
 

 

 

 

 

 انقالب اسالمی بر اساس گفتمان امام و رهبری ارائه الگوی نهادسازی در مقاله پژوهشی:

4، سیاوش رضایی3محمدجواد ایروانی2آبادیمحمود رضا شمس دولت سید ،1اهلل فروزنده لطف  

 99/01/29پذيرش مقاله:                                                                       11/19/27دريافت مقاله: 

 چکيده

 هالا  حالوزه این الگو در تمام  مستقل و عزّتمند را به جهان ارائه کرده است. انقال  اسالمی یک الگوی حكومتی،

ایالن تحقیالق کاله از نالو       بالی باشالد.  تواند سرمشق مناسبی برای سایر کشورهای انقالانقالبی می نهادسازی ازجمله

انجام  اسالمی بر اساس گفتمان امام و رهبری انقال  در نهادسازیالگوی  ارائه باهد و کاربردی است  ای توسعه

در بخالش   ها داده گردآوری ابزار است. شده استفادههای امام و رهبری گفتمان در تحلیل فرمایش تحلیل  روش از و

نفالر از   39آن تعالداد   یبالوده اسالت. جامعاله آمالار     ساخته پرسشنامه محقق یدانیخش مو در ب برداری فیش یاسناد

 یمحتالوا  لیال تحل ،ییمبنا هیها از روش نظر . جهت استخراج دادهاند شده انتخا هدفمند  صورت بهکه بوده خبرگان 

 بر اسالاس  انقالبی نهادسازینشان داد که  قیتحق جینتا .است شده استفادهخبرگان  ازنظر اعتبارسنجیو جهت  کیفی

که پس از  بوده مؤلفه زیر 119لفه و ؤم 30 ی( داراهاسیاست اهدا ، محورهای دکترین، درسِ) فقیه والیتگفتمان 

 یجزئ راتییاحصا شده با تغ یها و شاخص ها مؤلفه هکلی ها، شاخص و ها لفهؤم تثییدجهت  یارائه به جامعه خبرگ

بعد از ایشان حضرت امالام   وعلیه(  رحمت ا...) امام خمینی حضرت دهد نشان میهمچنین نتایج  .قرار گرفتند تثییدمورد 

انالد بالا تثسالیس نهادهالای انقالبالی      و توانسته خوبی انجام داده اسالمی را به در انقال  نهادسازیالعالی(  )مدرله ایخامنه

 را انقالال  اسالالمی   ل نماینالد و خوبی دنبالا  را نیز بهانقال   های آرماناهدا  و  ضمن رفع تهدیدات علیه انقال ،

 فرمایند.مستقل و عزّتمند به جهان ارائه  یک الگوی حكومتی سالم بشری، عنوان به

 هاسیاست اهدا ، دکترین، نهادهای انقالبی، نهادسازی، گفتمان،واژگان کليدی: 
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 مقدمه
باله صالحنه   ه تالاز  هالای  گروهسریع  تحرّ و گسترش شتابان آگاهی سیاسی  جوهره سیاسی انقال ،

گروهالی تعصالآ    کاله بالا آگالاهی   و بعضاا سهم خواهی از قدرت است  سیاست با مطالبات گوناگون

ای بعالد از انقالال  پدیالده    نظمالی  بیو  ومرج هرجلذا  (9: 1066 ،1)روبرت .گروهی نیز همراه است

دی قربانی شوند و دیكتاتور جدیال  گناهانیبسا در مدت کوتاهی بعد از انقال  بی چه محتمل است.

انقالال    انقالال  اکتبالر روسالیه،    سرنوشالت انقالال  کبیالر فرانساله،     بر سرنوشت مردم مسلط شود.

بر ایالن   : مقدمه ج(1305)حاضری،  .همگی حاکی از چنین وضعیتی است مشروطیت در ایران و ...

سامان سیاسی جدید و برقراری نظالم هسالتند.    ایجاداساس رهبران انقالبی از فردای انقال  به فكر 

دوّمی نیز دارد که همان ایجاد نهادهای انقالبالی و نهادمنالدی یالک     یک انقال  کامل مرحله قعدروا

رحمالت  ) امالام بسیار مهم و اساسی که حضرت  اقدامات ویكی از راهبردها  سامان سیاسی نوین است.

 پالس از  هالای  نشالیآ انقالال  و عبالور آن از فالراز و     سرنوشت در اتّخاذ فرمودند و درستی به (علیه ا...

 عنالوان  باله تثسیس و ایجاد نهادهای انقالبی بود. معموالا تثسیس نظام بوده و  تثثیرگذارانقال  بسیار 

و خلالق   هالا  گیالری  جهالت و با توجاله باله تغییالر     باشد بسیار حساس و دشوار می ال مرحله دوم انق

است که  یادآوریی دوران پس از پیروزی انقال  است. الزم به ترین مسئلهمهم ،تازه های موقعیت

کاله   در آن انقال  اسالت « نهادسازی» یمقوله در هر انقالبی،« نظام سازی» مراحلترین یكی از مهم

از همالین روی پالس از انقالال     » تواند در تربیت و استقرار نظام جدید نقش اساسی ایفا نمایالد. می

علیاله(   رحمالت ا... )خمینالی   امالام  رهبر انقال  اسالمی، فرمان بهشاهد تثسیس نهادهای انقالبی  سرعت به

اولالین نهالاد    ،59سالال   مالاه  بهمالن از فردای پیروزی انقال ، یعنی بیست و سوم  که نحوی به ،هستیم

اش تالثمین و  رهبر انقال  تثسیس شد کاله وریفاله   فرمان به« کمیته انقال  اسالمی»انقالبی با عنوان 

دیگالری باله وجالود     بالی ، نهادهالای انقال هالا  ضالرورت و بر اساس نیازها و  ازآن پس حفن امنیت بود.

تاکنون گفتمان امام و رهبری در  که این است این تحقیقی هادغدغه (00: 1300)عیوضی، « آمدند.

قانون اساسالی   رویكردهایو تحلیل نگردیده  خوبی بهاسالمی ایران  انقال  در نهادسازیخصوص 

ردیالده  اء نگدر انقال  اسالالمی نیالز تالاکنون احصال     نهادسازی خصوص در ایرانجمهوری اسالمی 

کاله الهالام   های مساللمان منطقاله   رسد بیداری اسالمی و خیزش ملتاز سوی دیگر به نظر می است.

روبرو اسالت و   نهادسازیراهبردی در حوزه  المی است با یک خالءگرفته از انقال  شكوهمند اس

                                                           
1 -Robert 
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له اصاللی  بنالابراین مسالئ   ؛الگوی مناسبی برای این کشورها باشد تواند مینتایج حاصل از این تحقیق 

در انقالال  اسالالمی    نهادسالازی این تحقیق فقدان یک الگوی راهبردی مدون و جامع در خصوص 

اسالمی بر اساس گفتمان امالام   انقال  در نهادسازیو هد  تحقیق نیز ارائه الگوی راهبردی  است

ن، اسالمی ایالرا  انقال در  نهادسازیالگوی راهبردی به این سؤال است که  گویی پاسخو رهبری و 

 بر اساس گفتمان امام و رهبری چگونه الگویی است؟

 اهمیت تحقیق حاضر ناشی از موارد زیر است

مالدیران و مسالئولین نهادهالای    بالرای  نقشه راهی  عنوان بهالگوی راهبردی حاصل از این تحقیق  -1

 اید.نمهای پرهزینه جلوگیری میتكرار اشتباهات و روش و ها آنانقالبی خواهد بود و از انحرا  

 بالرای  معماران نهادهای انقالبالی،  عنوان به رهبری وحضرت امام  های اندیشهمحورهای اساسی  -2

 گردد.جویندگان راه والیت روشن و آشكار می

، آن اکتشالافی اهمیَت دیگر این تحقیق در این است که مبانی نظری حاصالل از نتالایج مطالعالات     -3

 ژوهشی بیافزاید.پ تواند بر غنای علمی و ادبیات این حوزهمی

گالذاران و مسالئولین   این قابلیالت را خواهالد داشالت کاله سیاسالت     کاربردی،  ازلحا این تحقیق  -4

در سالطوح راهبالردی و   ها، سیاست اهدا  و ها،تدوین دکترین را در فرایندنهادهای انقالبی کشور 

 یاری نماید. عملیاتی

بالرای کشالورهای انقالبالی     ای مناسالبی تواند راهنماین الگوی راهبردی میدر حوزه خارجی نیز  -5

 دنیا باشد. خواه آزادیمنطقه و همه کشورهای 

 شود که در صورت انجام نشدن این تحقیق:ناشی می ازآنجا نیزهای تحقیق ضرورت

آینالده   هالای  نسالل مسیر صالحیح انقالال  بالرای     بازشناسیامكان  شدن عمر انقال  تر طوالنی( با 1

 د.نخواهد بو پذیر امكان آسانی به

ها( در مالورد  اهدا  و سیاست ها،حضرت امام و رهبری )دکترین های اندیشه( محورهای اساسی 2

