
 

 

  هدایت افکارعمومی در قرآن و منظومه فکری امامین انقالب اسالمی

 1غالمرضا گودرزی
 2محمدمهدی ذوالفقارزاده  
 * 3حسین ابراهیمی کوشالی  

 چکیده 
کمان و مردم استوار است. یکی از مهمترین معرفحکمرانی بر دو پایه کیفی حکمرانی ی اصلی حا های 

منظر می این  از  است.  جامعه  افکارعمومی  با  کمان  حا مواجهه  نحوه   ، حاضر عصر  که در  کرد  ادعا  توان 
ها در عرصه مواجهه با افکارعمومی رین وجه تفاوت حکمرانی در مدل اسالمی نسبت به سایر مدل مهمت

دنبال تبیین مفهوم هدایت افکارعمومی با استناد به شود. در این مقاله، پژوهندگان بهمردم مطرح می
مفهوم در قالب نظریات علمی در حوزه چیستی افکارعمومی، مفهوم قرآنی هدایت و نهایتا تلفیق این دو 

از  ارائه تعریفی جامع  انقالب اسالمی هستند.  از منظومه فکری امامین  با استفاده  هدایت افکارعمومی 
فضای   در  هدایت  این  نتایج  و  آثار  به  توجه  با  اسالمی  تراز  جامعه  یک  در  افکارعمومی  هدایت  مفهوم 

می محسوب  علمی  فعالیت  این  ارزشمند  دستاورد  شناخت شود.همچنین  اجتماعی،  زمینه  ایجاد 
نتایج پژوهش  از دیگر  افکارعمومی جامعه  انقالب اسالمی حول مسئله هدایت  امامین  منظومه فکری 

 شود. محسوب می

 ها کلید واژه
 حکمرانی اسالمی ، هدایت افکارعمومی ، امام خمینی ، امام خامنه ای ، مفهوم هدایت ، قرآن  
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  مقدمه 
حی روش حکمرانی ضرورتی انکار ناپذیر بوده است. رشد فکری بشر در در همه جوامع انسانی، نیاز به طرا 

جویی گری زورمدارانه به سمت سلطههای حکمرانی به تدریج از مدار سلطهطول تاریخ سبب شد تا روش
کمان چاره  کند. در شرایط جدید حا گرایش پیدا  کردن افکارعمومی جامعه با خود ای جز همراهاقناعی 

کشف و بههای علمی، روشدر این مسیر هم با نوآوری اند ولی  نداشته کار های مدیریت افکارعمومی را 
هدایت گرفته زمینه  رسل،  ارسال  با  تعالی  و  تبارک  خداوند  ؛  بشر خلقت  ابتدای  از  و  دیگر  سوی  از  اند. 

است. افکارعمومی جوامع بشری را تدبیر نموده و اراده خود برای تحقق حکمرانی توحیدی را نشان داده  
روح حضرت  زعامت  با  ایران  ملت  اسالمی  انقالب  بروز  و  هدایت ظهور  تحقق  مسیر  در  بلند  گامی  اهلل، 

چهل تداوم  بود.  موحد  جامعه  یک  عصر افکارعمومی  در  ایران  جامعه  عملی  و  فکری  جهش  این  ساله 
که با عصای هدایت موسی می کفر و الحاد، نشان داد  کمیت جهانی  الحادی   توان بر سحر مدیریتحا

 افکارعمومی توسط ساحران و فناوران متکی بر تمدن غربی فائق شد.     
کننده مسیخردمند، متکامل، الگوپذ  یعنوان موجوداز منظر قرآنی؛ انسان به ، دنبال  و    یو تعال  یر ترقیر

ازمند ی ن  گران، به طور آشکار یخود و خرد د  یامبر باطنیاز عقل و پ  یریگعالوه بر بهره  یریادگیقوه    یدارا
ای جمعی است، طی امبران است. از سوی دیگر افکار عمومی که پدیدهیم رسوالن و پیها و تعالبه هدایت

گرایش پیدا کنند،   .گیردفرایندی اجتماعی در بستر زمان شکل می کثریت یک جامعه به فکری  زمانی که ا
که آن عقیده بر دیگر جریانات فکری مسلط شود،   افکارعمومی جنبه آشکار خواهد یافت. به نحوی 

مفهوم هم  کنار  در  را  افکارعمومی  و  هدایت  مقوله  دو  بخواهیم  گر  ا پژوهشی حال  نیازمند  کنیم  سازی 
به پژوهندگان  مقاله،  این  در  هستیم.  علمی  منابع  بر  متکی  و  هدایت روشمند  مفهوم  تبیین  دنبال 

تی افکارعمومی، مفهوم قرآنی هدایت و نهایتا تلفیق افکارعمومی با استناد به نظریات علمی در حوزه چیس
 این دو مفهوم در قالب هدایت افکارعمومی با استفاده از منظومه فکری امامین انقالب اسالمی هستند. 

های عالمانه به سواالت این حوزه، ضمن استفاده از روش برای رسیدن به اهداف تعیین شده و ارائه پاسخ
امامین انقالب اسالمی پیرامون موضوع هدایت جامعه و افکارعمومی با استفاده پژوهش اسنادی، بیانات  
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از روش تحلیل مضمون، تدقیق شده و به کشف منظومه فکری ایشان در عرصه هدایت افکارعمومی منجر 
 شد.  

عنوان یک دستاورد مهم، ارائه یک تعریف جامع براساس مبانی قرآنی و فقهی از هدایت افکارعمومی به
ساز نگاهی نو به مسئله راهبردی هدایت فرهنگ و افکارعمومی جامعه ایران خواهد بود. همچنین مینهز

علمی  فضای  اسالمی،  انقالب  امامین  فکری  منظومه  شناخت  با  افکارعمومی  هدایت  مسئله  به  توجه 
کرد. این فضای جدید، تکلیف مدیران فرهنگی و رسانه ب اسالمی را ای تراز انقالجدیدی را فراهم خواهد 

مدیریت  و  افکارعمومی  هدایت  مفهوم  بین  رابطه  و  کرده  روشن  جامعه  افکارعمومی  هدایت  مسئله  با 
 کند.   افکارعمومی را آشکار می

 چیستی افکارعمومی 
دارد طوالنی  تاریخی  عقایدعمومی،  و  افکار  صورت مفهوم  به  برخی و  است.  شده  تعریف  مختلفی  های 

به را  میافکارعمومی  اجتماعی«  سازمان  »نوعی  یا  و  عقاید«  از  ای  »مجموعه  ون عنوان  »آلبرت  دانند. 
و 1دیسی  باورها  برای  عمومی«  »واژه  را  افکارعمومی  نوزدهم،  قرن  در  حقوق  علم  پیشگامان  از  یکی   »

جامعه افراد  از  گروهی  میاعتقادات  تعریف  هورتون[1]کندبشری  »چارلز  ر1918) «2کولی .  افکارعمومی  ا ( 
از  یا فرآیندی مجتمع  را سازمان  آن  از هم نمی دانست بلکه  از نظریات و عقاید جدا  صرفًا مجموعه ای 

(، جامعه شناس آلمانی، افکارعمومی 1935) «3تأثیرات ارتباطی و دو جانبه می دید و یا »فردنیاند تونیس 
که این عقاید به  گروهی از مردم می داند به ویژه زمانی  اثبات رسیده و یا مردود شده   را عقاید مشترک 

های سیاسی توسعه یافته ای محدود به جوامع جدید با سازماناست. برخی دیگر افکارعمومی را پدیده
که افکارعمومی پدیده  « معتقد است  ای جدید است و ریشه های آن را باید در می دانند. »هانس اسپیر

کرد. او افکارعمومی ر ای کشور و پدیدها اظهارنظرهای رایج درباره مسائلدوره انقالب فرانسه جست و جو 

 
1. Albert Van Dicey   
2 . Cooley 
3.  Ferdinand Tonnies  
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گسترش رسانه گرفته و با  کشورها دیده نمی شود و تنها در جوامع جدید شکل  که در همه  های می داند 
 همگانی و سازمان سیاسی تسریع یافته است. 

»توماس عقیده  تمپل1هابسبه  »ویلیام  است.  افکارعمومی  سلطه  در  دنیا  است  2«  معتقد  تئوری «  که 
-افکارعمومی را باید طبق تئوری قدرت بنا نهاد. »روسو« در »قرارداد اجتماعی« از اراده عمومی سخن می

هاست. پس از انقالب فرانسه و امریکا، این دو  ها و قدرتراند و به اعتقاد وی این رهنمود تمام حکومت
گونه افکارعمومی به متبلور شد. بدین  مفهوم کلی، به شکل قانون درآمد و در قوانین اساسی این کشورها

کرد و به کشورهای غربی تطور پیدا  صورت یکی از  همراه دگرگونی بنیادی نظام قدرت و ساخت اقتصادی 
 عوامل سرنوشت ساز درآمد.

می»ال اختالف  مورد  مسأله  یک  در  عقیده  ابراز  را  افکارعمومی  گروه نیک«  هرگاه  که  معنی  بدین  داند. 
ای  مشخصی وارد تبادالت بسیار پیچیده فکری شود، از حاصل این تبادالت پدیده سأله  مشخصی درباره م

، روش و ارزیابی مشترک گروهی گیرد. برخی افکارعمومی را مجموعهبه نام افکارعمومی شکل می ای از نظر
که در لحظهاجتماعی در رابطه با یک موضوع مورد توجه و عالقه همگان دانسته ن ای مشخص بیاند 

کرده است.تعدادی از افراد یک قشر یا طبقه یا سراسر اجتماع به  [2] طور نسبی عمومیت پیدا 
گستنی دارد: آزادی بیان، فردگراییافکارعمومی با سه پدیده   و ارتباطات.  3ی اجتماعی پیوندی نا

که آن عقیده بر دیگر   کنند، به نحوی  گرایش پیدا  کثریت یک جامعه به فکری  که ا جریانات فکری زمانی 
یافت. خواهد  آشکار  جنبه  افکارعمومی  شود،  پدیده    مسلط  است. افکارعمومی  متغیر  و  سیال  ای 

کشی میان دو قطب تشکیل سو ی آن است. از یک دهنده تغییرپذیری و سیالن افکارعمومی ناشی از کشا

 
1 . Thomas Hobbes 
2 . William Temple 
3 . Individualism. 
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جریان   «1  ها»نگرش در  خارجی،  متحول  واقعیات  و  محیط  دیگر  سوی  از  مداومو  حرکات درگیری  شان 
 یابد. گیرد و تغییر میشود. افکارعمومی در بستر این روند دایمی شکل می فکری نوینی را سبب می

کرد. دسته توان افکارعمومی را به دو دسته به اعتبار این دگرگونی، می « تقسیم  اول بر  ی »آنی« و »پایدار
ناپدید می  آید و پس اثر یک حادثه غیرمترقبه پدید می آن حادثه  پایدار  یشود. دستهاز محو  که  دوم 

گروه یا جمعی بوده نامیده می که در طول زمانی طوالنی مورد قبول  شود، آن دسته از افکارعمومی است 
نمونه   انعطاف  است.  بارز  را میهای بسیار  و مقاومت  به ناپذیری  که  افکارعمومی  از  آن دسته  توان در 

باید توجه داشت که افکارعمومی به هیچ وجه  .شود، مشاهده کرد ین جامعه مربوط میهای بنیاد ارزش
که از عمل متقابل و ترکیب بسیار پیچیده  حاصل جمع افکارفردی نیست، بلکه پدیده ی ی نوینی است 

باط با توجه به این که انسان موجودی منفرد نیست و با سایر افراد ارت .شودتمام عقاید فردی حاصل می
واژه  ، افکار سایر  با  متقابل  ارتباط  بدون  نیز  انسانی  فکر  دارد،  بی  ارگانیکی  و  لذا  مبهم  است.  معنایی 

گروهی شکل می   .گیرد، نه در خالءافکارعمومی در یک بافت 
کنش های افکارعمومی است. این واژه بهها« یکی از شالودههمانگونه که بیان شد، »نگرش معنی نوعی وا

