
  آرمان ها و اهداف بسیج
  

 از است، گرفته شکل »اندیشى عام«  و» سامان بخشى«، »آگاهى«، »اراده«بسیج که از لحاظ لغوى از عناصر 
 انسانى فطرت بر مبتنى و آگاهانه آزادانۀ، منطقى، معقول، روندى. است  عملى ـ اى اندیشه روندى مفهومى لحاظ
 رهبرى لواى در و ند سازمان مى یابدرو این نیز نهادى بعد در. اوست تدبر و تعقل عقل، حاصل که  بشر نوع

 و تفکر و اندیشه بسیج، اصلى کارمایۀ و بستر  .گیرد مى قرار ـ) س(خمینى امام چونان - فرزانه و آزاداندیش
 در که است  آن شکوفایى عامل و آزاد انسان عقل محصول نیز بسیجى تفکر و اندیشه  .است بسیجى فرهنگ
 گروهى ایدئولوژى بسیجى، ایدئولوژى پس  لوژى بسیجى را شکل مى دهد.ایدئو بالتبع و نگرى جهان خود کلیت

 .است انسان نوع ایدئولوژى بلکه نیست طبقاتى یا

 
 

 ارتباط و معانى و ها اندیشه از نظامى  حاصل اندیشه، نگرش و ایدئولوژى بسیجى، فرهنگ بسیجى است و آن
در چنین نظام معنادار ارتباطى است که تمام ». انسان بسیجى«رفتارى   الگوهاى با آنها ارتباط نیز و آنها میان

 برخوردار دینى ـ عقلى کنشها و رفتارها معنا یافته، ارزش و قداست مى یابند. این نظام فرهنگى که از جوهرة
سلیم  فطرت بر کاات اندیشى، گونه خدا مانند چند، ویژگیهایى داراى و دارد هماهنگى نیز بشرى فطرت با است

 تخصص بودن، متعهد باورى، علم پذیرى، ایمان گرایى، آرمان نگرى، واقعیت بودن، منطقى  انسانى، عقالیى و
 نگرش ستیزى، ظلم و خواهى عدالت تحول، و نوآورى شناسى، مصلحت اندیشى، وفاق و گرایى وحدت گرایى،

لب هاى تنگ گروهى و طبقاتى قا در تواند نمى هرگز لذا و است گرایى اسوه  و طلبى شهادت عاشورایى،
 .بود نخواهد بسیجى ورنه بماند باقى صنفى و جناحى  یا

 
 

 نیز و انقالب از پیش جامعه  در ایران بعد از پیروزى انقالب اسالمى فرهنگى پدید آمده است که با فرهنگ
ت که براستى اس این شود مى مطرح اینجا در که  پرسشى. دارد بنیادین تفاوتهاى خود، معاصر جوامع فرهنگ

 اى جامعه برابر در را انقالبى اى جامعه و گردد مى جامعه دو تمایز باعث  وجه تمایز این دو فرهنگ چیست که
 بسیجى  انقالبى، جامعۀ بالتبع و انقالبى فرهنگ این بارز خصلت و تمایز وجه آیا. دهد مى قرار  آشفته و منحط
 بسیجى بینش و نگرش تفکر،  چه معناست؟ و قبل از آن به بسیجى فرهنگ باشد، چنین اگر و نیست آن بودن
 .هستیم آن بررسى پى در کوتاه و مختصر  نوشتار این در ما که است مطلبى این دارد؟ معنایى چه



 
 

 بسیج  

 
 

 ـ معناى لغوى1

 
 

 نظم به دادن، سامان شدن، قصد، اراده، عزم، آمادگى، سامان، آماده«به لحاظ لغوى به معناى » بسیج«واژه 
 فارسى فرهنگ در نمونه براى. باشد مى »...و جنگ  آوردن، ساز و برگ جنگ، آماده ساختن نیروهاى نظامى براى

 ـ3  جنگ ساز سالح، ـ2  وسایل اسباب، جهاز، سامان، ـ1 :است شده  ذکر آن براى کلى معنى هفت معین
 نیروى ساختن آماده ـ6  قصد، اراده، عزم، عزیمتـ 5   شدن سفر آمادة آمادگى، ساختگى،) امص( ـ4  سفر رخت
 8».تجهیزات ـ7  جنگ و سفر برگ و ساز تمامى و نظامى

 
 

) ب ساماندهى، و نظم) الف  بطور کلى ارکان واژة بسیج را سه مفهوم یا سه عنصر تشکیل مى دهد که عبارتند از:
ل به مفهوم واقعى کما شود، جمع عنصر سه این که رفتارى  یا کنش هر در و تجهیز؛ و آمادگى) ج اراده، و عزم

 مى سامان و نظم امر و گیرد مى صورت حرکت و آمادگى یابد، مى تحقق اى اراده تجسم مى یابد. بدین معنا که
 .یابد

 
 

 ـ مفاهیم و معانى اصطالحى2

 
 

 تا و بوده مرتبط یکدیگر  بسیج به لحاظ مفهومى و اصطالحى داراى معانى پیچیده اى است. البته این معانى با
 :نماییم مى اشاره بسیج از کلى معناى  بر هم قابل انطباق هستند. در اینجا به چند مفهوم و حدودى



 
 

 سیاسى امور در مشارکت  الف ـ در قاموس سیاسى، گاه بسیج به مفهوم فعال شدن، وارد صحنه سیاست شدن و
اراده و » بسیج«معنا  این در. است آمده خاص نگرى جهان  بر مبتنى ایدئولوژى نوعى تحقق جهت در قدرت در یا

 قیامِ و جنبش گاه و موجود وضع برابر در مطلوب ایدئولوژى آرمانهاى تحقق  آمادگى کامل است در جهت
 .آورد مى بوجود را انقالب و دهد مى شکل  را اجتماعى

 
 

 به که است اهدافى  بسیج به معنى فعال شدن از نظر سیاسى و کاربرد منابع قدرت گروه در جهت«
 9»دئولوژى آن تعیین مى گردد.ای وسیلۀ

 
 

 حاصل و گردد مى اطالق  مفهومى است که بر روند کلى هر حرکت سیاسى و اجتماعى» بسیج«در این نگرش 
 در البته. رود مى پیش ساماندهى و نظم تا و شود مى شروع اراده از روند این و است حرکت و آمادگى اراده،
این ساماندهى در قالب مشارکت تام در سیاست یا کنترل هر چه   تحقق ـ آن غربى نگرش در ـ سیاست عرف

روندى است که در آن یک واحد اجتماعى به «  اند؛ گفته که است این. گیرد مى صورت  بیشتر منابع قدرت
 10».کند مى پیدا کنترل نداشته کنترل سرعت بر منابعى که پیشتر بر آنها

 
 

 عزم و اراده بر مبتنى که  نوعى نگرش و بینش کلى و خردمندانه یا معقول؛ یعنى نگرشى ب ـ بسیج به مفهوم
 مى صورت تعقل اساس بر و است آگاهانه و آزادانه  انتخاب حاصل اراده زیرا. است مختار و خردمند موجودات

 قرار کامل تحرك و آمادگى حالت در همیشه را جامعه همچنین و آدمى  زندگانى، میدان در که نگرشى. گیرد
 چنین  راستاى در تحرك و پویایى و عاقالنه گیرى تصمیم بر مبتنى و آگاهانه پایدار، و مستمر  ادگىآم. دهد مى

 و آگاهى اراده، اختیار، عقل، را نگرش این ارکان. است آورنده اعتدال به و بخش سامان که نگرشى آمادگى؛
ت در مسیر حنیفیت و اس حرکتى و است آدمى  فطرت مطابق نگرش این بنابراین. دهند مى تشکیل عدالت

