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در منظومه فكري  هاي مانايي انقالب اسالمي مؤلفه
  )العالي مدظله(مقام معظم رهبري 

  12/9/1396: تاريخ دريافت  *1  زاده ناصر جمال 
  10/11/1396: تاريخ پذيرش  2محمدباقر باباهادي   

  3 رضا فيضي
      

  چكيده
 عواملي است كـه باعـث دگرگـوني يـا مانـدگاري             بردن به   ها، پي   ترين علل مطالعه انقالب     يكي از مهم  
خـصوص در     ماندگاري انقالب اسالمي، موضوعي است كه رهبر انقالب اسـالمي بـه           . شود  انقالب مي 

در بيانـات رهبـر     . كننـد   هاي مختلف، آن را تـأمين       هاي اخير، روي آن، بسيار تأكيدداشتند تا گروه         سال
عنـوان يـك هـدف و         بايـد انقـالب و مانـدگاري آن، بـه         است كه     شده  معظم انقالب به اين نكته اشاره     

هاي مانـايي انقـالب       است تا چيستي مؤلفه     شده  در اين مقاله سعي   . شود  شده، تأمين   شاخص درنظرگرفته 
عنــوان پرســش اصــلي  بــه) العــالي مدظلــه (اي خامنــهاهللا  اســالمي در منظومــه فكــري حــضرت آيــت

 MAXQDAافـزار      تحليل مضمون و بـا اسـتفاده از نـرم          گيري از روش    شود؛ اين امر با بهره      داده  پاسخ
دهنـده    اي و سازمان    ها شامل مضامين پايه     هاي يافته   نتايج اين پژوهش در قالب جدول     . است  گرفته  انجام
اسالم، رهبري، مـردم و  «دهنده اصلي يعني  در اين پژوهش، چهار مضمون سازمان. است شده  بندي  جمع

آمدند؛ اين چهار عنصر اصلي كه        دست  هاي مقام معظم رهبري به       انديشه با توجه به بيانات و    » كارآمدي
اي   تر نيز دارند كـه در قالـب مـضامين پايـه             هايي جزئي  اركان نگهدارنده انقالب اسالمي هستند، مؤلفه     

شد تا الگويي از عوامل ماندگاري انقالب كه رهبرمعظم انقالب، آنها را              اند؛ درنهايت تالش    مطرح شده 
شده در اين پژوهش، عناصري هستند كه در طـول سـاليان،          هاي گردآوري   مؤلفه. شود  اند، ارائه   دهكر  بيان

ها براي حفظ     اند و لزوم توجه، حفظ و تداوم اين مؤلفه          فرموده  مطرح) العالي  مدظله(مقام معظم رهبري    
  .انقالب اسالمي و رشد آن ضروري است

    
   .اي، اركان انقالب اهللا خامنه المي، ايران، آيتماندگاري انقالب، انقالب اس :واژگان كليدي

......................................................................................................................... 
  )jamalzadeh@yahoo.com :نويسنده مسئول) (ع(دانشيار دانشكده معارف اسالمي و علوم سياسي دانشگاه امام صادق .  1
  )ع(شناسي سياسي دانشگاه امام صادق  دانشجوي دكتري گرايش جامعه.  2
  )ع(شناسي سياسي  دانشگاه امام صادق  ي دكتري گرايش جامعهدانشجو.  3
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  مقدمه
تغيير و تحول، جزء تغييرناپذير زندگي بشر است و به همين دليل، بشر از ابتداي خلقـت تـاكنون                   

هـاي ايـن تغييرهـا را كـشف و در جهـت               كرده تا با بررسي دقيق اين تغييرها، مـضرات و فايـده             سعي
هـاي مختلـف زنـدگي اعـم از           توانند در حوزه    ال، اين تغييرها مي   كند؛ ح   پيشرفت زندگي خود استفاده   

. هـا اسـت   مطالعه پديده انقالب، همزاد زنـدگي مـدني انـسان      . سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فني باشند    
گيرد، همواره انديشمندان را به چـالش بـا    طبع درزمره مطالعات سياسي قرارمي   بررسي اين پديده كه به    

دانان، دانشمندان و متفكران سياسي       قالب، واقعيتي است كه اغلب مورد توجه تاريخ       ان. است    آن واداشته 
نوعي با احساسات     واژه انقالب كه داراي باري عاطفي نيز هست، به        ). 16: 1390عبداللهي،  (است    بوده

شـود و اگـر پـس از     است؛ خشم و غضبي كه منتهي به وقوع يك انقالب مـي  خورده  و خشم مردم گره   
هـاي    اغلب انقـالب  . انجامد  ي انقالب در مسير درست و عقالني قرارنگيرد، به نابودي آن مي           گير  شكل

ها و اهداف اوليه خود به اين مشكل دچار شده، انقالب منقلب شـد                گرفتن از آرمان    دنيا به دليل فاصله   
)Brinton, 1965: 4-6.(  

ي در تاريخ يك كشور بوده، به قول        ها نقطه عطف     انقالب، ازآنجاكه انقالب    با وجود نادربودن پديده   
زده، در منطقه وقوع خود و در جهـان اثرگذارنـد و درنتيجـه در                   ، مسير تاريخ يك ملت را رقم      اسنايدر
؛ ايـن   )13: 1389پنـاهي،   (اند، اهميت زيادي دارند       دادن به دنياي مدرن، تأثيري بسيار مهم داشته         شكل

هـاي دولتـي، سـاختار طبقـاتي و           ر نيمه قرن بيستم، سـازمان      تا ويتنام د   1790ها از فرانسه دهه       انقالب
اند كه قـدرت و اسـتقالل آنهـا           كرده، باعث پيدايش مللي جديد شده       هاي مسلط را دگرگون     ايدئولوژي

اند   طرازشان قرارگرفته   به كشورهاي هم    نسبت پيش از انقالبشان بيشتر بوده و در موقعيتي بهتر نسبت            به
  ).19: 1376اسكاچپول، (

كننـدگان انقـالب بـراي درك     آفرينان اصلي و هـدايت     عنوان نقش   بررسي انديشه رهبران انقالب به    
تـرين علـل بررسـي        يكي از مهـم   . ها ضرورتي مضاعف پيداخواهدكرد     عوامل اصلي ماندگاري انقالب   

ب مانـايي انقـال   . شـود   بردن به عواملي است كه باعث دگرگوني يا ماندگاري انقالب مي            ها، پي   انقالب
هاي اخير بسيار تأكيدداشتند كـه        خصوص در سال    اسالمي، موضوعي است كه رهبر انقالب اسالمي به       

عنـوان يـك هـدف        را بايـد بـه    ] انقـالب [مانـدگاري   «: فرماينـد   كنند؛ ايشان مـي     بايد مردم، آن را تأمين    
دگاري انقـالب   عناصر مان «نگاهكنيد ببينيد   . خواهدشد  درنظرداشت و در اين فكر بود كه چگونه تأمين        
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، در بيانـات ايـشان      )19/10/94مقام معظـم رهبـري،      (» كنيم   ما بايد تأمين    ، آن عناصر را همه    »چيست؟
عنوان يك هدف و شاخص بايد درنظرداشت و به فكـر   است كه انقالب و ماندگاري آن را به  تأكيدشده

الب اسالمي ايـران احـصاشده،      هاي ماندگاري انق    تأمين آن بود؛ ايشان معتقدند كه بايد عناصر و مؤلفه         
ايشان براي تأمين ماندگاري انقالب اسالمي، توجـه  . شود  ريزي انجام   در جهت ارتقا و تثبيت آن، برنامه      

مقـام معظـم رهبـري،      (داننـد     به روح و سيرت اين حركت و حفـظ ايـن روح و هويـت را مهـم مـي                   
24/09/87.(  

هاي مانايي انقالب  مؤلفه«ر، اين است كه شده، پرسش اصلي پژوهش حاض با توجه به مقدمات بيان
در اين مقاله به دليل حجـم بـسيار زيـاد           . »چيست؟) العالي  مدظله (اي  خامنهاهللا    اسالمي در انديشه آيت   

است؛ براي اين كار، بيانات ايـشان   شده استفاده) Thematic analysis( مطالب، از روش تحليل مضمون
شده و پس از فراخـواني آنهـا          صورت فيش گردآوري     آثار ايشان به   از پايگاه اينترنتي دفتر حفظ و نشر      

  .اند شده هايي با ارتباط بسيار زياد براي ادامه تحليل انتخاب افزار، فيش در نرم

 شناسي پژوهش  روش-الف
گيـري از     هاي كيفـي و بـا بهـره         شده در اين پژوهش، تحليل مضمون از انواع تحليل          روش استفاده 

هـا   هـاي كيفـي، الزم اسـت داده        براي دستيابي به نتيجـه مفيـد در تحقيـق         .  است MAXQDAافزار    نرم
ي حياتي از تحقيق كيفي بوده، مستلزم         ا  ها مرحله   تحليل داده . شوند  صورت روِشمند، بررسي و تحليل      به

