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Abstract 

The Islamic revolution is a “perfect” but “incomplete” revolution. It is in the midway of 

its desired socialization. A major part of the loose foundation and the slow pace of 

movement in this process is related to the lack of the Islamic government. In this regard, 

our main problem is the lack of attention to the appropriateness of the Islamic 

revolution’s selected theory with the construction of the desired Islamic government. 

Therefore, the authors have attempted to answer this question: how the Islamic 

revolution’s selected theory influences the construction of the desired Islamic 

government? Thus. the aim of this study is to format the effect of Islamic revolution 

theory on the construction of Islamic government in Grand Ayatollah Khamenei’s 

political thought. Findings indicate that based on his thoughts, unfamiliarity of the 

Islamic revolution and the revolution’s architects’ unheard narrations have resulted in 

“delay and deficiency in the constitution of the desired Islamic government”. The 

methodology of this research is qualitative analysis of texts and the required information 

has been gathered through documentary studies. The research findings suggest that in 

order to accelerate the realization of the Islamic government, we need to achieve the 

philosophy of the Islamic movement in order to rationally explain the process of 

transforming a movement to an institution. 
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 چکیده
 قرارمطلوب خود  یپردازجامعه ندیفرآ یانهیاست که در م« ناتمام» یول ،«انقالب کامل» کی یانقالب اسالم

 مربوط یاسالم دولت لیتشک عدم به ندیفرآ نیاگ حرکت در آهن یِو کند انیبن یِسست از یاعمده بخش. دارد

 مطلوب دولت ساخت با یاسالممختار انقالب  یهینظر تناسبات ماندن مغفول ما یاصل یمسئله. شودیم

 انقالبمختار  یهینظر که شود دادهپرسش پاسخ  نیا به تا است شده تالش ن،یا اساس بر. است یاسالم

 یهینظر ریتاث یبندصورت ،یبررس نیاز ا هدف دارد؟ یاسالم مطلوب دولت لیشکت بر یریتاث چه یاسالم

 قیتحق یهاافتهی. است یاخامنه یالعظماهللتیآ یاسیس یشهیاند در یساخت دولت اسالم بر یاسالم انقالب

 «انقالب انمعمار تیروا یدگیناشن»و  «یاسالم انقالب یناشناختگ» شان،یا دگاهیبنابر د که استاز آن  یحاک

 مطلوب دولت لیتشک در اختالل و ریتاخ» کهشده  «یاسالم انقالب یتمدن حرکت به یناباور»موجب 

 قیطر از ازیمورد ن اطالعاتو  است متن یفیک لیتحل ق،یتحق نیا یشناسروش. استداشته  یدر پ را «یاسالم

 به یابیدست ،یاسالمدولت  تحققدر  عیتسر یبرا قیتحق نیا شنهادیپ. است شده یگردآور یاکتابخانهمطالعات 

  .استبه نهاد  نهضت لیتبد ندیفرآ یعقالن نییتب جهت «یاسالم حرکت یفلسفه»

 
 

 دولت ،یاسالم انقالب یهینظر ،یاسالم یپردازجامعه ،یاخامنه اهللتیآ یاسیس شهیاند :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 رییتغ تبع بهکه  است مدرن یاسیس یهاهینظر یاصل یهسته «کارگزار-ساختار» یمسئله

 تیاهم« حکومت کرد دیچگونه با»به « حکومت کند یچه کس»از  یاسیس یفلسفه پرسش

 لیتعد ،یاسیس یجامعه سیتاسانسان در  نقشدوباره به  توجه وجود،نیا با. است افتهی

 یهاهینظر طرح سازنهیزم وداشته  یدر پ را یستیسمارک ییساختارگرا و یپارسونز دگاهید

( 1939) بسکار «یانتقاد ییگراواقع»( و 1931) دنزیگ «یابیساخت» چونهم یترمعتدل

دو  نیا تعامل زمیمکان کشف ،کارگزار-ساختار یدوگانهنقد  ضمن هاهینظر نیا. است شده

 و نظر» یدوگانهتابع  خود، ینوبه هببحث  نیا. اندداده قراردر کانون بحث خود  را مؤلفه

 عاملو عمل،  نظرو تاثّر  ریتاث ینحوهاز  یتلقدر  اختالف از آنجایی که. است «عمل

 یهاانقالب در امر نیا به توجه .(1933 )ر.ک: افروغ، است بوده یفکر یهامکتب انشعاب

 یهاانقالب یمپاه که دهندیم نشان مطالعات. کندیم دایپ یتریجد تیموضوع یاجتماع

 یدگرگون خوشدست شدتبه زین «نظر -عمل» نسبت از جامعه فهم ،یاجتماع

 عبارت . بهگذاردیم ریتاث یاسیس ی( و در ساخت نهادها16 ص ،1931 زر،یب)شودیم

 ساخت تیفیک برآن  ریتاث وجامعه  تینیع با یاسیس یهینظر یرابطهدر  تحول گر،ید

 یاز انقالب اجتماع بعدآن را  یاست که مطالعه یموضوعات یجمله از ،یاسیس ینهادها

و از تحوالت  هستند یاسیس یهاهینظر گرید یرو ،یاسیس ینهادها رایز گرفت؛ یجد دیبا

که تحول در هر دو طرف  هستند ییهانقطه یاجتماع یهاانقالب. رندیپذیم ریتاث یکدیگر

تحول، هر دو طرف  نیا تیهدا یبرا عتایطب رسد؛یمحالت خود  نیترنهیشیب بهمعادله،  نیا

 گرفت.  یجد دیماجرا را با

 را یانقالب اسالم در «ینهادساز» بر «یسازهینظر» ریتاث تا میدرصدد پژوهش نیا در

 یهینظرفقدان  ریتاث یدرباره قیکه تحق است نیامسئله . میده قرار یبررس و ملأتمورد 

 یپژوهدولتمانده و  دوربهنظرگاه متفکران ما  از یسازدولت در اختالل بر انقالب یبوم

 یکنگره نیپنجمدر  ییزالک نجف. است نموده لیتبد یدنیشیاندامر نا کیرا به  یاسالم
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 کیولو  -دولت  یهیمدت، نظر نیدر ا ما» :کرد حیتصر( 1931) یاسالم یعلوم انسان

 امور فیرد در حاضر رانیا در یسازدولت مبحث لذا م،یانداشته - زین یالتقاط یهینظر

 چه یاسالم انقالب مختار یهینظراست که  نیا یاصل پرسش. «است بوده شدهدهیشینااند

 بابدر  کیتئور خالء رسدیم نظر به دارد؟ یاسالم مطلوب دولت ساخت بر یریتاث

 ریتاث رانیا یاسالم یجمهور در یسازدولت ندیفرآ بر ،یاسالم انقالب یهینظر نیتدو

 یبندصورت ق،یتحق نیا از هدف. است نموده مختل را آن به یابیدست ریمس و گذاشته

 یالعظم اهللتیآ یاسیس یشهیدر اند یخالء بر ساخت دولت مطلوب اسالم نیا ریتاث

 حرکتاز  یلیعالم، تحل ینیتکواز حرکت  یبه طرح کل استناد با لهمعظم. است یاخامنه

مستند به آن  زین یانقالب اسالم یعموم حرکت ریه فهم و تدبک کنندیم ارائه بشر یخیتار

انقالب  کردنزهیتئور یبرا ینظر رساختیز کی ر،یتصو نیا. شودیم لیو تحل ریتفس

 یمورد رجوع واقع شود. ترجمان فلسف دیبا زین یاسالم یسازدولتکه در  است یاسالم

به  یاجتماع یامتدادبخش دررا  و آن دینام یاسالم حرکت یفلسفه توانیرا م ریتصو نیا

 استفاده مورد یاسالم یدر جمهور ینهادساز ندیفرآاز  یبانیپشت جهت یاسالم یفلسفه

 .داد قرار
 یاسالم حرکت یفلسفه یمفهوم قطعات: کی یشماره میترس

 

