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وحوریت انتظار وخرب در نظام تربیتی اسالم، با  های انتظارسازنده و  شاخصبررسی 
 بیانات وقام وعظن رهبری
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 چکیده
کسیر حیات بخش و از عواول نجات بخش که است  و باورهاییها  از وؤلفه ،«انتظار»آووزه دینی  ا
وتیسفانه این آووزه که  باشد؛  ها وی  و عاول تکاول و تعالی انسان گرایی  هویتی و پوچ  بیاز  جواوت وسلهان

گسترش  گرفته است0 و نااویدی  هویتی  ، بیگرایی اندیشه پوچدر ابعاد وختلم و با  وورد تهاجن قرار 
در نظام تربیتی اسالم است0 وخّرب های انتظار سازنده و   شاخص شناسایی و تبیدن ،پژوهش حاضر هدف

که شاخص  به این سؤال پاسخ ویاین پژوهش  وخرب در نظام تربیتی انتظار انتظار سازنده و  های دهد 
که از جهله   0 در پژوهش پدشونظووه فکری وقام وعظن رهبری چیستبا وحوریت  ،اسالم رو 

کیفی ؛استهای ترکیبی   پژوهش برای و  بتتجزیه و تحلیل ونابه ونظور  ،از روش تحلیل وحتوای 
گرفته شد  دادهسنجش پایایی  کهی ضریب پایایی هولستی بهره  وورد  8/1باالی  با ضریب ه وها از روش 

، نشاط و گرایی  تحولاز قبیل  یهای  انتظار سازنده با شاخص ،ها  براساس یافته 0گرفته استتییدد قرار 
گرفتن بهگرایی و   انزوا طلبی، خرافه ی از قبیلهای  و انتظار وخرب با شاخصپویایی  وضت ووجود  خو 

 شوند0  شناخته وی
کلیدی  ها0 ، شاخصنظام تربیتی انتظار وخرب، : انتظار، وقام وعظن رهبری، انتظار سازنده،واژگان 
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 وقدوه
گیر،  ندیشها ،در حقیقت ،«انتظار» آووزه دینی  0استباسابقه و نقطه اوج تعالی بشری  ای فرا

کاولب ،انتظار تصویر  جاوعه انسانیبرای به زندگی وتعالی دن رسیبرای را  ها  ترین شیوه  هترین و 
-38ص :0181 )اسحاقی، یو واد یاز لحاظ وعنورا برتر  ییایدن دنیفرا رس و ؛کند ویو ترسین 

بلکه دارای  ،ناظر به آینده ا  صرفنیست انتظار اوری لذا  دهد0  به جاوعه انسانی بشارت وی؛ (33
و  ،تحت الشعاع قرار دهد زندگی انسان وعاصر را تواند تهام ابعاد  وی کهجاوعیت تاریخی است 

 (01370)برزگری بنادکوکی و ههکاران، کند به سهت سعادت واقعی رهنهون  راانسان 
خودسازی، جهت در است حرکتی و  نوعی تعلین و تربیت رهایی بخش و انقالبی ،انتظار

که انسان دگرسازی و زوینه و نیروها و ووانت بیرونی را از سلطه نیروها و اویال درونی  سازی 
 ؛وقاووتو پایداری  ،اویدواری دویدن روح و با بخشد ویرهایی  تعالی فرد و جاوعه   بازدارنده

در تبیدن وسئله انتظار به   وقام وعظن رهبری ،بر ههین اساس دارد0  وینگه دور جواوت را از زوال 
که انتظار به وعنای  برتر و باالتر  یبه وضع یدسترس یرااق انسان بیاشتاین نکته اشاره دارند 

که بشر هه یحالت ؛است کندیشه بایاست  ووجب  انتظار واقعی ،ایشانونظر از  0د در خود حفظ 
بگیرند و در انتظار واقعیتی عینی باشند )در ها از آرزوی ووهوم و غیر واقعی فاصله   گردد انسان  وی

های   در حوزه جاوعه انسانیآوادگی  عاول ،واقعی انتظار ،بنابراین0 (64/6/0184، نیهه شعبان
زنده و ووجب ؛ است و سیاسی اجتهاعی-هنگیتربیتی، فر-قیخالا فکری،-وختلم اعتقادی

روح اوید، اطهینان و وبارزه در جاوعه است0  ،شناسی وظیفه ،پویایی ،شاطن ،گرایی  آروانشدن 
گردیده  که اساسیههین اور ووجب  گران در جهت و استعهار وستکبرانترین اقداوات   است 

باشد )در انحراف وفهوم و وعنای واقعی انتظار و از بین بردن عقیده اوید و وبارزه در دل وردم 
که با راه  ههیشه سعی داشتهوستکبران لذا 0 (04/01/0147، نیهه شعبان  ،کارهای وختلم  اند 

های   و با ترویج اندیشه ،کنندهای دینی تحریم   آووزهوورد نظر انتظار را از وعنای واقعی و 
گرایانه برای لذا ضروری است  وخرب در جواوت شکل دهند0 انتظاری ویرانگر و ،انحرافی و پوچ 

گرایانه  اندیشهشناخت وعنا و وفهوم واقعی انتظار و  طیبه و  و دستیابی به حیات های پوچ 
نسلی وتصم به  اوعه وج ات ؛های اساسی برداشته شود  گام؛ ونتظر ساز و  ساختن جاوعه زوینه

حرکت رو به  و اویدواری حس وسئولیت پذیری، که سراسر پویایی،؛ «ونتظر» صفات خاص



ص
شاخ

سی 
برر

ه و
زند

رسا
تظا

ی ان
ها

 
ب 

خر
ار و

نتظ
ا

... 
 

 

49 

جز با شناخت درست از وفهوم انتظار  ،این وهنو  یابدپرورش ؛ است جلوی توأم با نشاط
 پذیر نخواهد بود0  اوکان

که ویکارهای پژو ،در این زوینه واهیت و »توان به وقاله   هشی وتفاوتی انجام شده است 
چهار وؤلفه که  ،کرداشاره  «ای  خاونه در اندیشه حضرت آیت اهلل وؤلفه بنیادین انتظار،

کرده است وعرفی  چهار چوب بنیادین انتظاررا  ؛«اشتیاق» و «عتهادا» ،«اعتقاد» ،«انتقاد»اصلی
در های وحیانی   ووزهدر پرتو آ «انتظار پویا»وقاله  ،در ههین زوینه0 (86ص :0138)والیی، 

که انتظار دبه بررسی عناصر انتظار پویا پرداخته و نشان دا ،وقام وعظن رهبری یشهاند ه است 
 :0138یرزاد، )ونصوری و ش است «رفتاری»و  «انگیزشی» ،«فکری»دارای سه عنصر  پویا
کالم سیاسی آیت گفتهان انتظار در»ههچنین وقاله 0 (20ص چیستی  بر «ای  اهلل خاونه ساحت 

کالم سیاسی انتظار در س کرده است احت  های   بررسی0 (8ص :0133 )وهاجرنیا،ایشان تهرکز 
ع ها و   شاخص ،کنون به طور وشخص که تااست وبین این وهن  ،انجام شده در پدشینه ووضو

 0اند های انواع انتظار وورد بررسی قرار نگرفته  وؤلفه
کلی  های انواع  ها و وؤلفه  شاخصوی و تبیدن الشک بررسی دیدگاه عالهان اس  بی ح  انتظار و طر

وقام  0بسیاری خواهد بود ونافت، دارای های تربیتیه الگوائدر ار؛ آن در ونظووه فکری آنان
دارای تجربه  ؛در عرصه دینی و وتفکر و وصلح اجتهاعینظر  وعظن رهبری، به عنوان صاحب
که سیاسی و اجتهاعی در سطوح باال   ،در چارچوب اندیشه سیاسی ،براساس آووزه انتظارهستند 

کنشگری فعاالنه  ایشان بارها بر وسئله انتظار،  اند0  در عرصه سیاسی و اجتهاعی پرداختهبه 
واقعی پرداخته و بر لزوم وبارزه با  های ووهون و غیر  ه انتظار واقعی به دور از اندیشهویژ  به

کید های انحرافی در وسئل  اندیشه کیدات  ،رو  از این 0اند کردهه انتظار تی پژوهش حاضر، ههسو با تا
با های انتظارسازنده و وخرب در نظام تربیتی اسالم   شناسایی شاخصبه  ،وقام وعظن رهبری

 0پرداخته است گیری از بیانات ایشان  بهره
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 وبانی نظری و پیشینه پژوهش

 وفهوم شناسی انتظار
)راغب اصفهانی،  به وعنای به تیخیر انداختن ،«نظر»عال از واده از وصدر باب افت« انتظار»

کسب وجهول استو ؛ (807ص :0184 0 (738ص، 1: ج0386)طریحی،  تاول وعقول برای 
 :0138 )گراوی، اوید بستن به آینده، چشن به راه بودن و نگران بودن است انتظار درنگ در اوور،