روندى «  :گفت توان مى بسیج تعریف در مبنا این بر. است همین نیز  ربوبیت و معناى حقیقى و حقیقت بسیج
 به جهت در آزادانه و آگاهانه  است اندیشه اى ـ عملى که در آن فرد یا جامعه بر اساس نگرش معقول،

د و از طریق به کارگیرى منابع، اهداف و دار برمى  گام خود امور به بخشیدن اعتدال و آوردن سامان
 ».بخشد مى تحقق را خود نگرى جهان  آرمانهاى مطلوب مبتنى بر



 
 

 شود مى شروع تعقل از  بنابراین روند اندیشه اى ـ عملى بسیج کلیت رفتار فردى و اجتماعى را در برمى گیرد و
   .گردد مى ختم امور در ساماندهى و اعتدال تحقق به و

 
 

 ـ جمع عنوان به خواه بگیریم  قرار دارد ـ خواه او را به عنوان فرد درنظر» انسان«واالترین گوهرى که در اختیار 
 :دهد مى  تشکیل را او هستى مایۀ و وجود تمام که اوست خرد و عقل

 
 

یعنى: خداوند به  11»...العقل من افضل شیئاً للعباد  ما قسم اللّه «  :آله و علیه اهللا صلى  به بیان رسول اللّه 
 بندگانش چیزى بهتر از عقل نداده است.

 
 

 بسیجى جامعۀ یا  بعد از عقل قرار دارد نه قبل از آن. بنابراین فرد بسیجى» احساس«، »بسیج«در مفهوم 
 را خود مختار عاقلِ انسان. دهد مى قرار عقل  خدمت در را احساس بلکه نیست؛ »احساسى« رایج تصور برخالف

 او مسوولیتش و بماند باقى تفاوت بى خود جامعۀ و خود سرنوشت  ابد چون نمى تواند نسبت بهی مى »مسئول«
 درونىِ احساسِ از برانگیخته شوق و آگاهى عقل، حاصل »اراده« بنابراین. دارد وامى  »اراده« و »عزم« به را

 قالب در عمل  آن حاصل و گیرد مى صورت اینچنین اى اراده تحقق جهت در آمادگى. باشد مى عقل تابع
 حرکتى لذا و فطرت بر مبتنى است حرکتى  انسانى مستمر روند یا حرکت این. است »بخشى سامان« و »عدالت«

 عبودیت و توحید مسیر در است حرکتى بودنش فطرى دلیل به  حرکتى چنین. انسانى و فطرى عقالنى، است
بالعقل کمال «  م است که مى فرماید:السال علیه على زیباى کالم رمز این  شاید و جهانیان پروردگار
 یعنى: کمال نفس انسانى به عقل و خردمندى است. 12»النفس

 
 

 خویش الهى فطرت مسیر  مفهومى است که حرکت انسان عاقلِ مختار را در» بسیج«بنابراین در این نگرش 
یر صحیح انسانیت و مس در جامعه یک اى توده و مردمى حرکت نظر، این از »بسیج« همچنین. نماید مى ترسیم

 تعریف این  از جدا نیز شد بیان قبالً که بسیج مورد در جدید سیاست دانش در رایج تعریف البته  فطرت مى باشد.



 مى آن کنترل یا آن در مشارکت  یا آن کسب قدرت، روى بر بیشتر تمرکز دوم نگرش در آنکه جز باشد؛ نمى
 .باشد

 
 

 مسیر فطرت الهى و توحیدى خود حرکت انسان در  

 
 

 حدودى تا و مرتبط هم با  بر اساس آنچه گذشت بسیج در معناى اصطالحى آن داراى چند مفهوم کلى است که
   :از عبارتند و هستند انطباق قابل هم بر

 
 

 اراده بر مبتنى که است  ـ بسیج به مفهوم نوعى نگرش و بینش کلى خردمندانه؛ یعنى بسیج نگرش یا بینشى1
 آگاهى و عدالت و اختیار عقل، بر مبنى نگرشى  ز حاصل انتخاب آزادانه است. در مجموع ایننی اراده و باشد مى

 .باشد نمى این جز نیز »بسیج« حقیقت و باشد مى  بشر حنیفیت و فطرت مطابق بوده،

 
 

ب انقال پیروزى از بعد ایران در ویژه به ـ اخیر هاى دهه در  ؛»مردم«ـ کاربرد مفهوم بسیج همراه با مفهوم 2
 در بسیج پس. باشد مى خارجى واقعیت یک بیانگر که است شده همراه مردم واژة اسالمى ـ مفهوم بسیج با

 یعنى بسیج حقیقى  مفهوم از جدا نیز معنا بدین بسیج کاربرد البته. دارد را خارج عالم در عینى تحقق معنا  این
اینجا بیشتر مورد توجه است این است  در آنچه اما ـ نیست فطرت مسیر در مختار موجود خردمندانۀ حرکت

   13»حکایت از وجود حرکت جمعى براساس سازماندهى واحد مى باشد.«  که:

 
 

 مى بکار »مردمى نیروهاى بسیج«یا » بسیج مردمى«البته براى بیان چنین مفهومى، معموالً اصطالحى چون 
 :باید بسیج در نگرش این اساس بر. رود

 
 



 داشته وجود سازماندهى  الف) هدف و مقصدى معین مورد نظر باشد، ب) براى دستیابى به اهداف،«
 گرایى، گروه از) د باشد، داشته  نفوذ آن در کمتر اى حرفه و تخصصى گردهمایى) ج باشد،

 قدم جامعه عام و ملى منفعت جهت در نتیجه  در و باشد بدور خاص گرایشى تسلط و انحصارطلبى
 به بستگى آن سازماندهى و حرکت شدت) ه نباشد، حزبى  ا در خدمت منفعت گروهى وت بردارد
 14».باشد داشته هدف بروز  نحوة و نیازها شرایط،

 
 

 سازماندهى« که  است» مصلحت عام«نکته اى که در این بیان از بسیج بیش از همه جلب توجه مى کند، 
 افراد منافع جهت در که نیست حرکتى  د. حرکت بسیج،گیر مى صورت آن راستاى در »افراد یا مردمى نیروهاى

 این ما اساس برهمین و »عمومى مصلحت« تأمین هدف با است حرکتى بلکه گیرد، صورت خاصى گروههاى یا
 در  که »گروهى شدة سازماندهى« حرکتهاى بنابراین. دانیم مى انسان نوع الهى فطرت مسیر  در حرکت را حرکت

اح یا حزب خاصى است و جنبۀ انحصارى و انحصارگرایانه دارد حرکت بسیجى و جن گروه، اهداف تأمین پى
 حقیقت بسیج نیست.

