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1.1.الزاماتحرکتعمومیازمنظرامامخامنهای؛داشتنجهتگیری
مشخصبهسمتدولتوجامعهاسالمی:

»یک حرکت عمومی اگر بخواهد معقول و منضبط و عقالئی و به دور از غوغاساالری 
و بلبشو باشد، به چند چیز نیاز دارد:

اوالً اینکه شناخت از صحنه داشته باشند. بدانند جمهوری اسالمی با چه کسی روبه رو 
است و فرصت و تهدید و دوست و دشمن را بشناسند.

عنصردوم اینکه حرکتشان جهت گیری مشخصی داشته باشد؛ به سمت جامعه ی 
اسالمی و تمدن اسالمی باشد.

پیش  نباشد، حرکت  امیدبخش  نقطه ی  اگر یک  است.  امیدبخشی  عنصرسوم، 
از  امید کاماًل برای مردم ما در دسترس است و ملت نشان داده که  این  نمی رود. 

عهده ی کارهای بزرگ برمی آید.
عنصرچهارم این است که »راهکار عملی« در هر برهه ای از زمان برای کارها وجود 

دارد«.1

 ۱398/3/۱ .۱

راهیان نور؛ یک حرکت عمومی و وسیع در کشور
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تعریف نسبت راهیان نور با جهت انقالب اسالمی؛ نقش و جایگاه راهیان نور در 
مرحله دولت اسالمی

حرکت جهت از دقیق فهم نور؛ راهیان جهت درست فهم .2.1
انقالباسالمی 

افق نمایی )جهت حرکت( انقالب اسالمی بی شک مسیری است که ریشه در تاریخ 
صدر اسالم و آغاز بعثت نبی مکرم اسالم)ص( دارد. بعثت تمامی انبیا و در صدر آنها 

بعثت نبی مکرم اسالم »ایجاد یک جامعه فاضله و تمدن است.«1

2.2.فهمجهتحرکتانقالباسالمی؛فهممبنایانقالباسالمی،مراحل
انقالباسالمی،موضوعاتانتقالمراحلانقالباسالمی

2.2.1. مبنا؛ تفکر محوری محقق کننده اهداف انقالب اسالمی 
2.2.2. سه جریان اصلی تعریف کننده مبنای انقالب اسالمی؛ جریان توسعه، 

جریان اسالم سنتی، جریان اسالم ناب 
برای  )تالش  اسالمی  هویت  اصالح  توسعه؛  مبنای جریان   .2.2.2.1

تسریع در فرایند مدرنیزاسیون در کشور(
2.2.2.2. مبنای جریان اسالم سنتی؛ تبلیغ هویت اسالمی )ضعف در 

بازتعریف شاخص های هویت دینی در تمامی بخش های جامعه( 
2.2.2.3. مبنای جریان اسالم ناب؛ نظام سازی اسالمی )بازتنظیم اهداف 
و برنامه ریزی تمامی نهادهای اجتماعی و اجرایی متکفل جامعه مبتنی بر 

تحقق شاخص های هویت دینی(
نظام  انقالب اسالمی،  انقالب اسالمی؛  پنج گانه  2.2.3. مراحل )زنجیره( 

اسالمی، دولت اسالمی، جامعه  اسالمی، تمدن اسالمی
۱398/۱/۱۴ .۱
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»یک زنجیره ی منطقی که حلقه ی اول، انقالب اسالمی، بعد تشکیل نظام اسالم، بعد 
تشکیل دولت اسالمی، بعد تشکیل جامعه ی اسالمی، بعد تشکیل امت اسالمی ]تمدن 

اسالمی[ است. این یک زنجیره ی مستمری است که به هم مرتبط است«1.
جهت  الزم  اختیارات  کسب  اسالمی؛  انقالب  مرحله   .2.2.3.1

نظام سازی اسالمی توسط فقیه شیعه
»مرحله انقالب اسالمی، یعنی همان حرکت انقالبی و جنبش انقالبی که نظام مرتجع 
را، نظام قدیمی را، نظام وابسته و فاسد را سرنگون می کند و زمینه را برای ایجاد نظام 

جدید آماده می کند«2.
اسالمی  انقالب  به  بخشیدن  هویت  اسالمی؛  نظام  مرحله   .2.2.3.2
)نمایش  اساسی  قانون  و  حاکمیت  در  دینی  ساالری  مردم  تعریف  با 

کارآمدی انقالب از طریق نظام سازی نمونه ای(
»منبع تقنین و معیار و مالك اجرا و ارکان تصمیم گیری در کشور معلوم شود در این 
مرحله ارکان حکومت- قوه  ی مجریه، قوه ی مقننه، رهبری، قوه ی قضاییه و دیگر 
لذا پایه گذاری های  تثبیت کرد؛  را  اینها  اساسی همه ی  قانون  و  ارکان- چیده شد 
اصولی انجام گرفت«3. مسئله والیت فقیه و حضور مردم در تمام صحنه ها4 دو اصل 

اساسی هندسه کلی نظام سازی اسالمی در مرحله دوم انقالب است.
به  جامعه  اداره  ساختارهای  تغییر  اسالمی؛  دولت  مرحله   .2.2.3.3

صورت تفصیلی بر مبنای مفاهیم دینی )نظام سازی همه جانبه(
دولت اسالمی به معنای ایجاد ساختارهای الزم و ضروری برای ارتقاء سطح جامعه 
اسالمی در همه جوانب5 است. به عبارت دیگر درصورتی که در مرحله نظام اسالمی 

۱39۰/7/2۴ .۱
۱39۰/7/2۴ .2
۱38۴/6/8 .3

۱383/3/۱۴ .۴
۱39۴/۱2/2۰ .5
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ساختارها بصورت اجمالی برای تثبیت حرکت انقالب شکل گرفت با حرکت رو به 
رشد جامعه و تغییر و تحوالت شکل گرفته در آن، قوانین متناسب با نیازها و امکانات 
جامعه باید تغییر و تحول یافته و سطح اسالمیت جامعه در ساختارها و برنامه های کالن 

جامعه حضور بهتری پیدا کند.
اسالم  مبنای  بر  جامعه ای  تشکیل  اسالمی؛  جامعه  مرحله   .2.2.3.4

)سبک زندگی اسالمی(
با اسالمی شدن دولت)ساختارهای کشور( به معنای واقعی کلمه، آن گاه برون داد این 
موضوع در جامعه خود را نشان خواهد داد و جامعه اسالمی در معنای خودش شکل 
خواهد گرفت. جامعه ای که در آن، آرمان های اسالمی، اهداف اسالمی، آرزوهای 
عادل،  »جامعه ی  پیدا کند.  تحقق  است،  ترسیم کرده  بشر  برای  اسالم  بزرگی که 
برخوردار از عدالت، جامعه ی آزاد، جامعه ای که مردم در آن، در اداره ی کشور، در 
آینده ی خود، در پیشرفت خود دارای نقشند، دارای تأثیرند، جامعه ای دارای عزت 
ملی و استغنای ملی، جامعه ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرسنگی، جامعه ای 
دارای پیشرفت های همه جانبه - پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت سیاسی - 
و باالخره جامعه ای بدون سکون، بدون رکود، بدون توقف و در حال پیشروی دائم«1. 
2.2.3.5. مرحله تمدن اسالمی؛ نمایش کارآمدی الگوی اسالمی اداره 

جامعه در جهان و تکثیر این الگو در دنیا
مرحله تمدن نوین اسالمی زمانی محقق خواهد شد که کارآمدی الگوی پیشرفت 
اسالمی به عینیت رسیده باشد. یکی از مهمترین وجوه این کارآمدی، تأثیر آن بر 
دیگر جوامع در دنیا و ایجاد انگیزه در جهت بومی سازی و به کارگیری این الگو 
است. چنانچه این اتفاق بیفتد آن وقت »فرهنگ اسالمی فضای عمومی بشریت را 

۱39۰/7/2۴ .۱
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فرا خواهد گرفت«1. مرحله ی تمدن نوین اسالمی در حقیقت عینیت یافته ی کامل 
نظام سازی اسالمی است.

2.2.4. موضوعات انتقال مراحل تمدنی انقالب؛ موضوعات محوری رفع 
موانع پیش روی هر مرحله 

2.2.4.1. موضوع انتقال به مرحله انقالب اسالمی )مانع اصلی: حکومت 
ولی غیر خدا ( ایجاد انقالب و انتقال قدرت از ولی غیر خدا به ولی خدا 
نظام  مرحله  به  اسالمی  انقالب  مرحله  از  انتقال  موضوع   .2.2.4.2
اسالمی؛ )مانع اصلی: فقدان تصویری از نظام اسالمی در جامعه و مردم( 

تئوریزه کردن والیت فقیه 
دولت  مرحله  به  اسالم  نظام  مرحله  از  انتقال  موضوع   .2.2.4.3
اسالمی؛ )مانع اصلی: عدم پذیرش جهانی، کمبود نیروی کارآمد و 

متعهد( دفاع مقدس 
جامعه  مرحله  به  اسالمی  دولت  مرحله  از  انتقال  موضوع   .2.2.4.4
قرون  در  کشور  در  گرفته  صورت  نظام سازی  اصلی:  )مانع  اسالمی؛ 

معاصر مبتنی بر مدرنیزاسیون( الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 

 ۱38۰/9/2۱ .۱
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شناخت درست دفاع مقدس؛ شناخت دقیق از تعریف جایگاه دفاع مقدس به 
عنوان موضوع انتقال از مرحله نظام اسالمی به مرحله دولت اسالمی

3.1.شناختدفاعمقدسمبتنیبرمنظومهفکریمقاممعظمرهبری؛
شناختدفاعمقدسبهعنوانموضوعانتقالازمرحلهنظاماسالمیبه

مرحلهدولتاسالمی
3.2.سهسؤالاساسیدرپرداختبهدفاعمقدسمبتنیبرمنظومه
فکریمقاممعظمرهبری؛عاملوقوعجنگ،چراییوقوعجنگو

چراییشکستدشمن
»آنچه که ملت ما پس از گذشتن دوران سخت جنگ هشت ساله باید مورد تدبر قرار 
بدهد، این است که این جنگ را چه کسی به وجود آورد، و چرا به وجود آورد، و 

چه شد که موفق نشد؟ این، سه نقطه ی اساسی است.«1.
3.2.1. عامل وقوع جنگ در بیانات امامین انقالب اسالمی؛ تقابل دستگاه 

الهی در مقابل دستگاه استکباری
»طرف اصلی، صّدام و حزب بعث نبودند؛ اینها وسیله ای بودند که پیش کرده ی آن 
عناصر اصلی بودند. صّدام را با استفاده از روحیّات او و جاه طلبی های او پیش انداخته 
بودند. او هم آمده بود وارد میدان ]شده بود[ امّا پشت سر و طرف اصلی، دیگران 
بودند؛ قدرت هایی بودند که بعضی از آن قدرت ها مثل آمریکا، از انقالب ضربه ی 
جّدی خورده بودند. بعضی از طرف ها هم کسانی بودند که ولو مثل آمریکا از ایران 
طرد نشده بودند و نمیشد گفت که آن چنان منفعت کالنی به این صورت از دست 
داده اند، منتها از اینکه یک عنصر جدیدی، یک هویّت جدیدی در این منطقه ی 
حّساس به وجود بیاید، بر اساس دین، بر اساس اسالم، با خصوصیّاتی که میدانستند و 
می شناختند، نگران بودند و مایل نبودند؛ لذا مقابل جمهوری اسالمی ایستادند. فقط 
آمریکا نبود، شوروِی آن روز هم بود، ناتو و کشورهای اروپای غربی ]هم[ بودند؛ 

۱37۰/۰7/۰5 .۱
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حتّی کشورهای اروپای شرقی هم در این عرصه در مقابل ما قرار داشتند. لذا اسنادی 
که بعداً رو شد و نشان داده شد، ثابت کرد که آمریکا پیش از آغاز جنگ با صّدام 
توافق هایی داشته؛ همچنان که کمک های تسلیحاتی و اّطالعاتی بسیار ذی قیمت به 
طور مرتّب در اثنای جنگ به سمت نیروها و قوای صّدام و حزب بعث سرازیر بود«1.

