
 

 

 

 

 ياخامنه الله تيآ ياسيس شهياند در يگريانقلاب گفتمان
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 دهيچک

 رد ياسيس شوهياند طهيح در يبررسو قابل و مهم اريبسو موضوواا  از يگريانقلاب
 ياسوولام و يبوم يهاارزش چهيدر از دارد ضورور  و اسو  رانيا ياسولام يجمهور
 موضوع  يا يبررس به حاضر مقاله در سبب  يهم به شوود  گفته سون  آن درباره
 سؤال  يا به و پرداخته ياخامنه الله  يآ انقلاب  معظم رهبر ياسويسو شوهياند در

 للها  يآ ياسيس شهياند در يگريانقلاب گفتمان ياجزا :که اس  شوده داده پاسو 
 فيتعر از - مطالب از يفيط له  معظم انا يب در نکهيا به توجه با س ؟يچ ياخامنه

  يترمناسب شود يم دهيد ياسلام يجمهور  يتار در آن اثرا  تا گرفته مفهوم  يا
 نورم  گفتمان ليتحل دگاهيد ق يتحق  يا يهاداده ليتحل يبرا يروشوو چارچوب
 ف يتوص سوط  سوه در  يگريانقلاب موضووع  يبنابرا .شود داده صيتشون فرکلاف
  ييگراآزمان  يمدارارزش ف يتوصووو سوووط  در د؛يگرد دنبال  ييتب و ريتفسووو
 يهادال انوان به ياسيس -ينيد يوتقوا دشم  برابر در  يحسواسو  يخواهيآزاد

 .شد يمعرف يمرکز دال انوان به يمدارارزش يمفهوم دال و ديگرد انيب يگفتمان
 گفتمان تطور و  يتکو در مؤثر اوامل به زين يگريانقلواب ريتفسووو سوووط  در
 مبلغان  نقش اسوولام  صوودر انقلاب همچون يموارد و شوود پرداخته يگريانقلاب
 هب  يگريانقلاب گفتمان  ييتب در   ينها در .ديگرد احصووا ينهادسوواز و يسووازواژه
 و گفتمان  يا شده محقق ياجتماا يکارکردها  يگريانقلاب گفتمان يسواز يريغ
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 همسئل طرح

 زين اکنون هم و است بوده گذشته قرون از بشر قيعلا از يکي ،ياسـيسـ علوم حوزه در يورزشـهياند

ــورات يبرخ رغميعل .دارد را خود خاص علاقمندان ــر نکهيا بر يمبن غلط تص ــر، عص  مجال حاض

 که ياتاتفاق از ياريبس گفت ديبا است، ياشـهياند نه و ملموس و ينيع يهابحث يبرا يترمناسـ 

 ددار ضرورت و است ياشـهياند يمبان از يناشـ گر،يد مسـال  و هانزاع تعاملات، از اعم خود رامونيپ

 با ان،يم نيا در .بپردازد يکنون بشر اتيح يهاگاهگره به شتر،يب قوت با ،ياسـيسـ علوم از شـاخه نيا

 ستيبايم دارد، را خود خاص يارزش و ياعتقاد يمبان و مسال  مجموعه ،ياجامعه هر نکهيا به توجه

 يايزوا از يکي .گفت سخن ياسلام و يبوم يهاارزش چهيدر از ران،يا يامروز جامعه مسـال  باب در

 ياسلام يجمهور رهبران و نيد عالمان دگاهيد توانديم حاضر، جامعه در ياسيس شهياند حوزه در ديد

ــد رانيا ــ انيم از که باش ــخص  نظام يکنون رهبر ،ياخامنه الله تيآ مقاله، نيا در متعدد، يهاتيش

 و قيدق اطلاعات داشتن و موضوعات به شانيا جامع نگاه .است شده انتخاب رانيا ياسـلام يجمهور

  .آورد بار به ياسيس شهياند حوزه در يمناسب  يتحل توانديم مسال ، از بروز

 از بحث دارد، پرداختن به يجد ازين ران،يا ياســلام يجمهور در که يمختلف موضــوعات انيم از

 يگرينقلابا ريتعب با ،ياخامنه الله تيآ اتيادب در که است ياسلام انقلاب يهاآرمان به يتعلق احساس

 انگان،گيب يسو از يادوگانه جاديا با يگريانقلاب حاضر، عصر در چند هر .رديگيم قرار اسـتفاده مورد

 به .دارد مثبت ييمعنا ياخامنه الله تيآ ياسيس شهياند در اما شود،يم معنا يگريافراط و يتندرو به

 حفظ (81/9/8930) ابد،ي يتسر هادولت به يحت و سازمان گروه، فرد، به ديبا مفهوم نيا سب  نيهم

 هب جامعه، مختف ينهادها در دارند اعتقاد شانيا که اسـت ياسـلام انقلاب واجبات از يکي هيروح نيا

ــوص ــانيا .گردد توجه آن به ديبا هيعلم يهاحوزه در خص  در ييزداانقلاب خطر به رابطه نيا در ش

 (52/25/2931) .دينمايم اشاره هاحوزه

ــر  اما ــهياند در آن گاهيجا و يگريانقلاب مفهوم از قيدق و قيعم درک اتفاق، نيا هياول ش  ش

 :که شود هداد پاسخ سؤال نيا به حاضر قيتحق در است لازم نيبنابرا .است ياخامنه الله تيآ ياسيس

 جموعهم منظور، نيا به ســت يچ ياخامنه الله تيآ ياســيســ شــهياند در يگريانقلاب يگفتمان ياجزا

 البته .گرفت خواهد قرار يبررس مورد و دهيگرد استخراج يگريانقلاب باب در شـانيا يهااميپ و اناتيب

ــخنان انيم در ــخنران از يکي رابطه، نيا در متعدد س ــانيا يهايس  حوزه در خاص، طور به که ش

 در )ره(ينيخم امام ارتحال سـالگرد در اناتيب ده،يگرد راديا موضـوع نيا مختلف جوان  و يگريانقلاب

ــت 81/9/8930 خيتار ــت يترقيدق تعمق ازمندين که اس ــخنران نيا در ياخامنه الله تيآ .اس  ،يس



     509    ايگري در انديشه سياسي آي  الله خامنهگفتمان انقلابي

 ساختند اننش خاطر و دانستند )ره(ينيخم امام حضرت کاررفته به کمتر اوصاف از يکي را يگريانقلاب

 امام يگريانقلاب صــفت اندازد،يم واهمه و ترس به را رانيا ملت و ياســلام يجمهور دشــمنان آنچه

 (81/9/8930) .است راح 

 يليتحل چارچوب الف(

 ار خود خاص يهاروش دارد، که يزيمتما يهايژگيو سب  به ،ياسـيسـ شـهياند حوزه به مربو  مطالعات

 يفيک يها يتحل ،ياســيسـ شـهياند حوزه در  يتحل يبرا هاروش نيترمناســ  گفت توانيم .طلبديم زين

ــاخه در يفراوان کاربرد امروزه، که اســت   يحلت در يفيک يها يتحل پرکاربرد انواع از يکي .دارد مذکور ش

 حوزه به ،يانتقاد يکرديرو با 8307 دهه از که اســت گفتمان  يتحل هينظر د،يجد ياســيســ يهاشــهياند

   (018:8938قت،يحق) .است افتهي راه يفرهنگ ،ياجتماع ،ياسيس موضوعات

 هابرماس، فوکو، رينظ ييهاچهره از متأثر را گفتمان  يتحل دگاهيد خـاص، طور بـه توانيم

 يپردازدهيا به گفتمان  يتحل حوزه در که يمتعدد شمندانياند انيم در .دانسـت آلتوسـر و يگرامشـ

ــام اند،دهيورز مبادرت  و لاکلا وون،يل ون و کرس کانتر وداک، روث ک،يدا ون همچون يافراد ياس

ــ 41صص ،8938 ،يمحسن) خورديم چشم به يگرانيد و فرکلاف موف،  يمنظر از ک،ي هر که (40 ـ

 يامر فتمان،گ از توافق مورد و قيدق ييمعنا اراله ط،يشرا نيا در .اندستهينگر گفتمان  يتحل حوزه به

ــوار  هک گفت ديبا گفتمان، يکل يمعنا به ذهن  يتقر يبرا حال، نيا با .بود خواهد ناممکن و دش

 اســت گرانيد به جهانمان و خودمان نمونى باز هاىراه و ىيمعنا هاىنظام همان ،گفتمان از منظور»

 مينکمى انيب را مانيهااقياشت و آرزوها و ميدهمى انجام و ميشياندمى که را آنچه تنها نه آن طى که

 باز مانيهااستدلال و گفتگوها انيجر در را آن و ميسازمى را شتنيخو «ىيشناسا هاىموضـوع» بلکه

