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 چکيده
بخش  االش، ج یااهشان ان ش،ال االش،می اد معشااات راتاالشترا              نظر به اهداف متعالی مکتب حیات

ها اد محیط ااخلیج ظهتد  ها   قتت یج ضعفخادی طیمحها    هدادات اد  الاختاد راتپلیتیکی یهانج فرصت

انشداز      أکید مضشافف شمش    ر ان ،ال اال،می بر بیداد  یهانیهاج  أثیبا پیچیدگی دفتاد اد صحنه یبازاهران

ها  مختلف پس  اد مناالبت)دن( ینیاما  خمیانبه؛  ان ،ال اال،می بر  مکیل    تالعه نهاا  با قددت افاع همه

انشداز ان ش،ال    از پیر ز  ان ،ال با متشکافی ابعاا   ز ااا  آشکاد   پنهان  هداداتج داهبراها  نظا    شم 

یانبه  رالی  نمتاند. ادنتیجه  فنتان داهبرا افاع همه ال،میج ضر دت  مکیل    تالعه نهاا م دس بسیج دا بها

االشت.   انجا  شدن )دن( ینیخماان پ  ه  با هدف  عیین ضر دت  مکیل    تالعه بسیج اد اندامه افافی اما  

پشنج مضشمتن     حلیشل مضشمتنج   اد پ  ه  حاضر که بشا د اکشرا کی شی انجشا  گرفتشهج بشا االشت اان از د          

الشخت    هداشدات الشخت      نشر ج  هداشدات نیمشه    خادییج م ابله با  هدادات  ی بخم فمقااخلیج  ی بخم فمق

هشا  عیشین    یانبه  حشت فنشتان اافتشه    فنتان مضامین فراگیر ضر دت  مکیل    تالعه بسیجج داهبرا افاع همه به

ه گذشته   انتظادات متصتد امنیتی اد ابعشاا مختلشف از   گرااد. نظر به فملکرا نهاا م دس بسیج طی شهاد اه

ج امنیت پااداد با د اکراها  افت اا ج اقتصاا ج ایتمافیج الیاالیج فرهنهشی بشرا  نظشا     یانبه همهداهبرا افاع 

 االت. گیر  به آن اشادن شدن  اال،می مح ق ختاهد شد که اد مبحث نتیجه 

 

 افافی. یانبهج اندامه  اج افاع همهمضمتنج بسیجج داهبر  حلیل    :ها کليدواژه

                                                           
 ج ااششران  هششران فششالی افششاع ملششیج  اانمششهان ج اکتششر  مششدارات افششافیج )ع( نیحسشش. االششتااااد اانمششهان امششا   1
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 و بيان مسئله مقدمه

  کشرج  ع شلج    فشرا  منحصشربه هشا    فنتان متیتا  برختدااد از  ا گی خل ت انسان به

اللّهُ  َلِیُّ الَّذِانَ آمَنُشتا  اُخ شرُیُهُ  مَشنَ    »ابرداهبرا گیر  یبهه حق با   دبیرج  صمی ج... به شکل

 َالَّشذِانَ کَ َشرُ ا  وَ ِلِیَشهُُهُ ُ    »ابرداهبشرا    یبهه باطل بشا   (2۵۷کرا ج ب رن:   )قرآن«دُالظُّلُمَاتِ إُلَى النُّتُ

منجشر گرااشد. اد مصشحف هشدااتج     )همشان(  «الطَّاغُتتُ اُخ رُیُتنَهُ  مَنَ النُّشتدُ إُلَشى الظُّلُمَشاتِ   

نَ آمَنُتا  اُ َشا ِلُتنَ فِشی   ذِا... الَّ» الیاالیج با د اکرا نظامی شنین  رالی  شدن: ابرداهبرا ا  نظا  

کننشد اد   اند کادزاد مى آنانکه اامان آ دان ؛اللّهِ  َالَّذِانَ کَ َرُ ا  اُ َا ِلُتنَ فِی الَبُیلُ الطَّاغُتتِ الَبُیلُ

. د اکشرا  (۷۶)همانج نساء: ...«کنند اد دان شیطان اند پیکاد مى که کافر شدن  دان خدا   آن کسانی

...حَقُّ  َ بَاطِلٌج  َ لِکُشل  وهِشلٌ؛ حشق   باطشل     » فرمااند: شنین بیان می )ع(یفل  فتق دا حضرت

. اان د اکشرا اد  (1۶ خطبه :191۴)اشتیج « همیمه اد پیکادند   برا  هرکدا  طرفدادانی االت...

...ینگ ماج ینشگ حشق   باطشل بشتا       » شنین  رالی  شدن:)دن( اما  اندامه الیاالی حضرت 

ج ینگ ف ر   غنا بتاج ینگ ماج ینگ اامان   دذالت بشتا. ااشن   نیست؛ ینگ ما شدنى  ما 

الشلطهج ابرداهبشرا     . نظشا  (2۸۶: 21 ج نشتدج  )صشحی ه  «آا   شا خشت  زنشدگى  یشتا اادا     ینگ از

الازا. اه  داهبراها   دا با داهبراها  بخمی مح ق می« اُخ رُیُتنَهُ  مَنَ النُّتدُ إُلَى الظُّلُمَاتِ»

  اال،می شنین  بیین شدن:  اال،می برا  هتشیاد  کادگزادان نظا فتق اد منمتد حکتمت 

قشت  مشا )قشرا ( آهنشگ کمشتن       ؛دااَ قَتِمُنا قَت لَ نَبُیَناأَفَ» ) ر د(:امنیتي   داتی( تهدالف

 «.کرانددا پیامبر ما 

 .  «ختاالتند که دامه ما برکنند ؛صِلِناوَایِتِیاحَ   َ» اعتقادی:  ب( تهدیدات

   «.زاند ىدوما بادها نمستند    پس ادبادن ؛ال هُمُت َ  َهَمُّتا بُنَا» سیاسي:  داتی( تهدج

 «.    بسا کادها کراند ؛فافِیلَأَ َ فَعَلُتا بُنَا ال » فرهنگي:  داتی( تهدد

 «. از زندگى شیران منعمان نمتاند؛  َ مَنَعُتنَا ال عَذ الَ» اقتصادی:  داتی( تهد ه

 «.   حمت االت به گرابانمان الاختند   با ؛لَسُتنَا ال خَتِفَحِوَ َ» رواني:  داتی( تهدو

 کتهى صعب که بر کراند ما دا  اااد؛  َاض طَرُّ نا إُلى یَبَلٍ  َفِرٍ» اجتماعي:  داتی( تهدز

 «.  گیرا  زاستن
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 ینشگ بشراى مشا آ ش      الشسس  ؛نشادَ ال حَشر الُ    ِ قَشدُ ا لَنشا  وَ َ » نظ امي:    داتی  ( تهدح

 .(11نامه : 1911انیج )شیر ...«افر ختند

 
البالغه مستخرجه از رساله دکتری، خان احمدی،  سلطه از منظر نهج نظام داتیتهد :9 يمفهومالگوی 

991۱ :22۲ 

 

اللطه   هدف آن داج یهت هتشیاد  مسشلمانان   کرا   هداد نظامی ابرداهبرا نظا   قرآن 

اللّهِ فَسَشین ِ ُتنَهَا ثُش      نَ وَمِتَالَهُ ِ لِیصُدُّ ا  فَن الَبُیلُإُنَّ الَّذِانَ ک َرُ ا  ان ِ ُت... » شنین  بیین نمتان:

که ک ر  دزادنشد    ناالبته آن؛  َکتنُ فَلَیهُ ِ حَسِرَةً ثُ   اغ لَبُتنَ  َالَّذِانَ ک َرُ ا  إُلَی یَهَنَّ َ احِمَرُ نَ

دا از دان خششدا کننششد امتالمششان دا )اد پیکششاد بششا مسششلمانان(  ششا بازاادنششد مششرا    ان ششاق مششی

االش،میج بشا    پااداد نظا   امنیت   افع  هدادات پیچیدن   دالالت. (9۶ج ان ال: کرا  قرآن)« ...ز ا به

هدف دالتهاد  فرا    ایتمافیج فتامل مؤثر بر ضر دت  مکیل    تالشعه الشازمانی بشا    

 باشد. یانبه می قابلیت داهبرا افاع همه

ی   نظشا  االش،م   -(2۵۷)ب شرن: آاشه   «الظُّلُمَشاتِ إُلَشى النُّشتُدُ   اُخ رُیُهُ  مَشنَ  »-نظر به ابرداهبرا 

اال،می دا اد خصتص بسیج   دهبران نظا   اقرآن کراللطهج    هدادات مدا     مستمر نظا 

قَا ِلُتا  ال مُم شرُکینَ کهفَّش ً کمَشا    ... » :اهد یمیانبه شنین همداد      ح ق داهبرا افاع همه منابع

گتنه کشه اامشان نبشرا     مت ق باشید همان که ی حال کادزاد کنید با ممرکان اد ؛ ًا َا ِلُتنَک ِ کهفَّ

دا شنین اب،غ  کرا  داهبرا  ح ق اهداف   افع  هدادات . قرآن (9۶)همانج  تبه: آاشه  ...« کنند یم
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  آماان کنید براى ممشرکان   ؛...  َوَفِدُّ ا  لَهُ  م ا االِتَطَعِتُ  مَن قُت ةٍ  َ مِن دَبَاطِ ال خَیِلُ» نمااد: می

. نظر به پیچیدگی  هداشدات  (۶1)همانج ان ال: «هرشه  تانید از نیر    االبان بر آختد بسته شد...

... » فرمااند: اال،می شنین اب،غ می  داهبرا فتق دا به کادگزادان نظا  )ع( یفل  االتکبادج حضرت

ا فُد  َهَا فَ َدِ شَب لَظَاهَا  َ فَ،َ الَنَاهَا؛ برا  ینشگ آمشاان ششتاد      فَخُذُ ا لِل حَر الُ اُهِبَتَهَا  َ اَفِدُّ ا لَهَ

حضشرت   .(2۶ : خطبشه 19۶۵ااال، ج  )فیض«االت... الاز   برگ نبرا مهیا ااداد که آ   آن باا گرفته 

یانبه دا که قابلیت افع  هداشدات متصشتد دا اادا باششدج     الازمان با د اکرا افاع همه)دن( اما  

یانبشه از ان ش،ال االشت     میلیتنی داهکاد افاع همشه  ... اد   بیست» فرمااند:  رالی  می شنین

)دن( امشا   دالالت اان نهاا اد  ح ق اهدافج اد اندامشه افشافی حضشرت     .(۷: 19۷۶)فرهاا ج ...«

... دحمت   برکات خدا ند بزدگ بر بسیج مستضع ان که به حق پمتتانه » شنین بیان شدن:

معماد کبیر ان ،ال اال،میج داهبرا دهبران الهی اد  .(9۴1: 19۸2)السانج ...« االتاال،می  ان ،ال 

فنشتان ضشر دت انکادناپشذار     بسیج منابعج اد فرآاند  ح ق اهشداف   افشع  هداشدات دا بشه    

ها  مختلف  بیشین   یانبه اد مناالبت  مکیل    تالعه نهاا م دس بسیج با د اکرا افاع همه

 شتا:   کرا آن اشادن میاند که به شند د ا فرمتان

دا حضشرت   )ع( یمتالش الف( د اکرا بسیجج محتد ن ی البیل اد داهبرا افافی حضرت 

ها با اك فصا مرا  داج همین مرا   شتان دا بشر ضشد     ... مدت» نمااند: شنین  بیین می)دن( اما  

  .(21۴   :۷ ج  نتدج )صحی ه ...«  ران قددت بتاج بسیج کرا فرفتن که اد زمان ا  بزدگ

 )ص(اکشر  اد داهبرا افافی پیامبر بسیجج محتد افع  هدادات    ح ق اهداف  کراا( د ال

... پیامبر اال،  مرا  دا بسیج کشراج همشین   »شدن شنین  بیین )دن( اما  که اد اندامه افافی حضرت 

ها کرا  ا ممشرکین دا اماغمشان    ها دا بسیج کرا بر ضد ممرکین   قتال کرا   ینگ الر پا برهنه

   .(21۵   )همان:«دا به خاك مالید   فدالت دا ااجاا کرا...

