
 

DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.3.5 

 
  یاسیس تیهدا یالگو

 اندیشه سیاسی رهبر معظم انقالب در
 فرامرز عابدینی ،سیامک باقری چوکامی

 چکیده
 دی الژدخژید سه ژیاا اژدیخیسژ مه  ژ ت هلاژیاالژوژدخژ مکاژت م فژاسهاالژدخژ

ژ خ ژآبژیاالژکپژ قژ پژاسهاالژ مه عژیاا اژقمیخژدیخدژوژ   ال اژدخواژصتتخ،
ژخچل تهخژدید ژوژ قژتمه اژ خ ژآبژ هژغسمژ د ژیاالژ) پ(.ژول و  تژدخ لهخ ژ لدی ال 

اسهااژ مخاوژ ق لپژ دی الژیزژاه قپژز هدسژ مخ خدیخژاس ال.ژ مچملسدتژفقلدیبژ
و و  ژدخژیاد تپژاسهااژخ  مژ  اقژیاقا ژاساژ  م دژیاالژ)وستسمپ(.ژیاد تلپژ

د د؟ژالژاسهااژچپژیلگ  اژیخیئپژ ااسهااژخ  مژ  اقژیاقا ژدخژخص صژ دی 
کلهخژ لمد ژ لدتژدید ژ مسلهدژ)اؤیل(.ژخو اژکپژ میسژخاسدبژ پژوها ژی دژوما ژ پژ

 ملدژخیژ لمیسژ)گمیاددژتئ خس(ژ هژخو کمدژیاتمیوجژوژک خ سدژیالالژکلپژخو لاژااله 
گلایخ ژ متخلبژدخژژ845یادژ)خوش(.ژدخژی لدژول و  ژ هسژکسماژیخیئپژدید و و  

خسژ هزژیزژ سهاه ژخ  مژ  اقژیاقا تژیالتخمیجژ لدژوژ لهژ مخالاژی لدژفمی مدژکدگیی
یسژی لدژ مله سقتژ مه  ژ هژ ضم بژ پژداالژآ د.ژیزژ مخااژ قه  لپژ855 هتژگایخ 
 لهسژ لمهختاژوژیدخیکلاتژ ق لپژحهاللژ لد.ژدخژکدگلییخسژ یل خستژ ق للپژ101

                                                           

 باشد که بـا حمایـت پژوهشـگاه علـوم مقاله برگرفته از طرح پژوهشی الگوی هدایت سیاسی مطلوب می این
 به انجام رسیده است.  اسالمی امام صادق

 صادق امام اسالمی علوم پژوهشگاه سیاسی علوم دانشیار ،)نویسنده مسئول( ،s.bagheri6@gmail.com . 

 حسین امام جامع دانشگاه فرهنگی مهندسی دکتری ،dr.frasoabed@gmail.com. 
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 لهسژبژود لد  لهژ لپژ مل یگمی تاژوژ هطماژوژکمتاژوژخفتهخسژیزژ سهبژی لدژ ق للپ
 هژ مژح بژا عژیخت هطژآاههژ هژ ق لپژ یل خستژ ی خسژیاتم هطژگمد دژوژاه مژ ق لپ

اتژز سمپ ا،  ملدسژگمد لدژوژدخژگمتژخی  مد هژوژوسه د هژا خ یستژ دیخاپ پژ  ی لژ  
 لپژ اه لپژود لد ژ«ژیا لهبژاسهالاژتلمیزژااله ژوژیاقلا »کدگییخسژیاتخه اتژ ق لپژ

دخژح لژخ دژ کپهخچپژکمد ژیاالژوژ پژی لدژتمتسلبتژیلگل سژژ هژخی مکاسژ مپژ ق لپ
ژ دی الژاسهااژدخژیاد تپژاسهااژخ  مژ  اقژیاقا ژتدو دژگمد د.

 قله ژ دی التژاسهاالتژ دی الژاسهااتژیلگل تژیاد تلپژاسهالاتژژهای کلیدی:واژه
 س.ژژ  اقژخ  مژ

 بیان مسئله . 1

 میقرآن کر یۀآ 177در  «تیهدا»مفهوم های اسالمی است. هدایت از مفاهیم بنیادین آموزه
تکـرار  م،یقرآن کـر یکه برا یوصف نیترمهم تکرار شده است. آندر بار  455آمده و حدود 

اِس : »است تیشده، هدا آُن ُهدًی ِللنَّ ْْ تی» ( و227: بقره« )اْلُق آَن َیْهدی ِللَّ ْْ ْقاَوم ِإنَّ هَذا اْلُق
َ
« ِهَی أ

 خداونـد ریهم به ن یسبحان و گاه یبه خداگاهی  تیهدا ،میقرآن کر ا یدر آ .(1: اسرا )
 او بالـذا  اسـت امـ لیاصـ یبه خدا، اسناد آن به هاد تیاسناد هدا است. نسبت داده شده

بر این پایه، هادی  است. لیبالذا  و اص یآن هاد یتیاسناد به شئون هدا گرانیاسنادش به د
رسالت هـدایت دارنـد، امامـان و اولیـای انبیا  طور کهمختلفی دارد؛ همانهدایت سطوح و 

الهی، فقها و روحانیان، علما و همه دانایان به تناس  وسعت وجودی خود، وظیفه هـدایت 
عموم مسلمانان اسـت و افـراد  فهیوظ ،تیهدابه سوی حق را دارند. بر اسا  منابع اسالمی 

 هـایمسـئولیتو در  دارنـد تیمسـئول و در قبال مسائل جامعـه گریکدیجامعه در قبال  کی
تاه»اند. شریک گریکدی کام َمسائوٌل عان رعیَّ کم راٌع و کل  تـرین یکـی از مهـم (َمْسـُئوٌل « )کل 

 ها، هدایت است.مسئولیت

 تیانسـان در برابـر هـدامتعلق یا آماج هدایت، انسان است. بر اسا  ادبیا  اسالمی، 
ا َهَد »مختار است  بِ یِإَنَّ ا َشایَناُه الَسَّ ا ًْ کَل ِإَمَّ  تیهـدا(. در منابع اسالمی 4)انسان:  «ُفوًراکا َوِإَمَّ

است )ر.ک. حاج علی  «المطلوب یال صالیا» هم از سنخبه انسان  قیاز سنخ ارائه طرهم 
خاصی نیست. هدایت  ه(. از زاویه دیگر، هدایت محدود به عرص221-257: 2475اکبری، 
رود و بـه همـین دلیـل بیشـترین دینی و فرهنگی یکی از پرکاربردترین به شمار می هدر عرص
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تـوان مباحث پژوهشی درباره هدایت در این باره صور  گرفته است. بـا ایـن وصـف، نمـی
های بسیار مهم، سـپهر سیاسـی نیاز از هدایت تلقی کرد. یکی از عرصهها را بیسایر عرصه

این موضوع، به تعریف سیاست در گفتمـان اسـالمی بـاز است. بخشی از اهمیت راهبردی 
گرا، سیاسـت ، برخالف مکات  عرفیگردد. اندیشمندان اسالمی از جمله امام خمینیمی

در ایـن بیـان، فلسـفه  .(341 :24ج ، 2412 ،ینـیخم داننـد )ر.ک. موسـویرا هدایت می
از  اسـتیعرصه س یدگیچیپسو و رو، پیچیدگی انسان از یکحکومت، هدایت است. از این

سوی دیگر، پژوهش درباره هدایتگری سیاسی در این عرصه را ضروری نموده است. ضـمن 
اینکه ارزش هدایت سیاسی در هزارتوی سیاست به کـارویژه و کـارکرد آن بسـتگی دارد کـه 

ترین آن در بیانا  رهبران انقالب، بصیر  افزایـی اسـت؛ زیـرا ضـعف یـا یکی از محوری
مسـیر بـر  ریجبـران ناپـذ هـایهضـربدینـی و سیاسـی سـب  زوال حکومـت و  یرتیبصیب

با این وصف، هدایتگری سیاسـی . سازی اسالمی استسازی و تمدنپردازی، دولتجامعه
های عصر کنـونی، سـاده نیسـت. بـه طـور کلـی، در در سپهر سیاست با توجه به پیچیدگی

ای و ذوقـی و رد: هـدایتگری سـلیقهشرایط کنونی دو نوع هدایتگری در این عرصه وجـود دا
شناسی و علوم ارتباطا . الگوهای متعددی های روانهای عقالنی و نظریههدایتگری بر پایه

توان کارکردهای آنها را نادیده گرفـت، امـا بر اسا  نوع دوم هدایتگری ارائه شد. اگرچه نمی
یتگری سیاسـی در نلبه این الگوها باعث شد تـا کمتـر محققـان بـه سـمت الگوهـای هـدا

های علمای اسالمی متمایل شوند، های دینی و اندیشهبینی اسالمی، آموزهچهارچوب جهان
حال آنکه منابع دینی گنجی است کـه کمتـر از آنهـا بـرای هـدایتگری سیاسـی بـه صـور  

متنوع  یهنمودهامندی از ربندی شده باشد. همین مشکل در بهرهروشمند و منطقی  صور 
هبر معظم انقالب به عنوان یکی از علما و اندیشمندان اسالمی برای ارائـه الگـوی ر و فراوان

 شود. هدایتگری سیاسی دیده می

گی هدایتگری سیاسی در اندیشه سیاسـی رهبـر چگون قیتحق نیا یله اصلئمس ن،یبنابرا
معظم انقالب اسالمی، معطوف به ارائه الگوی هدایت سیاسی مطلوب در اندیشـه سیاسـی 

 معظم انقالب است. رهبر
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 . ادبیات نظری2

 . پیشینه تحقیق2-1

های متعددی درباره هدایت و مفاهیم مشابه انجام پذیرفتـه اسـت کـه در ها و پژوهشمقاله
ها معطوف بـه مقولـه هـدایت بـه بندی است. یک( بخشی از پژوهشچند محور قابل دسته

ها صرفًا مفهومی دسته از پژوهش معنای عام و دینی آن بدون توجه به بعد سیاسی است. این
هـا های کاربردی آن تـوجهی نشـده اسـت. دو( بخشـی از پـژوهشو نظری است و به جنبه

ها کمتـر بـه ابعـاد نظـری اند. این دسته از پژوهشهدایت سیاسی را محور بررسی قرار داده
دایت هـایی کـه هـهدایت سیاسی توجه نموده و بیشتر ماهیت کاربردی دارند. سه( پژوهش

هم پنداشته و از حیث نظری بـه بررسـی آن پرداختنـد.  هسیاسی و تربیت سیاسی را هم مرتب
هـا اند. حجم ایـن دسـته از پـژوهشهایی که بر تربیت سیاسی تمرکز نمودهچهار( پژوهش
هـای تربیـت سیاسـی بـه هـر دو های دیگر است. با وجود این، در پژوهشبیش از پژوهش

ن را آموزشی سیاسی هایی که محور آجه شده است. پنج( پژوهشهدف نظری و کاربردی تو
ها با تفکیک آموزش از تربیت به دو صور  نظری و کـاربردی دهد. این پژوهشتشکیل می

 مورد توجه محققان قرار گرفته است.
 . پیشینه تحقیق1جدول

 نتایج نویسنده عنوان پژوهش

واژه  یمعناشناس
 ت در قرآنیهدا

م یمر یموسو
 یفتح، السادا 

(2412) 

اسـت و کـاربرد آن در  تیهـدا یاساسـ یمعنا ییراهنما
الهام، دعـو ، رشـد،  ،یداریبالمطلوب، پا صالیا موارد

 است.  ینسب معرفت و
انواع  یبررس

در قران  تیهدا
 ،میکر

 راد یقاسم نیمه
(2417) 

 تیخداونـد متعـال، در چهـار نـوع هـدا تیهـداانواع  
 تیهـدا هـا،انسـان ینیتکـو تیهـدا ،یعمـوم ینیتکو

 است. یعیتشر تیهدا ،یپاداش

و  تیهدا یبازکاو
 ضاللت در قرآن

ی امام محمد
(2475) 

این مقاله به هدایت در مقابل ضـاللت، عوامـل گمراهـی، 
هدایت و آزادی، هدایت و حق، اکتسابی و اختیاری بـودن 
هدایت، راهنمایان و گمره کنندگان و قابلیت درونی انسـان 

 عواملی که موج  گمراهی می شوند، پرداخته است.و 
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 یمبنا یبررس
ت و ضاللت یهدا

دگاه یاز د
علم  یدمرتضیس

و فخر  یالهد
 یراز

د احمدرضا یس
 یتقو  یشاهرخ

 (2474) زدجویا

و ضاللت، که در نظر  تیهدا یدر مبنا شمندیاند دو نیا
کـه  دهنـدیارائـه مـ ییاست، معنـا یافعال دیهر دو توح

 دیسـ دگاهیـد تیـمقبولو  از تفاو  نظرشان است یحاک
 کند.ی را تأیید میمرتض

ت و ضاللت یهدا
ه یدر حکمت متعال

 یصدرائ

 یه اخالقیمرض
(2474) 

ن دربـاره یصـدرالمتأله یقرآنـ یبا نگاه به مبـاناین مقاله 
عوامـل آن و راه  از انسان بـدان، علـل ویت و علت نیهدا

داده  نشـان  ییصـدراه یـمت متعالکوصول به آن را در ح
 شد.