 با آن ردنک مربو  و ىيهامدل در هاداده زىير قال  شام  گفتمان، کي ديتول فراگرد .ميکنمى ديتول

 (03 ،8917 ،يعلمدار ينيمع) «.است ديجد هاىداده و طيشرا

 روش کي عنوان به آن از گر،يد يبرخ و اندرفتهيپذ هينظر کي عنوان به يبرخ را گفتمان  يتحل

 يفلســف ياهدگاهيد  يذ هينظر نيا م،يبدان هينظر کي عنوان به را گفتمان  يتحل اگر .برنديم بهره

 که يکيزيف يهاتيواقع خلاف بر ياجتماع تيواقع دگاه،يد نيا در .ديگنج خواهد ياجتماع ييگراسازه

 در (08 ،8938 ،يمحسن) .شوديم ساخته و گرفته سـرچشـمه يآدم ذهن از هسـتند، ينيع و ملموس

ــ به يجهات از گفتمان،  يتحل هينظر ــميمارکس ــاختارگرا به گريد يجهات از و س  وارد يانتقادات ،ييس

 يآگاه در ار ياسيس عنصر و برده رسؤاليز را يستيمارکس نگاه در اقتصاد بودن ربنايز ها،آن .شـوديم

 وينآنتو توســط که يهژمون مفهوم از راســتا، نيا در و داننديم  يدخ يدارهيســرما هيعل کارگر طبقه



 وجود ينيآفر تيرضا يسازمانده که است معتقد يگرامشـ .اندبرده بهره بود، دهيگرد مطرح يگرامشـ

ــ  بدون يفرمانبردار يهايآگاه آن، يط که دارد ــونت به توس ــاخته اجبار اي خش ــوديم س  او، .ش

 يسو از (40 ،8913 پس،يليف و ورگنسـني) .دانديم يهژمون نام به يعنصـر از يناشـ را يسـازمانده

 يهاگره ندمان هانشانه معتقدند که انيساختارگرا خلاف بر .است انيساختارگرا به آنان يجد نقد گر،يد

 گفتمان  يتحل پردازانهينظر رسند،يم ييمعنا تيتثب به گر،يکدي با تفاوت و نسبت در ،يريگيماه تور

 دالما ،ييعنام يهاشبکه بلکه .رساند تيتثب به شهيهم يبرا و ابهام بدون را معنا توانينم دارند اعتقاد

 و نورگنسي) .رديپذيم صورت ديجد يمعان خلق وسـته،يپ و هسـتند شـدن دهيکشـ چالش به حال در

 يامجموعه و است ياجتماع امر  يذ ،ييمعنا نظام افتيدر و يزبان فهم معتقدند آنان (8913 پس،يليف

 معنادار بلکه ســت،ين تيواقع وجود يناف ه،ينظر نيا البته .ســازنديبرم را فهم نيا ،ياجتماع عوام  از

 تاس ياحادثه  ،يس شدن يجار مثال، عنوان به .دانديم گفتمان قيطر از را هادهيپد و اءياشـ شـدن

  ،يس نيا که دهديم معنا آن به که است مردم تيذهن نيا اما دهد،يم يرو مردم تفکر از مستق  که

 پوزش و ييکســرا) .يگريد زيچ هر اي بند يســ يخراب اي يدولت تيريمد ســوء اي اســت خدا خشــم

 ،ياجتماع يهاکشمکش در که داد نشـان ديبا گفتمان  يتحل در آنان، نظر از (917 ،8911 ،يرازيشـ

 (08 ـ 07صص ،8913 پس،يليف و ورگنسني) .رسنديم موقت هرچند ييمعنا تيتثب به چگونه هادهيپد

 رنگپر قدرت، و ســـلطه ديبازتول و ديتول ه،يتوج در را يدلولوژيا نقش معنا، تيتثب روند در هاآن

 ريتعب .اســـت جامعه در قدرت نابرابر روابط حفظ ابزار زبان، کنار در يدلولوژيا معتقدند و داننديم

ــت يدلولوژيا حام  زبان» که فرکلاف معروف ــت مطل  نيهم يايگو «اس  يدلولوژيا زبان، که اس

ـــ 40صص ،8938 ،يمحسن) دارد دنبال به را يخاصـ  ييمعنا نظام با گفتمان صورت، نيا به و (41 ـ

 .گردديم هژمون ،يگرامش ريتعب به اي رسد،يم تيتثب به خود خاص

 دگاه،يد نيا .است وارد گفتمان  يتحل يفلسـف دگاهيد به يمتعدد راداتيا که دهديم نشـان هايبررسـ

 و امور هب وابســته و ريمتغ موقت، يامر را تيواقع و قتيحق و کشــانديم يانگار تينســب دامان به را محقق

 از هاآن دارد؛ وجود زين يدرون تناقضــات ،يفلســف دگاهيد نيا ديد ن،يا بر علاوه .دانديم ياجتماع يهانهيزم

 اما ببخشد، عنام هادهيپد به تواندينم ،يگفتمان يفضا از خارج در ينياديبن زيچ چيه کننديم مطرح سـو کي

 جامعه ولاصــ با يناســازگار گونهچيه آن، اصــول که اســت يگفتمان معتبر، گفتمان معتقدند گريد يســو از

 و معنا تمان،گف از خارج که اســت امر نيا يايگو نهفته، گفتمان اعتبار تيقابل در که ييمعنا .باشــد نداشــته

 و يســرو خواجه) .کنديم نقض را آنان هياول يادعا مفهوم، نيا که دارد وجود جامعه اصــول نام به يقتيحق

 يگاه که چرا دانست، يدرون صـرفا يامر را گفتمان کي ديتول توانينم ن،يا بر علاوه (897 ،8932 ،يرحمن

 .باشند مؤثر گفتمان بر تواننديم تيجنس و طبقه ت،يقوم رينظ يرونيب يساختارها



     502    ايگري در انديشه سياسي آي  الله خامنهگفتمان انقلابي

 گفت دياب م،يريبگ نظر در هاداده  يتحل يبرا يروشــ صــرفا را گفتمان  يتحل اگر رادات،يا نيا با

 اختارس و ارزش باور، فهم، يالگو ساختن آشکار در که شوديم اطلاق يفنون مجموعه به روش نيا که

 قتيحق شناخت يبرا که شوديم اطلاق يريتداب و هاوهيش مجوعه به روش اساسا .راهگشاست مان،يا

 (421 ،8938 قت،يحق) .دارد کاربرد لغزش از يبرکنار و

 از يکي فرکلاف، نورمن دگاهيد گفتمان،  يتحل حوزه در مختلف يليتحل يهاچارچوب انيم در

 آن بر يمبتن که دارديم انيب را متن و گفتمان از فهم و درک سطح سه فرکلاف .هاستنيپرکاربردتر

 اي گفتار متن،.8 :از عبارتند گفتمان به نگرش و درک ســطح ســه .ديآيم وجود به  يتحل روش ســه

   .ياجتماع يفرهنگ کارکرد.9 است ريتفس و متن ديتول همان که گفتمان کارکرد.2 نوشتار

 است بارتع که رديگيم شک   يتحل سطح سه فرکلاف، گفتمان هينظر در فوق سطوح اساس بر

 (Fairclough, 1995, p.97) .نييتب سطح.9 ريتفس سطح.2 فيتوص سطح.8 :از

 يبندمفصــ  و هادال به آن، در که اســت گفتمان از يداخل يســطح ينوع به ف،يتوصــ ســطح 

 طحس در .شوديم يبررس گفتمان درون يهاتيهو و روابط صـرفا و شـوديم پرداخته گفتمان يدرون

 زين سوم سـطح در و گردديم يبررسـ گردارد،يد يهاگفتمان و گفتارها با گفتمان که ينسـبت ريتفسـ

 (018 ــــ 010 :8938 قت،يحق) .رديگيم قرار  يتحل مورد ياجتماع تحولات در گفتمان يرگذاريتأث

ـــ ياجتماع يهانديفرآ با رابطه در هم را گفتمان توانيم فرکلاف، مدل اســاس بر نکهيا  و يفرهنگ ـ

 يليتحل ساختار .است روش نيا توجه قاب  يايمزا از يکي داد، قرار يبررس مورد يدرون صورت به هم

 :داد شينما ريز شک  به توانيم را فرکلاف

 
 (121ص ،1831 ورگنسن،ي) فرکلاف گفتمان ليتحل يبعدسه مدل .(1شماره) نمودار

 مصرف متن

 پرکتیس گفتمانی

 پرکتیس اجتماعی

 متن

 تولید متن



 فيتوص سطح متن، ليتحل. 1

 شــدن ياتيعمل و ياجتماع روابط گرفتن نظر در بدون گفتمان يدرون يمحتوا متن،  يتحل ســطح در