 .كردن آنها با مفاهيم انتزاعي سطح باالتر است ها و مرتبط اقدام اساسي براي گردآوري داده

 هاي تحليل مضمون ويژگي- 1
هـاي كيفـي و       تحليل مضمون، روشي براي شناخت، تحليل و گـزارش الگوهـاي موجـود در داده              

هـايي غنـي و تفـصيلي         هاي پراكنده و متنوع را به داده        هاي متني است و داده      فرايندي براي تحليل داده   
هاي  بنياد و روش ريه دادههاي كيفي مانند تحليل گفتمان، تحليل محتوا، نظ برخالف روش . كند  مي  تبديل

باشـد، وابـسته نيـست و از آن           مشابه آنها، تحليل مضمون به چارچوبي نظري كه از پيش وجودداشـته           
 تـا   151: 1390زاده،    شـيخ (كـرد     هاي نظري متفاوت و براي امور مختلف استفاده         توان در چارچوب    مي

 در متن و ارائه آنها در قالـب         محصول تحليل مضمون، توصيف مفاهيم و الگوهاي مهم موجود        ). 158
. بـرد   توان بهـره  پارچه است؛ براي تشريح چگونگي اين الگوها از شبكه مضامين مي طرحي كالن و يك 

دهنـده و      مضامين فراگير، مضامين سـازمان     -مندكردن سه سطح از مضامين        شبكه مضامين حاصل نظام   
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هاي تحليل    شده، ويژگي   با توجه به مطالب بيان    .  ميان آنهاست    و ايجاد و نمايش رابطه     -اي  مضامين پايه 
 :توان چند مورد دانست مضموني را مي

 اي از متون؛ هاي معنايي در متن يا مجموعه روشي بسيار سودمند در يافتن بزنگاه -1

 ها، احساسات و تجارب صاحب سخن؛  تكيه بر دريافت-2

 هايي با حجم زياد؛  اهميت اين روش درباره متون و داده-3

سـازي و    بنـدي، خالصـه     ترين مفاهيم درون متن با استفاده از جزءبندي، مقولـه           آوردن مهم   دست  به -4
 بازسازي؛

 . سهيل جستجوي الگوهاي موجود در متن -5

   شناسايي مضمون- 2
تـوان    و مفاهيمي است كه درصورت فهم درست آنهـا مـي          ) ها  ايده(ها    هر متن يا داده، داراي طرح     

هاي    داده  اي مهم درباره    مضمون يا تم، دربردارنده نكته    . آورد  دست  صلي متن را به   ساختار و چارچوب ا   
كند كه حاصل كـشف       مي  ها را بازنمايي    مرتبط با پرسش پژوهش است و مفهوم و معنايي عميق از داده           

منـد اسـت كـه در         نظـام   مـضمون يـك طـرح و اصـل عينـي            «. الگوي مظمي در روابط ميان آنهاسـت      
اسـاس در آن، همـان      . داده، بـسط پيداكنـد      دارد خـود را سـازمان       ، جهان نويسنده ميل   وحوالي آن   حول

ــه آن را     ــاختاري ك ــد از پوشــش س ــه باي ــي ك ــاني و مخف ــت پنه ــاني اســت، آن هوي ارتباطــات پنه
هـاي اصــلي يــك اثــر، معمــاري پنهــان آن را   مــضمون. كــشيد و آشــكاركرد اســت، بيــرون دربرگرفتـه 

 و   داده  مـضامين، اغلـب در اثـر، توسـعه        . انند كليد نظام آن را بـه مـا بدهنـد          آورند و بايدبتو    وجودمي    به
» دهـد   هـاي ذهنـي ناخودآگـاهي نويـسنده خبرمـي           تكرار و ازسرگيري، از دغدغه    . شوند  مي  ازسرگرفته

 ).86: 1394معين،  بابك(

 هاي شناخت مضامين   روش- 3
صورت آشـكار در       برخي از مضامين به    داديم، روشن شد كه       با توجه به تعريفي كه از مضمون ارائه       

مضمون چـه   «متن وجوددارند و برخي را با مداقه در متون بايديافت ولي پرسش اصلي، اين است كه                 
تـوان پاسـخي      هاي كيفي نمـي     ؛ با اينكه در تحقيق    »كرد؟  هايي دارد و از كجا بايد آن را شناسايي          ويژگي

در شناخت  . برد كه راهنمايي مناسب براي ما باشند         نام هايي را   توان ويژگي   داد، مي   روشن و صريح ارائه   
رساند كه برخي     تواند به شناخت مضامين ياري      هاي موجود در متن مي      مضمون، توجه به برخي ويژگي    
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توجه به كلمات تكراري، توجه به كلمات مكنون، توجه به كلمات كليدي، مقايسه : اند از از آنها عبارت
 )162: 1390زاده،  شيخ( مهم، جستجوي اطالعات مفقود هاي سنجي، كاوش موضوع و هم

 بندي مضامين  عناوين و طبقه- 4
زمـان  ] مواردي ماننـد  [است؛ براي نمونه براساس       شده  هايي متفاوت درباره مضامين ارائه      بندي  طبقه

مراتب مضمون در قالب مضامين، جايگاه مضمون در    شناخت مضمون، ماهيت مضمون در متن، سلسله      
ضامين، قابليت مشاهده مضمون در متن، منشأ شناسايي مضمون، نقـش مـضمون در تحليـل و                 شبكه م 

هـاي آن،   كـه يكـي از پركـاربردترين روش   . انـد  كـرده  بنـدي  ثبيت موقعيت مضمون، مـضامين را طبقـه       
 : جايگاه مضمون در شبكه مضامين است بندي با توجه به طبقه

  فراگير يا كانون شبكه؛-1

 يا واسط؛دهنده   سازمان-2

 . پايه يا نكات كليدي متن-3

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بندي مضامين طبقه: 1نمودار 

 فرايند تحليل مضمون- 5
اول، : سرگذاشـت   اساسـي را بايدپـشت     براي انجام پژوهشي با روش تحليل مضموني، سه مرحلـه         

 برخي  .تجزيه متن؛ سپس بررسي متن و كدگذاري و در مرحله نهايي، بازسازي و توليد گزارش نهايي               
 :اند داده ، فرايند تحليل مضمون را در شش مرحله توضيحبراون و كالركمانند 

 ها؛  آشناشدن با داده-1

  ايجاد كدهاي اوليه؛-2
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 ها ميان كدها؛ دنبال مضمون  جستن به-3

 ها؛  بازبيني مضمون-4

 ؛ ها گذاري مضمون  تعريف و نام-5

 ).101 تا 77: 2006، بروان و كالرك( توليد گزارش نهايي -6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرآيند تحليل مضمون: 2نمودار 

  

   چارچوب تحليلي پژوهش-ب
هاي پژوهشي روي متون است و اغلب، هنگامي كـاربرددارد كـه بـا     تحليل مضمون، يكي از روش  

بنـدي،    يافته، بخـش    هاي متن كاهش    روش، داده   با استفاده از اين     . روباشيم  ها روبه   حجمي عظيم از داده   
شوند كه مفاهيم و الگوهـاي موجـود در           مي  اي بازسازي   گونه  شوند و سپس به     مي  بندي و تلخيص    قولهم

اي براي شناسايي، تحليـل و گـزارش الگوهـا در             شوند؛ اين روش، شيوه     ها استخراج   متن از درون داده   
ــا اســتفاده از ايــن شــيوه، دســت  درون داده ــا جزئيــات غنــي ســازمان كــم داده هاســت؛ ب فتــه، يا  هــا ب
ها و اظهارها در      برخي مضامين، وسيع و فراگير هستند و به انواعي گوناگون از جلوه           . شوند  مي  توصيف

 ,Boyatzis (دهنـد   مـي  ترند و به اظهارهـايي خـاص ارجـاع    شوند اما برخي اختصاصي متن مربوط مي

1998: 36.( 
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 توسـعه نـوعي تبيـين    دنبـال  بـه ) Grounded Theory(خالف گراندد تئوري   در تحليل مضمون بر
 است كه در دل متن، نهفته است و          روايتي يا نظريه نيستيم بلكه هدف، استخراج الگو يا مدلي مفهومي          

هـا وجودنـدارد؛ پـس روش تحليـل           بندي نظريه جديدي براي توصـيف يافتـه         ضرورتي براي صورت  
كنـد   ا بررسي و استخراج دهد كه مضامين موجود در متن ر        مي  براينكه به پژوهشگر امكان     مضمون عالوه 

اين مقاله قصددارد با كمـك      . شود  مند از مضامين و روابط ميان آنها نيز منتج          تواند به الگويي نظام     و مي 
هاي مانـدگاري انقـالب       اي از مضامين مؤلفه     آمده از بيانات رهبري، به شبكه       دست  مضامين و مفاهيم به   

