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چکیده
آووزه دینی «انتظار» ،از وؤلفهها و باورهایی است که اکسیر حیات بخش و از عواول نجات بخش
جواوت وسلهان از بیهویتی و پوچگرایی و عاول تکاول و تعالی انسانها ویباشد؛ که وتیسفانه این آووزه
در ابعاد وختلم و با گسترش اندیشه پوچ گرایی ،بیهویتی و نااویدی وورد تهاجن قرار گرفته است0
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی و تبیدن شاخصهای انتظار سازنده و ّ
وخرب در نظام تربیتی اسالم است0
این پژوهش به این سؤال پاسخ ویدهد که شاخصهای انتظار سازنده و انتظار وخرب در نظام تربیتی
اسالم ،با وحوریت ونظووه فکری وقام وعظن رهبری چیست 0در پژوهش پدشرو که از جهله
پژوهشهای ترکیبی است؛ از روش تحلیل وحتوای کیفی ،به ونظور تجزیه و تحلیل ونابت و برای
سنجش پایایی دادهها از روش کهی ضریب پایایی هولستی بهره گرفته شده و با ضریب باالی  1/8وورد
تییدد قرار گرفته است 0براساس یافتهها ،انتظار سازنده با شاخصهایی از قبیل تحول گرایی ،نشاط و
پویایی و انتظار وخرب با شاخصهایی از قبیل انزوا طلبی ،خرافهگرایی و خو گرفتن به وضت ووجود
شناخته ویشوند0
واژگان کلیدی :انتظار ،وقام وعظن رهبری ،انتظار سازنده ،انتظار وخرب ،نظام تربیتی ،شاخصها0
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وقدوه

«انتظار» ،در حقیقت ،اندیشهای فرا گیر ،باسابقه و نقطه اوج تعالی بشری است 0آووزه دینی
انتظار ،بهترین و کاولترین شیوهها را برای رسیدن به زندگی وتعالی برای جاوعه انسانی تصویر

و ترسین وی کند؛ و فرا رسیدن دنیایی برتر را از لحاظ وعنوی و وادی (اسحاقی :0181 ،ص-38

)33؛ به جاوعه انسانی بشارت ویدهد 0لذا انتظار اوری نیست صرفا ناظر به آینده ،بلکه دارای
جاوعیت تاریخی است که ویتواند تهام ابعاد زندگی انسان وعاصر را تحت الشعاع قرار دهد ،و

انسان را به سهت سعادت واقعی رهنهون کند (برزگری بنادکوکی و ههکاران0)0137 ،

انتظار ،نوعی تعلین و تربیت رهایی بخش و انقالبی و حرکتی است در جهت خودسازی،

دگرسازی و زوینهسازی که انسان را از سلطه نیروها و اویال درونی و نیروها و ووانت بیرونی

بازدارنده تعالی فرد و جاوعه رهایی ویبخشد و با دویدن روح اویدواری ،پایداری و وقاووت؛
جواوت را از زوال دور نگه ویدارد 0بر ههین اساس ،وقام وعظن رهبری در تبیدن وسئله انتظار به

این نکته اشاره دارند که انتظار به وعنای اشتیاق انسان برای دسترسی به وضعی برتر و باالتر

است؛ حالتی است که بشر ههیشه باید در خود حفظ کند 0از ونظر ایشان ،انتظار واقعی ووجب

وی گردد انسانها از آرزوی ووهوم و غیر واقعی فاصله بگیرند و در انتظار واقعیتی عینی باشند (در

نیهه شعبان 0)0184/6/64 ،بنابراین ،انتظار واقعی ،عاول آوادگی جاوعه انسانی در حوزههای

وختلم اعتقادی-فکری ،اخالقی-تربیتی ،فرهنگی-اجتهاعی و سیاسی است؛ و ووجب زنده

شدن آروانگرایی ،نشاط ،پویایی ،وظیفه شناسی ،روح اوید ،اطهینان و وبارزه در جاوعه است0
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ههین اور ووجب گردیده است که اساسیترین اقداوات وستکبران و استعهارگران در جهت

انحراف وفهوم و وعنای واقعی انتظار و از بین بردن عقیده اوید و وبارزه در دل وردم باشد (در

نیهه شعبان 0)0147/01/04 ،لذا وستکبران ههیشه سعی داشتهاند که با راهکارهای وختلم،

انتظار را از وعنای واقعی و وورد نظر آووزههای دینی تحریم کنند ،و با ترویج اندیشههای

انحرافی و پوچ گرایانه ،انتظاری ویرانگر و وخرب در جواوت شکل دهند 0لذا ضروری است برای
شناخت وعنا و وفهوم واقعی انتظار و اندیشههای پوچ گرایانه و دستیابی به حیات طیبه و

ساختن جاوعه زوینهساز و ونتظر؛ گامهای اساسی برداشته شود؛ تا جاوعه و نسلی وتصم به
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صفات خاص «ونتظر»؛ که سراسر پویایی ،حس وسئولیت پذیری ،اویدواری و حرکت رو به

جلوی توأم با نشاط است؛ پرورش یابد و این وهن ،جز با شناخت درست از وفهوم انتظار

اوکانپذیر نخواهد بود0

در این زوینه ،کارهای پژوهشی وتفاوتی انجام شده است که ویتوان به وقاله «واهیت و

وؤلفه بنیادین انتظار ،در اندیشه حضرت آیت اهلل خاونهای» اشاره کرد ،که چهار وؤلفه

اصلی«انتقاد»« ،اعتقاد»« ،اعتهاد» و «اشتیاق»؛ را چهار چوب بنیادین انتظار وعرفی کرده است
(والیی :0138 ،ص 0)86در ههین زوینه ،وقاله «انتظار پویا» در پرتو آووزههای وحیانی در

اندیشه وقام وعظن رهبری ،به بررسی عناصر انتظار پویا پرداخته و نشان داده است که انتظار
پویا دارای سه عنصر «فکری»« ،انگیزشی» و «رفتاری» است (ونصوری و شیرزاد:0138 ،
ص 0)20ههچنین وقاله «گفتهان انتظار در ساحت کالم سیاسی آیتاهلل خاونهای» بر چیستی

انتظار در ساحت کالم سیاسی ایشان تهرکز کرده است (وهاجرنیا :0133 ،ص 0)8بررسیهای
انجام شده در پدشینه ووضوع ،وبین این وهن است که تا کنون به طور وشخص ،شاخصها و

وؤلفههای انواع انتظار وورد بررسی قرار نگرفتهاند0

بیشک بررسی دیدگاه عالهان اسالوی و تبیدن شاخصها و وؤلفههای انواع انتظار و طرح کلی

آن در ونظووه فکری آنان؛ در ارائه الگوهای تربیتی ،دارای ونافت بسیاری خواهد بود 0وقام
وعظن رهبری ،به عنوان صاحبنظر در عرصه دینی و وتفکر و وصلح اجتهاعی؛ دارای تجربه

سیاسی و اجتهاعی در سطوح باال هستند که براساس آووزه انتظار ،در چارچوب اندیشه سیاسی،

فعاالنه به کنشگری در عرصه سیاسی و اجتهاعی پرداختهاند 0ایشان بارها بر وسئله انتظار،

...

اندیشههای انحرافی در وسئله انتظار تی کید کردهاند 0از اینرو ،پژوهش حاضر ،ههسو با تاکیدات
وقام وعظن رهبری ،به شناسایی شاخص های انتظارسازنده و وخرب در نظام تربیتی اسالم با

بهره گیری از بیانات ایشان پرداخته است0

بررسی شاخصهای انتظارسازنده و انتظار وخرب

بهویژه انتظار واقعی به دور از اندیشههای ووهون و غیر واقعی پرداخته و بر لزوم وبارزه با
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وبانی نظری و پیشینه پژوهش
وفهوم شناسی انتظار

«انتظار» از وصدر باب افتعال از واده «نظر» ،به وعنای به تیخیر انداختن (راغب اصفهانی،
 :0184ص)807؛ و تاول وعقول برای کسب وجهول است (طریحی :0386 ،ج ،1ص0)738

انتظار درنگ در اوور ،اوید بستن به آینده ،چشن به راه بودن و نگران بودن است (گراوی:0138 ،

ص 0)16نیز انتظار به وعنای چشنداشت ،چشن به راه بودن و نوعی اوید داشتن به آینده

(دهخدا :0144 ،ص ،)011وعنا شده است 0وقام وعظن رهبری انتظار را این گونه تعریم

وی کنند« :انتظار ،یعنی اوید ،انتظار ،یعنی اعتقاد به یک آینده قطعی (در نیهه شعبان،

)0133/0/60؛ یعنی ترقب ،یعنی وترصد حقیقتی که قطعی است» (دیدار با اعضای بنیاد
فرهنگی حضرت وهدی ووعود 0)0131/7/08 ،کلهه انتظار بسته به این که به چه کلههای

