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 چکيده
سیاسای نظاام  -جمله اعمال عبادی است که ماهیت اجتمااعی هاى اساسى حفظ نظام سیاسی و از نمازجمعه يكى از پايه

ماامین ارگفتماا  های اداره اماور ن  د. اهداف اين عبادت اجتماعی و سیاستکنداسالمی را بیشتر از هر عبادت ديگر متبلور می

های کاال  ای باا هادف تبیاین اهاداف و سیاساتتوساعه –کاه از ناوک کااربردی اين مقالاه ای دارد. در انقالب جايگاه ويژه

پردازی از در نظرياه گیری از متو  اساالمی و نرا  و انديشاه واليات فقیاهمنظور بهرهعه در گفتما  واليت فقیه است، بهنمازجم

( و ه)ر ت اماام ممینایها بر گفتما  امامین انقالب مبتنی بار فرمايشاات ح ارتفاده شد، تمرکز تحلیل دادهبنیاد اسرهیافت داده

تفاده از روش نوری و باا اساهاا جما العالی( و با استناد به فرمايشات ايشا  و بررسی اسناد باالدستی، دادهای )مدظلهامام مامنه

 تئوری( مورد تجزيه و تحلیل قرارگرفت.تحلیل محتوا کیفی و روش داده بنیاد )گراند 

توا  به حفاظ و تعمیاق ايماا  ماردم، وحادت و انساجام ب شای، از نتايج اين تحقیق در مصوص اهداف نمازجمعه می

شناسای، تعظایم شاعاار الهای و حاکمیات ب شای باه تحكیم نظام اسالمی و هدايت افكار عمومی اشاره کرد. همچنین دشمن

 ت.کال  در اداره امور نمازجمعه از ديگر نتايج اين تحقیق اسهای ها از سیاستارزش

 

 انقالب، نمازجمعه نیگفتمان امام ها،،استیاهداف، س ها:کليدواژه

                                        
 mabrahimi81@yahoo.com، نويسنده مسئول، ايمیل: ری و تربیت پاسداری امام حسیندانشگاه افس. استاديار 1

 نماينده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی. 2

 نمايندگی ولی فقیه در سپاه. استاديار در 3



 و همكارا  مهدی ابراهیمیامامین انقالب اسالمی:  گفتما  تحلیل در نمازجمعه امور اداره کال  هایسیاست و دافاهمقالة پژوهشی:        126

 

 

 مقدمه

 پا  از هجارت در مصاوص تشاكیل نلهوعلیهاهللصالیتادابیر پیاامبر اساالم  اولاینيكی از 

د  کارمااده ل حكاومتی از جملاه نن  در همه مساي کارگیریبهحكومت اسالمی احداث مسجد و 

ای شت نمازهاسپاه برای دفاک از حكومت نوپای اسالم بود. يكی از اموری که در اين زمینه نقش دا

اساالم  جمعه بود. در نمازجمعه صدر اسالم بسیج و سازماندهی نیروها جهات مقابلاه باا دشامنا 

ساالم روزجمعاه بزرگ اولیه ای هاجنگکه نمادگی و مروج تعدادی از  طوریبه ؛گرفتانجام می

در صادر » فرمايد: در اين زمینه می )ره(و پ  از فري ه نمازجمعه بوده است. ح رت امام ممینی 

 شاد، در نمااز جمعاهوقتى که بپا ماى رفت؛ يعنى، نماز جمعهاسالم از مسجدها لشكرها بیرو  مى

: 12ج1389ممینای، )اماام «.دها ستاد بودکردند. مسجهاى اسالم بسیج مىطوايف را براى مقابله با دشمن

اسات  های امن و مورد اعتماداک ملی، وجود رسانههای مؤثر در دفاز سوی ديگر يكی از بنیا  .(391

ا باقاام معظام رهباری مبه تعبیر  يک رسانه امین در اين زمینه باشد. عنوا بهتواند که نمازجمعه می

رنمد و اثرگااار اسات و حتای باا فاصاله ای کارسانه های پیشرفته امروزی نمازجمعهوجود رسانه

  .(14/7/82)ديدار با اامه جمعه سراسر کشور  ها جلوتر استزيادی از ديگر رسانه

 تاوده جمعاه، هار و شودمی موانده جماعت صورتبه که است هفتگی ایفري ه جمعه، نماز

 نظاام سیاسای و اجتمااعی ماهیات ربیاانگ نماز اين. نيندمی گرد ن  ادای برای مسلمانا  از عظیمی

 وماتحك مساؤوال  اعمال تأيید و قسط و عدل حكومت از اسالمی امت پشتیبانی مظهر و اسالمی

 و تقاوی کرد پیشه الهی، فرامین اجرای و اطاعت به مردم جمعه، نماز یهامطبه در. است اسالمی

 هتوصای مسالمانا ، باین وحادت و همبستگی راه در تالش و مود روزمره زندگی در پرهیزگاری

 مصاال  دربااره ؛شاوندمی نگااه مود جامعه نظامی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، امور از ؛شوندمی

 سااير باا رواباط و ررفتاا کیفیات و المللایبین هایپديده و وقاي  اسالمی، کشورهای و مسلمانا 

 رشاد معاه،جا میاساال موجوديات و و در نماز جمعاه اساتقالل شودمی بحث هادولت و هاملت

 .دارد بسزايی تأثیر ننا  بین همبستگی ايجاد و مردم یهانگاهی
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 بيان مسئله

دساتیابی  فردترين کشور مسلما  در جها ، داعیاههجمهوری اسالمی ايرا  در جايگاه منحصرب 

مساتمر در  طورباهرا دارد و  نلهوعلیهاهللصالیبه تمد  اسالمی تحت لوای اساالم نااب محمادی 

می های گوناگو  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی اسات. نناین نظااعرض تهديدات و هجمهم

زی را ساابرای حفظ و پايداری و توسعه مود نیازمند نهادهايی اسات کاه نقاش ابقاا  و اساتحكام

ن الگاوی رساد يكای از ايان نهادهاا، نهااد نمازجمعاه اسات. تادوينظر میکه به برای ن  ايفا کند

ين تارمهم سال از برپاايی ايان نهااد مقاد  از 43جمعه که با گاشت  اداره امور نمازراهبردی در 

 ،اضر اداره اماور نمازجمعاهدر حال حاين است که که وجود دارد  ایهاست و اساسا مسئلهدغدغه

های مهام در تادوين ی کاال  از مقولاههاسیاستفاقد الگوی راهبردی است. از ننجا که اهداف و 

اداره  ی است و با توجه به اينكه امامین انقاالب اساالمی در مصاوص نمازجمعاه والگوی راهبرد

تی ين اساناد باالدساتارمهميكای از  عنوا باهاند، فرمايشات ايشاا  داشته مهمیامور ن  فرمايشات 

 برای اين نهاد مقد  است.

واليات   ی اداره امور نمازجمعاه بار اساا  گفتمااهاسیاستهدف اين مقاله تبیین اهداف و 

مازجمعاه بار نی کال  اداره اماور هاسیاستسوال اصلی اين است که اهداف و بنابراين  فقیه است.

 اسا  گفتما  واليت فقیه کدام است؟

ی اداره اماور هاسیاساتتبیین اهداف و »در اهمیت و ضرورت اين تحقیق بايد گفت همچنین 

شاد.  های اين عبادت سیاسی مواهادنمازجمعه، منجر به شنامت بیش از پیش مسئولین از ظرفیت

در  وجاودم فرصات از گیاریهای مؤثر در اداره اماور نمازجمعاه، بهرهها و شامصشنامت مولفه

 .اسات انقاالب اساالمی شاده تعیاین پایش از یهاانرما  باه رسید  و اهداف امتیار برای تحقق

د  جا  مففاول مانای کاال  اداره اماور نمازجمعاه موهاسیاساتنپردامتن باه تبیاین اهاداف و 

ا در پای رگیری مناسا  از فرصات تربیباو  نمازجمعاه ی اين نهاد مقد  و عدم بهرههاتوانمندی

 «مواهد داشت.
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 مباني نظری

 پیشینه تحقیق

لیكن در هیچكادام از ننهاا  ؛ازجمعه به شرح ذيل انجام گرفته استهايی با موضوک  نمپژوهش

 ت:فقیه مورد کنكاش و بررسی قرار نداشته اس موضوک دکترين نمازجمعه  و گفتما  واليت
( پیشینه تحقیق1جدول)  

 عنوان
 نویسنده و 

 محل نشر
 نتایج

مقاله علمی پژوهشی با 

 و جمعه نماز»  عنوا :

 جامعة ادارۀ در ن  نقش

 «اسالمی

 و جاسبی عبداهلل

 اسماعیل محمد

 علوم نشريه، انصاری

  دانشگاه انسانی

 8 شماره اصفها 

 1376 تابستا 

 گاهدياد از جمعاه نماز اسالم، در جمعه جايگاه و مقام مقاله اين در

 جمعاه نمااز نماازگزارا ، وظاايف و شارايط( جمعاه سورۀ) قرن 

 نمااز هایمطبه و اساسی اصول اجتماعی، فراگیر نهاد يک عنوا به

 نمااز م تلاف هاینقش جمعه، نماز فقهی و تاري ی شواهد جمعه،

 رفتااری، تربیتای سیاسی، اجتماعی، رکتمشا ارتباطی، نقش جمعه،

 رفتارهاای. اسات گرفتاه قرار بررسی و بحث مورد( نظامی) رزمی

 نشاأت سیاسای و اجتمااعی م تلاف هایزمینه در انسا  گوناگو 

 و ياند رساوم، و نداب هاا،ارزش نرا، اعتقاادات، باورهاا، از گرفته

 تواندمی جمعه نماز اسالمی جامعة يک در رواين از. است ن  اصول

 .گیرد قرار هاانسا  رفتار و امالق اسا  و پايه

نامه کارشناسی ارشد پايا 

 عبادی ناین»با عنوا : 

 و جمعه نماز سیاسی

 اسالمی نظام در ن  نقش

 و قرن  ديدگاه از

 «حديث

 ،شعاعی اصفر علی

 کارشناسی نامه پايا 

 اصول ارشد، دانشگاه

 به 1387قم الدين

 عبداهلل راهنمايی

 مدیمح

 توجاه با جمعه نماز جايگاه ن  در که روايی مباحث تحقیق اين در

  ن در کاه قرننی مباحث و السالم علیهم معصوم پیشوايا  س نا  به

 سانی و شیعه م تلف تفاسیر به توجه با جمعه نماز به مربوط نيات

 بررسای از پا  فقهی مباحث. است گرفته قرار نقد و بررسی مورد

 و جمعاه نمااز فقهای حكم مصوص در سالمیا مااه  فقها  نرا 

 نمااز احكاام معتبار، مناب  از استفاده با قول، هر به مربوط ادله ذکر

 تربیتای، مباحاث. اسات شده بیا  اسالمی مااه  ديدگاه از جمعه

 شاده بررسی است جمعه نماز گوناگو  ابعاد که اجتماعی و سیاسی

 ازنم که است شده گیری نتیجه ماکور مباحث به توجه با درپايا ، و

 یاجتمااع و سیاسی بعد دارای معنوی، و تربیتی بعد بر عالوه جمعه

 .است نیز

مقاله علمی پژوهشی با 

 جمعه نماز»عنوا : 

-عبادی ایفري ه

 «سیاسی

 پژوهشی فصلنامه

، اسالمی حكومت

 شماره، نهم سال

 83 تابستا ، دوم

 نهااد به ايگاهپ جمعه نزديكترين نمازهای مقام معظم رهبری نگاه از

 ايان رهباری دساتگاه کاار از ب شای که هايی پايگاه است؛ رهبری

 در اساتقامت باه کنند و می توجیه را دهند؛ مردممی انجام را کشور

 پیشارفته هایرسانه وجود با که است ایرسانه. نمايند می وادار راه

 وعظمت اسالم عزت نشا . گاار استو اثر کارنمد همچنا  امروزی
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 عنوان
 نویسنده و 

 محل نشر
 نتایج

 داشته جاذبه بايد مرکز اين که است اين ق یه اصل. است مانا مسل

 باشد.

