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الگوي پاسداري از انقالب اسالمي؛ مطالعه بيانات مقام معظم رهبري
1

اکبر محمدعلیزاده

چکيده
در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی -اکتشافی است ،تالش شده تا بر مبناى روش
«نظریهپردازی داده بنیاد» در مطالعات علوم انسانی ،از مجموعهی بیانات و دیدگاههای رهبر معظم انقالب
اسالمی ،در روز پاسدار ،الگوی «پاسداری از انقالب اسالمی» متناسب با روششناسی تحقیق ،سؤاالت و
اهداف تحقیق و انتظارات ایشان تدوین و ارائه شود .سؤاالت تحقیق ناظر به شناسایی و معرفی مفاهیم،
مقولهها و فرامقولههای رویشیافته از درون دادههای اولیه میباشد .در این تحقیق ،منابع مورد استفاده (شامل:
بیانات ،خطبهها ،پیامها ،احكام و فرمانها و مصاحبههای مقام معظم رهبری) طى سالهاى  1368تا 1395
(در زمان رهبری ایشان) میباشد که با نمونهگیری نظری و بهصورت تمامخوانی تا رسیدن به اشباع ،مورد
مطالعه قرار گرفته است و با استفاده از سه نوع کدگذاری (مفهومسازی) باز ،محوری و انتخابی در روش
نظریهپردازی دادهبنیاد 317 ،کد/مفهوم 45 ،مقوله و  5فرامقوله(بعد) پارادایمیک به نامهای متغیرهای علَی
(با پوشش دادهای 14.51درصد) ،متغیرهای زمینهساز (با پوشش دادهای  32.81درصد) ،متغیرهای بازدارنده
(با پوشش دادهای  15.14درصد) ،مقولههای راهبردی (با پوشش دادهای  17.67درصد) و مقولههای پیامدی
(با پوشش دادهای  19.87درصد) بهدست آمد .مفهوم «پاسداری از انقالب اسالمی» بهعنوان مقوله محوری
الگوی انتخاب شده و در پایان تحقیق پیشنهادهایی برای محققین آینده و نهادهای مرتبط با این مفهوم ارایه
گردیده است.
کليد واژهها :پاسداری ،انقالب اسالمی ،الگو ،نظریهپردازی دادهبنیاد ،مقام معظم رهبری.
این مقاله برگرفته از نتایج و یافتههای مطالعهی انجام شده با عنوان «تحلیل و راهجویی از بیانات رهبر معظم
انقالب اسالمی در سوم شعبان (سالروز والدت امام حسین(ع) و روز پاسدار» در پاییز سال  1394در مرکز باقرالعلوم(ع)
میباشد.

* .این مقاله برگرفته از نتایج و یافتههای مطالعهی انجام شده با عنوان «تحلیل و راهجویی از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در
سوم شعبان (سالروز والدت امام حسین(ع) و روز پاسدار» در پاییز سال  1394در مرکز باقرالعلوم(ع) میباشد.
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اّلل يوف ِإليكـم وأنتـم ال تظلمو »؛ هر نیرویی در
تعل ُمون ُه ُم اّلل يعل ُم ُـه ْم وما ت ِنفقـوا ِمن ش ْي ٍء ِفي س ِب ِيل ِ
قدرت دارید ،برای مقابله با آنها[دشمنان] ،آمـاده سازید! و (همچنین) اسبهای ورزیده (برای میدان
نبرد) ،تا بهوسیله آن ،دشمن خ دا و دشمن خویش را بترسانید! و (همچنین) گروه دیگری غیر از اینها را،
که شما نمیشناسید و خدا آنها را می شناسد! و هر چه در راه خدا (و تقویت بنیه دفاعی اسالم) انفاق کنید،
بهطور کامل به شما بازگردانده میشود و به شما ستم نخواهد شد( .سوره انفال ،آیه .)60
انقالب اسالمی ایران به رهبری معمار کبیر آن ،حضرت امام خمینی(ره) در سال  1357با «زیربنای
جهانبینی توحیدی اسالم» و با محوریّت والیت فقیه و شعار «نه شرقی و نه غربی» در شرایطی پدید
آمد و نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر مردمساالری دینی را بنا نه اد که جهان در میان تقابل
گفتمان های مادّی و الحادی به دو اردوگاه شرق و غرب مبتنی بر مكاتب فكری لیبرالیسم غربی و چپ
مارکسیسم تقسیم شده بود .در چنین شرایطی انقالب اسالمی به عنوان یک مكتب فكری الهی و
اسالمی ،گفتمان جدیدی را به بشریت عرضه نمود.
بنیانگذار و ره بر کبیر انقالب اسالمی ،حضرت امام خمینی(ره) در مسیر استقرار نظام اسالمی و
تشكیل الگوی حكومتی «جمهوری اسالمی» با درایت و هوشمندی حكیمانه ،دستور تشكیل نهادهای
انقالبی را دادند .در این میان ،تشكیل سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین ،نقطهی عطفی در موفقیتهای
انقالب و تضمینی برای پاسداری از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن تلقی میشد و عملكرد موفق
ایندو ،در همهی عرصهها ،این حقیقت و ادعا را به اثبات رساند (محمدعلیزاده.)12 :1394 ،
سپاه به لحاظ ماهیتی بدون انقالب اسالمی هویت پیدا نمیکند و این نهاد مقدس ،نقش تعیینکنندهای
در حرکتهای انقالب (گذشته ،حال و آینده) دارد .انقالب اسالمی شتاب بسیار زیادی بهخود گرفته است و
هر روز وارد عرصهها و موضوعات جدید میشود .در چنین شرایطی و در دههی چهارم ،سپاه پاسداران نیز
همگام با حرکتها و جهتگیریهای انقالب باید نقش و رسالت خود را بهخوبی شناخته و در زمینهها و
عرصههای مورد نیاز انقالب ایفا نماید .در این راستا ،بازخوانی و مطالعهی مستمرّ بیانات و رهنمودهای
رهبران انقالب اسالمی برای درک صحیح و فهم درست رسالت پاسداری از انقالب اسالمی مهم و اساسی
است (فروغی جهرمی.)15-17 :1391 ،
این نهاد مردمی و انقالبی با سابقهی درخشان خود در آزمونهای سختی چون هشت سال دفاع مقدس،
مبارزه با گروهکهای معاند و ضدانقالب ،تقویت بنیه دفاعی کشور ،تولیـد علم و فناوری ،حفاظت از
شخصیتها ،امنیت پرواز هواپیمایی ،نقشآفرینی در عرصهی سازندگی ،محرومیتزدایی و ...توانسته است
در مقاطع مختلف انقالب ،حضور و نقش کمنظیر و تعیینکنندهی خود را به اثبات رساند (جعفری.)1390 ،
این کالم زیبا و ماندگار از حضرت امام خمینی(ره) که فرمودند« :اگر سپاه نبود کشور هم نبود» (صحیفه
امام ،ج)314 :9؛ سندی بر اهمیت و جایگاه ویژهی پدیدهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.
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مروری بر گذشته ی این نهاد انقالبی ،بیانگر تأثیرگذاری آن در عرصههای متنوّع نقشآفرینی و
موفقیت در اجرای رسالت و مأموریت های ذاتی و محوله بوده است و اگر سپاه میخواهد همچون گذشته
در پیشبرد اهداف واالی انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی نقش فوقالعادهای ایفا نماید و
رسالت خطیر خود را بهنحو مطلوب ،پی گیری کند ،باید همچنان در مسیر اسالم و انقالب اسالمی ،در
اطاعت همهجانبه از رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی باشد .بی تردید در این مسیر مبارک ،توجه و
بازخوانی مكرّر و مستمرّ مجموعهی بیانات ایشان در دیدار پاسداران و بسیجیان میتواند هدایتگر سپاه
باشد .بهویژه بیانات ایشان در «سوم شعبان» سالروز والدت امام حسین(ع) که بهنام «روز پاسدار»
نامگذاری شده است ،منبع غنی و ارزشمندی برای بازشناسی و ترسیم هوّیت واقعی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی میباشد.
آنچه در این کار تحقیقی آمده ،مجموعهی دیدگاه ها و رهنمودهای رهبر معظم انقالب در روز پاسدار
می باشد که خطاب به فرماندهان ،مسئوالن و آحاد پاسداران بیان شده است .در این نوشتار تالش شده
است تا بیانات ایشان در روزهای پاسدار ( 19سخنرانی) از ا بتدای رهبری و زعامت ایشان ،با یک الگوی
استنباطی صحیح ،جمعآوری ،احصاء ،کدبندی (مفهومسازی) ،عنوانگذاری و مقولهسازی شده و بدون
دخل و تصرف در متون و ادبیات بیانات ،ولی با یک روش و منطق درست و اصولی ،مطالب تقطیعشده
در قالب الگوی پارادایمی پاسداری از انقالب اسالمی سازماندهی و ارائه شود.
علیرغم اینكه هر سال همزمان با والدت امام حسین(ع) ،بحثهای زیادی از سوی ایشان در جهت
تبیین ابعاد مختلف این موضوع بیان شده است ،معاالسف اقدام مناسب و مطلوبی از سوی اندیشمندان و
محققین در این موضوع انجام نگرفته است .این تحقیق ،تالشی هر چند اندک در این راستا است تا بتوانیم با
یک نگاه علمی و کاربردی ،منظومهی فكری ایشان را مورد کنكاش و بررسی قرارداده و الگوی «پاسداری از
انقالب اسالمی» را از منظر ایشان احصاء و ارائه نماییم.
اهداف و سؤاالت پژوهش
با توجه به اهمیت و جایگاه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آراء و اندیشهی رهبران انقالب اسالمی و ضرورت
تبیین نظری این موضوع ،پژوهش حاضر با هدف ارائهی الگوی پارادایمی پاسداری از انقالب اسالمی مبتنی بر
دیدگاه و منظومهی فكری مقام معظم رهبری در بیانات روز پاسدار هر سال ایشان که در جمع فرماندهان،
مدیران و آحاد پاسداران انقالب اسالمی ایراد نمودهاند انجام گردیده و به دنبال پاسخگویی به سؤاالت اصلی و
فرعی زیر میباشد.
سؤال اصلي