کشه اد اندامشه    )ع(بسیجج محتد  حدت امت اد داهبرا ایتمافی اامه اطهاد  کراا( د ج

... اامشه مشا بشا همشان ااشد الهشی کشه ااششتندج         » شنشین  بیشین ششدن:   )دن( اما  افافی حضرت 

هشا دا   ها  مختلف اان کسادشه کنندج از دانها دا باه  بسیج کنند   ا ختاالتند که اان ملت می

  (1۵۴   :19 ج  )همانج...«پذار نباشند  اکسادشه کنند  ا آالیب
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کشه اد اندامشه افشافی    «: کَ  مَن فِئَ ٍ قَلِیلَش ٍ غَلَبَشتِ فِئَش ً کَرِیشرَةً    » محتد ( د اکرا بسیجج ا

ئلهج مسشئله االش،      ... اد کمتد ما  قتشی کشه ااشن مسش    » شنین  بیین شدن:)دن( اما  حضرت 

ااننشد اد صشدد االش،      فداکاد  اد دان اال،  االتج مرا  همه حاضرندج شتن مرا  مشا مشی  

طتد فداکاد  کراند   مسلمین صدد اال،  با آنکه فداشان ک  بشتاج   ختا پیغمبر   اامه آن

گتنه فعالیت کران   ینگ کراند   کمتد ما بحمداهلل به حسشب نشتع   اکرراشت غالشب      آن

 .(191   :11 ج )همانج ...«ااج اان احساس دا اادند که برا  اال،    کمتدشان خدمت کنند افر

اللطهج فبرت از فراز   فر اها   اداخ االش،     اال،میج  هدادات نظا  نظر به اهداف نظا   

داهبرا  ح ق نهشاا  )دن( اما  الهی   اامه معصتمین االت. حضرت    الهتگیر  از داهبرا پیامبران 

... اك مملکتی بعد از شند الشالی کشه بیسشت میلیشتن     » ق دا شنین  رالی    اب،غ فرمتاند:فت

باششد   اشك    باشد   بیست میلیتن اد   ااششته   یتان اادا؛ بااد بیست میلیتن   نهداد ااشته 

 . (291: 11 )همانج ج«پذار نیست   اآلن ه  بحمداهلل نیست... شنین مملکتی آالیب

ج دالالت خطیر ان ،ال اال،می اد  ح شق اهشداف     )دن(اما   افافی  اد ااهر فراز اندامه

افع  هدادات که مؤاد ضر دت  مکیل    تالعه نهاا م شدس بسشیج االشت؛ شنشین  بیشین      

... شتن م صد ما اال،  االتج بااد هر یتانی اك نیر  باشد بشرا  افشاع از االش،       » شدن:

باشد برا  یلتگیر  از ک ر   الحاا   همه مرا    هرکس اد هر شغلی که هست بااد مهیا 

 . (191: 21 )همانج ج«هجت  بیهانهان...

دالالت اان نهاا م دس اد افع  هدادات االشتکبادج   ج)دن(اما   اد ااهر فراز اندامه افافی 

میلیشتنی الش تط    کن  که غ لت از ااجاا اد   بیست...باد ااهر  أکید می» شنین  بیین شدن:

 . (۸9: 21 )همانج ج...«انی دا به انبال ختاهد ااشت اد اا  ا  ابرقددت یه

...مشن  » اهشد:  مسئتلین دا شنین همداد می)دن( اما خطیر ج حضرت   نظر به شنین دالالت

االش،می از   اان  که اگر مسئتلین نظشا   بتال    میاالت اکااك شما پیمهامان دهاای دا می

. (9۴: 19۶1هشا  بسشیجج    )مرکشز پش  ه   ...«شما غافل شتندج اد آ   ا زخ الهی ختاهند الشتخت  

مضمتن ضر دت  مکیل    تالعه بسیج     نظر به مباحث فتقج هدف نتشتاد حاضر  حلیل

 باشد. می)دن( افافی اما  خمینی  یانبه اد اندامه داهبرا افاع همه
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 اهميت و ضرورت تحقيق

سشیج  پیرامشتن ضشر دت  مشکیل    تالشعه ب    )دن( امشا  خمینشی    شناخت نسبت به اادگان

نمتان منابع به امر  مکیل    تالعه بسیج همت گماشت   بشا   هدفمندشتا  ا با  متیب می

پاادادج زمینه العاات فشرا   یامعشه    افع  هدادات   مح ق نمتان منافع ملی   ااجاا امنیت 

اد الطتح مختلف دا مهیا نمتا. از التای  جادال  لخ   ناگتاد  اداخ اال،  از صدد االش،   

اندامی نسبت به متضتع فشتق   انهاد    الاان کنندن اان  اقعیت االت که الهل ن اکنتنج  بیی

ا   ا    فرامنط ه متیب غافلهیر  داهبرا  نظا    فد   ح ق منافع اد الطتح ملیج منط ه

هشا   شتا   ادنهاات الست شدن پمتیبانی آحاا ملت از نظا    گرفتاد  اد اا  ابرقشددت  می

یااهشان بسشیجیان دا شنشین  عیشین     )دن( امشا   یهشت حضشرت    . به اانختاهد شددا به انبال 

  مسشئتلین دا شنشین   « بتالش   دا مشی  دهشاای  من االت اکااك ششما پیمشهامان  »فرمااند:  می

ششتندج اد آ ش  ا زخ الهشی    غافشل  االش،می از ششما    مسئتلین نظشا    اگر» اهند: همداد می

 .«ختاهند التخت

 

 سؤال تحقيق

جانب ه در اندیش ه    سعه بسیج راهبرد دفاع همهمضامین فراگیر ضرورت تشکیل و تو

 کدامند؟)ره( ينیخمدفاعي امام 

 

 مباني نظری و پيشينه پژوهش

 پیشینه پژوهش

با مطالعات اکتمافی ممخص گراادج متضتفی بشا فنشتان ضشر دت  مشکیل    تالشعه      

فنتان اك متضتع  ح ی ی با د    حلیل مضمتن صشتدت   یانبه به بسیج داهبرا افاع همه

االت. ادنتیجه متضتع  ح یق نت   بداع االتج اما شند پیمینه مر بط با متضشتع بشه    فته نهر

 شرح زار االت
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 : پیشینه تحقیق9 جدول
 اهداف تحقيق نویسندگان عنوان تحقيق

  محتشششتامضشششمتن   حلیشششل 

اد اندامه الیاالی اما  « مرا »

 (191۵))دن( ینیخم

 دقیه یا اد 

غ،مرضا 

 لك بهر ز 

اد اندامشه الیاالشی امشا     « مشرا  »اال شیسشتی  اد اان م الشهج  

کششادگیر   مضششمتن   بششه بششا د   کی ششی  حلیششل )دن( ینششیخم

 االت.  بردالی شدن MAXQDAافزاد نر 

انششداز   حلیششل مضششمتن شمشش 

االشش،می اد اندامششه  ان شش،ال 

 )دن( ینیخمالیاالی اما  

االمافیل 

 احمد  خان

 فنشتان  با االت اان از د    حلیل مضشامینج پشنج مضشمتن بشه    

احصشاء    )دن( مضامن فراگیر از اندامه الیاالشی حضشرت امشا    

  عیین گرااد.

اد « افتمشاا »مضشمتن    حلیل 

 (191۴)  ا اندامه اما  خامنه

 ی،ل ادخمه

   همکادان

هدف م اله  بیین م تله افتماا اد اندامه دهبر معظش  ان ش،ال   
 با د    حلیل مضمتن االت. العالی( )مدظله

مضشششمتن الشششاخت   حلیشششل 

 نی قددت نیر ها  مسلح اد

بششرا  ینششگ آانششدن از منظششر 

 العالی( )مدظلهقتا  فرماندهی کل 

فلیرضا قاضی 

 میرالعید

   همکادان

اد نشی قشددت نیر هشا      اان  ح یق با هدف  بیشین الشاخت   

قشتا     مسلح برا  ینگ آاندن از اادگان فرماندهی معظ  کشل  

الشاز ج   مضمتنج شهاد مضمتن قابلیشت  گیر  از  حلیل  با بهرن

محشتد   قشددت    نظامی اانش     ا حاا ملیج قددت  داالخ فز 

  فنتان مضشامین فراگیشر ادااشه نمشتان     محتد دا به معنت   اات

 االت.

هششا  مششداران   بیششین بااسششته

الیاالششی مبتنششی بششر دهیافششت  

بششا د    مششدارات یهششاا  

  حلیل مضمتن

 دالتل اتال ی

 بهرا  اکبر 

متن   مطالعششه گیشر  از د    حلیششل مضشش  مح  شین بششا بهششرن 

 ستهاالهت  با العالی(ج ا  )مدظله اکتمافی اد بیانات اما  خامنه

 22با ا  د اکرا الیاالی افت شاا  بشا    یهاا  یالیاال رانامد

 اند. دا  رالی  نمتان فراگیر

مضشششمتن   ششششبکه   حلیشششل 

 مضامین

حسن فابد  

   همکادان یع ر   

بشا آن  مضمتن   فنشتن مشر بط    هدف اان م الهج معرفی  حلیل 

 االت.

 شناسي متغیرها مفهوم

ها به شند  عراشف کشه بشا     شدن که از بین آن   عاداف متعدا  ادااه 1بسیجاز  ارن  بسیج:

ها  حاک  بر نظا  اال،می اد فرآاند  ح ق اان دالالت منطبق   برختدااد  متضتع   ادز 

 العشالی(  )مدظلشه قتا  ندن کل شتا. اد اندامه افافی فرما یانبه باشدج اشادن می از د اکرا افاع همه

... بسشیجج اعنشی آمشااگیج بسشیجج اعنشی      »  ارن بسیج با ا  د اکرا فتق شنین  عراف شدن:

                                                           
1. Mobilization 
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هشا کشه از    یانبشه اد همشه میشدان    احساس  کلیف اد همه لحظاتج بسیجج اعنی حضتد همه

. از منظشر  (9: 19۷۶)فرهاا ج «طلبند   فرقی ه  بین زن   مرا نیستانسان اد آن میدانج کاد می

اد نظشا  یمهشتد    » نظر ااهرج اان  ارن با ا  د اکرا متصتد شنین  عراشف ششدن:   صاحب

 شران بسشتر حرکشت مرامشیج قافشدن اصشلی هشر          فنتان مه  اال،می اارانج بسیج همتادن به

از ااهشر منظشر ااشن  ارن    . (22: 19۸1)حبشیج  «االشت  الازمانی السان   پیمها   حتل    عالی بتان 

 االطه آن به کنترل بر منابع از  بشرا  کشن     فرآاند  االت که اك گر ن به» شدن:شنین  عراف 

اابد. اان منابع ممکن االت نیر   انسانیج کااج  سلیحات اا هشر شیشز ااهشر      یمعی االت می

. اد اان پش  ه   ارن بسشیج بشا ا     (11: 19۸۵) یلیج «گران قراد گیرا... باشد که اد مسیر منافع بسیج

االشت کشه بشا     1«بسیج به معنا  فرآانشد   الشبکی از مشدارات   » شنین  عراف شدن: د اکرا فتق

داز ج الازماندهی منشابع   امکانشات   هشداات      کادگیر  مؤثر منابع ماا    معنت  اد برنامه به

 .)مح ق(دا فراه  نمااد  2اال،میج زمینه کسب متف یت ها به المت اهداف ان ،ال  کنترل آن