لرزه  به  اسالمی؛  انقالب  امامین  بیانات  در  جنگ  وقوع  چرایی   .3.2.2
درآمدن دستگاه استکباری تمدن غرب با وقوع انقالب اسالمی

»علّت، عظمت انقالب بود، ابّهت انقالب بود. وقتی انقالب اسالمی به وجود آمد، 
عظمت این انقالب و ابّهت این انقالب، دشمنان قدرتمند جهانی را ترساند، مرعوب 
کرد؛ این یک واقعیّت است... با وقوع انقالب اسالمی در کشور، تخت قدرت اینها 
به لرزه درآمد، دنیا برای اینها زلزله شد؛ واقعاً مرعوب شدند؛ نمی توانستند درست 
تحلیل کنند که این پدیده چیست که در ایران اتّفاق افتاده است... هرچه گذشت، 
این حیرتی که اینها داشتند، تبدیل شد به مرعوب شدن بیشتر؛... چرا؟ برای خاطر 
اینکه دیدند این انقالب در بین ملّت های مسلمان در همه ی دنیا مورد استقبال قرار 
گرفت؛ در کشورهایی که رؤسای آن کشورها وابسته ی به آمریکا بودند، ملّت ها 
در همان کشورها به نفع انقالب اسالمی شعار دادند. سال 58 و 5۹ در اّول انقالب، 
تقریباً در همه ی کشورهای اسالمی به نفع انقالب اسالمی حرف زدند و شعار دادند 
و خطبه خواندند و مقاله منتشر کردند. این ]پدیده[ اینها را واقعاً متوّحش کرد؛ دیدند 
ایران که از دستشان رفت -]قباًل[ بر ایران مسلّط بودند- بیم این هست که تسلّط 
فرهنگ انقالب بر ملّت ها، ]شیوع آن[ در میان ملّت های مسلمان موجب بشود که 
سایر کشورهای اسالمی و سایر دولتهای اسالمی هم از دستشان برود؛ لذا درصدد 
برآمدند به هر قیمتی هست این انقالب را نابود کنند؛ جنگ رژیم بعثِی صّدام علیه 

ایران از اینجا شروع شد.«2

 ۱399/۰6/3۱ .۱
۱396/۱2/۱9 .2
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و  ایمان  اسالمی؛  انقالب  امامین  بیانات  در  علت شکست دشمن   .3.2.3
غیرت دینی 

»برادران و خواهران عزیز در سراسر کشور! چه شد که شما پیروز شدید؟ آیا جز 
ایمان شما، توکل شما به خدا، تصمیم شما برای ایستادگی در مقابل دشمنان خدا، 
وحدت کلمه ی شما - که به هیچ وسیله یی نتوانستند آن را در هم بشکنند - فداکاری 
قهرمانانه ی جوانان شما؛ جوانانی که در عین جوانی، از لذت های دنیا گذشتند و تسلیم 
وسوسه ها نشدند؛ و پدر و مادری که از جوانانشان گذشتند و تسلیم وسوسه ی محبت 
و عشق به اوالدشان نشدند؛ و بیاعتنایی به زخارف دنیا و نگریستن به هدف عالی - 
یعنی سربلندی اسالم و مسلمین - پیروزی ملت ایران عامل دیگری داشت؟ اگر ایران 
در آن روزی که دشمن از همه طرف به آن حمله کرد، به شرق یا به غرب، به امریکا، 
به اروپا، به شوروی رو می آورد، باز هم پیروز شده بود؟ نمی گذاشتند پیروز بشود. 
جنگ تمام می شد، اما جنگ بدون پیروزی و بدون افتخار؛ سلطه ی خودشان را بر 

این ملت از سر می گرفتند«.1

3.3. دستاورددفاعمقدسبهعنوانموضوعانتقالازمرحلهنظام
اسالمیبهمرحلهدولتاسالمی؛تربیتنیرویکارآمد،پذیرشانقالب

اسالمیدرجامعهجهانی 
3.3.1. فتح الفتوح انقالب اسالمی؛ تربیت جوانان دارای ایمان و غیرت دینی

»امام بزرگوار ما در یک حادثه ی مهم جنگی - که خیلی از شماها آن وقت شاید 
متولد هم نشده بودید - در قضیه ی یکی از عملیات که پیروزی ای به دست رزمندگان 
آمده بود، یک پیامی دادند. در آن پیام این نکته وجود داشت که فتح الفتوح انقالب 
اسالمی، تربیت این جوان هاست. همه توقع داشتند که امام بگوید این پیروزی ای 

 ۱37۰/۰7/۰5 .۱
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که شما به دست آوردید، فتح الفتوح است؛ از آن پیروزی ستایش کند؛ امام نه، از 
رزمندگان تشکر کردند. اما گفتند فتح الفتوح انقالب ما تربیت این جوان هاست؛ که 
در آن شرائط دشواری که همه ی دنیا در مقابل ما با چهره ی دژم و سالِح آماده ی 
شلیک ایستاده بودند، اینها توانستند یک چنین پیروزی بزرگی را به دست آورند؛ 
عملیات طریق القدس بود. من همین را تکرار می کنم: فتح الفتوح انقالب اسالمی 
آینده  به  نسبت  ما  نخبگان  ما،  که جوان های  است  این  واقعی  پیشرفت  اینهاست. 
احساس مسئولیت کنند؛ برای خودشان دیدگاه تعریف کنند؛ برای کشور آینده ای را 
تصویر کنند و مجسم کنند و احساس کنند و این احساس را اظهار کنند؛ که آماده اند 

برای رسیدن به این آینده، تالش کنند«1.
3.3.1.1. روحیه ی ابتکار و کارهای نو؛ از خصوصیات دیگردفاع مقدس

3.3.1.2. دفاع مقدس؛ دستگاه انسان ساز برپایه ایمان و غیرت دینی
3.3.1.3. هویت دفاع مقدس؛ عظمت و فداکاری جوان تربیت یافته در 

دستگاه اسالم ناب در مقابل دشمنِی دشمنان قدرتمند جهانی
»هویّت دفاع مقّدس این است: دشمنِی دشمناِن قدرتمنِد جهانی این جنگ را به وجود 
آورد و عظمت و فداکاری جوانان ما این جنگ را به نفع ما تمام کرد. آنها با آن نیّت 
جنگ را شروع کردند که انقالب اسالمی را بکلّی از بین ببرند، اینها با این روحیه 
وارد میدان شدند و کاری کردند که انقالب اسالمی روزبه روز قوی تر و ریشه دارتر 
شد و نظام جمهوری اسالمی قوی تر شد؛ این هویّت دفاع مقّدس است. این هویّت را 

باید حفظ کرد، این را باید پاسداری کرد«2.

۱39۱/۰7/۱2 .۱
۱396/۱2/۱9 .2
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3.3.2. پذیرش انقالب اسالمی در جامعه جهانی؛ پذیرش قطعنامه، اعتراف 
دشمن به شکست و نشر عظمت اسالم در منطقه و جهان

»]هدف آمریکایی ها[ از تحمیل جنگ این بود که جمهوری اسالمی را در جنگ 
با صّدام مغلوب کند، بی آبرو کند و این جور بگوید که »بله، حکومت جمهوری 
اسالمی و نظام جمهوری اسالمی موجب شد که ایران شکست بخورد«، ]امّا[ بعکس 
شد. در همه ی جنگ هایی که در این دویست سال اخیر ایران با کشوری داشته، ایران 
شکست خورده؛ این جنگ 8ساله اّولین جنگی و تنها جنگی است که ایران طرف را 
شکست داده و شکست نخورده؛ یک وجب از خاك کشور به دست بیگانه نیفتاده؛ 

این اّولین جنگ است. درست عکس آنچه آمریکایی ها می خواستند، اتّفاق افتاد«. 1

۱397/۱2/8 .۱
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راهیان نور؛ فناوری نرم جمهوری اسالمی برای عدم فراموشی دفاع مقدس 
در مرحله دولت اسالمی

اسالمی نظام ازمرحله انتقال عنوانموضوع دفاعمقدس)به  .4.1
زیربار اسالمی انقالب کارآمدی دهنده نشان اسالمی(؛ دولت به

شدیدترینامتحاناتوفشارهاوپیشبرندهانقالباسالمی
4.2. فراموشیدفاعمقدس؛فراموشیکارآمدیانقالبودرنتیجه

سقوطازمرحلهدولتاسالمیبهمرحلهنظاماسالمی
4.3. کارویژهدستگاهاستکباری؛تهاجمفرهنگیبهغرضازبینبردن

افتخاراتدفاعمقدسبهعنوانموضوعانتقال)پیشبرنده( 
قدرت های سلطه گر و زورگو به خوبی به این فهم رسیده اند که دفع یک باره نظام 
اسالمی در ایران ممکن نیست و بهترین راه جلوگیری از تمدن سازی اسالمی متوقف 
کردن انقالب اسالمی در مرحله دولت سازی و تالش برای به عقب راندن این موضوع 
است. در دل دفاع مقدس و در اکثر ترورهای کشور در آشوب های سال های اول 
دهه شصت بیشتر شخصیت های دولتی را شامل می شود، از شهیدان رجایی و باهنر 
در رأس قوه مجریه گرفته تا افراد فکری انقالب همچون شهید بهشتی و مطهری و 
طالقانی و هزاران شهید دیگر. بعد از دفاع مقدس نیز این توطئه ادامه دارد همچنان که 
پیشتر گفته شد این دفاع مقدس بود که باعث عبور از مرحله نظام اسالمی به دولت 
اسالمی گردید. لذا بعد از دفاع مقدس اتفاقی که می افتد »یک حرکت فرهنگی 
خباثت آلودی علیه کشور است، یک جنگ فرهنگی در دهه ی 7۰ و بخشی از دهه ی 
8۰، برای اینکه افتخارات دفاع مقّدس را به فراموشی سپرده شود1« تا بتواند از این 

طریق انقالب را در مرحله سوم متوقف کرده و به مرحله عقب تر براند. 

۱397/۰5/22 .۱
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ارزش های  از  تهی کردن جوانان  فرهنگی دشمن؛  توطئه  و  نقشه   .4.3.1
واالی دفاع مقدس و انقالب و امام، تبدیل جوانان به عنصر وابسته به فرهنگ 
و تفکرغربی، تبدیل جوانان به عنصر بی خاصیت و بی فایده برای کشور برای 

خود و آینده
4.3.2. عوامل پیش برنده نقشه دشمن در فراموشی دفاع مقدس؛ ارائه تحلیل 
اشتباه از دفاع مقدس، تحریف، تخطئه کردن شخصیت های دفاع مقدس، 
حذف مسئله جهاد و شهادت از نظام آموزشی، تعارض آثار دفاع مقدس با 
ماهیت و اصل این موضوع، خلط موضوع »عواقب جنگ« با »دفاع از کشور 

مورد تهاجم«

4.4. کارویژهجمهوریاسالمیایرانبرایمقابلهباتهاجمفرهنگی
دشمندرفراموشیدفاعمقدس؛ایجادفناورینرمراهیاننور 

اما در مقابل این حرکت، انقالب اسالمی به تقدیر خداوند متعال اتفاقی را رقم می زند 
و آن اینکه »جمهوری اسالمی یک فنّاوری نرم را به وجود می آورد، یعنی حرکت 
عمده ی راهیان نور. راهیان نور یک فنّاوری است؛ یک فنّاورِی قدرِت نرم است. 
میلیون ها جوان راه افتادند رفتند در جبهه های جنگ، در آن کانون معرفت و قدس، 
در آن کانون فداکاری، آنجا دیدند که چه وضعیّتی بوده است و چه اتّفاقاتی افتاده 

است؛ ]برایشان[ شرح دادند و در ماجرای دفاع مقّدس قرار گرفتند1«.

4.4.1. کارکرد اصلی راهیان نور؛ ایجاد ارتباط ناگسستنی بین افراد و دفاع 
مقدس، ایجاد معرفت و اطالعات تازه درافراد

به  نور؛ مقام ذکر در ذکر دفاع مقدس  اساسی راهیان  4.4.2. مؤلفه های 
عنوان ایام اهلل، مقام فناوری در تولید ارزش افزوده فرهنگی از دفاع مقدس به 

عنوان ثروت عظیم فرهنگی 

۱. همان 
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4.4.2.1. دفاع مقدس به عنوان ایام اهلل؛ وقوع حادثه الهی به وسیله مردم 
»روزهای بزرگ هر کشوری و هر ملّتی آن روزهایی است که یک حادثه ی الهی 
به وسیله ی مردم و با دست مردم در آن انجام گرفته است... ایّام اهلل همین روزهای 
بزرگ تاریخ ساز است. هشت  سال دفاع مقّدس -به یک معنا هر روزش را حساب 

کنیم- جزو این ایّام اهلل است...«1.
4.4.2.2. وظیفه دینی در قبال روزهای بزرگ؛ ذکر و یادآوری برای 

رُهم بِاَیّاِم  اهلل( جلوگیری از فراموشی )َذکِّ
رُهم بِاَیّاِم  اهلل؛2 خداوند متعال در قرآن دستور می دهد به پیغمبر که آنها را به یاد  »َذکِّ
ایّام اهلل بینداز ؛ نباید بگذاریم که این حوادث به دست فراموشی سپرده بشود. قرآن ما را 
تعلیم می دهد؛ این یادهایی که در قرآن شده است: َو اذُکر فِی  الِکتِب ابراهیم؛3 َو اذُکر 
فِی  الِکتِب موسی؛4 َو اذُکر فِی  الِکتِب اِدریس؛5 َو اذُکر فِی  الِکتِب َمریَم؛6 نباید بگذاریم 

فراموش بشود. قرآن به ما یاد می دهد که اینها را به یاد بیاور، اینها را تکرار کن«7.
4.4.2.3. دفاع مقدس به عنوان ثروت عظیم فرهنگی؛ میل به جهاد و 

اعتقاد به جهاد به عنوان عنصر اساسی انقالب اسالمی 
»نقطه قّوت هر کشوری بایستی برای او عزیز و محترم باشد، از آن محافظت کند. ما 
نقطه قّوت خیلی داریم، حاال نقطه قّوت های طبیعی زیاد داریم -که حاال این حرف ها 
جایش در این جلسه نیست؛ زمین داریم، زیِر زمین ]منابع[ داریم، روی زمین ]منابع[ 
داریم، انسان داریم، هوش داریم، همه چیز داریم- لکن یکی از مهم ترین ثروت های 
ما، ثروت فرهنگی ما است؛ ما ثروت فرهنگی داریم. ثروت فرهنگی چیست؟ مثاًل 

۱395/۱2/۱6 .۱
2. سوره ی ابراهیم، بخشی از آیه ی 5؛ »... و روزهای خدا را به آنان یادآوری کن...«