مقاله علمی پژوهش با 

 سیاست ارکا »عنوا : 

 دورا  در ايرا  ایمنطقه

 بر تكیه با سازندگی

 جمعه نماز هایمطبه

 «تهرا 

 مسعودنیا، حسین

. نجفی داوود

 و سیاسی تحقیقات

 بهار المللی بین

1390 

 ای انهکتاب ابزار از استفاده با تحلیلی -صیفیتو شیوه به که پژوهش

 ماارجی سیاسات مساووال  ساازندگی دورا  در. است شده انجام

 دیپايبن عین در عملگرايی، رويكرد ات اذ با ايرا  اسالمی جمهوری

. ردندک اقدام مارج جها  با سازنده تعاملی به انقالب، نرمانگرايی به

 تحمل عمومی افكار جنگ، ما ز احوال و اوضاک بود  حاکم دلیلبه

 و ايارا  میاا  ديپلماتیاک رواباط تجديد نظیر امور برمی پايرفتن

 ايان شپااير نماده بايستمی عمومی افكار لاا نداشت؛ را عربستا 

 هایهمطبا از دولت رای  عنوا به هاشمی نقای و شدمی تحوالت

 .کرد استفاده عمومی افكار سازی نماده برای جمعه نماز

ه دکتری با عنوا : رسال

 قدرت و نيینی ارتباطات»

 بررسی ايرا ؛ در سیاسی

 جمعه نماز متقابل روابط

 در جمعی هایرسانه و

 رياست انت ابات

 «جمهوری

 میرعابدينی، احمد

 عالمه دانشگاه

 1387 طباطبايی

 نياین تارينمهم عنوا به جمعه، نماز که داد نشا  پژوهش اين نتايج

 بارای زمیناه ايجااد در ای عماده نقاش کشاور، در سیاسای عبادی

 نياین ايان همچناین،. است داشته مردم نزد حكومت اقتدار پايرش

 دتايی مراکز سوی به دهندگا  رای هدايت و ارشاد در است توانسته

 باه دهیجهات و رای، هاای صاندوق و سیاسای قادرت تحكیم و

 نياین تارينمهم يعنی جمهوری، رياست انت ابات ويژه به انت ابات

 اجرا را کشور در حاکمیت اعمال وظیفه از ب شی ايرا ، در سیاسی

 .کند

 

های ن  نیاز ها نه تنها به دکترين بلكه باه مولفاهواقعیت اين است که ماحصل همه اين پژوهش

 فقیه در اداره اماور نمازجمعاه پردامتاه نشاده اسات. پاردامتن باهمنتج نشده و به گفتما  واليت

ه واليات فقیا ساز و يكی از ابعاد ن ، بر اسا  گفتما جهتزجمعه در ارکا  موضوک اداره امور نما

 .نونوری اين تحقیق است

 مباني نظری

 نماز جمعه در اسالم

 رانوناا  وادى مساجد در جمعاه را نماز و شد مارج قبا  از جمعه روز در (نلهوعلیهاللّهصلّى) پیامبر

 مديناه در ح ارت کاه اسات نمازجمعاه اولاین ايان و فرمود اقامه عوف بن سالم بنى مجم  در

ايان مطلا  کاه  .(494: 1، ج1364)ابن هشام، ؛(310: 9ق، ج1422)ثعلبی،؛ (1075: 2ج ق،1385)بالغی، است  موانده
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در نساتانه تاسای  اولاین دولات  (نلهوعلیهاللّهصالّى)اولین نماز جمعه اسالم از طرف ح رت پیاامبر 

یت دارد و پیوند نزديک و عمیق بین نماز جمعاه باا اماور سیاسای و اسالمی برگزار شد، بسیار اهم

توا  گفت برگازاری نمااز جمعاه تجلای مهمای از دهد و میحاکمیت اسالم را به موبی نشا  می

 حاکمیت اسالم بوده است.

 نمازجمعه در قرآن کريم و روايات معصومین)علیهم السالم(

ه جمعه قارن  کاريم يكباار سور 9در نيه -1 :اردد وجود نيات از دسته سه جمعه نماز مورد در

 بار را ننها( السالمعلیهم) معصومین اامه که نياتی-2. به صراحت از نمازجمعه نام نورده شده است

 بع ای کاه اسات نياتی-3  (1-3/بروج) (238 /بقره) ( 30 /اعراف)مانند  :اندداده تطبیق نمازجمعه

(. 41( )حاج/43بقاره/( )204)اعاراف/«  :از عبارتناد کاه انددهکر تطبیق نمازجمعه بر را ننها فقها از
 (21: 1387)باقری، 

تَأْنَفَمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ إِيمَاناً وَ احْتِسَ»فرمايند: می ونله(علیهاللّه)صلّىاکرمپیامبر ابان بابوياه، ) «الْعَمَالَ اباً اساْ

اهاانش را رب به نمازجمعه بیايد، مادا گنکسی که برای رضای مدا و برای اجر و ق .(427: 1ج ،1363

هاايی کاه در مصاوص گاامالساالم( )علیاهصاادق امام  کند.ب شد و از نو برای او حساب باز میمی

هلل جسادها ما من قدم سعت الای الجمعاة اال حارم ا»فرمودند:  ،شودسوی نمازجمعه برداشته میبه

تاش   را بار ننمگر ننكه مدا بد   ،شود داشتهبر جمعه هیچ قدمی نیست که در راه نماز ؛«علی النار

لَاۀَ لَاهُ ا مُتَعَمِّاداً فَلَاامَنْ تَرَکَهَ»فرمود: ( السالمعلیه) امام باقر .(3 : 5ج ق، 1409)حرعاملی،  حرام می سازد  «صاَ

مواناد یهرک  بدو  عار و بدو  دلیل نمازجمعه را رها کناد، نماازی کاه م ؛(425: 3ج ،1369 ،کلینی)

رهبارا  و  اگار در ساه نیاز بااساالم دارد لادر روايت ديگر از امام علی علیاه ارزش ندارد. میلی

 ،ناوری) : نمازجمعه، جهاد با دشمن، مناسک حاجپیشوايا  مود م الفت ورزيد، هالك مواهید شد

 .(7: 6ج 1365

 انواع اهداف سازماني

ف کوتاه مدت. اهاداف سه نوک هدف دارند: هدف بلندمدت، هدف میا  مدت و هد هاسازما 

ماالال پانج )بلندمدت اهدافی هستند که سازما  قصد دارد در يک مقطا  زماانی مااص در نيناده 

اهاداف میاا   .(31: 1382)نهنگارا ، سازما  حرکت کناد و مأموريت  راهبرددر مسیر دستیابی به  (سال
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)علای احمادی،  رود در مدت حدود يک تا سه سال حاصل شودمقصدهايی هستند که امید می ،مدت

تاوا  ريزی معموال يک ساله مایمقصدهايی هستند که در دوره برنامه ،. اهداف کوتاه مدت(10: 1386

انتظار دستیابی به ننها را داشت و بايد قابال سانجش، کمای، نالشاگر، واقعای، ساازگار باا سااير 

هاای در هماا  حوزه.  اهداف کوتاه مادت (10: 1389)علی احمدی،  بندی شده باشدو اولويت هاهدف

تر باود  و تر باود  زماا  و مشا صشاوند و تفااوت ننهاا در کوتااهاهداف بلند مدت تعیین می

ناه کسای  (1:کننادمیهای زير بحاث تر بود  ننهاست. اهداف کوتاه مدت راج  به پرسشجزيی

رهاا باياد ناه موقا  ايان کا (3دقیقا نه کارهايی بايد انجام پايرد؟  (2سازد؟ اهداف را محقق می

 گیرند؟ اهداف در کدام زمینه سازمانی قرار می (4انجام شود؟ 

اهبردهاا ری ساالنه اهمیت ماصی دارند در حالی کاه در تادوين هاهدفدر اجرای راهبردها  

 .(227: 1390)حسن بیگی،  های بلندمدت مهم هستندهدف

  ي سازمانهاسیاستتعیین 

عاالی ياا ماديريت ارشاد  وسایله ماديرا و به صاورت رسامیبههای سازما  معموال سیاست

ود ب شای ساازمانی را بهباکنند که با اين وسایله اثارند؛ زيرا ننها احسا  میشوسازما  تعیین می

وسایله بدين. وجود ن واهد نمادتر سازما ، بهدگی در سطوح پايینب شیده و هیچ نوک ابهام و پیچی

ه در کاوسیله عاواملی ممكن است گاهی سیاست به. کننداز هر نوک ت اد يا تعارضی جلوگیری می

 کنادهای کاه دولات صاادر مید؛ مالال دساتورالعملشومارج از محیط سازما  قرار دارند، تعیین 

 .(492-493: 1375، ستونر، جیمز و فريمن، ادوارد)ا

 نمازجمعه در گفتمان واليت فقیه

ار است. با مطالعاه در مكتوباات و ای برمورددر گفتما  واليت فقیه نمازجمعه از اهمیت ويژه

توا  به عظمت اين فري اه عباادی و سیاسای  و بیانات امامین انقالب در مصوص نمازجمعه می

نثار و برکات فراوا  ن  برای امت اسالم پی برد.  ح رت امام ممینی در مصوص جنباه عباادی، 

کاه ( هاى وقوف و توجاهمحل )جم  مَوْقف؛ فرمايند: اين مواقفىسیاسی و اجتماعی نمازجمعه می

، جماعاات کاه نماز جمعه -مواقف حج -، قربا ، و حجدر اسالم هست مالل عید فطر، عید اضحى
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هااى سیاساى و اجتمااعى هاى عبادى دارد و جنباهگیرد، اين مواقف جنبهدر ش  و روز انجام مى

  .(425: 18ج1389)امام ممینی،نماز جمعه يک اجتماک سیاسى است  ؛(447: 4ج1389)امام ممینی،هم دارد 

 :در اهمیت نمازجمعه به موارد زير اشاره دارند العلی()مدظله ایامام مامنه

 (19/11/1369ى تهرا  ى نماز جمعههامطبه) احترام به نمازجمعه (1

 (19/11/1369ى تهرا  ى نماز جمعههامطبه) ح ور به موق  برای نمازجمعه (2

 (19/11/1369ى تهرا  ى نماز جمعههاطبهم) نورد  زندانیا  به نمازجمعه (3

 (19/11/1369تهرا   ى نماز جمعههامطبه)اعتنايی جزای ترك نمازجمعه از روی بی (4

 (1368 /12/4 ى سراسر کشورى جمعه)در بیعت اامهحساسیت تريبو  نمازجمعه  (5

 (07/03/1369ى سراسر کشور ى جمعهدر ديدار با اامهاهمیت حیاتی نمازجمعه ) (6

 (19/11/1369ى تهرا  ى نماز جمعههامطبه) ه امام بر نمازجمعهتكی (7

 ارتباط بین نمازجمعه و حفظ نظام اسالمي 

ه تحكایم بین نمازجمعه و حفظ و تحكیم نظام اسالمی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. نمازجمعا

د: اگار فرماياای مایامام مامناهب ش نظام اسالمی و عامل بقا و توسعه ن  است. در اين مصوص 

 او وجاود نظام اسالمی، ننچنا  که قرن  فرموده است باشد، عوامل بقا  و حفظ و توساعه در ماود

ظ کنناده دارد و يكی از ننها همین نمازجمعه است... نمازجمعه به مودی مود يكی از عوامل حفا

 ااماه قتایوو باقی دارنده و ضد زوال در درو  نظام اسالمی است و تا وقتی اين نماز هست و تاا 

گیارد، دانند و تا وقتی نمازجمعه، کما هی حقها انجام میمحترم جمعه و مردم قدر نمازجمعه را می

 .(23/5/1370بالشک در جامعه اسالمی، تزلزل نیست )

 مقابل دشمن سیاسي و ايماني اعتقادي، قرارگاه تقوا و ايمان در دفاع

های و اعتقاادات و مقابلاه باا هجماهنماز جمعه بسا  يک قرارگاهی است که در دفاک از ديان 

اماام شیاطین انسی و جنی، تقويت کننده و فرماندهی جبهه ايما  را بار عهاده دارد. در ايان زمیناه 

 قرارگااه تقاوا، قرارگااه ايماا ، قرارگاه است؛ قرارگاه يک جمعه فرمايد: نمازمیالعلی( )مدظلهای مامنه

 و تعبیارات جازو قرارگااه ناو  بكنایم، وحشت ما نبايد قرارگاه تعبیر از. امالق قرارگاه بصیرت،

 ماا بار دارد، وجاود جناگ ايان ما ،. اسات نیزها اين و مبارزه و جنگ به مربوط اصطالحات
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 و اعتقاادی جناگ ؛اسات معنوی جنگ نیست؛ نظامی جنگ منتها جنگیم، درحال ما- شده تحمیل

 حملاه ماا ماردم بصایرت باه کنناد؛می حمله ما مردم ايما  به ...است سیاسی جنگ ؛است ايمانی

 مطرنااكِ گونااگو ِ هاایويرو  ،کننادمی حمله ما امالق به کنند؛می حمله ما تقوای به کنند؛می

 الزم قرارگااه ايان،. کنایم دفااک باياد کنایم؟ کار نه ما م ، ؛کنندمی پراکنده ما میا  در را معنوی

 قرارگااه اسات؛ هااقرارگاه ايان ينِتارمهم از يكای جمعه نماز جنگ؛ میدا  هایقرارگاه مالل دارد،

 قرارگاهیاد؛ فرماناده هام شما. کنیم نگاه جمعه نماز به نشم اين با. است تقوا قرارگاه ؛است ايما 

 اماام شا ص جمعاه، امامات قرارگااه فرماناده دارناد؛ فرماندهی هرکدام جنگ میدا  هایقرارگاه

 .(14/10/1394 )ديدار با اامه جمعه سراسر کشور است جمعه

 ها و ايمان هادلکننده نمازجمعه محکم

ن، در گرماگرم زندگی ممكن است در اثر برمورد باا شابهات گونااگو  و ياا نشانامتن دشام

از ايان  مومنین دنار ضعف گردند و رفته رفته اين ضعف ايما  درونی ننها را دنار مدشاه کناد.