رن  عاداف متعدا  ادااه ششدن کشه بشه شنشد  عراشف برخشتدااد از       برا  اان  ا راهبرد:

 داهبرا ج«راتپلیتیکی  حتات   االترا   » کتاال ادشتا.  یانبهج اشادن می د اکرا افاع همه

 اشا    متیشتا  منشابع  کلیه کادبرا   بسیج برا  یامعه که االت  دابیر  شنین  عراف شدن:

. (۵1: 191۴) افتشهج  کند  می ا خاذ ختا به متعلق ها  ادز   عمی    ح ظ منظتد به قابل حصتل

 کشه  هشاای  ششیتن »نمشتان:    عراف دا شنین داهبرا اال،میج شتدا   مجلس افافی کمیسیتن

 اهشداف  از   پمشتیبانی  نظشامی  اهشداف  به نیل منظتد به ختا امکانات کادگیر  به اد کمتد

 فعالیشت  مسشیر  ...داهبشراج » . بشتفر معت شد االشت:   (۵1)همان: « نمااد می انتخاال کمتد فمتمی

بشه  » نظر معت د االت: . ااهر صاحب(22: 19۶۶ )بتفرج« االت الازمان اهداف  ح ق برا  الازمان

مهادت دهبر    هداات اك ینگج هنر ینهیدنج مدارات اك اد ش  اشا شنشد اد ش  اد     

بشه   فتناااالت ها اا هتاپیماها برا   اك فملیاتج هنر افزا  اا االت راد نیر ها  پیاانج کمتی

 ششتا  مشی  داهبشرا گ تشه  الخشتانج   طتد بهبر ر  مکانی   زمانی بر اشمن   شرااط ینهیدن 

                                                           
1. Management 

2. Success 
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  حصشیل  بشرا   نظشامی  ابشزاد  کادبرا    خصیص بیلیس داهبرا دا هنر . (۴۸: 19۸۶)کش،دكج  «...

 بشرا   فملیشا یج  ن مشه  اشك  کالینز داهبرا دا . نمتان فا عر( 21: 19۶1بیلیسج ) یالیاال اهداف

 االت.   عراف نمتان( ۵9: 19۸9)کالینزج  شدن طراحی نهاای   مطلتال نتیجه به االتیابی

یانبه  عادا ی ادااشه ششدن کشه بشه شنشد  عراشف اششادن         برا  افاع همه جانبه: دفاع همه

اد هنهامشه نبشرا   ... » اان  ارن شنشین  بیشین ششدن:   )دن( ینیخمشتا. اد اندامه افافی اما   می

هشا   اد ح ی شت  رالشی      ها   برنامشه  هاج طرح هاج ضعف قتّتمجال پرااختن به همه یهات 

صدد   به ا د از حُب  االتج  لی اد شرااط فاا  بااد با العه  یانبهج نبتان افاع همه داهبرا

هشا   هشاج االشتعدااها   طشرح    هشاج  جربشه   ها به اان مساال پرااخت   از همه اند ختشه    بغض

  مؤمن به ان ،ال همت گماششت    جشادال   االت اان نمتا   اد یذال هرشه بیمتر نیر ها

دا به ااهران منت ل الاخت   اد  جهیز همه آحاا   افراا اان کمتدج بر االاس اصتل خاص 

میلیتنیج کتش   یانبه    ا دالیدن به  مکل  اقعی   ح ی ی بسیج   اد   بیست افاع همه

انشد:   دا شنین  عراف نمتان یانبه ااهر کادشناالان اان حتزنج افاع همه. (۴۵ :19۷۸ جمرند )«نمتا

منظتد پیمشهیر    ها  انسانیج امکانات ماا    معنت  به کادگیر  همه الرمااه الاز    به آماان»

)خشانیج  «باششد  یانبه مشی    م ابله با هر نتع  هداد    های  اشمنان خادیی   ااخلیج افاع همه

االش،می    الشلطهج فلیشه نظشا     نظر به اهداف متعالی ان ،ال اال،می    هدادات نظشا   .(۵۸: 19۷۶

یانبهج با د اکرا امنیت  ها  اانیج الهت  الازمان افاع همه مستخریه از مبانی ادزشی   آمتزن

اال،می بشه مالشك    پااداد مؤثر اد  ح ق اهداف   افع  هدادات مستخریه از منمتد حکتمت  

 «:  اللَّهِ  نُفَال جُنُتاُ بُإُذ »...  تان شنین  بیین    رالی  نمتا:  اشتر دا می

 «.  اند ارهاى االتتاد دفیت؛ حُصُتنُ الرَّفِی  ُ»ایتمافی:   تی( امنالف

  «.زانت  الیان ؛ َ زَاِنُ ال تُاَةُ» الیاالی:  ال( امنیت

  «.اابد ها فزّت اان خدا به آن ؛فِزُّالدَانُ  َ»افت اا :   تی( امنج

 «. ها امن گراا به آنها  دان ؛مِنُأَ َ الُبُلُ ال »اقتصاا :  امنیت  ا( 

هشا االشت امت    یشز بشه آن     کشاد دفیشت  ؛  َ لَیِسَ  َ ُت ُ الرَّفِی  ُ إُابُهُش ِ »فرهنهی:  ( امنیت  ه

 .(1۸1: 191۷احمد ج  خان) «نسذارا
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 (1911)نهادندگان: امنیت پایدار(جانبه ) : سازمان با رویکرد دفاع همه2 يمفهومالگوی 

 

 شناسي تحقيق روش

پراازا؛ از حیشث   به متضتع میادزشی اان  ح یق نظر به اانکه با نهاهی  ق:نوع تحقی -

ا  االت   از آنجشا کشه     تالعه -ا    از حیث هدف اکتمافی  تالعه -گیر ج کادبرا  یهت

شتاج کادبرا  االت   شتن بشه انبشال کمشف مضشامین از      اد نظا  افافی کمتد االت اان می

 .االتاکتمافی  االتج از نتع)دن( اما  دهنمتاها  حضرت 

هشا    االشت. ااشن د   اکشی از د      1د    ح یق  حلیل مضشمتن روش تحقیق:  -

قالب مضامینج مشا راس مضشامین      -که به اله د  ( 211۶برا نج )االت کادآمد  حلیل کی ی 

 شتا. انجا  می -شبکه مضامین
 

 های مضمون : روش تحلیل2 جدول
 روش دهنده ارائه شرح روش

 قالب مضامین
ان  شا الشی   باششد ) هشا  آن زاشاا    ی ا ی که  عداا متتن   اااناد  ح 

 د ا. منبع( به کاد می
هتداکز کینگ   
(2111) 

 ما راس مضامین
یهت م ااسه مضامین با اکشداهر   اشا م ااسشه مضشامین اد منشابع      

 شتا. ها االت اان می ااان
هابرمن ماالز   
(111۴) 

 شبکه مضامین
اهنشدن     ا به مرابشه اصشل الشازمان     شبیه  ادنما ن مهشبکه مضامین 

 کند. فرضه می اهندن  انماد   

 نگیرلید االتاآ را
(2111) 

                                                           
1.Theory Analysis 
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زاان   همکادان ج شبکه مضشامین بشر االشاس د نشد  ممشخصج       مطابق با  عراف شیخ

بنشد    مضامین پااه( السس با االتهکمد )  ران الطح قضااا  پدادن دا از متن بیر ن می پااین

کنشد    شرج االشت پیشدا مشی     ها به اصتل مجرا شر   انتزافشی   خلیص آنا      اان مضامین پااه

هشا  االاالشی    اهندن(؛ اد قد  الت  اان مضشامین فشالی اد قالشب االشتعادن     )مضامین الازمان

مضامین فراگیر(؛ السس ااشن  ) داآ یادممضامین حاک  بر کل متن  صتدت به   شدن  گنجاندن

مین بریسشته هراشك از ااشن الشطتح     ا  شبیه  ادنماج دالش    مضشا   ن مه صتدت بهمضامین 

شتا   بر  ابستهی   اد باط مت ابل میان شبکه  أکید  نمان ااان می ها آنهمران با د ابط میان 

 باشد: . مراحل به شرح ید ل زار می(1911زاان   همکادانج  شیخ)شتا 
 

 (2119آترایدواستیرلینگ، ) يمضمون: مراحل تنظیم شبکه 9جدول 

 داماق گام مرحله تحليلي

الف( 
 لی  حل ها جز

 متن

 گا  ا ل: کدگذاد 
  شر  کتشك  ها بخ  هیه اك شهادشتال کدگذاد   جزاه متن به 

 با االت اان از شهادشتال کدگذاد 

 گا  ا  :  عراف مضامین
شششدن مششتن  صششحیح  هششا  کدگششذاد  االششتخراج مضششامین از بخشش 

 مضامین

گا  الت : الاختن شبکه 
 مضمتنی

 منظ  کران
 ناافتن مضامی

 اهندن ا  برا  اافتن مضامین الازمان بازاابی مضامین پااه
 مضامین( فراگیرمضمتن )االتخراج 

 ها  مضمتنی  رالی  شبکه

 ال( کمف متن

 گا  شهاد :
 تصیف   کمف 

 ها  مضمتنی شبکه

  تصیف شبکه
 کمف شبکه

 ها  مضمتنی خ،صه کران شبکه گا  پنج : خ،صه کران
ج( 

  الاز کسادشها
 ها کمف

  تصیف الهتها شم :  تصیف الهتها گا 

  پش  ه  ممشتمل بشر  شدابیرج     یامعشه آمشاد   گی ری:  ی و روش نمون ه جامعه آمار -

پیرامتن ضر دت  مشکیل    تالشعه بسشیج داهبشرا     )دن( حضرت اما دهنمتاها   فرماامات 
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هدفمنشد   صشتدت  بشه از خبرگشان   ن شر  11اشیج  عشداا   د ا نیی عباشد. اد  یانبه می افاع همه

 شماد( انتخاال شدند   اقدا  به  کمیل پرالمنامه نمتاند.   ما)

ا     ها  ااشن پش  ه  بشا االشت اان از د   کتابخانشه      ااان ها: آوری داده روش جمع -

 .شدن االتآ د   پیرامتن بسیج یمع)دن( اما برااد  از فرماامات  فی 

 ا  19۵۸الال  دایع به بسیج از)دن( حضرت اما قلمر   ح یق فرماامات  قلمرو تحقیق:-

انشداز   ضر دت  مکیل    تالعه بسیج اد داالتا   ح ق شم  کنندن نیی بباشد که  می 19۶۸

ان ،ال اال،می با ا  د اکشرا افشع  هداشدات    ح شق اهشداف متعشالی ان ش،ال االش،می         

 باشد. می

 

 های پژوهش و یافته ليوتحل هیتجز

 ج مسشتلز  ح شظ   ادااشه    اد اان پش  ه  خصتص بهادااه نتااج منسج  اد  حلیل کی ی 

د ند  تلید نتااج مبتنی بر د   فرا رکیب منتخب االشت. بشر ااشن االشاس مطشابق مضشمتن       

پیرامتن  مکیل    تالعه بسیج داهبشرا  )دن( اما  االتیرلینگج  مامی فرماامات حضرت -آ رااد

ای   کمشف مضشامین از فرماامشات    شناالشا انتخاال گرااشد.   یانبه اا مر بط با آن افاع همه

مضشمتن کشه اد  ح ی شات کی شی کشادبرا       گیشر  از د    حلیشل    بشا بهشرن  )دن( اما   ضرتح

ا  ااداج میسر گرااد که الهتدات   ح یق با د   شبکه مضامین مطابق با شکل زار  گستران

 باشد: می

 

 
 استیرلینگ -: الگوریتم تحقیق مطابق با شکل مضمون آتراید9شکل 

 

 بندی و تخليص مضامين پایه دسته

)ره( ينيخم  های امام استخراج مضامين پایه از نقل قول 
 

 کشف مضامين فراگير
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بر االاس الهتدات   ح یق اد گا  اکش ج بشا مطالعشه     یکم و دوم(: له یکم )گام مرح

ن ل قتل مر بط با بسشیج داهبشرا افشاع     99ج )دن(اما   اکتمافی اد اندامه افافی حضرت 

ها  مضمتنی بشه   یانبه احصاء گرااد. السس بر االاس گا  ا   الهتدات ج ن ل قتل همه

گرفتشه ا  گشا  فشتق بشه ششرح یشد ل زاشر         تدتمضامین پااه  بدال گرااد. فرآاند ص

 باشد: می
 

  : تبدیل نقل قول به مضامین پایه۴ جدول

 مضامين پایه نقل قول(متن )برداشت از  شناسه

 اما ج ج صحی ه 

11 :11 

االش، ج ااشن    خمینیج... به ااد  خدا اد کنشاد بسشیجیان یهشان    

ها  مغضشتال ااکتا تدهشاج خشتاال داحشت دا ااشدگان       پابرهنه

هانختادان   الرالسراگانی که به الت    ظل  خشتا  اصشراد   ی

 می  دزندج اللب ختاهد کرا.