آمادگ بیان لفظی نگرشیا  که  این است  بر  اعتقاد  و  است  برای عمل  استی  بیان   .ها، همان عقیده  به 
، نگرشدقیق تر از سطح بیرونی کننده و بسیار مستحکم ها الیه زیرین عقیده است لذا سازنده و تعیینتر

 .آن است
افکارعمومی در سالیان اخیر نشان   بافتدهندهبررسی  از  که عقاید  آن است  از   ی  که  بسیار منسجمی 

که اواًل عقیدهها تشکیل شده است، پدیدار مینگرش که شخص راجع به فردی شوند. بدین معنی  ای 
که درباره دارد با عقیده ای ی شخص دیگری دارد، دارای نوعی همبستگی و ارتباط است)هیچ عقیدهای 

که در دارند: انسان معمواًل نسبت به آن  شود(. ثانیًا عقاید غالبًا حالت دو قطبی تصادفی مطرح نمی چه 
گی   .گذرد، موافق و یا مخالف استاطرافش می    های کلی عقیده یاد می از این حالت به عنوان یکی از ویژ

 
1 . Attitude.  
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شود و غالبًا دیده   تفاوتی و یا بینابین نیز وجود دارد، ولی به ندرت یافت میشود. البته حاالت تردید، بی 
که در جر گرایش پیدا میای خاص، حالت بی یان واقعهشده است   .کندتفاوتی به یکی از دو قطب 

از مجموع مباحث ارائه شده درخصوص افکارعمومی و چیستی آن؛ ما در این تحقیق، تعریف آقایان فردرو  
( رضایی  می 1388و  قرار  مبنا  این (را  در  که  است  مردم  عامه  قبول  مورد  قضاوتی  »افکارعمومی،  دهیم: 

واقعیت قضاو ولی  باشد  هم  غلط  است  ممکن  لذا  است  بیشتر  آن  استداللی  جنبه  از  عاطفی  جنبه  ت 
 است.«

یت افکارعمومی     مفهوم هدایت افکارعمومی و نسبت آن با مدیر
ی هدایت از ریشه هدی آمده است. هدایت در فرهنگ عرب، به معناى »ارشاد و راه نمودن« است کلمه

که پیشاپیش مردم حر کسی  گفته می شود.و به  کند و آنان را راه می نماید، »هادى«  یکی از   [3]کت می 
ّر ِعباّده نام ّبّصّ ذی  : ُهّو اّلّ ثیر سّماِء اهلِل ّتعالی ُسبّحاّنُه: الّهادی؛ ّقاّل ِابن األّ

ّ
های خدا الهادی است.: ِمن أ

ُکِل   ته، وّهدی  وا بُرُبوبّیّ قّرُ
ّ
ّفهم ّطریّق معرفته حتی أ ، لسان العرب، ّمخلوٍق ِإلیوعّرّ ما ال ُبّدّ له منه )ابن منظور

که بینائی می دهد راه معرفت و بینائی را به دهد بندگانش را و شناخت می»هدی«( یعنی : او کسی است 
کند و همچنین هدایت میآن که اقرار به ربوبیت  از معرفت برای ها تا این  کند هر مخلوقی را به آن چه 

کمال و بسترسازی برای رسیدن به قله   [4]ه معنای ارشاد و راهنماییهدایت ب اوست. ، بیان راه رشد و 
 [5] کمال مطلوب است.

بدون هدایت الهی راهی برای سعادت و خوشبختی آخرت وجود ندارد، هرچند آدمی به صالح و رستگاری 
کار که انسان به وجوه مصلحت آخرت جاهل باشد  ی از اراده و قدرت او اخروی تمایل دارد لکن مادامی 

کریم در آیه  که قرآن  کارساز خواهند بود، بدین جهت است  ساخته نبوده و همة اینها بعد از هدایت الهی 
کی روح آدمی را تنها در پرتو فضل و رحمت الهی میّسر دانسته است: ّلْو ال ّفْضُل   21 از سوره نور تزکیه و پا

ّبدًا. اهلِل ّعّلیُکْم ّو ّرْحّمُتُه ما ّزکی
ّ
ّحٍد أ

ّ
که استمراد از آفرینش جسد و عطا کردن حواس، این [6] ِمْنُکْم ِمْن أ

کسب معارف و علوم باشد؛ از طرفی احوال و خصوصیات جسد خسیس بوده و در نهایت به  ابزاری برای 
کوالت و ملموسات برمیلذت ندگار و گردد، اما احوال روحانی و معارف الهی کماالت ماهای جسمانی از مأ
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کون و فساد است؛ پس معلوم می که خلقت برای هدایت و تابع آن بوده همیشگی بوده و مصون از  شود 
 [7] .و مقصود برتر همان حصول هدایت است

انواع هدایت »فطری«، »وجدانی«،  و پروردگار عالم به صورت  مراتب مختلف است  الهی دارای  هدایت 
تعالی و حیات طیبه و جامعه توحیدی مبتنی بر تعاون، شورا و   »عقلی« و »وحیانی« انسان را به رشد و 

هدایت  راست  راه  به  را  بشر  بیرونی)وحی(  و  درونی)عقل(  نبی  دو  طریق  از  پروردگار  میخواند.  فرا  قسط 
لّنا ّعّلیّک الِکّتاِب ِتبّیانًا ِلُکّلِ ّشی میکند. قرآن در اصل کتاب هدایت است: » ّمًه ّو ُبشّری  ٍء ّو ُهدًی ّو ّرحّو ّنّزّ

 ( ۸۹ِللُمسِلِمیّن«)نحل، 
کرده   .اندهدایت را از منظر دیگر به دو قسم »هدایت تکوینی« و »هدایت تشریعی« تقسیم 

که ممیز حسن و  .۱ ک داده است  که پروردگار به انسان عقل و شعور و ادرا هدایت تکوینی: هدایتی است 
، و سعادت و شقاوت ، و خیر و شر کت، و خوبی و بدی است و لوازم زندگی قبح، و نفع و ضرر ، و نجات و هال

 انسان را فراهم نموده است. 
 .. هدایت تشریعی: هدایتی از طریق ابالغ فرامین و ارزشهای الهی از طریق انبیای الهی است2

  :های هـدایتآثار و نشانـه
؛ هایی را برای وقوع هدایت شناساتوان آثار و نشانهبا بررسی آیات قرآن می کرد که عبارتند از  یی 

  یکتاپرستی:
ِمْن  ّتْدُعوّن  ِذیّن  ْعُبّداّلّ

ّ
أ ْن 

ّ
أ ُنِهیُت  ِإّنِی  ِمّن ُدوِن »ُقْل  ّنا 

ّ
أ ّما  ّو  ِإًذا  ّقْدّضّلْلُت  ْهّواّءکْم 

ّ
أ ِبُع  ّتّ

ّ
الأ ُقْل  -اهلِل 

که شما غیر از خدا می(: بگو من نهی شده۵۶«)انعام:  اْلُمْهّتِدیّن  کسانی را  که  خوانید بپرستم. بگو من ام 
نمی پیروى  شما  هوسهاى  میاز  گمراه  وگتترنه  راه کنم  از  و  درسورهشوم  همچنین  نیستم.  های یافتگان 

 شود. « مشابه همین معنا یافت می۱۳« و »شوری: ۶۷«، »حج: ۳۲«، »یونس: ۸۰و  ۷۱»انعام: 
  تسلیم فرامین خدا و رسول:
ًه ّوّسًط  ّمّ

ُ
کْم أ کّذِلک ّجّعْلّنا ُسوُل ّعّلیکْم ّشِهیًدا ّو ّما ّجّعْلّنا اْلِقْبّلّه »ّو  اِس ّو یکوّن الّرّ ا ِلّتکوُنوا ُشّهّداّء ّعّلی الّنّ

کاّنْت ّلکِبیّرًه  ْن یْنّقِلُب ّعّلی ّعِقّبیِه ّو ِإْن  ُسوّل ِمّمّ ِبُع الّرّ  ِلّنْعّلّم ّمْن یّتّ
ّ

کْنّت ّعّلیّها ِإاّل ِتی  ِذیّن    اّلّ  ىّهّد ِإال ّعّلی اّلّ
ّ ُءوٌف ّرِحیٌم  اِس ّلر (: و بدین گونه شما را امتی میانه ۱۴۳«) بقره:   اهلُل ّو ّما کاّن اهلُل ِلیِضیّع ِإیّماّنکْم ِإّنّ اهلّل ِبالّنّ

اى را که چندى بر آن بودى مقرر نکردیم قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد و قبله
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کسی   که  که از پیامبر پیروى می جز براى آن  که از عقیده خود برمی را  کس  گردد بازشناسیم هر   کند از آن 
که ایمان شما را  گران بود و خدا بر آن نبود  کرده سخت  که خدا آنها را هدایت  کسانی  کار جز بر  چند این 

گرداند زیرا خدا نسبت به مردم دلسوز و مهربان است.   ضایع 
  تقوا:

ِذیّن   (: وآنان که به هدایت گراییدند خدا آنها را هرچه ۱۷ّزاّدُهْم ُهًدى ّو آّتاُهْم ّتْقّواُهْم«) محمد:    ْوا اْهّتّد »ّو اّلّ
به و  بخشید  هدایت  پرهیزگاریبیشتر  توفیق  این  آنها  آیات  داد.  انعام  »سوره  در هم۷۲-۷۱معنا  وجود « 

 دارد. 
  خشیت:

ْهِدیک»ّو 
ّ
ّفّتْخّشی«)نازعات:    أ ّرّبِک  کنی.  (:۱۹ِإّلی  پروا  تا  نمایم  راه  پروردگارت  سوى  به  را  تو  واقع،  و  در 

خشیت حالتی است که دراثر احساس عظمت خالق و هیبت و کبریای او و ترس از دور ماندن و در حجاب  
خداوند  کبریائی  عظمت  به  نسبت  معرفت  صاحبان  مخصوص  که  شود  می  حاصل  حضرتش  از  ماندن 

 اند که خشیت می ورزند.از بندگان خدا تنها دانایان "علماء انما یخشی اهلل من عباده ال " است.
  آرامش:

یاْهِبُطوا ِمْنّها»ُقْلّنا کْم ِمّنِ ِتیّنّ ا یأْ ّفال ّخْوٌف ّعّلیِهْم ّو ال ُهْم یْحّزُنوّن«)بقره:   ُهّدایّتِبّع  ّفّمْن   ُهًدىّجِمیًعا ّفِإّمّ
گر از جانب۳۸ که هدایتم را پیروى من شما را هدایتی(: فرمودیم جملگی از آن فرودآیید پس ا رسد آنان 

:  ۴۷های »طتته:  توان در سوره معنا را میکنند برایشان بیمی نیست وغمگین نخواهندشد. همین « و »زمتتر
 « یافت.۲۳

:   صبر
ِر ا ّمّراِت ّو ّبّشِ کْم ِبّشیٍء ِمّن اْلّخْوِف ّو اْلُجوِع ّو ّنْقٍص ِمّن اأّلْمّواِل ّو اأّلْنُفِس ّو الّثّ اِبِریّن«)سوره بقره: »ّو ّلّنْبُلّوّنّ لّصّ

کاهشی در اموال و جانها و محصوالت می ۱۵۵آیه   گرسنگی و  -(: و قطعا شما را به چیزى از قبیل ترس و 
شآ به  و  مژدهزماییم  ِذیّن کیبایان  ّصاّبْتُهْم بده.»اّلّ

ّ
ِإّلیِه ِإّذاأ ا  ِإّنّ ّو اِ هلِل  ّقاُلواِإّنّ (: ۱۵۶ّراِجُعوّن«)بقره:  ُمِصیّبٌه 

وّلِئک سوى او بازمیگویند ما ازآن خداهستیم و بهآنان برسدمیچون مصیبتی به کهکسانیهمان
ُ
گردیم.»أ

