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شناسایی راهبردهای مطلوب نظام جمهوری اسالمی  ایران در 

)( مدیریت فرهنگ انتظار، بر مبنای دیدگاه های امام خمینی

چکیده
جایگاه مهم باورداشت مهدویت در نظام معارف دین مبین اسالم و رابطة مستقیم و دو طرفة آن با انقالب 
اسالمی، نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را بر آن می دارد تا در راستای مدیریت فرهنگ انتظار، راهبردهای 
درخوری اتخاذ کند. این راهبردها اگرچه به رشتة تدوین در نیامده اند اما از رهگذر بررسی دیدگاه های بنیانگذار 
انقالب اسالمی  حضرت امام خمینی )ره( قابل شناسایی و تحلیل هستند. برای این منظور در پژوهش حاضر، 
با استفاده از روش تحلیل مضمون، متن اندیشه های آن بزرگوار طی سه مرحله پردازش مضامین، ترکیب و 
تلخیص شده اند که منتج به شکل گیری هشت مضمون فراگیر گردید که در واقع راهبردهای مورد نظر این 
پژوهش را تشکیل می دهند. راهبردهای شناسایی شده، سپس مورد تحلیل های مقایسه ای قرار گرفتند. این 
راهبردها به ترتیب اهمیت عبارتند از: تأکید بر ترابط مهدویت و انقالب اسالمی، ترسیم تصویر شوق آفرین و 
برانگیزاننده از آرمان مهدویت، نهادینه سازی فرهنگ انتظار در اقشار خاص و گروه های مرجع، تبیین معنای 
صحیح فرهنگ انتظار و آسیب شناسی آن، تأکید بر فراشیعی، فرادینی و جهانی بودن موعودگرایی، بهره گیری از 
فرصت و مزیت اماکن و مناسبت های مهدوی، بسط مبانی معرفتی مهدویت، تأکید بر عدالت خواهی به عنوان 

ویژگی مهم دولت زمینه ساز ظهور و جامعة منتظر.
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1. مقدمه

باورداشت مهدویت که از اّمهات معارف دینی به شمار می رود، ذاتاً حرکت آفرین و امیدبخش 

است. این اندیشه چنانچه به نحوی صحیح در وجود انسان نهادینه شود و تعالی یابد، اعتقادات، 

اخالقیات، سبک زندگی و در یک کالم، فرهنگ او را دگرگون ساخته و فرهنگ انتظار را شکل 

می دهد. پُر واضح است که این نهادینه سازی و تعالی بخشی، اگر در مقیاس یک جامعه فراگیر شود، 

تحول فرهنگی عظیمی  را در پی خواهد داشت. همان باورداشت و فرهنگی که انقالب شکوهمند 

اسالمی  به رهبری حضرت امام خمینی )ره( از یک سو شکل گیری خود را وام دار آن است و از 

سوی دیگر غایت خود را رشد و تعالی آن و ایجاد بسترهای الزم برای تحقق آن وعدة حتمی الهی 

و آرزوی دیرین بشر تعیین نموده است. 

این ترابط و پیوند وثیق، نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران )که در ادامه مختصراً نظام ج.ا.ا 

ذکر می شود( را بر آن می دارد تا به منظور توسعة فرهنگ انتظار و صیانت از آن در برابر انواع 

انحرافات و دشمنی ها، راهبردهای درخوری اتخاذ کرده و نصب العین مدیران و سیاستگذاران 

نهادها و سازمان های تحت حاکمیت خود قرار دهد.

از آنجا که چنین راهبردهایی تا کنون به رشتة تدوین در نیامده و اعالم نگشته است، شناسایی 

روشمند آن راهبردها، از رهگذر بررسی و تحلیل متون راهبردی راه مناسبی به نظر می رسد. متون 

راهبردی شامل دیدگاه های رهبران انقالب اسالمی و اسناد باالدستی  است که به صورت جداگانه قابل 

مطالعه و تحلیل خواهد بود. در اینجا با توجه به اهمیت دیدگاه های بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی 

حضرت امام خمینی )ره( در شکل گیری و پیشرفت انقالب اسالمی  و نظام مقدس جمهوری اسالمی 

 ایران و اولویت داشتن دیدگاه های ایشان بر دیگر متون راهبردی، پژوهش حاضر متکفل شناسایی 

راهبردهای مطلوب نظام ج.ا.ا در جهت مدیریت فرهنگ انتظار از منظر امام راحل )ره( می باشد.

با توجه به آنکه داده های اصلی پژوهش از جنس متن هستند، می بایست روشی اتخاذ گردد که 

بتواند از رهگذر بررسی و تحلیل مضامین متون، راهبردهای مطلوب را آشکار ساخته و به صورت 

شفاف ارائه کند. بر این اساس از میان روش های پژوهش، روش تحلیل مضمون مناسب ارزیابی 

می شود. تحلیل مضمون، با مراحل سه گانة خود در جهت تحلیل و تفسیر متون، این امکان را 
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فراهم می سازد تا از متون اولیه به گزاره های کلی، جدید و قابل تعمیم دست یافت. این گزاره های 

کالن، با توجه به عینک راهبرد شناسی که محقق از ابتدا تا انتهای تحقیق بر چشم دارد، همان 

راهبردهای مطلوب را تشکیل می دهند. راهبردهایی که محورهای کلیدی مورد نظر امام )ره( در 

راستای مدیریت فرهنگ انتظار را می نمایانند. 

پیش از شرح روش تحقیق، توضیح اجمالی مفاهیم مندرج در موضوع نوشتار و انجام بحث 

و بررسی های  اصلی پژوهش، الزم به ذکر است که پژوهش حاضر منحصراً با رویکرد به موضوع 

تحقیق صورت گرفته است بنابراین اوالً به دنبال ترسیم منظومة فکری آن امام راحل )ره( پیرامون 

آموزة مهدویت نبوده و ثانیاً آن دسته از دیدگاه های معّظم له که به دلیل تقّدم زمانی بر پیروزی 

انقالب اسالمی، داللتی واضح و قوی بر راهبردهای مطلوب نظام جمهوری اسالمی  ایران ندارند، 

بیرون از دایرة بررسی ها قرار داشته و مورد تحلیل قرار نگرفته اند.

2. روش تحقیق

در این پژوهش، متن تمامی  سخنان امام خمینی )ره( از پیروزی انقالب اسالمی  به بعد، منتشر 

شده در کتاب صحیفه امام )ره( به صورت مطالعات کتابخانه ای-اسنادی بررسی شد و داده هایی 

که صریحاً یا ضمناً در ارتباط با مسئله مدیریت فرهنگ انتظار شناخته شدند، تفکیک، گردآوری 

و سپس با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند.

2-1. روش تحلیل مضمون

از آنجایی که غرض اصلی در اینجا، شناسایی راهبردهای مطلوب نظام ج.ا.ا در جهت مدیریت 

فرهنگ انتظار از رهگذر تحلیل دیدگاه های امام )ره( است، روش تحلیل مضمون که از روش های 

پرکاربرد تحلیل های کیفی است استفاده گردیده است. 

فرآیند روش تحلیل مضمون، از جستجو در الگوهای معانی و مسائل بالقوة درون داده ها شروع 

می شود و با ارائة شکلی انتزاع شده از مضامین متون، پایان می یابد. این فرآیند در خالل آمد و 

شدهای فراواِن محقق میان داده های اولیه و مضامین تولید شده توسط خود او صورت می گیرد.
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بویاتزیس1 معتقد است »تحلیل مضمون، روشي است براي: دیدن متن؛ برداشت و درک مناسب 

از اطالعات ظاهراً نامرتبط، تحلیل اطالعات کیفي، مشاهدة نظام مند شخص، تعامل، گروه، موقعیت، 

سازمان و یا فرهنگ و تبدیل داده هاي کیفي به داده هاي کمي.« )شیخ زاده و همکاران، 1390: 153(.

2-2. مراحل تحلیل مضمون

کینگ و  هاروکز2 در سال 2010 با بررسي و جمع بندي تالش هاي دیگر پژوهشگران، فرآیندي 

سه مرحله اي را براي تحلیل مضمون ارائه داده اند؛ این فرآیند شامل سه مرحلة »پردازش توصیفی«، 

»پردازش تفسیري« و »یکپارچه سازي از طریق مضامین فراگیر« می باشد که شرح اجمالی آن 

در ادامه مي آید.

2-2-1. مرحلة اول: پردازش توصیفی

در این مرحله حداقل یک بار قبل از شروع تحلیل و تفسیر داده های اولیه، کل داده  ها مطالعه و 

ایده های ابتدایی و الگوهای کلی شناخته می شود. این مطالعه و ایده پردازی اولیه، اهمیتی فوق العاده 

دارد به نحوی که می توان گفت ستون فقرات مراحل بعدي را شکل مي دهد. اگرچه کدگذاري به 

عنوان محور اصلی روش تحلیل مضمون، در سراسر فرآیند تحلیل صورت مي پذیرد اما نخستین 

وهلة آن که به توصیف سادة داده های اولیه می پردازد، پردازش توصیفی نامیده می شود.

2-2-2. مرحلة دوم: پردازش تفسیری

گام دوم، زماني آغاز مي شود که پژوهشگر، داده ها را مطالعه کرده و با آنها آشنا گردیده؛ 

همچنین فهرستي اولیه از ایده هاي موجود در داده ها و نکات جالب آنها، تهیه کرده باشد؛ لذا این 

گام، مستلزم ایجاد مضامین پایه از داده ها است. در این گام، از مضامین براي تقسیم داده هاي متني 

به قسمت هاي قابل فهم و استفاده مانند بند، عبارت، کلمه یا سایر معیارهایي که براي تحلیل الزم 

است استفاده مي شود. مضامین موجود در چارچوب پردازش، باید حد و مرز کاماًل مشخصی داشته 

باشند، به گونه اي که تغییرپذیر و یا تکراري نباشند. همچنین مضامین باید محدود به قلمروي 

تحقیق و متمرکز بر موضوع باشد. 