خششششتاال داحششششت دا ااششششدگان  

یهانختادان   الرالسراگانی که به 

الشششت    ظلششش  خشششتا  اصشششراد 

  دزندج اللب ختاهد کرا. می

 اما ج ج  صحی ه

21 :۸۷ 

شناالد   مشا   ینگ ف یدن االت   یغرافیا   مرز نمى جینگ ما 

مان بسیج بشزدگ الشربازان االش،  دا اد     ینگ افت ااىبااد اد 

 اندازا . یهان به دان

سیج بمان   ما بااد اد ینگ افت اا

بزدگ الربازان اال،  دا اد یهشان  

 اندازا . به دان

 اما ج صحی ه 

 ۵1۸: ۶ ج

اکنتن نیز بااد با ختاااد    همکاد  برا  مبادزن فلیه ف شر    

هششی بششه اششاد  مششرا  محر میششت بسششیج شششتاد   بششا اششاد  ال

 مستضعف کمر همت ببنداد.

اکنششتن نیششز بااششد بششا ختااششاد     

همکاد  برا  مبادزن فلیشه ف شر     

 محر میت بسیج شتاد.

 اما ج صحی ه 

 1۴۷: 21 ج

امر ز آمااگی ینهی ضر دت بیمتر  اادا   اشمنان خشدا    

انشد  شا آنچشه دا    خلق خدا آنی غافل نیستند   اد کمین نمسشته 

 نابتا کنند. االتج یخداا

امششر ز آمششااگی ینهششی ضششر دت 

. اشششمنان اد کمششین بیمششتر  اادا

 اند. نمسته

 نتدج ج صحی ه 

21: ۵9 

  االش،  اد فکشر ااجشاا حکتمشت بشزدگ       بااد بسیجیان یهشان 

باشند   اان شدنی االتج شراکه بسیج  نها منحصر بشه   اال،می 

 ااران اال،می نیست.

االشش،  اد فکششر  بسششیجیان یهششان 

االشش،می  کتمششت بششزدگ ااجششاا ح

 باشند. 

 اما ج صحی ه 

 11۵: 1 ج

ها  م ا مت دا اد  ما  یهان بشه  یشتا آ دا   اد    بااد هسته

 م ابل شرق   غرال ااستاا.
 اد م ابل شرق   غرال ااستاا.

 نتدج ج صحی ه 

11 :221 

شتن م صد ما اال،  االتج بااد هر یتانی اشك نیشر  باششد بشرا      

    هرکس اد هر شغلی که هسشت مهیشا   افاع از اال،    همه مرا

 باشد برا  یلتگیر  از ک ر   الحاا   هجت  بیهانهان.

برا  افاع از اال، ...   یلشتگیر   

از ک ر   الحاا   هجت  بیهانهشان  

 همه بااد مهیا باشند.
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 مضامين پایه نقل قول(متن )برداشت از  شناسه

 نتدج صحی ه 

 99: 21ج 

ی تنیش لیم ستیبکن  که غ لت از ااجاا اد   باد ااهر  أکید می

 .ختاهد ااشتیهانی دا به انبال  ابرقددتا   ال تط اد اا 

غ لشششششت از ااجشششششاا اد ششششش  

ی الشش تط اد اا  ا  تنیششلیم سششتیب

ابرقششددت یهششانی دا بششه انبششال    

 ختاهد ااشت.

 نتدج صحی ه 

 291: 1۵ج 

امید االت که با شرکت فعال قمرها  معظ    ششتد   ششع ی   

ی ممششاهدن االشش،م  یمهششتدکششه اد یتانششان فزاششز از برکششت 

االش،می     میلیتنی کشه نههبشان یمهشتد      21د   اشتاج  می

 کمتد فزاز از شر یهانختادان االتج  ح ق اابد.

اال،می   کمتد  نههبان یمهتد  

فزاز از ششر یهشانختادان االشتج    

  ح ق اابد.

 اما ج صحی ه 

 11۶ :21 ج

یتان فزاز  که شم  امید من به شماالتج با اشك االشت قشرآن دا      

  شنشان از حیریشت   ششرافت خشتا      داریبرگبا االت ااهر ال،ح دا 

 افاع کنید که قددت   کر    تطئه فلیه ختا دا از آنان اللب کنید.

قددت   کر    تطئه فلیه ختا دا 

 از آنان )االتکباد( اللب کنید.

 اما ج ج صحی ه 

12 :219 

شتا که دامه ضشد   حضتد شما بسیجیان اد صحنه متیب می

 قطع گراا. ان ،ال اد  مامی ابعاا از بیخ   بن

دامه ضد ان ،ال اد  مامی ابعشاا  

 از بیخ   بن قطع گراا.

 نتدج ج صحی ه 

21 :۵2 

انشداز ششدج    اگر بر کمتد  نتا  النمین   کشر بسشیجی طنشین   

   داش ختاهد گراشم  طمع اشمنان   یهانختادان از آن ا د 

 بااد منتظر حااثه باشند. لحظه هراا 

شمششششش  طمشششششع اششششششمنان   

آن ا د ختاهششد خششتادان از  یهششان

 گرااد.

 نتدج صحی ه 

 2۷۴: ۵ ج

    همکاد  برا  مبشادزن فلیشه ف شر      ختابا داکنتن بااد با 

شششتاد   بششا  أایششد الهششی بششه نجششات مششرا   محر میششت بسششیج

 مستضعف کمر همت ببنداد.

بششا  أایششد الهششی بششه نجششات مششرا   

 مستضعف کمر همت ببنداد.

 اما ج ج صحی ه 

1۵: 9۸۶ 

 حق  بهکه   ا ند بزدگ بر بسیج مستضع اندحمت   برکات خد

 اال،می االت.  پمتتانه ان ،ال

پمششتتانه ان شش،ال  حششق  بششهبسششیج 

 اال،می االت.

 اما ج ج صحی ه 

21: 11۵ 

ها بااشد بشا  مشا   شتان اد      ط،ال فلت  اانی   اانمجتاان اانمهان

ا  اد ااشن   مراکزشان از ان ،ال   اال،  افاع کنندج فرزندان بسشیجی 

 باشند.« نه شرقی   نه غربی» رارناپذیی غپاالداد اصتل  مراکزج

ا  اد ااشن مراکشزج    فرزندان بسیجی

نششه » رارناپششذیی غپاالششداد اصششتل  

 باشند.« شرقی   نه غربی

 نتدج  صحی ه

 ۸2: 19ج 

شما بااد بدانید که کاد ان به پااان نرالیدنج ان ،ال االش،می اد  

ا بشا پمشتتانه   یهان نیازمند فداکاد  شماالشت   مسشئتلین  نهش   

   صشداقت  تانند به  مشامی  مشنهان ح ی شت     شماالت که می

ششتا بشه زنشدگی     اثبات کنند که بد ن آمراکشا   ششتد   مشی   

 آمیز  تو  با صلح   آزاا  دالید. مسالمت

مسئتلین  نها با پمتتانه شماالت کشه  

به  مامی  مشنهان ح ی شت     تانند یم

  صششداقت اثبششات کننششد کششه بششد ن  

شتا به زنشدگی    می آمراکا   شتد  

آمیز  تو  بشا صشلح   آزاا     مسالمت

 دالید.
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 مضامين پایه نقل قول(متن )برداشت از  شناسه

 جنتد  هیصح

 ۸2: 19 ج

ی خشتا  اهش  الشازمان ی   بسیج فمتمی که با تنیلیم ستیباد   

 ج آماان فداکاد  اد دان اال،  االت.شتا یمملتج مجهز 
 آماان فداکاد  اد دان اال،  االت.

 ج جاما   هیصح

21: 991 

بسیج    مکیل مرا  الشتمدادن فشراق   ی   اه الازماناکنتن به 

ها  ما بشتان   ها   هدف ختاالته نا ر مه اند که اان از  پرااخته

 االت. 

بسششیج مششرا  الششتمدادن فششراق از  

هشا    ها   هشدف   ران ختاالته مه 

 .بتان االتما 

 ج جاما   هیصح

21: 19۵ 

اصشتل     بشر االشاس  اد  جهیز کلیه آحاا   افراا ااشن کمشتدج   

یانبه    ا دالیدن بشه  مشکل  اقعشی       هفرمتل خاص افاع هم

 ی کتش  نمتا.تنیلیم ستیبح ی ت بسیج   اد   

یانبششه    ششا  فرمششتل خششاص افششاع همششه

دالیدن به  مکل  اقعی   ح ی ت بسشیج  

 میلیتنی کتش  نمتا.   اد   بیست

 ج جاما   هیصح

21: ۸۷ 

محمشد  االشت   مسشلمانان اد     امر ز یهان  منه اال،  نشاال  

  الش ید    هشا  کشاخ زدگ اال،میج زدق   برق اك  مکی،ت ب

 .د برانختاهالرخ دا از بین 

یج بزدگ االش،م اد اك  مکی،ت 

ها  ال ید   الرخ  زدق   برق کاخ

 دا از بین ختاهند برا.

 ج جاما   هیصح

19: 2۴۴ 

... برفرض محال اگر  ادا شهر  شدندج  ازن با مرامی مسشلح  

شهرشان افاع  که از  یب به  یب شتند یم  ینهجت متایه 

 کنند. می

مرامی مسشلح   ینهجشت متایشه    

شتند کشه از  یشب بشه  یشب      می

 کنند. شهرشان افاع می

 ج جاما   هیصح

12: 2۴2 

یمعیت بسیج اامانی ششتند   تنیلیم  پنج یالخدا ختاالت که 

  پنج یالکه ن تس اان  خدا برا  خداج اك  حتلی پی  آ داج

اادا  اامشانج   میلیتن یمعیت دا متحتل کشرا بشه اشك ن شتس    

 قددت اامانی پیدا کراند.

 تنیش لیم  پنج یالخدا ختاالت که 

یمعیت بسیج اامانی شتند بشرا   

 خداج اك  حتلی پی  آ دا.

 ج جاما   هیصح

1۶: 12 

خدا   بادك    عالی به ااا ما دالید   به ااا کمتد ما دالید   

به ااا ملت ما دالید   شما یتانان دا بسیج کشراج بسشیج الهشی    

که ح ظ کنید ااشن کمشتد دا   االشت دا بشه الشینه  مشا         کرا

 شیاطین قدد مند بزنید   شما پیر زاد.

شما یتانان دا بسیج کشراج بسشیج   

الهی کرا که ح ظ کنید اان کمتد 

دا   االششت دا بششه الششینه  مششا     

 شیاطین قدد مند بزنید.