ِمْن  ّصّلّواٌت  ّوّرْح ّعّلیِهْم  ِهْم  اّرّبِ ُهُم  وّلِئک 
ُ
ّوأ بقره:ْلُمْهّتُدوّن ّمٌه  از ۱۵۷«)  رحمتی  و  درودها  ایشان  بر   :)

  یافتگان هم خود ایشانانتد.پروردگارشان باد و راه
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  مراقبه نفس:
ِإّذا   کْم ّمْن ّضّلّ  ْنُفّسکْم ال یُضّرُ

ّ
أ آّمُنوا ّعّلیکْم  ِذیّن  اّلّ یّها 

ّ
أ ّمْرِجُعکْم ّج   اْهّتّدیُتْم »یا  ِبّما ِإّلی اهلِل  ُئکْم  ِمیًعا ّفیّنّبِ

که ایمان آورده۱۰۵کْنُتْم ّتْعّمُلوّن«)مائده:  اید به خودتان بپردازید)مراقبت نفس نمایید( هر  (: اى کسانی 
گمراه شده است به شما زیانی نمی  گاه شما هدایت که  کس  رساند بازگشت همه شما به سوى یافتید آن 

کرد.دخداست پس شما را از آنچه انجام می گاه خواهد    ادید آ
  انابه:

ّو  یّشاُء  ّمْن  ِإّلیِه  یْجّتِبی  یِنیُب«)شوری  یْهِدی»اهلُل  ّمْن  بر ۱۳ :ِإّلیِه  را بخواهد به سوى خود  که  ( خدا هر 
بهمی درآید  انابه  در  از  که  را هرکه  و  راهسوىگزیند  نزد  .نمایدمیخود  قلب کردنخارج کالم،اهل انابه 

انابه را متضمن »محبت خدا«، شبهات ازتیرگیهای برای خدا«، »اقبال به خدا« و  »خضوع است. برخی 
 اند.»اعراض از غیر خدا« دانسته

های فردی و اجتماعی ههای آن در حوز با عنایت به مباحث قرآنی مطرح شده درخصوص هدایت و نشانه
تعر افکارعمومی؛  از  پژوهش  این  مقبول  تعریف  دادن  قرار  مبنا  همچنین  هدایت و  از  ما  مختار  یف 

کثریت افراد جامعه هدف، افکارعمومی اینگونه بیان می شود:  » ارشاد و راه نمودن باورها و اعتقادات ا
نشانه گونه به آن؛  اثر  در  که  تقوا،  ای  رسول،  و  خدا  فرامین  برابر  در  بودن  تسلیم  یکتاپرستی،  های 

، مـراقبه نفس و انابه در فضای عمومی جامع گیر شود.«خشیت ، صبر  ه فرا
های مدعی نگرش دینی بر مبنای این تعریف، توجه به هدایت افکارعمومی در جوامع اسالمی که از دولت

بر ارزشبهره می شود. عموم ها محسوب میهای پایه آن حکومتبرند، یک فعالیت راهبردی و مبتنی 
 سعادت یبه سو عهجام سوق دادن را خود اصلی هدف دینی؛ ینگرشها از  برخاسته یهادولت

که  تلقی شود  مهم  بسیار  ایشان با  مردم  همراهی  و  اقناع که  میشود  سبب  امر  همین میدانند،  این چرا
 [8].است ایمان رغبتی و پذیرشی ماهیت از  برآمده یچیز از هر  بیش مساله

عقاید عمومی عقاید عمومی از نظر قرآن می تواند حقیقت باشد یا خالف حقیقت بنابراین، نمی تواند  
گونه  گیرد. همان  ک و معیاری برای راستی و درستی عملکرد مردم و مبنایی برای مطالبات آنان قرار  مال

مبنایی درباره حقایق هستی و آفرینش و هدف زندگی داشته باشند؛  که مردم می توانند عقاید خرافی و بی
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و متوسط آن داشته باشند. از نظر قرآن؛  می توانند عقاید خرافی و باطلی در روش زندگی و اهداف میانی  
نسبت اقلیت  عمومی،  صورت  گیبه  ویژ از  کثریت  ا بههایبه  گرایش  همچون  خوبی، برتری  صالح،  حق، 

کثریت بیش گرایش به باطل، فساد، بدی و زشتی پیدا می نیکی، اخالص و مانند آن برخوردارند، و ا تر 
.(، اما این مسئله در همه جوامع بشری ظهور و بروز واحدی و..   ۳۷؛ انعام،  ۸۵؛ اسراء،  ۱۳۱اعراف،  )  کنند

کثریت جامعه  ندارد چرا که رسوالن الهی مبعوث شدند تا زمینه گسترش توحید را در اجتماع ایجاد کرده و ا
توان اند. براین اساس میرا به سعادت و رستگاری رهنمون شوند و در مقاطعی از تاریخ هم موفق شده 

ک و معیاری برای سنجش درستی و نادرستی و راستی گفت که از نگاه   کثریت بودن مال قرآنی هرگز اقلیت و ا
گرچه به نظر می های  رسد فضای عمومی جامعه بشری چنانچه تحت تعالیم و هدایتو ناراستی نیست ا

کثریت افراد جام کرده و ا گرایش به باطل و فساد پیدا  عه دچار رسوالن الهی و امامان باتقوا قرار نگیرند، 
 شوند. آلودگی می

که آنان را الگو و توده کسانی می روند  کار می جویند لذا دنبال  های مردم آسان ترین راه را برای زندگی و 
که دنیا و ثروت و قدرت به عنوان مظهرسعادت شناسانده و   سرمشق خویش می دانند. برای جوامعی 

کسانی میمعرفی شده باشند، انسان که اینهای موفق  و الگو  که ها را دارند. خداوند بیان میشوند  کند 
بسیاری از مردم حتی برخی از مومنان یهود، قارون را به عنوان الگوی موفقیت پذیرفته و از او پیروی کرده 

برخی دیگر سامری را الگو و سرمشق خویش قراردادند؛    (۷۹تا    ۷۶و آرزو داشتند که مانند او شوند.)قصص،  
گوساله زیرا او را صنعت که توانست  که بهگری توانا یافتند  داد.)اعراف، شکلی طبیعی نعره سر میای بسازد 

 ( ۸۸؛ طه، ۱۴۸
ویژه و  خاص  توجه  داشت،  که  استکباری  و  تکبر  همه  با  فرعون  که  شده  بیان  قرآنی  آیات  به در  ای 

که  سازی در میان مردم جامعه خود داشت. اینافکارعمومی و عقیده گاه تمام همت خویش را گونه بود 
کار می کوشید تا نخبگان جامعه از ثروتمندان گرفت و میبرای مدیریت افکار و عقاید نخبگانی جامعه به 

کرده و افکار و عقاید آنان را شکل -دهد. در حقیقت فرعون، میو قدرتمندان و دانشمندان را مدیریت 
گیرد. اینکوشید تا افکار نخبگانی را در دست داشته باشد و آنا کار  گونه است که ن را برای تمرکز قدرت به 

گیری افکار آنان برگزار می کند و آنان را واسطه میان خود و مردم جلسات خاص و مدیریتی برای جهت 
کنار هم قرار میمی گیرند و افکار و عقاید جامعه را شکل و سامان سازد. پس صاحبان زر و زور و تزویر در 
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دهند.)عنکبوت،  ،  ۳۹می  غافر جهت۲۴؛  به  تنها  فرعون  سامان(  و  خواص گیری  و  نخبگانی  افکار  دهی 
کرده و جهت گیری بسنده نکرد، بلکه بر آن بود تا عقاید و افکار عامه مردم را نیز مدیریت و ساماندهی 

ن گونه بود که با استفاده از ساحرا خواست هدایت کند. اینمطالبات آنان را به سمت و سویی که خود می
 های مخالف و رقیب مسلط شود. بر آن شد تا بر گفتمان

دهدکه او قدرت تحلیل باالیی از نقش شود نشان میکه او خواهان حشر عمومی و متینگ عمومی میاین
خواهد به مردم این مطلب را القا کند  او می   (۵۳و   ۳۶؛ شعراء،  ۱۱۱ها و عقاید و افکار آنان دارد. )اعراف،  توده

سلطه و راندن مردم از کشور و نفی حقوق قانونی کاری برای رسیدن بهون موسی)ع( جز دغلکه رقیبی چ
 ( ۳۵؛ شعراء، ۶۳؛ طه، ۱۱۰مردم، هدف دیگری ندارد.)اعراف، 

که می کسانی اشاره دارد  توان از آنان به عنوان خواص و نخبگان جامعه یادکرد.  اصطالح مالء در قرآن به 
 بلعم باعورا ، ثروتمندانی چون قارون، و نظامیانی چون هامان هستند.اینان شامل دانشمندانی چون  

های قرآنی نشان می دهد که حوزه مدیریت افکارعمومی با رویکرد دانشی که امروزه در توجه به این آموزه
می استفاده  غرب  تأمینجهان  و  میشود  دنبال  را  قدرت  و  ثروت  صاحبان  اهداف  و  قرابت منافع  کند، 

ارد و تعاریف علمی تولید شده در عرصه افکارعمومی و چگونگی اعمال مدیریت بر آن در همین کارکردی د
 اند.    چارچوب ارائه شده

افکار از  آن دسته  بلکه منظور  تلقی نمیشود  عامه مردم  افکارعمومی، همه نظرات  با    ی امروزه  که  است 
متفاوت و   یها و ابرازنظرهایگیرضعاجتماعی مختلف پیوند خورده و مو   یهاگروه  یمنافع و یا ارزشها

 ها به این مقوله نیز عامل انگیزشی مذکور است. عامل اصلی توجه دولت  [9]  انگیزاند.اغلب رقیب را بر می
هاست که تغییر در آنها، تاثیر مستقیم بر توان اعمال مورد توجه دولت  ی عبارت دیگر آن دسته از افکاربه 

می مقدرت  این  اهمیت  ناپایدارگذارد.  درکنار  به  یقوله  سبب افکارعمومی  آن،  گی  ویژ مهمترین  عنوان 
نهادهامی توجه  که  همراه    یشود  به  افکارعمومی، سیاسی  اقناع  همان  یا  خود  با  افکارعمومی  کردن 

 همیشگی باشد.
،  هاافکارعمومی در غرب بر مبنای چند تئوری اساسی تبیین شده و تکامل یافته است. یکی از این تئوری

که در این  .کند»قانون اعداد بزرگ« است که توعی جبریت جمعی را در رفتار اجتماعی تئوریزه می سوالی 
کند؟ این اعتراض که متضمن نوعی شود آنکه آزادی فردی در این میان چه نقشی ایفا می  مورد مطرح می
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و  های فلسفی بسیار جنبه  داوری اخالقی است، در طول تاریخ همواره درگیری بزرگ تفکر انسانی بوده 
درگیری نیز  اسالمی  فرهنگ  )در  است.  گرفته  خود  به  و عمیق  جبر  درباب  معتزله  و  اشاعره  فکری  های 

گونه است( حال آن ، از همین  کم ظاهری( میان این دو امر وجود ندارداختیار  .که عماًل تعارضی )دست 
 دارد.  دهد که صورتی »جمعی«ود بروز می انسان ضمن برخورداری از آزادی فردی، در جمع رفتاری از خ

، قانون حساب احتماالتتئوری که مبنای پیدایش روشاست. این 1دیگر گیری در آمار نمونههایتئوری 
-های علوم اجتماعی نیز مورد بهره بود، بعدها در مورد سنجش افکار استفاده شد و در سایر رشتهشده

توان از طریق مصاحبه با یکایک آنان ها انسان را نمیکارعمومی میلیونبرداری قرار گرفت. از آنجایی که اف
کمک قانون حساب احتماالت و نمونه گرفته و مورد به دست آورد، سنجش افکار به  گیری علمی صورت 