3. سوره ی مریم، بخشی از آیه ی ۴۱؛ »و در این کتاب به یاد ابراهیم پرداز...«
۴.  سوره ی مریم، بخشی از آیه ی 5۱؛ »و در این کتاب از موسی یاد کن...«
5. سوره ی مریم، بخشی از آیه ی 56؛ »و در این کتاب از ادریس یاد کن...«
6.  سوره ی مریم، بخشی از آیه ی ۱6؛ »و در این کتاب از مریم یاد کن...«

۱395/۱2/۱6 .7
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میل به جهاد و اعتقاد به جهاد، یک ثروت فرهنگی است؛ یعنی شما وقتی در بین ملّت 
ایران حرکت کنید و گردش کنید، جز عّده ی معدودی، در بقیّه ی مردم کشورمان 
یک انگیزه ی حرکت در راه دین هست؛ حاال اندازه اش مختلف است؛ کم دارد، 
زیاد دارد. یکی همین قدر انگیزه دارد که اگر چنانچه در مقابل دوربین تلویزیون 
قرار گرفت به نفع کشور و به نفع آرمان های انقالب و اسالم شعار بدهد؛ خیلی خب، 
خیلی خوب است، این انگیزه وجود دارد. یکی بیشتر از این انگیزه دارد، یکی تا آنجا 
انگیزه دارد که جانش را حاضر است بدهد و فدا بکند؛ این حّس مجاهدت طلبی 
و مجاهدت پذیری و اعتقاد به مجاهدت یک ثروت فرهنگی است؛ این در کشور 
است،  ازاین قبیل  تحمیلی  نیست...  جنگ  کشورها  از  خیلی  در  دارد،  وجود  ما 

مسئله ی دفاع مقّدس ازاین قبیل است« 1 
4.4.2.4. وظیفه نسبت به ثروت فرهنگی؛ محترم دانستن و به میدان 

آوردن از طریق ایجاد ارزش افزوده فرهنگی 
4.4.3. نتایج اساسی راهیان نور؛ غنی گشتن کشور و نیروی انسانی درهمه 
بخش های جامعه، جلوگیری از ورود واردات فرهنگی به صورت رسمی و 

قاچاق توسط دشمن 
4.4.4. اصلی ترین مؤلفه پیشبرد هدف راهیان نور؛ ایجاد زمینه برای زیارت 

بامعرفت 
نکته اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای »زیارت با معرفت« است.2 

4.4.5. الزام اساسی و محتوایی راهیان نور؛ نشان دادن چهره واقعی دفاع مقدس 
4.4.5.1. روایت گری سرشار از تبیین و معرفت 

4.4.5.2. روایت گری پر از بیان حقایق 

۱395/۱2/۱6 .۱
۱392/۱2/26 .2
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4.4.5.3. رویات نقاط برجسته و مثبت ارزش های دفاع مقدس 
4.4.5.4. پرهیز از غلوگویی و اغراق 

4.5.نقشویژهراهیاننوردرمرحلهدولتاسالمیمبتنیبرمقامذکر
وفناوری؛تعریف،ترمیموتئوریزهکردنودفاعمقدسبهعنوان
موضوعانتقالازمرحلهنظاماسالمیبهمرحلهدولتاسالمیوتعمیم

کارآمدیآنبهبرایرفعچالشهایمرحلهدولتاسالمی
4.6.موفقیتراهیاننور؛تعمیموضربنظامموضوعاتوچالشهایمرحله

دولتاسالمیبهدفاعمقدسبهعنوانالگویکارآمدانقالباسالمی
4.7.اساستعمیموضربنظامموضوعات؛تعریف،ترمیموتئوریزهکردن
4.8.عبورازمرحلهدولتاسالمی؛رفعموانعوچالشهایپیشروی
دولتاسالمیوپرورشموضوعالگویاسالمیایرانیپیشرفتبه
عنوانموضوعانتقالازمرحلهدولتاسالمیبهمرحلهجامعهاسالمی

4.8.1. چالش نخست مرحله دولت اسالمی؛ تولید الگو و نظریه پشتیبان 
4.8.1.1. نسبت راهیان نور تراز به چالش نخست؛ تئوریزه کردن الگوهای 

دفاع مقدس به عنوان پرورش دهنده الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی 
4.8.2. چالش دوم مرحله دولت اسالمی؛ تربیت نیروی کارآمد وتراز 

4.8.2.1. نسبت راهیان نور تراز به چالش دوم؛ نیروی انسانی در همه 
بخش های جامعه

4.8.3. چالش سوم مرحله دولت اسالمی؛ گفتمان سازی الگوی پیشرفت و 
جهت انقالب اسالمی 

4.8.3.1. نسبت راهیان نور تراز به چالش سوم؛ فهم دقیق از تحوالت 
اجتماعی جامعه و ضرب آن در مفاهیم و ادبیات انقالب اسالمی و دفاع 

مقدس با هدف ایجاد گفتمان مورد نظر



بخش دوم

هندسه شناختی راهیان نور
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مقدمه ای بر هندسه شناختی راهیان نور

1.1.عدمتوجهدستگاههایفکریانقالببهمطالعاتراهیاننوربعد
ازطرحمباحثبنیادینمقاممعظمرهبری

با شروع راهیان نور از دهه هفتاد و گسترش این عملیات فرهنگی از تبیین نظری 
و تدوین مدل آن غفلت شد و باتوجه به سرعت رشد چشمگیر در سال های بعد، 
اصل برگزاری این عملیات به عنوان یک پیش فرض بدیهی قلمداد شد؛ ولی با طرح 
مباحث بنیادین راهیان نور توسط مقام معظم رهبری در دیدار دست اندرکاران راهیان 
نور در سال ۹5 این مهم که هویت و ماهیت این عملیات بزرگ چیست، یک بار 

دیگر مورد بحث در محافل علمی و اجرایی قرارگرفت.
انتظار می رفت دستگاه های فکری و فرهنگی انقالب اسالمی و متفکرین  هرچند 
حوزه و دانشگاه بیش از این با پدیده بزرگ راهیان نور که اثرات زیادی را در انقالب 
اسالمی داشته است مواجهه اندیشه ای داشته باشند؛ ولی چنین نشد و حتی در این چند 
سال گذشته نیز علی رغم تأکیداتی که رهبری معظم به این پدیده داشته اند چندان 

موردتوجه نظریه پردازی ها قرار نگرفت.

1.2.تدوینهندسهشناختیراهیاننورتوسط»گروهمطرا«
در گروه »مطرا« با رصد این فضا و بنابر اهمیت این پدیده در عرصه پژوهش راهیان نور 
بارویکردی سیاست پژوهانه قدم گذاشتیم و چشم  انداز خود را تا سال 14۰۰ بر تدوین 
طرح تحولی راهیان نور قرارداده ایم. بعد از سخنان رهبر معظم انقالب و باتوجه به 
خألهای موجود در این عرصه، درصدد ارزیابی میدانی و جلسات کارشناسانی بودیم 
و پس از طی چندین سال و با پژوهش های صورت گرفته در مطرا به این جمع بندی 
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رسیدیم که راهیان نور به روشنی تبیین نشده و عدم تولید ادبیات متناسب با پدیده 
راهیان نور باعث ایجاد چالش های شناختی و سیاست گذارانه شده است. با نظر داشت 
این امر که تکرار و عدم نوآوری در یک پدیده اجتماعی قتلگاه آن است، شناخت 

دقیق عوامل مؤثر در یک پدیده زمینه های رشد آن را فراهم می آورد.

ضرورت های توجه به شناخت پدیده راهیان نور

2.1.راهیاننور؛پدیدهگفتمانسازدرادارهجامعهفرهنگبنیان
مشارکت اجتماعی در اداره جامعه از بنیادی ترین اندیشه های رهبری است. با بررسی 
اصل مشارکت اجتماعی می توان به این نتیجه رسید که حکومت دینی قصد ایجاد 
این طریق  از  بتواند  به رسمیت بشناسد و  افراد را  باید اختیار  مشارکت دارد؛ فلذا 
هدایت جامعه را به دست بگیرد. این هدایت از طریق ابزارهای بیانی و غیر بیانی انجام 
می شود و هرکدام از این ابزارها زیرساخت هایی دارند که حکومت برای رسیدن به 
هدف خود باید برای همه این زیرساخت ها برنامه ریزی کند؛ به همین دلیل است که 
در جمهوری اسالمی و الگوی رهبری تمام مسائل از بعد فرهنگی بررسی می شود و 
اصطالح پیوست فرهنگی حتی برای پروژه های عمرانی نیز به کار گرفته می شود؛ به 
تعبیری و به عبارت رایج تری جمهوری اسالمی فرهنگ بنیان یا هدایت بنیان است و 
زیرساخت اداره جامعه را کنترل قدرت نمی داند؛ همچنین برخالف نظریات رایج، 

اقتصاد را زیربنای اداره جامعه فرض نمی کند.
رهبری جامعه با وقوف به اهمیت این مسائل، فرهنگ را مهم ترین مسئله اداره جامعه 
می داند و اساساً در نگاه رهبران انقالب اسالمی از ابتدا جامعه فرهنگ بنیان دیده شده 
است. براین اساس مهم ترین مسئله برای اداره جامعه اندیشه یک ملت است و به این 
واسطه سبک راهبری نیز یک مدل فرهنگی و گفتمان ساز بوده که نشان از اهمیت 
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تحریک وعاء فکر و رشد فکری آحاد جامعه برای مشارکت در حکومت است. 
باتوجه به مبنای اصول اسالمی و همچنین انقالب و دقت در سیره عملی رهبر کبیر 
انقالب و مقام معظم رهبری می توان بیان داشت که در سیاست های کلی و راهبردهای 
موردنظر نظام مبارك جمهوری اسالمی محوریت و پایه تمامی فعالیت های کالن 
جامعه، حوزه فرهنگ و تربیت جامعه است؛ فلذا پرداختن به موضوعات فرهنگی و 
جهت دهنده در فرهنگ انقالبی و تربیت جوانان مؤمن انقالبی که کارآمدی خود را 
نیز نشان داده اند از وظایف عمده موردنظر جمهوری اسالمی است که باید موردتوجه 

دغدغه مندان انقالب نیز قرار بگیرد و اهمیت ویژه ای برای آن قائل باشند.
امروزه راهیان نور به عنوان یک حرکت بزرگ فرهنگی به صورت گسترده در بین 
اقشار مختلف همه گیر شده و به دلیل اینکه این حرکت بزرگ در نظام جمهوری 
اسالمی در یک هموارگی زمانی جهت دهنده بوده است، توانسته در گفتمان سازی 
رهبری و مجموعه فناوری های نرم و عملیات های فرهنگی جایگاه ویژه ای پیدا کند؛ 

لذا ضروری به نظر می رسد که باید موردتوجه ویژه قرار گیرد.
فرهنگی  عملیات  این  کارکردهای  در خصوص  نور  راهیان  نمایی  افق  بسته ی  در 
به تفصیل بحث شده است؛ ولی بنا به آنچه که در اهمیت فرهنگ مطرح شد راهیان نور 
به عنوان یک فناوری فرهنگی و نرم، در تقابل فرهنگی و قدرت آفرینی نقش ویژه ای 
در فرهنگ انقالبی داشته است و از این منظر ضروری به نظر می رسد که راهیان نور را 

به عنوان یک فناوری مورد بررسی قرار دهیم و پیرامون آن به پژوهش بپردازیم.
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مقدس دفاع گنج استخراج برای موقف بهترین نور؛ راهیان .2.2
)عاملاتصالجوانانبهانقالببادفاعمقدس(

امروزه راهیان نور بزرگ ترین معراج و موسم برای دل هایی است که می خواهند با 
جهاد و شهادت پیوند بخورند و این اتصال یک حرکت عقالنی است که توانسته 
دل های زیادی را با انقالب اسالمی همراه کند و شهیدان، این رکن اصلی در زیارت 

راهیان نور خود عامل ایجاد این معیت هستند.
راهیان نور توانسته با محوریت فرهنگ و ارزش های ایام اهلل هشت ساله دفاع مقدس 
و  مزار  که  عملیاتی  یادمان های  در  خادم  و  راوی  مانند  جهت سازهایی  خلق  و 
مقتل شهیدان هستند جوانان را با حرکت انقالب اسالمی همراه کند. این رویداد 
ارتباطی  پیوند زده و  به جامعه اسالمی  با ظرفیت سازی های خود، دفاع مقدس را 
ناگسستنی بین زائرین ایجاد می کند؛ بنابراین پژوهش حول راهیان نور کمک می کند 
تا فهم درستی از این فناوری حول دفاع مقدس ایجاد شود و به صورت مؤثرتری در 

خدمت اهداف انقالب اسالمی قرار بگیرد. 

2.3.کاهشکارآمدیراهیاننوردرفعالیتهایفرهنگیکشور
بازخوانی تجربی حاصل از برگزاری راهیان نور نشان می دهد، کارآمدی این فعالیت 
برخالف بسیاری از برنامه های فرهنگی باال بوده و تداوم آن نیز نشان از اهمیت و 
امری پرخیروبرکت  انقالب اسالمی داشته و  برای  جایگاه آن که ثمرات زیادی 
بر نظر کارشناسان در  بنا  اثرات  این  اما علی رغم  این سال ها بوده است؛  در طول 
این سال ها رشد اثرگذاری آن سیر نزولی به خود گرفته است؛ پس الزم است این 
فرضیه که یکی از مسائل جدی در شبکه چالش های راهیان نور است مورد بررسی 

دقیق قرار گیرد.
می توان ادعا کرد عدم توجه به شاخص های عمق بخشی فرهنگی در این سال ها، 
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توجه ناکافی به تغییرات نسلی که نیازهای مخاطب را متحول کرده و پیشی گرفتن 
سایر فناوری های نرم انقالب اسالمی در توسعه خود طی یک دهه گذشته نسبت به 
راهیان نور می تواند دالیل جدی برای این سیر نزولی باشد. طبق گزارش های منتشر 
شده ارزیابی راهیان نور دانشجویی از سال ۹5 تا ۹7 مطرا در کشور، وضعیت راهیان 
نور در سال های اخیر با چالش های جدی روبرو بوده است و کاهش تأثیرات فرهنگی 

و رغبت حضور زائرین دانشجویی از عمده این موارد بوده است. 