ن اعماال ی را انجام دهناد. يكای از ايارو مومنین موظف هستند نسبت به تقويت ايما  مود اعمال

گاردد. در ايان زمیناه اماام نمازجمعه است که باعث تقويت ايما  و محكم شد  دل اهل ايما  می

 کند؛ شاجاعت اقادامها را قوى مىرا محكم و ايما  هادلنماز جمعه است که  فرمايند:ای میمامنه

اندازد. اگار ايان ىمللّه را در هنگام لزوم به کار ب شد و اين سربازا  عظیم و اين جنود ابه افراد مى

 .(25/06/1370) حربه کند شد، بسیارى از مشكالت به وجود مواهد نمد

 شناسينمازجمعه و دشمن

يكی از وظايف اهل ايما  شنامت دشمن و حربه های اوست. در نمازجمعه مومنین از طرياق 

های دشمن نشانا نموزند و با حربهی میشناسهای دشمنامام جمعه که منصوب واليت است در 

ى دشامن را باياد جبهاه ؛دشامن را باياد شانامت فرمايد:ای میشوند. در اين مورد امام مامنهمی

 هادف را نباياد فراماوش کارد ؛ى ن  شدنبايد فريفته ؛لب ند دشمن را نبايد جدّى گرفت ؛شنامت

هااا و کاه دشاامنا  و گروهکوقتااى، 1360 در اواساط سااال. قاام( مااردم ديادار در 19/10/1392)

وجود نورده بودناد و فجاي  عظیم را در اين کشور باه هاى ضد انقالب و استكبار، ن  جناياتتفاله

ى نمااز هامطباه (،بنده در بیمارستا  باودم ،جمهوروزير و رای تن، شهادت ن ست 72شهادت )
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 انقالب را بر دوش داشت. هار جمعاه در تهرا ، به اعتقاد من، در ن  روز، بیشترين حمل بار جمعه

شد. حقايق براى ماردم تشاري  شد، از اين کانو  نماز جمعه، به سراسر کشور، نور منتشر مىکه مى

 1371 /20/03کناد )گارد و دشمن نه کار ماىفهمیدند که در اين کشور نه مىشد و مردم مىمى

 .اسالمى( شوراى مجل  نهارم ىدوره نمايندگا  ديدار

 یرت و آگاهي بخشيبص

وششای در کنگاهی و بصیرت مردم همواره مورد تأکید بزرگا  دين قرار داشته و ايشا  از هار 

ب شای و اناد. يكای از ماواقفی کاه بسایار در نگاهیسازی ماردم دريان نورزيدهراه بیداری و نگاه

 سراساری یاهنگا به مدمت را جمعه نمازای بصیرت مردم موثر است، نمازجمعه است. امام مامنه

 یا ترک و ذات در کاهاسات  عملای بلكاه ؛نمی دانناد عبادی صرفا عمل يک و ن  را دانسته ملت

 جهاا  مسااال و نااتجريا با بايد مردم جمعه، نماز درفرمايند: ايشا  می. است ب شنگاهی مود،

 از اماروز اماا اسات، باوده طاورهماین همیشاه مطلا  اين. بفهمند را حقیقت و شوند نشنا اسالم

 باراى کننادماى مرج پول دنیا مستكبرا  و طل سلطه هاىدستگاه نو  نرا؟ است؛ ترمهم همیشه

 گاوش باه را ماود تبلیفاى گوناگو ِ ترفندهاى و فري  و پراکنىشايعه و دروغ حرف بتوانند اينكه

! شاودىما فتهگ حق مالف دنیا در نقدر. کنند منحرف حق راه از را ننها افكار و برسانند دنیا مردم

 ايان باراى گاارناد،ماى ننهاا باراى دولتى هاىبودجه و کنندمى مرج پول طور اين که راديوهايى

 باه را لا مطا و کنناد منحارف حقیقات ىجاده از دنیا از نقاطى يا نقطه در را مردم افكار که است

 را مدمار فهام (افتادماى راه ماود فهام و تشا یص دنبال انسا  نو ) و دهند تحويل وارونه ننها

 در) اسات مهامّ میلاى ماردم کارد  نگاه شرايطى، ننین در. شود عوض ننها مسیر تا کنند عوض

 .(1381 /05 /05 کشور سراسر ىجمعه نماز ستادهاى اع اى ديدار

 شناسيروش

گیاری از متاو  اساالمی باا منظور بهرهای بوده و باهتوسعه -اله کاربردینوک تحقیق در اين مق

اهاداف و بارای تبیاین  الگويیگرفته است. از ننجايی که طراحی داده بنیاد انجام استفاده از رهیافت

رهیافات داده بنیااد انت ااب  ، بناابرايناداره امور نمازجمعه، مطلوب اين پژوهش باودهای سیاست

ناد اساترا  و مسازگاری داشته باشد. بر همین اسا  از طارح نظام رويكرد پژوهشیشد تا با اين 
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های کیفی گاردنوری شاده الزم اسات تاا اده شد. بر اسا  اين طرح برای تحلیل دادهکوربین استف

سه مرحله کدگااری باز، محوری و انت ابی انجام شود تا در نهايت پارادايمی منطقای ياا تصاويری 

  .(56: 1998)استرا  و کوربین،  دشوريه ملق شده ارااه ظعینی از ن

  و 13/3/1368 تاا 6/8/1341 از ممینای اماام ح ارت اتمكتوبا و هانامه و هاپیام فرمايشات،

 ي تاتاار 14/3/1368 ازتااري  ایمامناه اماام ح ارت مكتوباات و هااناماه و هااپیام فرمايشات،

 .است پژوهش اين اسنادی جامعه 29/12/1394

گااری باا عنايات باه در مراحال نظرسانجی و شناساهبرای حصول اطمینا  از روايی پژوهش 

ا ريت، نشانايی باورد نیاز)از قبیل تسلط به روش نظريه مبنايی، اشراف به داناش ماديهای مويژگی

های اداره أمور نمازجمعه( ده نفار های امامین انقالب اسالمی، نشنايی با وظايف و مأموريتانديشه

 یروايا تعیاین بارای ،هاصپ  از احصا شام شد درمواستاز مبرگا  گزينش شدند. از مبرگا  

اهااداف و  در هاااشااامص  از يااک هاار تااأثیر ضاارورت وها يافتااه( الوشااه ري ضاا) محتااوايی

 «بلای»سامتیق دو طیف اسا  بر را فقیه واليت گفتما  اسا  بر نمازجمعه امور اداره یهاسیاست

 ضاري  مقادار حاداقل و دشا محاسابه زيار فرماول مطاابق هاپاس  سپ . دکنن بررسی «میر» يا

  .شد گرفته نظر در زير دولج مطابق 62/0 قبول قابل محتوايی

 

 
ی اداره اماور نمازجمعاه بار هاسیاساتهای احصا شده در اهداف و ضري  محتوايی شامص

 دست نمد.هب 0.96اسا  جدول زير 
اهداف اداره امور نمازجمعه ( ضريب روايي شاخص4جدول)  

 
 



 و همكارا  مهدی ابراهیمیامامین انقالب اسالمی:  گفتما  تحلیل در نمازجمعه امور اداره کال  هایسیاست و دافاهمقالة پژوهشی:        136

 

 

ي اداره امور نمازجمعههاسیاست ( ضريب روايي شاخص5جدول)  

 
 

 های تحقيقحليل یافتهتجزیه و ت

اساا  از و برراهبرد نظرياه داده بنیااد از ی نمازجمعه، هاسیاستبرای تبیین اهداف، دکترين و 

فایش اسات راج  578های کیفای در قالا  در مرحله ن ست داده 2استرا  و کوربین 1ندمطرح نظام

اری بااز، محاوری و تا سه مرحله کدگاا استهای کیفی گردنوری شده الزم د. برای تحلیل دادهش

 شود تا در نهايت، پارادايمی منطقی يا تصويری عینی از نظريه ملق شاده اراااه گاردد انجامانت ابی 

 .(58: 1998)استرا  و کوربین 
هاي کیفي( توزيع درصدي داده6جدول)  

 
ياک واحاد  عنوا باهکدگااری ننها نیز انجام گرفت. هار عباارت  ،هاهمزما  با گردنوری داده

ماوارد  واژه و عباارت پا  از حااف 388ها و عبارات مرتبط با موضوک تحقیق در  اب و واژهانت

 گااری شد. تكراری ساماندهی و نشا 

 کد گذاری

هاای رود کاه در طای ن  دادهشامار مایدی کلیادی در نظرياه داده بنیااد بهکد گااری فرنينا

هاا و نوری شده، نامهای جم ر دادهدر کدگااری با مروشوند. نوری شده، تجزيه و تحلیل میجم 

شود که از اهمیت نظاری و ياا هايی به برمی اجزای تشكیل دهنده ننها امتصاص داده میبرنس 

                                        
1. The systematic Design  

2. Strauss & Corbin  
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برجسنگی ماصی دربااره موضاوک ماورد بررسای برموردارناد. کادها ابزارهاای کاونكی بارای 

 .(45: 1390الفقاريا  و میالمی،)ذوروند شمار میها بهی، ترجمه و سازماندهی دادهگااری، جداسازنام
ها و عبارات استخراج شده از بیانات و مکتوبات واليت فقیهبخشي از واژه (7جدول)  

ها و عبارات استخراج شدهواژه  

 پايه اساسی حفظ نظام 680412001 سنگر اسالمی  8909492016

 تحكیم پايه حكومت 680412002 دژ محكم  8909492017

 حفظ کشور 700625003 ر ايمانی جامعهحفظ حصا  680412018

 سمبل اقتدار ملی 581028004 حفظ قوام معنوی جامعه  680412019

 عامل حفظ ايما  مردم 680412005 شبكه سراسری  680412020

 عامل حفظ روحیه مردم 680412006 اداره معنوی جامعه  680412021

 پیش روی نظام با روحیه مردم 680412007 دعوت مردم به ح ور در صحنه  8917106022

 پیش روی نظام با ايما  مردم 680412008 حفظ ح ور مردم در صحنه  8917453023

 انديشه مردم 680412009 ح ور معنوی مردم در صحنه  680412024

 روحیه دينی مردم 680412010 ح ور غیر دستوری مردم  920618025

 تقويت اسالم 8918426011 پشتوانه عظیم مردمی از نظام  681120026

 حفظ جامعه 590302012 نظام مستحكم با پشتوانه مردم  681120027

 تقويت ايما  680412013 نگاهی سراسری ملت  810505028

 زمینه تقوا 691119014 کال  عمومی سراسری  680412029

 سنگر مستحكم 690803015 ح ور اامه جمعه در صحنه  8917106030

 انجاام شاد.از کدگااری با باها بندی دادهسازی و طبقه ، نزمو ، مقايسه، مفهومفرنيند مردکرد

هاای موجاود میاا  هاا و تفاوتشباهت با توجه به ،های مامدر کدگااری باز با تطبیق مستمر داده

ی فرنيند رفات های بسیاری حاصل شد که ط. با کدگااری باز، م مو شدندبندی بقهط هادادهننها 

ی طور؛ باهافاتتاری تقلیال يهای کمهای اولیه به مقولهها، مجموعه اين دادهتحلیل داده و برگشتی

های اداره اماور اهاداف و سیاساتدر ارتبااط باا -های مقدماتی مقوله های مام اولیهکه از دل داده

هاا، هايسه موارد، رويدادها و ديگر حااالت پديادها، مقاز طريق سوال کرد  درباره داده -نمازجمعه

 شدند.ها است راج ها و تفاوتبرای کس  شباهت

 
 



 و همكارا  مهدی ابراهیمیامامین انقالب اسالمی:  گفتما  تحلیل در نمازجمعه امور اداره کال  هایسیاست و دافاهمقالة پژوهشی:        138

 

 

( مفاهیم حاصل از کدگذاري باز8جدول)  

کد 

 مفاهیم
 ها و عباراتواژه مفاهیم

 نظام مردمی 111
دم؛ نظاام مساتحكم باا پشاتوانه مار  681120027پشتوانه عظیم مردمی از نظام؛   681120026