1. Boyatzis.
2. King & Horrocks.
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خروجی این مرحله، مضامین پایه نامیده می شوند. به اعتقاد استرلینگ1 مضامین پایه مضامینی 

هستند که مبّین نکتة مهمی در متن بوده و با ترکیب آنها مضمون سازمان دهنده ایجاد می 

شود. )همان:160(.

2-2-3. مرحلة سوم: یکپارچه سازی

در این مرحله که به تحلیل، در سطحي کالن تر از مضامین پایه پرداخته می شود، مضامین 

پایة مشترک و مشابه که قابلیت تشکیل مضامین فراگیرتری را دارند در قالب مضامینی کلی تر 

گردآوري مي شوند. اساساً در این مرحله، مضامین تجزیه و تحلیل مي شوند و به نحوة ترکیب و 

تلفیق مضامین مختلف جهت تشکیل مضمون سازمان دهنده، توجه مي شود. )مهری و همکاران، 

 .)83-82 :1393

مضامینی که از رهگذر اجرای این مرحله به دست می آیند، سازمان دهنده نامیده می شوند. 

مضامین سازمان دهنده، مضامین پایه را حول یک محور سازمان می دهند و حلقة اتصال میان 

مضامین پایه و فراگیر هستند.

تکرار این مرحله به تولید مضامین فراگیر خواهد انجامید. مضامین فراگیر، کالن ترین سطح 

مضامین هستند که تمامی یا بخش عمده ای از مضامین سازمان دهنده را در خود جای می دهند.

به طور خالصه، طی سه مرحلة پردازش، مضامین در سه دستة پایه، سازمان دهنده و فراگیر، 

طبقه بندی و به صورت »جداول قالب های مضامین« نمایش داده می شوند و سپس در قالب »شبکة 

مضامین« به تصویر در می آیند و با استفاده از »تحلیل های مقایسه ای« مورد بررسی بیشتر قرار می گیرند. 

در تحقیق حاضر، سه مرحلة پیش گفته کاماًل متناسب با هدف تحقیق به اجرا در آمده اند، 

چرا که متون اصلی طی سه مرحله غربال، پاالیش و ترکیب با رویکرد راهبردشناسی، تبدیل به 

مضامینی آنچنان فراگیر شده که اتصافشان به وصف راهبرد را کاماًل قابل قبول می نماید. به بیان 

روشن تر، مضامین فراگیر که محصول نهایی تحلیل مضمون را تشکیل می دهند، راهبردهایی 

هستند که از بررسی متن منویات امام خمینی )ره(، برای مدیریت صحیح فرهنگ ناب انتظار در 

جمهوری اسالمی ایران استنباط شده اند.

1.  Attride Stirling.
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3. مفهوم راهبرد مدیریت فرهنگ انتظار

پیش از پرداختن به تحلیل و بررسی مضامین دیدگاه های امام راحل )ره( درباره موضوع تحقیق، 

بیان مقصود از مفهوم راهبرد مدیریت فرهنگ انتظار که در این پژوهش محوریت دارد ضروری می نماید.

3-1. تعریف راهبرد مدیریت فرهنگ انتظار

از آنجا که این مفهوم در هیچ اثر علمی مورد تعریف قرار نگرفته است و پرداخت تفصیلی به 

این موضوع که مستلزم ذکر تعاریف و توصیفات مفاهیم مندرج در آن یعنی راهبرد، مدیریت، 

فرهنگ و انتظار ظهور می باشد از عهدة پژوهش حاضر خارج است، برای تبیین آن ناچار از ارائة 

تعریفی محقق ساخته از مفهوم مزبور، با استفاده از ادبیات علمی معتبر علوم انسانی و معارف 

اسالمی مرتبط با آن مفاهیم چهارگانه هستیم.

بر اساس آنچه اندیشمندان علوم انسانی و نیز کارشناسان حوزة مهدویت درباره مفاهیم راهبرد1، 

مدیریت2، فرهنگ3 و انتظار4 طرح نموده اند، راهبرد مدیریت فرهنگ انتظار که در این پژوهش به 

دو امر »نظام جمهوری اسالمی  ایران« و »دیدگاه های امام خمینی )ره(«  مقّید می شود را می توان 

اینگونه معرفی نمود: »هر ایدة کالن، طرح فراگیر یا تصمیم اساسی که از دیدگاه امام راحل )ره( 

با توجه به فرصت ها و تهدیدهای محیط انقالب اسالمی، در راستای رهبری و کنترل فعالیت ها در 

1. رک: کویین جیمز براین و هنری مینتزبرگ و  جیمز رابرت ام، مدیریت راهبردي: فرآیند راهبرد، چاپ 
سوم، تهران، مؤسسة عالی آموزش و تحقیق مدیریت و برنامه ریزی، 1382، ص15؛ و فرد آر دیوید، مدیریت 
استراتژیک، ترجمة سیدمحمد اعرابی  و محمد تقی زاده مطلق، چاپ بیست و هفتم، تهران، دفتر پژوهشهای 

فرهنگی، 1392، ص 29.
2. رک: سیدمهدی الوانی، مدیریت عمومی، چاپ نوزدهم، تهران، نی، 1382، صص17- 18؛ و علی رضاییان، 
اصول مدیریت، چاپ پانزدهم، تهران، سمت، 1383، ص7؛ و علی محمد اقتداری، سازمان و مدیریت، ، 

چاپ39، تهران، مولوی، 1388، ص61.
3. اتو کالین برگ، روانشناسی اجتماعی، جلد1، ترجمة علی محمد کاردان، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات علمی-
فرهنگی، 1376، ج1، ص95؛ و ادگار شاین، فرهنگ سازماني، ترجمة محمد ابراهیم محجوب ، چاپ اول، تهران، 
نشر فرا، 1383، ص30؛ و منوچهر محسنی، جامعه شناسی عمومی، چاپ هفدهم، تهران، طهوری، 1380، ص114.

4. رک: حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، چاپ سوم، تهران، مرکز نشر آثار العالمه المصطفوی، 
1430ق، ج12، ص166؛ و لطف اهلل صافی گلپایگانی، انتظار عامل مقاومت، چاپ اول، قم، مرکز تنظیم و نشر 
آثار آیه اهلل العظمی صافی گلپایگانی، 1393، ص11؛ و محمد صدر، تاریخ الغیبة الکبری، چاپ اول، بیروت، 
دار التعارف للمطبوعات، 1402ق، جلد1، ص291؛ و مرتضی مطهری، قیام و انقالب مهدی از دیدگاه فلسفة 
تاریخ، ص14؛ حسن مالیی، کاوشی مفهوم شناسانه در سبک زندگی منتظرانه، فصلنامة انتظار موعود، سال 

چهاردهم، شمارة44، بهار1393، ص63.
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قلمرو فرهنگ انتظار، با هدف رشد و تعالی آن در ایران و یا جهان برای نظام ج.ا.ا مطلوب باشد و 

در نهایت به ایجاد جامعة منتظر و زمینه ساز ظهور منجر گردد.«

عالوه بر تعریف مفهوم راهبرد مدیریت فرهنگ انتظار، شناخت سطوح مدیریت فرهنگ انتظار، 

حوزه های مدیریت راهبردی و نیز الیه های فرهنگ انتظار، می تواند نسبت به ایجاد درک بهتر و 

کامل تر از آن مفهوم مفید واقع شود. 

3-2. سطوح مدیریت فرهنگ انتظار

مدیریت در سازمان های بزرگ معموالً از سه سطح برخوردار است:

1.  مدیریت عملیاتی

2.  مدیریت میانی

3.  مدیریت عالی )رضاییان، 1383: 29-27(.

بر این اساس، مدیریت فرهنگ انتظار که ناظر بر مسئولیت سازمان های فرهنگی مردمی و 

حاکمیتی نسبت به رشد و تعالی باورداشت مهدویت و سبک زندگی منتظرانه در جامعه است را 

می توان در قالب این سه سطح مورد شناسایی قرار داد.

3-2-1. مدیریت عملیاتی فرهنگ انتظار

در این سطح معموالً به صورت مقطعی و کوتاه مدت، فعالیت هایی نظیر برگزاری مراسم های 

مهدوی در ایام و مناسبت های مرتبط با مهدویت و تولید و انتشار محتوای مناسب با فرهنگ انتظار 

انجام می گیرد. غالب سازمان های مردم نهاد و گروه های اجتماعی دارای رویکرد دینی نظیر هیئت 

مذهبی، معموالً در همین سطح به بازتولید و ترویج معارف مهدویت می پردازند.

3-2-2. مدیریت میانی فرهنگ انتظار

جهت دهی به مدیریت عملیاتی فرهنگ انتظار و حمایت از آن، بر عهدة مدیران فرهنگی سطح 

میانی است. مدیریت میانی فرهنگ انتظار که در بخش  ستادی و مرکزی سازمان های فرهنگی، 

ارگان های انقالبی و واحدهای فرهنگی سازمان های دولتی استقرار دارد، حلقة اتصال مدیریت عالی 

و مدیریت اجرائی است. این سطح از مدیریت، مسئول آسیب شناسی و نیازسنجی فعالیت های 

مهدوی، جذب و تخصیص منابع مورد نیاز جهت تقویت و گسترش آن فعالیت ها و متکّفل انجام 

تحقیقات و مطالعات و ارائة گزارش  به مدیریت عالی است.
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3-2-3. مدیریت عالی فرهنگ انتظار

مدیریت در سطح عالی که دارای رویکرد راهبردی به فرهنگ انتظار است و شامل برنامه ریزی 

و نظارت راهبردی و سیاستگذاری های کالن در این زمینه می شود، فعل حاکمیت است و مدیران 

سطح میانی طبعاً امکان و توان ورود به اینگونه امور را ندارند. 