 تیهدا یهاستهیبا
ن آدر قر یاسیس

 میکر

محمدحسن 
 (2413ی )آشور

محـوری، بـه اسـتقامت استقامت، اصالحگری، آزمایش
وادشتن مؤمنان، تبیین کامل دیـن، حفـظ دیـن، عـدالت 

فرصت سازی، قیام خدامحور، هـدایتگری، یـاری  وزی،
 ها معرفی شد.دهندگی بایسته

ایت تبیین تحول هد
سیاسی در سپاه و 

راهکارهای 
دستیابی به 

 وضعیت مطلوب

 یباقر امکیس
 (2412)ی چوکام

 نییشکاف وضع موجود و وضع مطلوب تب قیتحق نیدر ا
 ،یلتحــو یو براســا  آن راهبردهــا و راهکارهــا دیــگرد

 .دیارائه گرد ییو ارتقا یاصالح

 هایمؤلفه و یمبان
 از یسیاس تربیت

 امام دیدگاه
 یخمین

سلحشوری  احمد
و همکاران 

(2412) 

توان یمرا  از منظر امام یاسیت سیترب ین مبانیترعمده
، یمحـــورهیـــ، تزکیمحـــور، فطـــر یدمحوریـــتوح

ت یـترب یهـالفـهؤن مینـام بـرد و همچنـ یمـداراخالق
گــاهیاز منظــر ا یاســیس ، ی، آزادی، خودشناســیشــان آ

 استقالل، عدالت ذکر کرد.

 تیترب یالگو
 دگاهیاز د یاسیس

 یمطهر دیشه

و  یاصیر افتخار
حمید مهجور 

(2412) 

 ایـ یچنـدعامل کـردیرو یدر اسـالم دارا یاسـیس تیترب
 اسـالم در یاسـیس تیترب یاصل هیاست و سه پا یتعامل

 تیـهسـتند کـه ترب ینـیحکومت، خـانواده و عالمـان د
نقـش  یفایو ا گریکدیسه عامل با  نیا تعامل در یاسیس

 شد. محقق خواهد کیهر  حیصح
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اهداف و  یبررس
 یاصول و روشها

بر  یاسیس تیترب
 نهج البالنه یمبنا

و  انیمسعود سایپر
سعید پهشتی 

(2412) 

رسـاندن انسـان بـه آزاد ی: اسیس تیاهداف ترب نیترمهم
ـــیاند ـــادیا ،یش ـــامن ج ـــرورش روح  تی ـــلح، پ و ص

 نیتـرو پـرورش. مهـم آمـوزش و توسـعه یخواهعدالت
 ،یاســیس تیصــداقت، مســئولی؛ اســیس تیــاصــول ترب

به عهد، مدارا، ظلـم  ی، وفایمدار، حقساالری ستهیشا
 تیـترب هـایروش نیمهمتـراسـت و  و وحـد  ستیزی

و  قیعالمان، محبت، تشو بای نینشگفتگو و هم ی؛اسیس
 است. یدارنظار  و امانت ه،یتنب

اصول و مبانی 
اسی در یت سیترب

 نییمتون و منابع د

 راحمدییمنصور م
(2476) 

اصـول  نیترن مقاله به شش اصل مهم به عنوان مهمیدر ا
اشاره شد. اصول وفاداری، حق مداری، عدالت محوری، 

ن یترری، مهمیپذتیلئوطلبی و مس تکی، مشاریعقل گرا
 ری اصـلییـل دهنـده جهـت گیکه تشـکاصولی هستند 

 است. اسییت سیترب

تحّول در  یالگو
و  یمراکز آموزش

 یروهاین یتیترب
 مسلح

 یاکبر محمدعل
 زاده و همکاران

(2414) 

ز کــمرا یو اثربخشــ یارآمــدک یارتقــامقالــه بــا معیــار 
 یه انسـانیهمـه جانبـه سـرما یدر رشد و تعـال یآموزش

، یجـادیدر چهار عرصه ا یو انتظام ینظام یهاسازمان
بـه ارائـه الگـو اقـدام  یو نظارت یین، اجرایو تدو یطراح

 کرده است.
 و ابعاد ت،یماه
 آموزش یهاروش

 مهار  توسعه و
 سازمان در یاسیس

و  یفان اصیر یعل
 (2411همکاران )

ابعاد آن و ارتبـاط  ،یاسیمفهوم مهار  سدر این مقاله به 
توجه شده اسـت و سـپس  یسازمان یرهایمتی ریآن با سا

 .شده است حیتشر یچندسطح یارچوب تئورهدر چ

 های پژوهش()منبع: یافته

دهد، هدایت و مفـاهیم مشـابه در محـور نظـری و طور که جدول پیشین نشان میهمان
های مختلف کّمی و کیفی، صور  گرفته است. پژوهشگران در این مقاله، کاربردی به روش
کننـد الگـوی هـدایتگری سیاسـی را طراحـی های انجام شده، تالش مـیبرخالف پژوهش

ز روش داده بنیاد بهره گرفته و  متن مورد تحلیل آن اینکه انماید. همچنین این تحقیق به دلیل 
شـود. در مجمـوع هـا متمـایز مـیهای رهبر معظم انقالب است، از سـایر پـژوهشاندیشه
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نوآوری این مقاله در ارائه الگوی هدایت سیاسی مبتنی بر بیانا  رهبر معظم انقالب اسـت 
ت یا تربیـت سیاسـی، بـرای های هدایای در پژوهشکه ضمن برخورداری از ماهیت توسعه

 هایی که رسالت آنها هدایت سیاسی است، هویت کاربردی دارد.      مجموعه

 سازمان معنایی هدایت سیاسی. 2-2

مفهوم نهفته است. هدایت، « هدایت سیاسی» واژه مرک مفهومی این مقاله، بر دانشاتکای 
مفسران، به دو معنا تعریف شـده در اصطالح قرآنی و  های اسالمی دارد.در آموزه ایمتعالی

است؛ تعریف اول به داللت و راهنمایی که اقتضـای رسـانندگی )ایصـال( بـه خیـر را دارد. 
رساند بدون اعتبار تر است. راهنمایی و داللت به چیزی است که به خیر میتعریف دوم عام

ع از هـدایت عالمه طباطبایی تعریفی جام (.22: 9، ج9991آشوری، به رسانندگی به خیر )
 رسیدن برای صحیح طریق و راه انتخاب هدف، صحیح و درست شناختن»ارائه داده است: 

تعریـف مفهـوم هـدایت بـر اسـا  نقطـه  .(11 ،همان« )است مسیر در پایداری و هدف به
انسان قبل  ضاللتگمراهی و ضاللت است؛  مقابلش )تعرف االشیا  به اضدادها( به معنای

اعتنا بـوده یب قتیو نسبت به حق و حق هقرار داشت یخبریظلمت و ب تیدر وضع تیاز هدا
(. 11-66: 2475 ،)ر.ک. امـامی انـدیروز هریـو همواره دچار تـر  و انـدوه و نـرق در ت

 یه به مقصد منتهکاست  یمنحرف شدن از راهو  سرگردانیر و یتح یمتضمن نوع همچنین
 کیـاست نه  تیضاللت فقدان هدا»است:  که آیت الله جوادی آملی نوشته؛ چنانگرددیم

 میمسـتق ریراه انحراف را بـر مسـ عمداً  تیداشتن امکانا  هدا با یهرگاه فرد ...یامر وجود
از حیـث  .(471: 2471) کندیگرفتار م یتلخ گمراه فریآنگاه خداوند او را به ک ...ندیبرگز

شناسـان یت درست یافت، لیتتوان به زوایای بیشتری از مفهوم هدانشین نیز میمفاهیم هم
اند. اگرچه بین و مفسران مفاهیمی مانند رشد، ارشاد، دعو  و تربیت برای هدایت ذکر کرده

آنها در مساوق بودن این مفاهیم با مفهوم هدایت اختالف وجـود دارد، در عـین حـال همـه 
(. از 17-25: 2413نظر هستند که نوعی ارتباط بین این مفاهیم وجـود دارد )موسـوی، هم

شـود: بـاره مالحظـه مـیمیان این مفاهیم مفهوم تربیت قابل توجه است. سه دیدگاه در ایـن
انـد )ر.ک. نزدیـک بـه هـم دانسـتهم کـا دسـت یـبرخی نسبت هدایت و تربیت را مترادف 
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شود که بـین گونه افاده می(. از ظاهر کالم رهبر معظم انقالب نیز این267: 2476، یمیرح
است که بـر اثـر  نیمردم ا تیهدا یمعنا»نوعی رابطه ترادف یا نزدیکی است این دو مفهوم 

بشود که خواسـت  یکار لت،یفض یهامردم به سرچشمه ییدرست و راهنما تیو ترب میتعل
بـه نـام آرا و  یکـه گـاه یافاسـد کننـده یهـاباشد و هـو  یاخالق لیمردم در جهت فضا

)بیانا  رهبر معظـم انقـالب « مردم دور شوداز افق انتخاب  گردد،یخواست مردم مطرح م
(. دیدگاه دوم تربیت و هـدایت را دو مفهـوم 22/2/2475ی ،جمهوراستیر ذیمراسم تنف در

(. و دیدگاه سوم برای این دو تقّدم و تأّخر 6/1/2411متفاو  ارزیابی کردند )ر.ک. پناهیان،
نایت تربیت محسوب شده  قائل است. تربیت، مقدم بر هدایت است و در این معنا هدایت

 (. 62: 2477ی، باقرو  24: 2414است )دلبری و همکاران، 
روش  و راه ارائـه کردن و کمک ،ییت، نشان دادن، راهنمایواژه هدادر هر صور ، دانش

ان یـاز م حق از باطل، سره از ناسـره، درسـت از نادرسـت شناختن یبرا مخاط  درست به
 ،ییداللـت و راهنمـابر این اسا  هر نوع  هدف است. به دنیرس منظور بهمختلف  یهاراه

مقصـد آن، هدف و که  یردگمیصور   تیهدا یزمان، بلکه سـتین« تیاهـد»از  یمصداق
سان، هدایت با اوصاف مختلف، انواعی دارد که یکی از آنها . بدینباشــد قــتیو حق حـق

 هدایت سیاسی است. 
سیاست در اینجا وصف هدایت است؛ یعنی هدایت از جنس سیاسی است و در سـپهر  

پذیرد. هدایت بـا ها و فرایندهای سیاسی انجام میها، پدیدهسیاست و در خصوص موضوع
وصف سیاسی به رنم کثر  کاربرد شفاهی آن، کمتر در ادبیا  سیاسـی مکتـوب از حیـث 

ها، هدایت اوی قرار گرفته است. یکی از این تعریفمفهومی و ارائه الگو مورد بررسی و واک
فرایند راهبری هدایت شوندگان در جامعه توأم با فرادستی و از موضع قدر  کـه »سیاسی را 

