
  www.maarefbook.ir    انقالب اسالمی و ریشه های آن 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
 

 

 

 

 

 انقالب اسالمی و ریشه های آن

 

 

 

 یزدی مصباح محمدتقی اهلل آیت

 

 

 

 (سره قدس)خمينى امام پژوهشى و آموزشى مؤسسه انتشارات: ناشر

 



  www.maarefbook.ir    انقالب اسالمی و ریشه های آن 

 

 فهرست مطالب

 3 ........................................................................................................................................ کتاب شناسه

 3 ............................................................................................................................. پژوهش معاونت مقدمه

 5 ............................................................................................................. یاسالم انقالب ینظر لیتحل: اول بخش

 5 ......................................................................................................................... مفاهیم شناخت :اول درس

 14 .................................................................................................................... انقالب یهایتئور :دوم درس

 27 ........................................................................................ دينی منظر از انقالب پیدايش عوامل بررسی :سوم درس

 46 ............................................................................................. اسالمی انقالب هایويژگی و ماهیت :چهارم درس

 58 ................................................................................................. رهبری ؛(1)یاسالم انقالب ارکان : پنجم درس

 71 .......................................................................................... مردم و بمکت ؛(2)یاسالم انقالب ارکان  :ششم درس

 81 ....................................................................................................... یاسالم انقالب یدستاوردها :هفتم درس

 93 ...................................................................................................... اسالمی انقالب شناسیآسیب :هشتم درس

 109 ........................................................................................... اسالمی انقالب تداوم و حفظ کارهایراه :نهم درس

 120 ....................................................................... اسالمی انقالب یپیروز تا مشروطه از ايران تاريخ عطف نقاط:  دوم بخش

 120 ............................................................................................................ مشروطه نهضت دوران  :دهم درس

 130 ...................................................................................................... رضاخانی ديکتاتوری دوران :يازدهم درس

 139 ............................................................ اسالمی انقالب ٔ  اولیه هایجرقه  محمدرضاشاهی؛ سیاه دوران : دوازدهم درس

 158 ........................................................ انقالب در تازه موجی آغاز ،1356 سال محمدرضاشاهی؛ سیاه دوران :سیزدهم درس

 167 ...................................................................... یاسالم انقالب یفکر منحرف هایگروه شناسیانيجر:چهاردهم درس

 

 

 

 

 



  www.maarefbook.ir    انقالب اسالمی و ریشه های آن 

 شناسه کتاب

 ﴾ 3 صفحه ﴿

 آن هایريشه و اسالمی انقالب

 يزدى مصباح محمدتقى اهللآيت: مؤلف

 نیاشبان قاسم: نگارش و تدوين

 (سره قدس)خمینى امام پژوهشى و آموزشى مؤسسه انتشارات: ناشر

 نگارش: چاپ

 1395  تابستان نهم،: چاپ تاريخ و نوبت

 تومان 13000 :قیمت                                                              1000: شمارگان

 025 ـ 37742326: نمابر و تلفن ،38 پالك ممتاز، کوی شهدا، خیابان قم،: پخش مرکزی دفتر

ــعبه ــه ش ــام مؤسس ــی ام ــم،(: ره)خمین ــوار ق ــین، بل ــوار ام ــوریجم بل ــالمی، ه ــه اس ــی مؤسس ــیپ و آموزش ــام ژوهش  ام

 ،(ره)خمینی

 025 ـ32113629: تلفن 

 است محفوظ ناشر براى حقوق کلیه

 964ـ411ـ252ـ0: شابک

 ﴾ 15 صفحه ﴿

 پژوهش معاونت مقدمه 

 صــادق عالمــان و مؤمنــان ٔ  سلســله کــه اســت آدمــی نیــاز و هســتی راز زيبــاترين و ترينجاودانــه ترين،اصــیل حقیقــت

ــه، آن راه در کــه هــانجا چــه ــه چــه پرســتانباطل و جــاهالن و نباخت ــرای کــه ترفنــدها و هاتوطئ  آن مســخ و محــو ب

ــه. اندنســاخته ــیتلخْ چ ــت اســت واقعیت ــت، مظلومی ــه و حقیق ــی شــیرينْ چ ــن اســت حقیقت ــتوا اي ــه قعی  مصــاف در ک

 حقیقـت، باالنشـینیِ و واال ايـن. نسـارنگو و رفتنـیبین از باطـل و اسـت سـرفراز و سـربلند حـق باطـل، و حق همیشگی
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ــته ــت از گذش ــق، سرش ــش داروام ح ــانه هایکوش ــذيرپايان و خالص ــانیحقیقت ناپ ــت جوي ــه اس ــر ٔ  عرصــه در ک  و نظ

 الهـی، پیـامبران و اديـان تـثيیر و نقـش میـان، ايـن در و اند،رسـته دنیـا ٔ  دانـه و دام از و بسـته محکم همت کمر عمل

ــه علیــه اهلل صــلى)اکرم پیــامبر و اســالم ويژهبــه و  ترينبرجســته ،(الســالم علــیهم)او گرامــی و برحــق جانشــینان و( وآل

 .است

 معــارف دريــای در غــو  و نقــل و عقــل از گیــریبهره را خــويش نظیــربی و خطیــر رســالت شــیعه، آورنــام دانشــمندان

 برابـر در جانانـه عدفـا و بشـری عـالم بـه آن ٔ  عرضـه و پیشـوايان آن ٔ  سـیره از حقیقـت نـاب گـوهر برگرفتن و قرآن

ــده راه، ايــن در و دانســته گريزحقیقــت پرســتانظلمت هجــوم  عصــر ايــن در اکنــون. اندفرســوده هــاجان و ســوده هادي

 و ديـداری و نوشـتاری ارآيـ شـمارِ از فـزون انتشـارِ و تولیـد بـا لحظـه هـر آدمیـت و حقیقـت دشمنان که معنويت بحران

 برای گوناگون هایعرصه در افزارینرم و افزاریسخت ٔ  فتهپیشر ابزارهای انواع کارگیریبه

 ﴾ 16 صفحه ﴿

 بـ  ديـن، عالمـان ويژهبـه گاهی،دانشـ و حـوزوی انديشـمندان و خواهـانحقیقت رسـالت کوشـند،می جهـان بر سیطره

 .است دشوارتر سخت و ترعظیم

 آن نظــاير و یاصــول و فقهــی ی،حــدي  و تفســیری کالمــی، و فلســفی علــوم در حــوزوی پژوهشــگران تشــی ، جهــان در

 و طبیعـی علـوم ٔ  زمینـه در. درخشـدمی اسـالمی هـایپژوهش تـارك بـر ايشـان تـثمالت و دارنـد، درخشانی ٔ  کارنامه

 بــه و برداشــته نويــدبخش هــايیگام کــرده، چشــمگیر هــايیتالش مــا پژوهشــگران نیــز جديــد هــایفناوری و تجربــی

 خـويش ٔ  شايسـته مقـام روزافزونشـان هـایفعالیت بـا تـا رونـدمی و د،انشـده نزديـک جهـان در خـويش درخور جايگاه

ــحنه در را ــی ٔ  ص ــیبین علم ــد الملل ــی. بازيابن ــرو در ول ــایپژوهش قلم ــوم ه ــا عل ــانی و عیاجتم ــایتالش انس  ه

 اقتبـاس و ترجمـه بـه گـاه آنـان و ننشسـته باربـه اسـت اسـالمی نظـام ٔ  شايسـته که گونهآن بوم و مرز اين دانشمندان

 برخاسـته هـایخالقیت ويژهبـه و کـاراتابت پـای ردّ تـوانمی کمتـر زمینـه ايـن در. انـدکرده بسـنده ديگـران هایريهنظ

 روی، ايــن از. تاســ پــیش در پرچــالش و طــوالنی راهــی مطلــوب منزلــت بــه رســیدن تــا و يافــت را اســالمی مبــانی از

 علـوم مسـايل در کـاوش سـالمی،ا معـارف سـازماندهی و دينـی هـایآموزه تبیـین و تفسـیر استخراج، استنباط، برافزون

ــاعی و انســانی ــدگاه از اجتم ــین و اســالمی دي ــا تبی ــرينمهم از آنه ــداف ت ــایاولويت و اه ــی مؤسســات ه ــه علم  ويژهب

 .است علمیه هایحوزه پژوهشی مراکز

 هــایحمايت و میاســال انقـالب کبیــر رهبــر تثيیـدات پرتــو در( اهلل رحمــه)خمینی امـام پژوهشــی و آموزشــی ٔ  مؤسسـه

 اهـداف و هاسیاسـت اسـاس بـر تثسـی  آغـازِ از «العـالی ظلـه مـد» ایخامنـه اهللآيت حضرت وی، صالح خلف دريغبی

 دينـی و علمـی هـایپژوهش امـر بـه «برکاتـه دامـت» يـزدی مصـباح محمـدتقی اهللآيـت حضرت سوی از شده ترسیم
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 کــاربردی و راهبــردی بنیــادی، هــایپژوهش بــه جامعــه، ينــید و فکــری نیازهــای بــرآوردن مســیر در و داشــته اهتمــام

 و پژوهاندانش هدايت و ريزیبرنامه برافزون مهم، اين تحقق برای مؤسسه پژوهش معاونت. است پرداخته

 ﴾ 17 صفحه ﴿

 هبـ خـود تـوان حـد در را ایارزنـده آيـار تـاکنون بحمـداهلل و کوشـیده نیـز محققـان آيـار نشـر ٔ  زمینـه در پژوهشگران،

 .است کرده تقديم اسالمی ٔ  جامعه

ــه، اســتاد اســالمی انقــالب بــه مربــوط عملــی و نظــری مباحــ  از بخشــی روی، پــیش کتــابِ  اهللآيــت رتحضــ فرزان

 قاسـم آقـای ماالسـال حجـت جنـاب ارجمنـد گـرپژوهش تـالش بـا کـه اسـت «برکاتـه دامت» يزدی مصباح محمدتقی

 انقــالب بنیــادين مباحــ  ٔ  ارايــه کتــاب اصــلی هــدف. اســت افتــهي نگــارش و تــدوين درســی مــتن قالــب در نیاشــبان

 رکــتپرب عمــر دوام پــژوهش، معاونــت. اســت پژوهشــی و آموزشــی مراکــز در اســتفاده بــرای آن هایريشــه و اســالمی

 .است خواستار متعال خداوند از را اير اين محترم پژوهشگر روزافزون توفیق و لهمعظم

 پژوهش معاونت

 (اهلل رحمه)خمینی امام وهشیپژ و آموزشی ٔ  مؤسسه

 ﴾ 19 صفحه ﴿

 یاسالم انقالب ینظر لیتحل :اول بخش 

 ﴾ 20 صفحه ﴿

 ﴾ 21 صفحه ﴿

 مفاهیم شناخت :اول درس 

 : بتواند درس انيپا از پ  که رودیم انتظار دانشجو از

 دهد؛ ارايه انقالب از یجامع فيتعر. 1

 کند؛ مقايسه بانقال مفهوم با را آن و نییتب را اعتصاب مفهوم. 2

 کند؛ مقايسه انقالب مفهوم با را آن و نییتب را کودتا مفهوم. 3

 کند؛ مقايسه انقالب مفهوم با را آن و نییتب را شورش مفهوم. 4
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 کند؛ مقايسه انقالب مفهوم با را آن و تبیین را اصالح مفهوم. 5

 .ندک مقايسه انقالب مفهوم با را آن و نییتب را نهضت اي جنبش مفهوم. 6

 ﴾ 22 صفحه ﴿

 ﴾ 23 صفحه ﴿

ابَ بِمَــا فَــاعْتَبِراوا» تَکْبِرِينَ االاُامَــمَ أَصــَ والَتِهِ اللَّــهِ بَــثْسِ مِــنْ قَــبْلِکامْ مِــنْ الْماســْ  بِمَ َــاوِی وَاتَّعِظاــوا مَ االَتِــهِ وَ وَوَقَائِعِــهِ وَصــَ

تَعِیذاوا جاناوبِهِمْ وَمَصَارِعِ خاداودِهِمْ تَعِیذاونَها کَمَـا الْکِبْـرِ وَاقِحِلَـ مِـنْ بِاللَّـهِ وَاسـْ  کـه آنچـه از! مـردم( 1)الـدَّهْر؛ طَـوَارِقِ مِـنْ تَسـْ

 از و گیريــد، عبــرت آمــده، فــرود خــواری و ذلــت و هاســختگیری و هــاعقوبت و کیفرهــا از گذشــته، متکبــر ملتهــای بــر

 کبـر کـه زشـتی آيـار از و پذيريـد پنـد نـد،افتاد آن بـر پهلوهـا بـا کـه هـايیزمین و نهادند، ره آنچه بر که خاکی و قبرها

 «!بريدمی پناه او به سخت حوادث از که گونههمان ببريد، پناه خدا به گذاردمی هادل در غرور و

 مقدمه. 1

 ٔ  عرصـه در کـه کـ  آن هـر ایبـر تـاريخ، سـازسرنوشت تحـوالت از يکـی عنوانبـه ايـران، اسالمی انقالب ٔ  مطالعه

ــاريخ و سیاســت ــی اهمیــت از د،نهــمی گــام ت ــده ايــن شــناخت. اســت برخــوردار فراوان ــده شــناخت ممســتلز پدي  ٔ  پدي

. دارد ضـرورت ارنوشـت نيـا در یگـريد بحـ  هـر از قبـل ،«انقـالب» ٔ  واژه شـناخت رهگـذر ايـن در. اسـت «انقالب»

 دتــا،کو اعتصــاب، ریــنظ گــريد یاجتمــاع مهــم تحــوالت از یفــيتعر اســت ســتهيبا انقــالب، از فــیيتعر ٔ  ارائــه از پــ 

 و اصالح، شورش،

 ﴾ 24 صفحه ﴿

 بـا مباحـ ، در اژگـانو ايـن نتیجـه، در و شـود مشـخ  انقـالب از هـاآن زيتمـا وجـه تـا گـردد ارائـه جنبش اي نهضت

 .نگردند خلط يکديگر

 (2)انقالب فيتعر. 2

 طالحاتاصــ از يکــی فارســی، زبــان در هــم و عربــی زبــان در هــم دور، ٔ  گذشــته از کــه اســت یواژگــان از ،«انقــالب»

 ميکـر قـرآن در. اسـت بـوده «گـردش» و «دور» ،«سـتارگان قانونمنـد و مـنظّم دورانـی حرکـت» معنـای بـه و نجومی

                                                           
 .192 ٔ  خطبه البالغه، نهج. 1

2 .Revolution 
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 بـرای اروپايیـان. اسـت شـده اسـتعمال «شـدن دگرگـون و تحـوّل» و «بازگشـت و رجـوع» معنـای دو در کلمـه نيا زین

ــا ــای یالق ــا نجــومی معن ــاز، از کلمــه ني ــه ار« Revolution» لفــظ ديرب ــردهمــی کارب ــدب  مــیالدی1660ســال از. ان

 ضـدّ بـر مـردم همگـانی و پرشـور، سـري ، قیـام بـرای و يافـت نیـز ديگـری جديـد معنـای غـرب در لفـظ نيا سو،بدين

 نجـومی اصـطالح از اجتمـاعی هـایحرکـت از قسـم ايـن گـذارینام بـرای غربیـان چـرا کـهاين. رفت کاربه حاکم نظام

 نیـز، زبانفارسـی مترجمـان( 3.)اسـت شـده اشـاره هـاآن بـه مختلـف کتـب در کـه دارد عللـی و ادلّه خود، کردند، استفاده

 .نهادند نام «انقالب» حاکم، نظام ضدّ بر را مردم همگانی قیام غربیان، از پیروی به

 تحـوّل عنـایم بـه يکـی: شـودمـی اسـتعمال معنـا دو بـه اجتمـاعی و انسـانی علوم پهنه در «انقالب» کلمه حال، هر به

 نتیجـه در و دهـدمـی روی جامعـه سیاسـی احـوال و اوضـاع در مـردم عمـوم طغیـان ايـر بـر کـه نيبنیاد و شديد سري ،

 و شـديد حـوّلت معنـای بـه ديگـری و دهـد؛مـی ديگـری نظـام بـه را خـود جـای اقتصادی و حقوقی سیاسی، نظام يک

 به که سیاسی غیر و ایريشه

 ﴾ 25 صفحه ﴿

 و ادبــی نقـالبا فرهنگـی، انقـالب صـنعتی، انقـالب علمـی، انقـالب ماننـد. گیـردیم صـورت شـونتخ بـدون و کنـدی

 نوشـتار ايـن در. اسـت «کلّـی و اساسـی شـديد، تحـوّل» همـان «انقـالب» لفـظ معنای دو مشترك وجه. هنری انقالب

 .ستنی مراد روی،هیچ به دوم معنای و است، آن اوّل معنای فقط «انقالب» ٔ  واژه از مقصود

 آيــا. اســت شــده ديــا آن از نیــز فقــه و فلســفه همچــون ديگــر مختلــف علــوم در کــه اســت واژگــانی از انقــالب ٔ  واژه

  سازيد؟ مشخ  گرديد، ذکر باال در هک تعريفی با را هاآن ارتباط آورده دست به را تعاريف اين از برخی توانیدمی

 یاجتماع یهاحرکت گريد با سهيمقا در انقالب. 3

 بـه ليـذ در کـه اجتمـاعی، یهـاحرکت گـريد انـواع بـا آن تفـاوت بـه تـوانیم شد، داده انقالب ٔ  واژه از که یفيتعر با

 :برد یپ شود،یم اشاره هاآن از یبرخ

 اعتصاب ـ الف

 بـه تجـاوز بـه اعتـرا  عنـوان بـه کـه شـودمـی گفتـه تعطیلـی نـوع هـر بـه خـود، معنـای دارتريندامنه در( 4)اعتصاب،

 لـرزهزمین وقـوع از پـ  ایناحیـه ٔ  سـکنه ٔ  همـه اسـت ممکـن م ـال عنوانبـه. آيـد عمل به اجتماعی قحقو از يکی

                                                           
 ،1383 ،1چ سیاسی، فرهنگی، ٔ  نامهواژه زرشناس، شهريار: و 34   ،1ج سیاسی، علوم فرهنگ بابايی،علی رضاغالم و آقايی بهمن: ك.ر. 3
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 بـه دسـت و باشـند داشـته اعتـرا  دولـت، ایضـروری هـایکمـک بـودن مـؤيّر غیـر و کنـدی بـه رودخانـه، طغیان يا

 .بزنند «اعتصاب»

ــه اعتصــاب، ــق يعنــی کلمــه، خــا ّ معنــای ب ــا بگیــران، ددســتمز و کــارگران طــرف از کــار همــاهنگی ســاختن معلّ  ت

 هایقدرت يا و شود وارد فشار کارفرما به طورمستقیمبه يا وسیله،اينبه

 ﴾ 26 صفحه ﴿

 يـا همـه تقـدير، هـر بـه و بگذارنـد تنگنـا در را کارفرمـا صـورت ايـن در تـا شـوند دخالـت بـه مجبـور دولـت يـا محلّی

 (5. )شود برآورده گیرانمزدب و کارگران هایدرخواست از قسمتی الاقلّ،

 چـه و باشـد( وضـعی غیـر) طبیعـی حقـوق بـه تجـاوز ضـدّ بـر اعتراضـی چـه صـنفی، چـه و باشـد عمومی چه اعتصاب

 عـادات و عـرف از تخطّـی ضـدّ بـر اعتراضـی چـه کـه ايـن يـا و قـانونی و شده شناخته حقوق به تجاوز ضدّ بر اعتراضی

 چــه و باشــد صــنعتی مــديران يــا کارفرمايــان تصــمیمات تغییــر فباهــد چــه و باشــد متعــارف و معمــول رســوم و وآداب

 باشـد، داشـته را حـاکم نظـام کـردن واژگـون و شکسـتن درهـم قصـد چـه و را دولـت اقتصادی هایسیاست تغییر قصد

 کـم کـه نـدارد وجـود اعتصـابی» بنـابراين،. يابـدمـی کـار و سـر و ارتباط سیاسی شؤون و امور با بیش يا کم هرحال، به

 .نکند پیدا اصطکاك حاکم، نظام با و( 6)«باشد نداشته سیاسی جنبه یشب و

 و اعتصـابیّون اعتـرا  وسـعت و عمـق و جامعـه عمـومی احـوال و اوضـاع از آگـاهی سـبب بـه است ممکن حاکم نظام

 ابــ گیــرد، پــیش در جويانــهمســالمت ایشــیوه آنــان، ســرکوبی يــا آنــان هــایخواســته بــه التفــاتیبــی از ناشــی خطــرات

 از قسـمتی بـه هايشـان،خواسـته اصـالح و حـکّ و تعـديل و جـرح بـا و پـردازد، وگـوگفت و نظر تبادل به گراناعتصاب

 يـا هـاواقعیّـت از خبـریبی سـر از اسـت، ممکـن چنـینهم. کنـد راضـی اعتصـاب تـرك بـه را آنـان و دردهد تن هانآ

ــرس ــنش از ت ــایواک ــان، ه ــديران کارفرماي ــه از داران،ســرمايه و صــنعتی م ــه توجّ ــته ب ــایخواس ــدگاناعتصــاب ه  کنن

 .شود متوسّل خشونت و زور اعمال و قهريّه قوه به و زند باز سر يکسره

 آنــان، قــدرت آنــان، رهبــری کننــدگان،اعتصــاب قــدرت اجتمــاعی، مختلــف احــوال و اوضــاع بــه بســته صــورت،اين در

 يا ،...و آنان هایانديشیچاره و تدابیر حاکم، نظام قدرت

 ﴾ 27 صفحه ﴿

                                                           
 .171ـ173  اقتصادی، و اجتماعی اصطالحات فرهنگ سووه، توماس. 5
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 اوج و وسـعت عمـق، اعتصـاب، يـا و شـوندمـی خـاموش و خورنـدمـی شکسـت موقـت، طوربـه اگرچه کنندگان،اعتصاب

 .آوردمی فراهم را حاکم نظام زوال و سقوط و تزلزل موجبات و گیردمی بیشتری

 کاخی انقالب يا کودتا ـ ب

 ضـدّ بـر حاکمـه دسـتگاه از گروهـی شـورش يعنـی خـود، عـام یامعنـ در اسـت، فرانسـوی ایواژه اصل در که( 7)کودتا،

 يـا دولتـی مقامـات از گروهـی ابتکـار بـه کودتـا اگـر. قـدرت صـحنه از آنـان کـردن برکنار برای تالششان و ديگر گروه

 ارتشـی مقامـات از گروهـی ابتکـار بـه اگـر و گیـرد،مـی نـام واقعـی، معنـای بـه «کودتا» گیرد، صورت آنان توسط صرفاً

 انقـالب بـا کودتـا فـرق ن،يبنـابرا. شـودمـی نامیـده «نظـامی کودتـای» پـذيرد، انجـام آنـان وسـیله به صرفاً يا نظامی و

 عمـوم طغیـان انقـالب، کـهحالی در گیـرد،مـی انجـام حـاکم نظـام از افـرادی دسـت بـه و بـاال از کودتـا کـه است اين

 .است حاکم نظام ضدّ بر پايین قشرهای و مردم

 طبیعــی طوربــه ،رقباســت و حريفــان برداشــتن میــان از انگیــزه بــه و اســت قــدرت ســر بــر نــزاع نتیجــه ونچــ کودتــا،

 مـردم حمايـت و تثيیـد از کـهاين بـرای کودتـاگران اگرچـه شـود، منجـر جامعـه افـراد عمـوم صـالح و خیر به تواندنمی

 فـر  تـوانمـی البتـه. زننـدیمـ یرخواهانـهخ و گرانـهاصـالح ظاهربـه هـایفعّالیّت سلسله يک به دست شوند، برخوردار

 ارتشـی، يـا دولتـی تمقامـا از گروهـی اسـت، انقالبـی و بنیـادی تحـوّل يـک مهیّـای کـه احـوالی و اوضـاع در که کرد

 گیــریکنــاره زنیــ خــود و بســ ارند مــردم دســت بــه را حکومــت و قــدرت ســ   و کننــد ســاقط ناگهــان را حــاکم نظــام

 .است ن یوسته وقوع به اکنون الاقل که است فرضی اين ولی کنند؛

 ﴾ 28 صفحه ﴿

 سـه جملـه از قـدرت، ینهادهـا در نفـوذ اسـتیس بـر یمبتنـ عمـدتا کـه کودتاسـت صـورت نيتردهیچیپ خزنده یکودتا

 پرفشـار و فعـال یهـاپروژه بـردن شیپـ ،یحکـومت یهـاجناح اخـتالف یفضـا ديتشـد و هيیقضـا و مقننـه ه،يـمجر ۀقو

 برابـر در مقاومـت تـوان اسـت ممکـن کـه يیهـاآن هیـعل یکـيزیف تـرور یحتـ و تیشخص ترور و یغیتبل و یروان جنگ

 ،یمردمــ یتفــاوتیب جــوّ از یریــگبهره بــا درون از نفــوذ ۀدیــچیپ یهــاکیتاکت از اســتفاده زیــن و باشــند داشــته را کودتــا

 ( 8.)است یاقتصاد یهايینارسا و حاکمان غفلت

 عملــی ايــران در را کودتــا نــوع ايــن تواننــدمی شــگردهايی چــه بــا اســالمی، جمهــوری نظــام دشــمنان شــما، نظــر بــه

 و کنیـد اشـاره اسـالمی، جمهـوری نظـام عمـر طـول در خزنـده، کودتـای از هايینمونـه يـا نمونه به توانیدمی آيا سازند؟

 .سازيد مطرح را بح  اين مختلف ابعاد خود، دوستان با وگوگفت در نمايید؟ تشريح را آن هایبازتاب و نتايج

                                                           
7 .Coup d'Etat 
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 شورش ـ ج

 از يیرهـا یبـرا خـا  یحکـومت هیـعل منطقـه کيـ مـردم از یاتـوده توسـط کـه اسـت یزیآمخشونت رفتار( 9)شورش،

 .ردیگیم شکل حکومت آن یاسیس ۀسلط

 (10:)آورد دست به را ذيل هایتفاوت توانمی «انقالب» و «شورش» ماهیت ٔ  مقايسه از

 هــایارزش بــر مبتنــی ســويک از هــاانقالب زيــرا اســت، شــورش از بــیش تبمرابــه انقــالب، يــک عمــق و وســعت. 1

 اقشـار تنهـا شـورش در ولـی گیرنـد؛می بـر در را کشـور يـک آحـاد از عظیمـی حجـم سـو، ديگـر از و بوده ايدئولوژيکی

 گـردي از و رهبـری قـدرت سـو،يک از آن، ايجـاد در عمـده عامـل و گرديـد خواهنـد حاضـر صحنه در جامعه از معدودی

 میزان سو،

 ﴾ 29 صفحه ﴿

 هایشـیوه بـه و اسـت دگـذرزو بسـیار انقـالب، بـا مقايسـه در شـورش رو،ايـن از. اسـت نارضـايتی و اقتصادی فشارهای

 .گرفت را آن جلوی توانمی مختلف

ــات. 2 ــورش در اعتراضــی حرک ــرعت از هاش ــتری س ــد بیش ــن از. برخوردارن ــه رواي ــوب ٔ  دامن ــدت در آش ــاه م  تریکوت

ــر در را جامعــه ــرد،می ب ــات در ريشــه هــاانقالب کــهحالی در گی ــاريخی حی ــت يــک ت  هایســال بســا چــه و داشــته مل

 .باشد الزم انقالبی رفتارهای ٔ  جرقه اولین شروع جهت طوالنی

ــورش در. 3 ــای ها،ش ــیار رفتاره ــونت بس ــگ و آمیزخش ــلحانه، جن ــر از مس ــلی عناص ــماربه اص ــد؛می ش ــیکن رون  در ل

 و شــده حســاب نظــامی هـایتاکتیک طريــق از حــدودی تـا و سیاســی ٔ  برنامــه نــوعی بـا اصــوالً بیــونانقال هـا،انقالب

 .کنندمی عمل سیاسی احزاب قالب در بعضاً

 اصالح ـ د

 صـالح بـه و بخشـیدن سـامان معنـای بـه شـود،مـی بـرده کـار بـه «افسـاد» ٔ  کلمـه مقابل در که( 11)«اصالح» ٔ  کلمه

 ديگريـک کمـک بـه شـوند،مـی شـمرده اضـداد از اديبـان، اصـطالح بـه کـه کلمـات گونـهايـن معنـای. باشدمی آوردن

. شـودمـی شـناخته ديگـری مفهـوم بـه توجـه بـا هـاآن از يـک هـر مفهوم که شب و روز کلمات همانند شود؛می روشن

 ايـن از يـک هـر مفهـوم تـوانمـی بهتـر تـاريکی، معنایبـه شـب، مفهـوم و روشـنايی، معنایبه روز، مفهوم ٔ  مقايسه با
                                                           

9 .Revolt, Insurrection, Insurgency, Rebellion, Backlash 
 .78 [: جابی] انقالب، شناسیجامعه کاشانی، مجید. 10
11 .Reform. 
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 شـمرده کلمـات قبیـل همـین از نیـز افسـاد و اصـالح و بـدی، و خـوبی شـر، و خیـر همچون کلماتی. شناخت را کلمات

 ذهـن بـه هـاآن از روشـنی مفهـوم بتـوان تـا کـرد مقايسـه ديگريـک بـا بايد را افساد و اصالح کلمات بنابراين. شوندمی

 .آورد

 بـا جـز هـاآن عريـفت و هسـتند ارزشـی مفهـوم دو «فسـاد» و «صـالح» مفـاهیم کـه داشـت توجه نیز نکته اين به بايد

 شـمردن ناپسـند و حاتاصـال شـمردن نیکـو بـا رو،ايـن از. باشـدنمـی پـذيرامکـان جامعـه هـر ارزشـی مبـانی بـه توجه

 نمود؛ مشخ  نیز را هاآن هایمصداق تواننمی افساد،

 ﴾ 30 صفحه ﴿

 حرکــت. کــرد تحرکــ اهــداف آن تحقــق مســیر در و گرفــت نظــر در را ایجامعــه هــر مطلــوب هایهــدف بايــد بلکــه

ــوب، هــدف ســویبه ــی شــمرده اصــالح مطل ــه حرکــت آن خــواه شــود،م ــدريج، ب  و جهشــی صــورتبه خــواه و آرام ت

 نـوع حرکـت و گـرددمـی اطـالق «اصـالح» اول نـوع حرکـت بـه تنهـا اصـطالح، در کـه هرچنـد پذيرد؛ تحقق ناگهانی

 .ودشمی شمرده «انقالب» دوم

 جنبش اي نهضت ـ هـ

  هدف به دنیرس یبرا بادوام و منظم نسبتبه یگروه رفتار اي حرکت» از است عبارت( 12)جنبش، يا نهضت

 (13.)«باشد یاصالح اي و یانقالب است ممکن که نیمع ۀنقش اساس بر و نیمع یاسیس ـ یاجتماع

 افتـراق مهـم وجـوه از برخـی تـوانمی ولـی اسـت؛ انقـالب بـه نزديـک بسـیار مفـاهیم از «جنبش» يا «نهضت» مفهوم

 (14:)کرد خالصه ذيل امور در را هاآن

 را جامعـه در تحـول و تغییـر گونـه هـر و رودمـی شـماربه ضـروری و اصـلی شـروط از «خشـونت» مفهوم انقالب، در. 1

 .رودنمی شماربه جنبش يا نهضت تحقق برای الزم شرط خشونت ولی کرد؛ محسوب انقالب تواننمی

                                                           
12 .Movement. 

 .369   سیاسی، علوم فرهنگ راد، افشاری مینو و آقابخشی علی. 13
 .78  انقالب، شناسیجامعه کاشانی، مجید. 14
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 تعـوي  اسـاس ايـن بـر و رودمـی شـماربه انقـالب مهـم عناصـر از جامعـه، يک سیاسی ساخت در دگرگونی و تغییر. 2

 نهضـت يـک در ولـی اسـت؛ انقالبـی هـر اهـداف از حکومـت يـک وجـودی ٔ  شـیرازه ريخـتن همبه و سیاسی حاکمان

 .شود اکتفا سیاسی ساخت يک از بخشی اصالح به تنها است ممکن

 نهضــت يــک زا بیشــتر مراتــب بــه کشــور، يــک مختلــف اصــناف و اقشــار گــرفتن بــر در و انقــالب يــک گســتردگی. 3

 .باشدمی

 ﴾ 31 صفحه ﴿

 وقـاي  از برخـی بـرای را هـايیم ال گذشـت، اجتمـاعی مختلـف هـایحرکت بـر دالّ واژگـان از کـه تعـاريفی به توجه با

 تـا نمايیـد تطبیـق سدر ايـن در شـده ارايـه عـاريفت بـر و نمايیـد ذکـر اسـت، پیوسـته وقـوع بـه جهـان در که مختلفی

 اصـالح شـورش، کودتـا، ب،اعتصـا نـام بايـد کـهآن يـا اسـت انقـالب نـام درخور اجتماعی، تحول آن آيا که دهید نشان

 .نهاد آن بر جنبش يا

 گیرینتیجه و خالصه. 4

 در مـردم عمـوم غیـانط ايـر بـر هکـ نيبنیـاد و شـديد سـري ، تحـوّل از است عبارت سیاست علم اصطالح در انقالب. 1

 بـه را خـود یجـا اقتصـادی و حقـوقی سیاسـی، نظـام يـک نتیجـه در و دهـدمـی روی جامعـه سیاسـی احـوال و اوضاع

 .دهدمی ديگری نظام

 بـه تجـاوز بـه اعتـرا  عنوانبـه کـه شـودمـی گفتـه تعطیلـی نـوع هـر بـه خـود، معنـای دارتريندامنه در اعتصاب،. 2

 طـرف از ارکـ همـاهنگی سـاختن معلّـق معنـای بـه خـود، خـا  معنـای در و آيـد عمـل بـه مـاعیاجت حقـوق از يکـی

 .باشدمی هايشانخواسته از بخشی حداقل برآوردن منظوربه کارفرما، بر فشار برای دستمزدبگیران و کارگران

 بــرای شــانالشتــ و ديگــر گــروه ضــدّ بــر حاکمــه دســتگاه از گروهــی شــورش يعنــی خــود، عــام یمعنــا در کودتــا،. 3

 .قدرت صحنه از آنان کردن برکنار

 از يیرهـا یبـرا  خـا یحکـومت هیـعل منطقـه کيـ مـردم از یاتـوده توسـط کـه اسـت یزیآمخشونت رفتار شورش. 4

 .ردیگیم شکل حکومت آن یاسیس ۀسلط

 سـاختار، يـا و نهـاد، ن،آيـی حکومـت، جامعـه، يـک سیاسـی و اقتصـادی هایعرصـه در تغییـر: از است عبارت اصالح. 5

 .سازد دگرگون را آن سیاسی ساختار و شاکله و کلی روح کهآن بدون
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 بـه دنیرسـ یرابـ بـادوام و مـنظم نسـبی طوربـه یگروهـ سـوی از کـه حرکتـی از اسـت عبـارت جنـبش يـا نهضت. 6

 .گیردمی شکل نیمع نقش اساس بر و نیمع یاسیس ـ یاجتماع هدف

 ﴾ 32 صفحه ﴿

 پرسش. 5

 .نمايید بیان را انقالب ٔ  اژهو تطور سیر. 1

 مشــخ  نوشــتار ايــن در را آن از مقصــود کــرده، ذکــر را اجتمــاعی و انســانی علــوم ٔ  عرصــه در انقــالب معنــای دو. 2

 .نمايید

 .نمايید مقايسه را واژه دو اين انقالب، تعريف به توجه با و تعريف را اعتصاب. 3

 .نمايید مشخ  انقالب از را آن افتراق نقاط کودتا، تعريف ضمن. 4

 دارد؟ انقالب با تفاوتی چه و چیست شورش. 5

 .نیدک مقايسه انقالب مفهوم با را آن نموده، تشريح اصطالح و لغت نظر از را اصالح ٔ  واژه. 6

 دارد؟ انقالب با تفاوتی چه و چیست جنبش يا نهضت. 7

 بیشتر ٔ  مطالعه برای منابعی. 6

 ،...کودتــا، جنــگ، انقــالب، ژیترمینولــو: دوم کتــاب سیاســی، علــوم فرهنــگ بابــايی،علی غالمرضــا و بهمــن آقــايی،. 1

 .1366 ،1چ وي ، نشر: تهران ،1ج

 .1379 ،1چ چاپار، نشر: تهران ،یاسیس علوم فرهنگ راد، یافشار نویم و یعل ،یآقابخش. 2

 .1361 ،1 چ رزمی،خوا انتشارات سهامی شرکت: تهران فوالدوند، اللّهعزّت ٔ  ترجمه انقالب، هانا، آرنت،. 3

 .1383 ،1چ صبح، کتاب: تهران ،یاسیس ،یفرهنگ هۀنامواژه ار،يشهر زرشناس،. 4

 .1376 ،3چ نور، پیام اهدانشگ انتشارات و چاپ مرکز[: جا بی] انقالب، شناسیجامعه مجید، کاشانی،. 5

 ﴾ 33 صفحه ﴿
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 یپژوهشــ و یآموزشــ ٔ  مؤسســه انتشــارات کــزمر: قــم ها،شــهیت و هاشــهير اصــالحات، ،یمحمــدتق ،یزديــ مصــباح. 6

 .1382 ،(اهلل رحمه)ینیخم امام

 غــاتیتبل ســازمان نشــر و اپچــ مرکــز: تهــران قــرآن، دگاهيــد از خيتــار و جامعــه ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. 7

 .1368 ،یاسالم

ــری،. 8 ــون مرتضــی، مطه ــالب پیرام ــم اســالمی، انق ــارات: ق ــته اســالمی انتش ــه وابس ــهجام ب ــینمدر ٔ  ع ــوزه س  ٔ  ح

 .1361 قم، ٔ  علمیه

 ﴾ 35 صفحه ﴿

 انقالب یهایتئور :دوم درس 

 : بتواند درس انيپا از پ  که رودیم انتظار دانشجو از

 ؛گذارد نقد ٔ  بوته به را هاآن نموده، تبیین انقالب از را ارسطو و افالطون تئوری. 1

 ؛کند تشريح را آن اساسی نقدهای و نمايد بیان را انقالب پیرامون مارک  ٔ  نظريه اصول. 2

 دهد؛ قرار ارزيابی مورد را آن و تبیین را کارکردگرايان تئوری. 3

 دهد؛ قرار نقد و بررسی مورد را آن نموده، تشريح را وارتوده ٔ  جامعه ٔ  نظريه. 4

 .دهد قرار سنجش مورد را هاآن و توصیف را انقالب ٔ  شناسانهروان هایتئوری. 5

 ﴾ 36 صفحه ﴿

 ﴾ 37 صفحه ﴿

 علـوم دانشـمندان دانـان،تاريخ فالسـفه، کـه اسـت پرافتخـاری و سـحرآمیز سـنت هـاانقالب تحلیـل و تجزيـه و مطالعه

 قیـام حـال در هـایتوده حکايـت. انـدنموده[ علمـی] تغذيـه آن از لـذت بـا هـاقرن بـرای اجتمـاعی مفسـران و اجتماعی

 بیـان و اجتمـاعی بـزر  وقـاي  بررسـی کارشـان کـه کسـانی افکنـدن هـراس بـه يـا آوردن هیجـان بـه بـرای همواره

 بارنخســتین بــرای کــه ارســطو، از پــ  کــهآن شــگفت معهــذا،. اســت بــوده کــافی رخدادهاســت، گونــهاين وقــوع علــت

 ٔ  دربـاره را شـماریبی سـؤاالت بعـدی پردازاننظريـه کـرد، تشـريح مـا بـرای را «انقـالب واقعـی مناب  و هاسرچشمه»

 کـهآن تـرمهم. اندنداشـته را هـاآن ٔ  همـه بـه گويیپاسـخ توانـايی خـود کـه اندسـاخته مطـرح وقـاي  هگونـاين ماهیـت
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 و باشـندمی نظـر اخـتالف دچـار آن ماهیـت سـر بـر انـدداده قـرار مالحظـه مـورد را انقـالب ٔ  پديـده که پردازانینظريه

 ( 15.)اندنیافته دست هانقالبا وقوع علت ٔ  درباره ایشده پذيرفته عموماً نتايج به هنوز عالوه به

 مقدمه. 1

 آن در. گرديـد طـرحم ديگـر اجتمـاعی حرکـات بـا آن تفـاوت و آمـد میـان بـه سـخن انقالب ٔ  واژه از گذشته، درس در

 يـا قـوقیح سیاسـی، نظـام يـک تغییـر بـرای مـردم عمـوم سـوی از بنیـادين حرکتـی انقـالب کـه شـد مشـخ  بح 

 .است ديگر نظامی به اقتصادی

 ﴾ 38 صفحه ﴿

 انـد،کرده مطـرح را قـالبان رونـد و فرآينـد موجـده، علـل کـه گونـاگونی هـایتئوری و نظريـات تـا است مناسب اکنون

 انديشـمندان سـوی از کـه زمینـه ايـن در مهـم هـایتئوری تـا شـد خواهـد تالش درس اين در. رندیگ قرار یبررس مورد

 مســلمان مندانانديشــ ٔ  نظريــه آينــده در و گیــرد قــرار تحلیــل و تجزيــه مــورد اســت، گرديــده مطــرح مســلمان غیــر

 .گرديد خواهد مطرح

 انقالب هایتئوری تعريف. 2

 یبـرا و ديـنما هیـتوج را جامعـه ايـ عـتیطب در[ تحـوّل: يـا] تکامـل نیقـوان تـا اسـت درصـدد همواره( 16)نظريه يا تئوری

ــدیب یعلمــ حیتوضــ آن ــا از( 17.)اب ــوط یهــایتئور از رو،ني ــه مرب ــن انقــالب ب ــ انتظــار زی ــا رودیم ــا ت ــپد ني  مهــم ٔ  دهي

 تــا کننــدیم تــالش هــایتئور نيــا. نــدينما لیتســه را آن یچگــونگ و يــیچرا فهــم و درك نمــوده، نیــیتب را یاجتمــاع

 یهـاحرکت تيـنها در و نـد،ينما يیشناسـا را یعللـ ده،يـپد نيـا شيدایـپ یبـرا کننـد، ریتفسـ را انقـالب مختلف  يوقا

 موجـده، علـل بیـان متکفـل انقـالب، هاینظريـه ديگـر، عبـارت بـه کننـد؛ ینـیبشیپ را البانق جمله از یبعد یاجتماع

 دهــد؛ جــای خــود درون در را بخــش ســه ايــن اینظريــه هــر کــه نــدارد ضــرورت البتــه. اســت انقــالب رونــد و فرآينــد

 و ترجـام  انـدتومی اینظريـه ولـی دهـد؛ شـکل را نظريـه يـک اسـاس توانـدمی محـور سه اين از يکی پردازش چراکه

 هـایتئوری بنـابراين. باشـد داده قـرار مالحظـه و توجـه مـورد را محورهـا ايـن ٔ  کلیـه کـه باشـد ترنزديـک حقیقـت به

 مـنعک  را جامعـه در تحـوالت منشـث و پردازنـدمـی اجتمـاعی حرکـت ايـن جايگـاه علمـی تشـريح و تبیـین به انقالب،

 .سازندمی

                                                           
 .13   انقالب، هایتئوری کوهن، استانفورد آلوين. 15
16 .Theory. 

 .181  سیاسی، نگفره بابايی،علی غالمرضا. 17
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 ﴾ 39 صفحه ﴿

 انقالب ٔ  زمینه در شده ارائه یهایتئور. 3

 باستان؛ يونان حکمای ٔ  انهيگرانخبه هاینظريه ـ الف

 افالطـون همچـون افـرادی کـه ایدوره برگردانـد، باسـتان يونـان زمـان بـه بايـد را انقـالب هاینظريه ٔ  ارائه ٔ  پیشینه

 .بود آمده میان به آن از سخن اینوشته کمتر در زمان آن تا که ساختند مطرح خود کتب در را نظرياتی ارسطو و

 بتــوان کــهآن ایبــر. باشــند آن رهبــری دارعهــده حکیمــان کــه اســت حکــومتی مطلــوب، حکومــت افالطــون، نظــر از

 و مختلـف علـوم جـام ِ کـه باشـند تـرىبر افـراد شـوند،مى جامعـه مـدير کـه کسانى بايد کرد، اداره خوبی به را ایجامعه

 خیلـى و باشـند اشـتهد هـم زيـادى علـم کسـانى اسـت ممکـن ديگـر، تعبـار به. باشند ممتاز اخالقى و تربیتی لحاظ از

. کننـد تعیـین را مـردم صـالحم کـه شـود آن از مـان  خودشـان سـودجويى و طلبىمنفعـت ولـی بدانند؛ را مردم مسايل از

 شايسـتگى و ارسـتگیو تقـوا، يعنـى باشـند؛ هـم عملـى حکمـت داراى بايـد نظـرى حکمـت بـر عالوه حاکمان رواين از

 متخلـق چـون کـهجايیآن از. دکننـ انتخـاب بايـد را راهـى چـه کـه داننـدمی بهتـر کسـانی چنـین زيرا باشند، اشتهد هم

 خـود شخصـى مصـالح فـداى را مـردم عمـوم مصـالح کـرده، رعايـت را جامعـه مصـلحت هسـتند، هـم حسنه اخالق به

 .کنندنمی

 نظــام يــک ت بیــت و تحکــیم در روحـی و جســمی تربیــت و تعلــیم بــرای را ایويـژه اهمیــت خــود، نظريــه در افالطـون

 او( 18.)دانســت فاضــله ٔ  مدينــه در ونــاامنی آشــوب بــروز ســاززمینــه را مســثله ايــن بــه تــوجهیکم و شــد قايــل سیاســی

 در فاضـله ٔ  مدينـه کـه اسـت معتقـد دانسـته، هـاحکومت تبـدل سـبب را حـاکم ٔ  طبقـه اعضـای میان در شکاف وجود

 در طلبـیجـاه يـافتنافزون صـورت در و شـد خواهـد تبـديل «تیمارشـی» حکومـت هبـ صـحیح تربیـت و تعلـیم عدم اير

 به آوردن روی. شد خواهد آن جايگزين «الیگارشی» نام به ديگر حکومتی حکومت، نوع اين

 ﴾ 40 صفحه ﴿

 نـوع ايـن و سـاخت خواهـد فـراهم «دموکراسـی» حکومـت بـرای را زمینـه نیـز آن بـه حـد از بیش توجه و يروت سمت

 خواهــد «اســتبدادی» هــایحکومت بــه را خــود جــای شــود،مــی کشــیده افــراط حــد بــه آن در آزادی کــه نیــز تحکومــ

 (19.)داد
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 دوره يـک در تـا نکـرد یـداپ مناسـبى فرصـت گـاههیچ نظريـه ايـن متثسـفانه کـه گفت بايد افالطون ٔ  نظريه ارزيابی در

 جامعـه برجسـتگان از عملـى، و علمـى حکمـت نظـر از کـه گیرنـد قـرار حکومـت رأس در افرادى و شود تجربه تاريخى

 بـاقى او هـاىکتاب در کـه بـود تئـورى يـک کـرد، ترسـیم خـود ذهـن در او کـه را اىفاضـله ٔ  مدينـه روايـن از. باشند

 انبیـا دسـت در حکومـت هکـ دورانـى در مگـر نیفتـاد، حکیمـان برتـرين دسـت به حکومت تاريخ طول در گاههیچ و ماند

 کـردن اداره ينـى،د متـون اسـاس بـر همچنـین. گرفـت قـرار( السـالم علیهم)معصـومین ائمـه تدس در کوتاهى دوران و

 و فکـر کـه اسـت رسـتد. نیسـت عملـى ديگـر شايسـته نخبگـان يـا حکیمـان نامبـه معـدودى گروه يک با تنها جامعه

 وجـود بـا تنهـا ظـامىن چنـین خـارجى وقـوع ولـى دارد؛ بیشـترى مهـارت و تجربـه عقل، که باشد کسى از بايد مديريت

 .گیردنمى سامان نخبگان و حکیمان

 پـنجم کتـاب کـه خـود، سیاسـت ٔ  رسـاله در او. کـرد يـاد انقـالب ٔ  زمینـه در ارسـطو ٔ  نظريـه از بايد افالطون از پ 

 تمـام تغییـر در را انقـالب اهـداف او. اسـت سـاخته مطـرح را خـود ٔ  نظريـه اسـت، يافتـه انقالب بح  به اختصا  آن

 از خـود تعـابیر در ارسـطو، کـه داشـت توجـه بايـد امـا( 20)کنـدمـی خالصـه نـابرابری رفـ  نیـز و موجود وض  از جزيی يا

 برداشت ،«انقالب» ٔ  واژه

 ﴾ 41 صفحه ﴿

ــه واحــدی و صــريح ــداده ارائ ــه اســت، ن ــی کــه طوریب ــن حت ــه را واژه اي ــواردی ب  اينــکهم کــه اســت هداد تعمــیم م

 حکمـای آيـار در کـه دارد اهمیـت نیـز نکتـه ايـن ذکـر البتـه. ددگـرمی اطـالق آن بـه «اصـالح» همچون اصطالحاتی

 ايـن در هـايیتفاوت و نیسـت معنـا يـک بـه کـامالً آن، کنـونی اصـطالحی مفهـوم بـا ،«انقـالب» ٔ  واژه باستان، يونان

 در را نظريـات ايـن انـد،رديدهگ انقـالب نظريـات بیـان متکفـل کـه کتـب، از بسـیاری خـاطر همینبه و دارد وجود زمینه

 .اندنساخته مطرح انقالب نظريات قالب

 مارک  ٔ  نظريه ـ ب

 و سیاسـت اقتصـاد، فلسـفه، هـایحوزه اسـت؛ گرفتـه پـی حـوزه چنـدين در را انقـالب پیرامـون مباحـ  مـارک ، کارل

 مطالعـات در را خـود مباحـ  تـرينمهم و ترينقـوی وی لـیکن انـد؛بوده مـارک  تحقیـق و مطالعـه مورد شناسیجامعه

 تولیـد ٔ  شـیوه کـه اسـت معتقـد داده، قـرار خـود بحـ  محـور را تولیـد روابـط وی. اسـت داده ارائـه جامعـه بـه طمربو

 زيربنـای تولیـد روابـط ديگـر، عبـارت بـه باشـد؛می جامعـه طبقـات تـثيیر تحـت نیـز تولید روابط و تولید روابط بر مبتنی

 و تولیـدی نیروهـای مـارک  نظـر از بنـابراين. اسـت اجتمـاعی طبقـات تولیـد، روابـط نمـاد و مظهـر و اسـت جامعه هر

 .شودمی محسوب روبنا اجتماعی، و سیاسی روابط و زيربنا تولید، روابط
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 دلیــل بــه دار،ســرمايه داری،ســرمايه ٔ  جامعــه در وی، نظــر از. اســت انديشــه همــین حاصــل مــارک  انقــالب ٔ  نظريــه

 را سـرمايه انباشـت ٔ  زمینـه امـر ايـن و شـودمی فیاضـا ارزش آمـدن وجودبـه باعـ  کـارگر، واقعـی مـزد پرداخت عدم

 غنـای و خـود فقـر بـه و شـودمی آشـنا پـیش، از بـیش خـود، وضـعیت بـه کـارگر رونـد، ايـن تـداوم بـا. سازدمی فراهم

 بايسـتی مـارک  نظـر از بنـابراين. شـودمی کـارگر ٔ  طبقـه انقـالب سـبب آگـاهی ايـن. بردمی پی دارسرمايه روزافزون

 .اندشده صنعتی بیشتر که دهد رخ معیجوا در انقالب

 ﴾ 42 صفحه ﴿

 ديگـری بینـیجهـان وعنـ هـیچ عـالَم، در و اسـت انقـالب علـم مارکسیسـم کـه معتقدند هامارکسیست ديگر، عبارت به

 هامارکسیسـت. بیـاموزد را جامعـه در تحـول ايجـاد ٔ  طريقـه و کـردن انقـالب علـم هاانسـان بـه کـه يافت تواننمی را

 از اعـم جهـان، ايـن در ایپديـده هـر آنـان، نظـر بـه. قايلنـد ديالکتیـک منطـق بـرای را خاصـی جايگاه ودخ مباح  در

 هـر قـانون، ايـن براسـاس. اسـت ديـالکتیکی قـانون ايـن بـه محکـوم فرهنگـی، و فکـری اجتماعی، طبیعی، هایپديده

 ترکیـب خـود ضـد ابـ پديـده ايـن. آوردمـی وجـود بـه خـود درون در را خـود ضـد شـود،می محقق عالم در که ایپديده

 بــه مــر  تخــم نامبـه ایهپديــد کــه زمـانی نمونــه، عنوانبــه. آوردمـی وجــود بــه طبیعـت در را جديــدی ٔ  پديــده شـده،

 اینطفــه همــان عامــل آن و اســت مــر  تخــم تغییــر خواهــان کــه دارد وجــود آن درون در نیــز عــاملی آيــد،مــی وجــود

 بـا دو ايـن گیـرد، رقـرا خاصـی حـرارت و شـرايط در مـر  تخـم ايـن کـه زمـانی. دارد قـرار مر  تخم داخل در که است

 در. آيـدمـی جـودو بـه جوجـه نـام بـه جديـدی ٔ  پديـده نتیجـه در و گردنـدمی هضم هم درون در شده، ترکیب يکديگر

 .نامندمی سنتز را جوجه آن و تز آنتی را آن ضد تز، را مر  تخم فرآيند، اين

 کـه ترتیـب اينبـه. اسـت فرمـاحکم نیـز هاانسـان فکـر در طبیعـت، بـر عـالوه قـانون ايـن ا،هماتريالیسـت اعتقاد طبق

 از پـ  و آوردمـی ودوجـ بـه را خـود ضـد خـود، درون در فکـر، ايـن. گـرددمـی پديـدار فکـری يک انسان، مغز در ابتدا

 پیـدا شـکلی جامعـه، بتـداا در اسـت، گونـههمین بـه نیـز جامعـه در. آيـدمـی وجـود بـه تـریکامـل فکر دو، اين ترکیب

 بـه تـز، بـا ترکیـب يـقطر از کـرده، رشـد مـرور، بـه ضـد، ايـن و آوردمـی وجود به را خود ضد خود درون در که کندمی

 .آيددرمی سنتز صورت

 انسـان کـه زمـان، آن در. اسـت کـردهمـی زنـدگی بـدوی ٔ  جامعـه يـک صـورت به ابتدا در بشر ديدگاه، اين براساس

 اسـتفاده مـورد هـم بـا نیـز ار خـود کـار ٔ  نتیجـه و کردنـدمـی کار يکديگر کنار در و باهم ایعده يست،زمی هادرجنگل

 کمون» که بدوی، اشتراکی ٔ  جامعه اين. دادندمی قرار

 ﴾ 43 صفحه ﴿
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 در. شــد داریردهبــ ٔ  جامعــه پیــدايش بــه منجــر و آورد وجــود بــه خــود درون در را خــود ضــد شــود،مــی نامیــده «اولیـه

 بـه نیـز جوامـ  ايـن. وردنـددرآ خـود نـوکری بـه را ضـعیف افـراد بودنـد، ديگـران از تـرقـوی کـه آنانی جوام ، نهگواين

 مـذکور، ٔ  جامعـه هـم زبـا. آمـد وجـود بـه رعیتـی و اربـاب ٔ  جامعـه يـا فئودالیسـم ٔ  جامعـه و يافـت تکامل ايام، مرور

 در نیــز داریمايهســر ٔ  جامعــه. گرديــد نتهــیم داریســرمايه ٔ  جامعــه بــه و آورد وجــود بــه خــود درون در را خــود ضــد

 در ناپــذيرجتنــابا مســیر يــک فرآينــد، ايــن. داد ســامان کمونیســتی ٔ  جامعــه آورد وجــود بــه را خــود ضــد خــود، درون

 .بود خواهد قطعی کمونیستی جوام  ايجاد نخستین، مراحل پیدايش با و است تاريخ طول

 بـرای کـه ناگزيرنـد دارانسـرمايه داری،سـرمايه ٔ  جامعـه در کـه نـددارمـی اظهـار رونـد ايـن توضـیح در هاماتريالیست

 تـدريجبه نیـز کارگرهـا هـا،مايهسـر افـزايش بـا. کننـد اسـتخدام کـارگر عنوانبـه را ديگـران خـود، ٔ  سـرمايه از استفاده

 تــدريج،به و کنــدمـی رشــد داریسـرمايه ٔ  جامعــه آن درون در دار،سـرمايه ضــد کــارگرِ ايـن ســ  . يابنـدمــی افـزايش

 و کننـدمـی زنـدگی اشـتراکی طوربـه آنـان مرحلـه ايـن در. شـودمـی سـرمايه مالـک خـود، و زنـدمی کنار را دارسرمايه

 .آيدمی نايل ـاست عمومی اشتراك همان کهـ نهايی کمون به جامعه و شودمی برداشته کلی، طور به مالکیت،

 هـر. اسـت شـده مواجـه شـکلم بـا عمـل در هامارکسیسـت ئـوریت اوالً کـه گفـت توانمی مارک  ٔ  نظريه ارزيابی در

 در بسـیاری  وقـاي. بازگشـت داریسـرمايه سـمت بـه و نشسـت عقـب چنـدی، از پـ  آمـد، وجـود بـه کمونیسم که جا

 کمونیســتی، ویشــور سرنوشــت. داد نشــان واقــ  خــالف را مــارک  همچــون پردازانــینظريــه هــایبینیپــیش جهــان،

ــود فروپاشــی  ســمت بــه رفــت،مــی شــماربه دنیــا در کمونیســم هــایقطب از شــوروی، راههــم بــه کــه ز،نیــ چــین و ب

 هایارکسیسـتم امـر همـین. کنـدمـی هـدايت اسـاس آن بـر را خـود اقتصـاد و اسـت کـرده پیـدا گـرايش داریسرمايه

 .آورند وجود به نظريه آن در تغییراتی تا ساخت وادار را بعدی

 ﴾ 44 صفحه ﴿

 کـه گفـت خواهنـد خپاسـ در آنـان شـود، سـؤال اسـالمی انقـالب وقـوع چگـونگی مورد در مارک  مکتب پیروان از اگر

. رسـیدند پیـروزی بـه کردنـد قیـام دارسـرمايه ٔ  طبقـه علیـه کـه بودنـد ايـران داریسـرمايه ٔ  جامعه تزآنتی فقیر، مردم

 ايـن کـه معتقدنـد اسـالمی قـالبنا مـورد در هاکمونیسـت امـا. آمـد وجـود بـه سـنتز تـز،آنتی و تـز ترکیـب با واق ، در

 شـد خواهـد محقـق ديگـری سـتیکمونی انقـالب روايـن از. اسـت نبـوده کـارگران نفـ  بـه کامـل، طوربه هنوز، انقالب،

 بـه نسـبت هامارکسیسـت شـتباها بـه توجـه بـا آيـا چیسـت؟ بینـیپیش ايـن به راج  شما نظر. کند جبران را خأل اين که

 ناکـامی علّـت اسـت، م بـت بجـوا کـه صـورتی در شـد؟ خواهـد محقـق نیـز بینـیپیش نايـ آيا ديگر، موارد بینیپیش

 .گذاريد وگوگفت به خود دوستان با را بح  اين دانید؟می چه در را نظريه اين
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 نهـاد بنـا ديالکتیـک گرايیمـادی و تضـاد ديـدگاه مبنـای بـر را خـود ٔ  نظريـه مارک  گرديد، ذکر که اشکالی بر عالوه

 (21. )است وارد فراوانی االتاشک آن بر که

 الزم عامــل دو اســالمی، هــایآموزه اســاس بــر. شــودمی رد شــدت بــه مارکسیســم گرايیمــادی نیــز اســالم ديــدگاه از

 :است صالح عمل و ايمان جامعه، واقعیِ پیروزی برای

الِحَاتِ وَعَمِلاـوا مِـنکامْ آمَناـوا الَّـذِينَ اللَّـها وَعَدَ تَخْلِفَنَّها الصَـّ تَخْلَفَ کَمَـا األَرْ ِ فِـی ملَیَسـْ  وَلَیامَکِّـنَنَّ قَـبْلِهِمْ مِـن الَّـذِينَ اسـْ

مْ ارْتَضَی الَّذِی دِينَهاما لَهامْ رِکاونَ ال يَعْباـداونَنِی أَمْنًـا خَـوْفِهِمْ بَعْـدِ مِّـن وَلَیابَـدِّلَنَّهام لَهـا یْئًا بِـی ياشـْ  ذَلِـکَ بَعْـدَ کَفَـرَ وَمَـن شـَ

ما فَثاوْلَئِکَ قاون؛ا هـا  کـه اسـت داده وعـده انـد،کـرده شايسـته کارهـای آورده، ايمـان کـه شـما از کسـانی بـه خـدا( 22)لْفَاسـِ

 از پیش کــه را کســـانی که گونههــمان دهــد، قرار[ خـــود] جــانشین ســرزمین اين در را آنان حتما
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 را بیمشـان و کنـد مسـتقر سودشـان بـه اسـت، پسـنديده يشـانبرا کـه را دينـی آن و داد قرار[ خود] جانشین بودند، آنان

 کفـر بـه آن از  پـ کـ  هـر و نگرداننـد شـريک مـن بـا را چیـزی و کننـد عبـادت مـرا[ تـا] گردانـد مبـدل ايمنی به

 .نافرمانند که آنانند گرايد،

 شــود،یمــ رديگــ ٔ  جامعــه جانشــین جامعــه، يــک کــه اســت صــالح عمــل و ايمــان ايــر در شــريفه، ٔ  آيــه ايــن مطــابق

 رسـیدگی تنهـا نیـز یجـايگزين ايـن از هـدف. اسـت گرفتـه قـرار مخاطـب آيـه ايـن در که اسالمی ٔ  جامعه خصو به

 نـاامنی و خـوف دنشـ برداشـته و زمـین روی در مؤمنـان شـدن جانشـین بلکـه نیسـت؛ افـراد اقتصـادی و مادی امور به

 پـ . اسـت ینزمـ روی در خداونـد پرسـتش نهمـا کـه باشـدمـی نهـايی هـدف بـه رسـیدن برای ایوسیله بندگان، از

 .است صالح عمل و ايمان اسالم، ديدگاه از جامعه، تکامل اصلی عامل

ــاوت ــان ديگــری تف ــب می ــود کمونیســتی ٔ  انديشــه و اســالم مکت ــه در. دارد وج ــای ٔ  زمین ــالب، بق ــاآن از انق ــه ج  ک

 نـابودی از ایواهمـه و شـمارندمـی طبیعـت قـانون را انقـالب وقـوع داننـد،مـی جبـری را تـاريخ جريـان ها،ماتريالیست

 خـارجی دشـمنان نبايـد گـاههیچ زيـرا ترسـید، نظـام رفـتن دسـت از بايـد همـواره اسالم نظر از ولی. ندارند موجود نظام

 ديــدگاه بــرخالف. هســتند فعالیــت و دسیســه حــال در و دارنــد وجــود همیشــه دشــمنان. کــرد تلقــی مــرده و منفعــل را

                                                           
ــری، مرتضــی: رك. 21 ــه مطه ــر ایمقدم ــان ب ــدتقی: و. 456 ـ 361  اســالمی، بینیجه ــزدی، مصــباح محم ــه ي ــاريخ و جامع ــدگاه از ت  دي

ــر فشــرده نقــدی يــزدی، مصــباح محمــدتقی: و. 305 ـ 275  قــرآن، ــوين: و. 267 ـ 13  مارکسیســم، اصــول ب  کــوهن، ســتانفوردا آل

 .116 ـ 109  انقالب، هایتئوری

 .55 ،(24) نور. 22
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 کـار خـود ٔ  اراده بـا کـه دانـدمـی آزادی موجـود را انسـان بلکـه نهـد؛نمـی وقعـی تـاريخ جبـر بـه اسـالم ماتريالیستها،

 .دارد را گردعقب امکان و رفتپیش توان و کندمی

 کارکردگرايان ٔ  نظريه ـ ج

 دارد، قــرار مارکسیســتی يــاتنظر مقابــل ٔ  نقطــه در گردد،بــازمی دورکهــايم بــه آن فکــری هایريشــه کــه نظريــه ايــن

ــارک  چراکــه ــر م ــد جامعــه اساســی تضــاد ب ــان، کــهآن حــال و داشــت تثکی ــادل کارکردگراي  ٔ  راچهــره ضــايتر و تع

 که بود معتقد دورکهايم.پندارندمی جوام  اساسی
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 اجتمــاعی کــار تقســیم لــیو اســت؛ «مکــانیکی بســتگیهم» اســاس بــر افــراد میــان روابــط اولیــه، و ابتــدايی جوامــ  در

 کـه جـوامعی در. داد اهـدخو سـوق «ارگـانیکی بسـتگیهم» سـمت بـه را افـراد کـه شـد خواهـد يزیتما ايجاد به منجر

 تشـديد کـار تقسـیم اگـر مـاا. شـد خواهـد حفـظ بسـتگیهم همچنـان باشـد، نرسـیده خود باالی حد به کار تقسیم هنوز

 .شد هدواخ« (انومی) اجتماعی کجروی» سبب امر همین و گرفت خواهد شدت نیز اجتماعی گسست گردد،

 بـه را جامعـه امـر همـین و جوشـدمی آن خـود درون از کـه اسـت اخالقـی نظـم دارای جامعـه کـه بود معتقد دورکهايم

 پنداشـت،می ناپـذيراجتناب یامـر را انقـالب کـه مـارک  بـرخالف. داد خواهـد سـوق بسـتگیهم و پـارچگیيک سمت

 جامعــه عــادی رونــد خـالف در کــه آوردنــدمی شـماربه اســت نايی امــری را انقـالب دورکهــايم، همچــون کارکردگرايـانی

 .پیونددمی وقوع به

ــی ــر يک ــان، از ديگ ــونز کارکردگراي ــود پارس ــر از. ب ــار او نظ ــه چه ــدمی مقول ــبب توان ــتگیهم س ــاع در بس ــود اجتم : ش

 .هاجم  و هانقش هنجارها، ها،ارزش

ــاارزش ــد ه ــا اصــول،: از عبارتن ــه صــفاتی و معیاره ــدارزش ک ــ و من ــدمی شــماربه وبمطل ــا. آين ــز هنجاره  قواعــدی نی

 بــرای...  و اقتصــادی سیاســی، اجتمــاعی، هــاینقش همچنــین. رونــدمی شــماربه ارزشــها بــه نیــل وســیله کــه هســتند

 و هنجارهــا هـا،ارزش ٔ  شــدهنهنهادي ٔ  مجموعـه هــا،جم  نهايـت در و نماينــدمی ضـروری جامعــه در همبسـتگی ايجـاد

 .روندمی شماربه هانقش

 را زمینـه محـیط، و هـاارزش میـان ناهمـاهنگی بـود، معتقـد کـهاسـت جانسـوننـام بـه پارسـونز،فردینظراتشارح

 در تغییـر بیرونـی منـاب  ـالف. دانـدمی تعـادل عـدم و ناهنجـاری منشـث را عامـل چهـار او. سازدمی فراهم انقالب برای

 ـج ،(رهبــران گــذاریبدعت م ــل) هــاتغییردرارزش رونــید منــاب  ـب ،(بیگانــه یايــدئولوژ يــک ورود ماننــد) هــاارزش
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(. فرهنگــی تهــاجم ماننــد)  محــیط در تغییــر برونــی منــاب  ـد ،(جمعیــت ازديــاد ماننــد)  محــیط در تغییــر درونــی منــاب 

 عوامل، اين با برخورد برای. شد خواهد جانبه چند نامناسب کارکرد جامعه،منجربه درون به عوامل اين ورود
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ــان ــدمی نخبگ ــیش در را راه دو توانن ــد پ ــان. 1: گیرن ــود آن ــا را خ ــرايط ب ــود ش ــق موج ــد وف ــه و دهن ــه، عنوانب  نمون

. 2. شـد خواهـد آنـان عتبـارا کـاهش سـبب امـر ايـن ترديـدبی کـه. ب ذيرنـد را فرهنگـی تهـاجم يـا وارداتـی ايدئولوژی

 .برنـد بهـره خـود پیـروزی رایبـ مناسـب ابـزار از بايـد ت،صـوراين در کـه نماينـد مقاومـت فشارها اين برابر در نخبگان

. رفـت خواهـد لسـؤا زيـر نظـام مشـروعیت نتیجـه در و شـد خواهـد مواجـه رکـود بـا آنـان قـدرت صـورت اين غیر در

 .ساخت خواهد فراهم انقالب برای را زمینه اقتدار، دادن دست از و قدرت تورّم بنابراين،

ــا ــابی در ام ــه ارزي ــد مــذکور نظري ــذيراجتناب اوالً کــه گفــت باي ــودن پ ــه ساســا کــه انقــالب، ب ــن ٔ  نظري  از دســته اي

 ايــن از ديگــر بخشــی در هچراکــ نــدارد؛ همخــوانی نظريــه ايــن هــایبخش ديگــر بــا دهــد،می تشــکیل را انديشــمندان

 اًيانیـ. اسـت شـده تثکیـد طشـراي بـودن فـراهم صـورت در آن بـودن ناپـذيراجتناب و انقـالب بـودن ضـروری بـر نظريه

ــرخالف ــه ب ــد جانســون، ٔ  نظري ــواره رون ــهبدين هم ــه گون ــیپیش او ک ــرده بین ــت، ک ــیش اس ــد پ ــت؛ نخواه ــه رف  بلک

. باشــد داشــته پــی در را انقــالب رونــد تشــديد و يبــاتیبی گــاه و يبــات گــاه توانــدمی حکــومتی نخبگــان پــذيریانعطاف

 نقـش ايـن کـهآن حـال و نیسـت قايـل چنـدانی نقـش انقـالب، رهبـر يـک فـردی خصوصیات برای وی اين، بر عالوه

 .گرفت ناديده انقالب، هایپردازینظريه در تواننمی را

ــون ــاب در جانس ــول» کت ــی تح ــالش ،«انقالب ــوده ت ــا نم ــن ت ــه اي ــريح را نظري ــاع آن از و تش ــد دف ــه. نماي  ٔ  مطالع

 ســوی از( 23.)دهــد سانعکــا خــوبی بـه را پردازاننظريــه از دســته ايــن نظريــات توانـدمی کتــاب ايــن مطالــب ٔ  مجموعـه

ــر ــن در نظرصــاحب انديشــمندان ديگ ــه، اي ــکال عرص ــراوان هایاش ــری ف ــه را ديگ ــن متوج ــدگاه اي ــدنموده دي ــه ان  ک

 (24.)بکاهد نظريه آن اعتبار از تواندمی
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 گراک رت و وارتوده ٔ  جامعه ٔ  نظريه ـ د

                                                           
 (.انقالب ٔ  پديده نظری بررسی) انقالبی تحول چالمرز، جانسون،. 23

 .200   انقالب، هایتئوری کوهن، استانفورد آلوين: و. 110   انقالب، هاینظريه در سیری ملکوتیان، مصطفی: ك. ر. 24
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 ٔ  تـوده نظريـه، ايـن اسـاس بـر. گرفتنـد پـی را هنظريـ ايـن کـه هسـتند شخصـیتی دو هـازر، کـورن ويلیام و آرنت هانا

 در .دارد وجـود آشـوبگر مختلـف هـایگروه هبـ آنـان پیوسـتن ٔ  زمینـه روهمینبـه اطالعنـد،بی سیاسـی مباح  از مردم

 يـا و گردنـدمی مـردم دسـت تآلـ آنـان و شـودمی کاسـته حکـومتی نخبگـان موقعیـت از يـا وار،توده ٔ  جامعه ٔ  نظريه

 نخبگـان، از برخـی منـاف  راسـتای در رو،ايـن از. گردنـدمی نخبگـان دسـت آلـت شـده، تهی خود يتهو از مردم ٔ  توده

 .اندازندمی راه به را اعتراضاتی يا و دهندمی شکل را اعتصاباتی آسانی، به

 تحلیـل در هـازر نکـور. اسـت اجتمـاعی بسـیج اسـت، برخـوردار خـا  جايگـاه از نظريـه ايـن در که مفاهیمی از يکی

 و ایتـوده ٔ  جامعـه ک رگـرا،ت ٔ  جامعـه سـنّتی، ٔ  همبسـته ٔ  جامعـه: شـماردبرمی را جامعـه نـوع چهـار انقـالب، از خود

ــالیتر ٔ  جامعــه ــین در. توت ــوع اول ــه جوامــ ، از ن ــوده بســیج ها،ســنت حاکمیــت دلیــل ب  جوامــ  در. داد نخواهــد رخ ایت

 ايـن از يکـی بـه جامعـه افـراد از يـک هـر و داد دنخواهـ رخ ایتـوده بسـیج قـدرت، مراکـز تعـدد دلیل به نیز گراک رت

 سـیجب امکـان ديگـر، جوامـ  نـوع دو در مـاا. درآورد خـود کنتـرل بـه را هـاتوده تـوانمی طريـق اين از. اندوابسته مراکز

 .دارد وجود ایتوده

 جــودو: باشــند رادا را ذيــل هــایويژگی کــه دهــدمی رخ جــوامعی در انقــالب کــه اعتقادنــد ايــن بــر پردازان،نظريــه ايــن

 منــاب  نیــز و معــار  هــایگروه حکومــت، منــاف  دارد، دســت در را تســلیحات کنتــرل و اجبــار توانــايی کــه حکــومتی

 (.وفاداری نظیر) معنوی و( تسلیحات نظیر) مادی

 شــکل تــاريخی دادرخ يــک اســاس بــر نظريــه ايــن: کــهآن( 25)اســت شــده وارد نظريــه ايــن بــر کــه انتقــاداتی جملــه از

 بر عالوه رساند؛ ايبات به ديگر هایعرصه در را آن تواننمی و گرفته

 ﴾ 49 صفحه ﴿

 شـود،می ایودهتـ انقالبـی رشـد باعـ  طبقـاتی يـا گروهـی پیونـدهای شـدن متالشـی کـه مطلـب ايـن ايبـات کهاين

 .است دشوار بسیار

 انقالب ٔ  شناسانهروان نظريه ـ هـ

 قــرار نخبگــان روی بــر را خــود تمرکــز بیشــتر و گیــردمی نظــر در را اجتمــاعی رفتــار از ديگــری ٔ  جنبــه ديــدگاه، ايــن

 :نمود خالصه بخش چهار در توانمی را زمینه اين در مطالعات. دهدمی
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 بـه بیشـتر مطالعـات نـوع ايـن در دهـد؛می قـرار خـود بـینذره زيـر را جامعـه ٔ  نخبـه يا رهبر شخصیت که مطالعاتی. 1

 گـاهی شـود،می امانجـ اشـخا  آن حامیـان توسـط مطالعـات ايـن غالـب کـه جـاآن از و شـودیم اشـاره افراد ٔ  سابقه

 .گیرندمی قرار اشاره دمور افرادی نیز افسانه حد تا بسا چه و است درو  و اغراق از پر هاآن هاینوشته

 شـمار بـه نظريـه ايـن حامیـان از يکـی عنوانبـه کـه سـورکین، دهـد؛می قـرار محـور را غرايز سرکوب که مطالعاتی. 2

 و سـري  ناگهـانی، نسـبتبه تغییـری انقـالب و اسـت هنجاربـه امـر يـک جامعـه در دگرگـونی کـه اسـت معتقـد رودمی

 خواهـد وقـوع بـه انقـالب نیزمـا او نظـر از. سـازدمی متحـول را جامعـه يـک ارزشـی نهادهـای کـه اسـت آمیزخشونت

 فـردی هایجنبـه روی بـر روکشـی اجتمـاعی سـتیه واقـ ، در. درآينـد بـه يکنـواختی از جامعـه هـایارزش که پیوست

 منفـرد وحشـی کـه خـود فـردی هایجنبـه همـان بـه انسـان و شـودمی برداشـته روکـش اين انقالب، در و است انسان

 .گرددبازمی است،

  ديــوي جیمــز ديــدگاه، ايــن اصــلی پردازنظريــه. متمرکزنــد فزاينــده توقعــات و انتظــارات افــزايش بــر کــه مطالعــاتی. 3

 بـر کـه يافـت دسـت جديـدی ٔ  نظريـه بـه دوتوکويـل نسـبی رفـاه و مـارک  ٔ  فزاينـده فقـر ٔ  نظريه دو از وی .است

 بـر رژيـم تـوان بگیـرد، صـلهفا آنـان واقعـی نیازهـای از و يابـد افـزايش افـراد توقعـات و انتظارات که چه هر آن، اساس

 مردم هایخواسته به گويیپاسخ

 ﴾ 50 صفحه ﴿

 واقعـی نیازهـای و هاخواسـته انمیـ شـکاف چـه هـر و شـودمی فـراهم انقـالب بـرای زمینـه ،روايـن از. يابدمی کاهش

 و معقـول انتظـارات بـرای معیـاری دادن از نهايـت، در نظريـه ايـن البتـه. شـد خواهـد بیشـتر انقالب عمق يابد، افزايش

 نشــده تعريــف و مــبهم ديــوي  جیمــز ٔ  نظريــه در رفتــه کــار بــه مفــاهیم واقــ  در و اســت عــاجز فزاينــده انتظــارات

 .هستند

: از عبارتنــد مــدنی هایخشــونت تــدگار، ٔ  نظريــه اســاس بــر. ورزنــدمی تثکیــد نســبی محرومیــت بــر کــه مطالعــاتی. 4

 و انديافتهســازمان هاخشــونت نــوع ايــن زيــرا شــود،می شــمرده اخیــر قســم از انقــالب. داخلــی جنــگ و توطئــه آشــوب،

: داشـت نظـر در را مـالك سـه يـدبا خشـونتی هـر ارزيـابی بـرای تـدگار نظر از .گیرندمی دربر را جامعه از وسیعی بخش

 .هاخشونت ينا در انسانی نیروی ضايعات و هاخشونت زمان مدت ها،خشونت در افراد میزان و حجم

 در کـه اسـت ايـن نظريـات از طیـف ايـن اشـکال ٔ  عمـده و اسـت شـده مواجـه مختلفـی هایچالش با نیز نظريات اين

 عوامـل و علـل بـه را خـود توجـه بلکـه پردازنـد؛نمی انقـالب يـا و اجتمـاعی دگرگـونی ٔ  مسـثله بـه خـود ايینه تحلیل
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 عوامـل و علـل بررسـی بـا مسـثله ايـن و اندسـاخته متمرکـز سیاسـی نخبگـان مقابـل در هـاتوده سـوی از خشونت بروز

 (26.)بود نخواهد سانيک انقالب يک بروز

 بانقـال بـا را هـاتئوری ايـن زا يـک هـر تـا نمايیـد تـالش گرديـد، مطـرح انقالب ٔ  ینهزم در که هايیتئوری به توجه با

 نشـان را هـاآن زا يـک هـر قـوت و ضـعف نقـاط تـاريخی، مهـم رويـداد ايـن اسـاس بـر و نمايید تطبیق ايران اسالمی

 .نمايید بح  را مطلب اين خود، دوستان با. دهید

 ﴾ 51 صفحه ﴿

 گیرینتیجه و خالصه. 4

 .هستند انقالب روند و فرآيند موجده، علل بیان متکفل انقالب هایریتئو. 1

 جسـمی تربیـت و متعلـی بـرای را ایويـژه اهمیـت داشـت، خـود ذهـن در را حکیمـان آرمـانی حکومـت که افالطون،. 2

 بــروز ســاززمینــه ار مســثله ايــن بــه تــوجهیکم و اســت شــده قايــل سیاســی نظــام يــک ت بیــت و تحکــیم در روحــی و

 .است دانسته فاضله ٔ  مدينه در وناامنی بآشو

 موجـود وضـ  از جزيـی يـا تمـام تغییـر در را انقـالب اهـداف و بـرده نـام انقـالب خصوصـی و عمومی علل از ارسطو. 3

 .است کرده خالصه نابرابری رف  نیز و

 را دارســرمايه فــزونروزا نــایغ و خــود فقــر بــا کــارگر آشــنايی و دانــدمی تولیــد روابــط از ناشــی را انقــالب مــارک . 4

 .است کرده معرفی کارگر ٔ  طبقه انقالب ساززمینه

 همـین و آمـد خواهـد دپديـ اجتمـاعی گسسـت جوامـ ، در کـار تقسـیم تشـديد بـا کـه اعتقادنـد اين بر کارکردگرايان. 5

 .شد خواهد اجتماعی رویکج بروز سبب امر

 مشــروط انقـالبْ وقـوع. باشـدمی «اجتمـاعی بسـیج» ،گــراک رت و وارتـوده ٔ  جامعـه ٔ  نظريـه در اساسـی مفـاهیم از. 6