خروجی کار مدیریت عالی می بایست، پایش و رصد محیطی، تدوین برنامه های راهبردی 

جهت رشد و تعالی فرهنگ انتظار در بخش های گوناگون، تدوین و ابالغ اسناد باالدستی و قوانین 

و مقررات الزم، آسیب شناسی جامع و برخورد متناسب با اقدامات پیدا و پنهان جریانات انحرافی 

مهدویت و مدعیان دروغین باشد. 

3-3. حوزه های مدیریت راهبردی

در اینجا ذکر این نکته مناسب است که  مدیریت راهبردی، دو موضوع کلی را پیگیری می کند، 

»یکی در حوزة بایدها و نبایدها و دیگری در حوزة چگونگی ها. در حوزة بایدها و نبایدها، مأموریت، 

چشم انداز و هدف ترسیم می شود و در حوزة چگونگی، راه رسیدن به بایدها تبیین می گردد.« 

)امیری، 1384: 39(. برای دستیابی به شناخت صحیح بایدها و نبایدها یا هنجارها از ایدئولوژی 

و الهیات متناسب با موضوع و برای پاسخ به پرسش از چگونگی، از ادبیات علمی  حوزة راهبرد 

بهره گیری می شود. در تحقیق حاضر تالش خواهد شد تا نسبت راهبردهای شناسایی شده با هر 

دو حوزة راهبردی روشن گردد.

3-4. الیه های فرهنگ انتظار

در مورد چیستی سطوح و الیه های فرهنگ، نظرات مختلف و البته مشابهی از سوی دانشمندان 

و متفکران ارائه شده است. بر اساس یک دیدگاه می توان فرهنگ را مشتمل بر چهار سطح و الیه 

دانست.

مبانی اعتقادی و مفروضات اساسی. 1

ارزش ها. 2

هنجارها یا الگوهای رفتاری. 3

نمادها و نشانه ها )افروغ، 1379: 182(.. 4
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3-4-1. الیه اول. مبانی اعتقادی و مفروضات اساسی فرهنگ انتظار

اولین و عمیق ترین سطح فرهنگ انتظار، دربردارندة نگرش کلی اسالم به مهدویت است که 

بر اساس آیات قرآن و احادیث معصومان )علیهم السالم( صورت بندی شده است. این سطح از 

فرهنگ انتظار، مستقیماً بر پایة سترگ نگرش توحیدی و اعتقاد به یگانگی مبدأ هستی و کمال 

صفات الهی بنا شده است. منتظران ظهور، دنیا را محل آزمایش و گذار می شناسند، نه غفلت، 

راحت طلبی و خوش گذرانی حیوانی. آنان مرگ را نه تنها شکست و نابودی تلقی نمی کنند، بلکه 

آن را سرآغاز حیات شیرین ابدی در آغوش پُر مهر پروردگار می دانند. بنابراین خود را موظف به 

رعایت عدالت و انصاف در همة امور می دانند.

از عناصر دیگر اعتقادی جامعة منتظر، ایمان همراه با معرفت نسبت به امام معصوم است. 

وقتی انسان، امام معصوم را دارای مقام دینی و سیاسی منبعث از توحید و در امتداد نبوت دانست، 

بینشی پیدا می کند که بر اساس آن، حاکمیتی غیر از حاکمیت خلیفة الهی بر سرتاسر گیتی را 

بر نمی تابد. »رشد بینش اسالمی  و ایمان توحیدی، جامعة منتظر را به تدریج، به سوی تعارض و 

مبارزه با نظام حاکم سوق می دهد. اندیشة »غلبه نهایی حق بر باطل« و »قطعی بودن پیروزی اهل 

تقوا بر کافران و منافقان و فاسقان«، اندیشه ای قرآنی و اسالمی  است که ما را در تبیین شاخصة 

»انتظار« در جامعة منتظر یاری می رساند.« )عرفان، 1390: 28(.

3-4-2. الیه دوم. ارزش های فرهنگ انتظار

روشن است که اعتقادات دینی علی الخصوص باورداشت مهدویت، ارزش هایی مبتنی بر اصول 

و مبانی دینی را تأیید و ترویج خواهند کرد و غیر آنها را نفی می کنند.

ارزش های فرهنگ مهدویت را می توان شامل این موارد دانست: »ارتباط معنوی با امام عصر 

)عج(؛ رعایت اخالص در عمل و پیراستن نیت؛ دشمن شناسی و دوست شناسی؛ توجه به دیدگاه ها 

و نظرات مراجع عظام تقلید؛ زدودن مطالب ضعیف و باورهای نادرست؛ توجه به کارکردهای 

مجالس و مراسمات مهدوی؛ گشودن زوایای جدید در طرح مباحث مهدوی؛ پرهیز از تعیین وقت 

برای ظهور؛ پرهیز از طرح مباحث سست و بی اساس.« )شفیعی سروستانی، 1387: 386-355(.
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3-4-3. الیه سوم. هنجارها و رفتارهای فرهنگ انتظار

اسالمی بودن یا غیر اسالمی بودن ارزش ها، اثر خود را در هنجارها و رفتارها نشان خواهد داد. 

با نهادینه شدن اعتقاد به منجی مصلح، و پایبندی به ارزش  های این اعتقاد، هنجارها و رفتارهایی 

متناسب با آن بروز خواهد کرد. رفتار فرد یا جامعة منتظر، بر مبنای بینش و نگرش صحیح به 

مقولة مهدویت شکل می گیرد. 

3-4-4. الیه چهارم. نمادها و نشانه های فرهنگ انتظار

از سویی اندیشة متعالی موعودگرایی شیعی، ظرفیت گسترده ای برای نمادپردازی در سطح ملی 

و جهانی دارد؛ و از دیگر سو مکاتب و فرهنگ های رقیب مانند جهانی سازی، دهکدة جهانی، پایان 

تاریخ، و نبرد آرماگدون، سال ها است که تالش می کنند از قابلیت های بی نظیر نمادها و نشانه ها در 

جهت منافع خود بهره برداری کنند. این دو موضوع، وظیفة مهدی پژوهان و نمادشناسان را سنگین تر 

می کند تا با تولید و عرضة نمادهای مهدوی، فرهنگ انتظار را بسط داده، کام تشنة جامعة بشری 

را با شهد گوارای معارف مهدوی سیراب نموده و زمینة تحقق وعدة الهِی ظهور را فراهم سازند. 

مبرهن است که نمادهای مهدوی، متناسب با معارف مهدویت و ارزش ها و هنجارهای آن، 

ساخته و پرداخته می شوند. این نمادها می توانند از جنس تولیدات رسانه ای، هنری، ادبی، علمی، 

آموزشی و ... باشند.

4. تحلیل مضمون دیدگاه های امام خمینی )ره(

بر اساس آنچه در بخش مربوط به تبیین روش تحلیل مضمون گفته آمد، به منظور اجرای 

نخستین مرحلة تحلیل مضمون یعنی پردازش توصیفی، ابتدا با بررسی هایی که در خالل انجام 

پژوهش حاضر صورت گرفت، مجموعة دیدگاه های حضرت امام خمینی )ره( که در قالب کتاب 

»صحیفة امام )ره(« منتشر شده است با محوریت کلیدواژه های مرتبط با موضوع پژوهش )مهدویت، 

انتظار، ظهور، زمینه سازی، منتظر، نام و القاب امام زمان )عج( و عبارات مرتبط با موضوع موعود 

و موعودگرایی( مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت تعداد 120 دادة اولیه )جمله، بند و پاراگراف( 

که حاوی مضامین قابل  استفاده در جهت دستیابی به هدف تحقیق یعنی شناسایی راهبردهای 

پیش گفته بودند مورد شناسایی و گردآوری قرار گرفتند.
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اولیه و زوایای  با پردازش تفسیری در داده های  ادامة مراحل سه گانة تحلیل مضمون،  در 

مختلف آنها تعداد 126 مضمون پایه تولید گردید که جلوگیری از تطویل بیش از جد متن این 

نوشتار، از ذکر تفصیلی آنها پرهیز می شود. سومین و آخرین مرحلة تحلیل مضمون که عبارت از 

یکپارچه سازی باشد، به تلفیق و ترکیب مضامین مشابه و هم سو اختصاص دارد. یکپارچه سازی 

منتج به شکل گیری 23 مضموِن سازمان دهنده شد که عبارتند از:

نقش فرهنگ انتظار در پیروزی انقالب اسالمی؛. 1

نقش فرهنگ انتظار در استمرار انقالب اسالمی؛. 2

نقش انقالب اسالمی در اصالح فرهنگ انتظار؛. 3

نقش انقالب اسالمی درگسترش فرهنگ انتظار؛. 4

جایگاه عدالت خواهی در جامعة منتظر و زمینه ساز ظهور؛. 5

جایگاه عدالت، صلح و امنیت و دیگر برکات مادی و معنوی در مدینة فاضلة مهدوی؛. 6

تأکید بر ویژگی امیدآفرینِی باورداشت مهدویت و نقش آن در تعالی جامعة منتظر؛. 7

رد جریان های انحرافی و قرائت های ناصواب از فرهنگ انتظار؛. 8

تأکید بر لزوم زمینه سازی برای ظهور؛. 9

تبیین آثار و لوازم اخالقی و تربیتی باورداشت مهدویت؛. 10

تبیین مؤلفه های اصلی انتظار صحیح ازجمله: تکلیف گرایی، قیام، جهاد و آماده سازی عملی،  . 11

قانع نشدن به وضع موجود و تالش برای دستیابی به وضع مطلوب؛

تبیین مقام شاهدیت و ناظریت و اثر تربیتی توجه به آن؛. 12

توجه به مقامات و اوصاف امام زمان )عج(؛. 13

نهادینه سازی فرهنگ انتظار در نیروهای مسلح؛. 14

نهادینه سازی فرهنگ انتظار در مسئولین و کارگزاران نظام؛. 15

نهادینه سازی فرهنگ انتظار در رسانه ها؛. 16

نهادینه سازی فرهنگ انتظار در حوزویان؛. 17
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نهادینه سازی فرهنگ انتظار در جوانان؛. 18