(، دانسته اسـت. 17: 2413)آشوری، « گیردمند ساختن جامعه انجام میبه سمت فضیلت
نشـان داده « ی و از موضع قدر توأم با فرادست»در این تعریف وجه ممیز هدایت، با عبار  

شد؛ حال آنکه هدایت سیاسی لزومًا از موضـع قـدر  نیسـت. ضـمن اینکـه کـاربرد ایـن 
سـازد؛ گیرد و نوعی اجبار و اکراه را به ذهن متبـادر مـیعبار ، لطافت هدایت را نادیده می

دانسـته که ران  آن را معنای راهنمایی کردن همراه با لطـف، مهربـانی و خیرخـواهی چنان
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نشان دادن  و قیطر هئراا یبه معنا یاسیس تیهدا (. در تعریف دیگر،742ق: 2321است )
(. این تعریف را در بیانا  رهبر معظـم 2477)ر.ک. مظفری،  مردم است ایراه به مخاطبان 

توان مالحظه کرد. در یکی از فرازهای بیانا  ایشان هدایت سیاسـی بـه تر میانقالب واضح
آمـده اسـت  گرانید به یجار لئو فهم مسا یاسیدرست س نشیبتیار قرار دادن معنای در اخ

، قـم هیـعلم حـوزه یطالب و فضال ندگانیمجمع نما)بیانا  رهبر معظم انقالب در جمع 
وسته و مستمر است که در نتیجـه یبه هم پ یندیمجموعه فرا» یاسیت سی(. هدا3/22/2471

گاهی، بینش و بصیر   شوند و سیاسی عمیق، جامع و به روز برخوردار میآن مخاطبان از آ
هـا و هـای سیاسـی در برابـر شـبهبا کس  توانایی و قدر  تشخیص، تحلیل و تفسیر پدیده

گردند و با رفتار تکلیف مدارانه و انقالبی  به هنگام و مبتنی بر عقالنیت ها مصون میانحراف
هـای نده و پیش رونـده در همـه صـحنهتوأم با انصاف و اخالق، آماده حضور فعال، پیش بر

 (. 21: 2414)ر.ک. باقری چوکامی، « های اسالمی خواهند بوددفاع از ارزش
با توجه به تعاریف لیوی و اصطالحی هدایت و هدایت سیاسـی چنـد نتیجـه مهـم بـه  

های سیاسی بـه آید: یک( هدایت سیاسی یک فرایند است؛ یعنی مجموعه فعالیتدست می
ای است که پس از تحقق منجر به یک محصول و نتیجه یا همـان رفتـار سیاسـی هم پیوسته

شود. دو( هدایت سیاسی فرایندی است که در دنیای پیچیده سیاست از راه ارائه بیـنش و می
فهم درست سیاسی به منظور راهنمایی مردم به سمت حقایق سیاسی و جلوگیری از گمراهی 

 افراد یهااز نشانه یکرو، یگیرد. از اینانوایی صور  می و خطا بدون هر نوع اکراه، اجبار و
گاهی، تشخیص، قدر  تحلیل و پیششده  تیهدا بینی است. در این فرایند برخورداری از آ

ــه  ــت ک ــدی نیس ــه تردی ــدا»البت ــ تیه ــدر  پ ــدون ق ــیبشیب ــام ی،ن ــذک ــتین ریان پ « س
سه( هدایت سیاسی فرایند و جریانی مستمر برحس  اقتضائا  و  (.176 :2471)مطهری،
. چهـار( هـدایت اسـت انتخاب شده آزادانـه و راه ریو استوار ماندن در مس یداریپابا هدف 

سیاسی فرایندی است که هر سه ابعاد وجودی انسـان )عقـل، قلـ  و رفتـار( را بـه تناسـ  
دهد. پنج( هدایت سیاسـی ضـمن یوسعت وجودی هر یک از  مخاطبان مورد توجه قرار م

اینکه ارائه طریق و نشان دادن مسیر حقایق سیاسی و تبیین و تمیز حق از باطل است، ایصال 
الی المطلوب سیاسی نیز هست؛ یعنی مانند طبی  دّوار، کوششـی بـرای رسـاندن هـدایت 
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ریق و شونده به مطلوب سیاسی نیز است. از نظر مصطفی خمینی هدایت سیاسی هم ارائه ط
رو هدر لفظ هـدایت سیاسـی بـا معنـای واحـد روبـ بنابراینهم ایصال الی المطلوب است. 
« ایـن تقسـیم، یـک معنـا اسـت نـه یـک لفـظ در دو معنـا»هستیم نه یک لفظ بـا دو معنـا 

 که است ییهاانسان تیترب یاسیس تیهدا از هدف و تیشش( نا (.317: 2412)خمینی،
  .شودیم ادیاز آنها  «ریبص انسان» عنوان به

 . مبانی هدایت سیاسی2-3

و انسـان موضـوع هـدایت سیاسـی اسـت.  ـردیـگیتعلـق مـ انسان تیت بـه شخـصیهـدا
بنابراین، نوع نگاه به ماهیت انسان تأثیر مستقیم بر اندیشه و عمل سیاسی از جملـه هـدایت 

نـوع نگـرش بـه گذارد. افزون بر این، هدایت وصـف شـده بـه سیاسـت اسـت. سیاسی می
رو هستیم که سیاست نیز تأثیرگذار بر هدایت سیاسی است. بنابراین، با دو مکت  کالن روبه

کنند. یکی نگرش آنها به هستی، انسان و سیاست دو نوع عمل سیاسی متفاو  را تجویز می
دانـد و دومـی از آنها مکت  قدر  است که همه هستی و جهان از جمله انسان را مادی می

هدایت است که عالوه بر نگاه دو بعدی به جهان، انسان و جامعه، این جهان مادی را  مکت 
داند. به همین دلیل مکت  هـدایت بـرخالف مکتـ  مقدمه و منزلی برای جهان آخر  می

بینی توحیدی است و هیچ جزئی از اجزای این جهان، حتـی زنـدگی قدر ، مبتنی بر جهان
 تیدبیر و هـدایت الهـی نیسـت. در ایـن مکتـ ، هـدااجتماعی انسان خارج از قدر ، تـ

است و بر جهان هدایت تکوینی و تشریعی حاکم است. بر این اسـا ،  خداوند به منحصر
تواند خـارج ایـن دین از سیاست تفکیک ناپذیر است و اصول حاکم بر هدایت سیاسی نمی

 آنها باشد.
پیـامبران، هـدایت و تربیـت پذیر است و فلسفه ارسال در مکت  هدایت، انسان هدایت

ها است. هدایت سیاسی نیز از این موضوع مستثنا نیسـت؛ چـرا کـه هـدایت سیاسـی انسان
یابد که انسان در وجود خود امکان کشش، کنش، کاوش و کشف راز و زمانی موجودیت می

رمز حقایق سیاسی و بصیر  سیاسی در او وجود داشته باشد. در گفتمان اسـالمی، انسـان 
زمان با خلقت، حـ  سفید و نوار خام نیست؛ بلکه بر فطرتی سرشته شده است که هملوح 
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را « فطره»، «فطره علی یولد مولد کّل »با اشاره به حدیث  به خیر و نیکی دارد. امام خمینی
کنـد و یـاد مـی توحیـد فطر  اسالم، فطر  مستقیم، صراط فطر  انسانّیت، فطر  همان

اســت )موسـوی خمینـی،  دانســته انســان وجــود در الهـی فطـر  شـکوفایی را تربیـت
 ُروایـث  یُ »تـا  را فرستاد یمبریه خدای متعال پکالبالنه نهج (. این روایت از44: 23، ج2472

ن َن اْلُعُقول  بـه  ،(2خطبـه  ،البالنـهنهج« )زانندیپنهان عقول آنان را بر انگ روهای؛ نیَلُهْم َدَفائ 
پذیری و نظریه فطـر  یکـی از مبـانی است. بر این مبنا هدایت پذیری انسانمعنای هدایت

های مختلفی پرداخته شـده اساسی هدایت سیاسی است. فطر  در مکت  هدایت به شکل
 برای انسان دو نوع فطر  قائل است: یـک( فطـر  مخمـوره کـه ذاتـاً  است. امام خمینی

 مطلق است که جمال و لجال به ح  نور و عشق به کمال مطلق و و خیرا  همه هسرچشم
شده است و بـه مـوازا  آن، وجـه دیگـری از فطـر    تعبیر )بایدها( اصلی فطر  به آن از

دارد و امـام  شـقاو  و شـّر  از انزجـار و نقـص از تنفر   شود که داللت برمخموره مطرح می
 کند. هر دو وجه، از لشـکریان عقـل اسـت.یاد می )نبایدها( تبعی از آن به فطر  خمینی

 شقاو  جهل، به گرایش محجوبه نهاد فطر  در نظر امام خمینیاز  دو( فطر  محجوبه.
-66 :9977موسوی خمینی، )است  شده داده قرار سعاد  و خیر به تمایل نداشتن و شّر  و

شهید استاد مطهری از زاویه دیگر فطر  را به فطر  ادراکی و فطر  گرایشی تقسـیم (. 75
در مورد انسان همین مسئله فطریا  انسان است که در دو قسمت یکی از مجهوال  »نمود. 

« هـامیـلها و ها و دیگر در ناحیه خواستهها، دریافتها، درکاست: یکی در ناحیه شناخت
جویی، گرایش به خیر و فضیلت، گرایش به جمـال و (. ایشان حقیقت36: 2472)مطهری، 

ش را در ذیل بحث فطریا  احساسی آورده زیبایی، گرایش به خالقیت، ابداع و عشق و پرست
بر این (. 77-63است و مقصود او این است که در انسان چنین گرایشی وجود دارد )همان، 

مبنا، هدایت سیاسی تمام ابعاد وجودی انسان، یعنی هم بعد شناختی و بینشی، هم عـاطفی 
ان اسـالمی از دیربـاز شود. بنابراین، اندیشـمندو گرایشی و هم رفتاری و کنشی را شامل می

با  علوم و معارف دینی را در سه بخش عقاید، اخالق و احکام مطرح ساختند. امام خمینی
سندیت قرار دادن یکی از روایا  در کتاب چهل حدیث، علـوم را در سـه بخـش کلـی آیـه 
محکمه )علوم عقلیه و عقاید حقه معارف اسالمی(، فریضه عادلـه )علـم اخـالق و تصـفیه 
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: 9950انـد )موسـوی خمینـی، و سنه قائمه )علم ظاهر و علوم آداب قالبیه( دانسـتهقلوب( 
هر یک از این علوم، برای رشد وجودی و تعالی انسـان اسـت. اسـتاد  (. از نظر امام925

گانه شناختی، عـاطفی مطهری نیز وجوه سه گانه معارف دینی یا علوم را به ترتی  با ابعاد سه
(. بـر اسـا  مباحـث گفتـه شـده، 55: 9902داده است )مطهـری، و کنشی انسان انطباق 

هدایت سیاسی، مکت  هدایت بر بنیاد فطر  انسان است و هر سه بعد وجودی انسان را در 
 گیرد.بر می

 ارتباط وجوه معارف اسالمی با ابعاد وجودی انسان و ُبعد هدایتی آن .2جدول

 د هدایتیبع حوزه سیاست ابعاد انسان وجوه معارف اسالمی
 هدایت سیاسی در بعد ادراکی اندیشه و کالم سیاسی شناخت عقاید
 هدایت سیاسی در بعد گرایشی اخالق سیاسی عواطف و اراده اخالق

 فقه سیاسی جوارح و رفتار احکام
هدایت سیاسی در بعد کنشی و 

 واکنشی
 های پژوهش()یافته

گاهی، ، ذهنی -یشناخت ساحتدر برپایه جدول فوق،  ه از کل است یدخ کعلم و ادراآ
ه از آن بـه کـزش نقـش دارد یـل و رنبت و انگی، منیز شود و در ارادهر مییتعب« نشیب»آن به 

ش یدایـموجـ  پ« شیگرا»و « نشیب»عنی ین دو عامل اساسی، یگردد. ایر میتعب« شیگرا»
ساحت کنشـی و اما به اعتقاد محققان،  (.99: 9905، وثریک) گردندیعنی رفتار می« نشک»

