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 تبیین تاریخی پیدایش بسیج در ایران

 ناسلامی ایرابا تأکید بر نقش بسیج در انقلاب کبیر 
  

 محمدشتا بدرا1
 

 چکیده

كته در هتر  است،،ها حول محور و هدفی خاص انسان ای ازبسیج عمومی مردم اشاره به گردهم آمدن مجموعه     

از این قاعده مستتنيی نیست،،  نیزتواند مشاهده شود.  بسیج در تاریخ كشور ایران ین و مسلكی مییكشوری و با هر آ

استلامی بته شتكلی بستف یافتته و كبیتر امتا در دوره انقلتاب  اس،؛ در تمام ادوار تاریخی وجود داشتهبه این معيا كه 

 ،یبدیهی اس، كه به واسطه درگیری نوع حرك، بسیج مردمی بر مدار تفكر رهبران انقلتاب شكل پیدا كرد. ،ماهوی

 یهتر انقلتاب یو بته وتور كلت ،مردم از نضج و اتقان لتازم برختوردار شتد شكل حرك، تودهكبیر اسلامی در انقلاب 

بته آن ستطا از همتدلی و همراهتی تتا  آرمتانی كته بستیاری در رستیدن؛ اس، یمردم جیاز بس یریگاش بهرهلازمه

اللته نتوری، میترزا از شتیخ فضتلایتن سترزمین متمتدن، نتاتوان ماندنتد. تتاریخ تحقت  یافتته آن،  رسیدن به خواسته

در عصتر  -و رئیسعلی دلواری تيها به عيوان معدود كسانی كه در راه بسیج همگانی توده مردمجيگلی خان كوچك

بته  هتای فتراوان ختود،برد. گروهی كته در عتین ایستتادگینام می مه به پا خواستيد،حاك علیه استبداد وبقه -معاصر

با توجه به رویكرد بالتا، در ایتن مقالته بودند. ای روشن آیيدهسازان بزرگ  يهیو البته زم ،تحق  آرمان اصلی نرسیدند

ین هدف، بتا تقستیم ادواری تتاریخ بته به دنبال تبیین تسری مفهوم بسیج در درازنای تاریخ بشری بودیم. با توجه به ا

پيج دوره مختلف، از بسیج و مادها، بسیج و هخاميشیان، در قبل از اسلام، تا بسیج و صفویان، بستیج و مشترووه و در 

 ییارائته متدعا نیمبتكه مبتيی بر رویكردی تحلیلی بود، مقاله  یهاافتهی نهای، بسیج و انقلاب كبیر اسلامی پرداختیم.

 جیكته بستنیتو ا ،رستدیهتا متانستان یجمعت یزندگ ییابتدا به دوره جیبس شیدایپكه  داش،، نیاره به اكه اش بود،

در دوران دفتاع  ژهیدوره و به و نی، هر چيد در همیس،ن یاسلامكبیر انقلاب ای چيد دهه مستحدثه در دوره یمفهوم

  شد. میتعبیر و تفه ،نحو از انحاء ممكن نیبه بهتر جیبس ممقدس، مفهو

 ایران. ، ایران، انقلاب كبیر اسلامیتاریخ، بسیج کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

ش( و به حسب همدلی و همیاری، 9959 -م9191از پس از تحق  انقلاب كبیر اسلامی )     

و  2چيین ضعف ایدئولوژیكیو هم 9ای دفاع مقدس به وقوع پیوس،،كه در دوران یك دهه

گیری نهادی ر سطا عام وجود داش،، بر شكل، كه د9عدم شياخ، رهبر كاریزمایی

هایی از ای داش،؛ به خصوص پس از جيگ تحمیلی، به سبب گونهحرك،، اثر خزنده

گذاران انقلاب اسلامی های هدفميد؛ حتی از جانب كسانی كه خود از پایهانحصارولبی

 هایی صورت گرف،. بودند، سوء استفاده

تلاش در جه، القای  بسیج در قالب گروهی با تفكرات  ها،یكی از موارد سوء استفاده     

ای همگانی بيابراین، اولاً بسیج، واژه گر بود.افراوی، تك نگر و در یك كلمه سوء استفاده

و مختص به تمام مردمی اس، كه در هر كشوری برای آرمان و اصول خود همقدم شوند؛ 

ی نیس،، كه این مطلب نیازميد كه بسیِج تعریف شده تمام معيای بسیج واقعو دوم آن

 كيكاش در موضوع مورد مداقه اس،. 

به كيد: گونه بیان میدكتر شعبانی بسیج عمومی مردم، در تاریخ وولانی تمدنی را این     

-و حوادث نامطلوب بی ،ایرانیان مردمی زجر دیده و مقاوم و پر استقامتيد گواهی تاریخ،

نحوه ایستادگی ایرانیان در برابر  . ر آنان آموخته اس،های ماندگاری را نیك براه، شمار

های فرهيگی و به دو صورت مبارزهتوان میقوای بیگانه و یا نیروهای مخرب داخلی را 

 (9939 ،)شعبانی. یافته اجتماعی متوازن تقسیم كردهای سازمانتلاش

                                                           
حرك، مردم در جه، یك آرمان مشخص، به نیروی بسیج همگانی  نیز 9992-56های نكته: البته قبل از انقلاب و به فاصله سال .9

 متكی بود.
2. Ideological 
3. Leader Charisma 



 66/   ؛ محمدشتا بدرانیج در ایران با تأکید بر نقش بسیج در انقلاب کبیر اسلامی ایراتبیین تاریخی پیدایش بس 

مردم در درازنای تاریخ توان پی به مبيای اتحاد و تفكر گردهمایی از دل این حقیق، می     

 كه مقاله حاضر در صدد پاسخ به آن اس،؛ پرسش اساسیرسید.  9و فلسفه این بسیج عمومی

 كه: دلایل اثبات مدعای مقاله اس،، این

 گردد؟چگونه بسیج بالمعيی الاعم به موازات تاریخ اجتماعات بشری باز می -

جمل از مفهوم بسیج بالمعيی الاعم، به تبیین با بیان توضیحات بالا در ادامه، پس از بیانی م     

مدعای دنبال شده با بررسی پيج دوره مختلف تاریخی، شامل مادها، هخاميشیان، صفویان، 

 شود.مشرووه و انقلاب كبیر اسلامی پرداخته می

  به عيوان مطالعه موردی، مطاب  مبيای زیر اس،: پيج دوره نمونهاین فلسفه انتخاب 

 یبرا كه هستیم، خیدر تار جینقش بس یخیاثبات اسياد تار ازميدیموضوع، ن نییجه، تب     

 . میاتقان موضوع، حكوم، پس از مادها را انتخاب كرد

 -)هخاميشیان( و دوم )مادها( اول یهادوره انیبا ب جیبس یخیجا كه نقش تاراز آن     

 انه،یموضوع، از دوره مو انحراف  لاماز اواله ك یریشود، جه، جلوگیمشخص م -متوالیاً 

و یك دوره بعد از  ،دوره پادشاهی قبل از اسلام لذا دوحكوم، صفوی را انتخاب كردیم، 

 بهره جستیم.  2ایگیری خوشهنمونه روشبه نوعی از ، كه اسلام انتخاب شد

 )مشرووه و انقلاب كبیر اسلامی(، میپرداخت یسازدو دوره سرنوش، انیبه بنیز در ادامه      

 بود. افتهی یيیكلمه نمود ع یقیحق یيابه مع یمردم جیها نقش بسكه در آن

 

 

 

                                                           
1. Mobilization 
2. Cluster Sampling Method 
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 مفهوم بسیج

های ای متشكل از تودهبسیج از آغاز تشكیل اجتماعات بشری، به عيوان مجموعه     

كه كه مفهوم بسیج بالمعيی الاعم چیس،؛ و دیگر آنمطما نظر بوده اس،. این 9مردمی

ای رود، چیس،؛ نیازميد بیان پارههوی این كلمه متشكل به كار میمفهومی كه از معيای ما

 بيدی كلی اس،. تعاریف و جمع

تعریفی  -در ابتدای متن پژوهش -كه در روشی متفاوت ،تذكر این مطلب لازم اس،     

اجمالی از مفهوم بسیج ارائه شد، تعریفی كه مبيای مفهومی تعریف بسیج در معيای عام 

 اس،.