نهادینه سازی فرهنگ انتظار در بانوان؛. 19

توجه به اماکن مهدوی؛. 20

استفاده از فرصت مناسبت های مهدوی؛. 21

تأکید بر فراشیعی  بودن مهدویت و انتظار منجی؛. 22

تأکید بر فرادینی و جهان شمول بودن موعودگرایی.. 23

یعنی  مرحله  همین  تکرار  به  اقدام  مضامین  جامع ترین  و  کالن ترین  به  دستیابی  برای 

یکپارچه سازی، این بار بر روی مضامین سازمان دهنده شده که در پایان، تحلیل، تجمیع و ترکیب 

مضامین مزبور منجر به تولید هشت مضمون فراگیر گردید که عبارتند از:

تأکید بر ترابط مهدویت و انقالب اسالمی؛. 1

ترسیم تصویر شوق آفرین و برانگیزاننده از آرمان مهدویت؛. 2

تبیین معنای صحیح فرهنگ انتظار و آسیب شناسی آن؛. 3

بسط مبانی معرفتی مهدویت؛. 4

 نهادینه سازی فرهنگ انتظار در نهادها، اقشار خاص و گروه های مرجع؛. 5

بهره گیری از فرصت و مزیت اماکن و مناسبت های مهدوی؛. 6

تأکید بر فراشیعی، فرادینی و جهانی بودن موعودگرایی؛. 7

تأکید بر عدالت خواهی به عنوان ویژگی مهم دولت زمینه ساز ظهور و جامعة منتظر.. 8

از آنجا که در تمامی  مراحل پردازش و تحلیل، تفسیر و ترکیب داده ها و مضامین، مفهوم 

»راهبرد مدیریت فرهنگ انتظار« با تعریف و توضیحی که گذشت، مد نظر بوده و از این زاویه 

به داده ها نگریسته شده، مضامین فراگیر به دست آمده راهبردهای نظام ج.ا.ا در این مسئله را از 

منظر امام راحل )ره( نشان می دهند.
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از سویی ِصرف ذکر فهرست وار مضامین سازمان دهنده و فراگیر، نمای روشنی از چگونگی 

تحلیل ها و ترکیب ها را پیش روی قرار نمی دهد و به همین دلیل بیان نحوة گذار از متون خام 

اولیه به مضامین یکپارچه و فراگیر بس ضروری می نماید؛ از دیگر سو تنگی مجال، اجازه ذکر 

تمامی داده های اولیه و مضامین پایه )که غالب بر سه هزار واژه می باشد( را نمی دهد. بنابراین به 

منظور جلوگیری از تطویل بیش از اندازة متن حاضر، به عنوان یک نمونه در قالب جداول شمارة 

یک تا پنج تنها به قالب مضامین منتج به شناسایی راهبرِد »تبیین معنای صحیح فرهنگ انتظار 

و آسیب شناسی آن« اشاره می رود.

راهبرد: تبیین معنای صحیح فرهنگ انتظار و آسیب شناسی آن

مضامین 
سازمان دهنده

رد جریان های انحرافی و قرائت های ناصواب از فرهنگ انتظار

تأکید بر لزوم زمینه سازی برای ظهور

تبیین آثار و لوازم اخالقی و تربیتی باورداشت مهدویت

تبیین مؤلفه های اصلی انتظار صحیح از جمله: تکلیف گرایی، قیام، جهاد و آماده سازی 
عملی،  قانع نشدن از وضع موجود و تالش برای دستیابی به وضع مطلوب

جدول )1(. قالب مضامین سازمان دهندة تشکیل دهندة راهبرد
»تبیین معنای صحیح فرهنگ انتظار و آسیب شناسی آن«
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مضمون سازمان دهنده: رد جریان های انحرافی و قرائت های ناصواب از فرهنگ انتظار

مضامین پایه

لزوم انتظار عملی و فعال و رد انتظار منفعالنه
هشدار نسبت به انحراف اعتقادی انجمن حجتیه

لزوم اقدام عملی برای زمینه سازی و رد قرائت منفعالنه از انتظار

تخطئة شدید دیدگاه انجمن حجتیه

رد رویکرد حداقلی نسبت به فرهنگ انتظار

رد انتظار منفی و رویکرد انحرافی منفعالنة تکلیف گریز نسبت به فرهنگ انتظار

رد رویکرد مبتنی بر توسعة ظلم و جور یا سکوت در قبال آن نسبت به فرهنگ انتظار

رد دیدگاه باطل دانستن حکومت اسالمی در عصر غیبت

رد انتظار منفی و رویکرد مبتنی بر توسعة ظلم و جور یا سکوت در قبال آن نسبت به 
فرهنگ انتظار

مضامین پایه

رد دیدگاه باطل دانستن حکومت اسالمی در عصر غیبت

افشای نقش دولت های استعمارگر در تولید و گسترش قرائت های انحرافی از فرهنگ انتظار

رد انتظار منفی و قرائت های منفعالنه و انحرافی از فرهنگ انتظار

جدول )2(. قالب مضامین پایة تشکیل دهندة مضمون سازمان دهندة
»رد جریان های انحرافی و قرائت های ناصواب از فرهنگ انتظار«

مضمون سازمان دهنده: تأکید بر لزوم زمینه سازی برای ظهور

مضامین پایه

تأکید بر وظیفة همگان در ایجاد زمینه های ظهور

لزوم کسب آمادگی عمومی برای ظهور امام زمان )عج(

ابراز امید نسبت به نقش آفرینی انقالب اسالمی در زمینه سازی ظهور

لزوم ایجاد اسباب و زمینه های ظهور و آماده ساختن جهان برای آن

جدول )3(. قالب مضامین پایة تشکیل دهندة مضمون سازمان دهندة
»تأکید بر لزوم زمینه سازی برای ظهور«
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مضمون سازمان دهنده: تبیین آثار و لوازم اخالقی و تربیتی باورداشت مهدویت

مضامین پایه
عدم تأثیرگذاری اسالمی سازی ظواهر )بدون توجه به محتوا( در جلب رضایت حضرت

تأکید بر نقش تهذیب نفس در زمینه سازی ظهور

جدول )4(. قالب مضامین پایة تشکیل دهندة مضمون سازمان دهندة
»تبیین آثار و لوازم اخالقی و تربیتی باورداشت مهدویت«

مضمون سازمان دهنده: تبیین مؤلفه های اصلی انتظار صحیح از جمله: تکلیف گرایی، قیام، جهاد و 
آماده سازی عملی،  قانع نشدن از وضع موجود و تالش برای دستیابی به وضع مطلوب

مضامین پایه

معرفی صفت »قائم« به عنوان قیام کنندة ِلّ و به عنوان وظیفة منتظران

لزوم انتظار عملی و فعال و رد انتظار منفعالنه

رضایت امام زمان )عج( از حج در گرو شکستن سکوت و قیام مسلمین علیه بت های زمانه

لزوم اقدام عملی برای زمینه سازی و رد قرائت منفعالنه از انتظار

شناخت و عمل به وظیفه در هر زمان، ویژگی انتظار حقیقی

تبیین جایگاه وظیفه شناسی و وظیفه گرایی در مفهوم انتظار

معرفی مسئلة تشکیل حکومت به عنوان یکی از وظایف منتظران

برشمردن جهاد به عنوان تکلیف منتظران تا زمان ظهور

رد دیدگاه باطل دانستن حکومت اسالمی در عصر غیبت

رد انتظار منفی و رویکرد مبتنی بر توسعة ظلم و جور یا سکوت در قبال آن نسبت به 
فرهنگ انتظار

رد دیدگاه باطل دانستن حکومت اسالمی در عصر غیبت

جدول )5(. قالب مضامین پایة تشکیل دهندة مضمون سازمان دهندة
»تبیین مؤلفه های اصلی انتظار صحیح«
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5. بررسی و تحلیل راهبردهای شناسایی شده

در این بخش تالش می شود با استفاده از تکنیک هایی که روش تحلیل مضمون در اختیار قرار 

می دهد، نظیر »شبکة مضامین« و »تحلیل های مقایسه ای«، نتایج تحلیل مضمون که از رهگذر پردازش 

در سه سطح پایه، سازمان دهنده و فراگیر، کشف و شناسایی شده اند، را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. 

5-1. شبکة مضامین راهبردهای مدیریت فرهنگ انتظار در کالم امام خمینی )ره(

روشی که نتایج تحلیل مضمون را به صورت شکل ارائه می کند، ترسیم شبکة مضامین است. 

آنچه شبکة مضامین عرضه مي کند، نقشه اي شبیه تارنما به مثابة نمایش گر خروجی تحلیل ها 

است که فارغ از نگاه سلسله مراتبی، رابطة مضامین را نشان می دهد. 

در شکل شمارة یک، بیضی مرکزی اشاره به موضوع اصلی تحقیق یعنی راهبرد مدیریت فرهنگ 

انتظار دارد و الیه دوم و میانی دربردارندة مضامین فراگیر یا همان راهبردهای هشت گانة شناسایی 

شده به منظور حل مسئلة اصلی پژوهش است. الیة بیرونی مشتمل بر مضامین سازمان دهندة 

دخیل در شکل گیری راهبردها است.

راهبردمدیریت 
فرهنگ انتظار

راهبردمدیریت 
فرهنگ انتظار

شکل )1(. شبکة مضامین
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5-2. تحلیل های مقایسه ای راهبردهای مدیریت فرهنگ انتظار در کالم امام خمینی )ره(

برای شناخت و درک بهتر نسبِت میان داده ها، مضامین و راهبردها، انجام تحلیل هایی که به 

مقایسة میان اطالعات می پردازند مناسب خواهد بود. بدین منظور در ادامه، تحلیل های مقایسه اِی 

مورد نیاز ارائه می شود.