 قیتحق ینهیشیپ. 1

: ه، از جملدارند وجود یادیز قاتیتحق یانقالب اسالم ینظر یشناسبیآس درباره

 انقالب یشناسبیآس» ،(1931) یوضیع میمحمدرحاز  «یاسالم انقالب یشناسبیآس»
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از  «رانیا یاسالم انقالب ارکان یشناسبیآس»( و 1911) یلطف یمهرعلاز  «رانیا یاسالم

 نیاکه  دهدینشان م برخط یهاگاهیپا در وجوجست(. 1919) یصادقیحاج عبداهلل

 یسازبا دولت یاسالم انقالب یهینظر یرابطه رداست که  یقیتحق نینخستپژوهش 

( 1939) اریز محسنکوتاه از  یادداشتی منتشرشده اثر نیترمشابه. کندیمکاوش  یاسالم

 «یاسالم دولت تحقق یدرون موانع یبررس ؛یاسالم انقالب یشناسبیآس» عنوان تحت

 .است شمردهبر پراکنده نحوبه را یناکام نیا در لیدخ عامل چهاردهاست که 

 یهینظر نیبه تدو یتوجهانقالب و کم یعموم اتینظر اززده و اقتباس شتاب اخذ

 رانیا استیسدر نهاد  یاسیاز نظر س یاسیعمل س گسستموجب  یانقالب اسالم یبوم

امتداد  یسازدولت در یاسالم -یرانیا یاسیس یفکر سنت بیترتنیبد. است شده معاصر

 یعمل استیسدر  یافراط یزدگعمل به یستیتویپوز ینظر یهاخهنس جه،یدرنتنکرده و  دایپ

به دولت  یابیدر دست نهیو پرهز بیحرکت پرفراز و نش امر، نیا تبعات. است دهیانجام

را  هابیآس کثرتتا  کندیمختار کمک م یهینظر کی. داشتن است بوده یمطلوب اسالم

 .میینما دیتمه را نیادیبن قداما کی آن، رفع یبرا و داده ارجاع یمحور عامل کی به

 یمفهوم چارچوب. 2

چارچوب  انیبر بن ،یعموم حرکت کی مثابهبه یاسالم انقالب فرض با پژوهش، نیا

 نییرو یهی. الدهدیم رخ کیو تئور کیدو سطح پرات در کهاستوار است  یاهیدوال یمفهوم

 ،یاسیس انقالباز:  یالهمرحپنج یراه ینقشه شاملو  پردازدیم انقالب ینیبه ساحت ع

 یهیال ایدوم  یهیال شود؛یم یاسالم نینو تمدنتا  یسازجامعه ،یسازدولت ،یسازنظام

 ،یسازتیروااست از:  عبارتو  کشدیم ریتصو به را انقالب ینظرساحت  ن،یریز

 لیتحل بریمبتن پژوهش، یشناسروش. ینهادساز تا یالگوساز ،یسازهینظر ،یسازمدل

 .است یاکتابخانه زین منابع یگردآور روش و ،یاسناد ما قیتحق روش است؛ متن یفیک
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 قیتحق یمفهوم چارچوب: دو یشماره میترس

 
 یاسالم انقالب ینظر حرکت. 3

 شاملمنطقا  کنند،یم یبانیپشت ینظر ساحت در رانهضت  کی یعموم حرکتکه  یمعارف

 ،یسازهینظر ،یسازمدل ،یسازتیروا: از عبارتند بیترتبه که است کیتئور اقدام پنچ

عبارت است از  «یسازتیروا»(. 33 ص، 1931 مان،یا)ر.ک:  ینهادساز و یالگوساز

 تیروا م؛یبریم سربه حوادث یانهیهمواره در م ما. استاز واقعه  یکلّ طرح کی یارائه

 یانهیم در را نخودمانقش  مانیرامونیپ عیوقا ثغور و حدودشناخت  با تا کندیکمک م

 هستند، تحول و رییتغ حال در همواره هاتیواقع نیا کهآنجایی  از. میکن دایپ حوادث

وجود داشته  یمرجع تیروا دیبا رونیازا. شوندیو تحول م رییدستخوش تغ زین هاتیروا

و  کند اقناعملت را  کیآحاد  دیمرجع با تیروا. بزند رقم را یباشد که بتواند وفاق اجتماع

. ندیآیم رونیب هاتیاز دل روا ها«مدل». دهد سوق یاسیس مشارکت کی یسوبهها را آن

 را یدانیم یهاگزارش متکثر و دهیچیپ وجوهکه  هستند ینظر ییهاها، برساختمدل

 منظر،نیازا. آورندیدرم شینمارا به حادثهشده از منسجم و ساده یریتصو و نموده شیرایپ

 لیمدل به زبان معادله است و عناصر دخ لیتبد ،«هینظر»هستند.  هاهیرها مقدم بر نظمدل

 ندیفرآهستند که  ییهامعادله یاسیس یهاهینظر. کندیم ییبازگورا  دهیپد کیدر ساخت 

 یهاهینظر. دهندیم حیتوض حوزه کی در زینرا  مطلوب تیوضعموجود به  تیوضع لیتبد

ساخته  دیکه با را یوحدت توانینم هاآن بدون و دهستن لیتبد و رییتغ یابزارها ،یاسیس

 یامجموعه کهیزمان. نمود ادهیپ جامعه تینیع در را آنو  کرد تصور قابل نظر مقامدر  ،شود

 کارکرد یمشخص برا یالگو کی یاز طراح میتوانیم ما رند،یگیم قرار کنار در هاهینظر از
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 ازمندین زین هاالگو یسازادهیپ ت،ینها در. میکن صحبت جامعه مختلف قطعات حیصح

 اهللتی. آدرآورند تینیع یواد بهرا از ساحت نظر  هاآن تا هستند یاسیس یها«نهاد»

 :ندیفرمایم یاخامنه

... ی اهیپا ی... بر اساس تفکرات و مبان و در هر نهضت یدر هر حرکت عموم

انقالب  کی ی... وقتبشود «ینهادساز» یستیبشود، هم با «یسازواژه» یستیهم با

آن  ،خود را یمجر یهادستگاه یستیبا کند،یم دایحرکت تحقق پ کیو 

... هر دو جزو اوردیوجود ببه ،دنبال کنند دیها را باکه آن هدف ییهامجموعه

 (22/70/1337دشوار است. ) یکارها

 ازور عب مستلزم یسازسخن، دولت نی. با ااستدولت  نهادها، نیا نیتراز مهم یکی  

 کهینحو به است؛ یسازو الگو یسازهینظر ،یسازمدل ،یسازتیروا: همچون ییمعبرها

را در  یسازو اختالل در دولت ریها، تاخگذرگاه نیدر هرکدام از ا یاختالل و نقص هرگونه

 توانندینم یانقالب اسالم ازموجود  یهاتیروا چرا که است نیا پرسش ،نیبنابرا. دارد یپ

 مطلوبدولت  ساختبه  تینهاو در  شده لیتبد یو الگوساز یسازهیو نظر یسازمدل به

 گردند؟ یمنته یاسالم

 یسازهینظر. 3.1

ساحت  در یمجرد و عموم یهاگزاره یعام خود عبارت است از مجموعه یمعنا در هینظر

 ،یهست جهاناز  یمشخص وجه یدرباره تا دهندیم لیتشک را یفهم قابل تیکل که علم کی

 نیا هینظر نیادیبن هدف»(. 90 ص، 1931 قت،یحق) ردیگقرار  ارمانیاخت در یعقالن یفهم

 فهم ه،ینظر بدون... دینما ریتفس و بفهمد دهد، حیتوض را تیواقع یحد تا که است

عبارت  یانسان علوم در هینظر(. 39، ص 1911مارش و استوکر، «)است رممکنیغ ت،یواقع

 ایعلم  کی یمنطق ستمیس بریمبتن ،یاجتماع یهاتیواقع یبارهمنظم در یهااست از گزاره

و  «ایقضا» ،«میمفاه: »شودیم لیکم از سه مقوله تشکدست یاهیمکتب مشخص. هر نظر
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 تا میآوریدرم استخدام به دهیپد کی یهستند که هنگام مشاهده ییاجزا م،یمفاه«. مشاهده»