2.4.عدمشناختصحیح؛عاملایجادانحراف،روزمرگیوتردیددر
کاراییعملیاتراهیاننور

یکی از عوامل اصلی در انحراف فعالیت ها را می توان عدم شناخت متأخرین از علل 
ایجاد یک عملیات و ضرورت های آن برشمرد که با معرفت شناسی دیگری سراغ 
این کار می روند و این معرفت شناسی های متعدد باعث ایجاد جهت گیری های متعدد 
بنیان های نظری، کار را از یک امر  در برنامه ریزی می شود. عدم توجه به مدل و 
جریانی و گفتمانی تبدیل به یک روزمرگی اجرایی می کند که در نسل های بعدی 
درباره ضرورت های آن به تردید نیز می افتند، که چرا باید زمان و انرژی صرف چنین 
اقداماتی بشود؟ و یا با گذشت زمان چنین هزینه هایی کارایی الزم را دیگر ندارد؟ 
و ادعای اینکه توجیه درستی برای ادامه آن نداریم؛ درصورتی که درك درستی از 
مبانی، ماهیت و مختصات این پدیده ایجاد نشود، به واسطه برخورد التقاطی از فهم 
دقیق آن محروم خواهیم شد، مانند برخوردهایی از منطق گردشگری و بازدید که با 

این پیش فرض ها امکان قابلیت افزایش کارآمدی را نخواهیم داشت. 
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2.5.انتقالنسلیراهیاننوروحفظهویتآندرطولسالیانبعد؛از
دستاوردهایپرداختمعرفتشناسانهوشناختمدلصحیحراهیاننور
عملیاتی  صحیح  مدل  شناخت  و  معرفت شناسانه  پرداخت  دیگر  دستاوردهای  از 
همچون راهیان نور انتقال درست بین نسلی می باشد به صورتی که با توجیه درست 
و برگزاری دوره های آموزش و تعالی می توان نسل ها را با فهم دقیق وارد این چرخه 
کرد و نظام کارشناسی توانمندی ساخت؛ پس حفظ هویت آن در طول سالیان بعد 

نیز وابسته همین توجهات درست به تدقیق های نظری دارد.

2.6.لزومشناختعناصروفرآیندپدیدهبرایسیاستگذاریعملیات
فرهنگی

سیاست گذاری در سازمان یا عملیات های فرهنگی نیازمند شناخت عناصر و فرایند 
آن است و تا زمانی که این شناخت و نسبت بین این عناصر و اجزاء شناسایی نشود، 
نمی توان به سمت برنامه ریزی نظام مند حرکت کرد؛ به این جهت از دیگر دالیل 
ضرورت مطالعات معرفتی و تدوین مدل راهیان نور، طرح ریزی های راهبردی است 
نیاز است تا جهت گیری های  از رسالت های آن  تبیینی شناختی،  به یک عقبه  که 
طراحی به درستی رعایت شود. در تدوین نقشه راه تحول اداره راهیان نور تالش بر 
این بوده توجه کاملی به این مبانی معرفتی شده باشد و با بهره گیری درست از این 

مبانی، الگوی تحولی تنظیم شود.
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تعریف پدیده راهیان نور

3.1.تعریفمفاهیمکلیدی
با آن ها تعریف می کنیم.  را  نور  ما راهیان  اعتباری اصلی وجود دارد که  سه حد 
مهم ترین آن، زیارت بنیان بودن راهیان نور می باشد و ما در تحلیل پدیده راهیان نور 
زاویه اصلی نگاه مان زیارت است و سپس ذکر ایام اهلل بودن راهیان نور است که از 
پایه های اصلی تعریف راهیان نور است و نهایتاً فناوری بودن جنس راهیان نور که 
در بیانات رهبری معظم آمده است. عالوه بر این سه مفهوم کلیدی، برای تعریف 
پدیده  راهیان نور، دو مفهوم دیگر شامل جهت حرکت و جهت سازها نیز از اهمیت 

برخوردارند که به تشریح آن ها نیز پرداخته خواهد شد.

3.1.1. فناوری 
3.1.1.1. فناورانه بودن راهیان نور در نگاه رهبری

مقام معظم رهبری در بیانات خود دررابطه با راهیان نور، از این پدیده به عنوان یک 
فناوری یاد می کنند: »خوب حتی از جنگ فرهنگی هم مأیوس اند. ببینید؛ در دهه 
هفتاد که دهه دوم انقالب ما بود، یک حرکت فرهنگی خباثت آلودی علیه کشور ما 
شروع شد که بنده همان وقت مسئله تهاجم فرهنگی را مطرح کردم، مسئله شبیخون 
فرهنگی را مطرح کردم، برای این که جوان ها حواسشان باشد، چشمشان باز باشد، 
مردم بدانند یک حرکت وسیع فرهنگی علیه کشور ما در دهه هفتاد شروع شد؛ حاال 
شما نگاه کنید؛ متولدین دهه هفتاد امروز دارند می روند به عنوان مدافع حرم جان 
می دهند، سر می دهند و نیرو می دهند؛ نعششان برمی گردد! چه کسی این را حدس 
می زد؟ در همان دورانی که آن تهاجم وسیع فرهنگی بود، این گل ها در بوستان 
شدند؛  درست  حججی ها  روییدند،  نهال ها  این  شدند،  شکفته  اسالمی  جمهوری 
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پس ما در جنگ فرهنگی پیروز شدیم و دشمن در جنگ فرهنگی شکست خورد. 
یک جنگ فرهنگی راه انداختند در دهه هفتاد و بخشی از دهه هشتاد، برای اینکه 
افتخارات دفاع مقدس را به فراموشی بسپرند، و اصرار داشتند بر این؛ ]امّا[ جمهوری 
اسالمی یک فناوری نرم را به وجود آورد؛ یعنی حرکت عمده راهیان نور. راهیان نور 
یک فناوری است؛ یک فناورِی قدرت نرم است. میلیون ها جوان راه افتادند رفتند در 
جبهه های جنگ، در آن کانون معرفت و قدس، در آن کانون فداکاری، آنجا دیدند 
که چه وضعیتی بوده است و چه اتفاقاتی افتاده است؛ ]برایشان[ شرح دادند و در 
ماجرای دفاع مقدس قرار گرفتند. بله، جمهوری اسالمی این است؛ مدافع حرم تربیت 
می کند؛ راهیان نور راه می اندازد؛ معتکفین در مساجد را که تقریباً همه هم جوان اند، 
به عنوان یک نماد عالی تضرع و قداست به وجود می آورد؛ این ها که ]قباًل[ نبود؛ پس 

ما در جنگ فرهنگی بر دشمن پیروز شدیم. در جنگ نظامی هم ما پیروز شدیم.« 
»خب، اگر شما بخواهید از ثروت استفاده کنید، باید فناوری اش را بلد باشید؛ من 
می گویم این راهیان نور یک فناوری است؛ این یک فناوری است برای استفاده از 
این ثروت عظیم. این معدن طالی عظیمی که در اختیار ما است، این را یا می شود 
بدون فناوری رها کرد یا می شود مثل خیلی از معادن ما که متأسفانه بدون اینکه 
این وآن  دست  به  می دهند  همین طوری  بیاید،  وجود  به  برایش  افزوده ای  ارزش 
می رود، رد کرد که برود، یا می توان آن را با فناوری، دارای ارزش افزوده کرد؛ این 
راهیان نور یک فناوری است، یک چنین حرکت عظیمی است. این را باید خیلی 
قدر دانست؛ این راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمی است؛ سعی کنید این کار را 

درست انجام بدهید..« 
3.1.1.2.معنای فناوری: منطق استخراج معادالت بر اساس مبنایی مشخص و 

با مدل سازی به جهت تولید ارزش افزوده
در تعریف راهیان نور از فناوری بودن آن شروع می کنیم چرا که جنس ماهیت را 
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مشخص می کند و ما فناوری را منطق استخراج معادالت بر مبنای مشخص به غرض 
یک مدل سازی که قدرت تولید ارزش افزوده دارد تعریف می کنیم؛ فلذا راهیان نور 
آن منطقی است که توان تولید معادالت را از مبنای خودش دارد که باعث ایجاد 
مدل هایی برای نیازهای امروز می شود و این کارآمدی یک فناوری است که باید 

به ذات دارا باشد.

3.1.2. ذکر ایام اهلل
3.1.2.1. مفهوم ایام اهلل در قرآن

از منظر اسالم همه  روزها، روزهای عادی هستند و به خودی خود نه مبارك هستند و 
نه نحس. بلکه شومی یا مبارکی آن ها به علت حادثه ای است که در آن روز پیش آمده 
است؛ لذا علت اینکه برخی آیات قرآن کریم بر نحس بودن یا مبارك بودن روزها اشاره 
دارند در حقیقت به خاطر حوادثی است که در آن ها اتفاق افتاده است؛ مثالً مبارك بودن 

شب قدر به خاطر امور معنوی بزرگ و مهمی است که در آن اتفاق افتاده است. 
اما در این میان، برخی روزها نه تنها روزهای مبارك و با سعادتی هستند، بلکه باالتر 
از آن، روزهایی هستند که متعلق به خدایند و قرآن از آنها به »ایام اهلل« تعبیر می کند. 

روزهای خاصی که شریف ترین و برترین روزهای دنیا هستند.
در آیات قرآن عبارت ایام اهلل در آیه ی 5 سوره ی مبارکه ی ابراهیم »َولََقْد أَْرَسلْنَا 
ِ إَِنّ فِی َذلِک  لَُماِت إِلَی النُّوِر َوَذکْرُهْم بِأَیاِم اهلَلّ مُوَسی بِآیاتِنَا أَْن أَْخِرْج قَْوَمک مَِن الُظّ
َلیاٍت لِکِلّ َصبَّاٍر َشکور« و آیه ی 14 سوره ی مبارکه ی جاثیه »قُْل لِلَِّذیَن آَمنُوا یْغِفُروا 
ِ لِیْجِزی قَْوًما بَِما کانُوا یکِسبُوَن« به کار رفته است. با توجه  لِلَِّذیَن اَل یْرُجوَن أَیاَم اهلَلّ
بررسی های اولیه و اینکه هدف اصلی در این قسمت، دستیابی به معنای ذکر ایام اهلل 
است، آیه ی 5 سوره ی ابراهیم به عنوان آیه محوری در این موضوع در نظر گرفته 

شده است.
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باتوجه به تفسیر المیزان: در این آیه حضرت موسی)ع( در حرکت دادن قوم خود از 
ظلمات به سوی نور از ابزار و روشی جدی استفاده می کند که با عبارت »ذکرهم 

بایام اهلل« بیان شده است. 
عالمه طباطبایی در المیزان در مورد ذکر ایام اهلل می نویسند: )و ذکرهم بایام اهلل ان فی 
ذلک الیات لکل صبار شکور( شکی نیست که مراد از ایام، ایام مخصوصی است 
و نسبت دادن ایام مخصوص به خدا با اینکه همه ایام و همه موجودات از خداست، 
حتماً به خاطر حوادثی است که در آن ایام مخصوص به وجود آمده و امر خدای 
تعالی را ظاهر ساخته است که در دیگر ایام چنین ظهوری رخ نداده است؛ پس به 
طور مسلم مقصود از ایام خدا، آن زمان هایی است که امر خدا، آیات وحدانیت و 
سلطنت او ظاهر شده و یا ظاهر می شود؛ مانند روز مرگ، که در آن روز سلطنت 
آخرتی خدا هویدا می گردد و اسباب دنیوی از سببیت و تأثیر می افتند و نیز مانند روز 
قیامت که هیچ کس برای دیگری مالک چیزی نیست و برای کسی کاری نمی تواند 
بکند و همه  امور تنها به دست خداست، مانند ایامی که قوم نوح وعاد و ثمود در آن 
ایام به هالکت رسیدند؛ چون این گونه ایام، ایامی هستند که قهر و غلبه  الهی در آن 
ظاهر گشته و عزت خدایی خودنمایی کرده است. ممکن است ایام ظهور رحمت 
و نعمت الهی، جزء این ایام بوده باشد؛ البته آن ایامی که نعمت های الهی آنچنان 

ظهوری یافته که در دیگر ایام به آن روشنی نبوده است.
3.1.2.2.مفهوم یوم اهلل در نگاه رهبر انقالب؛ ایامی که دست قدرت الهی 

در آن مشهود است 
مقام معظم رهبری عنصر اصلی در معنای ایام اهلل را »نشانگر بودن دست قدرت الهی« 
می دانند؛ لذا ایام اهلل در دیدگاه ایشان یعنی آن روزی که انسان دست قدرت خدا را 
در حوادث مشاهده می کند و این روز را یک روز عادی نمی دانند و آن را روزهای 
نقطه  عطف تاریخ و روزهای تاریخ ساز می دانند و معتقدند که روزها تمام می شوند؛ 
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لکن تأثیرات این روزها در زندگی ملت ها باقی می مانند. در روحیه  ملت ها، در منش 
ملت ها، در مسیر ملت ها، آثاری که این روزها باقی می گذارند، آثار ماندگار و بعضاً 

جاودانه است. 
بزرگ؛ روزهای آشکار شدن دست  مفسران  نگاه  در  3.1.2.3.ایام اهلل 

قدرت خداوندو جلوه نمایی عزت خدایی 
برخی مفسران بزرگ نیز همین تفسیر را پذیرفته اند و قائل اند »ایام اهلل« آن زمان هایی 
یا قرار است در آینده ای نزدیک  الهی آشکار شده است  است که دست قدرت 
آشکار شود. روزهایی که هیچ یک از اسباب و علل طبیعی به کار نمی آیند و همه ی 
امور تنها به دست قدرت خداوند اداره می شوند. این گونه روزها، روزهایی هستند 
که دست قدرت و پیروزی الهی به وضوح دیده می شوند و عزت خدایی، خودنمایی 
می کند و در مواردی حادثه ای است که به دست مردم پدید می آید؛ ولی چنان ابعاد 
گسترده ای دارد که مردم می گویند دست خداوند برای تحقق آن بوده است و ذکر 

آن آثار تربیتی در جامعه دارد. 