5-2-1. تحلیل مقایسه ای پوشش داده ای راهبردها در اندیشة امام خمینی )ره( در سنوات مختلف

در این تحلیل، تعداد داده های اولیة شناسایی شده بر اساس سنواتی که داده ها در آنها توسط 

امام خمینی )ره( مطرح و بیان شده اند، تفکیک می شوند و به این ترتیب، میزان افزایش و کاهش 

آنها در طی دوران رهبری معظم له قابل مشاهده خواهد بود.

از دقت در نمودار شمارة 1 روشن می شود که سال های ابتدایی و انتهایی رهبری امام خمینی 

)ره( بیشترین تعداد داده ها را در بر دارند. توجه داشته باشید که مالک احصاء داده ها از بهمن ماه 

سال 1357 می باشد و بیانات و مکتوبات مربوط به ماه های قبل از آن تعّمداً از دایرة بررسی های 

این تحقیق خارج هستند. لذا اندک بودن تعداد داده ها در آن سال مربوط به ضیق بودن محدودة 

زمانی مورد مطالعه است. چنانچه نسبت سنجی انجام بگیرد، داده های سال 1357 به بالغ بر 20 

داده می تواند برسد. در مورد سال پایانی حیات معظم له نیز همین بحث مطرح می شود. چنانچه 

داده های احصاء شده در سال 1368 که مربوط به بیانات و مکتوبات امام راحل )ره( تا 14 خرداد 

آن سال که سالروز رحلت آن پیر فرزانه است، به همان نسبت در ماه های بعدی تکرار می شد به 

بالغ بر 25 داده می توانست برسد.

همان طور که نمودار نشان می دهد، سال 1358 اوج توجه و تأکید امام خمینی )ره( بر معارف 

مهدویت بوده اما در سال های دفاع مقدس، اشارات معظم له به این موضوع کم تر گردیده است. 

به جز سال 1362 که به دلیل توجه ویژة ایشان به خطر جریانات انحرافی مهدویت در آن زمان، 

داده های بیشتری شناسایی شده است.
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ی )ره( بر معارف اوج توجه و تأکید امام خمین 1358دهد، سال همان طور که نمودار نشان می
است. به  گردیدهتر ات معظم له به این موضوع کمهای دفاع مقدس، اشاردر سال مهدویت بوده اما

که به دلیل توجه ویژة ایشان به خطر جریانات انحرافی مهدویت در آن زمان، داده 1362جز سال 
 های بیشتری شناسایی شده است.

 
 اندیشة امام خمینی )ره( ایای پوشش داده(. تحلیل مقایسه1نمودار )

 
به  راهبردها در اندیشة امام خمینی )ره( در سنوات مختلفای سیر تحلیل مقایسه. 5-2-2

 صورت تفکیکی
هرکدام از راهبردهای کشف و شناسایی شده، بر اساس فراوانی مضامین پایة تشکیل دهندة آنها 

تواند نکات ذی قیمتی را در سنوات مختلف، سیرهای متفاوتی دارند که توجه و دقت در آنها می
 ن اهمیت آنها در متون راهبردی به دست دهد.در زمینة درک بهتر میزا

-دهد که هر کدام از راهبردهای شناسایی شده، در سالآید نشان مینمودارهایی که در ادامه می

 های مختلف پس از انقالب اسالمی، چه سیری را طی کرده و چه فراز و فرودهایی داشته است.
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نمودار )1(. تحلیل مقایسه ای پوشش داده ای اندیشة امام خمینی )ره(

5-2-2. تحلیل مقایسه ای سیر راهبردها در اندیشة امام خمینی )ره( در سنوات مختلف به صورت 

تفکیکی

هرکدام از راهبردهای کشف و شناسایی شده، بر اساس فراوانی مضامین پایة تشکیل دهندة 

آنها در سنوات مختلف، سیرهای متفاوتی دارند که توجه و دقت در آنها می تواند نکات ذی قیمتی 

را در زمینة درک بهتر میزان اهمیت آنها در متون راهبردی به دست دهد.

نمودارهایی که در ادامه می آید نشان می دهد که هر کدام از راهبردهای شناسایی شده، در 

سال های مختلف پس از انقالب اسالمی، چه سیری را طی کرده و چه فراز و فرودهایی داشته است.

الزم به ذکر است که این تحلیل بر اساس میزان پراکندگی مضامین پایة غیرتکراری صورت 

گرفته است. به این معنی که به منظور واقع نمایی بیشتر تحلیل ها، مضامین پایه ای که در دو یا 

چند مضمون سازمان دهنده مشترک بوده اند فقط یک بار حساب شده اند. محور عمودی، مربوط 

به فراوانی مضامین پایه است و محور افقی، سنوات را نشان می دهد. 
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5-2-2-1. تأکید بر ترابط مهدویت و انقالب اسالمی 

بر نقش آموزة مهدویت در  ناظر  از دو بعد تشکیل شده است. یک بعد  نخستین راهبرد، 

انقالب اسالمی دارد که این شامل نقش در پیروزی انقالب اسالمی و استمرار آن می شود، و بعد 

دیگر اشاره به نقش انقالب اسالمی در این باورداشت مهم دینی دارد که این نیز در بر دارندة دو 

محور است، یکی نقش انقالب اسالمی در اصالح فرهنگ انتظار و دیگری نقش در گسترش آن. 

همان طور که از نمودار شمارة دو مشخص است، اوج تأکیدات امام خمینی )ره( بر این مسئله، 

سال های ابتدایی پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی بوده است و در سال های بعد تأکید کمتری 

بر این مطلب صورت گرفته است.

الزم به ذکر است که این تحلیل بر اساس میزان پراکندگی مضامین پایة غیرتکراری صورت 
که در دو یا چند ای مضامین پایهها، نمایی بیشتر تحلیلگرفته است. به این معنی که به منظور واقع

اند. محور عمودی، مربوط به بار حساب شدهاند فقط یکمشترک بودهدهنده مضمون سازمان
 دهد. است و محور افقی، سنوات را نشان میمضامین پایه انی فراو

 تأکید بر ترابط مهدویت و انقالب اسالمی . 5-2-2-1
نقش آموزة مهدویت در  از دو بعد تشکیل شده است. یک بعد ناظر برنخستین راهبرد، 

 بعدشود، و میآن و استمرار انقالب اسالمی انقالب اسالمی دارد که این شامل نقش در پیروزی 
دو  در بر دارندةدیگر اشاره به نقش انقالب اسالمی در این باورداشت مهم دینی دارد که این نیز 

نقش در گسترش آن.  یدر اصالح فرهنگ انتظار و دیگرانقالب اسالمی محور است، یکی نقش 
له، ئسطور که از نمودار شمارة دو مشخص است، اوج تأکیدات امام خمینی )ره( بر این مهمان
های بعد تأکید کمتری بر های ابتدایی پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی بوده است و در سالسال

 این مطلب صورت گرفته است.
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نمودار )2(. تحلیل مقایسه ای سیر راهبرد »تأکید بر ترابط مهدویت و انقالب اسالمی« در منویات امام 
خمینی )ره(

5-2-2-2. ترسیم تصویر شوق آفرین و برانگیزاننده از آرمان مهدویت

ترکیب و تلخیص مضامینی که به نقش مفاهیم آرمانی آموزة مهدویت، نظیر عدالت گستری، 

فراگیری صلح و امنیت و دیگر کماالت مادی و معنوی جامعة مهدوی و نیز جامعة منتظر اشاره 

دارند، منجر به تشکیل این مضمون فراگیر به عنوان یک راهبرد شده  است. نمودار شمارة سه 

نشان می دهد که اوج تأکید بر این راهبرد مربوط به سال های ابتدایی انقالب اسالمی است و در 

سال های بعد، فرازهای ضعیفی دارد.
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در « تأکید بر ترابط مهدویت و انقالب اسالمی»ای سیر راهبرد (. تحلیل مقایسه2نمودار )
 )ره( خمینی منویات امام

 برانگیزاننده از آرمان مهدویت آفرین وترسیم تصویر شوق. 5-2-2-2

گستری، ترکیب و تلخیص مضامینی که به نقش مفاهیم آرمانی آموزة مهدویت، نظیر عدالت
فراگیری صلح و امنیت و دیگر کماالت مادی و معنوی جامعة مهدوی و نیز جامعة منتظر اشاره 

است. نمودار شمارة سه  دارند، منجر به تشکیل این مضمون فراگیر به عنوان یک راهبرد شده
های ابتدایی انقالب اسالمی است و در دهد که اوج تأکید بر این راهبرد مربوط به سالنشان می

 دارد.های بعد، فرازهای ضعیفی سال

 
آفرین و برانگیزاننده از آرمان ترسیم تصویر شوق»ای سیر راهبرد (. تحلیل مقایسه3نمودار )

 )ره( خمینی در منویات امام« مهدویت
 

 شناسی آن تبیین معنای صحیح فرهنگ انتظار و آسیب. 5-2-2-3
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نمودار )3(. تحلیل مقایسه ای سیر راهبرد »ترسیم تصویر شوق آفرین و برانگیزاننده از آرمان 

مهدویت« در دیدگاه های امام خمینی )ره(

5-2-2-3. تبیین معنای صحیح فرهنگ انتظار و آسیب شناسی آن 

همانگونه که از عنوان راهبرد مشخص است، این راهبرد تأکید بر آسیب شناسی و آسیب زدایی 

از فرهنگ اصیل انتظار و نیز تبیین معنای صحیح آن دارد. به سخن دیگر ، آن دسته از مضامین 

پایه ای که در قالب مضامین سازمان دهندة رد جریان های انحرافی و قرائت های ناصواب، لزوم 

این راهبرد را شکل  انتظار حقیقی دسته بندی شده اند،  لوازم  آثار و  زمینه سازی و مؤلفه ها و 

داده اند. نمودار شمارة چهار نشان می دهد که این راهبرد بر خالف دو راهبرد پیشین، متمرکز 

بر دو و سه سال ابتدایی انقالب اسالمی نیست و در برهه های مختلف، توسط امام راحل )ره( 

مورد تأکید قرار گرفته است.
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شناسی و آسیباز عنوان راهبرد مشخص است، این راهبرد تأکید بر آسیب گونه کههمان
دیگر ، آن دسته از سخن انتظار و نیز تبیین معنای صحیح آن دارد. به  زدایی از فرهنگ اصیل

های ناصواب، های انحرافی و قرائتدهندة رد جریانمضامین سازمانای که در قالب مضامین پایه
اند، این راهبرد را شکل بندی شدهها و آثار و لوازم انتظار حقیقی دستهسازی و مؤلفهلزوم زمینه

دهد که این راهبرد بر خالف دو راهبرد پیشین، متمرکز بر دو اند. نمودار شمارة چهار نشان میداده
های مختلف، توسط امام راحل )ره( مورد تدایی انقالب اسالمی نیست و در برههو سه سال اب

 تأکید قرار گرفته است.