نده یبه آداشتن د یچشن به راه بودن و نوعی او داشت، چشن ر به وعنایانتظا0 نیز (16ص
گونه تعریم  وعنا شده است0 وقام وعظن رهبری انتظار را این، (011ص :0144)دهخدا، 

 ،)در نیهه شعبان  قطعی  یعنی اعتقاد به یک آینده ،انتظار یعنی اوید، ،انتظار» :کنند وی
که قطعی است یعنی ترقب،؛ (60/0/0133 دیدار با اعضای بنیاد )« یعنی وترصد حقیقتی 

کلهه بسته به این کلهه انتظار 0(08/7/0131 ،فرهنگی حضرت وهدی ووعود ای   که به چه 
کلهه از اههیت کند،  پددا وی خاص یوعنا و وفهوو ،اضافه شود عهق و ارزش  ،و هر چه آن 

  0(611ص :0132، )ووسویکند  ویتر   و بااههیتتری برخوردار باشد، انتظار را ارزشهندتر   بیش
کیفیت  ،در تعریم اصطالحی، انتظار که  اشاره ویروحی به نوعی  را ها   حالت آوادگی انسانکند 

تر و   هرچه انتظار بیش اویدی است0 شود و ضد ییس و نا  ووجب وی برای آنچه انتظار دارند؛
تر خواهد   در نتیجه آوادگی نیز بیشو تحرک و پویایی  تر باشد،  تر و پرفروغ  هرچه شعله آن فروزان

گاهی برای اوید  انتظار؛0 (608ص، 6ج :0138، ووسوی اصفهانی)بود  ههراه با اشتیاق و آ
باشد )قهروان و   وی نگری و تحول و رشد ههه جانبه برای سعادت بشر  آیندهو  بهتر ای  آینده

انتظار » فروایند:  تبیدن وفهوم انتظار ویوقام وعظن رهبری در 0 (64ص :0138ههکاران، 
کردن ؛سکون نیست کار  و انتظار رها  که  نیست؛  خود صورت بگیرد، یخودبه نشستن برای این 

 ،انتظار ،ایشاندیدگاه از 0 (64/6/0184 )نیهه شعبان،« انتظار آوادگی است ؛ظار حرکت استانت
ست ها و تحرک و پویایی در ههه زوینهنشاط  ،تقویت انگیزه در دل و درون ،آواده سازی ،عهل

 است و تالش برای رسیدن به وضت وطلوبقانت نشدن به وضت ووجود  ،(63/2/0187، ههان)
گفت  وی بندی وعنای اصطالحی انتظار  در جهت0 (64/6/0184، )ههان از وقوله انتظار »  :توان 

 که ووجباست  تحرک و پویاییسازی و عاولی برای تقویت انگیزه در دل و نشاط و  و آواده عهل
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 0«گردد  وی ها و ابعاد  در ههه زوینه تردسترسی به وضعی برتر و باال

 انواع انتظار 
گون از تحوالت تاریخی  ابهاوات ووجود در وقوله انتظار و دریافت گونا ووجب  ،ها و تعبیرهای 

ع انتظار راو های وتفاوت از وفهوم انتظار شده   برداشت انتظار کرده است: ترسین  ههین اور دو نو
کنند وخرب، انتظارو  ؛تعهد آور و سازنده، تحرک بخش  ه0ویرانگر و فلج 

 انتظار وخربالف( 
که   عده ها در  انسان به وسیله دستی غیبیای پایان دوره انتظار را اوری تصادفی دانسته 

این دسته از افراد وعتقدند در وسئله انتظار هیچ 0 تنجات خواهند یافدنیای پر از ظلن و فساد 
گر ندارند وسئولیتی  گذاشتباشند0 و فقط باید تهاشا ی برا ،و جز این دنیا را باید به حال خود 

0 به زعن (43ص :0134 و ههکاران، هیکل بوانلو قوی) رهایی از وضت ووجود راهی وجود ندارد
خ وی ،این افراد که در جا  ظهور زوانی ر کند؛  وعه ظلن و ستن و حقدهد  گهراهی رواج پددا  کشی و 

که قبل از آن دچار آشفتگی و ظلن شده  یعنی زوانی جاوعه به ساوان و نظن وی باشد0 وقتی  رسد 
گرفته که حق و حقیقت در جاوعه جایگاه و طرفداری نداشته کل جاوعه را باطل  باشد و فرد  و 

کن بر جاوعه باشندصالح و درستکاری در جاوعه نباشد و افراد ظ خ وی ؛الن حا دهد و اوام   ظهور ر
ح آن افراد جاوعه نباید دنبال اصال ،بنابراین0 کنند  برای نجات حق و حقیقت ظهور وی زوان

که جاوعه سالن است و ظلهی در آن نیست،؛ باشند کرد اوام زوان زیرا تا زوانی  0 ظهور نخواهند 
گناه و ظلن و فسادی در جاو ،بنابراین کلی جاوعه و ههچنین برای اصال ؛ای است  عه وقدوههر  ح 

ع؛ آن انفجار قریب ٔه وقدو ع  است0 یعنی ظهور اوام زوان الوقو کهک به وقو کار برای  پس بهترین 
 :0186 ،)وطهری ترویج و اشاعه فساد است و بهترین شکل انتظار، زود هنگام ظهور اوام زوان

 0(67ص
که  گرانه است  ع حرکت و اقدام اند  کردهتزریق وستکبران این ههان تفکر پوچ و اباهی  تا هر نو

در رد اندیشه این افراد  0 اوام خهینیدهندقبل از ظهور حضرت را شکست خورده و ناووفق جلوه 
  فروایند:  وی

که حاال وا ونت این  ،نینهایهان بنشی  ظر ظهور اوام زوان هستین در خانهطور نیست 
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کنیداهلل!  بگویدن عجلتسبیح در دست بگیرین و  ، برای آودن شها باید زوینه را فراهن 
کردن این کنید با هن بشوید که وسلهین   او، و فراهن  : 0133 )خهینی،را با هن وجتهت 

یک وعنای انحرافی »: دفرواین  در این زوینه وینیز وقام وعظن رهبری 0 (036ص، 08ج
شها از هر عهل وثبت و از هر اقدام و هر وجاهدت و هر  ،هک استاین در باب انتظار 

اصالحی دست بکشید و ونتظر بهانید، تا صاحب عصر و زوان، خودش بیاید و اوضاع را 
کند و وفاسد را برطرف نهاید!  0 (00/06/0123، وردمبا  دیدار) اصالح 

کالبد روح و جسن ولتاوید را  انتظار، فروایند:  ایشان در رد این تفکر و اندیشه انحرافی وی ها   در 
کند و پدش برود ؛شود ووجب ویدویده و  وضعیتی بدانند  و ؛انسان به وبارزه بپردازد و راه را باز 

به ههین  0دآورد، ابدى نیست و تهام خواهد ش را به درد وی هایشان  و دل دهد  ها را رنج وی  آنکه 
کارهاى استعهار  یکی از اساسی خاطر، و  اویدز بین بردن ا ،ها و ایادى آنگران و وستکبران ترین 
اویدى شوند و  نا دچارها   آن ؛ تا در نتیجه(04/01/0147 ،دیدار با وردم)بوده است وردم  انتظار

کرد نهیو دارد اى ن دیگر فایده بگویند کارى  ع از انتظار  0(66/3/0142، ههان) شود  باعث این نو
کنند  ویسعی وستکبران و وعاندان ذا ل .گردد  ویرشدی در زندگی   سکون و عدم تحرک و بی رکود،

ها و جواوت   انتظاری وخرب در ویان ولت ،های اشتباه و انحرافی از انتظار  با ایجاد برداشت
 0کنندوسلهان خلق 

 انتظار سازندهب( 
ائهه وعصوم؟مهع؟ تصویری صحیح از  است0 «انتظار ویرانگر»وقابل وؤلفه  ،«انتظار سازنده»

کشیده و از آن به عنوان افضل  کرده و از این طریق، خط بطالنی بر انتظار ویرانگر  انتظار را ترسین 
کرده  اعهال و وحبوب ع انتظار، از یک سو صبر و   ترین عهل در درگاه خداوند وتعال یاد  اند0 این نو

زندگی و از سوی دیگر، تحرک و آوادگی را در جواوت القا  های  شکیبایی و وقاووت در برابر نابساوانی
ع آیات و   ای در زندگی فردی و اجتهاعی انسان  کند0 لذا نقش سازنده  وی ها دارد0 آنچه از وجهو

که ونظور از ظهور ونجی این نیست   روایات استنباط وی که جناح شود، بر این ووضوع داللت دارد 
اقی نهاند وتقیان بشکست بخورد و نابود شود و اثری از صالحان و  حق و عدل و ایهان باید ههیشه