 ماند.نهادهای انقالبی برای آیندگان و جویندگان راه امام ناشناخته می

های رود و شاهد نفوذ نظام)بیداری اسالمی( از دست می بر تحوالت منطقه تثثیرگذاری( فرصت 3

 آنان خواهیم بود. های انقال منطقه و انحرا  سیاسی سكوالر در 
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 باشالد و  مالی  گفتمان امام و رهبریبراساس ارائه الگوی نهادسازی در انقال  اسالمی، هد  تحقیق

 نهادسالازی الگوی راهبردی  است از: شده است عبارت سؤال تحقیق که متنارر باهد  تحقیق طرح

 ؟چگونه الگویی استرهبری بر اساس گفتمان امام و  اسالمی ایران انقال در 

 مبانی نظری

 تحقيق:پيشينه  -الف

پژوهشالی   -مقالاله علمالی   3ساله/ و  رساله 2ی تحقیقاتی، دو/آمده یک پروژه عمل های بهبا بررسی

 در اسالت.  انكالار  نیز غیرقابل ها آن افزایی دانشجنبه  که وجود داشتمرتبط با موضو  این تحقیق 

 شود.یزیر به خالصه این تحقیقات اشاره م

منالدی سیاسالی در جمهالوری اسالالمی     نهالاد و نهاد » با عنالوان  این پروژهي تحقیقاتي: پروژه .9

شالده   انجالام  پژوهشكده مطالعات راهبردی در ،1301 سالدر سید رضا شاکری  توسط «ایران

جمهالوری  در سه مرحله به مسئله نهادمندی سیاسی در نظام  کوشیده استاین تحقیق  .است

نهادمندی و نگالرش   ،کوشد مفاهیم نهادتحقیق می در بخش نظری، (1 زد:برردا اسالمی ایران

ی نگالرش  نهادسازی و نهادمندی را از دریچاله  کارآمدینهادی را روشن ساخته و اهمیّت و 

در بخش عینی و مصداقی باله تحلیالل وضالعیت نهادمنالدی سیاسالی در       (2نهادی آزمون کند.

در مرحلاله   (3پردازد.می« جمهوری اسالمی منظا»ر و رفتار و عملكرد دستگاه سیاسی، ساختا

مستقل راهبردهایی متناسآ با ایران و مناسآ با ماهیت تحقیق بالرای تقویالت و    طور بهسوم 

 است. پیشنهادشدهبهبود نهادینگی سیاسی ایران 

 :ها رساله .8

 «سالالمی بررسی تثثیر نهادهای انقالبی بر تربیت نظام جمهالوری ا » این رساله با عنوان :(9رساله )

 درنتیجه تحقیق آمالده اسالت:   .شده است انجام دانشگاه تهراندر  1309 سالدر  خّرم بقایی توسط

امنیتالی و   اقتصالادی،  نظام جمهوری اسالمی در ابتدای انقال  با مشكالت بسالیار مهاّلم سیاسالی،   

تالوان  مالی  و ایجاد نهادهای جدید برردازد. های قبلیسازمانبایست به ترمیم لذا می ...مواجه بوده،

هد  از تشالكیل ایالن    بوده وپاسخ به بد کارکردهای نظام پیشین  نوعی بهنهادهای انقالبی  گفت:

در  مهمالی ایالن نهادهالا نقالش     و هبودمختلف  های حوزهسامان بخشیدن به امور کشور در  نهادها،

 .تربیت نظام جدید ایفا نمودند
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 ایروانالی  محمالدجواد  توسط «د سازندگیو جها نهادگراییرساله » این رساله با عنوان: (8) رساله

جهالاد   آمالده اسالت:   تحقیالق  درنتیجاله و  شالده  انجالام  دانشگاه تهران دانشكده مدیریت در (1399)

 ،پالذیری  انعطالا   ،مالداری  ارزش ،گرایی مردممانند  شده نهادی های شناختهسازندگی دارای ویژگی

هالادی در جهالاد   هالای ن ویژگالی  های تحقیق میزان وجالود بر اساس یافتهبوده و استمرار و پویایی 

 والیالت مالداری، دوم؛   اسالت. اول؛  بنالدی شالده   رتباله به شرح زیر  طورکلی بهو  سازندگی متفاوت

هفالتم؛  ، مالداری  دیالن ششالم؛  ، گرایی مردم، پنجم؛ خودباوری، چهارم؛ مداری ارزشاستمرار، سوم؛ 

 و دهم؛ پویایی. نهم؛ نوآوری پذیری، هشتم؛ فرهنگ خاص سازمانی، انعطا 

 پژوهشي -علمي هاي مقاله .9

علل پیدایش نهادهای انقالبی پس از پیالروزی  » عنوان با مقاله این (:9) پژوهشي وي علمي مقاله

ایالن مقالاله    درنتیجاله انجام و  (استاد دانشگاه تهران) سّید رحیم ابوالحسنی توسط «انقال  اسالمی

سیاسالی و   درصالحنه وری جدید رهور و غلبه با مبیناست که پیروزی انقال  اسالمی  شده اشاره

هالا بودنالد کاله مسالتلزم     هنجارها و عالئمالی مطلالو  انسالان    ها، ارزش در این باور، اجتماعی بود.

 اجالرا  قابالل زیرا باور جدید در قالآ ساختار قدیم  ؛و مغایر با ساختار پیشین باشندساختاری نوین 

یگزین کردن نهادهای جدیالد  نهادهای پیشین و جا جانبه همهاز طرفی حذ  آنی و  و تحقّق نبود.

که امكان عملالی داشالت پیالدایش و تولالد      حلی راهلذا  ون مطالعه و بررسی امری محال بوده وبد

منوط به حیالات و تكامالل نهادهالای انقالبالی      نیز و استمرار انقال  اسالمی نهادهای نوین انقالبی

 است.

 محقالق  «اقتصالادی  –اجتماعیعنوان نهادهای انقال  و تحوالت » :(8) پژوهشي و يعلم ي مقاله

ای از  مجموعاله  های انقالبالی، نهاد نتیجه تحقیق مدرس و رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی خلیجی،

موجالود در   است کاله بنالا بالر ضالرورت و نیازهالای      ای یافته سازماناعتقادات و باورهای  ،ها ارزش

را  هالا  آنکاله انقالال     نیازهایی است «نیازها» منظور از است.شده  متشكل و جامعه به وجود آمده

کالردن تالدریجی نهادهالای     متحوّل. وریفه این نهادها آورد می وجود بهرا  ها آنکند و یا اقتضا می

 در جهت اهدا  انقال  اسالمی است.قدیمی 

و  گیالری  شالكل  در مؤثرتحلیلی بر عوامل » تحت عنوان مقالهاين  (:9) پژوهشي وعلمي  ي مقاله

 امالالامعلمالالی دانشالالگاه  عضالالو هیئالالتمالالدرس و  الونالالدی، دمحمالالدجوا توسالالط «مانالالدگاری سالالراه

سراه پاسداران انقال  اسالمی در کوران حالوادث  آن آمده است:  درنتیجهانجام و  (السالالم  لیه)عحسین
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حفارالت از دسالتاوردهای انقالال      باهد پس از انقال  به اقتضای ضرورت و نیازهای واقعی، 

را باله اقتضالای    موردنیالاز قالال ، سالاختارهای   اسالمی با حكم امام راحل تثسیس شد و پس از ان

خود را  های شیوهروش و  بایدبه اقتضای زمان  وتهدیدات معاندان  تناسآ به شرایط ایجاد کرد و

 .برآیدی وریفه محول شده تغییر دهد تا از عهده

 مرتبط با رساله هاي پیشینه بندي جمع

انقال  اسالمی نشان  نهادسازی درص در خصو شده انجامو تحقیقات  ها پروژهنگاهی اجمالی به 

 ها پژوهشاین  .اند پرداخته، به چگونگی و چرایی تشكیل نهادهای انقالبی ها آندهد که اغلآ می

اسالمی را نیاز انقال  و مقتضالیات آن   انقال  درو تشكیل و تثسیس نهادهای انقالبی  نهادسازی

 بر اسالاس یالک ضالرورت و در جهالت رفالع      هر یک از نهادهای انقال  دیگر عبارت به .اند دانسته

و یالا توسالط    )رحمالت ا... علیاله(   خمینالی حضرت امام  فرمان بهسریع یک مشكل از مشكالت انقال ، 

یا در اجرای قالانون   و  س مورد تثیید رهبری قرارگرفتهسر و ایجادشدهصورت خودجوش  مردم به

ای انقالبالی جالزء اشالتراکات    بنابراین چرایی و چگالونگی ایجالاد نهادهال    ؛انداساسی به وجود آمده

ایالن   امالا  ؛اسالت  انكار غیرقابل نیز ها آن افزایی دانشجنبه و  بوده حاضر تحقیق گذشته وتحقیقات 

 در هالا  سیاست اهدا  و دکترین،گانه  3/سهدر ابعاد تحلیل گفتمان امام و رهبری تحقیق به دنبال 

