و نقد 

(ش در این تحقیاق  212: 1312ای ورای خود متن )واعظی، ها یا هر زمینهی با برخی زمینهسنجنس ت

ماهیت نظام  "زمینه فرامتن "رناختی های رواناصول و ارکان بسیج ملی و م لاه"متن مورد تحلیل 

 "سیاسی جمهوری اسالمی است 

متییر  "ابلیت بسیج ملی ق"متییر مستقل،  "های روان ناسی اجتماعی م لاه"متغیرهای تحقیق:

  هستندش "کننده متییر تعدیل"های سیاسی در بسیج ملی وابسته و عوامل راه ردی نظام
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 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه

 :وتحلیل کمیتجزیه 

 %12باه بااال،    16ها دارای جایگاه رایلی  آن %62دهنده نار پاسخ 32س االت رناسایی: از مجموع  (1)

دارای مادرک   %28ر1اندش به لحااظ ساطح تحصایالت نیاز     سال بوده22سنوات خدمتی باالی ها آن

بارندش باال بودن نس ی جایگاه خدمتی، سطح تحصیالت و دان جوی دوره دکتری می %12دکتری و 

 باردشرده میآوریهای جمعدهندگان بیانگر اعت ار باالی پاسخسنوات پاسخ

استااده از آمار توصیای )آماره میانگین( وجود رابطه و میازان آن انادازه   س االت تحقیق: در ابتدا با 

روندگان به س االت )م نی بار  های پرسشمنظور حصول اطمینان از اینکه پاسخگیری ردش سپ( به

ن( و اتاااق ن اوده اسات، تماام     دار باوده و از روی راا  وجود و میزان رابطه( دارای تااوت معنای 

ماورد سانجش    2و از طریاق آزماون آمااری مجااور خای       SPSSافازار  از نارم ها با استااده پاسخ

 باردش  اند که نتیجه آن به ررح جداول زیر میقرارگرفته
ها با دار بوده و از روی ران( و اتااق ن وده، پاسخ: س االت )م نی بر وجود و میزان رابطه( دارای تااوت معنی1جدول

2و از طریق آزمون آماری مجاور خی  SPSSافزار استااده از نرم
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کاه در   "ها میانگین میانگین"گرچه با توجه به راخو آمار توصیای  وتحلیل سؤاالت اول و دوم:تجزیه

است و این امر به منزله اعتقاد تماامی پرساش راوندگان باه      3تمامی سی و سه گویه بیش از عدد 

بسایج ملای    های روان ناسی اجتماعی و عوامال راه اردی  زیاد بین م لاهوجود رابطه زیاد و خیلی 

می ارد؛ اما با توجه به اینکه احتمال دارد تعدادی از این پاسخ ها ناری از خطای نوع اول باردش باه  

منظور حصول اطمینان عدم ارتکاب خطای ماکور و اینکه آزمون مجاور کای ابزار مناسا ی بارای   

( از این آزمون استااده رده و باا مقایساه   212: 1316خصو  است )هومن،  اتخاذ تصمیم در این

( در ساطح  1ر16 -1ر61-1ر11) 1و 3، 2آماره آزمون و مقاادیر بحرانای در درجاات آزادی مارت      

م لااه رابطاه معناا داری باا عوامال       28از سی وسه م لاه تعاداد هاات م لااه رد و     %11اطمینان 

توجه به آزمون صورت گرفته فرضیه صار رد و نقیض آن یعنی وجود راه ردی بسیج ملی دارندش با 

 های روان ناسی اجتماعی و عوامل راه ردی بسیج ملی تأیید می گرددشرابطه میان ابعاد و م لاه

 وتحلیل کیفی )سؤال سوم و فرضیه دوم تحقیق(ب: تجزیه

ابعاد وجاودی انساان از تاوان     تمامینگری و توجه به: ایدئولوژی اسالمی به دلیل جامعايدئولوژی

سازی فکر و اندی ه، تهییج عواطف و احساسات و درنهایت قابلیت ث اات و پایاداری و   بالقوه غنی