  .خواهدداد ي مقاله را تشكيلاسالمي برسد كه درنهايت اين شبكه، چارچوب تحليل

   مفاهيم-ج

   مانايي- 1
ترين هدف و درحقيقت، هـدف وجـودي        ماندگاري هر نظام سياسي و درواقع هر حكومتي، اصلي        
واحـدهاي سياسـي كـه امـروزه در قالـب      . آن حكومت يا نظام سياسي در مسير حركـت خـود اسـت         

دنبال   دنبال تحقق اين هدف و سپس به        كشورهاي گوناگون با مرزها مشخص محدود هستند در ابتدا به         
قرن . هاي گوناگوني قالب تعميم است      تثبيت و ارتقاي اين ماندگاري هستند چراكه ماندگاري در قالب         

خصوص در منطقـه غـرب آسـيا بـه      ها معروف است و در اين قرن، كشورها به       نوزدهم به قرن انقالب   
هـاي   انـد؛ ايـن تغييرهـا در قالـب     عي تغييركـرده نـو  اند و هريك به    تغيير و تحوالت اساسي، دچار شده     

اسـت؛ اغلـب ايـن تغييرهـا بـا اهـداف و               گوناگوني نظير اصالحات يا رفرم، كودتـا يـا انقـالب بـوده            
هـا،    ترين هدف پس از هر تغيير براي هريـك از ايـن مجموعـه               هايي خاص، محقق شدند و مهم       آرمان

اندگاري هريك از اين تغييرهـا درراسـتاي اهـداف          است؛ بررسي م    طورمسلم، حفظ اين تغييرها بوده      به
ها يكي از كارهايي است كـه پژوهـشگران حـوزه انقـالب بـه آن                  هاي اصلي اين حركت     اوليه و آرمان  

هـا و     خواهند ميـزان كـارايي و مانـدگاري ايـن حركـت             داشته و دارند؛ درواقع، پژوهشگران مي       اهتمام
آورده، از آن در جهت تعميم و ساخت فرضيه           دست  ا به همچنين ميزان انحراف يا داليل شكست آنها ر       

 .بگيرند هاي خود بهره و درنهايت، نظريه

معتقـد اسـت كـه انقـالب     ) العـالي  مدظله(اين پژوهش براساس منظومه فكري رهبر معظم انقالب       
 ها و دنبال تحقق آرمان اسالمي پس از قريب به چهل سال از حيات بابركت خود، هنوز پابرجاست و به

 انقـالب،    اهداف خود در حركت است؛ اين ماندگاري در نظر بسياري از انديـشمندانِ منـصفِ حـوزه                
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است؛ همچنين، رهبر معظم انقالب در تعابير گوناگون بـر عنـصر مانـدگاري                شده  بارها تأييد و ستايش   
يشان در بياناتشان اند؛ ا طورمؤكد تأكيدداشته هاي دنيا به به ساير انقالب  عنوان يك ويژگي ممتاز نسبت      به

هـاي     اين انقالب كه سـبب پايـداري        علت ماندگاري «: فرمايند  درباره راز ماندگاري انقالب اسالمي مي     
؛ ايشان ايـن مـورد را گـوهري نايـاب درون مـردم ايـران                »است  مقدس مردم شد، ايمان اين مردم بوده      

عنوان حركتي مستمر كـه   مي به؛ درخصوص تداوم انقالب اسال    )16/2/80مقام معظم رهبري،    (دانند    مي
هـاي    ها و آرمـان     است، رهبري معظم انقالب معتقدند كه هدف        درحقيقت سبب ماندگاري انقالب شده    

كـرد و   ها انسان را به سمت خـودش جـذب     انقالب اسالمي با فطرت مردم، هماهنگ بود و دل ميليون         
كنند چراكـه      در اين جهت حركت    گونه بيدار شده،    ها اين   اين حركت، خواست الهي بود كه اين فطرت       

خواهدكرد و ما ايـن       هركس در مسير الهي و براي خداوند كاركند، خدا نيز همه را به سمت او هدايت               
تر از پـيش      صورت باشكوه    و تكرار آن را در هر سال به        1357ودوم بهمن سال      دست الهي را در بيست    

رنگ نشده، بلكه هر سـال،        تنها كم    اين حضور، نه   دارد و   بينيم كه از همراهي مردم با انقالبشان نشان         مي
در تقرير بيان مقام معظم رهبري درخـصوص مانـدگاري انقـالب و تـداوم آن                . شود  مي  تر ديده   پررنگ

صورت مـشخص از يـك    صورت مستمر و درراستاي اهداف واالي خود بايدگفت كه اين حركت به      به
اسـت و از ايـن حيـث،          شده  شود، تمييزداده   يد مي سرعت ناپد   اثر همچون موج كه به      حركت كوتاه و كم   

رغـم تمـام    شـدن بـه   رنـگ  مانايي انقالب اسالمي، امري مستمر و حركتي طوالني بدون انحراف يا كـم      
  . است بردن آن بوده فشارها براي ازميان

    انقالب- 2
منظور از   «شود كه   شود و دانسته    براي بررسي ماندگاري انقالب اسالمي، بايد مفهوم انقالب تعريف        

 است، بـه معنـاي      revolutionاز نظر لغوي، انقالب كه معادل التين        . »انقالب در اين پژوهش چيست؟    
شدن، برگشتن، تغيير كامل و مشخص در چيزي و تعاريف فلكي نظير چرخش  دگرگون: است زير آمده

 انديـشه سياسـي     تعاريفي گونـاگون از مفهـوم انقـالب در        ). 19: 1374محمدي،  (دوراني و نظير اينها     
، انقالب يعني جانـشيني فـوري و        كرين برينتون در نگاه   : شود  مي  وجوددارند كه به بخشي از آنها اشاره      

اي ديگـر از      جاي مجموعه   نداشتند، به    حاكميت را دردست    بدون هماهنگي و با شدت عمل گروهي كه       
: 1362كرين برينتـون،  (كردند  مي ، مديريت كشور در دست آنها بود و حكمراني       اين   از  افراد كه تا پيش   

همراه با تحول و سرعت و مبنـايي و بـا خـشم و خـشونت                » حركتي«، انقالب،   هانتينگتوندر نظر   ). 2
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ها و اسـاطير حـاكم بـر يـك جامعـه و همچنـين بـر نهادهـاي مـديريت سياسـي و                          داخلي در ارزش  
: 1370هـانتينگتون،  (يتي اسـت  هـاي حـاكم   هاي آنها و برنامه  هاي اجتماعي و رهبران و فعاليت       ساخت

، انقالب را نوعي سركشي و حركت همراه با خشم مردم يـك منطقـه ضـد نظـام                   مطهريشهيد  ).  385
 ).29: 1361مطهري، (دنبال نظمي جديد و مطلوب هستند  داند كه به حكومتي موجود در آن كشور مي

عنـوان    بـه اي خامنـه اهللا   زد آيـت  اما درراستاي اهداف اين پژوهش بايد به سراغ تعريفي از انقالب ن           
رهبر جمهوري اسالمي ايران رفت تا اين تعريف، مبناي پژوهش حاضر قرارگيرد زيرا ايـشان از ابتـدا                  

طورعلمي  شد و پس از آن در تكوين و تثبيت انقالب، به آغاز) ره (خمينيدر نهضتي كه به رهبري امام 
 قرابت را در نظر و عمل با يك انقـالب تمـام و              و عملي حضورداشتند و از اين حيث، ايشان بيشترين        

اند و درخصوص انقالب و مسائل آن، فهمي بهتر دارند؛ ايشان انقالب را حركتـي مـستمر                   كمال داشته 
هـا    طورصرف، يك واقعـه تـاريخي كـه در تقـويم            باره نيست؛ يعني انقالب به      دانند كه دفعي و يك      مي
اي   كرد كه عـده     گونه برداشت   نديشه ايشان نبايد از انقالب اين     در ا . شود و به تاريخ بپيوندد، نيست       ثبت

كردنـد؛    كردند و درنهايت حكومتي را سركوب       ها آمدند، شعاردادند، فعاليت     در مدتي محدود به خيابان    
دانند؛ درواقع اين واقعـه تـاريخي و حركـت مـردم، بخـشي از                 گونه نمي   ايشان، تعريف انقالب را اين    

انقـالب،  . شـود  كنند كـه تمـام نمـي    مي انقالب را حقيقتي ماندگار و دايمي مطرحانقالب است؛ ايشان،   
يعني دگرگوني، يك دگرگوني عميـق و ايـن عمـق، ظـرف مـدت محـدود شـش مـاه يـا يـك سـال                           

شود،   هاي يك انقالب، ظرف مدت كوتاه، محقق نمي         شود؛ درواقع اهداف، شعارها و آرمان       نمي  حاصل
باشد و ايـن صـيرورت، جـاي توقـف و ايـستادن               داشته  ر گذر زمان ادامه   پس نياز است كه اين تغيير د      