موضوع بسیج بالمعيی الاعم را در  -گذار انقلاب كبیر اسلامی ایرانبيیان -9م خمیيیاما     

-لهئ، همان مسجیبس هیقضجریان تاریخ اسلام، به صدر اسلام تحویل می برد، به این نحو كه 

،. ، در اسلام سابقه داشته اسس،ین دیجد ،لهئمس نیا .اس، كه در صدر اسلام بوده اس، یا

 (91ج :9969 ،)امام خمیيی

گردد، زمانی بر می 2هاوور كه اشاره شد، مفهوم بسیج به ابتدای تاریخ اجتماع تودههمان     

هایی كه قصد تعرض به تمامی، ارضی، خانواده و ميطقه تح، حفاظ، كه در مقابل گروه

 خواستيد. بر می 9ها را داشتيد، به مقاوم، و بلكه مبارزه با گروه متخاصمآن

                                                           
وار كمونیستی در مقابل جریان لیبرال نیس،. در جا به منابه جامعه توده(؛ در اینMassesهای مردمی )توده یا توده -9

-ژوهش، توده به معيای گروهی متشكل از همه تفكراتی اس،، كه برای انجام هدف و كار خاصی گردهم میاین پ

 ای بالامعيی الخص نیس،.فرض، روشن شد كه ميظور از توده، رویكرد تودهآیيد. مطاب  این پیش

ز مردم، در راستای هدفی ای به معيای اجتماعی اایم، تودهای اشاره كردههرگاه در متن پژوهش به بسیج توده -2

 Civil( در مقابل جامعه مدنی )Mass Societyای )های الهی اس،. لذا جامعه تودهها و ارزشمشترک مبتيی بر آرمان

Societyای از لوازم جامعه رو به گذر تا ( قرار دارد، كه مبتيی بر نظریه عقلانی، خودبيیاد اس،. بيابراین، حرك، توده

ای الهی كه یك جامعه الهی اس،. بدیهی اس، در جامعه -های انسانیو صحیا به اصول و ارزش آستانه گذار ميطقی
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شود كه امری چيد لایه مبارزه و این تقابل چگونه خواهد بود، در ادامه گفته می كه ایناین

ها برای مقابله نظامی با گروه متخاصم، یا به اس،؛ لذا مفهوم بسیج صرفاً در تشكل توده

بدوی و اولیه آن كاركردی  هر چيد این تعریف در حال، شود؛مدار محدود نمیجوامع دین

 فراگیر داش،. 

رود؛ انقلاب ساختاری، انقلاب علمی ر مجموع بسیج نیروها در معيای انقلاب به كار مید     

 دهیپد كی -كلمه یقیحق یمعيا به -جیبس كه ،اس، نیا هیقض اصلو انقلاب فرهيگی. 

 (9961آذر  ،ای. )امام خاميهاس، یانقلاب

ها تغییر كرده، ان و با توسعه فياوریهای متخاصم به مرور زمجایی كه شكل گروهاز آن     

ها نیز متياسب با آن تغییرات، معانی خود را در كاركردهای بدیهی اس، مفهوم بسیج توده

سیاسی و به خصوص  -هيری -اقتصادی -تواند فرهيگیخود یافته اس،، لذا این َاشكال می

 علمی و...  باشد. 

طلاحی به موضوع پرداخ،،  در ادامه به این در هر تعریفی باید از دو جيبه لغوی و اص     

 شود:دو مورد توجه می

 

 

                                                                                                                                         
بلد را دارند،كه ميزل و های مردمی نقش راهيما و راه( اس،، تودهCommunity Based Rationalityمحور )عقلانی،

 اند.مقصود را شياخته

-ریاناتی اس،، كه با اهداف خاص و متيوع به تدوین برنامهها و ج(؛ گروهHostile Groupsهای متخاصم )گروه -9

-ها میها برای مقابله با آن برنامههای مختلف در قالب بسیج تودهپردازند كه در مقابل، ميجر به تشكیل تودههایی می

وهش، گروه ها استفاده كرد، كه با نیل به علمی بودن رویكرد این پژتوان برای این گروهشود. تعابیر مختلفی می

شود، كه هر آن دسته و جریانی كه با نی، دشميی ذاتی، اكتسابی،  مغرضانه یا از روی متخاصم به این سبب مطرح می

 غفل،، و به وور كلی با هدف تقابل عليی شكل گرفته باشد.
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 أ. از نظر لغوی:  

چيین آمده اس،. هم و سازمان جيگ ،سازسامان و اسباب یبه معيا یبه لحاظ لغو جیبس     

 یكشور برا كی ینظام یروهایساختن ن سفر شدن و آماده عزم و اراده، آمادهدر معيای 

 (9992 ،)دهخداشده اس،. به كار برده جيگ 

 ب. از نظر اصطلاحی:

مردمی كه خودشان را صاحب  ،از ورفی به معيای حرك، خودجوش مردمی اس،بسیج     

مردمی كه اولاً از هر گونه انحراف در مشی كلی كشورشان آگاه  ،دانيدمملك، خویش می

ایستيد. این، معيای بسیج میو ثالناً در مقابل آن انحراف  ؛برندثانیاً از آن رنج می ؛شوندمی

 (9999آذر  ،ای)امام خاميه اس،.

بيابراین مفهوم بسیج در لغ، به مفهوم سازمان دادن نیروها و گردهم آمدن اس،؛ و از      

گرا یا موجب آزار، های نفیهایی اس، كه در مقابله با جریاننظر اصطلاح، مجموعه تلاش

د، شكل مقابله و بسیج نیروها نیز بسته به مقتضیات وور كه اشاره شپذیرد. همانصورت می

 گردد.زمان و لوازم در اختیار، بر می

 

 بسیج در آیینه تاریخ ایران 

 مطاب  گزاره زیر اس،:  -به لحاظ ميطقی -وور كه بیان شد، فرض مدعای پژوهشهمان

 ای تاریخ بشری دارد. دمتی به درازبسیج، ق -

دگی جمعی شكل گرف،، بسیج نیز به عيوان ضرورتی بيابراین، از زمانی كه زن     

خاص  9شياسیانكارناپذیر مطرح شد. دلایل این مدعا نیازميد مباحث فلسفی و فلسفه روان

                                                           
1. Philosophy of Psychology 



 61/   ؛ محمدشتا بدرانیج در ایران با تأکید بر نقش بسیج در انقلاب کبیر اسلامی ایراتبیین تاریخی پیدایش بس 

باید بررسی شود؛ اما با نیل به مبيای تاریخی  9خود اس،، كه در فضای عقلانی، دیيی

خواهیم پرداخ،؛ چرا كه پژوهش حاضر، به توضیا تاریخ پیدایی بسیج در پيج دوره زیر 

های مرتبف با رویدادهای های مربوط به واقعی،هدف تحقی  تاریخی، به كار بردن داده

 (9933هاس،. )بازرگان و همكاران، گذشته، و تفسیر آن

 ژاد آریایی پرداختيد؛مادها؛ به منابه گروهی كه به تشكیل اولین دول، رسمی مركزی ن -9

ها تا گیری از بسیج تودهری كه سیطره نفوذ خود را با بهرههخاميشیان؛ حكوم، مقتد -2

 مدت مدیدی ادامه دادند؛ 

-صفویان؛ حكومتی كه در دوره اقتدار آن، كه همراه با توجه و تأكید توأمان بر علم -9

 بسیج مردم نقشی ممتاز داش،؛  آموزی و تكریم علما بود،

اصر ایران، كه بسیج مردم در تداوم آن جریان مشرووه؛ به منابه جریانی در تاریخ مع -9

 نقش حدأكنری داش،؛ 

ای كه در آن معيای بسیج با تبیین و اجرایی شدن انقلاب كبیر اسلامی؛ به عيوان دوره -5

 كاركردهای آن، به اوج شياسایی خود رسید. 