 ج جاما   هیصح

21: 121 

ه   آلشه    اهلل فلیش  صلی  -ملتی که اد خط اال،  ناال محمد 

اشی     حجرگرای   پرالشت  پشتل   مخالف بشا االشتکباد      -الل 

نماای االتج بااد همه افراا بسیجی باشند   فنتن نظامی  م دس

   افافی دا بدانند.

ملتششی کششه اد خششط االشش،  نششاال   

محمد    مخشالف بشا االشتکباد      

اشی االشتج    حجرگراپرالتی    پتل

 بااد همه افراا بسیجی باشند.

 ج جاما   هیصح

19: 1۴1 

بااشد همیمشه مراقشب     هشا  ااشن بسیج ملی ماج بسیج اال،می مشاج  

باشند   اگشر     ممکتك دا زار نظر ااشته  آمدها دفتباشند   

 اادند اط،ع بدهند به مراکز  که بااد اط،ع بدهند.

االش،می مشاج    ی مشاج بسشیج   ملش  جیبس

بااد همیمشه مراقشب باششند       ها اان

  ممکتك دا زاشر نظشر    آمدها دفت

 باشند.  ااشته
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 مضامين پایه نقل قول(متن )برداشت از  شناسه

 ج جاما   هیصح

12: 1۶1 

من امید اد  که اان بسیج فمتمی اال،میج الهتای بشرا   مشا    

 ها  مسلمان فال  باشد. مستضع ین یهان   ملت

الهت  برا   ما  مستضع ین یهشان  

 ها  ملمان فال  باشد.   ملت

 ج جاما   هیصح

21: 921 

اهلل اد الراالر یهانج دراش    ت حزالها  م ا م با  مکیل هسته

بششاد خشششتا پمشششیمان     صهیتنیسششتی دا از گذششششته ینااشششت 

شدن مسشلمانان دا از شنهشال آنشان خشادج      ها  غصب الرزمین

 کرا.

دراشش  صهیتنیسششتی دا از گذشششته  

بشششاد خشششتا پمشششیمان    ینااشششت

شدن مسلمانان  ها  غصب الرزمین

 دا از شنهال آنان خادج کرا.

 ج جاما   هیصح

11: 12۴ 

ضربتی   بسشیج فمشتمی قیشا      طتد بهالتاا   برا  مبادزن با بی

کنید... براادان   ختاهران اامانی! برا  دفع اان ن یصه اداآ د 

 دامه اان ن ص دا از بُن برکنید.   بسیج شتاد

براادان   ختاهران اامشانی! بشرا    

دفششع ااششن ن یصششه اداآ د بسششیج  

 شتاد.

 ج جاما   هیصح

21: 129 

ی بیمتر به ا حشاا   اهشانهی   هر محلمهان   حتزن از امر ز اان

نهذادنشد ااشاا      یشه  چیهش  بشه احتیاج اادند. فرزندان ان ش،ال  

آمراکا   شتد   اد آن ا  محل حساس ن تذ کننشدج  نهشا بشا    

 پذارا. بسیج االت که اان مه  انجا  می

نهذادند ااشاا  آمراکشا     یه چیه به

  شتد   اد آن ا  محل حساس 

ج  نها با بسیج االشت کشه   ن تذ کنند

 .رااپذ یماان مه  انجا  

 ج جاما   هیصح

21: 11۴ 

ح ی تششاً اگششر بخششتاهی  مصششداق کششاملی از اارششاد   خلششتص   

فداکاد    فمق به ذات م دس حق   اال،  ادااه اهشی ج ششه   

 .ختاهد بتاکسی الزا اد ر از بسیج   بسیجیان 

مصداق کاملی از اارشاد   خلشتص   

ه کسی الشزا اد ر    فداکاد  ... ش

 .ختاهد بتااز بسیج   بسیجیان 

 صحی ه اما ج ج

21 :۴۴ 

بسیج   فماار  ا گی خاص اادند. اانان کشه بشاز ان قشت       

باششند   نههبشان الشرحدات       قدد مند یمهتد  اال،می مشی 

هششا   شششهرها   د الششتاها   بششااخرنج نههششداد امنیششت       دان

 باشند. به ملت می بخمان آدام 

هشششا    حدات   داننههبشششان الشششر

 ششششهرها   د الشششتاها   بشششااخرن

بشه   بخمان آدام نههداد امنیت   

 باشند. ملت می

 صحی ه اما ج ج

21: 991 

بسیج   نیر هشا  مرامشی   همشه اقمشاد اا د کمشتدمان اد      

  همشه اهشل ینشگ   هنرآفرانشان      برند یمآمااگی کامل به الر 

هشا    ی از پشس  تطئشه  خشتب  بشه    انشد  ششهاات مدداله فمق   

د ند که  اند   می االتکباد   اااا  یاالتس   منافق آنان برآمدن

 آخران معابر پیر ز  دا باز کنند. خدا ند بزدگبه ااد  

ها  االتکباد   اااا   از پس  تطئه

اند    یاالتس   منافق آنان برآمدن

خدا نششد د نششد کششه بششه اششاد   مششی

ج آخران معابر پیر ز  دا باز بزدگ

 کنند.

بر االاس الهتدات   ح یقج اد گا  الت  مضشامین   های سوم و چهارم(: امگدوم )مرحله 

اهندنج    اد گا  شهاد  بر مبنا  مضامین الازمان اهندن  بدال گرااد پااه به مضامین الازمان

گرفته اد اان مرحلهج به ششرح یشد ل    . فرآاند صتدتکمف مضامین فراگیر صتدت گرفت

 باشد: زار می



 11۵ / ...یانبه اد همه داهبرا افاعمضمتن ضر دت  مکیل    تالعه بسیجج   حلیل م اله پ  همی:  ششششششششششششششششششششششششش

 

 دهنده و فراگیر به مضامین سازمان  ایه: تبدیل مضامین پ۱ جدول

 دهنده مضامين سازمان  مضامين پایه
مضامين 

 فراگير

 یهانی برا  ان ،ال فداکاد  ان ،ال اال،می اد یهان نیازمند فداکاد  شماالت.

مق
ف

 
خم
ب

یی
خاد
ی 

 

 یزدگ اال،مببسیج  اندازا . مان بسیج بزدگ الربازان اال،  دا اد یهان به دان  ما بااد اد ینگ افت اا
 بسیج فلیه ف ر   محر میت اکنتن نیز بااد با ختاااد    همکاد  برا  مبادزن فلیه ف ر   محر میت بسیج شتاد.

 اال،می حکتمت بزدگ باشند. اال،می  اد فکر ااجاا حکتمت بزدگ  یهان اال، بسیجیان 
ز بین ها  ال ید   الرخ دا ا اد اك  مکی،ت بزدگ اال،می   زدق   برق کاخ

 ختاهد برا.
از بین بران زدق   برق 

 کاخ التمهران
هششا   بششاد خششتا پمششیمان   الششرزمین دا از گذشششته ینااششت دراشش  صهیتنیسششتی

 شدن مسلمانان دا از شنهال آنان خادج کرا. غصب
ندامت درا  صهیتنیستی   
 آزااالاز  مناطق اشغالی

 الهت برا  مستضع ان فال  باشد. ها  مسلمان فال  الهت  برا   ما  مستضع ین یهان   ملت
هشا     ختاالشته  نا شر  مهش  ااشن از   کشه  انشد   مکیل مرا  التمدادن فراق پرااختشه 

 ها  ما بتان االت. یمله ناقص؟ هدف
 بسیج مرا  فراق

 ی   کمتد فزاز از شر یهانختادان االشتج  ح شق اابشد.   اال،م  یمهتدنههبان 
 یمله ناقص؟

نههبان نظا  از شر 
 یهانختادان

ف
 مق

خم
ب

لی
اخ
ی ا

 

 اللب قددت   کر  تطئه االتکباد( اللب کنید.آنان )قددت   کر    تطئه فلیه ختا دا از 
 قطع دامه ضد ان ،ال دامه ضد ان ،ال اد  مامی ابعاا از بیخ   بن قطع گراا.

 افع طمع یهانختادان .داختاهد گراشم  طمع اشمنان   یهانختادان از آن ا د 
گان یهانختادان   الرالسراگانی که به الت    ظل  خشتا   ختاال داحت دا ااد

 .ختاهد کرا دزندج اللب  اصراد می
اللب امنیت از 
 یهانختادان

 پمتتانه ان ،ال اال،می پمتتانه ان ،ال اال،می االت. حق  بهبسیج 
یهشانی دا بشه    ابرقشددت ی الش تط اد اا  ا   تنیلیم ستیبغ لت از ااجاا اد   

 .ختاهد ااشتانبال 
تگیر  از ال تط اد یل

 ها ابرقددتاا  
 آمااگی ینهی اند. . اشمنان اد کمین نمستهامر ز آمااگی ینهی ضر دت بیمتر  اادا

ت
الخ
ت 
دا
دا
  ه
 با
له
 اب
م

 

 فداکاد  برا  اال،  آماان فداکاد  اد دان اال،  االت.
 برا  افاع از اال، ...   یلتگیر  از ک ر   الحاا   هجت  بیهانهشان همشه بااشد   

 مهیا باشد.
یلتگیر  از هجت  ک ر   

 الحاا
به  مکل  اقعشی   ح ی شت بسشیج       دنی ا دالیانبه    فرمتل خاص افاع همه

 ی کتش  نمتا.تنیلیم ستیباد   
 یانبه افاع همه

 ااستاا.   غرالاد م ابل شرق 
ااستااگی اد م ابل 

 االتکباد
د اان کمشتد دا   االشت   شما یتانان دا بسیج کراج بسیج الهی کرا که ح ظ کنی
 دا به الینه  ما  شیاطین قدد مند بزنید   شما پیر زاد.

 االت دا به الینه شیاطین
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 دهنده مضامين سازمان  مضامين پایه
مضامين 

 فراگير

که از  یب به  یشب شهرششان افشاع     شتند یممرامی مسلح   ینهجت متایه 
 .کنند یم

 افاع از خاك کمتد

ت
الخ
ه 
یم
ت ن
دا
دا
  ه
 با
له
 اب
م

 

نههشداد امنیشت      ااخرنهشا   ششهرها   د الشتاها   بش     نههبان الشرحدات   دان 
 باشند. به ملت می بخمان آدام 

 نههبان الرحدات

د نشد   اند   مشی  ها  االتکباد   اااا  یاالتس   منافق آنان برآمدن از پس  تطئه
 آخران معابر پیر ز  دا باز کنند. خدا ند بزدگکه به ااد  

م ابله با  تطئه یاالتالان 
   مناف ین

هششا بااششد همیمششه مراقششب باشششند     مششاج ااششناالشش،می  بسششیج ملششی مششاج بسششیج 
  آمدها  ممکتك دا زار نظر ااشته باشند. دفت

 اط،فات داهبرا 

نشه ششرقی   نشه    » رارناپشذ یی غا  اد اان مراکشزج پاالشداد اصشتل     فرزندان بسیجی
 باشند.« غربی

 پاالداد اصتل ان ،ال

ر 
ت ن
دد
ه ق
الع
 ت

 

 نجات مستضع ین بنداد.با  أاید الهی به نجات مرا  مستضعف کمر همت ب
 التاا  دفع بی براادان   ختاهران اامانی! برا  دفع اان ن یصه اداآ د بسیج شتاد.

به هیچ  یه نهذادند اااا  آمراکشا   ششتد   اد آن ا  محشل حسشاس ن شتذ      
 پذارا. کنندج  نها با بسیج االت که اان مه  انجا  می

 الد ن تذ بیهانهان

خلتص   فشداکاد ... ششه کسشی الشزا اد ر از بسشیج        مصداق کاملی از ااراد   
 .ختاهند بتابسیجیان 

مصداق کامل ااراد   
 خلتص   فداکاد 

یمعیت بسیج اامانی شتندج برا  خشداج اشك    تنیلیم  پنج یالخدا ختاالت که 
  حتلی پی  آ دا.