رفتاری همیشه به مثابه متییر وابسته و تأثیرپذیر نیست، بلکه برعکس، گـاهی تأثیرگـذار بـر 
  .(29: 9909برزگر، ر.ک. )ها نیز است ها و بینشساحت گرایش

ها و پدیده فهم در نیز به مثابه مبنای هدایت سیاسی، شناسیدر کنار مبانی فوق، معرفت
شناسی بر اسا  مکتـ  هـدایت، حـداقل در تأثیرگذار است. معرفتسیاسی بسیار  مسائل

ارتباط با این موضوع تحقیق دو ویژگی محوری دارد؛ یکـی چنـد سـاحتی نگـری و دیگـری 
های سیاسی و کشف همه زوایای پی بردن به عمق پدیده محاسبا  چند وجهی است. برای

چندضـلعی و چندسـاحتی  آنهـا بایـد نگـرش جـامع، سیسـتمی، پنهان یهاهیال مختلف و
َم »داشت. چنانچه در قرآن کریم آمده است:  َنا ِلَجَهَنَّ

ْ
ْنِ  َلُهْم ُقُلاوٌب یثِ کَوَلَقْد َذَرأ ا ِمَن اْلِجِنَّ َواْْلِ ًْ
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ْع یََل 
َ
وَن ِلَها َوَلُهْم آَذاٌن ََل یٌن ََل یْفَقُهوَن ِلَها َوَلُهْم أ ُْ وَلِئایْبِص

ُ
ْنَعااِم ک کْسَمُعوَن ِلَها أ َضاُلَّ اْْلَ

َ
َلاْل ُهاْم أ

وَلئِ 
ُ
 م،یدیـجهـنم آفر یاز جن و انس را برا یاریبس و محققاً ( 979 :اعراف) ؛ُهُم اْلَغاِفُلوَن  کأ

و  ر ،یو بصـ نـوریبـ ییهـادهیـو معرفـت، و د ادراکیاسـت بـ ییهـاچه آنکه آنهـا را دل
 یآنها همان مردمترند، گمراه یبلکه بس ،انندیآنها مانند چهارپا قت،یحق یناشنوا ییهاگوش

شناسی یکـی از عوامـل هـدایتگری سیاسـی ایـن مطابقت این معرفت«. اندهستند که نافل
جهـانی و در چهـارچوب عوامـل محسـو  و است که مدار و محاسبا  سیاسی تنهـا ایـن

های مادی مورد ارزیابی قرار نگیرد، بلکه عالوه بر آن باید سهم و نقش عوامل معنوی و زمینه
های سیاسی لحاظ کرد. از این زاویـه بـه بـاور گیری پدیدهرا در رقم زدن و شکل متافیزیکی

است که انسان در چهارچوب عوامـل  نیاز خطاهای محاسباتی ا کیی»رهبر معظم انقالب 
 ییهاهای الهی را، سّنتعوامل معنوی را، سنت عنییمحسو  و صرفًا مادی محدود بماند؛ 

 نیـا رد؛یـبگ دهیند شود،ینم دهیرا که با چشم د ییزهایکه خدا از آنها خبر داده است، آن چ
و پسرفت  شرفتیعوامل سعاد  و شقاو  و پ همه .از خطاهای بزرگ محاسباتی است کیی

در چهارچوب عوامل مادی  متعارفی که اهل ماده، اهل  افتن،یو ن افتنیدست  هاتیو به موفق
« عوامل در کنارش وجود دارد نیا ماند؛یمحدود نم کنند،ینها دل خوش ممحسوسا ، به آ

 (.95/1/2414، مسئوالن نظام در جمع )بیانا  رهبر معظم انقالب

 . روش تحقیق3

 . شرح روش3-1

. اسـت یفیقا  کیداده از نوع تحق ثیاز حی و کاربرد -یاجه توسعهینتاین پژوهش از نظر 
روش استفاده شده اسـت، از روش داده بنیـاد بـرای شناسـایی و  ها از دوبرای گردآوری داده

های هدایت سیاسی مطلوب بیانـا  مقـام معظـم ها و شاخصتجزیه و تحلیل ابعاد، مؤلفه
بـر های تحقیق استفاده شد. برای بازبینی، تأیید و تکمیل یافته یانونکروش گروه  با و رهبری
 یهـادادهاز  اسـتخراج شـده یهامجموع مقوله نیوربک  و وتراسا مند  نظام افتیره اسا 

 ریـز  یـمحـور بـه ترت ایعبه شش ج شامل به نام کدگذاری محوری ییخام، در قال  الگو
 : است
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 ریتـأث یمقولـه محـوربـر ه کـ یطیشرامربوط به است  ییهامقوله، یعلّ  طیشرایک( 
به آن ربـط داده و  را هامقوله گریتوان دیه مک یاصل یامقوله یمقوله محوردو(  .گذارندیم

مرحلـه در مقولـه را  کیـاد، یـپرداز داده بنهین مرحله، نظریا .شودیها ظاهر مداده در مکرر
خـود  یبررسـ یندیاز فرکرده و آن را در مرک انتخاب« یزکمر هدیپد»باز به عنوان  یدگذارک

هـا و بـرهم نشکـ ،راهبردهـا. سـه( دهـدیها را به آن ربـط مـمقوله گریو سپس، د دادهقرار 
ه کـ یخاصـ طیشرا نهیزمچهار(  .شودیم گیرینتیجه یمحوردهیه از پدک یخاص یهانشک

ها ده بر راهبرک یعموم یانهیزم طیشرا، گرمداخله طیشرا. پنج( گذارندیم ریها تأثدبر راهبر
اسـت  راهبردهـا یریارگکـحاصـل از بـه  یهـایخروجـ ،امـدهایپ. شـش( گذارندیم ریتأث
 . (216: 2414ی،ویگ یلیاسمعی و کوپائ یشماع)

 کاربست روش .3-1

های کیفی متفاو  گیری در پژوهشگیری: جامعه آماری و نمونهجامعه آماری و نمونهیک( 
 2412تـا پایـان سـال  2477های کّمی است. بیانا  مقام معظم رهبری از سـال با پژوهش

گیری براسا  روش داده بنیاد بر مبنای اشـباع نظـری جامعه آماری تلقی شده است و نمونه
 بـه یگـر مفهـومیه دکـنـد کیدا مـیـادامه پ ییتا جا یریگن نمونهیدر اصور  گرفته است. 

 نشود.افزوده  یم قبلیمفاه
دو( برای تسهیل و تسریع فرایند انجام پروژه و کوتاه کردن زمان بـا شناسـایی و آمـوزش 

خـوانی و های هدایت سیاسی جهت متنفعال به حوزه فعالیتچند تن از کارشناسان آشنا و 
 انجام کدگذاری اقدام شد.
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سه( برای بررسی متون مزبور و افزایش دقت در چهارچوب طراحی الگوی هدایت سیاسی 
 های تحقیق، به مطالعه پرداخته و متن منتخ  گزینش شد.مطلوب و متناظر با پرسش

ها از متن و ارتقای سطح روایـی و در استخراج گزاره داریچهار( به منظور یقین و امانت
های منتخ ، گروه دومی به کار گرفته شد که به بازخوانی، منطبـق کـردن و باورپذیری گزاره

 های منتخ  اقدام کردند.اصالح گزاره
هـای منتخـ  از مـتن بیانـا  رهبـر معظـم پنج( براسا  نگاه رفت و برگشتی به گـزاره

 مضامین استخراج و کدگذاری شد.   انقالب، مفاهیم و 
شش( مجددا برپایه نگاه رفت و برگشتی به مجموعه مفـاهیم اسـتخراج شـده و بررسـی 

های مورد نظر های اولیه برای دستیابی به مؤلفههای آنها، به تدوین مقولهها و تفاو شباهت
 پرداخته شد. 

بنـدی و هـای اولیـه و طبقـههفت( برای دستیابی به ابعاد، بـه بـازخوانی مسـتمر مقولـه
گانه جی تی تعیـین دهی آنان در قال  کدگذاری محوری پرداخته شد و محورهای ششنظم

آید. در نهایت کدگذاری گزینشی بـرای گردید که به مثابه مقوال  ثانویه تحقیق به شمار می
  ها یا قضایا انجام پذیرفت.وارهتدوین داستان

 های پژوهش. یافته4

 ذاری باز. کد گ4-1

ه آن یبر پاکدگذاری باز اشاره به استخراج متن منتخ  از بیانا  رهبر معظم انقالب دارد که 
 2555محتوای بیش از تحلیل با واکاوی . گرفتل کش بندی آنهاو مقوله هاسازی دادهمفهوم

گزاره منتخـ   237، 2417تا  2477های صفحه از متن بیانا  رهبر معظم انقالب در سال
ای مفهوم یا مضمون به دست آمد. بـا بررسـی مقایسـه 777ها، استخراج شد و از این گزاره

هـای منتخـ  و مفـاهیم و مقوله به دست آمد. با توجه به تعداد زیاد گزاره 252این مفاهیم، 
های کدگذاری بـاز اسـت، اکتفـا ها که یکی از ستونها در این مقاله تنها به ذکر مقولهمقوله

های استخراج شده از چندین مفهوم بوده است، از از آنجایی که هر یک از مقوله شده است.
 شد. زیپره ذکر تاریخ بیانا  رهبر معظم انقالب به دلیل افزایش صفحه
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 های ثانویه. مقوله3جدول 

 هامقوله
 یاسینفوذ س انیعناصر و جر یامدهایالگوها، ابعاد و پ نییو تب رصد یاسیپروراندن ذهن س

 ینیو ژرف ب یشیاند ژرف
 یجن  نرم و چگونگ یها و ابزارهاوهی، شتیاز ماه ییگشا رمز

 مواجهه با آن

 یو التزام رفتار یمانیا یبه باورمند یاسیس یهایآگاه لیتبد یخیتار یهاها و عبر به در  اشراف

 انهیگرادیتوح لیو تحل نگرش
در  یاسیس خیتار یهاها و عبر و به خدمت گرفتن در  کاربست

 زمانه یاسیس یرخدادها لیو تحل هیتجز

 ینگرندهیو آ یکاورصد
و  یدتیعق ،یاسیس یهایبه آگاه یاکردن نگاه منظومه نهینهاد

 یاخالق

 و عاطفه زهیانگ ختنیبرانگ
 یریگردن نگرش علت کاوانه و سب  شناسانه به شکلک نهینهاد

 یاسیس یها، رخدادها و رفتارهاکروبیم

 یانقالب تیو حم ینید ر ین ،یمل عرق
نسبت به   نامخاطب یمیو هوشمند نگهداشتن دا یارسازیهوش

 دشمن یهامقاصد  و اشکال توطئه

 یدیتوح ینیبر جهان ب یاسیس یهالیها و تحلتیمبنا قراردادن فعال تیو احسا  مسئول یقلب تعهد

 یاسیس یسازو انس با خدا با آگاه تیمعنو آمیختن تقوا و اتصال به خدا خلوص،

 و عمل به هنگام ییگرافیتکل
 یهاتیدر انجام فعال یو انقالب یو رفتار جهاد هیتفکر، روح میتحک

 یاسیس تیهدا

 و مجرب مبتکر
 یهاتیدر فعال یو انقالب یو رفتار جهاد هیتفکر، روح میتحک

 یاسیس تیهدا

 یگرتیدر هدا یاسیس یهاتیالگوها و شخص جیو ترو ییبازنما یو عمل انقالب مجاهد 

 یفرد طیشرا
و  ییگرافیتکل تیو تقو یشناسفیسازوکار تکل میتحک

 یاسیس  یشناسموقع

 های سیاسیدر عرصه برندهشیو پ شرویپ یاجتماع طیشرا

 یمانیو ا یاسیس یهایتوأمان بودن آگاه
 یگرتیقلمرو مجاز و ممنوع در هدا قیها و مصادشاخص نییتع

 حیبه نحو شفاف و صر یاسیس

 یو  فراماد یتوأمان عوامل ماد لحاظ
در انتقال و   یییو تبل یجذاب هنر یهاتیقابل یو ارتقا یتوانمندساز