 داشته باشیم. 2ای به موضوع فلسفه تاریخشود اشارهدر لا به لای مباحث نیز سعی می

 . بسیج و قوم مادأ

 ساكن شدند. رانیفلات ا یكه در بخش غرب یی،ایبودند از تبار آر یرانیا یقوم 9؛مادها     

نخس، قبل از میلاد تخمین زده  حدود هزاره ،به این ميطقهها به همراه پارسها ورود آن

 9(9930 ،)گیرشمن .شودمی

                                                           
1. Religious Rationality 
2. Philosophy of History 
 - )857-555 قبل از میلاد(3
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همدان  -هگمتانه ،ماد تخ،یپا ود.ب رانیفلات ا یبخش غرب رندهیمادها دربرگ نیسرزم     

 كردند. سیرا تأس یرانیدول، ا نیاول قبل از میلاد،قرن هفتم  لیها در اواآنبود.  -امروزی

از بزرگان ماد گرد  یگروه ن،یبه مياو  مادنش انیآشور نیو خون دیاز حملات شد پس

دس، كوروش  به پس از میلاد، 550 سال در ماد دول،د. جمع شدن 2اكویبه نام د یرهبر

 .گش، ميتقل هایبه پارس رانیسلطي، ا و ،ميقرض شد

-عمده بودند. -دین زرتشتی -9و پیرو مَزدَیَسيا ،نامیدندمی 9مادها، روحانیان خود را مُغ     

 ماندهی و ایجاد دولتی بزرگ از مجموعهزسا در توان توفی ترین ویژگی دول، ماد را می

ها و ها و نزدیكیكه با وجود همسانی ،مستقلی دانس، ایهای وایفهها و اتحادیهدول،

سازمانی نیافته  -با هم پیوند سیاسی ،پیوندهای چشمگیر فرهيگی، تا آن زمان در یك واحد

 بودند. 

                                                                                                                                         
از مياو  جيوب و  یبر بخش بزرگیش از میلاد، بودند كه از هزاره چهارم تا هزاره نخس، پ یاقوام هایلامیع ای انیلامیا .9

 لامیخوزستان، فارس، ا یهانیباستان سرزم لامیامروز، ا یاسیس یایجغراف ماتیبر حسب تقس داشتيد. ییاروفرمان رانیغرب ا

لذا تاریخ تمدن در  (9995)دیاكونوف,  .شدیلرستان و كردستان را شامل م ،بوشهر، كرمان یهاتاناز اس ییهاو بخش

 گردد.ایران به پیش از مادها بر می

 بودند. انیو گوت انی(، لولوبهایكاش -)كانتوها هایشامل كاس ،آمدند رانیكه به ا ییهاییایآر نینخست     

 . میشياسیم (Tepe Sialk) لكینام تمدن تپه سه كه امروزه آن را ب ،دندكر یگذارهیرا پا یتمدن هایكاس

در  ها شدند.از آن یكه بعدها با آمدن مادها بخش ،دندیاقام، گز یدر زاگرس مركز زین انیو گوت انیلولوب

 به ییایو سه گروه بزرگ آر ،آغاز شد رانیبه ا انییایمهاجرت بزرگ آر لاد،یاز م شیسال پ  5000حدود 

 ی،ها در قسم، جيوبپارس ران،یا ی: مادها در شمال غربدندیگز یسكي یدر قسمت كیهر  كه ،آمدند رانیا

 (9995 ،)میخائیلوویچی. ها در حدود خراسان امروزو پارت
2. Deyaco (709-675 BC) 
3. Magi 
4. Zoroastrianism 
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رسیم، كه ایجاد و تداوم حكوم، ماد هر چيد دیری نپایید، از این سخن به این نتیجه می     

ای تح، رهبری واحد دیااكو توانستيد به ایجاد ز بسیج تودهیافته اگیری سازماناما با بهره

 ، و تشكیل ایران یكپارچه برسيد. 9دول، مركزی قدرتميد

و بالاخره تشكیل  ،پیدایش ماد و سپس دول، ، یكی از عوامل عمدهنیزاز بعد سیاسی      

  آشور جستجو كرد. گرانههای ویرانتوان در تجاوزگریپادشاهی ماد را می

 ق.م. به رهبر 692ای به جيبش ضد آشوری مردم ماد در حدود ، اهمی، ویژه 2هرودوت     

و در این راه به  ،: مادها برای احراز آزادی، مبارزه را آغازمعتقد اس،و  ،داده 9فرورتیش

و  ،كه سرانجام توانستيد یوغ قیادت آشور را براندازند ،قدری تلاش و سرسختی كردند

 .  قل سازندخود را آزاد و مست

ها كه سر از اواع، آن یسال حكوم، كردند، اول مردم 500 ایدر آس هایآشور     

 یبيدگ دیو از ق ،ها كردندترشاد دند،یجيگ یآزادگ یبرا يانیا .مادها بودند ،دندیچیپ

 ( 9932)به نقل از هرودوت، معطوفی،  .رستيد

 -ای كوچك و متوسف در دول، مادهها و دول،زمان ادغام پادشاهی -در آن شرایف     

. بعدها كردندعامه مردم به وور كلی از استقرار یك قدرت مركزی توانميد هواداری می

وارد شد،  -آخرین پادشاه ماد -9گویشتوویاتوسف رهبری كوروش و شكستی كه بر 

 (9930 ،)دیاكونوف حكوم، به دس، هخاميشیان رسید.

 

 

                                                           
1. Strong Central Government 
2. Herodotus (484-425 BC) 
3. Phraortes (665-633 BC) 
4. Astyages 
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 ب. بسیج و حکومت هخامنشیان

 محسوب می شدند. پارس  ینخس، پادشاهان بوم به عيوان  9انیشهخامي

شود، و هر چيد حكوم، هخاميشی نیز از سلسله تاریخ شاهيشاهی ایران محسوب می     

خواند؛ اما در بعضی از این سلسله پادشاهان، داری نمیمردم خوی پادشاهی همواره با روحیه

ود اس،. وبیعی اس، تا قبل از ورود اسلام همان حمی، علقه به وون بسیار پر رنگ و مشه

كه كشور ایران در به ایران، این خوی عش  به وون، امر نیكی به شمار می رف،،  ضمن آن

 پرستی نپرداخته اس،.  گاه به ب،وول تاریخ، همواره ایمان به خدا داشته، و هیچ

 9وش هخاميشی و داری 2ها یكی همین دوره پادشاهی كوروشاز جمله این حكوم،     

اس،، كه در تاریخ به دوره مجد و جلال ایرانیان یاد شده اس،.  با توجه به تأملاتی كه در 

های تاریخ ابتدایی حكوم، در ایران به عمل آمد، به این نتیجه رسیدیم، كه در تمام دوره

ول داری از اصتقریباً دین -چه به صورت واقعی و یا عوام فریبی -تاریخ پادشاهی ایران

 اساسی پادشاهان به شمار رفته اس،. 

تا قبل از پیدایش  -هاهای ابتدایی حكوم، از مادها تا هخاميشیان و بعدیدر دوره     

هایی شدت و ضعف داشته تبعی، از دین زرتش،، عاملی مهم بوده كه در برهه -اسلام

د واقعاً اعتقاد بوده، یا كه این اعتقااس،. لذا بحث بر سر اثبات این مدعا اس،، نه بررسی این

 كارانه از ورف وواغی، وق، بوده اس،.امری فریب

بیيیم كه بسیاری از می ،پس از تشكیل دول، مادنویسد: دكتر شعبانی در این رابطه می     

دهيده وابستگی آنان به اصول و و یا عيوانی كه نشان ،شهریاری نیك عيوان شاهان مادی به

                                                           
 (قبل از میلاد 990- 550) -9

 قبل از میلاد( 600-590) -2
 قبل از میلاد( 591-936) -9
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. گزیييدهمانيد نام و لقب مشهور خود بر می ،مذهبی اس، عقاید زرتشتی و فرهيگ

  (9939 ،)شعبانی

 سراید:  گونه میناپذیر پادشاه با دین، فردوسی حكیم ایندر این ارتباط و در پیوند جدایی

 دو گوهر بود در یك انگشتری چيان دانی كه شاهی و پیغمبری

 ریاری به جایدین بود شهنه بی تخ، شاهی بود این به پاینه بی

 (9999 ،)فردوسی

رسیم كه همواره و در وول تاریخ جدای از تأیید یا رد این مطلب، به این نتیجه می     

كه نفس حضور پادشاه و پادشاهی ایران، عقبه دیيی با پادشاهان همراه بوده اس،. حال این