  حتل اامانی اد ملت

ی   پرالشت  پشتل   مخشالف بشا االشتکباد       ...ملتی که اد خط اال،  ناال محمد 
 نماای االتج بااد همه افراا بسیجی باشند. ای   م دس حجرگرا

ای    حجرگرام ابله با 
 نماای م دس

 تاننشد بشه  مشامی  مشنهان ح ی شت         مسئتلین  نها با پمتتانه شماالت که مشی 
آمیشز   شتا به زندگی مسالمت   می  شتد صداقت اثبات کنند که بد ن آمراکا 

   دالید. تو  با صلح   آزاا

آمیز  اثبات زندگی مسالمت
 به  منهان ح ی ت

ها  کی یج د اای   پاااای به م شاهیمی ششتن    نظر به اانکه اد پ  ه  روایي و پایایي:

ششتاج   پذار ج م بتلیتج  أثیرگذاد ج  أثیرپشذار    اثربخمشی  بشدال مشی     با دپذار ج انت ال

گرااشد.   االشت اان  CVI حاالشبه ششاخص  ادنتیجه برا   عیین د اای از د    التز باالل با م

قسمتی لیکر شی  عیشین    1دا بر االاس پرالمنامه با طیف شهاد هر مضمتنخبرگانج  ضعیت 

                                                           
 ۴با فدا « االت کام،ً مر بط »   9با فدا « االت  مربتط»ج 2با فدا « االت نسبتاً مر بط »ج 1با فدا « مربتط نیست. »1

 ممخص گرااد.
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 ۶بشه ششرح یشد ل     CVIها از طراق فرمتل  ااان لی  حل ها جزاند که نتااج حاصل از تنم

 باشد: می

 
 

 دهنده و فراگیر ، سازمان مضامین پایه CVI: ۶ جدول

 CVI فراواني هندهد مضمون سازمان
مضامين 

 فراگير
CVI 

CVI 
 کل

 1/1 11 یهانی برا  ان ،ال فداکاد 

مق
ف

 
خم
ب

یی
خاد
ی 

 

۸۵/1 

۸۵۴/1 

 ۸/1 11 یبزدگ اال،مبسیج 

1/1 11 بسیج فلیه ف ر   محر میت  

1/1 11 یبزدگ اال،محکتمت   

1/1 11 از بین بران دزق   برق کاخ التمهران  

۸/1 11 یستی   آزااالاز  مناطق اشغالیندامت درا  صهیتن  

۸/1 11 الهت برا  مستضع ان فال   

 1/1 11 بسیج مرا  فراق

1/1 11 نههبان نظا  از شر یهانختادان  

مق
ف

 
خم
ب

لی
اخ
ی ا

 

1۷/1 

1/1 11 اللب قددت   کر  تطئه  

1/1 11 قطع دامه ضد ان ،ال  

1/1 11 افع طمع یهانختادان  

۸/1 11 نیت از یهانختاداناللب ام  

۸/1 11 پمتتانه ان ،ال اال،می  

۸/1 11 ها ابرقددتیلتگیر  از ال تط اد اا    

1/1 11 آمااگی ینهی  

ت
الخ
ت 
دا
دا
  ه
 با
له
 اب
م

 

۸۵/1 

1/1 11 فداکاد  برا  اال،   

۸/1 11 یلتگیر  از هجت  ک ر   الحاا  

۸/1 11 یانبه افاع همه  

 1/1 11 گی اد م ابل االتکبادااستاا

 ۸/1 11 االت دا به الینه شیاطین
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 CVI فراواني هندهد مضمون سازمان
مضامين 

 فراگير
CVI 

CVI 
 کل

1/1 11 افاع از خاك کمتد  

ت 
دا
دا
  ه
 با
له
 اب
م

مه
نی

 
ت
الخ

 
1/1 

1/1 11 نههبان الرحدات  

1/1 11 م ابله با  تطئه یاالتالان   مناف ین  

1/1 11 اط،فات داهبرا   

 ۸/1 11 پاالداد اصتل ان ،ال

ت ن
دد
ه ق
الع
 ت

 ر 

۸۵/1 

1/1 11 نجات مستضع ین  

1/1 11 التاا  دفع بی  

 ۸/1 11 الد ن تذ بیهانهان

 ۸/1 11 مصداق کامل ااراد   خلتص   فداکاد 

 ۸/1 11  حتل اامانی اد ملت

1/1 11 نماای ای   م دس حجرگرام ابله با   

1/1 11 آمیز به  منهان ح ی ت اثبات زندگی مسالمت  

باششدج طبشق ادقشا  منشددج اد      یم CVI ۷1/1نظر به اانکه حداقل ضراب محتتا  قابل قبتل 

ج بشرا  مضشامین   1/1  شا  ۸/1اهندن بین  الازمان گانه 99(ج ضراب محتتا برا  مضامین ۶ید ل )

د ااشی بشاا      اهنشدن  نمان که  عیین گرااد ۸۵۴/1برا  مضمتن کل    1۷/1 ا  ۸۵/1فراگیر بین 

باشد. برا  پاااای نیز با االشت اان از د   کنتشرل افضشا؛ مح شق مشتن دهنمتاهشا         میقابل قبتل 

گانشه   دا شندان مر به مر د نمتان  ا بتتاند مضامین دا احصا نمااد. مضشامین پشنج  )دن( حضرت اما 

 شتا: یانبه به شرح زار ادااه می فراگیرج ضر دت  مکیل    تالعه بسیجج داهبرا افاع همه

از   خشادیی بشا طیشف گسشتران      یبخمش  فمق: مضمتن فراگیر خارجي  بخشي ( عمقالف

مشؤثر اد  ح شق اهشداف   منشافع ملشیج       -ا    یهشانی  ا ج فرامنط شه  منط ه -فتامل محیطی

بر ضر دت  مکیل    تالعه اان نهاا م دس االشت.  )دن( حضرت اما د اکرا اندامه افافی 

ینگ اد بسیج بزدگ الربازان اال،  ( گانه د اکرا فتقج اله بُعد االاالی: الف از ابعاا همت

ی   ج(  رالشی   بشزدگ االش،م  اد ااجشاا حکتمشت    یهشان االش،    ج ال(   کر بسیج افت اا

ها  مسلمان؛  أکید مضافف بر ضشر دت  مشکیل      الهتای برا  مستضع ین یهان   ملت

 یانبه اادا. همه داهبرا افاع تالعه بسیجج 
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ا  از  ااخلشی بشا طیشف گسشتران     مشی  بخ مضمتن فراگیر فمشق داخلي:  بخشي  ( عمقب

بر )دن( اما  کنندن اهداف   منافع ملیج ااهر محتد اندامه افافی حضرت  فتامل ااخلی  أمین

گانه د اکرا فتقج الشه بُعشد    ضر دت  مکیل    تالعه اان نهاا م دس االت. اد ابعاا ه ت

انج ال( االش،می   کمشتد فزاشز از ششر یهشانختاد      یمهتد   الف( ح ظ محتد  آنج اعنی

فنشتان مشانع الش تط اد اا  ا      اال،می   ج( بسیج به  پمتتانه ح ی ی ان ،ال فنتان بهبسیج 

یانبه  ابرقددت یهانیج  أکید مضافف بر ضر دت  مکیل    تالعه بسیجج داهبرا افاع همه

 اادا.

مضمتن فراگیر  تالعه قددت نر ج با طیشف گسشتران از فتامشل    : قدرت نرم ( توسعهج

ی مؤثر اد  ح شق اهشداف   افشع  هداشداتج ااهشر محشتد اندامشه افشافی         محیطی   ااخل

گانشه   باششد. اد ابعشاا پشنج    اد ضر دت  مکیل    تالعه اان نهاا م دس می)دن( اما  حضرت 

« نه شرقی   نه غربی»( بسیجج پاالداد اصتل  غییرناپذار الف د اکرا فتقج اله بُعد محتد :

پرالشتیج   محمد ...   م ابله با االتکبادج پشتل  ناال ج محتد خط اال،  جی( بسنظا  اال،میج ال

اال،میج  أکید مضافف  نماای   ج( بسیج اامانیج محتد  حتل یامعه   حجرگراای   م دس

 یانبه اادا. بر  مکیل    تالعه بسیج داهبرا افاع همه

مضمتن فراگیر م ابله با  هدادات الخت با طیف گستران : سخت داتیتهدبا  ( مقابله ه

هشا اد اد ن نظشا    اصشل بنیشاا       ها   ضشعف  هاج اد محیط   قتت ادات   فرصتاز  هد

 بر ضر دت)دن( حضرت اما افافی  ج ااهر د اکراها  اندامه « ُر هِبُتنَ بُهِ فَدِ  اللّهِ  َفَدُ  ک ِ»

باششد. اد ابعشاا شهادگانشه ااشن د اکشراج الشه ُبعشد          مکیل    تالعه نهاا م دس بسیج مشی 

یلشتگیر  از   مااگی ینهی یهت م ابله با اشمنان اد کمشین نمسشتهج ال(  محتد : الف( آ

هجت  ک رج الحاا   بیهانهان   ج( بسیج الهی یهت زان االت دا به الشینه  مشا  ششیاطین    

 یانبه اادا. همه داهبرا افاعقدد مندج  أکید مضافف بر ضر دت  مکیل    تالعه بسیج 

با طیف گستران از فتامل اد نی  تیشه   اان د اکرا سخت: با تهدیدات نیمه ( مقابلهد

ا  به بسیج   انسجا  منابع ملی    حدت اقماد مختلف یامعه   مسئتان نظشا  اادا.    ا ن

ی مسشلح   ینهجشت مشدافع از    ( مرامش اان د اکراج اله بُعد محتد : الف گانه ش اد ابعاا 
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هشا     تطئه ندنکن افع  ج(  ملت بخمان آدام  یب به  یب شهرهاج ال( نههداد امنیت   

؛  أکیشد مضشافف بشر    هشا   ر زیش پاالتکباد   اااا  یاالتس   منافق آنان   گمشااندن معبشر   

 یانبه اادا. همه داهبرا افاع مکیل    تالعه بسیج 

 :شتا بر االاس فرآاند فتقج الهت  شبکه مضمتن به شرح زار  رالی  می

 
 )ره( ينیخمسیاسي امام  شهیاند بسیج در : الگوی شبکه مضموني ضرورت تشکیل و توسعه9نمودار 



 121 / ...یانبه اد همه داهبرا افاعمضمتن ضر دت  مکیل    تالعه بسیجج   حلیل م اله پ  همی:  ششششششششششششششششششششششششش

 

 گيری و پيشنهاد نتيجه

بها  نظا  اال،می االت که بشا الهشت     نهاا م دس بسیج  جربه گران گیری: الف(: نتیجه

مجاهدتج اارادج معرفتج بصشیرتج ششجافت   ششهامتج دششااتج مظلتمیشتج لیاقشتج...         