 انقالب یهاارزش تیدفاع از حقان

 یاسیها و محصوال  سامینشر و انتقال نوآورانه و هنرمندانه پ د،یتول یاسیس انیبودن هاد مجرب

 متناس  با تحوال  زمانه ییافزا ر یبص یساز ساختمند یاسیس تیو مهم شمردن امر هدا یضرور
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 یاسیس تیدر هدا یعلم دقت هیروح
 یو رفتار یاخالق ،یعلم یهاتیها و صالحیژگیکردن و ارمندیمع

 یاسیگران ستیهدا

 یاسیو قضاو  س لیکردن تحل یاو حرفه یآموز مهار  رخواهانهیعمل خالصانه، صادقانه و خ

 یاسیس یگرتیدوار هدا  یطب کردیرو یسازنهینهاد یمانیا یو فضا یمعنو  جو

 یمعرفت یقینو  یثبا  اعتقاد به نظام یو وفادار عرق

 یاسیس لئمسا لیو تحل هینگر در تجزو ژرف توانمند یو انقالب یو تحول یجهاد هیروح

 یخودریاز ن یدهنده مرز خود زیتما یو اعتماد به نصر  اله توکل

 یخیآموز در سپهر تار عبر  یو منزلت اجتماع شأن

 ییگرافیشنا  و تکلفیتکل و نظم امور یقانونمند

 ،یلجستک ،یارسانه یبانیو پشت تیحما
 یفناور

 یاسیس دیمستبصر و رش ر،یبص

 فراست و با اریهوش مانهیو ارتباط صم یتعامل یفضا

 یمادریو ن ینگر در محاسبا  مادجامع یاز تعص  و تعلقا  جناح یعار

 ریتدب شیپ شنا  وموقع نظر و عمل انطباق
 ریپذتیوال یاسیس یهادر برنامه یوجود عناصر ناباب نفوذ

 انقالب یهابه ارزش یو دلبستگ مانیا پاسخ یب یاسیشبها  س کثر 

 یو جهاد یانقالب هیروح یاسیس ا یاصول و پرداختن به فرع ترک

 خواهآرمان یسازمان یمنف ا یذهن

 به خط امام و انقالب یورزعشق یو محاسبات یابیدر نظام ارز اختالل
 به آن یو التزام عمل یریپذتیوال یاسیس یانصافیو ب ییتقوایب

 یخودریاز ن یدهنده مرز خودزیتما یاسیمنازعا  س شدن اختالفا  و قیعم

 یاسیس لئمسا لیو تحل هینگر در تجزو ژرف توانمند یانقالب هیروح فروکاهش

 ییگرافیشنا  و تکلفیتکل یاسیو مرعوب شدن س نفلت

 یاسیس یهاها و مقاوم در تالطمارزش مدافع یفاه طلبر و یازدگیدن هیشدن روح ریفراگ

 خمینی و راه امام شهیسار اندهیدر سا حرکت یاسیس یاز احزاب و گروها یدارجان 

 یاسیاخالق س ی، متشرع و مراعمتعبد یاسیس یتفاوتیو ب یحسیب

 یاسیس لیو  مجرب  در تحل  ماهر ناکارا یارحرفهین یاسیس تیهدا

 یاسیس تیحدود و ثیور قلمرو ممنوعه و مجاز فعال یمراع طل  ایگرفتن خواص طرفدار حق دن یفزون

راه ها و ارزش شه،یاند یو باورمندساز ایاح
 م خمینیاما

 یاسیس لئدر قبال مسا ریپذتیمسئول
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 یاتخاذ مواضع انقالب ییچرا میو تفه ییبازنما
 معار  یکردهاینظام و نقد عالمانه رو

 یاسینفوذ س انیعناصر و جر یامدهایالگوها، ابعاد و پ نییو تب رصد

و  یتبر لیمستدل و مستند از دال نییتب
 طرفداران باطل لئیو اسرا کایمرآمبارزه با 

جن  نرم و  یها و ابزارهاوهیابعاد، الگوها، ش ت،یاز ماه ییگشارمز
 مواجهه با آن یچگونگ

 شهیمنطق مستحکم اند یاسهیمقا نییتب
 یدموکراس برالینظام با ل یاسیس

 یمانیا یبه باورمند یاسیس یهایآگاه لیتبد یچگونگ یساز قاعده
 یو التزام رفتار

عالمانه،  یاسیس یو روشنگر نییتب
و  دوارانهیام رخواهانه،یمنصفانه، خ

 مؤمنانه یسازهنرمندانه با جهت

در  یاسیس خیتار یهاها و عبر و به خدمت گرفتن در  کاربست
 زمانه یاسیس یرخدادها لیو تحل هیتجز

 یو انقالب یو رفتار جهاد هیتفکر، روح میتحک
 یاسیس تیهدا یهاتیدر انجام فعال

و  یدتیعق ،یاسیس یهایبه آگاه یاکردن نگاه منظومه نهینهاد
 یاخالق

 یهابا کاربست روش یدادیرو شیپ لیتحل
 یخیتار یپژوهانه و عبر  پژوه ندهیآ

 یریردن نگرش علت کاوانه و سب  شناسانه به شکل گک نهینهاد
 یاسیس یها، رخدادها و رفتارهاکروبیم

 یو عمل یو اصول نظر یمبان ریو تنو قیتعم
 یانقالب اسالم

نسبت به  نامخاطب یمیو هوشمند نگهداشتن دا یارسازیهوش
 دشمن یهامقاصد و اشکال توطئه

ها و  به آرمان یو وفادار مانیا یبخش عمق
و  یو سازمان یمل ،یانقالب ،یاسالم یهاارزش

 یبا فرع یاصل لئمسا یبخش زیتما

 افتیبر ره یاسیس یهالیتحلها و تیو مبنا قراردادن فعال بنیان نهادن
 یدیتوح ینیبجهان

 یاسیس یسازو انس با خدا با آگاه تیممزوج کردن  معنو یکردن تفکر راهبرد جیو را یجار

با  یو فراماد یبیمحاسبا  ن ختنیهم آم در
 یاسیس یهادهیپد لیدر تحل یمحاسبا  ماد

 یهاتیدر انجام فعال یو انقالب یو رفتار جهاد هیتفکر، روح میتحک
 یاسیس تیهدا

و  یمرجح شمردن منافع نظام بر منافع فرد
 یجناح

 

 (های پژوهش)منبع: یافته

 . کدگذاری محوری4-2

هـا ها و مقایسه مقولهتالش اساسی در کدگذاری محوری برقراری رابطه بین مفاهیم و مقوله
است. کدگذاری محـوری در اینجـا کوربین -با هم دیگر بر اسا  الگوی پارادایم استرو 

ها در فرایندی مستمر با هم مقایسه شوند و پیوند بعد از کدگـذاری بـاز کند تا دادهکمک می
(. در ایـن بررسـی، ارتبـاط بـین مقولـه 21: 2473ها مشخص گردد )دانایی فـر، بین مقوله
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ن آنهـا بررسـی های فرعی در سه الگوی پارادایمی نشان داده شـد و رابطـه بـیاصلی و مقوله
هـا و گردید. این موضوع برای کشف مقوله مرکزی حائز اهمیت است. با توجه به حجم داده

هـا بـا یکـدیگر ها، بدون ترسیم الگوهای پارادایمی موصوف و نمایش رابطه بین مقولهمقوله
توان وارد به مرحله کدگذاری انتخابی شد و به بیان کشف مقوله مرکزی و اصلی و پیـدا نمی

ها پرداخت. نظر به اجتناب از  طـوالنی شـدن مطالـ  از بیـان کردن رابطه آن با سایر مقوله
 شود.گانه صرف نظر میهای سهشرح تحلیلی الگوی

 معرفتی –الگوی هدایت سیاسی بر پایه شناختی. 2نمودار 

  های پژوهش()منبع: یافته
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  عاطفی –الگوی هدایت سیاسی بر پایه گرایشی . 3نمودار 

 های پژوهش()منبع: یافته

 رفتاری –الگوی هدایت سیاسی بر پایه پدیده محوری کنشی  .4نمودار 

 های پژوهش()منبع: یافته
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 . کدگذاری انتخابی؛ روایت یا خط داستان4-3 

در این مبحث، فرایند روایـت داسـتان؛ کشـف مقولـه مرکـزی تحقیـق و مـرتبط سـاختن و 
ها در قال  الگوی پارادایمی، اعتبار بخشیدن بـه روابـط در مقولهیکپارچه سازی آن با سایر 

های فرعی که نیاز به اصالح، بسط و گسترش دارد و توضیح ها و تکمیل مقولهمقایسه با داده
(. در واقـع در 215-227: 2472شـود )اشـتراو  و کـوربین، خط اصلی داستان انجام می

هـای تا کنون بر پایـه داده –لگوهای حاصل شده جمع همه ا –داستان، گزارشی از همه آنچه 
 اند، ارائه داده خواهد شد.تحقیق کشف شده

 مقوله مرکزی

ای های صد و یک گانهشناسایی و انتخاب پدیده مرکزی حاصل تأمل و عمیق شدن در مقوله
هـای منتخـ  از بیانـا  مقـام معظـم که خود مستخرج از چند صد مفهوم حاصل از گزاره

عـاطفی و  -ادراکی، گرایشی -های محوری شناختیبود، است. افزون بر این، پدیدهرهبری 
های صد و یک گانه و مشاهده در صراحت بیانـا  رهبـری رفتاری مستنبط از مقوله -کنشی

این نتیجه به دست آمد که هدایت سیاسی مطلوب در اندیشه سیاسی رهبـر معظـم انقـالب 
است. برای نمونه چند مورد از بیانـا  « قالب اسالمیانسان سیاسی تراز نظام و ان»ساخت 

 یسـتیمسـلح با یروهـانی»شود. در جمع نیروهای مسـلح فرمودنـد: صریح ایشان ذکر می
 ینظـام کیو  یراز اسالمتانسان  کیعنوان خود را به.. .ندیفزایخود ب یروز بر سازندگروزبه

فرماندهان  در جمع انا یب« )ر استمثالش مالک اشت ...ساخته و پرداخته کنند یراز اسالمت
(. در جمع مسئوالن و معلمان آموزش پرورش 21/22/2417، ارتش ییهوا یرویو کارکنان ن

راز اسالم را به وجود تکلمه، انسان  یقیحق یبه معنا دیتوانی)معلمان( م شما»نیز فرمودند: 
در  انـا یب« )دیـاوریرا بـه وجـود ب یاسالم یراز جمهورت یانسان یروین دیتوانیم د؛یاوریب

خود »(. ایشان در خطاب به همه مردم نیز فرمود: 23/1/2415، جمع معلمان سراسر کشور
، فطـر دیـنمـاز ع یهـادر خطبه انا یب« )میو بپرداز میراز اسالم بسازتراز قرآن و ترا انسان  

دارد کـه داللـت بـر های متعدد دیگری نیز در بیانا  ایشـان وجـود (. عبار 22/21/2464
عمـران دل و  ،یسـازانسان گاهیپا دیمسجد با»پدیده مرکزی انسان تراز انقالب دارد. مانند: 
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)بیانـا   باشـد یتمدن اسالم جادیا یبرا یسازنهیو زم ییافزار یمقابله با دشمن، بص ا،یدن
 طیمحـ دیـدانشـگاه با طیمح(. »42/2/2412، ائمه جماعا  مساجد استان تهران در جمع

، در جمـع زنـان انـا )بی« یراز اسـالم؛ انسـانتـرشـد انسـان  یبرا یطیباشد؛ مح یاسالم
شناسـی رهبـر معظـم (. به کار برد انسان سیاسی نیـز برگرفتـه از مبـانی انسـان12/1/2462

گاهی انقالبی که ستون آن داشتن بصیر  سیاسی اسـت  کیـ ،انقالب است. از نظر ایشان آ
 (. 11/22/2417ی، شرق جانیمردم آذرباجمع در  انا یب)شود ی محسوب میاسیکمال س