3.1.2.4.مفهوم ذکر ایام  اهلل
اصوالً قرآن کریم به مسئله  »یادآوری« مسائل دینی اهمیت فراوانی داده است؛ لذا 
بارها به پیامبر اسالم فرموده است زندگی و جریانات انبیاء و حوادث گذشته را به 
یاد بیاورد. آیاتی مانند »َواْذکْر فِی الکتَاِب َمْریَم«،»َواْذکْر فِی الکتَاِب إِبَْراِهیَم« »َواْذکْر 
فِی الکتَاِب مُوَسی«، »َو اْذکْر فِی الْکتاِب إِْسماعیل « »َو اذُکر فِی  الِکتاب اِدریس»و 
نمونه های دیگر، بیانگر این اهمیت اند. دستوراتی که همه ی آنها در سوره  مریم بیان 

شده است و نشانگر اهمیت آن در هنگامه  مبارزه با دشمنان دارد. 
نکته مهم اینکه یکی از عرصه های درگیری با منافقان و مستکبران در همین زنده 
نگه داشتن و یادآوری »ایام اهلل« است؛ زیرا مؤمنان و رهبر جامعه طبق دستور قرآن 
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کریم موظف به یادآوری »ایام اهلل« هستند؛ اما دشمنان، اعتقادی به »ایام اهلل« ندارند 
می فرماید:  مؤمنان  درباره   خداوند  لذا  می کنند؛  تالش  »ایام اهلل«  فراموشی  برای  و 
رُهم بِأَیّاِم اهلل« به مؤمنان »ایام اهلل« را یادآوری کن؛ چون آنان منتظر »ایام اهلل «اند  »َذکِّ
ِ« ؛ آنها  و به »ایام اهلل«ها امید دارند. اما درباره  کافران می فرماید: »ال یْرُجوَن أَیاَم اهللَّ
امیدی به »ایام اهلل« ندارند و انتظار آن را نیز نمی کشند و در حقیقت »ایام اهلل«ها برای 

آن ها معنی ندارد.
3.1.2.5.برخی مصادیق ایام اهلل از نگاه رهبری

یکی دیگر از مباحث مهم در زمینه ی »ایام اهلل«، تطبیق روزها با ویژگی های مشخص با 
»ایام اهلل« است. اینکه انسان »ایام اهلل« را بتواند بشناسد و نسبت به آنها شکرگزاری داشته 

باشد، همواره کمک خواهد کرد تا »ایام اهلل«های دیگر پدید آورده شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای وقایعی که منتهی به انقالب شد را جزء »ایام اهلل« دانسته اند: 
قیام 15 خرداد 42 در اعتراض به دستگیری امام خمینی، قیام مردم قم در 1۹ دی سال 
56 در اعتراض به مقاله  اهانت آمیز به امام خمینی، قیام مردم تبریز در 2۹ بهمن 56 
در چهلم شهدای 1۹ دی قم، واقعه  کشتار مردم در روز 17 شهریور 57 توسط رژیم 
طاغوت و تمامی روزهای خونین انقالب، بیعت نیروی هوایی ارتش با امام خمینی 

در 1۹ بهمن سال 57، تمام روزهای دهه   فجر و روز 22بهمن که انقالب پیروز شد.
رهبر انقالب نسبت به برخی از حوادث الهی بعد از انقالب نیز تصریح به »ایام اهلل« 
بودن آنها نموده اند: روز رأی ۹۹ درصدی مردم به جمهوری اسالمی در 12 فروردین 
58، روزهای هشت سال دفاع مقدس، تسخیر النه  جاسوسی آمریکا در 13 آبان 58، 
حضور بی نظیر مردم در انتخابات در دوران انقالب اسالمی، حماسه  نهم دی 88، 
حضور میلیونی مردم در تشییع سپهبد شهید سلیمانی و سیلی موشکی سپاه به پایگاه 

آمریکایی عین االسد عراق در دی ماه ۹8 را جزء »ایام اهلل« برشمرده اند. 
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3.1.2.6.راهیان نور ؛ از مصادیق یادآوری کننده ایام اهلل دفاع مقدس
راهیان نور از مصادیق ذکر ایام اهلل است که به ما روزهایی خاص را یادآوری می کند 
و این روزها که راهیان نور آن ها را به ما یادآوری می کند، ایام اهلل 8 ساله دفاع مقدس 
است که در بیان رهبری »هشت  سال دفاع مقدس، به یک معنا هر روزش را حساب 
کنیم، جزء این ایام اهلل است.« در نگاه امامین انقالب دفاع مقدس یکی از یوم اهلل هایی 

است که از ثروت های عظیم ملت ایران است. 

3.1.3.زیارت
و  بزرگان  از  اکرام(  با  )توام  خاص  دیدار  نوعی  3.1.3.1.زیارت؛ 

پیشوایان دینی
در انتها به کلیدی ترین مفهوم که در خصوص زیارت است می پردازیم. زیارت در 
لغت به معنای دیدن کردن، به دیدار کسی رفتن و... است؛ ولی در اصطالح زیارت 
نوعی دیدار خاص )توأم با اکرام( از بزرگان و پیشوایان دینی است چه به حسب ظاهر 
در قید حیات باشند و یا از دنیا رخت بربسته باشند؛ چون به فرمایش صریح خدای 
متعال در قرآن کریم این بزرگواران که شهدای دار فنا می باشند زنده و مرزوق رب 

جلیل هستند.
3.1.3.2.خاستگاه دینی زیارت شهداء

اطهار)علیهم السالم(  ائمه  توسط  اسالم  تاریخ  طول  در  شهدا  قبور  زیارت  سوابق 
بررسی شده است. به توصیه های پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( در خصوص لزوم 
بازدید از مناطق جنگی و ارزشمند بودن بازدید از محل شهادت رزمندگان پرداخته 
شده است و همین طور رفتار حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( در خصوص بازدید 
از قبور شهدا و استمراری که ایشان در این حرکت داشتند بیان شده و تبیین می گردد 
که اصل و اساس زیارت قبور شهدا بر مبنای سیره اهل بیت )علیهم السالم( است. 



39

نور
ن 

هیا
ی را

خت
شنا

سه 
ند

ـ ه
وم 

ش د
بخ

زیارت قبور شهدا از زمان پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و به توصیه ایشان آغاز 
می شود و با بررسی رفتار و توصیه های اهل بیت )علیهم السالم( تبیین می گردد که این 
حرکت عظیم بازدید از قبور شهدا و یادآوری خاطرات آنان و مرثیه خوانی ها برای 

شهدا از سیره اهل بیت )علیهم السالم( الگو گرفته شده است.
3.1.3.2.1.سیره ی پیامبر )ص(

 توصیهپیامبر)ص(بهزیارتقبورشهدا 
رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( در باره شهدای احد فرمود: »هؤالء شهداٌء، فَأتوُهم َو 
َسلُِّموا َعلَیِهم َو لَْم یَُسلِّم َعلَیِهْم احداً ما قاَمت الّسماوات و األرض االّ رّدوا َعلَیه«؛ اینان 
شهیدان هستند. نزد آنان بروید و بر آنان درود بفرستید. تا زمانی که آسمان و زمین 

برپاست، هیچ کس بر آنان سالم ندهد، جز آن که پاسخش را بدهند. 

 زیارتقبورشهداتوسطپیامبر)ص(
در روایات مشهور است که پیامبر بزرگ اسالم نسبت به زیارت قبور شهدا اهتمام 
ویژه ای داشته اند به عنوان نمونه چنین آمده است که پیامبر)ص( هر سال به زیارت 
شهدای احد می رفت و بر آنان درود می فرستاد و چنین می فرمود: »سالم و درود 
بر شما به واسطه صبر و تحملی که از خود نشان دادید! سرای آخرت چه سرای 

نیکویی است.« 
همچنین طلحة بن عبداهلل می گوید: همراه پیامبر اکرم )ص( به قصد زیارت قبور شهدا 
حرکت کردیم، هنگامی که نزدیک قبور شهدا رسیدیم، پیامبر )ص( فرمود: »هذا 

قُبور إخوانِنا« یعنی این قبور برادران ما است. 
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3.1.3.2.2.سیره ی حضرت زهرا)س(
 زیارتقبورشهدادرروزهایجمعه

که  می کنند  تأکید  وسلم(  آله  و  علیه  )صلی اهلل  اسالم  مکرم  رسول  نازنین  وجود 
»زوروهم و َسلِّموا َعلَیِهم« بروید مقابر شهدا را زیارت کنید و به آنها سالم بدهید. 
این امری است که حضرت صدیقه اطهر )سالم اهلل علیها( بهترین اطاعت را در این 
امر داشته اند. جدای از اینکه ایشان هفته ای یک مرتبه جمعه ها به زیارت شهدای احد 
می رفتند، ائمه )علیهم السالم( می فرمایند مادر ما مواقع دیگر هم به زیارت شهدای 

احد می رفت، یک مرتبه کاروان می بردند و چند مرتبه هم خودشان می رفتند. 

 زیارتقبورشهدادرروزهایدوشنبهوپنجشنبهعالوهبرجمعهها،
پسازرحلتپیامبر)ص(

زهرا  فاطمه  حضرت  توسط  شهدا  زیارت  جز  به  که  است  این  جالب تر  نکته 
)سالم اهلل علیها( در روزهای جمعه، امام صادق)علیه السالم( می فرمایند: در آن 75یا 
۹5روز )دوره مصیبت؛ از رحلت حضرت رسول)ص( تا شهادت حضرت( حضرت 
صدیقه اطهر )سالم اهلل علیها( دو بار در هفته و در روزهای دوشنبه و پنجشنبه قبور 
شهدا را زیارت و از وقایع جنگ و محل شهادت شهدا روایت می کردند. ما همه جا 
صادق  امام  فرمایش  طبق  اما  افتاد،  پا  از  )سالم اهلل علیها(  زهرا  حضرت  شنیده ایم 

)علیه السالم( ایشان به جز جمعه ها، دومرتبه دیگر نیز زیارتش را داشت. 

 روایتگریصحنههایجنگدرمحلجنگاحد
به فرموده امام صادق )علیه السالم( حضرت صدیقه طاهره )سالم اهلل علیها( با زنان و 
کودکان مدینه به محل جنگ احد رفته و اتفاقات رخ داده در آن محل و عملکرد 
پیامبر )صلی اهلل علیه و آله وسلم( و یاران ایشان را برای آنان روایت و سپس همه را 
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بر سر مزار شهدا هدایت می کردند. این رفتار حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( نشان از 
لزوم زیارت شهدا و ضرورت حضور در محل واقعه و روایت دقیق آنچه که اتفاق 

افتاده، دارد. 