اضافه شود ،وعنا و وفهووی خاص پددا ویکند ،و هر چه آن کلهه از اههیت ،عهق و ارزش

بیشتری برخوردار باشد ،انتظار را ارزشهندتر و بااههیتتر وی کند (ووسوی :0132 ،ص0)611

در تعریم اصطالحی ،انتظار ،به نوعی کیفیت روحی اشاره وی کند که حالت آوادگی انسانها را

برای آنچه انتظار دارند؛ ووجب ویشود و ضد ییس و نا اویدی است 0هرچه انتظار بیشتر و

هرچه شعله آن فروزانتر و پرفروغتر باشد ،تحرک و پویایی و در نتیجه آوادگی نیز بیشتر خواهد

بود (ووسوی اصفهانی :0138 ،ج ،6ص 0)608انتظار؛ اوید ههراه با اشتیاق و آ گاهی برای
آیندهای بهتر و آیندهنگری و تحول و رشد ههه جانبه برای سعادت بشر ویباشد (قهروان و
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ههکاران :0138 ،ص 0)64وقام وعظن رهبری در تبیدن وفهوم انتظار ویفروایند« :انتظار

سکون نیست؛ انتظار رها کردن و نشستن برای این که کار به خودی خود صورت بگیرد ،نیست؛

انتظار حرکت است؛ انتظار آوادگی است» (نیهه شعبان 0)0184/6/64 ،از دیدگاه ایشان ،انتظار،

عهل ،آواده سازی ،تقویت انگیزه در دل و درون ،نشاط و تحرک و پویایی در ههه زوینههاست

(ههان ،)0187/2/63 ،قانت نشدن به وضت ووجود و تالش برای رسیدن به وضت وطلوب است

(ههان 0)0184/6/64 ،در جهتبندی وعنای اصطالحی انتظار ویتوان گفت« :انتظار از وقوله

عهل و آواده سازی و عاولی برای تقویت انگیزه در دل و نشاط و تحرک و پویایی است که ووجب
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دسترسی به وضعی برتر و باالتر در ههه زوینهها و ابعاد ویگردد»0
انواع انتظار

ابهاوات ووجود در وقوله انتظار و دریافتها و تعبیرهای گوناگون از تحوالت تاریخی ،ووجب

برداشتهای وتفاوت از وفهوم انتظار شده و ههین اور دو نوع انتظار را ترسین کرده است :انتظار
سازنده ،تحرک بخش و تعهد آور؛ و انتظار وخرب ،ویرانگر و فلج کننده0
الف) انتظار وخرب

عدهای پایان دوره انتظار را اوری تصادفی دانسته که به وسیله دستی غیبی انسانها در

دنیای پر از ظلن و فساد نجات خواهند یافت 0این دسته از افراد وعتقدند در وسئله انتظار هیچ

وسئولیتی ندارند و فقط باید تهاشاگر باشند 0دنیا را باید به حال خود گذاشت و جز این ،برای
رهایی از وضت ووجود راهی وجود ندارد (قوی هیکل بوانلو و ههکاران :0134 ،ص 0)43به زعن

این افراد ،ظهور زوانی ر خ ویدهد که در جاوعه ظلن و ستن و حق کشی و گهراهی رواج پددا کند؛
یعنی زوانی جاوعه به ساوان و نظن ویرسد که قبل از آن دچار آشفتگی و ظلن شده باشد 0وقتی

که حق و حقیقت در جاوعه جایگاه و طرفداری نداشته و کل جاوعه را باطل گرفته باشد و فرد

صالح و درستکاری در جاوعه نباشد و افراد ظالن حاکن بر جاوعه باشند؛ ظهور رخ ویدهد و اوام

زوان برای نجات حق و حقیقت ظهور ویکنند 0بنابراین ،افراد جاوعه نباید دنبال اصالح آن

باشند؛ زیرا تا زوانی که جاوعه سالن است و ظلهی در آن نیست ،اوام زوان ظهور نخواهند کرد0

...

زود هنگام ظهور اوام زوان و بهترین شکل انتظار ،ترویج و اشاعه فساد است (وطهری:0186 ،

ص0)67

این ههان تفکر پوچ و اباهی گرانه است که وستکبران تزریق کردهاند تا هر نوع حرکت و اقدام

قبل از ظهور حضرت را شکست خورده و ناووفق جلوه دهند 0اوام خهینی در رد اندیشه این افراد

ویفروایند:
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بنابراین ،هر گناه و ظلن و فسادی در جاوعه وقدوهای است؛ برای اصالح کلی جاوعه و ههچنین
وقدو ٔه آن انفجار قریب الوقوع؛ یعنی ظهور اوام زوان است 0پس بهترین کار برای کهک به وقوع

این طور نیست که حاال وا ونتظر ظهور اوام زوان هستین در خانههایهان بنشینین،
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تسبیح در دست بگیرین و بگویدن عجلاهلل! شها باید زوینه را فراهن کنید ،برای آودن

او ،و فراهن کردن اینکه وسلهین را با هن وجتهت کنید با هن بشوید (خهینی:0133 ،

ج ،08ص 0)036وقام وعظن رهبری نیز در این زوینه ویفروایند« :یک وعنای انحرافی
در باب انتظار این است که ،شها از هر عهل وثبت و از هر اقدام و هر وجاهدت و هر

اصالحی دست بکشید و ونتظر بهانید ،تا صاحب عصر و زوان ،خودش بیاید و اوضاع را

اصالح کند و وفاسد را برطرف نهاید! (دیدار با وردم0)0123/06/00 ،

ایشان در رد این تفکر و اندیشه انحرافی ویفروایند :انتظار ،اوید را در کالبد روح و جسن ولتها

دویده و ووجب ویشود؛ انسان به وبارزه بپردازد و راه را باز کند و پدش برود؛ و بدانند وضعیتی

که آنها را رنج ویدهد و دلهایشان را به درد ویآورد ،ابدى نیست و تهام خواهد شد 0به ههین

خاطر ،یکی از اساسیترین کارهاى استعهارگران و وستکبران و ایادى آنها ،از بین بردن اوید و

انتظار وردم بوده است (دیدار با وردم)0147/01/04 ،؛ تا در نتیجه آنها دچار نا اویدى شوند و

بگویند دیگر فایدهاى ندارد و نهیشود کارى کرد (ههان 0)0142/3/66 ،این نوع از انتظار باعث
رکود ،سکون و عدم تحرک و بیرشدی در زندگی ویگردد .لذا وستکبران و وعاندان سعی وی کنند
با ایجاد برداشتهای اشتباه و انحرافی از انتظار ،انتظاری وخرب در ویان ولتها و جواوت
وسلهان خلق کنند0
ب) انتظار سازنده

«انتظار سازنده» ،وؤلفه وقابل «انتظار ویرانگر» است 0ائهه وعصوم؟مهع؟ تصویری صحیح از
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انتظار را ترسین کرده و از این طریق ،خط بطالنی بر انتظار ویرانگر کشیده و از آن به عنوان افضل

اعهال و وحبوبترین عهل در درگاه خداوند وتعال یاد کردهاند 0این نوع انتظار ،از یک سو صبر و
شکیبایی و وقاووت در برابر نابساوانیهای زندگی و از سوی دیگر ،تحرک و آوادگی را در جواوت القا

ویکند 0لذا نقش سازندهای در زندگی فردی و اجتهاعی انسانها دارد 0آنچه از وجهوع آیات و

روایات استنباط ویشود ،بر این ووضوع داللت دارد که ونظور از ظهور ونجی این نیست که جناح
حق و عدل و ایهان باید ههیشه شکست بخورد و نابود شود و اثری از صالحان و وتقیان باقی نهاند

تا دولت وهدی ظاهر شود (قوی هیکل بوانلو و ههکاران :0134 ،ص)48-44؛ بلکه این
احادیث و روایات بشارت دهنده پدروزی جناح حق و عدل و تقوا بر جناح فساد و ظلن و بی

52

بندوباری است 0در واقت قیام وهدی ووعود ،آخرین حلقه از وجهوع حلقههای وبارزات حق و

باطل است که از آغاز جهان برپا بوده است (وطهری :0186 ،ص 0)63انتظار سازنده برخالف

انتظار ویرانگر ،در زندگی نقش وثبت دارد و ووجب رشد و پویایی ویگردد 0در انتظار سازنده،

افراد نسبت به وضت ووجود که در آن جهالت و ظلن حاکن شده و زوینه عبودیت انسانها برای
عهل خوب انجام
خداوند سلب شده است ،وعترض هستند و بر این عقیدهاند که هر چه خیر و ِ

نیکی
دادهاین و هرچه خیر و خوبی به وجود آوده ،کن و غیرکافی است و ونتظرین ،تا ظرفیت
ِ
عالن ُپر بشود (دیدار با وردم 0)0123/06/00 ،در انتظار سازنده ،دلها نسبت به پایان راه زندگی

بشر ،سرشار از اوید ویباشد (ههان)0141/00/11 ،؛ و به یک حقیقت قطعی که آیندهای پر از نور

و روشنایی است ،یقین ویآورند 0وقتی انسان یقین دارد که چنین آیندهای هست؛ باید خود را

آواده کند ،باید ونتظر و وترصد باشد 0در انتظار سازنده ،پویایی ،حرکت و اوید وجود دارد 0در این
انتظار ،انسانها ویدانند که هر بنبستی قابل گشوده شدن است و هیچ بنبستی در زندگی بشر

وجود ندارد که نشود آن را باز کرد (ههان 0)0187/2/63 ،لذا در هیچ حادثهای از حوادث زندگی

نباید دچار ییس و نااویدی شد و ههیشه و در ههه حال باید انتظار فرج داشت (در نیهه شعبان،
0)0133/0/60

 .3روش پژوهش

هدف پژوهش حاضر ،شناسایی شاخص های انتظار سازنده و وخرب در نظام تربیتی اسالم با
...