 مردم اجزای اصلی نظام 690307285

112 
حفظ وتحكیم پايه 

 نظام

تاأثیر  690307300تحكیم پاياه حكومات؛ 680412002پايه اساسی حفظ نظام؛   680412001

 نمازجمعه در حكومت اسالمی

113 
ب شی از دستگاه 

 رهبری

 نمايندگی نظام 700625265ب شی از دستگاه رهبری؛690307119

114 
حفظ ايما ، انگیزه 

 و احساسات

 احساسات را در درو  جماعت مود حفظ کنیدايما  و انگیزه و  680404298

 موثر در پیشرفت کشور 690307076موثر در اداره کشور؛ 690307075 موثر دراداره کشور 115

  قدرت مردم 680404086 -قدرت نمايی 38915411082سمبل اقتدار ملی؛  581028004 سمبل اقتدار ملی 116

 حفظ قدرت اسالم 117
نشا  عزت اسالم و عظمات  770808317حفظ قدرت اسالم؛   38919069088قدرت اسالم؛ 

 شما]اامه جمعه[ اسالم را بايد تقويت بكنید 38918426011مسلمانا ؛

117 
حفظ و تقويت 

 ايما 

تقوياات  680412013ايمااا  مااردم؛    680412011عاماال حفااظ ايمااا  مااردم؛ 680412005

هادايت ماردم باه معااد؛   38904452035حفاظ حصاار ايماانی جامعاه؛   680412018ايما ؛

 691119039 هدايت مردم به مبدأ؛  38904452036

پایش  680412008نشنا کرد  مردم باا وظاايف شارعی؛ 38909319268هدايت دينی مردم ؛  

هااای پیكاار رساااننده مااو  معنوياات را باه مااويرگ 820714308روی نظاام بااا ايمااا  ماردم؛

 مرکز نشر ايما  و معنويت 800407319جامعه؛

119 
ح ور مردم در 

 صحنه

ح ور معناوی ماردم در صاحنه؛  680412024حفظ ح ور مردم در صحنه؛  38917453023

 771028130اجتماک هر هفته مردم؛  38913275092ح ور غیر دستوری مردم؛   920618025

ک اجتما 38913275266ح ور مردم مرتبط با حكومت اسالمی؛  920618181اجتماعات متین؛ 

 ح ور مردم در صحنه 38917046267هرهفته مردم؛ 

120 
سنگرمستحكم و 

 حصار ايمانی

دژ محكاام؛  38909492017ساانگر اسااالمی؛  38909492016ساانگر مسااتحكم؛  690803015

 حفظ حصار ايمانی جامعه 680412018

 نگاهی ب ش ملت 121

  38909319040در ذات و ترکیا  نگااهی ب اش؛   810505031نگاهی ب ش؛   810505030

نگااه کارد  ماردم از  38909333270 نگااهی ملات؛ 860623109کرد  مردم از مساايل؛نگاه 

هناده نمازجمعه نشانه راهنماا و نشاا  د 890706304بیدارکننده مردم؛  38916188045مسايل؛

 مسیر صحی  حرکت

مردم هدايت 122  

هااادايت ماااردم باااه   38904452035هااادايت ماااردم باااه زنااادگی؛  38904452034

هااادايت و ارشااااد   38917106037هااادايت ماااردم باااه مبااادأ؛  38904452036معااااد؛

 690307256هاادايت ديناای مااردم؛  961119039هاادايت سیاساای مااردم؛  691119038مااردم؛
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کد 

 مفاهیم
 ها و عباراتواژه مفاهیم

پايگااه  800615321بی نظیر از لحاظ تأثیر بر ماطّ سیاساى ماردم؛ 770808314هدايت مردم؛

 جاب و نصیحت و تعلیم

123 
پايگاه معنويت و 

 مقاومت

پايگااااه  860623111تااار؛ تااار و مقااااومتااار ماااردم قاااوینمازجمعاااه قاااوی 680721101

 800407319پايگاههاای هادايت؛ 690307120هدايت درست جامعاه؛   810505077معنويت

 800903322پايگااه جااب و نصایحت و تعلایم؛ 800615321مرکاز نشار ايماا  و معنويات؛

ها و مراکز نزدياک باه گاهپاي 690307323هاى اسالم ناب محمدى؛پايگاهى جهت بیا  انديشه

 ذهن و گوش و جسم مردم در سرتاسر کشور

124 
کال  عمومی 

 سراسری

کااال    680412029نگاااهی سراساری ملاات؛   810505028شابكه سراسااری؛  680412020

 عمومی سراسری

125 
نشاط و اطمینا  

 ب ش مردم

مطمئن کرد   38916098173ها؛محكم کننده دل 700625106نشاط ب ش مردم؛  700625046

 مطمئن کرد  مردم به جمهوری اسالمی 38916098173مردم به اسالم؛ 

 انديشه مردم 680412009هدايت فكر مردم؛ 680721225 هدايت فكر مردم 126

 توصیه به تقوی 127

تقااوی ملاات؛  38917187145نمااوزش تقااوا؛  38917187043زمینااه تقااوا؛ 691119014

 وادارکارد  38917187201دعوت مردم باه تقاوا؛ 38917187200امر به تقوا؛ 38917106198

انجاااب باا معنويات و  690307252نماوزش تقاوا باه ماردم؛ 38917187202مردم باه تقاوا؛

دا اجتماک مردم بر ذکر ما 770808327گسترش تقوا و روح دينى در مردم؛ 810505324تقوی؛

رای بعالات انبیاا با 38917187316تقوی حفظ کننده ملت از نفات دنیا؛ 38917187303و تقوا؛

در  مراقا  باشایم 821124376امر به تقوی مشكلترين کاار ؛  690307375تقوا و ندم سازی؛ 

 ى شایطانى وارد نشاود؛ ايان هماا گیرىِ ما، در عمال ماا، در فكار و سا ن ماا ارادهتصمیم

ا  ر زباددر عمل و رفتار مود حدّ اکالر تالش را بكنیم که اين تقوا فقط  810505377تقواست؛

هاى تارين سرفصاليكاى از مهم 810505378ما ظاهر نشود بلكه در عمل ما هم ظاهر شاود.؛ 

در  تقوا عبارت است از مراقبات دااام از ماود؛ 791226379ى به تقواست؛نماز جمعه، توصیه

در  ز جمعهپیام بزرگ نما 790126380ما ؛ها و واردات ذهنىرفتار و گفتارما ، حتّى در انديشه

ى باه تقاوا به اجتماک مردم و به تقوا و به توصایه نماز جمعه 780508381، تقواست.؛ هر هفته

 قاام است 

128 
ترويج مكارم 

 امالق

 ترويج مكارم امالق  38917187054گفتن مسايل امالقی به مردم؛  38917453053

 اقامه فري ه الهی 129

؛ نمااز باا ذکار و دعاا 691119259نماز با م اوک؛  691119258نماز با توجه؛  691119257

ذکااار  890706311واجااا  کفاااايی؛ 36101268096واجااا  ت ییاااری؛ 36101268094

 مزاد و توشه معنوی مرد 770808331اجتماک مردم بر ذکر مدا و تقوا؛ 770808327کالیر؛

130 
امر به معروف و 

 نهی ازمنكر

وف و نهای امار باه معار 386526203نشنا کارد  ذهان ماردم باا معاارف الزم؛ 690307227

 امر به تقوا 38917106198ازمنكر؛
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کد 

 مفاهیم
 ها و عباراتواژه مفاهیم

131 
نمايش قدرت 

 اجتماعی اسالم

ح اور غیار   920618025قادرت ماردم؛  680404086نمايى؛اجتماک، قدرت 38915411269

نماايش قادرت  38909492081ح ور معنوی مردم در صاحنه؛   680412024دستوری مردم؛

اجتماعاااات  771028130ردم؛اجتمااااک هااار هفتاااه مااا 38913275092اجتمااااعی اساااالم؛ 

اجتمااااک   38917104032عااازم ملااای در معااارض دياااد اساااتكبار؛  770224177متاااین؛

 اجتمااک 38910016275اجتماعات مردم در اسالم برای مقاصاد بازرگ؛  38909333272مردم؛

 نشا  عزت اسالم و عظمت مسلمانا   770808317برای مطل  شد  مردم؛

132 
قدرت سیاسی 

 اسالم

نمايشاى از قادرت سیاساى و  38909492268نمايش قدرت سیاسای اساالم؛ 38909492080

ح اور ماردم مارتبط باا  920618181حفظ قادرت اساالم؛  38919069088اجتماعى اسالم؛

 حكومت اسالمی

 تكیه امام جمعه برسالح  581028114تكیه جامعه اسالمی بر سالح؛  581028115 قدرت نظامی 133

134 
حاکمیت شريعت 

 الهی

  680412019حفظ حصار ايماانی جامعاه؛   680412018حاکمیت شريعت الهی؛ 850817290

ب شای از دساتگاه 690307119ماوثر در اداره کشاور؛  690307075حفظ قوام معنوی جامعاه؛

امااام جمعااه منصااوب ولاای  36101268095پايگاههااای رهبااری؛  690307121رهبااری؛ 

تف االت الهای نمازجمعاه در  890706310ترکی  حقايق معنوی و اسالمی؛ 920618180امر؛

 میا  جامعه و مردم در طول هفته

135 
هدايت و اداره 

 درست جامعه

اداره  710505079اداره درساات جامعااه؛  710505078هاادايت درساات جامعااه؛  810505077

ا  نمازجمعه نشانه راهنماا و نشا 890706304اداره معنوی جامعه؛  680412021؛درست کشور

 حرکتدهنده مسیر صحی  

136 
تحكیم پايه 

 حكومت

 680412008پیش روی نظام با روحیاه ماردم؛ 680412007تحكیم پايه حكومت؛ 680412002

در دسات  680412243نگااهی سراساری ملات؛   810505028پیش روی نظام با ايما  مردم؛

 مطمئن کرد  مردم 38916098278داشتن زمام انديشه مردم؛

137 
حفظ نظام با 

 پشتوانه مردمی

  681120027پشتوانه عظیم مردمی از نظام؛  681120026پايه اساسی حفظ نظام؛  680412001 

ح ااور مااردم ماارتبط بااا حكوماات  920618181نظااام مسااتحكم بااا پشااتوانه مااردم؛

ی مردم اجازا 690307285نظام مردمی؛ 690307284متكی بود  به مردم؛ 680412241اسالمی؛

 اعات در ايرا بزرگترين اجتم 38917187336اصلی نظام؛

138 
حفظ کشور و 

 جامعه و انفالب

 حفظ انقالب  960307057حفظ جامعه؛ 590302012حفظ کشور؛ 700625003

 سمبل اقتدار ملی 139
عازم انقالبای در  770224177قادرت نماايی؛ 38915411082سمبل اقتدار ملی؛  581028004

 در معرض قرار داد  عزم ملی  770224063معرض ديد استكبار؛

هاشكست توطئه 140  

 770808124های سیاسای؛شكست توطئه 770808123های عظیم؛شكست توطئه 770808122

 770808126هاای علیاه کشاور؛شكسات توطئاه 770808125های علیاه اماام؛شكست توطئه

 های علیه انقالبشكست توطئه
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کد 

 مفاهیم
 ها و عباراتواژه مفاهیم

141 
هدايت سیاسی 

 مردم

رد  مااردم بااه وظااايف ملاای؛ نشاانا کاا  38909319042هاادايت سیاساای مااردم؛  691119038

هاای ماردم برطرف کرد  گرفتااری 36800131091فهماند  دردها به مردم؛   38917207044

نظیر از لحاظ تأثیر بر بی 770808314؛نگاهی ملت 860623109هدايت ملت؛ 681107107دنیا؛

مسالمانا  باياد باه  38909333335طارح مساايل سیاسای؛ 38904452334مطّ سیاسى مردم؛

 سیاسی توجه کنند. مسايل

142 
هدايت و حفظ 

 انقالب

حمااال باااار   710320060هااادايت انقاااالب؛ 690307058حفاااظ انقاااالب؛  960307057

شكسات  770808126ايای سا ت باه انقاالب؛حاف نمازجمعه لطماه  690307061انقالب؛

 920618170دشمنی با نمازجمعه از اول انقالب تا امروز؛ 770808131های علیه انقالب؛توطئه

های بیازاری از معارضاا  هادف 770224176هاای انقاالب؛وظیفه نسبت باه اصاول و ارزش

 حراست نمازجمعه از انقالب 690307302انقالب؛

143 
برنده عامل پیش

 انقالب

  691119062عامال پیشابرد انقاالب؛ 38909492055برنده قطعای انقاالب؛پیش 680412056

د گوشاز 38917046281های انقاالب؛تبیین انديشه 810625148برکت داد  به حرکت انقالب؛

ى معنوياات انقااالب متصاال بااه همااه 690307312کاارد  مااردم از اقاادامات انقااالب؛