نقالاط  جالزء  و آن توجه نشالده   حقیقات قبلی بهدر انقال  اسالمی است که در ت نهادسازی حوزه

« در انقالال  اسالالمی   نهادسازی» ازاین تحقیق ابعاد مختلفی  در .افتراق با تحقیقات گذشته است

تحلیل گفتمان  به عبارتی .گردد مینوآوری این تحقیق محسو   عنوان بهکه  قرارگرفته موردتوجه

ارائاله الگالوی    البالی و نهایتالاا  گانه مدیریتی در خصوص نهادهالای انق  3/سه ابعادامام و رهبری در 

 باشد.این تحقیق می های نوآوریراهبردی نهادسازی در انقال  اسالمی ایران از 

 مفهوم شناسی: -ب

 ،سالازمان  کالردن،  وضالع  معنالی تثسالیس کالردن،   واژه َنهاد به فتح ]حر [ اول باله  » :تعريف لغوی نهاد

-)قلالی «        کاررفته است. بهرشت نِهاد به کسر ]حر [ اول به معنی درون و س و مؤسسه، انجمن

 «نهالاد »ی یابیم که واژهدهخدا و فرهنگ لغت معین نیز درمی نامه لغتبا مراجعه به  (14: 1304پور، 

 ،خلقت سرشت، های واژهدر برابر « نِهاد»با معانی متفاوت آمده است.  «نَهاد» و «نِهاد» به دو صورت

بنیالاد و   اسالتمرار،  در برابالر سالاخت،  « نَهالاد » و ونی اسالت دارد و نارر بر یک امر درو...قرار  فطرت

 (14: 1309)ایروانی،  کند.را مراد می« نَهاد»معانی ساختی از  مؤسسه،
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و پایداری از الگوهالای اجتمالاعی اسالت کاله رفتارهالای       یافته سازماننهاد نظام  تعريف اصطالحی نهاد:

، 1)بالروس . کندنیادین جامعه ایجا  میو یكنواختی را در جهت برآورد ساختن نیازهای ب تثییدشده

ارزشالمند و   : نهادها الگوهالای رفتالاری پایالدار،   گوید میهانتینگتون در تعریفی از نهاد  (119: 1399

( نهالالالاد معالالالادل 1001)3در نگالالالاه هندرسالالالون (.23-24: 1304 ،2)هالالالانتینگتون انالالالد تكرارشالالالونده

سالاختارمند   قلمروهالای ن طیف از این واژه در چارچو  مطالعات فرهنگی بر آ است.«انستیتیوشن»

 سالاختارها،  اصالول،  زمان در یک جامعاله برخالوردار از قواعالد،    درگذرکه  گردد میاجتماعی اطالق 

ساختاری اسالت انطبالاق    اسكات نهاد ازنظر (.32: 1001)هندرسون، گرددعناصر و اجزای معین می

فراینالد   ،راینالد نهالادی شالدن   سلزنیک ف ازنظر (.10:  4،1005)اسكات بعد ارزشی بسیار قوی با پذیر

 ی جامعاله  هالای  ارزشدرونالی و   هالای  گالروه  هالای  تالشبا  ها سازمانرشد ارگانیک است که در آن 

 .(06: 5،1006)پرو شوندبیرونی سازگار می

 کیزمان در  درگذر که سازمانی یعنی ،«وشنیتیانست»معادل  از دیدگاه دانشمندان غربی نهاد بنابراین

و با داشتن بعد ارزشی  گرددیم نیمع یعناصر و اجزا ساختارها، اصول، اعد،جامعه برخوردار از قو

 کنند.تالش می در جهت برآورد ساختن نیازهای بنیادین جامعه

اسالالمی بالر اسالاس مصالوبه      انقال  درنهادهای انقالبی  انقالب اسالمی ايران: انقالبی در تعريف نهادهای

منظور از نهاد انقالال   »تعریف گردیده است:  چنین اینلس شورای اسالمی مج 6/11/1364مورخه 

اسالمی موضو  این مصوبه؛ واحد سازمانی مشخصی است که پس از پیروزی انقال  اسالمی، بالر  

 و یالا باله ابتكالار و اراده مالردم     فقیاله  ولالی  فرمالان  بهو نیازهای انقال  اسالمی بنا  ها ضرورتاساس 

 یالد رهبالری،  مالورد تثی  غیرمسالتقیم سالتقیم یالا   م طالور  بهایجاد گردیده و سرس  خودجوش صورت به

و یا در اجرای قانون اساسی بعالد از انقالال     قرارگرفتهشورای اسالمی  مجلس یاشورای انقال  و 

 «.تثسیس گردیده است

انقال  کاله   های باارزش راستا هممنعطف و  یسازمان یبه ساختارها تعريف نهادسازی در انقالب اسالمی:

 در یجامعاله انقالبال   یازهالا یبر ضرورت، اقتضائات و ن بنا یانقال  اسالم یروزیو بعد از پ نیدر ح

باله   ایال و  یرهبالر  فرمالان  باله  بنالا  ،یو فرهنگ یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس ،یتیمختلف امن های حوزه

                                                           
1-Brouse  

2-Hungtington  

3-Henderson  

4 - Scott 

5-Perrow  
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انقالال  و   تیال و ترب حفالن  منظور به یقانون اساس یدر اجرا ایو  یرهبر تثیید ابتكار و اراده مردم و

 )تعریف از محقق( .اند گردیده سیتثس یانقال  اسالم های رمانآبه اهدا  و  لین

 .مایز با مفهوم رویكرد غربالی آن اسالت  مفهوم نهاد در منظومه نظری انقال  اسالمی دارای وجوه مت

بالدانیم کاله سالاختار و     ای از یک نیاز و ضرورت انقال  اسالمیاز این منظر اگر نهادها را مجموعه

های برآمالده از فرانهالاد   ها توانایی حفن و گسترش ارزش اساسی آن کارکرد مشخصی دارد، ویژگی

بنابراین نهادهای برآمالده از آن نیالز مبتنالی     دین است. چون انقال  ایران یک انقال  اسالمی است،

در انقال  اسالمی وجود نهادهالای انقالبالی بالاوجود انقالال       های دینی و اسالمی هستند.بر ارزش

-مالی نیالز  تالر  زمان در وجود انقال  عجین شده و عمیق باگذشتنهادها ریشه این وند خورده و پی

واجد وجوه تمایزی  نهادهای انقالبی عالوه بر تمایز اساسی که با نهادها از منظر غربی دارند، شود.

هالای   های نهادهای انقالبی با سالازمان  ویژگی در جدول زیر های رسمی کشور هستند.نیز با سازمان

 آورده شده است.العالی(  )مدرله رهبری مقام معظم رسمی کشور از منظر
 یمقام معظم رهبر منظر های نهادهای انقالبی با سازمان رسمی ازویژگی مقایسه :1 جدول

 سازمان نهاد رديف

 ناپذیری انعطا  خشكی و پذیری انعطا  1

 تصلّآ پذیری با شرایط گوناگون انطباق 2

 شده از پیش طراحی عمل عمل اقتضایی و متناسآ با نیاز 3

 قانون پذیری الزامی قانون پذیری پویا 4

 درجا زدن روز شوندگی به 5

 لزوماا چنین نیست دارای ابعاد ارزشی قوی 6

 شده آمادگی در مثموریت از پیش تعیین و در هر زمان الزم آمادگی در هر مكان 9

 وجه به مثموریتسازمانی خاص با ت فرهنگ سازمانی انقالبی و اسالمی فرهنگ 0

 های مرتبطنظريه -ج

 ی دوره اسالت.  تشخیص قابلسه دوره  های نهادگرایی،بر مبنای رویكرد تاریخی نسبت به دیدگاه

 هالای  دیدگاهمشتمل بر  اول که از اواخر قرن نوزدهم شرو  شد و تا اواسط قرن بیستم ادامه داشت،

از  اسالت.  بررسالی  قابالل اولیاله   هادگرایالان نعلوم سیاسی و اجتماعی است که با عنوان  نظران صاحآ

ی نالام بالرد، دوره   3وبالر  مالاکس و  2دورکیم ،1پارسونز ،2هنوز ،1توان از کولیبنام اولیه می نهادگرایان

                                                           
1-Cooley  

2 -Hughes 
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و باشالد   مالی  4به طول انجامید و مرکز ثقل آن دیدگاه ساللزنیک  99و تا دهه  آغاز 1059دوم از دهه 

 جدیالد  نهادگرایالان  هالای  دیالدگاه مه دارد و مشتمل بالر  آغاز و تاکنون ادا 99ی سوم که از دهه دوره

 1309ایروانالی، ) بالرد نالام   5«برگالر » توان ازمی بنام این دوره های تئوریسیناز  گرایان( است،)نئونهاد

ی نهالادی ریشاله در   نظریاله  ین اندیشمندان پرداخته خواهد شالد. (. در ادامه به نظرات برخی از ا00:

ایالن حالوزه اسالت. وی بالر آن      نظالران  صاحآو  گذاران بنیانم از دارد، دورکی کارهای دورکیم و وبر