پژوهشهای تفسیر گرایانه ویباشد که به صورت آویخته انجام پذیرفت 0بدین ونظور ،در گام
اول به شناخت انتظار سازنده و وخرب و شاخصهای آنها پرداخته شد 0وبتنی بر اهداف

پژوهش ،به ونظور شناسایی شاخصهای انتظار سازنده و وخرب روش بررسی اسناد و برای

گردآوری دادهها ،روش کتابخانهای به کار گرفته شد 0در این ورحله ،به صورت هدفهند ،آن
دسته از بیانات و سخنرانی های وقام وعظن رهبری که در حوزه انتظار ،اوید و وهدویت بودند،

جهتآوری و به صورت تهام شهاری بررسی و تجزیه و تحلیل شدند 0به ونظور تجزیه و تحلیل

دادهها روش تحلیل وحتوای کیفی وبتنی بر استقرا به کار گرفته شد و دادهها در سه ورحله

بررسی شاخصهای انتظارسازنده و انتظار وخرب

بهره گیری از بیانات وقام وعظن رهبری است 0براین اساس ،پژوهش حاضر از جهله
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کدگذاری گردیدند :در ورحله اول ،کدگذاری وفاهین ورتبط با اهداف و سؤال پژوهش در
خصوص انتظار سازنده و وخرب استخراج و کدگذاری اولیه (جدول )0انجام شد 0در این ورحله از

کدگذاری ،جزئیات وتون و دادهها وورد تحلیل قرار گرفتند و براساس ارتباط و تشابه با اهداف
پژوهش ،اجزای وفهووی کوچک استخراج و کدگذاری گردیدند 0سپس وفاهین و کدها وورد

بررسی قرار گرفتند و وفاهین وشابه با یکدیگر ادغام شدند0

جدول  00نهونهای از کدگذاری اولیه

سال بیستویکن /شهاره  /47پایدز 0711
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واحد تحلیل

واحدها

زیر وقوله

انتظررار فرررج غیررر از بیصرربری و ور ّردت وعر ّرین کررردن اسررت کرره
انسان ،زوانی را در نظرر بگیررد کره در فرالن تراریخ ورثال بایسرتی
این حادثه تهام بشود؛ یا این ّ
شدت به پایان برسد یرا حضررت
ظهررور کننررد کرره انسرران بیصرربری کنررد ،پررا برره زوررین بکوبررد؛
انتظار فرج ایرن نیسرت 0انتظرار فررج ،یعنری آوادهسرازی خرود؛
بیصرربری کررردن ،عجلرره کررردن ،جررزو چیزهررایی اسررت کررره
وهنوع است (بیانات در 0)0133/01/60

انتظار غیر از بیصبری و
ّودت ّ
وعین کردن است

بی صبری
تعیدن
وقت

انتظار فرج و انتظار گشایش ،گشایشی اسرت بررای انسران کره
او را از آن حال ررت ی رریس ،از ح ررال دروان رردگی ک رره ب رره کارهرررای
عجی ررب و غریب رری وادار وی کن ررد؛ نج ررات ویده ررد 0ای ررن کررره
پدغهبررر و ّ
ائهرره ایررن جررور فروودنررد ،برره آن وعناسررت کرره ّاوررت
ّ
وحهرردی؟لص؟ ،در هرریچ حادثررهای از حرروادث زنرردگی ،دچررار
ییس و نااویدی نهیشوند و ههیشه در ههه حال انتظرار فررج
دارند (بیانات در 0)0123/06/00
ُبعد دیگر از ابعاد انتظار ،دلگروی وؤونان نسبت به آینده است0

یک ُبعرد انتظرار ایرن اسرت کره ونتظرر ،برا شروق و اویرد حرکرت
بکند 0انتظار ،یعنی اویرد 0انتظرار ،ابعراد گونراگون دیگرری هرن
دارد (ههان)0

انتظار واقعی والزم است با اطهینان ،با اعتهراد 0اعتهراد الزوره
انتظرار اسررت ،و ایرن هررر دو ،بررا اویرد وررالزم هسرتند و اوررروز ایررن
ّ
اویرد برراى ههره ولتهرا و ههره ورردم دنیرا الزم اسرت (بیانررات
در 0)0128/0/66

انتظار فرج ،یعنی
آوادهسازی خود0
بیصبری کردن ،عجله
کردن ،جزو چیزهای وهنوع
است0
انتظار فرج انسان را از آن
حالت ییس ،از حال
درواندگی نجات ویدهد0

دلگروی وؤونان نسبت به
آینده0
ونتظر ،با شوق و اوید
حرکت وی کند0
انتظار واقعی با اطهینان
والزم است0
اعتهاد ،الزوه انتظار است0

نشانگر/
شناسه
Epsl1
Epsl2

خودسازی

Epsl3

عجله
کردن

Epsl4

دوری از
ییس

اوید به
اینده
انگیزه
داشتن

Epsl14

Epsl37
Epsl38

اطهینان

Epsl44

اعتهاد

Epsl45

بعد از دستهبندی وفاهین در ورحله اول ،کدگذاری دادهها وارد ورحله دوم گردید 0در این

ورحله ،هدف ،ایجاد رابطه بین زیر وقولههای تولید شده در ورحله قبل و تبدیل زیر وقولهها و

وفاهین ایجاد شده تحت لوای وقولههای فرعی است 0اساس ارتباط دهی در این ورحله ،از
کدگذاری بر بسط و گسترش وقولهها قرار دارد 0در این ورحله یک وقوله وعرفی شده و سایر زیر

وقولهها و کدهای ورحله قبل که دارای قرابت و شباهت وعنایی با یکدیگر هستند؛ در زیر

وجهوعه آن (جدول  )6قرار گرفتند0

جدول  06وقوله بندی کدهای اولیه

قوت قلب ،اعتهاد و اطهینان

اونیت وعنوی

تعاون ،ههدلی و وحدت

ههبستگی و وفاق
اجتهاعی

اوید داشتن ،اوید به آینده و
دوری از ییس

اویدآفرینی

صبر ،وقاووت ،پشتکار و ثبات

استقاوت و
پایداری

ذلت پذیری و عدم وبارزه با ظلن و
ستن

سلطه پذیری

تهسک به فرقههای نو ظهور،
ایهان به ودعیان دروغین و دل
بستن به واقعیتهای ووهوم

خرافه گرایی

تالش گری ،عبور از ووانت و
وشکالت ،عهل گرایی و شوق به
حرکت و داشتن انگیزه
تهذیب نفس ،خودسازی و

حرکت ،نشاط و
پویایی
کهالطلبی

بیتفاوتی به جاوعه و دیگران و
نداشتن تعهد به دیگران
بیصبری ،عجله کردن و
بیثباتی
سستی ،تنبلی،زشت دانستن
وواجه با وشکالت و آواده نبودن
برای وواجهه با وشکالت
پدشرفت و توسعه در ههه جوانب
راضی شدن به وضت ووجود ،عدم
شناخت کاستیها ونواقص اوضاع
ووجود و داشتن آروانهای
وحدود
شناخت وفهوم انتظار ،شناخت
دشهن ،دانش و آ گاهی ،تجزیه و
تحلیل وسائل
وقصد و وسیر داشتن ،حرکت

انزوا طلبی
سلب
وسئولیت
اجتهاعی
شتابزدگی
عافیت
طلبی
پیشرفت و
تعالی
خو گرففتن
به وضع
ووجود
خرد ورزی و
بصیرت

...

