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 چکيده
 و شو   بسوج   والیوت  محوور  حول که است ایران مردم انقالبی اراده و عزم، ایمان اسالمی حاصل انقالب

خو اوویی،   همچوون  گونواگونی  ابعواد  ج . ایو  انقوالب دارا   شاهی را درهم پجچستم ساله 0022 رژیم طومار

تکجوه   با توانست که بوده طلبیکمال و بشر  انسانی، سعادت خواهی، کرامتخواهی، ع التگرایی، آزاد دی 

 مسجر و ان ازگر ، چشمانقالبی و با روحجه انقالبی مردمی اسالم، حمایت بخشحجات مکتب و الهی رهبر  بر

هوا و  شناسوایی و تبجوج  ابعواد، مهل وه    ». در همج  راستا ه ف ای  پوووهش  نمای  ترسجم را خود ن هآی پجشرفت

ا  و است. ای  تحقجق با اسوتناد بوه منوابت کتابخانوه    « گر  از دی گاه امامج  انقالبها  گ تمان انقالبیشاخص

گور  از  انقالبیها  گ تمان شاخص ها وابعاد، مهل ه»مج انی به دنبال پاسخ به ای  سهال است که  ها پووهش

ش ه کمی است و وامعوه آموار  ایو  پوووهش، کلجوه      روش تحقجق به کار گرفته« منظر امامج  انقالب ک امن ؟

باشن . وامعوه نمونوه بوا    شناسی، علوم سجاسی و راهبرد  میها، وامعهنظران در حوزه مطالعات انقالبصاحب

بج  خبرگان انتخواب شو ن . بور ایو  اسواد ابتو ا در بخوش مطالعوات         گجر  غجر تصادفی و ه فمن  از نمونه

هوا و  توری  ابعواد، مهل وه   ا  و با مراوعه به منابت معتبر و فرمایشات در دسترد اموامج  انقوالب، مهوم   کتابخانه

شو ه تهجوه و   ها  تعریفها و شاخصا  با تووه به ابعاد، مهل هها استخراج گردی ه و سپس پرسشنامهشاخص

هوا  دریوافتی،   وتحلجل پرسشونامه اساد تجزیه ن ر از وامعه آمار  مورد اشاره قرار گرفت که بر 50اختجار  در
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 گر  مورد شناسایی قرار گرفت.شاخص مهم و مرتبط با انقالبی 131مهل ه و  10بع ،  3درنهایت 

 

 گر ، انقالب، اسالم.گ تمان، گ تمان انقالبی   :هاکليدواژه
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  مقدمه. 1
 محوور  حوول  کوه  اسوت  ایوران  موردم  انقالبی اراده و عزم، ایمان اسالمی حاصل بانقال

 ومهوور   نظوام  و پجچجو   درهوم  را شاهیستم ساله 0022 رژیم طومار و ش  بسج  والیت

 -لجبورال  الموو   دو بوا  تقابل و ناب اسالم برتکجه با که انقالبی .داد تشکجل را ایران اسالمی

 از را انسوان  توا  قورار داد  بشوریت  ولوو   را نوویی  راه دموکراسوی -سوسوجال  و دموکراسی

 نموودن  دور بورا   وسوجعی  توالش  وهوانی  استکبار و سلطه نظام که دورانی در سرگشتمی

 حضرت تعبجر به که را اسالمی انقالب معجزه .ده  دارد، نجات حقجقی معنویت از هاانسان

 حسواب بوه  معاصور  تاریخ روی اد تری گبزر توانبود، می نور ان جارعلجه  اهلل رحمتامام خمجنی

  شمسوی  1301  1919 سوال  در ایوران  اسالمی انقالب تأثجر قلمرو حقجقت در آورد، چراکه

 بووده  ترعمجق و ترگسترده روسجه 1911 انقالب و 1189 سال در فرانسه انقالب از مراتببه

گرایووی، یوو خوو اوویی، د همچووون گونوواگونی ابعوواد دارا  ایووران اسووالمی انقووالب .اسووت

 سوو   از و بووده  طلبیکمال و بشر  انسانی، سعادت خواهی، کرامتخواهی، ع التآزاد 

 کوه  اسوت  پوییر  سولطه  و گور  سولطه  هرگونوه  ن ی و استکبار  ض  ماهجت دارا  دیمر

 دو برابور  در مردموی  حمایوت  و اسوالم  بخشحجات مکتب و الهی رهبر  برتکجه با توانسته

 را خوود  آینو ه  ارتقا  و رش ، پجشرفت مسجر و ان ازچشم و یست با شرق و غرب ابرق رت

 نمای . ترسجم

انو  کوه   در مقاطت گوناگون بارها بر ایو  نکتوه تأکجو  کورده    العالی   م ظلهرهبر مقام معظم 

هوا  ایشوان   ووو  کوتاهی در سخنرانیانقالب و حرکت انقالبی بای  باقی بمان . با وست

، انقالبوی فکور   مجلس خبرگان بای  انقالبی بمانو  »، «امم  انقالبی»توان عباراتی همچون می

در مقابول وریوان   » ، 10/5/1390 ،العوالی   م ظلوه   رهبور  معظوم  مقوام   بجانوات «کنو  و انقالبوی عمول کنو     

و ومالتی از ای    10/11/1390،العوالی   م ظله  رهبر معظم  بجانات مقام«غجرانقالبی داخل نظام بای  ایستاد

تأکجو    گراییواپسها  انقالبی و دور  از ها بر استمرار حرکترا یافت که هممی آنقبجل 

هووا  اخجوور توسووط مقووام معظووم گوور  م هوووم و یوو   اسووت کووه در سووالانقالبوویدارد. 

سپهر سجاسی اوتماعی وامعه ایران معنا پج ا کورد. ایو  م هووم درواقوت      درالعالی   م ظله رهبر
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توانو   شرایطی که در یک فورد انقالبوی در بسوتر وامعوه موی     بجان توصج ی است از مجموو 

گر  پجشران اصلی برا  رسج ن یک وامعه به اهو اف آرموانی و   ووود داشته باش . انقالبی

گر  رابطه تنماتنمی باهم دارن . البته ووود و دوام ها  خود است. انقالب و انقالبیارزش

توان  منجر  . دی  الهی با ه ایت رهبر الهی میگر  باشتوان  برخاسته از انقالبیانقالب می

تردیو  و  ها بوی به تحوالت درونی انسانی و ایجاد انقالب انسانی شود که خرووی همه ای 

 بر اساد سنت الهی منجر به انقالب الهی خواه  ش .

ها و انواو ته ی اتی که از طرف دشم  متووه هویت و مبانی اصوجل  با تووه به تغججر نسل

سواز  موتوور محرکوه    است بستر نهادینه ب است، امروز و در آغاز گام دوم انقالب الزمانقال

و ووانان فراهم شود. الزمه تحقق ایو  امور    مس والن ویوه م یران،انقالب در اقشار مختلف به

ریوز  بورا    گر  است که متناسب با آن برنامهها  انقالبیها و شاخصشناخت ابعاد، ویوگی

 گر   صورت گجرد. روحجه انقالبی و تقویت ای  متغجر اثرگیارایجاد، رش  

درنتججه با تووه به اهمجت موضوو، ای  پووهش به دنبوال ایو  اسوت کوه آیوا گ تموان       

 ان ؟گر  با ای  اهمجت ابعاد، مهل ه و شاخصی دارد؟ و اگر دارد، ک امانقالبی

 

 تحقيق و مباني نظری اتيادب .2

 نهیشیپ .5-0

 اسوالمی  انقوالب  خصووص به و هاانقالب درخصوص پووهشمران توسط هاییپووهش

کوه   انتشار یافته ها  مختل یقالب در ش ه و انجام ها  آنها و شاخصایران و ابعاد، مهل ه

 شود:ها به ای  پووهش اشاره میتری  آندر ادامه به چن  مورد از نزدیک

 بازشناسی بزرگ؛ ها انقالب م هومی تبجج » عنوان با ا مقاله در  1395  کاظمی اخوان

 بوزرگ  هوا  انقوالب  بورا   هوایی شواخص  ارائوه  به «المللیبج  ها ویوگی و اصلی عناصر

 مقایسوه  هوم  با را ایران و چج  روسجه، فرانسه، ها انقالب المللیبج  ها ویوگی و پرداخته

 و دیو   بوه  آن کوا  ات تطبجوق،  ایو   در ایوران  اسوالمی  انقالب مهم ها ویوگی. است کرده

 .است گراییمعنویت
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 اسوالم؛  دیو گاه  از گر انقالبی» عنوان با ا مقاله در  1395و  1390  روزبهانی غرسجان

 دو در را بودن انقالبی ها شاخصه بودن، انقالبی تعریف از پس «بودن انقالبی ها شاخصه

 شوامل  را اعتقاد  حوزه  هاشاخصه و است کرده بن  دسته رفتار  و اعتقاد  کلی حوزه

 و طلبوی حوق  خواهی،تحول و گر انقالبی روحجه بلن ، همت و خواهیآرمان خ ا، به ایمان

 صوال،،  عمول  و تقووا  شوامل  را رفتوار   حوزه ها شاخصه و طلبیاستقالل خواهی،ع الت

 پایبن   قاطعجت، و صراحت شجاعت زیستی،ساده اسالمی، اخالق گویی،راست و ص اقت

 و شناسوی دشوم   گرایوی، موردم  م ار ،قانون انقالب، و اسالم ها ارزش و اصول مبانی هب