این  بلکه؛ (48-44ص :0134 و ههکاران، هیکل بوانلو قوی) تا دولت وهدی ظاهر شود
 پدروزی جناح حق و عدل و تقوا بر جناح فساد و ظلن و بی بشارت دهندهاحادیث و روایات 
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عآخ ،قیام وهدی ووعود در واقت است0بندوباری  های وبارزات حق و   حلقه رین حلقه از وجهو
که از آغاز جهان برپا بوده است برخالف انتظار سازنده 0 (63ص :0186 )وطهری، باطل است 

 ،در انتظار سازنده گردد0  دارد و ووجب رشد و پویایی ویش وثبت در زندگی نق ،انتظار ویرانگر
که در آن جهالت و ظل افراد کن شده و زوینه عبودیت انساننسبت به وضت ووجود  ها برای   ن حا

چه خیر و عهِل خوب انجام  هرکه اند  این عقیده و برخداوند سلب شده است، وعترض هستند 
کن و غیرکافی است و ونتظرین،هرچه خیر و خوبی ین و ا  هداد تا ظرفیت نیکِی  به وجود آوده، 

راه زندگی  ها نسبت به پایان  (0 در انتظار سازنده، دل00/06/0123، وردمبا  دیدار) دعالن ُپر بشو
که آینده11/00/0141باشد )ههان،   ر، سرشار از اوید ویبش ای پر از نور   (؛ و به یک حقیقت قطعی 

که چنیآورند0   و روشنایی است، یقین وی باید خود را  ای هست؛ ن آیندهوقتی انسان یقین دارد 
باشد0 در انتظار سازنده، پویایی، حرکت و اوید وجود دارد0 در این باید ونتظر و وترصد  ،کندآواده 

که   ها وی  انتظار، انسان گشوده شدن است هر بندانند  بستی در زندگی بشر  هیچ بنو  بستی قابل 
کرد وجود که نشود آن را باز  ای از حوادث زندگی  در هیچ حادثهلذا 0 (63/2/0187، ههان) ندارد 
ج دا باید در ههه حال و و ههیشه شداویدی  دچار ییس و نانباید   ،در نیهه شعبان) شتانتظار فر

60/0/0133)0 

 روش پژوهش. 3
های انتظار سازنده و وخرب در نظام تربیتی اسالم با   شاخص شناسایی ،هدف پژوهش حاضر

گیری از بیانا از جهله پژوهش حاضر  ،براین اساس ت وقام وعظن رهبری است0بهره 
گرایانه وی  پژوهش گام  ،بدین ونظورکه به صورت آویخته انجام پذیرفت0  باشد  های تفسیر  در 

ها پرداخته شد0 وبتنی بر اهداف   های آن  اول به شناخت انتظار سازنده و وخرب و شاخص
انتظار سازنده و وخرب روش بررسی اسناد و برای های   شناسایی شاخص، به ونظور پژوهش

کتابخانه ،ها  گردآوری داده کار  روش  هند، آن به صورت هدف ،در این ورحله گرفته شد0ای به 
که در حوزه انتظار، اوید و وهدویت بودند،   دسته از بیانات و سخنرانی های وقام وعظن رهبری 

تجزیه و تحلیل به ونظور  یه و تحلیل شدند0آوری و به صورت تهام شهاری بررسی و تجز  جهت
کیفی وبتنی بر استقرا   داده ها در سه ورحله   و داده گرفته شدکار  بهها روش تحلیل وحتوای 



 

 

54 

ال 
س

ست
بی

کن
وی

هاره
/ ش

 
47

یدز  
/ پا

071
1

 

گردیدند کدگذاری وفاهین ورتبط با اهداف و سؤال پژوهش در  ،در ورحله اول: کدگذاری 
کدگذاری اولیه )جدخصوص انتظار سازنده و   از ورحله این درانجام شد0  (0ولوخرب استخراج و 

 اهداف با تشابه و ارتباط براساس و گرفتند قرار تحلیل وورد ها  داده و وتون جزئیات ،ریکدگذا
 وورد کدها و وفاهین سپس گردیدند0 کدگذاری و استخراج کوچک وفهووی اجزای پژوهش،

 شدند0 ادغام یکدیگر با وشابه وفاهین و گرفتند قرار بررسی
 

کدگذاری اولیه  0 نهونه0جدول   ای از 
نشانگر/  زیر وقوله واحدها واحد تحلیل

 شناسه

کرره  انتظررار فرررج غیررر از بی کررردن اسررت  صرربری و وررّدت وعررّین 
کره در فرالن تراریخ ورثال  بایسرتی  انسان، زوانی را در نظرر بگیررد 
این حادثه تهام بشود؛ یا این شّدت به پایان برسد یرا حضررت 

کرره انسرران کننررد  کنررد، پررا برره زوررین بکوبررد؛  بی ظهررور  صرربری 
سرازی خرود؛  انتظار فرج ایرن نیسرت0 انتظرار فررج، یعنری آواده

کررره  بی کرررردن، جرررزو چیزهرررایی اسرررت  کرررردن، عجلررره  صررربری 
 (60/01/01330)بیانات در  وهنوع است

صبری و  انتظار غیر از بی
 وّدت وعّین کردن است

 Epsl1 بی صبری
تعیدن 

 Epsl2 وقت

ج،  یعنی انتظار فر
 Epsl3 خودسازی سازی خود0 آواده

صبری کردن، عجله  بی
کردن، جزو چیزهای وهنوع 

 است0

عجله 
 Epsl4 کردن

کره  انتظار فرج و انتظار گشایش، گشایشی اسرت بررای انسران 
کارهرررای  کررره بررره  او را از آن حالرررت یررریس، از حرررال دروانررردگی 

کررره   کنرررد؛ نجرررات وی  عجیرررب و غریبررری وادار وی دهرررد0 ایرررن 
کرره اّوررت  پدغهبررر و ائّهرره ایررن جررور فروودنررد، برره آن وعناسررت 

ای از حرروادث زنرردگی، دچررار  وحّهرردی؟لص؟، در هرریچ حادثرره
شوند و ههیشه در ههه حال انتظرار فررج   اویدی نهی ییس و نا

 (00/06/01230دارند )بیانات در 

انتظار فرج انسان را از آن 
حالت ییس، از حال 

 دهد0  درواندگی نجات وی
 

ری از دو
 Epsl14 ییس

 ُبعد دیگر از ابعاد انتظار، دلگروی وؤونان نسبت به آینده است0  
کره ونتظرر، برا شروق و اویرد حرکرت  یک ُبعرد انتظرار ایرن اسرت 
بکند0 انتظار، یعنی اویرد0 انتظرار، ابعراد گونراگون دیگرری هرن 

 )ههان(0 دارد

دلگروی وؤونان نسبت به 
 0آینده

اوید به 
 Epsl37 اینده

ونتظر، با شوق و اوید 
 کند0 حرکت وی

انگیزه 
 Epsl38 داشتن

  انتظار واقعی والزم است با اطهینان، با اعتهراد0 اعتهراد الزوره 
انتظرار اسررت، و ایرن هررر دو، بررا اویرد وررالزم هسرتند و اوررروز ایررن 

ورردم دنیرا الزم اسرت )بیانررات   هرا و ههره  وّلت  اویرد برراى ههره
 (66/0/01280 در

واقعی با اطهینان انتظار 
 Epsl44 اطهینان والزم است0

 Epsl45 اعتهاد انتظار است0  اعتهاد، الزوه
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 این در گردید0 دوم ورحله وارد ها  داده کدگذاری ،اول ورحله در وفاهین بندی  دسته از بعد
 و ها  وقوله زیر تبدیل و قبل ورحله در شده تولید های  وقوله زیر بین رابطه ایجاد ،هدف ،ورحله

 از ،ورحله این در دهی ارتباط اساس 0است فرعی های  وقوله لوای تحت شده ایجاد وفاهین
در این ورحله یک وقوله وعرفی شده و سایر زیر  دارد0 قرار ها  وقوله گسترش و بسط بر کدگذاری

که دارای قر  وقوله کدهای ورحله قبل  در زیر یگر هستند؛ ابت و شباهت وعنایی با یکدها و 
گرفتند60)جدول آن  وجهوعه  ( قرار 

 

کدهای اولیه 60جدول   وقوله بندی 
 وقوله فرعی زیر وقوله وقوله فرعی زیر وقوله

آراسته شدن به فضایل اخالقی و 
 دوری از رذایل اخالقی

گرایی   تحول
 اخالقی

عدم تبعیض، وبارزه با فساد، 
اجرای یکسان حدود االهی و رفاه 

 در جاوعه گستری

عدالت 
 گستری

گزینی، بی اونیت وعنوی قوت قلب، اعتهاد و اطهینان رغبتی به قیام و   عزلت 
گرایی  انزوا طلبی باطن 