ــه ــود ب ــن وج ــه حکــومتی: اســت عناصــر اي ــايی ک ــار توان ــرل و اجب ــاف م دارد، دســت در را تســلیحات کنت ــت، ن  حکوم

 .معنوی و مادی مناب  نیز و معار  هایگروه

ــات. 7 ــه نظري ــانهروان ٔ  چهارگان ــالب، ٔ  شناس ــه انق ــری ٔ  جنب ــار از ديگ ــاعی رفت ــرن در را اجتم ــردمی ظ ــتر و گی  بیش

 .دهدمی قرار نخبگان روی بر انقالب، از بح  در را خود تمرکز
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 در هـاآن ضـعف از حـاکی هکـ گرديـده وارد شـده، ارايـه انقـالب ٔ  پديـده پیرامـون کـه نظريـاتی بر بسیاری نقدهای. 8

 توجــه مـورد دينــی منظـر از انقـالب، ٔ  پديــده بعـدی، درس در اسـت بايســته رو،ايـن از. اسـت انقــالب ٔ  پديـده تبیـین

 هتـرب تبیـین در را مـا يانیـاً و اردنـد را انقـالب ٔ  زمینـه در ديگـر هـایتئوری ضـعف نقـاط اوالً کـه اینظريه گیرد؛ قرار

 .رساند خواهد ياری اسالمی انقالب

 ﴾ 52 صفحه ﴿

 پرسش. 5

 .نمايید تشريح بالانق ٔ  پديده درك در را انقالب هایتئوری نقش و کنید تعريف را نظريه يا تئوری. 1

 .کنید بیان را هانآ متوجه نقدهای نموده، تشريح را انقالب ٔ  پديده ٔ  زمینه در ارسطو و افالطون ٔ  نظريه. 2

 .کنید بیان را انقالب ٔ  پديده از مارک  شناختیجامعه تحلیل. 3

 کردند؟ اقدام مارک  ٔ  نظريه ترمیم به مارک ، تفکر پیروان چرا. 4

 .نمايید انبی را آن متوجه جدی نقدهای داده، توضیح را انقالب از بح  در يانکارکردگرا ٔ  نظريه. 5

 .نمايید ارزيابی ار ايشان ٔ  نظريه دارند؟ انقالب ٔ  پديده از تحلیلی چه هازر، کورن ويلیام و آرنت هانا. 6

 یست؟چ نظريه اين کلی اشکال. نمايید ذکر را انقالب ٔ  شناسانهروان ٔ  نظريه مطالعات محور چهار. 7

 بیشتر ٔ  مطالعه برای منابعی. 6

 .1364 ،4چ کبیر، امیر: تهران عنايت، حمید ٔ  ترجمه سیاست، ارسطو،. 1

 .1368 ،5چ فرهنگی، و علمی انتشارات شرکت[: جابی] روحانی، فؤاد ٔ  ترجمه جمهور، افالطون،. 2

 انتشــارات: هــرانت الیاســی، حمیــد ٔ  ترجمــه ،(انقــالب ٔ  پديــده نظــری بررســی) انقالبــی تحــول چــالمرز، جانســون،. 3

 .1363 ،1چ امیرکبیر،

ــثيیر)فرهنگی رهیافــت و اســالمی انقــالب محمــد، شــجاعیان،. 4 ــر ايــران اســالمی انقــالب ت ــهنظر ب  ،(انقــالب هــایي

 .1382 ،1چ اسالمی، انقالب اسناد مرکز: تهران

 ﴾ 53 صفحه ﴿
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 .1376 ،3چ نور، پیام شگاهدان انتشارات و چاپ مرکز[: جابی] انقالب، شناسیجامعه مجید، کاشانی،. 5

 .1381 ،2چ قوم ،: تهران طیب، علیرضا ٔ  ترجمه انقالب، هایتئوری استانفورد، آلوين کوهن،. 6

 .1361 حق، راه در ٔ  مؤسسه: قم تطبیقی، ايدئولوژی تقی محمد يزدی مصباح.» 7

 1361 حق، راه در ٔ  ؤسسهم: قم ايدئولوژيک، سنگرهای از پاسداری ــــــــــــــــــــــ،. 8

 اسـالمی، تبلیغـات ازمانسـ نشـر و چـاپ مرکـز[: جـابـی] قـرآن، ديـدگاه از تـاريخ و جامعـه ــــــــــــــــــــــ،. 9

 .1372 ،2چ

 .1367 حق، راه در ٔ  مؤسسه: قم مارکسیسم، اصول بر فشرده نقدی ــــــــــــــــــــــ،. 10

 [.تابی] صدرا، تانتشارا: قم تاريخ، و جامعه بخش اسالمی، بینیجهان بر ایمقدمه مرتضی، مطهری،. 11

 .1372 قوم ، نشر: تهران انقالب، هاینظريه در سیری مصطفی، ملکوتیان،. 12

 ﴾ 55 صفحه ﴿

 دینی منظر از انقالب پیدایش عوامل بررسی :سوم درس 

 : بتواند درس انيپا از پ  که رودیم انتظار دانشجو از

 دهد؛ توضیح را متعادل ایجامعه ادايج چگونگی. 1

 ند؛ک بیان را زمینه اين در اسالم نظر و تشريح را اجتماعی تحوالت ايجاد در دخیل عوامل. 2

 نمايد؛ بررسی اسالم ديدگاه به توجه با را اجتماعی بحران پیدايش هایزمینه. 3

 دهد؛ رقرا ارزيابی مورد را موجود وض  حفظ برای حاکم نظام هایانديشیچاره. 4

 .نمايد منعک  اجتماعی تحوالت بودن نزولی يا صعودی پیرامون را اسالم نظر. 5

 ﴾ 56 صفحه ﴿

 ﴾ 57 صفحه ﴿



  www.maarefbook.ir    انقالب اسالمی و ریشه های آن 

هام النَّاسَ اللَّهِ دَفْ ا وَلَوَُْال وَامِ ا لَّهاـدِّمَتْ بِـبَعْ ٍ بَعْضـَ لَوَاتٌ وَبِیَـ ٌ صـَ اجِدا وَصـَ ما فِیهَـا ياـذْکَرا وَمَسـَ رَنَّوَ کَ ِیـرًا اللَّـهِ اسـْ  لَیَنصـا

راها مَــن اللَّــها  و هــاصــومعه کــرد،نمــى دفــ  ديگــر بعــ  بــا را مــردم از بعضــى خــدا اگــر و( 27)عَزِيــز؛ لَقَــوِیٌّ اللَّــهَ إِنَّ يَنصــا

 بـه خـدا يقینبـه و شـدمـى ويـران سـخت شـود،مـى بـرده بسـیار آنهـا در خـدا نـام کـه مساجدى و هاکنیسه و کلیساها

 .است ناپذيرشکست نیرومند سخت خدا که همانا دهد،مى يارى کندىم يارى را او[ دين] که کسى

 مقدمه. 1

ــان از پــ  گذشــته، دروس در ــا آن تفــاوت و «انقــالب» ٔ  واژه تعريــف بی ــه اجتمــاعی، هــایحرکات ســاير ب  هاینظري

 هـر انـد،بوده انقـالب ونـدر و فرآينـد موجـده، علـل بیـان درصـدد کـه نظريـات اين. گرفت قرار اشاره مورد انقالب، مهم

 آن پیامــدهای و علــل و انقــالب حقیقــت کشــف مــدعی و اندســاخته معطــوف خاصــی ٔ  زاويــه بــه را خــود توجــه يــک،

 کـهآن ويژهبـه. انـدداده دسـت از را خـود اعتبـار و انـدگرديده مواجـه ایجـدّی نقـدهای بـا هـاتئوری اين ولی. اندگرديده

 تبیـین بـرای تـا دارد ضـرورت روايـن از اسـت؛ شـده توجـه کمتـر اعیاجتمـ هـایحرکت دينـی ابعـاد به نظريات اين در

 علـل داده، قـرار نظـر مـحمط دينـی منظـر از را حیصـح ٔ  نظريـه اسـالمی، انقـالب ويژهبـه و انقـالب، ماهیـت واقعیت

  مورد مختلف، جوام  در را پديده اين جاديا

 ﴾ 58 صفحه ﴿

 قـرار اجتمـاعی بحـران و تعـادل روی بـر را بحـ  تمرکـز ٔ  هنقطـ تـا اسـت بايسـته منظـور اينبـه. دهـیم قـرار بررسی

 .آيیم نايل انقالب، ويژه به و اجتماعی، تحوالت فهم به طريق، اين از و دهیم

 جامعه در تعادل. 2

ــه ــود، دارای جامع ــدت وج ــیّتی و وح ــی شخص ــدای و حقیق ــراد از ج ــت؛ اف ــالك و نیس ــود، م ــدت وج ــیّت و وح  شخص

 مشـترکی جهـت کـه هـاانسـان از گروهـی هـر کـه گفـت تـوانمـی بنـابراين،. اسـت آن دافرا اشتراك وجه آن، اعتباری

 رنـگ نـژاد، توانـدمـی مشـترك جهـت ايـن و سـازند؛مـی را «جامعـه» يـک مشترك، جهت همان اعتبار به باشند، داشته

 هرچیـز يـا و مـوطن ی،اجتمـاع پايگـاه اجتمـاعی، وظیفـه اجتمـاعی، وضـ  ملّیّـت، مذهب، و دين زبان، جنسیت، پوست،

 .باشد ديگری

ــاآن از ــه ج ــه، ک ــود، جامع ــی شخصــیّت و وحــدت وج ــدارد حقیق ــرد و ن ــت در ف ــه حقیق  نیســت، آن پیکــر از ایياخت

 و اختیــار عنصــر از وجــه،هــیچ بــه آن، بــر حــاکم حقــوقی و اقتصــادی سیاســی، نظــام پــذيرش و جامعــه يــک عضــويّت

                                                           
 .40 ،(22) حج. 27
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 ردّ را کشـوری تابعیّـت پیونـدد،مـی ديگـر ایجامعـه بـه و گسـلدمـی یاجامعـه از فـرد يک کهاين. نیست خالی انتخاب

 نظـام از و دهـدمـی در تـن ایحقـوقی و اقتصـادی سیاسـی، نظـام بـه و پـذيرد،یم را ديگـری کشـور تابعیّـت و کندمی

 ناپـذيراجتنـاب و قهـری جبـری، جامعـه، يـک عضـويّت قبـول کـهاين بـر اسـت دلیـل بهتـرين پیچـد،سرمی ديگری

 جـای دارد، ایانگیـزه اختیـاری کـار هـر کـه جـاآن از و اسـت اختیـاری جامعـه يـک عضـويّت قبـول واقـ  در. نیست

 فـردی هـر کـه،اين سـؤال ايـن اجمـالی جـواب چیسـت؟ خـا ّ ایجامعـه بـه پیوستن در هرفرد ٔ  انگیزه که سؤال اين

 اسـتقالل هـم توانـدنمـی کـه يابـددرمـی ودیز بـه ولـی اسـت؛ خـويش مصالح و مناف  تثمین و تحصیل درپی همواره

 را ممکن مصالح و مناف  هم و کند حفظ را خود فردی آزادی و

 ﴾ 59 صفحه ﴿

 جامعــه شــکیلت در و شــود متّحــد ديگــری فــرد بــا کــه اســت الزم نفــ ، صــیانت بــرای بلکــه کنــد؛تــثمین و تحصــیل

 خـويش منـاف  و قـوقح سـاير از قسـمتی و خـود یآزاد و اسـتقالل از بخشـی راه، ايـن در البتّـه و کنـدمساعی تشريک

 از حاصــل منــاف  مجمــوع اگــر و کنــدمــی مقايســه و محاســبه ایگونــهبه اقــدام فــرد کــه جاســتاين. بدهــد دسـت از را

ــه يافــت، آن از ناشــی مضــارّ مجمــوع از بیشــتر را جامعــه بــه ورود ــددمــی جامعــه ب  هــایمحــدوديّت و فتکــالی و پیون

 .رفتيپذ نخواهد خود بر را اجتماع یهاتيمحدود صورت، نيا ریغ در و دپذيرمی را اجتماعی

 شـده، منظور(کلمـه معنـایتـرينوسـی  بـه) معنـوی منـاف  هـم و مـادّی منـاف  هـم آن در کـه سنجش، و محاسبه اين

 امنظـ بـا فـرد کـهمینه)ناآگاهانـه آيـد،مـی پـیش مـوارد اغلـب در کـهچنان اسـت، ممکـن و باشـد آگاهانه است ممکن

 عضـويّت اختیـاری شپـذير بـر دلیلـی نـدارد، مخالفـت سـر و اسـت سـازگار جامعـه بر حاکم اقتصادی و حقوقی سیاسی،

ــه آن ــه جامع ــر ک ــاس ب ــوعی اس ــبه ن ــنجش و محاس ــه س ــورت ناآگاهان ــهص ــداست،می گرفت ــز ؛(باش ــن نی ــت ممک  اس

 تحـت احیانـاً و نادرسـت، و انديشـانهمخـا اسـت ممکـن و باشـد يافتـه انجـام نگـریژرف و بینیواقـ  سـر از و درستیبه

 اف منـ آنـان اک ريّـت يـا هجامعـ افـراد همـه کـه مـادام ن،يبنـابرا. باشـد حـاکم سیاسـی نظـام فريبکارانـه تبلیغـات تثيیر

ــه در عضــويّت ــد، آن مضــار از بیشــتر را خــود جامع ــواه و باشــد صــحیح شــانیداور و ســنجش خــواه، بدانن  نتیجــه خ

 .بود خواهد «متوازن» يا «متعادل» جامعه، باشد، واقعی واحوال اوضاع زا شانخبریبی و ناآگاهی

 را خـود عمـل ايـن آيـا اسـت، بـتم  پاسـخ اگـر ايـد؟پذيرفته برخـود را اجتمـاع در عضـويت هایمحـدوديت نیز شما آيا

 خـود وسـتاند بـا خصـو  ايـن در ايـد؟درآمده خـود اجتمـاع در عضـويت بـه ناآگاهانـه يـا دانیـدمی سنجیده و آگاهانه

 .شويد جويا نیز را ايشان نظر تا کنید وگوگفت نیز

 ﴾ 60 صفحه ﴿

 اجتماعی تحوالت جاديا عوامل. 3
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 سیاسـی، ؤونشـ جملـه از و مختلـف شـؤون در تحـوالت و اجتمـاعی زنـدگی گـرفتن شـکل موجـب کـه عواملی اصوالً

 :گرددمی تقسیم دسته چند به شود،می

 طبیعی عوامل ـ الف

ی شـکل آمـدن وجود به سبب عوامل از دسته اين  تغییـر موجـب هـانآ تغییـر شـده، جامعـه يـک بـرای زنـدگی از خاصـّ

 چـرا اسـت؛ وامـلع ايـن ٔ  جملـه از اقلیمـی و جغرافیـايی عوامـل. شـودمـی جامعـه آن هـایبرنامـه و روش سیستم، در

 را زنــدگی از نــوعی کننــد،مـی زنــدگی خــا  اقلیمـی شــرايط بــا زمـین از خاصــی ٔ  منطقــه در کـه مردمــی بــرای کـه

 زنـدگی نمونـه، عنـوان بـه کنـد؛نمـی ايجـاب چنـین نیسـت، فـراهم شـرايط آن کـه ديگـر مناطق در که کندمی ايجاب

 در کــه ردمــیم بـا طبیعــی طـور بــه کننـد،مــی زنـدگی يــخ از پوشـیده يــا کوهسـتانی سردســیر منـاطق در کــه کسـانی

 و اجتمــاعی زنــدگی مختلــف شــؤون در تفــاوت، ايــن و اســت متفــاوت کننــد،مــی زنــدگی گرمســیر و اســتوايی منــاطق

 از نیـز هـاطوفـان و هـاسـیل هـا،آتشفشـان نظیـر ديگـر طبیعـیِ حـوادث. گـذاردمـی اير نیز آنها سیاسی مسايل در حتی

 ايـن. باشـد هاانانسـ اجتمـاعی زنـدگی در تحـوّل سـاززمینـه توانـدمـی کـه اسـت اختیـاری غیـر طبیعـیِ عوامـل جمله

 کـهآن مگـر داد، تغییـر را هـاآن يـا و کـرد ريـزیبرنامـه هـاآن بـرای تـواننمـی روايـن از اسـت، یـاریاخت غیر عوامل،

 .دهند تغییر را خود اقلیمی شرايط کرده، کوچ ديگر ٔ  منطقه به ایمنطقه از ایعدّه

 هاانسان خود درون یِخداداد عوامل ـ ب

ــا تــا اســت داده قــرار انســان درون رد خداونــد کــه هســتند خــدادادی عــواملی عوامــل، از دســته ايــن  عوامــل کمــک ب

 عمدتاً، عوامل، از دسته اين از مراد. شود تحوالت پديدآمدن ساززمینه بیرونی

 ﴾ 61 صفحه ﴿

 از خــويش، فکــری و عقلــی ادراکــی، نیروهــای گــرفتن کاربــه بــا انســان کــه اســت نظــری و فکــری عقالنــی، عوامــل

 کــه هــايیتجربــه .شــود افــراد زنــدگی در تحــوالتی ســاززمینــه توانــدمــی دارد، طبیعــی شــرايط بــا کــه تعــاملی طريــق

 طريـق، آن از و انـدهکـرد کسـب طبیعـی عوامـل بـا کـردن نـرم پنجـه و دسـت طريـق از خود زندگی طول در ها،انسان

ــرده پــی علــوم رمــز و راز بــه ــدب ــد،آورده پديــد را صــنايعی نتیجــه، در و ان ــهبه ان ــثيیر تحــت ایگون  و ریفکــ عوامــل ت

 .است بوده عقالنی

 در هـاآن ضـعف و شـدّت میـزان کـه هرچنـد اسـت، فـراهم سـانيک طوربـه هاانسـان تمـام بـرای عوامل از دسته اين

 بـا تواننـدمـی و انـدعقالنـی و فکـری نیـروی دارای هاانسـان تمـامی ديگـر، عبـارت بـه باشد؛می متفاوت مختلف، افراد

 بـرداریبهـره هـایراه و ببرنـد پـی طبیعـت از رازهـايی بـه کـرده، کشـف را علـومی طبیعت، در خود تجربیات از استفاده
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 و مختلـف هـایتجربـه بسـتن کاربـه بـا تـوانمـی نیـز سیاسـی و اجتمـاعی زنـدگی در. آورند دستبه را طبیعت از بیشتر

 ايجـاد بـرای خـود فکـری نیـروی از تـاريخ طـول در هاانسـان. آموخـت را بهتـری هـایراه خطاهـا، و اشتباهات تصحیح

 داده، تغییـر را بشـر زنـدگی شـکل تـدريجبه توانـدمـی امـر ايـن. انـدکـرده استفاده آن شرايط بهبود و زندگی در تحوالت

 و هـادرخت انـواع فوايـد و کشـاورزی قـوانین از ابتـدا در کـه هايیانسـان نمونـه، عنـوان بـه. دهد سوق تکامل سمت به

 پیونـد چگـونگی هـا،درخت از بیشـتر بـرداریبهـره ٔ  نحـوه از تجربیـات، کسـب ايـر در تـدريجبه نداشـتند، اطالع کودها

ــف محصــوالت خاصــیّت و زدن ــ  مختل ــد مطل ــن. گرديدن ــات اي ــاززمینه تجربی ــدگی در تحــوالت از برخــی س  بشــر زن

 .گرديد

 وحی عامل ـ ج

 بـرای آن از توانـدمـین یکسـ هـر و دارد هاانسـان از خاصـی گـروه بـه اختصـا  کـه اسـت عواملی جمله از عامل اين

 .کند استفاده عظیم تحوالت ايجاد

 ﴾ 62 صفحه ﴿

 :شريفه ٔ  آيه اساس بر

رِينَ النَّبِیِّـینَ اللّـها فَبَعَـ َ وَاحِـدَۀً أامَّۀً النَّاسا کَانَ ما وَأَنـزَلَ وَمانـذِرِينَ مابَشِـّ  فِیمَـا النَّـاسِ بَـیْنَ لِـیَحْکامَ بِـالْحَقِّ الْکِتَـابَ مَعَهـا

 اخْتَلَفاـواْ لِمَـا آمَناـواْ الَّـذِينَ اللّـها فَهَـدَی بَیْـنَهامْ بَغْیًـا الْبَیِّنَـاتا جَـاتتْهاما مَـا بَعْدِ مِن أاوتاوها الَّذِينَ إِالَّ فِیهِ اخْتَلَفَ وَمَا فِیهِ فاواْاخْتَلَ

ات مَـن يَهْـدِی وَاللّها بِإِذْنِهِ الْحَقِّ مِنَ فِیهِ رَاطٍ إِلَـی يَشـَ تَقِی صـِ  را پیـامبران خداونـد پـ  بودنـد، يگانـه امّتـی مـردم( 28)م؛مُّسـْ

 اخـتالف هـم بـا آنچـه در مـردم میـان تـا فروفرسـتاد حـق بـه را[ خـود] کتـاب آنـان با و برانگیخت دهندهبیم و نويدآور

 خـاطر بـه آمـد، آنـان بـرای روشـن داليـل کـهآن از پـ  شـد، داده آنـان به[ کتاب] که کسانی جز و کند داوری داشتند

 بـه بودنـد آورده ايمـان کـه را آنـان خداونـد پـ . نکـرد اخـتالف آن در[ ک هـیچ] بـود میانشـان کـه[ حسدی و] ستم

 هـدايت راسـت راه بـه بخواهـد را هرکـه خـدا و کـرد هـدايت داشـتند اخـتالف آن در کـه آنچه حقیقت به خويش توفیق

 .کندمی

 زنــدگی درآغــاز، هاانســان زنــدگی. انــدبــوده ایاحــدهو امّــت زيســتند،مــی نواخــتيــک صــورتبه کــه اولیــه هایانســان

 شــدن پیچیــده علــوم، پیشــرفت ٔ  ســايه در کــه کنــونی هــایپیچیــدگی دوران، و عهــد آن در و اســت بــوده ایســاده

 نداشـته وجـود بشـر اجتمـاعی زنـدگی در آمـده، وجـود بـه زنـدگی مختلـف مسـايل شـدن تنیده درهم و اجتماعی روابط

 هـاآن محیطـی شـرايط و هاانسـان نهـاد در کـه باشـد طبیعـی عوامـل از دسـته آن بـه شـارها سخن اين شايد. است

                                                           
 .213 ،(2) بقره. 28
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 و فکـری نیـروی گـرفتن کاربـه بـا بشـر کـه اسـت بـوده هـايیتجربـه ٔ  سايه در و بسیارآرام آن تغییرات و داشته وجود

 مشـخ  را دوران آن نزمـا مـدت و تـاريخ قـرآن، البتـه. اسـت يافتـه دسـت آن بـه طبیعـت، روی بـر خـويش عقالنی

  منتهای و مبدأ و زمان نگاری،وقاي  صورتبه کهنیست قرآن دأب در زيرا است؛ نفرموده

 ﴾ 63 صفحه ﴿

 .است امور گونهاين ذکر از فراتر امری قرآن نزول از هدف اصوالً و کند معین زمانی جهت از را آن

 در آرام تحـوالتی جـاداي و طبیعـی عوامـل از گیـریبهـره و اولیـه دوران آن شـدن سـ ری از پـ  کـريم، قرآن تعبیر به

 نیسـت؛ همگـانی و عمـومی عـاملی عامـل، ايـن. گرديـد بشـر زنـدگی وارد «وحـی» نـام بـه جديدی عامل بشر، زندگی

 داشـت گسـیل مـردم سـویبه را پیـامبرانی متعـال، خداونـد. دارد الهـی انبیـای بـه اختصـا  که است الهی عاملی بلکه

 تـا شـد موجـب متعـال خداونـد ویسـ از پیـامبران ارسـال. کننـد حرکـت بـه وادار برانگیختـه، را افراد انذار، و رتبشی با تا

 و تبشـیر بـا سـويی از و برسـانند مـردم بـه بـود، فرمـوده وحـی هـاآن بـه متعـال خداونـد کـه را حقـی مطالب سويی از

 پیـام تـا بودنـد موظّـف هـیال پیـامبران ديگـر، رتعبـا بـه. کننـد ايجـاد مـردم در را مطالـب آن بـه عمل ٔ  انگیزه انذار،

 یحـاک انـذارها و تبشـیر ايـن. آورنـد وجودبـه هـاپیام ايـن بـرای درونـی قـوی اجرايی ضامن يک رسانده، مردم به را خدا

 غیــر در و شــد دخواهــ تــثمین هاانســان آخــرت و دنیــا ســعادت دســتورات، ايــن بــه عمــل صــورت در کــه اســت آن از

 .داشت خواهد پی در را آخرت و دنیا بدبختی و هالکت عذاب، در یگرفتار صورت،اين

 و انبیـا بع ـت بیـان بـه اسـت، آورده میـان بـه سـخن هاانسـان زنـدگی ٔ  اولیـه دوران آن از کـهآن از پ  متعال خداوند

رِينَ النَّبِیِّـینَ اللّــها فَبَعَـ َ: اســت پرداختـه آن از هـدف  النَّــاسِ بَـیْنَ لِــیَحْکامَ قِّبِـالْحَ لْکِتَــابَا مامَعَهاـ أَنــزَلَوَ وَمانـذِرِينَ مابَشــِّ

 بیـان کـه مـودفر نـازل را کتـابی نبیـا،ا از يـک هـر بـا همـراه متعـال، خداونـد آيه، از بخش اين مطابق. فِیه اخْتَلَفاواْ فِیمَا

 از بتـوان تـا دشـو شـناخته درسـتی بـه دارد، وجـود همـواره هاانسـان زنـدگی در کـه باطل و حقّ بايد. است حق ٔ  کننده

 .برداشت گام حق سویبه و گريخت باطل از طريق اين

 شناسـانجامعـه و تـاريخ ٔ  فالسـفه کـه آنچـه الهـی، اديـان و اسـالم ديـدگاه از کـه دريافـت تـوانمی گذشـت آنچه از

 بیان هاانسان اجتماعی زندگی تحوالت در مؤير عوامل تعیین برای

 ﴾ 64 صفحه ﴿

 بـوده، همگـان دسـترس در کـه اسـت بـوده عـواملی سلسـله يـک روی بـر عمـدتاً آنـان ٔ  تکیـه. نیست کامل اند،کرده

 تئـوری يـک بیـان مقـام در شـناسجامعـه يـک هرگـاه کـه اسـت طبیعـی. باشند داشته تجربه هاآن روی بر توانستندمی

 کـه اسـت اردیمـو از متعـارف اجتمـاعی عوامـل. بگیـرد کمـک اجتمـاعی هـایتجربـه از بايـد آن ايبات برای آيد،برمی



  www.maarefbook.ir    انقالب اسالمی و ریشه های آن 

 روايـن از و نیسـت کسـی هـر اختیـار در کـه اسـت امـوری از وحـی ولـی کننـد؛ تجربـه آن روی تواننـدمی پژوهشگران

 يـک عنوانبـه را آن توانـدمـی تنهـا بلکـه کنـد؛ تحقیـق وحـی تـثيیرات و ماهیّـت ٔ  دربـاره توانـدنمـی نیز شناسجامعه

 بـه تـاريخ ٔ  مطالعـه طريـق از توانـدمـی تنهـا شـناسجامعـه گـر،دي عبـارت بـه. دهـد قـرار مطالعـه مورد تاريخی عامل

ــايی ــرادی شناس ــردازد اف ــه ب  ــک در ک ــانی ي ــین زم ــادی چن ــتند اعتق ــطهبه و داش ــن ٔ  واس ــان، اي ــای اعتقادش  رفتاره

 ماهیـت و حقیقـت مـورد در کـه اسـت خـارج شـناسجامعـه کـار ٔ  حیطـه از ايـن امّـا. دادنـد انجام هم را آن با متناسب

 چـه» و «کـرد بايـد چـه» مـورد در تـا نیسـت دسـتوری فعالیـت شـناس،جامعـه يـک فعالیـت واق  در. کند همطالع وحی

 بخواهـد هـم اگـر شـناس،جامعـه پـ . اسـت توصـیفی فعالیـت يـک او، فعالیـت بلکـه آورد، میـان به سخن «کرد نبايد

 ولـی باشـد؛ تجربـه قابـل کـه ردگیـ بهـره توانـدمـی امـوری از دهـد، نشـان را کـاریراه اجتمـاعی، زنـدگی بهبود برای

 تجربـه قابـل ديگـران بـرای باشـد، شـده نـازل پیغمبـری بـر و باشـد داشـته عینیـت کـه زمـانی در حتی وحی، ٔ  پديده

 ديگــران بــرای تجربــه قابــل و اســت متعــال خداونــد و پیــامبر میــان بــاطنی و شخصــی ایرابطــه وحــی زيــرا نیســت،

 .نیست

 هـاآن فعالیـت ٔ  حـوزه ازيـر دانسـت، شناسـانجامعـه کـار در نقصـی عنـوان بـه وانتنمی را امر اين که داشت توجه بايد

 آنـان کـاری ٔ  هحیطـ در وحـی، نظیـر تجربـه قابـل غیـر امـوری بـه پـرداختن و اسـت تجربـه قابـل هـایپديده بررسی

 بهـا املیعـو چـه بـه ايـدب و اسـت مـؤير انسـان زنـدگی در عـواملی چـه واقعاً که سؤال اين به پاسخ در س  . باشدنمی

 بـرای تـوجهی قابـل بمطلـ نیـز اجتمـاعی شـناسروان بلکـه شـناس؛جامعـه تنهـانـه نمـود؟ احتـراز موانعی چه از و داد

 ارايۀ

 ﴾ 65 صفحه ﴿

 از قبیـل، ايـن از امـوری و وحـی ماهیـت شـناخت و اسـت تجربـی مسـايل هـارشته گونهاين فعالیت ٔ  حوزه چون ندارد،

 .است خارج تجربه ٔ  حوزه

ــرای کــه،نآ حاصــل ــواننمــی اجتمــاعی تحــوالت عوامــل بررســی ب ــه تنهــا ت ــی، عوامــل ب  و اقلیمــی طــی،محی ورايت

 ديگـری عامـل بـه ايـدب بلکـه کـرد؛ اکتفـا آن نظیـر امـوری و طوفـان آتشفشـان، قبیـل از طبیعـی و ناگهانی هایپديده

 حسـی هایتجربـه اوردهایدسـت بـر فقـط شـانتکیـه کـه دانشـمندانی ديـدِ از کـه عاملی داشت، توجه نیز «وحی» نامبه

 بـه کـه مـا رومـینه بـه. دارد و داشـته اجتمـاعی تحـوالت در زيـادی بسـیار نقـش عامـل ايـن. اسـت مانـده دور است،

 اجتمـاعی تحـوالت و دخـو زنـدگی در آن بـرای را مهمّـی نقـش بايـد داريـم، ايمـان آن پیامـدهای و آيـار و وحی وجود

 .بگیريم نظر در
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 انبیـا، بع ـت و رآنقـ بـه معتقـدان کـه اسـت چگونـه پـ . نیسـت ايبـات قابـل تجربه طريق از وحی عامل ترديد، بدون

 کنند؟می نظر اجتماعی تحوالت عوامل از يکی عنوان به آن به پذيرفته، را وحی

 اراده عامل ـ د

 تحـوالت دايجـا رد اساسـی نقشـی و گرديـد ذکـر ايـن از پـیش کـه عـواملی ديگـر، آسـمانی کتـب و کريم قرآن نظر از

 کنـار رد زيـرا شـوند؛ قلمـداد انسـانها تمـاعیاج و فـردی رفتـار تعیـین بـرای تامـه علّت توانندنمی کنند،می ايفا اجتماعی

 انتخـاب بـرای شـرايط کـه یصـورت در حتـی. دارد وجـود نیـز هاانسـان ٔ  اراده نـام بـه ديگر مهمّ عامل يک عوامل، اين

 تربیـت و تعلـیم چنـینمهـ و کنـد بیـان را آن نیـز وحـی دهـد، تشـخی  را نآ عقـل و باشد فراهم هاراه از يکی کردن

 ويشخ ٔ  اراده با تواندمی انسان هم باز لیکن باشد؛ فراهم نیز اريی عوامل و گیرد انجام هم

 ﴾ 66 صفحه ﴿

ــرخالف ــام ب ــیات تم ــن مقتض ــل اي ــار عوام ــد؛ رفت ــواه کن ــای خ ــل، آن مقتض ــای عوام ــته رفتاره ــدب شايس ــه اش  در ک

ــان رتصــواين ــی انس ــدم ــا توان ــويش ٔ  اراده ب ــرده، عصــیان خ ــاآن از ک ــرپیچی ه ــد س ــو و نماي ــاآن مقتضــای اهخ  ه

 .گیرد پیش در را صحیحی راه و نموده مقاومت آنها مقابل در تواندمی انسان که باشد ناشايست رفتارهای

 مــورد عامــل تــرينهمم واقــ ، در و شــد قايــل آن بــرای ایويــژه اهمیّــت بايــد کــه اســت عــواملی از يکــی اراده، عامــل

 را آنـان داده، قـرار مخاطـب هـاآن خـود ٔ  اراده ٔ  واسـطه بـه را هاانسـان همـواره الهـی انبیـای. باشـدمـی نیز انبیا تثکید

 عامـل يـا و انـدداشـته رفتـاری نچنـی او اجـداد و آبـا کـهاين بـرای را شخصـی گـاههـیچ و کردندمی توبیخ يا و تحسین

 صـورتدر فـردی هـر بـه کـه بودنـد معتقـد بلکـه کردنـد؛ نمـی مجـازات يـا تـوبیخ اسـت، کردهمی اقتضا چنین او اريی

 چـرا رسـاند، مجـازات بـه يـا کـرد، تـوبیخ بايـد ناشايسـت کـار انجـام صـورت در و شـود داده پاداش بايد نیک کار انجام

 همـواره کـريم قـرآن. رددا او سـوی از مختلـف رفتارهـای انجـام در ایکننـدهتعیین نقـش کـه اسـت شخ  ٔ  اراده که

 .دهدمی قرار نتحسی و تشويق مورد يا خطاب و عتاب مورد اراده، و مشیّت همین واسطه به را هاانسان

 اجتماعی بحران پیدايش هایزمینه. 4

 دارای تـدريج،هب حـاکم، اقتصـادی نظـام يـا و حقـوقی سیاسـی، نظـام کـه شـودمـی آغـاز هنگـامی «اجتمـاعی بحران»

 مــردم اک ـر يــا همـه متوجّـه کــه ضـررهايی و هـا،رنــج و دردهـا هـا،محــدوديت کـه شـود هــايیهنجارینابـه و مفاسـد

 هـایپـرده يـا و شـودمـی نآنـا عايـد کـه باشـد هـايینفـ  و هـا،خوشـی و هالذت ها،نصیب و هاحظ از بیشتر گردد،می

 همگـان کـه باشـد رفتـه سـويک بـه و شـده دريـده چنـان حاکمـه دسـتگاه نیرنـگ و فريب يا مردم خبریبی و ناآگاهی

 .اندبوده خسران دچار ابتدا از که دريابند
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 و اجتمـاعی بحـران منشـث توانـدمی برسـد، سـیطره و عمومیّـت از معـیّن ایدرجـه بـه اگـر زدگیخسران و غبن احساس

 ســر بــر و حــاکم امنظــ انــدازیبر انديشــه بــه را مــردم و باشــد «تــوازن» يــا «تعــادل» حالــت و وضــ  از جامعــه خــروج

 و پـايکوب را عمـومی  منـاف و مصـالح عمـد، و علـم سـر از حـاکم نظـام خـواه، بـرد، توانـد فـرو ديگر نظامی کارآوردن

 .باشد آورده راهمف را مردم حقوق شدن ضاي  ٔ  زمینه نیّت، سوت بدون و جهل سبب به چه و باشد کرده لگدمال

 :نمود خالصه ذيل موارد در توانمی را گردد مختلف جوام  در انبحر منشث تواندمی که مهمی عوامل

 فقر احساس ـ الف

. نیسـت معلومـاتی و اسـتعداد گونـههـیچ نیازمنـد آن شـناخت و فهـم زيـرا اسـت، زابحـران عامـل ترينمحسوس «فقر»

 ايـن برانگیزنـدگی .برنـدمـی رنـج ازآن و يابنـددرمـی يکسـان بـه را آن عـامی و عـارف بـزر ، و کوچـک مرد، و زن و

 کمبـود و نابسـامانی هـر از پـیش و بـیش اقتصـادی کمبودهـای و هـانابسـامانی رو،ايـن از. اسـت قـوی بسیار نیز عامل

 .آورنددرمی صدا به حاکم نظام برای را خطر زنگ ديگری

 ظلم احساس ـ ب

 دسـتگاه سـوی از کـه کننـد ساحسـا ولـی باشـند؛ برخـوردار کـافی رفـاه و تـنعّم از جامعـه اک ـر يـا همـه اسـت ممکن

 يـا مـادّی حقـوق از سـیاریب از و گرفتـه قـرار وتعـدّی ظلـم مـورد اند،دسـتگاه آن حمايـت مـورد کـه کسـانی يا حاکمه

 رفـاه و تـنعّم بـه ار آنـان متجـاوزان، و سـتمگران آن رفـتن میـان از کـه ایگونـه بـه انـد،گشـته محروم خويش معنوی

 .کندمی تثمین را کرامتشان و رمتح کهاين يا و رساندمی بیشتری

 ﴾ 68 صفحه ﴿

 جهانی حی یّت دادن دست از احساس ـ ج

 چنــدانی آبــروی و وجهــه از ملــل و اقــوام ســاير میــان در کــه کننــد احســاس جامعــه يــک افــراد عمــوم اســت ممکــن

 آزادی و اللاســتق کــه گیــردمــی قــوّت يــا و شــودمــی يافــت مردمــی نــزد در ويژهبــه احســاس ايــن. نیســتند برخــوردار

. باشـند گرفتـه قـرار ديگـری ملّـت قـوم اسـتعمار تحـت آشـکار، يـا پنهـان و باشـند داده کف از کمابیش را خود سیاسی

 افــراد از بعضــی طــرف از و باشــند داشــته هــم بخشــیرضــايت اقتصــادی و معیشــتی وضــ  اگــر حتّــی مردمــی، چنــین

 شخصـیت هتـک و حرمتـیبـی مـورد يـا اقتصـادی کشـیهبهـر و اسـت مار مـورد نیـز خـود جامعـه قشرهای يا هاياگروه

 بــه نسـبت را آنــان بنـدگی و بردگــی موجبـات کــه را، حـاکم نظــام و خیزنـد پابــه کـه نیســت بعیـد باشــند، نشـده واقـ 
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ــا ســازند، ســاقط اســت، آورده فــراهم بیگانگــان ــه ت  ســطح در را خــود عــزّت و عظمــت شــوکت، قــدرت، وســیله،اين ب

 .ازيابندب جهانی و المللیبین

 اخالقی و معنوی استکماالت از محرومیّت احساس ـ د

 اهلل صـلى)الهی ایانبیـ تعـالیم از عـام صـورت بـه کـه دهـدمـی دسـت کسـانی برای فقط و ندرت به بسیار احساس اين

 فتـهربرگ وافـی و کـافی بهـره( وآلـه لیـهع اهلل صـلى)اسالم پیـامبرگرامی هـایآمـوزه از خـا  هایگونـهبه و( وآله علیه

 ارجمنـدی و واال بسـیار هـایگـرايش و هـابیـنش گـرو در اجتمـاعی و فـردی زنـدگی بـودن انسـانی کـه بدانند و باشند

 حـاکم نظـام کـه ننـدک احسـاس اگـر کسـانی چنـین. آيـدنمـی حاصـل الهـی نواهی و اوامر از پیروی اير بر جز که است

 کمـاالت از هـاانسـان نمانـد دور جـز اینتیجـه کـه کنـدمـی اداره و تـدبیر چنـان را مـردم شـؤون و امور شان،جامعه بر

 کوشـند،مـی نظـام آن قوطسـ و تضـعیف در تواننـدمـی کـه جـاآن تـا و کننـدمـی قیـام آورد،نمـی باربـه وحقیقی باطنی

وَرش و اشـکال جمیـ  در را ظلـم باشـد، کـرده کنريشـه را فقر مفرو ، نظام اگر حتّی  و شـثن باشـد، سـاخته ابودنـ صـا

 .باشد بخشیده ارتقا و کرده حفظ را جامعه جهانی و المللیبین حی یّت

 ﴾ 69 صفحه ﴿

 معنـوی مصـالح نديشـها در کـه کسـانی شـمار ای،جامعـه هـر در و تـاريخی مقطـ  هـر در کـه داشت خاطر به بايد البته

 معیشــتی، و مــادّی رامـو از تفکیــک بـه امــور، گونـهايــن اهمیّـت و قیمــت و قـدر بــه و انـداخالقــی واالی هـایارزش و

 رو،ايـن از. اسـت انـدك بسـیار برنـد،مـی رنـج آيـدمـی پديـد زمینـه ايـن در کـه کمبودهـايی و هـانابسامانی از و واقفند

 متعــالی هــایزشار و معنــوی مصــالح از حمايــت و دفــاع انگیــزه بــه فقــط ایاجتمــاعی نهضــت کــهاين فــر  اگرچــه

 چنــین اجتمــاعی هــاینهضــت مــوارد اتّفــاق بــه قريــب اک ريّــت در لــیو نیســت؛ نــامعقول فرضــی آيــد، پديــد اخالقــی

 و دارنـد يکـديگر بـا اگسسـتنین و اسـتوار پیونـدی معمـوالً مـادّی مفاسـد و معنـوی مفاسـد کـه جـاآن از لکن،. اندنبوده

ــر در ــه ه ــه ایجامع ــار ک ــوی مفاســد دچ ــادّی مفاســد اســت، معن ــز م ــامّ شــیوع و رواج نی ــاعی لحانمصــ دارد، ت  اجتم

 مـادّی ضـعف نقـاط بـر د،باشـ مـردم اخالقـی و معنـوی حـال و وضـ  اصـالح تنها شاننهايی هدف اگر حتّی توانند،می

ــه معیشــتی و ــد انگشــت جامع ــد تثکی ــا و بگذارن ــه ب ــر ارائ ــدالتیبی و فق ــو اقتصــادی ع ــه در دموج ــروعیّت جامع  و مش

 طريــق، اينبــه و آورنــد، چــرا و وچــون هشــبه و شــکّ محــل در را حــاکم حقــوقی و اقتصــادی سیاســی، نظــام حقانیّــت

ــا را فراوانــی جماعــات  را آن فروپاشــی و حــاکم نظــام ارکــان تزلــزل موجبــات و ســازند همداســتان و همدســت خــود ب

 .آورند فراهم
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 مـادّی ضـعف نقـاط از بـرداریبهـره نیسـت، مقبـول «کنـدمـی توجیـه را وسـیله هدف» اصل هرچند اسالمی، ديدگاه از

 مشـروع و وجّـهم دلیـل دو بـه اسـت، معنـوی اصـالحات اصـلیش هـدف کـه ایاجتماعی نهضت کردن پابر برای جامعه

 :است

 شـؤون و امـور جمیـ  اصـالح کـهبل ندارنـد؛ کـار و سـر هـاگاهپرسـتش و معابـد بـا فقـط الهی اديان اساساً کهآن نخست

 يــک ٔ  اقامــه کــهایگونــهبه انـد،دهکــر قصــد را اخــروی و دنیــوی معنـوی، و مــادّی اجتمــاعی، و فــردی از اعــمّ حیـات،

 مـادّی شـؤون و امـور جملـه از و هـا،انسـان زنـدگی شـؤون و امـور همـه اصـالح مستلزم مطلوب، و الهی اجتماعی نظام

 معیشتی و

 ﴾ 70 صفحه ﴿

 .است یانآدم تکمیل و اخالق مکارم تتمیم و نفوس تهذيب مذکور، نظام اعالی هدف اگرچه است، آنان

 زنـدگی در تـریواسـطهبی و ترمسـتقیم تـثيیر کـه علّـت ايـن بـه بیشـتر اقتصـادی، هاینابسامانی و کمبودها که،آن دوم

ــردم ــد، م ــه دارن ــب ب ــوس و ترمحســوس مرات ــاير از ترملم ــا س ــانابســامانی و کمبوده ــابراين،. هســتند ه ــی بن ــدم  توانن

 معنـوی، هـاینابسـامانی و کمبـود کـهآن حـال و ،آورنـد پديـد همگـانی قیـام و جنـبش برای فراگیر و نیرومند ایانگیزه

 کــه اســت ایوســیله جــا،اين در ی،اقتصــاد عــدالتیبی و فقــر ارائــه. نــدارد را ایقــوی عــام انگیــزه چنــین ايجــاد قــدرت

 .ندارد ناسازگاری و منافات گونههیچ هدف، با آن از استفاده

 دارنــد، عمیــق هــايیعاملت و محکــم هــايیتباطار هــم بــا اجتمــاعی نهادهــای چــون کــه داشــت توجــه بايــد چنــینهم

 و فقـر در کـه کسـانی طبیعـی طوربـه. سـازدمـی فسـاد خوشدسـت نیـز را سـايرين ها،ازآن يک هر در آمده پديد مفاسد

 و آرا واجـد و ماننـدمـی بهـرهبـی کـافی و صـحیح تربیـت و تعلـیم از زننـد،مـی پـا و دسـت اقتصـای و مادّی محرومیّت

ــد، ــالق، عقاي ــز و اخ ــال نی ــردی افع ــاعی و ف ــد اجتم ــت و فاس ــدمی نادرس ــن. گردن ــراد اي ــتندکهه اف ــت س ــت آل  دس

 تـرينبزر  بسـاچه و شـوندمـی آنـان پلیـد اهـداف پیشـرفت ٔ  وسـیله و خـائن و کـارفريب مرداندولت و مدارانسیاست

ــر رد را شــانخود ســعادت و خیــر کــه شــوندمــی ایگرانــهاصــالح اجتمــاعی هــاینهضــت و اصــالحات راه ســدّ . دارد ب

 (.نیست تخلّف قابل غیر و قطعی مفاسد، ساير ايجاد در محرومیّت، و فقر عامل تثيیر که کنیممی تثکید)

 وضـ  سـاختن ماننابسـا در توانـدمـی نیـز مـردم از تـوجهی قابـل بخـش اخالقـیِ و معنـوی سـقوط و فرهنگی انحطاط

. باشــد داشــته قــاط  تــثيیر آن بــر حــاکم سیاســی و قــوقیح نظــام کشــیدن تبــاهی بــه و جامعــه اقتصــادی و معیشــتی

 نـواعا اجتمـاعی زمینـه باشـند، گسـترعـدالت و بخـشرفـاه تواننـد نمـی کـهاين بـر عالوه کفايت،بی يا ناصالح دارانزمام

 عقیدتی، مفاسد اقسام و
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 ﴾ 71 صفحه ﴿

 يـک از و دارنـد یونـدپ يکـديگر بـا ونگونـاگ فسـادهای کـه شـودمـی مالحظـه. سـازندمـی مهیّا نیز را عملی و اخالقی،

 .کنندمی سرايت ديگر نهادی به نهاد

 موجود وض  حفظ برای حاکم نظام هایانديشیچاره. 5

 جويـد؛مـی سـود ذيـل ريـقط سـه از خـود مقـرّرات و احکـام از اطاعـت به مردم ساختن وادار برای جامعه بر حاکم نظام

 اســت، مــردم اتّفــاق بــه قريــب اک ريّــت يــا همــه عصــیان عــدم و عــتاطا گــرو در حــاکم نظــام بقــای و يبــات چــون و

 موجـود وضـ  حفـظ و خـود موقـف و موضـ  تحکـیم و تقويـت منظوربـه نظـام هـر کـه را هـايیانديشـیچـاره توانمی

 :نمود خالصه شیوه سه اين در کند،می

 نظامی نیروهای از استفاده ـ الف

ــر ــرای نظــامی ه ــوگیری ب ــردم عصــیان از جل ــ و م ــت رایب ــان اطاع ــه از آن ــود، هایبرنام ــاب خ ــی » از یش،کم  و «پل

ــروی دو کــه «ارتــش» ــد،قهريّه عمــده نی ــدمــی اســتفاده ان ــا و کن ل ب ــه توســّ ــ زور، و خشــونتب  درهــم را مــردم درتق

 کمتـری واطمینـان اعتمـاد خـود آينـده بـه و مـردم بـه کـه ایحاکمـه دسـتگاه هـر رو،ايـن از. کنـدمـی خرد و کوبدمی

 .سازد افزون را خود امنیّتی و انتظامی تسلیحاتی، نظامی، قدرت تا کوشدمی بیشتر باشد، داشته

 اقتصادی قدرت از استفاده ـ ب

ــدرت ــادی ق ــی اقتص ــرينبزر  از يک ــؤيّرترين و ت ــای م ــده نیروه ــده و برانگیزن ــت بازدارن ــه. اس ــدرت هرچ ــتگاه ق  دس

 زانمیـ بـردن بـاال بـه را مـردم توانـدمـی بهتـر مزبـور دسـتگاه د،باشـ بیشتر اقتصادی هایمؤسّسه و هاسازمان بر حاکمه

 و هـاکارگـاه و هـاکارخانـه در ردنکـ تعطیـل از يـا و درآمدنويددهـد بـر مالیّـات وکاسـتن ها،نرخ تقلیل يا ت بیت اشتغال،

 بر کارگران، کردن بیکار

 ﴾ 72 صفحه ﴿

 هـاتطمیـ  ايـن بـا و ندبترسـا صـنفی هـایاتّحاديّـه دنبـر میـان از و شـکن،اعتصـاب کارمندان و کارگران آوردن سرکار

ــدها و ــان تهدي ــوادار را آن ــق و ه ــود مواف ــد خ ــا کن ــی راهــیهم از کم،دســت ي ــا عمل ــانمخ ب ــر نظــام الف . دارد حــذر ب

 منـاف  تطمیـ  و تـامین بـا توانـدمـی باشـد، داشـته عظیمـی اقتصـادی و مـالی امکانـات اگـر حاکمـه دستگاه همچنین،

 .ازدس همراه و همرأی خود با را، جامعه نفوذذی و ممتاز برجسته، افراد زا بسیاری مادی

 فکری نیروهای از استفاده ـ ج
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ــدمی حاکمــه دســتگاه يــک هســتندکه نیروهــايی کارآمــدترين و ســودمندترين فکــری نیروهــای ــار در توان  داشــته اختی

 «قدرتمنـد» دهنـد، انجـام تواننـدمـی کـه کـاری نهايـت اقتصـادی، و نظـامی نیروهـای کـه دلیـل اينبه کمدست باشد،

ــاختن ــتگاه س ــه دس ــت، حاکم ــال اس ــهآن ح ــای ک ــده» نیروه ــتگاه «باورانن ــه دس ــم را، حاکم ــدرت» ه ــم و «ق  ه

ــرين نظــام، يــک داشــتن «مشــروعیّت» و بخشــدمــی( 29)«مشــروعیّت» ــات ضــامن بهت  نیروهــای. اســت آن بقــای و يب

 معنــای ترينوســی  بــه ـــ «پــرورش و آمــوزش» نهــاد هــارچوبدرچ کــه هســتند نیروهــايی ٔ  همــه باوراننــده، و فکــری

 در نفـوذ و جامعـه افـراد تربیـت و تعلـیم انـدرکاردسـت ـ شـودمـی هـم( «گـریآوازه)»  يـا «تبلیغات»  شامل که کلمه

 و منــاف  جهـت در و فکـری نیروهــای از اسـتفاده بـا حـاکم نظــام کـه هـايیازفعّالیّـت بعضــی. آناننـد باورهـای و عقايـد

 :است شرح اينبه دهد،می انجام خود هایخواسته

ــه مــردم اغفــال. 1 ــايق کتمــان وســیله ب ــب؛ نشــر و جعــل و حق  و مفاســد از ردممــ عمــوم آگــاهی کــه جــاآن از اکاذي

 دارد امکـان کـه جـايی تـا کوشـدمـی همـواره نظـام ايـن نیسـت، حـاکم نظـام سـود به جامعه در موجود هایناهنجاری

 آشـنايی و آگـاهی ظـامن يـک صـالحیّت عـدم بـه مـردم از بعضـی شـکّ بـدون. دارد نگـاه خبرییب و جهل در را مردم

 نظام بنابراين. دارند
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 بـه بگیـرد، را دردنـاك قحقـاي شـیوع و انتشـار جلـوی و کنـد خبـر بـی هـاواقعیت بـه نسـبت را مـردم بتوانـد اگر حاکم

 .است شده نائل بزرگی موفقیّت

 همـان بـه مفاسـد کـه ب ندارنـد ایدسـته هـر و نبرنـد راه فاجعـه وسـعت و عمـق بـه مـردم کـهاين ایبـر منظور، اينبه

 دارد،مـی پوشـیده و پنهـان را دردنـاك حقـايق حـاکم نظـام اسـت، محـدود و منحصـر آگاهنـد، آن از آنـان کـه قلمروی

 و آرا هـا،خواسـته تثيیدکننـده هکـ را اتواقعیّـ از مقـدار آن چنـین،هم. پراکنـدمـی جـاهمـه و سـازدبرمـی فراوانی اکاذيب

 مشـکالت و مسـايل رفـ  و حـل کـه کنـدمـی وانمـود چنـین گـويی،گزافـه و اغـراق با نیز، و کند؛می بیان اوست اعمال

 و جهــانی و المللــیبــین احــوال و اوضـاع همــه نظرگــرفتن در بــا و پــذيردمـی انجــام زودی بــه و نیســت دشــوار چنـدان

 .است مطلوب نسبتاً نیست، مطلوب کمال به اگر جامعه لحا و وض  کل،طوربه

ــد کــه عقايــدی و آرا تــرويج و اشــاعه. 2  میــان از کــه کنــدمی تــالش پیوســته حــاکم نظــام اســت؛ موجــود وضــ  مؤيّ

 و برگزينـد اسـت، موجـود وضـ  تثيیـد بیـانگر کـه را هـاآن گـون،گونـا هـایمسـلک و کتـب و مذاهب اديان، هایآموزه

 جـاآن از الهـی، جبـر يـا و تـاريخی جبـر اجتمـاعی، جبـر طبیعـی، جبـر از اعمّ جبرگرايانه، هایآموزه. کند رويجت و اشاعه

                                                           
 .است امروز سیاسی فرهنگ در آن رايج معنای بلکه نیست؛ آن اسالمی اصطالح جا،اين در ،«مشروعیت» از منظور. 29
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 کـه شـکلی و صـورت هـر بـه حـاکم، هـاینظـام همـه بـرای دهنـد،می جلوه ناپذيراجتناب و ضروری را موجود وض  که

 .باشندمی سودمند باشند،

لطان» ،«قیصـر بـه را قیصـر کـار و واگذاريـد، خـدا بـه را خدا کار» قبیل از هايیآموزه همچنین،  چـه» و «اللّـه ظـلّ السـّ

. شــوندمــی تکــرار دايــم، طوربــه مفیدنــد، موجــود وضــ  حفــظ و تثيیــد بــرای کــه ،«شــاه فرمــان چــه يــزدان، فرمــان

 بـه خیانـت را «یملّـ» اصـطالح بـه دولـتِ بـه خیانـت کـه افراطـی، و آمیـزمبالغـه( 30)«گرايیملّت» مانند هايیايدئولوژی

 و شماردمی «ملّت»
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ــز،( 32) «نژادپرســتی» و( 31)«پرســتیوطــن» ــه نی ــار ســبب ب ــايج و آي ــوبی نت ــدمی کــه مطل ــرای توانن  حــاکم هــاینظــام ب

 .شوندمی واق  تبلیغ و تثکید مورد آورد، باربه

ــه تضــعیف. 3 ــتقامت روحی ــت؛ و اس ــام مقاوم ــاکم نظ ــرای ح ــهآن ب ــم ک ــ و فرصــت ه ــرداختن المج ــ پ ــايل هب  و مس

 سـوق وارفتگـی و سسـتی نبلـی،ت بـه را آنـان هـم و بگیـرد جوانـان، ويژهبـه و مـردم، از را سیاسی و اجتماعی مشکالت

 امـور گونـهايـن بـه کـه کسـانی. کنـدمـی را اسـتفاده کمـال مخـدّر موادّ و الکلی، مشروبات فحشا، فجور، و فسق از دهد

 دسـتگاه بـا تزاحمـی و تضـادّ و دشـ خواهنـد درآخـور سـر و همّـتدون طلـب،راحت ون،زبـ طبیعـی طوربـه شـوند، معتاد

 .داشت نخواهند حاکمه

 نظــام عقايدشــان؛ و آرا يــا آنــان اســتهزای و مســخره و آنــان کــردن مــتّهم و مخالفــان و رقیبــان بــه تبلیغــاتی حملـه. 4

 تعـداد ازديـاد مـان  و ددهـ کـاهش مـردم در را خـود مخالفـان و رقیبـان کـالم نفـود و سـخن تـثيیر کـهاين برای حاکم

 و اهــداف داشـتن هبــ مـتهّم را آنـان دهــد؛مـی سـازمان را آنــان ضـدّ بــر عظیمـی تبلیغـاتی هجــوم شـود، طرفدارانشـان

 بـه خـائن ،جاسـوس دشـمن، پـنجم سـتون بیگانـه، مـزدوری پرسـتی،اجنبـی فريبـی،عـوام طلبـی،فرصـت شوم، مقاصد

 .گیردمی ااستهز و مسخره باد به را عقايدشان و آرا يا آنان صیتشخ و کندمی... و وطن و ملّت

 نفسـانی دواعـی کـهاين يـا باشـند مصـلح راسـتی بـه کـهاين از اعـمّ را، خـود دشمنان و حريفان جامعه هر سیاسی نظام

 عنـاوين نـدهمان اسـت، منفـی عـاطفی و ارزشـی بـار دارای کـه خوانـدمـی عنـاوينی و القـاب بـا باشند، داشته شیطانی و

                                                           
 .nationalism= ناسیونالیسم. 30

 .chauvinism= شووينیسم. 31

 .racism= راسیسم. 32
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 کمونیسـت و فاشیسـت ،(شـرق هـوادار يـا شـرقی جوامـ  در) مرتجـ  کار،محافظـه فئـودال، و خـان بورژوا، و دارسرمايه

 (.غرب طرفدار يا غربی جوام  در)
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 و ،دهـدمـی جلـوه قـانونی و مشـروع را خـود هـم افزايـد،مـی خـود قـدرت بـر هم قبیل اين از هايیفعّالیّت با حاکم نظام

 گیـریبهـره بـا کـه يابـدمـی دسـت اغراضـی بـه خالصـه، و کنـدمی محبوبیّت و آبرو، و وجهه حی یّت، و شثن کسب هم

 .نیست پذيرامکان اغرا  آن به نیل «بازدارنده و برانگیزنده» و «کننده مقهور» نیروهای از صِرف

 نتوانـد و نباشـد قصـودم بـه وافـی نیـز یروهـان ايـن مجمـوع از اسـتفاده حتّـی کـه دارد وجـود امکـان ايـن همیشه ولی،

 در ويژهبـه و معاصـر دنیـای در خصـو به حـاکم، هـاینظـام رو،ايـن از. شـود مـان  بحرانـی مرحله به ورود از را جامعه

 دوسـتانه مناسـبات هـاابرقـدرت بـا يعنـی خـود؛ از تـربـزر  هـایقـدرت بـا کـه کننـدمی کوشـش پیوسـته سوم، جهان

 هـایپیمـان. يابنـد هـايیر هالکـت و سـقوط ورطـه از آنـان، مـدد بـه بحرانـی، و سخت درروزهای بتوانند تا کنند برقرار

 عمومـاً و ـ کنـدمـی منعقـد خـود از قدرتمنـدتر هـاینظـام بـا سیاسـی نظـام هـر کـه ایعديـده نظـامی غیـر و نظامی

 .آيندمی کاربه یداخل هایطغیان و هاعصیان فرونشاندن برای فراوانی حدّ تا ـ آورنداسارت

ــا حــاکم نظــام بقــای و يبــات میــزان  مــذکور نیروهــای از داشــتن بهــره و ســاختن هماهنــگ در آن موفقیــت میــزان ب

ــی دارد؛ مســتقیم نســبت ــزان ول ــن می ــت اي ــز موفقیّ ــولبی نی ــ روزی ســرانجام و نیســت اف ــه وارد هجامع ــی مرحل  بحران

 بـه نگـردد، «کامیـابنا» يـا «متوقّـف» حـاکم نظـام هـایديشـیانچـاره و تـدابیر ايـر بـر اگـر نیـز، بحـران. شـد خواهد

 .داد خواهد پايان حاکم نظام سیاسی حیات به که شد خواهد منتهی ایاجتماعی دگرگونی

 واقعیـات بـه توجـه بـا اتـ نمايیـد تـالش. شـودنمی گرديـد، ذکـر کـه مـواردی بـه منحصـر فکـری، نیروهای از استفاده

 کنــد،می کمـک سیاسـی هـاینظام ت بیــت بـه کـه را ابزارهـا ايــن از ديگـر برخـی د،بريـمی ســر بـه آن در کـه جهـانی

 .گذارد شما روی پیش را تریدقیق نتايج تواندمی زمینه اين در دوستان با وگوگفت. برشماريد
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 اجتماعی تحوالت سیر. 6

ــدبوده انســانى جوامــ  در تحــوالتى شــاهد مختلــف، هــایزمان در همــواره، هاانســان ــا و ان ــاريخ کــه جــاآن ت  نشــان ت

 آغــاز از کـه يافـت تـواننمی را اىجامعـه و اسـت داشـته وجـود اسـت نا، بـدون جوامـ ، تمـام در تحـوالت ايـن دهـدمى

 بـا تـاريخ، فیلسـوفان و شناسـانجامعه. باشـد نـداده رخ آن در دگرگـونى و نوسـان بـوده، يکنواخـت انجـامش تا پیدايش

 از اســت، مندضــابطه تحــوالت ايــن آيــا کــه انــدکرده مطــرح را بح ــى انســانى، جوامــ  در هــادگرگونی ايــن بــه توجــه
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ــانونى ــروی مشــخ  ق ــد،می پی ــاب  و کن ــیّن مســیر يــک ت ــا اســت مندضــابطه و مع ــن اينکــه ي  خطــوط تحــوّالت، اي

 .کرد ترسیم خاصی، جهات با را مشخصى منحنى آن، اساس بر تواننمی که کندمى ترسیم را نامنظمى

 خــود لــیکن اســت؛ مندضـابطه انىانســ جوامــ  هـاىحرکت کــه اندشــده معتقــد االجتمـاع علــم فیلســوفان از هـايىگروه

 و ارگانیسـم يـک ٔ  منزلـه بـه اىجامعـه هـر کـه اعتقادنـد ايـن بـر برخـی. هسـتند مختلفى هاىگرايش داراى نیز اينان

 سـقوط نهايـت در و نحطـاطا توقـف، رشـد، دوران آن از پـ  و شـودمى متولـد روزی کـه اسـت اىزنـده موجود همانندِ

 تـوانمی انسـان بـا آن ٔ  قايسـهم اسـاس بـر و کنـدمی طـی را مراحـل ايـن هـم اىجامعه هر. کندمی تجربه را مر  و

 يـک از يعنـى اسـت؛ ننـدما دايـره حرکـت جامعـه، حرکـت کـه معتقدنـد ديگـر برخـی. نمـود نیـز بینیپیش آن مورد در

 مجــدداً و گرددبــازمى لاو نقطــه همــان بــه ســ   و دهــدمى انجــام را دورى حرکــت يــک شــود،مى شــروع اىنقطــه

 نظريـه» عنـوان بـه ونـاني قـديم فیلسـوفان بـین در سـابق از نظريـه ايـن. شـودمى تکـرار ديگر بار دورى حرکت همین

 اىنقطـه يـک زا و اسـت مـارپیچى حرکتـی جامعـه، حرکـت کـه معتقدنـد نیـز ديگـری گـروه. اسـت بـوده مطرح «ادوار

 يـک بـه بلکـه رسـد،ىنم نقطـه آن عـین بـه ولـى کنـد؛مى حرکـت نقطـه آن بـه بازگشـت جهـت در و شـودمى شروع

 ديگری دور مجدداً و رسدمى آن با محاذی ٔ  نقطه
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 آن محــاذی اىهنقطـ بلکـه نیسـت، دوم و اول نقطـه عـین ولـى اســت؛ نقطـه همـان بـه بازگشـت جهـتش کـه زنـدمى

 .است

 عنـوان بـه بخواهـد نظريـات ايـن از يـک هـر اگـر کـه اسـت گرديـده مطرح نیز ديگری نظريات نظريات، اين بر هعالو

 دشـواری بـه نـابراينب. بـود خواهـد دشـوارى و سـخت کـار بسـیار شـود، تطبیـق جوام  همه بر حاکم و کلّى نظريه يک

 يـک بـا جهـت، يـک هبـ جوامـ ، ٔ  مـهه و اسـت کلـى قـانون يـک تـاب  انسانى جوام  تمام تحوالت که گفت توانمی

 .اندکرده حرکت مشابهی ٔ  برنامه طريق از و وض 

 کـل بـرای بلکـه اى،جامعـه هـر بـراى تنهـا نـه آن، اسـاس بـر کـه گرديده مطرح اىنظريه اخیر، اعصار در میان اين در

 يـک در جامعـه يـمدا طوربـه کـهاين از اسـت عبـارت قـانون آن و اسـت شـده گرفتـه نظـر در قـانونى انسـانى ٔ  جامعه

 شـده، يافـت زمـین ٔ  کـره ايـن در کـه روزى از انسـان ترتیـب، اينبـه. کنـدمى حرکـت کمـال به رو و صعودى منحنى

 و باشـد داشـته وجـود زيگزاگـى هـاىحرکت تـاريخ، طـول در اسـت ممکـن البتـه. اسـت کرده شروع را صعودی حرکتى

 بـه رو آن منحنـى و دارد صـعودى حرکـت يـک همیشـه جامعـه، ايـن کـلّ لـیکن باشـیم، هـم نـزول و اافـول شـاهد ما

 تکـاملى حرکـت يـک را عـالَم حرکـت آنـان و اسـت شـده مطـرح هامارکسیسـت سـوی از بیشـتر نظريـه، ايـن. باالست

 مـادى کمـالی گیـرد،مى نظـر در مارکسیسـم مکتـب نظیـر مـادّى مکتـب يـک کـه کمـالى کـه است طبیعی و دانندمى
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 بازگشـت حقیقـت، در و. اسـت اقتصـاد بـر اينـان اصـلى تکیـه هـم مـادى کمـاالت بـین رد و مـاده عالَم در. بود خواهد

 حرکــت ايــن کــه کننــدمى بینــىپیش و اســت جامعــه اقتصــادى تکامــل يــک بــه کننــد،مى معنــا کــه را تکــاملى ايــن

 ديگـر کـه، اسـت ايـن آن ويژگـى کـه آيـد وجـود بـه بشـرى کامـل ٔ  جامعـه يـک اينکه تا يافت خواهد ادامه همچنان

 خواهنـد منـدبهره مسـاوى طوربـه مـادى هـاىنعمت از هاانسـان ٔ  همـه و نـدارد وجـود جامعـه آن در طبقـاتى اختالف

 تکامل نظريه از که نظريه، اين. شد

 ﴾ 78 صفحه ﴿

 در کـه اسـت ايراداتـی و شـکاالتا دچـار نمـود، تئـوريزه و تـرويج را آن دارويـن کـه اسـت شـده اخـذ ایشناسـىزيست

 .شد اشاره آنها از بخشی به پیشین درس

 نقـل آنهـا تحـوالت و هگذشـت جوامـ  دربـاره قـرآن کـه مطـالبى گفـت؛ بايـد زمینـه ايـن در اسـالم ديدگاه مورد در اما

 يـک لـیکن. آورد دسـت بـه انسـانى جامعـه کـل دربـاره را کلـى قاعـده يـک هـاآن از بتوان که نیست ایگونهبه کندمى

 ٔ  آينـده يـک نهايـت در ،قاطعیـت بـا مقـدس، کتـاب ايـن کـه اسـت ايـن آن و کـرد اسـتفاده تـوانمى قرآن از را نکته

 کـرده بینـىپیش را بشـريت ينـدهآ صـورت، چنـد بـه متعـال، خداونـد. کنـدمى گـويىپیش انسانى جامعه براى را تکاملى

 اريخ،تـ طـول در ،آنـان کـه هرچنـد داد، را الهـی انبیـای ٔ  برنامـه تحقـق ٔ  وعـده کـه اسـت جـايی در مورد يک است؛

 :است آيات دسته اين از ذيل ٔ  آيه. بودند شده مواجه ظاهرى هاىشکست با گاهی

ــدْ بَقَتْ وَلَقَ ــا ســَ ــا کَلِمَتانَ لِینَ لِعِبَادِنَ ــَ ــمْ*  الْمارْس ــما إِنَّها وراونَ لَها ــدَنَا وَإِنَّ*  الْمَنصــا ــما جان ــالِباون؛ لَها ــاً و( 33)الْغَ ــا ســخن قطع  م

 غالـب هرآينـه مـا سـ اه و شـد خواهنـد پیـروز حتمـاً آنـان کـه اسـت رفتـه[ چنـین] یشپـ از مـا فرستاده بندگان درباره

 .گشت خواهند

 بـه تـوانمی آيـات نايـ ٔ  جملـه از. اسـت( وآلـه علیـه اهلل صـلى)اسالم پیغمبـر مخصـو  و دربـاره آيات ديگر ٔ  دسته

 :کرد اشاره ذيل ٔ  آيه

هِیدًا؛ بِاللَّـهِ وَکَفَـى کالِّـهِ الـدِّينِ عَلَـى لِیاظْهِـرَها حَـقِّالْ وَدِيـنِ بِالْهاـدَى رَساولَها أَرْسَلَ الَّذِی هاوَ  پیـامبر کـه کسـى اوسـت( 34)شـَ

 کفايــت خـدا بـودن گـواه و گردانـد پیـروز اديـان تمـام بـر را آن تــا سـاخت روانـه درسـت، آيـین بـا هـدايت بـا را خـود

 .کندمى

                                                           
 .171 ـ 173 ،(73) صافات. 33

 .28 ،(48) فتح. 34
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 :است زمین بر آنان حکومت و خداوند صالح بندگان به مربوط نیز آيات ديگر ٔ  دسته

 ﴾ 79 صفحه ﴿

ــدْ ــا وَلَقَ ــورِ فِــی کَتَبْنَ ــدِ مِــن الزَّبا ــثَرْ َ أَنَّ الــذِّکْرِ بَعْ ــا الْ ــادِیَ يَرِياهَ الِحاون؛ عِبَ  تــورات از پــ  زبــور در حقیقــت در و( 35)الصــَّ

 .برد خواهند ارث به ما شايسته بندگان را زمین که نوشتیم

 يـک نهايـت، در تـاريخ، طـول در مختلـف هاینشـیب و فـراز و تحـوالت رغمعلـی کـه شـودمی اسـتفاده فـوق آيات از

 اهـل کـه شـد خواهنـد زمـین وارث اىشايسـته هاىانسـان کـه اسـتاين آن، و داشـت خواهـد وجـود حتمـى سرنوشت

 کــه الحــادی، مکاتــب بــرخالف کــه شــودمی اســتفاده ديگــر مشــابه آيــات و فــوق آيــات از( 36.)اندصــالح عمــل و ايمــان

 آدمیـان سرنوشـت در را ديگـری عوامـل کـريم، قـرآن پردازنـد،می تـاريخ بینـیپیش بـه مـادی عوامـل اسـاس بـر تنها

ــؤير ــدمی م ــر و دان ــل ب ــوی عوام ــر معن ــان نظی ــد ايم ــتری تثکی ــت در و دارد بیش ــین نهاي ــان و زم ــانی آنِ از را زم  کس

 .سازند راههم حقیقی ايمان با را خود عمل که داندمی

 جانبـازی و فـداکاری فـراوان، هـایزحمت بـا تـاريخ، طـول در الهـی، انبیـای کـهاين رغـمعلی که داشت هتوج بايد البته

 از هـايیبخش بـر را الهـی برحـق هـایحکومت توانسـتند گـاهی حتّـی و آورنـد وجـود بـه جوامـ  در تحوالتی توانستند

 يـک يـا مسـتقیم نواخـتيـک طخـ يـک صـورت بـه جريـان ايـن کـه نیسـت معنـا آنبـه ايـن امـا سازند، مستقر زمین

ــی، ــه منحن ــای دارای ک ــعودی انحن ــم ص ــد، داي ــدا دوام باش ــد؛ پی ــه کن ــ ، تحــوالت بلک ــاب  جوام ــلع ت ــاری وام  اختی

 منحنـی مسـیر و دايـم نواخـتيـک نـه را تـاريخ تحـوالت روازايـن و اسـت پذيرفتـه را منطق اين نیز قرآن. هاستانسان

 رود،مـی پـیش بـاال سـویبه پلـهپله و دايـم طوربـه کـه نردبـانی هماننـد هنـ و دانـدمـی نهايـتبـی سـوی به تکامل را

 بايـد کـه هسـتند هاسـانان خـود و اوسـت خـود اختیـاری رفتارهـای تـاب  انسـان تـاريخی تحوّالت قرآن نظر از. داندمی

 .کنند حرکت سقوط يا کمال سمت به يا و آغاز را نزولی يا صعودی سیر که بگیرند تصمیم

 ﴾ 80 صفحه ﴿

 گیرینتیجه و خالصه. 7

 پیـدايش اصـلی عوامـل ٔ  دهنـدهانعکاس اسـت نتوانسـته مسـلمان غیـر انديشـمندان فعلـی هـایتئوری کـهآن برای. 1

 .شود توجه یدين باعد از مسثله اين به تا دارد ضرورت باشد، اسالمی انقالب ويژهبه و انقالب،

                                                           
 .105 ،(21) انبیات. 35

 .5 ،(28) قص  و 55 ،(24) نور. 36
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 بداننـد، آن مضـارّ از بیشـتر را خـود ٔ  جامعـه در عضـويّت منـاف  آنـان اک ريّـت يـا جامعـه افـراد همـه کـه زمـانی تا. 2

 .بود خواهد «متوازن» و «متعادل» جامعه،

 اجتمـاعی تحـوالت جـاداي در اساسـی نقشـی وحـی عامـل و ها،انسـان خـود درون خـدادادیِ عوامـل طبیعـی، عوامل. 3

 انســان چراکــه ســت،ا اجتمــاعی حــوالتت ٔ  تامــه علــت از اخیــر جــزو واقــ ، در و مهــم عــاملی نیــز اراده لــیکن دارنــد؛

 .کند رفتار عوامل اين مقتضیات تمام برخالف خويش ٔ  اراده با تواندمی

 معنـوی االتاسـتکم از محرومیـت احسـاس و جهـانی، حی یـت دادن دسـت از احسـاس ظلـم، احسـاس فقـر، احساس. 4

 ضـعف نقـاط از بـرداریبهـره زنیـ سـالما نظـر از و رونـدمی شـمار بـه جوامـ  در بحـران ايجاد مهم عوامل از اخالقی و

 مشــروع و موجّــه اســت، معنــوی اصــالحات اصــلیش هــدف کــه ایاجتمــاعی نهضــت کــردن برپــا بــرای جامعــه مــادّی

 .است

 وضــ  بتوانــد حــاکم منظــا تــا گیــرد قــرار اقتصــادی و نظــامی نیروهــای کنــار در بايــد فکــری نیروهــای از اســتفاده. 5

 .نمايد حفظ شرايطی هر در را موجود

ــا اســالم،. 6 ــت ب ــک قاطعی ــده ي ــاملى ٔ  آين ــراى را تک ــه ب ــويىپیش انســانى جامع ــدمى گ  ظــاهری هایشکســت و کن

 .داندنمی زمین در حقیقی مؤمنان حاکمیت بر مبنی الهی ٔ  وعده تحقق مان  را الهی انبیای

 انقــالب، ويژهبــه و ی،اجتمــاع تحــوالت ٔ  زمینــه در اســالم ديــدگاه تبیــین و شــده مطــرح هاینظريــه بــه توجــه بــا. 7

 مطلبـی سـاخت؛ مشـخ  را آن هیـتما و برشـمرد را گیـردمی الهـام اسـالم از کـه انقالبـی يـک هـایويژگی توانمی

 .گرفت خواهد قرار توجه مورد آتی درس در که

 ﴾ 81 صفحه ﴿

 پرسش. 8

 است؟ ایجامعه چگونه متعادل ٔ  جامعه. 1

 چیست؟ زمینه اين در اسالم نظر کدامند؟ جامعه در تحوالت ايجاد پیدايش عوامل. 2

 .نمايید ذکر را هاآن میان ارتباط و جوام  در بحران منشث مهم عوامل. 3

ــاینظام. 4 ــاکم ه ــه ح ــدمی چگون ــود وضــ  توانن ــوب موج ــود مطل ــظ را خ ــروز از و حف ــاعی حــرانب ب ــوگیری اجتم  جل

 نمايند؟
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 ايــن در را کــريم نقــرآ نظــر نمــوده، بیــان را اجتمــاعی تحــوالت ســیر ٔ  زمینــه در االجتمــاع علــم فیلســوفان نظــر. 5

 .کنید ذکر زمینه

 بیشتر ٔ  مطالعه برای منابعی. 9

 ٔ  مؤسسـه: هـرانت ،(اهلل رحمه)صـدر محمـدباقر سـید امـام رابـ ، شـهید سیاسـی ٔ  انديشـه محمدحسـین، جمشیدی،. 1

 .1377 ،1چ خارجه، امور وزارت انتشارات و چاپ

 اسـالمی، تبلیغـات مانسـاز نشـر و چـاپ مرکـز[: جـابـی] قـرآن، ديـدگاه از يختـار و جامعه محمدتقی، يزدی، مصباح. 2

 .1372 ،2چ

 .ق1398 ،5چ صدرا، انتشارات: قم تاريخ، ٔ  فلسفه ديدگاه از مهدی انقالب و قیام مرتضی، مطهری،. 3

 [.تابی] درا،ص انتشارات: قم ،تاريخ و جامعه بخش اسالمی، بینیجهان بر ایمقدمه ، ـــــــــــــــــــــ. 4

 .1372 قوم ، نشر: تهران انقالب، هاینظريه در سیری مصطفی، ملکوتیان،. 5

 ﴾ 83 صفحه ﴿

 اسالمی انقالب هایویژگی و ماهیت :چهارم درس 

 : بتواند درس انيپا از پ  که رودیم انتظار دانشجو از

 دهد؛ ارايه اسالمی انقالب از تعريفی. 1

 نمايد؛ تبیین را اسالمی انقالب ممیّز فصل و ماهیت. 2

 کند؛ ذکر را اسالمی انقالب هایويژگی. 3

 .دهد شانن تاريخ طول در را ايران اسالمی انقالب ممتاز جايگاه ها،ويژگی اين به توجه با. 4

 ﴾ 84 صفحه ﴿

 ﴾ 85 صفحه ﴿

ــران در ــی اي ــت داده رخ انقالب ــه اس ــه ک ــادالت ٔ  هم ــه را مع ــم ب ــه، ه ــاب ريخت ــه هایحس ــطالح ب ــیعل اص  و م

 باشـد، مسـاجد آن خاسـتگاه کـه بدهـد رخ انقالبـی کـه کـردنمی بـاور کسـی. اسـت کـرده آب بر نقش را شناسانهجامعه
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 هـم انقالبـی و حزبـی تمـرين نـوع هـیچ مـردم و باشـد نداشـته وجـود مـردم میـان در هـم تشکیالتی هیچ که حالی در

 (37.)دانندمی نوظهوری ٔ  پديده را بانقال اين هم هاغربی که بینیممی حال هر به. باشند نداشته

 مقدمه. 1

 از پديــده، ايــن مــورد در مطــرح هاینظريــه نیــز و اجتمــاعی تحــوالت ســاير بــا آن ٔ  مقايســه و انقــالب ٔ  واژه تعريــف

 انقـالب، موجـود هـایتئوری ارزيـابی و نقـد از پـ  و گرفـت قـرار توجـه مـورد گذشـته دروس طـی در که بود مطالبی

 جامعـه در تعـادل مـانیز صـحیح، ديـدگاه اسـاس بـر. شـد اشـاره نیـز اسـالم ديـدگاه به و بیان دمور اين در صحیح نظر

. بداننـد آن هـایزيان از بیشـتر را خـود جامعـه در عضـويّت منـاف  جامعـه افـراد اک ريـت يـا تمام که داشت خواهد وجود

 و دهـد اجتمـاعی بحـران بـه را خـود جـای تعـادل ايـن تـا داد خواهـد هـم دسـت بـه دست عواملی صورت، اين غیر در