خود باید بررسی مدار نیز باشد با مبانی دیيی ناسازگار اس،، در جای واغوت، ولو دین

توان دریاف،، و آن، اصل تقیه اس،، و یا عدم شود؛ اما از این مقوله، یك نكته مهم می

السلطان شود: نیز گفته می 9تأكید بر بار معيایی كلمه.  لذا می بیيیم كه در وصف امام رضا

 . ابالحسن

رباب و رعیتی به خوبی روشن اس، كه ميظور فردوسی حكیم، تأیید پادشاهی و نظام ا     

بوده اس،. با این نگاه اس، كه  9نبوده اس،، بلكه او به دنبال تبیین پیوند حاكم با دین،

 قابل درک اس،: 1روای، ميقول نبوی

؛ 2«السُُّلْطَانُ ظِلُُّ اللَُّهِ فِی الأَرْضِ فَمَنْ أَکْرَمَهُ أَکْرَمَهُ اللَُّهُ وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللَُّهُ»

و  ؛خدایش گرامى دارد ،هر كه وى را گرامى دارد. خدا بر روى زمین اس،سایه ، سلطان

 خدایش خوار كيد. ،هر كه وى را خوار كيد

 

                                                           
1. King Linked to Religion 

 .9990نهج الفصاحه، حدیث  -2
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گذاری شد، كسی كه در اوایل سلسله این حكوم، به دس، كوروش كبیر پایه     

آن تصرف  و و پس از شكس، بابل یش از میلاد،پ 593در سال داری خود حكوم،

خود و  یيید یهر كس در باورها، جهان فرمان داد كه خیبار در تار نیخستن یبرا سرزمین،

قانون  ،كورش ساننی، و بد. )ميشور حقوق بشر(آزاد اس، ،شیخو یيید نییانجام آ

 .نهاد انیميشور حقوق بشر را بينخستین و  ،دكر یگذارهیو باورها را پا ادیان نیب یسازگار

های عمومی مردم، بود، كه حكوم، هخاميشی با بسیج تودهاز دل این احترام به قوانین      

نو  یدوران ،برپا شدن شاهيشاهی هخاميشیها به بقای حكوم، خود بپردازد. توانس، سال

  در تمدن جهان آغاز كرد.

جایگاه اقوام گوناگونی  ،فریقاآمغرب آسیا و جيوب شرقی اروپا و شمال  ،پیش از ایشان     

 دنیای آن روزگار بسیار آشفته بود. كرده بودند. نی بيیایهاو دول، ،بود كه تمدن داشتيد

-زورش می سك هر نبود. ، و اميیتیجيگ بودند این كشورهای كوچك پیوسته با هم در

  ، و مبيای متحق ، قانون تيازع بقا بود.كرددیگران ستم می بر ،رسید

و قسمتی از دنیای متمدن آن  ،كشور ستمگر آشور پیروز شدند بر هاماددر این میان،      

بسیار كه  اموالاما شاید از این پیروزی و دس، یافتن بر ؛ آوردندخود فرمان  تح،زمان را 

، و این و به تجمل و خوشگذرانی پرداختيد ،زود سرمس، شدند ،به غيیم، گرفته بودند

وم، باعث شد كه مردم با بسیج توان و امكاناتشان گرد رهبری كوروش بیایيد تا حك

 هخاميشی شكل بگیرد.  

به نقش و  -به استياد تاریخ -وور كه گفته شد، با توجه به اهمیتی كه این حكوم،همان     

وار های بسیجداد، وبیعی بود كه جيبشحضور مردم و پرداختن به حل مشكلات مردم می

   های حكوم، هخاميشی پی رود.مردم به صورت حرك، در جه، حفظ پایه
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ه ی كه خاندان پارسی اداره جهان را بیاز همان نخستین روزهاگونه آمده: تاریخ ایندر      

ترین نژاد دنیای كهن بر سر كار ترین و آزادهبر همه آشكار شد كه شریف ،دس، گرف،

 آمده اس،. 

های مردم ها و سيگدلیتوزیدوستی و دلیری ایرانیان در برابر كیيهپرستی و مردمح      

كه چشم همه جهانیان از آن خیره شد. مردم جهان  ،چيان درخشید 9و فيیقیه 2آشور و 9بابل

جا كه بسیاری از مورخان، دوران و دمی به آسایش برآوردند تا آن ،از رنج فراوان آسودند

 . )برگرفته از تارنمای ناجی(اندشاهيشاهی این خاندان را روزگار آسودگی نام داده

های مردم تا هيگامی كه رسیم كه بسیج تودهالا، به این نكته میبا عيای، به مطلب ب     

حكوم، در راستای نیل به احقاق حقوقشان در مسیر درستی گام برداش،، مردم نیز نیروی 

-های حكوم، هخاميشی به كار میشان را در جه، تأمین پایهوار و قدرت هماهيگتوده

حكوم،، فشار را بر مردم افزایش داد، در  بردند؛ اما بعدها در تاریخ ثب، شد كه هيگامی

-گرایی و خوشقالب خراج، و با فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر مردم به دنبال تجمل

وار، هيگامی كه كشور گذرانی خود بود، مردم تاب تحمل نیاوردند، و همان نیروی بسیج

ه از بازماندگان قرار گرف،، به واسطه همان فشارهایی ك 9های اسكيدر مقدونیزیر چكمه

چيان كه باید به دفاع از میهن خود برنخواستيد، لذا كشور به هخاميشی دیده بودند، آن

 دس، بیگانه افتاد.

 

 

                                                           
1. Babel 
2. Assyria 
3. Fnyqyh 
4. Alexander of Macedon (356-323 BC) 
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 ج. بسیج و حکومت صفویان

های پادشاهی بعد ترین دورهاز سلسله پادشاهی بعد از اسلام هستيد، و از مهم 9صفویان؛     

های اضمحلال دوره، هر چيد پادشاهان نالای ، زمیيه شوند. در ایناز اسلام محسوب می

های تردید از دوره، بی2تدریجی این حكوم، را فراهم كردند؛ اما دوره شاه عباس اول

كه آذری زبان بودند، عمیقاً رود. صفویان در عین آنقابل اعتيای این حكوم، به شمار می

م، عنمانی، سدی راسخ بودند. در این دانستيد، و همواره در مقابل حكوخود را ایرانی می

 9دوره بود كه تشیع رسمی، یاف،، و به عيوان مذهب رسمی دول، و مل،، حاكمی، یاف،.

از نقاط عطف دوره صفویان كه در بسیج عمومی مردم نیز نقش وافر داش،، احترام و 

تن و تكریم علما و صاحبان فكر و اندیشه بود، كه این موضوع، شدیداً موجب رون  گرف

 سامان وضعی، آن روز ایرانیان شده بود، و تاكيون اثرات آن باقی اس،.

دول، مستقل، -دوباره مل، ،رانیتوانس، از ا هیدودمان صفوگونه آمده: در تاریخ این     

 اول،شاه عباس  یآن در زمان پادشاه یكه مرزها ،و مورد احترام بسازد روميدیخودمحور، ن

  (9939 ،فرد)غفاری .ودب انیساسان یبرابر مرزها

                                                           
 (قمری 109-9995ف با شمسی مصاد 9909-330) -9

 قمری( 193-9093) -2
 انیعلو(، 299، ص. 9915پورموسوی،  -منل آل زیار )اولین حكوم، شیعی و ملی ایرانیان هاییهر چيد در دوره -9

نیز وزنه  قراقویونلوهاو حتی به یك اعتبار، ایلخانیان مغول، سربداران و  انیفاوم ان،یحمدان ان،یسیادر، هیآل بو ،وبرستان

قدرت به سم، شیعیان بود؛ و در حكوم، صفوی نیز نخستین بار شیعه به عيوان مذهب رسمی یك حكوم، متمركز، 

حالا آن  یعيی -باشد، از صدر اسلام :ائمه اتیكتاب و سي، باشد، روا یميشأ و مبدأ احكام حكومت كهنیامعرفی شد؛ اما 

 نیچي كیبار اس،، كه  نیاول رانیسابقه نداشته اس،. امروز در ا گریتا امروز د -كه صدر اسلام بوده، بعد از آن یمقدار