که ماهیات   -استمرار برخوردار استش جامعیت این ایدئولوژی ظرفیت کنترل و هدایت منابع انسانی

هاای  با توجه به کارویهه لااآن داده استشترین زمان را به در کوتاه -بسیج نیز براین کنترل قرار دارد

های سیاسی نس تاً یکساان  ها در تمامی نظاماین کار ویهه "ایدئولوژی بسیج "گانه بررمرده رده سه

هاا و  یابی نابسامانیبوده، تااوت اساسی در معیارهای سنج ی، الگوهای ارزری رایج و نحوه ری ه

بارادش  نگرش، رفتار جامعه و اصول بنیادین حاکم بر آن مای ها با توجه به اعتقادات، بینش، ناروائی

بینی الهی آزادی توأم با مسئولیت انسان در برابر خدا و اعتقاد به معااد مطارح   مثال در جهانعنوانبه

هاا صارفاً م تنای بار قردادهاای      های ماتریالیساتی آزادی انساان  بینیکه در جهانبارد درصورتیمی

در جواماع برخاوردار از    "وضاعیت مطلاوب   "با توجه به ایان موضاوع   اجتماعی و دنیوی است، 

و نیازمناد تهیایج افکاار و     "وضعیت بحرانای  "تواند در جامعه اسالمی بینی ماتریالیستی، میجهان

ویاهه رایعی   بسیج عمومی و همگانی محسوب گرددش نگاهی به اصول اندی ه سیاسای اساالمی باه   

ساازدش م ااحثی   تهییج و تحریك تاوده ماردم م اخو مای     اهمیت نقش ایدئولوژی اسالمی را در

فاردی در بسایج جواماع رایعی و     همچون انتظار فرج و غی ت، فرهنگ عارورایی نقش منحصاربه 

 م ارکت اجتماعی و دینی آنان داردش
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توان به تاااوت مااهوی میاان    با تعمق در تمایزهای ره ران الهی و ره ران کاریزماتیك می رهبری.

ره اران کاریزماتیاك باا معیارهاای ماتریالیساتی      "و  "ره ران الهی "رده توس  بسیج ملی هدایت

ها و مااد دعوت ره ران الهی با فطرت انسان، نط اق ویهگیپی بردش نخست اینکه؛ به دلیل ا "غربی 

های الهی در مقایسه باا جواماع برخاوردار از ره ار     روند بسیج و تهییج افکار عمومی در حکومت

گیاردش دوم؛ گساتره و عماق فرآیناد بسایج، در ره اری       تر صورت مای تر و سریعکاریزماتیك روان

باردش سوم، به دلیل قائم به فرد ن ودن نهضت و بی تر می ره ران الهی نس ت به ره ری کاریزماتیك
قائم به ارزش الهی بودن آن، بسیج ملی تحت ره ری ره ر الهای از تاداوم و پیوساتگی برخاوردار     

باردش چهارم؛ م نای م ارکت مردم در فرآیند بسیج تحت ره ری الهی ناری از احساس تکلیاف  می

و  "هاای وضاعی   ارزش"بار قارارداد اجتمااعی برسااخته بار      وظیااه م تنای   بارد تا انجامآنان می

 "قراردادی نس ی "

 

 
 

 :  ابعاد تمايز بسیج تحت رهبری رهبران الهی با رهبران کاريزماتیك ) محقق(2شكل  
  

هاای ذکرراده؛ هرچاه نظاام اجتمااعی و سیاسای از       با توجه به انواع سازمان دهی:قابلیت سازمان
بی تری برخوردار بوده و یا دارای قابلیات انعطااف بی اتری در جهات      ها و نهادهای سنتیسازمان

تر عمل خواهاد  ت کیل نهاد و سازمان متناسب با ررای  بارد، این نظام در فرآیند بسیج ملی موفق
-توان در بیان نقش برجسته و انکارناپاایر مسااجد از اطاالع   ترین مصداق این امر را مینمودش مهم