 گریهبرسرمزارشهدایاحد
محمود بن لبید ضمن روایتی از دیدار خود با حضرت زهرا)س( می گوید زمانی که 
رسول خدا صلی اهلل علیه و اله از دنیا رفت، فاطمه سالم اهلل علیها نزد قبر شهدا )احد( و 
ِ)ص( َکانَْت فَاِطَمُة تَأْتِی  ا قُبَِض َرُسوُل اهللَّ قبر حمزه می  آمد و در آنجا می  گریست »لَمَّ
ا َکاَن فِی بَْعِض اأْلَیَّاِم أَتَیُْت قَبَْر َحْمَزَة  َهَداِء َو تَأْتِی قَبَْر َحْمَزَة َو تَبِْکی ُهنَاَك فَلَمَّ قُبُوَر الشُّ
ُ َعنُْه فََوَجْدتَُها ص تَبِْکی ُهنَاَك« )کفایه األثر فی النص علی األئمه اإلثنی  َرِضَی اهللَّ

عشر، ص1۹8(

 گریهونمازودعابرسرمزارشهدا
و  گریه  می دادند،  انجام  شهدا  مزار  سر  بر  بزرگوار  بانوی  آن  که  آدابی  از جمله 
ندبه، اقامة نماز برای شهدا بود. حاکم نیشابوری از امیرالمؤمنین)ع( چنین روایت 
کرده است: إّن فاطمة کانَت تَزوُر قَبر َعّمها َحمزة ُکلُّ ُجمعة فَتَُصلّی و تَبکی ِعندهُ؛ 
فاطمه)س( هر جمعه، قبر عمویش حمزه را زیارت می  کرد و پس از زیارت، در کنار 
قبر، به نماز و گریه می  پرداخت. یا ابان بن تغلب از امام صادق علیه السالم نقل می کند 
ََّها  »حضرت فاطمه بر سر قبر شهدا نماز خواند و دعا کرد تا از دنیا رحلت کرد«؛ »أَن

َکانَْت تَُصلِّی ُهنَاَك َو تَْدُعو َحتَّی َماتَْت« )الکافی )ط - اإلسالمیه(، ج 4، ص561(

طلبرحمتومغفرتبرسرمزارشهدا
طلب رحمت و مغفرت از دیگر آدابی بود که حضرت زهرا)س( بر سر قبر شهدا نسبت 
به آن اهتمام داشتند. امام باقر)ع( فرمود: »َکانَْت فَاِطَمُة تَُزوُر قَبَْر َحْمَزةَ َو تَُقوُم َعلَیِْه َو 
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َهَداِء َمَع نِْسَوةٍ َمَعَها فَیَْدُعوَن َو یَْستَْغِفْرَن؛ فاطمه)س( قبر  َکانَْت فِی ُکلِّ َسنٍَة تَأْتِی قُبُوَر الشُّ
حمزه را زیارت می کرد و بر سر قبر او می ایستاد. او در هر سال همراه زنان به قبور شهدا 

می رفت و دعا و طلب استغفار می کردند.« )دعائم اإلسالم، ج 1، ص23۹(

3.1.3.3.اهمیت زیارت؛ عامل ارتباط انسان به اهل بیت و مقام والیت 
باالترو منشأ خیرات و برکات و نزول فیض و اجر و ثواب 

اهمیت زیارت از آن جا است که عامل ارتباط انسان به اهل بیت و مقام والیت باالتر 
می شود و منشأ خیرات و برکات و نزول فیض و اجر و ثواب است و در زیارت 
شهدای احد به تصریح به این نفع اشاره می گردد: »اللُّهمَّ انَْفْعنِی بِِزیاَرتِِهْم« و در زیارت 

محصولی به وجود می آید و کارآمدی اجتماعی نیز دارد.
3.1.3.4. زیارت؛ منطقی معادله ساز بین زائر و مزور 

زیارت ما را به مفهوم فناوری نزدیک می کند که زیارت گویی منطقی است معادله 
ساز بین زائر و مزور که باعث ایجاد یک محصولی می شود که در ترجمه راهیان نور 

به آن خواهیم پرداخت و به این نتیجه و محصول اشاره خواهد شد.
3.1.3.5. ارکان زیارت: زائر، مزور، مزار، متن زیارت

زیارت با ارکانی محقق می شود که در حداقلی ترین شکل آن شامل زیارت کننده 
یا »زائر« و زیارت شونده یا »َمزور« است که حتی با پیوند قلبی و نیت زیارت نیز این 
امر محقق می شود؛ ولی عموماً در زیارت ارکان دیگری همچون »مزار« یا زیارتگاه؛ 
می شود  زیارت  بدان ها  مزور  که  کلماتی  یا  زیارت  متن  مزور،  دفن  محل  یعنی 
)همچون زیارت جامعه کبیره و عاشورا(، زمان زیارت و آداب زیارت دخیل است.

3.1.3.6. ارکان زیارت راهیان نور
می توان تصریح کرد که زیارت شهیدان یکی از انواع زیارات است و از فناوری های 
نرم دینی است که در راهیان نور شاهد آن می باشیم. اشاره گشت که ارکان زیارت، 
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نور مزور؛ شهیدان دفاع  زائر، مزور، مزار و متن زیارت است و در راهیان  شامل 
مقدس هستند و مزار، یادمان های مناطق عملیاتی 8 ساله دفاع مقدس است و همچنین 
راویان و خادمین که حامل پیام شهیدان هستند به عنوان متن زیارت شهیدان می باشند. 
ارکان محقق کننده  ایجاد شده در  اثر اصلی  ترجمه زیارت؛   .3.1.3.7

زیارت
باتوجه به زیارت بنیان بودن راهیان نور و ارکان زیارت می توان گفتت، شهید و زائر 
ارکان اصلی محقق کننده زیارت هستند و بدون این دو رکن زیارتی رخ نخواهد 
داد؛ به بیان دیگر در موضوع زیارت می گوییم باید زائر و مزوری باشد تا زیارتی 
محقق شود و ترجمه در همین جای کلیدی و در این دو رکن به وقوع می پیوندد. 
اشاره گشت که راهیان نور یک زیارت است پس ترجمه )نتیجه و غایت ارتباط بین 
شهید و زائر( به عنوان اثر اصلی در ارکان محقق کننده زیارت اتفاق می افتد؛ یعنی در 
نقطه ای که عمل زیارت رخ می دهد. در این زیارت مزور، شهیدان هشت ساله دفاع 
مقدس و زائر، همان زائرالشهداست، که بین آن ها در زیارت رابطه ای برقرار می شود 
و ما آن رابطه و اثر را ترجمه می نامیم. رابطه کلی در ترجمه یک زیارت که شامل 
همه زیارات توصیه شده است؛ ارتباطی است که بین امام و امت در نظام والیت ایجاد 
می شود و در چهارچوب معرفه االمام معنا می گردد. زیرساخت مفهومی زیارت، 
ریشه در معرفه االمام دارد و ساخت معرفتی زیارت را شکل می دهد و در رابطه ای 
متقابل امام شأن تصرفی در امت دارد و امت نیز در مقام معیت است که در تعاملی 

دوجانبه ساخت یابی زیارت را شکل می دهند.
بنیان راهیان نور آن مزوری که والیت )تفوق در مقام معنوی  در فناوری زیارت 
و واسطه فیض ( دارد شهید است و کسی که در معیت اوست زائرالشهدا است؛ 
پس نتیجه می گیریم در فناوری زیارت بنیان شهدا، ترجمه دوچیز بیشتر نیست؛ یکی 
تصرف و دیگری معیت. در زیارت باتوجه به قدرت تصرفی که شهید از جانب حق 
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دارد تمامی تأثیرات از ناحیه این حی الهی )به اذن اهلل( پدید می آید و زیارت کننده 
نیز که حضورش با دعوت از جانب اوست با او معیت پیدا می کند و باعث ایجاد این 

پیوند عمیق و ترجمه میان ارکان محقق کننده زیارت می شود.
3.1.3.8. غایتمندی و جهت دار بودن زیارت به عنوان یک کنش ارزشی 

- اجتماعی
است؛  جهت مندی  و  غایت  دارای  ارزشی-اجتماعی  کنش  یک  به عنوان  زیارت 
َعلی  )َوثَبِّتْنِی  زیارت  این  احد می خوانیم جهت  به صورتی که در زیارت شهدای 
قَْصِدِهْم( است و این تثبیت قصد همان جهتی است که مزور در آن حرکت می کرده 
است وبخشی از این زیارت تداوم مسیر شهدا است به طوری که خطاب به اباعبداهلل 
ِ اِنّی ِسلٌْم لَِمْن سالََمُکْم َو َحْرٌب لَِمْن حاَربَُکْم( و در زیارت  عرض می کنیم )یا اَباَعبِْداهللَّ
ةٌ( که نشان از این جهت مندی زیارت  اربعین )َواَمْری الِمِْرُکْم مُتَّبٌِع، َونُْصَرتی لَُکْم مَُعدَّ

بر مبنای فلسفه شهادت یا زندگی مزور دارد. 
3.1.3.۹.بسته زیارت؛ برنامه ای جامع شامل مقدمه زیارت، سیر زیارت، 

تداوم زیارت
بسته زیارت به صورت کامل یک برنامه زیارتی را مورد بررسی قرار می دهد و به 
طور کامل و جامع به آن می پردازد؛ به صورتی که در این بسته تمام ابعاد یک زیارت 

مورد توجه خواهد بود که شامل:
۱ مقدمه زیارت )برنامه ریزی ها و اقدامات قبل از زیارت(

2 سیر زیارت )تمام حوادث حین زیارت(
3 تداوم زیارت )هرآن چیزی که پس از اتمام سفر مربوط به زیارت باشد(
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3.1.3.۹.1.مقدمه زیارت: فعالیت های سخت افزاری و نرم افزاری 
قبل از زیارت جهت آمادگی زائر برای زیارت

اشاره به بخشی از زیارت دارد که تمام جهت سازها، زمینه ها و حتی زائر، خود را 
برای زیارت آماده می کند و این مهیا شدن، هم شامل فعالیت های سخت افزاری است 
و هم فعالیت های نرم افزاری که سیر زیارت را تحت تأثیر قرار می دهد و مهم ترین 

بخش آن طرح ریزی برای مرحله بعد و آماده سازی زائر می باشد.
3.1.3.۹.2. سیر زیارت؛ همه ی برنامه های زیارتی مد نظر برای زائر

هر آن چیزی را که در زیارت ما به عنوان بخشی از برنامه های زیارتی برای زائر مدنظر 
قرار می دهیم، به عنوان سیر زیارت مورد بحث قرار می گیرد و به عبارتی از زمانی که 
ناقوس افتتاحیه یا سوت حرکت وسیله های ایاب و ذهاب به صدا در میاد تا زمانی که 
برنامه های ما برای زائر تمام می شود و در مقصد آرام می گیرد، سیر زیارت محسوب 
می شود. در ادامه الزم است در این بحث کمی عمیق تر وارد شویم و سیر زیارت را 

بیشتر بشکافیم.

ارائهیویژگیهاومختصاتیکراهیاننورمطلوبدربستهی
زیارتبرمبنایمدارمحتوایی

یکی از مهم ترین سؤاالتی که پرسیده می شود این است که آیا راهیان نور صرفاً باید 
برنامه های زیارتی داشته باشد یا می توان برنامه های سیاحتی هم داشته باشد؟ واگر 
پاسخ مثبت است این سیاحت باید از چه جنسی باشد؟ وحجم آن در کل زمان راهیان 
نور باید چند روز باشد و چند نوبت تشرف صورت بگیرد؟ اساساً سؤال مهم دیگر 
این است که راهیان نور مطلوب باید در چند روز برگزار شود؟ همه این سؤاالت را 

باید در بسته ی سیر زیارت مورد بررسی قرار بدهیم. 
مهندسی زیارت پاسخگوی این طراحی می باشد و بر مبنای یک مدار محتوایی این 
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امر انجام می گیرد )مطابق با نظام معنایی محتوایی(. بنابراین این سؤاالت همگی در 
قالب بسته زیارت می گنجند و بسته  ی زیارت به این سؤال پاسخ می دهند که یک 

راهیان نور مطلوب چه ویژگی ها و مختصاتی باید داشته باشد.

 سیرتشرف؛ترتیبوتعدادوانتخابیادمانها
در سیر زیارت یکی از مهم ترین بخش های برنامه ریزی، مربوط به سیر تشرفاتی است 
که برای زائر درنظر گرفته می شود و به ترتیب و تعداد تشرفات و انتخاب یادمان ها 

می پردازد، که در »مطرا« به این بخش سیر تشرف گفته می شود.

 آدابتشرف؛یکبستهواحدبامحدودیتزمانی،ازلحظهآماده
سازیورودزائربهیادمانتاورودبهبخشدیگرسیرزیارت

در طراحی نقشه راهیان نور یکی از مهم ترین بخش ها همان لحظاتی است که یک 
زائر از یادمان ها بازدید می کند و به اصطالح فنی، مشرف می شود به مشهد شهیدان 
و در این لحظات بین شهید و زائر رابطه ای ایجاد می شود که به این بخش و فرایند از 
سیر زیارت، آداب تشرف اطالق می شود که زائر از لحظه آماده سازی ورود به یک 
یادمان تا ورود به بخش دیگری از سیر تشرفات برایش رخ می دهد. به گونه ای که در 
تصور عام برنامه ریزان، آداب تشرف یک بسته واحد با محدودیت زمانی است و تمام 
مالحظاتی که در ابواب دینی به عنوان آداب زیارت ارائه می گردد، ذیل آداب تشرف 
قرار می گیرد. پردازش یادمانی و طراحی های آن نیز ناظر به همین سیر تشرف می باشد.
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3.1.3.۹.3. تداوم زیارت؛ برنامه ریزی های پس از اتمام زیارت به 
منظور یادآوری زیارت برای زائر

پس از زیارت تمام آن چیزی را که ما برای زائر برنامه ریزی می کنیم و او را در 
معرض آن قرار می دهیم تا به عبارتی یادآوری برنامه های زیارت باشد، تداوم زیارت 
نامیده می شود. ذکر این نکته، ضروری است که در برخی موارد، به اشتباه، اتصال به 
سایر فناوری های نرم دفاع مقدس به مانند حضور در بهشت زهرا و دیدار با خانواده 
شهداء را به عنوان تداوم زیارت فرض می کنند که این موضوع خارج از بحث تداوم 
زیارت می باشد. هرچند اگر این امر برای زائرین راهیان نور، با برنامه ریزی صورت 
بگیرد، در قالب تداوم زیارت مورد بحث می تواند قرار بگیرد ولی در حالت مطلوب 
سایر  به  اتصال  نیازمند  مطلوب  اثر گذاری  برای  نور  راهیان  فناوری  که  معتقدیم 

فناوری های نرم دفاع مقدس و فناوری های نرم انقالب اسالمی دارد. 