 .است کرده معرفی آمادگی و پییر مس ولجت استکبارستجز ،

 اموام  دیو گاه  از گور   انقالبوی  هوا  شواخص » عنووان  با ا مقاله در  1395  شاهبازپور

 معظوم  مقام سو  از ش همعرفی گر بیانقال پن  شاخص تشری، به «ا خامنه امام و خمجنی

 بجانوات  وعلجوه   اهلل رحموت راحل امام ها دی گاه از تبجج ، ای  در. است پرداختهالعالی   م ظله رهبر

 .است ش ه است اده ت صجلبه العالی   م ظله رهبر معظم مقام

 و خمجنوی  امام فکر  هن سه در انقالبی المو » عنوان با ا مقاله در  1390  زادهحاوی

 امووام گ تمووان در گوور انقالبووی و انقالبووی خصوووصدر« العووالی  م ظلووه  رهبوور معظووم مقووام

 کوه  اسوت  رسج ه نتججه ای  به و کرده تحقجقالعالی   م ظله رهبر معظم مقام وعلجه  اهلل رحمتراحل

 خوالق،  ،زنو ه  موووود   مثل بلکه نجست، تاریخی ا پ ی ه انقالب بزرگواران، ای  منظر از

 وبهه و انقالبی ومعجت رفتار و بجان ان یشه، در آن هر بای  که گرا استتحول و رون هپجش

 .شود داشته نمه فعال و سازن ه انقالب به مهم 

بور موضووو انقوالب و نجوز      هوا آن گ تنی است که عم ه تمرکوز  هانهجشجپ  بن ومتدر 

، در حالی که در ای  پوووهش ابعواد،   مح ود بوده است صورتبهگر    انقالبیهاشاخص

مبسوط از متون و فرمایشات امامج  انقالب  صورتبه هاآن  مرتبط با هاشاخصو  هامهل ه

 علمی و با اخی نظر نخبمان ای  حوزه مشخص ش ه است. صورتبه
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 هاي و چرايي تحقق انقالبچگونگ .5-5

شون  و تا ها دی ه میر همه انقالبوقوو انقالب، بجان عللی است که د« چرایی»مراد از  

وقوو انقالب نجوز مسوجر   « چمونمی»افت . منظور از وقتی پ ی  نجاین ، هجچ انقالبی ات اق نمی

انجام . خاص شرایط یا تحوالتی است که به ایجاد علل کلی و سرانجام پجروز  انقالب می

وقوو انقالب ارتبواط   «چمونمی»و تحوالت و شرایط، با بحث « چرایی»علل کلی، با بحث 

 . 89: 1389 صادقی، دارد 

 شود، عبارت است از:علل کلی که در هر انقالبی دی ه می

 نارضایتی عمجق از شرایط حاکم؛ -

 گر؛سجاسی دارا  نقش و بسج  -ووود رهبر  و ساختارها  اوتماعی  -

 ها  و ی  وایمزی ؛ها و ای ئولوژ گسترش و پییرش ان یشه -

 . 89همان،  یانقالبروحجه  گسترش -

برا  وقوو یک تحول اوتماعی مهم و بنجادی  همچون انقالب ابت ا بای  اعتقاد به امکان 

تووان  تغججر و تحول اوتماعی ووود داشته باش . در آیات قرآن کریم موارد مختل وی را موی  

نو  کوه   دریافت که به نقش اراده انسانی در تحووالت فورد  و اوتمواعی انسوان تأکجو  دار     

 توان به ای  آیات اشاره کرد:ها میازومله آن

إِنَّ اللَّهَ ال یغَجرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یغَجرُوا ما بِأَنْ ُسِهِمْ؛ خ اون  سرنوشت هجچ قوم  و ملّتوی  را  »

موا کوانَ اللَّوه     »؛  11رع /  «ده  ممر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغججر دهن تغججر نمی

ها خودشان ها ستم نکرد، ولی آنمْ وَ لک ْ کانُوا أَنْ ُسَه مْ یظْلِم ون؛ خ اون  هرگز به آنلِجظْلِمَه 

ظَهَرَ الْ َساد  فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما کسَوبَتْ أَیو ِ  النَّواد؛    »؛  02 عنکبوت/« کردن به خود ستم می

 . 01 روم/«، آشکار ش ه استان فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده

 

 گریيي و تکامل مراحل انقالب و گفتمان انقالبيدآيپد .5-4

عبوارتی ابتو ا یوک روحجوه      معنوی اسوت. بوه   طبجعتاً تا انقالبی پج ا نشود، تکامل آن بوی 

گور   گر  بایستی باش  که منجر به ایجاد انقالب شود و در ادامه ای  روحجه انقالبیانقالبی



 13 / از دی گاه امامج  انقالبگر  البیگ تمان انقها  ها و شاخصابعاد، مهل هشناسایی و تبجج  مقاله پووهشی:  وووووووووووووو

 

بنو    ها  توحج   و ماد  تقسجمها را به دو دسته انقالبن . البته اگر انقالبتکامل پج ا ک

وو ول    ها عوامل پ یو آیی و تکامول بواهم ت واوت دارنو      در هرک ام از ای  انقالب کنجم،

  .1شماره 

 
 ها. انواع انقالب0جدول شماره 

 بنوع انقال یيآیدپدهای یشهر یيآیدپدعوامل  های تکاملينهزمعوامل و 

 عقج تی  -انقالب انسانیانسان  تحول درونی 

 -انقالب اسالمیوامعه  سجاسی  -تحول اوتماعی

 سجاسی 

 دی / رهبر / مردم
 اراده الهی

 انسان انقالبی
 توحج  

 اراده مردمی

 اوتماعی وامعه -تحول سجاسی

 رهبر 

 مردم

 وبر تاریخی

 انسان انقالبی
 ماد 

  10 -02: 1351 منبت: فارسی،

 

ها  آن ممک  است یکی از دو وهت مخالف را داشته باشون :  ب و هریک از ونبهانقال

 انقالب تکاملی و انقالب انحطاطی. رو دوگونه انقالب داریم؛ تکامل یا انحطاط. از ای 
 

 انقالب تکاملی

 
 انقالب انحطاطی

 
 های انحطاطي و تکاملي. مراحل انقالب0شکل شماره 

  02-00: 1351 منبت: فارسی،

 

اخالقوی   –با ای  معنی که در انقالب تکاملی نخست مبارزه و ونوبش وسوجت اعتقواد     

اخالقوی در گوروه کثجور  از افوراد وامعوه یوک        –آی  تا با تغججر مطلوب اعتقاد  پ ی  می

منش تشکجل شود و با انقالب سجاسی سوایر تحووالت   کجش و همفکر و همنجرو  مبارز هم

تو ری  و بوا عملجوات    یک انقالب انحطاطی یک گوروه کوچوک بوه   را مجسر گردان ؛ اما در 

 انقالب تکاملی
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آورنو  کوه   ا  به ووود میگجرد، نجرو  ضربتی غافلمجرکنن هخ ج ی که گاه پنهانی انجام می

رسوانن  و سوپس تغججورات اعتقواد ،     کار دگرگونی سجاسی را به سود خوود بوه انجوام موی    

جم حکومت مطلقوه و اسوتب اد  نووی     ا  را که مایه تحک  و نظامیادار اخالقی، فرهنمی،

 . 02-00: 1351فارسی، کنن  ت ری  تحمجل میاست، به

 

 گریگفتمان انقالبي ابعاد .5-0

شون : اعتقوادات، اخالقجوات و احکوام.    ها  ای ئولوژیک در سه دسته تقسجم میآموخته

اسوالمی،   قرار دادن معارف اسالمی در ای  قالب، منجر بوه پجو ایش اعتقوادات و باورهوا     

عنوان مسجر رفتوار  بورا  پجوروان    اخالق اسالمی برگرفته از ای  باورها و احکام اسالمی به

که همه معارف اسالمی را دارا  ای  سه ب ع  بو انجم، گ تموان    شود. در صورتیای  دی  می

. ب ع  بشناسجم و معرفوی کنوجم   گر  متکی بر معارف اسالمی را نجز بای  در همج  سهانقالبی

هوا   ب ع  بجنشی که دربرگجرن ه باورها و اعتقادات است، ب ع  گ تار  که شوامل هموه ارزش  

کنن  و ب ع  رفتار  کوه  ها در زبان و گ تار نمود پج ا میبرگرفته از باورها است و ای  ارزش

کنو . ایو    ش ه از اعتقادات تعریوف موی  ها  تعریفعملکردها و رفتارها را در قالب ارزش

گر  ما تعریف شون  کوه برگرفتوه از اسوالم نواب     گ تمان انقالبی 1ای  در دال مرکز ابعاد ب

 گر  از منظر ای  پووهش در سه ب عو  بجنشوی،  است. پس بر ای  اساد ابعاد گ تمان انقالبی

 شود.  و گ تار  تعریف میرفتار

 

 علیه(اهلل)رحمت ينیخمها از ديدگاه حضرت امام ها و شاخص. مؤلفه5-2

طراحی ت کر  نوی  و   جبم  علجوه  اهلل رحمتینجخمشک  ان یشه حضرت امام هجت شالودهما

ا  بووه پهنووا  خوورد بشووریت اسووت. ان یشووه وووامت امووام    گ تمووان و یوو   در عرصووه 