گوناگون سیاسی، اجتماعی و ع ادی در مراحال مختلاف پیاروزی انقاالب و     های رسانی و فعالیت
ازآن ذکر نمودش عالوه بار آن تعادد، پراکنادگی و گساتردگی مسااجد در      دوران دفاع مقدس و پ(

آفرینی مساجد را در نظاام  اقصی نقاط ک ور و قداست خا  و جایگاه ویهه آن در بین مردم نقش
ای و صورت کاامالً را که  فرد نموده است، نق ی که بهها منحصربهماسالمی در مقایسه با سایر نظا

عنوان نهادهاا  به "ر که روحانیت "گرددش در کنار مساجد بدون محدودیت زمانی و مکانی ایااء می
باراد کاه قابلیات بسایج پاایری      ای مای های واس  در جامعه واجد نقش و جایگاه ویههو سازمان

 ده استشجامعه اسالمی را افزایش دا
ازجمله م انی اصلی م ارکت مردم در بسیج ملی اعتماد آنان به نظاام سیاسای اساتش مادت زماان      

مرجعیت وضع "و  "رکل نظام سیاسی "کسب اعتماد عمومی در جامعه به میزان زیادی بستگی به 
ه باراد اعتمااد با   داردش در جوامع اسالمی که واضع قوانین خداوناد متعاال مای    "قوانین و مقررات 

 های بسیج تحت رهبری رهبران الهی با رهبران کاریزماتیکتفاوت

 سرعت روند و ظرفیت تهییج مبنای مشارکت پیوستگیظرفیت تداوم و  گستره و عمق بسیج
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قوانین در باالترین حد خود قرار دارته و بی ترین ظرفیت بالقوه جلب اعتماد وجود داردش ولای در  
ها همواره رکنندگی و فقدان اعتمااد و  جوامع غیر الهی به دلیل مرجعیت وضع قوانین توس  انسان

 اندازدشها سایه میرك بر آن
قوانین الهی بر فطرت انساانی، ایان قاوانین     به دلیل ابتناء:سازی اصولنظام سیاسی و قابلیت پیاده

گیهر و  همهه  "گیر بودن ظرفیت بسیج ملی مبتنی بر اصل و همهها را در برگرفته و این جامعیت تمامی انسان

بر آن با توجه به ساختار نظام سیاسی والیی و تعهد باطنی افراد باه   سازد. عالوهرا فراهم می "عام بودن 
باردش از ساز اجرای سریع بسیج میحکام حکومتی صادره، این تعهد زمینهاجرای تکالیف ررعی و ا

راده در بطان فرهناگ اساالمی همانناد برگازاری نمااز        های اجتماعی نهادیناه سوی دیگر فعالیت
در حداقل زمان و با ساهولت   "آوری منابع جمع"طور عملی ظرفیت ی گوناگون بهجماعات، ادعیه

 تشرا به نظام اسالمی داده اس

ها نوعی خودجوری و وابستگی اجتماعی و احسااس تعلاق را   ابتناء قوانین اسالمی بر فطرت انسان
دهادش درنتیجاه ایان کااهش و     نماید که نیاز باه ابزارهاای کنتارل بیرونای را کااهش مای      ایجاد می

هاا  ها، هزینه بسیج در نظام اسالمی نس ت به بسیج در سایر نظامخودجوش بودن بسیاری از فعالیت
 یابدشکاهش می

عنوان یك پدیده اجتماعی، متأثر از نظام حکومتی و م انی م روعیتی آن نوع و ماهیت بسیج ملی به
اسات،   "قارارداد اجتمااعی   "بارد؛ م روعیت نظام حکومتی م تنی بار دموکراسای غربای    نظام می
الیت اجتماعی خاستگاه آن استش هر فع "الهی بودن "که م روعیت در حکومت اسالمی درصورتی

گیرد حول محور مق ولیت عمومی و قرارداد اجتمااعی  که در داخل نظام حکومتی غرب صورت می
حقاوق و  "های اجتماعی در جشاش دایر مدار که فعالیتیابد، درصورتیتعریف گ ته و م روعیت می