 
شناسی تبیین معنای صحیح فرهنگ انتظار و آسیب»ای سیر راهبرد (. تحلیل مقایسه4نمودار )

 )ره( خمینی در منویات امام« آن
 

  بسط مبانی معرفتی مهدویت. 5-2-2-4
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نمودار )4(. تحلیل مقایسه ای سیر راهبرد »تبیین معنای صحیح فرهنگ انتظار و آسیب شناسی آن« 
در دیدگاه های امام خمینی )ره(

5-2-2-4. بسط مبانی معرفتی مهدویت 

این راهبرد اشاره به ورود مستقیم امام خمینی )ره( به مبحث معرفت افزایی در زمینة مبانی 

باورداشت مهدویت دارد. به این معنا که یکی از راهبردهای ایشان این بوده است که مبانی علمی 

و فکری این اندیشة دینی را به جامعه منتقل کنند و بدین وسیله فرهنگ انتظار را، در سطح 

مبانی نیز، تدبیر نمایند.

سازمان دهی مضامینی که به موضوع تبیین اوصاف و مقامات امام مهدی )عج( اشاره دارند، 

این راهبرد را نتیجه داده است. نکتة قابل توجه در این زمینه این است که ایشان از میان تمامی 

مقامات امام زمان )عج(، تأکید بیشتری بر مقامات حاضریت، ناظریت و شاهدیت حضرت داشته اند. 

همان طور که نمودار شمارة پنج نشان می دهد، این راهبرد در سال های ابتدایی انقالب اسالمی 

تأکیدات بیشتری را به خود اختصاص داده است. 
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افزایی در زمینة مبانی اشاره به ورود مستقیم امام خمینی )ره( به مبحث معرفتاین راهبرد 
باورداشت مهدویت دارد. به این معنا که یکی از راهبردهای ایشان این بوده است که مبانی علمی 
و فکری این اندیشة دینی را به جامعه منتقل کنند و بدین وسیله فرهنگ انتظار را، در سطح مبانی 

 بیر نمایند.نیز، تد

دهی مضامینی که به موضوع تبیین اوصاف و مقامات امام مهدی )عج( اشاره دارند، این سازمان
راهبرد را نتیجه داده است. نکتة قابل توجه در این زمینه این است که ایشان از میان تمامی مقامات 

اند. همان داشتهامام زمان )عج(، تأکید بیشتری بر مقامات حاضریت، ناظریت و شاهدیت حضرت 
های ابتدایی انقالب اسالمی تأکیدات دهد، این راهبرد در سالطور که نمودار شمارة پنج نشان می

 بیشتری را به خود اختصاص داده است. 

 
در منویات امام « بسط مبانی معرفتی مهدویت»ای سیر راهبرد (. تحلیل مقایسه5نمودار )

 خمینی )ره(
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نمودار )5(. تحلیل مقایسه ای سیر راهبرد »بسط مبانی معرفتی مهدویت« در دیدگاه های امام خمینی )ره(

5-2-2-5. نهادینه سازی فرهنگ  انتظار در نهادها، اقشار خاص و گروه های مرجع 

مضامین پایة تشکیل دهندة این راهبرد، به ترتیب بر نقش نیروهای مسلح و مسئولین و سپس 

فرهنگیان، رسانه ها، حوزویان، جوانان و بانوان. نمودار شمارة شش مبّین این واقعیت است که هرچه 

از پیروزی انقالب فاصله می گیریم، این راهبرد کم تر از تأکیدات امام راحل )ره( بهره مند می شود.

 های مرجع انتظار در نهادها، اقشار خاص و گروه فرهنگسازی نهادینه. 5-2-2-5

مضامین پایة تشکیل دهندة این راهبرد، به ترتیب بر نقش نیروهای مسلح و مسئولین و 
ها، حوزویان، جوانان و بانوان. نمودار شمارة شش مبیّن این واقعیت است سپس فرهنگیان، رسانه

مند تر از تأکیدات امام راحل )ره( بهرهاین راهبرد کم گیریم،که هرچه از پیروزی انقالب فاصله می
 شود.می

 
انتظار در نهادها، اقشار  سازی فرهنگنهادینه»ای سیر راهبرد (. تحلیل مقایسه6نمودار شمارة )

 )ره( خمینی در منویات امام« های مرجعخاص و گروه
 
 های مهدوی گیری از فرصت و مزیت اماکن و مناسبتبهره. 5-2-2-6

ها و اشاره به ظرفیت مکان که در قالب نمودار شمارة هفت به نمایش درآمده، این راهبرد
های منسوب به امام زمان )عج( در جهت احیاء، رشد و تعالی فرهنگ انتظار دارد. نمودار زمان

که برای  کند؛ این بدان دلیل استذیل، سیر ضعیف و البته مستمری را برای این راهبرد ترسیم می
های مهدوی، تنها از مضامین مربوط به نیمة دهندة مربوط به مناسبتتشکیل مضمون سازمان

ربیع االول استفاده است، آن هم به این صورت که هر سخنرانی یا پیام امام راحل )ره( 9شعبان و 
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نمودار شمارة )6(. تحلیل مقایسه ای سیر راهبرد »نهادینه سازی فرهنگ  انتظار در نهادها، اقشار خاص 
و گروه های مرجع« در دیدگاه های امام خمینی )ره(
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5-2-2-6. بهره گیری از فرصت و مزیت اماکن و مناسبت های مهدوی 

این راهبرد که در قالب نمودار شمارة هفت به نمایش درآمده، اشاره به ظرفیت مکان ها و 

زمان های منسوب به امام زمان )عج( در جهت احیاء، رشد و تعالی فرهنگ انتظار دارد. نمودار 

ذیل، سیر ضعیف و البته مستمری را برای این راهبرد ترسیم می کند؛ این بدان دلیل است که 

برای تشکیل مضمون سازمان دهندة مربوط به مناسبت های مهدوی، تنها از مضامین مربوط به 

نیمة شعبان و 9ربیع االول استفاده است، آن هم به این صورت که هر سخنرانی یا پیام امام راحل 

)ره( در این مورد، تنها یک مضمون پایه را تشکیل داده است، و نه بیشتر. لذا اندک بودن کدهای 

پایة این راهبرد، نشان دهندة تأکید نداشتن، در آن نخواهد بود. مضافاً اینکه استمرار این راهبرد، 

البته وجود نداشتن مضامین  می تواند دلیل بر اهمیت آن نزد بنیانگذار انقالب اسالمی باشد. 

مرتبط با این راهبرد در سال های میانی دوران رهبری امام خمینی )ره(، امتیاز استمرار داشتِن 

این راهبرد را تضعیف می کند.

دهای پایة در این مورد، تنها یک مضمون پایه را تشکیل داده است، و نه بیشتر. لذا اندک بودن ک
در آن نخواهد بود. مضافاً اینکه استمرار این راهبرد، می نداشتن، دهندة تأکیداین راهبرد، نشان

یانگذار انقالب اسالمی باشد. البته وجود نداشتن مضامین مرتبط با نتواند دلیل بر اهمیت آن نزد ب
استمرار داشتنِ این راهبرد را های میانی دوران رهبری امام خمینی )ره(، امتیاز این راهبرد در سال

 کند.تضعیف می

 
گیری از فرصت و مزیت اماکن و بهره»ای سیر راهبرد (. تحلیل مقایسه7نمودار شمارة )

 در منویات امام خمینی )ره(« های مهدویمناسبت
 
 تأکید بر فراشیعی، فرادینی و جهانی بودن موعودگرایی . 5-2-2-7

مشترک بودن اندیشة مهدویت در بین تمامی فرق و مذاهب هفتمین راهبرد تأکید بر 
یابی اسالمی، و حتی در بین تمامی ادیان الهی، بلکه ادیان غیرالهی دارد. این ویژگی، قابلیت توسعه

دهد. نمودار شمارة هشت، المللی افزایش میهای ملی و بینباورداشت مهدویت را در عرصه
-های میانی را اثبات میالخصوص سالهای متمادی، علیسال این راهبرد در تأکید کم اما مستمر

  کند.

0

2

4

6

8

10

12

1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368

نمودار شمارة )7(. تحلیل مقایسه ای سیر راهبرد »بهره گیری از فرصت و مزیت اماکن و مناسبت های 
مهدوی« در دیدگاه های امام خمینی )ره(

5-2-2-7. تأکید بر فراشیعی، فرادینی و جهانی بودن موعودگرایی 

هفتمین راهبرد تأکید بر مشترک بودن اندیشة مهدویت در بین تمامی فرق و مذاهب اسالمی، 

و حتی در بین تمامی ادیان الهی، بلکه ادیان غیرالهی دارد. این ویژگی، قابلیت توسعه یابی باورداشت 

مهدویت را در عرصه های ملی و بین المللی افزایش می دهد. نمودار شمارة هشت، تأکید کم اما 
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مستمر این راهبرد در سال های متمادی، علی الخصوص سال های میانی را اثبات می کند. 