ــک  گفتمان، کي .رديگيم قرار توجه مورد گفتمان  ،يريتعب به اي هانشــانه از يامجموعه از متش

 نيا (479 ،8938 قت،ي)حق .بخشديم گاهيجا آن به خود، ييمعنا شبکه در گفتمان که اسـت ييهادال

 وزشپ و يي)کســرا .باشــد رفتار جنس از و يرزبانيغ توانديم و ســتين يزبان لزوما ها،نشــانه و هادال

 را  يترک و يبندمفص  از ياگونه گفتمان، کي شده جذب يهانشانه و هادال (919 ،8911 ،يرازيش

 يگريد يمعنا نظام در هادال نيهم است ممکن .سازديم يديجد ييمعنا شبکه که دهنديم  يتشک

 يهادال انيم در (18 ،8910 )بهروزلک، .دينما جاديا را يمتفاوت ييمعنا شبکه د،يجد يبندمفص  با و

 .تاســ برخوردار يتوجه قاب  تياهم از ،يمرکز دال مفهوم گردند،يم گفتمان کي جذب که يمختلف

 رياس که است يانشانه شـود،يم محسـوب يگفتمان منظومه يمرکز هسـته عنوان به که مفهوم نيا

 (470 ،8938 قت،ي)حق .رنديگيم نظم آن حول ميمفاه و هانشانه

 ريتفس سطح ند،يفرآ ليتحل .2

 مورد يمعنا و نموده يبندصورت خاص، يانسجام با را خود متعدد يهادال دارد يسع همواره گفتمان

 مورد گفتمان هب متن کي  يتبد نديفرآ و نحوه گفتمان، کي ريتفس سطح در .دينما تيتثب را خود نظر

 يلالاستد عم  چه شود داده نشان که است نيا بر تلاش سطح نيا در واقع، در .رديگيم قرار يبررسـ

 متن کي يهادال چگونه و اســـت بودهمؤثر  گفتمان به متن کي  يتبد در ييهاقرارداد چه و

 آن غلبه و گفتمان به متن کي  يتبد در نکهيا (Fairclough, 1995, p.97) .اندشده يبندمفصـ 

 کي يهادال يگاه مثال، عنوان به .دارد وجود يمتعدد نظرات اســت، رگذاريتأث يعوامل چه اجتماع، در

 زبان ره در يمعان که است معتقد سوسور رابطه، نيا در .شـوديم فيتعر خود ضـد يمعان اسـاس بر گفتمان

 (Saussure, 1986, p.120) .رديگيم شک  خود ينف اساس بر بلکه مثبت يزيچ اساس بر نه

ــ  گفتمان، به متن  يتبد نديفرا در نيبنابرا ــ مف رايز د،ينمايم فايا يمهم نقش يبندمفص  در يبندص

ــت يعمل گفتمان ــوديم باعث که اس  تيهو هک رنديگ قرار گريکدي کنار ياگونه به گفتمان کي يهادال ش

 اصلاح شانتيهو که دهديم شـک  ياگونه به را عناصـر نيب رابطه يبندمفصـ  گريد عبارت به ابند،ي يواحد

 (8931 ،يکاظم و )جمالزاده .رنديگ شک  يبندمفص  عم  جهينت در واحد تيهو کي صورت به و شده

 نييتب سطح ،ياجتماع ليتحل .3

 و رديپذيم که يراتيتاث به توجه با و کام  صورت به گفتمان که است يسطح ياجتماع  يتحل سطح
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 نظر در ياعاجتم کردار مثابه به را گفتمان اساسا فرکلاف .شوديم نگاه گذارديم جامعه بر که يراتيتاث

 ياعاجتم تحولات با که ينسبت با گفتمان يهادال يمعان سطح نيا در (8938 :40 ،يمحسن) .رديگيم

 قرار يبررس مورد دانش ياجتماع ساخت گر،يد يريتعب به .ديآيم دسـت به دارد، گريد يهاگفتمان و

   .رديگيم

ــاس نيا بر ــاز تيريغ گفت توانيم اس  در رييتغ روازاين .دارد يمهم نقش هاگفتمان در يس

 ال،مث عنوان به .گذارديم گفتمان يهادال و يمعان در رييتغ در يمهم اثر گفتمان (يضدها) يهادگر

 در کند،يم قدرت و ســلطه ديبازتول و ديتول ه،يتوج در يدلولوژيا و زبان نقش از ســخن فرکلاف يوقت

 و غلبه بر ،ياجتماع ســاخت درون و گفتمان از خارج يعناصــر چگونه، که دهديم نشــان دارد واقع

 .گذارنديم اثر گفتمان ييمعنا تيتثب

 يگريانقلاب فيتوص ب(

 يهادال به تسيبايم ،ياخامنه الله تيآ ياسيس شهياند در يگريانقلاب گفتمان ياصل ياجزا انيب در

 صيتشخ را مذکور گفتمان ياصل هسـته و يمرکز دال آن، لحاظ با و نمود توجه گفتمان نيا ياصـل

 کيتشک به مقول شان،يا ريتعب به اثبات، مقام در و افراد در يگريانقلاب که داشت توجه ديبا البته .داد

 آرمان شــود،يم مطرح پژوهش نيا در آنچه ،(29/0/8943) .دارد يبندرتبه و يبنددرجه يعني اســت؛

 81 ناتايب در که يگريانقلاب شــاخص پنج .اســت ثبوت مقام در آن، در  يدخ ميمفاه و يگريانقلاب

 حوزه در شانيا يگفتمان يهادال و هانشانه همان واقع در د،يگرد حيتصـر شـانيا 8930 سـال خرداد

 :است يگريانقلاب

 يمدار ارزش .1

 ثابت ها اص» فهيشر هيآ طبق به،يط و مبارک ياشجره بر يمبتن را ياسلام انقلاب ،ياخامنه الله تيآ

 (20/3/8900) .دانديم (21هيآ م،يابراه )ســوره «ربّها باذن نيح ک  اکلها يتؤت الســماء يف هافرع و

 است قلابان ياساس يهاارزش و يمبان به يبنديپا ازمندين شان،يا دگاهيد از مسـتحکم يبنا نيا حفظ

 محسوب )ره(ينيخم امام چون يتيشخص در يگريانقلاب يهايژگيو از يکي عنوان به له،مسئ نيهم و

 .تاس آمده يسخنران نيهم ادامه در جمله از يمتعدد اناتيب در ستند،يچ هاارزش نيا نکهيا .شـوديم

 اسلام) ييکايآمر اسلام مقاب  در (ياسيس )اسلام ناب اسلام را انقلاب ياساس يهاارزش و يمبان شـانيا

ــلام ن،يمتحجر ــکولارها اس  و محرومان از تيحما و تکام  و تحول به اعتقاد مردم، بودن محور ،(س

 به را خود رسول متعال، خداوند که اسـت يزيچ همان يبنديپا نيا (81/9/8930) .دانديم مظلومان،



 ولرس به مربو  تنها دستور نيا اما ؛«مَعَک تابَ مَن وَ اُممرتَ کَمآ فَاسـتَقمم» که دينمايم سـفارش آن

 اجابت ار آن ديبا اند،گشته باز مانيا سوى به شـرک از که زين کسـانى تمام بلکه شـود،ينم )ص(خدا

 به ديبا دانديم اسلام انقلاب به متعهد را خود که يکسـ هر نيبنابرا (200 ،3 ،يرازيشـ )مکارم .ندينما

  .باشد بنديپا هاارزش

 ييگراآرمان .2

ــانه از يکي را انقلاب يهاآرمان يريگهدف ،ياخامنه الله تيآ ــل يهانش  .نددانيم يگريانقلاب ياص

 :ندينمايم يمعرف نيچن را ييگراآرمان شان،يا

 زا د؛يبشناس درسو  را هاآن و ها يواقع به ديکن نگاه که اسو   يا ييگراآرمان

 و ديکن مقابله يمنف و يسوولب يها يواقع با د يکن اسووتفاده مثب  يها يواقع

 .باشووود هاآرمان به چشووومتان .اسووو  ييگراآرمان يمعنا  يا .ديکن مبارزه

(50/1/2931) 

 هقطن معتقدند و دانســته يگريانقلاب هيروح حفظ را هاآرمان به دنيرســ يبرا بلند همّت شــان،يا

 (81/9/8930) .است يديناام و يکارمحافظه ،يتنبل آن، مقاب 

 يخواهيآزاد .3

 ،ياماســل انقلاب پردازانيتئور و اســت دهيرســ يروزيپ به يخواهيآزاد شــعار با رانيا ياسـلام انقلاب