محیط اجتماعی در همان حالال   اند.همگی مشروط به سازمان اجتماعی است که نهادهای گوناگون،

ای از نهادهالای گونالاگون   خالود نیالز جالزء مجموعاله     سالان  همانکه علت نهادهای گوناگون است به 

رای آن الزم هسالتند  توان نهادهایی را که بتماعی میبنابراین با شناخت محیط اج ؛شودمحسو  می

و در خصوص  کند میکیم عمدتاا در مورد منشث نهادها بحث دور (.40: 6،1364آرون) کردنیز تعیین 

ولی مطالعه سازمان با رویكرد نهالادی   بحری ندارد ها انقال در  نهادسازینهادهای انقالبی و فرایند 

ها و  ن سازمانپارسونز در تجزیه تحلیل نهادی، بر روابط بی   شد.پارسونز شرو باکار 1059 لاز سا

 یكالدیگر ای از هنجارها هستند که روابط افراد را با سامانه نهادها. به نظر پارسونز محیط تثکید دارد

 کنند روابط افراد چگونه باید باشد.و نهادها هستند که تعریف میکنند و منظم می قانونمند

مبنایی برای نظم اجتماعی پایدار در سطح جامعاله   ها و هنجارهای مشتر رزشبه نظر پارسونز ا

معتقالد اسالت هرقالدر افالراد     ی نهادی هنجارهالا داشالته و   وی تثکید زیادی بر جنبه زمان است.یا سا

 هالا  آناعمالال   هنجارها و الگوهای مشتر  را بیشتر باور داشته باشند و از آن پیروی کننالد،  معیارها،

نیز بحرالی در خصالوص نهادهالای انقالبالی و      پارسونز (69: 1301)اسكندری، شود.یبیشتر نهادی م

پالردازد،  میها ز، سلزنیک به تحقیق در مورد نهادندارد. بعد از پارسون ها انقال در  نهادسازیفرایند 

اساس دیالدگاه ساللزنیک    ست و دیدگاه نهادی او شهرت دارد،بنام این حوزه ا نظران صاحآوی از 

اداری و  ی شالده  وگیری ابالزاری و کالارایی هالدایت   سال  تمایز بین فرایند عقالنالی،  ها ازمانسی درباره

وی نهالادی شالدن فراینالد     ازنظر انطباق پذیر و حساس نهادینه شدن است. فرایند سرشار از ارزش،

هالای جامعاله بیرونالی     ارزشدرونی و  های گروه های تالشرشد ارگانیک است که در آن سازمان با 

                                                                                                                                              
1 -Parsons 

2-Durkheim  

3-Max weber   

4-Selzvick  

5-Berger  

6- Aron 
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اداری هنگالامی یالک سیاسالتمدار خواهالد شالد کاله از        کاله رهبالر   گوید میسلزنیک  د.شوسازگار می

وی یكالی از ورالایف    ازنظر خالق خود برای شناخت و هدایت این فرایند استفاده کند. های قدرت

  و هالد  ،ت متعهد با مفهوم بالاالیی از هویالت  مهم رهبر نهادی پیوند دادن اعضاء سازمان به مدیری

آرتور استینكمآ از شالاگردان ساللزنیک نیالز باله نقالش قالدرت در        (.69: 1309)ایروانی، تعهد است

شالوند  آن افالراد متعهالد مالی    داند کاله در  میدهد. او نهاد را ساختاری تعریف نهاد اهمیت زیادی می

ی سالامانه  تثثیری ارزشی سازمان، تحت نظر وی سامانه به یا منافع را حفن کنند. ها ارزشبرخی از 

ایالن  ی افالراد.  ی ارزشالی هماله  نه سالامانه  است، سازمان دربان اصلی قدرت ارزشی حاکمان و صاح

 شالود  مالی کند و موجآ تالداوم و ثبالات سالازمان    قدرت افراد است که حمایت محیطی را برقرار می

اخیر  های دههشرو  شد و در  1099دهه  های سال(. رشد و توسعه تئوری نهادگرایی از 99: )همان

و  تالرین  کامالل  ند.اسالتوار  1برگالر  پیتالر  کالار  بالر مبتنالی   عمالدتاا  دگرایینهاگسترش یافت. آثار جدید 

 هالا  آن مشالهور اسالت.   2درباره نهادی کردن، در کار او بالا الکمالن   برگر های دیدگاهپرنفوذترین جنبه 

هالای متقابالل اجتمالاعی    ساخت انسانی است که از کنش یک کنند که واقعیت اجتماعی،استدالل می

 (.130: 3،1001)دیوید آید پدید می

 انواع نهادها در انقالب اسالمي ايران

آثالار امالام    نشالر  ومؤسسه تنظالیم   سوی ازی کاری تشابه عملكرد و حوزه ازلحا نهادهای انقالبی 

 :شوند میدسته به شرح زیر تقسیم  5به پنج/ علیه( رحمت ا...)خمینی

 ع تشالخیص مجمال  شالورای شالهر و روسالتا،    شورای انقال  اسالالمی،  نهادهاي تقنیني شامل:-9

 هالای  دادگالاه دادسالرا و   نهادهاي قضايي شامل:-8 مصلحت نظام و شورای بازنگری قانون اساسی.

هیئت  سازمان تعزیرات حكومتی، هیئت عفو زندانیان، رسیدگی به شكایات، هیئت انقال  اسالمی،

 ر صالنفی، دادگاه امو دادگاه ویژه روحانیت، خاص، های دادگاه ،ها زندانستاد اصالح  گزینش اداری،

 40دادگالاه اصالل    دادگاه انتظالامی قضالات،   ویژه شهرداری تهران، های دادگاه ،دادگاه نیروهای مسلح

سالتاد و شالورای عالالی انقالال       ،سالوادآموزی نهضالت   نهادهاي فرهنگي شهامل:  -9اساسی. قانون

سالازمان تبلیغالات    شالورای همالاهنگی تبلیغالات اسالالمی،     شورای عالی تبلیغات اسالالمی،  فرهنگی،

موسسه تنظالیم و نشالر آثالار امالام      جهاد دانشگاهی، شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم، می،اسال

                                                           
1-Peter Berger  

2-Luckman  

3-David  
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امالداد امالام    ی کمیتاله  بنیاد مستضعفان و جانبالازان،  نهادهاي خدماتي شامل: -..علیه( رحمت ا...)ینیخم

شالهید   بنیالاد  جهالاد سالازندگی،   ، بنیاد مسكن انقالال  اسالالمی،  خرداد 15بنیاد  ،علیاله(  رحمت ا...)خمینی

سالراه پاسالداران انقالال      انقالال  اسالالمی،   هالای  کمیته نهادهاي دفاعي شامل: -5.انقال  اسالمی

 عالالی پشالتیبانی جنالگ    شالورای  شورای عالی دفالا ،  بسیج مستضعفین، فرماندهی کل قوا، اسالمی،

بی در معیار نهاد انقال عنوان بهباال  بندی تقسیمبنابراین در این پژوهش  ؛(200-209: 1305)حاضری،

 است. شده گرفتهنظر 

 

 
 

 مدل مفهومی تحقیق :1شكل 
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 شناسی روش

 ۀجامعال  .اسالت  شده انجامروش آمیخته  از با استفاده وبوده  ای توسعهکاربردی و  نو از  تحقیقاين 

حضالرت امالام    ریآراء، نظرات، رهنمودها و تداب ها،شهیاند ،آثار هیحاضر مشتمل بر کل قیتحق یآمار

 نیو همچنال  نهادهالای انقالبالی   ۀدر حالوز العالالی(   )مدرلاله  ایو حضرت امالام خامناله   (هیعل ...رحمت ا) ینیخم

 باشند. ریز یها یژگیو یکه دارا گفته یشپ و خبرگان کشور در حوزه نظران صاحآ

که در  مسئولینی و کارشناسان وقالبی از ابتدای انقال  تا امروز مسئولین عالی نهادهای ان -1 

)با مدر  دکتری در ها  دانشگاهاساتید  -2.اند بودهالبی دارای نقش مهمی تشكیل نهادهای انق

پژوهشگرانی که تحقیق  -3.سیاسی( شناسی جامعهو  الملل بینعلوم سیاسی و روابط  های رشته

 ی موضو  نهادهای انقالبی انجام داده باشند.تحقیقاتی در حوزه های پروژهپژوهشی یا  –علمی

در  )اشبا  نظری( انتخا  شدند. هدفمند و در حد کفایت صورت به یقدر این تحق گیری نمونه

شوند که در راستای اهدا  تحقیق اشرا  نمونه انتخا  می عنوان بههدفمند افرادی  گیری نمونه

 داشته باشند. در این حوزه قرار نظر صاحآخبره و  عنوان بهو  اطالعاتی کاملی داشته

ای  و روش کتابخاناله  ی میالدانی هالا  روشری اطالعات، یعنالی  وآ روش گرد در این تحقیق از هر دو

میالدانی  و در بخالش   یبالردار  شیفال هالا در بخالش اسالنادی     داده یابالزار گالردآور  . است شده استفاده

ها پس از طراحی به اسالاتید و خبرگالان ارائاله    در این تحقیق پرسشنامه بوده است. پرسشنامه محقق

پایایی ابالزار تحقیالق نیالز از روش     آن را تثیید نمودند. گردید و آنان پس از انجام اصالحاتی روایی

بالاالتر از   (a) آمالده  دسالت  باله به این صورت که ضریآ آلفای کرونباخ  آلفای کرونباخ به دست آمد.