الگوی «پاسداری از انقالب اسالمی» از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی ،حضرت آیت اهلل خامنهای در
چارچوب بیانات ایشان در روز پاسدار چیست؟
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با توجه به سؤال کلی فوق ،سؤاالت فرعی پژوهش عبارتند از:
1ـ متغیرهای علّی پاسداری از انقالب اسالمی کدام است؟
2ـ متغیرهای بازدارنده برای پاسداری از انقالب اسالمی کدام است؟
3ـ متغیرهای زمینهساز پاسداری از انقالب اسالمی کدام است؟
4ـ چه راهبردهایی برای پاسداری از انقالب اسالمی وجود دارد؟
5ـ پیـامدهای پاسداری از انقالب اسالمی کدام است؟
از آنجا که این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی است و در این نوع از تحقیقات در مورد نتایج و پاسخها
پیشبینی صورت نمیگیرد ،سؤاالت کلّی و عمومی مطرح میشود و جمعآوری دادهها (از قبیل متون
سخنرانی یا مصاحبه ها) و تجزیه و تحلیل آنها از طریق توصیف رویدادها و منتج از موضوعات اصلی است،
این تحقیق فرضیهای ندارد.
تعریف مفاهيم و اصطالحات
الگو

1

«الگو» در زبان فارسی در مفاهیمی چون مدل ،سرمشق ،اسوه ،مثال و نمونه (لغتنامه دهخدا ذیل کلمه
الگو) ،بهکار میرود .منظور از الگو؛ تصویری است که از واقعیتها و روابط موجود گرفته شده و نشانگر
متغیرهای موجود ،نحوه ی ارتباط آنها و نتایج حاصل از کنش و واکنش آنهاست .بهعبارتی دقیقتر «الگو»
یک طرح پیشنهادی است که دریافت ما از دنیای خارج را توضیح میدهد ،چشماندازی را ارائه میکند و
راههای سادهکردن پیچیدگیهای آن را نشان میدهد ،به پژوهشگر میگوید چه چیزی مهم است و روند
علت و معلولی پدیدهها چیست؟ (عصاریاننژاد.)66 :1386 ،
از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی« ،الگو» ،نقشه جامع است؛ به ما میگوید که به کدام طرف ،به کدام
سمت ،براى کدام هدف داریم حرکت میکنیم (خامنه ای)1389/09/10 ،؛ الگو یک وسیله و معیار و میزانى
است براى اینكه آن کارى که انسان مىخواهد انجام دهد ،با آن تطبیق داده شود (خامنهای.)1387/06/30 ،
استراوس و کوربین نیز «الگو» را چنین تعریف مینمایند :الگو همان مدلهای طبقهبندی و ارتباط
میان مفاهیم و مقوالت پروده در نظریه است که در دو سطح توصیفی و نظری ارایه میشود .الگوها
زمانی شكل میگیرند که مقولهها در امتداد ابعاد مختلف ردیف شده باشند (استروس و کوربین:1390 ،
.)140
وجود این مفهوم(الگو) برای جمعآوری ،سازماندهی ،طبقهبندی و مفهومسازی دادهها و در نهایت ظهور و
پیدایش الگوی پاسداری از انقالب اسالمی از درون دادههای کیفی مرتبط با مقام معظم رهبری ،ضروری
است.
)1. Pattern (model
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پاسداري

پاسداری در لغت به معنای نگهبانی ،محافظت و حراست از چیزی است و بر این مبنا ،انواع و مصادیقی
گوناگون دارد؛ گاه پاسداری ،محافظت و حراسـت از جان ،مال ،ناموس و آبروست که عقل و شرع به آن
توصیه میکند (یوسفیان.)6 :1387 ،
این نام [پاسداری] ،هیچ معنای دیگری جز حفاظت و حراست با همه توان و با بذل جان در راه حفظ
انقالب نداشت . ...اصل و لُبّ قضیه ه م در عنوان پاسداری ،این است که انسان حاضر باشد برای حراست
از این انقالب و از این نظام از خود بگذرد (خامنهای )1369/11/29 ،ایشان در جای دیگری می فرمایند:
«هویت سپاه که هویت پاسدارى است ،به معناى یک مفهوم محافظهکارانه تلقى نشود .پاسدارى؛ یعنى
نگه داشتن ،حفظ کردن .این حفظ کردن را میتوان با یک تفسیر محافظهکارانه معنا کرد .یعنى بگوئیم
وضع موجود انقالب را حفظ کنیم؛ من این را نمی گویم .حفظ انقالب به معناى حفظ وضع موجود نیست.
چرا؟ چون انقالب در ذات خود یک حرکت پیشرونده است ،آن هم پیشرفت پرشتاب .به کجا؟ به سمت
هدفهاى ترسیم شده .هدفها عوض نمیشوند» (خامنهای.)1390/04/13 ،
در اصل  150قانون اساسی آمده است« :سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در نخستین روزهای
پیروزی انقالب اسالمی تشكیل شد ،برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقالب اسالمی و دستاوردهای
آن پا برجا میماند .ح دود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت
نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همكاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون مشخص
میشود».
در ماده اول اساسنامه سپاه آمده است« :سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،نهادی است تحت فرماندهی
عال ی مقام رهبری که هدف آن نگهبانی از انقالب اسالمی ایران و دستاوردهای آن و کوشش مستمر در
راه تحقق آرمانهای الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران و تقویت
کامل بنیه دفاعی جمهوری اسالمی از طریق همكاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و
سازماندهی نیروهای مردمی میباشد».
و در ماده  ،34پاسدار اینگونه تعریف شده است« :پاسدار به فردی اطالق میشود که برای جهاد همه
جانبه در راه خدا و نگهبانی از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن بهعنوان وظیفه شرعی با داشتن
شرایطی 1به عضویت سپاه پاسداران در آمده باشد.
نظریهپردازي دادهبنياد

2

نظریهپردازی دادهبنیاد ،یک روششناسی «استقرایی» کشف نظریه است که این امكان را برای پژوهشگر
فراهم میآورد تا گزارشی نظری از ویژگیهای عمومی موضوع پرورش دهد ،درحالیکه بهطور همزمان،
 .1در اساسنامه پنج شرط بیان شده است.
2. grounded theory
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پایهی این گزارش را در مشاهدات تجربی دادهها محكم میسازد(.مارتین و تورنر141 :1986 1،؛ فرناندز،
)84 :2004
نظریهپردازی دادهبنیاد ،با ارائهی یک روش سیستماتیک دقیق برای مفهومسازی میتواند این محققان را
یاری کند .تئوریهای استخراجشده از روش نظریهی دادهبنیاد بهصورت استقرایی از پدیدهی مورد مطالعه
منشعب میگردند .این تئوری از طریق جمعآوری سیستماتیک دادههای تجربی و تجزیه و تحلیل آنها
کشف و توسعه داده میشوند .جمع آوری اطالعات و بسط نظریه ،ارتباط تنگاتنگی با یكدیگر دارند .در
نظریهی دادهبنیاد تحقیق با یک تئوری و سپس اثبات آن آغاز نمیشود بلكه روند تحقیق با یک حوزه
مطالعاتی شروع گردیده و بهتدریج موارد مرتبط پذیرا میگردند (کوربین و استراوس.)50 :1998 ،
پيشينهي پژوهش
علیرغم اینكه سپاه پاسداران انقالب اسالمی و هویت آن ،امروزه یكی از سازمانها و نهادهای مؤثر و پیشرو
در فرایند رشد و توسعهی انقالب اسالمی بود و در منظومهی فكری رهبران انقالب اسالمی ،تصریح و مورد
تأکید قرار گرفته است ،معأالسف تحقیقات و تألیفات درخور شأن و جایگاه این پدیدهی ارزشمند تا بهحال
انجام نگرفته است .در ادامه برخی مطالعات و پژوهشها انجام گرفته بهطور مختصر ارائه میشود:
شاید یكی از کارهای ارزشمند و جامعی که در خصوص سپاه انجام گرفته ،مجموعهی کتابهای چند
جلدی «سپاه در گذر انقالب» است که به همت روابطعمومی سپاه تدوین و چاپ شده است .در این
مجموعه همهی پیامها ،بیانیه ها ،مكاتبات مهم ،اخبار و ...از سپاه ،از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی در
سال  1357جمعبندی شده و با یک محوربندی عمومی در قالب کتابهای مسلسل عرضه شده است.
محمدعلیزاده ( )1394با یک رویكرد استنباطی و با توجه به روشهای اکتشافی تحقیق ،توانسته
است مجموعهی بیانات رهبر معظم انقالب را در یک مجموعهای با نام درسهای مستمر پاسداری از
انقالب اسالمی جمعآوری و با یک دستهبندی کلی و عمومی از طریق مرکز باقرالعلوم(ع) به چاپ
برساند .مقاله حاضر تالش نموده است یک نگاه و رهیافت تئوریک بر مطالب کتاب مذکر داشته باشد.
در تحقیقی دیگری فروغی جهرمی ( )1391در یک اقدام مناسب ،کلیهی بیانات رهبر معظم انقالب
اسالمی را که در جمع فرماندهان ،مدیران ،بسیجیان و آحاد پاسداران انقالب اسالمی ایراد شده است
جمعبندی و بعد از محوربندی و عنوانگذاری متن بیانات ،در قالب کتابی با عنوان سپاه پاسدان انقالی
اسالمی به چاپ رسانده است .این کتاب بهعنوان یک مرجع میتواند مورد استفادهی محققان و دانشجویان
قرار بگیرد.
تحقیق دیگری با عنوان بار معنایی و بازتعریف مفاهیم سپاه پاسداران انقالب اسالمی توسط محمد
علیزاده ( )1395انجام گرفته است که در آن ،بیانات مقام معظم رهبری در بیست و یكمین مجمع سراسری