 (9919اسفيد  ,ایامام خاميه) جامعه. ریمد شودیاسلام م یعيیاس،...  نیا یاسیاسلام س ی. معيادیآیوجود مبه  یحكومت
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تحق  بسیج  هایش،فرضاز پیش 9دول، -بیان این مطلب لازم اس،، كه ساخ، مل،     

مردمی اس،؛ به این معيا كه تا مردم به روحیه جمعی مشارك، نرسيد، و بر سر رسیدن به 

 -در مسیر همدلی و همزبانی -تحق  مل، و دول، مشترک هدفی مشترک گردهم نیایيد،

 كن اس،.  نامم

فر در علل انسجام و هماهيگی مل، و دول، در عصر صفویه معتقد اس،: دكتر فروزان     

 اس،:  یاتیو ح یدو ارزش اساس یدارا یدول، صفو ،یكيون رانیا خیتار دیددر 

در برابر  زیدر برابر مهاجمان و دشميان، و ن گانهی یتیبا مسئول گانهی یساخ، ملت -9

  ؛یمركز ییروار فرمانب انیو شورش كشانگردن

از همان  ینگاهبان یو برا ،كه بدان شياخته شده ،ژهیو یيییآ یدارا یساخ، ملت -2

و  یخاور روميدیدو دول، ن یهاورشیبزرگ را در برابر  یهایدشوار ن،ییآ

 اس،. تحمل نموده یباختر

كه اكيون  ،را انجام داد یهمان كار ،یدوازده امام عهیش یرسم نییمورد، آ نیدر ا     

 (9ج :9939 ،فر)فروزان .كييدیم هاییروادر ساخ، فرمان یاسیس یهایيیبجهان

پس از  -با تركیب آرای اشاره شده و تحلیل ارتباط این وقایع تاریخی با بسیج مردمی     

رسیم، كه همواره به این نكته مهم می -درک ضرورت موجودی، بسیج در عصر صفویه

ها اس،، كه در تاریخ یازميد انگیزه و سوق دادن مردم به سم، آن انگیزهها نبسیج توده

 ایران به خوبی آشكار اس،. 

بهترین عامل در بسیج عمومی  همواره نیروی مذهب و اتصال مردم به نیرویی ماورایی،     

ای از این مدعا اس،؛ لذا نقش نمونهاس،. تحق  عیيی بسیج عمومی مردم در عصر صفویه، 

                                                           
1. Nation-State 
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، مقدس 2، ملا عبدالله بهابادی یزدی9رجعی، و علمای آن زمان منل محق  كركیم

، 6یيیقزو یحسي رعمادیم، 5، قاضی نورالله شوشتری9، شیخ الاسلام )شیخ بهایی(9اردبیلی

و  99، علامه مجلسی پدر90، عبدالرزاق لاهیجی1یعامل یاحمد علو، 3میرفيدرسكی ،9میرداماد

، شیخ 95، علامه میرزا محمد شیروانی99، محق  خوانساری99، ملا محسن فیض كاشانی92پسر

الدین شریف اشكوری ، قطب93الله جزایری، سید نعم،99، قاضی سعید قمی96حر عاملی

و البته در  2، وحید بهبهانی9، شیخ جعفر قاضی20، سید صدرالدین رضوی قمی91لاهیجی

                                                           
 قمری( 190)متوفی  -9
 قمری( 139)متوفی  -2
 قمری( 119)متوفی  -9

 قمری( 159-9090) -9
 قمری( 156-9091) -5

 قمری( 169-9029) -6

 قمری( 161-9090) -9
 قمری( 190-9050) -3

 قمری( 9060تا  9059)متوفی  -1

 قمری( 9092)متوقی  -90

 قمری( 9009-9090) -99

 قمری( 9990-9099محمد باقر مجلسی ) -92

 قمری( 9009-9010) -99

 قمری( 9096-9011) -99

 قمری( 9099-9013) -95

 قمری( 0999-9909) -96

 قمری( 9091-9909) -99

 قمری( 9050-9992) -93

 قمری( 9015تا  9033)متوفی  -91

 قمری( 9015)متوفی  -20
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دهيدگان و هادیان ،به عيوان جه -به خوبی -9رأس همه صدرالمتألهین شیرازی )ملاصدرا(

 شود. حرك، مردم به سم، بسیج عمومی آشكار می

این نقش مرجعی، توأم با آزادی عملی بود، كه عمدتاً توسف شاه عباس ایجاد شده بود.      

 نامید.می« كلب آستان علی»او خود را 
 

 د. بسیج و جنبش مشروطه

 زمان حكوم،كه در  ،اس، ییدادهایها و رومجموعه كوشش 9جيبتش مشرووه     

حكوم،  لیتبد یبرا 6شاه قاجار یو سپس در دوره محمدعل ،5شاه قاجار نیمظفرالد

 بیو تصو ی،مل یمجلس شورا لیو ميجر به تشك ،به حكوم، مشرووه رخ داد یاستبداد

  شد. رانیا یقانون اساس نیاول

رو به  ،ابستگان حكوم،مردم از ظلم و یتینارضا 9شاه قاجار نیل سلطي، ناصرالدیاوا از     

 یجیتدر ییو آشيا 3یرفراهانیركبیمدرسه دارالفيون توسف ام سیسأتوجه به ت بارشد بود. 

 یحكوم، استبداد انیو پا ،و لزوم حكوم، قانون رییتغ شهیاند ی،با تحولات جهان انیرانیا

 زهیانگكه آشكارا  1یرضا كرمان رزایشاه به دس، م نیقوت گرفته بود. كشته شدن ناصرالد

                                                                                                                                         
 قمری( 9995)متوفی  -9

 قمری( 9999-9205) -2

 قمری( 130-9095) -9

 شمسی( 9235) -9
 شمسی( 9292-9235) -5

 شمسی( 9259-9909) -6
 شمسی( 9290-9295) -9

 سی(شم 9936-9290) -3

 شمسی( 9226-9295) -1
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دانسته بود، كوشش  یاسدآباد نیالدجمال دیس ماتیتعل جهینتدر  ،ظلم شهیخود را قطع ر

  . را سبب شد یخواهدر روند مشرووه شتریب

 هیها علمردم و توده جیدر جيبش مشرووه با توجه به اشتراک در هدف، بس یبه وور كل     

و  یرهبران مذهب انیم بود، دهیكه در دوره قاجار به اوج خود رس یریاستبداد صغ

عظام:  آیاتكه  یاتحاد؛ بود كرده جادیاتحاد محسوس در حرك، ا ینوع ،روشيفكران

سید محمد ، 9یبهبهانسید عبدالله ، 9یيینائ ،2یجمال اسدآباد دی، س9یرازیش یرزایم

   .قرار داده بود متقدم و متأخر خواهانرا در صف مشرووه 6شهیدفضل الله  شیخو  5ییوباوبا

 رزایم، 9خواهان منل آخوندزادهمشرووه شهیاند انیاس، پس از آشكار شدن بي یگفتي

زده، جبهه روشيفكران غرب هیو بق ،90نیالمتكلمملك ،1زادهیحسن تق دی، س3خانملكم

دسته  نیدر مقابل ا یریگبه موضع ،كردیم یها را رهبرتوده جیبس تاًكه عمدی مذهب

 شد.  «مشروعه مشرووه»و خواهان  ،پرداخ،

 شروعكيیم: بخشی از فلسفه پیدایی جریان مشرووه را بیان می برای تقریب موضوع،     

گران شدن قيد در تهران ذكر شده اس،.  یحكوم، قاجار، از ماجرا هیعل یجيبش مردم

                                                           
 قمری( 9919-9299) -9
 قمری( 9299-9295) -2
 قمری( 9290-9995) -9

 قمری( 9256-9923) -9

 قمری( 9253-9991) -5

 قمری( 9251-9929) -6
 شمسی( 9919-9259) -9
 قمری( 9291-9926) -3

 شمسی( 9256-9993) -1

 قمری( 9299-9926) -90
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 ،را به جرم گران كردن قيد دینفر س هفده نفر از بازرگانان و دو -حاكم تهران -علاءالدوله

و  انیاعتراض بازار ،انجام شد -اعظم صدر -9الدولهنیع دأییكار كه با ت نیوب بس،. ابه چ