 
 

 مى »بسیج مقاومت نیروى«  ـ بسیج به مثابه یک نهاد اجتماعى عمومى و مردمى؛ این معنا از بسیج مترادف با3
به فرمان امام خمینى(س) به  مىاسال جمهورى  نظام استقرار و ایران اسالمى انقالب پیروزى از بعد که باشد

 ثمرات جمله از بسیج نهاد. شد مطرح »مستضعفان بسیج« عنوان به تدریج شکل گرفت و از سوى آن بزرگوار
 در )س(خمینى امام. است) مقدس دفاع( عراق و ایران سالۀ هشت جنگ و اسالمى انقالب  پرارزش و گرانبها
رحمت و برکات خداوند بزرگ بر بسیج مستضعفان که «  :فرماید مى مستضعفان بسیج مورد در عام بیانى

 همت با تعالى   حمداللّه به و داده ادامه خود ارزنده کوشش به و است اسالمى  به حق پشتوانۀ انقالب
 قشرهاى  فعال شرکت با که است آن امید و تربیت رزمنده میلیونى، گروه داوطلبان و برومند  جوانان
 که میلیونى 20 ارتش شود، مى وانان عزیز از برکت اسالم مشاهدهج در که شعفى و شور و ملت معظم

 15».یابد تحقق است جهانخواران  شر از عزیز کشور و اسالمى جمهورى نگهبان

 
 

 داراى ویژگیهاى زیر است:» بسیج مستضعفان«بر اساس بیان امام خمینى(س) 



 
 

 معنا که انسانهایى و آید مى تمامى اقشار جامعه بوجودـ بسیج نهادى عمومى و مردمى است؛ بدین معنا که از 1
. گردند مى آن وارد اى دسته و قوم گروه، قشر، هر از اند کرده درك را آن حقیقت و بسیج حقیقى مفهوم و

من امیدوارم که این بسیج عمومى اسالمى، الگو براى تمام « :فرماید مى دیگر جاى در که همانگونه
 16».باشد عالم مسلمان ملتهاى  مستضعفین جهان و

 
 

 گروه داوطلبان« اصطالح  ـ بسیج نهادى داوطلبانه است و لذا داراى جنبۀ اختیارى و انتخابى بودن است؛2
 .است ویژگى این بیانگر...  و »میلیونى

 
 

. است کشور و اسالمى  حمایت و حراست از انقالب اسالمى و نگهبانى از جمهورى«ـ هدف متعالى بسیج  3
 پابرهنگان مقاومت« بسیج روى همین از و است  نظر مورد اسالمى و انقالبى ارزشهاى تمامى از پاسدارى بنابراین

 است.  و...  18»پرثمر و تناور درخت و طیبه شجرة«  و  17»اسالمى پاك اندیشۀ معراج و

 
 

 مى تشکیل جامعه فعالتر نیروهاى  ـ از لحاظ ترکیب، بخش عمدة نهاد بسیج مستضعفان را نیروهاى جوان و لذا4
 .دهد

 
 
تعریفى که از آن نهاد شده  اهداف بسیج در کتاب سپاه از دید قانون، در بخش اساسنامۀ بسیج مستضعفین در
بسیج نهادى است تحت فرماندهى عالى مقام رهبرى که هدف آن » :است به این شکل آمده است

 در  خدا قانون حاکمیت گسترش و خدا راه در جهاد و آن دستاوردهاى و اسالمى انقالب  نگهبانى از
 سایر با همکارى  طریق از دفاعى بنیۀ کامل تقویت و ایران اسالمى جمهورى قوانین طبق جهان

باشد مى مترقبه غیر حوادث  یا و بال بروز هنگام مردم به کمک همچنین و مسلح نیروهاى .»19 

 
 



 باشد مى »جهان در خدا  حاکمیت قانون«شده است جامعترین هدفى که در این بیان براى بسیج در نظر گرفته 
 امام دید از عالوه، به. باشد مى انسانها الهى فطرت  مسیر در حرکت یعنى بسیج اولى مفهوم به ارجاع اصل در که

یالتى و سازمانى وارد شده باشد بلکه تشک نهاد یا مجموعه این در که  نیست کسى تنها »بسیجى«) س(خمینى
 ـ ظالمین و دیکتاتورها برابر در مظلوم و دربند انسانهاى و درمانده پابرهنگان تمام ضعفاى عالم،

قدرتها و ابرقدرتها و «  :باشند مى ستیز ظلم و عدالتخواه مختار، عاقل، آگاه، موجودات زیرا هستند؛  »بسیجى«
 و ظلم و کفر با مبارزه راه که خود راه به  نوکران آنها مطمئن باشند اگر خمینى یکه و تنها هم بماند

 پابرهنه این اسالم، جهان بسیجیان کنار در خدا یارى  به و دهد مى ادامه است پرستى بت و شرك
 ظلم و ستم به که سرسپردگان و جهانخواران دیدگان از را راحت خواب  دیکتاتورها، مغضوب هاى

 20  »لب خواهد کرد.س نمایند مى اصرار  خویش

 
 

 آنها با که خواهد مى خدا  نیز یک بسیجى مى داند و بدان افتخار مى ورزد و ازبه عالوه امام خمینى(س) خود را 
 21»در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجى ام.«...  :گرداند محشورش

 
 

 هدف از شکل گیرى نهاد بسیج  

 
 

 است بوده داخلى و خارجى  برخى پنداشته اند که علت اصلى تشکیل نهاد بسیج به عنوان یک نهاد وجود دشمن
 محدود، نگرش نوعى بسیج به نگرش این. انجامید آن  پیدایش به خارجى دشمن و داخلى اغتشاشات اند گفته لذا
 مانند ـ ضرورت گاه به که بیند مى صرف نظامى نهاد یک عنوان به را بسیج  که است نظامى صرفاً و بسته و

... و غیرمترقبه  حوادث وقوع در دیدگان آسیب به کمک نظیر غیرنظامى اقدامات از برخى به ـ سرباز  وهاىنیر
 .دارد فاصله فرسنگها  بسیج بنیانى و اصلى هدف با نگاه اینگونه که حالى در. یازد مى دست

 
 

مى است حفظ انقالب اسال آنچه بیانگر ضرورت تشکیل نهاد نیروى مقاومت بسیج ایران بعد از پیروزى انقالب
 پس. باشد مى بیداد و ستم و ظلم با مقابله و جهان  حاکمیت قانون خدا در سرتاسراسالمى و دستاوردهاى آن و 

 که است جهان در توحید تحقق و بشرى جامعۀ در عدالت گسترش و عدالتى بى  و ستم با مقابله ضرورت اصل در



 براى بسیج نهاد  دشمن خارجى و اغتشاشات داخلى. تشکیل وجود صرفاً نه است آورده بوجود را بسیج  نهاد
 و خارجى دشمن با مقابله براى صرفاً نه  باشد مى توحید و فطرت مسیر در مردمى بسیج حرکت به دادن سازمان

 .کشور داخل در آشوبى یا

 
 

نمى تواند  و است آمده بوجود  بنابراین بسیج در جهت تحقق اهداف عمومى بشر و تأمین مصالح عمومى جامعه
 از عارى دیگر و است گرفته فاصله خود آرمانهاى و اهداف  در انحصار هیچ جناحى درآید زیرا در این صورت از

 محسوب آنها مهمترین شاید و مدنى جامعۀ نهادهاى از یکى توان مى را بسیج نهاد  زاویه این از. است حقیقت
  .کرد

من دست یکایک «...  یاد مى کند:  »پیشگامان رهایى«  این است که امام خمینى(س) از بسیجیان به عنوان
 به شوند، غافل شما از اسالمى نظام مسئولین  شما پیشگامان رهایى را مى بوسم و مى دانم که اگر

 22».سوخت خواهند الهى دوزخ آتش

 
 
گروه، جناح یا ابزار دست هر  به عالوه نگرش محدود و صرفاً نظامى به بسیج، نگرشى است که مى تواند آنرا به
اهداف و آرمانهاى متعالى که متوجه نوع انسان است  قدرتى تبدیل کند. نهاد بسیج با ابعاد وجودى گسترده و
متفاوت خواهد بود. از دیدگاه بنیانگذارِ نهاد بسیج نیز این نهاد به هیچ عنوان  بکلى از نیروهاى انتظامى و نظامى
را» معراج اندیشه پاك اسالمى«و » میقات پابرهنگان«د. صرفاً نهادى ابزارى بوده باش نمى تواند هیچگاه نمى  
نمود. زیرا میقات بودن بسیج از آن نظر  توان محدود به ابزارى براى مقابله با دشمنى خارجى یا آشوبى داخلى