ههبستگی و وفاق  تعاون، ههدلی و وحدت
 اجتهاعی

تفاوتی به جاوعه و دیگران و   بی
 نداشتن  تعهد به دیگران

سلب 
وسئولیت 
 اجتهاعی

آینده و اوید داشتن، اوید به 
کردن و   بی اویدآفرینی دوری از ییس صبری، عجله 

 زدگی  شتاب ثباتی  بی

استقاوت و  صبر، وقاووت، پشتکار و ثبات
 پایداری

سستی، تنبلی،زشت دانستن 
وواجه با وشکالت و آواده نبودن 

 برای وواجهه با وشکالت

عافیت 
 طلبی

ذلت پذیری و عدم وبارزه با ظلن و 
پیشرفت و  پدشرفت و توسعه در ههه جوانب سلطه پذیری ستن

 تعالی

های نو ظهور،   تهسک به فرقه
ایهان به ودعیان دروغین و دل 

 های ووهوم  بستن به واقعیت
گرایی  خرافه 

عدم  راضی شدن به وضت ووجود،
ها ونواقص اوضاع   کاستیشناخت 

های   و داشتن  آروان ووجود
 وحدود

گرففتن  خو 
به وضع 
 ووجود

گری، عبور از ووانت و   تالش
گرایی و شوق به   وشکالت، عهل

 حرکت و داشتن انگیزه

نشاط و  حرکت،
 ییایپو

شناخت وفهوم انتظار، شناخت 
گاهی، تجزیه و  دشهن، دانش و آ

 تحلیل وسائل

خرد ورزی و 
 بصیرت

 وندی  هدفوقصد و وسیر داشتن، حرکت  یطلب  کهالتهذیب نفس، خودسازی و 
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 دوراندیشیهدفهند و  گری  اصالح
کهیت اسالم، تحقق آووزه های  حا

وسئولیت پذیری فردی و  وداری  دین اسالم در جاوعه و تهسک به اسالم
 تعهدوندی وسئولیت پذیری اجتهاعی

 

و شدند وقوالت با یکدیگر وقایسه  ،و پاالیش وقوالت فرعی کردندر اداوه با هدف یکپارچه 
که   از آن یتعداد کرده و با یکدیگر ارتباط برقرار داشتند  یتر  بیش قرابت وعناییبا یکدیگر ها 

یک وقوله اصلی را  گرفتند وقرار  تری  زیر وجهوعه وقوالت عامدر سطح باالتری از انتزاع  بودند؛
کیفی داده شکل دادند0 وقوله برای انتظار سازنده 01 ،در این ورحله ،ها  براساس تجزیه و تحلیل 

گردید0وقول 4و   ه برای انتظار وخرب شناسایی 
 

 های انتظار سازنده و وخرب  شاخص 10جدول 

وقوله  وقوله فرعی وقوله اصلی
 وقوله فرعی اصلی

انتظار 
 سازنده

 ههبستگی و وفاق اجتهاعی

انتظار 
 وخرب

 انزواطلبی
 عافیت طلبی پدشرفت و تعالی

گرایی دین وداری  خرافه 
 پذیریسلطه  خردورزی و بصیرت

 زدگی  شتاب هدف وندی
 ت اجتهاعییسلب وسؤول کهال طلبی

گر استقاوت و پایداری  فتن به وضت ووجودخو 
  وندیتعّهد

گستری   عدالت 
  ییایحرکت، نشاط و پو
  اوید آفرینی

  اونیت وعنوی
  گرایی اخالقی  تحول

 پذیری اطهینان گوبا باورپذیری، و لینکلن چهارگانه از وعیارهای ،ها  اعتبار یافته تاوینبرای 

گرفته شد0 تایددو  پذیری انتقال  هایبرگشت و رفت وسیله  هها ب  اعتباریابی یافته پذیری بهره 

 انجام خبرگانهای  دیدگاه از گیری  کهک و ارزیابی و اول های دستداده به وحّقق دائهی
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و های استخراج شده در اختیار خبرگان قرار داده شد   و وقوله ها  داده ،بدین ونظور. پذیرفت
گردید0  آنهای  دیدگاه کدگذاری و دسته بندی وقوالت اعهال  کدهای تعدیل شده با ها در   سپس 

ک به تحقیق در خبرگان و تییددپذیری نتایج  اعتبار وورد ها خواسته شد در  و از آن گذاشته اشترا
های انجام شده و   گذاری کد وورد در ها  آن 0 بازخوردنندکاظهار نظر  ها  وقوله دسته بندی و

کی ،ها  دسته بندی وقوله  0بود نتایج و اعتبار فرآیند وطلوبیت از حا
وتون در  ،در این روش برای سنجش پایایی از روش هولستی استفاده شد0 ،در پژوهش حاضر

کدگذاری وی درصد » های اسهی بر حسب  پایایی داده (0) فروولسپس براساس و  شوند دو ورحله 
 گیرند0  وورد ارزیابی قرار وی، «شده  توافق وشاهده

PAO = 2M / (N1+N2) 0: فروول 
M: کدگذار کدگذاری وشترک بین   ؛انتعداد ووارد 

N1 :  کدگذاری شده  ؛خبرگان دیدگاهقبل از ووارد 
N2 : کدگذاری شده کدگذاران؛بعد از اظهار  ووارد   دیدگاه 

PAO:  گر از کاول( است و ا وطلوب  ،تر باشد  بزرگ 4%بین صفر )عدم توافق( و یک )توافق 
 0(64ص :0138، )نوری و ههکاران باشد وی

وفاهین در ورحله اول توسط خود پژوهشگر از وتن وکتوبات ها،   سنجش پایایی دادهبه ونظور 
گردآوری گردیدها   و زیر وقولهاستخراج ، و ونابت   در اداوه با وراجعه به خبرگان 0نددسته بندی 

سپس این  0شدندها استخراج و دسته بندی   ها وجددا  با نظارت آن  ها و وقوله  این حوزه زیر وقوله
کدگذاران ضریب پایایی با استفاده از روش هولستی و ، دو ورحله وقایسه و بر وبنای توافق 

گردید0 (0وطابق فروول) ضریب هولستی یا  هبسگان با وحاتگی دیدگاه خبرسویزان ههب وحاسبه 
% به دست 37ها   زیر وقولهو در سطح % 86ها   وقولهطح تحلیل سدر  «شده درصد توافق وشاهده»

%( 81)باالی نتایج ارزیابی ضریب پایای هولستی  ،براین اساس 0که وقدار قابل توجهی اسرت آود
 0باالیی برخوردار است نتایج از قابلیت اعتهاد دهد؛  نشان وی
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 ضریب پایایی هولستی 70جدول 

 اول ورحله وسطح تحلیل
 (N1)کدگذاری 

م دو ورحله
 (N2) کدگذاری

 ووارد وشترک

(M) 
ضریب پایایی 

 PAO هولستی
 %86 60 68 26 ها  وقوله

 %37 38 006 36 ها  زیر وقوله

 های پژوهش  حلیل یافتهت
انتظار سازنده و وخرب در نظام های   ه به هدف پژوهش، برای شناسایی شاخصبا توج 

گردیدند و آن دسته از به صورت هدفهند بر بیانات وقام وعظن رهبری ،تربیتی اسالم رسی 
که با ها و بیانات   سخنرانی و به صورت تهام شدند انتخاب ههسو بودند، هدف پژوهش ایشان 

از روش  ،ها  تحلیل دادهتجزیه و به ونظور  0گرفتندشهاری وورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار 
کیفی» گرفته شد0 «تحلیل وحتوای  ههبستگی و وفاق  ،های پژوهش  وبتنی بر یافته بهره 

کهال طلبی، ورزی و بصیرت، خرد، دین وداری پدشرفت و تعالی، اجتهاعی،  هدف وندی و 
حرکت، و  گرایی اخالقی  تحولگستری، اوید آفرینی، اونیت وعنوی،   استقاوت و پایداری، عدالت

گرایی، و انزوا طلبی،هستند  های انتظار سازنده  نشاط و پویایی شاخص  طلبی،  عافیت خرافه 
گرفتن به وضت ووجود از  طلبی،  عافیت پذیری،  سلطه سلب وسئولیت اجتهاعی و خو 

 شود0  ها پرداخته وی  در اداوه به وعرفی این شاخص باشند0  های انتظار وخرب وی  شاخص

 سازندهانتظار 
 های انتظار سازنده عبارتند از: ترین شاخص وهن

 وفاق و ههبستگی اجتهاعیالف( 
 ههدلی و وحدت است0 شاول تعاون، «وفاق و ههبستگی اجتهاعی»وقوله  ،ها  براساس یافته

کلوبنا به وعنای  ،وفاق و ههبستگی اجتهاعی ههه جواوت  ین اسالم براید یقرار دادن وتن 
ک وفاق و است0  یفرهنگ وحل یات آرایو خصوص ید شخصریردن عقاوسلهان و برکنار 