1. Martin & Turner
2. Fernández
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فرماندهان و مدیران در  26شهریور  1394با یک الگوی تبیین و با استفاده از سایر بیانات ایشان در
خصوص سپاه پاسداران بازتعریف و جانمایی مفهومی شده و در قالب کتابی با همین عنوان ارائه شده است.
پژوهشگاه اسالمی قم ،وابسته با حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه از جمله مراکز علمی و دانشگاهی
میباشد که در خصوص فرایند شكلگیری ،تاریخ ،هویت و ویژگیها ،شاکلهمعنوی و ...سپاه کتابها و
مقاالتی را تدوین و منتشر نموده است.
بررسی پژوهشهای انجامگرفته در این حوزه نشان میدهد علیرغم اینكه بررسیها و گزارشهای
خوبی در خصوص ماهیت سپاه پاسداران انقالب اسالمی وجود دارد ،ولی تقریباً هیچ تحقیق کاملی در
خصوص بیانات مقام معظم رهبری در سوم شعبان هر سال که مصادف با میالد باسعادت امام حسین(ع)
و روز پاسدار میباشد ،انجام نشده است .امید است این تحقیق بتواند خالً مذکور را پرنماید (إنشاءاهلل).
روششناسي پژوهش
استراتژی پژوهشی این تحقیق« ،نظریهپردازی دادهبنیاد» است .این استراتژی گرایش به تحقیق کیفی
دارد که با همكاری گلیسر و استراس رشد و توسعه یافته است (خان محمدی .)17 :1389 ،استراتژی
«نظریهپردازی دادهبنیاد» ،نوعی روششناسی عمومی برای تدوین تئوریهایی است که در دادههای
گردآوری شده و تحلیل شده بهصورت نظاممند ریشه دارد .هدف نهایی این استراتژی ،ارائه تبیینهای
جامع تئوریک درباره یک پدیده خاص است که بهصورت استقرایی از مطالعه آن پدیده حاصل میشود
(داناییفر .)3 :1387 ،در واقع ،مبناى استنتاجى این روش استقراء 1است؛ یعنى بهدست آوردن نظریه
بهطور استقرایى از مطالعهی پدیده؛ بهعبارت دیگر نظریه را باید از طریق برخی روشهای سامانمند،
کشف ،کامل و اثبات کرد (استراس و کوربین.)1385 ،
جامعهي آماري و حجم نمونه

جامعهی آماری در پژوهش حاضر ،مجموعهی بیانات وسخنرانیهای رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت
آیت اهلل خامنهای(مدظله) در سوم شعبان هر سال در دوران رهبری ایشان (از سال  1367تا )1392
میباشد .از آنجا که در این تحقیق ،احصاء و استخراج گزارههای اولیه بهصورت تمامخوانی و در مراحل
مختلف کدگذاری انجام گرفته است لذا حجم نمونه با جامعهی آماری برابر است.

1. Induction
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روش تجزیه و تحليل دادهها

در این تحقیق برای پاسخ به سؤاالت پژوهش و تحلیل دادههای بهدست آمده از قابلیتها و ابزارهای
مختلف روش «نظریهپردازی دادهبنیاد» 1از قبیل کدگذاری باز 2،کدگذاری محوری 3و کدگذاری انتخابی
استفاده شده است .فرایند کلی اجرای این روش در نگارهی شماره ( )1نشان داده شده است.

4

دادهها


نشانگره

مفاهيم

مقولهها


تئوري

ا

شکل  :1مدل فرایند اجراي نظریهپردازي دادهبنياد (استراوس 1390 ،و داناییفرد)1384 ،

با توجه به امكانات و قابلیتهای مناسبی که نرمافزار  Atlas.tiبرای انجام تحقیقات با روش
«نظریهپردازی دادهبنیاد» در اختیار محقق قرار میدهد لذا ما نیز در تحلیل دادهها از آن بهره بردهایم.
البته واضح است که نرمافزار فقط میتواند در سازماندهی و بازیابی دادهها به پژوهشگر کمک نماید و
نمیتواند بهتنهایی دربارهی دادهها قضاوت کند (عابدیجعفری.)162-165 :1390 ،
محاسبه اعتبار و پایایي
5

محققان کیفی ،هنگامی که از روایی تحقیق صحبت میکنند معموالً به واژههایی همچون «باور پذیریی»،
«قابل دفاع» 6و «امانتدار» 7بودن اشاره میکنند (فقیهی و علیزاده .)11 :1384 ،با پذیرش این معیار بهعنوان
شاخصهای تحقیق کیفی ،تحقیق حاضر به دلیل نقل دادهها (عین بیانات رهبران انقالب اسالمی) از اسناد
معتبر و انتساب دادهها به منبع ولی فقیه و رهبری جامعهی اسالمی هر دو شاخص«باور پذیریی» و «قابل
دفاع» را در حد باالیی دارا میباشد (مهرابی و دیگران.)16 :1390 ،
پایایی ،بیانگر پایداری و تشابه نتایج اندازهگیری در دورههای مختلف زمانی است .موضوع «پایایی» در
تحقیق کیفی ،نسبت به روایی ،کمتر مورد مناقشه بوده است .از آنجا که روایی بدون پایایی نمیتواند وجود
داشته باشد ،نشان دادن اولی برای اثبات دومی کافی است (محمدعلیزاده و والیتی« .)127 :1396 ،ممیزی

1. grounded theory methodology
2. Open Coding
3. Axial Coding
4. Selective Coding
5. plausible
6. Defensible
7. Trustworthiness
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تحقیق» را میتوان بهمنزلهی روش خوبی برای بهبود قابلیت اطمینان پیشنهاد کرد و آن عبارت است؛
بررسی فرآیند و محصول تحقیق توسط داوران برای سازگاری آنها (مایز و پوپ.)52-50 :2002 ،
برای سنجش روایی تحقیق ،عالوه برا اینكه مفاهیم و مقولههای انتخابی با مطالعه مبانی نظری ،پیشینه
تحقیق ،اهداف تحقیق و منبع مورد بررسی انتخاب شدند ،نظریات و رهنمودهای گروهی از خبرگان نیز در این
خصوص لحاظ شده و قبل از کدگذاری ،جرح و تعدیل نهایی بهعمل میآید .در این تحقیق از روش هولستی
برای محاسبه پایایی تحقیق استفاده شده است .که فرمول آن چنین است:
PAO=2M/(n1+n2): 317 ×2/)330+323( =0/97
که در آن « »PAOبه معنی درصد توافق مشاهده شده (ضریب پایایی) M ،تعداد توافق در دو
مرحلهی کدگذاری و  n1تعداد واحدهای کدگذاری شده در مرحلهی اول و  n2تعداد واحدهای کدگذاری
شده در مرحلهی دوم است .این رقم میان صفر (هیچتوافق) تا یک (توافق کامل) متغیر است .با توجه به
فرمول محاسبه ضریب پایایی ،مقدار آن معادل  97درصد شد که نشان میدهد نتایج تحقیق از قابلیت
اعتماد زیادی برخوردار است.
یافتههاي پژوهش و ارائه الگو
در روش نظریهپردازی دادهبنیاد ،بعد از آنكه منابع اصلی مورد نظر شناسایی و «گزارههای کلیدی و مهم» از
درون متون اولیه استخراج شد ،مراحل بعدی رویش نظریه آغاز میگردد .استِراوس و کوربین در اثر  1998خود
با تدوین روالهای کتاب «کشف نظریهی دادهبنیاد» (1967م ).سه فن کدگذاری؛ کدگذاری باز ،کدگذاری
محوری و کدگذاری انتخابی پیشنهاد دادند(لی .)47 :2001 1،در ادامه این سه مرحلهی و نتایج هر کدام از آنها
به تفصیل توضیح داده شده است.
احصاء مفاهيم و ظهور مقولهها(کدگذاري باز)

در این مرحله براساس روش مرسوم در نظریهپردازی دادهبنیاد ،به هر یک از اجزاء ،عنوان یا برچسبهایی
داده میشود .این عنوان که اصطالحاً به آن کد یا مفهوم گفته میشود باید گویای محتوای دادهها باشند.
بهطوری که محقق و خواننده ،با مشاهدهی این عنوان و تیتر ،تا حدود زیادی به مفهوم جمالت پی ببرند
(میلز و هوبرمن .)51 :2002 ،بر این اساس ،در اجرای این مرحله ،گزارههای کلیدی از مجموعه بیانات و
سخنرانیهای مقام معظم رهبری تحت عنوان «نشانهها» (ستون سوم جدول زیر) احصاء و جدا شده و در قالب
جدول نمونهی زیر کدگذاری و مفهومسازی گردیده است .در این تحقیق ،تعداد  171نشانه (گزارهی کلیدی) از
 19سخنرانی احصاء گردید.