 کتاب در يمطهر ديشـه اند؛بوده بندهيپا ياجتماع و يفرد مختلف جوان  در يآزاد عنصـر به همواره

 .دانديم يآزاد و تيامن ت،يترب عنصــر ســه در را زنده موجودات تکام  و رشــد لازمه ،يمعنو يآزاد

ــر اتيح لوازم از يکي يآزاد واقع، در (82 ،8901 ،ي)مطهر ــت بش ــهياند در آنچه .اس  الله تيآ ش

 سطح بر علاوه را يآزاد نيا شانيا که اسـت نکته نيا باشـد،يم قيدق تأم  و توجه ازمندين ،ياخامنه

 (81/9/8931) .نامديم استقلال را آن و نموده معنا زين ملت اسيمق در ،يفرد

 .است يرگيانقلاب ياساس يهايژگيو از کشـور هجانبهمه اسـتقلال به يبنديپا شـان،يا دگاهيد از

 در و اشدب داشـته توانديم يالملل نيب و يجهان ،يامنطقه ،يداخل مختلف سـطوح اسـتقلال، به اعتقاد

 (81/9/8930) .است يبررس قاب  يتيامن و يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياسيس مختلف موضوعات

 يگاه گران،يد بر هيتک از رانيا ملت استغناء و يطلب استقلال موضوع ،ياخامنه الله تيآ اناتيب در

 .است آمده زين ياسلام و يمل عزت رينظ ينيعناو با
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 دشمن برابر در تيحسّاس .4

 چالش هب است، ياخامنه الله تيآ نظر مورد ،ياسلام انقلاب ياساس يهايژگيو از يکي عنوان به آنچه

 و کباراســت و طلم ينف همان اي «ريتزو و زور و ظلم بر يمبتن و عادلانه ريغ و ظالمانه نظام» دنيکشــ

 دنبال به ها،دولت يبرخ که يطيشرا در (82/4/8931 ؛20/82/8931) .اسـت بوده جهان در اسـتبداد

 و انداخت خطر به را عشــانمناف ها،آن راندن رونيب با ياســلام انقلاب اند،بوده رانيا از اســتفاده ســوء

  .ديگرد هايدشمن سب  له،مسئ نيهم

 در تيسحسا تر،عيوس يمعنا به و دشمن از تيتبع عدم و مقاومت ،يسـتادگيا ،يتيوضـع نيچن در

 با که ستا ياخامنه الله تيآ ياسيس شهياند در يگريانقلاب ياصـل يهانشـانه از يکي دشـمن، برابر

 با قابلهم و جهاد است معتقد شانيا .اسـت گرفته قرار اسـتفاده مورد شـانيا اناتيب در ريکب جهاد لفظ

 بِه جهِدهُم وَ نَيالکفِر تُطِعِ فَلا» هيآ به توجه با بلکه ست،ين ينظام جنگ و قتال يمعنا به فقط دشمن،

  (9/9/8930) .نمود اجتناب دشمنان تيتبع از ستيبايم (،02هيآ فرقان، )سوره «رًايکَب جِهادًا

 با طهراب در دشمن اص  انکار همان مقاب ، نقطه نيا .دارد زين يمقابل نقطه ر،يکب جهاد مفهوم اما

 هيروح از د،ينما تصور خود دوست را همه و نفهمد را دشمن يدشمن که يکس واقع، در .اسـت گرانيد

 :اندداشته انيب نيچن نهيزم نيا در شانيا .است گرفته فاصله يگريانقلاب

 ـ ياسيس عق  خاطر به ،يشياند مصلحت خاطر به ،ياسلام يهاانيجر رياخ سال چند نيهم در»

ـــ عق  گذارنديم را اسمش  هاييکايمرآ با است، يکيتاکت حرکت نيا گفتنديم که کيتاکت خاطربه ـ

 شياهبتيمص دارند حالا و خوردند را اشيليس خوردند، را چوبش کردند، اعتماد هاآن به شـدند، قيرف

 (81/9/8930) «.کننديم تحمّ  را

 ياسيس و ينيد يتقوا .5

 طهيح در ،خاص طور به و مطلق طور به يشــرع و ينيد فيتکال به نســبت تواندينم ،يانقلاب فرد کي

 يبرا که تاس يدرون يحالت ازمندين انسان ،يمطهر ديشه ريتعب به .باشد توجهيب ،ياجتماع و ياسيسـ

 يقوت مجموع، در و دارد را عيمط و رام مرک  و يدفاع اسلحه و حرز و حصـار و حصـن حالت او روح

 عالمان نگاه در ياساس يژگيو نيا (23 ،8944 ،ي)مطهر .شوديم محسوب فرد يبرا يروح و يمعنو

 .گردديم اطلاق تقوا به ن،يد

 در ردف است معتقد و دانسـته افراد از نيد مطالبه را ياسـلام و ياجتماع يتقوا ،ياخامنه الله تيآ

 يهاوسـوسه برابر در را خود روح که همانطور ديبا واقع در .باشـد داشـته تقوا ديبا زين ياجتماع حوزه



 يتقوا انيب در شان،يا .باشد داشـته ياله يتقوا زين ياجتماع حوزه در د،ينمايم حفظ يرونيب و يدرون

 (81/9/8930) .دينما استفاده آن از توانديم دشمن که دانديم ييهالغزشگاه از زيپره را آن ،ياسيس

 عنصـــر رســـديم نظر به داشـــتند، يگريانقلاب از ياخامنه الله تيآ که يفاتيتوصـــ انيم از

 دال ن،يبنابرا .دانست آن از يارمجموعهيز را هادال گريد توانيم و باشـد يعام عنصـر ،يمدارارزش

ــک  به ،يمدارارزش يمرکز ــهياند در يگريانقلاب يگفتمان يهدال با ريز ش ــ ش ــيس  الله تيآ ياس

 :است رابطه در ياخامنه

 

 
 ياخامنه الله تيآ ياسيس شهياند در يگريانقلاب گفتمان يهادال.(2شماره) نمودار

 يگريانقلاب ريتفس ند؛يفرآ ليتحل ج(

 آن عمق به يابيدست ازمندين مردم، که اسـت قيعم يتفکر ،ياخامنه الله تيآ دگاهيد از يانقلاب تفکر

 در همچنان و است کرده عرضه امروز يايدن در را يفکر يامنظومه تفکر، نيا (1/8/8943) .هسـتند

 يفکر منظومه نيا از يبخشــ عنوان به يگريانقلاب فيتوصــ در (82/4/8931) .اســت شـرفتيپ حال

 ست؛ا يبررسـ ازمندين يگريانقلاب گفتمان هنوز اما شـد، شـناخته بحث نيا ياصـل ياجزا ارزشـمند،

 قيدقت مورد باشند، تواننديم و هستند بوده،  يدخ يبندصـورت نيا در که يمؤثر عوام  سـتيبايم

 :شوديم پرداخته شده، اشاره شانيا اناتيب در که يعوامل به ادامه در .رديگ قرار

 اسلام صدر انقلاب و ياسلام انقلاب .1

 از هک دانديم )ص(خدا رسول دوره از يتلاش را اسلام انقلاب همان اي ياسلام انقلاب ،ياخامنه الله تيآ
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 روين با )ص(امبريپ نخست ها،سـال نيا در .داشـت ادامه )ع(المه يتمام دوره در و ديگرد آغاز شـانيا

 نظام ،نهيمد در و ســال زدهيســ از بعد و کرد يســازمانده مکه در را نهضــت مؤمن، عناصــر از گرفتن

 در چه و )ع(نيمعصوم حکومت دوره در چه ز،ين )ص(امبريپ از بعد .داد  يتشک ياسلام امت و ياسيسـ

 وزر از بزرگواران، نيا که اســت معتقد ياخامنه الله تيآ .افتي ادامه حرکت نيا خلافت، غصــ  دوره

 يعلو حکومت شک  به مجدداً را نهضت نيا که اندبوده درصدد ماًيدا اواخر، تا )ع(يمجتب امام صـلح

 (22/8/8943) .کنند پا سر و اورنديب در ياسلام و

 تا آمد دســت به يفرصــت گريد بار ،يهجر پانزدهم قرن در و هاتلاش نيا از هاقرن گذشــت با

 آنچه هک دارد وجود موضــوع نيا به تذکر ياخامنه الله تيآ اناتيب در .برســد تجهين به اســلام انقلاب

 ذشــتهگ قرون طول در عهيشــ تلاش ونيمد شــود،يم شــناخته يگريانقلاب و ياســلام انقلاب عنوان به امروز

 به .ســتا بوده رگذاريتأث يگريانقلاب و انقلاب مفهوم نيتکو در زحمات، نيا که داشــت توجه ديبا و اســت