 آراورش و شیدن بره آسایاز جهله رسر به دنبال دارد؛ یاریآثار و برکات بسههبستگی اجتهاعی 
و  (7:قصص) گانگانینه سلطه استعهارگران و بیده شدن زویبرچ0 (26انعام:  و011 )آل عهران:
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 اوت اسالوی، در سایه ههبستگی و وفاق اجتهاعی 0(72 )انفال: هنه وؤونانیش قدرت و هیافزا
کات دبینشی با حفظ باورها و  در زیر پرچن اتحاد و وحدت اسالوی قرار  ینیخود، و بر وحور اشترا

 یجاوعه جهان ایستاده و ؛کند  یرد ویکه اصل اسالم و وسلهانان را تهدخطرهایی در وقابل گرفته و 
  ترین وظیفه  بزرگ ،دیدگاه وقام وعظن رهبریاز  داد0خواهد را شکل  یا  افتهیواحد و تکاول 

 (؛11/4/0180،شعبان نیهه)در  با وؤونان استپدوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی  ،ونتظران
 دهد0  وی که جاوعه اسالوی را تحت لوای انتظار حقیقی قرار

گستریب(   عدالت 
گستری»وقوله  هی، رفاه اجرای یکسان حدود اال عدم تبعیض، وبارزه با فساد، «عدالت 

راسن )و دنیا به سهت عدل و قسطیعنی حرکت  ،0 انتظارشود را شاول وی گستری در جاوعه
عدالت برای پر شدن جهان از عدل و داد و ای است  و وقوله (08/00/0140 ،بزرگداشت دهه فجر

و  برتر از لحاظ وعنوی رسیدن دنیایی ظلن از صحنه زندگی بشر و فرا ترف ها،  برای ههه انسان
 ،وبتنی بر ونظووه فکری وقام وعظن رهبری ،بنابراین0 (2/01/0146وردم، با  دیدار)وادی 

که افراد در آن ،انتظار واقعی و سازنده  ،ههاندارند )انتظار استقرار عدالت را ، انتظاری است 
کهک به وردم وحروم  به وعناى عدم تبعیض در حقوق و حدود و احکام؛ ،عدالت0 (11/4/0180

که در زیر سایه احقاق حقوق و ضعیم؛ سنگین نظام طاغوتی از حقوق خودشان وحروم   کسانی 
که  اند وانده و در  اى قائل نباشند براى خودشان حّق ویژه خاّصی،  عّدهو نیز بدان وعناست 
ویان افراد تبعیض نباشد و حدود االهی به طور ( انسانی، اجتهاعی، عهووی) حقوقده از استفا

 0یکسان اجرا شوند

 وندی  ج( هدف
اشاره وقصد و وسیر داشتن، حرکت هدفهند و دوراندیشی به  «هدفهندی»ها،   براساس یافته

که برای   این اشتیاق را به انسان وی ،انتظار واقعی ،وقام وعظن رهبریدیدگاه از  0دارد دهد 
و وضعیتی وطلوب برای خود  (8/01/0146تالش )دیدار با وردم   تردسترسی به وضعی برتر و باال

که در   ؛ به طوریکند ها ترسین وی  هدفی واال برای انسانتفکر آروانی و  ،انتظار سازنده 0کندایجاد 
ت و برای جتهاعی خود نیز به صورت هدفهند حرکههه ابعاد وعنوی و وادی زندگی فردی و ا
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ع زندگی، وقام وعظن رهبری وعتقدند 0کند ای روشن تالش وی  دستیابی به آینده  در این نو
که عهرش تل  انسان احساس وی کشیده استهدفی نشده است؛ چون برای  مکند   و عالی زحهت 

های   و هدف ها  به آروان ها  د فرسنگبین وی ،کند  خود نگاه ویگذشته وقتی به نیز ه در پایان را
 دیدار اعضای نیروی هوایی) کند  ت ویلذا حسرت ندارد و احساس لذ نزدیک شده است0 ،واال

 0(03/00/0140، ارتش

 اوید آفرینید( 
وشخصۀ شود0  ، اوید داشتن، اوید به آینده و دوری از نااویدی را شاول وی«اوید آفرینی»

که نه تبه آیندۀ است و اوید بینی خوش ،انتظار سازنده اساسی  بلکه، نیستوربوط  آیندهنها به ، 
فردی و اجتهاعی ونتظر  زندگی تواند ونشی تحول اساسی در گیرد و وی وی زوان حال را هن در بر

ج وهدی ووعود نیست و ههه ابعاد  باشد0 در اندیشه وقام وعظن رهبری، انتظار فقط برای فر
که ونتظر واقعی نباید هرگز نااوید  گیرد0 ایشان به این نکته اشاره وی  زندگی فرد را دربر وی کنند 

 با  ، وقتی در نهایِت زندگِی انسان، در وقابلهبلکه باید بداند ،دست روی دست بگذارد شود و
کرد  ینا ج ظهور خواهد  های جاری  بست پس در بن ؛ههه حرکت ظالهانه و ستهگرانه، خورشیِد فر

ج وتوّقت و وورد انتظار است0 این، درس اوید  ،زندگی   درس انتظار واقعی به هههو ههین فر
که هیچ آووزد   (0 لذا انتظار سازنده به افراد وی63/2/0187،  وردمبا  دیدار)ست ا ها انسان

 در انتظار اوست0 بخش و انسانی ای روشن و سعادت آیندهندارد و ستی در زندگی بشر وجود ب بن

 تحرک، پویایی و نشاطهل( 
گرایی، شوق به  عبور از ووانت و وشکالت، گری،  تالش ؛«پویایی و نشاط ،تحرک»وقوله  عهل 

وعظن رهبری، انتظار داونه  وبتنی بر اندیشه وقام گیرد0 را دربر وی انگیزه داشتنو  حرکت
که بدین  ای دارد؛  گسترده ج در هههوعنا  ج نهایی را دربر وراحل زندگی فردی و اجتهاعی   فر و فر

که ییس و نااویدی بر  وی کن شود، ها  دلگیرد و نباید اجازه داد  ج ایشان بر  حا توصیه انتظار فر
ج، وحّقق :فروایند  ویداشته و فراوان  که این فر که شها   خواهد شد؛ وشروط بر این بدانید 

بنابراین  0حرکت باشد نگیزه باشد،ا عهل باشد، تالش باشد، انتظار واقعی باشد، انتظارتان،
از که  ؛است پویا و سازنده انتظارهای اصلی   از شاخص، در جاوعه تحرک، پویایی و نشاط
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ونظر از  کند0 عه زنده ویرا در جاو تالش و عهلجلوگیری و روح و خهودی افسردگی  ،وردگی دل
  شاط و تحرک و پویایی در هههنو  تقویت انگیزه در دل و درون استنوعی  ،انتظار واقعی ،ایشان
کریهه ،، در واقت0 ایناست ها زوینه ٍَ  > :قرآنی است  تفسیر این آیات  ٍَّ َعَهى انَِّرٌ ًُ ََ ٌْ ََُِٔسٌُد َأ

 ٍَ َٕاِزِثٍ ُُٓى اْن َََْٔجَعَه ًًَّت  ُْٓى َأِئ َََْٔجَعَه ٍْ >یا  <اْصُتْضِعُفٕا ِفً اْنَؤْزِض  َٓا َي ِّ ٌُِٕزُث ٌَّ اْنَؤْزَض ِنهَّ ِإ

ٍَ ًُتَِّقٍ َٔاْنَعاِقَبُت ِنْه  ِِ ٍْ ِعَباِد گشایش ها نبا ها و اوت وقت ولت  نی هیچیع0 <ٌََشاُء ِي نااوید ید از 
 0(63/2/0187،  وردمبا  دیدار) شوند

 کهال طلبیو( 
هستند0 « طلبی  کهال»های   گری، وؤلفه ها، تهذیب نفس، خودسازی و اصالح  براساس یافته 

که انسان خود را به شکلی، به وقام وعظن رهبری وعتقدند الزوه انتظار خودسازی است و این 
که در دوران وورد انتظار، آن ُخلق و آن  هییت وصورتی، به  کند  ست وتوقت اهییت ُخلقی نزدیک 

کارکنان ورکز تخصصی وهدویت قن،  تواند به   (0 زوانی فرد وی08/7/0131)دیدار دانش پژهان و 
گرفته باشد0 ونتظر واقعی خواهان سعادت  که انتظاری سازنده در وی شکل  این وهن دست یابد 

کهال است و برای د ستیابی به آن، از هیچ تالشی فروگذار نیست و ههیشه در حال خودسازی و و 
که از آن  ،ونتظران  وظیفهترین  باشد0 از ونظر وقام وعظن رهبری، بزرگ  تهذیب نفس وی است 

کنند ،لحاظ وعنوی و اخالقی و عهلی کاری  زوینه و خود را آواده  های صالح را در خود آواده و 
کنند )تحقق صالح ند برای نکه بتواکنند   (01800 /11/4،وردمبا دیدار اقدام 