   .گیردبرداری قرار می بهره
ده، تابعی از نگرش افراد گر آنند که عقیها نشانهای نگرش است. این تئوریتئوری دیگر ، تئوری یا تئوری

که در بستری از موقعیت  .گیردهای محیطی و توارث شکل میاست 
کانال که صاحبان قدرت و نفوذ،  گفت  کنترل و در حوزه مدیریت افکارعمومی می توان  را  های ارتباطی 

کید و موضوعات دیگری را نادیده میتنظیم می  بهترین نحو، عموم گیرند و به  کنند، برخی موضوعات را تأ
کمان سیاسی و صاحبان قدرت با بهرهرا بسیج می  کنند. لذا حا گیری کنند تا از خط مشی آنها طرفداری 

کنند اما می که چگونه فکر  کنند  توانند به از شگردهای مدیریت افکارعمومی، شاید نتوانند مردم را وادار 
کنند که به چه چیزهایی فکر  سازی و صعود و افول سیاسی از قدرت جریان  هراس رهبران  .آنها بگویند 

مشروعیت نظام سیاسی توسط افکارعمومی موجب شده است روند کلی مواجهه با افکارعمومی در جهان 
کردن آن ها افزایش یافته است، به صورت کنترل، دستکاری و کانالیزهملت  -مدرن کنونی که شکاف دولت

 .متبلور شود
کرد که رابطه بین توان اینگونه جمعح شده در فرازهای پیشین میبا توجه به تحلیل مباحث مطر  بندی 

من خصوص  و  عموم  رابطه  افکارعمومی  مدیریت  با  افکارعمومی  دو  هدایت  این  بین  رابطه  است.  وجه 

 
1 . Proabability. 
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کات دو حوزه و اختصاصات حوزه هدایت افکارعمومی اینگونه فهم مقوله را می توان بر اساس تبیین اشترا
 کرد:   

 حیطه مفهومی هدایت افکارعمومی  نمودار 
 

 
 

 جایگاه هدایت افکارعمومی در منظومه فکری امامین انقالب اسالمی 
 هدایت افکارعمومی جامعه اسالمی از منظر امام خمینی )ره( 

گذار بزرگترین انقالب  امام خمینی )ره( به عنوان پیشوای بزرگ جهان اسالم در قرن بیستم که توانست پایه
بنیادین در مسیر حرکت   توحیدی در  و منشأ تحوالت  به پیروزی رسیده  که  طول قرون متمادی باشد 

این  برایند  که  کنند  می  مطرح  انسانی  جوامع  هدایت  زمینه  در  را  عمیقی  مباحث  شود  بشری  جامعه 
 گشا باشد. مباحث می تواند در حوزه هدایت افکارعمومی جامعه راه

دی   نوزدهم  مصاحبه  در  روزنامه خود    1357ایشان  ایتالیایی  خبرنگار  با  فرانسه  لوشاتو  نوفل  در 
کونتینوا به برخی از سواالت مربوط به حوزه هدایت جامعه از دیدگاه اسالمی خود پاسخ می دهند.  لوتا

فرمایند: » امام به در بخشی از این بیانات امام خمینی )ره( به تشریح معنای امام جامعه پرداخته و می
کننده خط مشی شیعه و بیان کند. و امامو رهبری می هدایتکه جمعی را در جهتی معنی پیشوا و کسی 

که تمامی وظایف آنان را از قرآن و سنت پیامبر حزب اهلل و رهبری گیر است  کننده این تشکیالت بزرگ فرا
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ایشان در نماید.  کند و به آنان ابالغ میاسالم در زمانهای مختلف و شرایط مختلف اجتهاد و استنباط می
پاسخ به سوال مهم خبرنگار ایتالیایی مبنی بر اینکه در جامعه اسالمی چه ارگانیسمهای اجتماعی مردمی 

کند و از برقراری روابط مسلط و زیر سلطه ما بین باید تصمیم گیری سیاسی و برابری بین افراد را تضمین 
که کسانی را  کنترل نماید؟ گیری میی تصمیمدر دستگاه حکومت  مردم جلوگیری نماید، و همچنین  کنند 

گفته می که   ، شود دنیای صنعت است، رهبران فکری پاسخی راهبردی ارائه می فرماید: » در دنیای امروز
که جامعهمی کنند؛ در حالی  کارخانه بزرگ صنعتی اداره  ها از انسانها خواهند جامعه بشری را نظیر یک 

روح عرفانی است. و اسالم در کنار مقررات اجتماعی، اقتصادی تشکیل شده است که دارای ُبعد معنوی و  
کند و در هدایت جامعه از این ُبعد بیشتر برای و غیره به تربیت انسان بر اساس ایمان به خدا تکیه می

گر ایمان به خدا و عمل برای خدا در فعالیتهای هدایت انسان به طرف تعالی و سعادت عمل می کند. ا
اقتصادی و سایر شئون زندگی بشر وارد شود پیچیده ترین مشکالت امروزی جهان   اجتماعی، سیاسی،

 شود.«به آسانی حل می
امام خمینی )ره( در این گفتار اشاره به مدل تعاملی امام و امت بر مبنای هدایت عمومی جامعه در مسیر 

با بهره از دو بازوی قدرتمند ایمان به خدا و عمل برای  تعالی و رشد  از مدل گیری  که برگرفته  خدا دارد 
هدایت انبیاء است. به عبارت دیگر در این مدل به جای آنکه مدیران و صاحب منصبان برای حل مسائل  

گیران نیابتی مردم بپندارند، وظیفه دارند تا به معرفت نسبت مختلف جامعه؛ خود را در جایگاه تصمیم
ئله دست یافته و با ایمان به خدا، عمل به تکلیف به تکلیف الهی خود به عنوان مسئول دربرابر آن مس

کنند. چنانچه عموم مردم نیز در جایگاه خود تکلیفی مشابه دارند. این سازوکار سبب می شود تا به مرور 
گی »معرفت بیشتر نسبت به تکالیف« و »توانمندی بیشتر نسبت به انجام تکالیف«  که از دو ویژ افرادی 

جایگاه در  هستند  چرخبرخوردار  و  گیرند  قرار  باالتر  مسئولیتی  حل های  برای  را  قرآنی  نظام  این  های 
 مجموعه مسائل جامعه اسالمی به حرکت درآورند. 

که به مالقات ایشان آمده  1358حضرت امام خمینی )ره( هشتم خرداد   در جمع روحانیون و طالب یزد 
 تبیین می کنند: بودند وجه دیگری از مفهوم هدایت در جامعه اسالمی را اینگونه 

که همه مکلف هستیم. علمای اسالم مکلفند در صف جلو. وظیفه آنها زیادتر از دیگران  » باید ما بدانیم 
این  از  کنیم؛  هدایت  را  جامعه  اینکه  به  داریم  احتیاج  ما  اآلن  است.  جامعه  هدایت  آنها  وظیفه  است. 
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گیری نیست، اآلن وقت این . اآلن وقت بهانهخواهند بین جامعه بیندازند جلوگیری کنیم..ای که میتفرقه
نیست که ما راجع به جزئیات امور مالحظه بکنیم؛ جزئیات امور را نظر بکنیم و از اصول غفلت کنیم. امروز 

های گندیده را از بن درآوریم؛ روزی است که باید اصول را حفظ کرد. حفظ اصول به این است که این ریشه
که بین مر که اسباب نارضایتی مردم میدم انداختهو این حرفهایی  کنید مردم را اند  شوند، باید هدایت 

. ما امروز احتیاج به این داریم  که اینها اغراض دارند. ما امروز احتیاج به وحدت کلمه داریم؛ بیشتر از دیروز
 که همه با هم به سوی اسالم، به سوی جمهوری اسالمی برویم«.

شان می دهد که مبحث هدایت جامعه منحصر در امام جامعه اسالمی نیست این فراز از بیانات ایشان ن
فریضه دیگر بلکه  عبارت  به  شود.  می  شامل  هم  را  جامعه  خبرگان  و  عالمان  که  شود  می  محسوب  ای 

سلسله مراتب معرفتی در مبحث هدایت افکارعمومی جامعه اسالمی مطرح است و علمای جامعه مکلف 
 آفرینی هستند.بخشی و وحدته با رویکرد انسجامبه حضور فعال در این عرص

در جمع هیئت دولت موقت انقالب به تبیین وظائف   1357حضرت امام خمینی )ره( بیست و نهم اسفند  
کشور اصلی برخی از ارکان نظام اسالمی پرداخته و در همین راستا نکات مهمی را برای حوزه  های علمیه 

کید قرار می دهند: » همان  که انسان دارد، علما مورد تأ که قرآن ابعاد مختلفه دارد ّحّسب ابعادی  طوری 
که انسان  که اسالم دارد و ّحّسب ابعادی  هم باید ابعاد مختلفه داشته باشند در تعلیم، ّحّسب ابعادی 

نمی  نفر  یک  البته  یا دارد.  نفر  هزار  ده  از  مرکب  حوزه  یک  لکن  باشد؛  جوابگو  را  ابعاد  این  همه  تواند 
، اینها می   -مثاًل   -های مرکب از هحوز ای یک ُبعدی را توانند دسته دسته باشند و هر دسته سی هزار نفر

که همه در اسالم است؛ اداره بکند: یکی جهات عقلی را، یکی جهات سیاسی را، یکی جهات این  هایی 
[ اسالم ریطوطورباشند، مجهز بشوند و همانها آن هست و باید حوزه  جهات در اسالمهمه این   که ]در

گر مختلفه هست، حوزه  ابعاد ها هم ابعاد مختلفه داشته باشد: اشخاص مختلف برای هدایت مردم. و ا
، از این حوزهچنانچه از این حوزه ها بلند نشود، جای دیگر ما ها اشخاص صحیح و اشخاص به درد بخور

که فقه را و   کنند، سایر انحای فقه را تعلم و تعلیم میتوقع باید نداشته باشیم. باید اینها همین طوری 
موارد اسالم را، سایر ابعاد اسالم را هم باید تحصیل بکنند و باید تدریس بکنند، و اشخاص ارزنده را بار 

 بیاورند تا مردم را ارشاد و هدایت بکنند«.



  138     یانقالب اسالم نیامام یدر قرآن و منظومه فکر یمومافکارع تیهدا

 

حوزه راهبردی  وظیفه  بر  کید  تأ با  امام  حضرت  بیانات  این  نیر در  تربیت  در  علمیه  و های  حاذق  وهای 
کادر متخصص در امور جاری توانمند در امر هدایت بخش های مختلف جامعه، با تیزبینی بر لزوم تربیت 

های مختلف همچون سیاسی و اجتماعی را از بین طالب و روحانیون و کاربردی جامعه اسالمی در حیطه
گر حوزهآشنا به مبانی اسالمی مورد توجه قرار می دهند. در همین فراز ایشان  های هشدار می دهند که ا

 علمیه نتوانند این تکلیف مهم را انجام دهند، نمی توان انتظار زیادی از سایر ارکان نظام اسالمی داشت. 
ای دیگر موضوع هدایت را در دیدار اقشار مختلف مردم قم از جنبه  1358امام خمینی )ره( دوم شهریور  

های بزرگ پیامبران سابق و دین بسیار بزرگ اسالم در عین دیندر جامعه دینی مطرح می فرماید: »  
کتابهای آسمانی و برای هدایت مردم، دست دیگر به اسلحه که یک دستشان به  ها بود. ابراهیم حالی 

 - با یک دست صحف را داشت و با دست دیگر تبر برای سرکوبی بتها. موسی کلیم،  -سالم اهلل علیه  -خلیل
ک مذلت   با -سالم اهلل علیه یک دست تورات را داشت و با دست دیگر عصا، عصایی که فرعونیان را به خا

که خیانتکاران را می که اژدها بود، عصایی  بلعید. پیغمبر بزرگ اسالم با یک دست قرآن را نشاند، عصایی 
خیانت سرکوبی  برای  ، شمشیر  شمشیر دیگر  دست  با  و  قابداشت  که  آنها  هدایت.  برای  قرآن  و  ل کاران 