 رونـد جهـانی، ٔ  جامعـه ٔ  هآينـد در اسـالم، نظـر از کـه گرديـد مشـخ  تـاکنون چنـینهم. ريـزد هم بر را جامعه يبات

 مؤمنان آن در که بود خواهیم شاهد را تکاملی به رو

 ﴾ 86 صفحه ﴿

 اسـاس بـر کـه اسـت بـیانقال آرمـان، ايـن تحقـق ابـزار از يکـی کـه اسـت بـديهی. گردنـدمی زمـین حاکمـان حقیقی

 انقالبـی چنـین هـایيژگیو و ماهیـت بـه پـرداختن ضـرورت کـه جاسـتاين در. باشـد گرفتـه شکل اسالمی هایآرمان

 .نامايدمی ضروری

 اسالمی انقالب تعريف. 2

 لتحـوّ معنـای بـه نوشـتار يـنا در انقـالب کـه آمـد دسـتبه گرديـد، ارايـه انقالب از اول، درس در که تعريفی اساس بر

 جـايگزينی نتیجـه، در و جامعـه سیاسـی احـوال و اوضـاع در مـردم عمـوم طغیـان وقـوع از ناشـی نيبنیاد و شديد سري ،

 بــا نیـز و انقـالب از عريـفت ايـن بـه توجـه بـا. باشــدمی ديگـر نظـام جایبـه اقتصـادی و حقـوقی سیاسـی، نظـام يـک

 یبـرا خداونـد طـرف از کـه اسـت معـارف از ایعـهمجمو ديـن، يـک عنـوان بـه اسالم، از مراد که مطلب اين به عنايت

 شــده ابــال  بشــر نــوع بــه( آلــهو علیــه اهلل صــلى)خدا رســول ٔ  وســیلهبه و دهيــگرد نــازل هاانســان اســتکمال و تيهــدا

 ايـن در شـده ارايـه هـایتعريف کـه هرچنـد. يافـت دسـت اسـالمی انقـالب از تعريفـی بـه تـوانمـی آسـانی بـه است،

 ٔ  واژه دو از مفهـومی آن بـر فتعـاري ايـن اک ـر بنـای لـیکن دارنـد؛ يکـديگر بـا را هـايیتفاوت عبـارت، حیـ  از زمینه،

 .گرديد اشاره باال در که است شده استوار «اسالم» و «انقالب»
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 در مســلمان امّــت حرکــت از اســت عبــارت اســالمی انقــالب»: نويســدمــی یاســالم انقــالب فيــتعر در صــديقی کلــیم

 همچنـین آن؛ جایبـه اسـالمی کامـل و جـام  نظـام يـک نمـودن جـايگزين و موجـود یاسـالم غیـر نظـام تغییر جهت

ــالش ــرای ت ــرای ب ــررات، اج ــوانین مق ــه و ق ــایبرنام ــالمی ه ــه در اس ــؤون ٔ  کلی ــدگی ش ــويش زن ــت يعنی)خ ( 38«.)(ام

 هـایارزش و اسـالم آن، هـدف کـه اسـت راهـی اسـالمی انقـالب»: کـه اسـت معتقـد نیـز مطهـری شهیدمرتضی

 انقـالب صـورت ايـن در. گیـردمـی انجـام اسـالمی هـایارزش برقـراری بـرای تنها مبارزه، و انقالب و باشدمی اسالمی

 اسالمی

 ﴾ 87 صفحه ﴿

 بـرخالف وسـیله، نـه و بـود خواهـد هـدف مبـارزه و انقـالب اخیـر، صـورت در زيـرا بود، خواهد انقالبی اسالم با متفاوت

 (39.)«هدف نه تاس وسیله انقالب، و مبارزه که نخست صورت

 اسالمی انقالب ماهیت. 3

 تفـاوت و رسـدنمـی نظـر بـه مشـکل هـاانقالب سـاير از آن ممیّـز فصـل تشـخی  و اسـالمی انقالب ماهیت شناسايی

ــن ــا انقــالب اي ــا، هــایانقالب ســاير ب ــودن اســالمی در دنی ــابراين،. اســت آن ب ــز فصــل آن ی،نظــام اگــر بن  آن و ممی

. اسـت دادهنـ دسـت از را خـود ماهیـت هنـوز کـه کـرد ادعـا تـوانمـی کنـد، حفـظ همچنـان را خود ماهوی ٔ  مشخصه

 آسـیب دچـار و ارجخـ خـود اصـلی مسـیر از انقـالب ايـن کـه کـرد اعتـراف بايـد نگـردد، حفـظ ممیز فصل اين اگر ولی

 .است شده

 برنامـه اخـروی، و دنیـوی و اجتمـاعی و فـردی شـؤون از اعـم ها،انسـان شـؤون تمـام بـرای کـه دينی تنها که جاآن از

 و مسـايل خـود، و کنـد تضـمین و تـثمین را مـردم مصـالح جمیـ  کـه اسـت قـادر که نیز انقالبی تنها است، اسالم دارد،

 اسـت نا، بـدون خـود، وجـوه و ابعـاد ٔ  همـه در کـه انقالبـی يعنـی اسـت؛ اسـالمی انقالب نیاورد، پديد جديدی مشکالت

 بـرخالف انقـالب، ايـن رهبـران رو،ازايـن. کنـد تغذيـه و بگیـرد مايـه اسـالم مقـدس ديـن گـذاریارزش و بینیجهان از

 بهــره واقــ ، خــالف و باطــل اگرچــه و ای،عقیــده هــر از انقــالب، مقاصــد تــثمین بــرای نــه هــا،انقالب ســاير رهبــران

 ایکارهـ و هـافعالیت بـر را عقالنـی غیـر عوامـل مـردم، عواطـف و احساسـات شـديد تهیـیج و تحريک با نه و گیرندمی

 صــحیح آرای و عقــل ادراکــات و احکــام تــاب  و محکــوم را مــردم عواطــف و احساســات بلکــه ســازند؛مــی حــاکم آنــان
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 دلیـل، همـین بـه. برنـدمـی سـود آن اهـدافِ کـردن محقـق و انقـالب ساختن کامیاب برای هاآن از گاهآن و گردانندمی

 و واقعند طابقم و صحیح هم که اسالمی، هایارزش و هابینش ٔ  اشاعه و ترويج

 ﴾ 88 صفحه ﴿

 ايـن رهبـران هـایبرنامـه جملـه از آورنـد،مـی پديـد مـردم در فشـانیجان و فـداکاری اي ـار، بـرای شگرفی آمادگی هم

 .است انقالب

 باعـد نیـز اسـالمی البانقـ پیـروزی باعـد تـرينبـزر  شـود، تلقـی اسـالم عنصر تريناساسی فرهنگ، عنصر اگر بنابراين

 جامعــه فرهنگــی اقشــار اول، ٔ  جــهدر در نیــز نعمــت ايــن اصــلی کنندگاناســتفاده رو،ازايــن. بــود خواهــد آن فرهنگــی

 جامعـه ديگـر اقشـار از قشـار،ا ايـن ٔ  وظیفـه بنـابراين،. هسـتند هـادانشـگاه و هـاحوزه هاآن بارز مصداق که بود خواهند

 کـه ـ آن بـودن سـالمیا عنصـر يعنـی ـ اسـالمی انقـالب ماهیـت کـه نیسـت ترديدی رو،ازاين. است ترسنگین بسیار

 و فکــر بقــای انقــالب، ايــن بقــای معیــار. کنــدنمــی تغییــر مســؤولین تغییــر بــا اســت، فرهنگــی و فکــری عنصــر يــک

 تغییـر بـا بسـا چـه. آمدنـدمـی شـماربه انقالبیـون از انقـالب زمـان در کـه اشخاصی تفکرات بقای نه است، آن ٔ  انديشه

 اصــلی مــالك نــابراينب. باشــد پابرجــا آن ماهیــت و انقالبــی تفکــر لــیکن وند،شــ جــايگزين ديگــری اشــخا  ها،نســل

 .است آن فرهنگی عنصر و فکری ٔ  ريشه بیماری يا سالمت بررسی انقالبی، چنین ارزيابی برای

 انقالبـی هـم انقـالب، نايـ. اسـت گونـاگونی ابعـاد دارای اسـت، شـده شـناخته اسـالمی پسـوند بـا که نیز ايران انقالب

 شـماربه فرهنگـی بـیانقال هـم و فاسـد رژيـم يـک ضـدّ بـر انقالبـی هـم ايـدئولوژيک، انقالبـی هـم يالیستی،ام ر ضد

 نیـروی کـه اسـت ریضـرو دشـمنان، حمـالت برابـر در آن بقـای و ابعـاد ايـن تمـام در انقـالب پیـروزی بـرای. رودمی

 نیـروی از بايـد یـزن خـود جهـانی رسـالت ايفـای بـرای چنـینهـم. باشـد داشـته وجـود هاقسمت ٔ  همه در کافی دفاعی

 و هـاارزش ٔ  اقامـه بـه انقـالب ايـن قـوام کـه داشـت نظـر در بايـد ولـی. باشـد برخوردار ابعاد ٔ  همه در کافی تهاجمی

 مواجـه شکسـت بـا باعـد ايـن رد لـیکن گـرديم؛ پیـروز انقـالب ابعـاد تمـام در مـا اگـر رو،ازايـن. اسـت اسالمی باورهای

 از کشـیدن دسـت قیمـت بـه اگرچـه پیـروزی، مـا هـدف تنهـا اگـر. اسـت کـرده تغییـر بانقـال ماهیـت واق  در شويم،

 انقالب، اين ديگر باشد، اسالمی هایآرمان

 ﴾ 89 صفحه ﴿

 ايـن در تنهـا. شـود مکتـب فـدای چیـز همـه کـه اسـت ايـن بـه انقـالب اين بودن اسالمی. بود نخواهد اسالمی انقالب

 .نامید المیاس انقالب را انقالب اين توانمی صورت

 یاسالم انقالب یهایژگيو. 4
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 مــوارد ايــن از يکــی حتــی قــدانف. باشــد داشــته وجــود آن در زيــر هایمؤلفــه کــه نامیــد اســالمی تــوانمی را انقالبــی

 :است رفتهگ خود بر را اسالمی نام جهتبی انقالبی چنین که باشد اين بر دلیلی تواندمی

 فرهنگی ابعاد به ويژه توجه ـ الف

ــیش اســالمی، بانقــال ــیش و ب ــر از پ ــز، ه ــک چی ــه اســت؛ فرهنگــی انقــالب ي ــک ن ــالب ي ــوقی، سیاســی، انق  و حق

 ديگـر، عبـارت هبـ نیسـت؛ انقـالبايـن اقتصـادی و حقـوقی سیاسـی، هـایخصـلت نفـی معنـای به اين البتّه. اقتصادی

 ظلــم اقتصــادی، و یدّمــا فقــر همچــون عــواملی تــثيیر و ســهم از رویهــیچ بــه کــه، حــال عــین در اســالمی، انقــالب

ــاعی ــوقی، و اجتم ــثن دادن دســت از و حق ــت و ش ــین حی یّ ــیب ــانی و الملل ــه و فاســد در جه ــاختن هنجارناب ــدگی س  زن

 اگـر و اسـت؛ اخالقـی و عنـویم اسـتکماالت از مـردم مانـدن محـروم نگـراندل بیشـتر نـدارد، تغافـل يا غفلت هاانسان

 ايـن از يـک هـر کـه اسـت ایمنفـی تـثيیرعلّـت بـه کنـد،مـی مبـارزه هـم ظلـم و فقـر ماننـد ایاجتماعی هایپديده با

 .داشت تواندمی بشر اخالقی و معنوی استکمال در هاپديده

 آگاهانه انتخاب به اهمیت ـ ب

 آنـان اختیـاری افعـال ايـر بـر جـز هـدف ايـن و اسـت هاانسـان معنـوی استکمال انقالب اين نهايی و اصلی هدف چون

 سـازند، ملحـق انقالبیّـون صـفوف بـه را مـردم از بیشـتری تعـداد اينکـه بـرای انقـالب ايـن هبـرانر شـود،نمـی حاصل

 قهری و تحمیلی، کننده، مجبور هایشیوه به هرگز

 ﴾ 90 صفحه ﴿

 انقالبیـون بـه آزادانـه و آگاهانـه و آورنـد ايمـان انقـالب مقاصـد بـه مـردم خـود تـا کوشـندمـی بلکه شوند؛نمی متوسّل

 .دبخواهن را انقالبی نظام استقرار و فاسد نظام انهدام و سقوط دل، و جان از و ب یوندند

 و اغفـال هرگونـه از اساسـاً و پردازنـدمی اکاذيـب نشـر بـه نـه و حقـايق کتمـان بـه نـه انقـالب، ايـن رهبران رو اين از

ــاریفريب ــازینیرنگ و ک ــدمی روی ب ــ  در. گردانن ــان واق ــه آن ــود ٔ  وظیف ــدمی خ ــه دانن ــایهیآگا ک ــردم، ه ــد م  رش

 .دهند افزايش را آنان فرهنگی و عقالنی، فکری،

 حقه عقايد تحکیم در تالش ـ ج

ــه عقايــد تقويــت و تحکــیم يــا ايجــاد در ســعی نخســت انقالبیــون، آدمیــان، معنــوی اســتکمال منظوربــه  مــردم در حقّ

 رهبـران بـرخالف انقـالب، ايـن انرهبـر. جوينـدمـی بهـره انقـالب مقاصـد جهـت در حقّه عقايد آن از س   و کنندمی

 بـا آنـان. کننـدنمـی اسـتفاده انقـالب، بـه خـدمت بـرای واقـ ، خـالف و نادرست اگرچه ای،عقیده هر از ها،انقالب ساير
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 بلکـه سـازند؛نمـی حـاکم خـود هـایفعّالیّـت بـر را مـردم عقالنـی غیـر عواطـف و احساسـات شـديد، تهیـیج و تحريک

 بـرای آنهـا از گـاهآن و گرداننـدمـی صـحیح عقايـد و آرا و عقـل ادراکـات احکـام، تـاب  و محکوم را عواطف و احساسات

 و هـابیـنش ٔ  اشـاعه و تـرويج دلیـل، همـین بـه. برنـدمـی سـود آن اهـداف کـردن محقّـق و انقـالب سـاختن کامیاب

 در فشـانیجان و فـداکاری، اي ـار، بـرای شـگرفی آمـادگی هـم و واقعنـد مطـابق و صـحیح هـم که اسالمی، هایارزش

 .است انقالب اين رهبران هایبرنامه جمله از آورند،می پديد مردم

 اهداف دقیق تبیین بر تثکید ـ د

 تثکید انقالب، مقاصد و اهداف دقیق و صريح تعیین بر همچنین، اسالمی، انقالب رهبران
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 قبیـل ايـن از و نژادپرسـتانه پرسـتانه،وطن گرايانـه،تملّـ اغـرا  کـه کننـدمـی اعـدام همـواره رو،اين از. دارند آشکاری

 خـود مقاصـد و اهـداف بسـا چـه هـاانقـالب سـاير رهبـران آنکـه حـال و عدالتند، و حقّ پی در فقط و کنندنمی دنبال را

 بـا ار ههمـ و نراننـد خـود از را مـردم از ایدسـته هـیچ وسـیله اينبـه تـا دارنـد،مـی پوشـیده ايهـام و ابهـام ٔ  پرده در را

. رســانند پیـروزی بـه ار انقـالب و کننـد سـاقط زودتـر و تـرســري  را حـاکم نظـام و باشـند داشـته خـود کنـار در و خـود

 در را، افرادجامعـه جمیـ  مصـالح و منـاف  و هسـتند مـردم ٔ  همـه خیرخـواه کـه حـال عـین در اسالمی، انقالب رهبران

 و حــقّهـایارزش تـا دارنــدمـی معلـوم صــريحاً آشـکار صـورتبه را خــود اهـداف خواهنـد؛مــی وجـوهش، و ابعـاد تمـام

 .نیفتند بیراهه و گمراهی به مردم و نگردد برآمیخته باطل هایارزش

 انقالب فراگیری ـ هـ

 هســتند بســیارجدی د،کننــ جــذب و بشناســند را ســودمند و کارآمــد نیروهــای و عناصــر همــه کــهاين بــرای انقالبیــون

 کـه اسـت ايـن نـانآ مقصـود بلکـه خواهنـد،نمـی قشـر يـا گـروه يـا فـرد يـک رسـیدن رتقد به برای را انقالب چراکه

 نیروهـای و عناصـر جـذب بـرای البتّـه،. برسـند خـود حقیقـی مصـالح بـه و يابنـد رشـد قشـرها و هـا،گـروه افراد، جمی 

 .کنندنمی عدول نیز انقالب شريف مبانی و اصول از يکهیچ از مفید، و مؤيّر

 بیگانگان هب اتکا عدم ـ و

 فقـط جـا،اين در «بیگانـه» زا مقصـود کـه اسـت تـذکر بـه الزم) ندارنـد اتّکـال و اتّکـا بیگانگـان بـه هرگز انقالبی افراد

 و دشــمنی اسـالمی انقــالب واالی مقاصـد و اهــداف و اسـالم ديــن بـا کــه هسـتند مللــی و اقـوام کشــورها، هـا،جامعـه

 دشمنان از تبرّی زيرا ،(دارند ستیز
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 انقـالب ايـن رو،ايـن از .اسـت مکتـب ايـن ايـدئولوژی اصـول از مقـدّس، ديـن ايـن دوستان با تولّی مانند درست اسالم،

 .است مستقلّ و خود به قائم و دارد تکیه دوست و خودی نیروهای و عناصر بر فقط

 مقررات و قوانین يبات ـ ز

 و يابــت قــوقیح و ارزشــی احکــام و قــوانین سلســله کيــ دارای کــه اســت اســالم بــر مبتنــی انقــالب نــوع ايــن چــون

ــر ــت، اليتغیّ ــاز اس ــدارد نی ــه ن ــر در ک ــثله ه ــکلی و مس ــردم از مش ــا م ــاحب ي ــرانص ــان و نظ ــويیرأی ،کارشناس  و ج

 تغییـر بـا کـه باشـد داشـته طمـ  بانقـال ايـن در توانـدنمی قشـری، يـا گـروه يـا فـرد هـیچ رو،ايـن از. کند نظرخواهی

 و يبـات حفـظ در لعامـ دو ايـن. کنـد تضـمین و تـثمین را خـود خصوصـی منـاف  اجتمـاعی و حقـوقی مقرّرات و احکام

 .مؤيّرند سخت آن، پیروزی از پ  انقالب، بقای

 متغیّر مصالح رعايت ـ ح

ــر مصــالح تــثمین از مــان  روی،هــیچ بــه بنیــادی قــوانین و هــاارزش يبــات  اســاس بــر بلکــه شــود،نمی یموســم و متغیّ

 تــثمین متغیّــر نیازهــای و هامصــلحت آن وســیلهبه و شــودمی وضــ  جزئــی و خــا  مقــررات يابــت، یهــاارزش همــان

 .گرددمی

 يابت ٔ  پشتوانه از حاکمیت برخورداری ـ ط

 در و الهــی، اعظــم ولــیّ میّــتازحاک شــعاعی تشــیّ ، مــذهب ديــدگاه از ويژهبــه انقــالب، ايــن زمامــدار و رهبــر حاکمیّــت

 .کندمی ضمانت را هحاکم دستگاه بقای و يبات امر اين و است؛ متعال خدای اکمیّتح از شعاعی باالتر، مرتبه
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 غیبی امدادهای از مندیبهره ـ ی

 بــر. شــودنمی حاســبهم تجربــی، و علمــی محاســبات بــا و اســت تــرمهم گفتــهپیش هــایويژگــی ٔ  همــه از مؤلفــه ايــن

 يـاری را انقـالب ايـن مخلصـانه و صـادقانه کـه کسـانی بـر را خـود غیبـی امـدادهای متعـال خـدای مؤلفـه ايـن اساس

 .گرداندمی ناپذيرشکست را آنان و فرستدفرومی کنند،

 تيبشر تاريخ در ايران اسالمی انقالب ممتاز جايگاه. 5
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 انبیـای حرکـت از پیـروی همانـا سـازد،مـی ممتـاز هـاانقالب سـاير از را آن کـه اسـالمی انقـالب فرد به منحصر ويژگی

 برتـری بـه تـوانمـی جملـه آن از کـه اسـت بـوده فـردی بـه منحصـر هـایويژگی دارای نیـز انبیـا حرکـت. است الهی

 بـرای نمـود، الشتـ حـق شـناخت بـه نسـبت بايـد ديـدگاه ايـن اسـاس بـر. کـرد اشـاره باطل عقايد بر حق عقايد دادن

 روسـتاين از. نـداد شـانن خـوش روی باطـل، ارافکـ بـه نسـبت ایذره و داد انجـام را الزم اقـدامات آن، تـرويج و ايبات

ــه ــت ک ــا، حرک ــا،ويژگی در انبی ــط در ه ــیخ ــز و هامش ــا،روش در نی ــا ه ــاير ب ــا،حرکت س ــوالت ه ــایانقالب و تح  ه

 .دارد تفاوت اجتماعی

 همـین. اوسـت معنـوی ابعـاد هبـ انسـان دادن توجـه ايـران، اسـالمی انقـالب آن تبـ  به و انبیا، حرکت ويژگی ترينمهم

 مـورد را انسـان انسـانیت و سـازدمـی متمـايز کامـل طوربـه ديگـر هـایحرکت بـه نسبت را حرکت اين که است ويژگی

 بهــا ودگزينیخــ و خودخـواهی فردگرايــی، بـه هرگــز کــه اسـت ايــن انبیـا حرکــت ديگــر ويژگـی. دهــدمـی قــرار توجـه

 خـالف مسـیری در ههمـوار انبیـا کـه اسـت دنیـاگروی و گرايـیمـادی ٔ  الزمـه قبیـل، ايـن از امـوری که چرا دهد؛نمی

 در و شـوند منـدبهـره تعـالم خداونـد برکـات از هاانسـان تمـام تـا کردنـدمـی تالش همواره ايشان. داشتندبرمی قدم آن

ــی ســیر جهــت ــد گــام او ســویبه تقــرب و اهلل ال ــان وحــدت ايجــاد. بردارن ــف اقشــار می ــه،جا مختل  از ديگــر يکــی مع

 .است پذيرفته صورت هاانسان حقیقی سعادت به نیل جهت در که تاس انبیا حرکت هایويژگی
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 :است یاانب با نهايی پیروزی سرانجام، که است الهی ٔ  وعده اين که داشت توجه نیز مطلب به بايد

ــدْ بَقَتْ وَلَقَ ــا ســَ ــا کَلِمَتانَ لِینَ لِعِبَادِنَ ــَ ــمْ*  الْمارْس ــما إِنَّها وراونَ لَها ــدَنَا نَّوَإِ*  الْمَنصــا ــما جان ــالِباون؛ لَها ــاً و( 40)الْغَ ــان قطع ــا فرم  م

 و شـد خواهنـد پیـروز حتمـاً[ خودشـان دشـمنان بـر] آنـان کـه اسـت رفتـه[ چنـین] پـیش از مـا فرستاده بندگان درباره

 .آمد خواهند غالب هرآينه ما س اه

 در بشـر کـه مـواردی تـاريخ ٔ  هگذشـت در اسـت، رسـیده مـا دسـت بـه گذشـتگان تاريخ مورد در که آنچه اساس بر ولی

 عصـیان مخالفـت، مـوارد عمـل، در و اسـت نبـوده زيـاد باشـد، رسـیده دنیـا ايـن در کـاملی سعادت به انبیا از اطاعت اير

 سـاله 1400 تـاريخ در. اسـت آمـدهمـی دسـت بـه انبیـا از اطاعـت ٔ  سـايه در کـه بـوده سعادتی موارد از بیشتر عذاب، و

 هـزار چنـدين بـا هـايیحکومت و شـد واقـ ( وآلـه علیـه اهلل صـلى)اهلل رسـول عصـر رد بـاريک جهشـی چنین مسلمین،

 مـوج، ايـن( وآلـه علیـه اهلل صـلى)اکرم پیغمبـر خـود زمـان در گـويی کـه هرچنـد البتـه. گرديدنـد منقـر  سـابقه سال

 جوامـ  سـاير يتهـدا ٔ  زمینـه چنـدی از بعـد کـه بـود بع ـت همـان برکـات از حال هر به ولی نرسید؛ ما کشور به کامالً

                                                           
 .171 ـ 173 ،(37) صافات. 40
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 ٔ  سـايه در کـه گیـریچشـم هـایجهش چنـین بعـد، بـه تـاريخ آن از. پذيرفتنـد را اسـالم رغبت با ايرانیان و شد فراهم

 تـثيیر تحـت نحـوی بـه کـه اجتمـاعی تحـوالت البتـه. خـوردمـی چشـم بـه کمتـر باشد، شده واق  جهان در انبیا اطاعت

 و فراگیـر حـقِ حکومـت يـک پیـدايش بـه منجـر کـه را مـواردی لـیکن اسـت، نبـوده کـم اسـت، داشته قرار انبیا تعالیم

 گـاهی کـه کـرد انکـار تـواننمـی البتـه. يافـت تـوانمـی کمتـر باشـد، شده اسالمی و الهی قوانین و دستورات بر مبتنی

 کـه را فراگیـری حکومـت ولـی اسـت؛ شـده برقـرار حکـومتی کوتـاهی مـدت بـرای ايـالتی يا شهر يک کنار و گوشه در

 .يافت تواننمی باشد، گرفته شکل اسالم قوانین اساس بر آن قوانین میلیونی، ده چند کشور کي در
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 علیــه اهلل صــلى)هللا رســول زمــان در مســلمین زنــدگی تــاريخ در کــه جهشــی از بعــد کــه کــرد ادعــا تــوانمــی روازايــن

 علیــه اهلل ىصــل)اهلل رســول رزنــدانف از يکــی رهبــری ٔ  واســطه بــه کــه اســت جهشــی ديگــر، جهــش آمــد، پديــد(وآله

 انقـالب، ايـن. ردکـ پیـدا تحقـق ايـران اسـالمی انقـالب پیـروزی بـا حـق، عاشـق و خداپرسـت مـردان همّـت با و(وآله

ــین ــه دوم ــرينبزر  از نمون ــایجهش ت ــی ه ــه اســت اله ــاريخ طــول در ک ــان و اســالم ت ــیا ادي ــر له ــی ديگ ــوانم  ت

 .کرد وجوجست

 بـه جهانیـان مـامت کـه عظمتـی بـرد؛ پـی ايـران اسـالمی انقـالب عظمـت منشـث بـه توانمی خوبی به گذشت، آنچه از

ــراف آن ــدکرده اعت ــر و ان ــاس ب ــواهد اس ــادی ش ــه زي ــات در ک ــای و بیان ــت رفتاره ــردان،دول ــت م ــداران،سیاس  م

 در البتـه .انـدآورده دفـرو تعظـیم سـر آن مقابـل در دارد، وجـود انسـانی علـوم در مختلـف نظـرانصاحب و شناسانجامعه

 قابـل هـاآن از کيـ هـر کـه کنـد خطـور ذهـن بـه احتمـاالتی و هـاگزينه است ممکن انقالب اين عظمت منشث ٔ  زمینه

 .است تثمل و بررسی

 و ديگـر يمـیرژ آمـدن کـار روی رژيـم، يـک شـدن برچیـده از ناشـی انقـالب ايـن عظمـت کـه اسـت اين احتمال يک

 توانـدنمـی لاحتمـا ايـن کـه نیسـت ترديـدی. باشـد پیشـین اکمحـ دسـتگاه جـای بـه حـاکمی دسـتگاه شدن جايگزين

 يـک شـدن جـايگزين کـه چـرا اسـت؛ آورده فـرود تعظـیم سـر آن برابـر در دنیا که گردد محسوب انقالبی عظمت منشث

 خواهـد و داشـته جـودو تـاريخ طـول در همـواره ديگـر، حکـومتی جایبـه حکومـت يـک و ديگـر قـدرتی جایبه قدرت

ــاريخی هــایکتاب و داشــت ــز ت ــر نی . اســت ديگــر هــایحکومت توســط هــاحکومت تغییــر و هــاانقالب ايــن ذکــر از پ

 دسـتبه را حکومـت زمـام افـرادی ،(وآلـه علیـه اهلل صـلى)اکرم پیـامبر از بعـد کـه دهـدمـی نشان اسالم تاريخ ٔ  مطالعه

ــان، از پــ  و گرفتنــد ــدان آنــان، دنبــال بــه و راندنــد فرمــان اســالمی ٔ  جامعــه بــر هاســال امیــهبنی ٔ  سلســله آن  خان

ــاريخ در. گرفتنــد دســت در را حکومــت ســال صــدها عبــاس،بنی  افشــاريه، صــفويه، هــایسلســله نیــز، ايــران کشــور ت

 پهلوی خاندان نهايت در و قاجاريه
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 ردنکـ بیـرون صـحنه زا طريـق از يـا و قبـل هـایسلسـله طبیعـی انقـرا  بـا پادشاهی هایسلسله اين و شدند جاجابه

 از سرشـار بشـری مـ جوا تـاريخ کـه شـد اشـاره. گرفتنـد دسـت در را امـور زمـام ديگری از پ  يکی ديگر، هایسلسله

 حکومــت بــا حکــومتی ينیجــايگز فقــط ايــران اســالمی انقــالب عظمــت راز بنــابراين هاســت،دگرگونی و تغییــرات ايــن

 .نیست حاکم نخبگان تغییرات يا و ديگر

 ايـن کـه اسـت نايـ کنـد، خطـور ذهـن بـه اينجـا در انقـالب عظمـت منشـث ٔ  زمینه در تاس ممکن که ديگری احتمال

 در کـه شـد حاکمـان از هـايیسلسـله شـدن برچیـده باعـ  بلکـه گرديـد؛ کشـور در حکومت تغییر سبب تنها نه انقالب،

 سـلطنتی يـمرژ ب،انقـال پیـروزی بـا واقـ  در. راندنـدمـی فرمـان کشـور بـر سـلطنتی رژيـم طريق از سال، 2500 مدت

 چنـین عظمـت منشـث توانـدنمـی نیـز احتمـال ايـن اسـت گفتنـی. داد جمهـوری نامبـه ديگـری رژيـم بـه را خـود جای

 تغییـر. اسـت داشـته هسـابق نیـز ديگـر کشـورهای در نبـوده، ايـران بـه منحصـر تحـوالت گونـهايـن زيـرا باشد، انقالبی

ــم ــاتوری رژي ــه ســلطنتی و ديکت ــم ب ــان هــایانقالب از بســیاری در جمهــوری رژي ــر جه ــال نظی ــر بانق  و فرانســه کبی

 انقــالب بــا عظمــت و شــکوه در توانــدنمــی هــاانقالب ايــن از يــک هــیچ لــیکن يافــت، تحقــق روســیه، اکتبــر انقــالب

 رژيـم تغییـر و اسـت ديگـری امـر از ناشـی انقـالب ايـن عظمـت کـه دهـدمی نشان امر اين و کند رقابت ايران اسالمی

 جهـان بـزر  هـایانقالب میـان در انقـالب ايـن بـودن فـرد بـه منحصـر علّـت توانـدنمـی یجمهـور رژيم به سلطنتی

 .باشد

 تعـداد و گرديـد مـردم وجـهمت کمتـری خسـارات ديگـر، هـایانقالب از برخـی بـا مقايسـه در انقـالب، اين در که هرچند

 فـرد بـه منحصـر منشـث توانـدنمـی نیـز اخـتالف ايـن ولـی بـود؛ کمتـر بسـیار نیـز ديـدگان آسیب و مجروحان ها،کشته

 .باشد تاريخ طول در انقالب اين بودن

 :داد قرار توجه دمور را آن توانمی ديدگاه دو از اسالمی، انقالب عظمت منشث صحیح ارزيابی و تحلیل برای
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 ايـن اسـاسبر: ورزنـدمـی خصـومت انقـالب ايـن بـه نسـبت يـا و نداشـته اسـالمی و الهی نگرش که کسانی ديدگاه. 1

 هرگـز سیاسـی یلگـرانتحل کـه بـود المللـیبـین معـادالت بـرخالف ایپديـده انقـالب اين تحقق شناسانه،جامعه ديدگاه

 جهـان تمـام گذاشـته، ايـر نیجهـا معـادالت بـر سـرعت بـه توانسـت انقالبـی چنین. کردندنمی مطرح نیز را آن احتمال

 توانـدنمـی ولـی کنـد؛مـی انبیـ را انقـالب عظمـت از بخشـی کـه هرچنـد ديـدگاه، ايـن. دهـد قرار خود الشعاعتحت را

 .نمايد بیان را حقیقت تمام بوده، انقالب واقعی عظمت ٔ  کنندهبیان
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: خريدنـد جـان بـه را هاسـختی از بسـیاری آن تحقـق بـرای و داشـتند نقـش انقـالب پیـروزی در کـه کسانی ديدگاه. 2

 برقـراری بـرای سـال، نهـزارا طـول در الهـی، مجاهـدان و اولیـا یا،اوصـ انبیـا، تمـامی تـالش مـذکور ديدگاه اساس بر

 امـر همـین و یدرسـ نتیجـه بـه انقـالب ايـن ٔ  وسـیله بـه زمـین، روی در الهـی عـدل قـانون حاکمیـت و الهی حکومت

 بـر مبتنـی هـایحکومت جـای بـه عـدالت بـر مبتنـی الهـی حکومـت شـدن جايگزين. باشدمی انقالب اين عظمت منشث

 .است کرده نظیربی ایپديده به تبديل را انقالب اين که است طلبیقدرت و خودگزينی حوری،خودم ظلم،

 متمــايز کــامالً اســت، مطــرح الملــلبین روابــط ٔ  عرصــه در کــه جهــان بــزر  هــایانقالب از ايــران اســالمی انقــالب

ــت ــالش. اس ــد ت ــق از نمايی ــنايی طري ــا آش ــایانقالب ب ــذکور، ه ــا م ــا را آنه ــالب ب ــالم انق ــه یاس ــد مقايس ــه. کنی  چ

 نآنـا از هريـک و بگذاريـد میـان در ودخـ دوسـتان بـا را مسـثله ايـن کنیـد؟می مشـاهده هاآن میان بنیادينی هایتفاوت

 را هـاانقالب ايـن ختلـفم زوايـای مطالعـه، از پـ . گردنـد جهـان معاصـر بـزر  هـایانقالب از يکی ٔ  مطالعه متکفّل

 .بسنجید ديگری به نسبت را کهري امتیازات و گذاريد بح  به هم با
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 گیرینتیجه و خالصه. 6

 اسـاس بـر جامعـه یسیاسـ احـوال و اوضـاع در اساسـی تحـولی و بنیـادين حرکتـی از اسـت عبـارت اسالمی، انقالب. 1

 .اسالمی احکام و اصول بر مبتنی نظامی نمودن جايگزين منظور به اسالمی هایآموزه

 رعنصـ انقـالب، ايـن در رو،يـنا از. اسـت جهـان هـایانقالب سـاير از اسـالمی انقـالب یـزمم فصل «بودناسالمی. »2

 خواهــد پــذيرامکان الکانــ همــین از انقالبــی چنــین مســیر در انحــراف و اســت برخــوردار ایويــژه اهمیــت از فرهنگــی

 .بود

 قدقیـ تبیـین بـر تثکیـد قـه،ح يـدعقا تحکـیم در تـالش آگاهانـه، انتخـاب بـه اهمیت فرهنگی، ابعاد به توجه بنابراين. 3

ــری اهــداف، ــا عــدم انقــالب، فراگی ــه اتک ــات بیگانگــان، ب ــوانین يب ــررات، و ق ــت مق ــر،م مصــالح رعاي  برخــورداری تغیّ

ــت ــتوانه از حاکمی ــت، ٔ  پش ــدیبهره ياب ــدادهای از من ــی، ام ــوری و غیب ــن از ام ــل، اي ــه از قبی ــذيرجدايی هایمؤلف  ناپ

 .گردندمی محسوب اسالمی انقالب

 ابـ چراکـه اسـت؛ فـرد بـه منحصـر خـود نـوع در هاسـت،انقالب گونـهاين از اینمونـه کـه نیـز ايران اسالمی انقالب. 4

 مبتنـی الهـی حکومـت شـدن نجـايگزي بنـابراين،. نمـود توجـه هاانسـان معنـوی ابعـاد بـه الهی، انبیای حرکت از پیروی

 را انقــالب ايــن کــه اســت طلبــیقــدرت و زينیخــودگ خودمحــوری، ظلــم، بــر مبتنــی هــایحکومت جایبــه عــدالت بــر

 .است کرده نظیربی ایپديده به تبديل
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 انقالبــی چنــین کــانار تــا دارد جــا تــاريخ، تحــوالت ســیر در ايــران اســالمی انقــالب بــاالی اهمیــت بــه توجــه بــا. 5

 .است شده پرداخته آنبه بعدی درس در که گردد مشخ 
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 پرسش. 7

 .دهید توضیح را سالمیا انقالب مفهوم. 1

 .يیدنما تبیین را آن ماهیت ها،انقالب ساير از اسالمی انقالب ممیز فصل به توجه با. 2

 کدامند؟ اسالمی انقالب هایويژگی. 3

 .نمايید يحتشر تاريخ طول در را آن فرد به منحصر هایويژگی و ايران اسالمی انقالب جايگاه. 4

 بیشتر ٔ  مطالعه برای منابعی. 8

 و گـردآوری آملـی، جـوادی اهللآيـت بنـان و بیـان در( اهلل رحمـه)خمینی امـام مرصـو  بنیـان عبداهلل، آملی، جوادی. 1

 .1384 ،6چ اسرات، نشر مرکز: قم جويی،شاه محمدامین: تنظیم

 .1368 ،2چ سیاسی، کتاب نشر: تهران آن، هایريشه و اسالمی انقالب عباسعلی، زنجانی، عمید. 2

ــدی،. 3 ــوچهر، محم ــالب من ــالمی؛ انق ــه اس ــدها، و هازمین ــدوين پیام ــاد: ت ــدگی نه ــام نماين ــم مق ــری معظ  در رهب

 .1380 ،1چ معارف، پخش و نشر دفتر: قم ها،دانشگاه

ــباح. 4 ــزدی، مص ــدتقی، ي ــالب محم ــالمی؛ انق ــی اس ــوالت در جهش ــی تح ــاريخ، سیاس ــدوين ت ــارش و ت ــم: نگ  قاس

 .1384 ،1چ ،(اهلل رحمه)خمینی امام پژوهشی و زشیآمو ٔ  مؤسسه انتشارات مرکز: قم نیا،شبان

ـــ. 5 ــه ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــاريخ و جامع ــدگاه از ت ــرآن، دي ــی] ق ــاب ــز[: ج ــاپ مرک ــر و چ ــازمان نش  س

 .1372 ،2چ اسالمی، تبلیغات

 :قــم شــفیعی، ینحســ و جیــکتا علیرضــا: نگــارش و تــدوين خــرداد، هــایعبرت ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. 6

 .1383 ،1چ ،(اهلل رحمه)خمینی امام پژوهشی و آموزشی ٔ  مؤسسه انتشارات مرکز

 .1361 سین،مدر ٔ  جامعه به وابسته اسالمی انتشارات: قم اسالمی، انقالب پیرامون مرتضی، مطهری،. 7
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 رهبری ؛(1)یاسالم انقالب ارکان : پنجم درس 

 : بتواند درس انيپا از پ  که رودیم انتظار دانشجو از

 نمايد؛ تبیین اسالم منظر از را شايسته رهبر يک اوصاف. 1

 .دکن تشريح اسالمی انقالب معمار عنوانبه را( اهلل رحمه)خمینی امام ممتاز نقش. 2

 ﴾ 102 صفحه ﴿
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 و اوسـت انقـالب ٔ  زمزمـه آغـازگر چراکـه نیسـت؛ شـده شـناخته جهـان کجـای هـیچ در خمینـی، نـام بی انقالب، اين

 مــردم اســالمی بانقــال از و گذرانیــده تنگناهــا از و کــرده رهبــری دشــوار و ســخت لحظــات در را آن کــه اوســت هــم

 (رهبری معظم مقام. )است آورده پديد جهانی ایاسوه و عظیم ایپديده ايران،

 مقدمه. 1

 و ممتـاز حرکتـی ها،انانسـ معنـوی ابعـاد بـه نداد اهمیـت دلیـل بـه اسـالمی، انقـالب که گرديد مشخ  کهآن از پ 

 جهشـی فـرد، بـه منحصـر اجتمـاعی هاینهضـت از يکـی عنوانبـه نیـز ايـران اسـالمی انقـالب و اسـت سـتايش قابل

 حرکــت يــنا در کــه کــرد خواهــد خطــور ذهــن در ســؤال ايــن آورد، وجــود بــه جهــان سیاســی تحــوالت در را عظــیم

 پـیش بـه خـود اهـداف جهـت رد را انقـالب ايـن و انـدبوده اساسـی هـاینقش ايفـاگر عـواملی و عناصـر چـه اجتماعی،

 موقعیـت و شـد واهـدخ انقـالب ايـن وقـوع چگـونگی بـه نسـبت آگـاهی موجـب ارکـان، و عناصـر اين شناخت. اندبرده

 نقشــی انقالبــی رهــ در رهبــری کــه اســت بــديهی. ســاخت خواهــد مشــخ  عرصــه ايــن در را آفرينــاننقش يکايــک

 آتـی، درس و اسـت افتـهي اختصـا  عـاملی چنـین ممتـاز جايگـاه بـه درس ايـن رو،ايـن از و دارد عهـده بـر را اساسی

 .است گرديده ايران اسالمی انقالب ديگر ارکان و عناصر بیان متکفل
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 شايسته رهبر اوصاف. 2

 صــورتاين غیــر رد اشــد،ب دارا را ذيــل صــفات بايــد گیــردمی عهــده بــر را اجتمــاعی حرکــت يــک رهبــری کــه کســی

 :رسید نخواهد مقصود منزل سر به نهضت
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 سـوق آن سـویبه را گروهـی دارد قصـد کـه را اینهـايی و اصـلی مقصـد و هـدف بايـد رهبـر هـدف؛ کافی شناخت. 1

 (41.)بشناسد خوبی به دهد،

 شـده شـناخته مقصـد ویسـبه بايـد ديگـران و او کـه باشـد داشـته بـاور راسـتی بـه بايـد رهبر. هدف به کامل ايمان. 2

 (42.)يابند دست بدان هست، که قیمتی هر به و کنند، حرکت

 ممکــن کـه دارد اییدنیــو و مـادّی هــایخواسـته و منــاف  ديگـری، هــرک  ماننـد نیــز، رهبـر. ورع و تقــوا عـدالت،. 3

 تطهیـر و نفـ  يبتهـذ اگـر رو،ايـن از. باشـد داشـته تضـادّ و تنـافی اوسـت، مقصـود و مـراد که اینهايی هدف با است

 ايـن جانـب اصـلی، مقصـد و دنیـوی هـایخواسـته ِ تـزاحم مـوارد در کـه باشد نساخته چنان را خود و باشد نکرده اخالق

 نخواهـد چنـدانی امیـد مقصـد، و هـدف بـه وصـول و نهضـت و قیـام پیشـرفت بـه فروگـذارد، را هـاآن و بگیرد را يکی

 .بود

 تخلّـف و عـدول و پـذيرد صـورت آنهـا چهـارچوب در بايـد اجتمـاعی رکـتح کـه مـوازينی و اصـول تعیین و شناخت. 4

 يـک طـی از پـ  و کوتـاه زمـانی مـدّت در اجتمـاعی حرکـت کـه اسـت واضـح. نیسـت جـايز وجـه هـیچ بـه ها،آن از

 ديگــری، از پــ  يکــی را چنــد مراحلــی طــوالنی و بلنــد کمــابیش زمــانی در بايــد بلکــه رســد؛نمــی نتیجــه بــه مرحلــه

 و فـراز و هـاوخـمیچپـ اجتمـاعی، حرکـت گونـاگونِ مراحـل و زمـانی مقـاط  در. برسـد مقصـود سـرمنزل بـه تا بگذراند

 کرد، هاگزينش گرفت، هاتصمیم بايد آنها از يک هر در که آيدمی پديد بسیار هاینشیب

 ﴾ 105 صفحه ﴿

 فرامـوش و باشـد وظملحـ نهـايی هـدف کارهـا و هـاگـزينش هـا،تصـمیم ايـن همـه در اينکـه بـرای. داد انجام کارها و

 حکـم در کـه مـوازينی و اصـول بايـد نیايـد، پـیش انحرافـاتی نیـز و نگـردد، اصـل فـدای فـرع و اهم فدای مهمّ، نشود،

 طوربـه اسـت، ممنـوع و اجتمـاعی حرکـت دايـره از خـروج معنـای بـه آنهـا بـه تجـاوز و اندنهضت و قیام مرزهای و حدّ

 و ببیننـد آسـیب هرگـز يـدنبا نهضـت جريـان در کـه امـوری تعیـین و شـناخت رو،ايـن از. شـوند معـیّن و شناخته دقیق

 نیــز و داردبــازمی هــدف بــه نیــل از را نهضــت هــاآن از غفلــت و ســازندمــی مشــخّ  را نهضــت مشــی خــط و مســیر

 .ستا رهبر وظايف ترينمهم از هاتقدّم و اولويّت و ها،مهمّ و اهمّ ها،فرع و اصل تعیین و امور سنجش و ارزيابی

 دارد وجـود جامعـه در کـه ضـعفی نقـاط دقیـق شـناخت عـدم. آنهـا مهـمّ و اهـمّ تعیـین و موجود ضعف نقاط شناخت. 5

 .کشاندمی جانابه و نادرست هایفعّالیت و ها،گیریموض  ها،تصمیم به را رهبر برود، میان از بايد و
                                                           

 .108 ،(12) يوسف. 41

 .285 ،(2) بقره. 42
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 بايـد رهبـر. آنهـا بـا مقابلـه هـایشـیوه تعیـین و شـد خواهـد ارپديـد اجتمـاعی حرکـت راه سـر بر که موانعی شناخت. 6

 خوبیبـه شـوند مطلـوب اجتمـاعی حرکـت مـزاحم و کننـد کارشـکنی خـارج، از يـا داخـل از اسـت ممکـن که را کسانی

 بعضـی کـه کنـد اقتضـا واحـوال اوضـاع اسـت ممکـن. کنـد تعیـین را آنان با مبارزه مختلف طرق بايد همچنین. بشناسد

 خـیبر و کننـد تهديـد را برخـی دهنـد، مهلـت مـدّتی ديگـر ایپـاره بـه و بردارنـد میان از زودتر را مخالفان و اندشمن از

 ... .و تطمی ، را ديگر

 توجّـه بـا و باشـد دورانـديش ايـدب بلکـه بنشـیند؛ وقـاي  و حـوادث راهبـه چشـم نبايـد رهبر. ريزیبرنامه و دورانديشی. 7

 ایبرنامــه نهضــت، نــ موا و جامعــه، در موجــود ضــعف نقــاط اليتغیّــر، و يابــت مــوازين و اصــول نهــايی، هــدف بــه تــامّ

 .شدبا معلوم و معیّن دقیق طوربه نهضت ادامه و شروع چون و چند تا کند طرح خردمندانه و عالمانه بینانه،واق 

 ﴾ 106 صفحه ﴿

 قاخـال نیـز و عقايـد و آرا کـه باشـد داشـته هتوجّـ همـواره بايـد رهبـر. اجتماعی حرکت بودن تدريجی به مؤکّد توجّه. 8

 کنـد و تـدريجی بنیـادی، اجتمـاعی تحـوّل بنـابراين و پـذيرد،نمـی تغییـر سـهولت و سـرعت بـه مـردم روحی خصايل و

 .بود خواهد

 موجودنـد جامعـه در کـه را بـالفعلی نیروهـای بايـد رهبـر. بـالقوّه نیروهـای تعلـیم و تربیـت و بالفعـل نیروهـای جلب. 9

 از ولـی،. کـرد را اسـتفاده کمـال تـوانمـی چگونـه و کجـا، کـی، آنـان از يـک هـر از کـه دريابـد درسـتیبه و کند بجل

 و زمـان هـر در و دارد پـیش در متعـدّد مراحلـی و طـوالنی زمـان نهـايی، هـدف بـه وصول تا اجتماعی، حرکت که آنجا

 و قیـام شـروع بـرای هرچنـد بالفعـل، نیروهـای د،شـو پديـدار نشـده بینـیپـیش حتّی و بیشتر موانعی است ممکن مرحله

 .کرد نخواهد کفايت يقین، به قريب احتمال به آن، ادامه برای آيد، نظر به کافی نهضت

 ادامـه و رسـند فعلیّـت بـه تـا دآور در تعلـیم و تربیـت تحـت را بـالقوّه نیروهـای کـه اسـت موظّـف نیـز، رهبـر رو،اين از

 و بیشـتر تربیـت، و تعلـیم. باشـد داشـته دوام و اسـتمرار همـواره بايـد نیروسـازی ايـن و سـازند؛ میّسر و ممکن را نهضت

 دانـش و علـم لحـاظ از هـم را نیروهـا بايـد رهبـر. اسـت رهبـر خطیـر و مهـمّ بسـیار وظايف از نیز بالفعل نیروهای بهتر

 . شندنبا طلبیراحت و پروریتن پی در تا کند تقويت گرايش و عمل و اخالق لحاظ از هم و

 و تـدبیر و عقـل دانـش، و علـم لحـاظ از نیروهـا همـه کـه پیداسـت ناگفتـه. نیروهـا افتـراق و اخـتالف از جلوگیری. 10

 يکســان هــایســلیقه و ذوق و عقايــد آرا، و نیســتند رتبــه و حــدّ يــک در گــرايش و اخــالق و آخربینــی، و انديشــیژرف

 .دهد روی هايیتصادم و هاتزاحم و تضادّها ها،کاكاصط عمل مقام در که شد خواهد موجب همه اين و ندارند؛
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 و اصـول و هـايین هـدف يعنـی حـقّ، محـور تعیـین از بعـد کـه اسـت ايـن رهبـر حیـاتی و عمـده بسیار وظايف از يکی

 شـدّت اختالفشـان کـه نگـذارد وجـه،هیچ بـه و گـردآورد، محـور آن حـول در را نیروهـا همـه تغییـر، قابـل غیـر موازين

 از و پراکندگی به را گروه و يابد

 ﴾ 107 صفحه ﴿

 مخـالفتی مـؤيّرترين و اجتمـاعی نهضـت هـر دشـمنان آرزوی تـرينبزر  کـهاين بـه توجّـه بـا. کنـد دچار پاشیدگی هم

 بايـد رهبـر اسـت، نهضـت آن نیروهـای و اعضـا میـان در اخـتالف و ناهمـاهنگی ايجـاد همانـا کنند، توانندمی آن با که

 بـه نیـل مـان  و يابـد تخفیـف و تقلیـل نیروهـا بـین در موجـود اختالفـات کم،دسـت تـا بنـدد کاربه را خود سعی نهايت

 (43.)نگردد نهايی هدف

 و طرفـداران بـا مواجهـه در چـه بايـد، رهبـر. تغییـر قابـل غیـر مـوازين اصول و نهايی هدف درباره قول در صراحت. 11

ــانبرانش ــارويی در چــه و فرم ــا روي ــان ب ــه اجــ ر دشــمنانش، و مخالف ــايی هــدف ب ــذيرشتغییر اصــول و نه ــه ناپ  طورب

 .بگويد سخن پوشیپرده گونههیچبی و صريح

ــامبر ــی پی ــلى)اسالم گرام ــه اهلل ص ــه علی ــاز در( وآل ــت آغ ــالتش و بع  ــت رس ــت مثموري ــه ياف ــان، ک ــتگان خويش  و بس

 و آشــکارا حضــرت آن پــ ، آن از( 45.)ســازد علنــی را دعــوتش کــه شــد مــثمور ســ  ( 44)کنــد، دعــوت را خــود نزديکــان

 تبعیّـت و توحیـد جـز چیـزی اشنهـايی هـدف کـه فرمـودمـی تفهـیم دشـمن و دوسـت به و گفتمی سخن صراحت به

ــی ــدون و چــرا و چــونب ــد از شــرط و قیــد ب ــد،. نیســت متعــال خداون ــه)ابراهیم حضــرت خداون ــان و( الســالم علی  مؤمن

ی و اقتــدا آنــان بــه کــه واهــدخمــی مؤمنــان از و دانــدمــی الگــو صــراحتبه را او معاصــر  کــافرون ســوره( 46.)کننــد تثســّ

 .کندمی معرفی( وآله علیه اهلل صلى)اسالم گرامی پیامبر را الگو و نمونه بهترين

 را امـری رهبـر کـه کنـدمـی اقتضـا مصـلحت گـاهی تغییرناپـذير، اصـول و نهـايی هـدف از غیر اموری در. رازداری. 12

 رهبـر عیـوب از يکـی ايـن. نزنـد دم آن از آشـکارا يـا و کنـد پنهـان دوسـتانش و ياران رينتنزديک از حتّی و ديگران از

 موارد و حاالت ٔ  همه در که است

 ﴾ 108 صفحه ﴿

                                                           
 .110 تا107 ،(9) توبه و ،65،(6) انعام ،105 و 103 ،(3) عمران آل. 43
 .214 ،(26) شعرات. 44

 .94 ،(15) حجر. 45

 .4 ،(60) ممتحنه. 46
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ــا باشــد القولصــريح ــد و نباشــد رازدار ي  چراکــه( 47)نگهــدارد، پوشــیده دارد ضــرورت کــردنش پنهــان کــه را امــری نتوان

 آسـیب امـور، از بعضـی شـدن فـاش ايـر بـر اسـت ممکـن دوم،. ندارنـد را یـزچ همه دانستن ظرفیّت مردم همه نخست،

 .گردد نهضت متوّجه زيانی و

 نهضـت، تغییرناپـذير اصـول و نهـايی هـدف واقـ  در. تغییرناپـذير اصـول و نهـايی هـدف رعايـت در مسـامحه عدم. 13

 مطلـوبیّتی هـیچ نهضـت نبـود، میـان در اصـول و هـدف ايـن تحقّـق قصـد اگـر يعنی سازند؛می را آن وجودی ٔ  فلسفه

 پوشـیچشـم و تـوجّهیبـی غفلـت، مـورد نبايـد احـوالی و اوضـاع هـیچ در و هرگـز اصـول و هدف اين بنابراين،. نداشت

 و خــود تابعــان و رانهــوادا از بعضــی يــا اک ريّــت يــا همــه دادن دســت از قیمــت بــه اگرچــه بايــد، رهبــر. گردنــد واقــ 

ــی و اشاجتمــاعی حرکــت شــتاب و ســرعت شــدنکم ــدن ناکــام و خــوردن شکســت حتّ ــا نهضــت، مان  و هــدف رهدرب

 بدانـد ضـروری و اجـبو عمـل، مقـام در را، هـاآن دقیـق و کامـل رعايـت و بمانـد ناپـذيرسـازش و قاط  نهضت، اصول

 .ندارد روا شبهه و شکّ آن در و

 تعـار  آن، پیـروزی و يـابیکام حتّـی يـا شـتاب و سـرعت بـا نهضـت اصـول يـا هـدف مـوردی، در اگـر کهآن حاصل

ــد، ــد ياب ــدف باي ــدّم را ه ــت مق ــدیبه و داش ــا کن ــی ي ــاهری شکســت حتّ ــن آن ظ ــاب،. داد ت ــ کت ــاريخ و نّتس ــه ت  ب

 نهضـت اصـول و دفهـ و حفـظ در( وآلـه علیـه اهلل صـلى)اسالم گرامـی پیـامبر ناپـذيرینـرمش و قاطعیّـت شاهدخوبی

 افتـادن خـاك بـه و سـجده زا را آنـان اگـر کـه کردنـد پیشـنهاد رتحضـ آن بـه طـائف اهل نمونه، عنوان به. انداسالمی

 حتّـی و گذارنـدمـی دنگـر را ديـنش و شـوندمـی وی تـاب  شـؤون، و امـور سـاير در بـدارد، معـاف متعال خدای برابر در

 سمقـدّ ديـن ارکـان تـرينمهم از نمـاز کـه جـاآن از حضـرت، آن. شـتابندمـی کمکـش بـه مشرکین و کفّار با جنگ در

 پیشرفت برای ظاهربه که را، مذکور پیشنهاد است، اسالم

 ﴾ 109 صفحه ﴿

 (49.)دارد وجود کريم قرآن ديگر آيات در قبیل اين از مواردی( 48.)کرد ردّ بود، سودمند اسالمی نهضت

 نیسـت نهضـت اصـول و هـدف قبیـل از کـه امـوری در بايـد رهبـر. اهمیّـتکم و فرعی امور در صدر سعه و تسامح. 14

 صــدر سـعه خـود پیـروان و يـاران هایاشــتباه و خطاهـا هـا،لغـزش بـه نســبت بايـد چنـین،هم. دارد روا مـدارا و تسـامح

 طبیعـی طوربـه و نیسـت عمـل و اخـالق علـم، اعـالی حـد در ترينشـانواالمقـام حتـی و آنـان همه چراکه باشد، داشته

                                                           
 .83 ،(4) نسات. 47

 .75 ـ 73،(17) اسرات. 48

 .9و 8 ،(68) قلم و 2و1 ،(33) احزاب. 49
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 اجتمــاعی حرکــت پیشــرفت شـود، طــرد دارد هکــ ضـعفی نقطــه علــت بــه آنـان از يــک هــر اگـر و دارنــد ضــعفی نقـاط

 .شد خواهد متوقف

 بـرای کنـد،نمی طـرد ار خـود زيردسـتان کـهاين بـر عـالوه بايـد، رهبـر. ديگـران شخصـیّت برای شدن قايل ارزش. 15

 بــه و شــوند تحقیــرانشزيردســت کــه باشــد ایگونــه بــه رهبــر رفتــار و روش اگــر. شــود قايــل ارزش هايشــانشخصیّت

 و کــم او از برداریفرمــان و او بــا همکــاری ادامــه بــه شــانعالقــه و او بــه محبّتشــان نخســت، نشــوند، گرفتــه چیــزی

 نهضـت کـهاين  فـر بـه دوم، و نیسـت، نهضـت زيـان بـه جـز رهبـر محبوبیّـت کـاهش که پیداست و شودمی ضعیف

 ٔ  مبتکرانـه کـار انـد،بـوده زبـون و خـوار و انـدديـده تحقیـر همـواره کـه زيردسـتان از نیايد، گرفتار ناکامی و شکست به

 .آمد نخواهد بر مهمی و صحیح

ــاعالمت از يکــی ــاهر و ه ــل ارزش مظ ــرای شــدن قاي ــران ب ــن ديگ ــه اســت اي ــا ک ــان ب ــ مشــورت آن ــان از و دکنن  آن

 کـه کننـداحسـاس آنـان و شـود ااعتنـ و التفـات افـراد نظـر و رأی بـه اگـر گذشـته، اين از. کنند نظرخواهی و جويیرأی

 و اجبـاری امـوری چشـم بـه را هاتصـمیم و هـابرنامـه دارنـد، مشـارکت و مداخلـه هـاگیـریتصـمیم و هاريزینامهبر در

 نتیجه، در و نگرند،نمی شده تحمیل

 ﴾ 110 صفحه ﴿

 پیـامبرش متعـال خـدای رو،ايـن از. آينـدمـی کـار در تـرگرم و دهنـدمـی نشـان بیشـتری موافقـت عمل، و اجرا مقام در

 بـه نبـود، مـردم نظـرات و آرا و معـارف و علـوم از اسـتفاده بـه نیازمنـد وجـه،هـیچ بـه و داشـت، لـدنی علم کهينا با را،

 (50.)دهدمی فرمان مردم با مشورت

 داشـته شـنوا وشگـ زيردسـتانش گونـاگون هـایجـويیعیـب و انتقـادات بـه نسـبت بايـد حتّـی رهبـر. انتقادپذيری. 16

 خطاهــای و هــالغــزش و ادراك، و فهــم قصــور جهــل، معــر  در معصــوم، هــاینانســا جزبــه هرکســی، زيــرا باشــد،

 .بود خواهدنقاي  و عیوب اين رف  مقدّمه انتقادپذيری روحیّه داشتن و است عملی و اخالقی

 رهبــر اوصــاف از يکــی نیــز فرمانبردارنــد و همکــار همــراه، کــه کســانی و زيردســتان بــه نســبت فروتنــی. تواضــ . 17

 (51.)است شايسته

                                                           
 .159 ،(3) عمران آل. 50

 .215 ،(26) شعرات و ،88 ،(15) حجر ،37 ،(17) اسرات. 51
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 در تنهــا و جويــد؛مــی را خــود خیــر و نفــ  انســانی هــر کــه اســت طبیعــی. ديگــران بــرای دلســوزی و خیرخــواهی. 18

 را او خیــر و ســوزاندمــی دل او بــرای ديگــری آن کــه باشــد کــرده بــاور کــه شــودمــی ديگــری مطیــ  و تــاب  صــورتی

 کنـد ايبـات و دهـد نشـان آنانبـه را امـر يـنا و باشـد ديگـران دلسـوز و خیرخـواه بايـد رهبر جهت، همین به. خواهدمی

 (52.)بگروند و بگرايند او به بهتر و بیشتر هرچه تا

 بـا را بـدی جـواب و نیکـی و احسـان دلسـوزی، و خیرخـواهی ايبـات هـایراه از يکـی. ديگـران بـه نیکی و احسان. 19

 پاسـخ خـوبی بـا بلکـه بـدی؛ بـا نـه را، بـدی کـه دهـدمـی فرمـان را پیـامبرانش نیـز متعـال خـدای. اسـت دادن خوبی

ــین،( 53.)گوينــد ــار از کــه خواهــدمــی حضــرت آن از همچن ــد لجاجــت و دشــمنی کــه مشــرکانی و کفّ  را دعــوتش و دارن

  جواب از و درگذرد پذيرندنمی

 ﴾ 111 صفحه ﴿

 آنـان بـه را خـود خیرخـواهی و جـويیومسـالمت کنـد نظرصـرف شـاننابخردانـه و سـرانهسبک کـردار و گفتـار به گفتن

 (54. )دهد نشان

. اســت خودگذشــتگی از و اي ــار نیّــت، حســن و خیرخــواهی ايبــات هــایراه از ديگــر يکــی. خودگذشــتگی از و اي ــار. 20

 خیـرات بـر را ديگـران دنیـوی خیـرات و کنـد نظـر قطـ  خـود شخصـی منـاف  از اجتماعی مصالح تثمین برای رهبر اگر

 آنــان بــرای را خــودش و دارد، نیّــتحســن اســت، آنــان خیرخــواه کــه کننــدمــی بــاور مــردم بــدارد، مقــدّم خــود دنیــوی

 در کــريم قــرآن جهــت، همـین بــه. گیــردمــی جـای مــردم دل در وی بنــابراين خــودش، بـرای را آنــان نــه خواهــد،مـی

 از و اي ـار ايـن بـا و خواسـتندنمی مـزدی و «اجـر» مـردم از وجـه،هـیچ بـه الهـی، انبیای که کندمی خاطرنشان مواضعی

 (55.)کردندمی ايبات را خود نیّت حسن خودگذشتگی،

 آنـان، نکـردن طـرد زيردسـتان، هـایلغـزش و ضـعف نقـاط بـه نسـبت صـدر سـعه. خواستن فرمانبرداری و انضباط. 21

 آنــان، بــا مشـورت شخصیّتشــان، بـرای شــدن قايـل ارزش آنــان، اشــتباهات و خطاهـا از درگذشــتن آنـان، بــا نرمخـويی

                                                           
 .128،(9) توبه. 52

 .34 ،(41) فصلت و 95 ،(23) مؤمنون. 53

 .89 ،(43) زخرف. 54

ـــام. 55 ـــون  ،90،(6) انع ـــود ،72 ،(10) ي ـــف ،51 و 29 ،(11) ه ـــان ،104 ،(12) يوس ـــعرات ،57 ،(25) فرق  و 127 ،145 ،164 ،180،(26) ش

 .46 ،(68) قلم و 40 ،(52) طور ،86 ،(38)   ،21 ،(36) ي  ،47 ،(34) سبث ،109
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ــذيری، ــار نیکــی، و احســان ،تواضــ  انتقادپ ــه ازخودگذشــتگی و اي  ــه هم ــود جایب ــی اســت؛ ضــروری و صــحیح خ  ول

 .بخواهد برداریفرمان و انضباط زيردستان از رهبر اينکه با ندارد منافات

 کـردنتحمّـل و داشـتن رصـد سـعه شـد، اشـاره نیـز تـرپیش کـههمچنان. زيردسـتان فسـاد و انحـراف از جلوگیری. 22

 در کـه تاسـ موظّـف رهبـر. نیسـت نقـاي  و عیـوب فراموشـی معنـای بـه هرگـز ديگـران هـایلغـزش و ضـعف نقاط

 فساد و انحراف به نسبت حال، عین

 ﴾ 112 صفحه ﴿

 .باشد داشته کیمانهح و عالمانه هایانديشیچاره امور گونهاين از جلوگیری برای و باشد حسّاس افراد

 بمانــد، خبــربی و گــاهناآ شــؤون، و امــور از ایپــاره از رهبــر هکــ شــود چنــان اگــر. شــؤون و امــور همــه بــر اشــراف. 23

 آن از کســانی اسـت نممکــ کـه واقعیّـت ايــن گـرفتن نظـر در بــا ويژهبـه شــد، خواهـد عیـب و نقــ  دچـار او رهبـری

 و اغفـال موجبـات اکاذيـب، رنشـ و جعـل و حقـايق کـردن وارونـه و کتمـان بـا و کننـد استفاده سوت خبریبی و ناآگاهی

 گرفتــار تــا باشــد امــین و قــوی اطّالعــاتی شــبکه و نظــام يــک دارای بايــد رهبــر رو،ايــن از. ســازند فــراهم را او بفريــ

 .نشود نهضت چون و چند از صحیح اطّالعات فقدان

 جـرأت و باشـد بـزدل و ترسـو رهبـرش کـه نهضـتی بنـابراين،. نیسـت خطـر و دشـمن بدون نهضتی هیچ. شجاعت. 24

 کنـد، نشـینیعقـب خطـراحسـاس محـ  بـه و باشـد نداشـته را آنـان بـا کـردن نرم پنجه و دست و دشمنان با مواجهه

 .بود خواهد شکست به محکوم

 مقــام در کــ هــیچ نیــروی و توانــايی چراکــه هاســت،شرط ترينســخت از يکــی شــرط ايــن. اســتقامت و پايــداری. 25

 کـه اسـت ايـن مسـتلزم نهضـت، يـک يـابیکام و پیـروزی و نیسـت، نهايـتبی و نامحـدود مشکالت، و مسايل با مقابله

 هـاسـختی تحمّـل بـرای فراوانـی بسـیار روحـی ظرفیّـت يعنـی باشـد؛ داشته دست اين از عظیمی نیروی و توانايی رهبر

 .باشد داشته را هادشواری و

 پايـداری، و شـکیبايی بـه را خـود زيردسـتان کـه اسـت موظّـف باشـد، مقـاوم و صـبور بايـد خودش که گونههمان رهبر،

 بـر کـه بزرگـی و فـراوان مشـکالت بـر غلبـه شـرط کـه سـازد خاطرنشـان آنـان بـه همـواره و کند امر و توصیه دعوت،

 و راسـخ نیـز آنـان در خصـلت و خالـق طريـق ايـن از ايـن تـا اسـت، اسـتقامت و صـبر شـود،مـی پديـدار نهضت راه سر

 (56.)دهدمی پايداری و شکیبايی به فرمان نیز را انمؤمن بسیاری موارد در کريم قرآن رو،اين از. گردد يابت

                                                           
 .214 و 155 ،153 ،(2) بقره. 56
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 ﴾ 113 صفحه ﴿

 آن در را آنچـه بـاريـک وقـت هرچنـد نهضـت جريـان در بايـد رهبـر. اسـت گرفتـه انجـام آنچـه ارزيابی و بررسی ـ 26

 يیهـالغـزش اگـر تـا ددار معلـوم را آن سـقم و صـحّت و دهـد قـرار ارزيـابی و بررسـی مورد است پذيرفته صورت مدّت

 .شود جبران امکان، صورت در و نگردد، تکرار است، آمده پیش

 بـا مـذکور، صـفات يـنا از بعضـی کـه شـد مالحظـه. اسـت شايسـته رهبـر اوصـاف تـرينمهم اجمال به شده ذکر موارد

 کـه اسـت همـین شـکلم و ظريـف دقیـق، بسـیار اسـت فنّـی و هنـر رهبـری کـه،اين علـل از يکی. بودند تضاد در هم

 .نورزد غفلت خود جای در هاآن از يک هر رعايت از و کند جم  خود در را متضادّ ظاهر به اموری دباي رهبر

 تــرجیح رهبــر تخــابان يــا شناســايی بــرای را حلّــی راه چــه شــما گرديــد، ذکــر رهبــر بــرای کــه شــرايطی بــه توجــه بــا

 ايـن کـهاين يـا زد دسـت انتخـابی نچنـی بـه تـوانمی دموکراسـی هـاینظام در رايـج انتخابـات طريـق از آيا دهید؟می

ی افـراد يـا فـرد در را هـاويژگی ايـن وجـود تشـخی  تـوان کـه گذاشـت خابـره ایعـدّه ٔ  عهـده بـر بايـد را امر  خاصـّ

 .شويد جويا زمینه اين در نیز را خود دوستان نظر دارند؟

 اسالمی انقالب رهبری ممتاز هایويژگی. 3

 امـام اسـالمی، انقـالب بیـرک رهبـر زنـدگی مختلـف ابعـاد در تثمـل و گرديـد رذکـ بـاال در کـه هـايیويژگی به توجه با

ــه)خمینی ــوانمی( اهلل رحم ــه ت ــن ب ــه اي ــید نتیج ــه رس ــن ک ــا،ويژگی اي ــاالترين در ه ــ ب ــیت در آن کلش ــام شخص  ام

 فکنـدا نظـری ايشـان زنـدگی فمختلـ زوايـای بـه تـوانمی مطلـب، ايـن ايبات برای. بود يافته تجلی( اهلل رحمه)خمینی

 ٔ  برجسـته شخصـیت ايـن بـارز هـایويژگی از برخـی. بـرد پـی اسـالمی انقـالب پیـروزی در رهبـری عظیم نقش به و

 :گیردمی قرار اشاره مورد تاريخ

 ﴾ 114 صفحه ﴿

 پیرامون مسايل به نسبت هوشیاری و آگاهی. 1

 ختـاري بـا آشـنايی و اسـالم، هـاینآرما و فـروع و اصـول حقـايق، بـر اشـراف و آگـاهی برافزون( اهلل رحمه)خمینی امام

 روزِ اوضــاع و تحــوالت از اشخــدادادی فراســت مــدد بــه اســالمی، جامعــه مفاســد و مصــالح درك و مســلمین گذشــته

ــان ــران و جه ــاخبر اي ــود، ب ــا و ب ــايی ب ــمنان شناس ــن دش ــاننقشه و دي ــاندن و هايش ــانآ شناس ــه ن ــت ب ــلمان، امّ  مس

 .ساختیم ايربی و برمال را ايشان هایتوطئه
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 رايطشـ زمـان، آن در .گرفـت شـکل فراسـت و آگـاهی ايـن اسـاس بـر ابتـدا همـان از نیز( اهلل رحمه)خمینی امام حرکت

 بـود کفـرى بـه امـام توجـه آغـاز، در. گیـرد صـورت اسـتکبار و الحـاد و کفـر ضد بر حرکتى که کردمى ايجاب اجتماعى

 کـه انگیـزه همـین بـه او. بودنـد کشـور ايـن از زدايىاسـالم درصـدد کفـر عوامـل و کـردمى تهديد را خودش جامعه که

 او فريــاد. اجتمــاعى يــا و اقتصــادى و سیاســى انگیــزه بــه نــه کــرد؛ قیــام داد، رواج کشــور ايــن در را خــدا بنــدگى بايــد

 هـاپیام ٔ  مالحظـه. اسـت نکـارا معـر  در يـا تعطیـل معـر  در الهـى احکـام از حکمـى ديدمى که شدمى بلند گاهآن

 و خـدا قـرآن، اسـالم، انـدازه بـه امـام کـالم در اىواژه هـیچ کـه دهـدمی نشـان نهضـت، آغـاز از امـام هاىخنرانىس و

 راه، ايـن در و بیـاورد ربـا معنـوى و الهـى را خـويش جامعـه تـا کـرد تـالش او. اسـت نشـده تکـرار هـاآن نظیر کلماتی

 بــاورترينخوش حتــى مــردم، همــه تقريبــاً حالىکــه رد و گذاشــت اجــرا بــه خــدادادى فراســت بــا را هابرنامــه و هــاطرح

 .رساند پیروزى به را پیروانش و او خدا بودند، شده ناامید افراد

 را امـام اطـراف کـه بـود ىکـوچک دايـره يـک ايـن بینديشـد؛ خـود کشـور و ملت مورد در فقط که نبود گراملى يک امام

 آن بـه محـدود ولـى شـود؛ داده پاسـخ آن بـه بايـد هالیتمسـؤو سـاير از قبـل مسـؤولیت ايـن طبعـاً و بـود کرده احاطه

 کـه را کشـور ايـن کـه کـردمى سـعى و انديشـیدمى ايـران کشـور و ملـت سرنوشـت به که حال همین در امام و شدنمى

 کشور تنها

 ﴾ 115 صفحه ﴿

 از امـام، هـاىپیام. بـود هـم شـیعیان سـاير فکـر در درآورد، آنـان ايـادى و کفـار چنگـال از اسـت زمـان امام به منتسب

ــق ــه کــه او دوســتان طري ــاطق خصــو به اســالمى، کشــورهاى ب ــد،مى ســفر نشــین،شیعه من ــه کردن ــان ب ــل آن  منتق

 ايمـان تـا گرفـتمی صـورت هـايیتالش خرافـات و هااشـتباه از تشـی  پیـرايش بـه نسـبت طريـق، ايـن از و گرديدمی

 .شود تقويت( السالم علیهم)بیتاهل صحیح فمعار اساس بر آنان میان بستگىهم و گردد خال  شیعیان

 ٔ  دايــره. بودنــد جهــان عیانشــی نیــز دوم ٔ  دايــره و بــود ايــران خــودش، کشــور امــام، هــایفعالیت اول دايــره بنــابراين،

 و شـیعیان بـین روابـط توسـی  و اسـالمى وحـدت حفـظ ابتـدای همـین در امـام و بـود مسـلمانان دايـره بعدی، تروسی 

 ٔ  دايـره و نکـرد اکتفـا هـم ايـن بـه امـام ولـی. گرفـت عهـده بـر ديگر مسلمانان به نسبت را خود هوظیف مسلمین، ساير

 .گرديد اديان ساير دارانطرف به بخشیهويت باع  و داد افزايش را خود فعالیت

ــام ــی( اهلل رحمــه)خمینی ام ــه حت ــت ٔ  دامن ــز ديگــر هــایگروه شــامل را خــود فعالی ــه. نمــود نی ــه، عنوانب  در وی نمون

 م ـل ابرقـدرتى جمهـور رئـی  بـرای و کـرد مارکسیسـت کشـورهاى متوجـه را خـود همـت خويش، عمر آخر هاىالس

 بـود، بـرده بـین از را مسـیحیت و اسـالم از اعـم دينـى مـذاهب تمـام و بـود کـرده زدايـىدين سـال هفتـاد که شوروى
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 گرفتــه صــورت آن در کــه هــايیبینیشپی و نامــه آن از آيــا. کــرد شــوکه را هــاآن و نوشــت را ایهشــداردهنده ٔ  نامــه

 .سازيد مطرح نیز خود دوستان با را بح  اين چگونه؟ پیوست؟ وقوع به هابینیپیش اين آيا داريد؟ اطالعی بود،

 مختلف هایحوزه در علمی فضايل از برخورداری. 2

 رد وی. است بوده فراوان علمی فضايل جام  که است کسانی معدود از( اهلل رحمه)خمینی امام

 ﴾ 116 صفحه ﴿

 علـوم حـوزه در و آيـد،می شـمار هبـ زمانـه تقلیـد مراجـ  تـرينبزر  از هـا،آن بـا مـرتبط علـوم و اصول و فقه ٔ  زمینه

 و تــثمالت عملـی و نظـری عرفــان ٔ  عرصـه در و داده، صـورت را اشزمانــه تحقیقـات ترينعـالی نیــز فلسـفی و عقلـی

 .است آمده نايل رفی  مقاماتی به و داشته بسیار هایمجاهدت

 زندگی ابعاد تمام در معنوی فضايل از برخورداری. 3

 سـاير بـر کـه اسـت يشـانا الهـی باعـد ايـن کـهآن حـال و اسـت مانـده پوشـیده بسیاری برای امام شخصیت از باعد اين

 از تنهايـ در و گرفـت شـکل «خـدا بنـدگى» اسـاس بـر نوجـوانی آغـاز از امـام شخصـیت. اسـت افکنـده سـايه ابعادش

 :که گرديد شريفه ٔ  آيه اين بارز مصاديق

ــالٌ ــیهِمْ الَّ رِجَ ــارَۀٌ تالْهِ ــ ٌ وَالَ تِجَ ــن بَیْ ــرِ عَ ــهِ ذِکْ ــامِ اللَّ الَۀِ وَإِقَ ــات الصــَّ ــاۀ؛ وَإِيتَ  و داد نــه و تجــارت نــه کــه مردانــى( 57)الزَّکَ

 .ارددنمى مشغول خود به زکات دادن و نماز داشتن برپا و خدا ياد از را آنان ستدى

 خداسـت؛ بـه تقـرب در سـانان حقیقـى کمـال کـه بودنـد بـرده پـى راز ايـن بـه کـه بودند برجسته هاىانسان از بسیارى

 هـم را عرفـان مـاما امـا. بودنـد کـرده تلقـى خـدا بـا خودشـان شخصـى رابطه و فردى حرکت يک صورت به را اين ولى

 نـه و شـود خـدا بنـدگى مظهـر دشوجـو تمـام انسـان کـه ديـدمى ايـن در را خدا معرفت بلکه ديد،نمى تنگ بعد اين در

ــش در تنهــا ــاط دل ــا ارتب ــار باشــد، داشــته خــدا ب ــردار و رفت ــار و ک ــردى گفت ــى و وادگىخــان و اجتمــاعى و ف ــار حت  رفت

 .باشد عبوديت تجسم بايد او المللىبین

 بیابـد کـامالً عرفـانى، حرکـت بـا اًيانیـ و کنـد يابـت نقلـى داليـل بـا هـم و عقل با هم اوالً را مطلب اين کرد سعى امام

 و نوجوانى دوران. کند تقويت جهت اين در را خودش ايمان و

 ﴾ 117 صفحه ﴿

                                                           
 .37 ،(24) نور. 57
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 .گذشت سنت و کتاب از استفاده و عرفانى و فلسفى مختلف ابعاد و ايمان اين تبیین به او جوانى اوايل

 تدبیر با همراه شجاعت. 4

ــام هوشــیاری ــاع در( اهلل رحمــه)خمینی ام ــایارزش از دف ــل از يکــی اســالمی ه ــر مهــم عوام ــالب وزیپی  شــماربه انق

 فــراهم حکومــت ودینــاب بــرای را زمینــه خــود، فرهنــگ، ٔ  حــوزه در پهلــوی رژيــم اقــدامات کــه،آن حیتوضــ. رودمــی

ــرا ســاخت، ــهاين زي ــام شــديد واکــنش حرکــات گون ــی در ار مــردم نتیجــه، در و( اهلل رحمــه)خمینی ام ــر. داشــت پ  تغیی

 نیــز و ریهنــ و فرهنگــی اصــطالح بــه ســمینارهای و هــاجشــنواره برگــزاری شاهنشــاهی، بــه شمســی یهجــر تــاريخ

 امـام اکـنشو لـیکن. گرفـت صـورت مـردم دينـی مبـانی تضـعیف هـدف بـا کـه اسـت مـواردی از فحشا و فساد ترويج

 و ايـالتی هـایانجمن ٔ  يحـهال ارضـی، اصـالحات طـرح برابـر در نیـز و هـازدايیتقـدس ايـن برابر در( اهلل رحمه)خمینی

 و شـجاعانه وردبرخـ. گرايـد سسـتی بـه پهلـوی رژيـم مشـروعیت هـایپايـه تـا شـد سـبب شـاه سفید انقالب و واليتی

 خطـر بـا را هلـویپ خانـدان حکومـت مشـروعیت اصـل فیضـیه، ٔ  فاجعـه ٔ  قضـیه در( اهلل رحمـه)خمینی امام ٔ  زيرکانه