  استقاوت و پایداریز( 
در نظام تربیتی شود0  را شاول وی ثباتو  پشتکار صبر، وقاووت، «استقاوت و پایداری»وقوله 

کردن  اسالم کریهه 60/0/0133است )در نیهه شعبان، انتظار غیر از بی صبری  (0 در واقت، این آیه 
َٔاْصِبُسٔا >»به وعنای انتظار واقعی است   ِّ از خدا یاری جویدد، و استقاوت ؛ <اْصَتِعٍُُٕا ِبانهَّ

کنید وقام گاه براساس دید 0است وقاووت و انتظار، صبر جوهر اصلی(0 لذا 068)اعراف: « پدشه 
، باید تا فرارسیدن زوان پددایش باشد  وی آروانی هدف تحقق ونتظر که کسی ،وعظن رهبری
یهات الناو و ،از دست ندهدرا و تاب و توان کند گرفتن آروان، پایداری و شکیبایی  هدف و شکل

برون رفت از  دستیابی به اهداف و راه راهبرد ،براین اساس 0با بردباری بپذیرد ،را در آن راه
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کردن و  گزینی عزلت ،گیرى  گوشه، ها  ها و غلبه بر بحران  نابساوانی  اندیرشه و عهل نیست،رها 
که در سایه استقاوت و پایداری  است؛سازنده، پویا و بالنده ی انتظار ،راهبرد اساسی آن بلکه

 0کند  وی وقاومها وصهن و   ان ونتظر را در دریاى وواج بحرانانسو آید  دست وی به

 اونیت وعنوی ح( 
 ،انتظارکند0  اشاره ویاطهینان  و اعتهاد قوت قلب،به  ،ها  براساس یافته «اونیت وعنوی»

که در آن قرار دارین و و  وجود دارد  قطعی ای  آینده که   اعتقاد به این یعنی ها و  ستنپر از دورانی 
گشوده   بست  بنو  به پایان خواهد رسید آزارهاست، اطهینان و  این آراوش روانی د شد0خواهنها 

ج / 60/0، در نیهه شعبان) تالطن نداردانسان که نْفس و دل  است، نْفس ناشی از انتظار فر
که گویای و  (؛0133  ،وردمبا  )دیدار اعتهادو  انتظار واقعی والزم است با اطهینانآن است 

باور به ، به وعنای انتظار واقعی ،براساس ونظووه فکری وقام وعظن رهبری0 (66/06/0128
ای   ای روشن و جاوعه  به آیندهیعنی رسیدن  ،ها  تحهل وصایب و سختی کهنکته است  این

گرچه  کند؛ ویرا در وجود افراد تزریق  خاصی وعنوی آراوش و اونیت ،این باور 0آروانی وهکن ا
 0دنها اسیر باش  ها و فتنهالبه ظاهر در اوواج باین افراد است 

 پیشرفت و تعالیط( 
 پدشرفت و توسعه در ههه جوانب است0به وعنای  ،«پدشرفت و تعالی» ،ها  براساس یافته

که نباید در برابر سختی بلکه باید به سهت  ،ها زانو زد  وفهوم انتظار به این اصل وهن اشاره دارد 
کرد و در گره جلو حرکت  کردن  چه در زندگی فردی و چه در  ،های ووجود  صدد حل وشکالت و باز 

آشنا  انتظارها با وقوله   هرچه دل ،زندگی اجتهاعی برآود0 وبتنی بر دیدگاه وقام وعظن رهبری
پدشرفت به سهت  برای دنیای وا و برای کنند؛و فهن و دریافت عهیق نسبت به آن پددا د نشو

کارکنان ورکز)دیدار ر خواهد بود داف بهتها ، قن تخصصی وهدویت دانش پژوهان و 
کید بر نقش انتظار در پدشرفت و تعالیایشان 0 (08/7/0131 که ،با تی کید دارند  وا  بر این نکته تی

کرد و  ولتی ونتظر هستین، که به اوید پدشرفت و ووفقیت، اقدام و تالش و انقالب   قووفولتی 
 0(00/06/0123وردم، با )دیدار  شد
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 دین وداریی( 
کهیت اسالم،، «وداری  دین»وقوله  ،ها  براساس یافته   در جاوعه و تحقق احکام اسالم  حا

وداری از   دین ،وبتنی بر دیدگاه وقام وعظن رهبری 0شود را شاول وی تهسک به اسالم
های اصلی فهن دین و حرکت اساسی و عهووی و  کلیدواژه های اساسی انتظار سازنده و  شاخص

تخصصی دیدار وجهوعه ورکز است ) اهداف واالی اسالماجتهاعی اوت اسالوی به سهت 
کهیت اسالم08/7/0131قن،  وهدویت اسالم را از و ایهان به قدرت نجات بخش  (0 ایشان حا
اوروز شها » فروایند:  و ویبر شهرده  های ونتظران حقیقی  از انگیزههای انتظار سازنده و   شاخص

کشور اس تهایل به  وی،الخواهید دید انگیزه اس، م برویدالوی در شرق و غرب دنیاى اسالبه هر 
کهیت اس خهینی، اوام د چهاردههین سالگر) «زند  در ویان وردم ووج وی 000و مالحا

07/11/0186)0  

 بصیرت و خردورزیک( 
 شناخت وفهوم انتظار،های   برگیرنده وؤلفه در ،«خردورزی و بصیرت» ،ها  براساس یافته

گاهی، تجزیه و تحلیل وسائل و وستکبران باشد0 اوروزه   وی شناخت دشهن، دانش و آ
که از  گراناستعهار گاه شدهقدرت انتظار در پدشرفت و ووفقیت جواوت اجهانی  اند؛ وایل   سالوی آ

با سخنانی و کنند دچار نااویدى را هاى وسلهان   ولتهستند، وفهوم انتظار را دچار تحریم و 
کرد؛ دیگر فایده دیگر نهی وانند کارى  خواهند  وی(0 66/3/0142، وردمبا  دیدار) اى ندارد! شود 

 (0 بصیرت و خرد ورزی04/01/0147های وردم از بین ببرند )ههان،   عقیده اوید و وبارزه را در دل
گون اوروز دنیا تا در پدکار اندیشهکند  را فراهن وی اوکان این گونا با تجزیه و تحلیل  ها و افکار 

ها و شبهات ایستادگی   های دشهنان و استعهار جهانی را شناخته و در وقابل فتنه  نقشه وسائل،
انتظار  زوهال« خردورزی»و« بصیرت»(0 لذا 04/8/0186کند )دیدار روحانیان استان سهنان، 

گر به درستی فههیده شود، نهی کهانتظاری  ؛استسازنده  با  دیدارگذارد وردم تسلین بشوند )  ا
 0(04/01/0147، وردم

گرایی اخالقیل(   تحول 
ن به فضایل اخالقی و دوری از آراسته شد «گرایی اخالقی  تحول»وقوله  ،ها  براساس یافته  
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ر )دیدار انتظا  الزوه اخالقیتحول  ،وقام وعظن رهبریشود0 از ونظر  را شاول وی ل اخالقیرذای
غ تعالی و تکاول وعنوی و عاول و  (11/4/1330 ،التحصیالن تخصصی وهدویت استادان و فار

(0 ایشان وعتقدند ونتظر واقعی باید به 03/3/0146، کارگزاران نظام دیداراست )ها   انسان  روحی
کننده از رذایل اخالقی وتخلق باشد که  ؛اخالق حسنه و اجتناب   در خود، صالحزوینه در فردی 

  0(66/18/0143،وردم با  دیدارکند ) ویتالش  ها  صالحیت کسب و رفتار و اخالق و وعرفت

 تعهدوندیم( 
 وفهوم در پذیری فردی و اجتهاعی است0  وسئولیت شاول «تعهدوندی» ،اه  براساس یافته

گراییانس ،انتظار  بلکه نیست، آینده وربوط به زوانتنها ای   وقولهاست و لذا انتظار  نهفته ان 
گون ابعادبر  و ،گیرد زوان حال را هن در بر وی  ترین  بیش0 داردفراوانی  تیثیر انسانی، حیات گونا

 احسان دوستی و دیگرخواهی احساس اجتهاعی،و  های فردی  ئولیتو وس تعهدها بعدبر  تیثیر
که فرهنگ و وفهوم انتظار سازنده نهادینه شود، افراد در برابر سرنوشت   در جاوعه است0 ای 

کرده و وسئولیت در قرآن  0ودش  وی اجتهاعی-ای دینی  پذیری، وظیفه یکدیگر احساس وسئولیت 
فراوانی والحظه نوشت جاوعه وطالب وسئولّیت وردم نسبت به سر  درباره ،ایاتکرین و در رو