1. Lee
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همچنانکه در جدول زیر مشخص است محتوای هریک از گزارههای انتخابی ،ممكن است دارای یک یا
چند مفهوم یا کد باشد .در واقع ،کدها ،واحدهای خرد تحلیل هستند که بر پایه آن مفهومسازى دادهها شكل
مىگیرد (حصیرچى و دیگران .)17 :1390 ،در مجموع  317کد (مفهوم اولیه) در این تحقیق شناسایی شد.
جدول  :1نمونهي احصاء مفاهيم (کدها) در مرحلهي کدگذاري باز
منبع «داده»

نشانگر

بیانات مقام
معظم رهبری
در روز پاسدار

P69112901

1369/11/29

نشانهها(گزارههای کلیدی انتخابی)

شناسه

کدها(مفاهیم)

عنوان پاسدار ،یادگار روزهای افتخار
برای همهی دوران تاریخ ما در آینده ،و
یادگار لحظههای حساس این انقالب

C09

عنوان پاسدار ،یادگار روزهای افتخار

C10

پاسداری عنوان بسیار باالیی است

C11

حفظ خصوصیات پاسداری با تمام وجود

C12

ضرورت حفظ خصوصیات پاسداری

C13

پاسدار نباشد هیچ چیز نمیماند

است این است .اگر پاسدار نبود ،هیچ
چیزی نبود و هیچ چیزی نمیماند...
پاسدار ،عنوان بسیار واالیی است .این
عنوان را با خصوصیاتش ،در وجود و
دل و روح و ذهنتان حفظ کنید .این،
برای انقالب ضروری است.

بیانات مقام
معظم رهبری
در روز پاسدار،
1376/09/13

P76091308

بیانات مقام
معظم رهبری
در روز پاسدار
1380/7/28

P80072811

آنچیــزی کــه مــیتوانــد انقــالب و
جهتگیری عظیم این ملـت و راهـی
را که او بـه سـوی صـالح و فـالح و
عزّت و رضای الهی و سـعادت دنیـا و
آخرت خـود مـیپیمایـد ،پایـدار کنـد،
عبارت است از هوشیاری و آمـادگی و
روحیهی پاسداری.

C78

کاری کنید که از طراوت و شادابی و
رویندگی مجموعهی سازمان سپاه در
طول زمان هیچ کاسته نشود .شرط
حیات موّفق و رسیدن به هدفها این
است

C109

روحیهی پاسداری؛ عامل پایداری
انقالب و ملت

حفظ رویندگی سپاه برای موفقیت و
تحقق اهداف

در جدول فوق ،نشانگر (ستون دوم جدول) شامل اطالعانی در خصوص نشانهها (نكات مهم و گزارههای
کلیدی و متناسب انتخابی از منابع دادهی اصلی) میباشد که با یک شماره  8رقمی در جلو حرف التین( )Pنشان
داده میشود .در نشانگر )P( ،به معنی ()Point؛ یعنی «نكتهی کلیدی» بوده و شماره هشت رقمی از راست به
چپ به این شرح میباشد :دو رقم اول ،نشاندهنده سال؛ دو رقم دوم ،ماه شمسی؛ دورقم سوم ،روز و دو رقم
چهارم ،کد تكرار «نكتهی کلیدی انتخابی» میباشد .مثالً نشانگر  P69112901عبارت است از :اولین نكتهی
کلیدی از بیانات مقام معظم رهبری در روز بیست و نهم بهمن ماه  1369میباشد.
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شناسه (ستون چهارم جدول) شامل حرف التین ( )Cبه معنی ()Concept؛ یعنی «مفهوم» و یک عدد
صحیح میباشد که شماره آن مفهوم را نشان میهد .مثالً شناسهی  C298عبارت است از :دویست و نود
وهشتمین مفهوم احصاءشده در فرایند کدگذاری باز .جدول زیر وضعیت کلی گزارهها و کدهای
استخراجشده از  19سخنرانی ایشان در روز پاسدار را نشان میدهد:
جدول  :2نمونهي آمار نشانهها و کدهاي احصاءشده
ردیف

سخنرانیهای روز پاسدار

تعداد گزاره

تعداد کد

1
2
3

بیانات مقام معظم رهبری در روز پاسدار سال ( 1368مورخه )1368/12/10
بیانات مقام معظم رهبری در روز پاسدار سال ( 1369مورخه )1369/11/29
بیانات مقام معظم رهبری در روز پاسدار سال ( 1370مورخه )1370/11/18

9
11
8

13
15
11

...

...

...

...

18
19

بیانات مقام معظم رهبری در روز پاسدار سال ( 1389مورخه )1389/4/23
بیانات مقام معظم رهبری در روز پاسدار سال ( 1390مورخه )1390/4/13
جمع

12
13
171

17
15
317

گام بعدی کدگذاری باز مربوط به تولید مقولهها از طریق مقایسه و ترکیب مفاهیم میباشد که در این
مرحله ،تعداد  45مقوله طبق جداول شماره  3و  ،4در یک سطح انتزاع باالتر ،آشكار گشته است .درجدول
شماره( )4نگارهای از مقولههای تولیدشده در مرحلهی کدگذاری باز نشان داده شده است.
جدول  :3نمونهاي از ظهور و شناسایي مقولهها
مقولهها

کدها/مفاهیم

شناسه

برخورداری از ماموریتهای
چندجانبه

دفاع نظامی از انقالب
ماموریت فرهنگی سپاه
ماموریتهای سیاسی امنیتی سپاه
تالشهای اقتصادی و سازندگی سپاه

C17
C39
C102
C185

ضرورت حفظ آمادگیها
آمادگی سازمانی و آموزشی
آمادگیهای مدیریتی و برنامهریزی
خودسازی و خودپاالیی
دشمن در کمین است
جلوگیری از رخنه دشمن
دشمن دائما در حال برنامهریزی است
دشمن را نباید سبک شمرد

C27
C166
C165
C214
C34
C89
C107
C178

حفظ آمادگیهای
همهجانبه

فراموش کردن کمین و
توطئههای دشمن
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مقولههای استخراجی و مفهومسازیشده این تحقیق به تعداد  45مقوله به شرح جدول زیر میباشند:
جدول  :4مقولههاي ظهوریافته و پوشش مفهومي آنها
ردیف

تعداد کد

ردیف

4
5
6
7
8
9

10

جاذبه عشق به حضرت ولی
عصر(عج)
انقالب ،نیازمند حراست و
حفاظت است

 18اخالص و اعتماد به خدا 33 16
34 6

تحول و روز به روز نوشوندگی

7

35 18

جزء به مثابه کل بودن

3

36 5

گسترش افكار انقالب اسالمی در
دنیا

8

 22استقامت ،صبر و پایداری 37 10

آمادهشدن و رسیدن به لقاءاهلل

7

عزم و اراده

38 8

پاسداری از دین و حفظ اسالم

11

توجه به روح و حقیقت
پاسداری(پاسداری از
پاسداری)

39 9

آفرینش کارهای شگفتآور

4

قوی ،مستحكم و
غیرقابل نفوذ

40 6

3

20

مجاهدت و شهادت در راه خدا 8

21

تضعیف و گرفتن عناصر
مشخصه اصلی سپاه
تجملگرایی ،دنیاطلبی و دوری
23 12
از ذی پاسداری
فراموش کردن کمین و
توطئههای دشمن
بیتفاوتی ،بیانگیزگی و
دورشدن از روحیات انقالبی و
دینی
اختالف بین دستگاههای
انقالب

24

8

25

3

26

12

کهنه و فرسوده شدن سپاه

8

27

13

ارتجاع و از دست دادن
دستاوردها

4

28

14

فداکاری و ازخودگذشتگی

7

29

15

هوشیاری و حضور در میدان
انقالب

6

30

11

 32 7نیروسازی و تربیت انسانهای کارآمد 9
حفظ آمادگیهای همهجانبه

7

4

فهم نیازهای آینده انقالب

7

5

19

9

تعداد کد

3

حفظ نظام اسالمی

9

عشق و معرفت

ردیف

سپاه عامل موجودیت انقالب و
1
کشور
عشق به امام حسین(ع)،
17 15
2
انتساب و قدم گذاشتن در راه او
4