آراسته شدن به فضایل اخالقی و
دوری از رذایل اخالقی

تحول گرایی
اخالقی

عدم تبعیض ،وبارزه با فساد،
اجرای یکسان حدود االهی و رفاه
گستری در جاوعه
عزلت گزینی ،بیرغبتی به قیام و
باطن گرایی

عدالت
گستری

بررسی شاخصهای انتظارسازنده و انتظار وخرب

زیر وقوله

وقوله فرعی

زیر وقوله

وقوله فرعی

هدفوندی
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اصالح گری
حاکهیت اسالم ،تحقق آووزههای
اسالم در جاوعه و تهسک به اسالم

دینوداری

هدفهند و دوراندیشی
وسئولیت پذیری فردی و
وسئولیت پذیری اجتهاعی

تعهدوندی

در اداوه با هدف یکپارچه کردن و پاالیش وقوالت فرعی ،وقوالت با یکدیگر وقایسه شدند و

تعدادی از آنها که با یکدیگر قرابت وعنایی بیشتری داشتند و با یکدیگر ارتباط برقرار کرده
بودند؛ در سطح باالتری از انتزاع زیر وجهوعه وقوالت عامتری قرار گرفتند و یک وقوله اصلی را
شکل دادند 0براساس تجزیه و تحلیل کیفی دادهها ،در این ورحله01 ،وقوله برای انتظار سازنده
و  4وقوله برای انتظار وخرب شناسایی گردید0

جدول  01شاخصهای انتظار سازنده و وخرب
وقوله اصلی

وقوله فرعی
ههبستگی و وفاق اجتهاعی
پدشرفت و تعالی

انتظار
سازنده
سال بیستویکن /شهاره  /47پایدز 0711
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دین وداری
خردورزی و بصیرت
هدف وندی
کهال طلبی
استقاوت و پایداری
ّ
تعهدوندی
عدالت گستری
حرکت ،نشاط و پویایی

وقوله
اصلی

انتظار
وخرب

وقوله فرعی
انزواطلبی
عافیت طلبی

خرافه گرایی
سلطه پذیری
شتابزدگی
سلب وسؤولیت اجتهاعی
خو گرفتن به وضت ووجود

اوید آفرینی

اونیت وعنوی
تحولگرایی اخالقی

برای تاوین اعتبار یافتهها ،از وعیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا باورپذیری ،اطهینان پذیری

انتقال پذیری و تایدد پذیری بهره گرفته شد 0اعتباریابی یافتهها بهوسیله رفت و برگشتهای
ّ
دائهی وحقق به دادههای دست اول و ارزیابی و کهکگیری از دیدگاههای خبرگان انجام

پذیرفت .بدین ونظور ،دادهها و وقولههای استخراج شده در اختیار خبرگان قرار داده شد و
دیدگاههای آنها در کدگذاری و دسته بندی وقوالت اعهال گردید 0سپس کدهای تعدیل شده با

خبرگان در تحقیق به اشترا ک گذاشته و از آنها خواسته شد در وورد اعتبار و تییددپذیری نتایج

و دسته بندی وقولهها اظهار نظر کنند 0بازخورد آنها در وورد کد گذاریهای انجام شده و
دسته بندی وقولهها ،حاکی از وطلوبیت فرآیند و اعتبار نتایج بود0

در پژوهش حاضر ،برای سنجش پایایی از روش هولستی استفاده شد 0در این روش ،وتون در

دو ورحله کدگذاری ویشوند و سپس براساس فروول ( )0پایایی دادههای اسهی بر حسب «درصد

توافق وشاهده شده» ،وورد ارزیابی قرار ویگیرند0
) :PAO = 2M / (N1+N2فروول 0

 :Mتعداد ووارد کدگذاری وشترک بین کدگذاران؛

 : N1ووارد کدگذاری شده قبل از دیدگاه خبرگان؛

 : N2ووارد کدگذاری شده بعد از اظهار دیدگاه کدگذاران؛
 :PAOبین صفر (عدم توافق) و یک (توافق کاول) است و اگر از  4%بزرگتر باشد ،وطلوب

ویباشد (نوری و ههکاران :0138 ،ص0)64

به ونظور سنجش پایایی دادهها ،وفاهین در ورحله اول توسط خود پژوهشگر از وتن وکتوبات

و ونابت گردآوری ،استخراج و زیر وقولهها دسته بندی گردیدند 0در اداوه با وراجعه به خبرگان

این حوزه زیر وقولهها و وقولهها وجددا با نظارت آنها استخراج و دسته بندی شدند 0سپس این
...

وطابق فروول( )0وحاسبه گردید 0ویزان ههبستگی دیدگاه خبرگان با وحاسبه ضریب هولستی یا

«درصد توافق وشاهده شده» در سطح تحلیل وقولهها  %86و در سطح زیر وقولهها  %37به دست

آود که وقدار قابل توجهی اسرت 0براین اساس ،نتایج ارزیابی ضریب پایای هولستی (باالی )%81
نشان ویدهد؛ نتایج از قابلیت اعتهاد باالیی برخوردار است0

بررسی شاخصهای انتظارسازنده و انتظار وخرب

دو ورحله وقایسه و بر وبنای توافق کدگذاران ،ضریب پایایی با استفاده از روش هولستی و
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وسطح تحلیل
وقولهها
زیر وقولهها

جدول  07ضریب پایایی هولستی
ورحله دوم
ورحله اول
ووارد وشترک
کدگذاری)(N2
کدگذاری )(N1
)(M
60
68
26
38
006
36

ضریب پایایی
هولستیPAO
%86
%37

تحلیل یافتههای پژوهش

با توجه به هدف پژوهش ،برای شناسایی شاخصهای انتظار سازنده و وخرب در نظام

تربیتی اسالم ،بیانات وقام وعظن رهبری به صورت هدفهند بررسی گردیدند و آن دسته از

سخنرانیها و بیانات ایشان که با هدف پژوهش ههسو بودند ،انتخاب شدند و به صورت تهام
شهاری وورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 0به ونظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از روش

«تحلیل وحتوای کیفی» بهره گرفته شد 0وبتنی بر یافتههای پژوهش ،ههبستگی و وفاق

اجتهاعی ،پدشرفت و تعالی ،دین وداری ،خرد ورزی و بصیرت ،هدف وندی و کهال طلبی،
استقاوت و پایداری ،عدالتگستری ،اوید آفرینی ،اونیت وعنوی ،تحولگرایی اخالقی و حرکت،

نشاط و پویایی شاخصهای انتظار سازنده هستند و انزوا طلبی ،خرافه گرایی ،عافیتطلبی،

سلطهپذیری ،عافیتطلبی ،سلب وسئولیت اجتهاعی و خو گرفتن به وضت ووجود از
شاخصهای انتظار وخرب ویباشند 0در اداوه به وعرفی این شاخصها پرداخته ویشود0
انتظار سازنده
سال بیستویکن /شهاره  /47پایدز 0711

وهنترین شاخصهای انتظار سازنده عبارتند از:
الف) وفاق و ههبستگی اجتهاعی

براساس یافتهها ،وقوله «وفاق و ههبستگی اجتهاعی» شاول تعاون ،ههدلی و وحدت است0

وفاق و ههبستگی اجتهاعی ،به وعنای وبنا قرار دادن وتن کلی دین اسالم برای ههه جواوت
وسلهان و برکنار کردن عقاید شخصری و خصوصیات آرای فرهنگ وحلی است 0وفاق و

ههبستگی اجتهاعی آثار و برکات بسیاری به دنبال دارد؛ از جهله رسریدن بره آسایش و آراورش
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(آل عهران011 :و انعام 0)26 :برچیده شدن زوینه سلطه استعهارگران و بیگانگان (قصص )7:و

افزایش قدرت و هیهنه وؤونان (انفال 0)72 :در سایه ههبستگی و وفاق اجتهاعی ،اوت اسالوی

با حفظ باورها و بینشی خود ،و بر وحور اشتراکات دینی در زیر پرچن اتحاد و وحدت اسالوی قرار

گرفته و در وقابل خطرهایی که اصل اسالم و وسلهانان را تهدیرد ویکند؛ ایستاده و جاوعه جهانی

واحد و تکاول یافتهای را شکل خواهد داد 0از دیدگاه وقام وعظن رهبری ،بزرگترین وظیفه

ونتظران ،پدوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با وؤونان است (در نیههشعبان)0180/4/11،؛
که جاوعه اسالوی را تحت لوای انتظار حقیقی قرار ویدهد0
ب) عدالت گستری

وقوله «عدالت گستری» عدم تبعیض ،وبارزه با فساد ،اجرای یکسان حدود االهی ،رفاه

گستری در جاوعه را شاول ویشود 0انتظار ،یعنی حرکت دنیا به سهت عدل و قسط (وراسن
بزرگداشت دهه فجر )0140/00/08 ،و وقولهای است برای پر شدن جهان از عدل و داد و عدالت

برای ههه انسانها ،رفت ظلن از صحنه زندگی بشر و فرا رسیدن دنیایی برتر از لحاظ وعنوی و
وادی (دیدار با وردم 0)0146/01/2 ،بنابراین ،وبتنی بر ونظووه فکری وقام وعظن رهبری،
انتظار واقعی و سازنده ،انتظاری است که افراد در آن ،استقرار عدالت را انتظار دارند (ههان،

 0)0180/4/11عدالت ،به وعناى عدم تبعیض در حقوق و حدود و احکام؛ کهک به وردم وحروم
و ضعیم؛ احقاق حقوق کسانی که در زیر سایه سنگین نظام طاغوتی از حقوق خودشان وحروم
واندهاند و نیز بدان وعناست که ّ
خاصی ،براى خودشان ّ
عده ّ
حق ویژهاى قائل نباشند و در
...