ِته»: شود وی ُكنَوسجوٌلَعنَرِعَيَ ُکَلُ  ُكنراٍعَو  آحاد جاوعه نسبت به وضت جاوعه  هههدرواقت،  .«ُکَلُ
(0 وقام وعظن رهبری به این 07/1/0711، ودووین سالگرد رحلت اوام خهینی سیوسئولند )

کنینعهل است؛ باید خودوان را اصال ح وانتظار، وستلزم صالفروایند:   نکته اشاره داشته و وی 0 ح 
گر بخواهین  ح را برای خودوان فراهن بکنین، طبعا الح و اصعهل بکنین و این صالگونه  اینا

کردبه عهل فردی  توان  نهی کشور0 در وحیط جاوعهبسنده  در وحیط جهانی هن  و ، در وحیط 
که باید  0(61/16/0132، ؟ع؟دانشگاه اوام حسین)نجام بدهین ا وظایفی هست 

  انتظار وخرب
 های انتظار وخرب عبارتند از: ترین شاخص وهن

گراییالف(   خرافه 
کلیدواژه انتظار  وسئله سی و عهووی و اجتهاعی اوت اصلی فهن دین و حرکت اسا های از 
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غدیدار استادان و ) اسالوی در شهار چند و  (08/7/0131، تخصصی وهدویتورکز التحصیالن  فار
گر به درست0 انتظار دینی استعالی وعارف   اصلی در چرخه و حلقه  وسئله  یفهه ،ده نشودیفهه یا

راهبر  هیواالی االبه وقاصد که ، دهد  یزده در انسران شکل و بیآس یافتیده و دریب دیآس
گردیده، و ادعاهای دست سودجویان بازیچه  دینی قیحقا  وثل ههه حقیقت انتظار نیز ست0ین

که  در این خصوص شدهآوری  شگفت که چه بسا های باطلی  ها ههان پدرایه  ایناست؛  هستند 
ک  ساناین حقیقت روشن را در چشن و دل ان کن های پا ، در نیهه شعبان)د نهاد وشوب 

که فهن درستی از انتظار  ها را به سوی ودعیان دروغین سوق دهد0  و آن؛ (64/6/0184 لذا زوانی 
وجذوب ادعاهای ودعیان  ها  انسان ؛وجود نداشته باشد و انتظار واقعی و سازنده شکل نگیرد

 ،دیننابودی  های  و ههین اور زوینه برند؛  پناه وی« گرایی خرافه»و به شوند  ویدروغین 
 ،های پژوهش  براین اساس و وبتنی بر یافته آورد0  را فراهن ویگریزی و دگرگون شدن اسالم  دین

گرایی دل بستن به و  ایهان به ودعیان دروغین های نو ظهور،  تهسک به فرقه ،وقوله خرافه 
 گردد0  را شاول وی های ووهوم  واقعیت

 پذیریسلطه ب( 
ری و عدم وبارزه با ظلن ذلت پذیهای   در برگیرنده زیر وقوله ،«پذیری  سلطه» ،ها  براساس یافته

گیرد 0و ستن است گر به درستی وورد توجه قرار  جاوعه اسالوی به عاول وحرک  ،حقیقت انتظار ا
کشیدننتظار، 0 اشود  ویتبدیل  ار با )دید وجاهدت، اقدام، از هر عهل وثبت به وعنای دست 
  هی و جاوعهاال  تشکیل جاوعه و قیام و وبارزه برایوبارزه با ظلن (؛ عدم 00/06/0123وردم، 

و دیدار استادان ) استین و آووزهای دینی این، بد فههیدن د نیست0 اسالوی و علوی
گر که   یعنی این انتظار،(0 07/16/0184، شیرازهای  دانشجویان دانشگاه که   ویانسان ا بیند 

که  ؛کنند  ها تعدی وی  به حق انسان و افسارگسیخته رانهگ چپاول ،طواغیت عالن کند  نباید خیال 
که چاره کند   بایستی به ههین وضعیت تن دادی نیست و ا سرنوشت دنیا ههین است؛ نباید تصور 

عدم  کوته فکری و دراین برداشت انحرافی از آووزه انتظار 0 (63/21/0187، وردمبا  دیدار )
گیری نوعی تفکر و اندیشه انحرافی در افراد و جاوعه نسبت به   و ووجب شکل داردریشه بصیرت 

ع انتظار  دهد0  ها را به سوی انتظاری غیر پویا و وخرب سوق وی  شود و آن  ویوبانی دینی  این نو
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 آوادگی است ، نوعیانتظار وعتقدندایشان  رهبری پذیرفته شده نیست0 نوقام وعظدیدگاه از 
گسترش عدل و قسط در جهان آوادگی ؛(64/6/0184 ههان،)  برای وبارزه با ظلن و ستن و 
 0(08/00/0140، وراسن بزرگداشت دهه فجر)

 عافیت طلبیج( 
که به دنبال آسایش و عدم   ضعم وجودی انسان ووجب وی ها   وواجهه با دشواریشود افرادی 

کنند؛ در حالی  هستند، به عرصه که   های عهلی انتظار وارد نشوند و به زهد و پارسایی بسنده 
 ،وردم بادیدار انتظار، نوعی آواده سازی است؛ نوعی عهل است، بی عهلی نیست )

 قبل از دوران وهدی ووعود،»فروایند:   وقام وعظن رهبری در این زوینه وی(0 63/2/0187
توانین حقیقتا  ونتظر به حساب بیایدن  وا آن وقتی وی00000 آسایش و راحت طلبی و عافیت نیست

کنین0 (0 11/00/0141 ،)ههان« زوینه باید آواده بشود برای ظهور وهدی ووعود که زوینه را آواده 
کوشش و زحهتی  به ای وعتقد باشند ظهور حضرت وهدی  که عده اینبراین اساس،  نیازوند هیچ 

گرفت و  نخواهد بود و ایشان با اعالن قیام و نهضت خود، تهام اوور جهان را به دست خواهند 
؛ نشان از انتظار غیر سازنده ههوار خواهد شد تهاوی اوور بدون زحهت و وشقتی، برای ایشان

که بر اساس اصول و وبانی   آن ها   در اسالم شکل نگرفته است، انسان« انتظار»ها است0 انتظاری 
ها را عافیت   دهد آن سوق وی شوقی نسبت به حرکت پروری و بی ، تنبلی، تنرا به سهت بی عهلی

 0کند طلب وی

 شتاب زدگید( 
های   که براساس یافتهاست،  وخرب انتظار های  شاخصاز  ،«زدگی  شتاب» و «استعجال»

کردن و بی ثباتی هستند0 در ونظووه فکری وقام   پژوهش، وؤلفه های آن بی صبری، عجله 
که انسان انتظار غیر از بیوعظن رهبری،  کردن است  را در نظر  «زوانی» ،صبری و وّدت وعّین 

که در فالن تاریخ وثال  بایستی این حادثه تهام شود یا این شّدت به پایان برسد که این  0بگیرد 
کند، پا به زوین بکوبد؛ انتظار انسان بی  وصبری  بیدر فرهنگ انتظار، این نیست0  ،صبری 

کردن، جز ع استء عجله  یکی از  (0 از ونظر ایشان،60/10/0133)در نیهه شعبان، چیزهای وهنو
که وثال  چرا  انسان بی و لذا نباید زدگی است صبری و شتاب بی ههین، های انتظار  آفت کند  تابی 
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کار نشد0  کارها حتها  باید بشود و است0 َاَجل و َاَودی و دارای  هر چیزی قدری داردفالن  خیلی از 
کهر هّهت بست  قداری فرصت الزم است0جا و تا رسیدن به آن؛ اّوا باید برای آن آواده شد و باید 

کوبیدن و احساس این این شتاب احساس ظهور به تیخیر افتاده است، که  زدگی و پا به زوین 
دیدار اعضای وجلس خبرگان شود )  ست  و ووجب عدم پایداری و ترک ویدان ویخوبی نی

  (61/06/01340، رهبری

گرفتن به وضع ووجودهل(   خو 
گرفتن به وضت ووجود»های پژوهش،   براساس یافته های انتظار وخرب است   وؤلفهاز ، «خو 

های   ، آروانها ونواقص اوضاع ووجود  کاستیکه راضی شدن به وضت ووجود، عدم شناخت 
گرفتن به وضت ووجود، در نتیجه ندا  وحدود داشتن را شاول وی شتن فهن و برداشت باشد0 خو 

 و تبدیل عالقه به حفظ شرایط ووجودعهیق و صحیح از فرهنگ انتظار است0 ههین اور ووجب 
 که  شود؛ در حالی  وی های دیگر  هن ردیم با واژه واژگانی بی روح و ای،  اوری حاشیه به انتظار

نکردن وضت  قبول قانت نشدن،واقعی، به وعنای  انتظاربراساس دیدگاه وقام وعظن رهبری، 
،  وردمبا  دیدار) است ووجوِد زندگی انسان و تالش برای رسیدن به وضت وطلوب