 
تأکید بر فراشیعی، فرادینی و جهانی بودن »ای سیر راهبرد (. تحلیل مقایسه8نمودار )

 )ره( خمینی در اندیشة امام« موعودگرایی
 
-خواهی به عنوان ویژگی مهم حکومت امام مهدی )عج( و دولت زمینهعدالت. 5-2-2-8

 ساز ظهور 
مند بوده که آن دهندة آن است که این راهبرد از تأکیدات اندکی بهرهنمودار شمارة نُه نشان

 باشد.هم محدود به نیمة نخست دوران رهبری امام راحل )ره( می

 
خواهی به عنوان ویژگی مهم حکومت امام عدالت»ای سیر راهبرد (. تحلیل مقایسه9نمودار )

 )ره( خمینی در منویات امام« ساز ظهورمینهمهدی )عج( و دولت ز
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نمودار )8(. تحلیل مقایسه ای سیر راهبرد »تأکید بر فراشیعی، فرادینی و جهانی بودن موعودگرایی« 
در اندیشة امام خمینی )ره(

5-2-2-8. عدالت خواهی به عنوان ویژگی مهم حکومت امام مهدی )عج( و دولت زمینه ساز ظهور 

نمودار شمارة نُه نشان دهندة آن است که این راهبرد از تأکیدات اندکی بهره مند بوده که آن 

هم محدود به نیمة نخست دوران رهبری امام راحل )ره( می باشد.

 
تأکید بر فراشیعی، فرادینی و جهانی بودن »ای سیر راهبرد (. تحلیل مقایسه8نمودار )

 )ره( خمینی در اندیشة امام« موعودگرایی
 
-خواهی به عنوان ویژگی مهم حکومت امام مهدی )عج( و دولت زمینهعدالت. 5-2-2-8

 ساز ظهور 
مند بوده که آن دهندة آن است که این راهبرد از تأکیدات اندکی بهرهنمودار شمارة نُه نشان

 باشد.هم محدود به نیمة نخست دوران رهبری امام راحل )ره( می

 
خواهی به عنوان ویژگی مهم حکومت امام عدالت»ای سیر راهبرد (. تحلیل مقایسه9نمودار )

 )ره( خمینی در منویات امام« ساز ظهورمینهمهدی )عج( و دولت ز
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نمودار )9(. تحلیل مقایسه ای سیر راهبرد »عدالت خواهی به عنوان ویژگی مهم حکومت امام مهدی 

)عج( و دولت زمینه ساز ظهور« در دیدگاه های امام خمینی )ره(
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5-2-3. تحلیل مقایسه ای سیر راهبردها به صورت تجمیعی

نمودار شمارة 10 سیر راهبردهای هشت گانه که در باال به شکل جداگانه ترسیم گردیدند 

را به صورت یکجا به نمایش می گذارد. این روش که در نمودارهای ذیل به تصویر کشیده شده 

است می تواند به درک دقیق تر سیر راهبردها در طی سال های مختلف کمک کند. بدین منظور 

مضامین پایة غیرتکراری راهبردها در هر سال با هم جمع شده است و اتصال آنها به یکدیگر، سیر 

ترکیب یافتة راهبردها را نشان می دهد.

 
 ای سیر راهبردها به صورت تجمیعیتحلیل مقایسه .5-2-3

گانه که در باال به شکل جداگانه ترسیم گردیدند را سیر راهبردهای هشت 10نمودار شمارة 
گذارد. این روش که در نمودارهای ذیل به تصویر کشیده شده به صورت یکجا به نمایش می

های مختلف کمک کند. بدین منظور تر سیر راهبردها در طی سالتواند به درک دقیقاست می
مضامین پایة غیرتکراری راهبردها در هر سال با هم جمع شده است و اتصال آنها به یکدیگر، سیر 

 دهد.یافتة راهبردها را نشان میترکیب

 
 )ره( به صورت تجمیعی خمینی منویات امامای سیر راهبردها در (. تحلیل مقایسه10نمودار )

 

 ای تأکیدات راهبردهاتحلیل مقایسه .5-2-4
 دهندة میزان اهمیت آن ازتواند نشانمی پایه مضامینبرخورداریِ هر راهبرد از مقدار کمّی 

در سنوات مختلف لحاظ نشده  مضامیننظرگاه امام خمینی )ره( باشد. بدین منظور پراکندگی 
و در قالب  فراگیر مضامینپایه در  مضامیناست. این موضوع بر اساس سنجش میزان فراوانی 
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نمودار )10(. تحلیل مقایسه ای سیر راهبردها در دیدگاه های امام خمینی )ره( به صورت تجمیعی

5-2-4. تحلیل مقایسه ای تأکیدات راهبردها

مقدار کّمی  برخوردارِی هر راهبرد از مضامین پایه می تواند نشان دهندة میزان اهمیت آن از 

نظرگاه امام خمینی )ره( باشد. بدین منظور پراکندگی مضامین در سنوات مختلف لحاظ نشده 

است. این موضوع بر اساس سنجش میزان فراوانی مضامین پایه در مضامین فراگیر و در قالب 

نمودار میله ای شمارة 11 به تصویر کشیده است. راهبردهای هشت گانه در قالب هشت ستوِن 

شماره گذاری شده ترسیم شده اند.
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همان طور که از وضعیت ستون های نمودار مشخص است، راهبرد شمارة یک، که به مسئلة 

رابطة دوطرفة بین انقالب اسالمی  و فرهنگ انتظار اشاره دارد، به مراتب بیشتر از دیگر راهبردها 

مورد تأکید امام خمینی )ره( بوده است.

کم ترین میزان تأکید را راهبرد شمارة شش به خود اختصاص داده که به موضوع بهره گیری 

از فرصت مکان ها و زمان های مرتبط با آموزة مهدویت اشاره دارد. البته همان طور که پیش تر 

اشاره شد، کمیت پایین در راهبرد شش نمی تواند نشان از کم اهمیت بودن آن باشد چراکه مالک 

اهمیت در این راهبرد را می توان استمرار آن در سنوات مختلف دانست و همان طور که در بخش 

تحلیل های مقایسه ای سیر راهبردها گذشت، راهبرد شش حائز این ویژگی می باشد. 

گانه در قالب هشت ستونِ به تصویر کشیده است. راهبردهای هشت 11ای شمارة نمودار میله
 اند.گذاری شده ترسیم شدهشماره

لة ئمشخص است، راهبرد شمارة یک، که به مسهای نمودار طور که از وضعیت ستونهمان
بیشتر از دیگر راهبردها  هنگ انتظار اشاره دارد، به مراتبو فررابطة دوطرفة بین انقالب اسالمی 

 تأکید امام خمینی )ره( بوده است.مورد 
گیری از ترین میزان تأکید را راهبرد شمارة شش به خود اختصاص داده که به موضوع بهرهکم

تر اشاره طور که پیشهای مرتبط با آموزة مهدویت اشاره دارد. البته همانها و زمانکانفرصت م
اهمیت بودن آن باشد چراکه مالک اهمیت تواند نشان از کمشد، کمیت پایین در راهبرد شش نمی

-طور که در بخش تحلیلتوان استمرار آن در سنوات مختلف دانست و همانمیرا در این راهبرد 

 . باشدمیای سیر راهبردها گذشت، راهبرد شش حائز این ویژگی مقایسههای 

 
 )ره( خمینی ای تأکیدات راهبردها در منویات امام(. تحلیل مقایسه11نمودار )
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نمودار )11(. تحلیل مقایسه ای تأکیدات راهبردها در دیدگاه های امام خمینی )ره(

5-2-5. تحلیل مقایسه ای راهبردها بر اساس اختصاص یافتگی به حوزه های مدیریت راهبردی

بر مبنای آنچه در بخش »حوزه های مدیریت راهبردی« گذشت، می توان تشخیص داد که 

کدامیک از راهبردها ناظر بر حوزة »چگونگی« و کدامیک ناظر بر حوزة »هنجاری« هستند. 

بر این اساس همان طور که جدول و نمودار ذیل به نمایش درآمده، راهبردهای یک، دو، سه، 

چهار، هفت و هشت که 83.5 درصد ازفراوانی مضامین پایه را شامل می شوند به هنجارهای مدیریت 
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فرهنگ انتظار اختصاص دارند چرا که از جنس باید و نباید هستند و مأموریت ها، چشم انداز و 

اهداف را تعیین می کنند و در واقع به پرسش از چیستی مفهوم و الزامات فرهنگ انتظار و مدیریت 

آن پاسه می دهند؛ پرسشی که پاسخ آن را می بایست در ایدئولوژی، مفروضات اساسی و الهیات 

متناسب با موضوع جستجو کرد. 

اما راهبردهای پنج و شش که 16.5 درصد را در بر دارند، حوزة چگونگی را پوشش می دهند 

زیرا فارغ از چیستی مؤلفه های مرتبط با مدیریت فرهنگ انتظار، به طور مشخص به راه و روش 

حل مسئله در سطح عملیاتی و اجرایی می پردازند و نه در سطح علمی و اندیشه ورزی. 

حوزه های راهبردیراهبردها

هنجاریچگونگیعنوانشماره

-تأکید بر ترابط مهدویت و انقالب اسالمی1

ترسیم تصویر شوق آفرین و برانگیزاننده از 2
-آرمان مهدویت

تبیین معنای صحیح فرهنگ انتظار و 3
-آسیب شناسی آن

-بسط مبانی معرفتی مهدویت4

نهادینه سازی فرهنگ انتظار در اقشار خاص و 5
-گروه های مرجع

بهره گیری از فرصت و مزیت اماکن و 6
-مناسبت های مهدوی

تأکید بر فراشیعی، فرادینی و جهانی بودن 7
-موعودگرایی

تأکید بر عدالت خواهی به عنوان ویژگی مهم 8
-دولت زمینه ساز ظهور و جامعة منتظر

جدول )6(. تحلیل مقایسه ای راهبردها بر اساس اختصاص یافتگی به حوزه های مدیریت راهبردی
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نمودار شمارة 12 این اختصاص یافتگی را در قالب تصویر دو ستون مشتمل بر مضامین پایة 

تشکیل دهندة راهبردها به نمایش می گذارد.