 هاها و موفقیتنقش بزرگ در پیشرفت 691119313نمازجمعه؛

144 
ای پرنفوذ و رسانه

 اثرگاار

ر از وظايف ايان تريباو  مساتمعا  را د 791222291يبو ؛حساسیت زياد اين تر 680412178

هزينه کام؛  ای کارنمد و اثرگاار پر نفوذ و بارسانه 820714292جريا  اوضاک کشور قرار داد ؛

ب شاااای از دسااااتگاه 690307119نگاااااه کاااارد  مااااردم از مسااااايل؛  38909319040

ای مااردم؛  تشااري  حقااايق باار 710320205بیااا  مصااال  مساالمین؛ 38918426204رهبااری؛

نظیار از بی 770808309نماينادگی نظاام؛ 700625265تشري  اقدامات دشامن؛  710320206

 لحاظ تأثیر بر دل و جا  مردم

145 
نگاه کننده مردم از 

 مسايل

  810505030کاال  عماومی سراساری؛   680412029نگاهی سراساری ملات؛  810505028

 نگاه کرد  مردم از  38909319040؛در ذات و ترکی  نگاهی ب ش 810505031نگاهی ب ش؛

 38909333271نگاهی ملت؛ 860623109ها؛نگاه کرد  مردم از توطئه 38911319182مسايل؛ 

رار قااز وظايف اين تريبو  مستمعا  را در جريا  اوضاک کشور  791222291مطل  شد  مردم؛

 داد 

146 
پاس گوی شبهات 

 و انحرافات

رد  700625219رد انحرافااااات؛  700625217هااااا؛پاساااا  بااااه شاااابهه  700625216

 جبرا  کننده تبلیفات دشمن 38916098065رد اشتباهات؛700625220تحريفات؛

147 
های تازه و تحلیل

 تشري  حقايق

 تشاري  710320205های تازه کشاور؛ تحلیل680412165 های تازه دنیا؛تحلیل  680412164

تصحی  جهات گیاری  680412215ن؛تشري  اقدامات دشم 710320206حقايق برای مردم؛   

 مردم

148 
های تبیین انديشه

 امام و انقالب

تبیاین 810625148بیدارکنناده ماردم؛ 38916188045فهماند  دردها به مردم؛ 38917207044

-جايگااه تبیاین انديشاه 810625150های اماام؛تبیین انديشه 810625149های انقالب؛انديشه

بیاا   38918426192بیاا  مساايل روز؛ 38918426191؛تبیین حقايق و اصول 700625171ها؛
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کد 

 مفاهیم
 ها و عباراتواژه مفاهیم

بیااا  جهااات  38918426194بیااا  احتیاجااات منطقااه؛   38918426193احتیاجااات کشااور؛  

طاااارح مصااااال   38918426196بیااااا  جهااااات اجتماااااعی؛ 38918426195سیاساااای؛ 

بیاااا  مصااااال   38918426204بیاااا  جهاااات اقتصاااادی؛  38909003197اجتمااااعی؛

 920618305بیاا  اوضااک کشاور؛ 680412213یا  ماورد لازوم ماردم؛ب 691119212مسلمین؛

هااى انقاالب جايگاه تفسایر انديشاه 800407320های انقالب؛وظیفه نسبت به اصول و ارزش

 هاى اسالم ناب محمدىپايگاهى جهت بیا  انديشه 800903322اسالمى؛

149 
هدايت افكار و 

 توجیه اذها 

های نشاانا کاارد  فكاار مااردم بااه اسااتدالل 680412174توجیااه افكااار جوانااا ؛ 700625157

هااادايت فكااار  680721225پايبنااادی بااار مباااانی فكاااری و عقلااای؛ 920618179الزم؛

درياافتن ذهان و فكار  700625156دشمن در فكر کاار روی ذهان ماردم؛ 690307229مردم؛

واردات ذهنی دوست و دشامن  680412223ها و ارواح مردم؛مجم  ذهن690307142جوانا ؛

هاای پايگاه 690307226توجیاه ذهان ماردم از لحااظ سیاسای؛  680412224ذهن مردم؛  در 

  ماأيو 690307228نشنا کرد  ذهن مردم با معاارف الزم؛ 690307227نزديک به ذهن مردم؛

نظیر از بی 770808315تصحی  جهت گیری مردم؛ 680412215کرد  دشمن از نفوذ در اذها ؛

 بزرگ مردمهاى گیرىلحاظ تأثیر بر تصمیم

150 

پیشروی نطام با 

روحیه و ايما  

 مردم

م؛ پیش روی نظاام باا ايماا  مارد 680412008پیش روی نظام با روحیه مردم؛   680412007 

روحیاه  680412221روحیه دينای ماردم؛ 680412010عامل حفظ روحیه مردم؛  680412006

 دمدر دست داشتن زمام روحیه دينی مر 680412244پاير مردم؛نسی 

 تعلیم مردم 151
نموزش تقوا به  38917187202نموزش عملی وحدت؛  680721072تعلیم مردم ؛ 690307254

 پايگاه جاب و نصیحت و تعلیم 800615321مردم؛

152 

نشنا کرد  مردم با 

وظايف شرعی و 

شا ملی  

نشانا کارد  ماردم باه   38909319042نشنا کرد  مردم به وظاايف شارعی؛  38909319041

نشانا کارد   38910017234نشنا کرد  مردم به وظايف سیاسای؛ 38910017233يف ملی؛وظا

نشااانا کااارد  ماااردم باااه وظاااايف  38910017235ماااردم باااه وظاااايف اجتمااااعی؛ 

ا بانشانايی مسالمانا   38910341288نشنا کرد  مردم به وظايفشا ؛  38910016273فرهنگی؛

 وظايف مطیر

153 
های ايجاد جاذبه

 گوناگو 

 690307250هااای گوناااگو ؛ جاذبااه 680412166پرجاذبااه کاارد  نمازجمعااه؛ 700625158

ا نجاااب باا 690307252انجاااب باا عمال ماوب؛   690307251انجااب با مطل  ماوب؛ 

بیااا  اوضاااک  680412213؛ هااای تااازه کشااورتحلیاال 680412165معنوياات و تقااوی؛ 

  طاااارح مصااااال 38918426196بیااااا  جهااااات اجتماااااعی؛  38918426195کشااااور؛

 نشنا کرد  مردم به وظايف اجتماعی 38910017234اجتماعی؛

154 
حفظ اتحاد و 

 انسجام

حفاااظ  37920189071؛ حفاااظ انساااجام 38920189070حفاااظ اتحااااد؛ 38920189069

تفرقاه و  801012186دعوت به وحادت؛  38917106199وحدت کلمه؛ 680721074وحدت؛

 810420189دشامن باا حوصاله؛ امتالف افكنای 38918478187امتالف وسیله نفوذ دشمن؛

حفظ وحدت عبادت بزرگتری در کناار  38920189294هدف دشمن ايجاد درگیری میا  ملت؛
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  نمازجمعه

155 
محل و محور 

 وحدت

محااااور   800903068محااااور وحاااادت؛  800903067محاااال وحاااادت؛   771028066

 محال اشاتراك  590921048مظهر وحادت؛ 590921143وحدت نفرين؛ 680821073همدلی؛

محااال نزديكااای  770808230ها ؛محااال اشاااتراك هااادف  590921049هاااا؛انگیااازه

 36800037295تشكیل حكومت براى حفاظ نظاام و وحادت مسالمین؛ 36800037296ها؛دل

 امامت براى حفظ نظام و تبديل افتراق مسلمین به اتحاد

 وحدت عملی 156

 38920189270-هااهاا و نیاتوحادت دل590921144-نموزش عملی وحدت 680721072

وحادت عقیاده وحادت کلماه  38905511293-دعوت مردم به وحادت و اتحااد و انساجام

 امامت براى حفظ نظام و تبديل افتراق مسلمین به اتحاد 36800037295-نوردمى

157 
ها و مجم  دل

 عواطف

 590921144هااا و عواطااف؛مجماا  دل 690307141مااأمن و ملجاا  دل و جااا ؛ 770808140

محاال نزديكاای  770808230تااأثیر باار دل مااردم؛ 770808161هااا ؛یااتهااا و نوحاادت دل

ايما  و انگیزه  680404298ها؛محكم کننده دل 700625106محور همدلی؛  800903068ها؛دل

شانید  حارف ماردم در   800605052و احساسات را در درو  جماعت ماود حفاظ کنیاد؛ 

نظیر از لحااظ تاأثیر بار دل و بی 770808309ها؛اشتراك انگیزه محل 590921048نمازجمعه؛ 

 جا  مردم

 تفاهم مردم 158

تفااااهم ملااات باااا يكاااديگر در مراکاااز  38917104297تفااااهم ماااردم؛  38917104033

شرکت در اجتماعاات  690307255برمورد گرم و مهربا  و صمیمی؛  680412240نمازجمعه؛

 دينی مردم

159 
به حرکت درنورد  

 مردم

 36800131207های ملت؛نقش در پیشرفت 691119151ید ؛شجاعت اقدام ب ش 700625147

دم به واداشتن مر 690307064به حرکت درنورد  مردم؛ 36800131208به راه اندامتن مردم؛   

 هاها و موفقیتنقش بزرگ در پیشرفت 691119313حرکت و تالش؛

160 
امید و نشاط ب ش 

 مردم

نشااط دساته  730610299ماردم؛امیاد ب اش  700625047نشاط ب ش ماردم؛  700625046

 نرام و متعادل نگه داشتن ف ای کشور 800511289جمعی افراد جامعه؛

 حفظ روحیه مردم 161

پااایش روی نظاااام باااا روحیاااه  680412007عامااال حفاااظ روحیاااه ماااردم؛  680412006

در  680412244پااير ماردم؛روحیه نسای  680412221روحیه دينی مردم؛ 680412010مردم؛

 طراوت فكر و روح 770808330ام روحیه دينی مردم؛دست داشتن زم

 ح ور در صحنه 162

حفاظ ح اور ماردم در  38917453023دعوت مردم باه ح اور در صاحنه؛ 38917106022

ح ااور غیاار دسااتوری  920618025ح ااور معنااوی مااردم در صااحنه؛ 680412024صااحنه؛

ور ماردم در ح ا 38917046267ح ور مردم مرتبط با حكومت اساالمی؛ 920618181مردم؛

 صحنه

 بسیج نیرو 163
 700625116نیرو گارفتن دفااک مقاد ؛ 770808118کار اندامتن؛جنوداهلل را به  700625117

فادايی و  36800131210 ساهم در بسایج نیروهاا؛ 691119137سربازا  عظیم در هنگام لزوم؛
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 مجاهد سامتن برای اسالم

164 
حفظ استقامت و 

 نمادگی

حفاظ  681107108ها؛محكم کننده دل 700625106مردم به استقامت؛ وادار کننده690307105

ضاد ضاربه  860623113پايگاه مقاومات؛860623112نماده کرد  ملت؛ 860623110استقامت؛

 مهیا کرد  مردم؛ 38916188283کرد  ملت؛

165 
تكیه جامعه 

 اسالمی برسالح

 می بر سالحتكیه جامعه اسال 581028115تكیه امام جمعه برسالح؛ 581028114

 

 سنگر دفاک معنوی 166

دژ    38909492017ساااانگر اسااااالمی؛ 38909492016ساااانگر مسااااتحكم؛690803015

سااانگرهای دفااااک  690307247حفاااظ از هماااه نفاااات دنیاااوی؛  38917187146محكااام؛

 نمازجمعه ماورد 770808318ى معنويت انقالب متصل به نمازجمعه؛همه 690307312معنوی؛

 شمنترين حمالت دنماج س ت

 بیزاری از معارضا  167
های بیازاری از معارضاا  هادف 770224176بیزاری از معارضا  امنیات ملای؛  770224175

 انقالب 

 دشمن شناسی 168
 ؛هاانگاه کارد  ماردم از توطئاه 38911319182جبرا  کننده تبلیفات دشمن؛  38916098065
 شنامت دشمنی  810901185شنامت روش دشمن؛ 810901184شنامت دشمن؛ 810901183

169 
تفرقه وسیله نفوذ 

 دشمن

اماتالف افكنای دشامن باا  38918478187تفرقه و امتالف وسیله نفوذ دشامن؛801012186

نمازجمعاه  770808318واردات ذهنی دوست و دشمن در ذهن ماردم؛ 680412223حوصله ؛

 ترين حمالت دشمنمورد نماج س ت

170 
دشمن در فكر کار 

 روی ذهن مردم

ماأيو  کارد  دشامن از نفاوذ در  690307228به مبارزه بارانگی تن ماردم؛  36800131209

 دشمن در فكر کار روی ذهن مردم 690307229؛اذها 

171 
تبیین وظايف مردم 

های الزمبا استدالل  

نشانا کارد  ماردم باه   38909319042نشنا کرد  مردم به وظايف شارعی؛   38909319041

نشانا کارد   38910017234شنا کرد  مردم به وظايف سیاسی؛ ن 38910017233وظايف ملی؛

نشاانا کاارد  مااردم بااه وظااايف فرهنگاای؛  38910017235مااردم بااه وظااايف اجتماااعی؛ 