 یعناصر اصل ا،ی.  قضاشود فراهم ما یبرا دهیپد آن یدرباره یعلّ یرابطه کی انیب امکان

 هاآن نیمابیف یمنطق یرابطه و میمفاه از خود ینوبه هستند که به هاهینظر یدهندهلیتشک

 (.91-90. صص، 1931 قت،یحق)ر.ک: شوندیم لیتشک

. است دانسته( Structured whole) «یساختار یهاکل» یرا نوع هاهینظر چالمرز

دارد و بر آن است تا  دیتاک عالم ریمتغ تیواقع با هینظر ارتباطبه وجه  فیتعر نیبا ا یو

مسبوق به  یاهیکه هر نظر کندیم دیتاک اوشود.  یانتزاع میبه مفاه تیواقع فروکاستمانع 

 هینظر کیکارفته در به میو مفاه هاگزاره اینرو است؛ از ریپذیدگرگونکلّ  کی یمشاهده

 ما مقدار هر ؛اندشده انیها بکه هنگام گزارش مشاهده باشند قیدق اندازه همان به توانندیم

 ترقیدق زین ما یهینظر م،یکن مشاهده را یترشیب یرهایمتغ و میباش ترقیدق مشاهده در

 یدموکراس هیو نظر وتنیجرم ن یهیشدن مقصود خود نظرروشن یبرا چالمرز. بود خواهد

 معنادار یریپذمیتعم تیقابل با هینظر(. 31-33 صص، 1911 رز،چالم)کندیم سهیرا مقا

 یهااز مشاهده و گزارش صورت میخواهیم که میکنیم یسازهینظر لیدلنیما بد شود؛یم

. هستند منتظم ساختار کی از کاشف هاهینظر چراکه م؛یباشفارغ  دهیپد کی یتکرارشونده

تحوالت علم  یاست. کوهن برا سته شدهالکاتوش و کوهن برج دگاهیدر د ینگرش نیچن

 علم، شیپ: از بودند عبارت که گرفت نظر در را یمراحل آن یبرا و کرد عرضه یمدل زین

 (.161، ص 1911 چالمرز،)دیجد بحران د،یجد یعاد علم انقالب، بحران، ،یعاد علم

 ،است یعموم و مجرد که هینظر برخالف. است «مدل» ه،ینظر به مفهوم نیترکینزد

 از یبُعد به یو تا دیآیم وجودبه دانشمند کی ذهن در موجود تیواقع بازتاب از مدل

ها، . مدلاست یسازمدل ،یسازهینظر نخست گام بنابراین، کند؛ دایپ احاطه تیواقع ابعاد

 یاساس یهاهستند که از ساخت یمنطق ای یاضیر ای یماد یشده و مجموعهساده ریتصاو

 سوریم هینظر به یابیکسب دانش و دست ریتا مس کنندیم تیحکا نرویدر ب تیواقع کی

است، نه  تیاز واقع یریتفس ای تیبه واقع هیشب یالگو کیمدل  ،کوهن یگفته گردد. به

 به را مطالعه مورد یدهیپد با مرتبط یهاداده از یگروه مدل، کمک به ما. تیخود واقع



 
 

 (7، )پیاپی 9411و تابستان  بهار، 9ماره ش، 4دوره دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، 

 

930 

 

 ستمیس کی در ایقضا و میمفاه تا میکنیم لیتبد اههینظر و هاهیفرض در درج قابل میمفاه

 ،اعتبار نیا به. گردند لیتبد هینظر به بودن معتبر صورت در و شوند یدهسازمان یصور

که  دهدینشان م هینظر کیدانست. وجود مدل در پس  هینظر یبندمدل را اسکلت توانیم

 (.93 ص، 1931 قت،یقحاست)ر.ک:  ییساختمان معنا کیما  یموضوع مورد مطالعه

انسان در  یقابل تکرار در رفتارها یالگوها یبندصورت ،یاسیس یهینظر موضوع

آن  میتعم و جامعه تیواقع از الگوها نیا انتزاع با یاسیس یهینظر. است یاجتماع یزندگ

فراهم  راموفق  یهاتکرار تجربه قیطر از یاسیس یجامعه راهبریامکان  گر،ید طیبه شرا

و  کشف ازعبارت است  رد،یگیمقرار  یاسیس یهینظر تیمرکز در آنچه نی. بنابراردآویم

 :سندینوی( م1911) استوکر یجر و مارش دیوید. ریپذمیتعم و ریتکرارپذ یالگوهافهم 

در  یادهیبا مشاهدات صرف به جلو برود. بدون داشتن ا تواندینم یاسیس علوم

 آن در که یادهیچیپ جهان درون به میتوانینم است، مهم یزیچچه اینکهمورد 

 چوب که کندیم کمک ما به خام شکل به هینظر. میبگذار قدم م،یکنیم یزندگ

 ریز در کنندهمشاهده... یندیفرآ نیچن وجود بدون. مینیبب درختان یجابه را

 مختلف عوامل ریتاث که بود نخواهد قادر و شد خواهد دفن اتیجزئ از یانبوه

 هستند ارزش یدارا رو نیا از هاهینظر. دینما یابیارز را حادثه کی حیتوض در

 .(33)ص دهندیم سازمان را مشاهدات هیکل که

 تیاز واقع یاژهیو یهاو بر جنبه مینیجهان را بب سازندیما را متعهد م یاسیس یهاهینظر

. میدهسعه را تو یفکر یالگوهاها، به کمک آن شوندیم باعث همچنین، م؛ییتمرکز نما

 افتیدرما را به  وتا تجربه را فشرده و منظم کنند  شوندیم انیب یانتزاع یاگونهبه هاهینظر

 (.33-39 صص ،1911 استوکر، و مارش) برسانندمتعدد اطالعات  یاز اجزا یمنسجم

که  است نیا یاسالم انقالب یبرا یسازهینظر درشد، پرسش ما  گفته آنچه بر اساس  

تحت چه  رهایمتغ نیبود و ا رهایمتغ نیدر کدام یدگرگون یجهینت ،یرف انقالبشگ راتییتغ

 یخیتار یتنها گذشتهپرسش نه نیا ساختند؟دگرگون  را رانیا یاسالم یجامعه ییهامعادله
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 رهایمتغ نیا رایزپرسش است؛  نیابه  پاسختابع  زین ندهیبلکه ساخت آ کند،یما را آشکار م

 و ینظر یمدل اگر تبعا. دارند حضور زینما  یکنون تیدر وضع هاآنر د مؤثر یهاو اراده

جامعه  یجار تحوالت از یروشن فهم م،یباش نداشته رهایمتغ نیاز ا شدهی سازساده

 .داشت مینخواه

 یساختارساز. 3.2

 ی«ندهایفرآ» و «باتیترت» وجود مستلزم یاسیس یجامعه ییایپو و یداریپا ش،یدایپ

 ینظر اجماع ساختار، فیتعر در. است حیتوض قابل «ساختار»ا اصطالح که ب است یخاص

 در که است یروابط «یاجتماع ساختار» براون، فیرادکل فیتعر در. ندارد وجود یمشخص

آن را  نسبرگیگ. دهدیم وندیپ همدیگررا به  ینیمع یهاانسان زمان، از یخاص یلحظه

جوامع  به یمشخصو تناسبات  باتیکه با ترت نددایم یاعمده ینهادهاها و گروه یمجموعه

 دیبا رابه جامعه  دنیبخش شکل در افراد شأناست  معتقد رثیف. بخشندیمختلف شکل م

. است یاجتماع یساختارها مرهوندوام جامعه  اصلبه نظر او،  .کرد جدانقش ساختارها  از

به درک  توانیمجامعه  کی گرانیو روابط باز یرفتار یهابا انتزاع نظام دل،ین نظر از

فوق،  فیتعار بنابر(. 133-131 صص، 3190)باتامور، افتی دستجامعه  یساختارها

جامعه در  افراد از مستقل که هستند یاجتماع ستمیس یهاصهیدسته از خص آن ساختارها

 دیافراد درون خود ق یهستند و بر آزاد تی. ساختارها واجد عاملمانندیم داریبلندمدت پا

 داریکه موجب پد ییالگو یسازادهیو پ یطراح فهم، ندیفرآ به ف،یتوص نیا با. زنندیم

 اطالق کرد.  «یساختارساز» توانیم شود، جامعه متن در یاسیس ساختار کی شدن

 اگرچه. است یاسیس یجامعه بودنکل رشیپذ به مسبوق ساختار، مفهوم رشیپذ

 ،است کل کی که جهت از آن دانستیملت م کی یرا اداره استیافالطون س زین ترشیپ

 بهاست که  دیجد یاسیس یفلسفه یهایژگیو یاز جمله یاسیس یساختارها بر دیتاک اما

 یهاچارچوب ساختارها،. شودیگرفته م تریجد  یحکمران یالگوها داکردنیپ تیاهم تبع

 یدر نحوه یرگذاریتاث باو  دهندیشکل م یاسیس یهادهیپد به که هستند ییدایناپ ای دایپ
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مجموع  ازرا  یواحد تیکلّ و شده هاآن هماهنگ کارکردموجب  ،یکدیگربا  اجزاء وندیپ