م تنای بار    بسیج در غرب اندی ه رفعاالیتی اجتمااعی و  "توان گات باردش لاا میمی "تکلیف الهی 
تکلیاف و تعهاد   "که در حکومت اسالمی، اصاالتاً م تنای بار    است، درصورتی "قرارداد اجتماعی "

استش در جامعه اسالمی من أ سازگاری اجتماعی بیش از آنکه بیرونی بارد، جن ه درونای   "ررعی 
دارد، این  که احساس مسئولیت م تنی بر تکلیف ررعی بوده و جن ه فراگیر و همگانیچون یابد،می

هاا  نمایدش ضمانتی که جوامع الحاادی کاه در آن  تکلیف و تعهد ضمانت اجرای درونی را تأمین می
خواهی م تنی بر اعتقاد به معاد ناماهوم و نادرست اسات فاقاد   گرایی و فضیلتخدامحوری، ارزش

 بارندشآن می
اساتش روش   بطان هار جامعاه    های نهاته دربسیج ملی نیازمند ایجاد همگرایی و استااده از انرژی

ها، قوانین، هنجارهای حاکم بر جامعه و اینکه چه منابعی ایجاد همگرایی و استااده ماکور به ارزش
بینی هر جامعه من أ اصلی تولید موجد ارزش هستند و اولویت منابع کدام است بستگی داردش جهان
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بستگی  "آزادی"و مااهیمی همچون  بارد و تاسیر انسان از واقعیات هستیارزش در آن جامعه می
بینی الهی، جهان دارای م دأ و معاد است و برای انسان وحی و بینی وی داردش در جهانبه نوع جهان

باردش در مقابل ایان  رسالتی آمده و انسان در عین ط یعی بودن، دارای حیثیت وجودی فرا مادی می
ن هستی چیزی جز همین جهان محسوس ماادی  بینی مادی قرار دارد؛ که ط ق آن، جهابینش، جهان

رود و پ( از مرگ نیست و آغاز و انجامی ندارد و زندگی انسان نیز میان میالد و مرگ خالصه می
نمایاد  گونه وصف مای بینی را اینگردد و پاداش و کیاری وجود نداردش قرآن این جهاننیز نابود می

( یعنای جاز هماین    31)سوره م منون آیه « وتُ وَنَحْیَا وَمَا نَحْنُ بِمَ ْعُوثِینَإِنْ هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُ»
بینای  چنین جهاان ( در این1361:32حیات دنیوی و زندگی و مرگ آن چیزی نیستش)جوادی آملی، 

هاا، حااظ   های آن در زندگی دنیوی و مادی خالصه راود، و ماافوق هماه ارزش   که تمامی ارزش
ار دارد، مااهیم ارزری تاکر و اندی ه بسایج مانناد ایثاار، گارات و ساعادت      زندگی و مادیات قر

اخروی معنا و ماهوم ندارد درنتیجه ضمانتی پایدار برای  رارکت تاوده ماردم در امار بسایج و در      
هویت ارزری "اختیار گاارتن منابع خود وجود نداردش لاا اساساً در این جوامع فرهنگ بسیج فاقد 

 باردش  می  "عمیق و پایدار
در جامعاه   "ظرفیات باالقوه بسایج   "باراد  بینی الهی که بال ماال در راه خادا ارزش مای   در جهان

که وعده خداوناد متعاال خطااب باه آناان      رودش چونبینی پرورانده میبرخوردار از پرتو این جهان
 وَیَ ْسُا ُ  یَقْا ِضُ  وَاللَّاهُ  ٰ  أَضْعَافًا کَثِیرَةً  مَنْ ذَا الَّاِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِاَهُ لَهُ»چنین است 

کیست آن ک( که به بندگان خدا وام نیکویی دهدتا خدا آن را برای او چند برابار  "« تُرْجَعُونَ وَإِلَیْهِ
ساوی او  بیازاید ؟ و خداسات کاه در معی ات بنادگان تنگای  و  گ اایش پدیاد مای آورد ؛ باه         

 (211ره آیه )سوره بق"بازگردانده می روید
بینی الحادی جسم و زندگی دنیوی ارزرمندترین اسات و تماامی قراردادهاای اجتمااعی     در جهان 