 گر بودند، شمشیر بر سر آنها«. شدند و توطئههدایت بودند، قرآن راهنمای آنها بود، آنهایی که هدایت نمی
آشکار می شود، دارا بودن جنبه  راحل  امام  از سخنان  فراز  این  که در  امر بسیار مهم هدایت  از  وجهی 

ه هدایت، فکر و عقیده عمومی مایفرهنگی و اقناعی هدایت در جامعه است. این بدان معنا است که درون
گیر شود الزم است که در کنار آن  جامعه را هدف قرار می دهد که البته برای آنکه در یک جامعه انسانی فرا

گرفت. به ابراهیم، عصای موسی و شمشیر نبوی هم بهره  ابزارهای جنگ سخت همچون تبر  عبارت از 
کنار آن باید از افزاری مورد نیاز  دیگر هدایت افکارعمومی وجه نرم که در  برای اداره جامعه اسالمی است 

کرد.   افزاری الزم در برابر معاندین و خیانتابزارهای سخت  کاران استفاده 
حضرت امام در پیامی که به مناسبت شهادت حضرت آیت اهلل دستغیب نماینده امام و امام جمعه شیراز 

گ1360در بیستم آذرماه   های این شهید بزرگوار و سایر شهدای محراب توسط یصادر می کنند در بیان ویژ
منافقین منحرف، به نکته مهمی مرتبط با بحث هدایت جامعه اشاره کرده و می فرماید: » شما فرضًا شهید 
که جز تربیت محرومان و  گناهکار بدانید، شهدای دیگر مثل شهید مدنی و شهید دستغیب،  بهشتی را 

گناهی نداشته  کنید؟«.با چه انگیزه شهید می اند،هدایت مردم 
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که هدایت افکارعمومی جامعه اسالمی از منظر منافقین و  این فراز پیام امام خمینی)ره( نشان می دهد 
، جنگ و محاربه تلقی شده و هادیان جامعه اسالمی به همین دلیل در معرض ترور و قتل قرار می -کفار

رعمومی به عنوان فعالیت در جنگ نرم علیه جبهه کفر گیرند. به عبارت دیگر تالش در مسیر هدایت افکا
کفر و نفاق با سرداران  کنش سخت آنان مواجه خواهد شد. این شیوه مواجهه  و نفاق تلقی شده و با وا
جامعه  در  فعالیت  نوع  این  اهمیت  و  اثربخشی  دهنده  نشان  اسالمی،  جامعه  در  افکارعمومی  هدایت 

 اسالمی است.
در پیامی رادیو تلویزیونی به مناسبت عید فطر خطاب به ملت ایران،    1358ریور  امام خمینی)ره( دوم شه

کاهلی  که در جامعه اسالمی حضور دارند ولی نسبت به انجام مسئولیت خطیر هدایت مردم  عالمانی را 
ند،  می کنند را به شدت تخطئه کرده و می فرماید: » وقتی که علم در انسان تاثیر نکند و انسان را انسان نک

ها باشد و چه در پشت باشد! ّمثل اینها، ّمّثل آن اشخاصی هست که، ّمّثل این حمل کتاب، چه در سینه
کتاب برای آن حیوان هیچ  که  کتاب به دوش او باشد: همان طور  که  حیوانی هست، ّمثل االغی هست، 

فکری نباشد، دنبالش   فایده ندارد، این علمی که دنبالش تعهد نباشد، دنبالش عمل نباشد، دنبالش رشد 
 هدایت مردم نباشد، این نظیر همان است که به دوشش کتاب باشد«.

در این فراز حضرت امام، با استناد به آیات قرآنی، عدم عمل به تکلیف توسط عالمانی که به شناخت الزم 
کنند را با ی میاند ولی بنا به هر دلیلی از عمل به تکالیف خود شانه خالبرای هدایت افکارعمومی رسیده

می مقایسه  میچهارپایان  نشان  دارد  قرآنی  ریشه  که  سنگین  و  سخت  تعابیر  این  اجرای کند.  که  دهد 
عالمان،   بر  اسالمی  جامعه  مردم  هدایت  تکلیف 
موجب   آن  از  جستن  دوری  و  است  واجب  امری 
سقوط جایگاه فرد، از بلندای اعلمیت به حضیض  

می فرحیوانیت  این  در  همچنین  بیان  شود.  از  از 
توان  امام مراتبی از مراحل رشد و بلوغ علم نافع در بروزات عالمان را می

کتسابی، عمل براساس معرفت،  کسب علم، تعهد در قبال معرفت ا  : از که به ترتیب عبارتند  متصور بود 
 هدایت افراد جامعه. 

هدایت افراد جامعه
عمل بر اساس معرفت

تعهد در قبال معرفت کسب شده
کسب علم
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امت بر مبنای هدایت عمومی   در مجموع می توان گفت که بیانات امام خمینی )ره( به مدل تعاملی امام و 
گیری از دو بازوی قدرتمند ایمان به خدا و عمل برای خدا در همه  جامعه در مسیر تعالی و رشد با بهره 
شئون زندگی اشاره دارد که برگرفته از مدل هدایت انبیاء است. تحلیل مضمون بیانات امام خمینی نشان 

افکارعمومی جامعه اسالمی  می که در هدایت  برای حل دهد  آنکه مدیران و صاحب منصبان  به جای 
گیران نیابتی مردم بپندارند، وظیفه دارند تا به معرفت  مسائل مختلف جامعه؛ خود را در جایگاه تصمیم 
نسبت به تکلیف الهی خود به عنوان مسئول دربرابر آن مسئله دست یافته و با ایمان به خدا، عمل به 

ایشان هدایت افکارعمومی را  یز در جایگاه خود تکلیفی مشابه دارند.تکلیف کنند. چنانچه عموم مردم ن
جهاد عالمان در عرصه فکری جامعه دانسته و علم بدون عملی را که به هدایت مردم نیانجامد، بی ارزش 

 می دانند. مضامین محوری برگرفته از دیدگاه امام خمینی در جدول ذیل ارائه شده است.
 

 محوری بیانات امام خمینی )ره( درخصوص هدایت افکارعمومی جامعه اسالمیجدول مضامین 
کد  مضمون محوری در بیانات امام خمینی )ره(  ردیف

 مضمون
 حوزه موضوعه 

 0101 امام هدایت شده الهی محور هدایت جامعه است  1
محوریت در هدایت  

 افکارعمومی

2 
تربیت انسان تراز جامعه اسالمی هدف هدایت  

 است
 هدف هدایت افکارعمومی  0201

 0202 ایمان به خدا شرط هدایت است  3
شروط موفقیت هدایت  

 افکارعمومی
 0203 عمل برای خدا شرط هدایت است  4

5 
توجه توأمان به اقناع فرهنگی و اقتدار در اجرا  

 شرط هدایت است 
0501 

6 
تالش برای تحقق هدایت در جامعه تکلیف  

 مومنین است
0301 

مکلفین در مسیر تحقق  
 هدایت افکارعمومی 
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7 
جهاد برای تحقق هدایت جامعه تکلیف علماء  

 اسالم است 
0302 

8 
های متنوع  تربیت هادیان اجتماعی با تخصص 

 های علمیه است. اداره امور جامعه تکلیف حوزه
0401 

9 
هادیان جامعه اسالمی در معرض سوء قصد  

 هستند دشمنان حکمرانی اسالمی 
0601 

مالحظات اجرایی در  
 هدایت افکارعمومی 

10 
بی ارزشی علم و دانشی که در مسیر هدایت  

 اجتماعی نباشد 
0701 

 )مدظله العالی(ای  هدایت افکارعمومی جامعه اسالمی از منظر امام خامنه
خاصی را در مورد هدایت های ای)مدظله العالی( به عنوان رهبر و امام جامعه اسالمی دیدگاهامام خامنه

تواند راهگشای این پژوهش در حوزه مفهومی کنند که میافکارعمومی و مدیریت افکارعمومی مطرح می
باشد. در ادامه برخی از فرازهای بیانات معظم له را در عرصه هدایت افکار و باورهای جامعه مورد مطالعه 

 قرار می دهیم: 
هدایت افکار است. یک نظام و یک رژیم و یک دولت که نمیتواند در راه » برخورد افکار و آزادی افکار برای  

هدایت افکار قدم برندارد و آن چیزی که برای هدایت افکار مفید هست، آن را انجام ندهد. درست همان 
مایه که  را  حرکتی  یک  نباید  کند،  کار  میخواهد  مخلصانه  که  نظامی  همان  و  دستگاه  همان  و  ی دولت 

گر آزادی بیان به هدف و به منظور هدایت افکار است، پس آن   گمراهی افکار  است، آن را اجازه بدهد. ا
گمراه میکند، مردم را فریب میدهد، حقایق را میپوشاند، باطل را  که افکار را هدایت نمیکند بلکه  بیانی 

که مایه گمراهی است، یک بیان مضرحق جلوه میدهد، حق را باطل جلوه میدهد، آن بیانی  ی است.  ی 
که بیان حقیقت برای هدایت افکار الزم است و آزادی بیان برای رشد افکار الزم  درست به همان دلیل 
گمراه میشوند، حرام است،  که از آن سوء استفاده میشود و افکار  است، به همین دلیل برخی از آزادیها 

که خواهم   که این موضوع آن بحثی است  کرد و مجموعًا با این اصل ممنوع است و نباید انجام بگیرد، 
که از قرائن و شواهد به دست می  ی »فبّشر عباد اّلذین یستمعون القول ی شریفهآید و از آن آیهاسالمی 
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( هم به یک نحوی ممکن است استفاده بشود. این در جای خود یک چیز مسلمی ۳فیّتبعون احسنه«) 
 (4/2/1366سلم است«. )است، اما آن حدود و مرزهایی هم که وجود دارد، آن هم م

عالوه بر اینکه تالش دولت و نظام اسالمی را برای هدایت )مدظله العالی(  ایدر این بیان مهم امام خامنه
افکارعمومی یک اصل می داند، مبحث مهم آزادی افکار یا برخورد با افکار را ذیل راهبرد اصلی هدایت 

دیگر   عبارت  به  دانند.  می  تفسیر  قابل  در افکارعمومی  مختلف  تفکرات  ارائه  با  کمیت  حا برخورد  نحوه 
گمراه کننده بودن افکار معرفی می کنند.  فضاهای عمومی را تابع مفید فایده بودن آن افکار یا مضر و 

گیرد،  ایشان در فراز دیگری می فرمایند: »کسی که غیر مسؤوالنه میخواهد هدایت افکار مردم را به دست 
کار را   کسی غیر مسؤوالنه و خدای صالحیت این  گر  ندارد. افکارعمومی باید با مطبوعات هدایت شوند. ا

کرد. هیچ گیرد، یقینًا خطا خواهد  کس به راننده مست و نکرده مغرضانه بخواهد این هدایت را در دست 
نمی او  ماشین  سوار  شما  بدهند،  هم  رانندگی  اجازه  گر  ا نمیدهد.  رانندگی  اجازه  آلوده  شوید«. خواب 

(9/12/1379 ) 
می خاطرنشان  و  کیدداشته  تأ افکارعمومی  هادیان  صالحیت  برموضوع  ایشان  فراز  این  که در  سازد 

گی مهم کسانی است که می خواهند افکارعمومی جامعه را جهت مسئولیت پذیری و مغرض نبودن دو ویژ
رسانه بسترهای  از  یکی  عنوان  به  مطبوعات  کنند.  مد دهی  حوزه  در  تواند  می  که  هدایت ای  و  یریت 

بی نویسنده  و  گرفته  قرار  کید  تأ مورد  کند  آفرینی  نقش  راننده  افکارعمومی  با  عرصه  این  در  صالحیت 
هادیان خواب اعتقادی  و  اخالقی  صالحیت  موضوع  دیگر  عبارت  به  شود.  می  مقایسه  مست  و  آلوده 