 ،یهماهنگ نیدر گرو کارکرد هماهنگ اجزاست. ا ،ی«کل» نیچن تیماه. سازندیمها آن

 یاجزا نسبت در دیو تعامل را با یهماهنگ نیاتنها . نهکندیرا دنبال م یمشخص تیغا

تعامل و  چراکه د؛یسنجرا  آن دیبا زین یرونیب طیبلکه در نسبت با مح د،یبا هم د یرونیب

 جادیا را یساختار روابط مجموع در که است یدرون و یرونیب یاجزا یرابطه

 (.303-301 صص، 1931 قت،ی)حقکنندیم

 نمتفکرا یذهن مدلو تجسد  نیتع قیطر ،یاسیمعتقد است که ساختار س اشتراوس یلو

 نیا یاز جمله دولت. سازند حاکم جامعه در را یخاص روابط قیطر نیاز ا تااست  یاسیس

 ازشیمورد ن یهایی: دولت در بدو حرکت خود، دارااست معتقد اسکاچپولساختارهاست. 

 تیمنابع را در جهت خلق و تقو نیتکامل خود، ا ندیو در فرآ ردیگیرا از جامعه وام م

 و منع از یجوّ آوردن ساختارها با فراهم»  یو نظر . بهبنددیر مکابه اشییاجرا یقوا

(. درواقع، 311، ص 1931 قت،ی) حق«کنندیم اثر اعمال ستمیس درون فاعالن بر ب،یترغ

بلکه صرفا احتمال  شود،یاعمال نم یچیسرپرقابلیو غ یجبر نحو ساختارها به تیفاعل

 محصول ،یاجتماع یساختارها. کنندیم دیتشدجامعه  کیرا در  یخاص امدیبروز و ظهور پ

 قیشان را از طرمطلوب یامدهایپ و هستند یاسیس کارگزاران یشهیاند و ینظر فعل

. ریناپذاجتناب و میمستق طوربه نه نند،یآفریم هاانتخاب یرهیدا و دامنه کردن مشخص

 یمشخص شکل با و ددگر فراهم ییهانهیزم جامعه، در تا کنندیم کمک ساختارها وجود

 دانست.  جامعه یمهندس یبرا ییابزارها توانیساختارها را م لذا شود؛ ساخته

 کی یرا در حرکت عموم یخاص یریکه امکان سوگ ییساختارها جادیا یهااز راه یکی

 شامل ی«نهاد» هر. (1930 ،یرترابیم)ر.ک: است «ینهادساز» کنند،یم تیملت تقو

 داریپا یرفتار یالگوها قالب در که است ییهاارزش و دهاینبا و دیاب قواعد، از یامجموعه

 یهاوهیش ای یاجتماع سازمان کی یمایس در را خود و شوندیم ظاهر تکرارشونده و

در انقالب  یاسیس ارساخت بابدر  ما(. 39 ص ،1911 نگتون،ی)هانتکنندیم آشکار یرفتار

چگونه  انقالبمطبوع  یهاجارها و ارزشو هن قواعد که میپرسش مواجه نیابا  یاسالم
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 به پاسخ کنند؟ دایپ تجسد مشخص یرفتار یهاها و سبکدر قالب نهادها و سازمان دیبا

 .کرد خواهد روشن یاسالم انقالب امتداد در را یسازدولت ریمس پرسش، نیا

 یانقالب اسالم ینیع. حرکت 3

 در ترشیپکه  شودیاطالق م ییهاآرمانبه ساحت تحقق  یانقالب اسالم ینیع حرکت

عالم  ،یماد عالم آنجایی که از. بودند شده انیب «یکل یهاوارهطرح» قالب در ینظرساحت 

 از. شوندیم محقق یجینحو تدربه زیمکتب ن کی یهاآمال و آموزه است،و حرکت  جیتدر

 دایق پتحق یندیدر قالب چه فرآ یحرکت عموم نیکه اهداف ا است نیاپرسش ما  رونیا

آشنا  یاسالم انقالب یعموم حرکت راه نقشهپرسش ما را با  نیابه  پاسخخواهند کرد؟ 

راه  یبه نقشه توانیم یاخامنه اهللتیآ یاسیس یشهیمراجعه به اند باخواهد ساخت. 

 یاسالم نیبه تمدن نو یابیانقالب تا دست یحرکت عموم ریس گرانیکه ب دیرس یامرحلهپنج

 دولت» ،«یاسالم دیجد نظام» ،«یاسالم یاسیس انقالب»نج مرحله عبارتند از: پ نیاست. ا

پنج  نیاز ا شانی. ا«یاسالم نینو تمدن»و  «یاسالم ینمونه جامعه» ،«یاسالم مطلوب

 هاتمدن همه بر قیتطب قابل را آن و کرده ادی یمنطق یرهیزنج عنوان مرحله تحت

پنج  نیا نیمابیف یو راهبرد ی(. روابط منطق31/61/1936 ،یاخامنه اهللتیآ)اندشمرده

آغاز شد و در  رانیبا مسائل ا یاست. انقالب اسالم افتهیبازتاب  ریز ریمرحله در تصو

 یهاتیظرف ،ینظام پادشاه یبرا نیگزیجا یتئور یطراح یتکامل خود، در برهه ریمس

( ینید یساالر)مردم دیجد یاسیاسالم را مغتنم شمرد و آن را در نظام س یدهیتمدن فروپاش

انقالب  یبرا یجهش یرا نقطه یاسالم دینظام جد یدهیا توانیم ن،یلحاظ کرد. بنابرا

را  دیجد یبتواند نظام و جامعه دینظام با نیدانست. دولت مطلوب برخاسته از ا یاجتماع

 راهم سازد. را ف یاسالم نیتولد تمدن نو تیاداره کند و ظرف یانقالب اجتماع اسیدر مق
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 یانقالب اسالم یراه تمدن ی: نقشهسه یشماره میترس

 

 یاسالم یاسیس. انقالب 3.1

 گرید ینمونهبا چهار  سهیکه در مقا است «یاجتماع انقالب» گام نینخستمرحله،  نیا

. از شودیم محسوب جهان یاجتماع انقالب نیتریمردم ،(کوبا و نیچ ه،یروس)فرانسه، 

نمودن نظام موجود، به مطلوب خود بالفاصله بعد از واژگون یانقالب اجتماع کهییجاآن

 نیا ازمرحله  نی. نخستکرد ریتصوآن  یبرا یمختلف مراحل دیباتبعا  ابد،یینم دست

. ونددیپیوقوع مبه نشدهینیبشیو پ ینحو دفعکه به است «یاسیس انقالب» مراحل،

 ،یاسینظام س یحاکمان و برانداز یدر طبقه رییچون تغهم یاسیس یدگرگون یهازهیمم

اما برخالف انقالب  شوند،یظاهر م یانقالب اجتماع در که است ییهانشانه نینخست

مورد  یو حقوق یقیحق ینمودن بسترهاو با فراهم ماندینم متوقفمرحله  نیا در یاسیس

 یزمان ثیح ازا مرحله ر نیا شروع. ردیگیم یرا پ یبعد یهایدگرگون ریمس ازش،ین

 دیرساتمام  به 1911 سال نیفرورد 13 در یاسیس انقالب دانست؛ 1933 سال امیق توانیم

 .شد یسازنظام یعنی یبعد گام واردانقالب  یعموم حرکتو 

 یاسالم دیجد نظام. 3.2

 نیشیپ یاسیس میرژ یاست. وقت یو اجتماع یاسیس یهااز الزامات انقالب یکی ،یسازنظام

نظام  ریی. بدون تغگردد نیگزیجا زمامداری یبرا یدیجد یالگو دیبا شود،یمسرنگون 
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 ی،سازنظام معنا، نیا به کرد؛ صحبت یاسیس انقالب یروزیاز پ توانینم اساسا ،یاسیس