روند، لاا قراردادی که وضع رود و نیازمناد  صرف فراهم نمودن رفاه و آسایش برای آن منعقد می
الزاماات )کنتارل   "ها به قیمت رفاه دیگران بارد معنا ندارد و این خود تعارض در  بال جان انسان

بینای الهای زنادگی دنیاوی محال گااار و       که در جهاناست؛ درصورتی "بر منابع( و  ماهوم بسیج
سکوی تعالی روح بوده، جسم تنها قال ی بارای روح اسات و فاقاد ارزش؛ لااا باال آن کاامالً باا        

گان ایان  که وعده خداوند متعاال خطااب باه دارناد    الزامات بسیج و ماهوم آن سازگاری دارد چون
 عِنْادَ  أَحْیَااءٌ  بَالْ  ٰ  وَلَا تَحْسَ َنَّ الَّاِینَ قُتِلُوا فِی سَ ِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًاا  »فرمایدش بینی است آنجا که میجهان
اناد و نازد   هرگز کسانی را که در راه خدا ک ته رده اند، مارده مپنادار بلکاه زناده    " «یُرْزَقُونَ رَبِّهِمْ

( لاااا بعااد دیگاار تااااوت را 181عمااران آیااه )  سااوره آل"رااوندپروردگاررااان روزى داده مااى
 نامیدش   "تااوت در سازگاری میان الزامات و ماهوم بسیج"توانمی
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هاا  بسایج تحارک از بطان و درون جامعاه      در جامعه اسالمی به دلیل ابتناء اصول بر فطرت انسان
راود، ولای در   یادین و اساسای مای  یابد و منجر به تحول بناست، در بستر زمان جریان و تداوم می

بارد، و این  دیگر بعد تاااوت  یعنای   مکاتب غیر الهی و مادی بسیج ملی امری گارا و ناپایدار می
 نمایدشرا بیان می "تااوت در من أ و تداوم"

  پیشنهادو  گیرینتیجه
 :نتیجه گیری-الف

گیاری  ابعااد   ره اری( بار راکل   عوامل راه اردی هار نظاام سیاسای) فلسااه، خاساتگاه قاوانین،        
گرایای، فکار   هاای آن تاأثیر داردش آرماان   رناختی اجتماعی) رناخت، ادراک؛ انگیزش( و م لاهروان

ی عماومی فاردی و گروهای؛    رخاواه یخی راناختی؛  اریه ا  جمعی؛ معیارهای ارزرای قضااوتی؛  
ی و گروهای؛  ی عمومی؛ قابلیت تهییج؛ جلب وفاداری فارد اعتمادسازاحساس مسئولیت اجتماعی؛ 

رضایتمندی فردی و گروهی؛ بال وسع وتوان جمعی؛ همگامی و تعامل با حکومت؛ همگرایای در  
تعهادات   شی عماومی رساان خادمت تعقیب منافع اجتماعی؛ استقامت و بردباری جمعی؛ اراتیاق باه   

اجتماااعی؛ مااهمااه اجتماااعی؛ م ااروعیت و مق ولیاات فااردی و اجتماااعی فاارامین حکااومتی؛     
ی جمعای و گروهای؛ قابلیات ایجااد و     هاا تیا فعالضمانت اخالقی اجرای قوانین؛  ی؛ریپااطاعت

ی کورا ساخت ی؛ ت کیل و توساعه نهادهاای اجتمااعی؛    مساعكیت رتوسعه هم ستگی اجتماعی؛ 
رناختی های روانی اجتماعی ازجمله م لاهخودجور ی اجتماعی وهاتیفعالی بخ انسجامجمعی؛ 

عوامل راه اردی   ندش  لاا ارکان و اصول  بسیج ملی متقابالً متأثر ازاجتماعی م ثر بر بسیج ملی هست
رناختی استش هرگونه تاااوت در عوامال راه اردی نظاام     های  رواننظام سیاسی و عوامل و م لاه