استکبار، پول پرستى،«است که مخالف با  ز است و این موضوعى است که بارها ا» تحجرگرایى، و مقدس نمایى 
 :خمینى(س) مورد تأیید قرار گرفته است سوى امام

 
 

 و تحجرگرایى  صلى اهللا علیه و آله و مخالف با استکبار و پول پرستى و  ملتى که در خط اسالم ناب محمدى«
 اسالمى پاك اندیشۀ معراج و پابرهنگان  میقات بسیج. باشد بسیجى افرادش همۀ باید است، نمایى مقدس
 23»...است

 
 



بسیج «  .گیرد دربرمى را  در منظر امام خمینى(س) بسیج، لشکر مخلص خدا و همۀ مجاهدین راه خدا به عالوه
 24».اند نموده امضا آخرین  لشگر مخلص خداست که دفتر تشکیل آن را همۀ مجاهدان از اولین تا

 
 

 ارکان بسیج  

 
 

 بسیج به مثابه یک نهاد اجتماعى و سیاسى مستقل داراى سه رکن اصلى است؛

 
 

روند بسیج تابع یک طرز تفکر و جهان نگرى یا بینش کلى است   الف ـ طرز تفکر، جهان نگرى و ایدئولوژى:
 مى متعهد نگرى جهان این به نسبت بسیجیان. باشد مى جامعه و انسان جهان، به  که نحوه نگرش افراد

 البته. است  فلسفى براى آنها قابل قبول و عقلى لحاظ از و یابند مى خویش فطرت مطابق را آن چون  گردند
 و دارد دفاع قابلیت لذا و تقلیدى و  تعبدى نگرى جهان نه است وحیانى تعقلىِ نگرى جهان بسیجى، نگرى جهان
 جهان بر تکیه دلیل به بسیج ایدئولوژى .گیرد مى نشأت  آن از بسیج نظر مورد و مطلوب اهداف و آرمانها تمام
 عقالنى، ایدئولوژى این بنابراین. گیرد مى خود به عملى جنبۀ عالوه لت انقالبى دارد. بهحا وحیانى، ـ عقلى نگرى
 .است گرایانه  عمل و گرایانه آرمان

 
 

یکى از شرایط نهادى شدن بسیج در جهت تحقق اهداف و آرمانهاى   ب ـ سازماندهى و تشکیالت:
 بلکه باشد هدف تواند نمى  نفسه براى روند بسیجسازماندهى و تشکیالت مى باشد. تشکیالت و سازمان فى   خود،
 .آید مى بوجود  بسیج اهداف تحقق جهت در چون دارد؛ ابزارى جنبۀ صرفاً

 
 

 محور  بسیج، به ویژه در شرایط انقالبى، نیازمند رهبرى است. رهبرى براى بسیج در حکم ج ـ رهبرى بسیج:
 تحرك و شوق نیروها در  یارى مى کند و از طرف دیگر ا قطبى است که در تبیین آرمانها و اهداف، نیروها رای

 ایجاد نیروها؛ سازماندهى و یگانگى ایجاد: از عبارتند  رهبرى هاى ویژه کار و وظایف مهمترین. نماید مى ایجاد



بر اساس جهان نگرى » اندیشۀ جمعى«ضۀ عر و اهداف کردن روشن و تبیین  در کمک نیروها؛ در رغبت و شوق
    بسیج.

 
 

 و اندیشۀ بسیجى تفکر

 
 

 منطقى، تفکرى بسیجى، اندیشۀ  مهمترین ویژگى بسیج را اندیشه بسیجى تشکیل مى دهد و بدیهى است تفکر و
 تفکر بسیجى، نگرش و تفکر پس. گیرد مى شکل »بسیج« مفهوم براساس که است اصولى و منسجم معقول،

 نگرش. عارفانه و حکیمانه و وحیانى ـ عقالنى است اى اندیشه و نگرش بلکه نیست  یا نگرش تجربى احساسى
 نام توان نمى باشد این  جز اگر و است آگاهى و دانش از برخاسته و عمیق بودنش، عقلى دلیل به بسیجى تفکر  و

میقات «، »مکتب شاهدان«، »عشق مدرسه«  ،»تناور درخت« ،»طیبه شجرة« توان مى مگر. نهاد آن بر را بسیجى
 بر مبتنى و سطحى نگرشى داراى را... و »خدا مخلص لشکر«  ،»اندیشۀ پاك اسالمىمعراج «، »پابرهنگان
 اندیشى، واپس و نگرى گذشته نمایى، تقدس یا مآبى مقدس و تحجرگرایى اصوالً  .دانست تعصب و احساس

 چنین خصایص ى چون و چرا در برابر دیگران نمى باید ازب تسلیم و نیاکان و آباء از پیروى و کورکورانه  تقلید
 نمى سخن داد اینگونه بسیجى تفکر شایان تأثیر مورد در) س(خمینى امام بود این جز اگر و باشد اى اندیشه

 از جهانخواران  اگر بر کشورى نداى دلنشین تفکر بسیجى طنین اندازد، چشم طمع دشمنان و«  :داد
 25».گردید خواهد دور آن

 
 

 به اختصار عبارتند از:  ]2[عناصر مهم تفکر بسیجى

 
 

 گیرند مى قرار توجه و عنایت ـ واقع نگرى و آرمان گرایى ـ بدین معنا که در این تفکر واقعیتهاى موجود مورد1
 .گیرد مى شکل  آنها، آرمانهاى مطلوب ـ قابل تحقق ـ در اندیشه به توجه با و

 
 



 بر که است ایمانى بسیجى،  ـ عقل گرایى و ایمان گروى ـ ایمان جایگاه باالیى در تفکر بسیجى دارد ولى ایمان2
 .باشد شده بنا »عقل«

 
 

 ـ آزادى و آگاهى یا دو بالى که تفکر بسیجى با آن به پرواز مى آید.3

 
 

 مى یاد اراده و مسئولیت  مسئولیت و اراده ـ حاصل آزادى و آگاهى دو امرى است که ما از آنها تحت عنوانـ 4
 از سخن توان نمى نباشد، موجود آزادى  اگر و آید مى بوجود آگاهى و آزادى نتیجۀ در مسئولیت کنیم،

عرفت است. پس آزادى مقدم بر م و دانش و آزادى عقل،  برآیند مسئولیت. آورد میان به اراده و مسئولیت
   مسئولیت و اراده است.

 
 

 ـ حضور و آمادگى.5

 
 

 این: باشند نمى جدا یکدیگر  ـ عشق و عمل ـ حاصل و نتیجه حضور و آمادگى، عشق و عمل است و این دو از6
بسیج مدرسۀ عشق و مکتب شاهدان و شهیدان «  :فرماید مى بسیج بیان در) س(خمینى امام که است

 26».اند سرداده رشادت و شهادت اذان آن، رفیع هاى گلدسته  است که پیروانش بر گمنامى

 
 
 جهان بینى و ایدئولوژى بسیج

 
 

 که معنا بدین. باشد مى  حاصلِ تعقل و تدبر و اندیشۀ بسیجى، نگرش کلى یا جهان بینى (جهان نگرى) بسیج
 او تفکر ویژگیهاى تمام. نگرد مى انتخاب بر  مبتنىهان، انسان و جامعه با نگاه تعقلى و آگاهانه و ج به »بسیجى«
 بسیجى تفکر یافتن کلیت و بندى جمع بسیج، بینى جهان واقع در .یابد مى سرایت اش نگرى جهان و نگرش به



ارتى حکمت عملى عب به و گیرد مى نشأت آن از یعنى است بینى جهان حاصل  نیز ایدئولوژى. است
 .باشد مى نظرى حکمت  حاصل

 
 