 16مراقبت از خود و خانواده

31 6

تعداد کد

عنوان مقوله

عنوان مقوله

عنوان مقوله

بصیرت و فهم و درک
سیاسی و اجتماعی
بنیه معنوی سپاه و
عوامل معنوی قدرت
پوشیدن لباس عفاف و
تقوا

پاسداری از انقالب
بازنشتگی ندارد
برخورداری از
ماموریتهای چندجانبه
پیشروندگی و
پیشبرندگی سپاه(حرکت
درونی و بیرونی)
خودسازی معنوی(فردی
و سازمانی)
نهادی کردن هویت سپاه
و حفظ آن

ریزشها و رویشهای تازه و نو

3

 41 2پیشرفتهای همهجانبه کشور و سپاه 6
 42 6عمل کردن به اقتضای نیاز انقالب

5

ماندگاری عنوان پاسدار به اسالم و
43 3
انقالب

3

44 15

شكست ناپذیری و ثبات انقالب

5

45 6

سپاه را کسی خلق نكرد

4
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رویش الگو و اشباع نظري (کدگذاري محوري)

در مرحله دوم که به آن کدگذاری محوری گفته میشود ،محقق یكی از مقولهها را انتخاب کرده ،آن را تحت
عنوان پدیده محوری در مرکز فرایند تحقیق ،مورد کاوش قرار داده و ارتباط سایر مقولهها را با آن مشخص
میکند .این روش کدگذاری که اصطالحاً به آن «مدل پاردایم» 1کدگذاری محوری گفته میشود توسط
استراوس و کوربین ( )1994ارائه شده است و به این دلیل محوری گفته میشود که کدگذاری حول «محور»
یكی از مقولهها انجام میشود .این الگو شامل شش( )6جعبه از اطالعات شامل «شرایط علی»« 2،شرایط
زمینهای»« 3،مقولهمحوری»« 4،شرایط مداخلهگر»« 5،راهبردها» 6و «پیامدها» 7میباشد که بهشكل نظاممند
الگوی پارادایم را تشكیل میدهند (محمدعلیزاده.)58 :1394 ،
متغيرهاي زمينهساز

مقوله
مقوله
مقوله
مقوله
مقوله

متغيرهاي علّي

مقوله
محوري

راهبردها

پيـامدها

متغيرهاي بازدارنده
8

نمودار  :2الگوي پارادایم در کدگذاري محوري(کرسول)401 :2005 ،

در کدگذاری محوری ،انتزاعیترین مقوله که سایر مقولهها را بتوان دور آن دستهبندی نمود انتخاب
مینماییم ولی به دلیل اینكه در این تحقیق ،هیچ کدام از مقولههاى بهدست آمده ،انتزاعىتر از سایر مقولهها
نبود؛ لذا براى پدیدهمحوری ،نام متناسب با موضوع تحقیق انتخاب گردید(کرسول .)398 :2005 ،پدیدهی
محوری این تحقیق «پاسداری از انقالب اسالمی» میباشد که در قلب مدل و در وسط سایر مقولههای
دستهبندی شده در الگوی پارادایم قرار گرفته است .شكل شمارهی( )3نمای کاملی از الگوی پارادایم پاسداری از
انقالب اسالمی را بههمراه متغیرها و مقولههای مربوطه نشان میدهد.

1. (axial) coding paradigm
2. causal conditions
3. context conditions
4. core category or phenomenon
5. intervening conditions
6. strategies
7. consequences
8. Creswell
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شکل  :3الگوي پارادایميک «پاسداري از انقالب اسالمي» از منظرمقام معظم رهبري (نگارنده)1396 ،

ابعاد پنجگانهی الگوی پارادیمیک پاسداری از انقالب اسالمی (بهعنوان سازههای اصلی الگو) که در شكل
شمارهی ( )3ارائه شده است ،به شرح زیر مورد تبیین و تحلیل کیفی قرار میگیرد.
 .1متغيرهاي علي(بهوجودآورنده):

مقولههای علّی 1بهعنوان مبدأ و نقطهی شروع الگو ،شرایطی را بهوجود میآورند که باعث ایجاد و توسعهی
پدیدهی محوری میشوند (محمدعلیزاده .)200 :1395 ،در واقع ،بهعنوان عوامل بهوجود آورنده پاسداری از
انقالب اسالمی عمل مینمایند .در منظومهی فكری مقام معظم رهبری عوامل زیادی در شكلگیری و
هویتبخشی به مفهوم پاسداری از انقالب اسالمی بیان شده است .که از مهمترین آنها میتوان به حرکت در
مسیر حرکت عاشورایی امام حسین(ع) و قدم گذاشت در راه پرجاذبه ظهور و عشق به وجود حضرت ولی
عصر(عج) ،عشق و تبعیت از رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی(ره) و مجاهدت و تقدیم جان
1. Causal Categoies
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خود در راه خدا را میتوان برشماری کرد.
از نظر ایشان« ،فداکاری عظیم» حضرت سیدالشهدا(ع) و یارانش و «حادثهی بزرگ عاشورا» همچون
تاج کرامتی است که در مجموعهی افتخارات اسالم تا به امروز ماندگار شده و «پایهی استوار و محكمی»
برای حفظ و نگهداری اسالم در طول تاریخ با آن همه دشمنیها شده است و «اگر امروز اسالم ،زنده،
سازنده ،زاینده ،امیدبخش و پرفروغ» باقی مانده است ،همه به برکت همان حادثهی کربال و جانفشانی
حسین بن علی(ع) است و «پاسداران به برکت انتساب و تشبّه» به این بزرگمرد تاریخ اسالم ،ارزشهای
زیادی را در عرصههای مختلف نهضت اسالمی مردم ایران آفریدهاند .ایشان میفرمایند:
«پاسداران برای خدا مجاهدت کردند .روز پاسدار ،روز والدت حسینبنعلی(علیهالسّالم) است؛ یعنی مظهر
مجاهدت خالص و پاک برای خدا .این مجاهدت اگر از سوی مردم جواب داده شد ،مثل مجاهدت نبیاکرم
میشود که حكومت اسالمی را بهوجود آورد و تاریخ را عوض کرد؛ اما اگر با کمک و همراهی دلهای مؤمن
مواجه نشود ،مانند واقعهی عاشورا میشود که امام حسین به شهادت میرسد .جوشش معنوی او ،تاریخ را
هدایت میکند» (خامنهای.)1381/7/17 ،

رهبر معظم انقالب اسالمی معتقدند ،تصور وجود «سپاه پاسداران» بدون انقالب اسالمی ،تصوّری غلط و
غیرممكن است چرا که «سپاه این افتخار را دارد که زادهی انقالب است»؛ یعنی سازمانهای دیگر مثل
ارتش ،نیروی انتظامی و « ...انقالبی شدند» ولی «سپاه انقالبی بهوجود آمد» و «از درون دامان انقالب
روییده است» .از اینرو ،ایشان در سخنرانیهای روز پاسدار خود ،پدیدهی انقالب اسالمی را بهعنوان
موجودی که سپاه باید از آن محافظت و نگهبانی نماید ،مورد توجه قرار داده و ابعاد مختلف آن را تشریح و
رسالت سپاه را نسبت به آن ترسیم مینماید .در چنین بستر علّی ،عوامل دیگری از جمله حفظ نظام اسالمی
و نیز حفظ موجودیت ایران اسالمی قابل ذکر است .برخی بیانات ایشان در این خصوص عبارتند از:
«عشق و معرفت سپاه را بهوجود آورد ،حرکت داد و هدایت کرد و انسانها را در این مجموعه پیچیده و
صریح رشد داد ،تربیت کرد» (خامنهای .)1389/4/23 ،از منظر ایشان نیازهای انقالب اسالمی و ضرورت
ورود سپاه در این عرصه اجتنابناپذیر بود براین اساس؛ «یک روز ،نیاز به مقابله با ضدانقالب در
خیابانهای تهران بود ،یک روز نیاز به مقابله با ضد انقالب در مناطق و استانهای مرزی کشور بود ،یک
روز مسئلهی جنگ تحمیلی پیش آمد ،در هر کدام از این مواقع سپاه با طبیعت خود به این نیاز جواب داد»
(خامنهای .)1389/4/23 ،ضمن اینكه حراست از انقالب یكی از وظایف و رسالتهای اصلی سپاه در مسیر
پاسداری است .در این خصوص نیز میفرمایند« :امروز ما به پاسدارِ با این خصوصیات ،برای حراست از
انقالب نیاز داریم .انقالب ،محتاج حراست و حفاظت از همهی جهات و از جمله ،حراست مادّی و مسلح -
غیر از حراست علمی و معنوی و غیره -است و آن به عهدهی شماها ،بهخصوص به عهدهی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی است که امروز بحمداللَّه نهال تناوری شده و چشم دوست و دشمن را پُر کرده و برای
انقالب ،افتخاری شده است (خامنهای.)1369/11/29 ،
 .2متغيرهاي زمينهساز (تقویتکننده)