یکسان اجرا شوند0
ج) هدفوندی

براساس یافتهها« ،هدفهندی» به وقصد و وسیر داشتن ،حرکت هدفهند و دوراندیشی اشاره
دارد 0از دیدگاه وقام وعظن رهبری ،انتظار واقعی ،این اشتیاق را به انسان ویدهد که برای
دسترسی به وضعی برتر و باالتر تالش (دیدار با وردم  )0146/01/8و وضعیتی وطلوب برای خود

ایجاد کند 0انتظار سازنده ،تفکر آروانی و هدفی واال برای انسانها ترسین وی کند؛ به طوریکه در
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استفاده از حقوق (انسانی ،اجتهاعی ،عهووی) ویان افراد تبعیض نباشد و حدود االهی به طور

ههه ابعاد وعنوی و وادی زندگی فردی و ا جتهاعی خود نیز به صورت هدفهند حرکت و برای
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دستیابی به آیندهای روشن تالش وی کند 0وقام وعظن رهبری وعتقدند در این نوع زندگی،

انسان احساس ویکند که عهرش تلم نشده است؛ چون برای هدفی عالی زحهت کشیده است و

در پایان راه نیز وقتی به گذشته خود نگاه ویکند ،ویبیند فرسنگها به آروانها و هدفهای
واال ،نزدیک شده است 0لذا حسرت ندارد و احساس لذت ویکند (دیدار اعضای نیروی هوایی

ارتش0)0140/00/03 ،
د) اوید آفرینی

«اوید آفرینی»  ،اوید داشتن ،اوید به آینده و دوری از نااویدی را شاول ویشود 0وشخصۀ
اساسی انتظار سازنده ،خوشبینی و اوید به آیندۀ است ،که نه تنها به آینده وربوط نیست ،بلکه

زوان حال را هن در بر وی گیرد و ویتواند ونشی تحول اساسی در زندگی فردی و اجتهاعی ونتظر

باشد 0در اندیشه وقام وعظن رهبری ،انتظار فقط برای فر ج وهدی ووعود نیست و ههه ابعاد
زندگی فرد را دربر وی گیرد 0ایشان به این نکته اشاره وی کنند که ونتظر واقعی نباید هرگز نااوید

زندگی انسان ،در وقابله با
نهایت
شود و دست روی دست بگذارد ،بلکه باید بداند ،وقتی در
ِ
ِ

خورشید فرج ظهور خواهد کرد؛ پس در بنبستهای جاری
این ههه حرکت ظالهانه و ستهگرانه،
ِ
ّ
زندگی ،ههین فرج وتوقت و وورد انتظار است 0این ،درس اوید و درس انتظار واقعی به ههه
انسانها است (دیدار با وردم 0)0187/2/63 ،لذا انتظار سازنده به افراد ویآووزد که هیچ

بنبستی در زندگی بشر وجود ندارد و آیندهای روشن و سعادتبخش و انسانی در انتظار اوست0
سال بیستویکن /شهاره  /47پایدز 0711

هل) تحرک ،پویایی و نشاط

وقوله «تحرک ،پویایی و نشاط»؛ تالشگری ،عبور از ووانت و وشکالت ،عهل گرایی ،شوق به

حرکت و انگیزه داشتن را دربر وی گیرد 0وبتنی بر اندیشه وقام وعظن رهبری ،انتظار داونه

گستردهای دارد؛ بدین وعنا که فرج در ههه وراحل زندگی فردی و اجتهاعی و فرج نهایی را دربر
وی گیرد و نباید اجازه داد که ییس و نااویدی بر دلها حاکن شود ،ایشان بر انتظار فرج توصیه
ّ
فراوان داشته و ویفروایند :بدانید که این فرج ،وحقق خواهد شد؛ وشروط بر اینکه شها
انتظارتان ،انتظار واقعی باشد ،عهل باشد ،تالش باشد ،انگیزه باشد ،حرکت باشد 0بنابراین
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تحرک ،پویایی و نشاط در جاوعه ،از شاخصهای اصلی انتظار پویا و سازنده است؛ که از

دلوردگی ،افسردگی و خهودی جلوگیری و روح تالش و عهل را در جاوعه زنده وی کند 0از ونظر
ایشان ،انتظار واقعی ،نوعی تقویت انگیزه در دل و درون است و نشاط و تحرک و پویایی در ههه

ٍ
ٍُ عَهَى َّانرٌِ َ
زوینهها است 0این ،در واقت ،تفسیر این آیات کریهه قرآنی استََُٔ < :سٌِ ُد أٌَْ ًَ َّ
ٌِ انْؤَ ْزضَ نَِّه ِّ ٌُٕ ِزثَُٓا َيٍْ
ٍ > یا <إ َّ
ًِتً ََٔجْ َعَه ُٓىُ انَْٕا ِزثٍِ َ
ض ََٔجْ َعهَُٓىْ َأئ َّ
ضعِفُٕا فًِ انْؤَزْ ِ
اصْ ُت ْ

ٍ> 0یعنی هیچ وقت ولتها و اوتها نباید از گشایش نااوید
عبَادِِ َٔا ْنعَاقِ َب ُت نِهًَُّْتقٍِ َ
ٌَشَا ُء يٍِْ ِ

شوند (دیدار با وردم0)0187/2/63 ،
و) کهال طلبی

براساس یافتهها ،تهذیب نفس ،خودسازی و اصالح گری ،وؤلفههای «کهالطلبی» هستند0

وقام وعظن رهبری وعتقدند الزوه انتظار خودسازی است و این که انسان خود را به شکلی ،به
ُ
ُ
صورتی ،به هییت و خلقی نزدیک کند که در دوران وورد انتظار ،آن خلق و آن هییت وتوقت است
(دیدار دانش پژهان و کارکنان ورکز تخصصی وهدویت قن 0)0131/7/08 ،زوانی فرد ویتواند به

این وهن دست یابد که انتظاری سازنده در وی شکل گرفته باشد 0ونتظر واقعی خواهان سعادت

و کهال است و برای دستیابی به آن ،از هیچ تالشی فروگذار نیست و ههیشه در حال خودسازی و

تهذیب نفس ویباشد 0از ونظر وقام وعظن رهبری ،بزرگترین وظیفه ونتظران ،آن است که از

لحاظ وعنوی و اخالقی و عهلی ،خود را آواده کنند و زوینههای صالح را در خود آواده و کاری

کنند که بتوانند برای تحقق صالح اقدام کنند (دیدار با وردم0)0180 /4/11،

...

وقوله «استقاوت و پایداری» صبر ،وقاووت ،پشتکار و ثبات را شاول ویشود 0در نظام تربیتی

اسالم انتظار غیر از بی صبری کردن است (در نیهه شعبان 0)0133/0/60 ،در واقت ،این آیه کریهه

ِانه ِّ َٔاصْبِسُٔا>؛ از خدا یاری جویدد ،و استقاوت
به وعنای انتظار واقعی است «< اصْتَعٍُُِٕا ب َّ

پدشه کنید» (اعراف 0)068 :لذا جوهر اصلی انتظار ،صبر و وقاووت است 0براساس دیدگاه وقام
وعظن رهبری ،کسی که ونتظر تحقق هدف آروانی ویباشد ،باید تا فرارسیدن زوان پددایش
هدف و شکل گرفتن آروان ،پایداری و شکیبایی کند و تاب و توان را از دست ندهد ،و ناوالیهات
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ز) استقاوت و پایداری

را در آن راه ،با بردباری بپذیرد 0براین اساس ،راهبرد دستیابی به اهداف و راه برون رفت از
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نابساوانیها و غلبه بر بحرانها ،گوشهگیرى ،عزلت گزینی و رها کردن اندیرشه و عهل نیست،

بلکه راهبرد اساسی آن ،انتظاری سازنده ،پویا و بالنده است؛ که در سایه استقاوت و پایداری

بهدست ویآید و انسان ونتظر را در دریاى وواج بحرانها وصهن و وقاوم ویکند0
ح) اونیت وعنوی

«اونیت وعنوی» براساس یافتهها ،به قوت قلب ،اعتهاد و اطهینان اشاره وی کند 0انتظار،

یعنی اعتقاد به این که آیندهای قطعی وجود دارد و دورانی که در آن قرار دارین و پر از ستنها و

آزارهاست ،به پایان خواهد رسید و بنبستها گشوده خواهند شد 0این آراوش روانی و اطهینان
ْ
ْ
نفس ناشی از انتظار فرج است ،که نفس و دل انسان تالطن ندارد (در نیهه شعبان/0/60 ،
)0133؛ و گویای آن است که انتظار واقعی والزم است با اطهینان و اعتهاد (دیدار با وردم،