 یکل یشاکله آنجایی که حال،نیع . درشودیمحسوب م زین یاسیاز انقالب س یبخش

کار آمدن نظام  یرو شود،یم یزیرطرح یسازنظام یدر مرحله دیجد یاسیساختار س

 تحقق توانیرا م یساز. نظامدیآیحساب مبه زین یسازاز دولت یبخش ،یاسالم دیجد

 آغاز یاسالم دینظام جد یزیریپ یزمان یدانست. نقطه یاسالم دولت یحقوق ساخت

رفراندوم  با است؛ بودهنجف اشرف  در1931 سال در ینیامام خم هیفقتیوال یهادرس

در  یعی. با توجه به تحوالت طبدیمرحله به اتمام رس نیا زین 1911آذر  13در  یقانون اساس

 بنابراین،. هستند ینیبازب وقابل تحول  یاسالم دیاز نظام جد ییهابخش ،یسازدولت ندیفرآ

از خود انعطاف  یسازبه مراحل تکامل دولت منوطو  دارد یاژله تیخاص ،یاسالم نظام

 یحقوق یهارساختیز یهیبتوانند کل دیبا ینظام اسالم یهاچراکه ستون دهد؛یان منش

 را پوشش دهند.  یو فرامل یمل یپردازمراحل جامعه یط یالزم برا

 یاسالم مطلوب دولت. 3.3

 ؛است یاسالم ریانقالب کب یمرحله نیترپرمخاطره یدولت مطلوب اسالم لیتشک یمرحله

مرحله است.  نیاز ا زیآمتیانقالب، منوط به گذار موفق (چرخش) دوریترم ایچراکه تداوم 

انقالب،  یهابتوانند متناسب با آموزه دیاست که معماران انقالب با یابازه یسازدولت

رسانی و  نهادینه تراز ملی، اطالعرا در  یاجتماع انقالب یهاآرمانکنند و  ینهادساز

به معارف و  دیدر روش و منش خود با یاران نظام اسالمتنها کارگزنه مرحله نیا در سازند.

 تیحاکم یکنندهافزارها و الگوها و نظامات ادارهبلکه نرم شوند، بندیپا یاسالم یرهیس

امر  نیچن عتایاهداف اسالم باشند. طب یکنندهنیبرآمده از اسالم و تام دیبا زین دیجد

 خواهد همراهجامعه  یکنندهو علوم اداره نیددر فهم از  نیادیبن راتییبا تغ یزیآممخاطره

 یاسالم یانسان علومو  یحکومت فقهبه  یابیمترتب بر دست ی،سازدولت بنابراین،بود؛ 

 یالگو نیتدورا  یدولت مطلوب اسالم یتجل ینقطه نیترکیبتوان نزد دیشا .است

 دانست.  شرفتیپ یرانیا -یاسالم
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 یبرا مناسب ساز و کار دیتمه د،یافزایم یاسالم یسازدولت زبودنیآمبر مخاطره آنچه

 دولت یالگو از عبور یالزم برا یبسترها یعنیمدرن است؛  دولت یساختارهاعبور از 

 یسازتمدن یمرحله در یاسالم یجامعهتا  شود فراهم دیبا مرحله نیدر ا یی ایوستفال

(. 161-161، صص 1933 ،یدریمقدم و ح ی)بهرامباشد داشته را بیرقتوان عبور از تمدن 

 یدولت یااجاره حِمِرَ در تواندینم یاجتماع انقالب کی که بس نیهم ،امر نیا نییتب در

خروج از  علمدار یاسالم انقالب. ستبوده ا او اعتراض مورد یاجتماع نظم موجد که باشد

 لیتحم ران،یمختلف، ازجمله ملت ا یهانظم دولت مدرن بر ملت یکه در پ است ینظم

مناسبات دولت  یآمرانهکاربست  یجهیدر نت یاسالم رانِیا یِاجتماع شده است. مناسباتِ

 تیدوگانه و شخص تیخودش فاصله گرفته و به وضع یو فرهنگ یسنت فکر ازمدرن 

زوال و  نیخروج از ا یبرا یطرح ،ی. انقالب اسالماست شدهگرفتار  یاجتماع یمرز

 یهایدگیچیدستِ کم در تراز پ دیبا یاسالم یسازدولت یانفعال است. اگرچه در مرحله

 یهاپاسخ نیاما مبدا ا کرد، عرضهجامعه پاسخ مناسب و کارآمد  مسائلدولت مدرن به 

. باشد یرانیا -یاسالم یاجتماع تیعقالن دیمدرن، بلکه با دولت یالگونه  ده،یچیپ

 یولت مدرن در هاضمهد نمودنلیمستح یبرا یمثابه طرحبه دیرا با یاسالم یسازدولت

 حاکمان» ازمندین هممرحله،  نیا در رونی. ازادید یرانیا -یاسالم یاسیس تیعقالن

 یاضطرار مسائل حل یبرا «یاسالم یگرمیو تنظ یحکمران» ازمندیهم ن م،یهست «مسلمان

 .«یفرامل و یمل اسیمق در یاسالم یپردازجامعه یدهیا» ازمندیو هم ن ،یلیتحم و

در  هیفق تیوال یهیزمان پردازش نظر از یسازدولت یبرا یپردازدهیا ،یور هر به

از  بعد یسازدولت یمرحله به انقالب یعموم حرکت ترمشخص ورود اما شد، آغازنجف 

قانون  یحقوق یمحتوا دیکه با یانقطه است؛ بوده 1911آذر 13در  یرفراندوم قانون اساس

شود.  لیکشور تبد یکنندهاداره یها و الگوهاو نظامنهادها  یقیحق یارهابه ساخت یاساس

 گذشته مغفول مانده است؛ از یهادهه یمرحله در ط نیبه ا اضطرارو  تیاهم متاسفانه

 نبوددانست.  یاسالم انقالب یمغفوله یمرحلهرا  یاسالم یسازدولت توانیم اینرو
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 یهانگاه یغلبه ،یعلم مجامع در یسازدولت باب در کیآکادم و یتخصص اتیادب

 فروکاست ،یانقالب یهاانیجر انیم در یسازدولت به یجناح و یحزب و یشخص

 معظم رهبر یراهبردها با زدهجانیه و خام یمواجهه و خوب یحکمران به یسازدولت

 اند.ثر بودهؤباره م، در اینمجموع در...  و انقالب

 یاسالم نمونه یجامعه. 3.3

 یاسالم ینمونه یجامعه جادیا ،یاسالم ریکب انقالب در یپردازعهجام یانیپا یمرحله

تازه  یزندگ سبک است،  رانیملت ا -دولت یانقالبکنش  محصولمرحله که  نی. در ااست

 انقالب یهاآموزه نیتع که شد خواهد داریپد ینینو یاجتماع یقشربند و دیجدو مناسبات 

مثل هر تمدن  -که  شودیباعث م ینیع ینمونه نیا یکارآمدو  جاذبه. است یاسالم

 ،یاسالم ینمونه ی. جامعهگردد ایمه یدیتمدن جد شیدایامکان پ -در جهان  یگرید

 دیجد نظم کی ییبرپا یبرا یدولت اسالم ییو توانا ینظام اسالم یکارامد یتجل یمرحله

نمونه  یجامعه جادیاساسا امکان ا ،یدولت مطلوب اسالم لیاز تشک شیپ. است یبشر

 .پرداخت آن به توانیم آرمان و گفتمان حد در صرفا و است یمنتف

 یاسالم نینو تمدن. 3.4

و  خیتار یالگوها در ط نیاز نظم و انتظام است؛ ا ییانسان همواره واجد الگوها یزندگ

ملت در  کیاز فرهنگ  یتابع ،خود ینوبه الگوها به نیا شیدای. پرندیگیشکل م جیتدربه

از تفکر  یخود برخاسته از نوع خاص یدر جا زیمشخص است که آن ن یخیتار یرهدو کی

 یندارد که تفکر یاستبعاد یعنیکرد.  نییتب زینحو معکوس نبه توانیرا م ندیافر نی. ااست