                                                           
هوا   ا  است که نجرو  واذبه آن، دیمر نشانهنشانه ،دال مرکز  در منظومه گ تمانی : Nodal point   مرکز. دال 1

مثوال در گ تموان لجبورال، آزاد  دال    طوور  بخش . بوه ها معنا و هویت میکن  و به آند ویب میداخل گ تمان را به خو

 .کنن میو م اهجم چون دولت، فرد، برابر  و ...با تووه به دال مرکز  معنا و م هوم پج ا  هانشانهدیمر  مرکز  است.
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در عج  تصلب به اصوول بنجوادی  فکور اسوالمی و فقوه، حواو  روحوی         علجه اهلل رحمتخمجنی

 توان نوآور  را به سه بخش:یم علجه اهلل رحمت ینجخم نوآورانه است. در ان یشه و عمل امام

 الف  نوآور  در تاکتجک مبارزاتی؛

 ب  نوآور  در قواع  و ان یشه؛

  . 010: 1381 ملکوتجان،تقسجم نمود  ها  سجاسیج  نوآور  در تحلجل

ور طو اگرچه بسوجار گسوترده اسوت، اموا آن را بوه     علجوه   اهلل رحمتسجاسی امام خمجنی شهیان 

اش در وهان مورد ارزیوابی  ش هتوان در انقالب اسالمی و گ تمان انقالبی مطرحمختصر می

گ تمانی فرهنمی مبتنی بر اسالم سجاسی بود. علجه  اهلل رحمتقرار داد. گ تمان انقالبی امام خمجنی

مرکز  باش ، استوار است. دال هایی که برگرفته از قرآن و اسالم ناب میای  گ تمان بر دال

اموت  » کنو : گونه معرفی میشکل داده است. ایشان امت را ای « امت»ای  گ تمان را م هوم 

امت به »و « امت به معنا  راه و روش و دی  و آیج »، «به معنا  پجشوا، رهبر، المو و نمونه

 . 05: 1383 بابایی زارج،« هامعنا  گروهی از انسان

 
 علیه(اهلل)رحمت خمیني ضرت امام. مدل گفتمان انقالبي ح5شکل شماره 

  01-00: 1383 منبت: بابایی زارج، 
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هوا   دربواره مووارد مختلوف در مناسوبت     علجوه  اهلل رحموت بر ای  مبنا حضرت امام خمجنی  

 طوور مثوال  شوود. بوه  اختصار به برخی موارد اشواره موی  ان  که به گوناگون فرمایشاتی داشته

گوش دیمران نباشوج ... اسوتقالل   بهگویجم غالم حلقه : ما میفرماینایشان درباره استقالل می

. حضورت   59: 1ج   صحج ه نوور،  برداری را ح ظ کنج ، تبعجت}و پجرو  از بجمانمان{ را دست 

درباره اعتقاد به وح ت و هممرایی فرمودن : دولتمردان بوا رویوه و    علجه اهلل رحمت امام خمجنی

پجش رونو  و ایو  سجاسوت     صالح اسالم و کشور است، به فکر واح  برا  رسج ن به آنچه

 . 101-108: 19 ج  همان، صحج، اسالمی است

فرماین : اگر چنانچه ما با همان ب ع  درباره ع الت اوتماعی می گیار انقالب اسالمیبنجان

ظاهر  قرآن، به همان ب ع   که قرآن برا  اداره امور بشر آم ه اسوت}تووه کنوجم{، بورا     

ظلم از بج  بشر آم ه است، یعنی یک ب ع ش ای  است که ظلم را از بج  بشر بوردارد و   رفت

هایی که تابت قرآن خودشان ع الت اوتماعی را در بشر ایجاد کن ، ما اگر کوشش کنجم و آن

دانن ، مسلمج  وهان اگر کوشش کنن  تا اینکه ایو  بعو  از قورآن را کوه بعو  اوورا        را می

شود کوه صوورت ظواهر    وقت یک دنجایی می، در وهان پخش کنن ، آنع الت اسالمی است

 . 030: 11 همان، ج شود قرآن می

انتقال وحشت از دل مظلومان به دل مستکبران، باز کوردن دریچوه    علجه اهلل رحمتراحل امام 

ها  مستضعف، هممرایی و بج ار  اموت  نور و امج  در دل مسلمانان، الموساز  برا  ملت

هوا  معورف   به مستضع ان را از شاخصو باوران ن امکان ایستادگی مقابل مستکبران اسالم 

فرماین : ومهور  اسالمی ایران ایو  هنور را   دانن  و در ای  خصوص میانقالب اسالمی می

ها  عظجم تخجلی را شکسته و رعب و وحشت را از دل مظلومان برداشته و در کرده که بت

ا  است کوه  عِ ه و ع  ه کافی، معجزهای  خود از یک ملت بیدل ستممران گیاشته است و 

 . 008: 18 همان، ج یافته است  به ی  ق رت الهی تحقق

شو ه  آزاد  بجان و ان یشه و آزاد  در انتخابات و تعجج  سرنوشت از دیمر موارد مطرح

مردم در انتخابات  امطور که بارها گ ته: هماناستعلجه  اهلل رحمتینجخمدر بجانات حضرت امام 

ا  حق تحمجل فورد یوا افوراد  را    یا دسته آزادن  و احتجاج به قجم ن ارن  و هجچ فرد یا گروه
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. ای  آزاد  که اآلن برا  ملت موا هسوت، بورا  زن، بورا       190: 02 هموان، ج  به مردم ن ارن  

ه ای  اموور بوه   ها، برا  چجزها، ای  آزاد ، آزاد  است در کلجه امور  کمرد، برا  نویسن ه

ن ت خود شما هست. شما آزادی  بروی  بجرون مطالب خودتوان را بمویجو ، انتقواد از دولوت     

کسی نجست که به شوما بمویو    بکنج ، انتقاد از هرکس که پایش را ک  گیاشت بکنج ، هجچ 

 . 030: 9 همان، ج چرا 

فرماینو : اگور   جت موی زیستی و ن وی اشوراف  درباره ساده علجوه  اهلل رحمتخمجنی  امامحضرت 

خوف و هراد در مقابول باطول بایسوتج  و از حوق دفواو کنجو  و ابرقو رتان و        بخواهج  بی

ها  آنان در روح شما اثور نمویارد و شوما را از    ها  پجشرفته آنان و شجاطج  و توط هسالح

وواه   و منال و مج ان به در نکن ، خود را به ساده زیست  عادت دهج  و از تعلق قلب به مال

 . 11: 19 همان، ج و مقام بپرهجزی ... 

هموواره خوود و همموان را بوه رعایوت آن      علجوه   اهلل رحموت خمجنی مورد  که حضرت امام

گرا و متعه  به قوانون اسوالم بوودن    نمودن  و خود عامل به آن بودن ، بحث قانونتوصجه می

انونی که قوانون اسوالم   فرماین : در کشور  که قانون حکومت نکن ، خصوصاً قاست که می

کننو ،  توانجم اسالمی حساب کنجم، کسانی که با قانون مخال وت موی  است، ای  کشور را نمی

 . 010: 10 همان، ج کنن  ها با اسالم مخال ت میای 

ها  اسالمی، ای  موضت را بورا   بع ها در بجاناتشان با تبجج  ریشهعلجه  اهلل رحمتامام خمجنی

 تری  معجارها  انقالبی بودن است.پییر  از مهمکه قانونمردم روش  کردن  

 

 العالي()مدظلهای ديدگاه امام خامنه از هاها و شاخص. مؤلفه5-0

بوه پجورو  از   علجوه   اهلل رحمتخمجنی وانشج  و خلف صال، امامالعالی   م ظلهمعظم رهبر  مقام

انحا  ان  و به گر  تأکج  داشتهیایشان و در دوره رهبر  خود بر موضوو بسجار مهم انقالب

اختصار به برخوی  ان  که بهآفری  بودهمختلف در پ ی آیی، تکامل و تروی  ای  گ تمان نقش

 شود.موارد اشاره می
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ش ه ساخته العوالی    م ظلهواژه توسط مقام معظم رهبر  00 گر  بجش ازدرخصوص انقالبی

سواز  ن اشوته کوه    با ایو  گسوتردگی واژه   که معظم له در هجچ موضوعیاست، در صورتی 

ها  انقالبی، روحجوه انقالبوی،   توان به حرکت انقالبی، شور انقالبی، ت کر انقالبی، ارزشمی

چنانچوه   فرماین : اگرمعظم له می شعار انقالبی، نماه انقالبی، اه اف انقالبی و... اشاره کرد.

ها چجست، بنو ه  دن در ای  مجموعهبخواهجم وسارت کنجم و عرض بکنجم مالک انقالبی بو

رس  مالک انقالبی بودن، تقوا است، شجاعت است، بصوجرت اسوت، صوراحت    به نظرم می

 مقوام   بجانوات ها مالک انقالبی بوودن اسوت   است؛ ای   00 مائو ه/  « لَومَةَ آلئِم»است، نترسج ن از 

 . 5/3/1390،العالی  م ظلهرهبر   معظم

گور   دربواره عقالنجوت و انقالبوی    10/23/1395در تواریخ  عوالی   ال م ظلوه مقام معظم رهبر 

توان  حقوایق  گر  است. نماه انقالبی است که میفرماین : عقالنجت واقعی هم در انقالبیمی

هوا را بشناسو ؛ عقالنجوت،    را به ما نشان ب ه . عقالنجت معنایش ای  است که انسان اصالت

جرو  داخلی است؛ عقالنجت، تکجه و توکّل به خ ا  تکجه به مردم است؛ عقالنجت، تکجه به ن

 بزرگ است.