 0)0128/06/66براساس ونظووه فکری وقام وعظن رهبری ،انتظار واقعی ،به وعنای باور به
این نکته است که تحهل وصایب و سختیها ،یعنی رسیدن به آیندهای روشن و جاوعهای
آروانی 0این باور ،اونیت و آراوش خاصی وعنوی را در وجود افراد تزریق وی کند؛ اگرچه وهکن

است این افراد به ظاهر در اوواج بالها و فتنهها اسیر باشند0
ط) پیشرفت و تعالی

براساس یافتهها« ،پدشرفت و تعالی» ،به وعنای پدشرفت و توسعه در ههه جوانب است0

وفهوم انتظار به این اصل وهن اشاره دارد که نباید در برابر سختیها زانو زد ،بلکه باید به سهت
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جلو حرکت کرد و در صدد حل وشکالت و باز کردن گرههای ووجود ،چه در زندگی فردی و چه در

زندگی اجتهاعی برآود 0وبتنی بر دیدگاه وقام وعظن رهبری ،هرچه دلها با وقوله انتظار آشنا

شوند و فهن و دریافت عهیق نسبت به آن پددا کنند؛ برای دنیای وا و برای پدشرفت به سهت
اهداف بهتر خواهد بود (دیدار دانش پژوهان و کارکنان ورکز تخصصی وهدویت قن،

 0)0131/7/08ایشان با تی کید بر نقش انتظار در پدشرفت و تعالی ،بر این نکته تی کید دارند که وا
ولتی ونتظر هستین ،ولتی که به اوید پدشرفت و ووفقیت ،اقدام و تالش و انقالب کرد و ووفق

شد (دیدار با وردم0)0123/06/00 ،
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ی) دین وداری

براساس یافتهها ،وقوله «دینوداری» ،حاکهیت اسالم ،تحقق احکام اسالم در جاوعه و
تهسک به اسالم را شاول ویشود 0وبتنی بر دیدگاه وقام وعظن رهبری ،دینوداری از

شاخصهای اساسی انتظار سازنده و کلیدواژههای اصلی فهن دین و حرکت اساسی و عهووی و
اجتهاعی اوت اسالوی به سهت اهداف واالی اسالم است (دیدار وجهوعه ورکز تخصصی

وهدویت قن 0)0131/7/08 ،ایشان حاکهیت اسالم و ایهان به قدرت نجات بخش اسالم را از

شاخصهای انتظار سازنده و از انگیزههای ونتظران حقیقی بر شهرده و ویفروایند« :اوروز شها

به هر کشور اسالوی در شرق و غرب دنیاى اسالم بروید ،خواهید دید انگیزه اسالوی ،تهایل به
حاکهیت اسالم و 000در ویان وردم ووج ویزند» (چهاردههین سالگرد اوام خهینی،

0)0186/11/07

ک) بصیرت و خردورزی

براساس یافتهها« ،بصیرت و خردورزی» ،در برگیرنده وؤلفههای شناخت وفهوم انتظار،
شناخت دشهن ،دانش و آ گاهی ،تجزیه و تحلیل وسائل ویباشد 0اوروزه وستکبران و

استعهارگران جهانی که از قدرت انتظار در پدشرفت و ووفقیت جواوت اسالوی آ گاه شدهاند؛ وایل
هستند ،وفهوم انتظار را دچار تحریم و ولتهاى وسلهان را دچار نااویدى کنند و با سخنانی

وانند دیگر نهیشود کارى کرد؛ دیگر فایدهاى ندارد! (دیدار با وردم 0)0142/3/66 ،ویخواهند
...

این اوکان را فراهن وی کند تا در پدکار اندیشهها و افکار گوناگون اوروز دنیا با تجزیه و تحلیل
وسائل ،نقشههای دشهنان و استعهار جهانی را شناخته و در وقابل فتنهها و شبهات ایستادگی

کند (دیدار روحانیان استان سهنان 0)0186/8/04 ،لذا «بصیرت» و«خردورزی» الزوه انتظار

سازنده است؛ انتظاری که اگر به درستی فههیده شود ،نهی گذارد وردم تسلین بشوند (دیدار با
وردم0)0147/01/04 ،
ل) تحول گرایی اخالقی
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عقیده اوید و وبارزه را در دلهای وردم از بین ببرند (ههان 0)0147/01/04 ،بصیرت و خرد ورزی

براساس یافتهها ،وقوله «تحولگرایی اخالقی» آراسته شدن به فضایل اخالقی و دوری از
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رذایل اخالقی را شاول ویشود 0از ونظر وقام وعظن رهبری ،تحول اخالقی الزوه انتظار (دیدار

استادان و فارغالتحصیالن تخصصی وهدویت )1330/4/11 ،و عاول تعالی و تکاول وعنوی و

روحی انسانها است (دیدار کارگزاران نظام 0)0146/3/03 ،ایشان وعتقدند ونتظر واقعی باید به
اخالق حسنه و اجتناب کننده از رذایل اخالقی وتخلق باشد؛ فردی که در زوینه صالح خود ،در

وعرفت و اخالق و رفتار و کسب صالحیتها تالش وی کند (دیدار با وردم 0)0143/18/66،
م) تعهدوندی

براساس یافتهها« ،تعهدوندی» شاول وسئولیتپذیری فردی و اجتهاعی است 0در وفهوم
انتظار ،انسان گرایی نهفته است و لذا انتظار وقولهای تنها وربوط به زوان آینده نیست ،بلکه
زوان حال را هن در بر وی گیرد ،و بر ابعاد گوناگون حیات انسانی ،تیثیر فراوانی دارد 0بیشترین

تیثیر بر بعد تعهدها و وسئولیتهای فردی و اجتهاعی ،احساس دیگرخواهی و احسان دوستی
است 0در جاوعه ای که فرهنگ و وفهوم انتظار سازنده نهادینه شود ،افراد در برابر سرنوشت

یکدیگر احساس وسئولیت کرده و وسئولیت پذیری ،وظیفهای دینی-اجتهاعی ویشود 0در قرآن
ّ
وسئولیت وردم نسبت به سرنوشت جاوعه وطالب فراوانی والحظه
کرین و در روایات ،درباره
َ ُ َُ ُ َ ٌ
ُ َُ ُ
سجول َع َ
ویشود« :کل
ك
نراعو  کلكنو
نر ِع َي ِته ».درواقت ،ههه آحاد جاوعه نسبت به وضت جاوعه
ٍ
وسئولند (سیودووین سالگرد رحلت اوام خهینی 0)0711/1/07 ،وقام وعظن رهبری به این
نکته اشاره داشته و ویفروایند :انتظار ،وستلزم صالح و عهل است؛ باید خودوان را اصالح کنین0
اگر بخواهین این گونه عهل بکنین و این صالح و اصالح را برای خودوان فراهن بکنین ،طبعا
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نهیتوان به عهل فردی بسنده کرد 0در وحیط جاوعه ،در وحیط کشور و در وحیط جهانی هن
وظایفی هست که باید انجام بدهین (دانشگاه اوام حسین؟ع؟0)0132/16/61 ،

انتظار وخرب

وهنترین شاخصهای انتظار وخرب عبارتند از:
الف) خرافه گرایی

وسئله انتظار از کلیدواژههای اصلی فهن دین و حرکت اساسی و عهووی و اجتهاعی اوت
64

اسالوی (دیدار استادان و فارغالتحصیالن ورکز تخصصی وهدویت )0131/7/08 ،و در شهار چند

وسئله اصلی در چرخه و حلقه وعارف عالی دینی است 0انتظار اگر به درستی فههیده نشود ،فههی

آسیب دیده و دریافتی آسیب زده در انسران شکل ویدهد ،که به وقاصد واالی االهی راهبر
نیست 0حقیقت انتظار نیز وثل ههه حقایق دینی بازیچه دست سودجویان گردیده ،و ادعاهای
شگفتآوری در این خصوص شده است؛ که اینها ههان پدرایههای باطلی هستند که چه بسا
این حقیقت روشن را در چشن و دل انسانهای پا ک نهاد وشوب کند (در نیهه شعبان،

)0184/6/64؛ و آنها را به سوی ودعیان دروغین سوق دهد 0لذا زوانی که فهن درستی از انتظار
وجود نداشته باشد و انتظار واقعی و سازنده شکل نگیرد؛ انسانها وجذوب ادعاهای ودعیان

دروغین ویشوند و به «خرافه گرایی» پناه ویبرند؛ و ههین اور زوینههای نابودی دین،
دین گریزی و دگرگون شدن اسالم را فراهن ویآورد 0براین اساس و وبتنی بر یافتههای پژوهش،

وقوله خرافه گرایی ،تهسک به فرقههای نو ظهور ،ایهان به ودعیان دروغین و دل بستن به

واقعیتهای ووهوم را شاول ویگردد0
ب) سلطه پذیری

براساس یافتهها« ،سلطهپذیری» ،در برگیرنده زیر وقولههای ذلت پذیری و عدم وبارزه با ظلن

و ستن است 0حقیقت انتظار اگر به درستی وورد توجه قرار گیرد ،به عاول وحرک جاوعه اسالوی

تبدیل ویشود 0انتظار ،به وعنای دست کشیدن از هر عهل وثبت ،اقدام ،وجاهدت (دیدار با
...