3.1.4.جهت حرکت
3.1.4.1.جهت حرکت راهیان نور؛ بهره برداری کردن از ثروت عظیم 
دفاع مقدس با هدف اتصال دفاع مقدس و شهیدان به امروز جامعه اسالمی

اشاره گشت که راهیان نور یک فناوری است که منطقی برای تولید محصول مبتنی 
برمدلی که از معادالتی استخراج شده است دارد و این معادله سازی ضرورتاً غرضی 
دارد و می خواهد آن را به جهتی محقق و متصل کند که موقف این معادله سازی 
و  است  مقدس  دفاع  ایام اهلل  به جهت ذکر  است که  مقدس  دفاع  عملیاتی  مناطق 
باتوجه به اینکه راهیان نور در میدان انقالب اسالمی تعریف می شود و ریشه در مبنای 
انقالب اسالمی دارد؛ بنابراین در راهیان نور هدف معادله سازی اتصال دفاع مقدس 

و شهیدان به امروز جامعه اسالمی است.
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3.1.4.2. هدف راهیان نور؛ معادله سازی و تعمیم نظام سازی)مرحله دوم( 
برای تحقق دولت اسالمی 

به تعبیر دیگری مبتنی بر مراحل تحقق مبنای انقالب اسالمی، هدف راهیان نور اتصال 
مرحله دوم به یک بنیان جدید که این بنیان مرحله سوم)دولت اسالمی( است و آن 
هدف، معادله سازی و تعمیم نظام سازی)مرحله دوم( برای تحقق دولت اسالمی است. 
باید تصریح کنیم که ذات مرحله دولت اسالمی تعمیم مرحله قبل)نظام سازی( و در 
مرحله قبلی ذات نظام سازی، نمونه سازی بوده است و البته تأکید برتعمیم در این جا به 

معنای ذکر موفقیت های مرحله دوم در ایجاد و حفظ نظام سازی نیز است.
از طریق فناوری راهیان نور قصد داریم مرحله نمونه سازی)نظام سازی( را تعمیم دهیم؛ 
یعنی نظام سازی را به مرحله دولت اسالمی اتصال بدهیم که این اتصال نیز همه جانبه 
است. اگر به جای اینکه نظام سازی را »نمونه سازی« بخوانیم و به جای دولت اسالمی 
بگوییم »تعمیم دادن« نتیجه می شود برای اینکه نمونه سازی را به تعمیم برسانیم به یک 
واسطه ای نیاز داریم؛ به عبارت دیگر یک فناوری که این محصول را معادله سازی و 
برای آن مدلی ایجاد کند که یکی از این فناوری ها راهیان نور است و اساساً فناوری 

منطق استخراج این معادالت است.
پرسش اساسی همچنان این است که راهیان نور به چه جهتی حرکت کند؟ پاسخ 
این است که به سمت بهره برداری از ثروت دفاع مقدس؛ به عبارتی جهت حرکت 
راهیان نور بهره برداری کردن از ثروت عظیم دفاع مقدس است؛ یعنی موضوع و 
مبنای محوری در راهیان نور جهت حرکت این فناوری است که باید در نسبت با 
مراحل و مبنای انقالب اسالمی افق نمایی شود که در بسته بحثی مجزایی به تفصیل 

موردبحث قرار می گیرد.
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3.1.4.3. جهت زیارت راهیان نور نقش آفرینی در مرحله سوم انقالب 
اسالمی

استخراج  و  بهره برداری  نور  راهیان  زیارت  جهت  نور  راهیان  افق نمایی  بر  مبتنی 
دفاع  گنج  استخراج  از  ما  غایی  است.غرض  مقدس  دفاع  عظیم  ثروت  گنج های 
مقدس مبتنی بر افق نمایی انقالب اسالمی که در مرحله دوم )نظام سازی( به وقوع 
پیوسته، تحقق دولت اسالمی)مرحله سوم( است؛ فلذا جهت حرکت آن نقش آفرینی 

در تحقق مبنای انقالب اسالمی در مرحله سوم است.

3.1.5.جهت سازها
3.1.5.1.جهت سازها ؛ عاملیت داشتن در ساخت جهت با هویت فناورانه 
 برای این معادله سازی که جهتی دارد نیاز به ایجاد کننده جهت داریم یا به تعبیری 
نیاز به جهت ساز داریم که برای ساخت جهت،عاملیت داشته باشند و در یک فناوری 
عهده دار ساخت جهت باشند و سؤال این است که جهت سازها چه هویتی دارند؟ آیا 
هویت اش ایده، دانش و محصول است؟ پاسخ این است که هویت آن ها نیز فناورانه 

است و ضرب این هویت سازها معادالت یک فناوری را به وجود می آورد.
3.1.5.2.سطوح جهت سازها به نسبت عمق تأثیرات در جهت و ترجمه 

فناوری
 به نسبت یک فناوری و خاصیت ها و ویژگی هایش جهت سازها می توانند متنوع و 
متکثر باشند و در سطوح و الیه های مختلف مؤثر باشند و جهت سازی کنند؛ یعنی 
می توان جهت سا زها را در الیه های مختلفی دسته بندی کرد که برخی از این الیه ها 
محوری تر هستند که شاخصه اصلی این الیه بندی نیز به نسبت تأثیرات در جهت سازی 

و ترجمه در عملیات است.
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3.1.5.3.یادمان، خادم و راوی؛ جهت سازهای محوری راهیان نور
بر اساس ارکان زیارت عالوه بر زائر و شهید برای تحقق زیارت با معرفت نیاز به 
مزار)یادمان( داریم و همچنین از مهم ترین آداب زیارت که باعث تحریک وعاء 
فکر و نزدیکی هرچه بیشتر بین شهید و زائر می شود متن زیارت یا همان محتوایی 
است که بین زائر و شهید واسطه می شوند. بر اساس شناسایی در میدان عملیات و 
زیارت بنیان بودن راهیان جهت سازهای محوری شامل یادمان، خادم و راوی است 
که یادمان، مزار زیارت است و خادم و راوی، متن زیارت اصلی راهیان نور هستند 
که مظروف را در ظرف جاری ساخته، محتوا را به زائر می رسانند، جهت را می سازند 
و سایر جهت سازها در سطوح پایین تری قرار دارند و این ها همان ریل های اصلی 
جهت سازی هستند که بار اصلی محتوایی عملیات را به دوش می کشند و قرار است 

این عمل جهت سازی را در معادله کلی انجام بدهند.
یاد می کنیم،  به عنوان جهت سازهای محوری  از سه گانه جهت سازهای ذکر شده 
راهیان نور با این ارکان شناخته می شود و بدون آن ها راهیان نور فعلی معنایی ندارد و 
پدیده اجتماعی تبیین شده هویت پیدا کرده است؛ به عبارت دیگر اگر جهت سازها 
تغییر کند معادله دیگری ایجاد می شود و هویت فناوری فعلی را نخواهد داشت و 
اهمیت این جهت سازها به این است که تحقق زیارت با معرفت نیز به محوریت این 

ارکان پدید می آید.
در مزاری که نسبتی عمیق با شهیدان دارد و آغشته به عطر و حضور شهداست، 
راویانی که گزارش گر حوادث و سیره ای هستند که بر شهیدان و جانباختگان حادث 
شده است و خادمینی که زمینه ساز این زیارت بوده اند و فرهنگی اختصاصی برای 
خودشان دارند می بینیم زائرینی پدید می آیند که از زیارت و اتصال معنوی به شهیدان 
فیوضاتی عائدشان می شود و ترجمه ای در معنای واقعی خودش به وقوع می پیوندد 
والبته جهتی نیز دارد و آن هم محتوایی است که هرکدام از این جهت سازها دارند و 
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اگر اختالفی باشد و یا تضادی در این جهت و محتوا باشد آن نتیجه مطلوب حاصل 
نخواهد شد.

جهت سازهای محوری بیشترین نسبت را با زائر در سیر تشرف دارند و به عنوان الیه 
اول از جهت سازها موردبحث قرار گرفتند؛ بنابر آنچه که ذکر شد ویژگی اصلی 
این جهت سازها این است که نقطه تمایز راهیان نور با سایر زیارت ها و همچنین 
عملیات های فرهنگی می باشند واین تمایز به معنای اشتراك لفظی در سایر زیارات 

نیست و اختصاصاتی دارند که مربوط به خود عملیات است. 

3.1.5.4. جهت سازهای عمومی راهیان نور 
در الیه ای پایین تر، جهت سازهای عمومی قرار دارند که نقش مهمی در راهیان نور و 
تصویرسازی جهت دارند؛ ولی این تأثیرگذاری به اندازه الیه اول نمی باشد که شامل 

این موارد است::
۱ اسکان
2 مبلغین

3 مسئولین حاکمیتی
۴ مسئولین اجرایی کاروان ها 

5 محصوالت و برنامه های فرهنگی
6 عوامل زیربنایی و محقق کننده؛ بهداشت و درمان، تغذیه، حمل و نقل 

و راننده 
7 استان میزبان
8 مردم منطقه
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3.2.تعریفمطراازپدیدهراهیاننوربرمبنایمفاهیمکلیدی
باتوجه به آنچه که در بحث مقدماتی تعریف راهیان نور ارائه شد تعریف مطرا از 
راهیان نور مبتنی بر مفاهیم کلیدی شامل بحث زیارت، ذکر ایام اهلل و فناورانه بودن به 

این صورت جمع بندی می گردد:
»فناوری زیارت بنیان بهره برداری از ثروت عظیم هشت ساله ایام اهلل دفاع مقدس در 
مناطق عملیاتی به جهت  تحقق اهداف انقالب اسالمی است که موجب اتصال دفاع 
مقدس به مسائل امروز می شود که همان تعمیم نظام سازی)مرحله دوم( برای تحقق 

دولت اسالمی )مرحله سوم( است.«

اداره راهیان نور

در این بخش هندسه شناختی، بر آن هستیم تا تصویری کالن از اداره راهیان نور را 
فراهم آوریم تا مطالب پیش گفته جای خود را در میدان عملیات نیز نشان دهد و 
همچنین باید توجه داشت که درهم تنیدگی جدی میان مباحث نظری و عملی وجود 
دارد که اگر به آن توجه نشود موجب تضعیف مباحث معرفتی و نظری خواهد شد.

در تصویر ماهواره ای از این بخش اشاره می شود که در سه بخش زیر مباحث تنظیم 
و ارائه خواهد شد:

۱ نظامات اداره راهیان نور: نظامات اداره راهیان نور، گزاره های به هم 
پیوسته ای هستند که در کنار یکدیگر معنا پیدا کرده و هر یک ابعادی از 
راهیان نور را روشن می سازند. وقتی از نظامات راهیان نور بحث می کنیم، از 
نظامات پنج گانه ای یاد می کنیم که مبتنی بر هندسه شناختی راهیان نور است.

2 رویکردهای کالن اداره راهیان نور: در مقام عملیات نیاز به رویکردهای 
کالنی داریم که محورهای تعدیل در برنامه ریزی را تنظیم می کنند.
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4.1.نظاماتاصلیادارهراهیاننور
نظامات گزاره های به هم پیوسته در ابعاد مشخصی از راهیان نورهستند که از دل 
با نظامات پنج گانه ای تشریح  هندسه شناختی پدید آمده اند و مطرا راهیان نور را 
می کند. نظامات گزاره های به هم پیوسته ای هستند که نمایانگر تمام سطوح و زوایای 
عملیات هستند و موضوعاتی کلیدی که در اداره راهیان نور با کنار هم قرار دادن آنها 
این عملیات شکل می گیرد. وقتی از نظامات راهیان نور بحث می کنیم از نظامات 
پنج گانه یاد می کنیم که مبتنی بر هندسه شناختی راهیان نور، شامل نظام معرفتی، نظام 

محتوایی ومعنایی، نظام حاکمیتی و نظام ارزیابی است که به شرح زیر است:

4.1.1. نظام معرفتی؛ زیرساخت نظری سایر نظامات
و  و همچنین صحت  امکان حصول آن  و  اکتساب  معرفت شناسی، چگونگی  در 
سقم معرفت، مورد پرسش واقع می شود و ما در نظام اول راهیان نور، به دنبال ایجاد 

زیرساختی نظری برای تصمیمات میدانی هستیم. 
اساس و شاکله بررسی هر موضوعی، شناخت آن موضوع است. اساس حرکت راهیان 
نور نیز »نظام معرفتی« حاکم بر آن است؛ یعنی خاستگاه دینی و مذهبی آن چیست؟ 
ارزش های حاکم بر آن کدام اند؟ این حرکت ذیل کدام یک از اهداف انقالب 
اسالمی قرار می گیرد؟ ارزش ذاتی راهیان نور و پاسداری از خون شهدا چیست؟ 
جایگاه راهیان نور نزد امامین انقالب چگونه است؟ راهیان نور چه کارکردهایی برای 
نظام اسالمی دارد؟ آیا در گذر تاریخی این حرکت تغییر معنا یافته است یا این که 

همچنان کارکردهای ابتدایی خود را دارد.
از نگاه شناخت شناسی، راهیان نور باید بازتعریف بشود و سپس نقش آن در اندیشه 
امامین انقالب مورد بررسی قرار گیرد، حکمت های اساسی آن استخراج شود و این 
استخراجات جان مایه طراحی نظام محتوایی قرار گرفته تا اثرگذاری این حرکت که 
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جهت حرکت راهیان نور است حفظ شود. حال اگر بخواهیم راهیان نور را در دهه 
پنجم انقالب اسالمی مبتنی بر نیازها، اقتضائات و اهداف راهیان نور بازتعریف کنیم 
نظام معرفتی یا جهت حرکتی را مشخص می کند که پایه نظامات بعدی قرار می گیرد.