فرمایو : عو الت اوتمواعی بوه     درباره ع الت اوتماعی موی العوالی    م ظلهرهبر معظم انقالب

م هوم آن است که نظر و نماه دستماه ق رت و حکومت بای  نسبت به آحاد مردم در برابور  

باشو  و آحواد موردم از امتجوازات و خجورات       قانون امتجازات و برخوردها و رفتارها یکسوان 

ا  ن اشوته  کوس بو ون دلجول امتجواز ویووه     من  شوون  و هوجچ  صورت عادالنه بهرهاسالمی به

 . 119-180: 5 راهبردها  والیت، ج باش 

فرماینو : پرخاشومر اسوت، اموا نوه      انسان انقالبی موی  دربارهالعالی   م ظله رهبرمقام معظم 

ان یش ، بلکه پرخاش به سواختارها  ظالمانوه   به هرکس که غجر او میها و پرخاش به انسان

 مقوام   بجاناتان  هایی که ابت ا خود و سپس دیمران را به بن  ظلم ای  ساختارها کشج هو انسان

 . 03/3/1358،العالی  م ظلهرهبر   معظم

کننو  و  ها  یک فرد انقالبوی ذکور موی   معظم له باسواد ، منضبطی و ت ی  را از ویوگی

کننو . انقالبوی را بوه معنوا      ها از رو  دشمنی، انقالبوی را بو  معنوا موی    بعضی فرماین :می
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عکوس اسوت. انقالبوی یعنوی     دانن [؛ نخجر، ات اقاً درست بهانضباط ]میتووه، بیسواد، بیبی

 معظم مقام  بجاناتدارا  سواد، دارا  انضباط، دارا  ت یّ ، دارا  حرکت، دارا  عقل، خردمن  

 . 08/1/1390،العالی  م ظلهرهبر  

ح ظ اخالق اسالمی و تهمت نزدن به دیمران و رعایت عو الت نسوبت بوه مخال وان از     

در بجست و دومج  سالمرد العالی   م ظلهگر  است. رهبر معظم انقالبها  انقالبیدیمر ویوگی

خواهی و بوه نوام   گر به نام ع التا»فرمودن :  1392در خرداد علجه  اهلل رحمتارتحال امام خمجنی

گور ، بوه نوام    ایوم؛ اگور بوه نوام انقالبوی     گر ، اخالق را زیر پا بمیاریم، ضرر کردهانقالبی

خواهی، به برادران خودمان، به مردم مهم ، بوه کسوانی کوه از لحوار فکور  بوا موا        ع الت

قاد دارن ، اهانوت کوردیم،   دانجم که به اصل نظام اعتقاد دارن ، به اسالم اعتان ، اما میمخالف

ایوم. اگور   شو ه منحرف  علجه اهلل رحمتینجخمها را مورد اییاء و آزار قرار دادیم، از خط امام آن

گر  و رفتار انقالبی، امنجت را از بخشی از مردم وامعوه و کشوورمان   بخواهجم به نام انقالبی

خواهو   یوم. کسوی اسوت کوه نموی     اش ه منحرفعلجوه   اهلل رحمتامام خمجنی سلب کنجم، از خط

خواه  دستور دشم  را در کشور اورا کنو ، اموا   خواه  خجانت کن ، نمیبران از  کن ، نمی

تووانجم امنجوت را از او دریو     با سلجقه سجاسی ما، با میاق سجاسی ما مخالف اسوت، موا نموی   

و نبایو  دشومنی بوا    ؛ ی أَلَّا تَعْ ِلُواوَلَا یجْرِمَنَّکمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَ»ب اریم، ع الت را دری  ب اریم؛ 

 . 8مائ ه/  ««ورز  بازداردگروهی شما را از ع الت

هوا و  ریشوه توط وه  درخصوص اسوتحکام سواخت درونوی،    العالی   م ظله رهبرمقام معظم 

ها  گوناگون با ومهور  اسالمی را تبلور مخال ت با نظام سلطه در ایرانِ برخوردار دشمنی

وان طبجعی و انسانی و اقتصاد ، حرف و منطق و منبر سجاسی و ابزار و نجورو   منابت فرا»از 

هوا بایو    ن : ومهور  اسالمی در مقابل ای  دشمنیاهو خاطرنشان کرد دانن می« الیق نظامی

قو رت داخلوی و اسوتحکام سواخت      یشافوزا  بر ق رت خود بج زای  و علت تأکج  مکرر بر

 . 1/12/1390 ،العالی  م ظلهرهبر   معظم مقام ت بجانا داخل نجز همج  مس له است

ما سجاست خاروی خودمان را :  یفرمایمسجاست خاروی  دربارهالعوالی    م ظله اخامنهامام 

مبتنی کردیم بر دوستی و برادر  و ارتباط با همه کشورها  مسلمان و کشورها  منطقوه از  
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هوم   وور جهم عمل کردیم، هم وور جهمسایه و غجر همسایه؛ ای  سجاست ما است؛ ما هم

 . 19/12/1393،العالی  م ظلهرهبر   معظم مقام  بجانات در آین ه عمل خواهجم کرد

 

 گریهای گفتمان انقالبيمؤلفه .5-7

تناسب ابعاد بجنشوی، گ توار  و رفتوار  و بجانوات     توان به گر  را میها  انقالبیمهل ه

 امامج  انقالب تعجج  کرد:

 

 يشني( بالف

توان بر مبانی دی  و ها  ب ع  بجنشی برگرفته از اعتقادات اسالمی است و آن را میمهل ه

گور  در ومهوور  اسوالمی    میهب استوار ساخت. با تووه به اینکه اساد گ تمان انقالبی

گجورد توا محوریوت    محور  قورار موی  ها، مهل ه اسالمایران، اسالم است، در رأد ای  مهل ه

  گ تمان نشان ده . بر ای  اساد هرچن  نبوت و اماموت در مبوانی دیو  و    اسالم را در ای

گور   ها معتق  است، اما ممک  است به انقالبوی میهب قرار دارد و هر مسلمان واقعی به آن

گور  در مقولوه رهبور  اسوالمی     ش ه پایبن  نباش . آنچه در التزام به انقالبوی با تعریف ارائه

 دارد، اعتقاد به والیت مطلقه فقجه است کوه پووهشومران آن    شامل نبوت و امامت  اهمجت

محووور  قوورار دادنوو . دو مهل ووه خوو امحور  در تنوواظر بووا توحجوو  و   را در ب عوو  والیووت

خواهی نجز در تناظر با ع ل است. با ای  توضج، چهوار مهل وه ب عو  بجنشوی عبوارت      ع الت

 خواهی.محور  و ع التمحور ، اسالماست از: خ امحور ، والیت
 

 ی( گفتارب

با دقت در ب ع  گ تار  و با تووه به فرمایشات اموامج  انقوالب، بوه چهوار موورد مهوم       

هوا  انقوالب هسوتن  و    رسجم. ای  موارد گویوا  ارزش برگرفته از مبانی انقالب اسالمی می

پییر ، سلطه و گر سلطه ها  ای  ب ع  در نظر بمجریم: ن یعنوان مهل هها را بهتوانجم آنمی

وانبوه احصواء   هموه  بازدارنو گی  و دفواعی  پجشرفت و اقتو ار  و دینی، ع الت ساالر مردم

 گردی .
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 ی( رفتارج

ها  ب ع  رفتار  بای  به وووه رفتار تووه کنجم. ایو  ووووه عبوارت    برا  تعریف مهل ه

 است از:

 رفتار انسان با خ ا: شامل رفتارها  عباد  انسان است.و 

ا انسان: که شامل رفتار انسان بوا خوودش اسوت کوه از آن بوه تقووا یواد        رفتار انسان بو 

 گجرد.م ار  قرار میها که در سایه قانونکنجم و رفتار انسان با سایر انسانمی

کن  و حکوموت و  ا  است که در آن زن گی میرفتار انسان با وامعه: که شامل وامعهو 

 گنج .م ار  میقانونهم در قالب دولت در رأد آن قرار دارد و آن

سازد. رفتار ای  وامعه با سایر ووامت نجز موالک عمول   ها یک وامعه را میاوتماو انسان

ها  دیپلماسوی انقالبوی، استکبارسوتجز  و    سازد. مهل هگجرد و نوو دیپلماسی را میقرار می

 ده .وانبه، ای  نوو رفتار را پوشش میتعامل بر مبنا  ح ظ استقالل همه

سوبک زنو گی دیو ه شوود و رفتوار       ور کلی رفتار انقالبی توسط فرد بای  در مهل وه طبه

 انقالبوی،  هوا  دیپلماسوی  عنوان یک وامعه عضو وامعه وهوانی در مهل وه  انقالبی کشور به

 .ده می پوشش را رفتار نوو ای  وانبه،استکبارستجز  و تعامل صحج، با ح ظ استقالل همه

 
 مي پژوهش. مدل مفهو4شکل شماره 
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 تحقيق . روش3

هوا و  پووهش حاضر از نوو کاربرد  است. ه ف تحقجق شناسایی و تبجج  ابعواد، مهل وه  

گر  در دی گاه امامج  انقالب است و سوهال تحقجوق نجوز ایو      ها  گ تمان انقالبیشاخصه