 :دانندينم يخاص مکان و زمان به منحصر و ديمق را مفهوم نيا شان،يا که است سب  نيهم

 را امام لوو اند،يانقلاب کننديم تلاش و دارند حضور زاتيمم نيا با خيتار طول در که يکسان ههم»

 (81/9/8930) «.هاجوان شما اغل  مث  دند؛يند

 :دانديم نيچن را يانقلاب تفکر شبرديپ در ياسلام و ييعاشورا يباورها نقش شان،يا

 رد ... است )ع(نيحسـ امام چتر ريز ،يعيشـ هديعق و باتفکر همجموع کي عنوان به ما هجامع ک 

 امن به ن،يد به راجع تذکر نيا و نشيب نيا ما، کشور مجموع در ر،ياخ قرن چند نيا در و هاقرن طول

 .ستا داشته نگه نيد به متذکر را مردم يسطح در و است داشته وجود )ع(يعل بن نيحس مناسـبت و

 ما يانقلاب تفکر کشور، سطح در منظم يکشکانال نيا از .آمد کار به انقلاب در ع،يوس يکشـکانال نيا

ـــ ـــ بود هم عاشورا هحادث به مستند که ـ  .نمود دانيم وارد را مردم و کرد دايپ گسترش جا همه در ـ

(27/1/8907) 

 :يانقلاب تفکر مبلغان اثرگذار نقش .2

 غال ، تمانگف بر يدانيم و يفکر يروزيپ و خود گفتمان تيتثب يبرا انقلاب کي د،يترد و شــکيب

 هاذهن و افکار در يلازم عمق بتواند تا دارد ازين يفکر يبازوان به اثرگذار، و يدانيم يروهاين بر علاوه

 ازين نيا انقلاب، يرهبر کنار در يمطهر ديشه رينظ ييهاتيشخص ،ياسلام انقلاب در .آورد دسـت به

 ،يمطهر ديشــه همچون يتيشــخصــ از  يتجل در ياخامنه الله تيآ حضــرت .اندســاخته برآورده را

 از  يتجل و ياســلام انقلاب يفکر يمبان يريگشــک  در آنتأثير  و شــانيا آراء و هاشــهياند يبررســ

 يشناس حق فهيوظ از يبخش يادا هم و ياسـلام جوامع ازين مورد هم را شـانيا رينظ کم تيشـخصـ



 يبرا منا يسنگر را يمطهر ديشه شان،يا .دانديم ياسلام انقلاب فرزانگان و شـمندانياند به نسـبت

ــلام فکر علاقمند و طال  جوانان ــگاه و هاحوزه در ياس  تا نمود کمک جوانان به که دانديم هادانش

 يکرف نينو يآوردها دســت و کنند حفظ را خود نيد ،مســتحکم و قيعم يتفکر هيســا ريز بتوانند

 (4/2/8919) .ندينما دفاع آن از و باشند داشته

 يانقلاب تفکر در ينهادساز و يسازواژه لزوم .3

 بر ،ينهادســاز و يســازواژه را نهضــت يعموم حرکت يبرا لازم عناصــر از يکي ،ياخامنه الله تيآ

 :است معتقد شانيا .دانديم نهضت ياهيپا يمبان و تفکرات اساس

ـــ ديجد فکر کي يوقت» ـــ ياسلام يداريب و ياسلام نظام و ياسلام حکومت فکر مث  ـ  حمطر ـ

  متناس يهاواژه ديبا نهضت نيا و حرکت نيا لذا کند؛يم القاء جامعه در را يديجد ميمفاه شود،يم

 دخواه ناگفته مطل  شد، خواهد آشـفته فضـا گرفت، وام گانهيب يهاواژه از اگر باشـد؛ دارا را خودش

 (22/0/8937) «.ماند

 يظاهر و ملموس يحالت ،ينهادساز و يسازواژه با و ديگرد خارج يذهن سطح از تفکر کي يوقت

 .داشت خواهد يروزافزون ياثرگذار و شتريب يبقا گرفت، خود به

 يانقلاب تفکر ياعتقاد شهير .4

ــلام انقلاب ريگبانيگر بود ممکن اول، روز از که يآفات از يکي  يفراطا ييگراعم  گردد، رانيا ياس

 کي به را انســان ياحادثه هر و رفتن طرف کي به يروز هر يعني يافراط ييگراعم » .اســت بوده

ــاندن طرف ــب  آنچه (81/9/8930) «.کش ــده س ــت ش  الله تيآ دگاهيد از يگريانقلاب گفتمان اس

 نگاه از ياعتقاد شهير نيا .است آن داشتن ياعتقاد شهير نشود، دچار صهينق نيا به تاکنون ،ياخامنه

 شانيا .نشود يفکر هيرو کام  رييتغ دچار مختلف، طيشرا و اوضاع در فرد، تا شد خواهد سب  شانيا

 :دارد ياعتقاد نيچن اندشده يفکر چرخش دچار ها،سال نيا طول در که ييهاگروه از انتقاد در

 چپم يداقتصا مسـال  هنيزم در انقلاب  ياوا شـماها که گفتم انيآقا نيا از يکي به کوقتي من»

 هتج هيال منتها ديارفته شما الان اما م؛يکرديم منع را شما ييگراچپ يهايتندرو از ما و ديبود چپ

 يهايتندرو از را شما باز و مياستادهيا م،يبود قبلاً که ييجاهمان ما راسـت  راسـتم دياشـده و مقاب ،

 و يقاداعت هشير که است  يدل نيا به اسـت؛ عمق نداشـتن خاطرم به نيا م يکنيم منع انهيگراراسـت

 يهادانيم در و کنديم حرکت اعتقادش براساس دارد، ياعتقاد هشـير که يکسـ .ندارد وجود يفکر

 (0/9/8911) «.ستديايم گوناگون
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 يگريانقلاب نييتب ؛ياجتماع ليتحل د(

 خاص، طور هب .است گفتمان ياجتماع کارکرد نييتب گفتمان،  يتحل روش در  يتحل سـطوح از يکي

 يرسازيغ و شد خواهد يبررس ياخامنه الله تيآ دگاهيد از يگريانقلاب گفتمان کارکرد قسمت نيا در

 گفتمان يماعاجت  يتحل نيبنابرا .شد خواهد نييتب دارد،  يرق يهادگاهيد با که يتنازع و گفتمان نيا

 م،دو بخش و يگريانقلاب گفتمان يســازتيريغ نخســت، بخش :بود خواهد بخش دو شــام  مذکور،

 شرح ورتص به گاه بخش، نيا در ياخامنه الله تيآ دگاهيد است ذکر به لازم .يانقلاب گفتمان کارکرد

 رتصو به و است شـده توجه زين حالت دو به مقاله، نيا در که دارد يزيتجو جنبه گاه، و اسـت ماوقع

 .آمد خواهد جداگانه

 يگريانقلاب گفتمان يسازتيريغ .1

 را يلابرانقيغ يتفکر ران،يا ياســلام يجمهور در يمهدو و يانقلاب تفکر تقاب  در ،ياخامنه الله تيآ

 و اســت ســاخته يترمســتحکم و يجد يهامرز ،ياســلام انقلاب يروزيپ از پس که ســازديم مطرح

 و انقلاب فکر اب» متخاصم، دگاهيد نيا .اسـت يدارارزش از غفلت و ظالم ظلم رشيپذ بر آن، اسـاس

 المانهظ کنونىم تيوضــع نيهم به که کنند متقاعد را هاملت خواهنديم و کننديم مبارزه ييگراآرمان

 يرانقلابيغ دگاهيد نيا (97/0/8918) «.ندهند نشــان يالعمل عکس چيه آن مقاب  در و بســازند ايدن

 عتايطب .آورديم يرو آن با سازش به ،يزياستکبارست و ظلم يجا به که است يانيجر همان به متعلق

 با ،ياســلام انقلاب مواضــع به نســبت کشــور، از خارج در هم و کشــور درون در هم ،يدگاهيد نيچن

 در استکبار با يسازشکار انيب با شانيا .گردديم غيتبل استکبار جبهه ميرمسـتقيغ اي ميمسـتق تيحما

ـــ سـازش از يمصـداق عنوان به نيفلسـط  يهاوعده اسلام، جهان در يانقلاب تفکر از غفلت و يکار ـ

 حذف به دنيرس منظور به اسـت معتقد شـانيا (1/2/8917) .داندينم شيب يسـراب را اسـتکبار جبهه

 :رديگيم قرار استفاده سوء مورد متخاصم جبهه يسو از ابزار نيچند ،يگريانقلاب

 دارد يعســ ،يانقلاب افکار ديشــد ســانســور با دگاه،يد نيا :ياسقلنب تفکر  يشا  سانسواا   الف(