ها، آن را     دور از انحراف    كه افراد بتوانند به     انقالب با اهداف مقدس در حال حركت است تازماني        . ندارد
  ).25/06/94مقام معظم رهبري، (كنند فلذا انقالب يك حركت دايمي و هميشگي است  همراهي

گيـري يـك انقـالب و شـناخت      دنبال يافتن داليل شـكل  ها به   ان حوزه انقالب  پرداز  برخي از نظريه  
اما ) Landman, 2000: 92؛ 11: 1375كاپالن، (كنند  دقيق آن هستند كه از وقوع آن در آينده جلوگيري

عنوان يك پديده مثبت اسـت و ايـشان انقـالب را امـري                  به انقالب به    اي  خامنهاهللا    نگاه حضرت آيت  
هـا و  طورصـرف در تحليـل   دانند و معتقدند كه انقالب، امري انتزاعي نيست كـه بـه            ثبت مي واقعي و م  

ايـشان انقـالب را امـري    . عنوان يك پديده منفي يادكنند     ها باشد و حتي در برخي محافل از آن به           كالم
نـوعي، جوشـش مـردم        دانند و آن را حركـت تـوده مـردم و بـه              واقعي و حركتي مستمر و عمومي مي      

دنبـال سـعادت و رسـتگاري         دهند و بـه     مي  اند، انجام   انند كه ضد ظلم و ستمي كه بر آنها رواداشته         د  مي
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  .حقيقي هستند
دنبال عزت و اعـتالي يـك ملـت         ، انقالب حركتي است كه به     اي  خامنهاهللا العظمي      در انديشه آيت  

ـ              بوده، مي  اي   شان معتقدنـد كـه عـده      خواهد شرّ اجانب و استعمارگران و ظالمان را از مردم دوركند؛ اي
دادن چهره انقالب هـستند؛       كردن و منفي نشان     دنبال خراب   ويژه درخصوص انقالب اسالمي ايران، به         به

نـوعي از انقالبـشان       دنبال تعابير منفي و زننده از انقالب هستند تا مردم را بـه              حتي در محافل علمي به    
طور كـه نظـام اسـتبدادي پادشـاهي در ايـران              هماندلسردكنند؛ اما رهبر انقالب معتقدند كه درنهايت،        

رشـد    يافته، راه عالج و حركت روبه       رفت، اين مورد بايد در سطوح ديگر تعميم         وسيله انقالب ازميان    به
مقــام معظــم رهبــري، (مــردم و حتــي بــشريت، همــين صــيرورت در مــسير اســتمرار انقــالب اســت 

24/06/78.(  

 )العالي مدظله(در انديشه مقام معظم رهبري هاي مانايي انقالب اسالمي   مؤلفه-د
هاي ماندگاري انقالب اسالمي در انديشه مقام معظّم رهبري         هدف اصلي اين مقاله، استخراج مؤلفه     

بـا توجـه    . است  شده  گرفته  است كه براي تحقّق اين هدف، از روش تحليل مضمون بهره          ) العالي  مدظلّه(
 سـابقه پژوهـشگران در حـوزه انديـشه رهبـري، ابتـدا              گرفته در اين حـوزه و       هاي صورت   به پژوهش 

فـيش بـا    ) 100(صورت كلي احصاشد كه بـالغ بـر صـد             فكري، به   هاي مربوط به موضوع روشن      فيش
  و انجـام     MAXQDAافزار    ها در نرم    با فراخواني فيش  . شد  گردآوري» بسيار باال «و  » باال«درجه ارتباط   

براي پژوهش حاضر   » بسيار باال « فيش با درجه ارتباط      22 و   اي   مضمون پايه  22كدگذاري اوليه، تعداد    
 .شدند انتخاب

  هاي مرتبط با آنها اي و فيش مضامين پايه: 1جدول 
 اي مضامين پايه   ها فيشرديف

1 

آنچه مهم است، اينكه نظام جمهوري اسالمي، يك ساخت حقوقي و رسمي 
المي و انتخابات دارد كه آن قانون اساسي، مجلس شوراي اسالمي، دولت اس

).24/09/87مقام معظم رهبري، (است كه البته حفظ اينها الزم و واجب است 

حفظ ساختار حقوقي 
حكومت مطابق قانون 

 اساسي

2 

. ، اساس حركت بر پايبندي به مباني هست)ايران(در نظام جمهوري اسالمي 
اليت شود، يعني و مي عنوان مبدأ مشروعيت اين نظام محسوب آن چيزي كه به
، مشروط است به پايبندي بر )جامع الشرايط(شود به فقيه  مي الهي كه منتقل

 ).14/03/85مقام معظم رهبري، (احكام الهي 

وجود جايگاه رهبري 
 و واليت فقيه
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  هاي مرتبط با آنها اي و فيش مضامين پايه: 1ادامه جدول 
 اي مضامين پايه   ها فيشرديف

3 

بودند، در خود  گرفته ز نظر امام و مكتب امام درسنويسندگان قانون اساسي كه ا
اند؛ پايبندي به مقررات اسالمي  بخش انقالب را گذاشته اين قانون، عامل تداوم

 .بخشيدن به قانون، مشروط بر اينكه طبق اسالم باشد و مشروعيت

بودن قوانين  مشروع
درصورت انطباق با 

 اسالم

4 

قيقي، يك هويت حقيقي و واقعي هميشه در دلِ ساخت حقوقي، يك ساخت ح
كرد؛ آن ساخت حقيقي و واقعي و دروني، مهم  را بايدحفظ) آن(وجوددارد؛ او 

: هاي جمهوري اسالمي است است؛ آن ساخت دروني چيست؟ همان آرمان
ها، سعي براي ايجاد برادري و برابري،  عدالت، كرامت انسان، حفظ ارزش

 اينها آن اجزاء ساخت حقيقي و باطني اخالق، ايستادگي در مقابل نفوذ دشمن؛
 ).24/09/87مقام معظم رهبري، (و دروني نظام جمهوري اسالمي است 

حفظ ساختار و 
 هويت حقيقي نظام

5 

و مكتب سياسي ايشان قادر به چنين كار بزرگي ) ره(اين ملت بدون امام خميني 
كه گستره  آن حتّي كند  مكتب سياسي امام ميداني را بازمي. نبود) انقالب اسالمي(

تر است؛ امام در مكتب سياسي خود زنده است و  از تشكيل نظام اسالمي هم وسيع
تا اين مكتب سياسي، زنده است، حضور و وجود امام در ميان امت اسالمي، بلكه 

 ).14/03/83مقام معظم رهبري، (در ميان بشريت، منشأ آثار بزرگ و ماندگار است 

  پايبندي به فلسفه
 و مكتب سياسي

 سياسي امام

6 

جانبه  هاي ديگر، متفاوت است؛ يك انقالب همه  انقالب انقالب اسالمي با همه
كه اسالم ابعاد معنوي و اخالقي دارد،  طوري همان. است؛ مثل خودِ اسالم است

ابعاد الهي دارد، انقالب اسالمي هم داراي ابعاد مختلف بود و راز ماندگاري 
ترشدن اين انقالب در سطح منطقه و جهان،  روز زنده انقالب اسالمي و روزبه

 ).14/03/87مقام معظم رهبري، (همين ابعاد گوناگون آن است 

توازن و همراهي 
ابعاد گوناگون 

انقالب با نيازهاي 
 بشر

7 

بيشترين تأثير را در پيروزي و ماندگاري انقالب در كشور اسالمي » دو ويژگي«
هاي  ست از اينكه مبناي اين انقالب، ارزشا يكي از اين دو، عبارت: داشت

 ).20/11/68مقام معظم رهبري، (ديني و اخالقي و معنوي بود 

هاي  بر ارزش مبتني
ديني و اخالقي و 

 بودن معنوي

8 

 اراده و خواست مردم در  برپايه) اسالمي(كه انقالب ) است(ديگر اين » ويژگي«
، )اسالمي( پيروزي انقالب ماند؛ يعني پس از  حكومت باقي تشكيل و اداره

ماند  عنوان يك عنصر براي انقالب باقي نشد و به اهميت نقش مردم از آنها سلب
 ).20/11/68مقام معظم رهبري، (

اراده مردم در 
دادن و  شكل

 مديريت حكومت
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9 

كردند و  ان از دل آرزوهاي تاريخي خودشان، جمهوري اسالمي را علمملت اير
جور در آرزوهاي  كه يك نظامي اين سرپاكردند؛ خوب، بديهي است وقتي

دارد، اين نظام ماندني است؛ اين نظام قابليت بقا دارد، قابليت  ديرين مردم ريشه
افتاد  اين اتفاقرشد دارد، ريشه ميدواند و دشمني با اين نظام، آسان نيست و 