گور  در دیو گاه اموامج  انقوالب     ها  گ تموان انقالبوی  ها و شاخصههست که: ابعاد، مهل ه

 ان ؟ امک

شو ه کموی اسوت و وامعوه آموار  ایو  پوووهش، کلجوه         روش تحقجق به کوار گرفتوه   

شناسی، علووم سجاسوی و راهبورد  و بوا     ها، وامعهنظران در حوزه مطالعات انقالبصاحب

ها  مطالعاتی و پووهشی در ای  فعالجت سابقه هایی مانن  داشت  تحصجالت تکمجلی،ویوگی

گجر  غجر تصوادفی  باش . وامعه نمونه با نمونهاورایی مرتبط می ها حوزه و سابقه فعالجت

و ه فمن  از بج  خبرگان انتخاب ش ن . بر ای  اساد ابت ا با است اده از اسناد، کتب و منابت 

هوا   ها و شواخص ش ه و بجانات امامج  انقالب، ابعاد، مهل همختلف علمی و فقهی است اده 

صورت که ابت ا ادامه کار، پجمایش انجام گرفته است: به ای  ابت ایی استخراج ش . سپس در 

هوا  آموار   بوا    ساخته تهجه و سپس با بررسی نتوای  آن از طریوق آزموون   محقق پرسشنامه

ها  نهوایی مشوخص   ها و شاخص ، ابعاد، مهل ه SPSS, SmartPLSافزارها  کارگجر  نرمبه

و بجانوات  علجوه   اهلل رحموت رت اموام خمجنوی  هوا  حضو  ش ه است. برا  ساخت ابزار، سخنرانی

ها  مختلف مورد واکاو  تقریباً دقجق قورار گرفتوه   در دورهالعوالی    م ظلها حضرت امام خامنه

ا  است که با تأکج  بر چارچوب ادبجات ساختهاست. ابزار پووهش حاضر، پرسشنامه محقق

اده از ضوریب الوشوه   هوا  سونجش روایوی آن بوا اسوت      ش ه است. شواخص نظر  ت وی  

 محاسبه گردی . فرمول محاسبه ضریب الوشه به شرح زیر است:

 1 

                                                           
جش روایوی پرسشونامه اسوت. ایو      یک روش سن Content Validity Ratio; CVR روایی محتوایی یا نسبت. 1

 نوه جزم است. وهت محاسبه ای  نسبت از نظرات کارشناسان متخصوص در  ش ه یطراح Lawshe نسبت توسط الوشه

تعو اد متخصصوجنی    :Ne  و تع اد کل متخصصوج   N ::در ای  فرمول داریم .شودینظر است اده م محتوا  آزمون مورد

 .ان که گزینه ضرور  را انتخاب کرده
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تصوادفی و ه فمنو  از بوج     گجور  غجور   طور که اشاره ش  وامعه نمونه بوا نمونوه  همان

هوا   ش ه برا  ارزیوابی شواخص  خبرگان انتخاب ش . درنتججه بر ای  اساد نمونه انتخاب

هوا و تناسوب   ها شواخص ن ر بودن  که پرسشنامه ارزیابی تعجج  ابعاد، مهل ه 50ش ه انتخاب

طالعوات  شو ه کوه ا   پرسشنامه عودت 09ها توزیت ش . ها و ابعاد بج  آنها با مهل هشاخص

 است. 0ی به شرح و ول شماره شناختتجومع
 

 شناختي جامعه. اطالعات جمعیت5جدول شماره 
 تعداد )نفر( شاخص گویه

 جنسیت
 28 مرد

 1 زن

 سن

 50 سال 21کمتر از 

 50 سال 01تا  21

 2 سال و بیشتر 01

 0 بدون پاسخ

 سابقه خدمت

 1 سال 01کمتر از 

 9 سال 51تا  01بین 

 45 سال 41تا  51ین ب

 08 سال 41باالتر از 

 مدرک تحصیلي

 1 حوزوی 5کارشناسي يا سطح 

 04 حوزوی 4کارشناسي ارشد يا سطح 

 00 دکتری تخصصي

 شغل

 01 شاغل يا بازنشسته کشوری

 50 شاغل يا بازنشسته لشگری

 52 ي دانشگاهعلمتیأهعضو 

 0 مشاغل حوزوی

 5 ساير مشاغل
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 هاوتحليل یافتهیهزتج. 4

هوا   هوا و در اداموه شواخص   با استخراج ابعاد از مبانی دینی و اعتقاد  و استخراج مهل وه 

ساخته آورده شو  و سوپس در بوج  وامعوه     اولجه از بجانات امامج  انقالب، در پرسشنامه محقق

مهل وه و   10وتحلجل قرار گرفت. سه بع ، آور  ش  و مورد تجزیهها ومتآمار  توزیت و داده

ها  مورد تأیج  وامعه آمار  بود. به ای  ترتجوب کوه محققوج  در    شاخص خرووی، داده 131

هوا   هوا، شواخص  آور  اطالعات کمی، با مشخص نمودن ابعاد و سوپس مهل وه  مرحله ومت

ها  بسته در طجف لجکرت تهجوه  ا  با پاسخها، پرسشنامهمربوطه را ساخته و بر اساد شاخص

پرسشنامه از وامعه آمار ، نظر خبرگان دریافت شو    12ه اول با تکمجل تع اد ش  و در مرحل

و پرسشنامه مورد آزمون اولجه قرار گرفت. با مالحظه نتای ، بعضی از موارد مج د اصوالح یوا   

صوورت ه فمنو    هوا بوه  ها در وامعه آمار  در مناطقی که نمونهاز آن پرسشنامهحیف و پس 

پرسشونامه تکمجول گردیو . بوا اتموام ایو         09یت و در مجموو تعو اد  ش ه بودن ، توزانتخاب 

 وهت عملجات آمار  وارد ش ن . SPSSافزار ش ه در نرمآور مرحله، اطالعات ومت
 تحقیق یهاهای توصیفي برای همه مؤلفهشاخص .4جدول شماره 

 يانهم ميانگين تحقيق هایمؤلفه
 انحراف

 معيار

 يتينرمال یهاشاخص

 کشيدگي گيچول

 0.508 -5.50 1.048 2 0.758 یخداباور -0

 0.480 -0.0 1.257 0.927 0.290 محوریيتوال -5

 1.70 -1.877 1.245 0.007 0.000 یمداراسالم -4

 9.007 -5.40 1.249 0.72 0.295 يخواهعدالت -0

 1.002 -0.002 1.000 0.700 0.007 ينيد یساالرمردم -2

 0.207 -0.585 1.248 0.909 0.229 يریپذو سلطه یگرسلطه ينف -0

 0.400 -0.480 1.029 0.700 0.009 یشرفتعدالت و پ -7

 1.528 -0.00 1.474 0.708 0.085 جانبههمه يو بازدارندگ ياقتدار دفاع -9

 2.570 -5.015 1.082 0.927 0.020 يانقالب يپلماسيد -8

 1.719 -0.592 1.220 2 0.005 جانبهاستقالل همه -01

 4.509 -0.817 1.479 0.998 0.748 یزیاستکبارست -00

 0.909 -0.294 1.047 2 0.082 يرانيا -ياسالم يسبک زندگ -05
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آموار توصوج ی    ش ه و خالصوه   ها  حاصل از پرسشنامه گردآوروهش دادهدر ای  پو

هوا  مرکوز    . مقادیر آموار توصوج ی و شواخص   است آم ه 0 پووهش در و ول ها مهل ه

تحقجق  ها مهل هبرا  هرک ام از  ازومله مجانمج ، مجانه، انحراف معجار، چولمی و کشج گی

وضوعجت هریوک از    کننو ه فجتوصو ، توصج ی ش ه است. ارائه آمار در و ول فوق گزارش

تحقجوق ارائوه    هوا  مهل هتحقجق بوده و دی  مناسبی درخصوص مح وده مق ار   ها مهل ه

هوا  مرکوز  و پراکنو گی بورا      کوه شوامل شواخص    0با است اده از نتای  وو ول  کن . می

 شود.متغجرها  مختلف است، نتای  زیر حاصل می

 3انو   بجشوتر از   را  مجانمج  باالتر از ح  متوسوط بووده  تحقجق دا ها مهل هالف  همه 

بخشی قرار در وضعجت مطلوب و رضایت هامهل هده  که ارزیابی ای  نشان می که ان  ش ه

 .است داشته

مجزان چولمی و کشج گی توزیت نرمال برابر با ص ر است، چوولمی و   که ییآنجا ب  از

کن . همچنج  اگور چوولمی و   ها را بجان میت دادهکشج گی نزدیک به ص ر، نرمال بودن توزی

مطلق نرموال  طور بهتر باش ، آن توزیت متغجر بزرگ 0تر و از کوچک -0کشج گی متغجر  از 

 نخواه  بود.