در مسیر حرکت به سمت اهداف متعالی پاسداری ،عوامل زیادی میتوانند سرعت این حرکت را کاهش یا
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افزایش دهند .عواملی که زمینهساز تحرّک بیشتر و تقویتکننده و هموارکننده مسیر پاسداری میگردد باید
شناسایی و در جهت تقویت و جلوگیری از سایش آنها از طریق نظامات رشد و تعالی و تربیت عناصر اصلی
اقدامات الزم انجام بگیرد .مقولههای زمینهای 1معموالً عواملی هستند که ریشه در درون زمینهی مورد مطالعه
(انقالب ،پاسداری ،پاسداران ،سپاه) داشته و موجب بروز یا تقویت عوامل علّی میگردند .این عوامل شامل بنیه
اعتقادی و معنوی ،توجه به روح و حقیقت پاسداری ،فداکاری و از خودگذشتگی در مواقع خطر ،حضور
متعهدانه و هوشمندان در میدانهای عمل واقعی انقالب ،صبر و استقامت در برابر مشكالت و موانع و
پایداری در برابر دشمنان هستند.
امروز وظیفهی سپاه پاسداران و نیروهای انقالبی -در هر جا که هستند؛ در سپاه ،در ارتش ،در نیروی
انتظامی -خودسازی است .امروز ما وظیفهی خودسازی داریم (خامنهای .)1370/11/18 ،ما سایش و
فرسایش پیدا میکنیم .دل و جان ما در برخورد با حوادث روزمرّهی زندگی ،بهطور دائم در حال فرسایش
است .باید حساب این فرسایشها را کرد و جبران آن را با وسایل درست ،پیشبینی نمود ،والّا انسان از بین
خواهد رفت .ممكن است انسان از لحاظ مادّی و صوری ،تنومند و فربه هم بشود؛ اما اگر به فكر جبران این
سایشها نباشد ،از لحاظ معنوی نابود خواهد شد (خامنهای.)1381/7/17 ،
ایشان در یكی دیگر از بیانات خود خطاب یه پاسداران انقالب اسالمی میفرمایند:
«آن چیزی که میتواند انقالب و جهتگیری عظیم این ملت و راهی را که او بهسوی صالح و فالح و
عزّت و رضای الهی و سعادت دنیا و آخرت خود میپیماید ،پایدار کند ،عبارت است از هوشیاری و آمادگی و
روحیهی پاسداری .این روحیهی پاسداری ،متوقّف به آن جنبهی معنوی است .اینكه من در مالقات با
برادران پاسدار ،با مجموعههای انقالبی و با برادران و خواهرانی که در بخشهای مختلف مسئولیتهای
حسّاسی دارند ،بر روی رعایت جنبهی معنوی تكیه میکنم ،بهخاطر همین است (خامنهای.)1376/9/13 ،

از منظر ایشان« ،جامعهای میتواند تصویر آرمانی یک ملتِ زنده ،بیدار و باهوش قرار گیرد که در آن،
معنویت و عدالت و عزّت و قدرت و ثروت و رفاه باشد .اگر بخواهیم این مجموعه با هم باشد ،بدون معنویت
و آرمان معنوی و اخالق و در نظر گرفتن خدا و بدون مجاهدت فیسبیلاللَّه ممكن نیست .این چیزی است
که پاسدار را عزیز میکند (خامنهای.)1381/7/17 ،
پاسداری از پاسداری ،یكی از توصیههای جدی رهبر معظم انقالب اسالمی است در جاهای مختلف به آن
اشاره فرمودهاند از جمله ،میفرمایند« :باید کاری کنیم که عنوان پاسدار بر ما صدق بكند ...من به شما عزیزان
که فرزندان امام هستید ،توصیه میکنم که خصوصیات عنوان پاسدار را برای خودتان حفظ کنید؛ اسم کافی
نیست .باید عنوان واقعاً صدق کند و آن ،با داشتن خصوصیات حاصل میشود و بدون آن ،حاصل نمیگردد...
پاسدار ،عنوان بسیار واالیی است .این عنوان را با خصوصیاتش ،در وجود و دل و روح و ذهنتان حفظ کنید .این،
برای انقالب ضروری است (خامنهای.)1369/11/29 ،
ایشان در خصوص از خودگذشتگی به عنوان یكی دیگر از عوامل تأثیرگذار در موفقیت پاسداری از انقالب
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اسالمی می فرمایند« :اصل و لُب قضیه هم در عنوان پاسداری ،این است که انسان حاضر باشد برای حراست از
این انقالب و از این نظام ،از خود بگذرد .از خود گذشتن ،کلمهی سهل و ممتنعی است ...از خود گذشتگی ،از
همین احساسی که در ذهن من و شماست ،شروع میشود ،تا به آنجایی میرسد که انسان در میدان جنگ
بتواند از جان خود هم بگذرد« ...آن فداکاری ،چیزی است که به تمرین و نگهداشتن احتیاج دارد .این هم
نكتهی دیگری است که جوانان باید بدانند ...ما نباید تصور کنیم که اگر حرکتی کردیم ،آن برای ما خواهد ماند.
نه ،باید نگهش داریم» (خامنهای.)1369/11/29 ،
 .3متغيرهاي بازدارنده (موانع)

در مقابل متغیرهای تقویتکننده ،عوامل و موانعی وجود دارند که در مسیر حرکت پرشتاب پاسداری از انقالب
اسالمی قرار گرفته و مانع از پیشبرندگی آن میشود .این عوام آسیبهایی هستند که ریشه در داخل و خارج
از محدودهی پاسداری داشته و باید شناسایی و از مسیر پاسداری از انقالب اسالمی برداشت .مقام معظم
رهبری ،تجملگرایی و دوری از ذی پاسداری(سبک زندگی ،تضعیف عناصر مشخصهی اصلی پاسداری،
بیتفاوتی ،بیانگیزگی و دور شدن از روحیات دینی و انقالبی ،فراموش کردن دشمن و توطئههای آن و حتی
اختالف بین دستگاههای انقالب را از جمله مهمترین این موانع بازدارنده میدانند.
رهبر معظم انقالب اسالمی با برشماری چهار راهكار اساسی دشمنان برای مقابله و تضعیف جمهوری
اسالمی ایران که شامل اول :انحالل فرهنگی؛ دوم :فشارهای مستمر اقتصادی؛ سوم :ایجاد هستههای سیاسی
و اجتماعی ،که در داخل کشور باشند و زیر نفوذ دشمن؛ چهارم :از کار انداختن بازوهای توانمند و فعال نظام
میباشند (محمدعلیزاده)59-57 :1396 ،؛ میفرمایند« :قسمت چهارم همان چیزی است که بیش از هر چیز
دیگری به شما برادران و خواهران پاسدار ارتباط پیدا میکند :از کار انداختن بازوهای توانمند و فعال نظام .یكی
از این بازوهای توانمند و فعال ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی است ...شما نباید بگذارید سپاه پاسداران انقالب
اسالمی که یكی از بازوان مقتدر و یكی از عناصر قدرت در نظام جمهوری اسالمی است ،از کار بیفتد .از کار
افتادن سپاه به این نیست که سپاه را منحل کنند ...از کار انداختن این بازو به این است که آن عناصر
مشخصهی اصلی سپاه از آن گرفته شود؛ یعنی اخالص ،پارسایی ،تعبد ،بیاعتنایی به زخارف دنیوی .اگر اینها از
سپاه گرفته شد ،سپاه از کار افتاده (خامنهای.)1383/6/26 ،
«یكی از چیزهایی هم که حاال در عرصه و در میدان الزم است به آن توجه کنیم ،این است که :مراقب باشیم
دستگاههای انقالب سرشان گرمِ کارهای غیرمفید و احیاناً مضر در این حرکت پیشرونده نشود ،که یكی از
اینها ،همین مسئلهی اختالفات است ...مشتعل کردن این اختالفنظرها مضر است» (خامنهای.)1390/4/13 ،

«مطلب دیگری را میخواهم عرض کنم و آن این است که در قرآن کریم ،حقیقت تلخی مطرح شده است
که اگر بخواهیم اسمی برایش بگذاریم ،میتوان اسم آن را «ارتجاع» ،یعنی رجعت به عقب ،یا «ارتداد» ،یعنی
برگشتن ،عقبگرد ،خسران و از دست دادن دستاوردها گذاشت .راجع به این مقوله ،در قرآن ،حدیث و تاریخ،
صحبت شده است .این مقوله ،متأسفانه به جوامع و ملتهایی مربوط است که در بهترین حاالت معنوی و الهی
هستند ...من میخواهم این را عرض کنم که :آقایان! دشمن بزرگ انقالب در درون انقالب ،همین میكروب
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ارتجاع است؛ این میكروبی که در جوامع انقالبی رشد میکند ،تكثیر میشود ،نفوذ میکند ،بیماری میآورد ،و
بیماریاش هم واگیر است» (خامنهای.)1373/10/15 ،
ایشان در یكی از بیانات هشدارگونه خود میفرمایند« :نباید بگذارید در درون سپاه ،عناصر اصلی پیروزی و
موفقیت تضعیف شود .روحیهی تعبد ،روحیهی دینداری ،خلوص در نیت ،عمل را مخلصانه برای خدا انجام
دادن ...،نباید تضعیف شود» در ادامه ضرورت دوری پاسداران از تجملگرایی را متذکر میشوند؛ «تجملطلبی
کامالً نامطلوب است .در درون زندگی شخصی ،سودطلبی ...و نفعطلبی و تفكر سوداگرانه کامالً نامطلوب است.
مراقب باشید دچار نشوید؛ آلوده نشوید» (خامنهای.)1383/6/26 ،
 .4متغيرهاي راهبردي (راهبردها و الزامات تحقق)