 . خ،یرا برانگ انو روشيفكر انیروحان

 ،از مشرووه یضد استبداد و هوادار یبه سخيران اجد،در مجالس و در مس لذا روحانیون     

 ویالدوله و عزل مسنیع یخواس، بركيار، و درمظالم پرداختيد وانید ایعدالتخانه  سیو تأس

و اعتصاب در تهران  ،آمد انیبه م یچیعسگر گار یو حاكم تهران و حت 2یكینوز بلژ

  شد. ریفراگ

 میبه صورت اعتراض به حضرت عبدالعظ انیاز مردم و روحان یاعدهدر این میان،      

عظم و ا صدر یشاه وعده بركيار نیمظفرالد، كه در نتیجه ميجر به این شد، كه رفتيد

الله آی،علما از جمله  ،به وعده خود عمل نكردشاه كه  یهيگام عدالتخانه را داد. لیتشك

و به  كييدیكردند كه كشور را ترک م دیبه قم رفتيد و تهد یبهبهانالله آی،و  ییوباوبا

 ،)ولوعی.متحصن شدند سیسفارت انگلدر  نیز یاعده؛ خواهيد رف، اتیعال تباتع

9939) 

 انیآغاز انحراف جراز عوامل  ن شدن روحانیون در سفارت انگلیس در ایران،متحص     

 ییگردهما یكه روشيفكران با ميحرف كردن هدف اصل ییشود، جایمشرووه قلمداد م

هر چيد ، به سفارت انگلستان ناآگاه ونیمردم، با پياهيده كردن مردم و به خصوص روحان

فضل  خیكه در آن سر ش یميحرف ،یاما مشروو ؛را گرفتيد ،یفرمان مشروو یبعدها امضا

 .دار رف، یبالا رب یالله نور

                                                           
 شمسی( 9229-9906) -9

2.  Joseph Naus (1793-1871) 
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و  یبود، حكوم، قلدر، نظام شده سیسأت یشیكه فرما یمشرووه و مجلس نیاز دل هم     

 .شكل گرف، 9رپيجیرضاخان م دنیبه قدرت رس یعيی ؛انگلستان شده كتهید

و تا  ،بود افتهیسامان  -تر از قبلميسجم راین بار بسیهر چيد ا -مردم جیبس گریبار د لذا     

؛ شكستی كه این بار جریان باز هم شكس، خورداما  ؛بود دهیمرحله اجبار بر پادشاه رس

زده را نیز در دل خود پرورش داد؛ جریانی كه در مقابل نیازهای مردم روشيفكری غرب

صرف مقابله با قرار گرف،، و از این به بعد به شكل رسمی، نیروی عظیمی از مردم 

 ها معطوف شد.انحرافات آن

زده اس،، كه آن جمله زاده؛ تيها یكی از مصادی  روشيفكری غربسید حسن تقی     

 مشهور را مطرح كرد، كه:

. )به نقل از میشو یپا غربسر تا نوک انگشتان فرق  از دیبا كيیم، شرف،یپ كهی اینبرا     

 (9931 ،ولیان

  رسیم:به سادگی به دو نتیجه ميطقی میاز تاریخ كه به میان آمد، هایی با تأمل در برگه

در جریان مشرووه نیز به شكل گسترده  وور كه از قبل بوده،ها همانبسیج توده -9

 وجود داشته اس،؛ 

 در نطفه خفه شد.  یافته،این رویكرد تا حدودی نظام -2

همان  ن در این مقطع از تاریخ،شاعل، عمده ناكامی بسیج مردم در رسیدن به خواسته     

موجب پیروزی بر  اس، كه در قسم، بعدی پژوهش، و در بحث بسیج و انقلاب اسلامی،

 جبهه در مقابل اراده مردم شد، كه توضیا خواهیم داد.

 

                                                           
 شمسی( 9256-9929) -9
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 ی. بسیج و انقلاب کیبر اسلامی ایران

وره گذر از دفاع الاعم، د یبالمعي یمردم جیتحق  بس یعمل یهانمونه نیاز بهتر یكی     

 ؛یانقلاب جی. بساس، 9ایران یاسلام یو عهد گذار در دوره استقرار نظام جمهور ،مقدس

 اس،.  یهر انقلاب یبرا ییمبيا یادهیپد

 یریگو شكل یامشارك، گسترده توده ،یاهم :سدینویارتباط م نیدر ا هیریدكتر بش     

چيدان اس، كه  ،انقلاب یبرا یضرور یاو مرحله یشرط اساس كیبه عيوان  یانقلاب جیبس

 ،در صورت تحق  ایو  ،ونددیپیبه وقوع نم یانقلاب اینقصان در آن،  ایدر صورت فقدان و 

 (9999 ،)بشیریه .نخواهد كرد دایرا پ یانقلاب واقع كی ،یوضع و ماه

 یهبمذ یسار رهبرهیدر سا یمردم جیبس یهانمونه نیاز بهتر یكیكه  یدر دوره گذار     

اراده، شجاع، و  با یمردم به دس، فرد جیبس یبود، رهبر یهمگان یجه، مقابله با دشميان

-ینم زیو از تبعات آن ن ،بزرگ بود یهایریگمیكه قادر به تصم ،مورد اعتماد مردم بود

 (9935 ،پور)جلایی .دیهراس

شكل  میلادی 9191كه پس از سال  ،رانیا یاسلامكبیر در انقلاب  جینقش بس یدر معرف     

توان جولان داد، كه یك مصداق یمبسیاری متفاوت به خود گرفته بود، مطالب  ییو جلا

 موضوع بیان خواهد شد. بییندر راستای ت ،در ادامه

 یافزارل مطرح شده، موضوع جيگ نرم و مقابله نرمئمسا نیترو تازه نیتراز مهم یكی     

 .  اس،

                                                           
 شمسی( 9959) -9
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پاداش ملموس  ای دیبدون تهد ،مطلوب جیبه نتا دنیرس میقمست ریغ وهی؛ ش9جيگ نرم     

را  گرانیاس، كه د یدستورالعمل میشود، تيظیم یچه مهم تلقآن ،مفهوم نی. در ااس،

 (9110 ،)نای. جذب كيد

 یشده گروه ها ،یحال هدا نیدر جيگ نرم كه نقش قدرت بازدارنده و در ع     

نقش  ابد،یینمود م ییهستيد، در حد والا 2رانوف استعمار ،یكه به دنبال حاكم ،متخاصم

 اس،.  یافتيیمهم و البته سخ، تحق  اریحرك،، بس نیمقابله با ا یبرا یمردم جیبس

دفاع  اعم از: مختلف یهاو نمونه یدر انقلاب اسلام یمردم جینقش بس هبا توجه ب     

 كنیاس،، ل یار ناشدنو... انك یاهسته یانرژ دستیابی بهمقدس، شرك، در انتخابات، 

و  ها،ی، شياخ، جبههشياسدشمن ازميدیمردم در جبهه جيگ نرم، ن جینقش بس ،یاهم

  شود.، بحث و بررسی می9اس،، كه در مقوله پدافيد غیر عاملشياخ، دوس، و دشمن 

 زیو خود را در مقابل آن تجه ،بداند رادشمن را بشياسد، نقشه دشمن  دیمل، با كلذا ی     

 (9936فروردین  ،ای)امام خاميه .كيد

باشد. یم زین 9یروان اتیشياخ، اصول عمل ازميدیمردم در جبهه جيگ نرم، ن جیبس     

ثر واقع ؤتواند میجا متا آن غاتیشود. تبلیدر جيگ نرم غفل، م غاتیاز نقش تبل معمولاً

را  یواقع ریغ یتواند امریم ،كيدیم جادیكه ا یبا تكرار و قدرت نفوذ یكه حت ،شود

  5جلوه دهد. یقیو بالاتر از آن، حق یواقع

                                                           
1. Soft War 
2. Colonial Ultramodern 
3. Passive Defense 
4. Principles of Psychological Operations 

 چه هس،. (؛ یعيی آنFactچه باید باشد، و واقعی، )؛ یعيی آن(Truth)حقیق،  -5

-هتا متیپتردازد، و واقعیت، بته هست،،. به تعبیر فلسفی آن، حقیق، به بایدها متیای والاتر از واقعی، اسحقیق، مرتبه