 افکار انتشـار اجازه عدم ياخامنه الله تيآ .سـازد محروم ســخنان نيا دنيشــن از را مختلف يهاملت

 از يرانقلابيغ گفتمان (23/1/8909) .دانديم  يرق گفتمان ترس از يناشــ را غرب در ياســلام انقلاب

 :کنديم عم  اسلام صدر تيجاهل مشابه ،ياخامنه الله تيآ دگاهيد

 و سانسور همان به هسـت هيشـب يجهات از باًيتقر هسـت، غرب يکشـورها در که يسـانسـور»

 در هانآ حالا .داشت وجود خدا رسول يانقلاب افکار به نسبت مکه در اسلام ظهور دوران در که يکنترل



 ماا کرده، تفاوت هاروش .کننديم يزندگ ســميمدرن دوران در هانيا کردند،يم يزندگ تيجاهل دوران

 معوالاتســ کفروا نيالّذ قال و» :گفتنديم که کنديم نق  کفار قول از قرآن .هســت همان هيقضــ روح

 يندا د،يهند قرآن سخن به گوش که کردنديم هيتوصـ هم به ؛«تغلبون لعلّکم هيف الغوا و القران لهذا

 کردنديم لههله کردند،يم ولوله بود، قرآن اتيآ تلاوت مشغول غمبريپ که يهنگام و دينشنو را غمبريپ

ــدا که آوردنديم وجود به يغوغال و جنجال کي و ــوت و قرآن يص  غمبريپ هحنجر از ياله کلام ص

 (1/2/8944) «.نشود دهيشن

 فکر حرافان يبرا دارند يسع يگريانقلاب تفکر دشـمنان :جنمعه يمحنسبنت دساگان  رييتغ ب(

 بلکه ست،ين نيمسئول مورد در صرفا تلاش نيا البته .کنند رييتغ دچار را ما نيمسئول محاسبات ،يانقلاب

 جبهه يگاه است معتقد شانيا (8/0/8931) .است افتهي راه زين جوانان خصوص به و مردم سـطح در

ــتکبار، ــدانقلاب تفکر اس ــازش و يض  قت،يحق در که دهديم جيترو يعقلان يظاهر با را خود کارانهس

 از يکي مردم، عموم ســطح در مثال، عنوان به (81/88/8937) .اســت اتکا رقاب يغ و يتقلب يانمونه

 ح  هک اســـت مطل  نيا غيتبل کند،يم جيترو ارکشســـاز و يرانقلابيغ جناح که يغلط تفکرات

 حوزه در .دهديم جلوه يعقلان کاملا را لهمسئ نيا و باشديم کايآمر با سازش گرو در ،يداخل مشکلات

 .کنندينم شنهاديپ را سازش جز يراه کا،يآمر و اسـتکبار دادن جلوه بزرگ با يگروه زين اسـلام جهان

 تلاش تمام ،ياســلام يداريب در ســازش انيجر اســت معتقد ياخامنه الله تيآ نيهمچن (1/2/8917)

 از يناتوان از پس ســازش، انيجر دارد دهيعق شــانيا .داد انجام يانقلاب تفکر در انحراف يبرا را خود

 نيا هک اسـت افتاده مؤثر احزاب درون به نفوذ و هاانقلاب فرمان اتاق بر تسـلط فکر به ها،انقلاب مهار

 (81/88/8937) .است انجام حال در گوناگون يترفندها با يمختلف يهاراه از هدف،

 ،ياسيس ،ياقتصاد مشکلات ح  عام  تنها نه را يانقلاب مواضع از عدول و کايآمر با سازش شانيا

 انيسال رد دشمن يدشمن .کرد خواه زين بدتر را مشـکلات اسـت معتقد بلکه داند،ينم ياخلاق و يتيامن

 و رانيا جامعه در يمحاســبات دســتگاه رييتغ دنبال به که اســت يتفکر نيچن بر بطلان خط ،يمتماد

 (82/1/8930) .است اسلام جهان

ــت يبرا يرانقلابيغ دگاهيد که ييابزارها از يکي : ساانسه ابزا  از اسااگفند  ج( ــکس  کرتف ش

 ستا جال  .است هارسـانه قيطر از يانقلاب تفکر حذف يبرا تلاش دهد،يم و داده انجام يگريانقلاب

 هب پاســخ در ياخامنه الله تيآ .شــوديم تيحما يبرخ توســط ،يآزاد بهانه به و داخ  در کار نيا که

 :دارديم انيب نيچن دگاهيد نيا

 ختلفم يقشرها و کودک و جوان و ديايب لجن  يسـ نيا که رميبپذ و کنم قبول توانمينم من»
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 انقلاب تفکّر با مقابله يبرا آموزدشــمن و شــادکن دشــمن يهاوهيشــ تمام از .کند غرق خودش در را

 کهنيا ؛نشد يآزاد کهنيا بخورد  تهمت و انگ فوراً کند، مقابله و مخالفت هم يکس اگر شود؛ استفاده

 «.ديکن وجّهت هارسانه نقش به ديمسؤول شما .ستين کشور تيريمد کهنيا ست؛ين خردمندانه و عاقلانه

(83/1/8903) 

 نيهم به .است تفرقه جاديا ،يانقلاب تفکر حذف يبرا دشـمن يهاحربه گريد از :تفرقه جنديا د(

 ار خود تلاش تمام ،جهان مناطق ريسا و ياسـلام رانيا انيم اختلاف جاديا يبرا آنان، که اسـت جهت

 (21/0/8914) .کننديم

 يگريانقلاب گفتمان ياجتماع کارکرد .2

ــازنهيزم را يانقلاب تفکرات و انيجر يمتعدد موارد در ،ياخامنه الله تيآ  رد مثبت تحولات تمام س

 شيپ ميکرد عم  يانقلاب هرجا ما امام، رحلت از بعد» معتقدند شانيا .دانديم رانيا ياسلام يجمهور

ـــد ناکام و ميماند عق  م،يکرد غفلت يجهاد حرکـت و يگريانقلـاب از هرجـا و ميرفت  «.ميش

 قيتحق شــان،يا نگاه از ياســلام يجمهور يدســتاوردها کام  انيب اســت، ذکر به لازم (81/9/8930)

 به توجه با ريز يدستاوردها به توانيم ،يمورد طور به اما کرد، خواهد دور موضوع اص  از را حاضـر

 :نمود اشاره يگريانقلاب حوزه در ياخامنه الله تيآ اناتيب

 از يناش را انقلاب از پس يهاسال در گرفته صورت يکارها از ياريبس شـان،يا :يخ دبنو  الف(

 رانيا ياسلام يجمهور م،يتحر و جنگ فشار وجود با ها،سال نيا طول در نکهيا .دانديم يانقلاب تفکر

 يارک هر» است دهيعق نيا از يناش برسـاند، يفناور و يعلم يبالا سـطوح به را خود اسـت توانسـته

 ينوع به اســت، شــده ســب  را رانيا جامعه ييايپو که يادهيعق نيا (22/0/8931) .«ديبکن ديتوانيم

 يهاتلاش رغميعل است معتقد ياخامنه الله تيآ .است داده گسـترش ملت انيم را يخودباور هيروح

 درش به رو روز روزبه رانيا کشور در يخودباور ران،يا مردم يخودباور راه سر بر يتراشمانع يبرا اديز

 (82/4/8931) .است

 يهاشياگش و يعلم و يصنعت يهاشرفتيپ ،ياخامنه الله تيآ :يعلم و يصنعگ شارت يپ ب(

 شد، يابرجسته کارم هرجا» :دارد اعتقاد شـانيا .دانديم يانقلاب تفکرات از يناشـ را کارها در گوناگون

 يجاها در بنده را نيا دارد؛ ياکننده نييتع تميولئمس جاآن در مؤمن عنصر کي ديد ت،رف يوقت انسان

ــاهده تجربه به مختلف ــت، لنگ کارها هرجا .امکرده مش ــت نيا خاطر به اس  نيا از آن در که اس

 شود،يم هانيا امثال و يبازقيرف و ضيتبع و فساد و يطلبنفع به منجر که هاييشهيريب و هايمانيايب

 (0/9/8911) «.مياآزموده را فکر نيا ما هم عم  دانيم در نيبنابرا .دارد وجود



 انقلاب پاســداران ســپاه فرماندهان جمع در شــانيا :رانيا ياساالنم يجمه   اقگ ا  و سف ذ ج(

 درمقت يکنون طيشـرا در را رانيا ياسـلام يجمهور آنچه که اسـت داشـته انيب را اعتقاد نيا ياسـلام

ــب  و دهيگردان ــده جهان و منطقه در آن نفوذ س ــت، ش ــت بوده يانقلاب عملکرد و هيروح اس  .اس