 ).24/09/87مقام معظم رهبري، (

عالقه تاريخي مردم 
كردن  كن براي ريشه

حكومت سلطه و 
 رسيدن به آزادي

10 

راز ماندگاري نظام جمهوري اسالمي بر ريل انقالب و بر خطوط اصلي امام 
است؛ هيچ، نبايستي اين شفّافيت را، اين صراحت  بزرگوار، همين صراحت بوده

در مقابل مخالفان، در مقابل دوستان، در مقابل دشمنان، مواضع . داد ترا ازدس
كنند،  توانندعوض ها را مي تاكتيك. جمهوري اسالمي بايد مواضع شفّافي باشد

اصول، همچنان مستحكم بايدبماند؛ ] اما[ كنند  توانندعوض هاي كار را مي شيوه
ام معظم رهبري، مق(اين راز استحكام انقالب و راز پيشرفت كشور است 

19/11/92.( 

صراحت و شفّافيت 
مواضع جمهوري 

 ياسالم

11 

هاي نظام جمهوري اسالمي كارگذاشت  عنصر مهم ديگري كه امام آن را در پايه
ستيزي است؛  ستيزي و سلطه و بحمداللَّه مايه ماندگاري نظام شد، مسئله دشمن

كرد و نه گذاشت كه  امام يك لحظه نه خود از كيد و مكر و حيله دشمن غفلت
 ).14/03/80مقام معظم رهبري، (كنند  مسئوالن غفلت

ستيزي و  دشمن
ستيزي از  سلطه

عناصر ماندگار 
 انقالب اسالمي

12 

مسئوالن كشور .  خودآگاهي استاين سه خصوصيت، تقوا و شجاعت و
چه يك مدير دولتي، چه يك قاضي دادگستري، چه : كند؛ در همه قوا نمي فرق

يك نماينده مجلس، چه عضو شوراي نگهبان، چه عضو مجلس خبرگان، چه 
باشند تا كشور  مسئوالن نيروهاي مسلّح، بايد اين سه خصوصيت را داشته

 ).19/10/80مقام معظم رهبري، (ناپذير باشد  آسيب

حفظ تقوا و 
شجاعت و 
 يخودآگاه

13 

جور  زوهاى بزرگ در دنيا همين آر پذير نبود؛ همه بدون مبارزه، اين نظام، تحقق
 مردم  وجودآمد؛ اگر مبارزه  پايدارى نظام هم با مبارزه بهحفظ نظام و. است

نبود، اين هاى مختلف   مسئوالن در ميدان  امام نبود، اگر مبارزه نبود، اگر مبارزه
  ).04/03/93مقام معظم رهبري، (رفت  مي ماند و ازميان نمي نظام باقى

 

  مجاهدت و مبارزه
هاى  در ميدان

 فمختل



  
)العالي مدظله(معظم رهبري هاي مانايي انقالب اسالمي در منظومه فكري مقام  مؤلفه

 

  
 

117

  هاي مرتبط با آنها اي و فيش مضامين پايه: 1ادامه جدول 
 اي مضامين پايه   ها فيشرديف

14 
همان فلز است؛  در انقالب بزرگ ما هم، جوهر خلوص، مايه ماندگاري آن شده

 ).26/10/72مقام معظم رهبري، (نابي كه امام بزرگوار، مظهرش بود 

اخالص از عناصر 
ماندگار انقالب 

 اسالمي

15 

جمعي از بهترين و : بسيج، رمز پايداري و ماندگاري و عزت ملي است
محابا  دارد، بي اي كه كشور و نظام به آن احتياج ترين مردم در هر عرصه مؤمن

 توان خودشان را كف دست بگيرند، بياورند توي ميدان، اجر و  هواردشوند، هم
مقام معظم رهبري، (مزدي هم نخواهند، نام و نشاني هم برايشان مطرح نباشد 

04/09/88.( 

بسيج از عناصر 
ماندگار انقالب 

 اسالمي

16 

حلّ مشكالت . است اش به مردم بوده امتياز بزرگ انقالب ما اين است كه تكيه
 نوعي باشد، فقط در سايه ملت ممكن خواهدشد؛ علّت اين هم كه هم از هر

دشمن تاكنون نتوانسته به اين كشور و اين نهضت آسيبي واردكند، همين است 
 ).28/11/73مقام معظم رهبري، (اند  كه مردم پشتوانه واقعي انقالب

پشتيباني واقعي از 
 بانقال

17 

) اين(رساند، همان عامل،  پيروزي را به) اسالمي ايران(آن عاملي كه انقالب 
خواهدداد؛ يعني اتكال به خدا و ايمان مردم به اسالم و تصميم  انقالب را تداوم

 الهي و اسالمي و وحدت كلمه، رمز پيروزي و تداوم  قاطع بر انجام وظيفه
 ).21/04/68مقام معظم رهبري، (انقالب است 

وحدت كلمه و 
 يهمبستگي مل

18 

هاى اسالم را  م، بارها گفتيم كه ما نتوانستيم خواستهگويي ما هميشه مي
ببخشيم؛ اين قطعى است اما ما راه زيادى در اين زمينه  طوركامل تحقّق به

طوركامل در اين كشور  ما نتوانستيم عدالت اجتماعى را به. كرديم طى
يك . دبشو گرفته وجودبياوريم اما خيلى از راه را جلو آمديم؛ نبايد اينها نديده به

و ] شد مى[هاى اشرافى   ثروت اين كشور، صرف تعدادى خانواده روزى همه 
 نقاط كشور  رسيد؛ امروز اقصى احياناً سرريز آن به چند شهر بزرگ مي

برخوردار از خيرات اين كشورند؛ اين حركت عظيم، حركت به سمت عدالت 
رهبري، مقام معظم ] (وجوددارد[ اجتماعى، حركت به سمت اخالق اسالمى 

17/10/93.( 

حركت در مسير 
 عدالت
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19 

واقعاً . است، خوب پيش رفتيم  سالي كه از اول انقالب گذشته38، 37ما در اين 
منامِ ذليل زير  گ افتاده  عقب كند، ايرانِ وابسته اگر كسي با چشم انصاف نگاه

است كه آمريكا و انگليس و  شده دست و پاي آمريكا و انگليس، امروز جوري
بندند براي اينكه امكانات موجود جمهوري اسالمي در  مي آيند صف بقيه مي

جور گسترش  توانند؛ يعني اين كنند و نمي نحوي مصادره منطقه را بلكه بتوانند به
 نظام اسالمي و ايران اسالمي كه آنهايي كه است عزّت اسالمي و عزّت پيداكرده

مثل دوران -كردند به ملّتها و ازجمله به ملّت ايران  مي با چشم تحقير نگاه
مقام ( امروز مجبورند مثل يك هماورد قدرتمند با او مواجه بشوند -طاغوت

 ).11/05/95معظم رهبري، 

پيشرفت و توسعه 
 عمومي كشور

20 

 برابر 25، تعداد دانشجويان ]تاكنون[از اول انقالب  علم و فنّاوري،  درزمينه
] نفر[اي هزار  خرده و  دانشجويان كشور، دويست است؛ اول انقالب، همه شده

بود، امروز نزديك پنج ميليون دانشجو در كشور مشغول تحصيل هستند؛ 
 ).01/01/96مقام معظم رهبري، ] (شده[مقاالت علمي شانزده برابر 

مي پيشرفت كمي عل
 به گذشته نسبت

21 

هاي كشور و مسئوالن اين كارها،  در طول چند سال گذشته، جوان
هاي استنادي  كنند كه رشد پيشرفت علمي كشور در پايگاه توانستندكاري

ايم سرعت پيشرفت علمي كشور در  معروف دنيا ركوردبزند؛ اينكه ما بارها گفته
من نيست، من كه خبرندارم، اين فالن سال، سيزده برابر متوسط دنيا بود، حرف 

شناسيد،  اند در دنيا و شماها آنها را مي اي كه معروف هاي استنادي را پايگاه
اين شوخي است كه سرعت حركت يك كشوري، . دادند گفتند و شهادت

 ).28/07/95مقام معظم رهبري، (سيزده برابر متوسط دنيا باشد؟ 

شتاب باالي رشد 
 علم در كشور

22 

است كه حقيقتاً از نظر معيار و  هاي زيرساختي، كارهايي در كشور شده درزمينه
سنجد، بسيار بزرگ و عظيم است؛ از  انسان با كشورهاي ديگر مي] كه[مقياسي، 
است؛ ظرفيت بنادر  هاي كشور در اين مدت، شش برابر شده راه: باب مثال

كه آب - است؛ سدهاي مخزني كشور كشور در اين مدت، بيست برابر شده
است؛ توليد برق كشور،   سي برابر شده-كنند مي شُرب و آب كشاورزي را تأمين

هاي  پيشرفت
زيرساختي كشور 

 پس از انقالب
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22 

پيش از  -است ده برابر ش57 غيرنفتي كشور، است؛ صادرات چهارده برابر شده
در دوران طاغوت، صادرات كشور تقريباً منحصر بود به نفت و ] يعني[انقالب، 