 :از عبارتند آن از حاصل  مهمترین وظایف و کارویژه هاى اساسى جهان بینى بسیجى و بالتبع ایدئولوژى

 
 

 بى و ها نابسامانى علل  ـ نفى وضع موجود یا نکوهش آن و تالش و کوشش در جهت پیدا کردن ریشه ها و1
 .موجود هاى ناراستى و ها عدالتى

 
 

 به رسیدن راههاى و ابزارها تعیین آرمانها و اهداف و نیز وسایل،ـ طرح و ترسیم وضع آرمانى و مطلوب و 2
 .نظر مورد آرمانهاى

 
 

 تحلیل قالب در تصویر این. مطلوب  ـ بیان و عرضۀ تصویرى از تاریخ در جهت نفى وضع موجود و دفاع از وضع3
 .یابد مى تجلى تاریخى هاى تبیین و ها

 
 

 فرهنگ بسیجى  

 
 

 تفکر، نگرش و فرهنگ

 
 

 مقررات، قوانین، رسوم، آداب، فرهنگ محصول اندیشه و فکر انسان است. بدین معنا که فکر واندیشه در قالب
هنرها، علوم، معارف و... تجلى مى یابد و مجموع اینها که   باورها، عقاید، ایدئولوژیها، ها، بینش نگرشها، ها، سنت



 که انجامد مى فرهنگى پیدایش به نیز بسیجى فکرت. است اندیشه و فکر نتیجه  فرهنگ نام مى گیرد برآیند و
 شود مى اى اشاره فرهنگ مفهوم به اجمال به ابتدا نوشتار از قسمت این در لذا. نامیم مى »بسیجى فرهنگ«  آنرا
 .گیرد مى  از آن فرهنگ بسیجى و ویژگیها و شاخصهاى آن مورد توجه قرار بعد و

 
 

 تعاریف فرهنگ و فرهنگ بسیجى

 
 

 را آنها ـ حوزه این پژوهشگران  فرهنگ تعاریف متعددى ارائه شده است که ما ـ با توجه به پژوهشهاىدر مورد 
ف ارزشى، شمارشى، تاریخى، هنجارى، تعاری از  عبارتند اینها مهمترین. دهیم مى جاى بزرگ دستۀ چند در

 در. است شده تکیه فرهنگ ارزش و اهمیت جایگاه، بر ارزشى، تعاریف در  .27روانشناختى، ساختارى و تکوینى
هنر، بینش، رسوم   دانش، چونان فرهنگ دهنده تشکیل اجزاى و عناصر توصیفى یا شمارشى تعاریف در  که حالى

 مى تأکید اجتماعى میراث عنوان به فرهنگ  و... مورد توجه قرار مى گیرند. در تعاریف تاریخى بر روند تاریخى
 فرهنگ روانشناختى تعاریف. است عنایت مورد رویه و روش راه، عنوان  به فرهنگ هنجارى تعاریف در ولى شود

 یا ساختى  زندگى مورد نظر قرار مى دهند. در تعاریف طرح یا مسایل حل و سازوارى وسیلۀ  عنوان به را
 یک چونان فرهنگ تکوینى تعاریف  در و است توجه مورد پیکره و سازمان یا نظام یک مثابه به فرهنگ ساختارى
 .شود مى دیده انسان  محصول و بشرى اجتماع ارتباطى ساخته یا فرآورده

 
 

 باشندوبراى مى شکننده  تعاریف نوع ارزشى و شمارشى در عین اینکه شایع ترین نوع تعریف ها هستند ولى
 از شمارشى تعریف که است پژوهشگرانى  جمله از تایلر.قرارگیرند توجه مورد توانند کمترمى فرهنگ تبیین

او فقط به تولیدات تکرارشوندة عمل اجتماعى اشاره دارد و « بدیع برتران عقیده به.کند مى ارایه فرهنگ
 28») که اتحاد بخش آنهاست ارائه نمى دهد.coherenceورد اصل پیوستگى (م هیچ توجیه نظرى در

 
 

 به. دارد بیشترى اهمیت  در حالى که اصل پیوستگى اجزا و عناصر فرهنگ و پیوستگى زمانى آن براى تبیین
نوع  تعاریف در. دهیم نمى قرار توجه مورد عناصر  از اى مجموعه عنوان به را فرهنگ ما بحث این در جهت همین

مورد  29»ارزشها انتقال« و »اجتماعى میراث روند« عنوان به فرهنگ زمانى  تاریخى نیز هر چند اصل پیوستگى



 ایجاد  یعنى موضوع این و است مهمتر آن بازتولید و تحول نحوة و فرهنگ ایجاد شرایط ولى  عنایت است
 .است توجه  ر موردبیشت بسیجى فرهنگ شناخت براى پذیرى جامعه و بازتولید تحول، فرهنگ،

 
 

 اهمیت حائز ما براى در فرهنگ به مفهوم هنجارى دو اصل مورد توجه است که در تبیین فرهنگ بسیجى
 کارکردى رابطه ـ2  فرهنگى؛  نظام یک اجزاى و فرهنگى هاى پدیده میان در معنویات و مذهب جایگاه ـ1  :است
 .فرهنگ و اجتماعى کنش میان

 
 

 امر روابط تحلیل به مثال  ایراد وارد بر این نوع تعریفات این است که فاقد توجیهات نظرى هستند و لذا براى
 .دارند گرایانه تجربه  توصیف به تمایل و پردازند نمى فرهنگى امر و معنوى

 
 

 جامعه و فرد ارتباط مورد  در تعاریف روانشناختى نیز هر چند بر فرد و ابعاد شخصیتى او تأکید مى شود ولى در
. دهد نمى قرار ما اختیار در را چیزى مسایل،  عوامل پیوستگى بین الگوهاى مختلف فرهنگى حل سطوح یا

 فرهنگ نگرش، نوع این در زیرا دانست باال تعاریف انواع معایب فاقد  بتوان شاید را فرهنگ به ساختارى نگرش
نظامى تعریف شود که به لحاظ «  :به تواند مى فرهنگ کلى و هوهن کلوك بیان به. است زندگى  الگوى و نظام

 از بخشى یا همه اشتراك وجه تواند مى و گرفته شکل  تاریخى از الگوهاى ضمنى یا آشکار زندگى
 30».گیرد قرار گروه یک

 
 

که   31»جمعى رفتارهاى تمامى«  نگرش تکوینى با توجه به نگاه به فرهنگ به عنوان محصول جامعۀ بشرى یادر 
 نوعى وجود آن و رسیم مى جدید اى نکته به. یابد مى  در قالب شبکه اى نظاموار از اندیشه ها یا سمبلها تحقق

 تشکیل اجزاى و آشکار رفتارهاى از و سازد مى یکى هم با را فرهنگ سازندگان  تمامى که است ارتباطى شیوه
 بنیان و پود  و تار فرهنگ که معنا بدین. گردد مى معنادار نظامى به تبدیل فرهنگ لذا و رود مى فراتر  آن دهندة

 .دهد مى تشکیل را آدمیان معنادار رفتارهاى

 
 



 فرهنگ بسیجى به کدام معناست؟

 
 

 بسیجى فرهنگ گوییم مى  ساختارى و تکوینى است و آنگاه کهتعریف ما از فرهنگ بسیجى ترکیبى از تعاریف 
گرفته است و وجه  شکل بسیج روند و بسیجى  زندگى آشکار و خاص الگوهاى از که داریم توجه نظامى به

 نشأت اجتماعى کنشهاى از است عبارت خود نظام این و باشد مى تاریخ  اشتراك تمام بسیجیان راستین در طول
 به سطحى در تواند مى و ساخته یکى و متحد هم با را بسیجیان تمامى که ارتباطى  شیوة از گرفته
 قرار گیرد. بسیجى افراد صریح رفتارهاى از فراگیرتر و تر انتزاعى مراتب

 
 

 احوال و اوضاع در که است  این نظام پیچیده با روابط معنادار انتزاعى و فراگیر، بسیار گسترده تر از رفتارهایى
 تعریف در پس. دهند مى تشکیل را فرهنگ ظاهرى رویۀ  و باشند مى یکدیگر مخالف یا یکدیگر مکمل یا مختلف
 جه داریم:تو مهم اصل دو به بسیجى  فرهنگ از خود نظر مورد

 
 

 اشتراك وجه که گرفته شکل  ـ فرهنگ بسیجى یک نظام خاص و گستردة فرهنگى است که از الگوهاى خاصى1
 .است جوامع همۀ در و بشر تاریخ سرتاسر در بسیجیان

 
 

بسیجى، لذا خود نظامى معنادار   ـ فرهنگ بسیجى نظامى است فراتر از این الگوها و نیز رفتارهاى افراد و جوامع2
 و ارتباطى است.