اسالوی و علوی نیست 0این ،بد فههیدن دین و آووزهای دینی است (دیدار استادان و

دانشجویان دانشگاههای شیراز 0)0184/16/07 ،انتظار ،یعنی این که انسان اگر ویبیند که
طواغیت عالن ،چپاول گرانه و افسارگسیخته به حق انسانها تعدی ویکنند؛ نباید خیال کند که

سرنوشت دنیا ههین است؛ نباید تصور کند که چارهای نیست و بایستی به ههین وضعیت تن داد

(دیدار با وردم 0)0187/12/63 ،این برداشت انحرافی از آووزه انتظار در کوته فکری و عدم
بصیرت ریشه دارد و ووجب شکلگیری نوعی تفکر و اندیشه انحرافی در افراد و جاوعه نسبت به
وبانی دینی ویشود و آن ها را به سوی انتظاری غیر پویا و وخرب سوق ویدهد 0این نوع انتظار
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وردم)0123/06/00 ،؛ عدم وبارزه با ظلن و قیام و وبارزه برای تشکیل جاوعه االهی و جاوعه
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از دیدگاه وقام وعظن رهبری پذیرفته شده نیست 0ایشان وعتقدند انتظار ،نوعی آوادگی است
(ههان)0184/6/64 ،؛ آوادگی برای وبارزه با ظلن و ستن و گسترش عدل و قسط در جهان
(وراسن بزرگداشت دهه فجر0)0140/00/08 ،
ج) عافیت طلبی

ضعم وجودی انسان ووجب ویشود افرادی که به دنبال آسایش و عدم وواجهه با دشواریها

هستند ،به عرصه های عهلی انتظار وارد نشوند و به زهد و پارسایی بسنده کنند؛ در حالی که
انتظار ،نوعی آواده سازی است؛ نوعی عهل است ،بی عهلی نیست (دیدار با وردم،

 0)0187/2/63وقام وعظن رهبری در این زوینه ویفروایند« :قبل از دوران وهدی ووعود،

آسایش و راحت طلبی و عافیت نیست 00000وا آن وقتی ویتوانین حقیقتا ونتظر به حساب بیایدن

که زوینه را آواده کنین 0برای ظهور وهدی ووعود زوینه باید آواده بشود» (ههان0)0141/00/11 ،

براین اساس ،این که عدهای وعتقد باشند ظهور حضرت وهدی به هیچ کوشش و زحهتی نیازوند
نخواهد بود و ایشان با اعالن قیام و نهضت خود ،تهام اوور جهان را به دست خواهند گرفت و

تهاوی اوور بدون زحهت و وشقتی ،برای ایشان ههوار خواهد شد؛ نشان از انتظار غیر سازنده
آنها است 0انتظاری که بر اساس اصول و وبانی «انتظار» در اسالم شکل نگرفته است ،انسانها

را به سهت بی عهلی ،تنبلی ،تنپروری و بیشوقی نسبت به حرکت سوق ویدهد آنها را عافیت

طلب وی کند0
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د) شتاب زدگی

«استعجال» و «شتابزدگی» ،از شاخصهای انتظار وخرب است ،که براساس یافتههای

پژوهش ،وؤلفه های آن بی صبری ،عجله کردن و بی ثباتی هستند 0در ونظووه فکری وقام
وعظن رهبری ،انتظار غیر از بیصبری و ّودت ّ
وعین کردن است که انسان« ،زوانی» را در نظر
بگیرد که در فالن تاریخ وثال بایستی این حادثه تهام شود یا این ّ
شدت به پایان برسد 0این که
انسان بیصبری کند ،پا به زوین بکوبد؛ انتظار ،این نیست 0در فرهنگ انتظار ،بیصبری و

عجله کردن ،جزء چیزهای وهنوع است (در نیهه شعبان 0)0133/10/60،از ونظر ایشان ،یکی از
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آفتهای انتظار ،ههین بیصبری و شتابزدگی است و لذا نباید انسان بیتابی کند که وثال چرا

َ
َ
فالن کار نشد 0هر چیزی قدری دارد و دارای ا َجل و ا َودی است 0خیلی از کارها حتها باید بشود و
باید برای آن آواده شد و باید کهر ّ
ههت بست؛ ّاوا تا رسیدن به آنجا وقداری فرصت الزم است0
این شتابزدگی و پا به زوین کوبیدن و احساس این که ظهور به تیخیر افتاده است ،احساس

خوبی نیست و ووجب عدم پایداری و ترک ویدان ویشود (دیدار اعضای وجلس خبرگان

رهبری0)0134/06/61 ،

هل) خو گرفتن به وضع ووجود

براساس یافتههای پژوهش« ،خو گرفتن به وضت ووجود» ،از وؤلفههای انتظار وخرب است
که راضی شدن به وضت ووجود ،عدم شناخت کاستیها ونواقص اوضاع ووجود ،آروانهای

وحدود داشتن را شاول ویباشد 0خو گرفتن به وضت ووجود ،در نتیجه نداشتن فهن و برداشت
عهیق و صحیح از فرهنگ انتظار است 0ههین اور ووجب عالقه به حفظ شرایط ووجود و تبدیل

انتظار به اوری حاشیهای ،واژگانی بی روح و هن ردیم با واژههای دیگر ویشود؛ در حالی که

براساس دیدگاه وقام وعظن رهبری ،انتظار واقعی ،به وعنای قانت نشدن ،قبول نکردن وضت

ووجود زندگی انسان و تالش برای رسیدن به وضت وطلوب است (دیدار با وردم،
ِ

 0)0184/16/64در این دیدگاه ،انسان باید به وضت ووجود ،به اندازه پدشرفتی که اوروز دارد،

قانت نباشد و بخواهد روز به روز این پدشرفت را بیشتر کند (دیدار اعضای بنیاد فرهنگی حضرت
وهدی ووعود0)0131/17/08 ،

...

براساس یافتههای پژوهش« ،عزلت گزینی ،بیرغبتی به قیام و باطن گرایی» ،از وؤلفههای

انزوا طلبی هستند که بر اساس آووزههای اسالم ،از شاخصهای انتظار وخرب در آووزههای
تربیتی اسالم ویباشند 0وقام وعظن رهبری ،نسبت به تهاجن دشهنان و خدشهدار کردن عقاید و

آووزههای سازنده دین اسالم توسط وستکبران بارها هشدار داده و ویفروایند :دستگاههای

تبلیغاتی وراکز وستکبران دنیا و روشنفکران وابسته به آنها ،در سطح عالن این طور تبلیغ

ویکنند که هیچ حرکتی در وقابل نظن ظالهانه کنونی وهکن نیست 0با فکر انقالب و آروان گرایی
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و) انزواطلبی

وبارزه و ویخواهند ولتها را وتقاعد کنند که به ههین وضعیت کنونی ظالهانه دنیا بسازند و در
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وقابل آن هیچ عکس العهلی نشان ندهند 0در تفکر وقام وعظن رهبری دستگاه وستکبران به

دنبال آن است که انسانها را نسبت به قیام بی رغبت کند؛ در حالیکه از دیدگاه ایشان ،راضی

شدن به وضعیت کنونی ،وثل آن است که در شب تاریك ،انسان چراغ روشن نکند؛ چون فردا
بناست خورشید عالنتاب بتابد و روز شود و ههه دنیا را روشن کند! خورشید فردا ،به وضت کنونی

ارتباطی ندارد (دیدار با وردم0)0180/14/11،

این جریان های انحرافی سعی دارند افراد را به سوی انزوا و کناره گیری از جاوعه سوق دهند و

این اندیشه را ترویج کنند که انتظار ،به وعنای ذکر و دعا و گوشه نشینی است؛ در حالیکه

براساس نظام تربیتی اسالم؛ انتظاری که از آن سخن گفتهاند ،فقط نشستن و اشك ریختن

نیست (ههان) 0انتظار ،نوعی عهل است 0انتظار جریانی ذهنی و خالی از عهل و حرکت نیست؛ و

پدش از آن که دعا خواندن و استغاثه کردن الزم باشد ،انطباق ذهنی و رفتارى با خصوصیات
جاوعه ونتظر ضرورى است 0انتظار به وعناى گوشهگیرى نیست و انزواطلبی ،برداشت انحرافی از

انتظار است0

ز) سلب وسئولیت اجتهاعی

براساس یافتهها« ،سلب وسؤولیت اجتهاعی» ،به وعنای بیتفاوتی به جاوعه و دیگران و تعهد