؛ اما حقیق، نداشته باشد؛ و مَجتاز باشتد؛ منتل عیيی، یافته باشد(پردازد. لذا ممكن اس، موضوعی واقعی، داشته باشد )
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هایی از پیش مشخص شود: عملیات روانی فعالی،یگفته م یروان اتیعمل فیلذا در تعر     

ها، شده برای انتقال اولاعات معیيی به مخاوبین، با هدف تأثیرگذاری بر احساسات، انگیزه

)به نقل از  اس،.ها و افراد خارجی ها، گروهازمانها، ساهداف و نیز تأثیر بر رفتار دول،

 (9931 ،جيیدی

 اس،؛قابل درک  ،و سخ، ،هضم رید اریموضوع بس نیدر ا یمردم جینقش بس بيابراین،     

 ینسب، به ضرورت موضوع یعموم یكه آگاهاس،  ییدر جا یمردم جیكه بسنیچه ا

  .وجود داشته باشد

 شده اس،؟  جادیا یعموم جیبس ،یاسلام یجمهور موضوع و اكيون در نیدر ا ایآ -

شياخ،  و مؤثر یهانقش گروه یشياسانیجر ازميدین این پرسش،به  ییپاسخگو یبرا     

 . هستیم افتنیو حرك، مردم به سم، پاسخ  ،هانقش آن

مقابله با جيگ نرم را  رد یاسلامكبیر در انقلاب  یمردم جیتوان نقش بسیبه اجمال م     

 ،یامور موفق یفرض كه در برخ نیبا ا ،ی توصیف و تبیین كردو نسب یيیيابیب یامر

 اعم از مهم نظام یهاحضور در صحيهبه ميظور مردم  یمنل وفاق عموم ؛بوده ریچشمگ

در قالب  رهبر انقلاببا  مانیپ دیو تجد هاپیماییی، راهكنراانتخابات، مشارك، حد

 ، كهحاصل نشده اس، یچيدان ،یموفق، گرید یموارددر ی و...؛ و البته عموم یدارهاید

اسلام به جامعه، عدم شياخ،  یدر انتقال فرهيگ عموم یموارد به ناتوان نیتوان از ایم

 اشاره كرد.و... و عدم ارتباط تيگاتيگ حوزه، دانشگاه و مردم  نید یمبان یاشهیر

                                                                                                                                         
ی را غیتر واقعتی قلمتداد ای حقیقتتتوان مستئلهبازی رایج در غرب، اما عكس موضوع صادق نیس،؛ یعيی نمیهمجيس

 كه ظهورش بر ما مشخص نباشد. كرد، ولو این

یعيی هر حقیقتتی واقعیت،  رابطه بین این دو، عموم و خصوص مطل  اس،؛ بيا به قواعد كلیات خمس در ميط ،

طاب  بتا امر م شود:ها حقیقی نیستيد.  لذا در تعریف حقیق، گفته میاند؛ بعضی واقعحقیقیها،دارد؛ بعضی واقع

 .نفسه یكی اس،، و غیر قابل تغییر اس،فی  -نه فهم ما از حقیق، -الامر. بيابراین، حقیق،واقع و نفس
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گفتيی  اس،.در كشور  یعموم جیبس جادیدر ا یو ناكام ،یبودن موفق ینسب انیب ،غرض     

خطرساز  اریبس یو در موارد نبوده،كه كم هم  رو شیپ یهااز موانع و چالش یجدااس، 

اندیشه،  ییحال، چرخ حرك، مبيا نیكه در ع شود،اشاره  دیبا ،یواقع نیهستيد، به ا نیز

كه همواره در مسیری رو به رشد و  ،مردم بوده یعموم جیبس حیهحفظ رو یعامل اصل

شود، همواره رو یكه چون ارتباط با قادر متعال در آن مشاهده م یریمس اس،؛ بوده دیتزام

در حال همواره  -با پذیرش اشتداد آن -ریمس نیكه انیچه ا ؛بوده و خواهد بود لانیبه س

 الهی اس،. ناپذیر،؛ چرا كه این وعده، از سين تخلفشدن اس

 فرماید:خدای متعال می

كه  یكسان یا؛ 9«ذِینَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَُّهَ یَنصُرْکُمْ وَیَُثبُِّتْ َأقْدَامَکُمْیَا أَیُُّهَا الَُّ»

را استوار  تانیهاو گام ،كيدیم یاریشما را  د،یكي یاری! اگر خدا را دیاآورده مانیا

 .داردیم

 یادورهبه  ؛میكيیم یرا بررس یاسلام یجمهور يهییدر آ جینقش بس ههرگا یبه وور كل     

 یو ارزش یآسمان وندیكه در آن به واسطه پ یادوره م،یرسیهمتا و نادر میب ،زیافتخارآم

 لیتبد ایو بلكه در دن ،در كشور یخیتار یدر هدف، به عهد زیآماشتراک یمردم با مبان

 كه،نیو آن ا میاثباتش برآمد یخود كه در پ یعابر مد دیكأكه ضمن ت یشده، به وور

كه در  یاقیگاه به آن سچیاما ه وجود داشته اس،؛كشور  خیه در وول تارهموار جیبس

  .اف،یتبدل و نشو و نما ن اف،،یمعيا  یاسلامكبیر انقلاب 

 هیو با روح یاله یكه با هدف والا ،یدارد: آحاد مردم یمشخص فیتعر جیبسلذا      

استعداد خودشان  كييد،یم دایكه لازم باشد حضور پ ییهر جا دان،یوسف م ر،یناپذیخستگ

                                                           
 .9محمد،  -9
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 ترسيد؛یراه هم نم نیگذارند، و از خطرات امی صحيه در دارند چهآن دهيد،یرا بروز م

 یو مربوط به جمهور ،یاسلام مخصوص انقلاب نی... اانددس، گرفته جانشان را كف یعيی

 (9919آذر  ،ای)امام خاميه اس،. یاسلام

ولادت بسیج، قبل از جمله به این شكل نوش،:  توان در یكبيابراین، مطلب را می      

-ولادت انقلاب اس،؛ اما با پیروزى انقلاب، بسیج به شكل كيونى... تولد یاف،. بيابراین می

 (9919مهر  ،)همان .توان بسیج را همزاد انقلاب معرفى كرد

 ها یافته -2

 های تحقیق( یافته1جدول شماره 

بسیج در ادوار  ردیف

 مختلف

 شرح مختصر

 

9 

 

 بسیج و قوم ماد

 رانیفلات ا یكه در بخش غرب یی،ایبودند از تبار آر یرانیا یمادها قوم

یافته از گیری سازمانترین ویژگی دول، ماد در بهرهعمده. ساكن شدند

توانستيد به ایجاد دول، بود، كه  واحد دیااكو تح، رهبری ،ایبسیج توده

  .سيدو تشكیل ایران یكپارچه بر ،مركزی قدرتميد

 بسیج و  2

حكوم، 

 هخاميشیان

 از. شدندیپارس محسوب م یبه عيوان  نخس، پادشاهان بوم انیهخاميش

 یعموم یهاتوده جیبا بس یكه حكوم، هخاميش ،بود نیدل احترام به قوان

 .  حكوم، خود بپردازد یها به بقاتوانس، سال ،مردم

 

9 

 بسیج و 

حكوم، 

 صفویان

های پادشاهی بعد از اسلام، با ترین دورهاز مهمصفویان؛ به عيوان یكی  

رسمی، دادن و حاكمی، مذهب از سویی، و احترام و تكریم علما و 

 -توانستيد با گسیل فرهيگ دول، صاحبان فكر و اندیشه از ورف دیگر،

 مل،، به بسف بسیج مردمی بپردازند.  

 

9 

 

 بسیج و 

 جيبش مشرووه

كه در دوره  ،اس، ییدادهایو روها مشرووه مجموعه كوشش جيبتش

حكوم،  لیتبد یبرا، شاه یشاه و سپس در دوره محمدعل نیمظفرالد

در جيبش مشرووه با  یبه وور كل. به حكوم، مشرووه رخ داد یاستبداد
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بود،  یریاستبداد صغ هیها علمردم و توده جیتوجه به اشتراک در هدف، بس

 .بود دهیكه در دوره قاجار به اوج خود رس

 

5 

 

 

 

 بسیج و

 انقلاب كبیر 

 اسلامی ایران

ترین موضوعات مطرح شده در نقش بسیج در ترین و تازهیكی از مهم

افزاری اس،. اهمی، انقلاب كبیر اسلامی، موضوع جيگ نرم و مقابله نرم

-شياسی، شياخ، جبههنقش بسیج مردم در جبهه جيگ نرم، نیازميد دشمن

ول علمیات روانی اس،. به وور كلی ها، شياخ، دوس، و دشمن و نیز اص

گاه به آن سیاقی كه در انقلاب كبیر اسلامی معيا یاف،، در وول بسیج، هیچ

 تاریخ تبدل و نشو و نما نیاف،.