زا ضورور   زا و درونگجر  متغجرها  برونها  ان ازهالمواطمجنان یافت  از صحت 

 تحلجول  اول و دوم صورت گرفته است. باش . ای  کار از طریق تحلجل عاملی مرتبهمی

بوا توووه بوه    . اسوت    یجو تأ عواملی  تحلجول  و اکتشافی عاملی تحلجل نوو دو بر عاملی

 1  یجو تحلجول عواملی تأ   از تکنجوک  الموو کوچک بودن ان ازه نمونه، برا  اعتبارسنجی 

 SMARTPLSافوزار  با کمک نورم  0یچن سطحی با است اده از روش ح اقل مربعات وزئ

 ش ه است. است اده 0 نسخه

                                                           
1. CFA 

2. Partial Least Square(PLS) 
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( ابعاد CR( و پايايي )آلفا و AVE. روايي همگرا )بارهای عاملي و شاخص 0جدول شماره 

 گریانقالبي

 هامؤلفه ابعاد

 پایایي روایي همگرا

 بار عاملي

 (λمرتبه اول )
t-value AVE 

پایایي 

 ترکيبي
 آلفا

 بجنشی

 119.008 2.900 م ار اسالم

2.180 

 

2.909 

 

2/903 

 

 10.112 2.158 خ اباور 

 31.802 2.800 خواهیع الت

 05.158 2.851 محور والیت

 رفتار 

 03.888 2.898 وانبهاستقالل همه

2.808 

 

2.953 

 

2.951 

 

 05.531 2.891 استکبارستجز 

 00.031 2.900 دیپلماسی انقالبی

 02.882 2.911 سبک زن گی اسالمی ایرانی

 گ تار 

 15.393 2.929 وانبهاقت ار دفاعی و بازدارن گی همه

2.118 2.955 2.953 
 000.198 2.908 ع الت و پجشرفت

 15.112 2.911 ساالر  دینیمردم

 09.088 2.835 پییر گر  و سلطهن ی سلطه

 

 گری( انقالبيCR( و پايايي )آلفا و AVEروايي همگرا )بارهای عاملي و شاخص  .2 شماره جدول

 ابعاد اصلي متغير

 پایایي روایي همگرا

 بار عاملي

 (λ) دوممرتبه 
t-value AVE 

پایایي 

 ترکيبي
 آلفا

 گر انقالبی

 02.999 2.913 بجنشی

 030.121 2.911 رفتار  2.980 2.980 2.101

 10.211 2.903 گ تار 

 :انو  از شوود کوه عبوارت   گجر  اعتبار هممرا، سه واح  در نظر گرفته موی منظور ان ازهبه

منظوور تحلجول سواختار    ش ه و پایایی ترکجبوی. بوه  بارها  عاملی، متوسط واریانس استخراج

 عاملی مرتبه اول و دوم است اده ها از بار ،دهن ه هر سازهپرسشنامه و کشف عوامل تشکجل

ها ها  شاخصه مجزان از واریانسچدهن ه ای  موضوو است که بار عاملی نشانش ه است. 
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تر و در بزرگ 2.0 شود. مق ار ای  شاخص بای  ازتوسط متغجر مکنون خود توضج، داده می

آزموون    t  توی  هدار  ایو  شواخص توسوط آموار    معنادار باش . معنوی  %90فاصله اطمجنان 

بارها  عاملی کوه از مقو ار    ،ش ه است مشخص 5 شماره طور که در و ولهمانشود. می

ها ووود نخواهو  داشوت؛   و دلجلی برا  حیف آن مان هی باق المودر  ،ان تر ش هبزرگ 0/2

. شوون  یحویف مو   الموان  از فراین  اختجار کرده 0/2هایی که بار عاملی کمتر از اما شاخص

ها نجز صورت گرفته که در ادامه آورده ش ه اسوت. پوس از طوی    برا  شاخص ن ایفرهمج  

شواخص کوه بجوانمر گ تموان      131مهل وه و   10نمودن فراین  مویکور درنهایوت سوه بعو ،     

 9و  1،8آمو  کوه در وو اول شوماره      به دست گر  از دی گاه امامج  انقالب هست،انقالبی

 آم ه است:

 

 
 ق. م ل تحقج0شکل شماره 
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( CR و کرونباخ آلفای) پايايي و( AVE شاخص و عاملي بارهای) همگرا روايي. 0 شماره جدول

 بینشي بُعد

فه
ؤل

م
ها

 

 شاخص

 پایایي روایي همگرا

 بار عاملي
مرتبه اول 

(λ) 
t-value AVE 

پایایي 
 ترکيبي

 آلفا

 
ور
 ابا
خ

 

 1.003 2.520 حاکمجت و والیت مطلق الهی  تکوی  و تشریت  بر عالم هستی

2.099 2.819 2.801 

 01.113 2.928 اراده خ ا در قانون و شریعت

 00.112 2.801 والیت الهی در اداره امور انسان  فرد و وامعه 

 00.011 2.801 مالزمه بج  شارعجت و خالقجت

 5.080 2.099 ایمان به اهلل و ک ر به طاغوت

و
 
ور
مح
ت 
الی

 

 13.122 2.100 السالم  علجهموالیت پجامبر و ائمه معصوم بخشت اوم هجفقتیوال

2.553 

 

2.898 

 

2.855 

 

 00.050 2.811 فصل الخطاب بودن اوامر ولی

 02.020 2.800 مشروعجت الهی والیت مطلقه فقجه

 30.013 2.183 فقجهلیاعتقاد و التزام به تبعجت کامل از و

 1.982 2.090 فقجه بر منابت وحجانی  اوتهاد مصطل، اشراف ولی

حقوووق شوووعارها  سوووال مقوووام معظوووم عوووزم ملوووی در ت
 العالی  م ظلهرهبر 

2.520 8.529 

نقش حاکمجت در تربجت و رش  فضوایل و تحکوجم روحجوه    
 گر انقالبی

2.130 10.511 

ا
 
 ار
م م
سال

 

 0.320 2.010 مالزمه بج  دی  و سجاست

2.033 

 

2.913 

 

2.893 

 

 0.118 2.012 وامعجت در فراگجر  حاکمجت دینی

 1.980 2.085 حاکمجت شریعت در زوایا  زن گی وامعه

 0.880 2.309 ها  انقالبمحوریت دولت در تحقق آرمان

 18.100 2.193 الم و اصول انقالب، زیرساخت تعامل با دشم مبانی اس

 0.180 2.315 محورم ار و فضجلتساخت وامعه اخالق

 10.908 2.109 استمرار و استکمال انقالب در بستر زمان

 10.911 2.150 تمرکز نمرش بر مبارزه با آمریکا برا  ت اوم انقالب

 31.100 2.883 استکبار در دشمنی با انقالب اسالمی محوریت

 05.820 2.850 مبارزه مستمر با استکبار، محور صجانت از انقالب

 10.019 2.130 ساز ع الت اوتماعیاقتصاد اسالمی محور زمجنه

 1.000 2.501 گر مرزبن   بج  خود  و غجرخود  با رویکرد انقالبی

 0.300 2.050 گرایی توأم با الزاماتتکلجف

 30.310 2.800 نانهجبواقتگرایی آرمان

 1.018 2.503 رهبر  الهی م ار بروح ت امت اسالمی 

ت
 ال
ع

هی
خوا

 

 3.090 2.020 ع الت قضایی در همه سطوح

2.001 2.851 2.830 

 3.002 2.020 مه آحاد وامعهع الت اقتصاد  برا  ه

 0.110 2.000 ها  وامعهع الت اوتماعی در همه گروه

 12.088 2.120 ع م سلطه ک ار بر مسلمانان  ن ی سبجل 

 19.190 2.828 استمرار مبارزه دائمی با ک ار، مشرکج  و منافقج 

 11.139 2.829 گراییبازساز  درونی در برابر برون

 12.500 2.158 نمر  انقالبی در م یریت کالن کشورشایسته
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( CR و کرونباخ آلفای) پايايي و( AVE شاخص و عاملي بارهای) همگرا روايي. 7 شماره جدول

 گفتاری بُعد

فه
ؤل

م
ها

 

 شاخص

 پایایي روایي همگرا

 بار عاملي
مرتبه اول 

(λ) 

t-
value AVE 

پایایي 
 کيبيتر

 آلفا

دم
مر

نی
 دی
 
الر
سا

 

 0.809 2.320 پایه بودن حکومت دینی  مقبولجت مردم

2.003 2.800 2.189 

 30.209 2.801 ویب ح اکثر  و دفت ح اقلی

 8.021 2.092 مردمی ساخت  دفاو نرم از انقالب اسالمی

 32.585 2.808 پییر  و پاسخمویی افراد وامعهمس ولجت

 8.081 2.085 مشارکت و انسجام اوتماعی

 00.091 2.189 ساالر  دینیاشاعه گ تمان انقالب اسالمی بر دستاوردها  نظام مردم

 12.510 2.501 مرداننظارت هممانی مردم بر عملکرد دولت

طه
سل
ی 
ن 

طه
سل
و 
  
گر

 
ییر
پ

 

 05.320 2.199 مس والنستجز  مردم و شناسی و دشم دشم 

2.019 2.919 2.922 

 12.000 2.091 گردانی گرا  دیپلماسی باز سجاست خاروی فعال و کنش

، عوزت گانوه  دیپلماسی انقالبی با وهوان بور اسواد اصوول سوه     
 حکمت و مصلحت

2.090 9.301 

 11.101 2.131 ا ا  و فرامنطقهتوان تأثجرگیار  در معادالت منطقه

 05.332 2.830 به چالش کشج ن مبانی فکر  و نظر  نظام سلطه

 8.051 2.082 ایرانی -اتکا به هویت اسالمی

 00.813 2.810 حمایت از محرومج  و مستضع ج  وهان

 31.020 2.819 دفاو از آرمان فلسطج  و مبارزه با رژیم صهجونجستی

 08.502 2.193 محوریت وریان مقاومت در منطقه و وهان

 01.880 2.858 خواهی و مقاومت در محرومج  وهانساز  استقاللنهادینه

 9.200 2.039 تروی  فرهنگ مه و  و عاشورایی

ت
رف
جش
و پ
ت 
 ال
ع

 