يك مختصري اشياي توليدي ديگر كه در جنب صادرات نفتي، تقريباً هيچ بود؛ 
 توليد محصوالت -است  برابر افزايش پيداكرده57امروز صادرات غيرنفتي 

؛ اينها ]است شده[دي پانزده برابر پتروشيمي سي برابر و توليد محصوالت فوال
كارهاي زيرساختي است؛ هر كشوري بخواهد تحرّك پيداكند، پيشرفت 

دارد؛ اين كارها در دوران انقالب  اقتصادي پيداكند، به اين چيزها احتياج
 ).01/01/96مقام معظم رهبري، (است  گرفته انجام

هاي  پيشرفت
زيرساختي كشور 

 پس از انقالب

  گذاري مضامين ي و نامبند  دسته- 1
اي با درجه اهميت و ارتباط بـاالي احـصاشده در مرحلـه پيـشين، بـا                   در اين مرحله، مضامين پايه    

دهنـده، توليـد و       شده و چهار مـضمون سـازمان        بندي  توجه به ميزان ارتباط و همبستگي ميان آنها دسته        
  )2جدول (.شد گذاري نام

  گزارش و توصيف نتايج- 2
گـذاري مـضامين    بنـدي و نـام   تبديل متن به جمالت و نيز بـه مـضامين، دسـته           پس از طي مراحل     

بندي دوباره و جديد و درنهايت، توليد گزارش نهـايي            دهنده و فراگير، در اين مرحله به مفصل         سازمان
 .پرداخت خواهيم

 »رهبري « دهنده  مضمون سازمان-2-1

 اي خامنــهاهللا  س از ايــشان، آيــتآغــازگر آن بودنــد و پــ) ره (خمينــيرهبــري انقــالب كــه امــام 
دارند، يكي از اركان پراهميت در جريان ماندگاري انقالب اسالمي و             اين مهم را برعهده   ) العالي  مدظله(

بـا شخـصيتي كاريزماتيـك و       ) ره (خمينـي هاي نظام مقدس جمهوري اسالمي است؛ امام          حفظ آرمان 
بـود؛ ايـشان      ع ايـران را بـه گـرد خـود درآورده           علمي و عرفاني، جوانان بسياري از اقشار اجتما         جذبه
بر وجه رهبري يك حركت سياسي، مرجـع تقليـد مـردم در امـور دينـي نيـز بودنـد و اعتبـاري                عالوه

 ).24: 1385جمعي از نويسندگان، (مضاعف از اين حيث نزد مردم داشتند 
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  هاي مانايي انقالب اسالمي ايران مؤلفه: 2جدول 
مضمون 
 فراگير

مضامين 
 دهنده مانساز

 اي مضامين پايه

 ي سياسي و مكتب سياسي امام پايبندي به فلسفه

 وجود جايگاه رهبري و واليت فقيه

 ستيزي از عناصر ماندگار انقالب اسالمي ستيزي و سلطه دشمن

 حفظ تقوا و شجاعت و خودآگاهي در رهبر

 رهبري

 افيت مواضع جمهوري اسالميصراحت و شفّ

 بودن قوانين درصورت انطباق با اسالم مشروع

 هاي ديني، اخالقي و معنوي بودن بر ارزش مبتني

 حفظ ساختار و هويت حقيقي نظام
 اسالم

 توازن و همراهي ابعاد گوناگون انقالب با نيازهاي بشر

  سلطه و رسيدن به آزاديكردن حكومت كن عالقه تاريخي مردم براي ريشه

 هاى مختلف  مردمي در ميدان مجاهدت و مبارزه

 دادن و مديريت حكومت اراده مردم در شكل

 اخالص مردم از عناصر ماندگار انقالب اسالمي

 بسيج از عناصر ماندگار انقالب اسالمي

 پشتيباني واقعي از انقالب
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. زند  دهنده در پژوهش حاضر را به همديگر پيوندمي         حقيقت، ديگر اركان سازمان   رهبري انقالب در  
اسالم و مردم، تحت فرماندهي و تدبير و درايت رهبري آگاه و شجاع به همديگر پيوندخورده، سـبب                  

پرداز اسالمي را نيز دارد و نوع حكومتش بر مردم، طبـق            رهبري، نقش ايده  . شوند  حفظ اين انقالب مي   
هاي دروني شخص رهبري كـه در قـانون اساسـي             ها و شاخص    ي اسالمي است؛ البته ويژگي    دستورها

رهبر انقالب درخصوص جايگاه    . شود  است، نيز سبب تقويت اين ركن مهم ماندگاري انقالب مي           آمده
بر پايبندي به مباني بـوده، واليـت الهـي            واليت فقيه معتقدند كه اساس حركت در نظام اسالمي، مبتني         

الشرايط در قالب     ترين منبع و مبدأ مشروعيت نظام جمهوري اسالمي كه به يك فقيه جامع              وان مهم عن  به
 شـارع   شود، يك شرط اصلي دارد و آن نيز پايبندي به احكـام شـرعي از ناحيـه        رهبر جامعه واگذارمي  

  . مقدس است
تفـاوت باشـد و       بـي بـه آنهـا       كند يا نـسبت     رهبر جامعه اگر  به احكام الهي و قوانين اسالمي پشت          

افتد و ديگر نيازي به اطاعت  مي يك از اين قوانين اعتنانكند، ازمشروعيت ازلحاظ نظري و عملي به هيچ
او نيست و بر كسي واجب نيست مطيع ايشان باشد و بلكه حتي جوازي هم براي اين كار وجودندارد                   

  ).14/03/85مقام معظم رهبري، (

  »اسالم « دهنده  مضمون سازمان-2-2
يكي ديگر از اركـان اصـلي و مهـم مانـدگاري انقـالب اسـالمي كـه بارهـا مقـام معظـم رهبـري                          

اسـالم  . هاي اسالمي و حفظ و تقويت آنهاسـت     اند، پايبندي به ارزش     به آن تأكيدفرموده  ) العالي  مدظله(
شـود ايـن انقـالب در مـسير           ناب محمدي، روح و هويت اصلي انقالب اسالمي است كه باعـث مـي             

برداشته، منحرف نشود؛ تأمين اين ركن مهم نيز بر دوش مردم است كـه رهبـري ايـن             خود گام درست  
عنوان يكي از خصوصيات اصلي       رهبر معظم انقالب درخصوص اسالم به     . سازد  انقالب، آن را ميسرمي   

 عنوان يك ويژگي ممتاز در ايـن        بودن به   اسالمي«حفظ و ماندگاري نظام اسالمي و انقالب معتقدند كه          
المللي اين انقالب در دنيا  و همچنين در مانـايي و               بين  انقالب وجوددارد كه بيشترين تأثير را بر چهره       

هـا    است؛ اين ويژگي، امروزه نيز محرك بسياري از حركت          هاي انقالب در ايران اسالمي داشته       موفقيت
شـود و     مـي   بـان دنبـال   طل  خواهـان و حقيقـت      در پرتو انقالب اسالمي ايران بوده، ازسوي برخي آزادي        

كـرد    و پيگيـري  هاي اسالمي، دينـي و اخالقـي مطـرح    توان آن را مبناي اين انقالب در قالب ارزش    مي
 ).20/11/68مقام معظم رهبري،(
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دار شـود،     عنوان يكي از اركان اصلي پايداري و مانـدگاري انقـالب اسـالمي، خدشـه                اگر اسالم به  
هـاي    هـا و ارزش     بيند و ايـن ضـرورت حفـظ آرمـان           مي  بدرحقيقت، روح و هويت اين انقالب، آسي      

هاي درست نخبگاني در اين جهت را مشخص مي كند؛ اين شاخص      اسالمي توسط آحاد ملت و تبيين     
بـر آن، از منـافع وجـودي انقـالب اسـالمي اسـت كـه                  هـاي مبتنـي     دهـد كـه اسـالم و ارزش         مي  نشان

  .وجود اين انقالب و نظام استتراز اصل  تغيير، سازش و معامله است و هم غيرقابل

 »مردم « دهنده  مضمون سازمان-2-3

هاي مهم و اركان اصلي ماندگاري انقـالب اسـالمي در انديـشه مقـام معظـم رهبـري                     از ديگر پايه  
هـاي خـود، در تمـام         نقش و حضور مـردم بـا جـان        . است» مردم«، عامل مهم و حياتي      )العالي  مدظله(

شهدا و ايثارگراني كه در طول      . شود  شد تا اين انقالب حفظ      مي سبب لحظات بحراني براي انقالب اسال    
هشت سال دفاع مقدس و پس از آن در تمام مقاطع حساس به داد اين انقالب رسيدند، باعث حفظ و                    