 یبه فرهنگ ،شیهایو کارآمد ایمزا گذاشتنشینمابهو  خیدر دل تار افتنی بتواند با استمرار

در  لیتسه یبرا یدر گام بعد زیفرهنگ ن نیداشته باشد. ا یفرامرز یشود که جاذبه لیتبد

 دیتمدن جد کی شیدایرا فراهم سازد که موجب پ ییخودش، بسترها یایبه مزا یدسترس

مطمح نظر  یاسالم نیدر تمدن نو آنچه(. 1 ص ،1933 ،یآبادفتح یاثیو غ ریگردد)ر.ک: بش

 نیاست. ا یتمدن یبسترها جادیدر ا عهیش ییفرهنگ وال تیفقرار گرفته است، باور به ظر
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 تمدن. است کرده آشکار را خود یاسالم انقالب در و شده انباشت خیتار یدر ط تیظرف

 طیدر مح ران،یدر ا شده جادیا یِاسالم نمونه یجامعه که است ییفضا همان ،یاسالم نینو

 خواهد شد. ریتکث المللنیب

 یانقالب اسالم ینیع و ینظراز حرکت  یامنهخا اهللتیآ تیروا. 4

در  شانیا یشده منتشر یآراکه  دهدینشان م یاخامنه اهللتیآ یاسیس یشهیانددر  کاوش

 یشناسبیآس به توأمان و است بارهنیا درمنسجم  یتیرواواجد  ی،باب انقالب اسالم

 انقالب» از یرسازیوتص ،تیروا نی. در قلب اپردازدیم زین نهضت ینیعو  ینظر حرکت

 «بشر یخیتار حرکت»با  خود ینوبه بهگرفته و  قرار «یعموم حرکت کی مثابهبه یاسالم

انقالب را به  یتحوالت و دستاوردها له،معظم. است وندیپ در «عالم ینیتکو حرکت» و

 آنجایی که ازدارند.  دیرهگذر ام نیاز ا ،را یشیو هر گشا دهندیارجاع م گانهسه نیهم

رفع و  یبرا ،دارد یاسیس یساختارها برآمدندر  یاکنندهنییتع نقش ی،اسیس یهینظر

در  زیمبنا را ن نیهم. کردمبنا استناد  نیابه  دیبا زین یساختار اختالالت و نواقصرجوع 

 .بست کار به دیباپژوهش  یاصل سوالپاسخ به 

 را یمفهومسازمان ملل  یمجمع عموم در 1900سال  وریشهر 91در  یاخامنه اهللتیآ

 یشناسبیآسمفهوم مرکز ثقل  نیا. گرفت قرار شانیا تذکر مورد زیبعدها ن کهکار گرفتند به

 یناشناختگ»: از بود عبارت مفهوم نیااست.  یانقالب اسالم یدر حرکت عموم شانیا

 حالنیدرع و نیترکه زادگاه پرآوازه میآیم رانیمن از ا»: فرمودند لهمعظم. «یاسالم انقالب

کردند  دیتاک یسخنران نیا از بعد سال دو. «است دوران معاصر یهاانقالب نیترناشناخته

 و هاانقالب نیترفیضع از یکیخود  ینظر یمبان نیتدو ثیح از یاسالم انقالبکه 

 :کردند حیتصر شانی. ااست جهان تحوالت

 دلش انسان یاهگ. است کم یلیخ واقعاً م،یکرد نهیزم نیا در ما که یکار  

. اندکرده ییکارها اخالص با یکسان واقعاً چون صفر؛ حد در دیبگو که دیآینم

 ذره کی مییبگو دیبا م،یبکن را یعاطف جهات نیا یمالحظه مینخواه اگر اما
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 (70/73/1331. )است شده کار کم یلیخ یلیخ و صفر از شتریب

 مداراناستیمورد توجه س یتلفمخ یهاگونهبه یاسالم انقالب یناشناختگبه  اشاره

 در است، نگاشته یاسالم انقالب درباره یمهمکه آثار  یدیهال فردبوده است.  زین یجهان

سال بعد از  یس»: کرد اظهار یانقالب اسالم یروزیپ سالگرد نیامیسبه مناسبت  ینشست

 «است دهینشن را بزرگ ملت نیا و یاسالم یجمهور حرف هنوز ایانقالب، دن

(holliday, 3663). درباره یپردازهینظر فقدان بر یانشانه ی،انقالب اسالم یناشناختگ 

مختلف  مراحل ریس میتا بدان است یاسالم انقالب یتعال و تداوم تولد، یچگونگ

 نیتدو یتالش محققان برا اگرچه. است بوده چگونه ،واقعه نیا ییایو پو ییایپا ش،یدایپ

انقالب آغاز شد،  یرویدهد، از بدو پ حیرا توض یالب اسالمانق یکه وقوع ناگهان یاهینظر

 کمبود ما امروز: »ندیفرمایم یاخامنه اهللتیآاست.  مفتوح همچنان ،هاپژوهش نیاما باب ا

ى فکرى نداریم... ما باید منابع داریم، منظومه اینکه... ضمن داریم زیادى خألهاى ما ؛داریم

 یک و بنشانیم خود جاى در را پازل این مختلف قطعات نىیع سازى؛منظومهسمت برویم به

 (.39/61/1931)«کنیم درست کامل ترسیم

 یاسالم انقالب یریتصورناپذ. 4.1

 ینحوه بودن ابیرید به یاسالمانقالب  بودن ناشناخته ،یاخامنه اهللتیآ یآرا در

 : شودیم مربوط آنو استمرار  یروزیدر پ لیدخ یهااراده یسازگار

 تا رندیگ قرار هم کنار و شوند فیرد دیبا تیصدها شرط و صدها موقع

 یما، در وضع زندگ خی... در تاردهد رخ بتواند یاسالم انقالب مثل یاحادثه

ما، در اعتقادات ما، در وضع حکومت  یما، در مردم ما، در ارتباطات اجتماع

 آنقدر الم،ع یاقتصاد و یاسیس ارتباطات در ما، ییایما، در وضع جغراف

 انقالب کهنیا یبرا شد آماده طیشرا تا گرفت قرار هم کنار فراوان حوادثِ

 و ابیرید و مغتنم اریبس دهیپد نی.... اشود روزیپ و دیآ وجود به یاسالم
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 .(12/73/1303)است یبیعج

 وقوع یحت بلکه بود، رمنتظرهیغ یواقعه کی تنهانه ران،یدر ا یانقالب اسالم یروزیپ  

 بودن بیقرعن توانینم ی،انسان یهااراده حضورتوجه به  با. نبودتصور  قابل زین آن

دارند و  ینیپس کردیرو ،انقالب یهایاز تئور یاریبس از اینرو کرد؛ ینیبشیپرا  هاانقالب