  اصشل   (۵1کشرا ج نسشاء: آاشه      )قشرآن ...«لِی األَمِشرُمِنکُ ِ  وَطِیعُتا اللّهَ  َوَطِیعُتا  الرَّالُتلَ  َ وُ ِ»محتدات 

کَ  مَن فِئَ ٍ قَلِیلَ ٍ  ...»اثربخ  داهبرا  (2 )همانج صف: آاه«صَ ًّا کَأَنَّهُ  بُنیَانٌ م ر صُتصٌ......»  اایبن

یانبه؛ به منصشه ظهشتد    همه افاع  دا اد صحنه( 2۴1 )همانج ب رن: آاه...«غَلَبَتِ فِئَ ً کَرِیرَةً بُإُذ نُ اللّهِ 

یانبهج اب،غی به مالشك     دالالت ینتا الهی با قابلیت افاع همه دالاند. نظر به د اکرا فتق

اشترج الهت   تالعه بسیج   الهت  شبکه مضمتنی ضر دت  مکیل    تالعه بسیجج داهبرا 

 1ششدن  نشد  ب ج طیف کامل اشك افشاع ااشه   )دن(اما   یانبه اد اندامه افافی حضرت  افاع همه

هشا     پااداد با هدف  بدال  هداشدات بشه فرصشت      حت فنتان پنج ظرفیت اد حتزن امنیت

 گیرا: ها به شرح زار برا  نظا  اال،می شکل می ها به قتت ضعف

فنتان ینتا الهشی بشا قابلیشت     نظر به دالالت خطیر   النهین بسیج به اجتماعي: امنیت -

تمافی اد حتزن امنیشت پااشداد مسشتخریه از منمشتد     ای یانبه   با د اکرا امنیت  افاع همه

االشتتاد   ارهشاى  اهللُ... حُصُشتنُ الرَّفِی ش ُ؛   فَشال جُنتُاُ بُشاِذ نُ  »اشتر  اال،می اب،غ به مالك  حکتمت 

الخت ضر دت  مکیل    تالعه بسیجج    مضمتن فراگیر م ابله با  هدادات نیمه« اند دفیت

اهنشدن: الشف( مرامشی مسشلح   ینهجشت       امین الشازمان یانبه منبعث از مض داهبرا افاع همه

کننشدن   بخمان ملت   ج( افشع  مدافع از  یب به  یب شهرهاج ال( نههداد امنیت   آدام 

هشاج امنیشت    ها  االتکباد   اااا  یاالتس   منشافق آنشان   گمشااندن معبشر پیشر ز        تطئه

 گراا. ایتمافی برا  نظا  اال،می یهت  عام،ت ایتمافی مح ق می 

فنتان ینتا الهی بشا قابلیشت    نظر به دالالت خطیر   النهین بسیج به اقتصادی: امنیت  -

پااشداد مسشتخریه از منمشتد       اد حشتزن امنیشت   اقتصاا تیامنیانبه   با د اکرا  افاع همه

امشن   هشا  آنه ب ها دان اللَّهِ ...  َ الُبُلُ ال أَمِنُ؛ فَال جُنُتاُ بُإُذ نُ»اشتر  اال،می اب،غ به مالك  حکتمت 

بخمی ااخلیج ضر دت  مکیل    تالعه بسیج داهبشرا افشاع       مضمتن فراگیر فمق «گراا

                                                           
1. Layered Integrity. 



 شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش 1911ج زمستان  همت  یفصلنامه فلمی امنیت ملیج الال اه ج شمادن ال / 122

 

ی   کمشتد فزاشز از   اال،م  یمهتد ( ح ظاهندن: الف یانبه منبعث از مضامین الازمان همه

فنشتان   پمتتانه ح ی ی ان ،ال االش،می   ج( بسشیج بشه    فنتان به جی( بسشر یهانختادانج ال

اقتصاا  بشرا  دُششدج  تالشعهج ششکتفاای        اا  ا  ابرقددت یهانیج امنیت  مانع ال تط اد

 گراا. االت ،ل اقتصاا  برا  نظا  اال،می مح ق می

فنتان ینتا الهشی بشا قابلیشت     نظر به دالالت خطیر   النهین بسیجج به ي:اسیس تیامن -

ه از منمشتد  مسشتخری  داداش پا تیش امنالیاالشی اد حشتزن    یانبه   با د اکرا امنیت  افاع همه

  « اهللُ...  َ زَاِشنُ ال شتُاَةُ؛ زانشت  الیشان     فَشال جُنتُاُ بُشاِذ نُ  » مالك اشتری اب،غ به حکتمت اال،م

یانبه  بخمی خادیی ضر دت  مکیل    تالعه بسیجج داهبرا افاع همه مضمتن فراگیر فمق

اد کمشین  اششمنان   ی ینهی یهشت م ابلشه بشا   ( آمااگاهندن: الف منبعث از مضامین الازمان

الهی یهشت زان االشت    جی( بساز هجت  ک رج الحاا   بیهانهان   ج ( یلتگیر نمستهج ال

الیاالشی بشرا  ااجشاا   اد  شا  دششدج  تالشعه          دا به الینه  ما  شیاطین قدد مند؛ امنیت 

 گراا. االت ،ل الیاالی برا  نظا  اال،می مح ق می

فنتان ینتا الهشی بشا قابلیشت     نظر به دالالت خطیر   النهین بسیج به ي:فرهنگ تیامن -

ی اب،غ بشه  حکتمت اال،میج مستخریه از منمتد فرهنه تیامنیانبه   با د اکرا  افاع همه

هشا   اللَِّه... َ  لَیَِس  َ ُشتُ  الرَّفِی شُ  إُا بُهُشِ ؛   کشاد دفیشت یشز بشه آن        فَال جُنُتاُ بُإُذ نُ»مالك اشتر 

دت نر  با طیف گستران از فتامشل محیطشی       مضمتن فراگیر  تالعه قد« االت امت نسذارا

نشه ششرقی     » رارناپذیی غاهندن: الف( بسیج پاالداد اصتل  اد نی منبعث از مضامین الازمان

محمشد    م ابلشه بشا االشتکبادج      االش،  نشاال    اال،میج ال( بسیجج محتد خط  نظا  « نه غربی

االش،می؛    تل یامعشه  نماای   ج( بسیج اامانی محشتد  حش   ای   م دس حجرگرایج پرالت پتل

الشلطهج    فرهنهی یهت م ابله با:  های ج شبیختنج قتل فشا    نشا ت  فرهنهشی نظشا      امنیت 

 گراا. برا  نظا  اال،می مح ق می

فنتان ینتا الهشی بشا قابلیشت     نظر به دالالت خطیر   النهین بسیج به اعتقادی: امنیت  -

مسشتخریه از منمشتد    داداش پا تیش امن افت اا  اد حشتزن   یانبه   با د اکرا امنیت افاع همه

اهللُ... فِزُّالشدَانُ؛ نیر هشا  مسشلح ...ااشن      فَال جُنتُاُ بُاِذ نُ»ی اب،غ به مالك اشتر حکتمت اال،م
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  مضمتن فراگیر م ابله با  هداشدات الشخت ضشر دت  مشکیل       « اابد فزتها  خدا به آن

اهندن: الف( امشر ز آمشااگی    زمانیانبه منبعث از مضامین الا  تالعه بسیجج داهبرا افاع همه

  اد کمشین   ینهی ضر دت بیمتر  اادا   اشمنان خدا   خلق خشدا آنشی غافشل نیسشتند    

یتانان دا بسیج کراج بسیج الهی کشرا   ال( شما االت نابتا کنند. یاند  ا آنچه دا خداانمسته

 بزنید. که ح ظ کنید اان کمتد دا   االت دا به الینه  ما  شیاطین قدد مند

نظر به ن   بسیج اد فرآاند پیر ز ج  ربیت   صد د ان ،ال االش،می   پیشنهادات: ب(

)دن( امشا  گانه مستخریه از اندامه افافی حضرت  اد شهاد اهه گذشته   مضامین فراگیر پنج

یانبه با د اکرا امنیت پااداد اد  که مؤاد ضر دت  مکیل    تالعه بسیجج داهبرا افاع همه

گیر  به آن اششادن   فیج اقتصاا ج الیاالی   فرهنهی که اد مبحث نتیجهابعاا افت اا ج ایتما

... فَلَشا  ُطِشعُ ال کَشافِرُانَ    » هاش آپیرامشتن   العشالی(  مدظلشه ) ا گرااد   اان فراز از دهنمتا اما  خامنشه 

فر؛ از اطافت نکران از اششمنج از کشا   مبنی بر:( ۵2)قرآن کرا ج فرقان: «  َیَاهِدِهُ  بُهِ یُهَااًا کَبُیرًا

؛ تیش اطافت نکن. اطافت اعنی شه؟ اعنی  بع جگرفته با  ت قراد  خصمی که اد میدان مبادزن

اد میشدان الیاالشتج اد    تیش ها  مختلشف؛  بع  نکران اد کجا؟ اد میدان تینکن.  بع تی بع

نکن؛  تیها  مختلف از اشمن  بع میدان اقتصااج اد میدان فرهنگج اد میدان هنر. اد میدان

د اکشرا داهبشرا افشاع     کننشدن  نیشی  بکه ( 19/19/191۵: العالی( )مدظلها   خامنه )اما  ...«ریا کباان شد یها

ا    یهشانی   باشد. اد داالتا   سراع اد  تالعه بسیج اد الطتح ملشیج منط شه   یانبه می همه

 شتا: پیمنهااات زار ادااه می

ج داهبشرا  ی ااخلی ضر دت  مکیل    تالشعه بسشیج  بخم فمقنظر به مضمتن فراگیر  -

... ظی ه ماالت که اد حد  شتان   م شد داتج قددششناس    »   داهبرا اب،غی: یانبه افاع همه

زحمات آنان باشی    من میل نشداد  ااشن قددشناالشی اد حشد  عراشف    مجیشد ظشاهر         

ااان خ،صه شتا بلکه بااد اد همه نتع امتیازات ایتمافیج اقتصاا    فرهنهی به آنان بهشا  

نهشاا  ی اد داالتا  یذال حداکرر  مرا  به اال،م  شتدا. مجلس (9۸: 21ج نشتد   هیصح)...«شتا

هشا... قشتانین      آمتز ج اانمجتایج اصنافج کادکنان  زاد خانه بسیجج اد بسیج اان  م دس
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م ردات از  دا  صتاب   اد مصتبات قبل بازنهر  نمااند  ا امشر  تالشعه بسشیجج داهبشرا     

 یانبه  سراع گراا. افاع همه

ی ضر دت  مکیل    تالعه بسشیجج داهبشرا   خادی یبخم فمقنظر به مضمتن فراگیر  -

آ دا  به  یشتا ها  م ا مت دا اد  ما  یهان  ...بااد هسته» یانبه   داهبرا اب،غی: افاع همه

کشل    داهبشرا فرمانشدن    (11۵: 1 ج جالعشالی(  )مدظلشه )صشحی ه امشا    «  اد م ابل شرق   غشرال ااسشتاا...  

ااشن نهشان    ...؛اان نهان  الیع یغرافیا  م ا مت دا از االت ندهیشد  ...»بر مبنی  الی(الع )مدظلهقتا

نهان  الیع فرامرز ج اان امتداا فمق داهبرا  گاهی ا قشات از   جفرامرز  دا از االت ندهید

  ا امشا  خامنشه  )...«  ر االشت کشه مشتدا  تیشه قشراد بهیشرا        ران  ایبات کمتد ه  از   ایب

از  زادت امتد خادیهج مجمشع یهشانی اهشل بیشتج     متمکل  یکادگر ه (29/1۷/191۸: العالی( )مدظله

مجمع   راب مذاهبج کنهرن فظی  حجج کنهرن فظی  ادبعینج ... با محتدات نیشر   قشدس   

خشادیی    بخمشی  زمینه مضمتن فراگیر فمشق  با هماهنهی    مراك مسافیج مکیل شتا   

یانبه دا  سراع نمااند  ا ا  داهبرا فشتق   ضر دت  مکیل    تالعه بسیجج داهبرا افاع همه

 مح ق شتا.