رو، انسان سیاسی تراز نظـام و انقـالب اسـالمی مفهـوم مرکـزی اسـت کـه همـه از این
دهـد. سـازگاری مبـانی های صـد و یـک گانـه بـه دسـت آمـده را بـه هـم پیونـد مـیمقوله

ی نیز داللت بـر شناسی معارف اسالمشناسی و نایتشناسی، انسانشناسی، معرفتهستی
یافته مذکور دارد که انسان را نقطه کانونی هـدف خلقـت دانسـته و رشـد و تعـالی فکـری، 

هـای آسـمانی و فرسـتادن رسـوالن الهـی عاطفی و رفتاری انسان را نیز هدف نـزول کتـاب
 شمارد. می

 مقوله مرکزی .5نمودار 

 های پژوهش()منبع: یافته

 
 
 



  11      انقالب معظم رهبر یاسیس شهیاند در یاسیس تیهدا یالگو

 

 انقالبو . الگوی مطلوب هدایت سیاسی بر پایه انسان سیاسی تراز نظام 6نمودار 

 های پژوهش()منبع: یافته

 علت اصلی  

گیـری و تحقـق مطابق روش گراندد تئوری علت اصلی، ترسیم کننده دالیل و عوامل شـکل
ی انسـان هاانسان سیاسی تراز نظام و انقالب است. این علل و عوامل که به نوعی مطلوبیت

سیاسی مورد نظر اسالم است و در الگوی هدایت سیاسی باید مورد استفاده قرار گیرنـد، در 
ای متوازن از اندیشه رهبر معظم انقالب انسان سیاسی تراز انقالب و اسالم محصول منظومه

قدر  اقـدام و ی و زشیو انگ یمانیاو استحکام قدر  ی، صیو تشخ یقدر  ادراکتوانایی و 
دهد که الزمه انسان سیاسـی است. تحلیل محتوای بیانا  ایشان نشان می شمندانهعمل هو

بندی و ها و قدر  ادراکی، انباشتگی معرفتی و ورزیدگی ذهنی در طبقهبرخوردار از توانایی
در توضـیح انباشـتگی ها و اطالعا  و سپس تجزیه و تحلیل آنها است. برقراری ارتباط داده
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شناسـی های مهم هسـتیها و سازهگفتنی است که این موضوع یکی از پایهمعرفتی این نکته 
هـا از هـا و عبـر ها و اطالعا ، در ای از دادههدایت سیاسی است و مشتمل بر گنجینه

تحوال  زمانه دور و نزدیک است. البته مراد از انباشتگی، انباشتگی کیفی است نه کّمـی و 
ین انباشتگی معرفتی مربـوط بـه مطالعـه و هضـم و های برجسته احجمی. یکی از سرفصل

 »فرمودند:  فهم تحوال  تاریخی است چنانچه امیرمؤمنان
َ
  یِإنئ  یُلَن  یأ

َ
ُ  کَو ِإْن َلْم أ ْْ ا ْن ُعمئ

َْ َمْن  ُ   یاَن َقْبلِ کُعُم ْْ ْعَماِلِهْم َو فَ  یفِ  َفَقْد َنَر
َ
ُ  فِ کأ ُ  ِفا یْْ ْْ ْخَباِرِهْم َو ِسا

َ
ای ُعاْدُ  آَثااِرِهْم َح  یأ تَّ

َحِدِهْم َلْل ک
َ
نئ کأ

َ
ِهْم  یِلَما اْنَتَهی ِإلَ  یأ ِْ ِلِهْم ِإَلی آِخ وَّ

َ
ُ  َمَع أ ْْ ُموِرِهْم َقْد ُعمئ

ُ
درسـت اسـت پسرم  ؛ِمْن أ

نـدم، و در اخبارشـان کردار آنهـا نظـر افکـدر  اام، امـردهکـان عمـر نینیشـیه من به اندازه پک
خ یه با مطالعه تارکام، بلی از آنان شدهکیا یه گوکردم تا آنجا کر یدم، و در آثارشان سیشیاند

 گرید یاو در نامه(. 42نهج البالنه، نامه « )امان عمرشان با آنان بودهیتا پا ولا از ایآنان، گو
َْ َفِهَم َو َمْن َفِهَم َعِلم» :فرمود ْلَص

َ
َْ َو َمْن أ ْلَص

َ
َْ أ عبـر   گذشـتگان عیهر کـس از وقـا؛ «َمِن اْعَتَب

عـالم  دیـکس کـه فهمفهمد، و آنکرد می دایپ یینایو ب ر یکسی که بص شود،یم نایب ردیبگ
 .9(. چرا که تاریخ چراغ و مشعل هدایت امروز و فردا است157همان، نامه « )شودمی

است که مقام معظم رهبری فرمودند که تـاریخ را  بر پایه همین سیره نظری ائمه اطهار
 نیامام حس یماجرا یهاوقت درباره عبر  کیمن، »جدی و از آن در  و عبر  بگیرد: 

 ییهاعبر  م؛یآموزیکه م ییهااز در  ریحادثه، ن نیکردم و گفتم که ما از ا ییهاصحبت
 نـدیگویبه ما م« هاعبر » یول م؛یبکن دیکه چه با ندیگویبه ما م« هادر . »میریگیم زین

شما جامعه ما را با آن ... فتدیب فاقممکن است اتّ  یااّتفاق افتاده و چه واقعه یاکه چه حادثه
 (.2/25/2463)رهبر معظم انقالب، ...«  دیابیتا تفاو  آن دو را در دیکن سهیجامعه مقا

اطالعاتی و قـدر  تشـخیص به نظر رهبر معظم انقالب فراهم شدن انباشتگی دانشی و 
در فرایند هدایت سیاسی بـه رنـم اهمیـت آن، امـری الزم اسـت، امـا کـافی نیسـت؛ زیـرا 

م» م ـنیترعال  نداشـته  اسـییس فهـم و میـز اگـر هـم را دانشـمندها نیدانشـمندتر و هـاعال 
خــودش  مجــذوب ببــرد؛ طـرف بـه آن توانـدیم ـرشتُ  آبنبـا  کـیبـا  دشـمن، باشـند

                                                           
اسـت تـا راه  یعبرتـ هیـاست؛ ما یانهییو آ لهیوس کیما  یگذشته برا»انقالب فرمود در این مورد رهبر معظم  .9

 (.21/1/2476، مردم الر با داریدر د)بیانا   «میرا هموار کن مانندهیآ
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 کدر مــا جوانـان ـدیـبا را ـزیـر ا کنـ ـنیا دهـد. قـرار خـودش اهـداف جهت در نـد وک
ةٍ یَلصا ِْ یْ َو  یَاْلعاِمُل َعل»(. 21/7/2461)همان، « ننـدک ِْ َعلا َْ ااِئ ْ ِْ ْیاَو  یَکالسَّ  ُدهُ یاَیَ َل ِق،یاال َّ

ُُ السَّ  َع ْْ چون رونده خارج از جاده است کـه سـرعت  ر یبصیکـنـنده بعـمـل؛ ِاَلَّ ُلْعدا ِْ یْ ُس
 (. 34: 2471ی، نیکل« )کندی، او را از مقصد دور مییمایراهپ

هنرورزی ترکی  قضایا به عنوان دومین سازه انسان سیاسی تراز انقـالب و اسـالم اسـت کـه در 
رابطـه فرایند هدایت سیاسی باید کس  شود. منظور از این موضوع، خالقیت و ابتکار در انضـمام و 

شود. این سازه داللـت بـر قضایا و رخدادهایی است که به فهم، ادراک و تشخیص سیاسی منتج می
 ینـیبشیو پ لیتحل در قدر  هر انسان یاسیس کدر شاخصه»این بیان رهبر انقالب دارد که فرمود: 

 نیپنجمـ مراسـم یسـتاد برگـزار یاعضـا)بیانا  رهبر معظـم انقـالب در جمـع « اوست یاسیس
این امر با پروراندن ذهن و ارتقـای مهـار  و  (. ،3/4/2464ینیخم امام حضر  سالگرد ارتحال

دفـاتر  زیـمـن بـه بـرادران عز»که رهبر معظـم انقـالب فرمـود: گردد. چنانهنر فکر کردن میسر می
 حیبه شکل صـح یاسیس لیکه تحل کنمیعر  م یاسیس ،یدتیخصوص بخش عقه و ب یندگینما

)بیانا  رهبـر معظـم انقـالب، « پرورانده بشود دیاست؛ ذهن با یمهم اریبس زیذهن، چ و پروراننده
انتقـال فقـط  نبایـد معلم هدفهمین دلیل، شهید مطهری بر این اعتقاد است که به  (.16/7/2465

 یکـه مقـدار یو ذهن او مثـل حوضـباشد سلسله معلوما ، اطالعا  و فرمول در میز متعّلم  کی
متعّلم پـرورش  یفکر یروینباید عقل و  ، بشود، بلکه آنچه اساسی استآب در آن جمع شده است

 (.27: 2462شود )مطهری، و قّوه ابتکار او زنده پیدا کند استقالل  و
توان شرط کافی برای انسـان سیاسـی تـراز انقـالب و اسـالم پیراستگی دل و ذهن را می

که برگرفته از گفتمان اسالمی است پاالیش ذهن و دل شمرد. در اندیشه رهبر معظم انقالب 
ها پایه کلیدی در فرایند هدایت سیاسی اسـت؛ یعنـی پـاالیش ذهـن از جمـود و از آلودگی

، 2، التقاط و اختالط و پـاالیش دل از حـ  و بیـض9درایتتحجر، ظّن و گمان، روایت بی
                                                           

بهتـر از  د،یو تعمق بنگر تیدرا چهیاز در ثیحد کیاگر به  ؛«هیال بالروا هیبالدرا کمیعل» یعل نامنمؤریام .9
 .(271 :1ج ه،2324، مجلسی) دییاست که فقط نقل نما ثیهزار حد

ـ  .2 ـّم یُ و  یعـمـیُ     یُحـّ ٌ  الَشّ را از او  تیقدر  درک واقع []و کندیانسان را کور و کر م ،یزیعالقه به چ ؛ـص 
 (.475:  3ج  ه،2324صدوق، ) ردیگیم
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ها، تقوایی است که این پالودگی، کبر و نرور، هوا و هو  نفسانی. 9طلبی و دنیازدگیعافیت
 ی»براسا  سنت الهی فرقان را به دنبال دارد. 