جملاه  های  اجتمااعی مان  سیاسی منجر به بروز تااوت در م انی رناختی، احساسی، رفتاری پدیده
هاای  گیری بسیج و ماهیت بحران گردیاده درنتیجاه اتخااذ رویکردهاای متاااوتی در عرصاه      رکل

گوناگون بسیج ملی و تحقق عینی آن  یعنی بسیج سیاسی، اقتصادی، اجتماعیر فرهنگی و نظامی را 
 در پی داردش 

انین وجوه متمایز و ممتاز نظام جشاشا  در بسیج ملای باه دلیال مرجعیات الهای قاوانین و ابتنااء قاو        
ها به ررح زیار اسات؛ ساازگاری میاان الزاماات و ماهاوم بسایج ملای،         اجتماعی بر فطرت انسان

ساازی اصاول بسایج ملای )سارعت و      سازگاری من أ و الزامات تداوم بسیج ملای، ساهولت پیااده   
گیری بسیج ملی،  خودجوری و خودکنترلی رکل دهی وهمگانی بودن(، سهولت و سرعت سازمان

های بسیج ملی، باال بودن ضامانت تحقاق و تاداوم بسایج ملای،  تماایز در م ناای        کاهش هزینه و
 گیری بسیج ملیشهای سنجش بحران و درنتیجه رکلم ارکت مردم در بسیج ملی، تمایز در مالک
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راه ردی نظام سیاسی) محقق(:  رابطه روان ناختی اجتماعی و بسیج ملی متأثر از عوامل 3رکل  

شاشا اسات  پی انهاد   : با توجه به اینکه نتایج این تحقیق ناظر بر ظرفیت بالقوه بسایج ملای در ج  پیشنهاد-ب 

ها صورت یترناسی و چگونگی به فعلیت درآوردن این ظرفگردد تحقیقات دیگری در خصو  آسیبمی

اختصا  یاباد   روان ناسی اجتماعی و بسیج ملیآن در سرفصل درس بسیج ملی بخ ی به  گیردش عالوه بر

دری( گرددشو نتایج این تحقیق و وجوه تمایز و متمایز جمهوری اسالمی در خصو  قابلیت بسیج ملی ت  
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ماهیت و ابعاد تهدید و  دهی درکشكل

 شرایط بحران

و  همگرایی  اجتماعیاحساس مسئولیت و   

 تهییج عمومی

 اتخاذ رویكرد بسیج ملی و بذل وسع و  

 توان اجتماعی

  یانگیزش  اجتماع

   

   رفتار  اجتماعی
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 فهرست منابع:

   منابع فارسی -الف

 قرآن کریمش ترجمه محمدمهدی فوالدوند 

 امیرک یرش تهرانانت ارات ش "فقیهوالیت "(ش1311) ()حضرت امام خمینی 

 ن ر اسراء؛ چاپ سوم، قم ش "فقیه، والیت فقاهت و عدالتوالیت"(ش1361اهلل جوادی آملی)آیت 

 (ش 1311ب یریه حسین)"دان گاه تهرانش ش "انقالب و بسیج سیاسی 

 (1368پور احمدی، حسینش) "           قادرت و امنیات نارم در نظاام جهاانی، باا تأکیاد بار نقاش و جایگااه
؛ جلاد ساوم   "مجموعه مقاالت همایش ملی بسیج و قدرت نرم"،"فرهنگ و امنیتقدرت نرم "ش"بسیج

 ش تهرانش()دان گاه امام صادق

  1362چاپ زیتون قم، چاپ اول  ؛"روان ناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی"جمعی از م لاان؛ 

  (1386چگینی، حسنش )"ساازمان برناماه ش    بنادی، ریزی ش و بودجاه ریزی استراتهیکی، برنامهنظام طرح

 تهران ،دان گاه عالی دفاع ملی "بودجه مدیریت امور دفاعی

 (ش1363حاجی صادقی، ع داهلل)"انت ارات زمزم هدایتش قم شش "فلساه و نظام سیاسی اسالم 

  (1312دالور، علی و کورکی ،)"ن ر ویرایش، تهران  ،"روش تحقیق آمیخته 

 (ش1362رع انی سارویی، رمضان)"فقیاه در  ش نماینادگی ولای  "  ()مردمی اماام خمینای   راه رد بسیج