(20/4/8931) 
ــ يکارکردها از يکي :نيق اس و مقر ات د  ياسقلنب تفکر تبل   د(  راه ،يقلابان تفکر ژهيو اريبس

 را آن ات،مقرر در يانقلاب فکر تبلور ســب  به ياخامنه الله تيآ .اســت نيقوان و مقررات در آن افتني

 (80/3/8900) .دانديم عم  ملاک و اريمع

 يانقلاب تفکر ياجتماع کارکرد بهبود .3

 را گريد يهاملت توســط رانيا جامعه يآباد مشــاهده ،ياخامنه الله تيآ :رانيا جنمعه يآبند الف(

ــب  که دانديم يعوامل از يکي ــد خواهد س  انيم در و دهيدرنورد را رانيا يمرزها ،يانقلاب تفکر ش

 که بود خواهد هاملت يبرا يدرس ران،يا يآباد مشاهده (81/1/8941) .ابدي گسـترش گريد يهاملت

 ،ياسلام نقلابا تفکر صدور واقع، در .افتي دست شرفتيپ به توانيم ،ياسلام و يانقلاب يتفکر پناه در

 به ستين لازم» معتقدند شانيا .بود خواهد ياسلام يجمهور موفق تجربه دادن نشـان قيطر از صـرفا

 اب،انقل ،ياســلام يجمهور نظام ها،ملت «.ديکن عم  طورنيا دييايب هم شــما» که شــود گفته هاملت

 (81/9/8901) «.رنديگيم درس و ننديبيم را اسلام و رانيا عزّت و ملت نيا يهاتيموفّق

 لهيوس به ديبا مايس و صدا اسـت معتقد ياخامنه الله تيآ : سانسه و هنر ابزا  از يريگبهر  ب(

 با ينســل ديبا شــان،يا نظر به (81/82/8943) .رديگ قرار يانقلاب تفکر خدمت در و گردد  يتبد اعتلا

 که را يکنون يديتقل يساختارها و شوند رسانه عرصـه وارد ،ينيد يمذاق با و حيصـح ديد و اعتقادات

 که دارند باور شــانيا ،يانقلاب رســانه يمحتوا مورد در (1/82/8900) .گردانند متحول هســتند، يغرب

 ست؛ين يکاف م،يکن تکرار يشعار و ييشـهيکل را ييزهايچ نظام، و انقلاب هنيزم در ما کهنيا صـرف»

 زين هنر تياهم باب در (88/3/8919) «.ديايب وجودبه يقيحق باور مردم در شعارها نيا به نسـبت ديبا

 که ييجاآن به تواندينم انقلاب تفکر ،]هنر[ نيا بدون» هک اســت نيا ياخامنه الله تيآ باور و اعتقاد

 :ديفرمايم نيچن شانيا ،يهنر کار ضرورت و تياهم با رابطه در (1/88/8908) .برود است ممکن

 هچ درس  شکل به چه خطابه  شکل به چه زبان  هزار با که يانقلاب فکر  يا اگر

 انا يب در 2912 سووال از  يفقه نظرا  شووکل به چه  يفلسووف افکار شووکل به

 زيچ ندهيآ يهانسول يبرا نشوود  ارضووه هنر قالب در شوده  ارائه امام حضور 

 (22/2/2920) .اس   يا تشيخصوص هنر .بود خواهد ياگانهيب
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ــلام، تيحاکم ،ياخامنه الله تيآ نگاه در :مذاهب بيتقر ج( ــلام حکومت اس  يجمهور و ياس

 نيا .است ريذپامکان يسن و عهيش خصوص به مذاه ،  يتقر با ،يانقلاب تفکرات آن، تبع به و ياسلام

 (23/0/8943) .رديپذ صورت مقاب  جبهه برابر در که است قرار ،يهمدل و  يتقر

 ميژر کي رييتغ به صــرفا گاه چيه ،يانقلاب تفکر :ياسقلنب تفکر د  اساالن  جهنن دغ غه د(

 دگاه،يد نيا ن،يبنابرا .است داشته مدنظر را نيمسلم يتمام مسال  بلکه است، دهيشـياندينم يحکومت

 (8/82/8907) .شد نخواهد منحصر و محدود ييايجغراف چارچوب کي به گاهچيه

 نيا و شد خواهد مانيا تيتقو و خدا با ارتبا  موج  مان،يا قيتعم و تيشـفاف :مننيا قيتعم  (

 (88/88/8904) .کاست خواهد يانقلاب تفکر در تزلزل و لغزش از ،يقو مانيا

 ديهش آثار همچون ييهاتيظرف به شـانيا هرچند :ياسقلنب و ياسالنم تفکرات ي سانس بروز و(

 دتريجد توجه با .شد متوقف يمطهر ديشـه در توانينم که دارند اعتقاد اما کنند،يم هيتوصـ يمطهر

 انقلاب يبرا چالش جاديا به منجر که کشــور داخ  به يواردات افکارات ورود و يفکر يازهاين شــدن

 .نمود هاستفاد يخوب به امکانات يتمام و يفرهنگ و يفکر ميعظ يهاهيسرما از ديبا شود،يم ياسـلام

(4/2/8919) 

 به ارههمو ،ياسلام انقلاب با متخاصم جبهه :ج اسنن و سخبانن قيطر از ياسقلنب اتکن  ت او  ز(

 .ستين فروگذار ينلاش چيه از کار، نيا يبرا و است بوده ياسلام يجمهور ينابود و زدن ضربه دنبال

 يانقلاب فکر و انقلاب يهاهيپا چنانآن ديبا» :است معتقد تفکر، نيا با تقاب  مقام در ياخامنه الله تيآ

 نيا يانقلاب حرکت در يريتأث عمرو، و ديز و آن و نيا بودن زنده و مُردن که باشد مستحکم نجايا در

ــور ــ هفيوظ نيا نگذارد؛ کش ــاس ــپاه نخبگان ياس ــور نيا يانقلاب نخبگان ههم و س ــت کش  «.اس

 کشور يبرا يگريانقلاب و نيتد استعداد، تجربه، علم، از سرشار ياندهيآ تحقق شـانيا (20/4/8931)

 به ياخامنه الله تيآ (89/87/8930) .دانديم ممکن کشور سـراسر در ينخبگ يهاهسـته قيطر از را

 و هيروح افتني ادامه کشور، ياصل مسئله اسـت معتقد و داده قرار خود سـخن مخاط  را جوانان خاص، طور

 يعتداف و يسازتيمصون هجنب شـان،يا نظر از يانقلاب دگاهيد تداوم (24/1/8930) .اسـت يانقلاب يريگجهت

 نيچن را نماندن يانقلاب خطر شانيا (28/2/8932) .شـود توجه آن به ياسـاسـ ازين کي عنوان به ديبا و دارد

 (81/9/8930) .«خورد خواهد يليس اسلام» :که کشديم ريتصو به

 که اســت يدقت ازمندين ،يانقلاب تفکر و معارف غيتبل :اسقلنب معن ف غيتبل د  ح ز   ساانل  ح(

 و اســتعدادها نيا اگر» شــان،يا دهيعق به .دانديم موجود هيعلم يهاحوزه در را آن ،ياخامنه الله تيآ

 درست غيتبل کي سـمت به يحيصـح شـک  به شـود،يم مشـاهده يگاه که ييهاذوق و اهتيخلاق

 (0/3/8941) «.ميستين يزيچ محتاج گريد ما شود، تيهدا



 شــان،يا هديعق به که ياســلام و يانقلاب تفکرات و اتانيجر :ياسقلنب يروهنيس به خنص ت جه ط(

 ديبا هســتند، متخاصــم جبهه هجمه مورد و بوده کشــور نيا در مبارک و مثبت تحوّلات ههم اســاس

 (27/3/8900) .شود کار و يزيربرنامه هاآن يرو قتاًيحق و دنريگ قرار توجه مورد گرانيد از شتريب

ــطح در که ييهاراه از يکي :مقنوم  و اسگفنضااه (ي  تيتقو و اياح موج  اســلام، جهان س

 :دارديم انيب شــانيا .اســت مقاومت و انتفاضــه شــد، خواهد ســازش محور با مبارزه و يگريانقلاب

 زين تشکس يالگو حالنيدرع .ديرس يروزيپ به خسـارت، تحمّ  البته و مبارزه و مقاومت با توانيم»

 گرفتن دست در صلح ييگدا کاسـه و سـازشـکارانه يهاروش به بسـتن دل آن و ماسـت يرو شيپ

 است  ياسرال يهاخواسته کطرفهي  يتحم تينها در و کشـاندن ذلّت به ر،يتحق زين آن جهينت .اسـت

 (1/2/8917) «.ميکرد مشاهده ناًيع زين را نيا که

 جهينت

 در هک است ياخامنه الله تيآ حضرت انقلاب، معظم رهبر سخنان در پرکاربرد يهاواژه از يگريانقلاب