 علیـه اعتراضـات گسـترش بـرای ار زمینـه امـر همـین امـا. ديدنـد امـام تبعیـد در را چاره آنان رواين از ساخت،می مواجه

 .ساخت فراهم بیشتر حکومت تزلزل و رژيم

 گیرینتیجه و خالصه. 4

 اولـین بـه درس ايـن در. انـدبوده تثيیرگـذار مکتـب و مـردم رهبـری، عامـلِ سـه همـه، از بـیش انقالب، ٔ  صحنه در. 1

 .است شده پرداخته عامل

 منــزل ســر بــه نهضــت هــا،آن فقــدان صــورت در کــه باشــد خاصــی هــایويژگی دارای بايــد رهبــر نهضــتی، هــر در. 2

 .رسید نخواهد مقصود

 ﴾ 118 صفحه ﴿

ــر عــالوه ايشــان، و بــوده صــادق اســالمی انقــالب گــذاربنیان مــورد در کامــل، طوربــه هــا،ويژگی و اوصــاف ايــن. 3  ب

 نسـبت زنـدگی، ابعـاد مـامت در معنـوی فضـايل از رخـورداریب نیـز و مختلـف هـایحوزه در علمـی فضايل از برخورداری

 را انقـالب ايـن خـويش، شـگیهمی تـدبیر و نظیـرکم شـجاعت بـا و بـود هوشـیار و آگـاه کـامالً خود پیرامون مسايل به

 .رساند سرانجام به

 انقـالب بـردن پـیش بـه قـادر مـردم و اسـالم متعـالی مکتـب چـونهم عـواملی گـرفتن نظـر در بدون رهبری عامل. 4

 متعـالی مکتـب مـديون را خـود قـدرت رهبـری دارد؛ ضـرورت نیـز ديگـر عامـل دو بـه پـرداختن رو،ايـن از. است نبوده
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 خـوبی بـه را خـود اجتمـاعی کـارآيی توانـدنمی صـحنه در مـردم حضـور بـدون برتـر، قـدرت اين نیز و است بوده اسالم

 .گرفت خواهد قرار بررسی مورد نهضت ناي در مردم و مکتب نقش آتی، درس در بنابراين. دهد نشان

 ﴾ 119 صفحه ﴿

 پرسش. 5

 کدامند؟ شايسته رهبر يک اوصاف ترينمهم. 1

 .دنمايی بیان نمود، ايفا اسیاس نقشی اسالمی انقالب پیروزی در که را( اهلل رحمه)خمینی امام بارز هایويژگی. 2

 بیشتر ٔ  مطالعه برای منابعی. 6

 و گـردآوری آملـی، جـوادی اهللآيـت بنـان و بیـان در( اهلل رحمـه)خمینی امـام مرصـو  نیـانب عبداهلل، آملی، جوادی. 1

 .1384 ،6چ اسرات، نشر مرکز: قم شاهجويی، محمدامین: تنظیم

 اسـالمی، تبلیغـات فتـرد انتشـارات قـم، کتـاب بوسـتان: قـم ،(اهلل رحمـه)خمینی امـام عصـر احمدرضـا، میـر حاجتی،. 2

 .1382 ،6چ

: تهـــران ،ايـــران اســـالمی انقـــالب در( اهلل رحمـــه)خمینی امـــام نقـــش انقـــالب؛ و رهبـــری ین،حســـ حســـینی،. 3

 .1381 ،1چ اسالمی، انقالب و خمینی امام ٔ  پژوهشکده

ــینیان،. 4 ــارده اهلل،روح حس ــال چه ــت س ــدئولوژيک رقاب ــیعه اي ــران در ش ــران ،(1343 ـ 1356) اي ــز: ته ــناد مرک  اس

 .1383 ،1چ اسالمی، انقالب

 .1359 ،6چ امام، راه تهران، ،1،ج(اهلل رحمه)خمینی امام نهضت از تحلیلی و بررسی حمید، سید ،روحانی. 5

 داسـنا مرکـز: تهـران آن، ینهادهـا و پهلـوی سیاسـی نظـام برابـر در( اهلل رحمـه)خمینی امـام مواض  جعفر، پور، قلی. 6

 .1382 ،1چ اسالمی، انقالب

ــدی،. 7 ــوچهر، محم ــالب من ــالمی؛ انق ــه اس ــدها، و هازمین ــدوين پیام ــاد: ت ــدگی نه ــام نماين ــمم مق ــری عظ  در رهب

 .1380 ،1چ معارف، پخش و نشر دفتر: قم دانشگاهها،

 اسـالمی، تبلیغـات مانسـاز نشـر و چـاپ مرکـز[: جـابـی] قـرآن، ديـدگاه از تـاريخ و جامعه محمدتقی، يزدی، مصباح. 8

 .1372 ،2چ
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 مردم و مکتب ؛(2)یاسالم انقالب ارکان  :ششم درس 

 : بتواند درس انيپا از پ  که رودیم انتظار دانشجو از

  نمايد؛ تبیین پهلوی رژيم دوران تحوالت در را مردم جايگاه. 1

 کند؛ توصیف اسالمی انقالب پیروزی در را مردم نقش. 2

 .دهد نشان اسالمی انقالب پیروزی در را مکتب نقش. 3

 ﴾ 122 صفحه ﴿

 ﴾ 123 صفحه ﴿

 وَلَــکِنَّ قالاـوبِهِمْ بَـیْنَ أَلَّفَـتْ مَّـا جَمِیعـاً األَرْ ِ فِـی مَـا أَنفَقْـتَ لَـوْ قالاـوبِهِمْ بَـیْنَ وَأَلَّـفَ وَبِالْماؤْمِنِینَ بِنَصْرِهِ أَيَّدَكَ الَّذِیَ هاوَ

 الفـت هايشـاندل میـان و گردانیـد منـدنیرو مؤمنـان و خـود يـاری بـا را تـو کـه همـو( 58)حَکِـیم، عَزِيزٌ إِنَّها بَیْنَهامْ أَلَّفَ اللّهَ

 برقـرار الفـت هايشـاندل میـان توانسـتینمـی کـردی،مـی خـرج اسـت زمـین روی در کـه را آنچـه تمام اگر که انداخت

 .است حکیم توانای او که چرا انداخت، الفت آنان میان خداوند ولی. کنی

 مقدمه. 1

 بـه منحصـر هـایگیويژ و اسـت کـرده ايفـا را اساسـی شـینق رهبـری عامـل اسـالمی، انقـالب پیروزی در ترديد بدون

 آورد وجودبـه را هضـتین حماسـی، حرکـت ايـن از انقـالب، ايـن معمـار و طـراح عنـوان بـه ،(اهلل رحمـه)خمینی امام فرد

 گیتـی کـل بلکـه و ختسـا متحـول را اسـالم جهـان و تشـی  جهـان بلکـه گرديـد؛ ايـران کشور در اير منشث تنها نه که

 در کـه داشـتند وجـود نیـز یديگـر ارکـان و نبـوده متکـی رکـن ايـن بـه تنها حرکت اين امّا. داد قرار خود يیرتث تحت را

 رکـن دو خـواه،تحول مـردم و اسـالمی پويـای مکتـب رسـاندند؛ سـرانجام بـه را انقـالب ايـن رهبـری، حیاتی نقش کنار

 .شود ارهاش آنها نقش به درس اين در است، بايسته که بودند انقالب اين ديگر
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 شاه محمدرضا رژيم دوران در مردم جايگاه. 2
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ــرينبزر  ــت ت ــن شاهنشــاهی دوران آف ــود اي ــا کــه ب ــوی، دوران خصــو به و گذشــته اســتعماری هایسیاســت ب  پهل

 کارهــای کـه بـود ایگونـهبه آنـان گذاریسیاسـت. بـود سیاسـت ٔ  صـحنه از را متـدين افـراد و مسـلمان مـردم ٔ  تـوده

 از بـیش شـايد کـه اشـتد قـرار نخبگـان  آنـان اصـطالح بـه ـ ایعـده دسـت بـه کشـور ايـن اجتماعی امور و سیاسی

 نظـر زيـر کـه کردنـدمی تحصـیل هايیدانشـگاه در ايـران در يـا و بودنـد آمريکـا ٔ  کـرده تحصـیل آنـان درصـد هشتاد

. گرفتنــد يــاد هــاآن از هــاآمريکايی و هاســتانگلیسی بــه متعلــق سیاســت ايــن اصــل البتــه. شــدمی اداره هــاآمريکايی

 دهنــد، ادامــه آنهــا رامــو ٔ  اداره و ســلطه تحــت کشــورهای در را خودشــان حضــور درازمــدت در بتواننــد کــهاين بــرای

 داده مغــزی وشــویشست را هــاآن مســتقیم غیــر طوربــه و کننــد تربیــت خودشــان کشــور در را نخبگــانی کردنــد ســعی

 هـیچ کشـور، مسـلمان مـردم ٔ  هتـود کـه شـد ايـن سیاسـت ايـن ٔ  نتیجـه. کننـد القـا هـاآن به خواهندمی خود را آنچه

 مجلـ  داشـتند نقشـی ظاهربـه هـم آن مـردم کـه جـايی تنهـا. ديدنـدنمی کشـور امـور ٔ  اداره در خودشان برای نقشی

 شـدمی عیـینت آمريکـا سـفارت تثيیـد بـا و دربـار توسـط ها،نماينـده از فهرسـتی يـک تـرپیش که بود صورتاين به بود،

 .آمدندمی بیرون هاصندوق از بايد هاهمان و

 نیـز تشـکیالتی حتـی و نبودنـد موافـق رژيـم هایسیاسـت بـا کـه بودنـد کسـانی کشـور روز آن نخبگـان بـین در البته

ــرای ــود ب ــه خ ــم ب ــد، ه ــیکن زدن ــه)امام ل ــا( اهلل رحم ــت آن ب ــنش و درك و فراس ــاالی بی ــی، ب ــتد سیاس ــه رياف  ک

 در برسـد، سـرانجام بـه هـم اگـر پـذيرد،می صـورت نخبگـان از مختلفـی هـایگروه توسـط کـه اییسیاسـ هایفعالیت

 صـحنه بـه بـود، يمـر  مـرم و داشـت وجـود امـام نظـر بـه کـه راهـی تنهـا روايـن از بـود، نخواهد اسالم نف  به نهايت

 و قـوی اسـالمی حرکـت يـک نـدتواننمی هـاگروه و احـزاب آن کـه بـود معتقـد امـام. بود مسلمان مردم ٔ  توده کشاندن

 به را مردم هایتوده تا گرديد مصمم امام. دهند انجام بینجامد اسالمی حکومت تشکیل به که فراگیر
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 امـور در دارنـد ظیفـهو مسـلمان عنـوان بـه کـه آورد وجـود بـه مـردم عمـوم در را مسؤولیت احساس اين و کشاند میدان

 شـمرده ايشـان ابتکـارات از کـه امـام هایانديشـه و کارهـا از بسـیاری ماننـد کـار نايـ. کننـد دخالت کشورشان سیاسی

 تحـول هـیچ بـود، کـرده دنبـال ار ايـن از غیـر مسـیری امـام اگـر و بـود، اسـالم تعـالیم از گرفتـه الهام واق  در شودمی

 سـابقهبی نهضـت ايـن شـد وفـقم مـردم عظـیم ٔ  تـوده آوردن میـدان بـه بـا امـام. کند ايجاد توانستنمی اعتنايی قابل

 .دندنبو آن انجام به قادر هرگز سیاسی هایگروه آن از يکهیچ که کاری آورد، پديد را

 دينـی و اسـالمی یهـاانگیزه از اسـتفاده بـا و ملـت عظـیم هـایتوده در نهفتـه انـرژی تشـخی  بـا کـه بـود امـام اين

 نیّـت بـا و مـردم در دينـی مسـؤولیت حـ  کـردن ربیـدا بـا امـام. انـداخت راه بـه سراسـری هدفـدار جريـان يک آنان،

 نتیجـه در و کـرد ايجـاد مـردم عـاطفی عمیـق ٔ  رابطـه يـک حزبـی، خشـک و محدود روابط جایبه داشت، که خالصی

 .چرخیدندمی او وجود شم  گرد وارپروانه و ورزيدندمی عشق ايشان به مردم



  www.maarefbook.ir    انقالب اسالمی و ریشه های آن 

 اسالمی انقالب پیروزی در مردم نقش. 3

 تــدبیرهای یکنلــ نمــود، فــراوان تــالش مــردم و روحانیــت میــان انــداختن فاصــله جهــت در لــویپه رژيــم کــه هرچنــد

 بـه منجـر رهبـری و مـردم میـان مسـتحکم پیونـد و گـذارد ناکـام را خواسـته ايـن مردم هوشیاری نیز و نهضت رهبری

 در مــؤير امــلع عنــوان بــه بتواننــد ايــران مــردم تــا داد هــم دســت بــه دســت عامــل چنــدين. گرديــد انقــالب پیــروزی

 :گردند معرفی اسالمی انقالب پیروزی

 الهی غیبی امدادهای از مندیبهره و مؤمنان میان الفت برقراری ـ الف

 گردانـد آنـان حـال شـامل ار خـود غیبـی امـدادهای آمـده، آنـان يـاری بـه خداوند تا شودمی سبب مؤمنین، قلوب تثلیف

 :است شده اشاره آنهب نیز کريم قرآن در که است ایوعده همان اين و
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 وَلَــکِنَّ قالاـوبِهِمْ بَـیْنَ أَلَّفَـتْ مَّـا جَمِیعـاً األَرْ ِ فِـی مَـا أَنفَقْـتَ لَـوْ قالاـوبِهِمْ بَـیْنَ وَأَلَّـفَ وَبِالْماؤْمِنِینَ بِنَصْرِهِ أَيَّدَكَ الَّذِیَ هاوَ

 الفـت هايشـاندل میـان و گردانیـد نیرومنـد مؤمنـان و خـود يـاری بـا را تـو کـه مـوه( 59)حَکِـیم؛ عَزِيزٌ إِنَّها بَیْنَهامْ أَلَّفَ اللّهَ

 برقـرار الفـت هايشـاندل میـان توانسـتینمـی کـردی،مـی خـرج اسـت زمـین روی در کـه را آنچـه تمام اگر که انداخت

 .است حکیم توانای او که چرا انداخت، الفت آنان میان خداوند ولی. کنی

 الهـی تثيیـدات از مصـاديقی و داده قـرار خطـاب مـورد را( وآلـه علیـه اهلل صـلى)اکرم پیـامبر عـال،مت خداونـد آيه، اين در

 تثيیـدها ايـن کـه اسـت فرمـوده ذکـر تثيیـد بـرای را مصـداق دو خداونـد لفـظ، ظاهر حسب به. است شده يادآور او به را

 از کـه اسـت تثيیـدی ديگـری، و الهـی بـیغی تثيیـد مصـاديق، ايـن از يکـی. اسـت( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر به متعلق

 قـرار توجـه مـورد را اخیـر مصـداق خداونـد آيـه، ٔ  ادامـه در. کنـدمـی پیـدا تحقـق مؤمنین ٔ  وسیله به عادی اسباب راه

 کـه اسـت بـوده شـکل اينبـه مـؤمنین توسـط( وآلـه علیـه اهلل صـلى)پیامبر تثيیـد ٔ  طريقـه کـه گـرددمـی متذکر داده،

 بـه نسـبت مـؤمنین هـایدل در کـه عطـوفتی و محبـت همـین. کـرد مهربـان يکـديگر بـا را مـؤمنین هـایدل خداونـد

 پیـروزی باعـ  آمـد، وجـود بـه( وآلـه علیـه اهلل صـلى)پیامبر بـه نسـبت ديگـران در کـه عطوفتی و محبت نیز و يکديگر

. گرفـت اديـدهن دشمنانشـان بـر پیـروزی در را مـؤمنین میـان محبـت نقـش نبايـد بنابراين. شد دشمنانش بر حضرت آن

 اهلل صـلى)اکرم پیـامبر ماننـد شخصـی حتـی داشـت، قـرار زمـین روی بـر کـه آنچـه تمـام با شريفه، ٔ  آيه اين اساس بر

 بـا را مـؤمنین هـایدل کـه بـود خـدا تنهـا بلکـه کنـد؛ نزديـک يکـديگر بـه را مـؤمنین هـایدل توانستنمی( وآله علیه
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 صـلى)پیامبر بـه نسـبت آنـان آمـد، وجـود بـه آنـان میـان کـه الفتـی و مهربانی اين ٔ  وسیلهبه و ساخت مهربان يکديگر

 .گرديد جنگ در مسلمین پیروزی ساززمینه محبت، اين و کردند پیدا محبت نیز( وآله علیه اهلل

  15 از ايران،اسالمی انقالب درپیروزی که است مهمی بسیار مؤمنین،عامل میان الفت اين
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ــرداد ــا 1342 خ ــنب 22 ت ــی نقشــی ،1357 هم ــا را اساس ــرد ايف ــا. ک ــاز ب ــت آغ ــام حرک ــه)خمینی ام ــروع و( اهلل رحم  ش

 نیروهـای ٔ  همـه بايسـتمی کـه بودنـد دريافتـه خـوبی بـه ايـران مـردم تمـامی پهلـوی، رژيـم و طاغوت علیه مبارزات

 او فرمـان و گیرنـد رقـرا حـدوا رهبـری لـوای تحـت نیـز و کننـد همکـاری يکـديگر با و باشند زبانهم و همدل انقالبی

 .بکوشند آن اجرای در و ب ذيرند دل و جان از و چرا و چونبی را

ــا زمــانهم و(اهلل رحمــه)بروجردی العظمــی اهللآيــت رحلــت از پــ   امــام دينــیِ و سیاســی اجتمــاعی، حرکــتِ شــروع ب

ــی مراجــ  ،(اهلل رحمــه)خمینی ــآ همچــون بزرگــی دين ــداهلل ســید شــاهرودی، حکــیم، عظــام اتي  خــويی، رازی،یشــ عب

ــدب مطــرح …و مشــهد تهــران، قــم، نجــف، در ديگــری بزرگــان نیــز و میالنــی گل ايگــانی، خوانســاری،  هريــک و ودن

 نـه ،زمـان آن تـا وی. بـود خمینـی اهللروح سـید دينـی، مراجـ  ايـن ترينِناشـناخته و داشـتند، ايـران سراسر در مقلدانی

. بـود داده صـورت سـازد، حمطـر تقلیـد مرجـ  يـک مقـامِ در را او کـه ديگـری اقـدام هـیچ نه و بود کرده چاپ ایرساله

. کردنـدمی دیـتقل( اهلل رحمـه)خمینی امـام از غیـر ديگـری دينـیِ مراجـ  از ايـران، مـردم اک ر زمان آن در ترتیب اين به

 بـود، فرمـوده عطـا نايشـا بـه خداونـد کـه فراسـتی مـدد بـه مـردم، ٔ  همـه امـام، دينـی و اجتمـاعی نهضت آغاز با اما

 هایسـلیقه اعمـال و رویتـک و پراکنـدگی هرگونـه از و باشـند او فرمـان تـاب  بايـدمی الهـی حرکـت ايـن در دريافتند

 ديگـری دينـیِ مراجـ  مقلّـد کـهآن بـا مـردم، از زيـادی بسـیار شـمار روی،ايـن از. ب رهیزند جناحی و گروهی و شخصی

 و هماهنــگ خــود، اجتمــاعی و اتیمبــارز حرکــت در کردنــد،می ویپیــر آنــان از هازمینــه و مســايل بســیاری در و بودنــد

 مسـلمان مـردم میـان مـدلیِه و انسـجام و اتحـاد همـین و بودنـد( اهلل رحمـه)خمینی امـام هـایفرمان مطیـ  يک ارچه،

 شـوند پیـروز تـالش، و همبـارز سـال پـانزده از پـ  تـا شـد سـبب( اهلل رحمه)خمینی امام از آنان مح  اطاعت و ايران

 .يابد تحقّق ايران اسالمی جمهوری نظام قالب در قرن، ٔ  معجزه و

 الهی نصرت و مردم خواهیاسالم ـ ب

 قلب صمیم از را اسالمی باورهای بوده، مسلمان واقعاً ای،جامعه مردم که صورتی در
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ــا يــاری بــه خــود ضــمانت و وعــده خداونــد دارنــد، پــاس را اســالمی هــایارزش و ب ذيرنــد  و ضــعف و شــتابدمــی نآن

 :کندمی جبران را آنان کاستی

بِراواْ إِن بَلَی م يامْـدِدْکامْ هَــذَا فَـوْرِهِمْ مِّـن وَيَـثْتاوکام وَتَتَّقاـواْ تَصـْ ۀِ رَبُّکـا وِّمِین؛ الْمَآلئِکَـۀِ مِّـنَ آالفٍ بِخَمْسـَ  اگـر! آری( 60)ماسـَ

 پـنج بـا را شـما پروردگارتـان گـاههمان بتازنـد، شـما بـر[ خـروش و جـوش همـین بـا] و نمايید پرهیزگاری و کنید صبر

 .کرد خواهد ياری نشاندار فرشته هزار

 انتظـار تـواننمـی و دآمـ خواهنـد افـراد کمـک بـه الهـی امـدادهای الهـی، تقـوای گـرفتن پیش در و استقامت و صبر با

 و جنـگ هنگـام کـه نـانآ. دآيـ دسـت بـه پیـروزی مسـلمین بـرای گیـری،گوشه و طلبیراحت کردن دنبال با که داشت

 غیبـی امـدادهای نتظـارا نبايـد هرگـز برنـد، سـر بـه امنـی محـیط در تـا گیرنـدمی پیش در را ديگر کشورهای راه دفاع،

 را الهـی تقـوای بايـد بلکـه کنـد؛نمـی کفايـت نیـز فیزيکـی مقاومـت تنهـا شـريفه، ٔ  آيـه اين اساس بر. باشند داشته را

ــه نســبت و ســاخت پیشــه نیــز  کــه رطشــ دو ايــن تحقــق صــورت در. داد نشــان حساســیت خداونــد حــرام و حــالل ب

 :داشت را الهی نصرت انتظار بايد سازد،می فراهم را اسالم دين ياری ٔ  زمینه

راوا إِن آمَناـوا الَّـذِينَ أَيُّهَـا يَـا رْکامْ اللَّـهَ تَنصـا  يــاری را داخـ اگـر ايـدآورده ايمـان کـه کسـانی ای( 61)أَقْـدَامَکام؛ وَيا َبِّـتْ يَنصـا

 .داردمی استوار را هايتانگام و کندمی ياريتان کنید

 ايـران، مـردم و رهبـر. تاسـ حتمـی آن تحقّـق امّـا انجامـد، طـول بـه هاسـال اسـت ممکن ایوعده چنین تحقق اگرچه

 بـذل بـا مقـدس، راهِ نايـ در و کردنـد، آغـاز ديـن فرهنـگ گسـترش و خـدا ديـن احکام برپايی هدف با را خود ٔ  مبارزه

ــان ــال و ج ــروی و م ــويش، آب ــايمردی خ ــود پ ــالم» در را خ ــان«خواهیاس ــت ش ــد، ياب ــ  و کردن ــتن از پ  از گذش

 .شدند پیروزی بزر  نعمت دريافت شايسته الهی امتحان سخت هایخوان
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 يــک»: نــدکمی توصــیف چنــین را اســالمی انقــالب پیــروزی اصــلیِ دلیــل( اهلل رحمــه)خمینی امــام کــه روســتهمین از

هَا» کـه هـايیظلمت آن از دفعـه يـک میلیـونی چنـد و سـی کشور  نـور در و کـرد جهـش دفعـهيک «بَعْـ  فَـوْقَ بَعْضـا

 اول از کـه اسـت مقصـد ايـن روی اشهمـه هسـت، مـا کشـور در االن کـه تحـولی ايـن. متناهی غیر نورهای شد، واق 

. کـرد جلـب اينهـا بـه را خـدا عنايـت ايـن،. خـواهیمنمی را طـاغوت. خـواهیممی را اسـالم مـا کـه بـود بلنـد فريادشـان
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 .7 ،(47) محمد. 61



  www.maarefbook.ir    انقالب اسالمی و ریشه های آن 

ــد ــارك خداون ــالی و تب ــه تع ــدمی مشــاهده ک ــه فرماي ــک ک ــی ي ــانبزر  و کوچــک از ملت ــدمی ش ــا گوين  را اســالم م

 (62.)«کرد متوجه هااين به را عنايتش خواهیم،می

 جامعه در وحدت ايجاد در دينی هایآموزه نقش. 4

 هـم بـا بودنصـمیمی ربـ را بنـا دارنـد، نیـاز يکـديگر بـه کـه کننـد احسـاس ایجامعـه افـراد کـه هنگامی است بديهی

 عـالم ايـن در کـه اسـت اجتمـاعی زنـدگی شـکل بهتـرين زنـدگی، گونـهايـن و رسانندمی ياری همديگر به و گذارندمی

 افـراد مـادی نیـاز نیـز دمـوار گونـهايـن در وحـدت مـالك کـه داشـت دور ذهن از نبايد اما. آيدمی وجود به هاانسان بین

 زنـدگی ايـن از سـانان اگـر امـا. شـودمـی آنـان میـان همکـاری و تعـاون موجـب متقابـل، احتیاجـات و است يکديگر به

 وحـدت پـیش، از یشبـ برآيـد، خـود بـرای جاودانـه و ابـدی سـعادت سـاختن فـراهم درصـدد و رود فراتر گذرا و محدود

 .شد خواهد برقرار ديگر هایانسان و او بین

 بـه عشـق ٔ  سـايه در سـتند،خداپر فطرتـاً کـه هايی،انسـان. اسـت طلـبنهايتبـی هـم و خداپرسـت هـم انسان، فطرت

. دارنـد دوسـت بیشـتر اسـت، تـرنزديـک خـدا بـه بیشـتر کـه را هـرک  و کننـدمی برقرار ارتباط يکديگر با واحد خداوند

 ابدی سعادت پی در که آنان
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 مـؤير بیشـتر آنـان ابـدی تسـعاد بـرای بتوانـد کـه کننـد برقـرار ارتبـاط بیشتر انسانی آن با که دکننمی تالش خويشند،

 را خـود رابطـه انسـانها و شـد بیـدار فطـری امـر ايـن ایجامعـه در اگـر حـال. باشـد داشته معنوی نف  آنان برای و باشد

 بـه آنـان هـایدل یـانم ارتبـاط يجـادا بـرای مهمـی عامـل برآمدنـد، يگانـه خداونـد پرسـتش درصدد و شناختند خدا با

 محبـوب و عشـوقم معبـود، کـه خداسـت يـک تنهـا و هسـتند خـدا يـک گـرپرستش افراد اين ٔ  همه زيرا آيد،می وجود

 .هاستآن ٔ  همه

 بهشـت بـه رسـیدن و یابـد سـعادت کسـب را خـود اصـلی هـدف بايـد کـهاين بـه اعتقـاد ٔ  سايه در هاانسان چنینهم

 کمــک آنــان بــه راه، نايــ در بتواننــد کــه کننــد برقــرار ارتبــاط بیشــتر کســانی بــا کننــدمــی عیســ دهنــد، قــرار جاودانــه

 متحـد هـم بـا ق،حـ ديـن وحـدت ٔ  سـايه در تـا باشـد حـاکم هـاآن بـر صحیحی دين بايد افرادی چنین. کنند بیشتری

 .آورد هم گرد محور اين اساس بر را هاانسان تمام تا کندمی تالش اسالم. شوند

                                                           
 ،922  ( 378 ،13ج ،(هانامــه و شــرعی اجــازات احکــام، ها،مصــاحبه هــا،پیام بیانــات،) امــام ٔ  صــحیفه ،(اهلل رحمــه)خمینی امــام. 62
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 افـراد بلکـه نیسـت؛ لعامـ ايـن برابـر در شـدن تسـلیم و افـراد بـودن مجبـور معنـای بـه فطـری، عامل اين جودو البته

 ايــن گذاشــته، منّــت هانانســا بــر خداونــد. کننــد حرکــت فطــرت اقتضــای بــرخالف و کــرده ســرپیچی آن از تواننــدمی

. برنــد بهــره يکــديگر زا ابــدی ادتســع بــه رســیدن بــرای بتواننــد تــا اســت داده قــرار هــاآن نهــاد در را فطــری عامــل

 اســت، زمال روزه چنــد زنــدگی آرامــش و رفــاه خوشــی، بــرای واحــد جامعــه يــک تشــکیل و همکــاری کــه گونــههمــان

 نقـش جامعـه، در توانـدمـی فطـری عامـل ايـن زمـانی. اسـت الزم نیـز ابـدی سعادت به رسیدن برای همکاری و تعاون

 .کند پیدا اجرو جامعه در توحیدی فرهنگ و بینش فکر، آن که کند ايفا اتحاد و وحدت ايجاد در را خود

 او، پرســتش در ابــدی ســعادت کــردن جســتجو و خــدا بــه دايــم توجــه جامعــه، در توحیــدی فرهنــگ تــرويج صــورت در

 وجود به جامعه آن افراد میان وحدت برای مهمی بسیار عامل
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 آن بـه کـهايـن شـرط بـه ولـی باشـد؛ داشـته وجـود توانـدمـی ایفرعی هایاختالف وحدت، اين ٔ  سايه در البته. آيدمی

 :است ختهشنا نیز رسمیت به حتی را تکوينی و طبیعی اختالفات خداوند. نسازد وارد آسیب اصلی هدف

 .شناسیدب را يکديگر تا داديم قرار هاقبیله و هاتیره را شما و( 63)لِتَعَارَفاوا؛ وَقَبَائِلَ شاعاوبًا وَجَعَلْنَاکامْ

 آورده وجـود بـه ار اختالفـات ايـن خداونـد و خداسـت سـوی از تکـوينی اختالفـات وجـود شـريفه، ٔ  آيـه ايـن اساس بر

ــدمــی اختالفــات و اســت ــرای عــاملی توان ــدگی ســعادت ب ــا زن ــزر  جامعــه يــک درون و باشــد دنی  جوامــ  انی،انســ ب

 .رسانند ياری گريکدي به پیش، از بیش و باشند داشته هم با بیشتری ارتباط کوچک،

 فـردی هـایتفـاوت و فـاتاختال تمـام حفـظ بـا کـه دهـد پـرورش را آنـان ایگونهبه کوشدمی هاانسان تربیت در اسالم

 بنـابراين،. ننـدک حفـظ را خـود وحـدت ديـن، نـام بـه متعـالی، مـالك يـک اسـاس بر بزر ، ٔ  جامعه يک در گروهی، و

 وحـدت کـه هرچنـد. کنـد دارخدشـه را اسـالمی وحـدت کـه کنـد رشـد حدی به جامعه، در گرايیملی که داد اجازه نبايد

 واحـد ملـت و حکومـت يـک تحـت نژادهـا تمـام کـه شـودنمـی آن از مان  امر اين اما است، اهمیت دارای نژادی و ملی

 از بايـد طبیعـی، غیـر و بیعـیط اختالفـات سـاير و زبـان نـژاد، اخـتالف وجـود بـا هـا،ملت تمام اين، از فراتر. گیرند قرار

 .باشند برخوردار الهی وحدت يک
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 الفتـی خداپرسـتی، ٔ  سـايه در خداونـد،. گردنـد متحـد بـاهم يگانـه خداونـد پرسـتش ٔ  سـايه در بايد مختلف هایملت

ــان را ــان می ــه مؤمن ــود ب ــاالترين را آن و آورد وج ــرای نعمــت ب ــود ب ــن از کــه کســانی. شــمرد خ ــره نعمــت اي ــدبه  من

 مذهبی و دينی هایارتباط اين الهی، عظیم نعمت اين پاس به بايد شوند،می
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 و نـژادی گروهـی، ای،قهسـلی اختالفـات از اعـم ديگـر، اختالفـات کـه ندهنـد اجـازه و کننـد تقويـت را خـود میان در را

 .شود اسالمی وحدت حفظ از مان  مذهبی، اختالفات حتی

 یاسالم انقالب یروزیپ در مکتب نقش. 5

 و ايبـات درصـدد نطـق،م و برهـان بـا و داد تشـخی  باطـل از را حـق اعتقـاد بايـد کـه بـود ايـن بـر انبیـا تثکیـد تمام

 پیـدا گـرايش آن سـمت بـه آگـاهی فـرد هـیچ تـا پرداخـت باطـل طرفـداران و مخالفـان افکار نقد به و برآمد آن ترويج

 مطــرح را محمــدی بنــا اســالم حیــایا شــعار انبیــا، حرکــت ايــن از الهــام بــا( اهلل رحمــه)خمینی امــام حضــرت. نکنــد

 اسـالمی انقـالب ريختـا بررسـی. کـرد ريـزیپايـه را اسـالمی انقـالب خـود، باوفـای ياران همراهی و کمک با و ساخت

ــین کــه دهــدمــی نشــان ــز ديگــران و کــرد مطــرح( اهلل رحمــه)امام حضــرت کــه شــعاری اول ــ آن از نی ــد، رویپی  کردن

 کــه اســت آن زا حــاکی نهضــت، آغــاز همــان در حضــرت آن هایرانیســخن بــر مــروری. بــود اســالم احیــای ٔ  مســثله

 .کردمی ساحسا اسالم فراموشی به نسبت ايشان که است بوده خطری سبب به نهضتی، چنین برپايی اساس

 انجـام دهـه دو ايـن در شـمند و دوسـت کـه فراوانـى هـاىتحلیل رغمعلـى کـه تـاريخى عظـیم پديده اين در بنابراين

 ترديـد بـدون. اسـت داشـته آن پیـدايش در اساسـی نقشـی تشـی  مکتـب دارد، زيـادى ناشـناخته زوايـاى هنـوز اند،داده

 علیهم)بیـتاهل یرهسـ تبیـین در علمـا و بزرگـان کـه زحمـاتى و تـاريخ طـول در شـیعه زنـدگى تحـوالت و شیعه عقايد

ــران شــیعه مــردم خصــو به مــردم، کــه اعتقــاداتى و کشــیدند( الســالم ــه اي  و( الســالم علیهم)اراطهــ ائمــه حرکــت ب

 و بــود گرفتــه شــکل اريختــ طــول در کــه مــذهبى رســوم و آداب و داشــتند( الســالم علیه)سیدالشــهدا مخصوصــاً ويژهبـه

 انقــالب پیــروزی بــراى هايىزمینــه بــود، آمــده پديــد مــا کشــور در اخیــر قــرن ايــن در کــه ديگــرى اجتمــاعى عوامــل

 بـر آن بـودن متکـی جهـت بـه تنهـا گرديـد، ذکـر ايـن از پـیش کـه نیـز الفتـی و وحدت حتی. بود کرده فراهم اسالمی

 .گرديد اير منشث تشی ، متعالی مکتب
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 مـردم و( اهلل رحمـه)خمینی امـام انقالبـی هایجنبـه تمـام در اسـالمی انقـالب پیـروزی در تشـی  متعـالی مکتـب نقش

ــر ابتــدا همــان از انقــالب ايــن. دارد نمــود  محــور. گرفــت شــکل( الســالم علیه)حســین امــام یــامق الگوهــای اســاس ب
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ــی اعظــم، مســجد و فیضــیه ٔ  مدرســه در 1343 و 1342 هایســال در( اهلل رحمــه)امام هایســخنرانی ــود خطرات  کــه ب

 داد بـه اسـالم، سـران ای»: کـه نمودنـدمی تصـريح ايشـان زمـان آن در روايـن از. بـود داده قـرار تهديـد مورد را اسالم

ــید، اســالم ــای ای برس ــه نجــف علم ــای ای برســید، اســالم داد ب ــم علم ــه ق ــید اســالم داد ب ــه)ماما( 64.)«برس ( اهلل رحم

 ايـن همـواره آنـان، غیـرت تحريـک و شـاهیستم نظـام علیـه هـاآن شـوراندن و درآوردن حرکـت به و مردم بسیج برای

 کـردمی صـحبت گونـهاين( هللا رحمـه)امام حضـرت کـه هنگـامی. اسـت خطـر در اسـالم کـه کردنـدمی تکرار را مسثله

 وظیفـه احسـاس وجـود تمـام بـا و افتـادمی لـرزه بـه بدنشـان بودنـد اسـالم عاشق که مردم مختلف اقشار زد،می فرياد و

 .کنند دفاع اسالم از بايد که کردندمی

 و ختنسـا مسـجد و خوانـدن نمـاز جلـوی پهلـوی رژيـم کـه نبـود ايـن زمـان آن در مسـثله کـه داشـت توجه بايد البته

 ايـن صـباحی چنـد رسـید، قـدرت هبـ کـه ابتـدا در پـدرش البتـه. کـردمی مخالفت هاآن با و بود گرفته را مردم عزاداری

 امـا کـرد، ممنـوع را( السـالم علیه)الحسـین اباعبـداهلل حضـرت شـهیدان، سـاالر عـزاداری مجـال  و کـرد را گریناشی

 عبـرت خـويش پـدر زا حـدودی تـا نیـز او پسـر. برداشـت دسـت لاعمـا ايـن از و گرديـد اشتباهش متوجه او خود بعدها

 او رو،ايـن از. نداشـت ايیاقتضـ چنـین او زمـان در هـم اجتمـاعی شـرايط البتـه. نـداد انجـام کارهـا قبیل اين از و گرفت

 او. کـردمی برگـزار خوانیضـهرو مجـال  سـعدآباد کـاخ در او خـود بلکـه نکـرد؛ ممنـوع را خوانیروضـه مجال  تنها نه

ــرای حتــی ــان در مقبولیــت ايجــاد ب ــه را ســلطنتش مــردم، می  معرفــی خــدا ٔ  ايهســ را شــاه و کــردمی منتســب خــدا ب

 .کردمی

 و ستا ظاهرسازی برای کارها اين تمام که برد پی خود درايت و هوش با( السالم علیه)امام اما

 ﴾ 134 صفحه ﴿

ــاه اصــلی مشــکل ــن ش ــود اي ــه ب ــايیحرکت ک ــاز را ه ــرده آغ ــود ک ــه ب ــه)امام حضــرت ک ــا( الســالم علی ــی ب  و تیزبین

 محـو نهايـت، در و زدايیاسـالم بـرای بلندمـدت رونـد يـک آغـاز اقـدامات ايـن کـه داد تشخی  درستی به دورانديشی،

 برانگیخــت ار مــذهبی مــردم حساســیت کــه شــاه اقــدامات از برخــی بــه کتــاب پايــانی دروس در. اســت اســالم کامــل

 .کرد خواهیم اشاره

ــروزه ــام در ام ــور نظ ــان،یاسالم یجمه ــعارها یکس ــجد یش ــرح را یدي ــاخته مط ــه اندس ــه از ک ــا،آن ٔ  جمل ــعار ه  ش

ــان، از یبرخــ. اســت «پیشــرفت آزادی، اســتقالل،» ــن آن ــز را شــعارها اي ــی انقــالب اول شــعارهای از نی ــدم ــ. دانن  یول

ــعارها ــه يیش ــان، آن در ک ــه زم ــان ب ــردم زب ــار م ــد،یم یج ــدا در ش ــامل ابت ــعارها ش ــنظ يیش ــتقالل،» ری  آزادی، اس

                                                           
 .420   ،1ج ،(هانامه و شرعی اجازات احکام، ها،مصاحبه ها،پیام بیانات،) امام ٔ  صحیفه ،(اهلل رحمه)خمینی امام. 64
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ــز هنگــامی و گرديــدیم «اســالمی حکومــت ــین درصــدد( اهلل رحمــه)امام حضــرت کــه نی  روح و برآمــد نظــام ايــن تبی

 تبـديل شـعار ايـن پـ ، آن از و کـرد مطـرح را اسـالمی جمهـوری حکومـت ديـد، مغـاير سـلطنتی حکومت با را اسالم

 یبرخـ یسـو از کـه د،يـجد یشـعارها نيـا ٔ  ارايـه ايـآ شـما نظـر بـه. گرديـد «اسالمی جمهوری آزادی، استقالل،» به

ــا گــردد،یم مطــرح خــوا ، از ــاوّل یشــعارها ب ــا و انقــالب ٔ  هی ــآ اســت؟ ســازگار یاســالم انقــالب روح ب ــتوانیم اي  دی

  د؟یابیب آنان کالم یبرا یهیتوج

 گیرینتیجه و خالصه. 6

 .پوشید شمچ رهبری، نقش کنار در مکتب، و مردم نقش از تواننمی اسالمی، انقالب پیروزی در. 1

 غـرب ٔ  شـیفته گـاننخب تنهـا مـذهبی، و متـدين مـردم حضـور از رژيـم آن تـرس دلیـل بـه پهلوی، رژيم دوران در. 2

 .نداشت باور مردم نیروی به رژيم اين و داشتند نقش کشور ٔ  اداره در

 ﴾ 135 صفحه ﴿

 و گیـرد بهـره مـردم زا خـود اجتمـاعی حرکـت در بايـد کـه بـود معتقـد( اهلل رحمـه)خمینی امـام تصـور، اين برخالف. 3

 .ودب امیدوار تغییرات ايجاد برای رژيم مخالف احزاب و سیاسی هایگروه به تواننمی

 امـدادهای از آنـان منـدیبهره موجـب اسـالمی، شـريعت احکـام بـه آنـان پايبنـدی نیـز و مؤمنان میان الفت برقراری. 4

 .ساخت سرنگون را پهلوی رژيم وحدت، اين رکتب به متعال خداوند و گرديد غیبی

 ايـن بـه اتکـا بـدون ،وحـدتی هرگونـه و اسـت جامعـه در پايـدار وحـدت عامـل که است خداپرستی و توحید روح تنها. 5

 .آورد نخواهد دوام اصل،

 مـاما انقالبـی هایجنبـه تمـام در و اسـت داشـته اساسـی نقشـی اسـالمی انقـالب پیـروزی در تشـی  متعـالی مکتب. 6

 .است بوده مشهود امر اين مردم و( اهلل رحمه)خمینی

 دسـتاوردهای و اندرسـ پیـروزی بـه را ايـران انقـالب کـه اسـت مهمـی عوامـل از مکتـب، و مـردم رهبری، عامل سه. 7

 درس در روايـن از کنـد، رفـیمع بهتـر را عظـیم نعمـت ايـن توانـدمی دسـتاوردها ايـن شـناخت. آورد بـار بـه را عظیمی

 .شد خواهد پرداخته مطلب اين به آتی

 ﴾ 136 صفحه ﴿

 پرسش. 7
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 .نمايید تبیین پهلوی شاه محمدرضا حکومت در را مردم جايگاه. 1

 هــایگروه و حــزابا بــر اتکــا عــدم و مبــارزات ٔ  صــحنه در مــردم حضــور بــه( اهلل رحمــه)خمینی امــام تمايــل دلیــل. 2

 بود؟ چه دولت مخالف سیاسی

 نمودند؟ ايفا نقش اسالمی قالبان پیروزی در چگونه مردم. 3

 گردد؟ مردم وحدت منشث تواندمی چگونه جامعه در خداپرستی و توحید ٔ  روحیه. 4

 .نمايید تشريح اسالمی انقالب پیروزی در را تشی  مکتب نقش. 5

 بیشتر ٔ  مطالعه برای منابعی. 8

: تهـــران ،ايـــران اســـالمی انقـــالب در( اهلل رحمـــه)خمینی امـــام نقـــش انقـــالب؛ و رهبـــری حســـین، حســـینی،. 1

 .1381 ،1چ اسالمی، انقالب و خمینی امام ٔ  پژوهشکده

ــدی،. 2 ــوچهر، محم ــالب من ــالمی؛ انق ــه اس ــدها، و هازمین ــدوين پیام ــاد: ت ــدگی نه ــام نماين ــم مق ــری معظ  در رهب

 .1380 ،1چ معارف، پخش و نشر دفتر: قم ها،دانشگاه

 اسـالمی، تبلیغـات مانسـاز نشـر و چـاپ مرکـز[: جـابـی] قـرآن، هديـدگا از تـاريخ و جامعه محمدتقی، يزدی، مصباح. 3

 .1372 ،2چ

ــدوين خــرداد، هــایعبرت ، ــــــــــــــــــــــــــــــــ. 4 : قــم شــفیعی، حســین و یــکتاج علیرضــا: نگــارش و ت

 .1383 ،1چ ،(اهلل رحمه)خمینی امام پژوهشی و آموزشی ٔ  مؤسسه انتشارات مرکز

 ﴾ 137 صفحه ﴿

 یاسالم انقالب یدستاوردها :هفتم درس 

 : بتواند درس انيپا از پ  که رودیم انتظار دانشجو از

 دهد؛ ارائه اسالمی انقالب دستاوردهای از ایبندیتقسیم. 1

 نمايد؛ تشريح را هاآن برشمرده، را اسالمی انقالب داخلی دستاوردهای. 2

 دهد؛ قرار توجه مورد مختلف وايایز از المللبین ٔ  عرصه در را اسالمی انقالب دستاوردهای. 3
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 . نمايد تبیین را اسالمی نظام در پیشرفت مالك. 4

 ﴾ 138 صفحه ﴿

 ﴾ 139 صفحه ﴿

ــراواْ ــتامْ إِذْ وَاذْکا عَفاونَ قَلِیــلٌ أَن ــافاونَ األَرْ ِ فِــی مُّسْتَضــْ ــتَخَطَّفَکاما أَن تَخَ ــاسا يَ ــَوَاکامْ النَّ ــدَکام فَ رِهِ وَأَيَّ ــم بِنَصــْ ــنَ وَرَزَقَکا  مِّ

ــاتِ ــمْ الطَّیِّبَ کاراون؛ لَعَلَّکا ــْ ــه و( 65)تَش ــاد ب ــد ي ــامی آوري ــه را هنگ ــما ک ــین، در ش ــی زم ــدك مردم ــد، مستضــعف و ان  بودي

 چیزهـای از و گردانیـد نیرومنـد خـود يـاری بـه را شـما و داد پنـاه شـما بـه[ خـدا] پ  بربايند، را شما مردم ترسیديدمی

 .کنید زاریگس اس که باشد. داد روزی شما به پاك

 مقدمه. 1

ــروزی ــالب پی ــالمی، انق ــه اس ــون ک ــایرهبری مره ــه ه ــام ٔ  مدبران ــه)خمینی ام ــه حضــور ،(اهلل رحم ــردم ٔ  يک ارچ  م

 داشـته جهـانی و اینطقـهم داخلـی، تحـوالت بـر فراوانـی تـثيیر اسـت، بـوده تشـی  مکتـب پويـای هایآموزه و متدين،

 .برد پی دستاوردها اين به توانمی تثملی اندك با که طوریبه است،

 از برخـی کـه نواخـت سـیلی سـتمگران صـورت بـر و بـرد فـرو حیـرت در را جهـانی هایقـدرت آنچنان اسالمی انقالب

 ٔ  نعـره گـاهی حیـرت، و رگردانیسـ روی از سـبب، همینبـه. آورنـد دسـت بـه را خـود تعادل اندنتوانسته هم هنوز هاآن

. نماينـدمـی ازشسـ و مـذاکره تقاضـای نـاتوانی و عجـز روی از هیگـا و کننـدمـی جنـگ بـه تهديـد داده، سـر مستانه

  شايد و ها،سال بايد

 ﴾ 140 صفحه ﴿

 ســاختن فــراهم بــرای. کــرد یبازشناســ و تبیــین طورکاملبــه را تــاريخی عظــیم ٔ  حاديــه ايــن بتــوان تــا بگــذرد قرنــی،

 دســت تــوفیقی ینچنــ بــه لــیکن ؛گرديدنــد مبعــوث خداونــد جانــب از پیــامبر هــزاران ای،جامعــه چنــین تحقــق ٔ  زمینــه

 علیه)ســلیمان حضــرت حکومــت کــرد، يــاد آن از تــوانمــی کــريم قــرآن آيــات اســاس بــر کــه اینمونــه تنهــا. نیافتنــد

 از کـه آب در مـاهیِ دهماننـ مـا، از بسـیاری وجـود، ايـن بـا. اسـت نبـوده وسـعت ايـن بـه آن عظمـت که است (السالم

 :باب از بايد البته که غافلیم بزرگی تنعم چنین وجود از است، غافل آب اهمیت

                                                           
 .26 ،(8) انفال. 65
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 گوی، سخن[ مردم با] خويش پروردگار نعمت از و( 66)فَحَدِّث؛ رَبِّکَ بِنِعْمَۀِ وَأَمَّا

 برخـوردار الزم هیآگـا از شـده، عطـا آنـان بـه کـه نعمتـی بـه نسـبت همگـان تـا پرداخـت انقـالب اين عظمت بیان به

 .شوند

 کـه انقـالب، سـوم سـلن تـا شـود اشـاره دسـتاوردها ايـن از بخشـی بـه تـا شـد خواهـد تـالش درس ايـن در رو،اين از

 .آيد لناي اجتماعی حرکت اين درك به است، انقالب از پ  و پیش دوران از صحیحی تصوير نیازمند

 درس ايــن در کــه داد رقــرا بررســی مــورد خــارجی و داخلــی ٔ  حیطــه دو در تــوانمی را اســالمی انقــالب دســتاوردهای

 .شد خواهد اشاره آن مختلف زوايای به

 اسالمی انقالب داخلی دستاوردهای. 2

 اسالمی واالی هایآرمان تحقق ـ الف

 و پوشــاند خــود بــه عمــل ٔ  جامــه اســالمی احکــام و هــاارزش تــا گرديــد فــراهم ایزمینــه اســالمی، انقــالب وقــوع بــا

 را الهـی اولیـای و یـاانب ٔ  سـاله هـزار چنـدين حرکـت عظـیم، دسـتاورد ايـن. بگیـرد خود به الهی رنگ اسالمی ٔ  جامعه

 از يکی. نشاند يمر به دينی حکومت استقرار جهت در
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ــتاوردهای ــن دس ــام اي ــت آن نظ ــه اس ــایارزش ک ــالمی، واالی ه ــه روز اس ــاه از روز، ب ــ رف جايگ ــه در تریی  جامع

 کاسـته نـاروا هـایتبعی  وجـود از گیـرد،مـی قـرار توجـه مـورد ديگـری زمـان هـر از بـیش عدالت شوند،می برخوردار

 .شودمی ترويج فداکاری و اي ار ٔ  روحیه و گردد،می فرماحکم اسالمی ٔ  جامعه امور بر ساالریشايسته شود،می

 شـاهد مـا نیـز ايـران اسـالمی جمهـوری مقـدس دفـاع ٔ  صـحنه در کـه بـود الهـی رحمـت و دسـتاورد ايـن ٔ  سايه در

 راهــی در قــدم کــرده، پوشــیچشــم خــود مــادی زنــدگی تمــام از کــه ايــمبــوده یازخودگذشــتگان اي ــارِ و هافشــانیجــان

 ايـن تمـام رغـمعلـی افـراد همـین. نداشـت همـراه بـه را ديگـری چیـز محرومیـت و مـرارت و سـختی جز که گذاشتند

 چنــین ســبب بــه متعــال خداونــد کــه کننــدمــی مشــاهده را خداونــد عظــیم بســیار هــاینعمت کــه هنگــامی مشــقات،

 گذشـته هـاجبهـه در هـاآن عمـر تمـام کـاش ای کـه کننـدمـی آرزو اسـت، داشته ارزانی ايران سرافراز ملت به مقاومتی

 ايـن رفـاه و مـادی هـایبهـره از و کننـدمـی دنبـال را اخـروی و معنـوی سـعادت الهـی انبیـای از پیـروی بـا اينان. بود

 بـه را خـود دنیـوی زنـدگی عاشـقانه بلکـه دهنـد؛نمـی مـادی زنـدگی بـه اهمیتـی تنها نه راه اين در و گذرندمی جهانی
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 در انبیـا حرکـت تربیتـیِ ايـر از ناشـی امـر ايـن. دارنـدمـی تقـديم خـويش محبـوب پیشـگاه بـه کوچکی ٔ  هديه عنوان

 همـین سـبب بـه. نـدارد ارزشـی هـاآن بـرای دنیـا هایلـذت و انـدگرديـده شـهادت مست چنیناين که است آنان میان

 اولیـای کـه رسـاندند ایدرجـه بـه را خـود و پیمودنـد شـب يـک در را صدسـاله ره آنـان کـه بـود هـاانديشـه و تفکرات

 .يابندمی دست آنبه رياضت هاسال از پ  الهی

 و مـردم رود،یمـ شـماربه یاسـالم انقـالب دسـتاورد نيتـرمهم ،یاسـالم یواال یهـاآرمان تحقـق نکـه،يا بـه توجـه با

 حفـظ یبـرا مـردم ماشـ نظـر از کننـد، فـايا دسـتاورد نيـا حفـظ در یاساسـ نقش بايد یاسالم یجمهور نظام نیمسؤول

 وگوگفـت بـه خـود دوسـتان ابـ دارنـد؟ گـردن بـر یفیتکـال چـه نـهیزم نيا در نیمسؤول دارند؟ یافهیوظ چه دستاورد نيا

 عمـل مـورد نيـا رد خـود فيوظـا بـه دسـته دو نيـا ايـآ کـه ديسـاز مشخ  سؤاالت، نيا پاسخ افتني ضمن و دینیبنش

 .ریخ اي اندکرده
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 مسلمانان ويژه به و مردم عموم از اختناق رف  ـ ب

 رژيـم ٔ  سرسـ رده افـراد جزبـه. بـود بـوم و مـرز ايـن مـردم اک ريـت از اختنـاق رفـ  انقـالب، اين عظیم برکات از يکی

 آن ٔ  ظالمانـه فتارهـایر معـر  در فـرادا از بسـیاری و بردنـدمـی سـر بـه فشـار و اختنـاق در جامعـه اقشار ساير سابق،

 بـه مسـلمانان غیـر رایبـ هـم و کشـور مسـلمانان بـرای هـم را برکـاتی انقـالب، ايـن جهـت، اين از. داشتند قرار رژيم

 نظـر در مـردم ایبـر رژيـم آن کـه سـتمی و ظلـم مراتـب کـه شـد خواهـد درك مسـثله اين عظمت زمانی. آورد ارمغان

 .گیرد رقرا ارزيابی مورد بود، گرفته

 در مسـلمانان. اسـت میـتاه حـائز کشـور مسـلمانان بـرای تنهـا، کـه دانسـت برکـاتی بايد را انقالب اين يمرات از يکی

 و نبودنــد خـود دينـی لیفتکـا از بسـیاری ٔ  آزادانــه انجـام بـه قـادر و بودنـد زيــادی هایمحـدوديت دچـار سـابق رژيـم

 بـه و شـد برداشـته مـان  ايـن اسـالمی، انقـالب پیـروزی بـا. نـدبود محـروم دينی مسايل از برخی بیان و نوشتن از حتی

 آن خواهـان اسـالم کـه گونـهآن را، خـود دينـی وظـايف بتواننـد تـا فرمـود عطـا را آزادی ايـن بـوم و مرز اين مسلمانان

 .دهند انجام است،

 و کردنـدمـی تـرويج شـده تحريـف صـورتبه را اسـالم کـه شـدندمـی يافت عناصری زمان، آن در موجود اختناق اير در

 صـراحت، بـا فرقـان، نـام بـه اینشـريه کـه بـود کشـیده جـاآن بـه کـار. نداشـت را آن از جلـوگیری قـدرت هـم کسی

 و آيــات آنـان. کـرد معرفـی اسـتعمار همکـاران از يکـی را او داده، قـرار اتهـام مـورد را( اهلل رحمـه)یخمین امـام حضـرت

 کنـار در. کردنـدمـی تفسـیر خـود ٔ  خواسـته طبـق را قـرآن و کردنـدمـی ال ابـ خواسـتند،می خود که گونهآن را احادي 
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 اســالم علیــه را داریدامنــه تبلیغــات کــه داشــتند حضــور نیــز ديگــری کمونیســت و گــراچــ  هــایگروهک گــروه، ايــن

 .کردندمی دنبال

 رژيـم، آن عمـر اسـتمرار ابـ! بـود نمانـده یبـاق دعـا جـز رژيـم آن سـرنگونی بـرای یره دوران، آن در ايران، مردم یبرا

 احساس استجابت قابل غیر را خود دعاهای و گشتند ناامید برخی
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 فرسـتادگان کـه کردنـدمـی تصـور مـردم و اسـت داشـته وجـود وضـعیتی چنـین نیـز الهـی انبیـای زمـان در. کردند یم

ــد، ــده خداون ــایوع ــوچ ه ــدداده پ ــی و ان ــود حت ــز الهــی فرســتادگان خ ــه نســبت نی ــتاج ب ــای اب ــثيوس خــويش دع  م

 :آوردمی ارمغان به آنان برای را پیروزی خداوند زمانی، مدت از پ  ولی گرديدند؛می

لا اسْتَیْثَسَ إِذَا حَتَّی مْ وَظَنُّـواْ الرُّسـا رانَا جَـاتهامْ کاـذِباواْ قَـدْ أَنَّهـا ات؛ مَـن فَناجِّـیَ نَصـْ [ مـا] فرسـتادگان کـه هنگـامی تـا( 67)نَّشـَ

 کـه را کسـانی پـ . رسـید آنـان بـه مـا يـاری شـده، گفتـه درو  واقعـاً آنـان بـه کـه پنداشـتند[ مـردم] و شـدند نومید

 .يافتند نجات خواستیممی

 و شـتافت ايـران مـردم اریيـ بـه خداونـد نداشـت، وجـود پیکرغـول رژيـم آن سـرنگونی به امیدی ديگر که زمان آن در

 .گرديد سمنحو رژيم آن جانشین و بدرخشید برقی و کرد طلوع ایستاره. ساخت محقق را آنان ٔ  خواسته

 جامعه مختلف اقشار میان وحدت آوردن ارمغان به ـ ج

 اقشــار وحــدت رديــد،گ ايــران ملــت نصــیب ايــران اســالمی انقــالب پیــروزی از بعــد کــه برکــاتی تــرينبزر  از يکــی

 و اوضـاع تـا شـد عـ با يافـت، تحقـق جامعـه مختلـف اقشـار میـان در انقـالب اوايـل در که وحدتی. بود مردم مختلف

 اعتصـابات، زمـان در و زمسـتان سـرمای در انقـالب، پیـروزی از پـیش. آيـد وجـود بـه بشـريت تـاريخ در رؤيايی احوالی

 همسـايگانی اختیـار رد را آن و آورنـد فـراهم نفتـی ظـرف تـا ايسـتادندمـی صـف در هاسـاعت بـوم و مـرز ايـن جوانان

ــرار ــد ق ــه دهن ــوان ک ــتادن ت ــف آن در ايس ــتند را هاص ــان آن در. نداش ــی زم ــر حت ــر رهب ــ کبی ــرينبزر  و البانق  ت

 کـه زمـان همـان در. کـردمـی اکتفـا داشـت، وجـود همگـان بـرای کـه بنـدیجیـره میزان همان به تنها قرن، شخصیت

 و گرديد محدود کشورمان غذايی مواد جنگ، اير در
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 افـراد فقیرتـرين کـه کـردمـی اسـتفاده ایزدهيـخ گوشـت از الشـثنعظیم رهبـر آن شـد، گرفتـه نظـر در هايیبندیجیره

 را هـاحکايت گونـهايـن و يافـت تـوانمـی مـوارد گونـهايـن نظیـر را مـوردی کمتـر جهان در. بردندمی بهره آن از جامعه

 بـه سـالمیا انقـالب يهسـا در ملـت اقشـار بـین کـه وحـدت، و يگـانگی احسـاس ايـن. کرد وجوجست هاافسانه در بايد

 .بماند باقی پابرجا نظام همچنان تا گردد حفظ بايد آمد، وجود

 پاسـخ اگـر ت؟اسـ یبـاق همچنـان ،یاسـالم یجمهـور نظـام لیتشـک یابتـدا انسـجام و وحـدت آن ايـآ شـما، نظـر به

 وضـوح هبـ را امـر نيـا کـه ديیـنما ذکـر را يیهانمونـه اسـت، م بـت پاسـخ اگر و دیدانیم چه در را آن علّت است، یمنف

 .دهد نشان

 المللنیب ٔ  عرصه در اسالمی انقالب دستاوردهای ـ 3

 بـه منحصـر آورد، همـراه بـه( اهلل رحمـه)خمینی امـام ٔ  مدبرانـه هـایرهبری برکـت بـه ،یاسـالم انقـالب کـه یارمغان

 ٔ  عرصـه در يخیتـار بـزر  حرکـت ايـن دسـتاوردهای. داد قـرار خـود تـثيیر تحـت را جهـان کـل نبـوده، کشور داخل

 :شودمی اشاره آنها از برخی به که دانست مختلفی هایگروه متوجه توانمی را المللبین روابط

 شیعیان مخصو  دستاوردهای ـ الف

 میـان در کـه یعیانیشـ و بـود فشـار و سـتم تحـت ملـل، سـاير و اسـالمی امّـت میـان در تـاريخ، طول در همواره شیعه

 آن هـم علـت. کشـیدندمی خجالـت دشـو يـاد شـیعه عنـوان بـه آنـان نـام کـهاين از کردنـد،می زنـدگی ديگر هایگروه

 ٔ  گسـترده ٔ  هجمـه ايـن ابـلمق در دفـاع و بـود شـده داده نسـبت شـیعیان بـه زيـادی هایاتهام تاريخ، طول در که بود

 .نبود پذيرامکان نیز تبلیغاتی
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 بـه مـتهم شـیعیان یسـتی،صهیون رژيـم بـه رژيـم آن هـایکمک دلیـل بـه پهلـوی، رژيـم عمـر اواخر هایسال در حتی

 .شدند خوانده «يهود ٔ  خوانده برادر» و گرديدند يهود از حمايت

 و عـزّت احسـاس مانانمسـل سـاير میـان در( السـالم علیهم)بیـت اهـل پیـروان و شـیعیان اسـالمی، انقـالب پیـروزی با

 :دارد قرار البانق اين دستاوردهای رأس در که است عزّت همین و. کردند سربلندی

 .است مؤمنان آنِ از و او پیامبر آنِ از و خدا آنِ از عزّت و( 68)وَلِلْماؤْمِنِین؛ وَلِرَساولِهِ الْعِزَّۀا وَلِلَّهِ
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 .گیرد قرار محافظت مورد دل و جان با عزّت، و شرف اين تا شود تالش بايد رواين از

 دسـت بـه کـه اسـت داده عـدهو منّـان، خداونـد کـه اسـت امینظـ همـان اسـالمی، ٔ  انديشـه در آلايده نظام ترديد،بی

 در را هـايیگام کـه اسـت آن نیـز اسـالمی جمهـوری نظـام افتخـار و شـد خواهـد تشـکیل عصـر ولـی حضـرت مبارك

 صـورتی در. سـتا برداشـته آن تحقـق بـرای مناسـب ایزمینـه و بسـتر شـدن فـراهم و نظـام آن به شدن نزديک جهت

 اهـداف بـه نظـام ايـن کـه رودمـی امیـد شـود،مـی مشـاهده حاضـر حال در که باشد ایگونهبه نظام اين حرکت روند که

 اسـت، نشـانده بارهبـ کشـور از خـارج و داخـل در نظـام ايـن کـه نتـايجی و دسـتاوردها بررسـی. يابـد دسـت خـود عالی

 جهـانی ومـتحک تشـکیل راسـتای در و اسـت داشـته وجـود زمینـه ايـن در محسوسـی پیشـرفت کـه اسـت آن از حاکی

 بـه يـابیدسـت در یاسـالم انقـالب پیـروزی از حـاکی امـر ايـن. اسـت گرفتـه صـورت ایشايسـته اقدامات ،حضرت آن

 ايـن آنـان بـه کـه باشـند گـزارسـ اس متعـال خداونـد از بايـد نظـام مسـؤولین و مـردم روايـن از و باشـدمی خود اهداف

 .کنند هدايت خود مطلوب هدف سمت هب را نظام اين توانستند که فرموده عطا را توفیق
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ــا شــما، نظــر بــه ــا در یاســالم یجمهــور تیــحاکم اســتقرار ب ــآ ران،ي ــر عــالوه اي ــتغ د،يــگرد ذکــر کــه یمــوارد ب  ریی

 و دینیبنشـ بحـ  بـه خـود دوسـتان بـا نـهیزم نيـا در اسـت؟ آمـده ديـپد جهان در انیعیش تیوضع به نسبت یمحسوس

 .دیده قرار یبررس مورد را مسثله نيا متعدد، موارد ذکر با

 مسلمانان مخصو  دستاوردهای ـ ب

 بلکـه داشـت؛ همـراه بـه ار بشـريت عـالم منجـی ظهـور بـه امیـد و شـیعیان عـزّت تنهانـه ايران، مردم اسالمی نهضت

 و غربـی کشـورهای رد مسـلمانان اسـالمی، انقـالب از پـیش تـا. گرديـد نیـز مسـلمانان سـاير عـزّت و سـربلندی باع 

 از شـرعی احکـام بـه زمملتـ آنـان از کسـی اگـر خصـو ، بـه کردنـد؛می شـرم خـود بودن مسلمان از مسیحی، محافل

 بـه مسـلمانان اسـالمی انقـالب زیپیـرو بـا امـا. گرديـدمی مـتهم بـودن مرتجـ  به بود، واجبات ساير و روزه نماز، قبیل

 .يندنمامی غرور احساس آن از و کنندمی افتخار خود بودن مسلمان

 مختلف اديان طرفداران مخصو  دستاوردهای ـ ج

 ديگـر اديـان طرفـداران بلکـه آورد؛ ارمغـان بـه جهـان مسـلمانان بـرای را اسـالمی عـزّت تنها نه ايران، اسالمی انقالب

 رؤسـاى از برخـی حتـى کـه طوریبـه سـاخت؛ مفتخـر خـويش داریديـن بـه نسـبت را آنـان و انـداخت تکـاپو به نیز را

 در امـام حرکـت از بعـد کـه کردنـد اعتـراف صـراحت بـا اتـريش، اسـبق جمهـور ريـی  نمونه، عنوان به و پا،ارو جمهور

 اظهـار صـراحت بـا نیـز مسـیحی بـزر  هایاسـقف از برخـی. کننـدمی افتخـار خـود، بـودن دينـدار بـه نیـز آنان ايران،
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 خـدا بـه اعتقـاد و ديـن اصـل و یحیتمسـ تـرويج بـه آشـکارا تـا داد جـرأت آنـان بـه ايـران در امـام حرکت که داشتند

 .ب ردازند
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 اسالمی انقالب در پیشرفت مالك. 4

 اسـالمی انقـالب پیشـرفت بررسـی بـرای اسـت، بـوده فرهنگـی اسـالمی، انقـالب دسـتاوردهای تـرينمهم که جاآن از

 رشـد میـزان ارزيـابی و یبررسـ یبـرا بنـابراين. داد قـرار توجـه مـورد را فکـری و فرهنگـی عوامـل چیز هر از بیش بايد

 پیشـرفت جهـان نقـاط از بسـیاری صـنعت. کـرد اسـتناد اقتصـادی هـایفعالیت گسـترش بـه تـواننمی اسالمی، انقالب

 خاصـی هـایانگیـزه و يطشـرا بلکـه اسـت، نداشـته آنهـا نبـودن يـا بـودن مسـلمان با ارتباطی امر اين لیکن است؛ کرده

 بـه صـد در صـد را آن تـواننمـی شـود، مشـاهده پیشـرفتی صـنعت، در اگـر نیـز امـ کشور در. است شده رشد اين باع 

 انـداخت، قـالبان گـردن بـه نبايـد را اقتصـادی مشـکالت و اسـت صـادق نیـز مطلـب ايـن عک . گذاشت انقالب پای

 .اندشده مبتال هاآفت اين به نیز مسلمان غیر کشورهای از بسیاری زيرا

ــابراين، ــه متمايــل افکــار درصــدِ کــه باشــد داشــته آن از ننشــا آمــار کهصــورتی در بن  اســت، يافتــه افــزايش ماســال ب

 کمیـت باعـد از تنهـا بتـهال. داشـت را ادعـايی چنـین تـواننمـی وگرنـه اسـت، کرده پیشرفت انقالب که کرد ادعا توانمی

 افـراد پايبنـدی کـاهش يـا افـزايش ارزيـابی مـورد در زيـرا کـرد، نظـر نیـز کیفیـت به بايد بلکه نشست، قضاوت به نبايد

ــه ازنیــ بلکــه گرفــت، بهــره آمــاری هــایروش از تــواننمــی آســانی بــه انقــالب، اول زمــان بــه نســبت  هــایفرمول ب

 .باشد داشته بر در نیز را کیفی تحلیل که است ایپیچیده

 هـایتوانايی تـا دداروامـی را آنـان و سـازدمـی فـراهم هاانسـان رشـد بـرای را زمینـه انقـالب، بودن اسالمی گاهی البته

 فـراهم را جوانـان شـدر ٔ  زمینـه انقـالب، بـودن اسـالمی کـه کـرد ادعـا تـوانمـی نمونـه، عنـوان به دهند؛ بروز را خود

 تـا اسـت شـده اعـ ب انقـالب بـودن اسـالمی کـه کـرد يابـت علمـی روش بـا بايـد مـدعی، اين ايبات برای. است کرده

 هـاکتابخانـه سـمت بـه فسـاد مراکـز جـای بـه و هاآزمايشـگاه سـمت بـه هـاعشـرتکده جـای به بوم، و مرز اين جوانان

 .آوردند روی
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 انقـالب يمـرات از کـیي زمینـه، ايـن در جوانـان رشـد کـه پـذيرفت را ادعـا ايـن توانمی مطلبی چنین ايبات صورت در

 .است
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 بحـ  نيـا بـه هکـ هـرک  اامّـ اسـت، دهيـگرد ذکـر یاسـالم انقـالب در شـرفتیپ یبـرا یمتفـاوت یهـامالك اگرچه

 خـا  مـورد آن بـه ار انقـالب شـرفتیپ عـدم ايـ شـرفتیپ اسـاس و داده قـرار مـدنظر را یخاصّ ٔ  هيزاو است، پرداخته

 هچـ نـه،یزم نيـا در داد؟ ارقـر یابيـارز مـورد را یاسـالم انقـالب شـرفتیپ تـوانیم چگونـه شما، نظر از. است زده وندیپ

 کرد؟ جاديا توانیم مختلف یهامالك انیم یارتباط ايآ اد؟د قرار توجه مورد ديبا را یابعاد

 آمار ٔ  نهيآ در یاسالم یجمهور نظام یکارآمد. 5

 هایســال عملکــرد نلــیک اســت، بــوده فرهنگــی دســتاوردهايی اســالمی، انقــالب دســتاوردهای تــرينمهم کــه هرچنــد

 ملـت بـرای چشـمگیری هـایموفقیت نیـز ديگـر هـایحوزه در کـه اسـت آن از حـاکی اسـالمی جمهـوری نظام پیشین

 :شودمی اشاره موارد آن از برخی به جااين در که است آمده دست به ايران

 ايـن و اسـت برخـوردار يیبـاال رقـم از افغانسـتان، ايـران، ٔ  همسـايه کشـور در مخـدر مـواد توزي  و تولید که هرچند. 1

 خـود از اسـالمی جمهـوری نظـام جهـت ايـن در قـدری بـه لـیکن کنـد،می و کـرده تهديـد شدت به را ايران جوانان امر

ــا مبــارزه المللــیبین ســازمان ســوی از 1382 ســال در کــه داد نشــان حساســیت  ترينموفــق عنــوان بــه رمخــد مــواد ب

 او بسـتگان و شـاه وی،پهلـ رژيـم زمـان در کـه اسـت حـالی در ايـن. گرديـد معرفـی مخـدر مـواد با مبارزه امر در کشور

 .کردندمی ايفا مخدر مواد التمعام در مهمی نقش

 جهان بزر  هایقدرت همیشگی هایتوطئه رغمعلی ايران، اسالمی جمهوری نظام. 2
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 هایعرصــه در بیــل،ق ايــن از امــوری و کودتــا ايــران، علیــه عــراق جنــگ انــداختن راه بــه اقتصــادی، تحــريم طريــق از

 بــا برابــر 1368 الســ در داخلــی، ناخــال  تولیــد رشــد نمونــه، نعنــوا بــه. اســت داده نشــان را خــود کارآمــدی مختلــف

ــارد 6/9514 ــال میلی ــوده ري ــه ،1375 ســال در کــه اســت ب ــارد 14649 ب ــال میلی ــی) ري  متوســط رشــد ددرصــ 4/6 يعن

 .يافت افزايش( ساالنه

 ايم،بــوده ورزیکشــا بخــش ٔ  افــزوده ارزش رشــد شــاهد اســالمی، انقــالب پیــروزی ابتــدای از کشــاورزی، بخــش در. 3

 ســال در ريــال یلیــاردم 9/3822 بــه 1368 ســال در ريــال میلیــارد 2746 از بخــش ايــن ٔ  افــزوده ارزش کــه طوریبــه

 ،78 هایســال در رشــد ايــن. اســت برخـوردار درصــد 84/4 معــادل ایســاالنه رشـد متوســط از کــه اســت رسـیده 1375

 .است بوده درصد 09/12 و 56/12 ،54/13 ترتیب، به نیز 80 و 79

 آمــار بــر بنــا ،یدامــدار و یکشــاورز ۀطــیح در کــه ميســاز خاطرنشــان ديــبا یکشــاورز بخــش یدســتاوردها نــهیزم در

 و داشــت ســال در روز 33 یبــرا را خــود مــردم يیغــذا مــواد نیتــثم تــوان فقــط دولــت ،1356 ســال در دولــت یرســم
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 مـرز بـه ت،یـجمع  يسـر رشـد رغـم بـه کشـورمان، نـکيا هـم یولـ کنـد؛ وارد خـارج از را يیموادغذا یباق تا بود ناچار

 بــوده تــن ونیــلیم 1/5 ،1356 ســال در گنــدم دیــتول نکــهيا بــه توجــه بــا کــه یا گونــه بــه اســت؛ دهیرســ يیخودکفــا

 از شیبـ دیـتول بـا ،1383 سـال در گـردد، یمـ محسـوب ایـدن در گنـدم واردکننـدگان نيبزرگتـر از هـا سـال وکشورمان

 (69).ابدي دست يیخودکفا به کياستراتژ لمحصو نيا دیتول در توانست تن، ونیلیم 14

 سـوادان بـا نسـبت یشـتر،ب و سـاله 6 افـراد از 1370 و ،1365 ،1355 سـالهای در عمـومی هایسرشـماری اسـاس بر. 4

 .است رسیده درصد 85 به نسبت اين نیز 1382 سال در. است بوده درصد 06/74 و 78/61 ،47/47 ترتیب به

 تعداد که طوری به ايم،بوده چشمگیری رشد شاهد نیز عالی آموزش بخش در. 5
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ــجويان، ــه دانش ــال در ک ــیلی س ــط 1356 ـ 1357 تحص ــر 160000 فق ــوده نف ــت، ب ــال در اس ــه 1373 ـ 1374 س  ب

 احتسـاب بـا کـه اسـت المیاسـ آزاد گاهشـندا دانشـجويان آمـار بـه توجـه بدون آمار اين البته. است رسیده نفر 478450

 هـایطرح تعـداد اسـاس، نايـ بـر. دارد وجـود کشـور در دانشـجو میلیـون 2 حـدود اينـکهم دانشـگاه، ايـن دانشجويان

 نشــريات در قــاالتم تــدوين و اســت داشــته ایفزاينــده رشــد ســال بــه ســال کشــور، محققــان شــمار نیــز و تحقیقــاتی

 .است بوده افزونی به رو شدت به نیز خارجی و داخلی معتبر

ــا دانشــجويان رشــد. 6 ــی دیرشــ تنه ــوده کم ــی جهــت از بلکــه اســت، نب ــز کیف ــایموفقیت نی  نصــیب شــماریبی ه

 دانشــجويان هــارقابت زا بســیاری در کــه طــوری بــه اســت، شــده رقــابتی هایعرصــه ســاير و الم یادهــا در دانشــجويان

 .اندگرفته پیشی نیز صنعتی کشورهای دانشجويان از ايرانی

ــن در. 7 ــان اي ــد می ــزی تثســی  از نباي ــ مراک ــد تغفل ــه ورزي ــرای ک ــر گســترش ب ــیعی تفک  و طــالب ،اســالمی و ش

 .اندگرفته خود پوشش زير را خارجی دانشجويان

 بـه دهـد؛می نشـان را بزرگـی جهـش اسـالمی انقـالب پیـروزی از پـ  کشـورمان نیـز سازندگی و عمران بخش در. 8

 آنکـه توجـه قابـل ٔ  نکتـه وزه،حـ ايـن در. برخوردارنـد بـرق نعمـت از کشـور روسـتاهای درصد 95 اينک هم که طوری

ــورمان ــل در کش ــداث مراح ــبکه اح ــال ٔ  ش ــ  و انتق ــرق توزي ــه ب ــايی ب ــیده خودکف ــت رس ــالوه و اس ــر ع ــثمین ب  ت

 حتـی و جهـان کشـورهای از بسـیاری بـه ايرانـی هایشـرکت تولیـدی محصـوالت و فنـی دانـش داخلی، هاینیازمندی

 تحــت کشــور جمعیــت از نفــر میلیــون 38 اينــک هــم یــزن گازرســانی ٔ  زمینــه در. شــودمی صــادر اروپــايی کشــورهای

 برخــوردار طبیعــی گــاز نعمــت از روســتا 750 و شــهر 400 از بــیش مــردم و انــدگرفته قــرار گازرســانی ٔ  شــبکه پوشــش
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ــدگرديده ــت. ان ــه ظرفی ــاز پااليشــگاهی روزان ــی گ ــز کشــور طبیع ــون 23 از نی ــر میلی ــب مت ــیش هایســال در مکع  از پ

 تعـداد کـه اسـت توجـه قابـل نیـز سدسـازی بخـش در. اسـت رسـیده 1374 سـال در مکعب متر میلیون 132 به انقالب،

 برداریبهره حال در سدهای

 ﴾ 151 صفحه ﴿

. رسـید سـد 126 هبـ 1381 سـال پايـان در میـزان ايـن کـه بـود سـد 13 فقـط انقـالب پیـروزی از پیش دوران طول در

ــز فاضــالب و آب بخــش در ــوع از نی ــت مجم ــهری جمعی ــور ش ــال در کش  بآ پوشــش تحــت درصــد 6/74 ،1357 س

 فاضـالب ٔ  شـبکه دمـور در. رسـید درصـد 7/97 بـه 1381 سـال پايـان در رقـم ايـن کـه داشـتند قـرار سالم آشامیدنی

 ايـن ،1381 سـال پايـان در لـیکن داشـتند، قـرار پوشـش زيـر شـهری جمعیـت از درصـد 8.5 تنهـا ،1357 سـال در نیز

ــه نســبت ــزايش درصــد 7/18 ب ــت اف ــینهم. ياف ــد چن ــعه از نباي ــی چشــمگیر ٔ  توس ــتاهای عمران ــ  رکشــو روس  از پ

 .ماند غافل اسالمی انقالب پیروزی

 هایعرصـه در مـا را تـربزر  دسـتاوردهای و شـد اشـاره اسـالمی انقـالب دسـتاوردهای از بخشـی به تنها جااين در. 9

 امــور بازرگــانی، مســکن، و نســاختما درمــان، و بهداشــت دام ــروری، و کشــاورزی معــدن، و صــنعت همچــون ديگــری

 شـاهد اسـالمی انقـالب پیـروزی از پـ ( خـارجی و داخلـی هایعرصـه در) سیاسـت و فرهنـگ بـدنی، تربیـت دفاعی،

 (70.)دارد اسالمی جمهوری نظام کارآمدی از حاکی که ايمبوده

 تنهـا نـه اسـالمی البانقـ کـه معناسـت اينبـه تنهـا بلکـه نیسـت؛ هاکاسـتی نفـی معنـای بـه دستاوردها اين ذکر البته

ــثيیری فرهنگــی بعــد از توانســت ــر عمیــق ت ــر مــردم ٔ  انديشــه و روح ب  مختلــف هایهعرصــ در بلکــه گــذارد، جــای ب

 .است کرده ايجاد اساسی تحوالتی اجتماعی و سیاسی فرهنگی،

 گیرینتیجه و خالصه. 6

 شـناخت کـه اسـت داشـته همـراه هبـ ار فراوانـی دسـتاوردهای المللـیبین و داخلـی هایعرصـه در اسـالمی، انقالب. 1

 .سازد نمايان بهتر را انقالب از پ  و پیش حقايق تواندمی هاآن

 ﴾ 152 صفحه ﴿

 مـردم اک ريـت سـر از را اختنـاق و گرديـد اسـالمی هـایآرمان تحقـق موجـب اسـالمی انقـالب داخلـی، ٔ  عرصه در. 2

 .ساخت برطرف کشور

                                                           
 .اسالمی جمهوری نظام کارآمدی بر درآمدی رويش؛ کالنتری، اکبر علی: از برگرفته. 70
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ــا ارتبــاط در و الملــلبین ٔ  عرصــه در. 3  داده نســبت اتهامــات از نشــیعیا تــا شــد موجــب اســالمی انقــالب عیان،شــی ب

 امیــد اســالمی البانقــ وقــوع بــا همچنــین. نماينــد عــزّت احســاس و يابنــد رهــايی انقــالب از قبــل در آنــان بــه شــده

 .يافت افزايش ?حجت حضرت ظهور به شیعیان

 بـه عمـل و داشـت همـراه بـه ار مسـلمانان تعـزّ اسـالمی انقـالب مسـلمانان، بـا ارتبـاط در و المللبین ٔ  عرصه در. 4

 .گرديد تسهیل انزوا، از مسلمین شدن خارج سبب به شرعی، واجبات

 و گرديــد جهــان در نــداراندي تحــرك باعــ  اســالمی انقــالب ديگــر، اديــان بــا ارتبــاط در و الملــلبین ٔ  عرصــه در. 5

 .کردندمی مباهات خود دين به متدينان

ــرينمهم. 6 ــوده فرهنگــی دســتاوردهای اســالمی، بانقــال دســتاورد ت ــن از اســت، ب ــابی در رواي  انقــالب پیشــرفت ارزي

 ٔ  سـايه در بايـد نیـز را گونـاگون هـایحوزه در هاانسـان رشـد و داشـت توجـه فکـری و فرهنگـی عوامـل بـه بايد تنها

 .داد رارق ارزشیابی و تحلیل مورد اسالمی، هایارزش و باورها به بندیپای و فرهنگی رشد

 ﴾ 153 صفحه ﴿

 پرسش. 7

 .نمايید تشريح را داخلی ٔ  عرصه در اسالمی انقالب دستاوردهای. 1

 است؟ آورده همراه به جهان شیعیان برای دستاوردهايی چه اسالمی انقالب. 2

 آورد؟ ارمغان به جهان مسلمانان برای دستاوردهايی چه اسالمی انقالب. 3

 داد؟ رخ جهان دينداران نمیا در تحولی چه اسالمی انقالب وقوع با. 4

 داشت؟ نظر مد بايد خود يابیارز در را هايیمؤلفه چه و سنجید توانمی چگونه را اسالمی انقالب پیشرفت. 5

 بیشتر ٔ  مطالعه برای منابعی. 8

 ،1چ اسـالمی، انقـالب اداسـن مرکـز: تهـران معاصـر، اسـالمی هـایجنبش و ايـران اسـالمی انقـالب حمـزه، امرايی،. 1

1383. 