 های مدیریت راهبردییافتگی راهبردهای به حوزه(. میزان اختصاص12نمودار )

 
 های فرهنگ انتظارای راهبردها بر اساس تمرکز بر الیهتحلیل مقایسه .5-2-6

توان مشخص نمود که ارائه شد، می« های فرهنگ انتظارالیه»بر پایة توضیحاتی که در بخش 
درصد بر الیة  30.8فرهنگ تمرکز دارد. راهبرد دو، چهار و هفت با هر راهبرد، بر روی کدام الیة 

درصد بر الیة  11ها، راهبرد پنج با درصد بر الیة ارزش 52.7مبانی، دو راهبرد یک و سه با 
 تمرکز دارند. درصد بر الیة نمادها 5.5هنجارها و راهبرد شش با 

ها ز نظر میزان فراوانی، الیة ارزشکند، اطور که جدول شمارة پنج بیان میبنابراین همان
بیشترین حجم از مضامین راهبردی را به خود اختصاص است ولی از نظر تعداد راهبردهای ناظر 

های هنجارها ها، الیة مبانی با مشارکت دادن سه راهبرد، در صدر قرار دارد. الیهبر هرکدام از الیه
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تأکید بر ترابط مهدویت و انقالب ترسیم تصویر شوق آفرین
تبیین و آسیب شناسی فرهنگ انتظار بسط مبانی معرفتی
نهادینه سازی در  اقشار و گروه ها بهره گیری از فرصت اماکن و مناسبتها
فرامذهبی و فرادینی بودن موعودگرایی تأکید بر عدالت خواهی دولت و جامعه منتظر

نمودار )12(. میزان اختصاص یافتگی راهبردهای به حوزه های مدیریت راهبردی

5-2-6. تحلیل مقایسه ای راهبردها بر اساس تمرکز بر الیه های فرهنگ انتظار

بر پایة توضیحاتی که در بخش »الیه های فرهنگ انتظار« ارائه شد، می توان مشخص نمود 

که هر راهبرد، بر روی کدام الیة فرهنگ تمرکز دارد. راهبرد دو، چهار و هفت با 30.8 درصد بر 

الیة مبانی، دو راهبرد یک و سه با 52.7 درصد بر الیة ارزش ها، راهبرد پنج با 11 درصد بر الیة 

هنجارها و راهبرد شش با 5.5 درصد بر الیة نمادها تمرکز دارند.

بنابراین همان طور که جدول شمارة پنج بیان می کند، از نظر میزان فراوانی، الیة ارزش ها 

بیشترین حجم از مضامین راهبردی را به خود اختصاص است ولی از نظر تعداد راهبردهای ناظر 

بر هرکدام از الیه ها، الیة مبانی با مشارکت دادن سه راهبرد، در صدر قرار دارد. الیه های هنجارها 

و نمادها، هر کدام یک راهبرد را به خود اختصاص داده اند، تنها با این تفاوت که راهبرد اختصاص 

پیدا کرده به الیة هنجارها، از فراوانی مضامین بیشتری برخوردار است.
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الیه های فرهنگ انتظارراهبردها

نمادهنجارارزشمبانیعنوانش

---تأکید بر ترابط مهدویت و انقالب اسالمی1

ترسیم تصویر شوق آفرین و برانگیزاننده از آرمان 2
---مهدویت

تبیین معنای صحیح فرهنگ انتظار و آسیب شناسی 3
---آن

---بسط مبانی معرفتی مهدویت4

نهادینه سازی فرهنگ انتظار در اقشارخاص و 5
---گروه های مرجع

بهره گیری از فرصت و مزیت اماکن و مناسبت های 6
---مهدوی

تأکید بر فراشیعی، فرادینی و جهانی بودن 7
---موعودگرایی

تأکید بر عدالت خواهی به عنوان ویژگی مهم دولت 8
---زمینه ساز ظهور و جامعة منتظر

جدول )7(. تحلیل مقایسه ای راهبردها بر اساس تمرکز بر الیه های فرهنگ انتظار

نمودار شمارة 13 این اختصاص یافتگی را در قالب تصویر چهار ستون مشتمل بر مضامین پایة 

تشکیل دهندة راهبردها به نمایش می گذارد.



62

دو فصل نامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی/ شماره نهم/ پاییز و زمستان 1396

 
 های فرهنگ انتظاریافتگی راهبردها به الیه(. میزان اختصاص13نمودار )

 
 گیری نتیجهبندی و جمع. 6

عدم تدوین و ارائه راهبردهای مطلوب مدیریت فرهنگ انتظار، شناسایی آن راهبردها از 
سازد. پر واضح منویات بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( را ضروری می

است که صحت این شناسایی بدون در پیش گرفتن روش تحقیق مناسب قابل تضمین نخواهد 
تحقیق، روش تحلیل مضمون دارای تناسب بیشتری با هدف پژوهش  هایبود. از میان روش

ترین سازد که مهمحاضر شناخته شد. تحلیل مضمون منویات امام راحل )ره( روشن می
راهبردهای قابل اتخاذ توسط نظام جمهوری اسالمی ایران به منظور مدیریت فرهنگ انتظار به 

 و فرینآ شوق تصویر ترسیم -2اسالمی؛  انقالب و مهدویت ترابط بر تأکید -1ترتیب عبارتند از: 
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تأکید بر ترابط مهدویت و انقالب ترسیم تصویر شوق آفرین
تبیین و آسیب شناسی فرهنگ انتظار بسط مبانی معرفتی
نهادینه سازی در  اقشار و گروه ها بهره گیری از فرصت اماکن و مناسبتها
فرامذهبی و فرادینی بودن موعودگرایی تأکید بر عدالت خواهی دولت و جامعه منتظر

نمودار )13(. میزان اختصاص یافتگی راهبردها به الیه های فرهنگ انتظار

6. جمع بندی و نتیجه گیری 

از  راهبردها  آن  انتظار، شناسایی  فرهنگ  مدیریت  مطلوب  راهبردهای  ارائه  و  تدوین  عدم 

دیدگاه های بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( را ضروری می سازد. پر واضح 

است که صحت این شناسایی بدون در پیش گرفتن روش تحقیق مناسب قابل تضمین نخواهد 

بود. از میان روش های تحقیق، روش تحلیل مضمون دارای تناسب بیشتری با هدف پژوهش حاضر 

شناخته شد. تحلیل مضمون دیدگاه های امام راحل )ره( روشن می سازد که مهم ترین راهبردهای 

قابل اتخاذ توسط نظام جمهوری اسالمی ایران به منظور مدیریت فرهنگ انتظار به ترتیب عبارتند 

از: 1- تأکید بر ترابط مهدویت و انقالب اسالمی؛ 2- ترسیم تصویر شوق آفرین و برانگیزاننده از 

آرمان مهدویت؛ 3- نهادینه سازی فرهنگ انتظار در اقشار خاص و گروه های مرجع؛ 4- تبیین 

معنای صحیح فرهنگ انتظار و آسیب شناسی آن؛ 5- تأکید بر فراشیعی، فرادینی و جهانی بودن 

موعودگرایی؛ 6- بهره گیری از فرصت و مزیت اماکن و مناسبت های مهدوی؛ 7- بسط مبانی معرفتی 

مهدویت؛ 8- تأکید بر عدالت خواهی به عنوان ویژگی مهم دولت زمینه ساز ظهور و جامعة منتظر.
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در میان پژوهش های صورت گرفته پیرامون مسئله تدبیر فرهنگ مهدویت، کتاب ها، مقاالت 

و پایان نامه های متعددی به رشتة تحریر درآمده اما هر کدام از جهتی دارای تفاوت اساسی با 

پژوهش حاضر می باشند، به دیگر سخن تا کنون پژوهشی علمی که بتواند راهبردهای مطلوب 

نظام جمهوری اسالمی ایران را بر اساس دیدگاه های حضرت امام خمینی )ره( مورد شناسایی 

قرار دهد، نگاشته نشده است.

شایان ذکر است که اجرا و تحقق یافتن راهبردهای شناسایی شده، در گام اول نیازمند تدوین 

»نگاشت نهادی« و سپس تعیین نوع و میزان مسئولیت نهادها و سازمان های مربوطه در قبال 

یکایک راهبردها می باشد. همچنین »فراتحلیل پژوهش های انجام شده در زمینة مدیریت فرهنگ 

انتظار« و نیز انجام پژوهش های مشابه پژوهش حاضر جهت »تحلیل مضمون دیدگاه های مقام 

معظم رهبری )دام ظله العالی(، متن اسناد باالدستی کشور و دیدگاه های صاحب نظران عرصة 

مهدویت« و »بررسی ابعاد مختلف راهبردهای شناسایی شده نظیر عوامل، زمینه ها، آثار و دالالت 

التزامی و تضمنی سیر حرکت راهبردها در طول دوران رهبری امام خمینی )ره(« ضروری می نماید 

تا بتوان به منظومه ای جامع و کامل از راهبردهای مدیریت فرهنگ انتظار دست یافت.

بدون تردید دستاورد این پژوهش که عبارت باشد از شناخت صحیح، اصولی و روشمند راهبردها 

می تواند راهگشای سیاستگذاران، مدیران و برنامه ریزان نظام ج.ا.ا در راستای رشد و تعالی فراگیر 

و پایدار فرهنگ ناب انتظار گردد.
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