شمن دنشنا کرد  مردم از توطئه  38911319276نشنا کرد  مردم به وظايفشا ؛ 38910016273

شنا کرد  ذهن مردم با ن 690307227های الزم؛نشنا کرد  فكر مردم به استدالل 680412174؛ 

 نشنايی مسلمانا  با مسايل روز38910341287 معارف الزم؛

 دعوت مردم 172

دعاااوت باااه  38917106199دعاااوت ماااردم باااه ح اااور در صاااحنه؛    38917106022

دعوت مردم به وحدت و اتحاد و  38920189270دعوت مردم به تقوا؛ 38917187200وحدت؛

 مدعوت مرد 38916098280انسجام؛

173 
حفظ قوام و اداره 

 معنوی جامعه

حفاظ قاوام  680412019ماوثر در اداره کشاور؛690307075اداره معنوی جامعه؛ 680412021

حفاااظ  590302012حفاااظ حصاااار ايماااانی جامعاااه؛ 680412018معناااوی جامعاااه؛

رسااننده ماو  معنويات را باه  820714308حفظ از همه نفات دنیوی؛ 38917187146جامعه؛

 ذکر کالیر 890706311كر جامعه؛های پیمويرگ



145                        1401 زمستا  ،24شماره م، ششسال ، فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفاک ملی 

 

 

کد 

 مفاهیم
 ها و عباراتواژه مفاهیم

174 
تشكیل منظم 

 سمینار اامه جمعه

ی بندسمینارهای زما  680412128اجتماعات اامه جمعه به شكل منظم و مرت ؛ 680412127

تار ااماه ارتبااط و اتصاال مساتحكم 680412385تشكیل مانظم سامینارها؛ 680412129شده؛

اياى هته بشاود، باا بهتارين بیاا  در مجموعاترتیبى بدهیم که ننچه بايد گف 700625361جمعه؛

کاه  سمینار، مجمعى است 680412042تدوين شود و در امتیار همه]اامه جمعه[ گااشته شود؛

صااورت تحقیقااى و بنیااانى بیااا  کننااده، مساااال مربااوط بااه ن  مجموعااه را بهافااراد شاارکت

حكام ه قاوام و اساتشود، ما شاهد ن  باشیم کابا هر سمینارى که تشكیل مى 680412043کنند؛

ها]ی نقاياا  در ايان کمیسایو  680412083معنوى امامت جمعه از گاشته بیشتر شاده اسات؛

یات و ى عظیم امامات جمعاه در ذهنى شبكهکنند بايد به وسیلهسمینار[ مسايلى را که فكر مى

اين مجموعه، يک سازماندهى عماومى  700625199ف اى جامعه منتشر بشود، مش ص بكنند؛

 790310202ط  کشور است که بايد کارهايش را مودش و در درو  مودش انجام بدهد؛در س

 هاى استفاده صحی  و کامل از ظرفیت عظیم نماز جمعهفراهم نورد  زمینه

175 
امام جمعه رمز 

 نمازجمعه

برماورد  680412236رفتاار پدراناه؛ 38919250232سمت پادری باا ماردم؛ 38919250231

برماورد گارم و 680412240سااده زيساتی؛ 680412239ا ماردم باود ؛ب 680412238پدرانه؛ 

شرکت در اجتماعات  690307255حفظ رابطه نموندی سنتی؛ 680412242مهربا  و صمیمی؛ 

[؛ قدرت بیا ]امام جمعاه 780101083امام جمعه منصوب ولی امر؛ 36101268095دينی مردم؛

 690307248ه مسائوال  انقاالب؛اماما  جمع 690307245شجاعت]امام جمعه[؛  780101084

م  وظیفه ج690307249يافتن تكلیف اصلی ؛ 700625262امام جمعه پاس گوی نیامد  مردم؛ 

مرکاز  700625260مصاروف شاد  بارای امامات جمعاه در محال؛ 690307253کرد  مردم؛ 

بزرگتاااارين مظهاااار عمااااومی  700625263محاااال مراجعااااات؛700625261توقعااااات؛

 نمايندگی نظام 700625265گی از کل روحانیت؛نمايند 700625264روحانیت؛

نمااده کارد  ماود  690307362مصروف شد  اامه جمعه در هما  محل امامت؛ 690307361

برعهاده گارفتن  690307364ح ور روحانی ااامه جمعه در شاهر؛ 690307363ها؛برای مطبه

  38917106030شما]اامه جمعه[ اساالم را باياد تقويات بكنیاد؛ 38918426011هدايت مردم؛

ى باا دولات همكاارى و همراها 38918196032شما نقايا  ]اامه جمعه[ همه در صحنه باشید؛

 کنید

176 
پیوند دين، مردم و 

 حكومت

تاأثیر نمازجمعاه در حكومات  690307300مردمی، اسالمی، حكومتی و سیاسی؛ 920618306

 اسالمی

 ب ش حسا  177
نظیار از لحااظ تاأثیر بار بی 770808315؛نمازجمعه ب ش حسا  و سربند مهم 691119301

 بزرگترين اجتماعات در ايرا  38917187336هاى بزرگ مردم؛گیرىتصمیم

178 

ای با رسانه

پشتیبانی اندك و 

 هزينه کم

 وزهای رای با پشتیبانی اندك و هزينه کم در مقابل رسانهنمازجمعه رسانه 820714307

به طاور دايام در  700625326ی سراسری کشور را تكامل بب شیم؛وعهاين مجم 700625325 تحول و تكامل 179



 و همكارا  مهدی ابراهیمیامامین انقالب اسالمی:  گفتما  تحلیل در نمازجمعه امور اداره کال  هایسیاست و دافاهمقالة پژوهشی:        146

 

 

کد 

 مفاهیم
 ها و عباراتواژه مفاهیم

نشنا کرد  فكر مردم به استداللهای الزم احتیااج باه  680412382حال تحول و پیشرفت باشد؛

فكرکاارد  در مصااوص نگااونگی جاااب جوانااا  بااه  700625384کااار و مطالعااه دارد؛

سى توجیه و ايمانشا  را تقويت گیرى سیاذهن مردم را از لحاظ جهت 680412386نمازجمعه؛

 احتیاج به کار و مطالعه دارد. کرد 

180 
پاس  به نیاز نسل 

 جوا 

نمازهااى جمعاه باياد  810505329بايد به نیاز عمومى نسل جوا  پاسا  دهاد؛ 810505328

 بتواند تشنگى حقیقت، فهمید  و نگاه شد  نسل جوا  را رف  کند.

181 
عبادی سیاسی 

 اجتماعی

نمازجمعاه  38904447333های عبادی و سیاسی و اجتماعی نمازجمعاه؛جنبه 38904447332

 طرح مسايل سیاسی 38904452334مدغم بود  عبادت در سیاست؛

182 
ويژگی مطی  

 جمعه

ويژگی مطیا : )بلیان و سا نور، باا عبااراتِ فصای  و روشان و ماالى از  38601222337

گار ند، به ننچه بر مسالمین در جاهااى ديپیچیدگى، مقت اى حال را در س ن مود مراعات ک

ا گاارد نشانا باشاد، مصاال  اساالم و مسالمانا  رگارد، بويژه ننچه در منطقه مودش ماىمى

 بداند...(

183 
جنبه عبادی 

هامطبه  

 بیا  مساايل امالقای و ترغیا  ماردم باه داشاتن 38917453339امر به تقوا؛ 38917106338

ه بادعاوت  38917106341ا با مكارم امالق نشنا کرد ؛مردم ر 38917187340امالق اسالمی؛

ذکر تقوا و تاري   38917187343تاکرجهات شرعی و سیاسی؛ 38917453342صالح و سداد؛

تقااوا گفااتن کااافى نیساات، بايااد دعااوت کننااد مااردم را بااه تقااوا، وادار کننااد مااردم را بااه 

احتیااااط  امااار باااه تقاااوا در مطباااه اول واجااا  و در مظباااه دوم 38917453344تقاااوا؛

 دعوت به تقوا 38917187345واج ؛

184 
جنبه سیاسی 

هامطبه  

 38909333348طرح مسايل سیاسای روز؛ 38913325347سیاسی بود  مطبه؛ 38908200346

بانی پشاتی 38917453349مطل  کرد  مردم از مسايل روز، احتیاجات کشور، احتیاجات منطقاه؛

مساايل  38904447351هادايت ماردم؛هاا وطارح اشاتباهات دولت 38904452350از دولت؛

جنبه سیاسی مطبه در  38918425353مسايل سیاسی مسلمین؛ 38904452352سیاسی مملكت؛

ويژه نسل جوا  در های ذهنی م اطبا  بهپاس  دهنده سؤاالت و گره 920618371صدر اسالم؛

و نیاز جمعاه مردم باه نمااز جمعاه و اماام 680412372زمینه های اعتقادی، عملی و سیاسی؛

هاى ها و حرفامبار و تحلیل 680412373مندند؛فهمید  و يادگیرى مساال سیاسى عالم عالقه

اغانوشته اش، از اداره به او کروحانیت شیعه براى نماز جمعه 830415374ى دنیا و کشور؛تازه

 دهندنمى

185 
جنبه اجتماعی 

هامطبه  

  38904447338وت مردم به وحدت؛دع  38917106337بیا  مسايل اجتماعی؛ 38904447336

 بررساى اوضااک 38909333340بیا  اتفاقات طول هفتاه؛  38917453339بیا  مقدرات کشور؛

الت مهیا بود  برای اظهار نظر در ماورد مشاك 38915411341شهرستا ؛ و اوضاک تمام کشور؛

 38917207343نگفااتن مسااايل مصوصاای و بیااا  مسااايل اجتماااعی؛ 38918426342کشااور؛

فا  طارح گرفتااری مسالمانا  و ر 38904447344ند  دردها و راه درما  ننها باه ماردم؛فهما

 های مسلمانا بیا  گرفتاری 38910016345ننها؛
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کد 

 مفاهیم
 ها و عباراتواژه مفاهیم

186 
جنبه فرهنگی 

هامطبه  

برگشاتن باه نا  و راسات ياا  36101270347ها؛قوی کرد  محتوای مطبه 38918425346

مطبااه بااه زبااا   38601220348حاارف زد  نبايااد موجاا  فااوت فايااده مطبااه شااود؛

اطاالک رساانی  38917046350ها؛وجاوب گاوش کارد  باه مطباه 38601222349مستمعا ؛

مطمااائن کااارد  ماااردم باااه جمهاااوری  38916098351مااادمات انقاااالب باااه ماااردم؛

بیاا  صاري  در  38918425353بیاا  مساايل فراماوش شاده اساالم؛ 38915411352اسالمی؛

ها اعتال  مطباه 680412365های پرمحتوا؛مطبه 38917106354مواجهه با عمل مالف اسالم؛

 صورت روزافزو به

موضوک سابک زنادگی و بحالهاای کاامالً مساتند و زناده در ايان مصاوص در  920618366

روشن کارد  حقیقات و لُا ّ  810901367های نماز جمعه مورد توجه جدی قرار گیرد؛مطبه

ياک  680412369ارهايشاا  برساند؛باه ک ها را کوتاه کنند، تا ماردممطبه 691119368مطل ؛

يک مطبه جا دارد هفت، هشت ساعت 680412370ى مردم؛کال  عمومى سراسرى براى عامه

 مطالعه پشت سر مودش داشته باشد.