 سیاسـی و ارزشـی ظـامن بـر درآمـدی ؛(4) اسـالمی ٔ  انديشـه مبـانی فتحعلـی، محمـود نظر زير نويسندگان از جمعی. 2

 .1383 ،(اهلل رحمه)خمینی امام پژوهشی و آموزشی ٔ  مؤسسه انتشارات مرکز: قم اسالم،
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ــری،. 3 ــی کالنت ــر، عل ــش؛ اکب ــدی روي ــر درآم ــدی ب ــوری نظــام کارآم ــم اســالمی، جمه ــر: ق ــارفم نشــر دفت ــاد ع  نه

 .1383 ،1چ رهبری، معظم مقام نمايندگی

ــباح. 4 ــزدی، مص ــدتقی، ي ــالب محم ــالمی، انق ــی اس ــوالت در جهش ــی تح ــاريخ، سیاس ــدوين ت ــارش و ت ــم: نگ  قاس

 .1384 ،1چ ،(اهلل رحمه)خمینی امام پژوهشی و آموزشی ٔ  مؤسسه انتشارات مرکز: قم نیا،شبان

 ﴾ 155 صفحه ﴿

 اسالمی البانق شناسیآسیب :هشتم درس 

 : بتواند درس انيپا از پ  که رودیم انتظار دانشجو از

 کند؛ بیان را انقالب شناسیآسیب بح  هایفر پیش. 1

 دهد؛ ارائه نظام متوجه تهديدها از ایبندیتقسیم. 2

 نمايد؛ تشريح را شودمی تحمیل نظام بر خارج از که هايیآسیب. 3

 .نمايد تبیین را اسالمی نظام درونی تهديدهای. 4

 ﴾ 156 صفحه ﴿

 ﴾ 157 صفحه ﴿

ــا وَاحْــذَراوا ــزَلَ مَ ــبْلَکامْ بِــاألامَمِ نَ ــ االتِ مِــنَ قَ وتِ الْمَ ــیمِ األَفْعَــالِ بِســا ــذَکَّراوا األَعْمَــالِ، وَذَمِ ــرِ فِــی فَتَ رِّ الْخَیْ ــوَالَهامْ، وَالشــَّ  أَحْ

ثْنَهامْ، بِـهِ الْعِـزَّۀا لَزِمَـتِ أَمْـرٍ کاـلَّ فَـالْزَماوا حَـالَیْهِمْ تَفَـاواتِ فِـی تَفَکَّرْتامْ فَإِذَا. أَمْ َالَهامْ تَکاوناوا أَنْ وَاحْذَراوا  األَعْـدَاتا وَزَاحَـتِ شـَ

مْ لَـها النِّعْمَـۀا انْقَـادَتِ وَ عَلَـیْهِمْ بِـهِ الْعَافِیَـۀا وَماـدَّتِ عَنْهامْ لَها لَتِ مَعَهـا  لِلْفارْقَـۀِ االِجْتِنَـابِ مِـنَ هامْ،حَـبْلَ عَلَیْـهِ الْکَرَامَـۀا وَوَصـَ

ی عَلَیْهَـا وَالتَّحَـا ِّ لِألالْفَـۀِ وَاللُّزاومِ رَ أَمْـرٍ کاـلَّ وَاجْتَنِباـوا بِهَـا، وَالتَّوَاصـِ اغانِ مِـنْ مانَّـتَهامْ وَأَوْهَـنَ فِقْـرَتَهامْ کَسـَ  الْقالاـوبِ تَضـَ

احانِ ــَ داورِ وَتَش ــُّ ــدَابارِ الص ــوسِ وَتَ ــ النُّفا ــدِی؛ اذالِوَتَخَ ــايی از( 71)األَيْ ــه کیفره ــر ک ــر ب ــردار اي ــد ک ــای و ب ــند کاره ــر ناپس  ب

 بترسـید و آوريـد يـاد بـه هاسـختی و هـاخوبی در را گذشـتگان حـاالت و کنیـد حفـظ را خـود آمد فرود پیشین هایامت

 کـه باشـید چیـزی رداعهـده کنیـد،می انديشـه و مطالعـه گذشـتگان زنـدگی در کـه گـاهآن پـ ! باشید هاآن همانند که

ــان عــزت عامــل ــود آن ــت و ســالمت و برداشــت راهشــان ســر از را دشــمنان و ب ــدگی عافی ــان زن ــراهم را آن ــرد ف  و ک

                                                           
 .192 ٔ  خطبه البالغه، نهج. 71
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ــاینعمت ــراوان ه ــان در را ف ــرار اختیارش ــت و گذاشــت ق ــه شخصــیت و کرام ــان ب ــه بخشــید آن ــه از ک ــدايی و تفرق  ج

 . کردند سفارش آن به واداشته وحدت به را يکديگر و گماشتند همت همدلی و وحدت بر و کردند اجتناب

 مقدمه. 1

 در نیز را ایجدّی هایآسیب دارد، که عظمتی و دستاوردها تمام با ايران، اسالمی انقالب

 ﴾ 158 صفحه ﴿

 حرکـت هـر  ًاصـوال. دهـد بـاد بـر را هادسـتاورد آن تمـام توانـدمی هاآسـیب ايـن بـه توجهیبی که دارد خود روی پیش

 در هــم تـری،بزر  دشـمنان ت،اسـ آورده ارمغــان بـه را تـریبزر  دسـتاوردهای و دارد تریوســی  عـاداب کـه اجتمـاعی

 مختلــف زوايــای توانــدمی بحــ  ايــن بــه پــرداختن رو،ايــن از. دارد جهــانی ٔ  عرصــه در هــم و کشــور داخــل ٔ  عرصــه

 .کند ايجاد اجانب و انیگانگب نفوذ برابر در سدّی و دهد نشان را اسالمی نظام به خارجی و داخلی دشمنان نفوذ

 یاسالم انقالب یشناسبیآس بح  یهافر شیپ. 2

ــی، هــر شناســیآسیب از بحــ  ــن در هــايیفر پیش کــه اســت آن مســتلزم انقالب ــه اي ــه زمین  اساســاً و شــود پذيرفت

 .داشت نخواهد معنا آن هایفر پیش پذيرفتن بدون بح ، اين به پرداختن

 معنـا اينبـه آيـد،مـی میـان بـه انقـالب شناسـیآسـیب از سـخن هرگـاه کـه اسـت آن هنـیزم نيـا در فر شیپ نیاول

 آن سـوی بـه و ددار مطلـوبی هـدف کـه اسـت شـده تصـور بالنـده ٔ  زنـده موجـود يک صورت به انقالب که بود خواهد

 انعیمـ اگـر و سـتا سـالم انقالبـی کـرد، حرکـت هـدف سـمت بـه و کـرد پیدا بالندگی توفیق اگر کند؛می حرکت هدف

 .است زدهآفت و بیمار انقالب اين آمد، عمل به جلوگیری آن پیشرفت از و شد پیدا آن حرکت سر بر

 بـه سـیدنر بـرای بايـد اسـت، متحـرك پويـای و زنـده موجـود يـک کـه انقـالب ايـن کـه اسـت اين ديگر فر پیش

 ايـن اگـر ين،بنـابرا. اسـت خـا  ضـوابطی و شـرايط دارای کـه مسـیری کنـد، حرکـت معیّنـی مسـیر از مطلـوب هدف

 و اسـت بیمـار انقـالب آن صـورتاين غیـر در بـود، خواهـد سـالم انقالبـی باشـد، داشـته وجـود انقـالب يـک در ويژگی

 را انقـالب کسـی وقتـی امـا. سـاخت فـراهم را آن ٔ  معالجـه وسـايل و داد قـرار شناسـايی مـورد را بیمـاری عاليـم بايد

 به نیز را نوساناتی اوقات هیگا که بداند جبری و طبیعی ٔ  پديده يک فقط

 ﴾ 159 صفحه ﴿

 و اسـت حـاکم تـاريخی جبـری قـانون يـک جـااين در زيـرا نامیـد، بیمـار يـا سـالم را انقالبی تواننمی ديگر دارد، همراه

 .نیست صادق آن مورد در بیماری و سالمت يا بد و خوب رواين از
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 اســالمی انقــالب شناســیآســیب جــااين در هــدف هکــاين آن و دارد وجــود نیــز ديگــری فــر پــیش حاضــر، بحــ  در

 آن ممیـز وجـه و اشـدب شـده مشـخ  قبـل از اسـالمی انقـالب ماهیـت کـه اسـت الزم روايـن از. انقالبی هر نه است،

 وجـه و گرفـت قـرار توجّـه ردمـو نیشـیپ دروس در امـر نيـا. باشـد گرديـده تبیـین هاانقالب و هاحرکت ساير به نسبت

 .ديگرد مشخ  هاانقالب ريسا به نسبت یاسالم انقالب زیمم

 یاسالم نظام یفرارو یهابیآس انواع. 3

 کشـور داخـل از تهديـدها و هاآسـیب ايـن از بخشـی. گرفـت نظـر در تـوانمـی قالـب دو در را نظـام فراروی هایآسیب

 و خـارجی، و لـیخدا عوامـل بـه رسـانآسـیب عوامـل تقسـیم البتـه. شـودمـی تحمیـل نظـام بـر خارج از ديگر، برخی و

 بـه ديگـری و ارجیخـ دشـمنان دسـت بـه يکـی کـه دارد وجـود آسـیب مبـاين و مجـزا نوع دو که بود نخواهد معنا اين

 عناصـر هـم اسـت ممکـن شـود،مـی نظـام متوجـه کـه آسـیبی نـوع هـر در بلکـه آيد؛درمی اجرا به داخلی عناصر دست

 خـارجی دشـمنان ٔ  وسـیله بـه و شـروع داخـل از هـاطرح ايـن يـا حـال باشـند؛ داشـته مشـارکت خـارجی هم و داخلی

 .کنندمی پیاده را نآ داخلی، مزدوران و شودمی داده خارج از هاطرح اين دستور و فرمول يا و شودمی تقويت

 اسالمی نظام فراروی خارجی تهديدهای ـ الف

 .عقیدتی و خالقیا اقتصادی، نظامی، تهديدهای: کرد تقسیم گروه چهار به توانمی را هاآفت اين
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 نظامی آفات. 1

 خـود نيتکـو احـلمر در کـه ینظـام و شـود واقـ  نظـامی هجـوم مـورد بیگانگـان سـوی از است ممکن انقالبی جامعه

ط باشــد،یم ــّ ــوّه توس ــه ق ــان، ٔ  قهريّ ــرنگون آن ــردد س ــارزه راه. گ ــا مب ــن ب ــر اي ــظ ام ــت و حف ــه تقوي ــداکاری، روحیّ  ف

 و تهیّـه و آنـان، بـه امینظـ فنـون و جنـگ دفـاع، شـگردهای و شـیوه تعلـیم مـردم، حشـوریسل و مقاومت فشانی،جان

 .است نظامی ادوات و آالت و جنگی بر  و ساز تحصیل

 و باشـدمـی نظیـرکـم نیـز دشـمنان وجـود نظـر از اسـت، بـزر  بسـیار کـه میـزان همـان بـه اسـالمی، انقـالب نعمت

 اسـالمی هـوریجم غنـی منـاب . اسـت نظـامی دخالـت اسـالمی، بانقـال نـابودی جهـت در دشـمن فعالیـت آشکارترين

 چنـین بـا هکـ مسـلماً و باشـد داشـته اسـالمی جمهـوری خـاك بـه طمـ  چشـم جهـانی اسـتکبار تـا اسـت شـده باع 

 الزم، قـدرت و ادگیآمـ حفـظ بـا بايـد بلکـه مانـد؛ مصـون دشـمن گزنـد از طرفـیبی سیاست اتخاذ با تواننمی وضعیتی

 .ساخت فراهم را خود از دفاع ٔ  زمینه
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 اقتصادی آفات. 2

 و اوضـاع تـا یـردگ قـرار تجـاری و اقتصـادی محاصـره مـورد بیگانگـان طـرف از اسـت ممکـن همچنین انقالبی، جامعه

 انقالبــی نظــام بــه نســبت و ناراضــی مــردم نتیجــه، در و. گــذارد نابســامانی و وخامــت بــه رو مــالی و اقتصــادی احــوال

 اي ـار، روحیّـه اوالً کـه سـتا ايـن امـر ايـن بـا مبـارزه راه. گـردد ضـعف و سستی تزلزل، دچار نظام ارکان و شوند بدبین

 زودتـر هرچـه شـرعی و قـول،مع عالمانـه، هـایريـزیبرنامـه بـا يانیـاً و کننـد؛ تحکـیم و ايجاد مردم در را قناعت و صبر

 هـایزمینـه همـه رد را، اقتصـادی خودبسـندگی مقـدّمات و بخشـکانند را بیگانگـان بـه اقتصـادی وابسـتگی هـایريشه

 .آورند فراهم تجارت و صنعت دام روری، کشاورزی،
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 و اطّالعـات آنهـا بـا مبـارزه زمینـه در هـم و انـدشـده شـناخته خـوبی بـه هـم اقتصـادی آفـات و نظـامی آفـات اساسـاً،

ــافی و الزم تجــارب ــه ک ــده دســت ب ــی. اســت آم ــناختن آنچــه ول ــوار آن ش ــارزه اهر و اســت دش ــا مب ــز نآ ب ــر نی  از پ

 .است عقیدتی آفات و اخالقی آفات همانا هاست،خم و پیچ و هاسنگالخ

 اخالقی آفات. 3

 مــوادّ و الکلــی مشــروبات ،فحشــا ازجملــه فجــور، و فســق اقســام و انــواع اشــاعه و تــرويج بــا تــا کوشــندمی بیگانگــان

 از دفـاع نشـاط و داداسـتع فقـط نـه مـردم کـه درآوردنـد صـورتی بـه و کننـد فاسـد را مـردم روحیّـات و اخـالق مخـدّر،

 انقالبــی نظــام و قــالبان بــه نســبت اساســاً بلکــه و دهنــد کــف از را خــود انقالبــی نظــام و انقــالب موجوديّــت و کیــان

 شـهوات یارضـا و مـالاع بـه کـه شـوند ديگـری نظـام ظهـور و آن سـقوط خواسـتار حتّی و شوند مهرسست و سردباور

 جلـوگیری و ينـید و اخالقـی درسـت هـایارزش وفـق بـر مـردم تربیـت اخالقـی، آفـات بـا مبـارزه ريقهط. دهد میدان

 .است جامعه درون به منکرات و فحشا و فجور و فسق وسايل و آالت ورود از شديد و جدّی

 عقیدتی آفات. 4

 را آنـان حقّـه قايـدع و وآرا مـردم مـذهبی دينـی احکـام و تعـالیم يـا کـه کننـد سـعی اسـت ممکـن همچنین، بیگانگان

 نـوعی بـه خالصـه، و انـد،کـرده ايبـات را هـاآن بطـالن کـه کننـد وانمـود چنـین و دهنـد قـرار مناقشـه و خدشـه مورد

 تعـر  و هجـوم مـورد را هـاآن ظـاهر اسـت، معمـول مـوارد اغلـب در کـهچنان يـا کننـد، اقدام فرهنگی و فکری حمله

 متبـدّل و متحـوّل تشـريع و ديـن هـایفرمـوده و هـاآمـوزه ماهیّـت کـه دکننـ تثويـل و تفسـیر چنـان ولی ندهند؛ قرار

 .شود دگرگون هويّتشان و گردد
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 بسـیار عنـاوينی تحـت معمـول؛ طوربـه مـذهبی، و دينـی متـون جاینابـه و نادرسـت تثويـل و تفسیر يعنی دوم، کار اين

 ،«دينـی معرفـت تکامـل» ،«ذهبیمـ و دينـی احکـام و تعـالیم از هوشـمندانه و عمیـق تعبیـر»: ماننـد فريبنده، و آويزدل

 ســاده» و ،«زمــان رمتغیّــ نیازهــای و مقتضــیات بــر ديــن واحکــام تعــالیم تطبیــق» ،«دينــی فکــر بازســازی و نوســازی»

 يـا نیسـتند انمسـلم يـا کـه کسـانی دسـت بـه هـم آن پـذيرد،مـی صورت «دين دادن قرار همگان دسترس در و کردن

 کـهاين بـدون و يج،تـدر بـه کارهـا ايـن. انـدباختـه دل اسـالمی غیـر هـایمسـلک و هـاازمکتب بعضی هب مسلمانند اگر

 پـی در را ديگـری مفاسـد شـکّ،بی فسـاد، ايـن و شـود؛مـی جامعـه عقیـدتی فسـاد موجـب ببرند، بويی مردم از بسیاری

 .داشت خواهد

 و فکـری رشـد از حـدّی نآ لمـ  و احسـاس بـرای و شـودنمـی ظـاهر زودی بـه عقیـدتی فساد نتايج و آيار جاکهآن از

ــی ــوی و روحــی و عقالن ــراد از بســیاری کــه دارد، ضــرورت معن ــه اف ــد جامع ــد، فاق ــب آنن ــردم غال ــاتآ م ــدتی ف  را عقی

 از. افزايـدمـی عقیـدتی آفـات بـودن بـارهالکت و خطرخیـز بـر خـود ايـن و داننـد؛نمـی بارهالکت و خطرخیز و «آفات»

 و انقـالب حفـظ ،جامعـه الحاصـ انديشـه در و انـديافتـه وقـوف آفـات ايـن خطـر و اهمیّـت به که کسانی همه بر رو،اين

 و گیرنـد کـار بـه تمـام دّيّتجـ بـا و بیاموزنـد نیـک را هـاآن بـا مبـارزه هـایرسـم و راه که است فر  اند،انقالبی نظام

 غیـر اسـالمی، هـایارزش و هـابیـنش مـزج و خلـط از کـه هـايیمعجـون و شود نسخ و مسخ مذهب و دين که نگذارند

 و عرضـه مسـلمین هـایرنـج و دردهـا ٔ  همـه شـفابخش داروی عنـوان بـه اسـت، آمـده فـراهم اسالمی ضدّ و اسالمی

 .شود ترويج

 چهارگانــه، آفــات نيــا نایــم از اســت؟ ترآســان یدتیــعق ايــ یاخالقــ ،ینظــام آفــات از يککــدام شــناخت شــما نظــر از

 بــا دیــتوانیم ايــآ اســت؟ اریبســ شــدائد بــا همــراه هــا،آن بــا مبــارزه و اســت یتــرشیب یهــاخم و چیپــ دچــار يککــدام

 د؟یهد نشان آفات نيا از کي هر با مقابله یبرا يیهاراه خود، دوستان با تعامل و یهمفکر
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 اسالمی نظام فراروی درونی تهديدهای ـ ب

 کـرد خواهـد تـالش خـود بـه وابسـته افـراد دادن نفـوذ بـا و شـودمـی وارد نظامی دخالت از غیر طريقی از دشمن، گاهی

 بـدون ارجیخـ دشـمن هـیچ کـه اسـت ایگونـهبـه جهـان کنـونی وضـعیت. کنـد متالشـی درون از را اسـالمی نظام تا

ــی مــزدور و هــوادار وجــود ــدنمــی داخل ــک درون در توان ــوذ نظــام ي ــد نف ــرينمهم. ازدســ ســرنگون را نظــام آن و کن  ت

 :از عبارتند شود،می اسالمی نظام متوجه داخلی عوامل ٔ  ناحیه از که هايیآسیب

 ونیانقالب مانيا ضعف و اسالم قيحقا به جهل. 1
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 داشـته منشـث دو توانـدمـی آيـد،مـی وجـود بـه مسـلمان انقالبیـون خود میان در و اسالمی جامعه درون در که هايیآفت

 کـهاين رغـمعلـی هکـ دارنـد وجـود کسـانی. ايمـان ضـعف. 2 اسـالمی؛ معـارف و اسالم حقايق به نسبت جهل. 1: باشد

 معـارف حقیقـت بـه کـه اسـت نبـوده ایگونـهبـه آنـان زنـدگی اجتمـاعی شرايط لیکن اند،آورده نیز ايمان بوده، مسلمان

 خطـر هـایکانون زا يکـی ايجـاد باعـ  اسـالم، حقیقـت بـه نسـبت انـدك معلومـات جهـت بـه اينان. ببرند پی اسالمی

 .گردندمی مؤمنان خود بین در

 آشـنايی رغـمعلـی کـه ددارنـ وجـود افـرادی. گـردد پديـدار ايمـان ضـعف مؤمنان، بین در که است اين ترجدی خطر امّا

 هـایهوس و هـوا از و دنیسـتن برخـوردار هـاآن بـه عمـل بـرای راسـخ عـزم و جـدی تصمیم از اسالمی، معارف با کامل

 باشـند، داشـته قبـول ار شـرع احکـام و ديـن پیـامبر، خـدا، واقـ ، در کـه اسـت ممکن دیافرا چنین. کنندمی پیروی خود

 و داد نشـان نـاتوانی خـود از عمـل، در شـخ ، کـه هنگـامی البتّـه. باشـند نـاتوان نفـ ، هـوای برابر در مقاومت از امّا

 :ترفگ خواهد قرار تثيیر تحت نیز او فکر و ذهن آگاه ناخود گرديد، چیره او بر هوس و هوا
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 هواپرسـتی، هـا،فتنـه آمـدن پديـد آغـاز همانـا( 72)اهلل؛ کِتَـابا فِیْهَـا ياخَـالَفا تابْتَـدَعا وَأَحْکَـامٌ تاتَّبَ ا اَهْوَاتٌ الْفِتَنِ واقاوعِ بَدْتا إِنَّما

 .است مخالف آن با قرآن که هايینوآوری است، آسمانی احکام در گذاریبدعت و

ــر ــن اســاس ب ــا اي ــورانی يشفرم ــه)علی حضــرت از ن ــدايش منشــث دو از يکــی ،(الســالم علی ــی پی ــه خطرات  درون، از ک

 .باشدمی نفسانی هایخواهش کردن دنبال و هوس و هوا از پیروی کند،می تهديد را اسالمی ٔ  جامعه

 بــا اعمـال ايـن مخالفـت بــه علـم کـه پـذيرد صــورت افـرادی سـوی از اسـت ممکــن نفسـانی هـایخواسـته از پیـروی

 نتیجـه در و کنـدیمـ کمـک نفسـانی هـایخواهش تهیـیج و تشـديد بـه بیرونـی، عامـل گـاهی. دارنـد اسـالم دستورات

 برخـی هـایبرق و رقز ٔ  فريفتـه نیـز جوانـان غیـر و درآينـد هیجـان بـه طبیعـی غیـر طـور به جوانان تا شودمی باع 

 ايـن از امـوری و نـوش و عـیش مجـال  هـا،ینینشـشـب ٔ  مشـاهده و دلربـا مناظر ديدن با جااين در. شوند کشورها از

. نمايـد پیـروی خـود  نفـ هـوای از کـرده، فرامـوش را خـدا حـرام و حـالل است ممکن نیز انقالبی مسلمان فرد قبیل،

 خطـر صـورت، ايـن رد بگیـرد، بـر در را جامعـه از زيـادی افـراد آن، ٔ  محـدوده کـه گـرددمـی تشديد خطر اين هنگامی

 .بود خواهد مشکل بسیار آن از جلوگیری و جدی

 انقـالب ضـد يـا و منـافق کـافر، هایانسـان عـده يـک بـه تبـديل افـراد ايـن کـه نیسـت معنـا آنبـه سـخن ايـن البته

 از باشـند حاضـر جهـاد بـرای حتـی و کننـد فـداکاری انقـالب بـرای باشـند حاضـر افـراد همـین بسـاچه زيرا اند؛گرديده

                                                           
 .50 ٔ  خطبه همان،. 72
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 شـرايط در کـه اسـت ايـن دارنـد ضـعف آن در اينـان کـه چیـزی تنهـا. نـدکن دفـاع خود شرف و ناموس و اسالمی نظام

 .باشد مشروع غیر هایراه از هرچند هستند، خويش نفسانی هایخواسته ارضای دنبال به عادی

 زمانی تا افراد گونه اين که است اين گیرد، قرار توجّه مورد ديگر بار بايد که اینکته

 ﴾ 165 صفحه ﴿

 ايـن چنانچـه امّـا داشـت، هنـدخوا اختیـار در خـود ٔ  معالجـه بـرای آسـان راه انـد،کرده حفـظ را خـود اعتقادات اصل که

 .يافت آن ایبر عالجی راه توانمی سختی به گذارد، اير آنان ذهن و فکر در ناخودآگاه، ها،گرايش

 فرهنگی تهاجم. 2

 کننـد؛مـی ايفـا را خـالفم نقـش منظـا ايـن در کـه هسـتند نفـاق هـایگروه همـان معـار ، هـایگروه از ديگر برخی

 و باورهـا اذهـان، رد شـبهه ايجـاد و مغالطـه طريـق از کننـدمـی تـالش اينـان. دهنـدنمـی بـروز را خـود مخالفت لیکن

 .يابند دست خود اهداف به طريق، اين از و اندازند جا جامعه در را انحرافی هایارزش

 تخريـب درون از ار جامعـه تـا کننـدمـی تـالش انـد،مـودهن خـوش دل هـاآن بـه اسـالم دشـمنان کـه اخیر ٔ  دسته اين

 اسـالم دشـمنان مهـم هـایبرنامـه از يکـی. آينـد نايـل خـود شـوم اهـداف بـه فرهنگـی هجوم طريق از عمدتاً و نمايند

 آورنـد کـار سـر را انیکسـ کشـور، گـذاریسیاسـت دسـتگاه در نفـوذ بـا کـه است اين هاارزش و باورها تضعیف جهت در

 هـاارزش و فرهنـگ تـثيیر تحـت و باشـد گرفتـه فاصـله امـام از حـدودی تـا هـاآن ارزشی و فکری مبانی و اتاعتقاد که

 جمهـوری نظـام علیـه تهديـد تـرينبزر  کـه اسـت گسـترده قـدری بـه افـراد از دسـته ايـن خطر. باشند غربی افکار و

ــه اســالمی  هــای بر و شــاخ اســت نممکــ سیاســی و اقتصــادی نظــامی، آفــات همچــون خطراتــی. رودمــی شــمار ب

 و زنـدمی انقـالب ٔ  هريشـ بـه تیشـه کـه اسـت آفتـی فرهنگـی، آفـت امـا شود، آن شدن بارکم موجب يا بزند را انقالب

 .خشکاندمی را اسالم درخت

 تغییـر وانسـان سـتیه خـدا، ٔ  دربـاره را جامعـه نگـرش باورهـا، ٔ  حـوزه در تـا کوشـندمی مردم، دينی فرهنگ دشمنان

 مـاورای عـالم بـا معنـوی و قلبـی ارتبـاط کـه کسـانی نیـز و جـوان نسـل ذهـن در تواننـدمی آنـان ورتص اين در.دهند

 هایقرائت بح . بگذارند تثيیر اند،نساخته برقرار ماده

 ﴾ 166 صفحه ﴿

 صـورت باورهـا تضـعیف راسـتای در کـه اسـت مبـاح ی از دينـی معرفـت يبـات عدم ٔ  نظريه طرح نیز و دين از مختلف

ــدان دومــین .اســت گرفتــه ــا ســتیز می ــاری بحــ  راســتا ايــن در. هاســتارزش ٔ  عرصــه ديــن، فرهنــگ ب ــودن اعتب  ب
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 بحـ . ببـازد رنـگ اصـیل، و يابـت هـایارزش و افتـد جـا جامعـه در اخالقـی پوزيتويسـم تا سازندمی مطرح را هاارزش

 پیــرو و اجتمــاعی و روانــی عوامــل تــاب  هــاگرايش و هــاارزش کــه شــودمــی مطــرح جــايی در نیــز تســامح و تســاهل

 نظـر از نیـز مباحـ  گونـهاين. کـرد يابـت تـواننمـی را يـابتی حقیقـت صـورت ايـن در. شود تلقی انسان میل و خواست

 تضــعیف و مســلمانان دينــی غیــرت رفــتن میــان از آورد، خواهــد همــراه بــه کــه ارمغــانی تنهــا و اســت مطــرود اســالم

 کـاری هـاارزش و باورهـا سـر بـر ورزيـدن اصـرار کـه شـد خواهـد آن مـذکور مباحـ  ٔ  نتیجـه. بود خواهد دينی مبانی

 از و نـدارد وجـود دشـمنان و مخالفـان بـا مـدارا و وگوگفـت جـز راهـی هـیچ زمینـه، ايـن در و است نتیجهبی و ناصواب

 .اندرفته خطا به اسالمی، انقالب مانند معیّن، هایارزش و باورها بر مبتنی هاینهضت رواين

 اعمــال بــه مــردم نــدیپايب میــزان از تــا کوشــندمــی اســتعمارگران هــا،ارزش و دينــی باورهــای کــردن سســت کنــار در

 اسـالم دشـمنان ترتیـب ايـن بـه. نماينـد خـويش نفسـانی هـایخواهش تـاب  را مـردم کـردار و رفتـار و بکاهنـد شرعی

 .کنند ايجاد آنها در یانحرافات و دهند قرار خود تثيیر تحت چنیناين را فرهنگ ٔ  حوزه سه هر تا درصددند

 بــه برنــد؛مــی کــار بــه اســالمی انقــالب خصــو  در مغرضــین کــه اســت شــگردهايی فرهنگــی، هــایتهاجم از برخــی

ــه، عنــوان ــا تالشــند در برخــی نمون  رو،ايــن از دهنــد، نشــان رنــگکــم نهضــت در را( اهلل رحمــه)خمینی امــام نقــش ت

 مصـدق مـدمح دکتـر رهبـری بـه «ملـی ٔ  جبهـه» حرکـت و نفـت صـنعت شدن ملی نهضت در را انقالب اين ٔ  ريشه

 در انقــالب، يــنا از برداشــتی چنــین. کننــدمــی قلمــداد اســالمی، نــه و ملــی، نهضــتی را نهضــت ايــن نمــوده، خالصــه

 در دينی هاینگیزها گرفتن ناديده. گیردمی صورت( اهلل رحمه)خمینی امام نهضت هایآرمان تحريف راستای

 ﴾ 167 صفحه ﴿

 مسـلمان غیـر و لمانمسـ میـان مرزبنـدی گـرفتن ناديـده و «ايرانیـان بـرای ايـران» شـعار طرح برای ایهمقدم نهضت،

 فـراهم سـتیزديـن هـایهگرو و احـزاب و ضـاله هایمسـلک و هـافرقـه يـافتن میـدان بـرای را زمینـه امر همین و است

 .ساخت خواهد

 جايگـاه تضـعیف ایبـر تـالش و الهـی اعتبـار در تشـکیک و فقیـه واليـت انکـار سیاسـت، از ديـن جـدايی تفکر ترويج

 عمـل لبـاس هـاآن بـه درصـددند اسـالمی انقـالب دشـمنان کـه رونـدمـی شـمار بـه فرهنگـی عنصـر سـه آن، قانونی

 جمهـوری نظـام بـه قطريـ ايـن از و دهنـد قـرار تـاز و تاخـت مـورد را شـیعه پويـای فرهنـگ ترتیـب ايـن به پوشانده،

 .سازند وارد جدی آسیب اسالمی

 از یابعـاد و یرونـیب عوامـل در شـهير تهـاجم، نيـا از یابعـاد د،يـگرد مشـخ  «یفرهنگـ تهـاجم» بح  در کهآنچنان

 لیـتحم نظـام بـر خـارج از نـه،یزم نيـا در کـه يیهابیآسـ شـناخت یبـرا دیـتوانیم ايآ. دارد یدرون عوامل در شهير آن
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 اســت، م بــت شــما پاســخ اگــر د؟يیــنما مشــخ  را یمــرز اســت، یدرونــ عوامــل از یناشــ کــه يیهابیآســ و شــودیم

 د؟یدانیم چه در را علّت است، یمنف شما پاسخ اگر و ديساز مشخ  را مرزها

 انقالبیون میان در رخوت و غرور. 3

 امـر ايـن روانـی، جهـت زا. ب ندارنـد شـده تمـام را کـار گشـته، غـرور دچـار پیروزی آوردن دست به با است ممکن برخی

 و طلـبرفـاه افـرادی بـه را انقالبـی نیروهـای و سـازدمـی فـراهم انقالبیـون میـان در رخوت و رکود جاداي برای را زمینه

 .داشت نخواهند توجهی نظام فراروی هایتوطئه به نسبت ديگر که کندمی تبديل دنیاگرايی

 نیـز آنـان بـه يـدبا یحـد تـا البتـه. دارنـدبرمـی دسـت پیشـرفت بـرای کوششی و تالش هر از انقالبیون صورت، اين در

 فراوان، هایمصیبت و شدايد آن تحمل از پ  که داد را حق اين

 ﴾ 168 صفحه ﴿

 تلقـی کـار پايـان عنـوان هبـ نبايـد را آسـايش و رفـاه ايـن حـال عـین در ولی. برند سر به آسايش و رفاه در مدتی، برای

 .کشید دست کوشش و فعالیت از و کرد

 تـواننمـی بنـابراين. کنـد تهديـد را انقـالب ايـن ایتوطئـه لحظـه هـر اسـت کـنمم که داشت توجه دايم، طور به بايد،

 و داشـت مسـتمر ایبـارزهم رکـود، و رخـوت حالـت بـا بايـد نیـز روانـی نظـر از ايـن، بـر عالوه. برداشت فعالیت از دست

 نیــز بانقــال شــمناند. اســت شــده تمــام کــار کــه نمايــد تصــور و کنــد احســاس راحــت را خــود نبايــد انســان گــاههیچ

 .يابند دست خود اهداف به تا برند فرو خواب در را مردم ممکن، طريق هر به تا درصددند

 تلقـین خـود بـه مـا ٔ  همـه بايـد. برخاسـت مبـارزه بـه رکـود و رخـوت حالـت بـا تـوانمی مطلب اين به داشتن توجه با

 هـیچ و اسـت شـدهن خلـق سـودگیآ و راحتـی بـرای گـاههـیچ جهـان، ايـن در انسـان، کـه بفهمـانیم ديگران به و کنیم

 دشــمنان دشـمن، يــک رفـتن بــین از بـا اســت ممکـن کــه چـرا کــرد، تلقـی شــده تمـام نبايــد را مبـارزات از ایمرحلـه

 ٔ  مبـارزه يـک هنـوز کـه مبـودي شـاهد نیـز خـود ٔ  جامعـه در. آينـد وجـود بـه آينده در يا و باشند آمده وجود به ديگری

 بـه نظـام بـرای را تیمشـکال و آمدنـد پديـد جامعـه در ديگـر، شـکل بـا يگـری،د شـیاطین که بود نیافته پايان همگانی

 نبايـد گـاههـیچ و اشـدب پیشـرفت و تحـرك حـال در همـواره بايـد مسـلمین ٔ  مبـارزه و مجاهـده بنابراين،. آوردند وجود

 هـر خـا  موقعیـت و اسـت متفـاوت فعلـی شـرايط در جامعـه، اقشـار از يـک هـر ٔ  مبـارزه. کرد تلقی شده تمام را کار

 .نهدمی او گردن بر را خاصی تکلیف فرد،

 نظام هایارگان و نهادها ضعف. 4
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 زیـن نظـام هـایارگان و ادهـانه ضـعف از ناشـی داخلـی هایآسـیب بـه بايـد اسـالمی، نظـام فراروی هایآسیب کنار در

 کـه باشـد مختلفـی ایهـارگان و نهادهـا سـوی از اسـت ممکـن شـود،مـی وارد نظـام بر که آسیبی هرگونه. داشت توجه

 اين. اندگرفته بر در را اسالمی نظام از بخشی

 ﴾ 169 صفحه ﴿

 نهــاد امنیتـی، نهـاد ج،ازدوا نهـاد تربیـت، و تعلـیم نهـاد کشـور، اقتصـادی نهـاد ضـعف از ناشـی اسـت ممکـن هاآسـیب

 .باشد کشور ديگر مهم نهادهای و فرهنگی

 گـاهی ـ الـف: شـودیم تقسـیم دسـته دو بـه شـودمـی انقـالب همتوجـ نظـام نهادهای مسؤولین ٔ  ناحیه از که خطراتی

 ايــن در کــه اســت قبیــل ايــن از امــوری و مــديران تجربگــیکم ناآگــاهی، غفلــت، جهــل، از ناشــی هاضــعف گونــهاين

 گـاهی ولـی ـ ب. دباشـ رسـیده ممکـن حـداقل بـه هاضـعف گونـهايـن انقـالب، از دهه چند گذشت از پ  بايد صورت

ــا، ــی و هاآســیب کمبوده ــه خطرات ــه ک ــد را جامع ــی تهدي ــد،م ــه کن ــايینار و قصــور روی از و ناآگاهان ــه نیســت؛ س  بلک

 جامعـه درون در دفسـا کـه اسـت صـورت ايـن در. شـود ايجـاد اختاللـی اجتمـاعی نهادهـای در تـا است کار در تعمدی

 .کرد خواهد پیدا سرايت ديگر هایقسمت به و جوشید خواهد

 ذيــل در مختصــر طــور بــه گردنــدمی اســالمی نظــام متوجــه نظــام خــود نهادهــای ٔ  یــهناح از کــه تهديــدهايی عمــده

 :آيدمی

 اقتصادی نهاد ضعف از ناشی پذيریآسیب. 1 ـ 4

 بخشـی و ناي صـ بـه مربـوط بخشـی کشـاورزی، بـه مربـوط ديگـر بخشـی معـادن، بـه مربوط اقتصادی، نهاد از بخشی

 وانـدبت نظـامی اگـر .اسـت مـردم معیشـت تـثمین هـابخش ايـن امتمـ هـدف. شـودمـی بازرگانی و تجارت به مربوط نیز

 داشـت خواهنـد رضـايت نظـام نايـ از مـردم دهـد، ارايـه را مطلـوبی عملکـرد و آورد وجـود به هاسازمان اين در اعتدالی

 اقتصـادی دسـتگاه مجمـوع راگـ امـا. کننـد تحمـل نیـز را هـامرارت و هاسـختی آن دوام بـرای تـا شـد خواهند حاضر و

 در اعتـدالیبـی مظـاهر ايرسـ و بیکـاری تـورم، گرانـی، روز، بـه روز و کنـد تـثمین را مـردم مـادی نیازمندی نتواند شورک

 انسـانی يـا جامعـه هـر کـه ازینیـ اولـین زيـرا شـد، خواهنـد ناراضـی نظام اين از مردم طبعاً يابد، افزايش اقتصادی نظام

 عدم صورت در. است مادی نیازهای کند،می احساس
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 وارد ضــربه نظــام اصــل بــه و شــده شــکننده دولــت مــردم، میــان در نارضــايتی ايجــاد نتیجــه، در و نیازهــا ايــن تــثمین

 .است اقتصادی نهاد جامعه، پذيرآسیب هاینقطه از يکی بنابراين،. شد خواهد
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 تربیت و تعلیم نهاد ضعف از ناشی پذيریآسیب. 2 ـ 4

 بــرای مســاوی شــرايط از بتواننــد جامعــه افــراد تــا ســازند فــراهم را ایزمینــه بايــد پــرورش و آمــوزش نهــاد متصــديان

 کشـور، يـک ورشپـر و آمـوزش متصـدی هایدسـتگاه کـه صـورتی در. گیرنـد بهـره فنـی و علمـی ترقیـات و تحصیل

 از بتوانـد شـهری، يـا ايیروسـت و غنـی يـا فقیـر از اعـم قشـری، هـر از کـ  هر تا کنند فراهم مردم برای را شرايط اين

 .گرديد خواهد مستحکم نظام آن هایپايه کند، استفاده خود نیاز مورد هایآموزش

 افـراد بـه امتیـاز هرگونـه طـایاع. درآيـد متمـول افـراد اختیـار در تنهـا عالیه، تحصیالت که باشد ایگونهبه شرايط نبايد

 يـا يـروت زانیـم اسـاس ربـ نـه و افـراد، تعداداسـ و شايسـتگی اسـاس بـر بايد تحصیلی، مختلف مقاط  به يابیراه برای

 در همـواره بايـد، کـه تاسـ نهـادی نیـز پـرورش و آمـوزش نهـاد کـه،آن حاصـل. باشـد مسـؤولین با بهتر روابط داشتن

 را مـردم نارضـايتی ،شـود آسـیب دچـار نهـاد ايـن کـه صـورتی در. باشـد جامعـه رضايت مورد آن عملکرد و اعتدال حال

 .شد خواهد فراهم نظام هایپايه شدن سست ٔ  زمینه نتیجه، در و داشت خواهد پی در

 ازدواج نهاد ضعف از ناشی پذيریآسیب. 3 ـ 4

 مسـتقل نهـاد يـک عنـوان هبـ نهـاد، ايـن بـه حـق، بـه جوامـ ، از برخی. است جامعه نهادهای از ديگر يکی ازدواج، نهاد

 و مطلـوب صـورت بـه خـانواده، تشـکیل و جنسـی نیازهـای تـثمین شـرايط ایجامعـه در کـه صـورتی در. انـدکرده نظر

 تســهیالتی و ايــدنم تــثمین مختلــف قشــرهای بــرای را شــرايط ايــن بتوانــد دولــت و گــردد فــراهم همــه بــرای معقــول،

 تشکیل و ازدواج برای
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 پشــتیبانی لــتدو از و دبــو خواهنــد راضــی نظــام از جهــت، ايــن از مــردم طبعــاً دهــد، قــرار جوانــان اختیــار در خــانواده

 .کرد خواهند

 گرفتـه خـانواده شـکیلت از خـانوادگی، مشـکالت بـر روز، بـه روز و نباشـد موفـق جهـت ايـن در دولت که صورتی در اما

 اخـتالل دچـار نهـاد ايـن ،گـردد افـزوده خـارج، محـیط بـا خـانواده ارتبـاط و خـانواده داخـل شـرايط و فرزندان تربیت تا

 محیطــی بـه ار خــود جـای باشـد، آرامــش و صـمیمیت محبـت، مهــر، صـفا، کــانون بايـد کـه ایخــانواده و شـد خواهـد

 .داد خواهد متشنج

 تشـکیل آن، در کـه سـازد فـراهم را ایزمینـه افـراد، آرامـش و آسـايش تـثمین بـرای اسـت، موظف دولت کهآن حاصل

 کـه اسـت صـورت ايـن در. نیايـد وجـود بـه افـراد خـانوادگی زنـدگی مسـیر در مشـکلی و گیرد انجام سهولت به خانواده

 .کندمی فراهم را مردم رضايت موجبات و سازدمی برآورده را هاانسان نیازهای خوبی، به نهاد، اين
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 امنیتی نهاد ضعف از ناشی پذيریآسیب. 4 ـ 4

 اسـت، داخلـی نیـتام تـثمین بـه مربـوط بخـش يـک اسـت؛ تقسـیم قابـل بخش دو به حداقل کشور، هر در امنیتی نهاد

 خـارجی امنیـت ینتـثم بـه مربـوط ديگـر بخـش. گیـردمـی قـرار کشـور وزارت اختیـار در کشـورها نـوع در والًمعمـ که

 تــثمین ضــامن ور،کشـ انتظــامی و نظـامی نیروهــای. گیـردمــی قـرار دفــاع وزارت يـا جنــگ وزارت اختیـار در کــه اسـت

 .هستند جامعه خارجی و داخلی امنیت

 خطـر معـر  از را مـردم نـاموس و مـال جـان، و کنـد حفـظ را خـود یداخلـ امنیـت بتوانـد نظـام يـک کـه صورتی در

 کــه طــوری بــه ،دارد نگــه ايمــن را کشــور مرزهــای و کنــد حفــظ را خــود خــارجی امنیــت بتوانــد همچنــین و برهانــد

. شـد خواهـد راهمفـ مـردم رضـايت ٔ  زمینـه نکننـد، پیـدا را اسـالمی کشـور مرزهـای بـه تجاوز جرأت خارجی دشمنان

 خانه، شهر، در حتی که وریط به کنند، ناامنی احساس مردم روز، به روز و کند پیدا رواج جامعه در نیناام اگر اما
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 و کنـدمـی پیـدا یوعشـ مـردم میـان در نارضـايتی تـدريج، بـه نکننـد، امنیـت احسـاس ديگـر اماکن و دانشگاهی مجام 

 .گرددمی سست نظام هایپايه

 فرهنگی نهاد ضعف از ناشی پذيریآسیب. 5 ـ 4

ــای از ديگــر يکــی فرهنگــی، نهــاد ــر در مهــم نهاده ــه ه ــگ اســاس. اســت ایجامع ــه دو فرهن ــا :اســت مقول  و باوره

. بخشـدمـی سـامان را جامعـه هـایارزش و باورهـا کـه اسـت نهـادی فرهنگـی، نهـاد از مراد بنابراين،. جامعه هایارزش

 معتقـد صـحیح عقايـد بـه جامعـه مـردم تـا سـازد فـراهم را ایهزمینـ کـه اسـت ايـن نهاد اين ٔ  وظیفه ديگر، عبارت به

 .باشند پايبند هاآن به و شمارند محترم را متعالی و الهی هایارزش و باشند

ــر ــی اگ ــد رژيم ــای بتوان ــه در را صــحیح باوره ــد رواج جامع ــا ده ــردم ت ــادات از م ــو صــحیح اعتق ــوند رداربرخ ــا و ش  ي

 بـه صـورت ايـن در ابـد،ي افـزايش معتبـر هـایارزش بـه آنـان دلبسـتگی نیـز و گـردد تقويـت هـاآن صـحیح اعتقادات

 بسـیار فرهنگـی هـایريشـه از مـردم شـدن برخـوردار صـورت در. اسـت پوشـانده عمل ٔ  جامه خوبی، به خود، ٔ  وظیفه

 ايـن اگـر یحتـ کنـد قطـ  را آن ٔ  ريشـه و رسـاند آسـیب آنـان فرهنـگ درخـت بـه کـه توانسـت نخواهـد کسی قوی،

 قطـ  را هـاشـهري آن بخواهـد کسـی اگـر کـه اسـت مسـتحکم آنچنـان ولـی باشـد؛ نداشـته هـم باری و  بر ها،ريشه

 .شد خواهد قط  خودش ٔ  ريشه کند،

 درونی اختالف. 5
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 ٔ  ازناحیـه وهـم اخـلد ٔ  ناحیـه از هـم کـه هسـتند هايیآسـیب اسـالمی، جمهـوری نظـام فـراروی هایآسیب از برخی

 باشـند مـؤير هاآسـیب گونـهايـن ايجـاد در تواننـدمـی خـارجی عوامـل نیـز و خلـیدا عوامل.گردندمی نظام متوجه خارج

 را آسیبی گرفته، قرار يکديگر کنار در عامل دو هر گاهی و
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 کــه اسـت هايیسـیبآ از يکـی جامعـه مختلـف هـایگروه و اقشــار میـان دشـمنی و اخـتالف. سـازندمـی نظـام متوجـه

 .باشند مؤير آن ايجاد در انندتومی خارجی و داخلی عوامل

 قابـل غیـر هـایمـالك اسـاس بـر و درونـی کـامالً عـواملی از گـاهی جامعـه، مختلـف اقشـار و هـاگروه میـان اختالف

 ٔ  زمینـه کـه تاسـ مسـلم. گیـردمـی سرچشـمه مـذهبی، حتـی و نـژادی قـومی، اختالفـات نظیـر اسـالم، نظـر از قبول

. داشـت خواهـد وجـود اسـت، متفـاوت هـایگـويش و مختلـف نژادهـای از بمرکـ کـه ایجامعـه در اختالفات، گونهاين

 پیــدايش وجــبم ديگــر داخلــی عوامــل و مــذهبی، حتــی و محلــی، رســوم و آداب اخــتالف جغرافیــايی، منــاطق تفــاوت

 از جامعـه، ضـعیفت و کـردن متالشـی بـرای تـا کـرد خواهنـد تـالش نظـام يـک دشـمنان. شد خواهد جامعه در اختالف

 .کنند تشديد را هاآن و زنند دامن اختالفات به برده، بهره هازمینه اين

 قـدرت رفتـه تحلیـل ،اصـطکاك ايـر در جامعـه نیروهـای تـا شـد خواهـد سـبب جامعـه، مختلف هایگروه میان اختالف

 صـرف زيـادی وهـاینیر متضـاد، عامـل دو گـرفتن قـرار رو در رو بـا کـه نیسـت ترديـدی. بدهنـد دسـت از را پیشرفت

 پیشـرفت بـه د،باشـ ديگـری از تـرقـوی طـرف، دو از يکـی کـه صـورتی در. گـردد تضـعیف مقابـل عامـل تا دش خواهد

. ماننـدبـازمی پیشـرفت و فعالیـت از طـرف دو هـر آنهـا، قـدرت بـودن برابـر صـورت در لـیکن شـود،می نايـل محدودی

 ايـن کـه کننـدمـی عیسـ دارد، دوجـو جامعـه يـک درون در کـه اختالفـاتی از اسـتفاده بـا نیز اسالمی ٔ  جامعه دشمنان

 يکـديگر بـا رويـارويی در طـرف، دو توانـايی و قـدرت و گـردد تخاصـم و دشـمنی بـه منجـر تا کنند تشديد را اختالفات

 .گردد فراهم پیشرفت و تکامل ترقی، از آنها بازماندن ٔ  زمینه و شود مصرف

ــرين ایســابقه کــه اســت سیاســتی «کــن حکومــت و بینــداز اخــتالف» سیاســت ــاريخ طــول در دي ــر عــالوه و دارد ت  ب

 پیشبه جامعه در اختالف ايجاد با را خود هایسیاست که( 73)فرعون،
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 .4 ،(28) قص . 73
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 زمـان همـان از. شـدندمـی جوامـ  در اخـتالف ايجـاد باعـ  و بردنـدمـی بهـره سیاست اين از نیز ديگری کسان برد،می

 در آفـت ايـن از تحضـر آن گرديـد، تشـکیل( وآلـه علیـه اهلل صـلى)اکرم پیغمبـر مبـارك دسـت به اسالمی حکومت که

 تشـديد را لـیداخ اختالفـات ايـن تـا کردنـدمـی تـالش نیـز حضـرت آن خـارجی دشـمنان و بـردمـی رنج خود ٔ  جامعه

 و بــود ديــده آســیب ســیارب اختالفــات ايــن از نیــز( وآلــه علیــه اهلل صــلى)اکرم پیــامبر ظهــور از قبــل عــرب البتــه. کننــد

 .بود شايعی ٔ  مسثله يکديگر با عرب عشاير و طوايف داخلی هایجنگ

 بــرای بســیاری تــالش( وآلــه علیــه اهلل صــلى)اکرم پیــامبر اســالمی، ٔ  جامعــه تشــکیل و اســالم ظهــور آغــاز همــان از

 طوايـف بـین رسـماً و دادنـد صـورت مختلـف طوايـف میـان محبـت و دوسـتی برقـراری و اختالفات اين ساختن برطرف

 تمـام میـان موجـود، امـوال اخـوت، عقـد ايـن اسـاس بـر. سـاختند منعقـد اخـوت عقـد اجرين،مهـ و مدينه اهل مختلف

 ٔ  آسـتانه در آنـان از يکـی هرگـاه کـه رفـت پـیش حـد آن تـا رابطـه ايـن. گرديـدمـی تقسیم فقیر، و غنی از اعم افراد،

ــه، و عــاطفی ٔ  رابطــه ايــن. دهنــد قــرار ديگــری اختیــار در را او امــوال کــه کــردمــی وصــیت بــود، مــر   روح براداران

 مـردم بـین ديربـاز از کـه هـا،کـدورت و هـادشـمنی آن تـا گرديـد سـبب و کـرد تقويـت مسـلمانان میان در را همکاری

 (74.)بربندد رخت بود، شده ايجاد

 شهوت و مقام يروت، جنون. 6

 از اخـتالس بـه و فـتر خواهنـد حـرام يـروت و مـال دنبـال بـه يـا خويشـند، نفـ  هـایخواهش اجابت پی در که آنان

 رفـت خواهنـد مقـام و پسـت دنبـال بـه يـا و شـد خواهنـد متوسـل قبیـل ايـن از اموری و خواریرشوه المال، بیت اموال

 در از مقـام و سـتپ بـه رسـیدن افـراد از ایعـده بـرای. کننـدمـی اشـباع را خـود طلبـیقـدرت ٔ  غريـزه طريق اين از و

 اهمیت يروت داشتن اختیار
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 کســب ٔ  سـايه در کـه اسـت ايـن مقـام و پسـت کســب بـرای تـالش از جامعـه متوسـط افـراد ٔ  انگیـزه. اردد بیشـتری

 فـراوان، يـروت داشـتن اختیـار در رغـمعلـی کـه دارنـد وجـود نیـز ایعـده ولـی. يابنـد دست نیز يروتی به قدرتی، چنین

 اسـت بـت يـک حکـم در افـرادی نـینچ بـرای مقـام. يابنـد دسـت مقـامی و پست به تا نمايندمی هزينه را کالنی مبالغ

 .گیرند بهره است، ممکن که راهی هر از آن به رسیدن برای حاضرند که

                                                           
 .103 ،(3) عمران آل. 74
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 ايـن کـه زمـانی تـا. کنـد حرکـت نامشـروع هـایراه دنبـال بـه انسـان تـا شـودمـی سـبب شهوت، و مقام يروت، جنون

 يـک صـورت بـه کـه زمـانی امّـا شـد، دخواهـ او اطرافیـان و فـرد آن متوجـه آن زيـان باشد، مطرح افراد میان در مسثله

 .کرد عالج را آن تواننمی آسانی به که شد خواهد باليی و فتنه به تبديل درآيد، اجتماعی ٔ  پديده

 خشونت و ترور. 7

 ايـن از ورزنـد؛مـی خالفـتم بـه انقالبـی فکـر اسـاس بـا صـراحت بـا اسالمی، انقالب مخالف درونی هایگروه از برخی

 اسـالمی، جمهـوری نظـام برانـدازی بـرای ديگـر، برخـی لـیکن کننـد،مـی اکتفـا سـخن بـه تنهـا برخـی افراد، از دسته

 چنـدانی موقعیـت هـاده،ن ضـعف بـه رو اسـالمی ٔ  جامعـه در هـاگروه ايـن البتـه. زننـدمـی نیـز خشونت و ترور به دست

 .انددوخته بیگانگان به را خود امید تمام رواين از ندارند، ايران داخل در

 را یقيمصـاد ،یسـالما انقـالب خيتـار مـرور بـا دیـکن تـالش د،يـگرد انیـب درس نيـا در کـه يیهابیآسـ بـه توجـه با

 رشــد از ممانعــت در را هابیآســ و آفــات نيــا ٔ  جــهینت. اســت داده نشــان را خــود هابیآســ نيــا هــا،آن در کــه دیــابیب

 چـه در نـکيا هـم ،بـود دور بـه فـاتآ نيـا از یاسـالم یجمهـور نظـام اگـر شـما، نظـر بـه. دیـده نشان انقالب  يسر

 برد؟یم سر به یتیوضع

 ﴾ 176 صفحه ﴿

 گیرینتیجه و خالصه. 4

 شـتهدا خـود برابـر در نیـز را ایجـدی هایآسـیب توانـدمی دارد، همـراه بـه را بزرگـی دسـتاوردهای کـه انقالبـی هر. 1

 انقـالب عظـیم دسـتاوردهای حفـظ جـبمو توانـدمی اسـالمی، انقـالب شناسـیآسیب بحـ  بـه پرداختن بنابراين. باشد

 .گردد اسالمی

 فـر پیش اولـین داشـت؛ توجـه نیـز آن فرضـهایپیش بـه بايـد انقـالب شناسـیآسیب پیرامـون سـخنی هر از قبل. 2

 حرکـت سـمت آن هبـ بايـد کـه دارد مطلـوبی هـدف و اسـت بالنـده و پويـا موجـود يـک سـان به انقالب، که است اين

 ضــوابط و اصــول زا بايــد مطلــوب، هــدف بــه رســیدن بــرای انقــالب، کــهآن ديگــر. اردگــذ ســر پشــت را موانــ  و کنــد

 .کندمی زدهتآف و بیمار را انقالب صحیح، مسیر از انحراف هرگونه و کند پیروی هدف با متناسب خاصّی

 تهديـد ابـ را اسـالمی ظـامن مرزهـا، بیـرون از کـه هسـتند هايیآسـیب عقیـدتی، و اخالقـی اقتصـادی، نظـامی، آفات. 3

 .سازندمی مواجه
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ــرينمهم. 4 ــدمی کــه هايیآســیب ت ــا را اســالمی نظــام درون، از توان ــدعبارت ســازد، واجــهم مشــکل ب ــه جهــل: از ان  ب

 درونــی، ختالفــاتا انقالبیــون، میــان در رخــوت و غــرور فرهنگــی، تهــاجم انقالبیــون، ايمــان ضــعف و اســالم حقــايق

 .خشونت و ترور و کارگزاران، و مسؤولین مقام و يروت جنون

 ناشـی اسـت ممکـن کـه سـتا اسـالمی نظـام متوجـه داخلـی هـایآفت ٔ  جملـه از نظـام، هایارگان و نهادها ضعف. 5

 .باشد تتربی و تعلیم و ازدواج، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، نهادهای ضعف و پذيریآسیب از

 آتـی درس کـه بح ـی بـود، سـالمیا نظـام حفـظ بـرای یيکارهـاراه پـی در بايـد نظـام متوجه هایتهديد به توجه با. 6

 .داد خواهد اختصا  خود به را

 ﴾ 177 صفحه ﴿

 پرسش. 5

 کدامند؟ اسالمی انقالب شناسیآسیب از بح  اساسی فرضهایپیش. 1

 .دهید توضیح ه،برد نام دهد، قرار تهديد مورد را اسالمی انقالب خارج، از تواندمی که آفاتی. 2

 .نمايید يحتشر برده، نام سازد، آسیب دچار را نظام تواندمی درون از که هايیتهديد. 3

 بیشتر ٔ  مطالعه برای منابعی. 6

ــه. 1 ــاالت ٔ  مجموع ــین مق ــايش اول ــک شناســیآســیب هم ــالب، ي ــالب شناســیآســیب انق ــاد: اســالمی،تهران انق  نه

 .1379 ،1چ شريف، صنعتی دانشگاه رهبری معظم مقام نمايندگی

ــباح. 2 ــزدی، مص ــدت ي ــالب قی،محم ــالمی؛ انق ــی اس ــوالت در جهش ــی تح ــاريخ، سیاس ــدوين ت ــارش و ت ــم: نگ  قاس

 .1384 ،1چ ،(اهلل رحمه)خمینی امام پژوهشی و آموزشی ٔ  مؤسسه انتشارات مرکز: قم نیا،شبان

ـــ. 3 ــه ، ـــــــــــــــــــــــــ ــاريخ و جامع ــدگاه از ت ــرآن، دي ــی] ق ــاب ــز[: ج ــاپ مرک ــازمان نشــر و چ ــات س  تبلیغ

 .1372 ،2چ می،اسال

 مرکــز: قــم شــفیعی، ســینح و تاجیــک علیرضــا: نگــارش و تــدوين خــرداد، هــایعبرت ، ـــــــــــــــــــــــــــ. 4

 .1383 ،1چ ،(اهلل رحمه)خمینی امام پژوهشی و آموزشی ٔ  مؤسسه انتشارات

 ﴾ 179 صفحه ﴿
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 اسالمی انقالب تداوم و حفظ کارهایراه :نهم درس 

 : بتواند درس انيپا از پ  که رودیم انتظار دانشجو از

  آورد؛ دلیل اسالمی انقالب بقای و حفظ در مردم سنگین تکلیف برای. 1

 نمايد؛ بیان را آن از صحیح برداشت و دهد توضیح را «انقالب استمرار» مفهوم. 2

 .نمايد تشريح برده، نام را اسالمی انقالب تداوم و حفظ راهکارهای. 3

 ﴾ 180 صفحه ﴿

 ﴾ 181 صفحه ﴿

 کـه سـبحان خداونـد ٔ  وعـده اگـر و( اسـت چنـین ايـن کـهاين چـه) اسـت انبیـا راه تـداوم ايـران اسـالمی انقـالب اگر

ــود ــبَ»: فرم ــها کَتَ ــبَنَّ اللَّ ــا ألَغْلِ لِی أَنَ ــود و( 75)«وَراســا رَنَّ»: فرم ــها وَلَیَنصــا ــن اللَّ راه مَ ــی ،(76)«يَنصــا ــهاين چــه) اســت قطع  ک

 چشـم هـم و بـود خـواهیم کوشـا اسـت،( السـالم علیهم)انبیـا راه تـداوم کـه اسـالمی بانقـال تـداوم در هـم ما( هست

 (77.)است بوده چنیناين تاکنون کهاين چه داشت، خواهیم غیبی امدادهای به امید

 مقدمه. 1

 ايـن شـد، اشـاره سـالمیا نظـام فـراروی هایآسـیب بـه و تبیـین اسـالمی انقـالب بـزر  دسـتاوردهای کـهآن از پ 

 هایآسـیب و کـرد حفـظ آن دسـتاوردهای تمـام بـا را انقـالب ايـن بتـوان کـهاين بـرای آمـد، خواهـد میـان بـه مسثله

 بـر کـه آيـدمی میـان بـه سـنگینی وظـايف از سـخن کـه جاسـتاين در کـرد؟ بايـد چه گذاشت سر پشت را آن فراروی

. مانـد مصـون سـقوط ايـ و انحـراف از و دهـد ادامـه خـود مسـیر بـه انقـالب ايـن تا است شده گذاشته ما يکيک دوش

 بــه درس ايــن رو،يــنا از. شــناخت را آن بقــای راهکارهــای و انديشــید چــاره بايــد اســالمی نظــام تــداوم و حفــظ بــرای

 .است اختصا  يافته اسالمی انقالب حفظ راهکارهای

 ﴾ 182 صفحه ﴿

                                                           
 .21 ،(58) مجادله. 75

 .40 ،(22) حج. 76

 . 436  آملی، جوادی اهللآيت بنان و بیان در( اهلل رحمه)خمینی امام مرصو  بنیان عبداهلل، آملی، جوادی. 77
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 بزر  نعمتی برابر در سنگین تکلیفی. 2

 اســاس بــر. اســت هفرمــود مقــرر بنــدگان بــرای آن بــا متناســب تکلیفــی متــی،نع هــر اعطــای قبــال در متعــال، خداونــد

 :است الهی امتحانات گذراندن و تکلیف انجام میدان هستی، عالم سراسر الهی، بینش

ــذِی ــقَ الَّ ــوْتَ خَلَ ــاه الْمَ ــوَکامْ ٔ  وَالْحَیَ ــمْ لِیَبْلا نا أَيُّکا ــال؛ أَحْســَ ــو( 78)عَمَ ــه هم ــر  ک ــدگی و م ــد را زن ــا آورد پدي ــ ت  را ماش

 .نیکوکارتريد کدامتان که بیازمايد

 کـه انـدازه هـر. اسـت نآنـا آزمـايش بـرای ایوسـیله کنـد،مـی عطـا بنـدگان بـه جهـان ايـن در خداوند که هايینعمت

 متوجـه تـریسـنگین تکلیـف و يابـدمـی افـزايش نیـز آزمـايش ابزارهـای گیـرد، قـرار انسـان اختیـار در بیشـتری نعمت

 تکامـل ٔ  زمینـه کـه رودمـی شـمار بـه ديگـری نعمـت نیـز تکلیـف و آزمـايش آن اسـت فتنـیگ البتـه. شـودمی انسان

 ابـدی سـعادت بـه توانسـتنمـی انسـان هرگـز نبـود، کـار در تکلیفـی و آزمايش که صورتی در. سازدمی فراهم را انسان

 .گیردمی انجام زمايشآ و تکلیف عنوان به که است هايیتالش ٔ  نتیجه ابدی و اخروی پاداش زيرا يابد، دست

 تکلیــف تــرينبزر  اســت، ديــدهگر برخــوردار الهــی هــاینعمت تــرينبزر  از دوران، ايــن در کــه ايــران انقالبــی ملــت

 اختیـار در اسـالمی، انقـالب پیـروزی عظمـت بـه نعمتـی کـه دهـدمـی نشان تاريخ ٔ  مطالعه. دارد دوش بر هم را تاريخ

 ايـران ملـت کلیـفت عظمـت نعمـت، عظمـت و وسـعت ايـن بـه توجـه بـا. است نگرفته قرار مصلحی و امام پیامبر، هیچ

 آن اسـاس بـر و اسـت اسـالم پیـروزی حکـم در واقـ ، در اسـالمی، انقـالب پیـروزی کـه هرچنـد. گـرددمـی روشن نیز

 زيـرا دارنـد، مـورد ايـن در ایويـژه تکلیـف ايرانیـان کـه اسـت بـديهی لـیکن آيـد؛مـی مسـلمانان تمام گردن بر تکلیف

 تفـاوت اسـت، نـور معـر  در مسـتقیم غیـر طـور بـه کـه اینقطـه بـا تابـد،مـی آن بر مستقیم، طوربه نور، که یانقطه

 بهــره آن از مسـتقیم غیـر رطـو بـه نیـز ديگـران و تابیـد ايــران ٔ  جامعـه بـه مسـتقیم طوربـه انقـالب نـور. دارد زيـادی

 .بردند

 ﴾ 183 صفحه ﴿

 متفــاوت مســلمانان ســاير بــا شــود،مــی ايــران مــردم متوجــه اســالمی، انقــالب پیــروزی قبــال در کــه تکلیفــی بنـابراين

 فرهنــگ، عنصــر اگــر نمونــه، عنــوان بــه. دارد تفــاوت يکــديگر بــا نیــز ايــران ٔ  جامعــه مختلــف اقشــار تکلیــف اســت،

 از. بـود خواهـد آن فرهنگـی باعـد نیـز انقـالب ايـن پیـروزی باعـد تـرينبـزر  شـود، تلقـی اسـالم عنصـر تـريناساسی

ــود خواهنــد جامعــه فرهنگــی اقشــار اول، ٔ  درجــه در نیــز، نعمــت ايــن اصــلی کنندگاناســتفاده ،روايــن  مصــداق کــه ب

                                                           
 .2 ،(67) ملک. 78
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 تـرسـنگین بسـیار جامعـه ديگـر اقشـار از اقشـار، ايـن ٔ  وظیفـه بنـابراين،. هسـتند هـادانشـگاه و هـاحوزه ها،آن خارجی

 .است

 علیه)حسـین امـام ضـرتح دعـای در. شـود او ديـعا سـودی هـا،نعمت اعطـای سـبب بـه کـه ندارد انتظار متعال خداوند

اكَ تَقَـدَّسَ إِلهـی: اسـت شـده اشـاره حقیقت اين به عرفه، روز در( السالم  يَکاـونا فَکَیـفَ مِنـکَ عِلَّـۀٌ لَـها ونَيَکاـ أن رِضـَ

 مـن طـرف از هچگونـ پـ . باشـد هداشـت تـو طـرف از علّتـی کـه اسـت آن از تـرمنزه تو خشنودی خداوندا، مِنِّی؛ عِلَّۀٌ لَها

 باشد؟ داشته تواند

 انقـالب. اسـت ردهکـ فـراهم خـود رحمـت گسـترش بـرای ایزمینـه ها،انسـان بـرای تکـالیفی کردن مشخ  با خداوند

 دسـت الهـی معنـوی رحمتهـای بـه هاانسـان سـاير ايـران، ملـت دسـت بـه آن، در تـا ساخت فراهم را ایزمینه اسالمی

 تابیـده، الهـی اقـدس تذا از کـه نـور ايـن و نـدارد خاصـی نـژاد و ملـت بـه صـا اخت اسـالم، رحمـت و نور زيرا يابند،

 ايـن لـیکن. دارد را نـور ايـن از بـرداریبهـره حـق انسـانی هـر و اسـت تـاريخ طـول در هاانسان تمام گرفتن بهره برای

. شـوندمـی اهنسـانا تمـام بـه نعمـت ايـن رسـیدن مـان  طاغوتیـان و کنـدنمـی پیـدا تحقـق هاانسـان تمـام بـرای حق

 هاانسـان راه سـر از وانـ ،م و گـردد فـراهم الهـی نـور و نعمـت ايـن بـه رسـیدن راه که است اين برای طاغوت، با مبارزه

 .ندرسا جهان اقطار به را لهیا نور اين و انديشید نیز مقتضی تقويت به بايد موان ، رف  بر عالوه اما. شود برداشته

 بـه بايـد کـه دارنـد خـود نـزد در را امـانتی انـد،کـرده دريافـت مسـتقیم طوربـه را ورن اين که کسانی آن ديگر، عبارت به

 :برسانند سايرين

 ﴾ 184 صفحه ﴿

 رد هـاآن صـاحبان بـه را هـاامانت کـه دهـدمـی فرمـان شـما بـه خـدا( 79)أَهْلِهَـا؛ إِلَـی األَمَانَـاتِ تاـؤدُّواْ أَن يَثْماراکامْ اللّهَ إِنَّ

 .کنید

ــروزه، ــن روی در ام ــره اي ــاکی، ٔ  ک ــر خ ــانی ه ــر در انس ــن از ایگوشــه ه ــان اي ــر از و جه ــژاد، ه ــت،م ن ــذهب لی  و م

 حـق صـاحبان دسـت بـه ار امانـت ايـن بايـد کـه هسـتیم امانتـداری مـا و دارد را اسـالم نـور از اسـتفاده حـق فرهنگی،

 يـنا در و شـناخت را آن بقـای و اسـتمرار هـایراه انقـالب، ايـن بـه نسـبت تکلیـف ادای بـرای بايـد رو،اين از. برسانیم

 .برداشت گام جهت

 «انقالب استمرار» مفهوم. 3

                                                           
 58 ،(4) نسات. 79
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 نخســتین طبــق. باشــدمــی قبــول مــورد آن قســم دو تنهــا کــه دارد وجــود انقــالب اســتمرار ٔ  زمینــه در برداشــت ســه

 از دبعـ بلکـه کننـد؛ قلمـداد يافتـهپايـان را خـود ٔ  وظیفـه مـردم انقـالب، وقـوع محـ  بـه نبايـد قبـول، قابل برداشت

 آنـان، ٔ  وسـیله بـه تـا شـود تقويـت و حفـظ همچنـان مـردم آمـادگی و بسـیج حالـت بايـد نیز سیاسی و نظامی پیروزیِ

 .رسدب مقصود سرمنزل به انقالب و گردد رف  و اصالح هانارسايی و کمبودها، مفاسد، جمی ِ

 انـد،شـده زيـان دچـار ب،انقـال يجـادا بـا کـه کسـانی ،«انقـالب اسـتمرار» معنای از قبول قابل برداشت دومین اساس بر

 گمـراه از ناامیـدی از پـ  سـیرم ايـن در و پاشـندفرو درون از ممکـن، طريـق هـر بـه را نظـام تـا آمد برخواهند درصدد

 هــایفعالیت نجــاما طريــق از رفتــه، بعــد هاینســل ســرا  بــه انــد،کــرده ايفــا نقــش انقــالب در کــه کســانی ســاختن

 بـر رو،ايـن از. شـود سـتهکا انقـالب طرفـداران شـمار از تـا سـازندمـی فراهم را آنان یگمراه ٔ  زمینه فکری، و فرهنگی

 هـافعالیت ايـن بـاريـانز نتـايج و آيـار تـا ندهنـد اجـازه و نورزنـد غفلـت هـادسیسـه ايـن از که است واجب مردم ٔ  همه

 . شود انقالب و جامعه دامنگیر

 ﴾ 185 صفحه ﴿

 انقالبـی، هـر امـدارانزم و رهبـران باشـد،مـی قبـول قابـل غیـر کـه انقـالب، راسـتمرا معنـای از برداشت سومین مطابق

 حفـظ مصـروف همـه اناهتمامشـ زدنـد، تکیـه قـدرت ٔ  اريکـه بـر خـود و سـاختند سرنگون را سابق نظام کهآن از پ 

ــه شــود،مــی موجــود وضــ  ــه انقالبیشــان ٔ  روحی ــه ب ــر عزمشــان و ســ ردمــی جــای کــاریمحافظــه ٔ  روحی  يجــادا ب

 و شـودمـی فرامـوش آهسـتهآهسته انقـالب، مقاصـد و اهـداف. پـذيردمـی سسـتی فراگیـر و کلی اساسی، هاییدگرگون

 تنــدروی، بـه دارنـد، انجـ و دل در را انقــالب گرمـای و شـور هنـوز کـه را کســانی امـروز، حاکمـانِ و ديـروز انقالبیـون

 نهـاد کـه هايیديتمحـدو و موجـود مشـکالت و مسـايل بـه توجـه عـدم و بینانـهواقـ  غیـر گرايـیِآرمان پردازی،خیال

ــدان در سیاســت و حکومــت ــر می ــدمــی مــتهم دارد، اجتمــاعی تغیی ــه و کنن ــب، اينب ــا ترتی ــای جــای پ  ســابق نظــام پ

 محسـوب نظـام همـان نمطـاع و مظـالم از کـه شـوندمـی هايیبیـدادگری و هاسـتم همـان مرتکـب حتـی و گذارندمی

 انقـالب ضـد حتـی و افتـدمـی پويـايی و جنـبش از تـدريج بـه انقالبـی نظـام به بديلت با انقالب که،آن خالصه. شودمی

 حاکمـان آيـد،مـی پديـد ،زود يـا ديـر جديـد، انقـالب ايـن و افتـدمـی حاجـت جديـد انقـالب يـک به رو،اين از. شودمی

 ٔ  پشـتوانه کـه دانسـت بايـد امـا. آوردمـی کـار سـر بـر جديـدی انقالبـی نظام و کشدمی زير به قدرت سرير از را کنونی

 هـایدرس در کـه اسـت گويیپاسـخ قابـل برهـان بـا و نـدارد اعتبـاری و ارزش کـه اسـت ديالکتیـک اصـل نظريه، اين

 از مـدتی گذشـت از پـ  کـه تگرفـ نتیجـه تـواننمی بنـابراين،. رفـت اشـارتی هـاآن از برخـی بـه کتاب، اين نخستین

 باشـند وفـادار انقـالب، اصـول بـه تواننـدمی جامعـه مـديران بلکـه دهـد؛ رخ ديگـری انقـالب بايستمی انقالب هر عمر

 .بیفزايند آن تعالی و رشد بر کرده حفظ راآن دستاوردهای و

 اسالمی انقالب تداوم و حفظ کارهایراه. 4
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 غفلتـی و گیـرد قـرار انقـالب انحامیـ توجـه مـورد بايـد کـه دارد وجـود کارهـايیراه اسالمی انقالب بقای و حفظ جهت

 :از عبارتند کارهاراه اين از برخی. نگیرد صورت زمینه اين رد

 ﴾ 186 صفحه ﴿

 اسالمی هایارزش و باورها تحکیم ـ الف

 بـه ديگـر، سـوی از و خـود غیبـی مـددهای و نصـرت بـا سـو،يک از را خـويش پیـامبر متعـال خداونـد کـه گونـههمان

 و الهـی نصـرت غیبـی، مـددهای بـا سـو،يک از را، Šینـیخم امـام نیـز عصـر اين در رساند، پیروزی به مؤمنان ٔ  وسیله

 و داشـتند نقـالبا و اسـالم بـه واقعـی ايمـان کـه مسـلمانی ملـت دسـت بـه ديگـر، سـوی از و معنـوی و روحی عوامل

ــه اســالمی عــدل حکومــت برقــراری و خداونــد رضــايت طالــب . فرمــود يیــدتث و تقويــت بودنــد، ?زمــان امــام دســت ب

 .درسی نخواهد گزندی هیچ انقالب به باشد، باقی ايمان، اظهار نه و ايمان، اين که مادامی

 تحـت هرگـز کنـد، تقويـت ار خـود برحـق عقايـد و محکـم را خـود ايمـان هایپايـه ايران، ملت که صورتی در بنابراين،

 :داد نخواهد راه سستی خود به و شد نخواهد واق  سوت تبلیغات تثيیر

ــوا وَالَ ــوا وَالَ تَهِنا ــتاماوَ تَحْزَنا ــوْنَ أَن ــؤْمِنِین؛ کانــتام إِن األَعْلَ  چراکــه مشــويد غمگــین و مکنیــد سســتی مؤمنیــد، اگــر و( 80)مُّ

 .برتريد شما

 روايـن از. بمانـد بـاقی پابرجـا همچنـان تـا کـرد آبیـاری صـالح عمـل بـا را ايمان اين که کرد تالش بايد بعد ٔ  درجه در

 بعـد ٔ  درجـه در( 81.)اسـت فرمـوده ذکـر صـالح عمـل کنـار در را انايمـ متعـال خداونـد کـريم، قـرآن آيات از بسیاری در

 را هـاخودی غیـر و کـرد تقويـت اسـت، واليـت بـه عشـق و ايمـان سـمبل کـه را، هـاخودی و دوستان با روابط بايد نیز

 :گرديد خواهد خداوند با رابطه قط  موجب آنان با رابطه که چرا کرد، دور خود از

 ﴾ 187 صفحه ﴿

                                                           
 .139 ،(3) عمران آل. 80

ـــره. 81 ـــران آل ؛277 و 82 ،25 ،(2) بق ـــات ؛57 ،(3) عم ـــده ؛173 و 122 ،57 ،(4) نس ـــراف ؛93 و 9 ،(5) مائ ـــون  ؛24 ،(7) اع  ؛9 و 4 ،(10)ي

 ؛94 ،(21) انبیــات ؛112 و 75 ،(20) طــه ؛96 ،(19) مــريم ؛107 و 30 ،2 ،(18) کهــف ؛23 ،(14) ابــراهیم ؛29 ،(13) رعــد ؛23 ،(11) هــود

ــــج ــــور ؛56 و 50 ،23 ،14 ،(22) ح ــــعرات ؛55 ،(24) ن ــــوت ؛227 ،(26) ش ــــان ؛45 و 15 ،(30) روم ؛58 و 9 ،7 ،(29) عنکب  ؛8 ،(31) لقم

ـــجده ـــاطر ؛4 ،(34) ســـبث ؛19 ،(32) س ـــافر ؛28 و 24 ،(38)   ؛7 ،(35) ف ـــلت ؛58 ،(40) غ  ؛26 و 23 ،22 ،(42) یشـــور ؛8 ،(41) فص

ــه ــد ؛30 و 21 ،(45) جايی ــتح ؛12 و 2 ،(47) محم ــالق ؛29 ،(48) ف ــقاق ؛11 ،(65) ط ــروج ؛25 ،(84) انش ــین ؛11 ،(85) ب ــه ؛6 ،(95) ت  بین