فقيه در جامعه است و اين يعني مردم سـبب              حضور مردم سبب افزايش مقبوليت ولي     . تثبيت آن شدند  
رهبر معظم انقالب درخـصوص     . شوند  هاي ديگر در ماندگاري انقالب نيز مي       ترشدن بيشتر پايه    محكم

ها و امتيازهـاي اصـلي انقـالب اسـالمي          ترين ويژگي   پشتيباني مردم از انقالب معتقدند كه يكي از مهم        
ايشان معتقدند كه مـشكالت ايـن كـشور در سـايه حـضور و          . گاهي چون مردم بود     ايران، داشتن تكيه  
اي كـه     رهبر معظم انقالب اعتقاددارند كه دليل اصلي و عمده        . وفصل خواهدبود   حل  لحمايت مردم، قاب  

بزننـد، پـشتيباني      طورجـدي آسـيب     تا اين لحظه، دشمنان اين نظام و انقالب نتوانستند به اين كشور به            
؛ همچنين ايشان دربـاره بـسيج   )28/11/73مقام معظم رهبري،    (است    حقيقي ملت ايران از انقالب بوده     

عنوان يكي از تشكيالت اصلي مردمي و حامي انقالب معتقدند كه بسيج، راز مانايي، پايداري             ردمي به م
دانند كـه در      ترين مردم مي    است؛ ايشان بسيجيان را جمعي از بهترين و با ايمان           و عزت اين كشور بوده    

مـام تـوان خـود را       درنـگ بـه ميـدان واردشـدند و ت           است، بـي    اي كه كشور به آنها نيازداشته       هر زمينه 
اند؛ رهبر انقالب، اين نكته را        داده  كنند و كارهايي بزرگ براي كشور انجام        كارگرفتند تا مشكل را حل      به

؛ )04/09/88مقـام معظـم رهبـري،       (داننـد     براي حفظ و مانايي انقالب اسالمي، بسيار حايز اهميت مي         
 جمعـي منبعـث از اسـالم در جامعـه           بودن اين انقالب و ايجاد نوعي روح و هويت          درحقيقت، مردمي 

 .شود روز بر تأثيرهايش در جهان افزوده ناپذير بوده، روزبه است كه اين انقالب، آسيب شده ايراني سبب
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  »كارآمدي « دهنده  مضمون سازمان-2-4
شود و حل مـشكالت جامعـه؛         مي  قابليت و توانايي يك نظام اجتماعي، در رسيدن به اهداف تعيين          

ود امكانات و موانعي كه در هر جامعه با توجه بـه اهـداف آن، متفـاوت اسـت؛ بـر ايـن                       آن هم با وج   
. شود مي اساس، كارآمدي برپايه مقوالتي ازقبيل توانايي، اهداف، امكانات، موانع و جوامع مختلف تبيين      

والن نگاه مقام معظم رهبري به مقوله كارآمدي نظام، بسيار اساسي است تاآنجاكه ايشان كارآمدي مـسئ               
بيانـات مقـام    (كند    مي  داند و ميان مشروعيت و كارآمدي، پيوند برقرار         نظام را شرط مشروعيت آنها مي     

 ).31/06/83معظم رهبري، 

كارآمدي انقالب و نظام اسالمي، يكي ديگر از اركان اصلي ماندگاري انقالب اسالمي اسـت؛ ايـن                 
دهـد،    مي  ي، عنصري است كه به ما نشان      نوعي، مكمل سه ركن اصلي ديگر است؛ يعني كارآمد          ركن به 

سال پس از انقالب    ) 40(سه ركن مردم، اسالم و رهبري در وضعيتي مطلوب در مدت قريب به چهل               
رهبر انقالب درخصوص كارايي و كارآمدي انقالب اسالمي و نظام معتقدند           . اند  كرده، ارتقايافته   حركت

است و طبق قانون اساسي اهداف نظام اسـالمي           داشته  يطوركامل كاراي   كه اين انقالب و نظام، تاكنون به      
هـاي    خصوص با وجود دشمني     هاي فراوان به    ها و كاستي    است؛ اين مورد به معني نبود ضعف        رفته  پيش

درك   روزافزون دشمنان انقالب نيست بلكه اين كارآمدي در مقايسه بـا وضـعيت گذشـته ايـران قابـل                  
و زيرساختي فراواني داشته كه ذيل وحـدت مردمـي، هـدايت     هاي كالن     ايران اسالمي، پيشرفت  . است

  .است ظهور رسيده  منصه  رهبري و پايبندي به اسالم به

  گيري نتيجه
حـال، ضـروري      هاي مانايي آن، يكي از كارهاي مهم و درعين          ها و مؤلفه    بررسي ماندگاري انقالب  

هاي اعالمي خـود       به اهداف و آرمان    هر انقالبي براي اينكه بتواند    . شناسي هر انقالب است     براي آسيب 
شناسيِ راهِ رفتـه خـود        ترديد بايد در مراحل مختلف پس از انقالب، به ارزيابي و آسيب             يابد، بي   دست  

كنـد؛ يكـي از       ريزي دقيق در جهت حفظ، تثبيت و رسيدن به اهـداف خـود حركـت                پرداخته، با برنامه  
هاسـت؛    هـا و سياسـت       ميزان پايبنـدي بـه آرمـان       هايي براي بررسي    هاي اين نگاه، وجود شاخص      الزام

نكـردن آنهـا    دارد و عـدم توجـه و رعايـت      ها، ماندگاري و تثبيت انقالب را درپي        پايبندي به اين مؤلفه   
 . خواهدشد تغيير مسير، انحراف يا حتي نابودي انقالب را سبب

انقـالب اسـالمي در     هاي مانايي     شد تا درراستاي پرسش اصلي پژوهش، مؤلفه        در اين تحقيق سعي   
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بـودن    هاي نوآوري و بديع     از جنبه . شوند  بندي  ، استخراج و دسته   )العالي  مدظله (اي  خامنهاهللا    انديشه آيت 
هاي   ، استخراج مؤلفه  MAXQDAافزار    بر استفاده از روش تحليل مضمون و نرم         پژوهش حاضر، عالوه  

سـال رهبـري انقـالب    ) 30(زديك به سي ماندگاري انقالب اسالمي از بيانات راهبر اين انقالب، طي ن     
هاي مـدنظر رهبـري در بررسـي ايـن            هاي اصلي ماندگاري، شاخص     بر استخراج مؤلفه    است كه عالوه  

خواهندكرد تا درراستاي تأمين منـافع اصـلي انقـالب و             ها كمك   است؛ اين مؤلفه    ها نيز احصاشده    مؤلفه
هايمـان بـسنجيم؛    ميزان هماهنگي خود را با آرمـان برداشته، هر لحظه بتوانيم   ماندگاري و تداوم آن گام    

هـاي    هاي نهايي و يافتـه      گرفت و نتايج آن در قالب جدول        اين امر با كمك روش تحليل مضمون انجام       
مانـدگاري  «ابتدا ادبيات موجود در حـوزه       . شدند  دهنده تنظيم   اي و سازمان    اصلي در قالب مضامين پايه    

  به حد تناسـب از نظريـات رهبـر انقـالب اسـالمي نيـز بهـره                  د، بنا شد و در هر مور      بررسي» ها  انقالب
اي و اوليـه       مـضمون پايـه    22له درخصوص انقالب اسـالمي ايـران،          با بررسي بيانات معظم   . شد  جسته

اسـالم،  «دهنـده اصـلي    شدند كه با بررسي دقيق آن موارد، مضامين در چهار مضمون سـازمان      استخراج
خـود، داراي دو مـضمون      » اسالم«دهنده    مضمون سازمان . اند  شده  بندي  قهطب» رهبري، مردم و كارآمدي   

هـاي دينـي، اخالقـي و        بودن بر ارزش    مبتني«و  » بودن قوانين درصورت انطباق با اسالم       مشروع«اي    پايه
دهنده ميزان اهميت اسالم در اين انقالب و ميـزان وابـستگي انقـالب بـه اسـالم              است و نشان  » معنوي
 سياسـي و مكتـب سياسـي امـام، وجـود جايگـاه رهبـري و واليـت فقيـه،                      ي به فلـسفه   پايبند«. است
ستيزي از عناصر ماندگار انقالب اسالمي و حفظ تقوا و شـجاعت و خودآگـاهي    ستيزي و سلطه  دشمن

از عوامل مانايي انقالب هستند كـه بـه بررسـي           » رهبري«دهنده ركن     اي تشكيل   ، مضامين پايه  »در رهبر 
پردازنـد و   هاي الزم وي بـراي حفـظ و حمايـت از دسـتاوردهاي انقـالب مـي            ويژگينقش رهبري و    

عنـوان    بـه » مـردم «عامـل   . كنند  مي  عنوان يكي از اركان مهم اين انقالب روشن         جايگاه واليت فقيه را به    
ترين ويژگي جمهوري اسالمي و انقالب اسالمي است كه نقشي بـسزا در دسـتيابي،                 ترين و مهم    اصلي