گرفته است.   کید قرار   افکارعمومی در عرصه رسانه مورد تأ
خامنه العالی(  )مدظایامام  میله  دیگر  فرازی  ماهدر  نخستین  در  که  کنون  ا  « سال فرمایند:  های 

و مشارکت عمومی، به  همبستگی ملی  و  از همه  زدند،  رقم  را  ایران فصلی درخشان  از عناصر  ملت  ویژه 
ی خواهم که همچنان روحیهها و دیگران میسیاسی و دارندگان جایگاههای هدایت افکارعمومی و رسانه

تفرقههمبست گفتاِر  و  کار  هر  از  و  کنند  تقویت  را  مشارکت  و  بپرهیزند«.   گی  دلسردکننده  و  انگیز 
(28/3/1384 ) 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=170
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که در این فراز مورد توجه است آنکه ایشان ها و عناصر سیاسی جامعه آفرینی رسانهمعتقد به نقش  آنچه 
کارکرد این مجموعه  در  و عرصه هدایت افکارعمومی هستند و مهمترین  را تقویت روحیه همبستگی  ها 

 مشارکت در امور کشور و پرهیز از تفرقه افکنی و ایجاد نا امیدی در جامعه می دانند. 
ک ونوا  رهبر معظم انقالب در فراز دیگری چنین می فرمایند: »عمل ما کسانی را مؤمن به ما میکند. فرمود: 

که 1ّلنا ّزینًا ّو الّتکونوا ّعّلینا ّشیناً  کنید  ؛ فرمود زینت ما باشید. زینت ما بودن یعنی چه؟ یعنی جوری عمل 
کرد بگوید: به  کسی نگاه  که رشوه میطلبد، این زینت وقتی  به! شیعیان امیرالمؤمنین چقدر خوبند! آن 

که از بیت  یادی میگیرد، این عیب برای شیعه است؛ آن المال زیادی میخواهد و ز نیست، عیب است؛ آن 
ها چشم میبندد و برای هدایت جامعه به سوی تقوا هیچ احساس مسئولّیتی نمیکند، این که بر بدی

 ( 20/6/1395ی اسالمی«. )عیب است برای نظام اسالمی و جامعه 
شود ند که سبب میشناسی در مقوله هدایت جامعه اشاره می کنامام جامعه در این بیان به نوعی آسیب

مسئولین عملکرد  شود.  اخالل  دچار  افکارعمومی  هدایت  مبتنیروند  آموزهنظام اسالمی  سبک بر  های 
که مدیران  کند، این در شرایطی است  زندگی علوی، زمینه هدایت جامعه را در مسیر صحیح فراهم می 

کشور بی تق که حافظ بیت المال نبوده و در امور مدیریتی  کنند، افکارعمومی را بی مسئولیت  وایی می 
کرده و زمینه الزم برای هدایت عمومی را تضعیف می  کنند. نسبت به سالمت نظام اسالمی دچار تردید 

می  دیگری  فراز  در  معظم  احکام رهبری  چارچوب،  این  که  است  این  در  نظام اسالمی  »امتیاز  فرمایند: 
ک  ه بر دل و عمل و ذهن مردم پرتو افشانی و آنها را  مقّدس الهی و قوانین قرآنی و نور هدایت الهی است 

که در نظامهای سیاسی رایج دنیا   هدایت میکند. مسأله هدایت مردم یکی از مسائل بسیار مهّمی است 
که بر اثر تعلیم   -بخصوص در نظامهای غربی    - گرفته شده است. معنای هدایت مردم این است  نادیده 

به مردم  راهنمایی  و  درست  تربیت  جهت سرچشمه  و  در  مردم  خواست  که  بشود  کاری  فضیلت،  های 
کننده گاهی به نام آراء و خواست مردم مطرح میگردد، از فضایل اخالقی باشد و هوسهای فاسد  که  ای 

ترین های غربی، زشتافق انتخاب مردم دور شود. امروز شما مالحظه میکنید در بسیاری از دمکراسی

 
 ۴۰۰ ص  صدوق،  یامال 1
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که خواست مردم است، صبغه قانونی پیدا میکند به عنوان این  -امثال آن  انحرافات جنسی و    -انحرافات  
و رسمی میشود و به اشاعه آن کمک میگردد. این، غیبت عنصر معنوی و هدایت ایمانی را نشان میدهد. 

مردم انتخاب میکنند، تصمیم میگیرند و سرنوشت اداره   -ساالری دینی  یعنی مردم   -در نظام اسالمی  
وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند؛ اما این خواست و انتخاب و اراده در سایه هدایت   کشور را به

 ( 11/5/1380شود. « )برد و از صراط مستقیم خارج نمیالهی، هرگز به بیرون جاده صالح و فالح راه نمی
خامنه  العالی(ای  امام  حوزه    )مدظله  در  مهمی  مسئله  به  خود  بیانات  از  فراز  این  جامعه در  هدایت 

کید می فرمایند که مبنای هدایت افکارعمومی در جامعه ایران، احکام الهی و  کنند و تأ اسالمی اشاره می 
می  سبب  که  است  قرآنی  خواستهقوانین  سرچشمهشود  از  عمومی  و های  بجوشد  اخالقی  فضائل  های 

عبارت به دی نداشته باشد.ها و لذات زودگذر ماهمانند جوامع غربی و غیردینی ریشه در منجالب هوس
آموزه  ، بر افکار و عقاید عموم افرادجامعه در ایراندیگر کم  اسالمی زمینه های دینی و فرهنگ قرآنی حا

، هدایت مناسبی را برای تحقق نظام حکومتی مبتنی بر مردم ساالری دینی فراهم می کند و در این مسیر
های تراز انقالب اسالمی و مرجعیت فکری علماء، رسانه  گیری از ظرفیتافکارعمومی جامعه ایران با بهره

 دانشمندان و سیاستمداران با تقوا، مقدور خواهد شد.   
فرمایند: »آیا ما به عنوان دولت اسالمی میتوانیم هدایِت فرهنگی ایشان در فرازی دیگر از بیاناتشان می

کنیم؟ قطعًا نه، جزو جامعه وظائف ماست. حاال مخالفین، معترضین حرفهائی میزنند،  ی خودمان را رها 
که نمیتوانیم تکلیف الهی را با این  گاهی اهانت میکنند، بکنند؛ ما  گاهی مسخره میکنند،  نقد میکنند، 

جامعه در  ریاست  هدایت.  بکنیم؛  هدایت  را  خودمان  مردم  داریم  وظیفه  ما  کنیم.  فراموش  ی چیزها 
ی امور زندگی مردم هست، همراه با هدایت. تا آنجائی ض و صرف نیست؛ ادارهاسالمی، ریاست مادی مح

کنیم. خیلی از ابزارهای هدایت در اختیار  کنیم و مردم را هدایت  که میتوانیم، باید راه هدایت مردم را باز 
اوان دیگر هم دارد؛ یک های فراش صدا و سیماست و نمونههای حکومتی است؛ حاال یک نمونهدستگاه

نمونه وزارت ارشاد است، یک نمونه وزارت علوم است، یک نمونه وزارت آموزش و پرورش است؛ اینها همه 
که دستگاه کنیم  های خدماتِی هدایتی است. ما از اینها چگونه استفاده میکنیم؟ باید در جهتی حرکت 

نی دینی معتقد بشوند، عماًل پایبند بشوند؛ جهتگیری مردم متدین بار بیایند، متدین عمل بکنند، به مبا
 ( 16/6/1388ها باید این باشد«. )ی زمینهما در همه
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نکات مهمی را می توان یافت. بر این اساس   )مدظله العالی(ای  در این فراز مهم از بیانات امام خامنه
ردم به احکام و فرائض دینی با اعتقاد نسبت معظم له هدایت جامعه اسالمی را در ظهور و بروز پایبندی م

کمیتی همچون صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت علوم به مبانی آن معرفی کرده و برخی از دستگاه های حا
این مأموریت مهم می را پرچمدار  و پرورش  آموزش  وزارت  دانند. به عبارت دیگر طالیه داران هدایت و 

که ضمن ارائه تخصصی و هنرمندانه توانمندیافکارعمومی در جامعه ایران مکلف  های اسالم ناب در ند 
ارزش کمیت  حا مخالفین  القائات  مخرب  اثرات  برابر  در  جامعه،  نیازهای  به  بر پاسخگویی  الهی  های 

کرده و روشن   گری کنند.  افکارعمومی ایستادگی 
»در  فرمایند:  می  چنین  بیاناتشان  از  دیگر  فرازی  در  والیت  عظمای  همان   مقام  امیرالمؤمنین،  زمان 

کار امیرالمؤمنین به مخالفان هم از قرآن استفاده میکردند؛ همانها هم از آیات قرآن بهره می  بردند. لذا 
کوتاه خود را با این سختی گذراند. در مراتب از این جهت دشوارتر بود. امیرالمؤمنین دوران حکومت  ها 

جبهه یک  است؛  علی  خوِد  جبهه  اینها،  مالک  مقابل  ،مثل  عّمار مثل  قوی.کسانی  ،مثل حقیقتًا  اشتر
، مثل ُحجربن عدی بودند؛ شخصیتهای مؤمن ابیعّباس، مثل محّمدبنبنعبداهلل ، مثل میثم تّمار بکر

دوران  زیبای  بخشهای  از  یکی  داشتند!  نقش  چقدر  مردم  افکار  هدایت  در  که  گاهی  آ و  بصیر  و 
تال  -امیرالمؤمنین   جهت  از  زیبا  درعینالبته  اما  بزرگان؛  این  هنرمندانه  رنجش  جهت  از  تلخ  و حال  ها 

کشیدند  شکنجه که اینها  که طلحه و زبیر و   -هایی  کوفه و بصره است. وقتی  این منظره حرکت اینها به 
کوفه رفتند، حضرت، امام حسن و بعضی از امثال اینها آمدند صف گرفتند و سراغ  کردند و بصره را  آرایی 

گفتند، محاّجهاصحاب را فر که آنها در مسجد  کردند، حرفهایی  که آنها با مردم  کراتی  که ستاد. مذا هایی 
آنها کردند، یکی از آن بخشهای پرهیجان و زیبا و پرمغز تاریخ صدر اسالم است. لذا شما میبینید که عمده 

، بیشتریهای دشمنان امیرالمؤمنین هم متوّجه همینتهاجم ها بود؛ ن توطئهها بود. علیه مالک اشتر
، بیشترین توطئه ، توطئه بود. علیه همه آن کسانی که از اّول ابیها بود؛ علیه محّمدبنعلیه عّمار یاسر بکر

کار در ماجرای امیرالمؤمنین امتحانی داده بودند و نشان داده بودند که چه ایمانهای مستحکم و استوار 
ساِم سهام تهمت پرتاب میگردید و به جان آنها سوء قصد و چه بصیرتی دارند، از طرف دشمنان، انواع و اق

 ( 18/10/1377شان هم شهید میشدند«. )میشد و لذا اغلب
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در این فراز نقش بارز نخبگان و افراد شاخص جامعه اسالمی در هدایت یا فریب افکارعمومی مورد اشاره 
ر و رفتار عامه از دو منظر قابل بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد نقش افراد شاخص و اثرگذار بر افکا

، الگوسازی اجتماعی است که می تواند زمینه ساز رشد و یا سقوط شخصیت در هر باشد. نخستین منظر
بر افکارعمومی  از منظر دیگر تالش افراد شاخص و برجسته برای تأثیرگذاری  از افراد جامعه باشد.  یک 

انگیزی ساز فتنهعمومی باشد و از سوی دیگر می تواند زمینهتواند بصیرت افزا در مسیر هدایت افکارمی
حکومت دوران  درحوادث  چنانچه  شود.  افکارعمومی  فریب  شاخص برمبنای  افراد  برخی  علی)ع(  امام 

مالک افکارعمومی ازجنس  هدایت  به  والیت  از  تبعیت  و  بصیرت  با  که  بودند  یاسرها  عّمار  و  اشترها 
که با پرداختند و برخی دیگر از افرا د شاخص و برجسته آن زمان مثل جناب طلحه و جناب زبیر بودند 