 .3 ،(103) عصر و 7 ،(98)
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ارَی الْیَهاــودَ تَتَّخِـذاواْ الَ آمَناــواْ الَّـذِينَ أَيُّهَــا يَـا هامْ أَوْلِیَــات وَالنَّصـَ نکامْ يَتَــوَلَّهام وَمَـن بَعْــ ٍ أَوْلِیَـات بَعْضــا  ای( 82)مِــنْهام؛ فَإِنَّــها مِـّ

 و ديگرنـد بعضـی دوسـتان آنـان از بعضـی[ کـه] مگیريـد[ خـود] دوسـتان را نصـاری و يهـود ايد،آورده ايمان که کسانی

 . بود خواهد آنان از گیرد، دوستی به را هاآن شما از ک  ره

ــه،آن حاصــل ــداری ک ــایآرمان از پاس ــالمی، ه ــی اس ــمانت از يک ــظ هایض ــام حف ــو نظ ــالمی ریجمه ــت اس  در. اس

 در کـه گونـههمـان عـال،مت خداونـد درآينـد، اجـرا بـه نیـز عمـل در و نشـوند سـ رده فراموشی به اهداف اين که صورتی

 تقويـت. داشـت خواهـد نگـه آنـان سـر بـر را خـود حمايـت چتـر نیـز آن بقـای در رسـاند، يـاری را مردم ب،انقال ايجاد

ــاد ــه اعتق ــت ب ــه والي ــان در فقی ــان می ــبهات زدودن و جوان ــون ش ــايف از آن، پیرام ــری وظ ــه اســت خطی ــت در ک  جه

 بــر دشـمن حمـالت کـانپی نـوك کـهآن ويـژهبــه اسـت، برخـوردار خاصـی اهمیـت از اسـالمی هـایآرمان از پاسـداری

 .است رفته نشانه نقطه همین

 تقويـت آنچنـان سـالمیا شـناخت و فکـری نظـر از مـردم کـه اسـت ايـن قبیـل ايـن از انحرافاتی با مبارزه عملی کارراه

 شـبهات تـثيیر تحـت کـه شـندبا قـوی طـوری بـه دينـی آگـاهی ٔ  جنبه از و نگذارد اير هاآن در انحرافی افکار که شوند

 غیـر افکـار نتواننـد مکتـب مخالفـان تـا بشناسـند را صـحیح اسـالم و گوينـد پاسـخ هـم را هاشبهه باالتر، و ،نشوند واق 

 آن بــودن اســالمی انهمــ کــه نظــام ماهیــت حفــظ بــرای بنــابراين. دهنــد تحويــل آنهــا بــه اســالم جایبــه را اســالمی

 .کرد ترويج جامعه در را اسالمی مبانی و احکام بايد است،

ــديهی ــت کــه اســت ب ــدمی روحانی ــن در اساســی نقشــی توان ــه اي ــا زمین ــد، ايف ــنِ م،اســال چراکــه نماي ــا، خــاتَمِ دي  انبی

 دنیـا سـعادتِ و دارد، نیـاز هـاآن هبـ خداونـد قـرب بـرای انسـان کـه اسـت کارهـايیراه تمـام جـام ِ و مکتب ترينکامل

 جاويد شريعتِ اين به بندیپای با تنها او، آخرتِو

 ﴾ 188 صفحه ﴿

ر مانیآس و  بـه بايـدمی آن، معـارف و احکـام و اسـالم دقیـقِ و درسـت شناسـايی بـرای ديگـر، سـوی از. شـودمی میسـّ

 آيـد،برنمی کسـی هـر ٔ  عهـده از ظريـف و عظـیم امـرِ ايـن. کـرد مراجعـه( السـالم علیهم)معصـومان سنّت و خدا کتاب

 نقـرآ نـام بـه و تـاکنون، اسـالم صـدر از کـه اسـت تیانحرافـا و هـاتفريط و هاافراط و هابدعت تمام مدعا، اين شاهدِ و

 نحـو بـه انسـان ادتسـع در را خـويش نقـش بتوانـد اسـالم کـهآن بـرای روی ايـن از. اسـت پذيرفتـه صـورت اسالم و

 .بدانند را آن واقعی شناخت راه که باشند کسانی بايد کند ايفا کامل

                                                           
 .51 ،(5) مائده. 82
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 از اسـت عبـارت عصـر مـاما غیبـت و( السـالم علیهم)اطهـار ائمّـه فقـدان زمـان در واقعـی اسـالمِ شـناخت راهِ تنهـا اما

ــق ــاب در درســت تحقی ــا ســنّت و کت ــه ب ــه کارگیریب ــیِ ٔ  اَدلّ ــی؛ قطع ــن در چراکــه عقل ــه دسترســی وران،د اي ــام ب  ام

 بــه بايــدمی وحــی رفمعـا و تعــالیم حقیقــتِ يــافتن بـرای اســاس ايــن بــر. نیسـت میســور عادتــاً( الســالم علیه)معصـوم

 را( السـالم علیهم)بیـتاهل مواريـ  و علـوم و کـرد مراجعـه عتـرت و کتـاب بـه عقلـی قطعـیِ بـراهین و هاشیوه کمک

ان دســت بــه تنهــا کــار، ايــن و آورد، دســت بــه  در و گیــرد،می صــورت ديــن علــوم تقــوای بــا و کوشســخت متخصصــّ

 از گیـریبهره بـا کـه هسـتند نيـد راسـتین عالمـانِ و فقیهـان واقـ  در يعنـی شـود؛می تبلیغ و نهاده مردم ٔ  همه اختیار

 معـارف معتبـر، و آوريقـین هایوهشـی از اسـتفاده بـا و کننـدمی شناسـايی را معتبـر احاديـ ِ و روات نقلـی، و عقلی علوم

ــر آن معــادن و منــاب  از را ديــن احکــام و ــد،می ب  و بقــا ن،بنــابراي. پردازنــدمی هــانآ نشــر و تبیــین و تعلــیم بــه و آورن

 ديـن وقـف را خـود جـان و جسـم کـه اسـت ایپیشـه تقـوا روحانیـانِ و پرهیزگـار فقیهـان وجـود گرو در اسالم، پويايی

 .اندگرفته عهده بر را( السالم علیهم)معصوم امامان و پیامبران راه ٔ  ادامه و ساخته خدا

 یاهــارزش میتحکــ در ریــخط یافــهیوظ ،یاســالم یجمهــور نظــام نیمســؤول هــم و مــردم هــم کــهنيا بــه توجــه بــا

 اگــر اسـت؟ گرفتـه تصـور امـر نيــا در یکوتـاه ،یاسـالم انقـالب یروزیـپ زمــان از شـما نظـر از ايـآ دارنـد، یاسـالم

 نـه،یزم نيـا در توانـدیم دوسـتان بـا وگوگفـت. دیـکن اشـاره د،يـدار ذهـن در کـه یمختلفـ مـوارد بـه است م بت پاسخ

 .سازد آشکار شما بر را یشتریب قيحقا

 ﴾ 189 صفحه ﴿

 فرهنگی مسايل به نسبت اماهتم ـ ب

 و کننـدمی فراوانـی هـایتالش مـردم باورهـای و اخـالق کشـاندن فسـاد بـه بـرای انقالب خارجی دشمنان که جاآن از

 کـه گفـت بايـد شـودمـی مـردم و زمامـداران عـار  اخـالق، و علـم بعـد دو در انقـالب داخلـی آفـات کـه جاآن از نیز

 هــایفعّالیّــت انقــالب، تقويـت و حفــظ ٔ  شــیوه سـودمندترين و تــرينبنیــادی و هســتند فرهنگـی عمــدتاً انقــالب آفـات

 تربیــت و تعلــیم انقالبــی جامعــه شــؤون و امــور انــدرکاراندســت و مســؤوالن و مــردم اگــر. اســت پرورشــی و آموزشــی

 از چنــد تنــی و رهبــر شــخ  هرچنــد بــود، نخواهــد انقــالب ســالمت و دوام بــه امیــدی هــیچ نیابنــد، کــافی و صــحیح

 چهـارده کـه ایاسـالمی انقـالب کـه ايـن نـه مگـر. باشـند شايسـته و صـالح جهـت هـر از امـور متصدّيان و مدارانزما

 از پـ  پـذيرفت، صـورت( وآلـه علیـه اهلل صـلى) اسـالم گرامـی پیـامبر نظیـربی رهبری به العربٔ  جزيره در پیش قرن

 و گرفتنـد دسـت در را کارهـا زمـام عبّاسـیان و نامويـا کـه رسـید جابـدان و شـد کشـیده انحـراف به کوتاه بسیار مدّتی

 ممکـن حضـرت آن رهبـری از بهتـر و برتـر ایرهبـری هرچنـد واقـ ، در کردنـد؟ عمـل سـتمگران و جبّاران ٔ  شیوه به

 تـاب  امـر ايـن زيـرا باشـد؛ انقـالب سـالمت و دوام ضـامن توانسـتنمـی هـم ماننـدبی رهبری آن ولی نیست، متصوّر و
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 حـدّ بـه درسـت، تربیـت و تعلـیم از زمـان آن تـا کـه اسـت مـردم عموم گرايش و بینش عمل، خالق،ا علم، چون و چند

 .بودند نشده برخودار کفايت،

 جمیــ  بـه هـم و ســازد مغلـوب هـامیــدان همـه در را انقـالب ضـدّ هــم يعنـی ـ انقــالب «اسـتمرار» بـرای بنـابراين،

 بــه فرهنگــی، الیّــتفعّ کــرد بايــد و تــوانمــی کــه کــاری رينمفیــدت و مــؤيّرترين ـ آيــد نائــل خــود مقاصــد و اهــداف

 و شـوند آشـنا اسـالم عـالیمت و احکـام بـا مـردم از بیشـتری تعـداد کـرد تـالش بايـد. اسـت کلمـه اين معنای ترينوسی 

 ژرفـای در بیشـتر هرچـه هـافرمـوده و هـاآمـوزه ايـن و نمانـد محـروم فرخنـده آشـنايی ايـن از قشری يا گروه فرد، هیچ

 فرامـوش را قشـری يـا روهگـ فـرد، هـیچ مـردم دينـی تربیـت و تعلـیم در کـهاين بـر عـالوه. يابد رسوخ افراد جان و دل

 و درجه هیچ به و کنیمنمی

 ﴾ 190 صفحه ﴿

 و اجتمـاعی سیاسـی، لاحـوا و اوضـاع بـه نسـبت مـردم کـردن آگـاه از بايـد ورزيـم،نمـی اکتفـا دينی معرفت از ایرتبه

 .نورزيم غفلت روی هیچ به جوام  ديگر نیز و مانخود جامعه فرهنگی

 نظامی توان برتری و تقويت ـ ج

 در آن بـا مقابلـه رایبـ را مراحلـی بايـد شـود، جامعـه يـک متوجـه نظـامی تهديـد هرگـاه بشـری، هـایبینش اساس بر

 کـه يگـرید مـورا و پشـتیبانی آمـوزش، تکنولـوژی، نفـرات، نظـر از دشـمن کـه شـد داده تشـخی  اگـر و گرفـت نظر

 در. شـود رفتـهگ پـیش در دشـمن بـا سـازش راه کـه کنـدمـی اقتضـا عقـل دارد، برتـری زند،می رقم را جنگ سرنوشت

 شــده خطرهــايی نــینچ دچــار بــزر  هــایفتنــه در کــه کســانی. دارد وجــود دســت ايــن از فراوانــی هاینمونــه تــاريخ

 درگیـر را خـود مـدت زدرا در تـا کننـد سـازش مندشـ بـا ممکـن نحـو هـر بـه تا کردند تالش عاقالنه تصمیم با بودند،

 ناشـی تعهـدات بـار يـرز نـرفتن بـرای مرکـزی اروپـای کشـورهای از برخـی نمونـه، عنوان به نسازند؛ هايیمعرکه چنین

 .درنیامدند سازمان اين عضويت به آرام، زندگی داشتن و متحد ملل سازمان در عضويت از

 ابـزار تمـام از دشـمن ابـلمق در بايـد اسـالمی، هـایآمـوزه اسـاس بـر زيـرا رد،ندا سازگاری اسالم بینش با بینشی چنین

 تـالش بايـد سـلمانانم اسـالم، ديـدگاه از. کـرد جلـوگیری دشـمن نظـامی برتـری از و بـرد بهـره مادی اسباب و عادی

 خـارج درتمنـدق کشـورهای رانحصـا از را هاسـالح برخـی و گردنـد برخـوردار نظـامی تجهیـزات تـرينپیشرفته از تا کنند

 آغـاز در مسـلح هـاینیرو شـعار کـه را آيـه ايـن و کـرد تـالش دفـاعی و جنگـی ادوات تهیـه جهـت در بايد پ . سازند

 :نبرد ياد از را بود اسالمی انقالب پیروزی
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 .نمايید بسیج داريد، توان در نیرو از آنچه و( 83)قاوَّۀ؛ مِّن اسْتَطَعْتام مَّا لَهام وَأَعِدُّواْ

 ﴾ 191 صفحه ﴿

 ارائـه رهنمـود جنـگ هـایهزينـه تـثمین ٔ  زمینـه در حتـی و دارد توجـه ظـاهری ابزارهـای و مـادی اسـباب بـه اسالم

 آيـات، از بسـیاری در و کنـدنمـی اکتفـا انسـانی نیـروی بـه تنهـا جهـاد، بـه مـردم تشـويق مقام در کريم قرآن. دهدمی

 را جنـگ هزينـه برسـد، انسـانی نیـروی بـه نوبـت کـهنآ از قبـل بايـد مـردم( 84.)کنـدمـی مطـرح را مـال بـا جهـاد ابتـدا

 وجـود ملـت و دولـت بـین فاصـلی خـط اسـالم در زيـرا نباشـد؛ اسـالمی دولـت طـرف از الزامـی اگـر حتی کنند، تثمین

 فقـط نیـز نظـامی دفـاع کـهچنـان. باشـند داشـته مشـارکت بايـد مـردم تمـام باشـد، داشته نیازی جامعه وقت هر و ندارد

 کنـار در و باشـند داشـته مشـارکت بايـد نیـاز هنگـام در مردمـی نیروهـای تمـام بلکـه نیست، مسلح نیروهای مخصو 

 .کنند پیکار خود نظامی نیروهای

 قـرار تثکیـد وردمـ دفـاع، جهـت را تـوان تمـام کـارگیریبـه کـه اسـت ايـن جهـان مختلف مکاتب بین در اسالم ويژگی

 خوردهشکسـت و ضـعیف خـوار، دشـمن، برابـر در را خـود يـدنبا گـاههـیچ کـه کنـدمـی توصـیه حـال عـین در. دهدمی

 کـار بـه خـود از دفـاع یبـرا را خـود تـوان تمـام اگـر باشـد کـم مسـلمانان نیـروی و تـوان انـدازه هر زيرا کرد؛ احساس

 هـایحمايت از گیـریبهـره شـرط. کـرد خواهـد جبـران خـود غیبـی نظرهـای بـا را کمبودهـا ايـن متعـال خداوند بندند،

 و افـراد از برخـی ودوجـ و گیرنـد کـار بـه دفـاع بـرای را دارنـد تـوان در کـه آنچـه تمـام مؤمنـان کـه اسـت ايـن الهی

 ديگـر و اسـالم اريختـ از کـه هنگـامی نیـز کـريم قـرآن. سـازدنمـی محـروم فـی  ايـن از را آنـان متخلـف، هایگروه

 و هسـتند خداونـد تدسـتورا اجـرای بـه حاضـر کـه واقعـی مـؤمنین کـه دارد تثکیـد نکتـه ايـن بر گويد،می سخن اقوام

 جـديت زمینـه ايـن در بايـد گذارنـد،مـی اخـال  طبـق در عادالنـه نظـام و حـق ديـن اسالم، راه در را خود جان و مال

 حضـور گـرتوطئـه و معانـد حتـی يـا و تنبـل و طلـبراحـت عنصـر،سست افـرادی آنـان، کنـار در اگر حتی باشند؛ داشته

 .باشند داشته

 ﴾ 192 صفحه ﴿

 کلمه وحدت حفظ ـ د

 بـرای. کنـدمـی ايفـا مهمـی نقـش نیـز انقـالب حفـظ در اسـت، انقـالب پیـروزی در اساسـی عـاملی کـه کلمـه وحدت

 الفـت و محبـت. باشـند حرکـت در آن محـور حـول همگـان تـا اسـت نیـاز مشـترك محـور يـک جامعه در وحدت ايجاد
                                                           

 .60 ،(8) انفال. 83

 .15 ،(22) حج و 88 و 81 ،44 ،41 ،20 ،(9) توبه ؛72 ،(8) الانف. 84
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 انقــالب بقــای ضــامن و آوردمــی ارمغــان بــه اســالمی ٔ  جامعــه در را وحــدت کــه اســت امــوری از نیــز مؤمنــان میــان

 .گرديد خواهد

 نیــز گــاهی و همزبــانی گــاه همخــونی، گــاه اســت؛ مختلــف جوامــ ، در وحــدت مــالك کــه داشــت توجــه بايــد البتــه

 هــاقلب اقعـیو ٔ  دهنـده پیونـد تواننـدنمـی امـوری چنـین امــا. اسـت جامعـه در وحـدت ايجـاد مـالك بـودن، همـوطن

 در شـکل بهتـرين بـه اعیاجتمـ روابـط تـا داد قـرار جامعـه در وحـدت مـالك عنـوان بـه را ديـن دبايـ رو، اين از. باشند

 و بخشـید تحقـق را فتـاریر وحـدت او از اطاعـت بـا و داد قـرار وحـدت محـور را دينـی رهبـر عمالً و شود برقرار جامعه

 .کرد جلوگیری تنازع و تفرق از

 انقالبی نشاط و شور حفظ ـ هـ

 اوايــل در خــود هایســخنرانی و هــااعالمیــه در کــه درخشــدمــی( اهلل رحمــه)خمینی امــام نــام ب،انقــال ايــن تــارك بــر

 کـه مباحـ  ايـن رد ايشـان. بـود شـده واقـ  مسـلمانان غفلـت مـورد کـه دادمـی قـرار تثکیـد مـورد را مباح ی نهضت،

 دعــوت هــاارزش يــنا ســاختن عملــی و پــذيرفتن بــه را مــردم خــورد،مــی رقــم انقــالب هــایآرمان و هــاارزش حــول

 آنـان و بـود سـاخته خـواری نـوعی دچـار را زمـان آن مسـلمانان کـه بـود هـاارزش و باورها همین از دوری زيرا کرد،می

 .بود برده مستکبران يو  زير را

 تحقـق راه در هکـ بسـتند پیمـان ايشـان بـا و شـدند دعـوت ايـن پـذيرای خـويش پـاك فطـرت آن با نیز ايران مردم

 بانقال پیروزی به منجر می اق، و عهد اين سرانجام،. ننشینندپای از خود هایآرمان

 ﴾ 193 صفحه ﴿

 هــاآرمان و فاهــدا آن کــه شــد خواهــد انحــراف دچــار انقــالب ايــن زمــانی کــه داشــت توجــه بايــد. گرديــد اســالمی

 .گردد هاآن جانشین ديگری هایارزش و شود فراموش

 کـه نشـاطی و شـور نبـازد؛ رنـگ هـاآرمان تحقـق بـرای نشـاط و شـور کـه بود قبمرا بايد انحرافات، از جلوگیری برای

. کنـدمـی ايجـاد تمـاعیاج حرکـت يـک بـرای نیرومنـد ایپشـتوانه و سـازدمـی مسـتحکم را انقالبی باورهای و هاارزش

 بـا تـا باشـد داشـته ودوجـ عـاملی بايـد و شـودمی کمرنـگ انقالبـی احساسـات و عواطـف زمـان، طـول در نـاخواه خواه

 بـه هايشـاندل و شـد لاسـرايی بنـی دامنگیـر کـه آفتـی. برهانـد طبیعـی آفـت ايـن از را انقـالب افـراد، فکری ٔ  تغذيه

 :ساخت مواجه مشکل با را آنان اجتماعی حرکت و شد ترسخت و سخت ايام مرور
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 .گرديد سخت هايشاندل و کشید درازا به آنان بر انتظار[ و عمر] و( 85)قالاوباهام؛ فَقَسَتْ األَمَدا عَلَیْهِما فَطَالَ

ــان، گذشــت پــ  ــدمی زم ــاملی توان ــی ع ــرای منف ــگ ب ــایارزش و عواطــف شــدن کمرن ــالب ه ــد انق ــا. باش ــرم ب  گ

 ٔ  زمینـه بايـد. سـاخت خن ـی را هـاآن و کـرد مبـارزه انحرافـات بـا تـوانمـی آن هـایارزش و انقـالب تنـور داشتننگه

 دينـی، احساسـات و عواطـف ٔ  سـايه در بتوانـد انقـالب ايـن تـا کـرد تقويـت را اسـالمی یباورها و هاارزش ماندن زنده

 .ماند مصون انحراف هرگونه از

 عمـر بـه رافرازانهسـ همچنـان خـود، یداخلـ و یخـارج دشـمنان مختلـف یهاتوطئـه رغمیعلـ ،یاسالم یجمهور نظام

 کيـ کـدام د،يـگرد کـرذ یاسـالم قـالبان تـداوم و حفـظ یبـرا کـه یعـوامل انیـم از شما نظر به. دهدیم ادامه شيخو

 رسـدیم شـما ذهـن بـه زیـن یگـريد عوامـل ايـآ اند؟داشـته یاسـالم یجمهـور يبـات و بقا در یشتریب نقش عوامل، از

 .دیکن وگوگفت خود دوستان با نهیزم نيا در باشد؟ نشده ذکر جانيا در که

 ﴾ 194 صفحه ﴿

 گیرینتیجه و خالصه. 5

 هسـت، نیـز بزرگـی تتهديـدا بـا مواجـه آن، بـزر  دسـتاوردهای سـبب بـه کـه اسالمی، البانق تداوم و حفظ برای. 1

 .شود انديشیده تدابیری و راهکارها بايد

 تکلیـف تـرينبزر  اسـت، گرديـده برخـوردار الهـی هـاینعمت تـرينبزر  از دوران، ايـن در کـه ايران انقالبی ملت. 2

 .بینديشد نآ حفظ راهکارهای به ديگری ملت هر از بیش بايد رو، اين از و دارد دوش بر هم را تاريخ

ــی هایبرداشــت. 3 ــوم از مختلف ــتمرار» مفه ــالب اس ــود «انق ــیکن دارد، وج ــ صــحیح برداشــت ل ــه اســت ناي ــراد ک  اف

 دامنگیـر مخـرب، هـایعالیتف زيانبـار نتـايج و آيـار ندهنـد اجـازه و نورزنـد غفلـت نظـام، متوجـه هایدسیسه از انقالبی،

 .شود نقالبا و جامعه

 وحـدت حفـظ نظـامی، برتـری و تقويـت فرهنگـی، مسـايل بـه نسـبت اهتمـام اسـالمی، هـایارزش و باورها تحکیم. 4

 اسـالمی انقـالب اراسـتمر و حفـظ بـرای کـه اسـت اساسـی راهکارهـايی جملـه از انقالبـی، نشـاط و شور حفظ و کلمه،

 .دارد ضرورت

 ﴾ 195 صفحه ﴿

                                                           
 .16 ،(57) حديد. 85
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 پرسش. 6

 وجـود آن فـظح بـه نسـبت مـردم شـرعی ٔ  وظیفـه بـرای دلیلـی چـه اسـالمی، انقـالب خـا  جايگـاه بـه توجه با. 1

 دارد؟

 .نمايید ذکر ار قبول مورد برداشت کرده، بیان را «انقالب استمرار» مفهوم از مختلف هایبرداشت. 2

 .دهید توضیح کدامند؟ اسالمی نظام حفظ اساسی راهکارهای. 3

 بیشتر ٔ  مطالعه برای منابعی. 7

 و گـردآوری آملـی، جـوادی اهللآيـت بنـان و بیـان در( اهلل رحمـه)خمینی امـام مرصـو  بنیـان عبداهلل، آملی، وادیج. 1

 .1384 ،6چ اسرات، نشر مرکز: قم شاهجويی، محمدامین: تنظیم

 [.تابی] مهر، چاپ: قم البالغه، نهج در انقالب تداوم رمز محمد، شهری،ری محمدی. 2

 شــبان قاسـم: نگـارش و تـدوين تــاريخ، سیاسـی تحـوالت در جهشـی اســالمی، انقـالب ،محمـدتقی يـزدی، مصـباح. 3

 .1384 ،1چ ،(اهلل رحمه)خمینی امام پژوهشی و آموزشی ٔ  مؤسسه انتشارات مرکز: قم نیا،

 تبلیغــات ســازمان نشــر و چــاپ مرکــز[: جــابــی] قــرآن، ديــدگاه از تــاريخ و جامعــه ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ. 4

  .1372 ،2چ می،اسال

ـــ. 5 ــایعبرت ، ـــــــــــــــــــــــــــ ــرداد، ه ــدوين خ ــارش و ت ــا: نگ ــک علیرض ــین و تاجی ــفیعی، حس ــم ش : ق

 .1383 ،1چ ،(اهلل رحمه)خمینی امام پژوهشی و آموزشی ٔ  مؤسسه انتشارات مرکز

 ﴾ 197 صفحه ﴿

 المیاس انقالب یپیروز تا مشروطه از ایران تاریخ عطف نقاط  :دوم بخش 

 ﴾ 198 صفحه ﴿

 ﴾ 199 صفحه ﴿

 مشروطه نهضت دوران  :دهم درس 

 : بتواند درس انيپا از پ  که رودیم انتظار دانشجو از
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 کند؛ تشريح را مشروطه نهضت گیریشکل هایريشه. 1

 د؛ده نشان را آنان ديدگاه اختالفات و نمايد شناسايی را مشروطه دوران مختلف جريانات. 2

 کند؛ بیان نهضت آن رد را آن گرفتن قرار استفاده سوت مورد چگونگی کرده، بیان را «مشروطه» هواژ از مراد. 3

 . نمايد تحلیل اسالمی انقالب گیریشکل در را نهضت اين نقش. 4

 ﴾ 200 صفحه ﴿

 ﴾ 201 صفحه ﴿

 کـهاين از بعـد مشـروطه در کـه بینیـدمی بخوانیـد را مشـروطیت تـاريخ وقتـی شـما. مـا بـرای است عبرت درس تاريخ»

 روحـانیون از تنهـا، ايـران نـه. کـرد بندیتقسـیم طبقـه دو بـه را ايـران مـردم تمـام و آمـد هايیدسـت رفـت، پیش ابتدا

 طرفـدار دسـته يـک ايـران، خـود علمـای مشـروطه، دشـمن دسـته يـک مشـروطیت، طرفـدار دسـته يـک نجـف بزر 

 مشـروطه کـه نگذاشـت و کـرد تـثيیر هـم نقشـه کـه دبـو اینقشـه يـک اين و... مشروطه مخالف دسته يک مشروطیت،

ــه ــه طــوری آن ب ــا ک ــزر  یعلم ــه را طــرحش ب ــد، ريخت ــی بودن ــه. بشــود عمل ــاآن ب ــه رســاندند ج ــايیآن ک ــه ه  ک

 ايـران در نـوری اهللفضـل شـیخ حـاج مرحـوم م ـل کـه جـاآن تـا شـدند؛ کوبیـده عدّه يک دست به بودند خواهمشروطه

 قبـول برسـد مـا بـه شـرق و غـرب از کـه ایمشـروطه آن و باشـد مشـروعه مشـروطه يـدبا گفـتمی کهاين خاطر برای

 ( 86«).زدند کف يا رقصیدند او دار پای هم مردم و زدند دار بر تهران همین در نداريم،

 مقدمه. 1

ــاريخ در ــر ت ــران، اخی ــدين اي ــبش چن ــت و جن ــاعی حرک ــه داد رخ اجتم ــاختار در تحــوالت منشــث ک ــومتیح س ــز و ک  نی

ــه ــران ٔ  جامع ــد اي ــه آن از. گردي ــوانمی جمل ــه ت ــدا در کــه کــرد اشــاره مشــروطه نهضــت ب ــ ابت ــارزه هــدف هب ــا مب  ب

 پیمود را مسیری ادامه در اما گرفت، شکل ديکتاتوری

 ﴾ 202 صفحه ﴿

 ايـن بـا تنهـا نـه ديکتـاتوری آنـان نظـر از چراکـه سـاخت؛ پشـیمان خـود عمل از را نهضت آن پیشگامان از بسیاری که

 ديگـری مسـتبد هـایحکومت تشـکیل بـرای ایبهانـه نهضـت، همـین بلکـه نبسـت، بـر رخت ايران ٔ  جامعه از جنبش،

 همـین در و دهـد نشـان را بعـدی اجتمـاعیِ هـایحرکت برخـی منشـث توانـدمی جنـبش ايـن بررسی لذا. گرديد ايران در

                                                           
 .170   ،18ج ،(هانامه و شرعی اجازات احکام، ها،مصاحبه ها،پیام بیانات،) امام ٔ  صحیفه ،(اهلل رحمه)خمینی امام. 86
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 انقـالب گیریشـکل هایهزمینـ از يکـی مشـروطه جنـبش معتقدنـد کـه شـد خواهـد پرداختـه کسـانی ادعـای بـه راستا

 .است بوده اسالمی

 ايران در مشروطه نهضت پیدايش منشث. 2

ــت سیاســی هــایحرکت جملــه از مشــروطیت  از نهضــت ايــن. گشــت آغــاز روحانیــت رهبــری بــا کــه اســت ايــران ملّ

ــه تحــوالت ــه ایچندگان ــال ک ــیش هاس ــروع پ ــده ش ــود ش ــمه ب ــتمی سرچش ــام: گرف ــريم قی ــاکو تح ــالی و( 87)تنب  اِع

ــت، و روحانیــت ٔ  مــهکل  و سیاســی و اجتمــاعی هاینارســايی اســتعماری، قراردادهــای و امتیــازات برابــر در مقاومــت ملّ

ــواملی... . و اقتصــادی ــن از ع ــه دســت اي ــاطلبیفزون ٔ  ضــمیمه ب ــردان هایســتمکاری و ه ــار دولتم ــام ســبب قاج  قی

 و بـود، شـده مـردم علیـه حکومـت هایدگریبیـدا از جلـوگیری بـرای عدالتخانـه تثسـی  درخواست و ملّت، و روحانیت

 .بود يافته تحقق خواهانعدالت ٔ  خواسته و گشته تسلیم قاجار شاه

ــا ــارزات ام ــردم مب ــت و م ــه روحانی ــت ادام ــرانجام و ياف ــه مشــروطیت نهضــت س ــال ب ــلطنت وراند در. ق 1324 س  س

 نیز قیام اين. نشست بار به شورا مجل  تثسی  با و قاجار شاه مظفرالدين

 ﴾ 203 صفحه ﴿

 صـورت بیگانگـان جويیِسـلطه قطـ  و قـدرت اربـاب بیـدادِ و ظلـم از جلـوگیری و اسـالم احکـام ٔ  اقامـه برای اصل در

 هایقـدرت بـر توانسـتند دينـی رهبـران و تقلیـد مراجـ  فتـوای و فرمـان بـه اتکـا بـا ايـران مسـلمان ملّت. بود پذيرفته

 عبــدالعظیم حضــرت حــرم در آنــان تحصــن و مــردم و حانیــانرو مقاومــت و کننــد غلبــه قاجــار ســلطنت چــون بزرگــی

 مقتــدری اعظــم صــدر تــا ســاخت مجبــور را قاجــار شــاه مظفرالــدين ،(الســالم علیها)معصــومه حضــرت حــرم و حســنی

 تــن اساســی قــانون تــدوين و شــورا مجلــ  تثســی  و انتخابــات برگــزاری بــه و کنــد کنــار بــر را الدولــهعین همچــون

 (88.)دهد

                                                           
 نتـايج کـه زمـانی. گرفـت قـرار انگلیسـی شـرکت يـک صـارانح در سـال 5 مـدت بـه ايـران، سراسـر تنباکوی امتیاز رژی، قرارداد اساس بر. 87

 رحمه)شـیرازی میـرزای طـالعا بـه مـردم بـا آنـان ٔ  متکبرانـه رفتـار و کشـور در خارجیـان حضـور ٔ  گسـترده طیـف و مزبـور قرارداد ٔ  اولیه

 و شـد خواهـد مسـلمین بـر رکفـا اقتصـادی تسـلط باعـ  قـرارداد ايـن کـه دريافـت خـود خـدادادی فراسـت و دقیق بینش با وی رسید،( اهلل

 گوشـزد را خطـر ايـن شـاه، دينناصـرال بـه تلگرافـی ارسـال ضـمن قمـری، 1308 ٔ  حجـهذی در بنـابراين. داشـت خواهد پی در را آنان ذلت

 .کرد صادر را تنباکو تحريم فتوای ديد، را شاه توجهیبی وقتی اما کرد

 .558   ،3 ج ايرانیان، بیداری تاريخ کرمانی، االسالم ناظم. 88
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 تـالش و بیگانـه عوامـل نفـوذ بـا بـود، شـده برپـا جهـادی و انقالبـی قیـامی بـا و دينـی ٔ  انگیـزه با که نهضت اين اما

 تبـديل ديـن ٔ  ريشـه بـه زدن تیشـه بـرای عـاملی بـه و افتـاد دور خـويش اوّلـیِ و اصـیل هـدف از خودفروخته، عناصر

 .شد

 مشروطیت دوران شناسیجريان. 3

 دموکراسـی، و زادیآ چـون شـعارهايی و بـود غـرب و ايـران فرهنگـی اطارتبـ گسـترش آغـاز واقـ ، در مشروطیت، آغاز

 هـم ايـران در دموکراسـی شـعار. شـدمی فرسـتاده ايـران جملـه از دنیـا، نقـاط از بسـیاری بـه غـرب سـوغات عنـوان به

 را مشـروطیت جريـان کـه تـاريخی هـایکتاب در نیـز آن علـت. يافـت عـام مقبولیـت ديگر، کشورهای از بسیاری مانند

 خـارج نوشـتار ايـن ٔ  هحوصـل از علـل تمـام بـه کامـل و تـام پـرداختن و اسـت پیگیـری و کشـف قابـل اندکرده ررسیب

 .نمود شناسايی را هاآن از برخی توانمی زمان آن در فعال جريانات و هاگروه شناخت با اما. است

 نخســت، ٔ  دســته: کــرد یمتقســ عمــده گــروه ســه بــه را مشــروطیت دوران مــردم تــوانمی کلــی بندیتقســیم يــک در

 مستبد و خودکامه درباريان استبداد و ستم و ظلم از که بودند مردم ٔ  توده
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 زورمــداران، ســیاه و لــخت حکومــت کــه مردمــی گشــتند،می وضــعیت ايــن از رهــايی دنبــال بــه و بودنــد آمــده تنــگ بــه

 هـر از را مـردم خـا ، فضـای ايـن. زدمـی رقـم برايشـان بـاریفالکت زنـدگی و دادمـی زجرشـان ها،فئودال و خوانین

 بنـد و قیـد از را خـود ننـدک کوشـش و نماينـد تـالش فرسـاطاقت اوضـاع ايـن از رهـايی بـرای تـا بود کرده آماده جهت

ــاخودکامگی و اســتبدادها ــا ه ــد ره ــابراين. نماين ــی بن ــوق دموکراســی، شــعار وقت ــردم حق ــردم زادیآ و م  انتخــاب در م

ــه د،شــ مطــرح خــويش سرنوشــت ــی ب ــد اســتقبال آن از و پذيرفتنــد را آن راحت ــا کردن ــق آن از شــايد ت ــم از طري  و ظل

 .يابند خالصی رفتمی هاآن بر که ستمی

 ايــن کــه بودنــد غــرب در کردگانتحصــیل و روشــنفکران کردنــد،می فعالیــت مشــروطیت جريــان در کــه ديگــری گــروه

 بــا گــروه ايــن. ودنــدب دموکراســی و آزادی دنبــال بــه هــم هعــد ايــن. بودنــد آورده ارمغــان بــه را( دموکراســی) ســوغات

 بهشــت بــود، فتــهگر صــورت افــراد ايــن روی بــر غــرب در کــه تبلیغــاتی بــا و غــرب صــنعتی هایپیشــرفت ٔ  مشــاهده

 ايـران خواسـتندمی و بودنـد هگشـت آن فرهنـگ و زمینمغـرب مرعـوب و مقهـور و بودنـد يافتـه جـاآن در را خود موعود

 .«شوند غربی پا كنو تا سر فرق از» قیمتی، هر به راه اين در بودند حاضر اينان. بزنند یغرب رنگ هم، را

 نظـر مـورد آزادی بـا هـااين نظـر مـورد آزادی کـه تفـاوت ايـن بـا امـا بودنـد دموکراسـی و آزادی دنبـال بـه گروه، اين

ــردم ــرق م ــت؛ ف ــردم داش ــه م ــال ب ــد از آزادی دنب ــد و قی ــایحکومت بن ــه ه ــت و خودکام ــالف و بدمس ــایارزش مخ  ه
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 پرتــو در آنــان. خواســتندمی را دموکراســی و آزادی ديگــر ٔ  رويــه و باعــد غربزدگــان، و روشــنفکران امــا بودنــد، اســالمی

 اسـالمی هـایارزش و مقـررات و قـوانین پايبنـد ديگـر تـا کننـد دور اسـالم از را مـردم تـا بودنـد درصـدد شـعارها اين

 ارمغـان ايـن پرسـتش و تقـدي  بـه و کردنـدمی تـرويج را دموکراسـی و آزادی لـقمط و عـام مفهـوم گروه اين. نباشند

 بود اين دموکراسی شعار از هدف. کردندمی دعوت آن پرستش به نیز را ديگران و پرداختندمی غرب
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 ســتخوا و آرا و گــردد حــذف جامعــه سیاســی حیــات ٔ  عرصــه از ديــن و شــود گذاشــته کنــار اســالمی هــایارزش کــه

 واقـف فراماسـونرها و زدگـانغرب پلیـد هـدف ايـن بـه کـه کسـانی. گـردد مذهبی و اسالمی هایارزش جايگزين مردم

 و دادنـدمی نشـان واکـنش بودنـد، تیـزبین و انـديشدور کـه کسـانی امـا پذيرفتنـد،می را شـعار اين مطلق طور به نبودند

 .بودند سوم ٔ  دسته همان گروه اين

 راه در و ادنــدد نشــان حساســیت خودفروختــه عناصــر ٔ  توطئــه بــه کــه بودنــد دورانديشــی و آگــاه افــراد ســوم ٔ  دســته

 کـه کردنـد عـالنا وجـود ٔ  همـه بـا و کننـد فـدا را جانشـان حتـی شـدند حاضـر هـاآن هـدايت و مـردم کـردن روشن

ــا مخالفــت مســتلزم کــه مطلــق دموکراســی و آزادی ــدگاه از اســت، اســالمی مقــررات و اســالم ب  يعتشــر و ســالما دي

 .است محکوم و مطرود

 وقـت حاکمـان و منـدانزور خودکـامگی و اسـتبداد بـا سـو يـک از و بودنـد علمـا و دينـی بزرگـان عمـدتاً کـه گروه اين

 مطلقــه، ٔ  مشــروطه رابــرب در غربــزده روشــنفکران زدايــیدين و فرهنگــی تخريــب بــا ديگــر ســوی از و بودنــد مخــالف

ــرح را مشــروعه ٔ  مشــروطه ــد مط ــه کردن ــه ک ــه زا البت ــان ٔ  ناحی ــا مخالف ــايیواکنش ب ــاب همچــون ه ــد، و ارع  تهدي

 از تـوانمی دسـته ايـن بـارز هاینمونـه از کـه شـدند مواجـه فیزيکـی تـرور نهايـت در و شخصـیت ترور و سوت تبلیغات

 .برد نام نوری اهللفضل شیخ و بهبهانی اهللآيت همچون علمايی

 تقلیـدِ مراجـ  فرمـان اداسـتن بـه و سـتم و ظلـم از جلـوگیرى و مىاسـال احکـام اقامـه بـراى مـردم که هرچند بنابراين،

 هــاىخودکامگى و هاســرىخود از جلــوگیرى و عدالتخانــه تثســی  بــراى خواهانــهعدالت حرکتــى بــه دســت زمــان، آن

 حرکــت آن و رديـدگ بیگانـه عوامـل نفـوذ و غربزدگــى آفـت دچـار ادامـه در حرکـت ايــن لـیکن زدنـد، قاجـار سـالطین

ــه هانهخوااســالم ــهغرب حرکــت يــک ب ــه کــار و شــد تبــديل گرايان  هاىشخصــیت از يکــى حتــی کــه رســید جــاآن ب

ــذار ــت بنیانگ ــروطیت، حرک ــه مش ــام ب ــیخ ن ــورى، اهللفضــل ش ــه ن ــت ب ــاغربزده دس ــه و ه ــه ب ــت ٔ  بهان ــا او مخالف  ب

 .شد آويخته دار به مشروطیت،
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 ســه نيــا تــوانیم و ددار حاضــر زمــان هایبرداشــت در شــبیهی ،یآزاد از مــذکور ٔ  دســته ســه یتلقــ و برداشــت آيــا

 .دیکن وگوگفت خود دوستان با نهیزم نيا در نمود؟ يیشناسا هم یاسالم یجمهور نظام در را دسته

 مشروطیت نهضت در مشروطه ماهیت. 4

 تلطنســ بــراى صــفتى عنــوان بــه مشــروطه ابتــدا در. اســت شــده حــذف موصــوفش کــه اســت صــفتى مشــروطه واژه

 آن از مـراد آمـد،یم میـان بـه مشـروطه از سـخن وقتـى حکومـت اقسـام بحـ  در نیـز سیاسى فلسفه در. شدمى مطرح

 باشـد داشـته جـودو سـلطنت کـه نبـود ايـن سـر بـر بحـ  هنگـام آن در. بود مطلقه سلطنت مقابل در مشروطه سلطنت

. مشـروط يـا باشـد قمطلـ سـلطنت، ايـن يـاآ کـه اسـت ايـن در کالم و هست سلطنتى که بود اين بر فر  بلکه خیر يا

 وقتـى بودنـد، هـاآن ٔ  جملـه از زیـن نانيمتـد و دادنـدمى تشـکیل را مـردم قاطبـه کـه کسـانى مشروطه، نهضت آغاز در

 باشـد العنـانمطلق نبايـد لطانسـ کـه بودنـد معتقـد و بـود مطلقـه سـلطنت نفـی مرادشان آوردندمی زبان بر را مشروطه

 .کند عمل خواهدمى هرچه و

 عمـل خواسـتمی دلشـان هرچـه ها،اسـتان و شـهرها در سـلطان، گماردگـان کـه بـود ايـن زمان آن در نیز علما نگرانی

 گذاشـته پـا زيـر اسـالم احکـام کـه ديدنـدمی خـود چشـم بـا علمـا. دادنـدمی انجـام اسالم برخالف اعمالی و کردندمی

ــان و شــودمى ــود ســلطان، گماردگ ــزم را خ ــه مل ــت ب ــان. دانســتندنمی اســالم احکــام رعاي ــو مجــال  آن ــب و له  و لع

 کـه کـاری هـر بـه جـا، هـر در و رفتنـدمی اروپـايی کشـورهای بـه خوشـگذرانی بـرای و دادنـدمی تشـکیل شرابخواری

ــادرت خواســتندمی ــدمی مب ــی. ورزيدن ــردم امــوال حت ــز، م ــابى نی ــدمى تصــرف محاب ــه و گردي ــوال ب ــار ام  مهضــمی درب

ــن. شــدمی ــردم امــور اي ــه را م ــود، آورده تنــگ ب ــه ب ــردم ســبب همینب ــه م  نهضــت و شــوريدند دمســتب ســلطنت علی

 همچون زمان آن بزر  علمای. شد برپا مشروطیت
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ــد ــه خراســانى، آخون ــدرانى، مالعبداللّ ــرزا حــاج مازن ــرزا حــاج حســین، می ــل می ــى خلی ــه کــه ديگــرى انکســ و تهران  ب

 و تقويـت را حرکـت ايـن شـد،مى پايمـال مـردم حقـوق و اسـالم احکـام هکـ جهـت آن از نیـز نبودنـد اينـان سرشناسى

 .کردند تثيید

 مطـرح را مسـثله نايـ فضـا ايـن در کسـانى و بـود سـلطنت بـودن مشـروط از سـخن نهضـت، ابتدای همان از بنابراين،

 کـه اروپـا يخىتـار ربـهتج و غربـى فرهنـگ از اسـتفاده بـا غربزدگـان باشـد؛ مشـروط چیز چه به بايد سلطنت که کردند

 مـردم موافقـت و أىر بـه مشـروط را سـلطنت بودنـد، کـرده مطـرح را لیبـرال دموکراسـى اسـتبدادى، سـلطنت مقابل در

 .دبو اسالم احکام به مشروط بودن، مشروط از علما مراد اما. کردند دموکراسى به مشروط يا
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ــد، دور ايــران محــیط از چــون نجــف علمــاى  گفتــه وقتــى کــه کردنــدمى فکــر هقضــی تئــورى جنبــه روى بیشــتر بودن

ــا اســت؛ اســالم بــه مشــروط ســلطنت مــراد مشــروط ســلطنت شــودمی  شــیخ و خصــ بــه کشــور، داخــل علمــای امّ

 رأى بــه مشــروط را مشــروطه ســلطنت از مــراد و کننــدمى اســتفاده ســوت فضــا ايــن از کســانى کــه ديدنــدمی اللّهفضــل

 از حرکـت ايـن کـه بردنـدپی نـورى اللّهفضـل شـیخ همچـون یکسـان خـاطر همینبـه. داننـدمی مطلـق، طـور به مردم،

 ٔ  سـايه در اسـالم احکـام کـه ودبـ ايـن آنـان ٔ  خواسـته ابتـدا از زيـرا اسـت؛ شده منحرف خواستند،مى آنان که مسیرى

 هبـ کـامالً قضـیه حرکـت، انحـراف بـا لـیکن شـود، کوتـاه کشوراسـالمى از دشـمنان دست و کند پیدا تحقق مشروطیت

 بــه ٔ  منزلــه بــه توانســتمی امــر ايــن و کردنــد پیــدا نفــوذ جنــبش ايــن در هــاآن ايــادی و دشــمنان و گرديــد عکــ 

 .باشد اسالمی احکام شدن س رده فراموشی

ــا رو، ايــن از ــوری، اللّهفضــل شــیخ هــاىتالش ب ــر کــه رديــدگ تصــويب زمــان آن در ایمــادّه ن ــد آن، اســاس ب  در باي

 مغـايرت صـورت رد و کننـد بررسـی را مجلـ  مقـررات کـه باشـند داشـته وجـود اول طـراز علمـاى از نفـر پنج مجل 

 بـود نـوری اللّهفضـل شـیخ ویسـ از بزرگـی خـدمت امـر ايـن. سـازند خـارج اعتبار حیّز از را آن شرع، با هاآن از يک هر

 مشروطیت، نهضت تا
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 در مشـروعه ٔ  وطهمشـر کـه بـود جـا مـینه از. نشـود منحـرف اسـالم مسـیر از و نیفتـد غربزدگـان دامـن در کلـى، به

 قیـد حـذف بـرای ایهانـهب دنبـال بـه کـه اهلل،فضـل شـیخ نظـر مخـالفین امـا گرديـد، مطـرح مطلقـه ٔ  مشـروطه برابر

 .ساختندمی وارد اصطالح اين بر را اشکاالتی بودند، مشروعه

 میــرزاى چــون بزرگــانى کــالم تکیــه هــم روزهــا درآن. داشــت وجــود نیــز «آزادی» بحــ  در رويکــرد اخــتالف همــین

 هـدف. آورنـد دسـت بـه ار خـود آزادی مـردم و شـود برداشـته فشـار و اختنـاق ايـن بايـد کـه بـود اين ديگران يا نايینى

ــان ــه آن ــود مشــخ  خــوبی ب ــود ايــن مرادشــان و ب ــد کــه ب ــم از مــردم باي  از و مســتبد حکومــتِ هــاىرحمىبى و ظل

ــى و شــمالى ٔ  همســايه هــاىدخالت و تصــرفات ــ ، در. شــوند دآزا غرب ــق واق ــ از آزادی متعل ــان، ددي ــم، از آزادى آن  ظل

 دىآزا مرادشـان غربـى، فرهنگـى ٔ  مايـه آن بـا هـا،زدهغرب امـا ديـن؛ از آزادى نـه بـود اسـتعمار و اسـتبداد ظلم، حکام

 نهايـت رد. کردنـدمی مطـرح ار ديـن و اسـتعمار از آزادى شـعار لـیکن بودنـد، اسـتعمار عامـل هـاآن. بـود دين مقابل در

 اسـتبداد بـا مبـارزه و مشـروطیت ىبـرا کـه کسـى گرديـد، محکـوم اعـدام بـه نـورى اللّهفضل شیخ که کشید آنجابه کار

 .اردد شرف «غربى جمعىِ استبداد» اين بر قاجارى استبداد که ديد عمل در ولی بود، کرده قیام

 اسالمی انقالب گیریشکل در مشروطیت انحراف ٔ  بازدارنده نقش. 5
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 ارث بـه شـروطیتم نهضـت از آن از برخـی کـه مشـکالتى بـا خـود، سیاسـى حرکـت مسـیر در( اهلل رحمـه)خمینى امام

 و دىدلسـر حالـت يـک آمـد، وجـود بـه مشـروطیت جريـان در کـه انحرافـاتی و تحـوالت از بعـد. بود مواجه بود، رسیده

 باعـ  امـر ايـن. ودبـ آمـده وجـود بـه پشـیمانى حالـت آنـان از بعضـى بـراى حتـی و آمـد پديد روحانیت در سرخوردگى

 به چه حال سیاسى، هاىفعالیت متن در و بودند حاشیه در و کنار و گوشه در که علمايى از بسیارى شد

 ﴾ 209 صفحه ﴿

 تر،مقــدس رکتــىح ديگــر کــه گرفتنــد را ســلبى نتیجــه ايــن نداشــتند، حضــور مخــالف، عنــوان بــه يــا و موافــق عنــوان

 صـورت آمـد، وجـود هبـ زمـان آن بـزر  مراجـ  و هاشخصـیت دسـت بـه کـه مشـروطیتى نهضت از ترقوى و ترروشن

 مسـیر هـازادهتقی همچـون افـرادی و درفتنـ دار بـر هااهللفضـل شـیخ ام ـال کـه شـد آن حرکـت آن ٔ  نتیجه. گیردنمی

 .کردند منحرف را

 و کــرد پیــدا اجرو انیونروحــ از برخــی میــان در پهلــوى دوران در خصــو  بــه پشــیمانی، و ســرخوردگی وضــعیت ايــن

 هـایحرکت بـه سـبتن رو، ايـن از. باشـد نشـده واقـ  جريـان ايـن تـثيیر تحـت نحـوی بـه که شدمی يافت کسی کمتر

 درس تـاريخ از بايـد هکـ داشـتند تثکیـد زمـان آن بـزر  علمـای از برخـی حتـی. آمـد وجود به ناامیدی از حالتی سیاسی

 اقتضـا فراسـت و هوشـیارى و اسـت خـورده فريـب فـردی شـود، سـىسیا هـاىحرکت وارد کـه ک  هر و گرفت عبرت

 .نکنند استفاده وتس آنان از ديگری کسان بعدها تا ننمايند جريانات اين وارد را خود افراد که کندمی

 بـود الزم چیـز هـر از بـلق امـا. کـرد آغـاز را خـود اسـالمى سیاسـى حرکـت( اهلل رحمـه)خمینی امام ناامیدی، جوّ آن در

 گـردن بـر شـرعی هوظیفـ يـک کـ  هـر کـه کنـد تقويـت را تفکـر ايـن و بشـکند را مـوج ايـن فراست و تدبیر با او تا

ــواننمی و دارد خــود ــا ت ــن ب ــد بلکــه برداشــت، شــرعى وظــايف از دســت توجیهــات، و تفســیرها اي ــه آن از باي  ٔ  تجرب

 بینـىپیش خـوبى بـه هـم( اهلل رحمـه) امـام. نگیرنـد دسـت در را عرصـه کـارانفريب بـود مراقـب و بـرد سـود تاريخی

 بـردارىبهره خـود نفـ  بـه داشـه خـون از تـا کـرد خواهنـد تـالش و دارنـد وجـود طلبىفرصت عناصر چنین که کردمى

 وارد فعـال بسـیار بايـد وحانیـتر داشـت بـاور او. دانسـتنمی خـود شـرعی تکلیـف بـه عمـل از مان  را امر اين اما کنند،

 شـود تقويـت مـردم نمیـا در چنـان اسـالمى افکـار تـا سـازد روشـن مـردم بـرای را مىاسال فکرى مبانى و شود میدان

 هــاىفعالیت مــورد در کــه هناامیدانــ تفکــر ايــن بــا مبــارزه. نمانــد بــاقى هــاغربزده سوتاســتفاده بــراى جــايى ديگــر کــه

 متدينین بر و روحانیت بر سیاسى
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 شــناخته کمتــر آن قــدر متثســفانه ولــی داد، انجــام( اهلل رحمــه)امام هکــ اســت کارهــايى تــرينمهم از يکــى بــود، حــاکم

 را سـکوت و کردنـد خطـر احسـاس خـود ديـن بـه نسـبت مـردم کـه آمـد پـیش شـرايطى خداوند، ياری با البته. شودمى
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 حرکـت بـزر ، مراجـ  خصـو  بـه و روحـانیون، اک ـر و باخـت رنـگ ناامیدکننـده تفکـر آن نیز تدريج به ندانستند؛ روا

 .کردند تثيید را امام

 کــه داشــت قــرار یتمشــروط دوران غربزدگــان دســت در مطبوعــات نــام بــه ابــزاری کــه،آن ديگــر توجــه قابــل ٔ  نکتــه

 ٔ  پشـتوانه و زمینـه بررسـی رو،ايـن از. دهنـد تغییـر مشـروطیت اصـل بـه نسـبت را مـردم ذهنیت طريق، آن از توانستند

ــه آن فکــری ــردم ســترسد در کــه ک یراالنتشــارى هاىروزنام ــرار م ــ از گرفــت،مى ق  اســت؛ برخــوردار خاصــی تاهمی

 کـه را اسـتبدادى حکومـت ايـن و کردنـد تقويـت نیـز را پهلـوى حکومـت کـه بودنـد مطبوعـات همان نهايت در چراکه،

 کـه اسـت بـديهی. خواندنـد همشـروط بـود، تـررحمبى و سـختگیرتر هـم قاجـار اسـتبدادى حکومـت از مراحل بعضى در

 آسـانی، ايـن بـه یـرد،گ دسـت در را آن از بخشـى حـداقل يـا مطبوعـات بـود توانسـته روحانیت مشروطیت، زمان در اگر

ــار اســالم و شــدنمى منحــرف مشــروطیت مســیر ــاد ســانىک دســت در مطبوعــات کــار عمــالً. شــدنمى زده کن  کــه افت

 رسـید،می مشـام بـه ينـىد داعتقـا از بـويی آنـان از هـم اگـر و نداشـتند کـارى و سـر اسـالم با و داشتند غربى تفکرات

 مسـايل بـه ىکـار و بـود شخصـى مسـايل بـه مربـوط فقـط کـه دينـى يعنـی بـود؛ سـکوالر ديـن يک اساس بر اعتقاد

 .نداشت اجتماعى و سیاسى

 کنــد،یم تصــوّر یماســال انقــالب وقــوع بــه نســبت بازدارنــده یعــامل را مشــروطه در انحــراف کــه بــاال، نظــر بــرخالف

 بـود، یاسـالم البانقـ آن، ینهـاي امـدیپ و جـهینت کـه بـود یحرکتـ آغـاز مشـروطه، نهضـت کـه گماننـد نيـا بر یبرخ

 ديیـتث را نظـر دامکـ شـما اسـت؟ داشـته یاسـالم انقـالب یروزیـپ قبـالِ در ینقشـ چـه نهضـت نيـا شما، نظر از حال،

 .ديساز مطرح زین خود دوستان با را مسثله نيا د؟یکنیم
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 ریگینتیجه و خالصه. 5

 توانسـته و بـوده عـدیب پیامـدهای و آيـار دارای کـه اسـت اجتمـاعی هـایحرکت جملـه از ايـران، ٔ  مشروطه نهضت. 1

 .باشد بازدارنده شینق است ممکن نقش اين که هرچند کند، ايفا نقش خود از بعد اجتماعی هایحرکت در است

ــام. 2 ــريم قی ــاکو، تح ــت تنب ــر در مقاوم ــازات براب ــای و امتی ــتعماری، قرارداده ــايی اس ــاعی هاینارس ــی و اجتم  و سیاس

ــت، و نیــتروحا قیــام موجــب قاجــار دولتمــردان هایســتمکاری و هــاطلبیفزون و اقتصــادی،  تثســی  درخواســت و ملّ

 .گرديد مردم علیه حکومت هایبیدادگری از جلوگیری برای عدالتخانه

ــات. 3 ــان اشــتراك رغمعلــی کــه، گرفتنــد شــکل مشــروطیت دوران در مختلفــی جريان  در آزادی وجــود ضــرورت در آن

 دادن غربــی رنــگ و ايــران کــردن دمــوکراتیزه دنبــال بــه غربزدگــان داشــتند؛ آن کیفیــت در اساســی اختالفــات جامعــه،
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 دنبـال بـه بودنـد، آمـده تنـگ بـه مسـتبد و خودکامـه درباريـان اسـتبداد و سـتم و ظلـم از که مردم ٔ  توده بودند، آن به

ــد دورانديشــی و آگــاه افــراد ديگــر، گــروه و گشــتندیم وضــعیت ايــن از رهــايی  عناصــر ٔ  توطئــه بــه نســبت کــه بودن

 فــدا را جانشـان حتــی شـدند حاضــر هـاآن هـدايت و مــردم کـردن روشــن راه در و دادنـد نشــان حساسـیت خودفروختـه

 .کنند

ــذا اســت؛ شــده حــذف آن موصــوف کــه اســت صــفتی «مشــروطه» ٔ  واژه. 4 ــدا در ل ــرای صــفت ابت  قــیلت ســلطنت ب

 مشــروط را مشــروطه از مــراد علمــا و روحــانیون. آمــد وجــود بـه زمینــه ايــن در اختالفــی مــدتی از پــ  لــیکن شـد،می

ــودن ــه ب ــام ب ــالم احک ــتند،می اس ــا دانس ــانغرب ام ــراد زدگ ــروطه از م ــر را مش ــه وطمش ــت و رأی ب ــردم خواس  م

 .پنداشتندمی

 اسـت، داشـته اسـالمی انقـالب گیریشـکل قبـال در ایبازدارنـده نقـش نظـر، يـک از مشـروطه، نهضـت در انحراف. 5

 يک داد، رخ مشروطیت جريان در که انحرافاتی از بعد زيرا
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 کـه شـد گرفتـه لبىسـ نتیجـه ايـن و آمـد وجـود بـه بـزر  علمـای حتـی و روحانیت میان در ناامیدی و دلسردی حالت

 آن بــزر  مراجــ  و هاشخصــیت دســت بــه کــه تىمشــروطی نهضــت از ترقــوى و ترروشــن تر،مقــدس حرکتــى ديگــر

 افـرادی و رفتنـد دار بـر هااهللفضـل شـیخ ام ـال کـه شـد آن حرکـت آن ٔ  نتیجـه. گیـردنمی صورت آمد، وجود به زمان

 بـه گرفتنـد، شـکل مشـروطه دوران در کـه مطبوعـاتی همـین همچنـین. کردنـد منحـرف را مسـیر هـازادهتقی همچون

 .شدندمی اجتماعی هایحرکت و هاجنبش تقويت از مان  وقت، مانحاک دست در ابزاری عنوان

 دارای اســت، طهمشــرو نهضــت در انحــراف از پــ  اســتبدادِ پیامــدهای از يکــی کــه رضــاخان، ديکتــاتوری حکومــت. 6

 آن هــایويژگی از رخــیب بعــد، درس در خــاطر همینبــه. اســت بیشــتری تثمــل نیازمنــد کــه اســت خاصــی هــایويژگی

 .گرفت خواهد قرار خوانندگان ديد عر م در دوران
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 پرسش. 6

 .دهید توضیح کدامند؟ مشروطه نهضت پیدايش عوامل. 1

 جريــان کـدام هايــتن در و داشـتند رويکردهـايی چــه ،«آزادی» ٔ  مسـثله قبـال در مشــروطه دوران مختلـف جريانـات. 2

 گرفت؟ دست در را امور زمام
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 .نمايید تبیین مشروطه جريان رد را نوری اهللفضل شیخ نقش. 3

 شد؟ واژه اين از هايیاستفاده سوت چه مشروطه نهضت طول در چیست؟ «مشروطه» از مراد. 4

 .کنید تبیین اسالمی انقالب گیریشکل در را مشروطیت در انحراف ٔ  بازدارنده نقش. 5

 بیشتر ٔ  مطالعه برای منابعی. 7

 عبـرت، نشـر: تهـران نـوری، اهللفضـل شـیخ زنـدگی و زمـان سـرخ؛ نـدگیز سـبز، ٔ  انديشه علی، ،(منذر) ابوالحسنی. 1

 .1380 ،1چ

 .1377 ،2چ اسالمی، انقالب اسناد مرکز: تهران ،2و 1 ج ايران، روحانیون نهضت علی، دوانی،. 2

 .1372 ،2چ فتار،گ نشر: تهران ،1ج اسالمی، انقالب تا مشروطه از ايران تاريخ روزشمار باقر، عاقلی،. 3

ــدين،جالل ســید دنی،مــ. 4 ــاريخ ال ــران، معاصــر سیاســی ت ــر: قــم ،1ج اي ــه وابســته المیاســ انتشــارات دفت  ٔ  جامعــه ب

 [.تابی] ،3قم،چ ٔ  علمیه ٔ  حوزه مدرسین

ــی،. 5 ــی، نجف ــیجريان موس ــفه و شناس ــی ٔ  فلس ــاريخ در سیاس ــر ت ــران، معاص ــهد اي ــر: مش ــیف دفت ــور و رهنگ  ام

 .1379 ،1چ رضوی، اسالمی علوم دانشگاه دانشجويی

 ﴾ 215 صفحه ﴿

 رضاخانی دیکتاتوری دوران :یازدهم درس 

 : بتواند درس انيپا از پ  که رودیم انتظار دانشجو از

 دهد؛ ارائه اسالم جهان در الئیک هایدولت ايجاد های زمینه از تحلیلی. 1

 نمايد؛ تبیین را رضاخان داخلی هایسرکوب. 2

 .دهد توضیح را آن پیامدهای و متفقین توسط ايران اشغال. 3

 ﴾ 216 صفحه ﴿

 ﴾ 217 صفحه ﴿
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 مغــز از کــه خردانــهبی هــایحرف آن... . نــدارد ارزش ســیاه پــول يــک داده، رضــاخان ديکتــاتوری دولــت کــه دســتوری

 و مانــد، خواهــد کـه خداســت قـانون فقــط و شـد، کهنــه و پوســید بـود، کــرده تـراوش( رضــاخان) سـوادبی ســرباز يـک

 (89.)کندنمی کهنه را آن روزگار تصرف دست

 مقدمه. 1

 بـه را قـوا لّکـ فرمانـدهی رضـاخان، رسـید، انجـام بـه انگلـی  کمـک بـا کـه ش، 1299 اسـفند سـوم کودتای از پ 

 بعـد سـال 16 تـا و نشسـت سـلطنت تخـت بـر. ش 1304 مـاه آذر در بعـد، سـال چنـد او. شد س ه سردارِ و گرفت دست

 تاريـک، دوران يـنا در. برخاسـت جنـگ بـه اسـالم ديـن بـا ديکتـاتوری، اعمـال طريـق از و کـرد سـتم ايـران مردم بر

ــايعی شــاهد ــوديم وق ــثيیر هامــدت کــه ب ــران ٔ  جامعــه در را خــود ت ــه درس، ايــن در و،ر ايــن از. گذاشــت برجــای اي  ب

 انقـالب بـروز هایمینـهز از جـام  تحلیلـی بتـوان آن اسـاس بـر تـا شـد خواهد اشاره مذکور دوران مهم وقاي  از بخشی

 .داد ارائه اسالمی

 اسالم جهان در الئیک دولتهای ايجاد هایزمینه. 2

 دنیـا برتـر هایقـدرت از و داشـت فـراوان شـوکتی خـود روزگـار در اسـالمی، حکـومتی ٔ  منزلـه بـه ع مـانی، ام راتوری

 ايران مرزهای به سوی يک از حکومت اين قلمرو. رفتمی شمار به

 ﴾ 218 صفحه ﴿

 را افريقـا شـمال از هايیقسـمت و نزديـک خـاور و عربـی خاورمیانـۀ از بزرگـی هـایبخش و ازحجـ و عـراق و رسیدمی

 مرزهـای تـا و شـدمی اروپـا در بالکـان ٔ  جزيـره شـبه از ایعمـده هایقسـمت شـامل ديگـر سوی از و گرفتمی بر در

 شــد،می طــرف شــوروی بــا اگــر کــه بــود دوَلــی از يکــی ع مــانی دولــت( »90.)داشــت امتــداد اتــريش، پايتخــت ،«ويــن»

 اشسـیطره کـه بـود اسـالمی دولـت يـک ع مـانی دولـت. نبودنـد او میـدان حريـف دوَل سـاير زد،می زمین را او گاهی

 مـان  را حکـومتی چنـان حضـور کـه اسـتکباری و اسـتعماری هایقـدرت امـا( 91.)«را غـرب تـا شـرق از تقريبـاً بود گرفته

 بـزر  ام راتـوری خـود، نـامرئی و مرئـی شـگردهای بـا تـا کوشـیدند يدنـد،دمی مسـلمانان هایسـرمايه و مناب  چ اول

                                                           
 .271   االسرار، کشف خمینی، اهللروح. 89

 .841  ]: تهران[ ،... آمريکا آفريقا، آسیا، ٔ  درباره کلیاتی شامل: جهان کامل جغرافیای شاملويی، اهللحبیب. 90

 .375   ،1ج ،(هانامه و شرعی اجازات احکام، ها،مصاحبه ها،پیام بیانات،) امام ٔ  صحیفه ،(اهلل رحمه)خمینی امام. 91
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 هـدف ايـن بـه نیـز سـرانجام و کننـد تجزيـه خـود بـه وابسـته و کوچـک هـایدولت به را آن و ب اشند هم از را ع مانی

 .آمدند نائل خود

 ايشـان. گذاشـت امامـ سیاسـی و اجتمـاعی و فکـری حیـات بـر شـگرفی تـثيیر بـزرگش، ابعـاد بـا دردنـاك ٔ  واقعه اين

ــادآوری ضــمن ــاره اســتعمارطلب، هــایدولت توســط مســلمین ذخــاير غــارت ي ــن نقــش ٔ  درب  تضــعیف در هــادولت اي

 :فرمايدمی چنین اسالمی هایدولت

 را ذخـاير شـودنمی کـرد؛ ایچـاره شـودنمی ای،قـوی ايـن بـه[ ع مـانی دولـت] اسـالمی دولـت اين با که ديدند هاآن»

 بسـیار دول بـه را ع مـانی دولـت کردنـد تجزيـه کردنـد، پیـدا غلبـه ـ بسـاط آن بـا ـ جنـگ آن در کـهاين از بعد برد،

 قـرار جمهـوری رئـی  يـا دادنـد قـرار سـلطانی يـا دادنـد قـرار امیـری يـا هـم، هـاآن از يـک هر برای. کوچک کوچک

 (92.)«هاآن ٔ  قبضه در بیچاره ملّت و ها،چیمستعمره ٔ  قبضه در هاآن دادند؛

 سـاختن متالشـی در سـعی الئیـک هـایدولت جـايگزينی الگـوی از گیـریبهره بـا بیگانـه هایقـدرت ترتیـب، ايـن به

 ٔ  بازمانده ٔ  م ابه به ترکیه، در که طور همان و داشتند مذهبی نیروهای

 ﴾ 219 صفحه ﴿

 ايـران دينـی سـیِسیا اجتمـاعی هـایحرکت و هانهضـت رسـاندند، قـدرت بـه را «آتـاتورك» ع مـانی، عظیم ام راتوری

ــز را ــه نی ــی الگوهــای ســوی ب ــهملّی و لیبرال ــدمی ســوق گرايان ــز نهايــت در و دادن ــا کوشــیدندمی نی ــی ت  ئیــک،ال دولت

 تثسـی  و میـرپنج رضـاخانِ آمـدن کـار روی بـا کـه نیسـت جهـتبی. آورنـد کـار سـر بـر را رضـاخان دولـت همچون

 اقـدامات بـا سـو، يـک از هرضاشـا. شـد آشـکار اسـالم، بـا مبـارزه ش، 1304 آذرمـاه در پهلـوی ٔ  نشـاندهدست سلطنت

ــرای عــزاداری مجــال  برگــزاری ممنوعیــت و حجــاب کشــف فرمــان صــدور همچــون عنــادآمیزی  علیه)داسیدالشــه ب

 مـان  کشـور، فضـای در شـديد نـاقاخت ايجـاد و مخالفـان سـرکوبیِ بـا ديگـر سوی از و کرد،می مبارزه اسالم با( السالم

 .شدمی اعتراضی و انتقاد هرگونه

 کـه افتنـدي رشـد یاسـالم یهانیسـرزم در گانگـان،یب ٔ  نشـانده دسـت یهـاحکومت ،یع مـان دولـت ٔ  هيـتجز از پ 

ــت ــاتورك حکوم ــترک در آت ــت و هی ــاخان حکوم ــا در رض ــه از راني ــاآن ٔ  جمل ــود ه ــآ. ب ــتوانیم اي ــه دی ــ ب  از یبرخ

 هيـتجز را متعـدد مـوارد خـود، دوسـتان بـا وگوگفـت رد. داشـتند را یمشـابه تیوضـع کـه دیکن اشاره گريد یهاحکومت

ــتحل و ــکن لی ــآ. دی ــا اي ــوارد، ني ــرا اســتعمارگران شــوم ٔ  نقشــه از یحــاک م ــتجز یب ــآ ســت؟ین اســالم جهــان ٔ  هي  اي

 د؟یدانینم یاسالم بالد در تفرقه و تشتت جاديا یراستا هر را یکنون يیایجغراف یهایمرزبند

                                                           
 .همان. 92
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 رضاخان ومتحک مهم ويژگی داخلی، هایسرکوب. 3

ــان از ــان هم ــه زم ــاخان،زمام ک ــور رض ــت در را ام ــت، دس ــد درصــدد گرف ــا برآم ــا ت ــرکوب ب ــردم س  هایهضــتن و م

 ٔ  مســتبدانه رهــایرفتا بــا مختلفــی، هــای عرصــه در رو، ايــن از. نمايــد مســتحکم را خــود قــدرت موقعیــت اجتمــاعی،

 از را پهلـوی ژيـمر مـدتی تـا طريـق، ايـن از و گذاشـت پـای زيـر را ايـران مـردم مشـروع و اساسـی هـای آزادی خود،

 خواهـد اشـاره مسـتبدانه هایسیاسـت ايـن مختلـف هـایقالب از برخـی بـه جـااين در. نمـود حفظ جدی آسیب هرگونه

 .شد

 ﴾ 220 صفحه ﴿

 خواهانهآزادی و دينی هایحرکت سرکوب ـ الف

ــ  ــای از پ ــوم کودت ــفند س ــتبداد ،1299 اس ــران در اس ــت اي ــد تقوي ــاخ و گردي ــا انرض ــرکوب ب ــاگروه س ــراد و ه  اف

 واکـنش بـا شـدت بـه لفمخـا سـخن کمتـرين رو، ايـن از. نمايـد مسـتحکم را خـود موقعیـت تـا کرد تالش خواهآزادی

 معـهجا در بنـدوباریبی يجتـرو بـه اعتـرا  در ايـران متـدين مـردم کـه زمـانی حتـی. گرديـدمی مواجه زمان آن دولت

 مکــان آن در و پرداخــت آنــان عــام قتــل بــه مشــهد، گوهرشــاد مســجد در رژيــم آن کردنــد، اعتــرا  رضــاخان توســط

 .رساند شهادت به را معترضان از زيادی گروه مقدس،

 يکـی نیـز آنـان لـیکن برخاسـتند، مبـارزه بـه او اسـتبداد بـا کـه بودنـد خواهـانیآزادی رضـاخان، يـافتن قدرت زمان در

ــ  ــری از پ ــرکوب ديگ ــد س ــان و فشــار. گرديدن ــاعیا و سیاســی خفق ــان در جتم ــه رضــاخان زم ــو اوج ب ــید دخ  و رس

 .گرديدمی همراه حکومت سرکوبگر نیروهای شديد سرکوب با مخالفت، ترينکوچک

ــارزات منشــث کــه اســت کســانی از يکــی مــدرس حســن ســید اهللآيــت ــه مب ــد رضــاخان علی ــن در ودخــ و گردي  راه اي

 و اســتبداد بــا مبــارزه بــرای بــود، زمــان آن اســیسی ٔ  عرصــه در آزادمــردان از يکــی کــه او. برداشــت بزرگــی هایقــدم

 صـغیر، اسـتبداد اندور در مـدرس. نمـود ايفـا اساسـی نقشـی انگلـی  اسـتعمار شکسـتن درهـم نیـز و رژيم ديکتاتوری

ــار در ــاج کن ــا ح ــوراهلل آق ــفهانی، ن ــه اص ــور ب ــت منظ ــروطه تقوي ــالش خواهانمش ــادی ت ــاما زي ــل در و داد نج  مقاب

ــه،اقبال ــاکم الدول ــتب ح ــفهان دمس ــتادگی اص ــرد ايس ــ . ک ــتح از پ ــران ف ــروزی و ته ــ پی ــام خواهان،روطهمش  صمص

 مردمـی عتراضـاتا سـبب بـه لـیکن. برآمـد مـدرس جملـه از روحـانیون تبعیـد درصـدد اصـفهان جديـد حـاکم السلطنه،

 .بازگردانند خويش سرای به تبعید از را او گرديدند ناچار

 نقــوانی وضــ  از داشــت، عهــده بــر را قــوانین بــر نظــارت اول طــراز مجتهــد عنــوان بــه دوم ٔ  دوره مجلــ  در کــه او

 عمل به جلوگیری افراد حقوق ٔ  کنندهتباه قوانین نیز و شرع مغاير
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 ﴾ 221 صفحه ﴿

 نیـز را تهـران مـردم ینماينـدگ سـمت نظـارتی، ٔ  وظیفـه بـر عـالوه ملـی، شـورای مجل  سوم ٔ  دوره در وی. آوردمی

 يــاری بــا جــاآن در و کــرد مهــاجرت کرمانشــاه بــه اول، جهــانی جنــگ در يــرانا اشــغال دلیــل بــه و داشــت عهــده بــر

. گرديـد دولـت ايـن اوقـاف و عدلیـه وزيـر او و داد تشـکیل را ملـی موقـت دولـت اشـغالگران، با مقابله منظور به ملّیون،

 و فقــه  تــدري مشــغول ســاالر ســ ه ٔ  مدرســه در و بازگشــت تهــران بــه مــدرس اول، جهــانی جنــگ پايــان از پــ 

 .گرديد اصول

 شـدت بـه بـود، کـرده منعقـد انگلـی  بـا الدولـهويوق دولـت کـه ،1919 ننگین قرارداد با که بود کسانی جمله از مدرس

 درصـدد انگلـی  دولـت ر،قاجـا شـاه احمـد مقاومـت نیـز و هاشخصـیت ديگـر و او مخالفـت با نیز سرانجام. بود مخالف

 بـه الزم، هایزمینـه نمـودن فـراهم و کودتـا يـک بـا را رضـاخان یجـهنت در و افتـاد شـاه احمـد بـرای مناسـبی جانشین

 را رضـاخان یدنرسـ قـدرت بـه بلکـه کنـد، فـروکش را مـدرس مخالفـت نتوانسـت امـر ايـن. آورد کـار سـر بـر او جای

 را زنـدان رنـج راه ايـن رد مـدرس. برخاسـت مخالفـت بـه امـر ايـن بـا شـدت بـه و دانسـتمی بیگانگـان نفـوذ از ناشی

 .کرد تحمل

 مبـارزه بـه انگلـی  اراسـتعم و رضـاخان اسـتبداد بـا همچنـان و يافـت راه مجلـ  بـه نیـز بعـدی هـایدروه در مدرس

 انـداخت وحشـت بـه را رضـاخان امـر همـین. دادمـی قـرار امـور جريـان در را مـردم آتشین، هایسخنرانی با و برخاست

 و روحانیـت عظـیم نیـروی کـه بـود کسـانی از مـدرس. بـردارد خـود پـای پـیش از را مـان  ايـن بـود درصـدد همواره و

 شــکل مردمــی عظــیم هــایحرکت نتیجــه در و داد ســوق انگلــی  اســتعمار و رضــاخان اســتبداد بــا مقابلــه بــه را مــردم

ــه او، فیزيکــی حــذف درصــدد رژيــم رو، ايــن از. گرفــت ــا 7 در مــدرس. برآمــد ممکــن، طريــق هــر ب  راه در 1305 نآب

 مـدرس نـام فـتم،ه مجلـ  انتخابـات در. گرديـد مجـروح و گرفـت قـرار مسـلحانه ٔ  ملـهح مـورد س هساالر، ٔ  مدرسه

 رضـا! دهـد تصـا اخ خـود بـه را رأی يـک نتوانسـته حتـی او کـه شـد اعـالم و گرديـد حـذف مردم منتخبان ستیل از

 از و نکرد اکتفا هم اين به خان
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 و ديانـت جـدايی و شـد مواجـه مـدرس منفـی جـواب بـا هـم بـاز لیکن نکند، دخالت سیاست در ديگر تا خواست مدرس

 1307 مــاه مهــر 16 در مخــالف نیروهــای ســرکوب ٔ  ادامــه در رژيــم، مــثموران ســرانجام،. دانســت نــاممکن را سیاســت

 را او روز چنـد از پـ . نمودنـد زنـدانی بـرده، مشـهد بـه را او شـتم، و ضـرب از پـ  و ريختنـد مـدرس منـزل به شبانه
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 دهـم در سـرانجام کـهاين تـا بـرد سـر بـه تبعیـد در سـال ناـه وی. دادنـد اسکان نظامی پادگان در موده،ن تبعید خواف به

 (93.)رساندند شهادت به زهر با کاشمر در را او 1316 ماه آذر

 کـه یاگونـه بـه ذارد،گـ شينمـا بـه فشـار و اختنـاق از مملـوّ طیمحـ کيـ در را آزادمـرد کيـ از يیالگـو مدرّس، دیشه

 چـه شـما نظـر از. باشـد هجامعـ گـريد اقشـار و نیمسـؤول ت،یـروحان یبـرا یاارزنـده سرمشـق توانـدیم او شمن و رفتار

 یهـاويژگی خـود، دوسـتان بـا وگوگفـت در داشـت؟ نگـه زنـده را او امیـپ و اديـ کـه داشت وجود مدرّس در يیهایژگيو

 .ديببر یپ او منا و ادي یماندگار رمز به و ديینما یبررس مختلف ابعاد در را مدرّس

 (السالم علیه)سیدالشهدا عزاداری مجال  برپايی من ِ و روحانیت سرکوب ـ ب

 کـه شـد گذاشـته ايـن ربـ بنـا داشـت، سلسـله ايـن بنیانگـذار کـه سـتیزىدين موضـ  جهـت به پهلوى، تاريک عصر در

. شـود حـذف کلـى بـه ايـ ادهد شـکل تغییـر ديـن بـه وابسـته مؤسسـات کلیه و شود حذف جامعه از روحانیت نهاد اصوالً

 پوشــیدن رديـد،گ ممنـوع( السـالم علیـه) سیدالشـهدا عـزادارى عنــوان بـه حتـى مـذهبى مجـال  تشـکیل رو همـین از

 و آيـار روزوزبـهر کـه بـود طبیعـى سیاسـت، ايـن بـا. شـد تعطیـل دينـى مـدارس و گرديـد یتلقّـ جـرم روحانیـت لباس

 لباس يا و شدند نشینخانه يا دينی عالمان رو، اين زا. شود ضعیف جامعه در روحانیت و دين نمودهاى
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 محـدود، بسـیار و مخفـی طـور بـه گاهى،گـه و شـدند مشـغول بـازار در اىسـاده هاىشـغل به گذاشته، کنار را روحانیت