 
 

 و الگوها با آنها میان ارتباط  فرهنگ بسیجى، نظامى از اندیشه ها و معانى و ارتباط میان آنها و«و بر این اساس 
 و نگرش طرز و سازند مى برقرار ارتباط یکدیگر با  معانى و ها اندیشه این طریق از انسانها. هاست کنش و هارفتار

چونان نظامى از معانى در «  :را فرهنگ بالك، مارى بیان به ».بخشند مى یوه هاى زندگانى خود را توسعهش
 32».گیرند مى بکار یکدیگر با تعامل در را آن  نظر بگیریم که وجه اشتراك اعضاى گروهى است که



 
 

 این و دارد وجود گیرد مى  در فرهنگ بسیجى تعامل فکرى و عقالنى، تعاملى که بر مبناى آگاهى و اختیار شکل
 نظام وجود یعنى است صحیح نیز سخن این عکس  .آورد مى وجود به را معنادار و فرهنگى نظامى معنادار، تعامل

به مثابه «  :آدمیان وبر ماکس بیان به و دهد مى معنا بسیجیان تعامالت و کنشها به معنادار و عقلى فرهنگى
 به دادن معنى و دنیا مقابل در  موجوداتى متمدن و صاحب اراده و داراى توان اتخاذ آگاهانه موضع

 33»آن

 
 

 بر مبتنى و عاقالنه حرکتى  مى باشند. از اینجا مى رسیم به همان مفهومى که از واژه بسیجى بیان کردیم یعنى
د و دار معنا حرکت این لذا گیرد مى صورت توان  و اراده داراى و مسئول موجودات سوى از که آگاهى و اختیار

 به همه چیز دیگر نیز معنا مى دهد.

 
 

را تشکیل مى دهد و   34»جامعه روان«  دورکیم تعبیر به و است جمعى آگاهى و اراده از برخاسته فرهنگى چنین  
 مى »مقدسات با مرتبط اعمال و باورها از محکم نظامى«  فرهنگ قرار مى گیرد و تبدیل بهدین در مرکز این 

 تجلى مى یابد.  35»واحد  القىاخ اجتماع یک« در که شود

 
 

 بود خواهد فرهنگى حاصل، بدینسان در فرهنگ بسیجى عقل و دین بر یکدیگر منطبق مى گردند و فرهنگ
 .دارند »فطرت«  نام به واحدى بنیان دو هر زیرا دینى حال عین در و عقلى

 
 

تشکیل مى » همدلى«و » همزبانى«  ،»باورِ اصولى«، »معنادارى«، »تعامل«به طور کلى ارکان فرهنگ بسیجى را 
 دو، هر زیرا. باشد داشته تواند مى را اسالمى فرهنگ  دهد و بنابراین این نوع فرهنگ قابلیت انطباق کامل با

استادان «  :باشد نمى این جز نیز ـ) س(خمینى امام تعبیر به ـ اسالمى ایران  فرهنگ و هستند فطرى و انسانى
 ملت و کشور نجاتبخش که  عزیز باید خود این اعتقاد را بیابند که تنها فرهنگ ایران اسالمى است



به فرهنگ غنى ایران اسالمى تکیه کنید و مطمئن باشید که پیروزى از «  و یا: 36».باشد مى مان
   37».شماست  آن

 
 

 شاخصها و ویژگیهاى فرهنگ بسیجى

 
 

 مورد در. باشد مى آن ویژگیهاى  بهترین راه شناخت فرهنگ بسیجى ـ به معناى حقیقى آن ـ بررسى شاخصها و
 :باشیم داشته توجه نکته چند به باید شاخصها این

 
 

 مى مطلوب  نشان دهنده وضعاین شاخصها وضعیت آرمانى فرهنگ بسیجى را نشان مى دهند و لذا   الف ـ
 نبودن بیانگر شاخصها این  فقدان بعضى از  ج ـ  این شاخصها نسبى هستند.  ب ـ  .موجود وضع نه و باشند

 نیز را آن شده تحریف یا ناقص معناى به بسیجى  فرهنگ توان مى ولى است آن کامل معناى به بسیجى فرهنگ
خصها شا مهمترین از برخى به اینجا در. دارد وجود که آنچه نه هست  تأکید ما بر آنچه که باید باشد  د ـ  .داشت

 :شود مى اشاره بسیجى  و ویژگیهاى فرهنگ

 
 

 نظام که معنا بدین است؛  ـ عقلى ـ دینى بودن؛ یکى از مهمترین صفات فرهنگ بسیجى عقلى ـ دینى بودن آن1
 میان تعارضى بسیجى فرهنگ خود نگرش در و  گیرد مى بنیان و اساس دین و عقل از فرهنگى معنادار و انداموار

 در دینى ـ عقلى گیرى جهت. هستند الهى ـ انسانى امرى لذا و فطرى  رد زیرا هر دو امرىندا وجود عقل و دین
 رفتارى،  الگوهاى و تعامالت در اختیار و آزادى آگاهى، تفکر، چون امورى. است آشکار کامالً  بسیجى فرهنگ

عاد و حساب و کتاب در م به توجه  رجاء، توکل، مذهبى، مقدسات و باورها به ایمان سو، یک از... و اندیشى حزم
 امام عبارات در که است این. است فرهنگ این بودن دینى  اعمال و... نیز از سوى دیگر بیانگر ویژگى عقلى ـ

 یا »اسالمى ایرانى« فرهنگ عنوان به گاه و »انسانى اسالمى« فرهنگ عنوان به آن از گاه نیز) س(خمینى
 38.است شده یاد... و »ایرانى  ـ اسالمى«

 
 



. است انسان نوع پاك فطرت  ـ انسانى ـ فطرى بودن؛ فرهنگ بسیجى فرهنگى فطرى است یعنى برخاسته از2
 .نیست  ...و قومى ملى، اى، طبقه و جناحى گروهى، فردى، بنابراین

 
 

 عمومى مردمى، است فرهنگى  بودن و فطرى بودن،ـ مردمى و عمومى بودن؛ فرهنگ بسیجى، به دلیل انسانى 3
. درآید انحصار به تواند نمى و ندارد خاصى جناح  ین معنا که اختصاص به گروه یا حزب و یابد. گرا عام و
 قطعاً باشد انحصارگرا فرهنگى اگر و ندارد بسیجى فرهنگ درون در جایى  هیچ که است امرى »انحصارگرایى«

 بسیج است. لذا بودن مردمى بسیجى نیروهاى تمام مشترك وجه تنها. دانست بسیجى فرهنگ را آن توان نمى
 توجه »عمومى خواست«  و »عام مصالح« به گیرى جهت در و است جمعى اى روحیه و مردمى روندى داراى
 .خاص گروهى و جناح یا فرد منفعت نه دارد