 8.020 2.519 م ار  مبنا  نظم در امور کشورگرایی و قانونقانون

2.013 2.933 2.900 

 10.099 2.138 تروج، منافت ملی بر منافت فرد  و حزبی

 15.518 2.151 پییر  م یران و مس والن و پاسخمویی به افراد وامعهمس ولجت

 39.502 2.810 نوآور  و خالقجت در کارها

 9.505 2.500 افزار  تولج  علم و فناور   ونبش نرم

 1.910 2.080 عقالنجت و منطقی بودن در همه امور

 0.220 2.028 ایرانی پجشرفت -ساز  المو  اسالمینهادینه

 9.035 2.513 زداییرفت فاصله طبقاتی و محرومجت

بنجوان  بوا هو ف تولجو      ارتباط صنعت و دانشماه  صنایت دانوش 
  ی و مطلوبمحصوالت کج

2.009 0.200 

 39.200 2.855 ساز  فرهنگ است اده از تولج ات ملینهادینه

منظوور افوزایش ارزش پوول    اصالحات اساسی در نظام پولی و مالی  به
 ملی 

2.050 1.181 

 12.500 2.518 ع م وابستمی اقتصاد  کشور در محصوالت راهبرد 

 5.332 2.052 تصاد رانتی به اقتصاد تعاونی و خصوصیتب یل اق

 12.129 2.030 نمر  اقتصادزایی و بروندرونی

 0.219 2.390 المال ا   برا  ولوگجر  از اسراف در بجتانضباط مالی و بودوه
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فه
ؤل

م
ها

 

 شاخص

 پایایي روایي همگرا

 بار عاملي
مرتبه اول 

(λ) 

t-
value AVE 

پایایي 
 کيبيتر

 آلفا

 19.058 2.155 هاتقویت تعه  توأم با تخصص در م یریت

 11.985 2.821 ساز روشنمر  وامعهشجاعت نخبمان زمجنه صراحت و

 1.050 2.520 ولوگجر  از به مص ر رسج ن نااهالن و نامحرمان

 8.939 2.088 مبانی و اصول انقالب، چارچوب پجشرفت کشور

 1.903 2.031 علجه اهلل رحمتمقابله و   با تحریف شخصجت انقالبی حضرت امام 

 10.008 2.110 ان ازه در مسائل فرهنمیموقت و بهبصجرت نافی توده مردم برا  اق ام به

مه
 ه
گی
ن 
دار
باز
و 
ی 
اع
 دف
 ار
اقت

نبه
وا

 

 8.000 2.082 استقامت و ایستادگی در برابر نظام سلطه

2.021 2.880 2.800 

 9.580 2.009 ناخالص در نجت، گ تار و عمل مردم و مس وال

 1.913 2.150 ح ظ تمامجت ارضی کشور

 11.082 2.590 ساز  فرهنگ وهاد، ایثار و شهادتنهادینه

 11.553 2.553 هاطلبی زمجنه بازگشت به ارزشفرهنگ ایثار و شهادت

 1.102 2.059 المللا  کشور در نظام بج تثبجت حقوق هسته

 01.103 2.821 استقالل صنایت نظامی، دفاعی و موشکی کشور

 12.053 2.551 ها  نظام سلطهساز  دفاو نرم از انقالب اسالمی در برابر هجمهمردمی

 19.009 2.109 هاتکجه بر معجارها  دفاو مق د، شجوه موفقجت در همه تقابل

 15.012 2.115 تضمج  استقالل نظامیتکجه بر نجرو  مسل، مکتبی 

 11.028 2.501 گر توسعه فرهنگ بسججی بستر بسط انقالبی

 8.853 2.521 ی نظامبرن گشجپمحوریت م یریت وهاد ، عامل 

 9.932 2.018 افزایش ق رت دفاعی تضمج  امنجت ملی

 

( CR و کرونباخ آلفای) پايايي و( AVE شاخص و امليع بارهای) همگرا روايي. 9 شماره جدول

 بُعد رفتاری
فه

ؤل
م

ها
 

 شاخص

 پایایي روایي همگرا

 بار عاملي
مرتبه اول 

(λ) 

t-
value AVE 

پایایي 
 ترکيبي

 آلفا

بی
قال
ی ان
اس
لم
دیپ

 

 19.108 2.830 ها  داخلی و خارویفقجه در اتخاذ سجاستاطاعت مطلق از ولی

2.059 

 

2.885 

 

2.800 

 

 19.590 2.830 در مقابله با بجمانمانعلجه  اهلل رحمتت اوم راه امام راحل

 3.908 2.358 متکی بر اصول، بستر تعامل با دشم  عزتمن دیپلماسی 

 0.090 2.028 وا  ان عالی  واکنشی دیپلماسی اقت ارگرایانه  کنشی  به

 10.022 2.120 دفاو از انقالب صحنه درت موقحضور فعال و به

 0.802 2.051 پرهجز از ان عال و موضت پ افن   در مقابل دشم 

 13.802 2.151 مقابله با مخ وش کردن مبانی اصلی اسالم در وهان

 0.528 2.390 هراسی در تعامل با وهانهراسی و ایرانمقابله با اسالم

 1.830 2.590 المللیها و نهادها  انقالبی در تعامالت بج قویت ارزشت

الملول  بوج   صوحنه  درها  انقوالب  دفاو صری، و قاطت از آرمان
  دیپلماسی انقالبی 

2.890 30.020 
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فه
ؤل

م
ها

 

 شاخص

 پایایي روایي همگرا

 بار عاملي
مرتبه اول 

(λ) 

t-
value AVE 

پایایي 
 ترکيبي

 آلفا

 18.010 2.800 المللیحمایت قاطت از آرمان فلسطج  در مجامت بج 

 13.105 2.828 وانبه از مقاومت اسالمیحمایت و دفاو همه

 11.301 2.183 وانبه از بج ار  اسالمیحمایت و دفاو همه

و ممانعت از انتقال آن  زجبرانماختالفزا و کاهش بسترها  تنش
 به ب نه اوتماو

2.110 9.000 

مه
 ه
الل
ستق
ا

نبه
وا

 

 00.130 2.800 ساز ت اوم انقالبزمجنه ها و اصولاستقامت و ایستادگی بر آرمان

2.018 

 

2.913 

 

2.922 

 

 5.810 2.522 طلبی دشم   نظام سلطه استقامت و ایستادگی در برابر زیاده

 19.801 2.800 شکست هجمنه پوشالی نظام سلطه

طلبانه مستضع ان در مقابول مسوتکبران در   حمایت از مبارزه حق
 نقطه وهانهر 

2.119 11.302 

 13.180 2.181 هانهجزمطرد کامل استعمار و ولوگجر  از ن وذ اوانب در همه 

 1.103 2.529  زجستمانهجباشاعه و تروی  فرهنگ 

ست
بار
تک
اس

  زج

 12.009 2.005 وانبه کشورح ظ استقالل همه

2.093 

 

2.902 

 

2.925 

 

 0.033 2.351 با تهاوم فرهنمی دشم  مقابله

 0.191 2.021 هایوابستمتالش برا  کارآم   و رفت 

 1.320 2.090 افزایش ثروت و رفاه ملی

 0.833 2.030 تووه به توسعه پای ار و سازن گی کشور

 8.931 2.030   فساد و رانت اقتصاد هانهجزماز بج  بردن 

 9.101 2.000 افزایش تولج  و کج جت محصوالت داخلی

 12.980 2.015 کاهش وابستمی کشور به واردات محصوالت راهبرد 

و نقاط قوت خوود  و خوداتکوایی    هاتجقابلاتکا بر توانمن  ، 
 یی گرادرون 

2.080 10.300 

 13.181 2.515 امعهن س محور حرکت وخوداتکایی و اعتمادبه

 00.035 2.150 ساالر  محور م یریت کشورشایسته

 09.230 2.153 استحکام ساخت درونی عامل تثبجت نظام اقتصاد 

 01.832 2.818 سازاعتماد به نجرو  انسانی ممتاز و وریان

 10.035 2.510 گجر  بر اساد منافت ملیساز  و تصمجمتصمجم

ها  داخلی با رویکرد اقنواعی و  تقویت اعتماد عمومی به رسانه
 ویب ح اکثر 

2.105 15.100 

 11.009 2.591 اعمال نظارت کاربرد  برا  مقابله با فساد

 18.389 2.115 ایجاد زمجنه رش  و بالن گی نجروها  مهم  و انقالبی

 11.839 2.081 ها  میهبیها و اقلجتفمن  قومجتم یریت صحج، و ه 

نی
یرا
ی ا
 گ
 زن
ک
سب

 

 18.330 2.102 گر   ولنمار   فرهنمیاشاعه و تروی  مبارزه با اباحه

2.180 2.909 2.903 

 15.000 2.509 ساز  دستورات الهی در سبک زن گیپجاده

 11.510 2.500 مردم و مس والن زیستی بج ارج نهادن به فرهنگ ساده

 12.990 2.500 تقویت و استحکام بنجان نظام خانواده

 11.101 2.511 ها  انحرافیها و ان یشهزدایی و مقابله با وریانخرافه

 1.819 2.009 ساز  فرهنگ مه و  و عاشوراییپجاده
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فه
ؤل

م
ها

 