نداشتن به دیگران ویباشد 0سلب وسئولیت اجتهاعی ،وعلول سوء برداشت از وفهوم انتظار

است 0وستکبران دنیا در طول سالهاى وتهادى تالشکردند به وردم این ایده را تزریق کنند که
نباید در وقابل ظلن و فساد و کفر و بدى و شرارت بایستین! و این وظیفه وا نیست که وشکل را
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حل کنین 0این برداشت ونفی است؛ یعنی سلب وسؤولیت نسبت به ههه شرارتها و بدىهاى
ووجود در جاوعه (خطبههاى نهاز جهعه تهران 0)0124/10/06 ،این تفکر گویای تزریق روحیه

بی وسئولیتی نسبت به جاوعه و دیگران است؛ در حالیکه در اسالم ،هن فرد اصالت دارد و هن

جاوعه و افرادی که هر کدام با سروایهای فطری و سروایهای اکتسابی ،وارد زندگی اجتهاعی

ویشوند ،روحا در یکدیگر ادغام وی گردند و هویت روحی جدید وییابند که از آن به «روح
جهعی» تعبیر ویشود 0لذا این تفکر که افراد فقط وسئول اعهال ،رفتارها و زندگی خود هستند و

فقط باید برای سعادت خود تالش کنند ،تفکر و برداشتی انحرافی از انتظار است0
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نتیجه گیری

از جهله آووزههای دینی که از جایگاه خاصی در تفکر اسالوی برخوردار است؛ آووزه «انتظار»
است 0وسئله انتظار در فرهنگ تشیت جایگاه ویژهاى دارد و از عواول بنیادین در بالندگی تاریخ

تشیت به شهار ویآید؛ اوا این وقوله به شیعه اختصاص ندارد و در ههه فرقههاى اسالوی و ادیان
آسهانی به گونهاى از آن سخن به ویان آوده است 0انتظار ،از وؤثرترین عواول وقاووت و
پایداری در وبارزه با ظلن و بی عدالتی است 0لذا وستکبران و استعهارگران درصددند با ایجاد

انحرافات ،تحریم ها و شبهاتی در اور ظهور وانت تحقق فرهنگ انتظار شوند؛ یا آن را وسخ و به
اوری بی روح و عاول نخوت و انفعال تبدیل کنند تا بتواند بر جواوت اسالوی سیطره یابند و ونافت

و وطاوت خود را تیوین کنند 0از اینرو ،وسئله انتظار ههیشه وورد سوء استفاده وعاندان و ونکران

قرار گرفته و در وعانی و فهن آن انحرافاتی ایجاد شده است 0علل این انحرافات در عدم وعرفت و

بصیرت به آووزه انتظار و عدم درک صحیح از فرهنگ انتظار ریشه دارد؛ که ووجب برداشتهای

وتفاوتی از آووزه انتظار شده است 0در ونظووه فکری وقام وعظن رهبری ،به دو دسته انتظار

سازنده و وخرب اشاره شده است 0انتظار سازنده در دیدگاه وقام وعظن رهبری انتظاری است که

انسانها و جواوت اسالوی را به اهداف واالی االهی وی رساند ،و انتظار وخرب انتظاری است که
ووجب فاصله گرفتن از اهداف وتعالی اسالم وی گردد 0در این وقاله سعی شد شاخصهای انتظار

سازنده و انتظار وخرب با بهره گیری از بیانات وقام وعظن رهبری شناسایی و تبیدن گردند 0بدین
ونظور ،ابتدا وبانی نظری و پدشینه ووضوع وورد بررسی قرار گرفت و سپس بیانات وقام وعظن
...

یافتهها حاکی از آن است که در ونظووه فکری وقام وعظن رهبری ،وهنترین شاخصهای
انتظار سازنده عبارتند از :ههبستگی و وفاق اجتهاعی ،پدشرفت و تعالی ،دینوداری ،خردورزی و

بصیرت ،هدفوندی و کهالطلبی ،استقاوت و پایداری ،عدالت گستری ،اوید آفرینی ،اونیت

وعنوی ،تحول گرایی اخالقی و حرکت ،نشاط و پویایی؛ و شاخصهای انتظار وخرب عبارتند از:

انزواطلبی ،خرافه گرایی ،عافیت طلبی ،سلطه پذیری ،سلب وسئولیت اجتهاعی و خو گرفتن به

وضت ووجود0
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رهبری در خصوص انتظار استخراج و با روش تحلیل وحتوا ،بررسی و تجزیه و تحلیل شد0

بررسی پدشینه پژوهش های انجام شده در حوزه انتظار ،نشان داد پژوهش حاضر از پنجرهای
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نو به ووضوع انتظار در اندیشه وقام وعظن رهبری پرداخته است 0در بررسی آووزه انتظار در

اندیشه و ونظووه فکری وقام وعظن رهبری (والیی  ،)0138به وعرفی چهار چوب بنیادین

انتظار (ونصوری و شیرزاد )0138؛ به تبیدن عناصر انتظار پویا (وهاجرنیا  ،)0133بر چیستی
انتظار در ساحت کالم وعظن له تهرکز کردهاند 0در پژوهش حاضر سعی شد ههسو با تی کیدات رهبر

وعظن انقالب در خصوص شناخت و درک درست از آووزه انتظار؛ به خالء پژوهشی احساس شده

در تبیدن و شناخت آووزه انتظار در ونظووه فکری وقام وعظن رهبری پرداخته شود؛ و
شاخصهای انتظار سازنده و وخرب وورد بررسی و شناسایی قرار گیرد0

سال بیستویکن /شهاره  /47پایدز 0711
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ونابع

; .اسحاقی ،سحدحسن ( .);=B:سپیده اوحد ،قن ،دفتر تجلحغات اسالوی.

< .برزگری بنادکوکی ،اعظن؛ برزگری بنادکوکی ،ورضحه؛ حجتی زاده ،فهحهه و شاکر ،زهرا (>« .);=Cتربیت
وعلن و تربیت وهدوی» ،تهران ،سووحن کنفرانس ولی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ،وطالعات

اجتهاعی و فرهنگی.

= .خهحنی(اوام) ،روح اهلل ( .);=CCصححفه نور ،تهران ،ووسسه تنظحن و نشر آثار اوام خهحنی؟حر؟.
> .راغب اصفهانی ،حسحن بن وحهد ( .);><Cوفردات ،بیروت ،دارالقلن.

? .گراوی ،غالوحسحن (تابستان« .);=CBنشاط اجتهاعی ونتظران در نظریه انتظار از ونظر وقام وعظن
رهجری» ،انتظار ووعود ،شهاره ?@ ،ص;?.<C-
@ .قویهحکل بوانلو ،عاطفه ( « .);=CAتأثحر باور به وهدویت در وعنابخشی به زندگی انسان» ،وشهد،
دانشگاه فردوسی.

 .Aقهروان ،وهدی؛ نجوی ،سحد وجحد و نوری خسروشاهی ،پریا (تابستان« .);=CBبررسی و نقد برداشتهای

انحرافی از واژه انتظار ناظر بر دیدگاههای آیتاهلل خاونهای؟دم؟» ،انتظار ووعود ،شهاره ?@ ،ص=?.A<-

 .Bطریحی ،فخرالدین بن وحهد (?;CBم) .وجهع الجحر ین ،بیروت ،دار و وکتجه الهالل.

 .Cووسوی اصفهانی ،سحدوحهدتقی ( .);=CBوکحال الهکارم ،وترجن :سحدوهدی حاجری قزوینی ،تهران،
فراووشی.

 .;:ووسوی ،سحدعلی (بهار@« .);=Cفلسفه انتظار فرح با تأ کحد بر افضل اعهال بودن آن» ،آیین حکهت،
شهاره;= ،ص;<<.<>@-

;; .وطهری ،ورتضی (? .);=Bقحام و انقالب وهدی؟جع؟ از دیدگاه فلسفه تاریخ ،قن ،انتشارات صدرا.

...

وهدوی ،شهاره; ،ص.=;-B

?; .نوری ،فریده؛ یاروحهدیان ،وحهدحسحن و نادی ،وحهدعلی (زوستان« .);=CBبررسی نقش
وؤلفههای شایستگی ورتجط با فناوری در برناوه درسی» ،پژوهش در برناوه ر یزی درسی ،شهاره =@ ،
ص.@? ->C

ونبع اینترنتی

بررسی شاخصهای انتظارسازنده و انتظار وخرب

<; .والیی ،حسن (زوستان« .);=CBبررسی اصول سجک زندگی اسالوی انتظاروحور ،در تعاول اجتهاعی با
اهل سنت» ،وطالعات وهدوی ،شهاره @> ،ص.??-=C
=; .ونصوری ،وحهدهادی و شحرزاد ،علحرضا (تابستان« .);=CBانتظار پویا» در پرتو آووزههای وححانی در
اندیشه وقام وعظن رهجری» ،انتظار ووعود ،شهاره@@ ،ص;@. B=-
>; .وهاجرنحا ،وحسن ( « .);=CCگفتهان انتظار در ساحت کالم سحاسی آیت اهلل خاونهای» ،جاوعه

16. http://www.khamenei.ir
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