187 
جنبه دفاعی 

هامطبه  

نگاه کارد  مسالمین از  38917205356شد؛هاى جمعه بسیج سپاه مىبا مطبه 36800131355

  38918425358هاای دفا  دشامن؛بیاا  راه 38904447357تعماری؛های اسااسالم زدايی بوق

نگااه داشااتن مااردم در  38917453359معارضااه بااا م ااالفین و ظااالمین و متجاااوزين؛

 بیا  مصال  اسالم در همه جا 38918426360صحنه؛

 و تشري  هرنه بیشتر اسالم براى مردم تقويت و تبیین 681005388 تبیین اسالم 188

 

 ،وکواژه و عباارت براساا  تشاابه، تجاان ، تمالیال و تنا 388ش پ  از تجمی  در اين پژوه

 رونادمای شاماربهريه ظد. از ننجا که مفاهیم در واق  شالوده اولیه نشمفهوم است راج  188مجموعا 

قیاه منطباق و مفاهیم مست رجه تماما با نرا  نظرات و بیاناات واليات ف (101: 1990)استراو  و کاوربین، 

ماورد نظار  ویالگاهاای شاامص عنوا بهتواند از اين منظر مفاهیم است راج شده فوق میهستند؛ 

 نيد.شمار میبه
)کدگذاري انتخابي( هاي حاصل از ارتباط مفاهیم( مقوله9جدول)  

کد 

 مقوله
 مفاهیم مقوله

11 
حفظ و تقويت 

 ايما  مردم

تاارويج مكااارم 128توصاایه بااه تقااوی؛127مااردم؛ هاادايت122حفااظ و تقوياات ايمااا  ؛117

پاسا گوی شابهات و 146امار باه معاروف و نهای ازمنكار؛130اقامه فري ه الهای؛129امالق؛

 نشنا کرد  مردم با وظايفشا 152تعلیم؛151انحرافات؛



 و همكارا  مهدی ابراهیمیامامین انقالب اسالمی:  گفتما  تحلیل در نمازجمعه امور اداره کال  هایسیاست و دافاهمقالة پژوهشی:        148

 

 

کد 

 مقوله
 مفاهیم مقوله

12 
نمايش قدرت 

 اسالم

سامبل 139قادرت نظاامی؛133قدرت سیاسای اساالم؛132ح ور مردم ؛119قدرت اسالم؛117

 اسالم نمايش قدرت اجتماعی131به مبارزه برانگی تن مردم؛170تكیه برسالح؛165اقتدار ملی ؛

 اداره معنوی جامعه 13

م نشنا کرد  مرد152مديريت افكار و اذها ؛149شبكه سراسری؛124سنگر و حصار معنوی؛120

حاکمیات شاريعت 134ماوثر دراداره کشاور؛115هاا و عواطاف ؛مجما  دل157با وظايفشاا ؛

 سنگر دفاک معنوی166ه؛هدايت و اداره درست جامع135الهی؛

14 
تحكیم نظام 

 اسالمی

قادرت 131حفاظ و تقويات ايماا ؛117قادرت اساالم؛117اقتادار ملای؛116حفظ کشور؛114

تحكایم پاياه حكومات 136حاکمیت الهای؛134قدرت نظامی؛133قدرت سیاسی؛132اجتماعی؛

پاياه حفاظ وتحكایم 112وحادت عملای ؛156حفاظ وحادت؛154حفظ کشور و جامعه؛138؛

 تپیوند دين، مردم و حكوم176حفظ نظام با پشتوانه مردمی؛137نگاهی ب ش ملت؛121نظام؛

15 
پیوند مردم و نظام 

 اسالمی

حفاظ نظاام 137نمايش قدرت اجتماعی اسالم؛131ح ور مردم در صحنه؛119نظام مردمی؛111

سای عبادی سیا181پیوند دين، مردم و حكومت؛176هدايت سیاسی مردم؛141با پشتوانه مردمی؛

 تماعیاج

 هدايت ملت 16

اداره درسات  هادايت و135هادايت فكار ماردم؛126ماردم؛ هدايت122ب ش ملت؛نگاهی121

هادايت افكاار و توجیاه 149هادايت و حفاظ انقاالب؛142هدايت سیاسای ماردم؛141جامعه؛

 پاس  به نیاز نسل جوا 180های الزم؛تبیین وظايف مردم با استدالل171اذها ؛

17 
حفظ و تداوم 

 انقالب

برنااده عاماال پاایش143هاادايت و حفااظ انقااالب؛142حفااظ کشااور و جامعااه و انفااالب؛138

 های امام و انقالبتبیین انديشه148انقالب؛

18 
مديريت افكار 

 عمومی

هاادايت سیاساای 141هاادايت فكاار مااردم؛126مااردم؛ هاادايت122نگاااهی ب ااش ملاات؛121

زه و های تااتحلیل147افات؛پاس گوی شبهات و انحر146نگاه کننده مردم از مسايل ؛145مردم؛

-لاینشنا کرد  مردم با وظايف شرعی و م152هدايت افكار و توجیه اذها ؛149تشري  حقايق؛

 پاس  به نیاز نسل جوا 180های الزم؛تبیین وظايف مردم با استدالل171شا ؛

 تربیت و تزکیت 19

به معروف و  امر130ترويج مكارم امالق؛128توصیه به تقوی؛127کال  عمومی سراسری؛124

ا وظايف نشنا کرد  مردم ب152تعلیم مردم؛151های تازه و تشري  حقايق؛تحلیل147نهی ازمنكر؛

 پاس  به نیاز نسل جوا 180شا ؛شرعی و ملی

20 
وحدت و انسجام 

 ملی

تفرقه وسیله نفاوذ 169وحدت عملی؛156محل و محور وحدت؛155حفظ اتحاد و انسجام ؛154

 دعوت مردم172دشمن؛

21 
فاهم، تعاو  و ت

 الفت ملی

نشااط و اطمیناا  ب اش 125ح ور مردم در صاحنه؛119حفظ ايما ، انگیزه و احساسات؛114

 تفاهم مردم158ها و عواطف؛مجم  دل157پیشروی نطام با روحیه و ايما  مردم؛150مردم؛

 روحیه و نشاط ملی 22

هاا و مجما  دل157ردم؛پیشروی نطام با روحیه و ايما  م150نشاط و اطمینا  ب ش مردم؛125

حفاظ 161ب ش ماردم؛امید و نشااط160به حرکت درنورد  مردم؛159تفاهم مردم؛158عواطف؛

 حفظ استقامت و نمادگی164روحیه مردم؛

نماايش قادرت 131پايگااه معنويات و مقاومات؛123سامبل اقتادار ملای؛116نظام مردمی؛111 بسیج نحاد جامعه 23
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کد 

 مقوله
 مفاهیم مقوله

به حرکات درنورد  159ها؛شكست توطئه140انه مردمی؛حفظ نظام با پشتو137اجتماعی اسالم؛

سانگر 166تكیه جامعه اسالمی برساالح؛165حفظ استقامت و نمادگی؛164بسیج نیرو؛163مردم؛

 دفاک معنوی

24 
مقابله با تهديدات 

 و اقدامات دشمن

ح ااور مااردم در 119حفااظ قاادرت اسااالم؛117حفااظ ايمااا ، انگیاازه و احساسااات؛114

نماايش قادرت 131پايگاه معنويات و مقاومات؛123و حصار ايمانی؛سنگرمستحكم 120صحنه؛

هادايت 141هاا؛شكست توطئه140قدرت نظامی؛133قدرت سیاسی اسالم؛132اجتماعی اسالم؛

های تحلیل147پاس گوی شبهات و انحرافات؛146نگاه کننده مردم از مسايل ؛145سیاسی مردم؛

 وحفاظ اساتقامت 164بسایج نیارو؛163؛هدايت افكار و توجیه اذها 149تازه و تشري  حقايق؛

ماأيو  کارد  دشامن از نفاوذ در 170دشامن شناسای؛168بیازاری از معارضاا ؛167نمادگی؛

 حفظ قوام و اداره معنوی جامعه173های الزم؛تبیین وظايف مردم با استدالل171اذها ؛

25 
ارتقا  قدرت 

 معنويت جامعه

نوی حفظ قوام و اداره مع173مقاومت؛ پايگاه معنويت و123سنگرمستحكم و حصار ايمانی؛120

 جامعه

26 
تبیین معارف اسالم 

 و شريعت

 129امر به معاروف و نهای ازمنكار؛130ترويج مكارم امالق؛128کال  عمومی سراسری؛124

 تبیین اسالم 188شا  ؛نشنا کرد  مردم با وظايف شرعی و ملی152اقامه فري ه الهی؛

27 
دفاک از اصول و 

 مبانی انقالب

برنااده عاماال پاایش143هاادايت و حفااظ انقااالب؛142حفااظ کشااور و جامعااه و انفااالب؛138

ر دفااک سانگ166هدايت افكار و توجیه اذهاا ؛149های امام و انقالب؛تبیین انديشه148انقالب؛

 معنوی

 تحول و نكامل 28
تحاول و تكامال 179هاای گونااگو ؛ايجااد جاذباه153های تازه و تشاري  حقاايق؛تحلیل147

 به نیاز نسل جوا پاس  180؛

29 
همايش منظم و 

 پشتیبانی کم هزينه

نی ای باا پشاتیبارساانه178امام جمعه رمز نمازجمعه؛175تشكیل منظم همايش اامه جمعه؛174

 اندك و هزينه کم

هاموضوک مطبه 30  
جنباه 186ها؛جنباه اجتمااعی مطباه185ها؛جنباه سیاسای مطباه184ها؛جنبه عبادی مطبه183

 هاجنبه دفاعی مطبه187؛هافرهنگی مطبه

31 
امام جمعه رمز 

 نمازجمعه

 تشكیل منظم سمینار اامه جمعه 174امام جمعه رمز نمازجمعه؛175ويژگی مطی  جمعه؛182

32 
عبادت سیاسی 

 اجتماعی

حفااظ نظااام بااا پشااتوانه 137تحكاایم پايااه حكوماات؛136پیونااد دياان، مااردم و حكوماات؛176

جنبااه سیاساای 184ها؛ه عبااادی مطبااهجنباا183عبااادی سیاساای اجتماااعی؛181مردماای؛

 هاجنبه فرهنگی مطبه186ها؛هجنبه اجتماعی مطب185ها؛مطبه

 دشمن در فكر کار روی ذهن مردم170تفرقه وسیله نفوذ دشمن؛169 تهديدات 33
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ای هاباا پدياده ها از تطبیق مستمر مفاهیم و يافتن ارتباط باین ننهاادر کدگااری انت ابی مقوله

 188 . باا تحلیال و بررسایشديک مقوله از ترکی  دو يا نند مفهوم حاصل  دند.شمشابه درست 

هاا مقولاهدست نمد. وله اصلی )طبقه اصلی( بهمق 33مفهوم است راج شده در مرحله کدگااری باز، 

 از سط  انتزاک باالتری نسبت به مفاهیم برموردارند.

دگاااری کهای اصلی، مرحله مقولهبندی کدهای است راج شده در قال  مفاهیم و پ  از دسته

ده باا شاهاای شناساايی . در طول اين فرنيند محقق به بررسی ارتباط باین مقولاهشدمحوری نغاز 

طبقاه  عنوا باهرا  «عباادت سیاسای اجتمااعی» ،پ  از تحلیل و بررسای دقیاق پردامته ويكديگر 

بااط ی در ارتبیاا  شاده مطاالب به بیا  ديگر با توجه به اينكه در اغل  مطالا  ؛اصلی شناسايی کرد

وری تنگاتنگ با اين طبقه بودند، عبادت سیاسی اجتمااعی باه منزلاه طبقاه اصالی و موضاوک محا

ر نظار دمحاور و مرکاز مادل  عنوا باهشناسايی و در مدل حاصل از مرحله کدگاااری محاوری، 

 گرفته شد.
( کدگذاري محوري 10جدول)  

هامشخصه هامحور مفاهیم   

حیات طیبه -جامعه توحیدی  
 دين اسالم

 عوامل علّی

دغم بود  سیاست و عبادتم-احكام و شريعت  

 سلسله واليت الهی
 حاکمیت الهی

 امامت و رهبری

یوند مردم و نظام اسالمیپ - ور مردم در صحنهح -افكار عمومی  اجتماک 

برندگی انقالبپیش  
 انقالب اسالمی

ای انقالبهدفاک از اصول و ارزش عوامل میانجی  

های گوناگو ايجاد جاذبه  تحول و تكامل 

وظايف و -ها در قبال دين، مردم و حاکمیتوظايف و مسئولیت

 مسئولیت فردی
 امام جمعه

ایعوامل زمینه  
ر و تقویاجتماک بر ذک-هاح ور و استماک مطبه  مردم 

وتاه(ک -روز و حرف تازهبه-محتوا و شكل مطبه )جااب و پاس گو هاهمطب   

 تهديدات داملی: تفرقه و انحراف و طفیا  نفو 
 تهديدات

 تهديدات مارجی: کار روی اذها  مردم

یرمندی از ذکر کالبهره-هدايت امت  حفظ و تقويت ايما  مردم 
 پیامدها

انگیزرهیز از مسايل تفرقهپ-فظ محور وحدتح-تفاهم و الفت ملی  وحدت و انسجام ملی 
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هامشخصه هامحور مفاهیم   

اسالمی اقتدار و عزت نظام  تحكیم نظام اسالمی 

های گوناگو  علیه دين، امام، مردم و انقالبشكست توطئه  
مقابله با تهديدات داملی و 

 مارجی

شنا کرد  مردم با وظايفشا ن-تربیت و تزکیه  تبیین معارف اسالم 

حدت در اجتماعاتو-اجتماعات پرشور مسلمین  نمايش قدرت اسالم 

جتماعیعبادت سیاسی ا نمازجمعه  مقوله محوری 

 

 سالمي:اامامین انقالب ها و بیانات زجمعه برگرفته از آراء، انديشهمحورهاي نما

 

 
 ميها و بیانات امامین انقالب اسال: محورهاي نمازجمعه برگرفته از آراء، انديشه1شکل شماره 

 داده بنیادمبتني بر نظريه 

 قضایا

اده دلیاد شاده در فرنيناد نيد. نظريه توشمار میپردازی داده بنیاد بهجی اصلی نظريهنظريه، مرو

نهاا نق بیاا  رواباط میاا  مند از طرياطور نظامهای بسط يافته است که بهای از مقولهبنیاد، مجموعه

ديگر های اجتمااعی مارتبط را شارح بدهاد و باه يكابرای ايجاد نارنوب نظری که بتواند پديده

 . (22: 1998)استراو  و کوربین، ط سازد مرتب

ر دی اداره اماور نمازجمعاه هاسیاسترامو  اهداف و های محوری ق ايای زير پیبرپايه گااره

 گیرد:تحلیل گفتما  واليت فقیه به شرح زير شكل می
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 يكی از اهداف عبادی نمازجمعه تعمیق ايما  و معنويت در دل و جا  مردم است. -1

های حاکمیت برای تعمیق ويكی از سیاست ت اجتماعی سیاسی استنمازجمعه يک عباد -2

 ايما  و معنويت در جامعه است.