تحلیالل  های تحلیل محتوای کیفی و کمی جهت از روش .از پایایی تحقیق است یو حاکبوده  02/9

 ایو امالام خامناله  علیاله(   رحمالت ا... ) دابیر راهبالردی امالام خمینالی   ، آراء، نظرات، رهنمودها و تها شهیاند
از بالا نگالرش باله اینكاله در ایالن تحقیالق        است. شده استفاده در خصوص نهادهای انقالبیالعالی(  )مدرله

ایالن   اختصالار  باله اسالت؛   شالده  گرفتاله و روش نظریه مبنایی بهالره  تكنیک تحلیل محتوا کیفی و کمی 

 .ردیگ یمقرار  یموردبررستكنیک پژوهشی نیز 

بنیاد، کشف یالا تولیالد نظریاله بالر مبنالای       نظریه داده  درروش :توسعه مدل بنیاد و مراحل نظریه داده

 کالدهای در این شیوه، ابتالدا   .شود یمانجام  ها داده مند نظامآوری  از طریق جمع واقعیالات موجالود و

تعیالالین  « مفهالوم» در قالالآ کدها. ایالن یابالدها اختصالاص مالی دادههالای مختلف مناسآ به بخالش

نامند. سرس پژوهشگر با اندیشیدن در مورد ابعاد متفالاوت می« زبا کدگذاری» شالوند کاله آن را مالی
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هالا احصالاء   اقالدام و مؤلفاله  « یمحالور  کدگالذاری »باله   هالا  آنیافتن پیوندهای میان  هالا و ایالن مقولاله

که این آورد را به دست می ها مقولهها  ی و ارتباط بین آنمعن همی ها مؤلفهتجمیع  سرس از ،گردد یم

 است:زیر  صورت بهبنیاد  مدل فرایند اجرای نظریه داده. گویندیم« کدگذاری انتخابی»مرحله را 

 

 

 

 

 

 

 (00:1309، زارعی) یتئورد فرایند اجرای گران افتهی توسعه: مدل 2شكل 

 تعاريف عملياتی متغيرها

 المي:در انقالب اس نهادسازيالگوي راهبردي 

 ودر فرایند تصمیم سازی  ها آنو روابط بین  هااهدا ، سیاست است که در آن دکترین، الگویی»

شده و  انقال  اسالمی تعریف انقالبی در نهادسازیدر حوزه  کشور برای اداره امور گیری تصمیم

ویژه طرح ورای )ش «بكار گرفته شود گفته پیشدر اداره حكومت در حوزه  مدلی عنوان بهتواند می

 (.12/5/1301ملّی نظام حكومتی الگو،

 در انقالب اسالمي: نهادسازي حوزه درگفتمان امام و رهبري 

و تدابیر  رهنمودها ،نظرات ،آراء ،ها اندیشهگفتمان غالآ جمهوری اسالمی ایران است که بر پایه »

دینی و  های آموزهاست و ریشه در  گرفته شكل العالی( )مدرله ای خامنهو امام علیه(  رحمت ا...) امام خمینی

در  فقیه والیتدارد و بر اساس اصل پیشرفته  سلم( علیه و اله و صلی ا...) اسالم نا  محمدی

ی برای و نهادهای انقالبی در انقال  اسالم نهادسازیو اداره امور کشور در حوزه  ها گیری تصمیم

همسو، را در همه سطوح  ها فعالیتو انجام  ها تصمیمبوده و  گر هدایتمسئوالن و کارگزاران نظام 

 )همان(. «نماید می افزا همهماهنگ و 

 

 

 

 

 کدگذای 

 انتخابی باز

ای کدگذ  

 محوی 

کدگذای  

 انتخابی

قدرت خالقیت و 

 نوآوری محقق

تبیین موضوع 
 گیی و نمونه

 نظی 

آوی  جمع
هاداده  

هامؤلفه مفاهیم  ابعاد 

مدل 
مفهومی یا 
 نظییه
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 در انقالب اسالمي: نهادسازيامور 

اسالمی ایران مجموعه تصمیمات، اقدامات و  جمهوری درانقالبی  نهادسازیامور  از منظور»

و کارگزاران  نمسئوالاست که  (ها، سیاستاهدا  )در محورهای دکترین، مدیریتی های فعالیت

رسالت و  تحقق منظور به در سطوح راهبردی گفته پیشنظام مقدس جمهوری اسالمی در حوزه 

 «رساندبه انجام می المللی بینو  ای منطقهملّی،  بخشی، سازمانی، فردی، های مثموریتاجرای 

 همان(.)

 های تحقيق ها و يافته داده وتحليل تجزيه 
 شالده  اسالتفاده ، از آمالار توصالیفی   شده آوری جمعاطالعات  وتحلیل هتجزیمنظور بررسی آماری و  به 

مؤلفه مبتنی  30ی در قالآ ایه نامه پرسش هاو سیاست اهدا  در ابعاد دکترین، است و بدین منظور

 ازرا  هالا  آن)گویه( تنظیم گردید و از جامعه نمونه آماری خواسته شد اهمیت یا وزن  سؤال 119بر 

 خبالره با توجه باله جالدول تحلیالل آمالار توصالیفی اکرالر اعضالای جامعاله          .مشخص نمایند (5 تا 1)

 هالا  آن هالای  مؤلفهد و میزان شدت اکرر تثیید نمودن را« هاو سیاست اهدا  های بعد دکترین، مؤلفه»

هالای   با توجه به نتایج حاصالل از اسالتخراج آمالار    که ایناست. یعنی « زیاد خیلیزیاد و » نیز در حد

قالرار دارد،   5تالا   9این پژوهش بر روی طیف گویان  ها در بین پاسخ ن مؤلفهتوصیفی که میانگین ای

بیانالات،   توسالط محقالق بالر اسالاس     شالده  اسالتخراج  هایها، اهدا  و سیاستتوان گفت دکترین می

در نهادهالای   العالالی(  )مدرلاله  مقالام معظالم رهبالری    وعلیاله(   رحمالت ا... ) امام خمینی حضرت آراء و هااندیشه

باله شالرح زیالر    نیالز   استنباطی های آمارهاز  باشد. رگان قرارگرفته و صحیح مییید خبانقالبی مورد تث

 شالده  اسالتفاده ( K-Sاسالمیرنف )  - ها از آزمالون کلمالوگرو   برای بررسی نرمال بودن ابعاد و مؤلفه

از ضالریآ   هالا  مؤلفاله زیالر  هالا و   ابعاد با مؤلفه بینمیزان همبستگی و ارتباط  گیری اندازهبرای  .است

و  آزمالون فریالدمن  از از ابعالاد   هرکداممربوط به  های مؤلفه بندی اولویتبرای و  ی پیرسونهمبستگ

 نیكالویی بالرازش  هالای  معیارهالایی تحالت عنالوان معیالار     بالار مالدل مفهالومی از   اطمینالان از اعت  برای

 .است شده استفاده

 هاي امام و رهبريمحتواي كیفي فرمايشتحلیل حاصل از  هاي يافته

جمهالوری اسالالمی ایالران     گالذار  بنیالان زیالر نظالر    تثسیس ازانقالبی پس  هاینهاداغلآ  ازآنجاکه

العالالی(   )مدرلاله  مقالام معظالم رهبالری    نظالر  زیالر و پس از رحلت آن بزرگالوار  علیه(  رحمت ا...) حضرت امام

معمالوالا توسالط ایالن     هالا  آناهدا   و ها سیاستکلی،  های مشی خط، لذا تعیین اند نموده وریفه انجام
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ارزشالمند آنالان    فرامینالی  واحكالام   با مراجعه به بیانات، تقریرات، پس است. گرفته مانجابزرگواران 

اصول مدیریتی را که آنان در  سایر وها توان از نگاه ژر  اندیشانه آنان دکترین، اهدا ، سیاستمی

هالای گونالاگونی   درباره تحلیل گفتمالان نیالز روش   اند را به دست آورد.نهادهای انقالبی به کار بسته

در  هالا  روش ترین مهمروش الکالوموفه از  روش فرکال ، روش ون دایک، است. شده ارائهتاکنون 

ی الکالوموفه که تناسآ بیشالتری بالا ایالن    . در این تحقیق از شیوه(19: 1309بشیر،) این زمینه است

)تحلیالل محتالوای    زیر مراحل مختلف تحلیل گفتمالان  الگوی در شده است. گیری بهرهتحقیق دارد 