راهبردها ،کنشها و برهمکنشهای خاصی هستند که از پدیدهی محوری منتج میشوند (داناییفر و امامی،
 .)84 :1386مقولههای راهبردی 1،در اصل ،راهها و الزامات حصول به اهداف و آرمانها و رسیدن به پیامدهای
مورد نظر در پاسداری از انقالب اسالمی میباشد .این مقولهها عمدتاً ساختار و قالبهای کاربردی و عملیاتی
داشته و مقولهی محوری را به مقولههای پیامدی و آرمانی متصل مینماید (محمدعلیزاده.)280 :1395 ،
راهبردها و الزامات تحقق اهداف پاسداری از انقالب اسالمی ،بهعنوان تقویتکننده عوامل زمینهساز و
تضعیفکننده موانع و آسیبها باید مورد توجه جدی قرار بگیرند ،چه اینكه فقدان این موارد پاسداری از انقالب
را غیرممكن و یا ضعیف خواهد نمود.
در منظومه فكری مقام معظم رهبری ،الزاماتی از قبیل؛ تفكر نهادی داشتن ،تحول و روز به روز نوشوندگی،
پاسداری را بهعنوان شغل در نظر نگرفتن ،تربیت نیروها و انسانهای کارآمد در این مسیر ،آیندهپژوهی و فهم
نیازهای آینده انقالب و خودسازی معنوی و گروهی و سازمانی مورد توجه قرار گرفتهاند .در ادامه به تعدادی از
گزارههای تبیینی مرتبط اشاره میشود.
«آنچیزی که میتواند انقالب و جهتگیری عظیم این ملت و راهی را که او به سوی صالح و فالح و
عزّت و رضای الهی و سعادت دنیا و آخرت خود میپیماید ،پایدار کند ،عبارت است از هوشیاری و آمادگی و
روحیهی پاسداری .این روحیهی پاسداری ،متوقّف به آن جنبهی معنوی است .اینكه من در مالقات با برادران
پاسدار ،با مجموعههای انقالبی و با برادران و خواهرانی که در بخشهای مختلف مسئولیتهای حسّاسی دارند،
بر روی رعایت جنبهی معنوی تكیه میکنم ،بهخاطر همین است .این توجّه و توسّل و ارتباط قلبی با پروردگار
عالم ،تضمینکنندهی استحكام و اقتدار نیروهایی است که میخواهند همیشه در مقابل آن جبهه بایستند و
مقاومت کنند .جز این راهی وجود ندارد (خامنهای« .)1376/9/13 ،من اصرار دارم که شما عزیزان پاسدار در هر
جا هستید ،روح و حقیقت مسئلهی پاسداری و سپاه پاسداران را مورد توجه قرار دهید» (خامنهای.)1378/8/22 ،
«بله؛ از پاسداری خودتان پاسداری کنید؛ قیمتِ خیلی زیادی دارد (خامنهای.)1382/6/24 ،
ایستادگی و مقاومت همچنانکه در منابع دینی و اسالمی تأکید شده است ،یكی از مهمترین
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راهبردهای تحقق پاسداری از انقالب اسالمی است که رهبر معظم انقالب به آن اشاره نمودهاند« :راه
صحیحی که فرزندان این انقالب و فرزندان امام پیمودهاند ،ما را به آنجا خواهد رساند؛ منتها شرطش
استقامت است .استقامت ،یعنی راه را گم نكردن؛ فریب جلوه های مادّی را نخوردن؛ اسیر هوی و هوس
نشدن؛ دستورها و فرایض اخالقی و معنوی و ادب اسالم را رها نكردن و به لذّتطلبی و عشرتطلبی رو
نیاوردن .اینها اساس کار است» (خامنهای.)1381/7/17 ،
از منظر مقام معظم رهبری ،پاسداری همانند پدیدهی انقالب باید زنده و پویا بوده و خودش را با حرکت و
تحوالت انقالب اسالمی مطابقت نماید ،لذا میفرمانید« :شما باید موجود زندهی متحوّلِ پیشروندهی روزبهروز
نوشوندهای را بهوجود آورید که هرگز کهنه نشود و کارآیی خود را از دست ندهد ...هرگز نباید از بین برود و کور
شود .این به یک تالش فراوان احتیاج دارد ...البته سپاه ،همواره مثل یک موجود زنده عمل کرده است»
(خامنهای.)1380/7/28 ،
« مسئله نهادی بودن سپاه را بیش از سازمانی بودن آن ببینید؛ نهاد یک ساختار انطباقپذیر است ،یكی
از خصوصیاتی که میتوان برای نهاد در مقابل سازمان تعریف کرد این است :یک ساختار انطباقپذیر با
بُعد ارزشی قوی که خشكی سازمان را ندارد ،آنوقت انطباقپذیر است و میتواند خودش را با شرایط
گوناگون انطباق بدهد ...سعی کنیم سازمان سپاه که امروز بهصورت یک سازمان مطرح است حالت نهادی
داشته باشد مثل همانی که از اول تا امروز بوده است و این حالت نهادی در او تقویت بشود؛ یعنی
انطباقپذیری با شرایط گوناگون ...خصوصیت نهادی این است ،این ساختار ساختاری است که میتواند
خود را با شرایط مورد نیاز منطبق بدون اینكه سازمان لطمهای ببیند بدون اینكه چیزی از او کسر بشود،
بدون اینكه جایی از او بشكند ،حالت انطباقپذیری دارد ،حالت انطباقپذیری دارد؛ این یک چیز خیلی الزم
است» (خامنهای.)1389/4/23 ،
ایشان در یكی از آخرین سخنرانیهای خود در جمع فرماندهان و مسئولین سپاه الگوی حرکتی و تأثیرگذاری
سپاه را «دو حرکت در سپاه باید انجام بگیرد :یک حرکت ،حرکت درونی سپاه است؛ در درون خود ،یعنی خود را
تكامل ببخشد .یک حرکت ،حرکت به معنای یک جزء پیشبرندهی مجموعهی کل نظام و انقالب است ،یعنی
تأثیرگذاری در بیرون .این دو تا حرکت به موازات هم باید پیش برود .اگر ما از آن حرکت اول غافل بودیم ،در
درون مجموعهی سپاه و خانوادهی سپاه آن حرکت پیشرونده و ترقیبخش و تعالیبخش را انجام ندادیم،
حرکت دوم ،یعنی تأثیر سپاه در پیشبرد مجموعهی انقالب ،ناکام خواهد ماند .دست و پایی هم اگر بزند ،دست و
پای غلطی خواهد بود» (خامنهای.)1390/4/13 ،
 .4متغيرهاي پيامدي( 1آثار و پيامدها)

پیامدها ،خروجی حاصل از استخدام راهبردها میباشند .پیامدها ،نتایج و حاصل کنشها و واکنشهای
مقولههای قبلی میباشند .پیامدها ممكن است حوادث و اتفاقات باشند ،شكل منفی به خود بگیرند ،واقعی یا
1. Consequences Categoies
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ضمنی باشند و در حال یا آینده به وقوع بیوندند (محمدعلیزاده .)278 :1395 ،اگر دستگاه پاسداری از انقالب
اسالمی که متشكل از همهی عوامل و عناصر تشكیلدهنده آن است ،کارآمد عمل کند و با استفاده از عوامل
تقویتکننده و راهبردهای اصولی بر موانع و مشكالت فائق بیاید ،آنگاه شاهد پیامدهایی خواهیم بود که از منظر
آیتاهلل العظمی خامنهای(مدظله) ،شكستناپذیری ،تثبت و گسترش انقالب اسالمی ،حفظ اسالم و احكام
دینی ،پیشرفت پایدار و همهجانبه کشور ،افزایش کارهای و اقدامات شگفتانگیز از جملهی آنها هستند .ضمن
اینكه پایایی و ماندگاری عنوان پاسداری از انقالب بهعنوان یک پیامد ارزشمند رقم خواهد خورد .نمونهای از
بیانات مقام معظم رهبری که ناظر بر پیامدها و آثار پاسداری از انقالب اسالمی هستند ،عبارتند از:
«نه اینكه ما در مجموعهی سپاه ،ریزش نداشتیم؛ در همهی مجموعهها ریزش هست ...ما توقّع نداشتیم که
در سپاه پاسداران هیچ ریزش انسانی نداشته باشیم؛ اما آنچه در قبال آن ریزشها پیش آمده ،دو دستاورد بسیار
بزرگ است :یكی رویشهای تازه و نو -انسانهای با ایمان ،دلها و جانها و جسمهای تازه وارد؛ اینها با
انگیزههای پاک در داخل این مجموعه وارد شدند -و دوم مجموعهی کسانیکه به آن آرمانها ،آرزوها ،ایمان
واال و مقدّس و به آن عشق پاک ،وفادار ماندهاند و جزو نادرههای تاریخ هستند ...این یک دستاورد است و
چیز کوچكی نیست» (خامنهای.)1382/6/24 ،
«عنوان پاسدار ،برای انقالب و اسالم ماند .افراد عوض میشوند؛ اما عنوان مثل یک اعتبار و یک تاج کرامت،
میماند .هر کسی در زیر آن قرار گرفت ،کرامت پیدا میکند .عنوان مهم است» (خامنهای.)1369/11/29 ،