 ،یاسالم انقالب که ستاینجا ا مهم ینکته اما. پردازندیم واقعه مدل یبازساز به صرفا

از کنار  دی. نباداد رخ جهان حرکتبر  حاکم یوسوسمتبرخالف  یعنید؛ بو ریتصورناپذ

در  یدیجد یمبدا تئور تواندیم ریامر انکارناپذ نیا ،چراکه ،گذشت یسادگبه یژگیو نیا

 یانقالب اسالم میکه به ترس ییهاتینکته در روا نی. اباشد جهان یاجتماع یهاانقالب

بسنده شده و  یشعار حیتوض کیصرفا به  ایقلمداد شده  زیو ناچ ارزشیب ایاند، پرداخته

 . است شده رها یعلم یهابدون دقت

و  نید نهادتوان به  یدر ناباور توانیرا م یانقالب اسالم یروزیپ یریتصورناپذ

 روشن شنهادیپ کیحول  ،متعارض یپراکنده و حت یهاتوده جیدر بس یمذهب یرهبر

 قرار یاسیس اسالمنام  به یاتیاله یمسئله کی شنهاد،یپ نیا مرکز درمشاهده کرد.  یاسیس

. سازد ادهیپ تیمعنو تیمحوربا  را یدیجد یاجتماع یدهسازمان خواستیمداشت که 

 یهاگاهیپاسخ مثبت دادند که پا یدر حال شنهادیپ نیدرصد جامعه به ا 31از  شیب

 را یتیهر ن و میبرو شیپکه  یهی. با هر توجبود متعارض یمتفاوت و گاه هاآن کیدئولوژیا

 یول داشتند، وجود هاتعارض نیا هرحال به م،یکن تصور زیانگشگفت ائتالف نیا پس در

در کنش  رانیمردم ا درصد 16 از شیب. دندیرستعاون و ائتالف  کیبه  دانیکف م در

باعث  یتحول اجتماع نیدر ا یونیلیم یهاییمایپراه افتند؛یحضور  هاابانیدر خ یانقالب

 انقالب و شدمردم(  درصد 3 از ترکمفرانسه )با مشارکت  ریانقالب کب رکورد شدن شکسته

 نیا(. 10، ص 1931)کورزمن، گرفت لقب جهان یانقالب اجتماع نیتربزرگ ،یاسالم

انقالب  ربودنیتصورناپذ قلبما را به  ،پرسش نیائتالف و اقبال چگونه شکل گرفت؟ ا

 خواهد برد.  یاسالم
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 نبود، شده ینیبشیپ روزگار آن یتیو امن یاطالعات یهانظام یتنها برانه یاسالم قالبان

 کورزمن،) دیگنجینم زین دانیحاضر در م مبارزان گوناگون یهافیط باور در یحت بلکه

 اتیانقالب در نظر پردازانهینظراز  یامر باعث شده است برخ نیا(. 36-11 صص ،1931

از  یلیخ(. 1933 ان،یو ملکوت 1919 خرمشاد، ؛1911 رزاده،یمش: )ر.ککنند ینیخود بازب

 یگمانه طرح یو حت بودند رانیا یدنبال اصالحات در نظام پادشاه مبارزان صرفا به

 جایگزین یوگو درباره. گفتکردندیم انکار را «یپادشاه میکردن رژساقط»و  «انقالب»

دنبال انقالب که به یمبارز یهاتیشخص. کردیم جلوه رممکنیامر غ کی ینظام پادشاه

 کردنیدور و ط یانیسال شدنی مطلوب را مشروط به سپر نیتحقق ا زیبودند ن یاسالم

 نیتربا کم 11انقالب در سال  یوقت اینرو . ازدانستندیسخت و دشوار م اریبس یندیفرآ

 (.36/61/1936، یاخامنه اهللتیآ) کرد جلوهها افسانه هیشد، شب روزیپخشونت و کشتار 

روزگار ما  یخارج از دستگاه محاسبات یکه انقالب اسالم دهندیم نشانشواهد  نیا

 رامونیپ یعلم یحیتوض توانیم ای بود حادثه سر از یروزیپ نیا ایاست. آ همتولد شد

دو مانع  باباب  نیدر ا یاهینظر نیتدو؟ کردارائه  یاسالم انقالب تدام و تولد یچگونگ

ی ازسو «پندارانهسهل» تصورات و سوکی از «انهیگرالیتقل» یهادگاهید: ستا روروبه

 شدنیسپر رغمیعلاند و موجب شده اندانداخته هیسا یاسالم انقالب تیروابر  گرید

 یناش یو ظهور آثار جهان رانیدر ا یانقالب اسالم نخست گام یروزیپسال از از چهل شیب

 و ایآس غرب جنوب یمنطقه در یاسالم مقاومت یجبهه یریگشکل همچوناز آن )

 نیتدو یواقعه نیا یریتکرارپذ مدل ،(یستیالیضدامپر یکشورها در الگو نیا گسترش

تحول  اسیو مق هستند ییگرالیبه تقل مبتال، موجود یهاتیروا اتفاق به بی. قرنشود

 عمدتا زینموجود  یتمدن یهاتیروا شمارانگشت. رندیگیم دهیناد را آن یو تمدن یاجتماع

 یبا زبان توانندینم بنابراین،اند، شده نیتدو یشخص قیاز سر عال وروشمند بوده  ریغ

 یرا مستغن یانقالب اسالم شبردیاساسا پ زین ی. برخشوندجهان ترجمه  یهاملت به یجهان

ها و شانه. نستندین قائلکارها  نیا یبرا یو اعتبار ارزشو  دانندیم یو تئور هیاز نظر

 نشدن نیتدو»در  توانیطور مشخص مدانستن را بهسهل وفروکاستن  نیا یامدهایپ
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، «شده در انقالبتجربه یتحوّل انفس یپندارسهل»، «یاسالم انقالب بانیپشت یهینظر

 به ییاعتنایب»، «عالم در دیجد دوران آغاز و یمعنو نوزای تیغفلت از ماه»

 مبهم و عمقکم ناقص، یهایتلق» تاًیو نها «پساانقالب دیجد عصر یخیتار یهاتیظرف

 مشاهده کرد. «یاسالم انقالب رهبران کالن ریتداب و جامع طرح از

 یانقالب اسالم یاتیاله یهاانی. بن4.2

 میشویمواجه م یخیتار ینگاه فلسفه کیبا  یاز انقالب اسالم یاخامنه اهللتیآ تیروا در

 رد ضمن شانیاباشد.  یانقالب اسالم دانیدر م بانیپشت یهارادها گرنییتب تواندیکه م

 قیعم تحول کی انقالب» کنندیم حیتصر ی،اسیس انقالب به یاجتماع انقالب فروکاستن

 یجامعه متن در بود یتحول هم...  کشور استیس در بود یتحول هم بود؛

 یدهیپد کی یمسئله » ،یاسالم انقالب یمسئله شان،یا نظر به(. 13/69/1930)«یرانیا

 ت،یمعنو که... استیدن از یمهم بخش کی در دوانندهشهیر و ابندهیتوسعه جیتدربه و میعظ

یک مفهوم جهانى، یک » چراکه ،(31/61/1911)«شودیم محسوب آن یاصل بافت جزو

ى انقالب پیام داده شد که هرکسى در دنیا آن وسیلهحقیقت جهانى، یک حقیقت بشرى به

مفهوم  کی طرح(. 30/60/1933«)کند که به این پیام دلبسته استا بشنود احساس مىر

دست به ییرا داشته باشد، مبنا تیبشر انیدر م ریفراگ ینظم جادیا تیشمول که ظرفجهان

و آغاز  دیجد یعصر یریگرا مبدا شکل رانیا یانقالب اسالم ،یاخامنه اهللتیکه آ دهدیم

انقالب اسالمى در ایران... عصر  با»: که معتقدند شانیبدانند. ا تیبشر خیتازه در تار یدوران

جدیدى با خصوصیاتى متمایز با دوران قبل در عالم به وجود آمد... وقتى عصر جدیدى در 

تواند خود را از تأثیرات آن عصر برکنار بدارد. نمى هیچکسشود، تاریخ بشر آغاز مى

 (.13/69/1903طور بوده است )ى تاریخ بشر هم همیندوران گذشته

 که است مطلب نیا به توجه ازمندینآن  یریانقالب و تصورناپذ یناشناختگ یمعما حل

 یخیتار یهااراده ،یاسالم انقالب استمرار و یروزیپ در لیدخ یهااراده از یکی

جمهورى اسالمى، »له معتقدند: . معظماست بودهاسالم  یاسیسشده در فرهنگ انباشت
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ى اولیا و و آرزوى همه آرزوى موسى و عیسىاست.  تِ تاریخىِ انبیاى عظام الهىامان