كردن حكومت سـلطه و       كن  عالقه تاريخي مردم براي ريشه    «. است  شبرد اهداف انقالب داشته   حفظ و پي  
دادن و مديريت  هاى مختلف، اراده مردم در شكل  مردمي در ميدان رسيدن به آزادي، مجاهدت و مبارزه

 حكومت، اخالص مردم از عناصر ماندگار انقالب اسالمي، بسيج از عناصر مانـدگار انقـالب اسـالمي،    
پشتيباني واقعي از انقالب، وحدت كلمه و همبستگي ملي و حفظ تقـوا و شـجاعت و خودآگـاهي در                

انـد؛ همـه اركـان        كـرده   ازجمله عناصري هستند كه در بيان رهبري، مانـايي انقـالب را تـضمين             » مردم
ز شده، وقتي به مرحله عمل و اجرا رسيده و باعث كارآمدي نظام جمهوري اسالمي شوند، حاي                 بررسي
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عنوان شـاهد عينـي دسـتاوردهاي انقـالب در اركـان              به» كارآمدي«اهميت خواهندبود؛ درواقع، مؤلفه     
اسـت ولـي بـا        هاي موجود در وضعيت فعلي جامعـه نبـوده          پيشين خواهدبود؛ اين مؤلفه، منكر ضعف     

 مقايـسه   اند، در   كرده  توجه به شرايط سختي كه از اولين روزهاي انقالب، دشمنان به ملت ايران تحميل             
هـاي   تـوان بـه شـاخص    خصوص مـي  است؛ دراين   شده  هاي بسياري حاصل    با پيش از انقالب، پيشرفت    

بـه گذشـته،      حركت در مسير عدالت، پيشرفت و توسعه عمومي كشور، پيشرفت كمي علمـي نـسبت              «
هاي زيرسـاختي كـشور پـس از انقـالب و حفـظ سـاختار                 شتاب باالي رشد علم در كشور، پيشرفت      

دهنـده    سـال انقـالب، نـشان     ) 40(كرد كه طي اين چهـل         اشاره» ومت مطابق قانون اساسي   حقوقي حك 
  . اند كارآمدي انقالب بوده

بودنـد؛ ايـن      فرمـوده   ها را به دفعـات مطالبـه        مقام معظم رهبري، لزوم استخراج و بررسي اين مؤلفه        
الب اسالمي بوده، حتـي در      شناسي انق   اي براي آسيب    تواند سنجه   مفاهيم توليدشده، طبق نظر ايشان مي     

ها بـر اصـول و        شود تا ميزان ماندگاري هريك از انقالب        هاي بزرگ جهان نيز بررسي      مقايسه با انقالب  
  . اهداف اعالمي خود، مشخص شود كه خود، پژوهشي مستقل است

  منابع

  منابع فارسي-الف
       هـا و     مبنـايي، رويـه   نظريه  : ؛ اصول روش تحقيق كيفي    )1385(استراس، آنسلم و جوليت كوربين

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: بيوك محمدي؛ تهران] ترجمه[؛ ها شيوه

    تـن؛ تهـران     ؛ ترجمه سيد مجيـد روئـين      هاي اجتماعي   ها و انقالب    دولت؛  )1376(اسكاچپول، تدا :
 .سروش

 ونيشناسـي نقـد مـضم       مفهـوم مـضمون و آسـيب      «؛  )1394پاييز و زمستان    (معين، مرتضي     بابك« ،
 .92 تا 77 ، ص 4؛ سال دوم، ش هاي ادب و زبان فرانسه پژوهش

  نشر نو: ؛ ترجمه محسن ثالثي؛ تهران چهار انقالب  شكافي كالبد؛ )1362(برينتون، كرين. 

  سمت: ؛ تهرانوقوع، فرايند و پيامدها: هاي انقالب نظريه؛ )1389(پناهي، محمدحسين. 

    ؛ ترجمـه حميـد الياسـي؛       بررسي نظري پديـده انقـالب     : بيانقال  تحول  ؛  )1363(جانسون، چالمرز
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 .اميركبير: تهران

     بوسـتان  : ؛ قـم  جستارهايي در انقالب اسالمي ايـران     : انقالبي متمايز ؛  )1385(جمعي از نويسندگان
 .كتاب

 بيانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي«؛ )01/01/96(اي، سيد علي  خامنه«. 

 ______) 28/11/73( هاي نمازجمعه  بيانات در خطبه«؛«. 

 ______) 20/11/68( تهران هاي نماز جمعه بيانات در خطبه«؛ « . 

 ______) 24/09/87( بيانات در ديدار استادان و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت«؛ « . 

 ______) 11/05/95( بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم«؛«. 

 ______)  16/2/80( در ديدار بسيجيان و پرسنل سپاه پاسداران استان گيالنبيانات«؛ «. 

 ______) 04/09/88( بيانات در ديدار جمع كثيري از بسيجيان كشور« ؛«. 

 ______)  26/10/72( بيانات در ديدار جمعي از پاسداران«؛«. 

 ______) 24/06/78( بيانات در ديدار جمعي از فرماندهان سپاه«؛«. 

 ______)  28/11/88( بيانات در ديدار جمعي از مردم آذربايجان«؛«. 

 ______) 25/06/94( بيانات در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى«؛«. 

 ______) 19/11/92( بيانات در ديدار فرماندهان و كاركنان نيروي هوايي ارتش«؛«. 

 ______)  19/10/80( بيانات در ديدار مردم قم«؛«. 

 ______) 17/10/93( بيانات در ديدار مردم قم«؛«. 

 ______) 19/10/94( ،»بيانات در ديدار مردم قم«. 

 ______)  28/07/95( بيانات در ديدار نخبگان علمي جوان«؛«. 

 ______) 04/03/93( دار نمايندگان مجلس شوراى اسالمىبيانات در دي«؛«. 
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 ______)  21/04/68( بيانات در مراسم بيعت اقشار مختلف مردم«؛«. 

 ______) 14/03/83( بيانات در مراسم پانزدهمين سالگرد رحلت امام خميني «؛)اهللا رحمه(«. 

 ______) 14/03/80( بيانات در مراسم دوازدهمين سالگرد رحلت امام خميني «؛)اهللا رحمه(«. 

 ______) 14/03/87( بيانات در مراسم نوزدهمين سالگرد رحلت امام خميني «؛)اهللا رحمه(«. 

 ______) 14/03/85( بيانات در مراسم هفدهمين سالگرد رحلت امام خميني «؛)اهللا رحمه(«. 

 روشـي  : تحليل مـضمون و شـبكه مـضامين       «؛  )1390پاييز و زمستان    (زاده، محمد و همكاران       شيخ
؛ سـال   انديشه مـديريت راهبـردي    ،  »هاي كيفي   ساده و كارآمد براي تبيين الگوهاي موجود در داده        

 .198 تا 151، ص 2پنجم، ش 

  شرح: ؛ تهران»هاي انقالب و انقالب اسالمي ايران نظريه«؛ )1390(عبداللهي، محسن. 

    محمد عبداللهي؛  ] ترجمه[؛  ها از كرامول تا كاسترو      مطالعه تطبيقي انقالب  ؛  )1375(كاپالن، لورنس
 .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي: تهران

    ناشـر  : ؛ تهرانهاي فرانسه و روسيه  مقايسه با انقالب  انقالب اسالمي در  ؛  )1374(محمدي، منوچهر
 .مؤلف

  انتشارات صدرا: ؛ قم اسالمي  انقالب پيرامون؛ )1361(مطهري، مرتضي. 

    محسن ثالثي؛    ؛ ترجمه   جوامع دستخوش دگرگوني     در   سياسي  سامان؛  )1370(هانتينگتون، ساموئل 
 . نشر علم: تهران

   منابع انگليسي-ب
 Boyatzis, R.E (1998), Transforming qualitative information: thematic analysis and 

code development, Saga publications. 

 Brinton, Crane (1965), The Anatomy of Revolution, ALFRED A. KNOPE, INC & 
RANDOM HOUSE, INC. 

 Landman, Todd (2000), Issues and Methods in Comparative Politics, Routledge, 
Inc. 



  
  )12پياپي (1397بهار و تابستان ، 1، شماره 6شناسي سياسي جهان اسالم، دوره   پژوهشي جامعه-دوفصلنامه علمي

 

  
 

128

 Skocpol, Theda (2015), States and Social Revolutions, Cambridge University 
Press. 

   منابع الكترونيكي-ج
              سايت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري به نـشانيwww.khamenei.ir)     آخـرين بازديـد

20/8/96(  

 Braun, Virginia; Victoria Clarke (2006). "Using thematic analysis in psychology". 
Qualitative Research in Psychology.,3.pp 77- 101. available online. at:  
https://www.researchgate.net/publication/235356393_Using_Thematic_Analysis_i
n_Psychology (last seen : 20/11/2017) 