 
 

مهمتر از آن اینکه هویت و   بدان نمى اندیشد وبسیجى نه تنها مصالح جمعى را هدف قرار داده است بلکه جز 
. داند مى جمع خدمت در نیرویى را خود و بیند مى شخصیت وجودى خود را در راستاى حرکت و مصالح جمع

 مستضعفین حاکمیت الهى وعدة اساس بر آن نتیجۀ که است جهان مستضعفان  تمامى فرهنگ بسیجى فرهنگ
ن على الذین استضعفوا فى االرض و نجعلهم ائمۀً و و نرید ان «  :بود خواهد زمین روى بر نم

 39»الوارثین  نجعلهم

 
 
بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشۀ پاك اسالمى » :امام خمینى(س) در بیان این خصلت مى فرماید
 40«...است

 
 

موجود شکل مى واقعیتهاى   ـ واقعیت نگرى و آرمان گرایى ـ بدین معنا که فرهنگ بسیجى بر اساس نگاه به4
 السالم، علیه غایب امام وجود معاد، خدا، چون مفاهیمى  گیرد و آرمانهاى مطلوب خود را از آنها اخذ مى نماید.

 نمودهاى داراى همه دهند، مى شکل را بسیجى تفکر بنیانى مفاهیم که... و  شهادت ایثار، و فداکارى شجاعت،
 غایب امام  از همین واقعیات عینى است، قرب الى اللّه ، انتظار یز برخاستهن آن گرایى آرمان. اند واقعى  و عینى
 .هستند تحقق قابل  و واقعیات از برگرفته اند آرمانهایى همه و همه... و حق راه در دادن جان السالم، علیه



 
 

ى در جهت علم دستاوردهاى  ـ ایمان و علم(باورى)؛ در نگرش و فرهنگ بسیجى؛ باور به علم و به کارگیرى5
 بال دو مثابه به علم و ایمان به بسیجى واقع در. است  بهبود زندگى همراه و همگام با ایمان و باورهاى معنوى

 را دوگانه نگرش این مطهرى مرتضى دهد نمى معنى دیگرى بدون و تنهایى  به یک هر که نگرد مى پرواز براى
و ایمان عشق و امید و گرمى؛ علم علم به ما روشنایى و توانایى مى بخشد «  :کند مى توصیف  چنین این
 خوب ایمان  و است توانستن علم جهت؛ ایمان و دهد مى سرعت علم تعهد؛ ایمان و سازد مى  ابزار

 امنیت ایمان و دهد مى برونى  امنیت علم... روح زیبایى ایمان و است عقل زیبایى علم... خواستن
 41»...درونى

 
 

 بسیجى فرهنگ احیاگر  تعهد و تخصص؛ را به دنبال دارد. امام خمینى(س)بالتبع تکیه بر ایمان و علم، توجه به 
صنعت ما عداى ایمان فساد مى آورد، علم ما عداى ایمان، «  :دارد اشاره اینگونه مهم امر این به ما زمان در

 کشورى یک در تخصص. است مضر تخصص نباشد، تخصص پهلوى ایمان  فساد مى آورد... اگر
 42».رساند مى  بستگى]وا[  نباشد تخصص کشور را به هالکت مى رساند، بهیش تو ایمان  که

 
 

 بعدى همه بسیجى فرهنگ  ـ وحدت گرایى و همه بعدى بودن؛ یکى دیگر از شاخصها و ویژگیهاى مهم در6
 مادى و معنوى عناصر از خاصى ترکیب که معنا بدین. است محتوایى جامعیت و کمال بودن دارا لذا و بودن
 تخصص، تکنولوژى، دنیاگرایى، چون مادى عناصر به ها فرهنگ از  در آن مطرح است. اگر در برخىگ فرهن

 چون معنوى عناصر دیگر فرهنگهاى از برخى در یا است شده بیشترى توجه اقتصادى توسعه  و فنى ساختارهاى
وعى تعادل بین عناصر ن بسیجى  فرهنگ در هست، و بوده توجه مورد رهبانیت حتى و گرایى آخرت زهد، عبادت،

 معنوى ـ مادى و اخروى ـ دنیوى فرهنگ بسیجى  معنوى و مادى فرهنگ وجود دارد. بدین معنا که فرهنگ
 االضداد جامع شخصیت آور پیام تعبیرى به که دارد وجود بسیجى فرهنگ در گرایى وحدت نوعى بنابراین. است

 .السالماست علیه على  حضرت

 
 

 متغیر شرایط و مکان  زمان و مکان)؛ در فرهنگ بسیجى مقتضیات زمان و ـ مصلحت شناسى (توجه به7
 در شناسى مصلحت تر دقیق عبارت به و  دانى مصلحت نوعى اساس این بر و گیرد مى قرار نظر مد اجتماعى



 همه و خوردن روز نرخ به نان ،»شناسى مصلحت« یا »دانى مصلحت«  از منظور البته. دارد وجود بسیجى فرهنگ
 و زمان  .دارند خاص تعاریفى مصلحت و مکان و زمان مفاهیم بسیجى نگرش در. نیست کردن  را فداى منافع چیز
 آنها منش و شخصیت و نهاد گروه،  فرد، بر معمولى نهادهاى و گروهها و افراد روزمره زندگى در مصلحت و مکان
فرهنگ بسیجى فرد، جامعه و نهاد زمان  در ولى کند مى تعیین  را... و گروه و فرد موقعیت و هویت و دارد تسلط

 مى برخورد آن با عاقالنه و مختار و عالمانه و سنجد مى را مقتضیات و مصالح و  شناس و مکان شناس است
   .کند

 
 

روندى انسانى و  ـ بارورى، نوآورى و تحول پذیرى فرهنگ بسیجى؛ همانطور که گذشت بسیج8
 بسیجى فرهنگ عالوه به. دهد مى پوشش  سرتاسر تاریخ انسان رافطرى و لذا روندى همیشگى است، روندى که 

 و شود مى متحول و آفریند مى نو گردد، مى بارور اساس همین بر و شناس مکان و شناس زمان است فرهنگى
 چون و است کمال به رو و سالم فرهنگهاى ویژگیهاى از نوآفرینى و تحرك و  پویایى. ماند نمى ثابت لذا

 و پویایى حالت  هنگى انسانى است و مطابق فطرت و خواسته ها و نیازهاى نوع انسان، لذافر بسیجى،  فرهنگ
 خرده ـ اند پنداشته برخى که آنگونه  ـ بسیجى فرهنگ اساس همین بر دارد، وجود آن در نوآورى و تحول

تحول، تحرك، پویایى  حال در دائماً بلکه. بماند باقى منجمد  و راکد یا رود زوال به رو بتدریج که نیست فرهنگى
 :از عبارتند بسیجى فرهنگ بارورى و تغییر عوامل و نوآفرینى و بارورى است.