که اوروز دارد، ، ووجود ضتبه و باید انسان (0 در این دیدگاه،64/16/0184 به اندازه پدشرفتی 
کند )  را بیش روز این پدشرفت به بخواهد روزو  نباشد تقان دیدار اعضای بنیاد فرهنگی حضرت تر 

  (08/17/01310وهدی ووعود، 

 انزواطلبیو( 

گزینی،» ،های پژوهش  براساس یافته گرایی  بی عزلت   های  ، از وؤلفه«رغبتی به قیام و باطن 
که بر اساس آووزهطلبی  انزوا های   وخرب در آووزههای انتظار   شاخصهای اسالم، از  هستند 

کردن عقاید و  و خدشهنسبت به تهاجن دشهنان  ،وقام وعظن رهبری 0باشند وی تربیتی اسالم دار 
 های  دستگاهفروایند:   بارها هشدار داده و ویوستکبران های سازنده دین اسالم توسط   آووزه

کز  عالن این طور تبلیغ ها، در سطح   وابسته به آن دنیا و روشنفکرانوستکبران تبلیغاتی ورا
کنونی وهکن نیست  وی که هیچ حرکتی در وقابل نظن ظالهانه  گرایی با فکر انقال 0کنند  ب و آروان 

که   تخواهند ول  و ویوبارزه  کنند  کنونی ظالهانه دنیابه ها را وتقاعد  بسازند و در  ههین وضعیت 
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به وستکبران ی دستگاه 0 در تفکر وقام وعظن رهبرالعهلی نشان ندهند وقابل آن هیچ عکس
راضی  ،ایشاندیدگاه که از   در حالیکند؛ ها را نسبت به قیام بی رغبت   که انساندنبال آن است 

کنونی که در شب تار ،شدن به وضعیت  چون فردا  ك، انسان چراغ روشن نکند؛یوثل آن است 
کندیدن  و روز شود و هههبتابد تاب  عالند یبناست خورش کنونی  د فردا،یخورش! ا را روشن  به وضت 

 0(11/41/0180،وردم با دارید) نداردارتباطی 
گیری از جاوعه سوق دهند  جریان این کناره  و  های انحرافی سعی دارند افراد را به سوی انزوا و 

گوشه نشینیبه وعنای  ،که انتظارکنند این اندیشه را ترویج  که   لیادر حاست؛  ذکر و دعا و 
گفته اسالم؛نظام تربیتی براساس  که از آن سخن  ریختن  اند، فقط نشستن و اشك انتظاری 

و  ت؛ذهنی و خالی از عهل و حرکت نیس ینتظار جریانا 0عهل استنوعی  ،انتظار 0(ههان) نیست
انطباق ذهنی و رفتارى با خصوصیات  الزم باشد،کردن که دعا خواندن و استغاثه  پدش از آن

گوشه انتظار 0ضرورى است ونتظرجاوعه   انحرافی ازانزواطلبی، برداشت و  ستیرى نیگ به وعناى 
 انتظار است0 

 سلب وسئولیت اجتهاعی ز( 
و تعهد  تفاوتی به جاوعه و دیگران  بیبه وعنای  ،«ت اجتهاعییسلب وسؤول»ها،   براساس یافته

ظار وفهوم انتوعلول سوء برداشت از  ،سلب وسئولیت اجتهاعی باشد0  وی نداشتن به دیگران
کنندیتزراین ایده را کردند به وردم  تالشهاى وتهادى  در طول سالوستکبران دنیا  است0 که  ق 
کفر و بدى و شرارت بانباید  که  ن!یستیدر وقابل ظلن و فساد و  وشکل را و این وظیفه وا نیست 

کن هاى  ها و بدى ت نسبت به ههه شرارتیعنی سلب وسؤولی ن برداشت ونفی است؛ی0 اینحل 
تزریق روحیه گویای این تفکر 0 (06/01/0124هاى نهاز جهعه تهران،  خطبه) هووجود در جاوع

در اسالم، هن فرد اصالت دارد و هن که   در حالینسبت به جاوعه و دیگران است؛  بی وسئولیتی
کدام با سروایهی افراد و جاوعه کتسابی، وارد زندگی اجتهاعی  ای فطری و سروایه که هر  ای ا

روح »که از آن به یابند  ویو هویت روحی جدید گردند  ویروحا  در یکدیگر ادغام  ند،شو وی
که افراد فقط وسئول اعهال،0 شود تعبیر وی «جهعی  هستند ورفتارها و زندگی خود  لذا این تفکر 

  تفکر و برداشتی انحرافی از انتظار است0 کنند، برای سعادت خود تالش  باید فقط
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گیری  نتیجه 
« انتظار»؛ آووزه خاصی در تفکر اسالوی برخوردار است جایگاهکه از های دینی   آووزهاز جهله 

از عواول بنیادین در بالندگی تاریخ  دارد و اى فرهنگ تشیت جایگاه ویژهدر سئله انتظار و است0
ادیان  وهاى اسالوی  ههه فرقهاختصاص ندارد و در به شیعه این وقوله  آید؛ اوا به شهار ویتشیت 

گونه به ویان آوده است0 انتظار، از وؤثرترین عواول وقاووت و اى از آن سخن  آسهانی به 
عدالتی است0 لذا وستکبران و استعهارگران درصددند با ایجاد   پایداری در وبارزه با ظلن و بی

خ و به ها و شبهاتی در اور ظهور وانت تحقق فرهنگ انتظار شوند؛ یا آن را وس  انحرافات، تحریم
کنند تا بتواند بر جواوت اسالوی سیطره یابند و ونافت  اوری بی روح و عاول نخوت و انفعال تبدیل 

کنند0 از این ههیشه وورد سوء استفاده وعاندان و ونکران  نتظاررو، وسئله ا  و وطاوت خود را تیوین 
گرفته و در وعانی و فهن آن انحرافاتی ایجاد شده است0 علل این انح رافات در عدم وعرفت و قرار 

که ووجب برداشت های   بصیرت به آووزه انتظار و عدم درک صحیح از فرهنگ انتظار ریشه دارد؛ 
وتفاوتی از آووزه انتظار شده است0 در ونظووه فکری وقام وعظن رهبری، به دو دسته انتظار 

که  وقام وعظن رهبری دیدگاهسازنده و وخرب اشاره شده است0 انتظار سازنده در  انتظاری است 
که   ها و جواوت اسالوی را به اهداف واالی االهی وی  انسان رساند، و انتظار وخرب انتظاری است 

گرفتن از اهداف وتعالی اسالم وی های انتظار   گردد0 در این وقاله سعی شد شاخص  ووجب فاصله 
گردند0 بدین گیری از بیانات وقام وعظن رهبری شناس  سازنده و انتظار وخرب با بهره ایی و تبیدن 

گرفت و سپس بیانات وقام وعظن  ع وورد بررسی قرار  ونظور، ابتدا وبانی نظری و پدشینه ووضو
رهبری در خصوص انتظار استخراج و با روش تحلیل وحتوا، بررسی و تجزیه و تحلیل شد0 

کی از آن   یافته که درها حا های   خصترین شا  وهنونظووه فکری وقام وعظن رهبری،  است 
وداری، خردورزی و   انتظار سازنده عبارتند از: ههبستگی و وفاق اجتهاعی، پدشرفت و تعالی، دین

کهال  بصیرت، هدف گستری، اوید آفرینی، اونیت   طلبی، استقاوت و پایداری، عدالت  وندی و 
تند از: های انتظار وخرب عبار  گرایی اخالقی و حرکت، نشاط و پویایی؛ و شاخص  وعنوی، تحول

گرفتن به  گرایی، عافیت طلبی، سلطه پذیری، سلب وسئولیت اجتهاعی و خو  انزواطلبی، خرافه 
 0وضت ووجود

ای   های انجام شده در حوزه انتظار، نشان داد پژوهش حاضر از پنجره  بررسی پدشینه پژوهش
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ع انتظار در اندیشه وقام وعظن رهبری پرداخته است0 در بررسی آووزه انتظار در  نو به ووضو
چهار چوب بنیادین (، به وعرفی 0138اندیشه و ونظووه فکری وقام وعظن رهبری )والیی 

چیستی (، بر 0133(؛ به تبیدن عناصر انتظار پویا )وهاجرنیا 0138)ونصوری و شیرزاد  انتظار
کالم  کردهانتظار در ساحت  کیدات رهب وعظن له تهرکز  ر اند0 در پژوهش حاضر سعی شد ههسو با تی

وعظن انقالب در خصوص شناخت و درک درست از آووزه انتظار؛ به خالء پژوهشی احساس شده 
در تبیدن و شناخت آووزه انتظار در ونظووه فکری وقام وعظن رهبری پرداخته شود؛ و 

گیرد  شاخص  0های انتظار سازنده و وخرب وورد بررسی و شناسایی قرار 
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