اهالدا  و   دکتالرین،  قالالآ  درهالای علمالی   ها و تكنیالک های امام و رهبری( با روشفرمایش فیکی

 است. شده نشان دادهها سیاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 الگوی مراحل مختلف تحلیل گفتمان امام و رهبری :3شكل 

 هالای  هحالوز بالا نهادهالای انقالبالی در     مالرتبط  هالای امالام و رهبالری،   بدیهی است ذکر تمام فرمایش

 نیسالت،  پالذیر  امكالان و مراحل مختلف تحلیل گفتمان به دلیل حجم گسترده در این مقاله  گفته پیش

و نتالایج حاصالل از تحلیالل    اکتفا شده « دکترین» به مرالی از مراحل تحلیل گفتمان در حوزه بنابراین

 نتیجه تحقیق خواهد آمد. قسمت درهای امام و رهبری محتوای فرمایش

 )در حوزه دکترین( یامام و رهبر هایشیفرماکیفی  یمحتوا لیلتحای از نمونه

 های امام و رهبری)گرایش( از متن فرمایش احصاء مفاهیم مرحله اول:

 

ری احصاء گفتمان امام و رهب

 محورهااای دکتاارين، در 

هااا در اهااداف و سياساات

 انقالبی   نهادسازی

هاای  بررسی فرمايش

امام و رهبری از ساال  

تا زمان تحقيق  1157

های و استخراج گزاره

 مرتبط

ها  گزاره بندی دسته

حورهااااای  در م

دکترين، اهاداف و  

ها با توجه به  سياست

 تعارف عملياتی

 

تأييد 

 خبرگان

 )برداشت از متن(

اسااتخراج مفاااهيم از 

 هاگزاره

 )گرايش متن(

تجميع مفاهيم 

 استخراج ومرتبط 

 اصلی های مؤلفه

 )تحلياال مااتن(

های تجميع مؤلفه

مرتبط  و احصااء  

 اصلی های مقوله

 تأييااد 

 خبرگان
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 ی دارای مفهوم )گرایش( از گزاره : احصاء مفاهیم2 جدول

شناسه/
 کد

رهبری در حوزه  امام و هایگزاره دارای مفهوم برگرفته از متن فرمایش
 «دکترین»

مفهوم )برداشت از 
 متن(

 در حوزه دکترین

A1 

 
ماست و بسیجی کسى است که دفا  از انقال  را به  اول کار حفن موجودیت انقال ،

 گیرد. عهده مى

وسیله نهاد  دفا  از انقال  به

 انقالبی بسیج

A2 همه باید بر اساس این ..ایم. اگر بگوییم قوام انقال  به بسیج است، حر  گزافى نگفته

نشالان داد کاله بهتالرین     بسیج ...ریزى و پشتیبانى و اقدام کنند قعیت، حرکت و برنامهوا

 مدافع انقال  و اسالم است.

 قوام انقال  به بسالیج اسالت  

همالاله بایالالد بالالر اسالالاس ایالالن 

ریالالزى و  حرکالالت و برنامالاله 

 اقدام کنند

A3 وزارتخاناله  در کاله  کسالانی  بكننالد  اصالح را فرهنگ باید هستند فرهنگ در کسانی که 

 کنند تصفیه را ها وزارتخانه باید ستنده

اصالح تالدریجی سالازمان و   

هالالای حكومالالت   وزارتخانالاله

 سابق

A4 تالرین بالار را باله     بسیج ...در وقت نیاز کشور، همراه نیروهاى مسلح، بیشترین و سنگین

 گیرد. دوش مى

عملكرد نهاد انقالبالی بسالیج   

 متناسآ با نیاز انقال 

A5 نهادسازی به دلیالل نیازهالا و    ...ود آمد به اقتضاء نیاز زمان بودعنوان سراه به وج آنچه که به

 اقتضائات انقال 

A6 ،وقت در جلو خط مقدم جبهه  ...یکدورافتادهوقت در یک روستای  یک جهاد سازندگی

تواند حضور پیدا کند و سالاختار متناسالآ را بالرای آن    همه این موارد می در ،کاردارند

 خصوصیت نهاد است. این به وجود بیاورد،...نیاز

انعطا  نهاد انقالبی متناسآ 

 با نیاز و با شرایط

 

A7       ی سالراه و یالا در   هالا  تیال مثمورمبادا در بین برادران سالراه کسالانى پیالدا شالوند کاله در

 شمارى که نسبت به این نهاد انقالبى وجود دارد، اندکى شک کنند. ی بىها ضرورت

حفن نهادهالای انقالبالی بالر    

 اساس نیازهای کشور

A8       ى  از عواید ]بنیاد مستضعفان[ براى تثمین نیازهالاى جانبالازان عزیالز کاله شالهداى زنالده

 باشند، استفاده نمایید. ى مقاومت ملت ایران مى انقال  و یادگارهاى ارزنده

تالالثمین نیازهالالاى جانبالالازان   

 توسط نهادهای انقالبی

A9 ان، تقسالیم  بخش فرهنگی بنیاد[ تثسیس مالدارس بالراى مستضالعف   بخش ]ى این  وریفه

 امكانات آموزشى، اعطاى بورس تحصیلى و رفع مشكالت آموزشى این قشر است.

تثمین امكانات و خدمات بالرای  

 مستضعفان توسط نهاد انقالبی

A10  گیرى هر چه بیشتر از امكانات و تثمین خدمات و خودکفالایى جانبالازان عزیالز و     بهره

 ه امور طبقات ضعیفحفن و اعتالى فرهنگ ایرار و جانبازى و رسیدگى ب

رسالالانی بالاله جانبالالازان و  خالالدمت

و اعالالتالى  حفالالن مستضالالعفان و

توسالط  فرهنگ ایرار و جانبازى 

 نهاد انقالبی

A11     امیدوارم...پس از تجمیع نهادهاى متولى امور ایرارگران و تشكیل بنیالاد شالهید و امالور

سطح زندگى  کمک به ارتقاء»بر ایرارگران، در چارچو  مثموریت راهبردى بنیاد، مبنى 

ى توان و ایمان خود  همه از« مادى، معنوى و فرهنگى مستضعفان و محرومین جامعه...

 بهره گیرید.

کمک به ارتقاء سطح زندگى 

مالالادى، معنالالوى و فرهنگالالى  

مستضالالالعفان و محالالالرومین  

 جامعه توسط نهاد انقالبی
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 و تحلیل توجیهي( گیري جهتاز مفاهیم ) ها مقوله احصاء مرحله دوم:

 از مفاهیم (ها مقوله) اصلی های مؤلفه: احصاء 3 جدول

 )گرايش متن( ها مقوله مفاهيم

 در حوزه دکترين

 -اقشار مردم ی همهبا مشارکت  ها خرابی بازسازی ،محرومین ن،یبه وضع مستضعف یدگیرس

حل مشكالت مردم و کمک به پیشالرفت   یبرا -مستضعفان یامكانات و خدمات برا نیتثم

 کشور

به مستضعفان  رسانی خدمت

و محرومان توسط نهادهالای  

 انقالبی

حفن و اصالح تدریجی سالازمان و   -های حكومت قبلی بر اساس نیاز انقال  حفن سازمان

 های حكومت سابق وزارتخانه

های  اصالح تدریجی سازمان

 حكومت قبلی

از و منعطف نهاد انقالبی متناسآ با نی -نهادسازی انقالبی به دلیل نیازها و اقتضائات انقال 

 نهاد انقالبی متناسآ با نیاز انقال  -حفن نهادهای انقالبی بنا بر نیاز -با شرایط

بالالا توجالاله بالاله نهادسالالازی 

 نیازها و اقتضائات، انقال 

عوامالل قالدرت انقالال :     -توجه به خدا و کمک خواسالتن از او  ترین عامل موفقیت مهم

عوامل ایجالاد قالدرت در نهادهالای    و عمل صالح  تقوا ایمان، -صالح و اخالص عمل ایمان،

ى نظام انقالبی بر روح ایمان و جهاد  پایه -اخالص عامل مهم در نهادهای انقالبی -انقالبی

 شود نظام انقالبی متكی به مردم و ایمان متزلزل نمی -ایرار مردم استوار است و

هالالای  ارتقالالاء ارزش حفالالن و

 انقالبالی اسالمی در نهادهای 

 عامل قدرت و موفقیت()

هماله بایالد بالر     قوام انقال  به بسالیج اسالت   -وسیله نهاد انقالبی بسیج دفا  از انقال  به

عملكرد نهاد انقالبی بسیج متناسآ با نیالاز   - ریزى و اقدام کنند اساس این حرکت و برنامه