آنچه که در نظام معرفتی بحث می شود به عنوان نظام نظامات شناخته می شود؛ یعنی 
پایه تشکیل سایر  باشند و  نظامات ریشه در آن داشته  باید سایر  بنیادینی که  نظام 
و  افق نمایی  نور ریشه در  راهیان  نظامات  پیدایش  به صورتی که  نظامات می شود؛ 
تعریف راهیان نور دارد که به عنوان یکی از نظامات در زنجیره نظامات از آن به عنوان 

نظام معرفتی یاد می شود. 
مفاهیم موجود در این نظام برخالف بقیه نظامات بسیار انتزاعی و بینشی است و تا 
مرحله عملیات باید عینی سازی شود که این تبدیل همان جهت دهی به سایر نظامات 
است. اهمیت این نظام از این جهت است که یکی از علل ناکارآمدی و تأثیرات 
محدود فعالیت ها، هم جهت نبودن نظامات با یکدیگر و نهایتاً متأثر نبودن از نظام 
نظامات)جهت( است که در راهیان نور باید با ایجاد هدایت ذهنی در افراد این اختالل 
را رفع کنیم و حلقه اتصال، همین نظام بنیادین است و ضمیمه ای است بر نظامات اداره 
کننده راهیان نور که زنجیره ای از مفاهیم دانشی هستند و این همان نظام معرفتی است 
که تعریف شد. مباحث مطرح شده در قالب افق نمایی و مفاهیم کلیدی، تالشی برای 

ارائه بخشی از نظام معرفتی بوده است.

4.1.2. نظام محتوایی و معنایی؛ محتوای مطلوب دفاع مقدس در راهیان نور 
مسئله اساسی در نظام محتوایی، روایت ها و انتقال محتواست؛ یعنی بررسی اینکه 
برای دفاع مقدس روایت شوند و  باید  این روایت ها همان معارفی هستند که  آیا 
انحرافاتی در آن نباشد و راهیان نور آیا ارزیابی دقیقی از این موضوع دارد؟ معانی 
و محتوایی که به مخاطب انتقال داده می شود آیا مطابق نیاز و شرایط آن ها است؟ 
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معنای شهید، انقالب، کار فرهنگی، حرکت انقالبی و... مواردی هستند که باید به 
درستی در انتقال محتوای راهیان نور ارزیابی شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرند و 
با یافتن نقاط ضعف آن، راهکارهایی برای ارائه مطلوب محتوا و این فرهنگ فراهم 
شود. قالب های انتقال معنا در راهیان نور آیا در حال نوبه نو شدن است یا نه؟ و این از 

مهم ترین مواردی است که باید مد نظر قرار بگیرد.
در حقیقت نظام محتوایی و معنایی یعنی نظام نشانه شناسی معنایی و فرهنگی راهیان 
نو؛ اگر تصویری از وضع موجود راهیان نور را ترسیم کنیم چگونه خواهد بود و 

سپس باید فاصله این تصویر را با مطلوبی که ما انتظار داریم ترسیم کنیم.
در نظام محتوایی طرح ریزی شده در مطرا، الیه های هفت گانه دفاع مقدس به عنوان 
مدار محتوایی قرار گرفته اند که برنامه های راهیان نور را با آن تنظیم می کنیم و در 

قالب نگاه نو به دفاع مقدس عرضه می شود. 
منطق این طراحی و نوع پرداخت به دفاع مقدس مبتنی بر نقشه راه انقالب اسالمی شامل:

۱ دستگاه نگرش به دفاع مقدس
2 دستگاه تحلیل دفاع مقدس

3 محور تحلیل دفاع مقدس

4.1.3. نظام حاکمیتی؛ به کارگیری عقالنیتی درست در تصمیم گیری های 
مجموعه حاکمیتی جهت تطبیق محتوا در عملیات

برای اینکه محتوا در جان عملیات بنشیند، به عقالنیتی درست در تصمیم گیری و 
برنامه ریزی نیاز است. به گونه ای که این سازه بتواند پدیده راهیان نور را تداوم ببخشد 
و مانع از انحراف آن از هستی شناسی اولیه شود، ماهیت اصیل آن را نیز حفظ کند 
باتوجه به این که الزمه  یک پدیده جریانی، نو بودن و کارآمدی اجتماعی آن  و 
است، بکوشد با نوسازی آن، حیاتش را تقویت کند. جایگاه این عقالنیت در ستاد و 
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حکمرانی است که قواعد کالن در اختیار آن است.
نظام حاکمیتی به بررسی سیستم مدیریتی و ساختار راهیان نور می پردازد، گستره و 
کیفیت حضور نهادهای متولی همچون ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه، ارتش و ستاد 
مرکزی راهیان نور، اقشار مختلف بسیج )بسیج دانشجویی، بسیج دانش آموزی و...( 
را مورد بررسی قرار می دهد و عوامل ستادی و حکمرانی راهیان نور را مورد مداقه 

قرار می دهد.
را  نور  راهیان  و  آورده  بوجود  را  راهیان  فرآیندهای  و  روندها  نظام،  این  عناصر 
به صورت کالن، مدیریت می کنند. در واقع نظام مدیریتی، پیش برندگان راهیان نور 
از لحاظ عینی و ساختاری اند و وظیفه ایجاد زیرساخت های الزم برای این حرکت را 
برعهده دارند. با بررسی این عناصر نهادهای متولی، برنامه ها و تصمیم های ساختاری 
و اجرایی شناخته می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند؛ همچنین حضور مؤسسات 

مردمی و ایفای نقش در سطح حاکمیتی، مورد بررسی قرار می گیرد.

4.1.4. نظام اجرایی؛ بررسی فرآیندها و الگوهای اجرایی
این مجموعه حکمران )موضوع موردبحث در نظام حاکمیتی( برای عملیات های 
خویش، نیاز به بازوهایی اجرایی و عمل کننده دارد که با فرایندهایی درست و فهمی 
عمیق از این پدیده بتواند عملیات را به درستی انجام دهد و هر جایی از این پدیده که 
الزم به اقدام است، وارد می شوند و صف عملیات را شکل می دهد. این نیروی عمل 
کننده هم شامل نیروی های اجرایی است و هم مجموعه هایی که متکفل اجراء باشند. 
قرار  بررسی  مورد  اجرایی  الگوهای  و  فرایندها  اجرایی(،  )نظام  چهارم  نظام  در 
می گیرد و در تمامی جهت سازهای اصلی و فرعی اجرائیات داریم و عالوه بر این، 
اعزام کاروان ها از مهم ترین موضوعات اجرایی است که مسائل متفاوت و جزئیات 
متعددی در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها دارد و مسائلی مانند حمل ونقل، ایمنی و... 
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در این نظام مورد بررسی قرار می گیرد. نقطه مبدأ راهیان نور که دانشگاه یا پایگاه و 
ناحیه بسیج و... است که بسته زیارت را محقق می کنند تحلیل می شود و سپس عوامل 
مؤثر در جای خود مورد بررسی قرار می گیرد که برخی از این عوامل در نظامات 
مستقلی مورد بررسی دقیق تری قرار می گیرد ولی در نظام اجرایی نیز مجدد در جای 

خود مورد بررسی قرار می گیرد.
در این نظام، نقش مؤسسات مردمی و فعالیت های آن ها در نظر گرفته می شود و 
تصمیمات، برنامه ریزی ها و موارد مختلف در اجرای این حرکت مورد تحلیل قرار 
می گیرد. پاسخ به سؤاالتی همچون: برای راهیان نور چگونه برنامه ریزی می کنیم؟ 
چگونه شروع به فعالیت می کنیم؟ چند مدل اجرا داریم؟ اجرای برنامه ها در منطقه 
چگونه خواهد بود؟ و... مسئله اصلی این نظام است؛ یعنی وارد برنامه ریزی عملیاتی 
اجرایی راهیان نور می شود که تحلیل کامل فضای صف در راهیان نور است. در 
حقیقت این نظام آن بخش کوه یخی است که دیده می شود و تمام ذهنیت ها به 

واقعیت نزدیک می شود و آن نقطه ای است که رفع چالش هایش مطالبه می شود.
 در راهیان نور، اتصال عینیت ها و زائر، در نظام اجرایی است, فلذا باید نسبت این نظام 
با نظامات باالدستی را دقیقاً مشخص کنیم تا بتوانیم انحرافات و نقاط قوت و ارزشمند 
را شناسایی و تقویت کنیم و اینجاست که سنجش واقعی نظام ها صورت می گیرد؛ 
همچنین زنجیره نظامات تکمیل می شود و بیشترین ارتباط با نظام ارزیابی را نیز در این 

نظام مشاهده می کنیم.
باتوجه به اقتضائات عملیات و تغییراتی که در مخاطبین یا میدان عملیات ایجاد می شود، 
نظامات در نقاط توازنی ضرب می شوند تا از این طریق واقعیت ها در نظر گرفته شود؛ 

چراکه نقاط توازنی، وزن برنامه ریزی نظامات را تحت تأثیر قرار می دهند.
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4.1.4.1. نقاط توازنی)تعدیلگرهای( نظامات راهیان نور؛ متغیرهای مؤثر 
در تعیین وزن معادالت در مجموع نظامات

متغیرهایی وجود دارند که درنظرگرفتن آن ها باعث به هم خوردن وزن معادالت 
در مجموع نظامات می شود به صورتی که با درنظرگرفتن زائرین دانشجویی، از نظام 
معرفتی تا نظام اجرایی دچار تغییر می شوند؛ فلذا نقاط توازنی وجود دارد که وزن 
این ها را مشخص می کند که خود را در نظامات راهیان نور نشان دهد. این عبارات 
بیانگر همان نقشه کالن مفهومی است که در طرح تحولی پیگیر به تفاهم رسیدن آن 
هستیم و نقطه شروع عزیمت ما به سمت نقطه مطلوب می باشد چرا که راهیان نور 

متناسب با نقاط توازنی طراحی نشده است.
 بر حسب جهت سازهای اصلی موارد زیر به عنوان نقاط توازنی راهیان نور شناسایی 

شده است:
۱ تعدیلگرهای ناظر بر زائر؛ شامل جنسیت و اقشار

2 تعدیلگرهای ناظر بر منطقه زیارتی؛ تغییردهنده یادمان ها و جنس روایت 
بر تحلیل محیطی؛ شامل محیط عملیاتی، محیط عمومی،  ناظر  تعدیلگرهای   3

محیط بین المللی

4.1.5. نظام ارزیابی؛ نظام سنجش سه نظام اصلی
سه نظام عهده دار اداره راهیان نور )نظم محتوایی، نظام حاکمیتی و نظام اجرایی( را در 
یک نظام انضمامی ولی حیاتی دیگر مورد سنجش قرار می دهیم که هم شامل بررسی 
یک نظام به صورت جدا و آزمایشگاهی است و هم به صورت تحلیل چرخ دنده های 

متصل به یک دیگر که مرتبط هستند و آن را نظام ارزیابی می نامیم.
و  محتوایی، حاکمیتی  نظام  و سپس  معرفتی  نظام  یعنی  اول  نظام  درنظرگرفتن  با 
اجرا مجموعه مفاهیم ما در چرخه عملیات کامل می شود؛ ولی برای تکمیل چرخه 
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ارتقاء در راهیان نور، نیازمند حلقه ارزیابی و بازخوردگیری هستیم تا بتوانیم با ایجاد 
یادگیری چند حلقه ای، انحرافات را شناسایی کنیم و خودآگاهی را در نظامات ایجاد 
کنیم؛ فلذا ظام پنجم به عنوان نظام ارزیابی را برای بهبود این نظامات در نظر می گیریم.

نظام ارزیابی، از ابتدای مباحث معرفتی تا انتهای مباحث اجرایی و جهت سازها را در 
یک حلقه بسته مورد بررسی قرار می دهد و تمامی نظامات اصلی و فرعی را ارزیابی 
می کند که شامل ارزیابی خود نظامات و در نسبت با یکدیگر است. در واقع چرخه ای 
که در آن اندیشه ها قرار می گیرند تا انتقال یابند و کیفیت انتقال آن ها و همچنین 
اثرگذاری و کاربرد آن موردتوجه نظام ارزیابی است. از ابتدای حرکت که همان 
خاستگاه دینی و مذهبی است به ارزیابی نسبت راهیان نور با اسالم، انقالب اسالمی و 
جریان حق می پردازد، تا آن جا که در میدان عمل، مؤلفه های مختلف اجرایی را مورد 

بررسی و ارزیابی قرار می دهد.

4.2.ضرورتدرنظرگرفتنرویکردهایکالندرادارهراهیاننور؛
تعدیلبرنامههامطابقبایکنگاهکالن

در تدوین نظامات باید مالحظاتی را به عنوان رویکردهای کالن برنامه ریزی در نظر 
بگیریم تا برنامه ها مطابق این کالن نگاه ها تعدیل گردند که باتوجه به بررسی های 

انجام شده سه مورد زیر به عنوان مهم ترین رویکردها مد نظر قرارگرفته است.
رویکرد تربیت محور؛ تربیت جوان مؤمن انقالبی 

رویکرد امنیت محور؛ توجه به حوادث محتمل در سفر راهیان نور
رویکرد تقویت منطقه؛ توجه به رفع محرومیت های فرهنگی و اقتصادی منطقه

ِ َرِبّ الَْعالَِمیَن ّ و آِخُر َدْعَواُهْم أَِن الَْحْمُد هلِلَ