َ
ذیا أ اَه یَها الَّ ُقوا اللَّ  م ُفْقاًنااکاجَعال لَ یَن آَمنوا ِإن َتتَّ

 یبـرا د،یـزی! اگر از )مخالفت فرمـان( خـدا بپرهدیاآورده مانیکه ا یکسان یا (؛11: انفال)
که در پرتو  یخاص ینیبروشن «.دهدیم اطل قرارجهت جدا ساختن حق از ب یالهیشما وس

َه یَوَمن »ت شناخ دیآن، حق را از باطل خواه ِق اللَّ ًجایتَّ َْ انسـان را از  (1 :طـالق؛ )جَعل َلُه َمخ
 «.آوردیبه وجود م زگاهیاو َفَرج و گر یو برا کندیتنگناها خارج م

برخوردار است  مانیکه از ا یدل»بر اسا  مبانی موصوف، مقام معظم رهبری فرمودند: 
مقام معظم  انا یب« )شودیدشمنان گمراه نم یا یو عمل است، با تبل شهیو منشأ تقوا در اند

 (.11/7/2471، کربال 12لشکر  انیو سپاه انیجیبس جمعدر رهبری
عالوه بر موارد گفته شده، انسان سیاسی تراز انقالب زمانی کامل خواهد شد که در بعـد 

گرای معطوف به نتیجه باشد. بـه همـین جهـت مقـام معظـم واکنشی فردی تکلیفکنشی و 
و  دهیترس شود؛یو تزلزل نم دیدچار ترد کند،یعمل م فیتکل یکه برا یکس»رهبری فرمود: 

راه و جهت  کنندهنییتع ،یشخص یهایشیاندو مصلحت گرددیاز راه برنم شود؛یخسته نم
  (23/4/2474معظم انقالب،  بیانا  رهبر) «شودیاو نم یریگ

 ایعوامل زمینه

هـای مربـوط بـه پدیـده اسـت کـه در درون آن زمینه، بیـانگر مجموعـه خاصـی از ویژگـی
راهبردهای عمل و تعامل مدیریت شده، به کار رفته، هدایت شده و به پدیده خاصـی پاسـخ 

(. در راستای مقوله مرکـزی هـدایت سیاسـی 90: 9998دهد )ازکیا و ایمانی جاجرمی، می
)یعنی انسان سیاسی تراز نظام و انقالب(، واکاوی بیانا  رهبر معظـم انقـالب، داللـت بـر 

                                                           
دارد، اما در عین حـال خطـا و اشـتباه گاهی بصیر  هم وجود »فرمود:  رهبر معظم انقالب در این خصوص .9

کند؛ که گفتیم بصیر  شرط کافی برای موفقیت نیسـت، شـرط الزم اسـت. در اینجـا عـواملی ادامه پیدا مي
داننـد، امـا بـرای اقـدام تصـمیم ها حقـایقی را مـيبعضی. نبود عزم و اراده است اش مسئلهیکی: وجود دارد

گیرند. البته نمي تصمیم برای ایستادن در موضع حق و دفاع از حق گیرند؛گیرند؛ برای اظهار تصمیم نمينمي
 گـاهی شـهوا ، گاهی هوای نفس، طلبی،گاهی تنزه طلبی،این تصمیم نگرفتن هم عللی دارد: گاهی عافیت

 (.2471/ 3/7)بیانا ، « گاهی لجاجت است گاهی مالحظه منافع شخصی خود،
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ای دارد که در بستر آن راهبردهای معطـوف بـه مقولـه مرکـزی ارائـه یکسری از عوامل زمینه
گر به ساز و تسهیلآمده در کدگذاری باز سه دسته از عوامل زمینه های به دستگردید. مقوله

 - ی، گرایشـیشناخت - یمعرفتگانه های پدیده مرکزی و متناظر با ابعاد سهای از ویژگیگونه
هـا متعـدد اسـت، بـه چنـد مـورد اشـاره است. اگرچه این ویژگـی رفتار - یکنشی و عاطف

ه راهبردهـای بـرای ایجـاد انسـان سیاسـی تـراز شود. فطر  یکی از این ویژگی است کـمی
. است ریحق پذ ،یفطر  انسانانقالب و اسالم نقش تعیین کننده دارد در نگاه رهبر انقالب  

بشوند  میکند که در مقابل دعو  حق تسلیها اقتضا مانسان حیفطر  صح»به همین جهت 
هـا ارائـه انسـان بـه یقتـیدرست است و سخن برحـق اسـت و آنگـاه کـه حق یزیچ یو وقت

در جلسـه  یاامام خامنه انا ی)ب ردیکند که آن را بپذیحکم م میفطر  سل عتیشود، طبیم
هـا بـه فطـر  انسـان لیبا توجه به تما». بنابراین، (29/0/2465 سوره بقره، ریتفس زدهمیس

 «هـدف واال فـراهم شـود نیـبـه ا دن  یرسـ لیو تسـه ییکمک و راهنما نهیزم دیسعاد ، با
ای را ایشـان در یکـی دیگـر از عوامـل زمینـه (.29/2/9999بیانا  رهبر معظم انقـالب، )

او  تیّ شخصـ لیهر انسـانی در تشـک نی  یبجهاندانند و معتقدند که بینی هر فردی میجهان
دفـاع و  ریـوز داریـدر د انـا )بیانا  رهبر معظم انقالب در جمع بی اساسی دارد ریتأث کی

هـای جو و فضای معنوی و گفتمـانی یکـی از مقولـه .(2477 /90/9، جمعی از فرماندهان
ر  از جّو و فضا، و انفعـال در ت»فرمایند: ای مؤثر بر راهبردها است. در این زمینه میزمینه

)بیانـا  « شـودیانسان از موضوعا  م حیمقابل مخالفان نظام موج  اختالل در فهم صح
ایشـان  .(2/7/9900، رگان با رهبر انقـالبمجلس خب یاعضا رهبر معظم انقالب در جمع

جامعـه مثـل هواسـت، همـه تنفسـش  کیـگفتمـان »دانند گفتمان را بستر بسیار مهمی می
بـه  یگفتمـان یفضا کی یوقت.. چه بدانند، چه ندانند؛ چه بخواهند، چه نخواهند. کنند؛یم

همـه در  کنند،یم دایپ یریگهمه در آن فضا جهت کنند،یوجود آمد، همه در آن فضا فکر م
 دگانیـاز نخبگـان و برگز یجمع رهبر معظم انقالب در جمع انا یب« )کنندیآن فضا کار م

 (. 99/7/9998ی، علم
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 گرعوامل مداخله

تر و عامی هستند که بر راهبردها احاطه دارند. نظر به انسـان گر، شرایط وسیعشرایط مداخله
محـوری هـدایت سیاسـی، شـرایط محیطـی سیاسی تراز نظام و انقـالب بـه عنـوان پدیـده 

محـوری بـا واکـاوی در بیانـا  گر و تأثیرگذار بر راهبردهای به دست آمده از پدیـدهمداخله
رهبر انقالب مورد شناسایی قرار گرفتند. بیانا  رهبر انقالب حاکی از این واقعیت است که 

رفتـاری اسـت. از و  شـیی و کنو عـاطف یقلبمعرفتی،  –این شرایط متناظر با ابعاد شناختی 
های ایجابی و سلبی دارند. به عنوان نمونه رهبر انقالب به گر جنبهزاویه دیگر شرایط مداخله

در جـان افـراد  ینـید یاگر معرفت»فرمایند: نقش فراوانی شبها  در تأثیرگذاری بر انسان می
بیانـا  ) «هـد مانـدنخوا دارینشود، در برابر موج شبها  و القائا  دشمن، مقاوم و پا دهیتن

 یانسـان یهـاپشتوانهایشان هدف انواع شبهه را زدودن  .(24/22/2477 ،انقالب معظم رهبر
حـوزه  دیطالب و فضـال و اسـاتکنند )بیانا  رهبر معظم انقالب در جمع ارزیابی مینظام 
(. فرهن  و فرهن  سیاسی، یکی دیگـر از ویژگـی عـام اسـت کـه 29/7/9909، قم هیعلم
توانـد آن یک ملت اسـت کـه مـیفرهن  »تواند مثبت و هم منفی باشد. به عنوان نمونه می

انـا  رهبـر یب« )کند یجهان یآبرو یز، توانا، عالم، فناور، نوآور و دارایشرفته، عزیملت را پ
(. فرهنـ  2474 /20/2، ماینـان سـازمان صـدا و سـکارکدر جمع  معظم انقالب اسالمی

گـر ازمانی ویژگی عام دیگری است که در پدیـده مرکـز مداخلـهسازمانی و ذهنیا  منفی س
باشد. فضای مسـابقه بـرای تکـاثر امـوال و دنیـاگرایی از است و در طراحی راهبرد مؤثر می

 ید بعضـینگذار»فرماید: آید به همین جهت رهبر انقالب میگر به شمار میعوامل مداخله
(. 27/0/9972همـان، « )ردیـهـا را بگر یبصـ یجلـو ،کوچکل ئو مسا یماد یازهایاز ن

هـا و رخـدادهای همچنین در منظومه فکری مقام معظم رهبری نوع و نحوه مواجهه با پدیده
شود. دیدن و شـنیدن، گر محسوب میمحیط و فضای سیاسی و اجتماعی از عوامل مداخله

یشی شرط نگری و اجتناب از ساده و سهل اندژرف دیدن و استماع کردن و پرهیز از سطحی
 الزم برای فهم تحوال  زمانه است. 
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 راهبرد

رود. با توجه به مجموعه عوامل راهبرد، تدبیری است که در خصوص مقوله مرکزی بکار می
گیری و تحقق پدیده محوری انسان گر در شکلگر و مجموعه عوامل مداخلهای تسهیلزمینه

محوری با واکاوی و تجزیـه و تحلیـل سیاسی تراز نظام و انقالب، راهبردهای منتج به پدیده
محتوای بیانا  رهبر انقالب مورد شناساسـی و اسـتخراج گردیـد. بررسـی حاصـل از ایـن 

 رفتـار - یکنشـی و عـاطف -یشـیگرای،  معرفتـ -یشـناختراهبرد در سـه بعـد  43کاوش، 
ینـد استخراج و تعیین گردید. به عنوان نمونه یکـی از راهبردهـای شـناختی و معرفتـی در فرا

 کـه فرمودنـد:هدایت سیاسی بر پایه اندیشه رهبر معظم انقالب اقناع سـازی اسـت. چنـان
و  دیـبا تشر و ُتشور و تهد می. اگر چنانچه ما بخواهیاقناع فکر د؛یکنیمخاطبتان را اقناع م»

 دیـممکن هم هست مثاًل فر  کن م،یبکن لیرا به ذهن طرف تحم یزیچ کیضرب و زور، 
)بیانـا  « سـتیاما ماندگار ن ،قبول هم بکند یاصور [ لحظه]به جانا ،یه ریکه تحت تأث

دیگـر  ی ازگـرو روشـن یگـرنیـیتب ،یـیافزار یبصـ (.28/1/2413رهبر معظم انقـالب، 
کید فراوانی دارند  نیـیمهم نخبگـان و خـواص، تب یاز کارها یکی. »راهبردهایی است که تأ

 گـرانیرا نه فقط در خودشان، در د ر یبص نیا... ق را بدون تعص  روشن کنندیاست؛ حقا
  (.6/6/9900)بیانا  رهبر معظم انقالب، « اورندیبه وجود ب

 پیامدها

گر بازدارنده و راهبردهای منـتج از گر و عوامل مداخلهای تسهیلنتیجه شناخت عوامل زمینه
د پیامدهایی محوری، دستیابی و تحقق انسان سیاسی تراز نظام و انقالبی است که واجپدیده

ها و مختصا  منحصر به فرد اسـت. از بررسـی و تجزیـه و تحلیـل بیانـا  رهبـر با ویژگی
 -یکنشـی و عـاطف - یقلبـ ی،معرفتـ– یشناختهای انقالب، پیامدها نیز در ابعاد و ساحت

ی استخراج شد. پیامدهای متعددی در تحلیل محتوای بیانا  رهبر انقالب وجود دارد رفتار
بینی و گرفتار اشتباه محاسباتی نشدن؛ رهبر انقالب فرمـود: آنها عبارتند از واقعکه برخی از 

در  ند.یه هست، ببکچنان ها را آنتیه انسان واقعکن است یر  همیبص یردهاکارکاز  یکی»
دهنـد؛ در یتـر نشـان مـن برابر بزرگیه هست، چندکرا از آنچه  یتیواقع کی ییا  گاهیتبل
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(؛ نقـش 7/2/2411همان، « )دهندیگر را اصاًل نشان نمید یهاتیاز واقع یه بعضکیحال
 یدر عرصـه زنـدگ(، هوشـیاری 15/3/2477 آفرینی مؤثر در تحوال  زمانه )ر.ک. همان،

 همـان، حـواد  )ر.ک. یاز فرعـ یص اصـلی(؛ تشـخ92/6/9900 همان، )ر.ک. یاسیس
از جملــه پیامــدها اســت.  (9996 /99/6همــان،  ر.ک.)گــم نکــردن هــدف  ( و9/9/9998

در خصوص انسان سیاسی تراز انقالب  یاسیت سیهمچنین از آثار و برکا  راهبردهای هدا
 دارنـد، ر یبصـ هکـ یملتـ کیـ»که فرمـود: است. چنان ریانسان نفوذناپذو اسالم، تربیت 

گاهانه  «شـودیم ندک آنها مقابل در دشمن یهاغیت همه دارند،یبرم قدم و نندکیم تکحر آ
ه اقـدام بـ» هنگام و به اندازه پیامد دیگر راهبردها اسـت. پـس،(. اقدام به96/7/00همان، )

های پرتکرار رهبر معظم انقالب بـوده اسـت یکی از گزاره «هنگام و عالج واقعه قبل از وقوع
 (.22/1/2416همان،  )ر.ک.