 انقال 

نهالالاد انقالبالالی بسالالیج محالالور 

دفا  از انقال  و عامل قوام 

 انقال 

 حوزه دکتریناصلی در  های مقوله :مرحله سوم

 نیدر حوزه دکتر یاصل های مقوله :4 جدول
ر 
ی ب
الب
انق
ی 
ساز
هاد
ن ن
تری
دک

ی
هبر
و ر
ام 
 ام
ان
تم
گف
س 
سا
ا

 
 های اصلی دکترین نهادسازی انقالبی در انقال  اسالمیمقوله

 و اقتضائات، انقال  ازهاینهادسازی با توجه به ن

   و قوام آنمحور قرار دادن نهاد انقالبی بسیج در دفا  از انقال

 یحكومت قبل های سازمان یجیحفن و اصالح تدر

 (قدرت ت،یموفق) عامل یانقالب ینهادها ی دراسالم های ارزش ارتقاء وحفن 

 یانقالب یبه مستضعفان و محرومان توسط نهادها رسانی خدمت

-و امام خامناله  (علیه رحمت ا...) امام خمینیهای تحلیل محتوای کیفی فرمایش ای ازمراحل باال نمونه

هالای دکتالرین، اهالدا  و     حالوزه در های امام و رهبالری  تمام فرمایش بدیهی است بود.العالی(  )مدرلهای

خبرگالان در قسالمت    تثییدهای علمی و آزمون نتایج آن پس از ها مورد تحلیل قرارگرفته وسیاست

 نتیجه آمده است.
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 حضرت امام و رهبري فرمايشات« كمي» محتوايتحلیل حاصل از  هاي يافته

تاریخ تحلیل محتالوا  پژوهشی در علوم اجتماعی است.  های فن ترین مهمتحلیل محتوا کمّی یكی از 

از بیان کیفی  تر متقاعدکنندهبه ارقام دارد با این تصور که بیان کمی  نگاران روزنامهریشه در شیفتگی 

لیالل محتالوای کمالی ماننالد     مختلالف تح  هالای  تكنیالک پس از بررسی  .(9: 1306)کریرندور ، است

تحلیالل خصوصالیات، تحلیالل     ، تحلیل محتوای معنایی، تحلیل عناوین،گرایانه عمل)تحلیل محتوای 

تكنیالک   ترین مناسآ« معنایی»تحلیل عالئم( به نظر محقق و با نظر اساتید تحلیل محتوای  توصیف،

الئالم یالا کالدها را    ایالن تكنیالک ع   های امام و رهبری تشخیص داده شد، زیراجهت تحلیل فرمایش

هالایی  عبارت که اینیعنی  ؛تكراری های کلیدواژهکنند، نه کلمات و می بندی طبقهبرحسآ معنایشان 

شده  کاربرده بهامام و رهبری در مورد نهادهای انقالبی  توسط وهای اصلی است مقوله معنای همکه 

هالای  محتالوای کمالی فرمالایش    است. نتایج تحلیل شده محاسبه ها آناست استخراج و میزان فراوانی 

در قسمت نتایج تحقیق به ترتیالآ بیشالترین   « هااهدا  و سیاست دکترین،»امام و رهبری در حوزه 

 ارتقالاء  وحفالن  »که در منظومه فكری امام و رهبری  دهد مینشان  هااین یافته و فراوانی آمده است

 .بیشترین جایگاه را دارد «یانقالب یدر نهادها یاسالم های ارزش

 : پيشنهادو  گيری نتيجه

 نتيجه گيری-الف

 تمند را به جهان ارائه کرده است کاله و عزّ مستقل انقال  اسالمی یک الگوی حكومتی سالم بشری،

، اعتقالاد باله توانسالتن، اسالتقالل از     نفس اعتمادبهکرامت انسانی،  ازجملهدر آن نیازهای انسانی افراد 

جالوهره سیاسالی    .اسالت  شالده  ارائاله  آن دره سیاسالی  بیگانگان، آزادی و آزادگی و مشارکت گسالترد 

 باله صالحنه سیاسالت اسالت.     ،تازه های گروهو تحّر  سریع گسترش شتابان آگاهی سیاسی  انقال ،

 اما یک انقال  کامل مرحلاله  (9: 1،1066)روبرت نمونه شدید انفجار اشترا  سیاسی است. انقال 

یاسی نوین است. بعد از هر انقالال  بالرای   دوّمی نیز دارد که همان ایجاد و نهادمندی یک سامان س

گالردد کاله بعضالاا    و این وضعیت باعالث مالی   شودمردم می گیر گریبانو نابسامانی  ومرج هرجمدتی 

 بسالا  چاله و  نظام حكومتی جدید و تدوین قانون اساسی به طول بینجامالد  گیری شكلسال  های سال

انقالال  اکتبالر      کبیالر فرانساله،  سرنوشت انقال چنانچه خود منحر  گردد، اصلی مسیرانقال  از 

 .. همگی حاکی از چنین وضعیتی است.. انقال  مشروطیت در ایران و روسیه،

                                                           
1 -Robert 
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ررفیت ایجاد نهادهای انقالبی از کارهای اساسالی رهبالری هالر انقالبالی اسالت. در انقالال  اسالالمی ایالران         

و بالا برخالورداری از شخصالیتی     هالا  انقالال  سالایر   های تجربهبا استفاده از علیه(  رحمت ا...)خمینی حضرت امام

 انجالام داده و دوران فالراز و نشالیآ    خالوبی  باله عرفانی و علمی و توانستند با حداقل هزینه انتقال قدرت را 

العالالی(   )مدرلهای خامنه نورانی جانشین صالح ایشان امام و در ادامه این راه پیروزی انقال  را پشت سر گذاشته

باالی مدیریت نظام و برخورداری از بینش سیاسی باال و معنویالت   متعدد در سطوح های تجربهنیز به سبآ 

 مرحلاله دوم  عنالوان  باله تثسالیس نظالام    ببرنالد. معمالوالا   پیش بهانقال  را به شایستگی  کاروان و تقوای الهی،

 تالرین  مهمتازه،  های موقعیتو خلق  ها گیری جهتو با توجه به تغییر انقال ، بسیار حساس و دشوار است 

نظالام  » مراحالل  تالرین  مهالم است که یكالی از   یادآوریوران پس از پیروزی انقال  است. الزم به د ی مسئله

تواند در تربیت و استقرار نظام جدید که می در آن انقال  است« نهادسازی» یدر هر انقالبی، مقوله« سازی

 فرمالان  باله قالبالی  شاهد تثسیس نهادهالای ان  سرعت بهاز همین روی پس از انقال  » نقش اساسی ایفا نماید.

، یعنالی بیسالت و   که از فردای پیروزی انقال  نحوی به هستیم،علیه(  رحمت ا...)رهبر انقال  اسالمی، امام خمینی

رهبالر انقالال  تثسالیس     فرمان به« کمیته انقال  اسالمی»اولین نهاد انقالبی با عنوان  ،59سال  ماه بهمنسوم 

هالای انقالبالی   ، نهادهالا  و بر اسالاس نیازهالا و ضالرورت    زآنا پس تثمین و حفن امنیت بود. اش وریفهشد که 

 تالرین  مهالم یكی از  که« شورای انقال » انقالبی(. حتی نهاد 000: 1300)عیوضی،  «دیگری به وجود آمدند

به انقال  اسالالمی نقالش    شاهی ستمنهادهای انقالبی بود و در استقرار نظام انقالبی و انتقال قدرت از نظام 

 (علیاله  رحمالت ا... )حضالرت امالام    فرمان به( 22/19/59ماه قبل از پیروزی انقال  ) یک شت،بسیار ارزشمندی دا

انقالبالی در   نهادسالازی در خصوص هنر انقالال  اسالالمی ایالران در     العالی( )مدرلهای خامنه امام گردید. تشكیل

نقالال  ایجالاد   ای بالزرگ ا یكی از هنرهال »: فرماید می 23/4/1300دیدار فرماندهان سراه پاسداران در مورخه 

در  وقالت  یک، مرل جهاد سازندگی، ...حریف فن همه ی کاره همههمین ساختارهای منعطف  یعنی ،نهادها بود

، در در جلوی خط مقدم جبهه وقت یک ،کاردارنددر داخل شهر  وقت یک ،کاردارند دورافتادهیک روستای 

ای آن نیالاز بالرای آن مالورد باله وجالود      و ساختار متناسالآ را بالر   حضور پیدا کند تواند میاین موارد  ی همه

نهادسازی  ارزشمند های تجربهشک (. بی39: 1301رکز راهبردی سراه،)م« بیاورد، این خصوصیت نهاد است

دنیالا   خالواه  آزادیتواند الگوی مناسبی بالرای هماله کشالورهای انقالبالی و     می در انقال  شكوهمند اسالمی،

انقال  اسالالمی یالک الگالوی حكالومتی سالالم       .باشد خواسته امّت اسالم و کشورهای اسالمی به پا ویژه به

کرامت انسانی،  ازجملهدر آن نیازهای انسانی افراد  که و عزّتمند را به جهان ارائه کرده است مستقل بشری،
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 آن در، اعتقاد به توانستن، استقالل از بیگانگان، آزادی و آزادگی و مشارکت گسالترده سیاسالی   نفس اعتمادبه

 (9: 1309نظام حكومتی الگو،) ست.ا شده ارائه

 نتاي  تحلیل گفتمان فرمايشات حضرت امام و رهبري
 هااهدا  و سیاست های امام و رهبری در سه محور دکترین،: نتایج تحلیل فرمایش5 جدول