 

 و ارائه پیشنهادها گیرینتیجه

 انی، به بیمردم جینقش بس یخیمراحل مختلف ادوار تار بیان پس از پژوهش، نیدر ا     

  پرداخته شد. خیبر فلسفه تار یمبتي ،حرك، نیا یخیضرورت تار

 یایو كاربرد آن در دن ،داشته یكه مقاله حاضر چه هدفنیاهای این پژوهش، از مزی،     

  .داده شد ایمقاله توض یهاهیدر لا اجمالیبه وور پراكيده و كه  ،س،یواقع چ

 یخاص تلق یاه و زمانهرا در گرو یمردم جیكه نقش بسنیاهای پژوهش، بيا به یافته     

 خیبه موازات تار جیكه حضور بس ،میمدعا را ثاب، كرد نیا .اس،آن  خی، ذبا تارمیكي

اجتماعات دارد، كه  لیتشك خیدر تار شهیر، جیبسلذا بوده اس،،  یاجتماعات بشر لیتشك

 یریجلوگ احتمالی، یهاها و سوءاستفادهییصارگراحتوان از انیبحث م نیبا روشن شدن ا

  . دكر

عمومى اس،؛ نه مختص یك قشر اس،، نه مختص یك بخشى  هبسیج یك عرص هعرص     

ى كشور اس،، نه مختص یك زمانى دون زمان دیگرى اس،؛ نه یهاى جغرافیااز بخش

 هها، در هممكان هجاها، در هم هدیگرى اس،. در هم هى دون عرصامختص یك عرصه
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)امام  .شرها، این وجود دارد. این معياى بسیج اس،ق هها و در همعرصه هها، در همزمان

 (9931تیر  ،ایخاميه

بيابراین با توجه به رویكرد تحلیلی و فلسفه تاریخی، كه در این مقاله دنبال كردیم، به      

و  ،نبوده یگروه ای انیمتعل  به جر ،جیكه بس ،میگردن نه ق،یحق نیبه ا دیبا رسدنظر می

 ،میورز ایتصر گرید یقتیدر ادامه به حق دی، و البته بااس، ه بودهجامع لیتشك یدر ابتدا

 یاله  -یيید یهاكه ممزوج با ارزش جیشدن تفكر ناب بس انیدوران و اوج نما نیكه بهتر

به  خیدوره از ادوار تار چیدر ه كه انصافاً اس،، یاسلام كبیر انقلاب ورهشد، محصور در د

؛ و این موهبتی از ناحیه احساس شده اس، یو نه حت ،نه مشاهده شده ،و شكل ،یفیك نیا

های گری خویش را در حرك،تمسك به دین حيیف اس،. چرا كه دین، قدرت بسیج

 (9939 ،)شجاعی زندگیر تاریخ میانه، به خوبی نشان داده اس،. توده

ریزی، پژوهشی با ساختار، قانون و الگوی برنامه -رسد با ایجاد مركزی علمیبه نظر می     

های نظری تفكر بسیج، كه مردم را به تكاپو و مدیری، مياسب جه، تئوریزه كردن مؤلفه

كشاند، و نیز ارائه راهكارهای عملیاتی آن تفكر، در مدیری، جه، نیل به وضع مطلوب می

ها و راهبردگرایی در كشور، به صورت مستقل و توسف نخبگان جامعه با چتر زیرساخ،

 توان انتظار تسریع در روند گذار به پیشرف، و عدال، فراگیر داش،.یحمایتی حاكمی،، م

تواند زدودن اضافات غیر قابل حقیقی كه یكی از دیگر از وظایف این مركز، میضمن این

به ماهی، معيای بسیج و ماهی، تفكری آن باشد. در هرم زیر سعی شده سه وظیفه عمده این 

 مركز پیشيهادی، تبیین شود:
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 سازی تفکر بسیج عمومی به بدنه اجتماعژوهشی نهادینهپ -( مرکز علمی1ر شماره نمودا

 
های كمتر ها از یك ورف، و تلاشبا توجه به جذابی، مباحث تاریخی و گستردگی آن     

ميد و ساختاری از ورف دیگر، در حین نگارش مقاله حاضر، به صورت گرفته به شكل نظام

ها با توجه به خلأ مشاهده شده، پیشيهاد كه كار در آن حوزه موضوعات بدیعی رسیدیم،

 توان برای كارهای بعدی ارائه داد، عبارت اس، از: شود. از جمله پیشيهادهایی كه میمی

 ها؛ها با پارسبررسی ارتباط آریایی -9

 ها با تأكید بر نقشهای قبل از مادها و نقش مردم در قبال آن حكوم،بررسی حكوم، -2

 سكاها؛

ساله  2500بررسی ابعاد تفكر بسیج عامه مردم در به دس، گرفتن قدرت در ادوار  -9

 پادشاهی ایران؛

 های تاریخی اقوام غیر ایرانی. تبیین تاریخ پیدایش بسیج در ایران وب  سرگذش، -9
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 .5یيیو نشر آثار امام خم میتيظ، تهران: مؤسسه صحیفه امام .(9969) یيیخم امام (9

  Khamenei.ir یبرگرفته از تارنما ،ای امام خاميه یسخيران (9

 .ری، تهران: انتشارات عالمگ95چاپ ،امیپ یاطلاعات عموم(، 9936) محمود دیس ان،یاختر (5

 ،یدر علوم رفتار قیتحق های روش .(9933) الهه ،یحجاز و سرمد، زهره؛ عباس بازرگان، (6
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)از زمان  یاسیو س یمذهب سازی و دوران نظام عیتش» .(9915) یمحمد عل دیس ،یپورموسو (3

 ،20 سال ،یدر دانشگاه اسلام یمعرفت مطالعات، «(یدوره خلاف، عباس انیتا پا یرگی شكل

 .269-239 ، صص2شماره

بر  9956-59در سال  یانقلاب اسلام یروزیپ يدیفرآ نییتب» (.9935) درضایحم پور، ییجلا (1

 ،یوعلوم انسان اتیدانشکده ادب هینشر، «ميابع جیبس هیو نظر یاساس سرمش  انتخاب عقلان
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، مشهد: انتشارات لهمقاب یهاوهیو ش یروان اتیعمل یهاکیتکن .(9931) رضا ،یدیجي (90

 .نشر به

 .، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانفرهنگ لغت .(9992) علی اكبر دهخدا، (99

انقلاب  یقیتطب یبررس ؛یانقلاب ،یوضع در نینقش و عملكرد د» (.9939) رضایزند، عل یشجاع (92

 .23-66 ، صص9 شماره دوره  پيجم، ،رانیا شناسی فصلنامه جامعه ،«رانیفرانسه و ا

 .، تهران: انتشارات قومس3، چاپمبانی تاریخ اجتماعی ایران .(9939) رضا ،شعبانی (99

 .، تهران: نشر علم6، چاپداستان انقلاب .(9939) محمود ،یولوع (99

 یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیتحولات س خیتار .(9939) عباسقلی فرد، غفاری (95

 .تهران: انتشارات سم، ،هیدر دوران صفو رانیا
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 .تهران: چاپخانه بروخیم ، به تصحیا سعید نفیسی،شاهنامه(، 9999) القاسمابو فردوسی، (96

 وزارت انتشارات و چاپ سازمان: تهران ،ایران ادبیات تاریخ .(9939) الزمان بدیع فر، فروزان (99

 .اسلامی ارشاد و فرهيگ

 تهران: ،99، ترجمه محمد معین، چاپایران از آغاز تا اسلام. (9930) رومن گیرشمن، (93

 .تشارات عملی و فرهيگیان

بر  ی: جنگ و جنگاوررانیچهار هزار ساله ارتش ا خیتار .(9932اسدالله ) معطوفی، (91
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