نظر به مضمتن فراگیر م ابله با  هداشدات نشر ج ضشر دت  مشکیل    تالشعه بسشیجج        -

ال یَتِ َ وَک مَل تُ لَکُ ِ اِانَکُ ِ  َوَ  مَمِتُ فَلَیِکُ ِ نِعِمَتِشی  ...»  افت اا  داهبرا  یانبه داهبرا افاع همه

مبنشی  )دن( اما دهنمتاها  حضرت    کرا   قرآنج (9 هاآکرا ج ماادن:  )قرآن « الِ،َ َ َدَضِیتُ لَکُ ُ اإلُ

انان اد اشك  مشکی،ت بشزدگ    محمشد  االشت   مسشلم    امر ز یهان  منه اال،  نشاال  »بر 

ج (۸۷: 21)صشحی ه امشا ج   «ختاهشد بشرا  هشا  الش ید   الشرخ دا از بشین      زدق   برق کاخ اال،میج 

المصشط یج   هشا  فلمیشهج یامعشه    ران   اندامشمندان حشتزن  نظ کادگر هی متمکل از صاحب

هشا  فرهنهشی  زادت امشتد     االش،میج کشاداان    شتدا  ان ،ال فرهنهشیج الشازمان  بلیغشات   

ها با محتداشت الشازمان بسشیج  مشکیل ششتا   اد       ف یه اد اانمهان خادیهج نمااندگی  لی 

دت نماانشد  شا بشا افشع     یانبشه مجاهش   داالتا   تالعه بُعد فرهنهی بسیجج داهبرا افشاع همشه  

 هدادات فرهنهی اشمن    ر اج احکا  الهیج زمینه ف،ح   دالتهاد  فشرا    ایتمشافی   

 بمر دا مهیا الازند.
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الشختج ضشر دت  مشکیل    تالشعه      نظر به مضمتن فراگیر م ابله با  هداشدات نیمشه   -

مکشاد  بشرا    ...اکنتن نیز بااشد بشا ختااشاد    ه   »   داهبرا: یانبه بسیجج داهبرا افاع همه

مبادزن فلیه ف ر   محر میت بسیج شتاد   با ااد  الهی بشه اشاد  مشرا  مستضشعف کمشر      

متمشکل از  زادت   ج ششتدا  فشالی اقتصشاا کشادگر هی    (۵1۸: ۶ )صحی ه اما ج ج«همت ببنداد...

یهاا   کما دز ج صنعت معدن    جادتج بانك مرکشز  بشا محتداشت بسشیج الشازندگی      

ان منابع به المت اقتصاا پتااج زمینه  ح ق مضمتن فراگیشر م ابلشه    مکیل اهد   با التق اا

یانبه مهیا نمااد  ا مضشاف بشر    الخت دا با محتدات بسیج داهبرا افاع همه با  هدادات نیمه

 ها  االتکبادج زمینه دشدج  تالعه   االت ،ل  ا  اقتصاا  مح ق گراا. خنری نمتان  حرا 

دادات الختج ضر دت  مشکیل    تالشعه بسشیجج    نظر به مضمتن فراگیر م ابله با  ه -

... بااد همه افراا بسیجی باشند   فنتن نظامی   افافی دا » داهبرا:   یانبه داهبرا افاع همه

... نیشر   م ا مشت   » مبنی بشر:  العالی( مدظله)کل قتا   دبیر فرماندن ( 121: 21)صحی ه اما ج «بدانند...

اهشد   داشز  صشحیح ااامشه    یان دا بشا برنامشه  ی بسشیج اهش  الشازمان    کاد یذالبسیج بااد 

نمشدنی بشرا     ... بسیج اك ذخیرن  ما »بر له مبنی    ااهر داهبرا معظ  (۵1: 19۷۶)فرهاا ج ...«

. (121: ۷ج )حشداث  ااشتج   «د ز بیمشتر کنشی     ان ،ال اال،می االت   اان ذخیرن دا بااد د ز به

ازمان بسشیجج آمشتز  م شدما ی کلیشه     با متمرکز نمتان مراکز آمتز  نظامی اد ال التاا کل

نیر ها  نظامی دا به اان الازمان  اگذاد نمااد  ا با  ح ق فرهنگ الشازمانی  احشدج فرآانشد    

اد داالتا  ااجااج  ضمناد یانبه  سراع گراا.  تالعه نهاا م دس بسیج با د اکرا افاع همه

هداف نظا ج با  صتاب یانبه   همران نمتان آحاا ملت با ا ح ظ   اد  ا  آمااگی افاع همه

الال متناالب بشا   ۵۶ ا  1۵هاج اله د ز پااان هر فصل دا  ما  افراا بین  قتانین   ااجاا ممتق

ها  آمتزشی حضتد اابند  ا از اان فرآاندج قابلیت   ظرفیشت    خصص   ینسیت اد برنامه

افیج  ج ایتمش اقتصشاا الیلج زلزلهج...(   ینگ با د اکراهشا  ) ) یعیطبملی اد افع حتااث 

 افت اا ج فرهنهیج الیاالی   نظامی( بهینه گراا.

 (921: 19۸۴قمیج )کَریمَهَ اَللهُمَ اِنا نَرغَبُ اِلیكَ فِي دَوُلَه 
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابع الف.

  ا ج ق ج انتمادات ل اء. (ج متری  مهد  الهی قممه19۷۶)  اکر قرآن 

 اهیجی. جق  (ج  ریمهج محمد اشتیج191۴الب،غه ) نهج 

 ف یه. ااال، ج ق ج انتمادات (ج  ریمهج الید فلی ن ی فیض19۶۵الب،غه ) نهج 

 (ج  ریمهج فلی شیر انیج ق ج افتر نمر معادف.1911الب،غه ) نهج 

 شیخ فباس قمیج ق ج نمر محمد.  ریمه ج(19۷1ا  ) الجنان الهی قممه م ا یح 

  الیاالیج  هرانج انتمادات احیاء کتاال. -نامه الهی (ج  صیت19۷۸اهلل ) د ح)دن( خمینی اما 

  ج 21ج 11 ج1۶ ج1۵ج 12 ج19ج 11ج 11ج 1ج ۷ج ۶ج ۵نتدج یلشدها    ( صحی ه 19۸2اهلل ) د ح)دن( خمینی اما

 .شهاد ج  هرانج مؤالسه  نظی    نمر آثاد شاپ ج21

   دالانی ااهان اط،عالعالی(ج الید فلیج پ مدظله)  ا خامنه اما :http:// www.leader.ir. 

 هتششمند  معاصشرج  ریمشه   (ج االشترا    19۶1 الیشا  )  یان   زفیشلج  گادنت کن یان؛ بتث بیلیسج 

 .امتد خادیه  زادت انتمادات  هرانج میرفخراایج

 ( ج 19۶۶بتفرج آنددن)ج  ریمه مسعتا کما دزج  هرانج افتر مطالعشات الیاالشی     بر االترا    ا م دمه 

 .الملل نیب

  اال،می ااشرانج دالشاله    (ج فتامل راتپلیتیك  رکمنستان   داهبرا افافی یمهتد  191۴گتادز ) افتهج

 یهت اخذ اکتر ج  هرانج اانمهان فالی افاع ملی.

 دن( ینیخم(ج از بسیج  ا ان ،الج  هرانج انتماد پ  همکدن اما  19۸۵)  یلیج شادلزج(. 

  (ج  حلیل مضمتن محتتا  مرا  اد اندامه الیاالی اما  191۵رضا )غ،میا اد ج دقیه   بهر د  لكج

 .۷-9۴صص ج ۴ج فصلنامه فلت  الیاالیج  هرانج اانمهان باقرالعلت ج شمادن )دن( ینیخم

   بنششد  آن اد بسششیجج فصششلنامه  (ج نیازالششنجی  ربیتششی   آمتزشششی   ا لتاششت19۸1محمششدباقر )حبشیج

 .)ع( نیحس ان یامع اما  شناالی نظامیج شمادن ا  ج  هرانج اانمه د ان

  العالی( )مدظله(ج مجمتفه دهنمتاها  م ا  معظ  دهبر ج  هرانج افتر م ا  معظ  دهبر  19۷۵) تا احداث. 

 انداز ان ،ال االش،می اد اندامشه الیاالشی امشا       مضمتن شم  لی حل ج(191۷) لیاالمافاحمد ج  خان

 )ع(نیحس  ج  هرانج اانمهان یامع اما 11۵پ  همی الیاالت افافیج شمادن -ج فصلنامه فلمی)دن( ینیخم

 .1۷۵-111صص 

 ر اجی  -الب،غهج فصلنامه فلمی (ج دالالت نیر ها  مسلح از منظر نهج191۷االمافیل )احمد ج  خان 

 .۵1-۸2صص ج )ع( نیحس  ج اانمهان یامع اما  هران ها  مدارات افافیج شمادن پانزاه ج پ  ه 

 راق اد نهای  احتمالی امراکا به ااران   ادااه داهبرا افافی اد (ج ن   ف191۵االمافیل )احمد ج  خان

 ملی. قبال آنج دالاله اکتر :  هرانج اانمهان افاع 

http://www.leader.ir/
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  پ  همشی   -ج ا فصشلنامه فلمشی  یانبه بسیج االترا    افاع همه)دن( خمینی  (ج اما 19۷۶)  مهدخانیج

 .۵۵-۷1صص ج 19 بسیجج  هرانج نیر   م ا مت بسیجج شماد

 اهلل  (ج  حلیل مضمتنی افتماا اد اندامه آات191۴محسن )،ل؛ افتخاد ج اصغر   دااا ج ادخمهج ی

 .۵9-۷2صص ج 2ا ج  هرانج پ  همکدن فلت  انسانی   مطالعات فرهنگج شمادن  خامنه

 االتا دا ان ،الج  هرانج انتمادات حتزن نماانشدگی  لشی    12(ج 19۸2) یاال،مپاالدادان ان ،ال   السان

 ف یه.

   (ج  حلیشل  1911محمشد ) زاانج  یع ر ج حسن؛  سلیمیج محمدالعید؛ ف یهیج ابتالحسن   شیخفابد

ها کی یج  هشرانج   مضامین: د شی الاان   کادآمد برا   بیین الهتها  متیتا اد ااان کهمضمتن   شب

 .1۵1-11۸صص ج 2۵فصلنامه اندامه مدارات داهبرا ج شمادن 

 - ج انتمادات بهاد. هران)دن( خمینی اما  اد اندامه  بسیج (ج19۷۶محمد )فرهاا ج 

 -جانرا لج  هش  اپشش  یجا متم ش  اااقتصش  هبش  ذادگش  (ج191۴) یشتاا   جرزاش     ضاددیحم زاانج فر تك 

 ی.مل  افاع یفال ناانمها اتداانتم

 - زاانج حمیددضا؛  لیتند زمانیج حسین؛ یع ر ج الید اصغر   باقر ج  كقر تقاضی میرالعیدج فلیرضا؛

(ج  حلیل مضمتن الاخت اد نی قددت نیر ها  مسلح برا  ینشگ آانشدن از منظشر    191۶ابتال ضل )

 .۷۷-111صص ج ۴ج  هران: فصلنامه مدارات نظامیج الال ه ده ج شمادن العالی( )مدظلهقتا  فرماندهی کل 

 -المللی. (ج االترا    بزدگج  هرانج افتر مطالعات الیاالی   بین19۸9ا  ) کالینزج یان 

 - محمشد افرابشیج  هشرانج      ریمشه  ها  اط،فا یج (ج مدارات االترا  اك الیست 19۸۶) تیاالتک،دكج

 ها  فرهنهی. مرکز پ  ه 

  امتداا خط دهبر ج  هشرانج الشازمان    اد (ج19۶1بسیج )ها  نیر   م ا مت  مرکز مطالعات   پ  ه

 .اال،می  بلیغات 

 ( ج بسیج19۷۸مرند ج مهد ج)   السشه  نظشی    نمشر آثشاد امشا       مؤ  هشرانج  ج)دن(خمینی اد اندامه اما

 .)دن(خمینی  

  امنیتیج  هرانج نمر الینا. -(ج فرهنگ افافی19۸۵) یمحمد  نتد ز ج 

 - ها  مداران الیاالی مبتنی بر دهیافت مشدارات    بیین بااسته(ج 191۶بهرا  )اتال یج دالتل   اکبر ج

ج )ع( نیحس  ن یامع اما ج اانمها2ج شمادن 2۵پ  همی مدارات اال،میج الال  -ج فصلنامه فلمییهاا 

 .۶۵-12صص 
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