 در ار يمعان و ميمفاه از يامجموعه واژه، نيا .است گرفته قرار يشتريب استفاده مورد ر،ياخ يهاسـال

ــت نهفته خود ــ و  يتحل ازمندين که اس ــت يبررس  نيا وانتيم گفتمان، يليتحل چارچوب بر بنا .اس

 در نکهيا هب توجه با .گرفت نظر در ياخامنه الله تيآ ياسيس شهياند در يگفتمان عنوان به را موضـوع

 آن ياعاجتم يکارکردها هم و يگريانقلاب گفتمان يدرون نييتب موارد هم ،ياخامنه الله تيآ اناتيب

 مذکور موضــوع  يتحل يبرا يخوب چارچوب توانديم فرکلاف نورمن يســطح ســه دگاهيد دارد، وجود

 و نيتکو رب مؤثر عوام  ريتفس به هم پردازد،يم يگريانقلاب يدرون فيتوص به هم که يچارچوب باشد؛

 نييتب را آن يســـازتيريغ و گفتمان ياجتماع يکارکردها نکهيا هم و دارد توجه گفتمان تطور

 .دينمايم

 اســت، قتد ازمندين يگريانقلاب گفتمان يدرون فيتوصــ در آنچه ،ياخامنه الله تيآ اناتيب طبق

 يتقوا و دشمن برابر در تيحساس ،يخواهيآزاد ،يارزشـمدار ،ييگراآرمان يگفتمان يهادال به توجه

   .پردازنديم يگريانقلاب يمعنا تيتثب به ،يارزشمدار يمرکز دال  يذ که باشديم ياسيس ـ ينيد

 له، ظممع اناتيب به توجه با و گريکدي با ييمعنا يهادال ارتبا  بهبود و مذکور يبندصــورت در

 موج  واندتيم آن، به توجه نکهيا اي و کرده تيتقو يبندصورت نيا گاه که شد شناخته مؤثر يعوامل

 نقش خ،يتار در يگريانقلاب ارزشــمند نهيشــيپ :از عبارتند عوام  نيا .باشــد مذکور يمعنا اســتحکام

 .اجتماع حوزه در آن ينهاد افتني انيجر و انقلاب مفهوم يسازواژه تفکر، نيا مبلغان اثرگذار
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 گفتمان ييمعنا دانيم نخست، سطح :داد خواهد پوشش را ياساس دوسـطح زين يگريانقلاب نييتب

 به وجهت با البته .يگريانقلاب گفتمان ياجتماع کارکرد دوم، ســطح و اســت آن يســازتيريغ زانيم و

 هم نکته نيا به ديبا ست،ين ماوقع شرح و دارد يزيتجو جنبه ياخامنه الله تيآ اناتيب از يبرخ نکهيا

 .شوديم فهم متخاصم جبهه يهااستيس با يگريانقلاب گفتمان يسـازتيريغ حوزه در .داشـت توجه

 و رسانه ابزار از هاستفاد ران،يا جامعه يمحاسبات دستگاه رييتغ ،يانقلاب تفکر ديشد سانسور با جبهه نيا

 ياجتماع يکارکردها حوزه در .دارد يگريانقلاب تفکر در انحراف جاديا و امحا در يســع تفرقه، جاديا

 تفکر بلورت و رانيا ياسلام يجمهور اقتدار و نفوذ ،يعلم و يصنعت شرفتيپ ،يخودباور به توانيم زين

 يانقلاب کرتف ياجتماع کارکرد بهبود يبرا شـانيا زاتيتجو ن،يهمچن .کرد اشــاره نيقوان و مقررات در يانقلاب

 کرتف در اســلام جهان دغدغه مذاه ،  يتقر رســانه، و هنر ابزار از يريگبهره ران،يا جامعه يآباد :از عبارتند

 رســالت خبگان،ن قيطر از يانقلاب افکار تداوم ،يانقلاب و ياســلام تفکرات يرســان بروز مان،يا قيتعم ،يانقلاب

 .يانقلاب يروهاين به خاص توجه انقلاب، معارف غيتبل در حوزه
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 .11/12/1833خيت ر

 يرؤس  و يع ل آم(زش و فرهنگ وزجرت مساو(ال  و ريوز  جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .21
 .28/1/1833 خيت ر در کش(ر سرجسر يه دجنشگ ه

 .23/1/1833 خيت ر در ( يروح ن جز يجمب  جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .22

 .11/3/1833 خيت ر در ح(زه شبر هکنگر يجعض   جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .28
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 .1/12/1833 خيت ر در ( يروح ن جز يجمب  جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .21

 خي رت در ىجسال  غ تيتبل سا زم   ىهنر ح(زه ىجعضا  ب   جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .21

1/11/1831. 

 .23/1/1838 خيت ر در مرد  مختلف جقش ر  جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .23

 .11/8/1831 خيت ر در (ره)ينيخم جم   حضرت جرتح ل س لگرد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .23

 خيت ر در ييدجنشاام( يتشاالّله  يجعضاا  جز يجمب  جريد در يجخ منه جللهتيآ  نا تياب .23

11/3/1831. 

 خيت ر در يفرهنگ جنقال  يع ل يشاا(رج يجعضاا   جريد در يجخا منه جللاهتياآ  نا تياب .23

23/3/1831. 

 خيت ر در تهرج  دجنشااگ ه ييدجنشاام( جيبساا يجعضاا   جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .83

11/11/1833. 

 .21/3/1833يميبس   يدجنشم( جز يجمب  جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .81

  تيرنشاا رج يسااردب و مسااو(ل رج يم  پ سااخ و پرساا  جلسااه در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .82

 .1/12/1833 خيت ر در ييدجنشم(

 در رج يج يجسااالم يجمه(ر نظ   ک رگزجرج  و مسااو(ال   جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .88

 .13/1/1833 خيت ر

 خيت ر در نيفلسااط جنتف ضااه جز تيحم  يجلمللنيب کنفرجنس  يگشاا  مرجساام در  ن تيب .81

1/2/1833. 

 خيت ر در   شببمهين  يع من سبت به مرد  مختلف جقشا ر  جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .81

83/3/1831. 

 .3/2/1838 خيت ر در مطهر حلمت يجه ن  يهم  به يجخ منه جللهتيآ   يپ .83

 .11/3/1838 خيت ر در م يس و ص ج س زم   مسو(ال   جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .83

 .1/8/1831 خيت ر در يميبس   يدجنشم( جز يجمب  جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .83

 جهل يجه ن مممع نيچه رم در کنن ه شاارکت هم ن  يم  جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .83

 .23/1/1833 خيت ر در (ع) تيب
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 .22/3/1833 خيت ر در کرم نش ه جست     يميبس  جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .13

 .11/11/1833 خيت ر در تهرج  جمبه نم ز يه خطبه .11

 خي رت در يدجنشااگ ه و يح(زو هختيفره ب ن(ج  جز يجمب  جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .12

21/2/1832. 

 .11/8/1831 خيت ر در )ره(ينيخم جم   حضرت رحلت س لروز در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .18

 .23/1/1831 خيت ر در   يدجنشم( جز ىجمع  جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .11

 خيت ر در ىرهبر خبرگ   مملس ىجعضاا  و سيرئ  جريد در يجخ منه جللاهتياآ  نا تياب .11

12/3/1831. 

 خيت ر در ىجسااال  جنقال  پ ساا جرج  سااپ ه فرم ن ه    جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .13

21/3/1831. 

 جرج پ ساا  سااپ ه يي يدر يروين ک رکن   و فرم ن ه    جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تياب .13

 .1/3/1831 خيت ر در آن   يه خ ن(جده و يجسالم جنقال 

 «جفرد  نخبگ » يمل  يهم  نينهم در کنن گ  شاارکت  جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .13

 .22/3/1831 خيت ر در

 هيمعل ح(زه يفضال و طال  ن گ  ينم  مممع يجعضا   جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .13

  .21/12/1831 خيت ر در قم

 خي رت در ن)ع(يحساا جم   يپ ساا جر تيترب و ىجفساار دجنشااگ ه در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .13

8/8/1831. 

 .11/8/1831 خيت ر در )ره(ينيخم جم   جرتح ل س لگرد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .11

 .12/3/1831 خيت ر در   يدجنشم( و آم(زج دجن   جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .12

 .23/3/1831 خيت ر در جصفه   مرد   جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .18

 ب  فيرش دجنشگ ه آورم جل يميبس   يدجنشم( و نخبگ    جريد در يجخ منه جللهتيآ  ن تيب .11

 .18/13/1831 خيت ر در جنقال  رهبر
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