 شاخص

 پایایي روایي همگرا

 بار عاملي
مرتبه اول 

(λ) 

t-
value AVE 

پایایي 
 ترکيبي

 آلفا

 10.100 2.593 ساز  المو  صحج، مصرفنهادینه

رسوانی و  داشت  روحجوه توالش مضواعف، مهورورز ، خو مت     
 خودارزیابی مستمر

2.129 11.510 

 01.213 2.821 تووه به م یریت باغبانی در تربجت نسل انقالبی

 10.100 2.591 ی هنجارها  وامعه بر اساد مبانی اسالمیروزرسانبه

 08.850 2.830 ورا  احکام دی حرکت در مسجر ا

و نهوی از   معوروف  به امرساز  و تروی  فرهنگ فریضه نهادینه
 منکر در وامعه

2.105 11.933 

 

 و پيشنهادها گيریجهينت .5

گر  در چارچوب گ تمان انقالب اسوالمی را در  پووهشمران ای  تحقجق، م هوم انقالبی

گور  در سوه ب عو     شواخص انقالبوی   131رفتار  تبجج  و سوپس  سه ب ع  بجنشی، گ تار  و 

مهل ه از بجانات امامج  انقالب را احصا نمودن . در ادامه برا  سنجش  10میکور و در قالب 

هوا و  ها بوا مهل وه  و مجزان ارتباط شاخص هاها و شاخصبن   مهل هدرستی گزینش و طبقه

گرفتوه،  وتحلجول صوورت  ش  که از طریق تجزیهساخته اق ام ابعاد، از طریق پرسشنامه محقق

 ها و ابعاد برقرار است.ها، مهل هارتباط معنادار بج  شاخص

گور  موتوور   توان گ ت انقالبیها  انقالب، میش ه در سالبا تووه به تجربجات کسب

آم ه در ای  دستگر  بهها  انقالبیها و شاخصمحرکه انقالب اسالمی است. ابعاد، مهل ه

عنوان منشور  در وهت پجشرفت انقالب در ابعاد مختلف موورد توووه   توان  بهووهش میپ

گور  الزم  قرار گجرد و به انحا  ممک  بسط یاب . با تووه به مبانی انقالب، گ تمان انقالبوی 

هوا  مختلوف نظوام باشو . نتوای       است گ تموان غالوب بورا  کوارگزاران و مسو ولج  رده     

الب ناشی از ووود ای  روحجه در بج  مردم و برخی مس والن بوده آم ه در سایه انقدستبه

توان  سجستم خوودایمنی را  است. تسر  ای  موضوو در همه ارکان و ساختارها  کشور می

 وانبه دشمنان انقالب ایجاد کن .در مقابل ته ی ات همه
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 امی کشوور  ها  متولی مانن  سازمان امور ادار  و استخشود توسط دستماهپجشنهاد می 

ها مورد تووه قرار گرفتوه و بوا مبنوا    با رویکرد  فرهنمی و نرم، نهادینه کردن ای  شاخص

کوارگجر   آمو ه، معجارهوا  بوه   دسوت بوه ها  ویوه شاخصها و بهقرار دادن ای  ابعاد، مهل ه

بوه   نجرو  انسانی و ارتقا  سطوح م یریت عملجاتی، مجانی و عوالی  کوالن  تو وی  شوود؛    

خصووص  کارگجر  نجرو  انسانی و بوه گر  شرط الزم برا  بهاحراز روحجه انقالبی عبارتی

 باش .ها میارتقا  م یریت

 

 



 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 1022، بهار ونهمیفصلنامه علمی امنجت ملی، سال یازدهم، شماره س / 30

 

 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابع .الف

   ا ، قم، انتشارات پاس ار اسالم. ، ترومه مه   الهی قمشه1381قرآن کریم 

 مهسسوه تنظوجم و نشور آثوار اموام خمجنوی       ، تهوران،  «نور  هجصح» ، 1309اهلل  امام خمجنی، روح

 علجه .اهلل رحمت

  ،در ان یشووه امووام خمجنووی   هجووفقتیوووالحکومووت اسووالمی و » ، 1358  اهللروحامووام خمجنووی

 ، تهران، مهسسه تنظجم و نشر آثار امام خمجنی.«علجه اهلل رحمت

 علجه اهللجنی  رحمتصحج ه امام، مجموعه آثار حضرت امام خم» ، 1318اهلل  امام خمجنی، روح» ،

 تهران، انتشارات عروج.

  ،تهران، مهسسه نشر و تنظجم آثوار  «فقجه  حکومت اسالمی یتوال» ، 1318  اهللروحامام خمجنی ،

 علجه .اهللامام خمجنی  رحمت

 تهوران، مهسسوه تنظوجم و نشور آثوار اموام       «مجموعه صحج ه امام» ، 1389  اهللامام خمجنی، روح ،

 علجه .اهللمتخمجنی  رح

 چاپ اول، تهران، مهسسه تنظجم و نشر آثار امام خمجنوی  «البجت» ، ق 1001اهلل  امام خمجنی، روح ،

 علجه .اهلل رحمت

 دسترد در: قابل العالی ، مجموعه بجانات،ا   م ظلهامام خامنه www.leader.ir 

 دسترد در:قابل  العالی ، مجموعه بجانات،ا   م ظلهامام خامنه www.khamenei.ir 

 هوا  خطابوه  و هامقاله مجموعه والیت؛ ح یث» ، 1315العالی    م ظله رهبر  معظم مقام دفتر 

 .اسالمی تبلجغات سازمان تهران، ،« یالعال م ظلهرهبر   معظم مقام

 5 ، ول «راهبردها  والیت»، العالی  م ظلهمقام معظم رهبر   مجموعه بجانات. 

 عناصور  بازشناسوی  بوزرگ؛  هوا  انقوالب  م هومی تبجج »،  1395 تابستان  مسعود کاظمی، اخوان 

 ،10 سوال  اسوالمی،  انقوالب  مطالعوات  پووهشی-علمی فصلنامه ،«المللیبج  ها ویوگی و اصلی

 .09-00 صص ،09 شماره

 اسوناد  مرکوز  تهران، ،« ره  ینجخم امام ان یشه در ملت و امت»،  1383  محم لیع زارج، بابایی 

  اسالمی. انقالب

 فقجوه ولی نماین گی سجاسی معاونت تهران، ،«گر انقالبی گ تمان»،  1395  نویسن گان از ومعی 

 .سپاه در

http://www.leader.ir/
http://www.khamenei.ir/
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 ام خمجنوی و  فکور  امو   هن سوه المو  انقالبی در » ، 1390زاده، سجرود  پایجز و زمستان حاوی

 .05تا  00، صص 02و  09، شماره 10، سال 3خرداد، دوره  10، نشریه «مقام معظم رهبر 

   عوالی  دانشوماه  انتشوارات  تهران، ،«اسالمی انقالب بازشناسی»،  1392  علی شاهرود ، سعج 

 .ملی دفاو

   ه ایت. زمزم انتشارات قم، ،«هاانقالب در ن وذ شناسی وریان»،  1390  علی شاهرود ، سعج 

 ،ا گر  از دی گاه امام خمجنوی و اموام خامنوه   ها  انقالبیشاخص»،  1395حسج    شاهبازپور» ،

 .02تا  00، صص 100فرهنمی، بصجرتی، تبلجغی پجام، شماره  فصلنامه

 انتشارات قلم ،، تهران«فرهنگ لغات» ، 1383  یشریعتی، عل. 

 ،نور پجام دانشماه نشر ،تهران ،«انقالب ها ت ور » ، 1389  سعج  صادقی. 

  هاد  سخ  گاهنامه ،«رویکردها و هاضرورت گر ؛انقالبی»،  1390  ظ ر ، حسج. 

 ،ها  انقالبوی بوودن  گر  از دی گاه اسالم؛ شاخصهنقالبیا»  ،1395  مرتضی غرسبان روزبهانی» ،

  .010شماره  ،1395و فروردی   1390اس ن  فصلنامه مبلغان، 

 ،فرهنمی.  و علمی نشر تهران، ،«اسالم تکاملی انقالب»،  1351  ال ی والل فارسی 

 و آرا بور  تأکجو   بوا  گور  انقالبوی  گ تموان »،  1395  سپاه در فقجهولی نماین گی سجاسی معاونت 

 حووزه  چواپ  مرکوز  ، تهوران، «العالی م ظله  ا خامنه امام حضرت اسالمی انقالب رهبر نظرات

 .سپاه در فقجهولی نماین گی

 ،تهوران، «پورداز  نظریوه  سوپهر  در اسالمی انقالب وقوو بازخوانی»،  1381  مصط ی ملکوتجان ، 

 .اسالمی ان یشه و فرهنگ پووهشماه انتشارات سازمان

 ،هارسانه تحقجقات و العاتمط مرکز تهران، ،«گ تمان تحلجل فراین »،  1383 توا،  مجرفخرایی. 

 فصولنامه مطالعوات   «مهور  اسالمی ایوران در پون  گ تموان   و» ، 1381،  نوروز ، محم وواد ،

 .13شماره  ،1381تابستان انقالب اسالمی، 

 کواو   گ تموان  توا  موت   دسوتور  از: گ تموان  تحلجول  در مطالعاتی»،  1380 ا ،  ت ون دایک، ون 

 .هارسانه تحقجقات و مطالعات مرکز تهران، ایزد ، پجروز: متروم ،«انتقاد 
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