 .دادندمى تشکیل درس و موعظه جلسات

 دلیـل بـه لـیکن فـت،يا بهبـود دينـی مـدارس عیتوضـ و کـرد تغییـر شـرايط انـدکى ،1320 شهريور جريان از پ  البته

 .شود گذاشته بنیان نو از روحانیت تا بود الزم آن، از قبل ٔ  دهه دو هایسرکوب

 گوهرشاد مسجد ٔ  فاجعه و حجاب من ِ قانون ـ ج

 در او. بکشـاند ايـران مرزهـای درون بـه را کشـور آن سـکوالر نظـام داشـت تصـمیم ترکیـه، بـه سـفر از پـ  رضاخان

 و هاجشــن و مجــال  منظــور بــدين. دهــد رواج کشــور در را غــرب رســوم و آداب گرفــت تصــمیم آتــاتورك، از پیــروی

 یفرنگـ کـامالً پوشـش بـا افـراد سـاختن متحدالشـکل سیاسـت مختلـف، شـهرهای در و گرديـد برگـزار مکرری جلسات

 صــحن در 1314 مــرداد 29 در ـ مقـدس مشــهد در و ســاخت فـراهم را اعتراضــات ٔ  زمینــه امـر همــین. شــد پیگیـری

                                                           
 . 27 ـ 3   تاريخ، ٔ  زنده اسناد روايت به مدرس حسن سید اهللآيت شهید تاريخی، اسناد بررسی مرکز. 93
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 شـهادت بـه را معترضـان از زيـادی تعـداد رضـاخان مـثمورين امـا. برخاسـتند اعتـرا  بـه جماعتی نیز گوهرشاد مسجد

 .نامید اوباش و اراذل از جمعی خود، های رسانه در را واقعه آن شهدای و رساندند

 ايـن ابتـدا در. گرديـد مطـرح نرضـاخا توسـط فضـايی چنـین در کـه بـود مهمـی مسـايل از نیـز حجاب کشف ٔ  مسثله

 شـاه دختـران و زنـان و شـد برپـا جشـنی مقـدماتی، دانشسـرای در 1314 دی 27 در کـهاين تـا نداشـت پیشرفتی مسثله

 جـدی طـور بـه حجـاب کشـف از سـخن ديگـر مجـال  در و مجلـ  آن در. شـدند حاضـر آن در حجـاب بدون وزرا و

 تـا کردنـد تـالش رذيالنـه، اعمـال انجـام و حـب  و ارعـاب و تهديـد بـا حتـی و درآمـد اجرا به عمل در و گرديد مطرح

 در چنـین ايـن را خـود دختـران و زنـان تـا نبودنـد حاضـر مـردم ٔ  تـوده گـاههیچ امـا. برنـد پـیش را خـود سیاسـت اين

 (94.)دهند قرار ديگران ديد معر 
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 آن پیامدهای و متفقین توسط ايران اشغال. 4

 ايـران اشـغال بـرای ایبهانـه دنبـال بـه کـه متفقـین امـا کـرد، طرفـیبی اعـالم دوم، جهـانی جنگ زآغا از ايران دولت

 لـیکن کنـد، اخـراج را ايـران مقـیم هـایآلمانی پـنجم چهـار کـه خواسـتند ايـران دولـت از 1320 تیـر 28 و 4 در بودند،

 هزينـه، پرداخـت بـا تـا دادنـد پیشـنهاد انآنـ ديگـر بـار. کـرد رد را خواسـته اين طرفی،بی سیاست اعالم با ايران، دولت

 شـد سـبب امـر همـین. شـد رد ايـران سـوی از نیـز درخواسـت ايـن لـیکن دهنـد، عبور ايران از را خود جنگی تسلیحات

 درخواســت مقابــل در ايــران دولــت چــون کــه کننــد اعــالم شــوروی و انگلــی  ســفیران ،1320 شــهريور 3 روز در تــا

 قــوای. اندشــده ايــران خــاك وارد انگلــی  و شــوروی نیروهــای اســت، گرفتــه پــیش در مبهمــی هایسیاســت متفقــین

 شـوند، مواجـه ايـران ارتـش جـدی مقاومـت بـا کـهآن بـدون و شـدند ايـران وارد مختلفـی مناطق از شوروی و انگلی 

 مقاومـت تـرك فرمـان 1320 شـهريور 5 در سـرانجام. درآوردنـد خـود تصـرف بـه را ايـران خـاك از زيـادی هایقسمت

 (95.)پیوستند هم به شوروی و انگلی  نیروهای و گرديد ابال  نظامی واحدهای ٔ  کلیه به

 آخــرين و رضــاخان ســربازان کردنــد، خــالی را میــدان کــه کســانی اولــین واقعــه، ايــن در کــه،آن توجــه جالــب ٔ  نکتــه

 در. شـدندمـی محسـوب ديکتـاتور آن دشـمن تـرينسرسـخت کـه بودنـد روحـانیونی ماندنـد، بـاقی صحنه در که کسانی

 شـده عجـین دربـار پـول بـا پوستشـان و گوشـت و کردنـدمـی ارتـزاق دسـتگاه اين از سال، سالیان که کسانی زمان، آن

 کـه روحـانیتی همـان امّـا کردنـد؛ خـالی را میـدان زود خیلـی نداشـتند، ديکتـاتور بـه عشـق و هـدف به ايمان چون بود،

                                                           
 .243   ،1ج ايران، معاصر سیاسی تاريخ مدنی، الدينجالل سید. 94
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 لحظـه آخـرين تـا اسـالمی کشـور ايـن از حفاظـت بـرای نیـز ايـام آن در بـود، شـده واق  دستگاه اين ستم و ظلم مورد

 .داد ادامه خود مقاومت به و ماند باقی میدان در

  غالگراناش برابر در سدی عنوان به که بود روحانیون، مقاومت بارز ٔ  نمونه کاشانی اهللآيت
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ــد، هجــوم او ٔ  خانــه بــه 1322 خــرداد در انگلــی ، نیروهــای رو همــین از. ايســتاد  او دســتگیری بــه قموفــ ولــی بردن

ــدند ــه او. نش ــارزات ب ــی مب ــود مخف ــه خ ــا داد ادام ــهاين ت ــتانه در ک ــات ٔ  آس ــ ٔ  دوره انتخاب ــتگیر اردهمچه ــد دس  و ش

 نگــه زنــدان در مچنــانه او و گرديــد حــذف نماينــدگان فهرســت از او نــام وی، بــه تهــران مــردم بــاالی رای رغمعلــی

 .شد آزاد دوم، جهانی جنگ ايانپ با کهاين تا شد داشته

 15 در ضـاخانر تهـران، سـمت بـه آنـان حرکـت و شـوروی و انگلـی  نیروهـای توسـط ايـران اعظـم قسمت اشغال با

 .گرديد تبعید موري  ٔ  جزيره به آن از پ  و کرد واگذار ولیعهد به را سلطنت امور و داد استعفا 1320 شهريور

 بـه را کشـور کـلّ ،یمقـاومت گونـهچیه بـدون ،ینظـام فـراوان زاتیـتجه بـا یحکـومت اسـت ممکـن چگونه شما نظر به

ــنما میتســل گانگــانیب ــآ د؟ي ــه رضــاخان یسرســ ردگ اي ــ ب ــه او ارادت و  یانگل ــار آن ب ــوانینم را درب ــامل ت ــرا یع  یب

 آن و بـود افتـهي انيـاپ  یانگلـ یبـرا رضـاخان مصـرف خيتـار کـه ديـريپذیم را لیـتحل نيا شما ايآ دانست؟ او سقوط

 ود؟ب رانيا در خود یاستعمار اهداف کردن دنبال یبرا یگريد یروین ازمندین استعمارگر قدرتِ

 گیرینتیجه و خالصه. 5

 1304 آذرمـاه در و گرديـد دارعهـده را قـوا کـلّ فرمانـدهی ،1299 اسـفند سـوم انگلیسـی کودتـای از پـ  رضاخان،. 1

 .داد قرار خود ٔ  سیطره در را کشور سال 16 و کرد آغاز رسماً را خود استبدادی حکومت

 مقتــدر دولــت اشــیفروپ از پــ  اســالم جهــان در الئیــک هــایدولت تشــکیل راســتای در رضــاخان، الئیــک دولــت. 2

 در آنـان فـوذین نیروهـای توسـط و گرفـت شـکل اسـتعماری هایقـدرت طريـق از سیاسـت ايـن. گرفت شکل ع مانی

 .شد دنبال مختلف کشورهای
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 هایسـرکوب طريـق از را کشـور در اختنـاق و فشـار ايـران، نمـودن الئیـزه در اساسـی نقشـی ايفـای برای ضاخان،ر. 3

 .گرديدند وبسرک ديگری از پ  يکی مردمی هایقیام و هاحرکت رو،اين از. نمود حاکم داخلی
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 دينـی مراکـز بـه تعـر  و حجـاب منـ  قـانون همچـون قـوانینی رضـاخان جامعـه، از زدايـیدين سیاست راستای در. 4

 .افزود داخلی اختناق و فشار بر طريق، اين از و داد قرار خود کار دستور در را

 ايـن بـه رضـاخان، ومـتحک پايـانی دوران در و بودنـد ايـران اشـغال درصـدد همـواره جهانی، جنگ طول در متفقین،. 5

 از مقاومــت متــرينک بــدون را، کشــور زا مختلفــی بخشــهای ايــران، اســتراتژيک منــاطق اشــغال بــا و آمدنــد نائــل امــر

 .درآوردند خود کنترل تحت رضاخان مثموران سوی

 اســتعفا بــه مجبــور نرضــاخا تهــران، ســمت بــه انگلیســی و روســی نیروهــای رویپــیش و ايــران اشــغال ٔ  ادامــه بــا. 6

 .ردس  شاه محمدرضا خود، فرزند به بیگانه، هایقدرت هماهنگی با را امور زمام و گرديد
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 پرسش. 6

 ايـن ايـران در نمودنـد؟ ئیـزهال را ع مـانی مقتـدر حکومـت از مانـده جـا بـر اسـالمی هـایدولت چگونه استعمارگران،. 1

 گرديد؟ آغاز چگونه حرکت

 آمد؟ نائل خود هدف به حد چه تا و بود چه سرکوب و فشار محیط ايجاد از رضاخان هدف. 2

 .نمايید شريحت را آن پیامد و رضاخان حکومت واکنش درآوردند؟ ودخ اشغال به را ايران متفقین چرا. 3

 بیشتر ٔ  مطالعه برای منابعی. 7

 .1377 ،2چ اسالمی، انقالب اسناد مرکز: تهران ،2و 1 ج ايران، روحانیون نهضت علی، دوانی،. 1

 .1372 ،2چ فتار،گ نشر: تهران ،1ج اسالمی، انقالب تا مشروطه از ايران تاريخ روزشمار باقر، عاقلی،. 2

ــوچهر، محمــدی،. 3 ــروری من ــر م ــارجی سیاســت ب ــران خ ــوی دوران اي ــا پهل  ســلطه، تحــت نظــام در گیریتصــمیم ي

 .1377 ،1چ میزان، نشر و دادگستر نشر: تهران

ــدين،جالل ســید مــدنی،. 4 ــاريخ ال ــران، معاصــر سیاســی ت ــر: قــم ،1ج اي ــه وابســته المیاســ انتشــارات دفت  ٔ  جامعــه ب

 [.تابی] ،3قم،چ ٔ  علمیه ٔ  حوزه مدرسین

ــ وزارت انتشــارات و چــاپ ٔ  مؤسســه: تهــران اســالمی، انقــالب تکــوينی ســیر جــواد، منصــوری،. 5  ،2چ خارجــه، ورام

1375. 
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 اسالمی انقالب ٔ  اولیه هایجرقه  محمدرضاشاهی؛ سیاه دوران : دوازدهم درس 

  :بتواند درس انيپا از پ  که رودیم انتظار دانشجو از

ــدامات. 1 ــم اق ــوی رژي ــام زدودن در پهل ــایارزش و احک ــالمی ه ــره از اس ــه ٔ  چه ــري را جامع ــه و حتش  را آن ٔ  نتیج

 نمايد؛ تبیین

 دهد؛ نشان قم ٔ  علمیه ٔ  حوزه تقويت در را( اهلل رحمه)خمینی امام نقش. 2

 کند؛ ذکر جامعه در اسالمی احکام پیشبرد در را اسالم فدائیان جمعیت اقدامات. 3

 نمايد؛ تحلیل را 1332 مرداد 28 کودتای وقوع لعل. 4

  نمايد؛ تبیین را شاه محمدرضا حکومت از آمريکا دولت جدی حمايت علل. 5

 در را آن یپیامـدها و کنـد تشـريح را شـاه محمدرضـا حکومـت سـوی از ارضـی اصـالحات طـرح شـدن مطـرح علل. 6

 دهد؛ نشان جامعه

ــاد. 7 ــالتی هــایانجمن ٔ  اليحــه مف ــازگو را تــیوالي و اي  شــاه محمدرضــا دوران رد را آن تصــويب پیامــدهای کــرده، ب

  نمايد؛ بیان

 نمايد؛ تحلیل را آن بر مترتب بعدی وقاي  نموده، ارزيابی را شاه سفید انقالب. 8

 دهد؛ نشان را خرداد 15 قیام هایبازتاب و ها زمینه. 9

 . دهد توضیح کاپیتوالسیون مورد در. 10
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 کجـای در. نبـود سـازگار نیـز بودنـد مطلـ  خـوبی بـه ايـران اوضـاع از کـه کسانی انتظارات و الگوها با حتی انقالب اين

 يـک علیـه انقـالب يـک ٔ  پـرآوازه و پرشـور سـردمدار افتـاده، جـا مـذهب يـک رهبـر کـه بـود شـده ديـده قبالً جهان

ــت ــلطنتی حکوم ــود؛ س ــاکمی ش ــه ح ــدعی ک ــت م ــود حقانی ــد و خ ــا شپیون ــته ب ــی ٔ  گذش ــرزمینش مل ــت و س  حقانی

 تســلیحات دالر میلیاردهـا بــه مجهـز حکـومتی کــه بـود ديــده کسـی قـبالً کجــا در. بـود خــويش اصـالحی هایبرنامـه
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 در چنـین ايـن بـود، اسـتفاده ٔ  آمـاده نیـز هـاآن ٔ  همـه قاعـدتاً کـه آشـکار و مخفـی پلـی  مسـلح، نیروهـای نظامی،

 (96)درآيد؟ پای از اعتصابات و وسی  و همگانی راتتظاه متناوب، هایشورش با مواجهه

 مقدمه. 1

. رسـید درضاشـاهمحم نـام بـه پهلـوی خانـدان از يکـی حکومـت بـه نوبـت رضاخان، ديکتاتوری حکومت شدن س ری با

 رقــم ایگونــه بــه طيشــرا امــا کنــد، نبــالد را خــويش پــدر ٔ  زدايانهاســالم و مســتبدانه هایسیاســت خواســتمی نیــز او

 هایجرقـه تـا شـد سـبب مـرا همـین و گرديـد روحانیـت و مـردم سـوی از هـايیبازتاب منشث هاسیاست همین که خورد

ــه ــالب ٔ  اولی ــالمی انق ــان در اس ــاه زم ــکل محمدرضاش ــرد، ش ــد گی ــتیزیاسالم هرچن ــاخان س ــان رد رض ــل زم  از قب

 .است نبوده تثيیربی اسالمی نهضت ٔ  اولیه هایحرکت گیریشکل در نیز محمدرضا حکومت

 ﴾ 232 صفحه ﴿

 بخشـی دارد جـا سـالمی،ا انقـالب ٔ  اولیـه هایزمینـه ايجـاد در شـاه محمدرضـا دوران حـوادث ٔ  ويـژه جايگـاه به نظر

 اسـالمی انقـالب یـروزیپ در مکتـب، و اسـالم جايگـاه ترتیـب، بـدين و يابـد اختصـا  مـذکور وقـاي  به نوشتار اين از

 ٔ  نقطــه تــا گرفــت دخواهــ قــرار اشــاره مــورد( اهلل رحمــه)خمینی امــام نهضــت ٔ  اولیــه مــوج درس ايــن در. يابــد نمــود

 دوران ايـن در کـه وقـايعی تـرينمهم. گـردد ملمـوس کتـاب ٔ  خواننـده بـرای پـیش از بـیش اسـالمی انقـالب آغازين

 .گرفت خواهد ارقر اشاره مورد درس اين در کرد،می جلب خود سوی به را نظرات ديگری چیز هر از بیش

 پهلوی حکومت سوی از اسالمی هایارزش و باورها تضعیف. 2

 برگـزاری بـا سـو يـک از کـردمی سـعی مـردم اعتقـادات و باورهـا تضـعیف و خـود هایپايه ت بیت برای پهلوی دستگاه

 خـود و کنـد قلمـداد شـرفتهپی و مترقـی تمـدنی دارای را اسـالم از پـیش ايـرانِ هنـری، و فرهنگـی عظیم هایجشنواره

 و تبــاهی مايــه را رانايــ بــه اســالم فرهنــگ ورود ديگــر ســوی از و. بخوانــد پیــروز فرهنــگِ نآ شايســتۀ خلــفِ نیــز را

. آورَد وارد ايـران عیِشـی فرهنـگ ٔ  پیکـره بـه ديگـر ایضـربه ترتیـب ايـن بـه و کنـد معرفـی باستانی تمدن اين سقوط

 هایهزينــه بــا ری،گــذاتاج مراســم ســرانجام، و ســاله 2500 شاهنشــاهی عظــیم هایجشــن ســالههمه کــه بــود چنــین

 .شدمی پا بر هنگفت

 روی. بـردمی کـار بـه خـود بقـای بـرای پهلـوی حکومـت کـه بـود راهکارهـايی جمله از نیز فحشا و فساد مظاهر تقويت

 امـر ايـن و آوردمـی همـراه بـه را دينـی غیـرت و باورهـا تضـعیف فحشـا، و فسـاد بـه ـ جوانـان ويژهبـه ـ مردم آوردن

                                                           
 . 15  ايران، انقالب هایريشه کدی،. آر نیکی. 96
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 سـوی از و شـوند اعتنـابی ـ رژيـم مخـالف تـرينبزر  منزلـه بـه ـ شـیعه مرجعیـت و ديـن به مردم که شدمی موجب

 .شدمی سازگار بسیار آن محصوالتِ و غرب فرهنگ با ایجامعه چنین نیز ديگر

ــوی حکومــت ــا کــرد تــالش پهل ــوگیری ب ــز و علمیــه هــایحوزه در تحــول و تکامــل از جل ــرار شــارف تحــت نی  دادن ق

 جامعه در اسالمی احکام و هاارزش محو سوی به گامی روحانیت،

 ﴾ 233 صفحه ﴿

 دنهـا ايـن بـه ایتـازه انجـ اجتمـاعی، حرکـت ايـن بـا و نشـد عملـی نقشـه اين اسالمی انقالب پیروزی با البته. بردارد

 .شد دمیده دينی

 جامعـه در را حشـاف و فسـاد مظـاهر تـا دادنـد صـورت یفراوانـ تـالش محمدرضاشـاه، فرزنـدش، او، تبـ  بـه و رضاخان

 يبـات ٔ  مینـهز مسـايل، نيـا بـه کشـور تیّـجمع از یمـیعظ قشـر سـاختن مشـغول بـا ق،يـطر نيـا از و دهند گسترش

 نتوانسـتند و ماندنـد اکـامن نـهیزم نيـا در خـود یهااسـتیس در آنـان چـرا شـما، نظـر بـه. سـازند فراهم را خود حکومت

 همـراه بـه را يیهـازتاببا چـه و بـود چـه رانيـا در یاسـتیس نیچنـ تبعـات کننـد؟ تکـرار رانيـا در را آتاتورك ٔ  تجربه

 .دینیبنش وگوگفت به خود دوستان با نهیزم نيا در داشت؟

 قم علمیه ٔ  حوزه تقويت. 3

 معــارف گســترش تضــرور و نداشــت امکــان علمیــه هــایحوزه احیــای بــدون( اهلل رحمــه)خمینی امــام سیاســی حرکــت

 بـه ابتـدا همـان از هکـ( اهلل رحمـه)خمینی امـام. گرديـدمی احسـاس شـدت، بـه وسـیعی، سـطح يـک در اسالمى عظیم

ــش ــیم نق ــاحوزه عظ ــن در ه ــت اي ــی جه ــرده پ ــود، ب ــمان ب ــود چش ــدين را خ ــمت ب ــوف س ــاخته معط ــود س ــام. ب  ام

 نیـاز شـان،يا نظـر از و دانسـتنمی کـافی سیاسـی حرکـت آغـاز بـرای را قـم در زمـان آن روحـانىِ بزر  هاىشخصیت

 اهللآيـت جـز کسـى وا و آورد وجـود بـه را محـوريتی و گیـرد دسـت بـه را روحانیـت حرکـت بتوانـد هک بود شخصیتی به

 ،آمـده قـم بـه بروجـرد از ايشـان تـا سـاخت فـراهم را مقـدماتى خـود، دوسـتان کمک به امام. نبود( اهلل رحمه) بروجردى

 دســت بــه را روحانیــت پــرچم و نــدکن گــذارىپايه را اىقــوی ٔ  علمیــه هــاىحوزه ضــمن، در و کننــد ســکونت جـاآن در

 .گیرند

 وجه هیچ به او ولى نبود، متمرکزمؤير مرجعیت درايجاداين امام اندازه به ک  شايدهیچ

 ﴾ 234 صفحه ﴿
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 امـام هـا،حوزه اجتمـاعی رشـد رمنظـو بـه قـم، در بروجـردى اهللآيـت مرجعیـت ت بیـت از پ . ساختنمی مطرح را خود

ــز( اهلل رحمــه)خمینی ــه نی ــه و پرداخــت درس و بحــ  جلســات تشــکیل ب ــن علمــى بنی ــتتقو را حــوزه اي  آرام آرام و ي

 در حـال هـر بـه. دنماينـ تـرويج را اجتمـاعى و سیاسـى گـرايش بـا اسـالمى صـحیح فکـر کـه کـرد تربیت را شاگردانى

 نـدهآي کادرهـاى اصـطالح بـه و شـاگردان تقويـت و حـوزه علمـى بنیـه تقويـت بـه امـام بروجـردى، اهللآيت حیات طول

 .پرداخت اسالمى حکومت

 اسالم فدائیان جمعیت گیریشکل. 4

 سیاسـى ٔ  گیـزهان گرديـد، تثسـی  صـفوی نـواب مجتبـی سـید توسـط کـه اسـالم، فـدائیان انقالبـی جمعیـت ٔ  انگیزه

ــود، محــ  ــه حرکــت بلکــه نب ــان ٔ  اولی ــک آن ــى حرکــت ي ــود محــ  دين ــواب. ب ــال در نجــف در کــه صــفوی ن  ح

ــیالت ــی تحص ــود دين ــود، خ ــ  ب ــاهده زا پ ــه ٔ  مش ــروی ٔ  مقال ــه در کس ــات، ٔ  روزنام ــه اطالع ــایعنط آن در ک  ه

 مرتـد بـه نسـبت نـواب اناطمینـ از پـ . آمـد ايـران بـه کسـروى بـا مبـارزه منظـور بـه بود، شده زده اسالم به فراوانی

 ارهدربـ را خـدا حکـم رفـتگ تصـمیم داشـت، زمـان آن بـزر  علمـای از برخـی بـا که هايیتماس از پ  نیز و او بودن

 يـک رهبـر ايـ و سیاسـى شخصـیت يـک نیـز کسـروى و نبـود سیاسـى حرکـت يـک کسروی قتل بنابراين. کند اجرا او

 .نبود خا  حزب

 مـدنى آهللآيـت و امینـى ٔ  عالمـه همچـون بـزر  علمـاى از بسـیارى بـا کـه انسـى دلیـل به سو، يک از صفوی، نواب

 روحـى، خـا  هـاىژگىوي بـودن دارا ٔ  واسـطه بـه سـو، گـردي از و بـود گرفتـه فـرا خوبی به را اسالمى معارف داشت،

 از پـ  رو،ايـن از ؛بـود برخـوردار منکـر از نهـی و معـروف بـه امـر ٔ  فريضـه بـه عمـل برای الزم شهامت و شجاعت از

 .کرد ترور را کسروی و پوشاند عمل ٔ  جامه آن به شرعی، ٔ  وظیفه تشخی 

 ملی نهضت سرکوبی برای وی. بود آرارزم قتل اسالم، فدائیان جمعیت ديگر مهم اقدام
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ــران، ــه اي ــان آن در ک ــه زم ــود اوج ب ــیده خ ــود، رس ــیار ب ــالش بس ــردمی ت ــن از. ک ــفند 16 در رو، اي ــل ،1329 اس  خلی

 از يکــی انگلیســی اســتعمارگران ترتیــب، ايــن بــه و رســاند قتــل بــه را او جمعیــت ايــن اعضــای از يکــی ـ طهماســبی

 ٔ  سـايه در. سـاخت فـراهم نفـت صـنعت شـدن ملـی بـرای را زمینـه امـر همـین و دادنـد دست از را خود داخلی عوامل

 و افتــاد هـراس نفـت صـنعت شـدن ملـی مخالفـان و خیانتکــاران دل در کـه بـود جمعیـت ايـن اعضـای هایمجاهـدت

 شـدن ملـی نهضـت امـر همـین و شـدند زمینـه ايـن در مـردم بـا همراهـی بـه مجبـور داشتند، خود جان از بیم که آنان

 زمـان، آن مجلـ  نفـت کمیسـیون کـه بـود قـرار ايـن از جريـان. داشـت همـراه بـه 1329 اسفند 29 در را نفت صنعت

 را نفـت صـنعت شـدن ملـی تـا گرديـد ناچـار فضـايی چنـین تحـت داشـت، قـرار مصـدق محمـد دکتـر آن رأس در که
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 مثموريــت شــدن، ملــی صــلا اجــرای ٔ  شــیوه تعیــین بــرای کــه بخواهــد مجلــ  از گزارشــی ضــمن و نمايــد تصــويب

 تصــويب را گــزارش اســفند 29 در ســنا مجلــ  و اســفند 24 در هــم شــورا مجلــ . نمايــد تمديــد مــاه دو را کمیســیون

 .گرديد ملی سال پنجاه از پ  ايران نفت صنعت و کرد

 دیشــه یمعرفـ بـا کننــدیم تـالش کشـور داخـل در خــا ، احـزاب و هـاگروه بـه وابســتگان از یبرخـ حاضـر، حـال در

 نيـا نقـش گـر،يد یسـو از و برنـد سـؤال ريـز را آنـان یانقالبـ حرکـت ست،يترور عنوان به او همراهان و یصفو نواب

 خيتـار فيـتحر قيـطر زا سـندگان،ينو از دسـته نيـا شـما، نظـر بـه. نـدينما انکـار نفـت صنعت شدن یملّ در را تیّجمع

 آنـان یهااسـتدالل ايـآ .ديـآور دسـت بـه را آنـان ٔ  ادلـه و اسـتدالالت کننـد؟یم دنبـال را یهـدف چه ،یاسالم انقالب

 .ديشو ايجو زین را دوستانتان نظر نهیزم نيا در سازد؟یم قان  را شما

 1332 مرداد 28 کودتای. 5

 نیز و ددادن صورت کاشانی اهللآيت رهبری به مبارز روحانیت و مردم که هايیرشادت با
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 بـار بـه نفـت صـنعت شـدن ملـی نهضـت آرا،رزم رسـاندن قتـل بـه در اسـالم فـدائیان جمعیـت انقالبی اقدام ٔ  سايه در

ــ . نشســت ــه و آن از پ ــال ب ــدرت دنب ــافتن ق ــردم ي ــای و م ــذهبی، نیروه ــر م ــد دکت ــا مصــدق محم ــت رأی ب  اک ري

 حمايـت مـورد را مصـدق دولـت کاشـانی اهللآيـت رهبـری بـه مـردم ٔ  تـوده. رسـید وزيرینخست به مجل  نمايندگان

 تیـر 25 در ناگـاه بـه امـا. هسـتیم مصـدق دولـت اقتـدار اوج شـاهد دوران ايـن در خـاطر همینبـه و دادنـدمی قرار خود

 بـا مشـورت دونبـ وی، او، بـه جنـگ وزارت تفـوي  بـر مبنـی شـاه سـوی از مصـدق درخواسـت رد دنبال به و ،1331

 سـاخت فـراهم قـوام احمـد آمـدن کـار ویر بـرای را زمینـه امـر همـین و داد اسـتعفا خـود سمت از نهضت، سران ديگر

 .گرديد تثمین انگلی  و آمريکا ٔ  خواسته ترتیب بدين و

 ٔ  نتیجـه در و پرداخـت قـوام ماهیـت افشـای بـه داشـت عهـده بـر را مردمـی هـایحرکت رهبـری کـه کاشانی اهللآيت

 دسـته کشـتار دلیـل بـه را قـوام احمـد شـورا مجلـ  و شـد حاصـل مـردم بـرای بزرگـی پیـروزی سال، آن تیر 30 قیام

ــه ديگــر ســوی از و شــناخت االر فــی مفســد جمعــی، ــارات مصــدق دکتــر ب  ســؤال انتصــابات امــا. داد ماهــه 6 اختی

 و مــردم میــان در دولــت موقعیـت تضــعیف بــه منجــر روحانیـت بــا ضــديت سیاســت و تیـر 30 از پــ  مصــدق برانگیـز

 حـال عـین در و مشـفقانه ٔ  نامـه و کـرد منحـل را مجلـ  وی کـه شـد کشـیده جابـدان کـار. گرديـد مذهبی نیروهای

 ـ انگلیسـی کودتـای بـرای زمینـه سـرانجام و. داد قـرار اعتنـايیبی مـورد را کاشـانی اهللآيـت مرداد 27 ٔ  دهنده هشدار
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 زاهـدی کودتـا، انجـام بـا( 97.)کـرد فـروکش مردمـی نهضـت کودتـا ايـن بـا و گرديـد فـراهم 1332 مـرداد 28 آمريکايی

 آن از و بازگشــت ايــران بــه نیــز شــاه و گرديــد بازداشــتگاه راهــی مصــدق و گرفــت دســت در را وزيرینخســت منصــب

 . درآمد اجرا به ايران در انگلی  و آمريکا هایسیاست پ 

 ﴾ 237 صفحه ﴿

 پهلـوى خانـدان هغاصـبان عمـر بـر سـال 25 و گرديـد سـرنگون زمـان آن قـانونى دولـت مـرداد، 28 کودتـای تحقـق با

 کودتـا، نيـا تحقـق در ماشـ گرفـت؟ کودتـا نيـا از تـوانیم را یناشـدن فرامـوش یهـادرس چه شما رنظ به. شد افزوده

  خود دوستان با نهیزم نيا در د؟یدانیم لیدخ را یعوامل چه

 .دیکن وگوگفت

 شاهنشاهی به شمسی هجری تاريخ تغییر. 6

 اصـیلِ فرهنـگ احیـای نـام بـه باسـتان، نايـرا در پادشـاهی هایسلسـله ٔ  پیشـینه خوانـدن افتخـارآمیز با پهلوی رژيم

 نمــاد و مدينــه بــه کــهم از( وآلــه علیــه اهلل صــلى)اسالم پیــامبر هجــرت مبنــای بــر کــه را کشــور رســمی تــاريخِ ايــران،

 پیونــد ٔ  نشــانه هبــ شاهنشــاهی ٔ  ســاله 2500 تــاريخ اســاس، ايــن بــر. داد تغییــر بــود، ايــران در اســالم ديــن رســمیت

 بـه ،(پهلـوی رژيـم حکومـت هایسـال) 35 عـدد افـزودن بـا اسـالم، از پـیش پادشـاهی هایسلسـله بـا پهلوی سلطنت

 هـایکتاب جملـه از گرفـت؛ صـورت فراوانـی هـایتالش نیـز وضـ  ايـن ت بیـت بـرای. شـد تبـديل ايران رسمی تاريخ

 نايـ بـر ار هايشـانرنامهب و اخبـار جمعـی هایرسـانه رسـید؛ چـاپ بـه شاهنشـاهی تـاريخ با همگی درسی، غیر و درسی

 .رسیدمی يبت به جديد تاريخ با دولتی و رسمی اسناد تمام و کردندمی پخش اساس

 ايران به انگلی  و آمريکا سوی از ملی امنیت دکترين ٔ  ارائه. 7

 ٔ  گســترده مصــرف ربــازا نیــز و طبیعــی سرشــار منــاب  همچنــین و خاورمیانــه ٔ  منطقــه در ايــران اســتراتژيک موقعیــت

ــاز از آن ــه را ورکشــ ايــن ديرب ــ  و توجــه کــانون ب ــه هایقــدرت طم  و هاکشــیشکرل. بــود ســاخته بــدل بیگان

 .مدعاست اين گواه ايران در هاامريکايی و هاانگلیسی ها،پرتغالی ها،روس هایجويیمداخله

 ﴾ 238 صفحه ﴿

 بـود، ايـران در اندهنشـدست حکـومتی آوردن کـار رویِ ها،هـدف ايـن بـه رسـیدن بـرای راه ترينهزينـهکم و ترينکوتاه

 کودتـای از پـ . رسـید قـدرت بـه پهلـوی رژيـم ـ انگلسـتان ويژهبـه و ـ بیگانه هایقدرت تالش با اساس همین بر و
                                                           

 .510 ـ 463  ،1ج ايران، معاصر یاسیس تاريخ مدنی، الدينجالل سید. 97
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 ايــن گرفتنــد، دســت در را پهلــوی رژيــم عنــان و شــدند هاانگلیســی جــايگزين هــاامريکايی عمــالً کــه نیــز، مــرداد 28

 .بود ديگر هایقدرت برخی و جديد ابرقدرت دست تآل همچنان ايران حکومت و يافت ادامه وض 

 زنیـ و کننـد حفـظ رژيـم نفـ  بـه را رانايـ داخلـیِ امنیـت توانسـتندمی بیگانـه هایقـدرت اگـر گذشت، آنچه به توجه با

 يعنـی يافـت؛می تحقـق هـاآن ٔ  گانهسـه اهـداف بخشـند، ارتقـا الزم حـد تـا را پهلـوی دستگاه سیاسی و نظامی قدرت

 و گشـودندمی محصوالتشـان یبـرا بزرگـی مصـرف بـازار و يافتنـدمی سـلطه ايـران سرشـار معـادن و مناب  بر سويی از

ــوی از ــر س ــتندمی ديگ ــق از توانس ــروی طري ــامی نی ــران، نظ ــام اي ــایحرکت تم ــالم ه ــتقالل و خواهانهاس  را طلبانهاس

 .سازند متوقف و سرکوب

 در) فـارس خلـیج از انگلسـتان نیروهـای خـروج از پـ  و شـد خـابانت منطقـه ژانـدارم ٔ  منزلـه بـه ايران که بود چنین

 «ظفــار» ٔ  منطقــه در فراگیــر شــورش ســرکوب( 98.)گرفــت قــرار آن عهــده بــر منطقــه امنیــت مســؤولیت ،(1350 ســال

 زمینــه ايــن در پهلــوی حکومــت اقــدامات جملــه از د،یــانجام طــول بــه( 1354ـــ1352) ســال دو تــا کــه عمــان، کشــور

 (99.)بود

 حفــظ بــرای دبــو معتقــد ـ امريکــا وقــت جمهــور رئــی  ـ کنــدی. اف جــان نیــز، ايــران داخلــیِ یاســتس ٔ  حــوزه در

 و امريکـا هـایدولت نظـورم ايـن بـه. شـود مردمـی هـایقیام مـان  کـه گیرد صورت اقداماتی بايد پهلوی رژيم موقعیت

 هـدف تـثمین ضـمن کـه کردنـد ئـهاار ايـران دولـت بـه «ملّـی امنیـت دکترين» عنوان با ایچندگانه هایطرح انگلستان

 چندجانبۀ مناف  فوق،
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ــان اســتعماری ــز را آن ــرآورده نی ــرح( 100.)ســاختمی ب ــایانجمن ٔ  اليحــه و ارضــی اصــالحات ط ــالتی ه ــی، و اي  از واليت

 .شد خواهد اشاره هاآن به که است دکترين اين مفاد

 ارضی اصالحات طرح ـ الف

ــ  ــت از پ ــیم رحل ــزر ، زع ــت حضــرت ب ــی اهللآي ــه)بروجردی العظم ــروردين در(اهلل رحم ــاه ف ــت. ش 1340 م  حکوم

 کــار بــه دســت و جســت بهــره بــود، شــده ايجــاد شــیعه پرقــدرت و متمرکــز مرجعیــت در کــه بزرگــی خــأل از پهلــوی
                                                           

 .560 ـ 559   ،1 ج فردوست، حسین ارتشبد خاطرات: پهلوی سلطنت سقوط و ظهور فردوست، حسین. 98
 .56   همان،. 99

 شـد، اجـرا ايـران در پهلـوی محمّدرضـا دسـت بـه کـه را ملّـی امنیـت دکتـرين از فقـره شـانزده خـود، خـاطرات کتـاب در فردوست حسین. 100

 (.287ـ282   ،1 ج فردوست، حسین ارتشبد خاطرات: پهلوی سلطنت سقوط و ظهور فردوست، حسین) است هبرد نام
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 عنـوان بـه آن پهلويـاز محمّدرضـا کـه ارضـی، اصـالحات طـرح. شـد ملّـی امنیـت دکتـرين هـایطرح اجرای و تصويب

 و امريکـا دولتمـردان هایسیاسـت جملـه از کـرد،می يـاد ايـران ملّـت نجـات راه در خـود افتخـارات تـرينزر ب از يکی

ــان خصــو به ــدی .اف ج ــود کن ــدافعان( 101.)ب ــن م ــرح، اي ــدف ط ــراری را آن ه ــاوات برق ــدن و مس ــایزمین بازگردان  ه

ــاورزی ــه کش ــاحبان ب ــلی ص ــا؛آن اص ــی ه ــاورزانِ يعن ــتکش، کش ــدمی زحم ــدن و خواندن ــدمی وي ــا دادن ــرای ب  آن اج

 .گیردمی فراوان رونقی ايران اقتصاد و کشاورزی

 العظمـــی اهللآيـــت رحلـــت از پـــ  مـــاه ده ـ 1340 مـــاهدی 20 تـــاريخ در ارضـــی اصـــالحات طـــرح ســـرانجام

ــاهلل رحمــه)بروجردی ــه ـ( ــثت تصــويب ب ــت هی ــا. رســید دول ــدی ام ــ  چن ــن اجــرای از پ ــرخالفِ درســت طــرح، اي  ب

 رهــا را روستاهايشــان و هــازمین ناچــار بــه رفتــهرفته و شــدند فقیرتــر روز بــه روز کشــاورزان آن، رانِطرفــدا شــعارهای

 نـابود کوتـاه مـدتی در ايـران کشـاورزی ترتیـب ايـن بـه. بردنـد پنـاه شـهرها بـه درآمد کسب و کار يافتن برای و کردند

 (102.)شد کشور اصلی واردات جزو گوشت، و گندم و گشت
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 نـان آوردن سـتد بـه بـرای مـردم کـه سـازد فـراهم ایزمینـه نظـام، سـاختن متالشی برای که است اين دشمن الشت

 قـان  و کـوشسـخت مـانمرد آن بـا را، میلیـونی 60 کشـور يـک کـه بـود نخواهـد ایساده کار البته. بمانند معطل خود

 رغـمعلـی کـرد واهـدخ تـالش دشـمن حـال، هـر بـه. بیندازنـد روز ايـن بـه غنـی، منـاب  و خیـزحاصل هایخاك آن و

 ایتـازه ٔ  نقشـه وزر هـر هـدف، ايـن بـه رسـیدن بـرای و کنـد محتـاج خـود شب نان به را مردم يروت، همه اين وجود

 در شــد، یشــنهادپ ايــران بــه آمريکــا ســوی از پهلــوی، رژيــم زمــان در کــه ارضــی اصــالحات ٔ  برنامــه. کشــید خواهــد

 شـدن الـکم نويـد و شـد گذاشـته آن بـر ارضـی اصـالحات اسـم ظـاهر در هرچنـد. اسـت بـوده هـدف همـین راستای

 آمريکـا بـه کشـور و مـردم سـاختن محتـاج بـرای شـده طراحـی پـیش از ایبرنامـه واقـ  در لـیکن شـد، داده کشاورزان

 .بود

 طـرح ايـن. کـرد يکـاآمر محتـاج نـان، ٔ  تهیـه بـرای را بـود غـالت ٔ  کننـده صادر خود که کشوری طرح، اين سرانجام،

 طــرح، همـین یکنلـ گرديــد، مطـرح محـروم ٔ  طبقــه و کشـاورزان بـه کمــک نـام بـه و فريبنــده، ظـاهری بـا ابتـدا، در

 مکـانیزه و زر بـ مـزارع ٔ  تهیـه بـرای ایسـرمايه کـه کسـانی زيـرا بـود؛ کشـور کشـاورزی سـاختن ويران برای دامی

 .گرديدند فدا طرح اين در نداشتند، کشاورزی کردن

                                                           
 .274 ـ 273   همان،. 101

 .275 ـ 273 همان،. 102
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 واليتی و ايالتی انجمنهای ٔ  اليحه ـ ب

 ٔ  اليحــه علـم،. رسـید وزيرینخســت بـه امینـی، دکتــر از پـ  عَلَـمامیراســداهلل. ش1341 تیرمـاه در بعـد، ماهشـش

 «اسـالم» قیـد طـرح، ايـن ٔ  نامهتصـويب مـتن در. رسـاند تصـويب بـه و بـرد کابینـه بـه را واليتی و ايالتی هایانجمن

ــه از ــرايطِ جمل ــدگانانتخاب ش ــوندگانانتخاب و کنن ــذف ش ــده ح ــود ش ــین( 103.)ب ــوگندنامه همچن ــانِ ٔ  س ــردم منتخب  م

 ترتیب اين به. بود تغییريافته نیز ملّی شورای درمجل 
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ــه بودنــد شــده موظــف نماينــدگان  توجیــه البتــه( 104.)کننــد يــاد قســم «آســمانی کتــاب» بــه قــرآن، بــه ســوگند جــای ب

 کلیمـی مسـیحی، مـذهبیِ هـایاقلیت از مـردم منتخـب نماينـدگان برخـی چـون کـه بـود اين اليحه مدافعان و طراحان

 بايـد سـوگندنامه مـتن بـرای بنـابراين. معناسـتبی قـرآن بـا سـوگند بـه آنـان سـاختن موظـف بـود، خواهند زرتشتی يا

 ٔ  زمینـه ترتیـب ايـن بـه و باشـد، دينـی هـر مقـدس کتـاب شـامل کـه شود انتخاب «آسمانی کتاب» مانند عامی عنوان

 پديــد نیــز «بیــان» و «ايقــان» همچــون هــايیکتاب بــه خــوردن ســوگند و بهائیــت ماننــد هايیمســلک افتنيــ رســمیت

 .آمدمی

 راه بـه بـاره ايـن در ایگسـترده تبلیغـات و کردنـد قرائـت را آن مـتن جمعـی هایرسـانه مزبـور، اليحـۀ تصويب از پ 

 خطرنـاكِ توطئـه مصـوبه، ايـن ٔ  فريبنـده و وجّـهم ظـاهر رغـم بـه کـه بـود کسـی اولـین( اهلل رحمه)خمینی امام. افتاد

ــا ايشــان. دريافــت را آن در نهفتــه ــان از کــه شــناختی ب ــهاين اصــلی طراحــانِ و بانی  دانســتمی داشــت، مصــوبات گون

 نــام برداشــتن میــان از بــرای اســت ایمقدمــه اســالمی کشــورهای ديگــر و ايــران در هــاطرح ايــن اجــرای و تصــويب

 در و مختلــف هــایراه از( اهلل رحمــه)خمینی امــام دلیــل، ايــن بــه. ســتیزدين و الئیــک ایهــحکومت اســتقرار و اســالم

 1341 مهرمـاه 16 تـاريخ در ايشـان، روشـنگری و تـدبیر بـا. کـرد مخالفـت طـرح ايـن اجرای با سخنرانی، و بیانیه قالب

 مؤسـ  حـائری، اهلليـتآ مرحـوم منـزل در علمـا ديگـر برخـی و تقلیـد مراجـ  گیریِتصـمیم و مشـورت ٔ  جلسه اولین

 (105.)شد گرفته پهلوی رژيم و دولت اقدام اين با مقابله برای ایويژه تصمیمات و تشکیل قم ٔ  علمیه ٔ  حوزه

 

                                                           
 .166   ،1ج خمینی، امام نهضت روحانی، حمید سید. 103

 .همان. 104

 .376   ،1 ج ايران، معاصر سیاسی تاريخ ،یمدن الدينجالل سید: و 172   همان،. 105
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ــام ــه)خمینی ام ــین( اهلل رحم ــا همچن ــال ب ــراف ارس ــرای تلگ ــا ب ــوی محمّدرض ــز و(106)پهل ــداهلل نی ــم اس ــويب( 107)عل  و تص

 ايشان. کرد مخالفت آن با و دخوان اساسی وقانون شرع خالف را طرح اين اجرای

 ﴾ 242 صفحه ﴿

 و کـردمی نگارینامـه ديگـر هایشهرسـتان علمـای بـرای سـحر هنگـام تـا هاشـب ناپذيرخسـتگی تالشـی با همچنین

 بــا ديگــر ســوی از( اهلل رحمــه)خمینی امــام. ســاختمی آگــاه مــاجرا ايــن اســتعماری و ســتیزانهدين هایجنبــه از را آنـان

 مـردم بـه بـاره ايـن در و داشـتبرمی پـرده مملکـت و اسـالم ضـد بـر رژيـم توطئـه از اعالمیـه، صدور و سخنرانی ايراد

 (108.)دادمی هشدار مسلمانان و ايران

 ٔ  مصــوبه علیــه انتقادهــا مــوج دينــی، علمــای صــريح هــایمخالفت و هاگیریموضــ  و امــام ٔ  وقفــهبی هــایتالش بــا

 مخالفــان بــه آمیز،تهديــد ایاعالمیــه صــدور بــا مقابــل، در نیــز عَلَــم تدولــ. گرفــت بــاال واليتــی و ايــالتی هــایانجمن

 ٔ  دامنــه گســترش و تهديــد ايــن بــه مــردم و مراجــ  امــام، اعتنــايیبی امــا( 109.)داد هشــدار اقداماتشــان عواقــب ٔ  دربــاره

 جلسـه 1341 آذرمـاه هفـتم تـاريخ در دولـت هیـثت. کـرد نشـینیعقب بـه وادار را عَلَـم سـرانجام دولت، علیه اعتراضات

 آگـاه خـود تصـمیم ايـن از را مراجـ  برخـی هـايیتلگراف فرسـتادن بـا و کـرد لغـو رسـماً را خـود مصـوبۀ و داد تشکیل

 مرجعیــت، بــرای بزرگــی پیــروزی آمــد،می شــمار بــه تــاکتیکی اقــدامی کــهآن بــا علــم، دولــت نشــینیعقب( 110.)ســاخت

 الغــا و اعتبــاربی را دولــت رســمیِ ٔ  مصــوبه رژيــم، تهديــد مرغــ بــه بودنــد توانســته آنــان زيــرا بــود؛ مــردم و روحانیــت

 (111.)سازند

 شاه سفید انقالب.  8

  و وزيرخستن جانب از واليتی و ايالتی هایانجمن انتخابات ٔ  نامهتصويب لغو از بعد روز 42

                                                           
 .78   ،1ج ،(هانامه و شرعی اجازات احکام، ها،مصاحبه ها،پیام بیانات،) امام ٔ  صحیفه ،Šخمینی امام. 106
 .80   همان،. 107
 .178  ،1ج خمینی، امام نهضت روحانی، حمید سید. 108

 .387 ـ380   ،1ج ايران، معاصر سیاسی تاريخ مدنی، الدينجالل سید. 109

 .385   همان،. 110

 شــانزدهم نامهتصــويب مقــررات کــه نمــود تصــويب دولــت هیــثت»: گفــتخبرنگاران بــا مصــاحبه در 10/7/1341شــنبه روز علــم، اهللاســد. 111

ــوط 1341 مهــر ــه مرب ــات ب ــایانجمن انتخاب ــالتی ه ــی و اي ــل واليت ــرا قاب ــود نخواهــد اج ــت. ب ــانآق از دول ــا، اي ــه علم ــظ در ک ــت حف  امنی

 (.10/7/1341 اطالعات، و کیهان هاینامهروز)« کندمی تشکر... و اندکوشیده
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ــثت ــت، هی ــدان وارد شــاه شــخ  دول ــدر محمّدرضــا. شــد می ــود، رســمی ســخنرانی پهلوي ــاهدی 19 در خ  از ،1341 م

 بـه اليحـه شـش قالـب در را خـود طـرح بـود گرفتـه تصـمیم او. گفـت سـخن «سـفید انقـالب» عنوان با جديدی طرح

 ٔ  خوردهشکسـت ٔ  مصـوبه سرنوشـتِ دچـار جديـد طـرح کـه شـود مـان  ترتیـب، ايـن بـه و بگـذارد مردم عمومی رأی

 (112.)گردد قبل

 :کرد پیشنهاد ذيل شرح به مادّه شش در را اشامريکايی پهلوی،طرح محمدرضا

 ارضـی اصـالحات قـانون اصـالحی اليحـۀ اسـاس بـر ايـران ارضـی اصـالحات تصـويب با رعیتی ـ ارباب رژيم الغای. 1

 آن؛ ملحقات و 1340 ماهدی 19 مصوب

 ايران؛ سراسر در هاجنگل کردن ملّی قانونی ٔ  اليحه تصويب. 2

 ارضی؛ اصالحات ٔ  پشتوانه منزله به دولتی کارخانجات سهام قانونی ٔ  اليحه تصويب. 3

 صنعتی؛ و تولیدی هایکارگاه مناف  در کارگران کردن سهیم قانونی اليحه تصويب. 4

 انتخابات؛ قانون اصالحی ٔ  اليحه. 5

 (113.)اجباری و عمومی تعلیمات اجرای منظور به دانش س اه ايجاد ٔ  اليحه. 6

 هـر شـدن افـزوده بـا و رسـانید اصـل 21 بـه را آن اصـول و افـزود يیبنـدها طـرح ايـن مفاد بر رفتهرفته شاه نیز، بعدها

 بـرای. پرداختنـدمی ايـران پادشـاه نبـو  تمجیـد و تحسـین بـه هاهفتـه جرايـد، و هاروزنامـه و جمعـی هایرسـانه اصل

 نـوچهرم و عصـار نصـیر آقايـان اوقـاف، سـازمان بنـد، ايـن بـر بنـا. بـود «ديـن س اه تثسی » هااصل اين از يکی نمونه

ــون ــران از ـ( 114)آزم ــروف س ــاواك مع ــثمور را ـ س ــرد م ــه ک ــه ک ــت ب ــانی تقوي ــی مب ــردم دين ــر در م ــور سراس  کش

 (115!)ب ردازند

                                                           
 .10   ،1ج ايران، معاصر سیاسی تاريخ مدنی، الدينجالل سید. 112

 .249   ،1ج خمینی، امام نهضت روحانی، حمید سید. 113

 فردوسـت، حسـین) يافـت دسـت اوقـاف رياسـت و وزيرنخسـت معاونـت بـه هويـدا دولـت در کـه بـود سـاواك اعضـای از آزمـون منوچهر. 114

 (.275   ،1 ج فردوست، حسین ارتشبد خاطرات: پهلوی سلطنت سقوط و ورظه

 .11 ـ 10   ،2 ج ايران، معاصر سیاسی تاريخ مدنی، الدين جالل سید. 115
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ــا کــه شــاه، ســفید انقــالب ــود، شــده آراســته ایفريبنــده و جــذاب شــعارهای و ادعاهــا ب ــاره ســويی از ب  احکــام از ایپ

ــه هــایدولت بیشــترِ تســلط ٔ  زمینــه ديگــر یســو از و ســاختمی مخــدوش را اســالم شــريعت ــه و بیگان  طــراح ويژهب

 مطـام  بـه ،(اهلل رحمـه)خمینی امـام نیـز بـار ايـن. سـاختمی فـراهم کشـور بـر را امريکـا يعنـی سـفید، انقـالب اصلی

 فرسـتادن بـا ايشـان. بسـت کمـر آن، خطرنـاك بـاطن ٔ  دربـاره افشـاگری بـه و( 116)بـرد، پـی شـاه سفید انقالب طراحان

 برجســتۀ علمـای و مراجـ  توانســت آنـان، بـا فـراوان هــایرايزنی و مـذهبی هایشخصـیت نــزد خـود شـاگردان و مـهنا

 موضـ  مراجـ  ديگـر و امـام ترتیـب ايـن بـه. کنـد رژيـم طـرحِ ايـن بـزر  خطرهـای متوجـه را کشـور خـارج و داخل

 مـردم اطـالع بـه... و اسـتفتائات و سـؤاالت بـه پاسـخ اعالمیـه، قالـب در مشـروح، و صـريح طـور بـه را خويش مخالف

 العظمـی اهللآيـت مرحـوم از تـوانمی کردنـد مخالفـت شـاه سـفید انقـالب بـا کـه بزرگـواری مراج  جمله از. رساندندمی

 شـرکت کردنـد، صـادر بهبهـانی آقـای مرحـوم بـا کـه مشـترکی ٔ  اعالمیـه در ايشـان. برد نام خوانساری احمد سید حاج

 (117.)کردند قلمداد زمان امام با مبارزه حکم در را شاه رفراندوم در

 و( اهلل رحمهما)وانســاریخ احمــد ســید اهللآيــت و خمینــی امــام چــون بزرگــی مراجــ  صــريح هــایتحريم رغــم بــه امــا

 رفرانــدومی. ش 1341 مــاهبهمن ششــم در رژيــم سیاســی، احــزاب از ایپــاره و مــردم اعتراضــات و هــامخالفت

ــی ــب فرمايش ــ  و داد ترتی ــالب» آن، از پ ــفید انق ــاه س ــردم و ش ــانونی را «م ــل و ق ــرا قاب ــدخوا اج ــل. ن ــلی دلی  اص

 اختناق اوج در که رفراندوم، اين با هامخالفت

 .14   ،2 ج ايران، معاصر سیاسی تاريخ مدنی، الدين جالل سید: و 322   همان،. 2
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 امــام حضــرت ارزات،مبــ ايــن پرچمــدار و عظــام مراجــ  کــه نبــود آن جــز چیــزی گرفــت،می انجــام شاهنشــاهی رژيــم

ــا ،(اهلل رحمــه)خمینی ــنش و ضــمیریروشن ب ــی بی ــويش خــا  اله ــه خ ــد دريافت ــه بودن ــالوه ک ــر ع ــهاين ب ــین ک  چن

 ٔ  مفسـده صـدها سـازد،می همـوار کشـور بـه را بیگانـه نفـوذ راه و اسـت کشـور بـر آمريکـا ٔ  سـلطه نف  به رفراندومی

 .شودمی مترتب آن بر نیز ديگر

 فیضیه ٔ  مدرسه ٔ  عهفاج. 9
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 برابــر در مــردم فراگیــر اعتراضــات و مــذهبی رهبــران هــایمخالفت و هاگیریموضــ  شــاه، رفرانــدومِ برگــزاری از پــ 

 اجــرای مســؤول ـ پهلــوی حکومــت موجوديــت رفتــهرفته کــه ایگونــه بــه گرفــت؛ بــاال رژيــم ســتیزانهدين اقــدامات

 خطـر بـه ـ منطقـه در ی انگلـ و امريکـا مطـام  و امنیـت تـثمین رمـثمو نیـز و کنـدی. اف جـان ملّـیِ امنیـتِ دکترين

 سـرکوب را آنـان اعتراضـات و ددهـ نشـان مـردم و روحـانیون بـه شسـتیضرب تـا شـد آن بـر رژيـم بنـابراين. افتادمی

 .گرفت انجام یضیهف ٔ  مدرسه به حکومت، مزدورانِ ٔ  وحشیانه هجوم با و 1342 فروردين دوم روز کار اين. کند

 مرحــوم سـوی از (الســالم علیه)صـادق امــام شـهادت مناســبت بـه( ق 1382 شــوال 25) 1342 فـروردين دوم وزر عصـر

 ران،مـثمو از گروهـی مراسـم، آغـاز بـا. بـود دهشـ پـا بـر عـزاداری مراسـم فیضـیه ٔ  مدرسه در گل ايگانی العظمیاهللآيت

ــا ــایلباس ب ــدّل ه ــگيک و مب ــه وارد رن ــدند مدرس ــه و ش ــور ب ــده ط ــین پراکن ــت ب ــت جمعی ــا و ندنشس ــلوات ب  ص

 امـا نفرسـتند، جـابی صـلوات کـه خواسـت مـردم از مجلـ  سـخنرانِ. زدنـد هـم بر را جلسه نظم درپیپی هایفرستادن

 بـه مـثموران تـرا ،اع ايـن از پـ  و شـد، طـالّب برخـی اعتـرا  باعـ  کـه. دادنـد ادامـه خـود کار به همچنان آنان

 .شد غازآ مردم شتم و ضرب و بردند هجوم ايشان

. گريختنـد خروجـی هـایدر سـوی بـه وحشـت و تـرس بـا دانسـتندنمی را گريزهـا و حمله اين دلیلِ که زدهحیرت مردمِ

 به همچنان «شاه جاويد» فريادهای با نیز رژيم مزدوران

 ﴾ 246 صفحه ﴿

 مدرســه وارد مســلحانه و ويــژه لبــاس بــا شــهربانی نیروهــای کوتــاه، مــدتی از پــ . بردنــدمی هجــوم مــردم و طــالّب

 هايشـانحجره از را گنـاهبی هایطلبـه و بردنـد هجـوم بـاال هایطبقـه بـه مـثموران. بسـتند گلولـه بـه را مـردم و شدند

 اجسـاد و هـاخمیز از مدرسـه سراسـر سـاعتی از پـ . کردنـد پرتـاب مدرسـه حیـاط بـه شـتم و ضرب با کشیده، بیرون

 .کشیدند آتش به مدرسه طحیا در را طالّب هایکتاب و اهلباس و وسايل. بود شده پوشیده گناهبی شهدای

 کمـک بـه و بـاتوم ضـرب بـه بودنـد کـرده تجمـ  آسـتانه، میـدان در کـه مردمـی از نفر هزاران جنايات، اين با همزمان

 و ضـرب بـا و کردنـد حملـه فیضـیه ٔ  مدرسـه بـه سـاواك مـزدوران نیـز بعـد روز. شـدند پراکنده سرنیزه و آوراشک گاز

 نصـب بهانـه بـه هـم تبريـز ٔ  طالبیـه ٔ  مدرسـه طـالّب روزهـا همـین در. سـاختند مجروح را ديگری گروه ب،طالّ شتم

 ترتیـب ايـن بـه( 118.)گرفتنـد قـرار رژيـم مـثموران يـورش آمـاج شـانمدرسه ديـوار بـر( اهلل رحمـه)خمینی امـام ٔ  اعالمیه

 .داشت حذر بر حکومت با تمخالف از را مردم و روحانیت خود بارخشونت اقدام پهلوی،با محمّدرضا
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 را( اهلل رحمـه)خمینی امـام ويژهبـه دينـی، رهبـران و مـردم هـاعام قتـل و هـاهجوم ايـن بـا داشـت قصد پهلوی دستگاه

. کــرد تیزتــر را رهبرانشــان و مــردم ســتیزیظلم و خــواهیدين آتــشِ اقــدامات، ايــن امــا دارد؛ بــاز مبــارزات ٔ  ادامــه از

ــا و کردنــد محکــوم را رژيــم ٔ  وحشــیانه اقــدامات علمیــه، ٔ  حــوزه بزرگــان و تقلیــد مراجــ  ــراد و اعالمیــه صــدور ب  اي

 نیـز مـردم. برداشـتند پـرده مسـلمانان و اسـالم ضـد بـر آنـان هاینقشـه و پهلـوی حکومت واقعی ٔ  چهره از سخنرانی،

ــاظ، مــذهبی، ـ سیاســی جمعیتهــای و احــزاب و آمدنــد، صــحنه بــه  آنــان بــا نیــز مســلمان شــاعران و نويســندگان وعّ

 تلگــراف رژيـم، اقـدامات کـردن محکـوم و اعالمیـه صـدور و سـخنرانی ضـمن( اهلل رحمـه)خمینی امـام. شـدند همصـدا

 قــدردانی مــردم همــه از فیضــیه شــهدای ســوگواری مراســم در شــرکت بــا و گفــت پاســخ را ديگــران و مراجــ  تســلیت

 (119.)کرد

 ﴾ 247 صفحه ﴿

 :نوشت چنین تهران علمای تسلیت تلگراف به پاسخ در امام حضرت

 روحانیـت، مرکـز بـه هاپاسـبان پشـتیبانی و معیّـت بـه و مبـدّل لبـاس بـا دولـت انتظـامی مثمورين و کماندوها ٔ  حمله»

 مسـلمان ملّـت بـه هـااين و کردنـد حملـه اجنبـی مملکـت بـه هـاآن کـه تفـاوت ايـن بـا کرد؛ تجديد را مغول خاطراتِ

ــانیین و خــود ــاهبی طــالّب و روح ــات زرو در. پن ــام وف ــا( الســالم علیه)صــادق ام ــد شــعار ب ــه شــاه جاوي ــز ب ــام مرک  ام

 سـاعت، دو يکـی ظـرف در و کردنـد ناگهـانی ٔ  حملـه بزرگـوار آن روحـانی و جسـمانی اوالد بـه و( السـالم علیه)صادق

 مسـلمان هـزار بیسـت قريـب محضـر در عجیبـی وضـ  بـا را( السـالم علیـه)زمان امـام دانشـگاه فیضـیه، مدرسـه تمام

ــد رتغــا ــه بامهاپشــت از را خــود جــان، تــرس از طــالّب. شکســتند را هاشیشــه و حجــرات تمــام هــایدرب و نمودن  ب

 زدنـد؛ آتـش نمـوده، جمـ  را پیغمبـر ٔ  ذريـه سـادات و طـالّب ٔ  عمامـه شـد؛ شکسـته سـرها و هادست افکندند، زمین

ــه ــانزده هایبچ ــده ـ ش ــاله هف ــت از را س ــرت بامپش ــد؛ پ ــاکتاب کردن ــاقرآن و ه ــهچنان را، ه ــه ک ــد، گفت ــاره ش  پ

 (120«.)...کردند

 خرداد 15 کشتار و( اهلل رحمه)خمینی امام دستگیری. 10

ــا ــرا ب ــام ق، 1383 عاشــورای رســیدن ف ــه ،1342 خــرداد 13 عصــر در( اهلل رحمــه)خمینی ام  جمــ  در و آمــد فیضــیه ب

 و کــرد پرشـوری سـخنرانی بودنـد مـدهآ قـم بـه روســتاها و هاشهرسـتان ديگـر و تهـران از کـه مردمـی از نفـر هـزاران

 پهلـوی رژيـم هـدف و کـرد مقايسـه امیـهبنی حکومـت و( السـالم علیه)حسـین امـام روزگـار بـا را خود ٔ  زمانه وضعیت
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 هشـدار شـاه بـه سـره، قـدسخمینی امـام. دانسـت اسـالم اصـل سـاختن نـابود يعنـی امیـه؛ بنی دستگاه هدف همان را

 (121.)راند خواهد بیرون کشور از را او روند، اين ٔ  ادامه صورت در که داد

 ﴾ 248 صفحه ﴿

ــن ــهبی گیریِموضــ  اي ــام صــريح و باکان ــر ام ــت پهلوی،اصــل محمّدرضــا ضــد ب ــه را او حکوم ــر ب ــداختمی خط  و ان

 از. آوردمـی وارد رژيـم هـوادارانِ ديگـر و انگلـی  و امريکـا هـایدولت مطـام  و منـاف  بـر خطرنـاکی و کاری ٔ  ضربه

. کـرد زنـدانی و دسـتگیر را امـام خـط پیـرو فعـاالنِ ديگـر و مبـارز روحانیـان از بسیاری کشور سراسر در كساوا رو، اين

 يـورش امـام منـزل بـه شـب هاینیمـه و شـدند اعـزام قـم بـه تهـران از ويژه گارد نیروهای ،1342 خرداد پانزدهم شب

 (122.)ربودند را ايشان و بردند

 و شـد منتشـر سـرعت بـه ايشـان دسـتگیری خبـر گرفـت، صـورت هنگامشـب( اهلل رحمـه)امام منـزل به هجوم کهآن با

 صــبح( 123.)يافتنــد اطــالع مــاجرا از ديگــر هایشهرســتان از بســیاری و ورامــین تهــران، مــردمِ آفتــاب، طلــوع از قبــل تــا

 و هــامغازه. ريختنــد هــاخیابان بــه خودجــوش طوربــه شــهرها، از برخــی و تهــران بعــد و قــم مــردم ابتــدا پــانزدهم، روز

ــد،می هــم گــرد دســتهدسته مــردم و شــدمی تعطیــل بازارهــا ــزِاعترا  فريادهــای رفتــهرفته و آمدن ــا» آمی ــا مــر  ي  ي

ــی ــردم هایدســته و خاســتبرمی «خمین ــه خشــمگین م ــدمی حرکــت اصــلی هــایخیابان ســمت ب ــا. کردن ــه ب  هــم ب

ـــتن ـــایجمعیت پیوس ـــی ه ـــه خودجوش ـــه ک ـــاخیابان ب ـــه ه ـــد، ريخت ـــهر بودن ـــه ش ـــک ب ـــه ي ـــام پارچ  قی

 .طلبیدندمی فرياد به را يکی يارهبرشان، مر  بین کهمردمیخودجوشِشد؛خیزشِمیتبديل

 ﴾ 249 صفحه ﴿
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 قصـر زنـدان بـه را ايشـان سـ  . شـد نگهـداری افسـران باشـگاه در بعـد روز غـروب تـا و منتقـل تهـران بـه شب همان امام است گفتنی. 122

 حســن سرلشــکر( 42 مــرداد 11) بعــد وزر 23. دادنــد انتقــال آبادعشــرت پادگــان در ســلولی بــه تیرمــاه، چهــارم در روز، 19 از پــ  و ردنــد،ب

 متعلـق ایخانـه بـه را ايشـان سـ  . ردکـ ابـال  را ايشـان آزادیِ خبـر و رفـت امـام ديـدار بـه آبادعشرت پادگان در ساواك، رئی  پاکروان،

 وزهنـ امـا. شـوند ايشـان بـا مـردم ارتبـاط مـان  تـا داشـتند نگـاه حصـر در را ايشـان ترتیـب ايـن بـه و دادنـد، انتقـال ديهداوو در ساواك به

 . دهد انتقال قیطريه در ديگر منزلی به را امام شد مجبور دستگاه و شد داووديه ٔ  روانه جمعیت، سیل که بود نگذشته ساعتی

 صـادر را ايشـان آزادی دسـتور منصـور حسـنعلی دولـت ،1343 فـروردين 17 روز در سـرانجام کـهآن تـا يافـت ادامـه مـاه ده حدود ماجرا اين

 (.43 ـ 42   ،2 ج ايران، رمعاص سیاسی تاريخ مدنی، الدينجالل سید) شد بازگردانده قم به امام حضرت روز همان شب و کرد

 .30ـ18   ،2 ج اسناد، روايت به خرداد 15 قیام اطالعات، وزارت تاريخی اسناد بررسی مرکز. 123
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 تجهیـزات همـراه بـه را خـود انتظـامیِ و نظـامی نیروهـای کـرد،می بینـیپیش را وضـعیت ايـن که رژيم امنیت سازمان

 شــاه شــخ  دســتور بــه ســرانجام. بــود کــرده مســتقر مهــم هایمیــدان و هــاخیابان در مــردم ســرکوب بــرای کامــل

 خــون و خــاك بــه کودکــان حتــی و مــردان و زنــان از زيــادی بســیار شــمار و شــد آغــاز مــردم بــه مســتقیم تیرانــدازی

 در. بـود پوشـانده را هاکوچـه و هـاخیابان سراسـر هـازخمی و شـهدا اجسـاد کـه بـود زيـاد چنان درگیری شدت. غلطیدند

ــران، ــا ته ــحرگاهِ ت ــبح س ــد روز ص ــاد بع ــهدا اجس ــی و ش ــايیزخمی حت ــه را ه ــوز ک ــه هن ــدمی نال ــامیون در کردن  ک

ــدمی و انداختنــدمی ــدمی دفــن و بردن ــانزدهم روز در تنهــا مشــهور، نقــل طبــق( 124.)کردن ــیش خــرداد پ ــانزده از ب  هــزار پ

 .رسیدند شهادت به...  و شیراز و تهران قم، مردم از نفر

 ،کـرده تـن بـر کفـن کـه ورامـین ممـرد از انبـوهی. داد رخ ورامـین باقرآبـاد در روزهـا ينا کشتارهای ترينفجی  از يکی

 آنـان برابـر در پـايمردی از  پـ و کردنـد برخـورد امنیتـی مسـلحِ نیروهـای بـه راه در رفتنـدمی تهـران طـرف بـه پیاده

 و دادنـد جـان هـاتانک نسـنگی هـایچرخ زيـر پوشـان،کفن ايـن از بسـیاری موجـود، اسـناد اسـاس بـر. شدند عامّ قتل

 .بود دشوار هايشانخانواده برای حتی هاآن شناسايی که بود شده کوبیده هم در چنان آنان پاك جسدهای

 نظـر بـه. کردنـد عـالنا عمـومی عـزای همیشـه بـرای را روز ايـن خـرداد، 15 ٔ  واقعـه از پـ  ،(اهلل رحمـه)خمینی امام

 همـراه بـه را واکنشـی نچنـی کـه بـود برخـوردار اهمیّتـی چـه از واقعـه ايـن بـود؟ چـه حرکـت اين از امام ٔ  انگیزه شما

 تبـادل خـود دوسـتان بـا ینـه،زم ايـن در دارد؟ و داشـته انقـالب رونـد در تـثيیری چـه واقعـه، اين ياد ماندن زنده داشت؟

 .نمايید نظر

 ﴾ 250 صفحه ﴿

 عراق و ترکیه به امام تبعید و کاپیتوالسیون. 11

 اسـاس بـر کـه ذرانـدگ مجلـ  تصـويب از را قـانونی داشـت، آمريکـا بـه کامـل وابستگی که اناير دولت 1343 سال در

. دگردنـ اسـت نا ايـران جزايـی وانینقـ شـمول از توانسـتندمی آنـان بـا مـرتبط آمريکايی شهروندان ديگر و مستشاران آن

 .دهد قرار خطر معر  در را کشور حاکمیت و استقالل توانستمی امر اين

 ینچنــ را قــانون ايــن ماهیــت د،بودنــ آگــاه ايــران در کاپیتوالســیون پیامــدهای از خوبیبــه کــه( اهلل رحمــه)خمینی امــام

 :کنندمی تشريح

                                                           
 .518   ،1ج خمینی، امام نهضت روحانی، حمید سید. 124
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 ويـن پیمـان بـه کردنـد الحـاق يانیـاً و ويـن پیمـان بـه کردنـد ملحـق را مـا اوالً قانون آن در بردند؛ مجل  در قانونی»

 کارمنــدان بــا شــان،فنی کارمنــدهای بــا هايشــان،خانواده بــا ريکــاآم نظــامی مستشــاران تمــام نظــامی، مستشــاران[ تــا]

 مصـون بکننـد، ايـران در کـه جنـايتی هـر از هـااين دارد، هـاآن بـه بسـتگی کـه کـ  هـر بـا شان،خدمه با شان،اداری

 اپـ زيـر کنـد، تـرور بـازار وسـط در را شـما تقلیـد مرجـ  آمريکـايی، آشـ ز يـک اگـر آمريکـايی، خـادم يـک اگر! هستند

 کننـد، بازپرسـی کننـد، محاکمـه ندارنـد حـق ايـران هـایدادگاه! بگیـرد را او جلـوی نـدارد حق ايران پلی  کند، منکوب

 ( 125«.)! کنند معین را تکلیف هاارباب آمريکا در جاآن! آمريکا برود بايد

ــا ــران، سراســر در آن انتشــار و( اهلل رحمــه)خمینی امــام ٔ  افشــاگرانه ســخنان ب ــه مــردم اي ــ ب ــن تصــويب علیــه ماقی  اي

 تبعیـد ترکیـه بـه1343 آبـان 13 در را( اهلل رحمـه)خمینی امـام تـا شـد آن بـر رژيـم خـاطر همینبه. شدند ترغیب اليحه

 بـه تصـمیم نـدیچ از پـ . انـداخت وحشـت بـه را رژيـم امـام تبعیـد بـه نسـبت مردمـی اعتراضـات گسـترش اما. کند

 .ساخت منتقل عراق به ترکیه از را ايشان و گرفت تبعید محل تغییر

 ﴾ 251 صفحه ﴿

 گیرینتیجه و خالصه. 12

 اقـدامات بـا و کـرد دنبـال را خـويش پـدر زدايـیدين سیاسـت نشسـت، قـدرت مسـند بر کهآن از پ  شاه محمدرضا. 1

 .نمايد تضعیف را مردم دينی اعتقادات و باورها کرد تالش متنوعی و مختلف

 ايـن از و کنـد تقويـت ار علمیـه هـای حـوزه تـا بـود درصـدد خـويش حرکـت دایابت همان از ،(اهلل رحمه)خمینی امام. 2

 .نمايد فراهم مردم دينی آگاهی برای را زمینه طريق،

ــدائیان جمعیــت. 3 ــواب مجتبــی ســید توســط کــه اســالم ف ــا گرديــد، تثســی  صــفوی ن ــی هــایحرکت ب  خــود انقالب

 .بخشید  تسري را اسالمی انقالب حرکت و شد نفت صنعت شدن ملی ٔ  زمینه

 همــین و ختســا فــراهم را 1332 مــرداد 28 کودتــای ٔ  زمینــه مصــدق، محمــد ســوی از ناصــواب تصــمیمات برخــی. 4

 .کرد ايجاد بعدی ٔ  خواهانهآزادی هایحرکت در وقفه مدتی تا امر

 ولـی گرديـد طراحـی ايـران در امنیـت ايجـاد ٔ  بهانـه بـه انگلـی ، و آمريکـا سـوی از شده ارائه ملی، امنیت دکترين. 5

 منطقـه ژانـدارم عنـوان بـه ايـران اسـاس ايـن بـر. بـود زمـان آن قـدرت دو ايـن درازمدت مناف  ٔ  کننده تثمین واق ، در

 .گرفت خود به ای تازه شکل بهانه اين به داخلی هایسرکوب و گرديد معرفی

                                                           
 .415   ،1ج ،(هانامه و شرعی اجازات احکام، ها،مصاحبه ها،پیام بیانات،) امام ٔ  صحیفه ،(اهلل رحمه)خمینی امام. 125
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 بــه رو ايــران یکشــاورز و گرديــد ايــران کشــاورزان متوجــه فراوانــی لطمــات ارضــی، اصــالحات طــرح ٔ  نتیجــه در. 6

 .نهاد زوال

 ٔ  زمینـه امـر همـین و شـد مواجـه علمـا و مـردم شـديد اعتـرا  بـا واليتـی و ايـالتی هـایانجمن ٔ  اليحه تصويب. 7

ــراهم را بعــدی هــایحرکت ــر. ســاخت ف ــن اســاس ب ــد اليحــه، اي ــه از «اســالم» قی ــدگان تخــابان شــرايطِ جمل  و کنن

 و بـود يافتـه غییـرت نیـز ملّـی شـورای مجلـ  در مـردم تخبـانِمن ٔ  سـوگندنامه مـتن و گرديـد حـذف شوندگان انتخاب

 .کنند ادي قسم آسمانی هایکتاب از يکی به قرآن، به سوگند جای به بودند شده موظف نمايندگان

 ﴾ 252 صفحه ﴿

 جـا مـردم میـان رد را آن تـا کـرد تـالش ،«سـفید انقـالب» نـام بـه جديـدی طـرح کـردن عنـوان با شاه محمدرضا. 8

 عتشـري احکـام از ایپـاره ويیسـ از بـود، شـده آراسـته ایفريبنـده و جـذاب شـعارهای و ادعاهـا با که طرح، اين. اندازد

 انقـالب اصـلی طـراح ويژهبـه بیگانـه، هـایدولت بیشـترِ تسـلط ٔ  زمینـه ديگـر سـوی از و ساختمی مخدوش را اسالم

 بـا شـدت بـا مراجـ  ديگـر و( اهلل رحمـه)خمینی امـام خـاطر همینبـه. سـاختمی فـراهم کشور بر را امريکا يعنی سفید؛

 ربـ و کـرد معرّفـی مـردم يـتاک ر رأی موافـق را آن فرمايشـی، رفرانـدوم برگـزاری بـا شـاه رژيـم اما نمودند، مقابله آن

 .ورزيد اصرار آن اجرای

 آمـد جـودو بـه یضـیهف ٔ  مدرسـه ٔ  فاجعـه شـاه، سـفید انقـالب بـه نسـبت مردم و علما اعتراضات يافتن شدت پی در. 9

 .گرديدند عام قتل طالب از جمعی مکان اين در و

ــه را نايشــا شــاه، رژيــم ق، 1383 عاشــورای در( اهلل رحمــه)خمینی امــام هایافشــاگری پــی در. 10 ــد ب  و فرســتاد تبعی

 .ساخت فراهم را خرداد 15 قیام و گسترده اعتراضات ٔ  زمینه امر همین

 مستشــاران بــه ایويــژه مصــونیت کــه بــود پهلــوی رژيــم ننگــین ماتاقــدا از يکــی کاپیتوالســیون، قــانون تصــويب. 11

 را مامـا تـا برآمـد درصـدد رژيـم ،کشـور در آن بازتـاب و( اهلل رحمـه)خمینی امـام اعتـرا  بـا. دادمی ايران در آمريکايی

 .نمايد تبعید عراق س   و ترکیه به

 ﴾ 253 صفحه ﴿

 پرسش. 13

 زد؟ دست اقداماتی چه به اسالمی ایهارزش و باورها تضعیف جهت پهلوی رژيم. 1

 .نمايید تشريح مبارزات ٔ  اولیه دوران در قم ٔ  علمیه ٔ  حوزه تقويت در را( اهلل رحمه)خمینی امام نقش. 2
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 .نمايید تشريح زمان آن تحوالت در را اسالم فدائیان جمعیت نقش. 3

 .نمايید تشريح را مرداد 28 کودتای پیامدهای و ها زمینه. 4

 بود؟ چه دنبال به و بود مطالبی چه متضمن گرديد، ارائه انگلی  و آمريکا سوی از که ملی امنیت دکترين. 5

 .نمايید بیان را ارضی اصالحات طرح تصويب پیامدهای. 6

 شد؟ چه آن عاقبت و بود موادی چه بر مشتمل واليتی و ايالتی هایانجمن ٔ  اليحه. 7

 .دهید توضیح را شاه حمدرضام سفید انقالب پیامدهای و علل ها،زمینه. 8

 .نمايید تحلیل را خرداد 15 قیام هایزمینه و علل. 9

 دنبــال بــه امــدهايیپی چــه ايشــان مخالفــت و بــود چــه کاپیتوالســیون بــا( اهلل رحمــه)خمینی امــام مخالفــت علــت. 10

 داشت؟

 بیشتر ٔ  مطالعه برای منابعی. 14

 مرکـز انتشـارات: هـرانت ايـران، اجتمـاعی ـ سیاسـی تحـوالت رد آن نقـش و اسـالم فـدائیان جمعیـت داوود، امینی،. 1

 .1381 اسالمی، انقالب اسناد

 اسـالمی، انقـالب مرکـز اسـناد انتشـارات: تهـران ايـران، در شـیعی اسـالم تکـاپوی سـال بیسـت اهلل، روح حسینیان،. 2

1381. 