 
 

 ج  دارند؛ انسانى فرهنگ این از انسانها که انتظاراتى ـ ب  الف ـ مصلحت گرایى و توجه به مقتضیات زمان و مکان؛
 میزان و نوع ـ ه  معنوى و مادى جامعه؛ عناصر سازى فعال میزان ـ د جهان؛ در فلسفى و علمى فکرى، تحوالت ـ

 جامعه؛ و فرهنگ  ساختن متحول و کردن بارور جریان در فرهنگ این حامالن مشارکت

 
 

 پیکار و ستیزى ظلم بسیجى،  ـ عدالتخواهى و عدالت طلبى و ظلم ستیزى؛ یکى از مهمترین خصایص فرهنگ9
عدالت خواهى از سوى دیگر است. ترویج عدالت در   و سو یک از اجتماعى و فردى انحرافات و بیداد و ستم با

 بسیجى، فرهنگ گفت توان مى اینکه دلیل مهمترین از یکى شاید و است  تمام ابعاد مهمترین آرمان بسیجیان
 بر تاختن و مظلومان  حقوق از دفاع. است مسأله همین باشد مى انسانها براى جاذب و پایدار و ماندنى  فرهنگى
 همگان و دارد سازگارى نهادى پاك انسان  و قسط مسأله اى است که با فطرت سلیم هر داد تحقق و ظالمان
 .هستند  موضوعى چنین اجراى و تحقق خواهان



 
 

از امهات فضایل اخالقیه است، بلکه عدالت مطلقه،   ]عدالت[  وآن«...   به تعبیر امام خمینى(س):
ما وظیفه داریم «  و یا مى فرماید:  45»ت...اس جسمیه و قلبیه و روحیه و ظاهریه و باطنیه فضایل  تمام

علیه السالم در وصیت   مؤمنان امیر که  پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است
دشمن » وکونوا لظالم حضماً و للمظلوم عوناً« فرماید مى  معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر مى دهد و

 46.»باشید ستمدیده ستمگر و یاور و پشتیبان

 
 

 طلبى، شهادت به گرایش بسیجى  ـ نگرش عاشورایى و شهادت طلبى؛ عدالت خواهى و انسانى بودن فرهنگ10
 عشق ایثار، و شهادت بسیجى، فرهنگ در بنابراین. دارد دنبال به را بودن عاشورایى و حسینى فداکارى و ایثار
شهادت در راه خداوند، زندگى افتخارآمیز ابدى و چراغ «  ):س(خمینى  امام تعبیر به و الهى هدیه و است

 و شمشیر، بر خون پیروزى ،»شهادت به عشق« بسیجى نگرش در بنابراین  47»...ملتهاست  هدایت براى
 .هستند بنیانى مفاهیم از... و »الحسنین  احدى«

 
 

اسوه گرایى است. اسوه،   وـ اسوه گرایى؛ یکى از ویژگى ها و عناصر مهم فرهنگ بسیجى توجه به اسوه ها 11
 افراد تعامل در هم و کند نقش ایفاى بسیجى فرهنگ سرمشق و الگوى برترى است که مى تواند هم در بارورى

 اسوة« آله و علیه اهللا صلى اسالم بزرگ پیامبر قرآن نظر از. آنها رفتارى الگوهاى  و رفتار به معنادادن و بسیجى
 50»حسنۀٌ اسوةٌ  لقد کان لکم فى رسول اللّه « :است »حسنه

 
 

 و اندیشه قراردادن الگو و اسوه  در مکتب اسالم، اسوه ها و تأثیر آنها در زندگى انسان جایگاه واالیى دارند. پذیرش
 و »جو اسوه« موجودى انسان یعنى. است سازگار بشر  طبیعى نیازهاى و فطرت با که است امرى نیز وى عمل

همین اساس اهمیت اسوه گرایى در فرهنگ بسیجى آشکار مى گردد.  بر. هست  »گرا سرمشق« و »طلب الگو«
 و بیندیشد او چونان  و کند احساس خود اسوه محضر در را خود انسان که طلبد مى را حضور نوعى اسوه پذیرش

 .کند عمل



 
 

گرایى، ساده زیستى، غفلت حماسه  برخى دیگر از ویژگى هاى فرهنگ بسیجى عبارتند از: پشتوانۀ مردمى، 
غربزدگى، استقالل و نفى وابستگى، انتظار موعود، نکوهش  ستیزى، بازگشت به خویشتن، مبارزه با سلطه غرب و

 ...نفى مرفهین بى درد، همگامى و همدلى با محرومین و فقراى جامعه و صاحبان زر و زور و تزویر،

 
 

 نتیجه گیرى  

 
 

 همین به و انسانى و فطرى  در معناى حقیقى و کامل آن، فرهنگى است براساس آنچه گذشت، فرهنگ بسیجى
 اندیشى، خاص گرایى، گروه انحصار، جزمیت،  تعصب، از عارى فرهنگى دینى؛ و عقلى است فرهنگى دلیل

فطرت، حنیفیت،  بسوى آن گیرى جهت و اسالمى است فرهنگى همه  از مهمتر و تعقل بدون تعبد رهبانیت،
 و خداخواهى  نهایت در و جویى کمال طلبى، سعادت عدالتخواهى، ایثار، و شهادت عرفان، حماسه،  توحید، تعقل،

 .است جانان طلب

 
 

 عاشق« لذا و والغیر است  در بند اغیار نمى گنجد، دل او خانۀ یار و شیفتۀ جانان» بسیجى«و بر همین اساس 
 رنگ چه هر ز« بسیجى. بیند مى همنوع و برادر  و همه را به چشم» ز اوستا عالم همه که عالم همه بر است
 هم با همه و هستند انسان او براى همه. است مردم دو انسان صبغۀ و رنگ بسیجى، رنگ »است آزاد پذیرد تعلق
 .برادر حال عین در و برابر

 
 

 بسیجى تواند نمى سربازى هر  بسیجى سرباز است، سرباز راه عشق، راه حق، راه خیر، راه عدالت و فضیلت، ولى
 نمى پاسدارى هر ولى معنویت و فضیلت و حق پاسدار  انسانیت و انسان پاسدار است، پاسدار قطعاً بسیجى. باشد
 دریاست بسیج بلکه نیست بودن ارتشى و سپاهى یا بودن نظامى با مترادف بسیجى  .باشد بسیجى تواند

 وضعیت یک مثابه  او را نظامى بودن یا سپاهى بودن ـ آن هم نه به وجود از جزیى که است دریایى بسیجى  و
 بند در بسیجى درآمدن بنابراین. دهد مى  تشکیل ـ او وجود تجلیات از اى جلوه و خصلت عنوان به که شغلى



 باشد رسمى تواند نمى بسیجى که همانگونه و است بسیجیان  و بسیج آرمان از شدن دور اى حرفه گرى نظامى
 اند دربند رسم نیزتو نمى

 
 

   درآید.

 
 

 و است حکومتى غیر و رسمى  بسیجى دربند حکومت هم نیست. او نیرویى مردمى است و لذا بسیج نهادى غیر
 همین بر و است بسیجى و بسیج مفهوم و معنا از شدن  دور شود دیده این جز اگر و است مردمى کامالً نهادى
. چون نماینده مردم است و جدا از حکومت و بلکه برترین نهاد است مدنى  جامعه مهم نهاد یک »بسیج« مبنا

 »بسیج« پس .حکومت نهاد و مردم قدرت، و مردم بین رابط است واسطه و رابط یک بسیجى. است  جامعۀ مدنى
 قرار آن در و درنیابد را جایگاه این  بسیج که زمانى تا ولى است مدنى جامعۀ وجود از اى برجسته و روشن مظهر
 ، به شأن خود واقف نشده است.نگیرد

 
 

 نه طریقتند رهروان آنها  و نهایت اینکه بسیج و بسیجى در بند والى حق و حقیقت است نه در بند والى فرد.
 موضوع این آیند درمى افراد حب سلک در و ورزند مى عشق آدمیان به اگر لذا و خود چون آدمیانى پیروان
 بسیجى کامل نمونه. ماند مى پابرجا فضیلت و عدالت و حق  تند، امانیس پایدار آدمیان که زیرا است عارضى
 مالک غفارى، ابوذر چون بزرگانى آن از بعد و است السالم علیه على امیرمؤمنان  و آله و علیه اهللا صلى خدا رسول
 .شب زاهدان و روز شیران  این اشتر،
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