 . نتیجه و پیشنهادات5

محـوری و نقطـه اتکـا و کـانونی هـدایت وان پدیـدهانسان و سرمایه انسانی در این تحقیق به عنـ
سیاسی تلقی گردید. این یافته حاصل واکاوی بیانا  رهبر معظم انقالب بوده است کـه نایـت و 
مقصد هدایت سیاسی را رشد و تعالی استعدادهای سـرمایه انسـانی قـرار داده اسـت. ایـن یافتـه 

فرماینـد: مـی آنجا که امـام خمینـیمنطبق بر ادبیا  تحقیق و چهارچوب نظری تحقیق است؛ 
کند، آن قلـ  یجدا م یعیکند، از همه موجودا  طبیکه انسان را از همه موجودا  جدا م یآن»

و آنچـه در انسـان  ...دیانسـان د،یداشـته باشـ ر یانسان است. شما بص ر یانسان است، آن بص
فعالیت سیاسی یکی از وظایف مـذهبی »بنابراین «. انسان است ر یکند بصیم جادیسعاد  را ا

هـای سیاسـی مقـام این یافته با اندیشه (.451 :25ج، 2412)موسوی خمینی، « مسلمانان است
 ر یبصـ ی،اساسـ هیـپا»معظم رهبری نیز انطباق استواری دارد. معظم له بـر ایـن اعتقادنـد کـه 

ها و مبـارزا  همه تالش نهیزم قتیدر حق ر ی. بصمیکن نیما در خودمان تأم دیرا با نیا ..است.
 (.  3/7/2471، و جوانان استان قم انیدانشجو جمعدر  انا یب« )در جامعه است یانسان

بایسـت متنـاظر ریزی و طراحی هدایت سیاسی میهای این تحقیق برنامهبر اسا  یافته
گانه وجودی انسان تنظیم شود. بدین معنا که هدایت سیاسی مخاطبان باید همـه بر ابعاد سه
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رفتاری را به صور  هماهن  و متوازن  –عاطفی و کنشی -معرفتی، گرایشی -ابعاد شناختی
های نظری استاد مطهری در خصوص انسان شناسـی سـازگاری در بر گیرد. این یافته با یافته

کمال انسـان در تعـادل و تـوازن او اسـت؛ »ری نوشته است: دارد. چنانچه استاد شهید مطه
خواهـد باشـد یعنی انسان با داشتن این همه استعدادهای گوناگون، هر اسـتعدادی کـه مـی

وقت انسان کامل است که فقط به سوی یک استعداد گـرایش پیـدا نکنـد و اسـتعدادهای آن
ل و متوازن، همـراه هـم رشـد دیگرش را مهمل و معطل نگذارد و همه را در یک وضع متعاد

هـای انسـانی در او رشـد کنـد و هـیچ کـدام کند. انسان کامل، انسانی است که همه ارزش
ها به عالوه همه، هماهن  یکدیگر رشد کنند و رشد هر کدام از این ارزشرشد نماند و بهبی

عبیـر بـه امـام شود انسان کامل. انسانی که قرآن از او تحد اعال برسد آن وقت این انسان می
 تیـموفق یابیو ارزشـ یابیـارز اریـمع(. بر این پایه براسا  35: 2464)مطهری، « کندمی
عاطفه و نـوع کـنش و  ،شهیمخاطبان در ساحت اند یریاثرپذ زانیدر گروه م یاسیس تیهدا

 .است یاسیس یهادهیآنها در برابر پد یاسیواکنش س
دسـتیابی انسـان تـراز انقـالب در گـرو  های تحقیق، شـرایط عّلـی تحقـق وبراسا  یافته

ای از شرایطی است که به صور  پیوسـته و در یـک تعامـل سیسـتمی و تضـایفی از مجموعه
کند. در ایـن معرفتی و ایمانی و انگیزشی او را تکمیل می –شناختی ها، قدر ها و آگاهیداده

ترین پیامد حاصل یرد. مهمپذهنگام صور  میفرایند، کنش و رفتار حکیمانه، هوشمندانه و به
از هدایت سیاسی مطلوب برای پرورش انسان تراز انقالب اسالمی شناختن و معرفت عمیق از 
صراط مسـتقیم نظـام و انقـالب، اسـتقامت و پایـداری و عـزم و اراده سیاسـی بـرای دفـاع از 

است. توجیه های انقالب و کنش و واکنش به هنگام و به اندازه در برابر تهدیدا  دشمن ارزش
تئوریک این یافته بر پایه مبانی نظری این تحقیق استوار است؛ آنجا که براسا  منظومه فکـری 

های زمانه و مقابلـه تشخیص و انتخاب درست، توانایی درک مصلحت حضر  امام خمینی
های دشمن به عنوان پیامـدهای حاصـل از هـدایتگری سیاسـی مطـرح شـده ها و فتنهبا توطئه

چنین بر پایه منظومه فکری سیاسی مقام معظم رهبـری، ثمـره بصـیر  افزایـی، گـم است. هم
 یو گرفتار اشتباه محاسباتنکردن هدف، تشخیص و ترجیح مسائل اصلی از فرعی و واقع بینی 

 شمرده شده است. یاسیس یدر عرصه زندگ یاریهوش و نشدن
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 پیشنهادها

متعـدد و مختلفـی دربـاره هـدایت هـای آموزشـی های تحقیق، نیازمندیالف( در یافته
هـا از مجموعـه مقالـه سیاسی عام و خاص مطرح شد، از این رو، الزم است این نیازمنـدی

 هایی برای تهیه و تدوین متن و محتوای متناس  فراهم شود.    رو بیرون آورده و برنامهپیش
سیاسـی، هـر های تحقیق بر لزوم پلکـانی و درجـه داشـتن هـدایت ب( با توجه به یافته

سازمانی الزم است نظام جامع بصیر  افزایی پلکانی متناس  بـا شـرایط محیطـی خـود را 
 طراحی و تدوین کند.

گانـه های تحقیق مبنی بر متناس  سازی هدایت سیاسی با ابعاد سـهج( با توجه به یافته
 -های شـناختیشناسی تیپوجودی انسان، الزم است تحقیقا  پیمایشی در خصوص گونه

 عاطفی و کنشی و رفتاری مخاطبین صور  پذیرد. -معرفتی، گرایشی
هـای تـاریخی در ایجـاد و ها و عبر رو، با در های مقاله پیشد( مطابقت دادن یافته

رو، الزم اسـت ای برخوردار است، از اینتقویت قدر  ادراکی و تشخیصی از اهمیت ویژه
سیاسی در تاریخ اسالم و تاریخ معاصر  هایها و عبر پژوهشی برای کشف و تحلیل در 

 و انقالب اسالمی، متناس  با شرایط و اوضاع و احوال سیاسی زمانه انجام شود. 

 کتابنامه
 راق کراربردق تحقیرا کراربرد هظریر  روش(. 2912ازکیا، مصطفی و ایمانی جاجرمی، حسین )

 ، تهران، ان شارات کیهان.بنیاهی

بصرول و روش تحقیرا تحقیقری: هظریر  مغنرایی، (. 2911اس راوس، آنس لم و جولی ت ک وربین )

 ، ترجمه بیوک محمدی، تهران، پووهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ا ا و شیوهروی 

، فر نرگ پرهو  « های هدایت سیاسی در ق رای ک ریمبایس ه(. »1394آشوری، محمد حسن )

 .61-31زمس ان، ص، ، 24سال هف م، شماره 

، مش هد، دانش گاه  راق فقجریبازکاوق   بیت و ضهالت در قرآن؛ آموزه(. 1381امامی، محمد )

 علوم اسالمی رضوی.

تغیین تحول   بیت سیاسی و رب کار اق دسرتیابی بر  وضر  (. 1393باقری چوکامی، سیامک )

 .، پووهشگاه علوم اسالمی امام صادقمطلوب
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ان شارات مدرسه، چاپ هفدهم،  ،، تهرانهگا ی دوباره ب  تربیت بسهمی(. 1386خسرو ) ،باقری

 جلد اول.

، س ال فصرلنام  دبهر  سیاسری، «ساخ ار فهم اندیشه سیاسی اس الم(. »2911برزگر، ابراهیم )

 .11-19، زمس ان، ص، 21ششم، شماره 

 .https://farsi.khamenei.ir ، دس رسی در:بیانات رهبر معظم انقالب

 ،، پایگ  اه این رن   ی پناهی  ان، دس رس  ی در:«اهمی  ت و جایگ  اه ه  دایت»، علیرض  ا، پناهی  ان

http://panahian.ir/post ،1/1/2919. 

 ، قم، مرکز نشر اسراء.  بیت در قرآن(. 1389جوادی آملی، عبدالله )

، 11، ش ماره 4، س ال مطاالعات رب غردق زهران، «رمز هدایت(. »1381حاج علی اکبری، جاوید )

 .119 – 118ص، بهار، 

مؤسس ه حف   تهران،  ، ترجمه خلیل پروینی،تفسیر قرآن کریم(. 1391خمینی، سید مصطفی )

 ، جلد اول .نشر و آثار امام خمینی

س ازی پردازی با اس فاده از رویکرد اس قرایی: اس راتوی مفه ومتئوری(. »1384دانایی فرد، حسن )

 . 71-57 ،، تیر، ص11سال دوازدهم، شماره ، دو ما نام  دبهشور رفتار، «تئوری بنیادی

، «ه ای ق رآن ک ریمالگ وی اه دا  تربی ت دین ی مب ن ی ب ر آم وزه(. »1393دلبری و همکاران )

 . 31-7ص،، تابس ان،51، سال سیزدهم، شماره هوآورق آموزشی فصلنامه

 نشرالمصطفی. بیروت، ،بالمفردبت فی  ریب بالقرآن (.ق1412)راغب اصفهانی، حسین بن محمد 

، فص  لنامه «نگ  اهی دوب  اره ب  ه ارش  اد اس  المی: رویک  ردی تربی   ی(. »1387رحیم  ی، علیرض  ا )

، 35، س  ال نه  م، ش  ماره پررهو   فر نگرری سررابا   برتغاطررات اهامرر –مطاالعررات فر نررگ 

 .185-157ص،پاییز،

مدل پارادایمی مدیریت جه ادی (. »1393شماعی کوپائی، میالد و اسمعیلی گیوی، محمدرضا )

، 19، س ال پ نجم، ش ماره چشم به بز م یریت دوالتی، فصلنامه «اس فاده از نظریه داده بنیاد

 .151-119ص،پاییز،

 .4، قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم، جلد من الیحضره بالفقی ق(. 1413صدوق، محمد بن علی )

، ترجم ه و ش رح س ید ج واد مص طفوی، ته ران، بصول کرافی(. 1382یعقوب )کلینی، محمدبن

 .1مؤسسه الوفا، جلد 
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، «حب و بغ ض در تحلیل ی روان ش ناخ ی ب ا نگ اهی ب ه آی ات و روای ات(. »1386کوثری، یداله )

 .142-125ص،، فروردین،112، سال شانزدهم، شماره فصلنام  معرفت

 ، تهران، اسالمیه.بحار بالهوبر(. 1372مجلسی، محمد باقر )

 ، تهران، ان شارات صدرا.فطرت(. 1361مطهری، مرتضی )

 ، تهران، صدرا.بهسان کام (. 1373)              

 ، تهران، صدرا.  تعلیم و تربیت در بسه (. 1375)             

 را.، تهران، صدبهسان و بیمان(. 1382)             

 ، تهران، صدرا.ده گفتار(. 1382)             

 ، قم، زمزم هدایت. شناسی و آموزش تحلی  سیاسیروش(. 2911مظفری، آیت )

، تهران، مؤسسه تنظیم نش ر شر    ی  جنود عق  و جج  (.2988موسوی خمینی، روح الله )

 .آثار امام خمینی

 .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،صحیف  بما (. 1391موسوی خمینی، روح الله )

 ، قم، جامعه الزهرا.معناشناسی   بیت در قرآن(. 1394موسوی، مریم السادات )

 