 معاونت سیاسی؛ تهرانش -نیروی مقاومت بسیج

 (ش 1311رع انیان، رمضانعلی )"      ارزریابی نقش و میزان م ارکت بسایج دان اجو و طل اه در مقابلاه باا
دان اگاه عاالی   رساله دکتاری   "تهدیدات نرم علیه انقالب اسالمی و تدوین راه رد ارتقاء آن در ک ور

 دفاع ملی

 تاریخچاه  "(ش1313اششش رج ی، محمودش سلیمان پناه سیدمحمد؛ میرساپاه اک ار)  صدیق سروستانی، رحمت
 ش انت ارات سمتش تهرانش"(1رناسی اسالمی )رناسی، درآمدی به جامعهجامعه

   (1311صااری نیا، مجیادش )"  سانجی مقیااس واکانش روانای در جمعیات      بررسای خصوصایات روان
 11-112صو هجدهم، اجتماعی رماره رناسیروان هایپهوهش فصلنامه"رانیای

 ( ش 1368عطارزاده، مجت ی)"مجموعه مقااالت  ش"بسیج رهیافت عملی بنیاد امنیت ملی بر پایه قدرت نرم

 تهرانش ،()همایش ملی بسیج و قدرت نرم؛ جلد سومش دان گاه امام صادق

 (ش 1363علویان مرتضی)" ش انت ارات م سسه آموزری و پهوه ی امام "پایری سیاسیجامعهروحانیت و

 قمش  ،()خمینی

 ( 1361فیروزآبادی، سید حسن) "فصلنامه علمای   "بررسی تأثیر فرهنگ بسیجی بر امنیت ملی ک ور- 

 1-11، صو 12پهوه ی دان گاه عالی دفاع ملی ستاد کل نیروهای مسلح سال دهم، رماره 
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 (1311قاسمی، احمد )"رسااله دکتاری    "هاای اجتمااعی مجاازی   ین راه رد بسیج در حوزه را که تدو

 1311دان گاه عالی دفاع ملی 

 انت اارات مرکاز آماوزش مادیریت     ."م ی دولتای مدیریت سیاسی و خ "(ش1313اصیر)کاظمی، علی

 دولتی تهرانش

  ،چاپ اول، ن ر اساطیرش تهران 1312،"روان ناسی اجتماعی"لئونارد برکوویتز 

    محمدی عراقی، محمود؛ صدیق سروستانی، رحمت اششش؛ رج ی، محمود؛ سلیمان پناه، سید محماد؛ میار

،انت اارات سامت؛   "(2رناسای اساالمی)  رناسی، درآمدی به جامعاه م انی جامعه"ش(؛ 1313سپاه، اک ر)

 تهرانش

 مادیریت  ش دان اگاه عاالی دفااع ملای، دان اکده      "تقریرات درس بسیج ملای "(ش 1361پور قدیر)نظامی

 راه ردیش

 (ش1311نورائی منوچهر)"دان گاه علوم استراتهیك، تهرانش ،"ریزی بسیج ملیریزی و برنامهطرح 

 (ش1366هارمیان فرد زاهد)")دان گاه عالی دفاع ملیش تهرانشش "جهاد دفاعی) اصول و الزامات 

 (1316هومن، حیدرعلی،)"چاپ سومش ، قم، ن ر اسرا،"والیت فقیه،فقاهت و عدالت 

  (؛ 1312واعظی احمد)"قم: پهوه گاه حوزه و دان گاه ش ،"نظریه تاسیر متن 

 منابع انگلیسی –ب 

- Charles Stangor(2012) "Social Psychology Principles" 

- Rajiv Jhangiani and Dr. Hammond Tarry (2014)"Principles of Social Psychology 

1st International Edition" 

- Dictionary of military and associated terms, 2005,compiled by Sayyad Shirazi 

training and research center 
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