تحریک افکارعمومی زمینه ساز فتنه جنگ جمل شدند. نکته ظریفی که در این فراز از بیانات رهبر معظم 
که بر اساس تعالیم اسالمی اداره میانقالب اسالمی قابل دریافت است آنکه در جامعه -شود اثربخشای 

که پوشش اسالمی و دینی دارند و از ترین شیوه های فریب افکارعمومی، توسط منافقینی انجام می شود 
 هایی همچون تفسیر به رأی از قرآن، متناسب با منافع و اهداف نامشروع خود بهره می برند.      روش

که تولید شده و ما  )مدظله العالی( ای  امام خامنه از لحاظ اصِل   در فراز دیگری می فرمایند: »این پیامی 
این برای  نداریم،  مشکلی  آن،  تدویِن  و  شناسایی  و  تحکیم  و  و پیام  توزیع  و  تقسیم  چگونه  بدانیم  که 

آن گرفت،  انجام  اینها  وقتی  دارد.  الزم  صحیح  مدیریِت  کنیم،  اختیار  پخشش  در  افکارعمومی  وقت 
را مدیر افکارعمومی  یعنی شما میتوانید  قرار میگیرد؛  و سیما(  انجام شما)صدا  کار  این  کنید. وقتی  ّیت 

گرفت، افکارعمومی در اختیار شماست. دشمن میخواهد افکارعمومی را در اختیار گیرد. شما باید نگذارید 
گیرد«.   -تا هرجایی که صدای شما میرسد  -که او افکارعمومی ملت خودتان و ملتهای دیگر را   در اختیار 

(15/11/1381 ) 
های متعالی بیاناتشان بر لزوم اعمال مدیریت صحیح بر توزیع و پخش پیامرهبری معظم در این فراز از  

جامعه  هدایت  جهت  در  افکارعمومی  مدیریت  را  فعالیت  این  پیامد  که  دارند  کید  تأ ملی  رسانه  توسط 
کنند. در ادامه به رویکرد متقابل دشمنان نظام اسالمی در عرصه مدیریت بر توزیع و پخش قلمداد می

ان پیام تحقق های  از  ممانعت  و  کرده  اشاره  جامعه  فریب  جهت  در  افکارعمومی  مدیریت  برای  حرافی 
 خواسته دشمنان را از وظایف رسانه تراز انقالب اسالمی معرفی می فرمایند.  
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انقالبی  اسالمی  در ایران  امام جامعه اسالمی در فراز دیگری چنین می فرمایند: » مطبوعات  تکلیفی  و 
که  بر دوش  بزرگ  برابر تهاجم  و دفاع  حقایق  افکار و تبیین  هدایت  دارند   آن  ، عناصر مهم بیگانگان  در 
در   که  آنان  و انقالبی  اسالمی  آرمانهای  به  توجهیو بی  ایران  ملت  فکری  در برابر نیازهای  تفاوتی. بی است
و   ما در حال   مردم   عمومی   در قضاوت  که  تاس  اییشود سیئهمی  کشور دیده  کنونی  از مطبوعات  برخی
آرمانها   و عناد در برابر این  . و مقابلهنیست  ، بخشودهدر آخرت  الهی  دادگاه  در پیشگاه  و در نهایت  آینده

 پایبند دانسته   خود را بدان  اسالمی  جمهوری  که  هائیاز آزادی  امروز با سوءاستفاده  نیز متأسفانه  آن  که
گناهی نشریات ، در تعدادیاست  ( 1/10/1372». )است ناشدنی و فراموش سنگین وجود دارد 

خامنه امام  فراز  این  العالی(ای  در  هدایت   )مدظله  برای  اسالمی  جامعه  در  فعال  مطبوعات  نقش  به 
کرده و عملکرد نامناسب برخی از این مطبوعات را که با سوء   افکارعمومی بر اساس تبیین حقایق اشاره 

آرمان با  عناد  و  مقابله  به  اسالمی  نظام  توسط  شده  ایجاد  آزاد  فضای  از  اسالم استفاده  متعالی  های 
کنند. به عبارت دیگر ایشان رسانه گناهی سنگین معرفی می  کارکردی مشغولند،  ها و مطبوعات را دارای 

گام بردارند عمدوگانه می گر در مسیر هدایت افکارعمومی  که ا کردهدانند  اند و چنانچه در ل به تکلیف 
 مسیر فریب افکارعمومی حرکت کنند راه به خطا برده و مستوجب عقاب هستند.     

اند که امروز درمقابل این  مقام معظم رهبری در بیانی دیگر می فرمایند: »افکارعمومی را طوری تغییر داده 
گر ای ای ولو هیچ رابطه  -ن تبلیغات نبود، ملتهای دنیا  حوادث تلخ در دنیا حرکت مهّمی انجام نگیرد. وااّل ا

که تظاهراتی به نفع مردم فلسطین راه نیندازند، اعتراضی نکنند،    -هم با فلسطین نداشتند   روزی نبود 
گر این  ا را برای موضعگیری تحِت فشار نگذارند.  را زیر فشار قرار ندهند و دولتهای خودشان  حکومتها 

صحنه اصاًل  نبود،  همانتبلیغات  را  افکارعمومی  اینها  میشد.  عوض  دنیا  سیاست  خودشان ی  که  طور 
کردند   کار رسانهبه  -میخواستند، تصّرف و هدایت  و این دروغ   -ای  خاطر رعایت همان ترتیب منطقِی 

کار رسانه گر ما بتوانیم یک  ای درست انجام دهیم، میتوانیم این بزرگ را در ذهن مردم جا انداختند. ا
کار را طوری اطل را الاقل تا حدودی به صحنهی بصحنه کنیم؛ یعنی در افکارعمومی دنیا  ی حق تبدیل 

که میگویم، یعنی  که واقعًا قضیه بعکس شود. بنابراین ما در این زمینه ضعیف هستیم. »ما«  پیش ببریم 
افکارعمومی   المللی است. در موردی بینی حق. این در مورد افکارعمومی دنیا نسبت به یک قضیهجبهه

 ( 15/11/1381داخل کشور هم عینًا همین مسأله وجود دارد«. )
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را بتوانیم در حوزه هدایت و مدیریت افکارعمومی   )مدظله العالی(ای  شاید این فراز از بیانات امام خامنه
کید بر خمودی افکارعمومی در سطح جهانی، مهمترین دلیل آن  کنیم. ایشان با تأ مهمترین اشاره تلقی 

کار رسانهر با رعایت ترتیب منطقِی  ای معرفی می ا تصّرف افکارعمومی جهانیان توسط نظام استکباری 
ای نظام ای مبتنی بر فریب افکارعمومی، افزایش توانمندی رسانهکنند و برای مقابله با این آرایش رسانه

سانه های شیطانی رهنمود ها توسط راسالمی  را برای بر هم زدن تصویرسازی دروغین القاء شده به ملت
مدیریت  عرصه  در  اسالمی  انقالب  تراز  رسانه  حضور  مجوز  اصل  بر  ایشان  دیگر  عبارت  به  دهند.  می 
کید قرار می دهند. البته ایشان بر این نکته  افکارعمومی در مسیر تحقق هدایت افکارعمومی را مورد تأ

کید می کنند که عرصه جنگ نرم رسانه هانی بلکه در سطح داخلی جامعه ایران  ای نه فقط در سطح جتأ
 هم موضوعیت دارد.     

فرمایند: »نقش علمای دین در هدایت مردم، منحصر نمیشود به هدایت در ایشان در فراز دیگری می
همه  از  مهمتر  اینها.  و  شخصی  مسائل  و  فرعی  مسئله امور  در  است  مردم  هدایت  اینها،  عظیم ی  ی 

که مترتب بر این هست در مقابلهئلهی حکومت و مساجتماعی و مسئله  ی با ی نظام اسالمی و وظائفی 
گر نقش علمای دین و راهنمایان روحانی حذف میشد و وجود نمیداشت، این  ا حوادث جهانی. یقینًا 

که  انقالب تحقق پیدا نمیکرد؛ این نظام به وجود نمیآمد و باقی نمی ماند، با این همه مشکالت فراوانی 
 ( 6/12/1388انقالب به وجود آوردند«. ) در سر راه این

خامنه امام  فراز  این  العالی(ای  در  و    )مدظله  احکام  کمیت  حا دوران  در  جامعه  افکارعمومی  هدایت 
را جزء مهمترین مسئولیت بر می قوانین اسالمی  برای شمارند. اینهای علمای دینی  مسئولیت دشوار 

گاه دث جهانی در چارچوب احکام و الزامات اسالمی است سازی مردم نسبت به مسائل اجتماعی و حواآ
ساالری دینی علت محدثه و هم علت مبقیه نظام جمهوری اسالمی برپایه مردمو انجام این مسئولیت هم

 شود.   معرفی می
رهبر معظم انقالب اسالمی در فراز دیگری می فرمایند: » شما ببینید ملتهای اتحاد جماهیر شوروی سابق 

میچه   رو  چیزهایی  آن  به  و میکنند.  بشوند  هدایت  درست  گر  ا البته  میخواهد.  آنها  فطرت  که  آورند 
مند به این مباحث داشته باشند، وضع آنها خوب خواهد شد؛ وااّل راهنمایان و مسؤوالن و دلسوزان عالقه

گمراهی، به گمراهی دیگری منتقل خواهد شد«. )  ( 1370/ 11/10چنانچه راهنما نباشد، بشر از یک 
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با توجه به اتفاقات دوران فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و   )مدظله العالی(ای  در این فراز امام خامنه
خواهی مردم، به ضرورت حضور راهبران و هادیان دلسوز برای هدایت آن جوامع هایی از عدالتبروز نشانه
می میاشاره  کید  تأ و  نشفرمایند  فراهم  امکان  این  گر  ا که  وخواستهکنند  درست ود  مردم  فطری  های 

گمراهی دیگر فرو خواهند جهت کمونیسم به نوعی ظاللت و  گمراهی  دهی نشود آن جوامع از ضاللت و 
جامعه افکارعمومی  چنانچه   ، دیگر عبارت  به  ولی غلتید.  باشد  الهی  مسیر  در  مثبت  تحول  مستعد  ای 

گیرد.    توسط خبرگان جامعه هدایت نشود، آن جامعه نخواهد توانست  در مسیر رشد قرار 
تخصصِی  جلسات  در  »آزاداندیشی  فرمایند:  می  خود  بیانات  از  دیگری  فراز  در  والیت  عظمای  مقام 

مناظره و  بحثها  آن  جای  عمومی  محیطهای  در  باشد؛  باید  بحثی  هر  با  هم متناسب  این  نیست.  ها 
رح میشود؛ »ادع الی سبیل رّبک معنایش این نیست که دارد تحمیل میشود؛ نه، باالخره یک فکر حق مط 

ی ی حسنه و مجادله( این حکمت و موعظه ۴بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم باّلتی هی احسن«.)
احسن برای چیست؟ »ادع الی سبیل رّبک«. یعنی این قباًل یک اصل موضوعی است، دعوت به سمت 

انجام بگیرد، اما جهت دعوت باید خداست. در همه چیز همین جور است. دعوت باید با زبان درست  
مشخص باشد. معنی ندارد که انسان جهت دعوت را آزاد بگذارد؛ این موجب گمراهی مردم میشود. مردم 

کرد. مگر نمیگوئید که دولت  ( 31/5/1389ها مسئول هدایت افکار مردم هستند؟« )را باید هدایت 
ای در جامعه  و چگونگی ارائه مباحثی جدلی و مناظرهبه ابعاد    )مدظله العالی(ای  در این فراز امام خامنه

های عمومی را آفتی در مسیر هدایت افکارعمومی برمی اسالمی پرداخته و طرح اینگونه مسائل در محیط
ای گونه ها وظیفه دارند تا مسائل را بهها و رسانهشمارند. به عبارت دیگر در فضای عمومی جامعه؛ دولت