در پایان تبیین و تشریح متغیرهای اصلی الگوی ،بیان و ترسیم فرایند رسین به اشباع نیز دارای اهمیت
میباشد .نمودار هرمی زیر (شكل شماره )4وضعیت آماری و مقادیر کمی هر سطح از انتزاع که طی آن یا
الگوی نظری «پاسداری از انقالب اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری» بهدست آمده است را نشان میدهد.
«اشباع» ،حالتی است که در آن محقق به این قضاوت و تشخیص میرسد که دادههای جدید به توسعهی
مقولهها کمک نمیکند(کرسول .)405 :2005 ،در واقع ،اشباع زمانی اتفاق میافتد که محقق با سطحی
قابل قبولی از حساسیت نظری وارد دادهها شده و در یک فرایند کدگذاری و مقایسههای رفت و برگشتی
در طول (مفاهیم با مقولهها) و عرض (مفاهیم با مفاهیم و مقولههای با مقولهها) تا مرحلهی کفایت
نظری ،کار گردآوری و تحلیل دادهها را انجام دهد (محمدعلیزاده.)1395 ،
الگو
رویش فرامقوله5 :
ظهور مقولهها 45 :مقوله
کدگذار و مفهومسازی 317 :کد
تمام خوانی و احصاء گزارهها 171 :گزاره
دادههای اولیه 19 :سند

شکل  :4فرایند اشباعنظري تحقيق بر اساس مقادیر و سطح انتزاع
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این مدل نشان میدهد که روند حرکت از دادهها به سمت نظریه یک حرکت استقرایی بوده است.
بهگونهای که محقق از میان انبوهی از دادهها و اطالعات با یک فرایند مفهومسازی و تجمیع و ترکیب
مفهومی به مقولههای انتزاعی تر و در نهایت با چند گام به ابعاد اصلی الگوی نظری (فرمقولهها) رسیده
است .در این حرکت به خوبی نحوهی رویش الگوی نظری از دادهها تا رسیدن به کفایت نظری نشان داده
شده است .جدول زیر فرامقولهها (ابعاد) و سهم پوشش دادهای آنها را در این تحقیق نشان میدهد.
جدول  :5پوشش دادهاي فرامقولههاي الگوي پاسداري از انقالب اسالمي
فرامقوله(بعد)

فروانی پوشش

درصد پوشش

مقولههای علّی
مقولههای بازدارنده
مقولههای تقویتکننده
مقولههای راهبردی
مقولههای پیامدی
جمع

46
48
104
56
63
317

14.51
15.14
32.81
17.67
19.87
100

اطالعات جدول شماره ( )5نشان میدهد که مقولههای تقویتکننده با فراوانی  104کد ( 32.81درصد)
بیشترین مفاهیم و دادهها را به خود اختصاص داده و مقولههای پیامدی با  73کد ( 19.87درصد) در رتبه
دوم و مقولههای علّی با  46کد (14.51درصد) کمترین پوشش داده ای را به خود اختصاص داده است.
نتيجهگيري
در این تحقیق تالش گردید تا مجموعهی دیدگاههای رهبر معظم انقالب اسالمی بهشكل نظاممند و روشمند،
جمعآوری شده و با فرایند کدگذاری در روش نظریهپردازی دادهبنیاد مفهومسازی و الگوی پارادایمی حاکم بر
آن در پنج مقوله اصلی مقولههای علَی ،مقولههای زمینهساز (تقویتکننده) ،مقولههای بازدارند ،مقولههای
راهبردی و در نهایت مقولههای پیامدی ارائه گردید .که هرکدام از آنها در تعامل با پدیدهی محوری و سایر
مقولهها ،نقش اساسی را در تحقق پاسداری از انقالب اسالمی ایفا مینمایند.
طبق این منظومه ،علل و عواملی برای ایجاد و موضوعیت یافتن پدیدهی محوری تحقیق (پاسداری از
انقالب اسالمی) وجود دارد و این پدیدهی در مسیر حرکت به سمت اهداف خود و فعلیت یافتن ،با موانع و
متغیرهای بازدارندهای مواجه بوده و عواملی نیز آن را تقویت میکنند .پاسداری از انقالب اسالمی در صورتیکه
با راهبردها و الزامات اساسی تحقق همراه باشد موجب پیامدهای ارزشمند و مهمی خواهد بود.
با این توضیحات میتوان گفت که «پاسداری از انقالب اسالمی» در منظومهی فكری مقام معظم رهبری
یک مفهوم عام و چند بعدی است که بهعنوان رسالت اصلی نهاد انقالبی سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز

 ............................................................... 68فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال هشتم ،شماره  ،26بهار 97

ساختاربندی شده است .بر این اساس:
( )1علل و عوامل که موجب ظهور و هویتیابی پاسداری از انقالب اسالمی شده است شامل؛ «تضمین
موجودیت انقالب و کشور»؛ «حراست و حفاظت از انقالب»؛ عشق به امام حسین(ع) ،انتساب به او»؛
«مجاهدت و شهادت در راه خدا»؛ «ضرورت حفظ نظام اسالمی»؛ «موعودگرایی و عشق به امام عصر(عج)» و
«عشق به امام خمینی(ره) و حرکت ایشان» میباشد.
( )2متغیرها ،عوامل و شرایطی که حرکت و تأثیرگذاری پاسداری را تقویت مینماید شامل؛ «بنیه معنوی و
عوامل معنوی قدرت؛ «عشق و معرفت دینی و انقالبی؛ «توجه به روح و حقیقت پاسداری (پاسداری از
پاسداری)»؛ «فداکاری و ازخودگذشتگی»؛ «پوشیدن لباس عفاف و تقوا»؛ «هوشیاری و حضور در میدان
انقالب»؛ «اخالص و اعتماد به خدا»؛ «قوی ،مستحكم و غیرقابل نفوذ»؛ «مراقبت از خود و خانواده»؛
«استقامت ،صبر و پایداری»؛ «بصیرت و فهم و درک سیاسی و اجتماعی» و «عزم و اراده» میباشد.
( )3موانع و آسیبهای پاسداری از انقالب اسالمی در قالب متغیرهای بازدارنده شامل؛ «اختالف بین
دستگاههای انقالب»؛ «تجملگرایی ،دنیاطلبی و دوری از ذی پاسداری»؛ «فراموش کردن کمین و توطئههای
دشمن»؛ «کهنه و فرسوده شدن سپاه»؛ «تضعیف و گرفتن عناصر مشخصه اصلی»؛ «بیتفاوتی ،بیانگیزگی و
دوری از روحیات انقالبی و دینی» و «ارتجاع و از دست دادن دستاوردها» میباشد.
( )4راهبردها و الزامات تحقق پاسداری از انقالب اسالمی شامل؛ «هویتبخشی نهادی و حفظ آن»؛
«تحول و روز به روز نوشوندگی»؛ «چند جانبهگرایی در مأموریت و رسالت»؛ «جزء بهمثابه کل بودن»؛ «استمرار
و پایداری در پاسداری؛ «حفظ آمادگیهای همهجانبه»؛ «پیشروندگی و پیشبرندگی (درونی و بیرونی)»؛
«کادرسازی و تربیت انسانهای کارآمد»؛ «آیندهپژوهی و فهم نیازهای آینده انقالب» و «خودسازی معنوی
(فردی و سازمانی)» میباشد.
( )5آثار و پیامدهای پاسداری از انقالب اسالمی در سطح خرد و کالن شامل؛ «عمل کردن به اقتضای نیاز
انقالب»؛ «ماندگاری عنوان پاسدار به اسالم و انقالب»؛ «آفرینش کارهای شگفتآور»؛ «پاسداری از دین و
حفظ اسالم»؛ «آمادهشدن و رسیدن به لقاءاهلل»؛ «ریزشها و رویشهای تازه و نو»؛ «شكست ناپذیری و ثبات
انقالب»؛ «حصول پیشرفتهای همهجانبه» و «گسترش افكار انقالب اسالمی در دنیا» میباشد.
با توجه به اهمیت انجام پژوهشهای بیشتر در حوزههای مربوط به «پاسداری از انقالب اسالمی» و آشنایی
بیشتر با ابعاد جدید و گستردهتر اندیشههای رهبر معظم انقالب اسالمی ،پیشنهادهای زیر برای مراجع و
سازمانها و عالقهمندان و محققین ارائه میشود .بهطور کلی این تحقیق هم به لحاظ موضوعی و محتوایی و
هم به لحاظ روشی و اجرایی قابل توسعه است.
 الگوی پاسداری از انقالب اسالمی از منظر امام خمینی(ره) نیز مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.
 بهمنظور کاربردی کردن یافتههای این تحقیق و آزمون اعتبار آن در عمل ،نتایج آن در سپاه پاسداران
انقالب اسالمی مورد بررسی قرار گیرد.
 در تدوین این الگو صرفاً از بیانات مقام معظم رهبری در روز پاسدار استفاده شده است ،بهمنظور تكامل
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مدل ،از دیگر آثار و نوشتههای ایشان نیز استفاده شود.
 هندسهی فكری مقام معظم رهبری در موضوع پاسداری از انقالب اسالمی بهعنوان یک واحد درسی
در دانشكدههای و مراکز آموزشی سپاه به ویژه دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) برای افسران
جوان و جدیدالورود تدریس و آموزش داده شود.
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