 .1377 ،2چ اسالمی، انقالب اسناد مرکز: تهران ،4 و 3 ج ايران، روحانیون نهضت علی، دوانی،. 3

 ﴾ 254 صفحه ﴿

 و تنظـیم موسسـه بـه وابسـته عـروج نشـر و چـاپ ٔ  مؤسسـه: تهـران ،1ج خمینـی، امـام نهضت حمید، سید روحانی،. 4

 .1381 ،15چ ،(اهلل رحمه)خمینی امام آيار نشر

ــزدی، مصــباح. 5 ــدوين خــرداد، عبرتهــای محمــدتقی، ي  رکــزم: قــم شــفیعی، حســین و تاجیــک علیرضــا: نگــارش و ت

 .1383 ،1چ ،(اهلل رحمه)خمینی امام پژوهشی و آموزشی ٔ  مؤسسه انتشارات

 اطالعــات،: تهــران ،1 ج فردوســت، حســین ارتشــبد خــاطرات: پهلــوی ســلطنت ســقوط و ظهــور حســین، فردوســت،. 6

 .560 ـ 559   ،1370
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ــوچهر، محمــدی،. 7 ــروری من ــر م ــارجی سیاســت ب ــران خ ــوی دوران اي ــا پهل  ســلطه، تحــت نظــام در گیریتصــمیم ي

 .1377 ،1چ میزان، نشر و دادگستر نشر: تهران

 ٔ  جامعــه بــه وابســته اســالمی انتشــارات دفتــر: قــم ،2 و 1ج ايــران، معاصــر سیاســی تــاريخ الدين،ســیدجالل مــدنی،. 8

 [.تابی] ،3قم،چ ٔ  علمیه ٔ  حوزه مدرسین

ــ وزارت راتانتشــا و چــاپ ٔ  مؤسســه: تهــران اســالمی، انقــالب تکــوينی ســیر جــواد، منصــوری،. 9  ،2چ خارجــه، ورام

1375. 

 ﴾ 255 صفحه ﴿

 انقالب در تازه موجی آغاز ،1356 سال محمدرضاشاهی؛ سیاه دوران :سیزدهم درس 

 : بتواند درس انيپا از پ  که رودیم انتظار دانشجو از

 ؛نمايد نبیا ايران مردم اسالمی حرکت پیشبرد در را( اهلل رحمه)خمینی امام فرزند شهادت نقش. 1

 کند؛ تشريح را دی 19 قیام پیامدهای و هازمینه. 2

 ؛دهد نشان بعدی ٔ  گسترده تجمعات گیریشکل در را 1357 فطر عید آفرينینقش. 3

  نمايد؛ تحلیل را پاري  به عراق از( اهلل رحمه)خمینی امام هجرت علت. 4

 نمايد؛ تبیین 1357 سال انقالبی هایحرکت در را محرم ماه نقش. 5

 . دهد توضیح را میاسال انقالب پیروزی س   و ايران خاك به امام ورود هایزمینه آمدن فراهم ونگیچگ. 6

 ﴾ 256 صفحه ﴿

 ﴾ 257 صفحه ﴿

عِفاوا الَّـذِينَ عَلَـى نَّماـنَّ أَن وَنارِيدا مْ األَرْ ِ فِـی اسْتاضـْ ما أَئِمَّـۀً وَنَجْعَلَهـا مْ وَنامَکِّـنَ الْـوَارِيِینَ وَنَجْعَلَهـا  وَناـرِی األَرْ ِ فِـی لَهـا

 اندشـده دسـت فـرو زمـین در کـه کسـانی بـر داريـم اراده مـا و( 126)يَحْـذَراون؛ کَـاناوا مَّـا مِـنْهام وَجاناودَهامَـا وَهَامَانَ فِرْعَوْنَ

                                                           
 .6 و 5 ،(28) قص . 126
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 از] و دهــیم قدرتشــان زمــین در و کنــیم،[ زمــین] وارث را ايشــان و گــردانیم،[ مــردم] پیشــوايان را آنــان و نهــیم منّــت

 .بنمايانیم بودند، بیمناك آنان جانب از که را آنچه لشکريانشان و هامان و فرعون به[ طرفی

 مقدمه. 1

 رحمــه)خمینی امــام انقالبــی هــایحرکت اولــین بــه معاصــر، مردمــی هــایحرکت بررســی ٔ  ادامــه در پیشــین، درس در

 1343 سـال تـا اسـالمی بانقـال نهضـت آغـاز از يعنـی دوران؛ آن در تحـوالت رونـد و شـد اشـاره ايشان پیروان و( اهلل

 سـال تـا زمـان آن از. گرفـت قـرار بررسـی مـورد بـود، عـراق سـ   و ترکیـه بـه( اهلل رحمـه)خمینی امام تبعید سال که

ــاريخ در وقــايعی 1355 ــه اســالمی انقــالب ت  اهمیــت از بعــدی، تحــوالت در هــاآن نقــش رغمعلــی کــه آمــد وجــود ب

 بـه درس ايـن در وده،نمـ واگـذار تحقیـق اهـل بـه را دوره ايـن تحـوالت سـیبرر رو، ايـن از. هسـتند برخـوردار کمتری

 سـال در کـه اصـیخ وقـاي  دلیـل بـه. کـرد خـواهیم اشـاره اسـت برخـوردار بیشـتری اهمیـت از کـه بعـدی وقاي  شرح

 از. بود اسالمی انقالب پیروزی روند در تازه موجی آغاز افتاد، اتفاق 1357 و 1356

 ﴾ 258 صفحه ﴿

 را هـاآن نقـش داده، رارقـ نظـر مـد را سـال دو ايـن در شـده واقـ  رويـدادهای اجمـال، بـه درس، اين در دارد جا رو اين

 .گرديم يادآور اسالمی انقالب پیروزی در

 نهضت جديد ٔ  مرحله آغاز و امام فرزند شهادت. 2

 پـدر تبعیـد از بعـد کـه بـود مبـارزی روحـانیون از ،(اهلل رحمـه)خمینی امـام برومنـد فرزنـد خمینـی، مصـطفی سـید حاج

 پهلــوی رژيــم بــرای بــزر  خطــری توانســتمی شخصــیتی چنــین وجــود. گرديــد تبعیــدگاه راهــی و بازداشــت خــويش

 بـه توجـه بـا و گويـدمی وداع را فـانی دار ناگهـان بیمـاری، عالئـم يـا و بیمـاری گونـههیچ داشـتن بـدون وی اما باشد،

 امــام فرزنــد شــهادت عامــل را ســاواك مــردم، آن، نظیــر مشــکوکی هــایمر  وقــوع در ســاواك نقــش شــدن روشــن

ــه و. دانســتند ــران در خــاطر همینب ــه اي ــل او از حــدی ب ــد تجلی ــم کــه نمودن ــه را شــاه رژي ( 127.)واداشــت العمــلعک  ب

 ســیل چــون مــردم و شکســت را کشــور بــر حــاکم وحشــت و رعــب محــیط خمینــی، مصــطفی ســید اهللآيــت شــهادت

 و مـردم دسـت در عمـل ابتکـار زمـان ايـن از. افتادنـد تکـاپو بـه شاهنشـاهی ژيـمر و دولـت سـرنگونی بـرای خروشان

 (128.)شودمی خارج شاه رژيم دست از جريانات و اوضاع کنترل و گیردمی قرار نهضت رهبری

 قم دی 19 قیام و امام به اهانت. 3

                                                           
 .931  ،2 ج ايران، معاصر سیاسی تاريخ مدنی، الدين جالل سید. 127
 . 309   اسالمی، انقالب تکوينی سیر منصوری، جواد .128
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ــه اطالعــات، ٔ  روزنامــه در 1356 مــاه دی 17 روز در ــه مطلــق رشــیدی احمــد از ایمقال ــه آن در کــه ســیدر اپچــ ب  ب

 سـطح در مقالـه ايـن نتشـارا بـا. بـود شـده داده ايشـان بـه نـاروايی هاینسـبت و شـده تـوهین( اهلل رحمـه)خمینی امام

 در قم مردم. گرديد آغاز ایگسترده اعتراضات کشور،

 ﴾ 259 صفحه ﴿

ــن ــد پیشــتاز اعتراضــات اي ــان در و بودن ــاه، دی 18 شــب پاي ــم، اعظــم مســجد در م ــتح در يیشــعارها ق ــام از ماي  ام

 تبـديل قـم مـردم ٔ  تردهگسـ تظـاهرات روز آن فـردای در. دادنـد سـر پهلـوی رژيـم بـا مخالفت در و( اهلل رحمه)خمینی

 آن دقیــق قــمر کــه رســیدند شــهادت بــه مــردم از شــماری نظــامی، نیروهــای دخالــت بــا و گرديــد خــونین قیــامی بــه

 را کشـور منـاطق از بسـیاری اعتراضـات، مـوج کـه بـود مردمـی امقیـ ايـن دنبـال به. است نگرديده مشخ  نیز تاکنون

 .زد رقم را المیاس انقالب پیروزی که گرديد بعدی هایحرکت منشث قم، مردم دی 19 قیام و گرفت بر در

 يزد و تبريز مردم قیام. 4

. بخشـند تمراراسـ مخـت مجـال  برگـزاری طريـق از را نهضـت ايـن تـا بودنـد درصـدد تبريز مردم قم، شهدای چهلم در

 راهـی خـتم جلـ م در شـرکت بـرای بسـیاری جمعیـت و گرديـد اعـالم عمـومی عـزای ،1356 بهمن 29 در رو، اين از

 افـزايش. شـدند مسـجد بـه مـردم ورود از مـان  بودنـد، مجهـز نیـز گـرم سـالح بـه کـه رژيم، مثموران اما. شدند مسجد

 ضـمن آنـان و مـودن تحريـک را مـردم امـر همـین و ينـدنما هـوايی تیـر شـلیک بـه اقـدام مثموران تا شد سبب جمعیت

 راه یمـايی دولـت، و  پلـی بـه متعلـق وسـايل کشـیدن آتـش بـه بـا و بردنـد يورش مثموران به انقالبی، شعارهای بیان

 و تگانکشـ از انبـوهی نتیجـه، در. نمـود تیرانـدازی مـردم سـوی بـه و شـد عمـل وارد هـم پلـی . کردند آغاز را بزرگی

 .بودند شده ردچا وضعیتی چنان به مثموران تیراندازی اير در که شدند هابیمارستان یراه مجروحین

ــزد مــردم ــز ي ــه نی  ديگــر ایحماســه ،1357فــروردين 10 و 9 روزهــای در ،(اهلل رحمــه)خمینی امــام فرمــان از پیــروی ب

 در. کردنـد اقـدام ريـزتب و قـم شـهدای بزرگداشـت مجـال  برپـايی بـه نـوروز، عیـد تحـريم بـا ديـار آن مردم. آفريدند

 ايشان هایخواسته يزد، مردم پرشور هایراه یمايی

 ﴾ 260 صفحه ﴿

ــر مبنــی ــد، از امــام بازگشــت ب ــدانیان آزادی تبعی ــده و سیاســی زن ــان پهلــوی رژيــم شــدن برچی ــدگ بی ــا. ردي ــت ب  دخال

 مجـروح يـا و رسـیده دتشـها بـه آنـان از زيـادی جمـ  مـردم، سـوی بـه آنـان تیرانـدازی و شـاه رژيم امنیتی نیروهای

 .شدند
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 و هاتبعیــدگاه ٔ  وانــهر را زيــادی روحــانیون خــاطر همینبــه و گرديــد پهلــوی رژيــم وحشــت باعــ  تحــوالت ســیر ايــن

ــده ــادی ٔ  ع ــون از زي ــه را انقالبی ــتگاه ٔ  روان ــود هابازداش ــه. نم ــهرهای در البت ــری ش ــونهم ديگ ــان، چ ــیراز، کرم  ش

 رژيـم شـدت بـه یـزن منـاطق آن در مردمـی هـایحرکت و داشـت وجـود اعتراضـات ايـن نیـز اهـواز و جهـرم اصفهان،

 .انداخت وحشت به را شاه

 مردم حضور عطف ٔ  نقطه فطر، عید. 5

 و بـود فطـر یـدع بـا مصـادف روز ايـن چراکـه اسـت؛ اسـالمی انقـالب عطـف نقـاط از ديگـر يکـی ،1357 شهريور 13

 مـردم تجمـ  مرکـز يـهقیطر در. بخشـید تسـري  را یاسـالم انقـالب پیـروزی کـه بـود حرکتـی گـرتجلی فطر عید نماز

 سـر را خـود بخشدتوحـ آوای تـا آمدنـد هـم گـرد مسـلمان انسـان هـزار صـدها تهـران در فطر عید نماز ٔ  اقامه برای

 تـثيیر ٔ  نـهزمی امـر همـین .بگیـرد شـاه از را عـامقتل فرصـت تـا گرديـد برگـزار آرامـش بـا عظـیم تظاهرات اين. دهند

 .گرفت شکل بالفاصله بعدی انقالبی هایحرکت و ساخت فراهم را اريخیت حرکت اين بیشتر

 ايـن روز، آن تبريـک ضـمن ای، بیانیـه طـی ،(اهلل رحمـه)خمینی امـام فطـر، عیـد روز در مـردم عظـیم تظاهرات از پ 

 و دهنـدن اهمیتـی پهلـوی رژيـم ٔ  فريبانـه عـوام بیانـات بـه تـا خواسـتند مـردم از نموده، تجلیل را مردمی عظیم حرکت

 و اسـتقالل حفـظ بـرای تـا خواسـتند نیـز ارتشـیان از ايشـان ضـمن در. دهنـد ادامـه خـود کنبنیـان هایحرکت اين به

 (129.)شوند عمل وارد ذلت و اسارت يو  زير از آمدن بیرون

 ﴾ 261 صفحه ﴿

 سیاه ٔ  جمعه. 6

ــادآور همــواره 1357 شــهريور 17  ٔ  گســترده تظــاهرات از پــ  .اســت اســالمی انقــالب فراينــد در ديگــر ایحماســه ي

 کـه هرچنـد جمعـه، صـبح. انـداخت هـراس بـه را رژيـم شـدت بـه کـه گرفت شکل ديگری وسی  هایحرکت فطر، عید

 راهــی زود صــبح از تهــران مــردم لــیکن بــود، نمــوده نظــامی حکومــت اعــالم ديگــر شــهر چنــدين و تهــران در رژيــم

 بـه خـود هایمسلسـل رفـتن نشـانه بـا رژيـم مـثموران. شـد عیـتجم از مملـو بهارسـتان تا ژاله خیابان و شدند میعادگاه

 قـدری بـه فاجعـه ايـن. سـاختند مجـروح هـم را زيـادی جمـ  رسـانده، شـهادت بـه را آنـان از زيادی شمار مردم، سوی

ــود دهشــتناك ــه را عظــام مراجــ  ســري  واکــنش کــه ب ــزاعترا  هاینامــه و هابیانیــه ســیل و داشــت دنبــال ب  در آمی

ــه،بی کشــتار ايــن محکومیــت ــن( 130.)گرديــد صــادر مراجــ  و علمــا ســوی از رحمان  آتــش شــدن مشــتعل زمینــه امــر اي

                                                           
 .281   ،8 و 7 ج ايران، روحانیون نهضت دوانی، علی. 129
 .318   ،2و 1 ج همان،. 130
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 هــایحرکت از را مــردم تنهــا نــه رحمانــه،بی کشــتار ايــن و ســاخت فــراهم را ايــران انقالبــی و مســلمان مــردم خشــم

 اعـالم نیـز، سـیاه معـۀج شـهدای چهلـم در. کشـاند صـحنه بـه را مـردم از بیشـتری شـمار بلکـه نساخت، امید نا بعدی

ــد عمــومی عــزای ــران شــهرهای از بســیاری در و گردي ــز شــماری و گرفــت صــورت هــايیتظاهرات اي ــه نی  شــهادت ب

 (131.)شدند مجروح يا و رسیده

 فرانسه به عراق از امام هجرت. 7

 مـان  و بـود کـرده سـلب ايشـان از را عمـل آزادی عـراق بعـ  رژيـم عـراق، بـه( اهلل رحمـه)خمینی امـام تبعید زمان در

 در رفتــه، فرانســه بــه هکــ ديدنـد ايــن در را صــالح ناچــار، بـه امــام. شــدمی پهلــوی رژيـم بــا ايشــان ٔ  مبــارزه ٔ  ادامـه

 در ديگری عطف ٔ  نقطه مبارك، هجرت اين. گزينند اقامت پاري 

 ﴾ 262 صفحه ﴿

 بـه را خـود پیـام آسـودگی، بـه نـدبتوان کـه آمـد وجـود بـه امـام برای امکان اين چراکه بود؛ ايران اسالمی انقالب تاريخ

 بنـا ،(اهلل رحمـه)خمینی امـام نزديـک يـاران از برخـی تـالش بـا کـه نمانـد ناگفتـه. برسـانند ايـران انقالبـی مردم گوش

 و شـدند ايشـان مـان  کويـت، گمرکـی مـثموران کويـت، و عـراق مـرز در لـیکن گردنـد، کويت راهی عراق از ايشان بود

 بــه آســانتر( اهلل رحمــه)خمینی امــام هــایپیام و هابیانیــه پــ  آن از. کننــد هجــرت ســهفران بــه گرفتنــد تصــمیم امــام

 ( 132.)شدمی نزديک خود اهداف به بیشتر چه هر انقالب و رسیدمی ايشان طرفداران دست

 حسینی محرم در انقالبی شور. 8

 محـرم. اسـت بـوده اسـالمی انقـالب اهـداف پیشـبرد در قـوی محرکـی همـواره عاشـورا ٔ  حماسه يادآوری و محرم ماه

ــد در بســزا نقشــی نیــز. ق 1399 ســال  هــایحرکت تــداوم در مســلمان، مــردم. داشــت اســالمی انقــالب تحــوالت رون

 هـایبام فـراز بـر محـرم، مـاه ابتـدای در بـرده، بهـره( اهلل رحمـه) حسـین امـام قیـام هـایآموزه از خود، انقالبی مستمر

 شـکل ديگـر شـهرهای و تهـران در را عظـیم تظـاهراتی واقـ  در و دادنـد سـر اهلل اال الالـه و اکبـر اهلل فرياد خود منازل

 و هـاخیابان بـه منـازل بـام بـر عـالوه فريادهـا ايـن. دهنـد قـرار تعـر  مورد را آنان بتوانند مثموران کهآن بدون دادند،

 تظـاهرات از جمعـی کشـتار. گرديـد افـزوده هـاخیابان و کوچـه در مـردم جمعیـت بـر لحظـه هر و شد کشیده نیز مساجد

 مناســبت بــه( اهلل رحمــه)خمینی امــام. کنــد خــاموش را حماســی حرکــت ايــن نتوانســت نیــز مــثموران توســط کننــدگان

ــتار ــردم کش ــرم اول در م ــه ق، 1399 مح ــادر ایبیانی ــرد ص ــارزات و ک ــی مب ــاه در را مردم ــرم م ــال آن مح ــت س  جه
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 دسـت تـا واداشـت را رژيـم امـر ايـن و شـد کشـیده کشـوری هایاعتصـاب بـه اعتراضات ٔ  دامنه که طوری به. بخشید

 .ببندد رگبار به( السالم علیه) رضا امام مطهر حرم در را ایعده حتی و بزند ديگری کشتارهای به

 ﴾ 263 صفحه ﴿

 اعــالم طالقــانی اهللآيــت. بــود انقالبیــون میــان در حســینی و حماســی روح از حــاکی نیــز ســال آن عاشــورای و تاســوعا

 از نیـز مـردم اعـالم، ايـن دنبـال بـه و کـرد خواهـد شـرکت راه یمـايی در خطـرات، تمام وجود با تاسوعا روز در که کرد

ــوی ــاگروه س ــایجمعیت و ه ــف، ه ــه مختل ــن ب ــايی اي ــوت راه یم ــدند دع ــه، در. ش ــم نتیج ــار رژي ــد ناچ ــازه ش  ٔ  اج

 حـاکی امـر ايـن و گرديـد برگـزار میلیـونی هـایتظاهرات عاشـورا روز در نیـز و روز ايـن در بدهـد، آنان به را راه یمايی

 (133.)است فراهم کامالً انقالب، يک ٔ  زمینه ايران در که بود آن از

 و بــود خــود رفــاه و آســايش آزادی، نگــران زمــان، آن در چیــز هــر از بــیش ايــران، ملّــت کــه اعتقادنــد ايــن بــر برخــی

 جـوّ آن از تـا زدنـد دسـت ژيـمر علیـه قیـام بـه مـردم جهـات، ايـن در شـاه رژيم هایمحدوديت دلیل به خاطر همینبه

 اسـت، هداشـت مـردم دينـی هـایوزهآم بـا پیونـد اسـالمی انقـالب وقـاي  از بسـیاری کـهاين به توجّه با. درآيند به اختناق

رفاً را ايـران مـردم قیـام و پذيريدمی را آنان استدالل اين شما آيا  نـیدي هـایانگیزه کـهاين يـا دانیـدمی یملّـ قیـامی صـِ

 .کنید وگوگفت خود دوستان با زمینه اين در دانید؟می زمینه اين در تریقوی محرّك را

 خارج به شاه فرار. 9

 دی 26 در تـا سـاخت روادا را شـاه رژيـم، مـثموران اختیـار از کشـور کنتـرل شـدن خـارج و خیابـانی اعتراضات گسترش

 از غافـل گـردد، مصـر راهـی خسـتگی رفـ  و معالجـه نـام بـه خـود و کنـد واگـذار بختیـار شـاپور بـه را کشـور امور ماه

 مـوجی ايـران از شـاه فـرار. بخشـدمی تسـري  را اسـالمی انقـالب پیـروزی و نـدارد دنبـال بـه بازگشتی سفر اين کهاين

 .داد شافزاي را اسالمی انقالب پیروزی به انقالبیون امید و کرد ايجاد مردم میان در شادی از

 ﴾ 264 صفحه ﴿

ــین از ــود رو هم ــه ب ــايی در ک ــیم راه یم ــین روز عظ ــینی، اربع ــاه دی 29 حس ــران در ،1357 م ــاير و ته ــهرها س  ش

ــامیلیون ــن ه ــد شــرکت ت ــ  و کردن ــاه خل ــام از ش ــلطنت مق ــتقرار و س ــت اس ــتار را اســالمی حکوم ــد خواس  در. گرديدن
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( اهلل رحمــه)خمینی امامــ ســوی از کــه ايــران، اســالمی انقــالب شــورای تشــکیل حتــی راه یمــايی ايــن پايــانی ٔ  بیانیــه

 (134.)شد معرفی قانونی غیر بختیار حکومت و گرفت قرار تثيید مورد بود، شده مطرح

 اسالمی انقالب پیروزی و ايران به( اهلل رحمه)خمینی امام ورود. 10

. گرديـد فـراهم پـیش از یشبـ( اهلل رحمـه)خمینی امـام هـایآرمان تحقـق بـرای زمینـه کشـور، از شاه محمدرضا فرار با

 طـوری بـه بـود؛ نهضـت اصـلی دارسـکان بـرد،می سـر بـه تبعیـد در پـاري  در زمـان آن در که( اهلل رحمه)خمینی امام

 را هــاپادگان ســربازان آمــد،می وجــود بــه سراســری هایتحصــن گرفــت،می شــکل عمــومی تعطــیالت او، نظــر بــا کــه

 ٔ  مرحلــه بــه اســالمی البانقــ کــه بــود نآ از حــاکی امــر ايــن. دادمــی رخ ديگــر بــزر  تحــوالت و گفتنــدمی تــرك

 مقـدمات و برسـاند انايـر در خـويش يـاران بـه را خـود نهضـت رهبـر بايـد کـه روست اين از و است رسیده خود پويايی

 .کند فراهم را اسالمی حکومت تشکیل سازیزمینه و طاغوت شدن برچیده

 مـان  دولـت ولـی کننـد، تقـلمن تهـران بـه ي پـار از را امـام اختصاصـی هواپیمـای بـا گیرنـدمی تصمیم هوايی پرسنل

 بــزر  اجتماعــات فرودگــاه اطــراف در و داشــت ایگســترده بازتــاب ايــران، بــه امــام ورود بــا دولــت مخالفــت. شــودمی

 در مسـثله ايـن پهلـوی رژيـم مخالفـت و ايـران بـه بازگشـت بـه امـام تصـمیم از بعد واق ، در. گرفت شکل آمیزاعترا 

 تهـران، انشـگاهد مسـجد رابطـه، ايـن در و گرديـد بـزر  اجتماعـات خواسـت اولـین و گرفـت قـرار مسايل ٔ  همه رأس

 نهايت، در اعتراضات ٔ  گسترده ٔ  دامنه. شد تبديل تقاضا اين يقل مرکز به

 ﴾ 265 صفحه ﴿

 امامــ ای،ويـژه تـدبیرهای بـا ســرانجام. کنـد بازگشـايی مجـدداً را کشـور هــایفرودگاه تـا سـاخت وادار را بختیـار دولـت

ــان در( اهلل رحمــه)خمینی  در و شــدند تهــران گــاهفرود وارد مــاه بهمــن 12 روز 30/9 ســاعت در مــردم اســتقبال اوج می

 روشــن پــیش زا بــیش را پهلــوی رژيــم قــانونی غیــر ماهیــت و کردنــد ســخنرانی زهــرا، بهشــت در حاضــر، جمــ  میــان

 .نمودند ترسیم را خود حرکت ٔ  آينده خطوط ساخته،

 :ودندفرم زهرا بهشت در خود ٔ  افشاگرانه و انقالبی سخنان از بخشی در( اهلل رحمه)خمینی امام

 غیـر او بـر عـالوه خـودش اسـت، قـانونی غیـر پـدرش و خـودش کـه شـاهی يـک از شـودمی ناشـی کـه دولتی اما و»

 انشـا سـلطانی همچـو و مجلسـی همچـو از کـه دولتـی اسـت، قـانونی غیـر اسـت کـرده تعیین که وکاليی است، قانونی

 ايــن کــه گفتنــدمی محمدرضــاخان زمــان در داشــتند کــه را حرفــی ملــت ايــن. اســت قــانونی غیــر دولــت ايــن بشــود،
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 قــانونی غیــر را وکــال ايــن مــا کــه گوينــدمی هــم حــاال ماســت، خــود بــا مــا سرنوشــت و خــواهیمنمی مــا را ســلطنت

 از خــودش کــه کســی آيــا. دانیممــی قــانونی غیــر را دولــت ايــن دانیم،مــی قــانونی غیــر را ســنا مجلــ  ايــن دانیم،مــی

 شـودمی هسـتند، قـانونی غیـر هـاآن ٔ  همـه و اسـت منصـوب شـاه ٔ  ناحیـه از سـنا، مجل  ٔ  ناحیه از مجل ، ٔ  ناحیه

 محمدرضـای کـه کـنم عـر  بايـد مـن... برويـد بايـد هسـتید قـانونی غیـر شـما کـه گـويیممی مـا باشـد؟ قانونی که

 را مـا هایقبرسـتان کـرد، خـراب را مـا مملکـت. داد بـاد بـه را مـا چیـز مـهه و کـرد فرار رفت، خبی  خائن اين پهلوی،

! زنممـی دولـت ايـن دهـن تـو مـن! کنممـی تعیـین دولـت مـن... کـرد خـراب اقتصـاد ٔ  ناحیه از را ما مملکت. کرد آباد

 (135«)!کنممی تعیین دولت ملت اين پشتیبانی به من! کنممی تعیین دولت من

 ﴾ 266 صفحه ﴿

ــا ــه ارتــش از طبقــاتی ام،امــ ورود ب ــد تعیــین را موقــت دولــت ايشــان روز، چهــار از پــ  و پیوســتند انقــالب ب  و نمودن

 بــه وفــاداران میــان هــايیدرگیری مــدت ايــن در. برگزيــد موقّــت دولــت وزيــر نخســت عنــوان بــه را بازرگــان مهنــدس

 و رسـید پیـروزی بـه میاسـال البانقـ بهمـن، 22 در نهايـت، در امـا آمـد، وجـود بـه مسـلمان انقالبیـون و پهلوی رژيم

 بــا کــه داد ایاســالمی حکومــت بــه را خــود جــای ايــران در شاهنشــاهی حکومــت ســال 2500 از پــ  پهلــوی رژيــم

 .يافت تحقق مردم پشتیبانی و حمايت

 زمــان آن وقــاي  از واهیــدبخ آنــان از و داشــتند حضــور پهلــوی رژيــم بــا ٔ  مبــارزه هایصــحنه در کــه بیابیــد را کســانی

 داشـته آن تـداوم و حفـظ در توانـدمی تـثيیری چـه اسـالمی انقـالب تـاريخ نقـل شـما، نظـر بـه. کننـد بازگو شما برای

 احسـاس ايـن رديـد؟ک پیـدا احساسـی چـه صـحنه، در حاضـرانِ زبـان از اسـالمی انقـالب وقـاي  شـنیدن بـا شما باشد؟

 بکند؟ اسالمی جمهوری نظام حفظ به تواندمی کمکی چه شما

 گیرینتیجه و خالصه. 11

ــال. 1 ــه 1357 و 1356 هایس ــل ب ــکل دلی ــات گیریش ــترده تجمع ــت دارای گس ــژه اهمی ــه اســت؛ ایوي ــین چراک  هم

 .ساخت فراهم پیش از بیش را اسالمی انقالب پیروزی ٔ  زمینه تجمعات

 .گرديد زآغا( اهلل رحمه)ینیخم امام برومند فرزند خمینی، مصطفی سید اهللآيت شهادت با انقالب از موج اين. 2

ــی در. 3 ــه درج پ ــوهین ٔ  مقال ــه در آمیزت ــات ٔ  روزنام ــه اطالع ــدس ســاحت ب ــام مق  اعتراضــات ،(اهلل حمــهر)خمینی ام

 .بود آن سرآغاز قم مردم دی 19 قیام که گرفت شکل وسیعی
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 نیز سیاه ٔ  جمعه. دانست میلیونی ٔ  گسترده تجمعات آغازين ٔ  نقطه بايد را 1357 فطر عید. 4
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 بـر  لـیکن شـد، کشـیده خـون و خـاك بـه تجمـ  ايـن هرچنـد کـه بـود، تجمعـاتی چنـین تشـکیل پیامدهای از يکی

 .داد قرار انقالبیون دستان در را برنده

ــام. 5 ــه)خمینی ام ــه( اهلل رحم ــل ب ــدوديت دلی ــراوان هایمح ــم ف ــ  رژي ــراق، بع ــه ع ــان در ک ــان زم ــورت تبعیدش  ص

 سـاير بـا را ايشـان سـانترآ تمـاس ٔ  زمینـه امـر همـین و نمودنـد هجـرت پـاري  به عراق از خويش تدبیر با گرفت،می

 .گرديد معرفی جهانیان به جاآن در خوبی به اسالمی انقالب و ساخت فراهم انقالبیون

 پـ ، آن از و خـورد نـدپیو عاشـورا ٔ  حماسـه نـام بـه اسـالمی انقـالب محـرم، مـاه در حسـینی هـایحرکت آغـاز با. 6

 .گرفت خود به پوياتری شکل اسالمی، انقالب رشد به رو حرکت

 امــام ورود ٔ  زمینــه ،آن دنبــال بــه و گرديــد ايــران خــاك از فــرار بــه مجبــور شــاه خیابــانی، اعتراضــات گســترش بــا. 7

 اسـالمی انقـالب مردمـی، هـایمقاومت ٔ  سـايه در نیـز و ايشـان ورود بـا و گرديـد فـراهم کشـور بـه( اهلل رحمه)خمینی

 .رسید یپیروز به 1357 بهمن 22 در
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 پرسش. 12

 داشت؟ المیاس انقالب روند در جديد موج ايجاد در نقشی چه( اهلل رحمه)خمینی امام فرزند شهادت. 1

 .نمايید تشريح را دی 19 قیام پیامدهای و هازمینه. 2

 .دهید توضیح بعدی ٔ  گسترده تجمعات گیریشکل در را 1357 فطر عید نقش. 3

 داشت؟ نبالد به را پیامدهايی چه و بود چه پاري  به عراق از( اهلل رحمه)خمینی امام هجرت علت. 4

 .نمايید تبیین 1357 سال انقالبی هایحرکت در را محرم ماه نقش. 5

 اسـالمی انقـالب پیـروزی  سـ  و ايـران خـاك بـه امـام ورود ايـران، از شـاه فـرار هایزمینه آمدن فراهم چگونگی. 6

 .نمايید تشريح را

 بیشتر ٔ  مطالعه برای منابعی .13
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 .1377 ،2چ سالمی،ا انقالب اسناد مرکز: تهران ،10 و 9 و ،8 و 7 ج ايران، روحانیون نهضت علی، دوانی،. 1

 .1372 ،2چ فتار،گ نشر: تهران ،2ج اسالمی، انقالب تا مشروطه از ايران تاريخ روزشمار باقر، عاقلی،. 2

 انقـالب اسـناد مرکـز: نتهـرا آن، نهادهـای و پهلـوی سیاسـی نظـام برابـر در Šخمینـی امـام مواض  جعفر، پور، قلی. 3

 .1382 ،1چ اسالمی،

ــوچهر، محمــدی،. 4 ــروری من ــر م ــارجی سیاســت ب ــران خ ــوی دوران اي ــا پهل  ســلطه، تحــت نظــام در گیریتصــمیم ي

 .1377 ،1چ میزان، نشر و دادگستر نشر: تهران
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ــدنی،. 5 ــیدجالل م ــدين،تاريخ س ــی ال ــران،ج معاصــر سیاس ــم ،2 اي ــر: ق ــارات دفت ــالمی انتش ــتهواب اس ــه س ــه ب  ٔ  جامع

 [.تابی] ،3قم،چ ٔ  علمیه ٔ  حوزه مدرسین

ــ وزارت انتشــارات و چــاپ ٔ  مؤسســه: تهــران اســالمی، انقــالب تکــوينی ســیر جــواد، منصــوری،. 6  ،2چ خارجــه، ورام

1375. 
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 یاسالم انقالب یرفک منحرف هایگروه شناسیانیجر:چهاردهم درس

 : بتواند درس انيپا از پ  که رودیم انتظار دانشجو از

 دهد؛ ارائه نهضت زمان در مارکسیستی جريانات اقدامات و افکار از تحلیلی. 1

 کند؛ تشريح را هاآن انحراف داليل و معرفی را خلق منافقین جريان. 2

 . نمايد بازگو را( ملی ٔ  جبهه) نوين منافقین انحرافات و هاويژگی. 3
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ارِعاونَ مَّـرَ ٌ قالاوبِهِم فِی الَّذِينَ فَتَرَى ى يَقاولاـونَ فِـیهِمْ ياسـَ یبَنَا أَن نَخْشـَ ى دَآئِـرَۀٌ تاصـِ  أَمْـرٍ أَوْ بِـالْفَتْحِ يَـثْتِیَ أَن اللّـها فَعَسـَ

هِمْأَنْفا فِی أَسَرُّواْ مَا عَلَى فَیاصْبِحاواْ عِندِهِ مِّنْ ماواْ الَّـذِينَ أَهَــؤاالت آمَناـواْ الَّـذِينَ وَيَقاـولا نَـادِمِینَ سـِ  أَيْمَـانِهِمْ جَهْـدَ بِاللّـهِ أَقْسـَ
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مْ إِنَّهامْ بَحاواْ أَعْمَـالاهامْ حَبِطَـتْ لَمَعَکـا رِين؛ فَثَصـْ [ دوسـتى] در اسـت بیمـارى هايشـاندل در کـه کسـانى بینـىمـى( 136)خَاسـِ

 جانـب از خـدا اسـت امیـد برسـد نـاگوارى حاديـه مـا بـه ترسـیممـى گوينـدمى ورزندمى شتاب[ گانبیگان و کفار] آنان با

 و. گردنـد پشـیمان انـدداشـته نهفتـه خـود دل در آنچـه از[ آنـان نتیجـه، در] تـا آورد پـیش را ديگـرى امـر يـا فتح خود

 شـما بـا جـداً کـه خوردنـدمـى سـخت اىسـوگنده خداونـد بـه کـه بودنـد اينـان آيـا گويندمى اندآورده ايمان که کسانى

 .گرديدند زيانکار و شد تباه اعمالشان هستند؟

 مقدمه. 1

ــل ــکل از قب ــالب گیریش ــالمی، انق ــايیتالش اس ــرای ه ــه دور ب ــتن نگ ــدينان داش ــ از مت ــت ٔ  حنهص ــام سیاس  انج

ــین حتــی و گرفــتمی ــدين و مــؤمن کــه کســی کــه شــدمی تبلیــغ چن ــدنمی خالــتد سیاســی امــور در باشــد مت  و کن

ــود شــده ايجــاد فرهنگــی ــد» ٔ  واژه کــه ب  و متــدينان مــرا همــین و گرديــدمی محســوب دشــنام يــک «سیاســی آخون

 ٔ  عرصه در ن شد وارد از را روحانیت
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 جمعیـت جملـه از. آمـد وجـود بـه متـدينان بـین در سیاسـی کوچـک هـایگروه کـمکم کـهاين تا. داشتمی باز سیاست

 ملـل حـزب. بودنـد محکـم و مصـمم حـال عـین در ولـی کوچـک بسـیار گـروه يـک البتـه کـه ماسـال فـدائیان مشهور

 .گرديدند متالشی و فتندر لو مدتی از بعد که آمد وجود به اندکی تعداد با مرداد 28 کودتای از بعد نیز اسالمی

 حرکـت مسـیر طـول در يـا ابتـدای در کـه داشـتند وجـود ديگـری هـایگروه کوچـک، هـایگروه و احـزاب اين کنار در

 اجـ. نماينـد انحـراف دچـار نیـز ار ايـران مـردم خواهیاسـالم ٔ  مبـارزه تـا برآمدنـد درصدد شده، کشیده انحراف به خود،

 از هـاآن سـاختن متمـايز و يکـديگر از هـاآن شناسـايی تـا شـود اشـاره منحـرف جريانـات و هاگروه اين از برخی به دارد

 بـه رو حرکـت اتجريانـ ايـن اسـالمی، نهضـت آغـاز همـان از اسـت ذکـر قابـل. گـردد تسـهیل انقالب اصیل طرفدارن

 از پـ . شـدندمی حرکـت يـنا در نزولـی سـیر باعـ  مقـاطعی در و دادنـدمی قـرار تـثيیر تحـت را اسالمی انقالب رشد

 مسـیر یـزن اينـکهم هـاآن زا برخـی و دادنـد ادامـه خـود فعالیـت بـه همچنـان هـاگروه اين نیز اسالمی انقالب پیروزی

 ايـن ٔ  خواننـده تـا شـد خواهـد شـارها جريانـات و هـاگروه نيـا از یبرخـ بـه درس نيـا در. پیماينـدمی را خود انحرافی

 .آورد دست به یاجمال یاطالع زمان، آن یاسیس اناتيجر به نسبت نوشتار

 مارکسیستی جريانات. 2

                                                           
 .53 و 52 ،(5) مائده. 136
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 خــود بــراى کــ  هــر ســرزمین، ايــن از شــهگو هــر در. نداشــت وجــود ايــران در ایقــوى دولــت 1320 شــهريور از بعـد

. کـرد پیـدا چشـمگیری رشـد زمـان همـان از نیـز بـود، مارکسیسـتی گرايشـات دارای کـه تـوده، حزب و کردمی فعالیت

ــان، آن در ــا،کتاب زم ــه و مجــالت ه ــه در هايیروزنام ــايل زمین ــک، و ماتريالیســتی مس ــه ديالیکتی ــای ک ــب زيربن  مکت

 در گرايىمـادی طريـق، ايـن از و گرديـدمی منتشـر وسـیعی سـطح در و چـاپ حـزب ايـن سـران توسط بود، مارکسیسم

 جامعه
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 اجتمــاعى اعتقــادى، افکــار تــا گرفتــه اشفلســفی افکــار از مارکسیســتى، افکــار دوران، آن در رو، ايــن از. شــدمی تــرويج

 هایکرسـی و بـود هـاآن مخصـو  نیـز عصـر آن ادبیـات بـه مربـوط کتـب بهتـرين و داشـت رواج بسـیار اقتصادی، و

 .بودند کرده اشغال هادانشگاه در را بسیاری

 داشـت رواج آنچـه زمـان، آن هـایحوزه در عمـالً چراکـه بـود؛ زمینـه ايـن در جـدی ضـعف دچـار زمان آن در روحانیت

 شـهید. ددا را مسـايل همـه ايـن جـواب تـواننمی مبـاح ی چنـین بـا تنهـا کـه اسـت بـديهی و بـود اصـول و فقـه تنها

 سـعى و کـرد احسـاس را خطـر ايـن کـه بـود جهـت ايـن در پیشـگام شـايد و افراد معدود از( اهلل رحمه)مطهرى مرتضی

 بـرای صـحیح حـلراه ارائـه بـا و سـازد مطـرح را مبـاح ی چنـین ،(اهلل رحمـه)طباطبايى عالمـه مرحـوم خـدمت در کرد

 مبـاح ی چنـین ٔ  نتیجـه رئالیسـم روش و فلسـفه ولاصـ کتـاب. دهـد نجـات انحـراف از را جامعـه ذهن مسايلی، چنین

 تـا مارکسیسـتی ٔ  انديشـه بـا ٔ  مبـارزه ايـن. آمـدمی حسـاب بـه تـوده حـزب سران هاینوشته به محکمی پاسخ که بود

 فعــال مختلــف هاىصــورت بــه هامارکسیســت هــم انقــالب اوايــل تــا حتــی و داشــت اســتمرار همچنــان نهضــت دوران

 زمـان آن در نیـز منـاظراتی و داشـتند جـدی حضـور مطبوعـات و هادانشـگاه در انقـالب، اوايـل در کـه طوری به بودند؛

 .گرفتمی انجام متدينین و آنان میان

 پـی آنـان ماهیـت بـه مطهـرى شـهید ماننـد ک هـیچ نهضـت، دوران همـان از کـه داشـت ياد به را نکته اين بايد ولی

ــرده ــود نب ــز و ب ــق هرگ ــان مشــارکت مواف ــود نهضــت سرنوشــت در آن ــی. نب ــد برخ ــد معتق ــه بودن ــت ب  همســويی جه

 در و گذاشـته کنـار را خـود اعتقـادی اختالفـات کـه اسـت بايسـته پهلـوی، رژيـم بـا مبارزه در انقالبیون با هامارکسیست

 از را اسـالم خـط بايـد کـه بـود معتقـد و نمـودمی مخالفـت مطلـب ايـن بـا مطهـری شـهید اما. گردند همراه مسیر اين

 چشـمان نهضـت، يـک در همراهـی ٔ  بهانـه بـه تـواننمى و اسـت اسـالم بـراى مـا مبـارزه چراکـه ؛کـرد جدا کفر خط

 مطهری مرتضی شهید. بست اسالمی هایارزش و باورها از را خود
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 بودنـد فرقـان گـروه از عناصـری کردنـد، تـرور را ايشـان کـه کسـانى. رسـید شـهادت بـه افراد همین دست به نهايت در

 .داشت مارکسیستى گرايشات که بود فیضیه مدرسه از اىطلبه آنان ٔ  هسردست که

 موافـق کشـور جـاری هایسیاسـت بـا و رفتنـدمی شـمار بـه شـاه محمدرضـا رژيـم دوران نخبگـان از تـوده حزب سران

 تآلـ و عامـل واقـ ؛ در هـم خـودش مقطعـی يـک در تـوده حـزب اگرچـه البتـه. بودنـد گذاشته مبارزه بر را بنا و نبودند

 بـه ايـران خواسـتندمی و داشـتند سـابق شـوروی بـه گـرايش کـه بودنـد هـاآن بین در کسانی و بود شرق استعمار دست

ــک ــار از يکــی و سوسیالیســتی کشــور ي ــوروی اقم ــديل ش ــود، تب ــا ش ــه ام ــر ب ــال ه ــراد ح ــم صــادقی اف ــان در ه  می

 ديدنـدنمی ايـن جـز راهـی آمريکـا و ی انگلـ اسـتعمار و سـلطه چنگـال از رهـايی بـرای واقعـاً کـه بودند هامارکسیست

 سـوم جهـان کشـورهای بـرای کـه بـود شـده القـا هـاآن بـه طـوراين يعنـی بیندازنـد؛ شـوروی دامان به را خودشان که

 ضـد بـر بتواننـد تـا شـوروی پـرچم زيـر يـا و باشـند آمريکـا پـرچم زيـر بايـد يـا: نـدارد وجـود بیشـتر راه دو ايران نظیر

 .کنند مبارزه ديگری

 حـزب خلـق، فـدائی هـایچريک م ـل نیـز ديگـری هـایگروه تـوده حـزب از غیـر داشـتند چ ـی گـرايش که طیفی در

 خوزسـتان و ترکمنسـتان آذربايجـان، کردسـتان، همچـون منـاطقی در محلـی احـزاب و هـاگروه انـواع و رسـتگار کارگر،

 .بود مارکسیستی گرايش هاآن ٔ  همه مشترك وجه که داشتند وجود

ــات ــتی،مار جريان ــد کسیس ــه هرچن ــه روز ک ــار روز، ب ــول دچ ــدند، ااف ــیکن ش ــم ل ــک ه ــز اين ــه نی ــاآن از هايیرگ  در ه

 حضـور ٔ  دهندهنشـان کـه کنیـد بیـان را هايینمونـه توانیـدمی آيـا دهنـد،می ادامـه خـود فعالیّـت بـه اسالمی جمهوری

 زمینـه، ايـن در. باشـدمی ورکشـ فرهنگـی هایعرصـه ويـژه بـه و مختلـف، هایعرصـه در مارکسیسـتی جريانات برخی

 .بنشینید وگوگفت به خود دوستان با
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 خلق منافقین انيجر. 3

 کردنـد،مى انقـالب و اسـالم از طرفـدارى اظهـار ظـاهر در کـه بودنـد کسـانى انحرافـی، جريانـات ترينخطرناك از يکی

 آنـان هرچنـد اسـت؛ نـام ترينبرازنـده افـراد، از دسـته ايـن بـرای «منـافق» نـام. زدنـدمى خنجـر هاآن به پشت از لیکن

 پـیش حتـی و کردنـدمى عالقـه اظهـار اسـالم بـه امـر، آغـاز در اينـان،. کننـدمی معرفی «خلق مجاهدين» نام با را خود

 خودشـان، ادعـای بـر بنـا را، خـود مطالعـات و کـار محـور کـه بودنـد کسـانى هـاآن بـین در اسالمی، انقالب پیروزى از

 .بودند داده قرار البالغهجنه و قرآن
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 تغییـر بـا کـه شـد منشـعب هـاآن از گروهـى مسـیر، ايـن ابتـدای در و گرفتنـد پیش در انحرافی مسیری تدريج به اينان

 انقـالب اول تروريسـتى هـاىحرکت کـه بودنـد افـراد همـین. برگزيـد خـود بـرای را ماتريالیسـتى گرايشـات ايدئولوژی،

ــد، شــکل را ــی دادن ــا ول ــالب از لیانیســا گذشــت ب ــدتاً اســالمی، انق ــد کشــور از عم ــف کشــورهاى در و گريختن  مختل

 نهضـت ابتـدای در گـروه ايـن بـودن مطـرح دلیـل بـه. شـدند مسـتقر ايـران ٔ  همسـايه کشـورهاى در بعضـاً و اروپايى

 .آيد دست به هاآن از بهتری شناخت که دارد جا اسالمی،

 شــروع از بعــد کــه اســت قــرار ايــن از شــدندمى نامیــده خلــق ينمجاهــد زمــان آن در کــه منــافقین پیــدايش تاريخچــه

 بـه سـ   و ترکیـه بـه ايشـان تبعیـد از بعـد و پهلـوى نشـاندهدست حکومـت ضـد بـر( اهلل رحمـه)امام حضـرت نهضت

 م ـل بودنـد خـارج بـه وابسـته اول از هـاآن بعضـى کـه برآمدنـد شـاه دستگاه با مبارزه درصدد مختلفى هاىگروه عراق،

 همـه کمدسـت کـه بودنـد ديگـرى هـاىگروه ولـى. گرديـد ارائـه توضـیحاتی هـاآن مورد در اين از پیش که دهتو حزب

 را حرکـاتى مسـتقل مبـارزه انگیـزه بـا واقعـاً کـه بودنـد کسـانى و نداشـتند هايىوابسـتگى چنـین ابتـدا در هـاآن اک ر يا

 .افتادند مسلحانه فعالیت فکر به و شدند اامیدن سیاسى هاىفعالیت از هاگروه اين از بعضى اما کردند، شروع
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 واقعــاً کــه بودنــد کســانی بــیش، و کــم گــروه، ايــن بنیانگــذاران بــین در. بــود هــاگروه ايــن از يکــى خلــق، مجاهــدين

 لحــاظ از ولــى بودنــد، هــم گذشــت و انفــاق اهــل حتـی و کردنــدمی را خــدا عبــادت خواندنــد،مى نمــاز بودنــد، مسـلمان

 در کـه بودنـد دانشـجويانى هـااين بیشـتر. بودنـد ضـعیف اسـالمى هـاىارزش و اسـالم اعتقـادى و فکرى مبانى ختشنا

ــف هاىرشــته ــى مختل ــد شــده التحصــیلفار  مهندســى و فن ــاده و بودن ــاىفعالیت آم ــد، سیاســى ه ــیکن بودن ــون ل  چ

 فکـر بـه بـرد،نمى جـايى بـه راه زمـان آن سـاواك فشـار تحـت آمیزمسـالمت هـاىفعالیت و حزبى هاىفعالیت ديدندمى

 .افتادند مسلحانه هاىفعالیت

. کردنـد تشـريح مبـارزه از را خـود اهـداف و تـدوين گروهشـان بـراى را ايـدئولوژىای خـود فعالیـت آغـاز در گـروه اين

 شـده القـا اهـآن بـه. باشـند داشـته مبـارزه اصـطالحبه مسـايل زمینـه در مطالعـاتى برآمدند درصدد کسانى کار اين براى

 آن متخصصــان کــه دارد وجــود مبــارزه نــام بــه هــم علمــى دارد، متخصصــانى مختلــف علــوم کــهطور همــین کــه بــود

ــا بخواهــد کســى اگــر و هســتند هامارکسیســت ــاتوری هــاىنظام ب ــارزه ديکت ــد، مب ــد کنن ــده از باي  مارکسیســتى هاىاي

. کردنـد مارکسیسـتى هـاىکتاب مطالعـه صـرف را ودخـ وقـت مـدتى بودنـد، مسـلمان کـهآن بـا رو،ايـن از. کند استفاده

 دسـتگیر هـاآن سـران کـهاين از بعـد ويژهبـه کردنـد، بـاز را هامارکسیسـت بـا معاشـرت بـاب آنان از برخی اندك، اندك

 .شدند همبند هامارکسیست با زندان در و شدند
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 از ابتــدا هــاآن. بــود رکسیســتهاما بــا ايــدئولوژيک اصــطالح بــه هــاىبح  کــردن طــرح بــرای مناســبی محــل زنــدان،

 هامارکسیسـت بـا بحـ  در اعتقـادى و فکـرى ضـعف ايـر در ولـى کردنـد،مى دفـاع بـیش، و کم خود اسالمی اعتقادات

 کارآمــدتر و معتبرتــر هــاآن هاىايــده و ترقــوى هــاآن از هامارکسیســت افکــار کــه کردنــد احســاس و خوردنــد شکســت

 و هسـتند مارکسیسـت کـه کردنـد اعـالم رسـماً و دادنـد موضـ  تغییـر آغـاز از ،مجاهـدين سران همین از گروهى. است

 بـا مخالفـت اعـالم کـه نديدنـد صـالح بـه ولـى بودنـد، شـده واقـ  تـثيیر تحت کهاين با ديگرى گروه. مخالف اسالم با

 در بايد لیکن پذيريم،مى را اسالم ما داشتند اظهار اينان. کنند اسالم
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 و خـدا نـام بايـد مـا کـه بودنـد معتقـد اسـاس ايـن بـر. گیرد شکل اسالمى پروتستانتیسم و گیرد انجام الحاتىاص اسالم

 عقايـد و اسـالم از بايسـتمی هـاآن نظـر از. ب رهیـزيم زنـدگى مظـاهر در ديـن تـثيیر از ولـى ب ـذيريم، را اسالم و دين

 هـا،آن تعبیـر بـه. شـود عرضـه اسـالم اعتقـادى يلمسـا بـه نسـبت نـوينى قرائـت و گـردد ارائه جديدی تفاسیر اسالمی

 امـا بـود الزم آن بـه عمـل زمـانی و اسـت شـده نـازل خـدا طـرف از احکـام ايـن هرچند و است تاريخمند اسالم احکام

 .خوردنمى امروز درد به و گشته س ری احکام آن وقت ديگر

 نويسـندگان و انديشـمندان اصـطالح بـه زا برخـی سـوی از گـاهی حاضـر، حـال در کـه مبـاح ی و مباحـ  اين میان آيا

 در سـخنان ايـن اسـت م بـت جـواب کـه صـورتی در نـه؟ يـا رسـدمی نظـر بـه مشابهتی شود،می مطرح کشور داخل در

 گردد؟می مطرح کسانی چه سوی از حاضر حال

ــا ــپ ب ــالب یروزی ــالم انق ــدان از ،یاس ــدند آزاد زن ــه و ش ــهآن دلیلب ــیاری ک ــان، از بس ــول در آن ــال ط ــارزه، ایهس  مب

 و درآورنـد خـود تصـرف بـه را هادانشـگاه کردنـد سـعى بودنـد، دانشـگاهى مـدارك دارای و بودند کرده پیدا هايىآگاهى

ــار همــین ــد هــم را ک ــه و کردن ــاز در خــاطر همینب ــروزى آغ  ســران جوالنگــاه دانشــگاه صــحنه اســالمی، انقــالب پی

ــدين ــق مجاه ــود خل ــان. ب ــق از آن ــب طري ــاىتلويزيون نص ــتهارمد ه ــگاه در بس ــز و هادانش ــخنرانی نی ــز در س  مراک

 از بســیارى زدنــد،مى ديــن از طرفــدارى و اســالم از دم چــون و گرفتنــد دســت در را کشــور فرهنگــى فضــاى فرهنگــی،

( اهلل رحمــه)خمینی امــام طرفــدار را خــود جريــان ايــن مروجــان. شــدند منــدعالقه هــاآن بــه هــم ناآگــاه و ســاده مــردم

 را داشـت قـرار( اهلل رحمـه) امـام فرزنـدان از يکـی کنـار در منـافقین، ٔ  سـرکرده کـه عکسـی حتـی و کردنـدمى معرفى

 بـرای دامـى اقـدام، ايـن و همراهنـد و موافـق امـام بـا کـه کردنـدمى وانمـود طريـق اين از آنان. زدندمی وديوارها در به

 .بکاهند يانجر اين به نسبت هاآن حساسیت از داده فريب را آنان تا بود انقالبیون
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 دســت کـور ترورهـاى بـه آنـان کـرد، خواهنـد آشـکار را خــود درونـى فسـاد سـرانجام، باطـل هـاىحرکت کـه جـاآن از

 جماعــات، ائمـه علمــا، از اعـم دينـى، هــاىچهره تهـران، در ويــژه بـه و کشـور نقــاط اقصـی در زمــان، همـان در. زدنـد

 کـار. آمـد پديـد ایفزاينـده نـاامنى و شـدند تـرور خلـق مجاهـدين هـواداران وسـیله بـه ديگـری، اقشـار و بازار متدينین

 اصـال کـه اشخاصـى حتـى. نداشـتند برگشـت امیـد آمدنـد،مى بیـرون خانـه از کـه صبح متدينین که شد کشیده جايیبه

 ايـن. دندشـ تـرور خلـق مجاهـدين دسـت بـه بودنـد، برخـوردار مـذهبى ایقیافـه از امـا نداشـتند، انقالب با کارى و سر

 گرفـت، انجـام امـام يـاران طـرف از کـه هايىافشـاگری بـا و برانگیخـت هـاآن ضـد بـر را مـردم عمومى خشم ترورها،

 يکـى خـارج، بـه صـدربنى فـرار از بعـد ويژهبـه و نديدنـد کشـور در خـود حضـور براى جايى ديگر که رسید جايى به کار

 شـروع جـا همـان در و گزيدنـد اقامـت فرانسـه در هـاآن لـباغ و شـدند خـارج کشـور از قاچـاق طـور به ديگرى از پ 

 .کردند اسالمی جمهوری نظام ضد بر فعالیت به

 بـا معاشـرت ايـر در مـدتی، از پـ  ولـى گرفـت شـکل اسـالمى و ملـى انگیـزه با ابتدا در خلق مجاهدين گروه بنابراين،

 و شـدند مرتـد رسـماً هـاآن از بعضـی ؛شـدند کشـیده انحـراف بـه دينـى، فکـرى راهنمـاى فقـدان نیـز و هامارکسیست

 اسـالم بـه تظـاهر ظـاهر در امـا نبودنـد، معتقـد اسـالم بـه خـود بـاطن در چـه اگر هم، ديگر بعضی و کردند الحاد اعالم

 اسـالم از طرفـدارى اظهـار بـیش، و کـم ظـاهر، در زيـرا شـد، داده هـاآن بـه «منـافق» نـام خـاطر همینبه و کردندمى

 روســری بــا هايشــانخانم کردنــدمی ســعى ديگــر، کشــورهای و عــراق فرانســه، در اجتماعاتشــان در حتــی و کردنــدمى

 .کنندمى رعايت را اسالمی احکام و مسلمانند که دهند نشان تا شوند ظاهر

 مـدتی از پـ  امـا کردنـد،می اسـتفاده نیـز فرانسـه دولـت هـایکمک از فرانسـه در اقامـت زمـان در که است ذکر قابل

 اصــطالح بــه ايــن تحمیلــی جنــگ دوران در و شــدند منتقــل عــراق بــه و تــرك را کشــور آن هــا،کمک  قطــ دلیــل بــه

 يک تشکیل درصدد که وطن، طرفداران
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 وجـود. نمودنـد جاسوسـی متجـاوز دشـمن بـرای و کردنـد ايفـا را دشـمن پـنجم سـتون نقـش بودند، ايران در آزاد دولت

 ايـران در حیـاتی و مهـم امـاکن هـایآدرس بسـیاری از چراکـه بـود؛ اهمیـت حـائز بسـیار عـراق بعـ  رژيم برای هاآن

 و هــاپايگاه رژيـم، آن رو، ايـن از. باشـد عـراق بعــ  دولـت بـرای بزرگـی کمـک توانســتمی امـر همـین و بودنـد آگـاه

 هـايیکمک از هاسـتفاد بـا منـافقین. کـرد هـاآن بـه فراوانـی مـالى هـاىکمک و گذاشـت هـاآن اختیـار در هايىاردوگاه

 حتــی. شــوند جنگیــدن آمــاده و دهنــد نظــامی آمــوزش را اىعــده توانســتند شــد،می هــاآن بــه مختلــف جاهــای از کــه

 سـرانجام. دادنـد تشـکیل خـود بـرای را مجهـزی ارتـش و گذاشـتند هـاآن اختیـار در هايىسالح آمريکا م ل کشورهايی

 يـک بـا ندارنـد، را خـود از دفـاع آمـادگی و اندشـده خسـته جنـگ، سـال 8 از پـ  مردم کردند احساس که زمان آن در

ــه ــانى حمل ــه ناگه ــران ب ــد، تجــاوز اي ــه نمودن ــن ب ــد اي ــه امی ــا دو ظــرف ک ــه ي ــد تصــرف را کشــور روز س ــام. کنن  ام
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 متجـاوز منـافقین سـرکوبی بـرای مرصـاد عملیـات و کـرد صـادر را آنـان بـا برخـورد دسـتور بالفاصله( اهلل رحمه)خمینی

 فعالیـت بـه کمـابیش نیـز هنـوز هرچنـد گرديـد، آنـان ناامیـدی بـه منجـر عملیـات، ايـن در آنـان کستش. گرفت شکل

 .دهندمی ادامه خود مذبوحانه

 گرايانملی يا نوين منافقین. 4

 از اىمجموعـه کـه اسـت ملـى جبهـه جريـان همـان جريـان ايـن. اسـت نـوين نفـاق تر،جريانخطرناك پیشین ازجريان

 .داشت خود چتر زير در مصدق محمد دکتر رهبرى تحت را احزاب

 نیـز منحـرف جريـان ايـن وگرنـه اسـت خلـق مجاهـدين بـا گـروه آن ٔ  اعتبارمقايسـه بـه نـوين ٔ  واژه از اسـتفاده البته

 مصـلحت ايشـان از بسـیاری زمـان درآن. داشـت وجـود بـیش و کـم انقـالب، ايـن پیـروزى آغاز از و نیست ایتازه چیز

 را هـاآن نظـاير و «انقالبـى» و «اسـالمى»ماننـد پسـوندهايی کننـد، بـودن انقالبـى بـه ظـاهرت کـه ديدند اين در را خود

 ظاهر، به ایچهره و بکشند يدك خود با
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 در زدنـد، جـا انقالبـى مسـلمان يـک عنـوان بـه را خـود نهضـت دوران در گـروه ايـن. دهنـد ارائه خود از اسالمی کامالً

 .ندارند و نداشته اسالمى هایارزش و عقايد به ايمانى که حالى

 برخـوردار مختلفـى درجـات از منـافقین نیـز اسـالم صـدر در کـه گونـههمان نیسـتند، سـطح يـک در هـاآن ٔ  همه البته

 اســالمى نظــام يــک عنــوان بــه کشــور در حــاکم موجــود نظــام از زبــان، بــه کــه شــريکند جهــت ايــن در ولــى بودنــد،

 کمرنـگ ولـو اعتقـادى هـاآن از بعضـى اسـت ممکـن. ندارنـد اسـالمى نظـام بـه ىاعتقاد دل در ولی کنندمى طرفداری

 اسـت داشـته احکـامى و شـده نـازل خـدا طـرف از پـیش قـرن چهـارده در اسـالم کـهاين اصل به يا باشند داشته خدا به

 مبـین ديـن و ردکـ اجـرا جامعـه، سـطح در هـم آن را، اسـالم احکـام بايـد نیـز حاضـر حال در کهاين به امّا باشند، معتقد

 .ندارند اعتقادی هست، نیز اجتماعى سیاسى احکام دارای اسالم

 زنـدگى در نقشـى بايـد ديـن کـه ندارنـد بـاور يـک هـیچ و اسـت سکوالريسـتی یهاانديشـه جريـان، ايـن متـیقّن قدر

 اشـند،ب داشـته اسـالم اصـل و خـدا بـه اعتقـادى هـاآن از بعضـى اسـت ممکـن. باشـد داشـته مـردم سیاسى و اجتماعى

 دسـته ايـن. اسـت گذشـته آن مصـرف تـاريخ و بـوده پـیش قـرن چهـارده بـه متعلق اسالم، اصل اين که معتقدند لیکن

 اظهــار را مطــالبی لفّافــه در گــاهى و دادنــدنمی بــروز را خــود اعتقــاد صــريحاً انقــالب اوائــل در کــه جــاآن از افــراد، از

 هوشـمند کـه بردنـدمی پـی آنـان ماهیـت بـه کسـانی تنهـا و نـدبود شناسـايی قابـل سختی به ديگران برای داشتند،می

 .بودند ريزبین و
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 بیرونــی مناندشــ و اســت بیشــتر انقــالب خــارجی دشــمنان خطــر از مراتــب، بــه جريــان، ايــن خطــر کــه دانســت بايــد

 در (اهلل رحمـه)خمینی امـام هکـ روسـت همـین از. يابنـد دسـت خـود مقاصـد بـه هـاگروه ايـن همراهی بدون توانندنمی

 کـهاين رغمعلـی. دانـدمی کفـار و منـافقین از بـدتر را آنـان و دهـدمی هشـدار آزادی، نهضـت همچـون هايیگروه مورد

 ولــى بــود، گــروه مـینه از کــرد، انتخــاب اســالمی جمهـوری نظــام آغــاز ايــام همـان در امــام کــه مــوقتى وزيرنخسـت

 فراهم را زمینه امر همین
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 را مشـی خـط ايـن هـايىروهگ نیـز هنـوز البتـه. گـردد آشـکار مـردم تمـام برای تدريج، به آنان، اهیتم و رفتار تا ساخت

 میـدان بـه ديگـری هـاینام بـا کننـد، دنبـال را گـروه آن انحرافـی حرکـت بتواننـد کـه جهـت بـدين تنهـا و پیمايندمی

 .بود آنان مراقب بايد که اندآمده

 انقـالب وقـاي  حريـفت اسـت، بـوده آن دنبـال بـه اسـالمی نهضـت پیـروزی ایابتـد از جريـان اين که اقداماتی از يکی

 اســالمی حرکـت و شـوندمی منکــر را نهضـت ايـن اصـل و( اهلل رحمــه)خمینی امـام ارتبـاط اينـان. اســت خـود نفـ  بـه

 ىرهبـر بـه ملـى ٔ  جبهـه الشتـ از ملـى، حرکـت ايـن جريـان، ايـن نظـر از. کنندمی قلمداد ملی حرکتی را ايران مردم

 و گرفـتمی صـورت ملـی هـایحرکت ايـن زمـانی مـدت در و شـد آغـاز نفـت صـنعت کـردن ملـى بـراى مصدق دکتر

 نــام بــه روحــانی يــک چنــدهر اينــان، نظــر از. شــدمی ســرکوب مــرداد، 28 کودتــای همچــون هــايیراه از نیــز، گــاهی

 ،اقتصـاد اصـالح بـراى مـردم کـه بـود گرايانـهملی حرکتـی حرکـت، ايـن لـیکن داد،می هم هايیاعالمیه خمینی اهللروح

 .نداشت يند به ربطى وجه هیچ به نهضت اين و دادند صورت شانمادی اهداف پیشبرد و يروت افزايش

ــان ايــن ــود درصــدد جري ــا ب ــا ت ــاريخ، تحريــف ب ــر را خــود نقــش ت ــوه رنــگ پ ــا. دهــد جل ــابیر ام ــام از مختلفــی تع  ام

 از پــ ( 137.)اســت دانســته مرتــد ٔ  جبهــه را جبهــه ايــن اســالم، تحريــف جهــت بــه کــه دارد وجــود( اهلل رحمــه)خمینی

 بـود، جامعـه در قصـا  احکـام سـاختن محقـق درصـدد کـه قصـا ، ٔ  اليحـه برابر در اينان اسالمی، انقالب پیروزی

 آنــان واقـ ، در. خواندنـد غیرانسـانی داشـت، کــريم قـرآن صـريح آيـات در ريشـه کــه را، اليحـه ايـن و گرفتنـد موضـ 

 و ايسـتادند شـدت بـه جريـان ايـن مقابـل در زمـان همـان در امـام. پنداشـتندمی انسـانی ضـد احکـامی ار الهـی احکام

 :فرمودند ايراد آنان علیه صريحی سخنان

 از يکی در. ديدم است، کرده راه یمايی به دعوت که ملی ٔ  جبهه از اعالمیه تا دو من»

 ﴾ 284 صفحه ﴿

                                                           
 .461   ،14ج ،(هاامهن و شرعی اجازات احکام، ها،مصاحبه ها،پیام بیانات،) امام ٔ  صحیفه ،(اهلل رحمه)خمینی امام. 137
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 کردنـد دعـوت را مـردم يعنـی اسـت؛ قصـا  ٔ  اليحـه دادنـد، قـرار یمـايیراه  بـرای که ایانگیزه جزت اعالمیه، دو آن

 قصـا ، ٔ  اليحـه و اسـت شـده تصـريح قـرآن از جاهـايی در قصـا  ٔ  قضـیه... بايسـتند قصـا  ٔ  اليحه مقابل که

ــرآن مســايل همــین ــن در و اســت ق ــه را مســلمانها کــه راه یمــايی اي ــد،کرده دعــوت خودشــان اصــطالح ب  دعــوت ان

 از کـه هـايیآن. اسـالم ٔ  ضـروريه احکـام مقابـل در کننـد قیـام مـردم قـرآن، مقابـل در کننـد قیـام مـردم که اندکرده

 شــده تثســی  اسـالمی جمهــوری کـه وقتــی آن از هـم اول از هــاآن. اســت معلـوم تکلیفشــان هسـتند، هاجبهــه بعـ 

 گرايـیملی همـان نـد،بگوي راسـت اگـر اسـت، بـوده مطـرح آنچـه و اسـت نبوده مطرح هاآن پیش اسالم ٔ  مسثله است،

 معـروف گرايـیملی بـه و بودنـد، هـااين ٔ  سردسـته کـه افـرادی کـهاين بـرای دارم، شـک هـم اين در من و است بوده

 ايـن ضـد بـر کـه کننـدمی دعـوت هسـتند، خـارج در کـه هـم االن کردنـد، قیـام هااين ملت ضد بر که ديديم ما بودند،

 (138.)«کنند فعالیت هاقدرت ملت،

 شـهرت مرتـد جبهـه هبـ جبهـه، ايـن روز، همـان از و گرديـد صـادر امـام سـوی از ملـى جبهـه ارتداد حکم هوسیل بدين

ــود زمــان همــان در. يافــت  و آمريکــا رانســه،ف بــه و کردنــد فــرار ايــران از الهیجــی، نظیــر ملــى، جبهــه ســران کــه ب

 حـزب ملـت، حـزب نهمچـو یمختلفـ احـزاب و هـاگروه از متشـکل اينـک هـم جبهـه ايـن. بردند پناه ديگر کشورهای

 .است آن نظاير و آزادى نهضت حزب ايرانیست، پان

ــا ســازش پیشــنهاد انديشــی،مصلحت اســم بــه نیــز، نهضــت ابتــدای همــان از جريــان، ايــن کــه داشــت توجــه بايــد  ب

 کنـار سـلطنت و شـاه بـا بـود هتـرب( اهلل رحمـه)خمینی امـام کـه بـود ايـن بر آنان نظر. کردندمی مطرح را شاه محمدرضا

ــد ــارچوب در و آي ــت چ ــاه، حکوم ــته ش ــود هایخواس ــان را خ ــد بی ــت و کن ــى فعالی ــته سیاس ــدبا داش ــان. ش ــار اين  اظه

 در پیـروزی بـرای را زمینـه بیـلق ايـن از امـوری و مباحـ  ٔ  ارائـه کتـاب، نوشـتن سـخنرانى، ايـراد با ما که داشتندمی

 فراهم انتخابات
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 وضـ  ایگونـه بـه را قـانون و زنیممـى مجلـ  در نماينـدگانمان وسـیله بـه را هايمـانحرف طريـق، اين از و سازيممی

 .بريممی پیش را خود اهداف چنیناين و باشد مطلوبمان که کنیممى

 ايـن در و شـود اجـرا اسـالم قـوانین و باشـد حـاکم اسـالم کشـور ايـن در بايـد بـود معتقـد ديدگاه اين برخالف امام اما

 بــه گـاههیچ او، اربابــان نـه و شــاه دسـتگاه نــه کـه دانســتمی خـوبی بــه او. کـرد اســالم فـداى را خــود بايـد حتـی راه

 هایخواسـته سـاختن عملـی نـه هسـتند، خـويش هـاىهوس دنبـال بـه هـاآن زيـرا دهنـد؛درنمى تن مردم هاىخواسته

                                                           
 .449   همان، .138
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 شـدندنمی حاضـر هرگـز کـه بـود حـدی بـه داشـتند، المـالبیت از شـاه اطرافیـان و درباريان که هايیاستفاده سوت. مردم

 .کنند لحاظ را مردم مناف  کشیده، دست آن از

 جريـان، ايـن بـه منتسـب فـرادا از گروهـى داشـتند، اقامـت پـاري  در( اهلل رحمـه)خمینی امـام که زمان آن در رواين از

 بـه اتـ شـود تعیـین شـاه راىبـ اىالسـلطنهنايب ب ـذيرد کـه کننـد تقاضـا ايشان از رسیده، ايشان خدمت تا بودند درصدد

 زمـان، آن در کـه ودبـ تهرانـى جـالل سـید افـراد ايـن از يکـی. شـود عمـل بـود، زمان آن اساسى قانون مقتضاى آنچه

 تعیـین و بررسـى بـراى هیـثتى و دهـد اسـتعفا شـاه کـه بـود ايـن او نظـر. بـود کشـور سیاسـى برجسته بسیار شخصیت

 او درخواسـت بـه اسـخپ در امـام امـا. شـود تشـکیل قبلـى اساسـى قـانون طبـق بـر اساسى قانون اجراى و السلطنه نايب

 بـرود بـین از بايـد و تاسـ نامشـروع نظـام ايـن کـه کنـد اعتـراف ابتـدا بايـد او کـه فرمودنـد صـراحت با مالقات، برای

 .شد نخواهد داده او به مالقات ٔ  اجازه وگرنه

 دامـان در افتـادن از و جـذب را هـاآن بـود درصـدد شـد المـ بـر آنـان انحـراف کـه زمـان همان از امام که نماند ناگفته

 کـرد انتخـاب هـاآزادی هضـتن همـین از را موقـت دولـت وزيرنخسـت اولـین خمینـی، امـام. بازدارد مرتدين و منحرفین

مَت ايـن بـه را بازرگان مهدی مهندس و  و نماينـد منطبـق بانقـال بـا را خـود کـه دهـد مهلـت آنـان بـه تـا گمـارد سـِ

 و نماز اهل و دانستندمی مسلمان را خود آنان که بود اين هم دادن مهلت اين علت. کنند اصالح ار خويشتن
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 توجـه نکتـه ايـن بـه اامـ. داشـتند خـود ٔ  کارنامـه در را دانشـگاه مسـجد سـاختن نظیـر اقـداماتی حتـی و بودنـد عبادت

 در بـودن تسـلیم قیقـی،ح اسـالم بلکـه. يابـدنمی تحقـق حقیقـی اسـالم نمـاز، و قـرآن خوانـدن صـرف بـه که نداشتند

 قبـول را الهـی احکـام از يکـی اامـ کنـد حقیقـی اسـالم ادعـای توانـدنمی کسـی. اسـت خداونـد هایفرمان تمامی برابر

 :است داشته اعالن صراحت با نیز کريم قرآن. باشد نداشته

لِهِ بِاللّـهِ يَکْفاراونَ الَّذِينَ إِنَّ لِهِ اللّـهِ بَـیْنَ يافَرِّقاـواْ أَن وَيارِيـداونَ وَراسـا  وَيارِيـداونَ بِـبَعْ ٍ وَنَکْفاـرا بِـبَعْ ٍ ناـؤْمِنا وَيقاولاـونَ وَراسـا

ما أاوْلَـئِکَ سَبِیالً ذَلِکَ بَیْنَ يَتَّخِذاواْ أَن لِهِ لّـهِبِال آمَناـواْ وَالَّـذِينَ مُّهِینًـا عَـذَابًا لِلْکَـافِرِينَ وَأَعْتَـدْنَا حَقًّـا الْکَـافِراونَ هـا  وَلَـمْ وَراسـا

وْفَ أاوْلَــئِکَ مِّـنْهامْ أَحَدٍ بَیْنَ يافَرِّقاواْ  پیـامبرانش و خـدا بـه کـه کسـانى( 139)رَّحِیمًـا؛ غَفاـورًا اللّـها وَکَـانَ أاجاـورَهامْ ياـؤْتِیهِمْ سـَ

 را بعضـى و داريـم انايمـ بعضـى بـه مـا گوينـدمـى و اندازنـد جـدايى او پیـامبران و خدا میان خواهندمى و ورزندمى کفر

 کـافران بـراى مـا و کافرنـد حقیقـت در آنـان کننـد، اختیـار خـود بـراى راهـى[ دو] اين میان خواهندمى و کنیممى انکار

 فــرق آنــان از کــدام هــیچ میــان و آورده ايمــان پیــامبرانش و خــدا بــه کــه کســانى و. ايــمکــرده آمــاده آورخفــت عــذابى

 .است مهربان آمرزنده خدا و کندمى عطا را آنان پاداش[ خدا] زودى به گذارند،نمى

                                                           
 .152 ـ 150 ،(4) نسات. 139
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 توانیـدمی آيـا. باشـید داشـته اسـالمی انقـالب پیـروزی از پـ  جريانـات، ايـن هایگیریموضـ  و هاسیاست بر مروری

ــات انحرافــی هایرگــه ــات ايــن کنیــد؟ شناســايی اســالمی، جمهــوری نظــام در حاضــر حــال در را مــذکور جريان  جريان

 بـه نسـبت( اهلل رحمـه) امـام حضـرت همـواره چـرا شـما، نظـر بـه اسـت؟ چگونـه آنان گیریموض  ،اينک هم و کدامند

 دادند؟می هشدار نظام ٔ  بدنه در گروه اين نفوذ
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 گیرینتیجه و خالصه. 5

 ناختشـ لـیکن دارد، نمـود کـامالً اسـالمی انقـالب پیـروزی در( اهلل رحمـه) امـام خـط پیـرو جريـان نقش که هرچند. 1

 منحـرف هـایجريان آن از جريـان ايـن تـا کـرد خواهـد کمـک مـا بـه نیـز نهضـت گیریشکل دوران انحرافی جريانات

 .شود شناخته باز بیشتر و بهتر

 مکتــب مــروج کــه حزبــی اســت، همــراه تــوده حــزب رشــد بــا ايــران در مارکسیســتی جريانــات تقويــت هایزمینــه. 2

 خـود تسـخیر بـه مـدتی تـا را کشـور فرهنگـی و علمـی مراکـز جهـت ايـن در و بـود ماتريالیستی اعتقادات و مارکسیسم

ــود درآورده ــه. ب ــوی از البت ــی س ــانیون از برخ ــان آن روح ــايیتالش زم ــرای ه ــت ب ــردن سس ــایبنیان ک ــری ه  و فک

 .گرفت شکل آنان اعتقادی

 و اسـالم از طرفـدارى اظهـار ظـاهر در کـه بودنـد انحرافـی جريانـات ترينخطرنـاك از يکـی خلـق، منـافقین جريـان. 3

 .زدندمى خنجر هاآن به پشت از لیکن کردند،مى انقالب

 بــا معاشــرت ايــر در مـدتی، از پــ  ولــى گرفـت، شــکل اســالمى و ملـى انگیــزه بــا ابتـدا در خلــق مجاهــدين گـروه. 4

 و شـدند مرتـد رسـماً هـاآن از بعضـی شـدند؛ کشـیده انحـراف بـه دينـى، فکـرى راهنمـاى فقـدان نیـز و هامارکسیست

 اسـالم بـه تظـاهر ظـاهر در امـا نبودنـد، معتقـد اسـالم بـه خـود بـاطن در چـه اگر هم، ديگر بعضی و کردند الحاد اعالم

 جـدا انقـالب از را خـود راه اسـالمی انقـالب پیـروزی از پـ  اينـان. شـد داده هـاآن بـه «منـافق» نـام لـذا و کردندمى

 .پیوستند نظام دشمنان به و کردند

 ملــی ٔ  جبهـه نــام قالـب در را خـود ابتــدا، همـان از کــه اسـت نـوين نفــاق جريـان انحرافــی، جريـان ترينخطرنـاك. 5

 ولـی کننـد،مى طرفـداری اسـالمى نظـام يـک عنـوان بـه کشـور در حـاکم موجـود نظام از زبان، به اينان. ساخت مطرح

 .ندارند اسالمى نظام به اعتقادى دل در
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 داشـته مـردم سیاسـى و اجتمـاعى زنـدگى در نقشـى بايـد ديـن کـه نیسـتند بـاور ايـن بـر نوين، منافقین از يک هیچ. 6

ــه آزادی، نهضــت همچــون هــايیگروه انحرافــات مــورد در( اهلل رحمــه)خمینی امــام. باشــد  و دهــدمی هشــدار شــدت ب

 .داندمی کفار و منافقین از بدتر را آنان
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 پرسش. 6

 گرديد؟ ايران در مارکسیستی هایهگرو و احزاب تقويت موجب عواملی چه. 1

 اهدافشـان در هـاآن مانـدن ناکـام بـرای هـايیتالش چـه و کردنـدمی دنبـال را تفکراتـی چـه مارکسیسـتی جريانات. 2

 پذيرفت؟ صورت

 .کنید بیان را هاآن هایويژگی و نمايید تحلیل افول تا ظهور از را خلق منافقین جريان. 3

ــی. 4 ــدامات از تحلیل ــی ٔ  جبهــه اق ــارزات طــول در مل ــه اســالمی انقــالب مب ــد ارائ ــا دهی ــان نقــش ت  را نهضــت در آن

 .سازد مشخ 

 بـا برخـورد هـایراه و تشـريح سـازد، اسـالمی نظـام متوجـه توانـدمی نـوين نفـاق جريـان کـه را خطراتی و هاآسیب. 5

 .نمايید بیان را هاآسیب اين

 بیشتر ٔ  مطالعه برای منابعی. 7

 اسـالمی، معـارف دروس و اسـاتید امـور معاونـت: قـم اسـالمی، انقـالب در پژوهشـی پیمانـه، حـدي  حمید، پارسانیا،. 1

 .1376 ،1 چ

ــینیان،. 2 ــارده اهلل،روح حس ــال چه ــت س ــدئولوژيک رقاب ــیعه اي ــران در ش ــران ،(1343 ـ 1356) اي ــز: ته ــناد مرک  اس

 .1383 ،1 چ اسالمی، انقالب

 آيار نشر و تنظیم موسسه به وابسته عروج نشر و چاپ ٔ  مؤسسه: تهران ،3 ج خمینی، امام نهضت حمید، سید روحانی،. 3

 .1382 ،5 چ ،(اهلل رحمه)خمینی امام