از ا جهت که  کنند  که می توانند در دهی  لتهابات غیر ضروری پیشگیری شود اما مسائل چالش برانگیز 
کنند باید در محیط های تخصصی صورت طرح در موقعیت های مناسب، راهکار رفع مشکالت را آشکار 

عرضه و تحلیل شوند. به عبارت دیگر در درون فضاهای عمومی جامعه اسالمی نیازی به طرح مباحث 
ها برای اینگونه ها، حوزه های علمیه و اندیشکدهزم است فضای تخصصی در دانشگاهچالشی نیست اما ال

 مباحث اندیشیده شود.    
رهبری معظم انقالب در فراز دیگری می فرمایند: » هنرمندان، زبان رسای هنر را در خدمت انقالب و اسالم 

گیرند و این عطیهبه  -ی مردم است  که عزیزترین سرمایه  - کنند و ی ا کار  لهی را صرف تعالی افکار مردم 
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هنر را از آمیزش با مظاهر زیانبار فرهنگ بیگانه رها سازند. هنر را با حفظ تعالی آن به میان مردم برند و در 
گروهی خاص خارج سازند. نویسندگان و  کاالی تجملی و مخصوص  کنند و از شکل  ذهن و دل آنان وارد 

افکار  هدایت  مطبوعات،  وظیفه  گردانندگان  را  آن  ارتقای  و  اعتالء  برای  تالش  و  خود جامعه  بزرگ  ی 
ی های نظام سلطهدانسته، فضای ذهنی جامعه را با طرح مسایل مهم جهانی و داخلی و افشای خدعه

فریضهبین را،  دلسوز  معلمی  صداقت  و  امانت  و  سازند  روشن  تخلفالمللی  «.  ی  شمارند  خود  ناپذیر 
(23/4/1368 ) 

ای را به عنوان مهمترین در این فراز از بیاناتشان هنرمندان و فعاالن رسانه  )مدظله العالی(ای  امام خامنه
گر بتوانند بر اساس شاخص که ا کنند  های هنرمند تراز عناصر فعال در عرصه مدیریت افکارعمومی می 

الهی خود در مسی به تکلیف  توانست  کنند خواهند  تولید محصول و خدمات  ر هدایت انقالب اسالمی 
کنند. به عبارت دیگر هنرمندان و اهالی رسانه تراز انقالب اسالمی با تولید در فضای  افکارعمومی عمل 
هدایت  در  اثربخشی  جایگاه  به  افکارعمومی  مدیریت  در  کنشی  جایگاه  از  توانند  می  متعهد،  هنر 

 افکارعمومی برسند. 
خامنه امام  بیانات  مجموع  العالی(ای  از  نتیجه توامی  )مدظله  اینکه  ن  بر  عالوه  ایشان  که  کرد  گیری 

های فعال در جامعه اسالمی را به انجام مأموریت و رسالت در مسیر هدایت افکارعمومی بر اساس رسانه
بهرهآموزه و  شناخت  به  نسبت  دانند،  می  موظف  اسالمی  مهارتهای  و  علوم  از  مدیریت گیری  های 

فرهنگی تهاجم  با  مقابله  برای  نظر  همه  افکارعمومی  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  دشمنان  جانبه 
 مساعد دارند.

که امروز در دستور  کارهای بسیار مهمی  ایشان در بخشی از بیاناتشان به صراحت می فرمایند » یکی از 
تهاجم  اوج  تهاجم،  این  امروز  ماست.  کشور  به  اخالقی  و  فرهنگی  تبلیغی،  خبری،  تهاجم  آنهاست،  کار 

کار فرهنگی میکنند؛ منتها ما آماج البته مخصوص کشور ما نیست؛ در همه فرهنگی است. جا اینها دارند 
ای متوجه های تبلیغی و فرهنگی و رسانههدف آنها هستیم. بسیاری از هدفهای استکبار جهانی در زمینه

 (      11/9/1383به ماست؛ ما باید در مقابل اینها خود را مجهز کنیم.« )
دیگ عبارت  رسانه به  له،  معظم  شکلر  بر  اثرگذار  ابزارهای  را  نوشتاری  و  شنیداری  دیداری،  گیری های 

که این ابزار در اختیار دوست و دشمن قرار دارد، لذا رسانه های جمهوری افکارعمومی جامعه می دانند 
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های مادی رسانی مناسب درخصوص رفع نیازاسالمی و در رأس آنها رسانه ملی باید عالوه بر اینکه اطالع
آموزه بر  با تکیه  را انجام داده و سبکو معنوی آحادجامعه  را زندگی اسالمیهای اسالمی و قرآنی  ایرانی 

گاهیذیل مأموریت کنند، نباید از مأموریت آ بخشی به مردم درخصوص های هدایت افکارعمومی ترویج 
گی غربی کوتاهی کنند. بیانات امام ای دشمنان بر پایه تهاجم فرهنگی و القاء سبک زندابعاد جنگ رسانه

دهنده توجه توأمان ایشان به هر دو مقوله  پیرامون مبحث افکارعمومی نشان  خامنه ای )مدظله العالی(
در  که  هستند  عقیده  این  بر  ایشان  دیگر  عبارت  به  است.  افکارعمومی  مدیریت  و  افکارعمومی  هدایت 

ای دیریت افکارعمومی جامعه ایران، ارکان رسانهفضای فعالیت دشمنان نظام جمهوری اسالمی برای م
کشور باید فضای پدافندی را ایجاد کرده و از هادیان جامعه در هدایت افکارعمومی با استفاده از ابزارهای  

 تخصصی، حمایت کنند. 
ای)مدظله( پیرامون مسئله هدایت با عنایت به تحلیل مضامین موجود در مجموع بیانات امام خامنه

کرد. مومی میافکارع  توان محورهای اصلی این مضامین را در قالب جدول ذیل مشاهده 
 

ای )مدظله( درخصوص هدایت افکارعمومی جامعه  جدول مضامین محوری بیانات امام خامنه
 اسالمی

ای مضمون محوری در بیانات امام خامنه ردیف
 )مدظله( 

 حوزه موضوعه  کد مضمون

1 
هدایت جامعه  امام هدایت شده الهی محور  

 است
1101  

محوریت در هدایت  
 افکارعمومی

2 
هدایت در چارچوب احکام الهی و قوانین 

 قرآنی محقق می شود
501 

3 
تربیت انسان تراز جامعه اسالمی هدف  

 هدایت است 
502/601 

هدف هدایت  
 افکارعمومی

4 
احساس مسئولیت مومنانه شرط هدایت  

 است
402 

شروط موفقیت  
 افکارعمومی هدایت 
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 401 عمل برای خدا شرط هدایت است  5

6 
برخورد با اثربخشی بر افکارعمومی یا آزادی 

اثرگذاری بر افکارعمومی در خدمت به هدایت  
 پذیر هستند. افکارعمومی توجیه

101/902/1201 

7 
مجریان و فعاالن عرصه هدایت افکارعمومی  

 باید صالحیت و اهلیت داشته باشند.
201 

8 
تقویت روحیه همبستگی اجتماعی پرهیز از  

انگیزی در جامعه اسالمی از شروط  تفرقه
 موفقیت هدایت افکارعمومی است. 

301 

9 
تالش برای تحقق هدایت در جامعه تکلیف  

 مومنین است
0301 

مکلفین در مسیر  
تحقق هدایت  

 افکارعمومی

10 
جهاد برای تحقق هدایت جامعه تکلیف علماء  

 بزرگان اسالم است و 
0302/701/1101 

11 
های صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت ارگان

علوم و وزارت آموزش و پرورش پرچمداران 
 عرصه هدایت افکارعمومی هستند

602 

12 
هنرمندان، نویسندگان و مطبوعات تکلیف  

بزرگی برای هدایت افکارعمومی جامعه 
 اسالمی دارند.

901/1301 

13 
هادیان جامعه اسالمی در معرض سوء قصد  

 دشمنان حکمرانی اسالمی هستند 
702 

مالحظات اجرایی در  
 هدایت افکارعمومی 

14 
هدایت افکارعمومی در عرصه جنگ با  

دشمنان حکمرانی اسالمی نیازمند هوشمندی  
 های انقالب اسالمی است. رسانه

801/1401 
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 گیری نتیجه 
افکارعمومی  چیستی افکارعمومی و تبیین قرآنی واژه هدایت، مفهوم هدایتاین پژوهش با بررسی  

کرده و برای آن تعریفحکمرانیرا درفضای »ارشاد و  شرح ارائه نمود؛  مستدلی بدیناسالمی تبیین 
به هدف،  جامعه  افراد  کثریت  ا اعتقادات  و  باورها  نمودن  نشانهگونه راه  آن؛  اثر  در  که  های  ای 

، متراقبه نفس و انابه در   یکتاپرستی، تسلیم بودن در برابر فرامین خدا و رسول، تقوا، خشیت ، صبر
گیرشود.« فرا جامعه  عمومی  تحلیل  فضای  با  رهنمودهای  همچنین  و  بیانات  مجموعه  مضمون 

امام فکری  منظومه  افکارعمومی،  و  جامعه  هدایت  موضوع  پیرامون  اسالمی  انقالب  -امامین 
حوزه تبیین شده است. مضامین محوری حاصل از این ای)مدظله( در اینخامنهو امامخمینی)ره(  

 منظومه به شرح ذیل قابل مشاهده است.
جدول مضامین محوری بیانات امامین انقالب اسالمی درخصوص هدایت افکارعمومی جامعه  

 اسالمی
 حوزه موضوعه  مضمون محوری در بیانات امامین انقالب اسالمی ردیف

 امام هدایت شده الهی محور هدایت جامعه است  1
محوریت در هدایت  

 2 افکارعمومی
هدایت در چارچوب احکام الهی و قوانین قرآنی محقق می  

 شود

 تربیت انسان تراز جامعه اسالمی هدف هدایت است  3
هدف هدایت  

 افکارعمومی

 احساس مسئولیت مومنانه شرط هدایت است  4

شروط موفقیت در  
 هدایت افکارعمومی 

 عمل برای خدا شرط هدایت است  5

6 
برخورد با اثربخشی بر افکارعمومی یا آزادی اثرگذاری بر  

پذیر  افکارعمومی در خدمت به هدایت افکارعمومی توجیه
 هستند. 

7 
توجه توأمان به اقناع فرهنگی و اقتدار در اجرا شرط هدایت  

 است
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8 
هدایت افکارعمومی باید صالحیت و  مجریان و فعاالن عرصه  

 اهلیت داشته باشند. 

9 
انگیزی در  تقویت روحیه همبستگی اجتماعی پرهیز از تفرقه

 جامعه اسالمی از شروط موفقیت هدایت افکارعمومی است.  

 تالش برای تحقق هدایت در جامعه تکلیف همه مومنین است  10

مکلفین در مسیر تحقق  
 افکارعمومی هدایت 

11 
جهاد برای تحقق هدایت جامعه تکلیف علماء و بزرگان اسالم  

 است

12 
های متنوع اداره امور تربیت هادیان اجتماعی با تخصص 

 های علمیه است. جامعه، تکلیف حوزه

13 
های صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت علوم و وزارت  ارگان

هدایت افکارعمومی  آموزش و پرورش پرچمداران عرصه  
 هستند 

14 
هنرمندان، نویسندگان و مطبوعات تکلیف بزرگی برای هدایت  

 افکارعمومی جامعه اسالمی دارند. 

15 
هادیان جامعه اسالمی در معرض سوء قصد دشمنان  

 حکمرانی اسالمی هستند 
مالحظات اجرایی در  
 16 هدایت افکارعمومی 

دشمنان حکمرانی  هدایت افکارعمومی در عرصه جنگ با 
 های انقالب اسالمی است. اسالمی نیازمند هوشمندی رسانه 

 بی ارزشی علم و دانشی که در مسیر هدایت اجتماعی نباشد  17
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