دشمن شناسی، تقويت دين و ايما  مردم، حفظ وحدت و انسجام دينای و ملای، تعظایم  -3

های دينای و اجتمااعی نظاام اساالمی سیاسات هاارزششعاير الهی، حاکمیت ب شی به 

 شود.در نمازجمعه انجام می است که

 ست.اترويج معارف الهی در جامعه اسالمی و در بین مسلمانا  از وظايف دولت اسالمی  -4

دشمن شناسی، تقويت دين و ايما  مردم، حفظ وحدت و انسجام دينای و ملای، تعظایم  -5

 الزمه جامعه اسالمی است. هاارزششعاير الهی، حاکمیت ب شی به 

 جهاا  و منطقه  گوناگو مسايل در نظام هایگیریجهت تبیین روز، سیاسی مسايل تبیین -6

 نمازجمعاه درظاام اساالمی هايی است کاه نهدفمردم  ب شی نگاهی و بصیرت اسالم،

 .انتظار دارد
 

 (:مردم و حکومت در پنج محور ،ارتباط ديناهداف نمازجمعه )

 
 

 و پيشنهاد گيرینتيجه

ايی متناسا  باا اهاداف های احصا شده از گفتماا  واليات فقیاه محورهابندی مقولهاز جم 

های بندی محورها در ابعاد عبادی، اجتمااعی و سیاسای، شاامصنمازجمعه شكل گرفت. با دسته

متناس  با هريک از اهداف احصا شد. از سوی ديگر اهداف نمازجمعاه را باه اهاداف بلندمادت، 



153                        1401 زمستا  ،24شماره م، ششسال ، فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفاک ملی 

 

 

ازجمعه در اصال توا  تقسیم کرد. اهداف عبادی را با توجه به اينكه نممیا  مدت و کوتاه مدت می

اهاداف میاا  مادت و  عنوا بهتوا  ن  را بلندمدت دانست. اهداف اجتماعی يک عبادت است می

اهداف سیاسی اهداف کوتاه مادت دانسات. يكای از اهاداف عباادی نمازجمعاه تعمیاق ايماا  و 

معنويت در دل و جا  مردم است. با انجام واجبات و اقاماه فارايا الهای، تارك محرماات نهاال 

.. در ديان اساالم .د. توصیه به میر و امر به معروف و نهی از منكار وشوتقويت می هادلما  در اي

شود. يكی ديگر از اهاداف عباادی نمازجمعاه در راستای تقويت و تعمیق ايما  و باورها انجام می

ترويج معارف الهی در جامعه اسالمی و در بین مسالمانا  اسات. تارويج اصاول و مباانی اساالم، 

رويج مكارم امالق همچو  صداقت، صبر، مقاومت، ايالار و فداکاری، ساعه صادر، تزکیاه نفا ، ت

تولی و تبعیت از امام جامعاه و تباری از  ترمهمتواض  و فروتنی، وفای به عهد، انفاق و ازهمه اينها 

 های معارف الهی است. دشمنا  دين از شامصه
هاي اهدافها و شاخص( مولفه11جدول)  

 
از  هاسیاساتی نمازجمعه با دو رويكرد قابل بررسی است. اولین رويكارد بررسای هاسیاست

لحاظ کال  بود ، عمومی و اجرايی بود  است. دشمن شناسی، تقويت دين و ايما  ماردم، حفاظ 

تاوا  را می هااارزشوحدت و انسجام دينی و ملای، تعظایم شاعاير الهای، حاکمیات ب شای باه 

رفت. در رويكرد دوم با توجه باه جنباه عباادی، اجتمااعی و سیاسای ی کال  در نظر گهاسیاست

 ،هااارزش ب شای تیای شامص در اين زمینه را ماورد مداقاه قارار داد. حاکمهاسیاستتوا  می

 تقاوی، باه توصیه اعتقادی، شبهات به پاس گويی مردم، ايما  و عواطف جاب الهی، شعاار تعظیم
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يی هساتند کاه هاسیاساتدينای  معارف تبلین و ترويج منكر، زا نهی و معروف به امر ،فرايا اقامه

 حفاظ عماومی، افكاار و انديشاه نمازجمعه مورد توجه هستند. مديريت «دينی و عبادی»در جنبه 

 شاور و روحیه تقويت جوا ، نسل حفظ و انجااب اسالمی، انقالب تداوم ملی، انسجام و وحدت

 ماردم دعوت اعتماد، قابل و فراگیر ایرسانه ايجاد ملی، و دينی الفت و تفاهم روحیه ايجاد انقالبی،

قارار  توجاه ماورد نمازجمعاه «اجتمااعی» جنبه در که هستند يیهاسیاستپايداری  و استقامت به

 دفااک سیاسای، شابهات باه پاس گويی دشمن، با مقابله هایراه شنامت شناسی، گیرند. دشمنمی

 از بیازاری اعاالم دهنادگی، مط و مط در استقالل مسئولین، عمكرد از منصفانه انتقاد و بینانهواق 

 مساايل تبیاین و تحلیال سیاسای، بازیجناح و انگیزتفرقه مسايل از پرهیز انقالب، و دين معارضا 

 و بصایرت اساالم، جهاا  و منطقاه گونااگو  مساايل در نظام هایگیریجهت تبیین روز، سیاسی

 هساتند. توجاه ماورد نمازجمعه در «سیاسی»از جنبه  که هستند يیهاسیاستمردم،  ب شی نگاهی
ی کاال ، عماومی و هاسیاساتبندی ننهاا در قالا  باا دساته هاسیاساتپ  از احصا محورهای 

تاوا  ی کاال  را میهاسیاساتهای فاوق نیاز احصاا شاد. های هريک از مولفاهاجرايی شامص

ی اجرايای را هاسیاساتدت و ی میا  مهاسیاستی عمومی را هاسیاستی بلندمدت و هاسیاست

 ی کوتاه مدت نیز نامید.هاسیاست
هاسیاستهاي ها و شاخص( مولفه21جدول)  

 
 پیشنهاد

يان رفیات اظبا توجه به گسترش نمازجمعه در سراسر کشاور و لازوم اساتفاده حاداکالری از  

ی اهسیاساتعبادت سیاسی اجتمااعی در راساتای اهاداف متعاالی اساالم و انقاالب، اهاداف و 

دهناده بارای کنناده و جهتهماهنگ محاور عنوا باهتواند در اداره امور نمازجمعاه نمازجمعه می

 ی و اجرايی مورد توجه قرار گیرد.گاارسیاستمسئولین 
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 فهرست منابع ومآخذ

 الف. منابع فارسي

 (، تهرا : وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1376) مكارم شیرازی، ترجمة قرآن مجید 

 شورای سیاستگزاری اامة جمعه، تهرا : رهنمودها (،1374)، سید روح اهلل یامام ممین.  

 تهرا : موسسه نشر نثار ح رت امام ممینی. هلیوسرالريحت (،1386)، سید روح اهلل ینیمم امام ، 

 سازما   :تهرا  .مرکز مدارك فرهنگی انقالب اسالمی ،صحیفۀ نور(، 1361)، سید روح اهلل ینیمم امام

 انتشارات و نموزش انقالب اسالمی. 

 لوح فشرده( تهارا : موسساه پژوهشای فرهنگای حديث واليت (، 1396ای، سید علی )امام مامنه (

 انقالب اسالمی.

 ( 1363ابن بابويه، محمد بن علی ،)یه. ، قم: جامعه مدرسین حوزه علممن اليحضره الفقیه 

 ترجمه رسولی محالتی. تهرا : اسالمیهالسیره النبويه(، 1364) ابن هشام، محمدعبدالملک ، . 

 های بازرگاانیموسسه مطالعات و پژوهش: تهرا  ،مديريت (،1375) استونر، جیمز و فريمن، ادوارد، 

  .ناپ اول، جلد دوم

 ،را : تها اعرابای، سایدمحمد پارسایا ، علی ، ترجمهمديريت(، 1375ادوارد ) من،فری جیمز، استونر

  بازرگانی. نشر و ناپ شرکت

 ( 1381اشتريا ، کیومرث ،)نشر شهر کتاب ، تهرا :گذاري فرهنگيروش سیاست.  

 ( 1382نهنگرا ، محمداسماعیل ،)رهنگی زهد.ف، تهرا : موسسه ريزي راهبردياصول و مباني برنامه 

 ( 1386بالغی، سیدعبدالحجت ،)قم: انتشارات حكمت.اإلکسیر بالغ و التفاسیر حجۀق ، 

 اسالمی جمهوری نظام کلی هایسیاست تدوين برای مناس  الگوی طراحی ،(1391)مجتبی ،پالوچ 

  ملی. دفاک عالی انشگاهد: تهرا  دهكردی،مبینی علی دکتر راهنمايی به ،دکتري رساله ايرا ،

 ( 1386تقوی، سیدرضا ،)تهرا : ن یل.نگرشي بر مديريت اسالمي ،  

  یاروت: ، بالکشف والبیان عن تفسیر القررآنق(، 1422ابراهیم )ثعلبی نیشابوری، ابو اسحاق احمدبن

 دار احیا  التراث العربی.

 گااری شورای سیاست ، تهرا :هاهاي تاريخي و آگاهينماز جمعه، زمینه (،1372) جعفريا ، رسول

  .جمعه سراسر کشوراامه

 ( نمازجمعه در حكومت اساالمی، 1383حااری شیرازی، سیدکاظم ،)پژوهشر   -مر  فصرلنامه عل
 .32شماره ، حکومت اسالم 

 ( 1409حرعاملی، محمدبن حسن ،)یت. ، قم: نل البوسايل الشیعه الي تحصیل مسايل الشريعهق 

 ملی. فاکد عالی دانشگاه: تهرا . اول ناپ ،راهبردي مديريت ،(1390)ابراهیم  بیگی،حسن 

 ( 1379حسینی دشتی، سیدمصطفی ،)فرهنگی نرايه. ، تهرا : موسسهمعارف و معاريف 
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 اری اگشاورای سیاسات ، تهرا :با رهبر در سنگر جمعه(، 1374)اری اامة جمعه اگشورای سیاست

  . اامة جمعه
  معاة نمااز جمعاه و نقاش ن  در ادارۀ جا(، 1376)تابساتا  محمد اسماعیل انصاریو عبداهلل جاسبی

 . 8، شماره نشريه علوم انساني دانشگاه اصفهان، اسالمی

 تهرا : تولید دانش. نگرشي جامع بر مديريت راهبردي(، 1386ی، علیرضا )علی احمد ، 

 تهرا : نشر نشتیا . فرهنگ سیاسي(، 1382بابايی، غالمرضا )علی ، 

 ،وه (، الگاوی کارنمادی در قا1395محمادابراهیم )تابساتا  فرهی، علی؛ زين الدينی، مجید؛ سانجقی

 .2، شماره فصلنامه مديريت اسالميمی، ق اایه بر أسا  رهنمودهای امامین انقالب اسال

 ( 1369کلینی محمدبن يعقوب ،)تهرا : انتشارات اسالمیه. اصول کافي ، 

 ( 1389مدرسی، منصور ،)تهرا : پیشبرد.فرهنگ توصیفي واژگان مديريت ، 

 ( 1382معین، محمد ،)تهرا : ديدگاه.فرهنگ فارسي يک جلدي ، 

  ،لبیت )ک(اموسسه نل، قم: المسائلالوسائل و مستنبطمستدرك(، 1365) حسین بن محمدتقینوری . 

 های کلی، قابل دسترسی در:  نظام، مفهوم سیاست تش یص مجم  دبیرمانه سايت
http://maslahat.ir/DocLib 

 .قابل دسترسی در  سايت دانشگاه عالی دفاک ملی، عناوين راهبردیhttp://sndu.ac.ir/content 