 ها در نهادهای انقالبیو سیاست اهدا  ،دکترین محورها

ین
کتر
د

 

 های حكومت قبلی حفن و اصالح تدریجی سازمان

 انقال  نیازها و اقتضائاتبا توجه به نهادسازی 

 نهادهای انقالبی در های اسالمی ارتقاء ارزش حفن و

 ها بسیج محور قوام انقال  و ضرورت و مصلحت نظام در همه عرصه

 آمادگی دائم برای دفا  از انقال  )در نهادهای انقالبی(

 مردمی کردن دفا  از انقال  و حفن نظام

 گیری انقالبی الت و جهتعد

 حفن نظام با پیروی از اصول انقالبی

 
دا
اه

 

نهادهالالالالالالالای  

 خدماتی

 های شهدا و ایرارگران اهتمام به وضعیت مستضعفین و خانواده

 ایرار و جانبازى شهادت، فرهنگ معنوی و اعتالى
نهادهای دفاعی 

 و امنیتی
 منیت کشورهای دفاعی برای حفن نظام و ایجاد ا ارتقاء آمادگی

 هماهنگی در بین نیروهای مسلح
 پایداری انقال  و سازندگی کشور

نهادهالالالالالالالای  
 فرهنگی

 توسعه توأمان علم و ایمان برای اصالح جامعه
 ی واقعی اسالم ارائه چهره

نهادهالالالالالالالای  
 قضایی

 ضدانقال برخورد قاطع با 
 حفن حقوق و حرمت شهروندان

ت 
اس
سی

 ها

 ساالر اسالمی استقرار ساختار حكومت مردم  نهادهای تقنینی
نهادهالالالالالالالای 

 خدماتی
 های شهدا و ایرارگران توجه به امور فرهنگی خانواده

 توانمندسازی اقتصادی خانواده شهدا و ایرارگران
 تالش برای رفع مشكالت و سازندگی کشور
 تداوم انقال  و نظام از طریق تداوم راه امام

نهادهای دفاعی 
 امنیتی و

 های معنوی و حرکت در مسیر رضای الهی حفن و ارتقاء آمادگی
 سازی کشور و مردم در مقابل دشمنان مصون

 و استحكام مدیریت برای حفن انقال  دهی کارآمد سازمان آموزش، انضباط،
 ها برای حفن و قوام انقال  فراگیر شدن بسیج در همه عرصه

 عملكرد نیروهای مسلح و ارزیابی هدایت معماری،
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 ها در نهادهای انقالبیو سیاست اهدا  ،دکترین محورها

 مادی دفاعی های حفن و ارتقاء آمادگی
 های سیاسی بندی از ورود به دسته پرهیز

نهادهالالالالالالالای 
 فرهنگی

 پرورش معنوی و علمی دانشجویان ها و گستردن کمى و کیفى دانشگاه
 ها اصالح مستمر روش

 طراحی مهندسى فرهنگى کشور بر اساس فرهنگ انقال 
بصالیرت( شالرط بقالای    ) موردنیالاز مالردم درصالحنه    حضالور  و هنگ عاشوراحفن فر
 انقال 

نهادهالالالالالالالای 
 قضایی

 حفن حرمت و شثن شهروندان
 رعایت موازین اسالمى در امور قضایی

 اندیشی مصلحتمقدم داشتن قانون بر 
 استقرار حكومت مردمی کمک به نهادهای تقنینی

 

و حضهرت امهام    (علیهه  ا...  حمهت )رحضرت امهام خمینهي  هاي نتاي  تحلیل محتواي كمي فرمايش

 در حوزه نهادهاي انقالبيالعالي(  )مدظلهاي خامنه

 آیال باله ترت  یبر اساس گفتمالان امالام و رهبالر    یدر انقال  اسالم ینهادساز نیدکتر ریدر جدول ز

 و حفالن » رهبالری امالام و   یکه در منظوماله فكالر   دهد میآورده شده است و نشان  یفراوان نیشتریب

 نیشتریبآن بیشترین تكرار و  معنای هم های عبارتو  «یانقالب یدر نهادها یاسالم های ارزش ارتقاء

 را دارد. گاهیجا
 به ترتیآ فراوانی نهادسازی« دکترین: »6 جدول

 فراوانی دکترین ردیف

 100 های اسالمی در نهادهای انقالبی ارتقاء ارزش حفن و 1

 199 حفن نظاممردمی کردن دفا  از انقال  و  2

 06 ترسیمی توسط امام() انقال پیروی از اصول  3

 61 گیری انقالبی عدالت و جهت 4

 42 آمادگی دائمی برای دفا  از انقال  5

 30 نیازها و اقتضائات، انقال با توجه به نهادسازی  6

 34 ها بسیج محور قوام انقال  و ضرورت و مصلحت نظام در همه عرصه 9

 0 های حكومت قبلی سازمان الححفن و اص 0
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 به ترتیآ فراوانی اهدا  در نهادی انقالبی :9 جدول

 فراوانی اهدا  ردیف

 04 شهادتفرهنگ ایرار و  معنویت و اعتالى 1

 92 معنویت و سازندگی کشور استقرار پایداری انقال ، 2

 69 ارتقاء آمادگی دفاعی و نظم، امنیت حفن حفن جمهوری اسالمی، 3

 40 ی واقعی اسالم رائه چهرها 4

 40 ساالر اسالمی استقرار ساختار حكومت مردم 5

 31 های شهدا و ایرارگران اهتمام به وضعیت مستضعفین و خانواده 6

 16 توسعه توأمان علم و ایمان برای اصالح جامعه 9

 14 هماهنگی در بین نیروهای مسلح 0

 11 برخورد قاطع با ضدانقال  0

 11 وق و حرمت شهروندانحفن حق 19

 به ترتیآ فراوانی ها در نهادی انقالبی: سیاست0 جدول

 فراوانی هاسیاست ردیف

 195 هوشمندانه مردم شرط بقاء انقال (حضور  وحفن فرهنگ عاشورا ) انقالبیارتقاء بصیرت  1

 60 خدا( حرکت در جهت رضای الهی و توکل بر) معنویهای ارتقاء آمادگی حفن و 2

 69 طراحی مهندسى فرهنگى کشور بر اساس فرهنگ انقال  3

 39 تداوم انقال  و نظام از طریق تداوم راه امام است 4

 20 سازی کشور و مردم در مقابل دشمنان مصون 5

 25 ها برای حفن و قوام انقال  فراگیر شدن بسیج در همه عرصه 6

 24 یریت برای حفن انقال استحكام مد و کارآمددهی  سازمان ،انضباط آموزش، 9

 21 دفاعی های حفن و ارتقاء آمادگی 0

 29 گیری از تجار  دفا  مقدس( معماری و ارزیابی عملكرد ن.م )با بهره 0

 19 ها اصالح مستمر روش 11

 15 ها و سازندگی کشور تالش برای رفع محرومیت 12

 19 توانمندسازی اقتصادی خانواده شهدا و مستضعفان 13
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 فراوانی هاسیاست ردیف

 9 های سیاسی بندی از ورود به دسته پرهیز 14

 9 پرورش معنوی و علمی دانشجویان ها و گستردن کمى و کیفى دانشگاه 15

 9 های شهدا و ایرارگران توجه به امور فرهنگی خانواده 16

 6 حفن حرمت و شثن شهروندان 19

 9 رعایت موازین اسالمى در امور قضایی 10

 11 اندیشی لحتمصمقدم داشتن قانون بر  10

 6 کمک به استقرار حكومت مردمی 29

 ها پيشنهاد -ب 

در باله ثمالر    های انقالبی دنیاتواند راهنمای مناسبی برای ملتدر این تحقیق می شده ارائهالگوی  -1

شالرایط مناسالآ    در ورساله حاضر ترجمه  شود میپیشنهاد  لذا رساندن و تربیت انقال  خود باشد.

 قرار گیرد. برداری بهرهمورد 

گفتمالان امالام و رهبالری در خصالوص نهادهالای انقالبالی در        ،شده ارائهالگوی  که اینبا توجه به  -2

گالردد یالک   ها( را ترسیم نموده است، پیشنهاد مالی اهدا  و سیاست )دکترین،گانه  3/سهمحورهای 

ی عملكرد خالود در  از نهادهای انقالبی ارسال گردد تا معیاری برای ارزیاب هرکدام نمونه از آن برای

مدیران و مسئولین نهادهای برای نقشه راهی  عنوان بهخط والیت داشته باشند. این الگوی راهبردی 

 .نماید می جلوگیری پرهزینه های روشتكرار اشتباهات و  از وانقالبی خواهد بود 

نهادهالای  و  نهادسالازی در حالوزه   شالده  انجالام این رساله از محدود تحقیقالات   که اینبا توجه به  -3

ادبیالات  تواند بر غنای علمی و از نتایج مطالعات اکتشافی آن، میمبانی نظری حاصل  انقالبی است؛

 این حوزه پژوهشی بیافزاید.
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