 نیا(. 11/16/1919)«ولو ناقص ،ى بزرگوار ماست که امروز تحقق پیدا کرده استائمه

 ینهیزمشده و  محافظت «ابیاط یسلسله»عنوان  تحت یاسلسلهتوسط  یفرهنگ یرهیذخ

 :است آورده فراهم را یانقالب اسالم یروزیپ

بینیم که شئون بسیار علماى بزرگى را از میان مسلمین ایران مى ما

ها و اند... همین مجاهدتاى در امر حرکت تاریخ بر عهده گرفتهکنندهتعیین

نشدنى را پدید آورد.... اگر آن ى تمامها بود که یک ذخیرهاز خودگذشتگى

توانست بههیچ دستى نمى بود،درپى نمىهاى پىى ایمان عمیق نسلذخیره

الساعه چنین انقالبى را به وجود بیاورد و به پیروزى برساند. صورت خلق

 (11/16/1916ى اطیاب بود.)امام، یکى از همان سلسله

 نینو تمدن یریگشکل یچگونگ و ییچرا نییتب در یاخامنه اهللتیآ مبنانیهم بر

حرکت بگیریم این کار را بکنیم؛ بلکه ما تصمیم  اینکهنه »: کنندیم حیتصر ی،اسالم

 در الهى هاىسنت(. »61/61/1919)«وجودآوردن آن استدر حالِ به ملت ایران تاریخى

ترین و گویاترین پیام این را حکم کرده و جز این نخواهد بود و این زنده تاریخ

ب انقال یتئور برحاکم  تیعقالنگونه که مشهود است، (. همان91/60/1900«)ماست

 را یو مل یتمدن حرکت توانندیم هاانیبن نیا است؛ اسالم یاتیاله یهاانیبن بریمبتن یاسالم

 نیا. سازند هماهنگ یکدیگررا با  یو مل یخیو تار ینیتکو حرکت وکرده  ریتفستوأمان 

آن است که تحوالت  هیفرض نیاز ا مراد. دینام «یسطحسه یاسیس حرکت» توانیم را مبنا

 قالب در قدرت نیاقدرت هستند.  گاهیپا ازمندیدر عالم ن یگرینند هر تحول دما ،یاسیس

اما  هستند، اریاخت یدارا اگرچه یاسیس یها. ارادهکندیم دایپ ظهور یاسیس یهااراده

 نیا اگرچه. کندتعیین میها را آن ریتاث یرهیدا یو اجتماع یخیو تار ینیتکو یساختارها

 یعموم حرکت» و «بشر یعموم حرکت» ،«عالم یعموم رکتح» اسیمق سه در هااراده

گذاشته  ریتاث یکدیگر دردر ارتباطند و  یکدیگراما با  ،یکدیگر هستنداز  کیتفک قابل «ملت
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 «یخیتار» ،«ینیتکو»منسجم در سه سطح  حرکت کی. وجود رندیپذیم ریتاث همدیگرو از 

 از فراتر که میباش یتحوالت بروز شاهد مواقع، یبرخ در که شودیم باعث «یاجتماع»و 

 تحوالت ،یاجتماع سطح در صرفا که ییهاهینظر تبعا. باشد جامعه کی یاراده تیظرف

. ظهور کرد خواهند غفلت یخیتار و ینیتکو یهافاعل یمحاسبه از سنجند،یم را یاسیس

امر  نیکرد. ا مشاهده یانقالب اسالم یمطالعات یدر نمونه توانیها را ماراده نیتوأمان ا

از  حوزه نیا در دانش یمرزها عیتوس به و شدهمبدا تحول در مطالعات انقالب  تواندیم

 نیدر ا بنابراین، ،است یترقیدق یهانیتدو ازمندین یتئور نی. تبعا اثبات اانجامدیبعلم 

 یآرا در یاسیس اتیمنظر اله ازفوق  یهیفرض یاصل مستندات تا شودتالش میمجال 

 .شود یبندصورت یاخامنه اهللتیآ

 عالم ینیتکو. حرکت 4.2.1

 عالم. است عالم یعموم حرکت از برخاسته ،یسطح سه یاسیس حرکت یهیال نیترقیعم

مبدا و  ،یگرید یهمانند هر موجود زنده ،در حال حرکت یزنده موجود کی مثابهبه

 از عالم خلقت. است شده بار آن بر یاژهیو مختصات و است مخلوق عالم،. دارد یمقصد

 شده گنجاندهآن  در ینیبه مقصد مع لین یبرا یمشخص یهاتیقابل و ستین تصادف سر

. شودیخوانده م اریاختآن حاکم است که  بر ضیتفواز جبر و  ینسبت رو،نیا است. از

 از و باشند داشته وجود یدستنییپا یهااراده در اتیامکان سوکی از شودیم موجب اریاخت

 مثال، یبرا. ثر باشندؤمو ظهور استعدادها  بروز بر یرییتغرقابلیغ یهامحدوده گر،یدی سو

نام رجعت  به یبازگشت یانسان رقم زده شده و نکته یهبوط برا نامبه ینیآغاز ینقطه کی

خواهد  نیامامت مستضعف به ریس نیا انیپا است؛ دهیگرد هیتعب ریس نیا در امتیو ق

 جادیا با و ندیافریب را یمختلف اتو تفکر هاو فرهنگ هاتمدن تواندیم انسان اریاخت. دیانجام

تصرف  عتیعالم طب در وخود  ردستیز یهاانسان اریدر اخت ،زمامداریمختلف  یالگوها

 :شودیم ادی «رورتیص» عنوان تحت یاسالم یفلسفه در عالم یعموم حرکت ازکند. 

متنوع و پیچیده وجود دارد که هزاران قانون از نظم در این ترکیب عظیمِ  آنقدر
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اند؛ چون وقتى نظم غیرقابل تخلف شد، از آن قوانین تکوینى آن استنباط کرده

ى یک فکر و اندیشه و تدبیر و شود که ساخته و پرداختهتخلف استفاده مىو بى

این  ،خواهیم براساس آنقدرت است و تصادفا به وجود نیامده است... ما مى

 .(12/73/1303کومت و این نظام و این حرکت را راه بیندازیم)ح

 یاسیس اتیاله در که کندیم بار یاسیس تحوالت بررا  یاحکام ،عالم یعموم حرکت

 از یاخامنه اهللتیآ تیارجاع به آن در روا یاحکام و نحوه نی. ااست یبررس و بحث قابل

 کدا مورد توجه و تذکر بوده است. مو یانقالب اسالم ییایو پو شیدایپ ندیفرآ آغاز

 بشر یعموم حرکت. 4.2.2

 توانیبشر را م خیبشر است. کل تار یدوم حرکت در تحوالت عالم، حرکت عموم سطح

نمود.  استنباط یحرکت عموم نیرا از ا ینیاراده نگاه کرد و قوان یدارا ریکل متغ کیمثابه به

 اهللتیآ. است جمله آن از «یقی/حقیاصل یدوره»و  «یمقدمات یدوره»به دو  خیتار میتقس

 :ندیفرمایم یاخامنه

 خواهد منتهى کجا به بشر عمومى سِیر این که داندمى بشر آحاد از فردى هر

 اینکه براى پیماید،مى را راه... دشوار هاىوخمپیچ از کاروانى یک... شد

... اتوبان کی از است عبارت نقطه این... برساند اىنقطه یک به را خودش

 همان در حرکت کنیم،مى مشاهده امروز تا بشر تاریخى آنچه در همه

 علیهاهللسالممهدى حضرت ظهور دورانبوده است... این اتوبان...  ...هاراهکوره

او را  و... شودمى آغاز آنجا از بشر مطلوب حیات و بشر اصلى زندگى... است

 نه را، بشریت از آحادى نه ،رساندرساند؛ بشریت را مىبه مقصد آفرینش مى

 مقدماتىِ هاىزمینه در امروز ما( 21/73/1333)رساندمى را هامجموعه را؛ افراد

 عمر سال هزار چند این... بشریت در طول کنیممى حرکت داریم انسانى عالم

 .(17/73/1313)برسد بزرگراه به تا کندمى حرکت هاراهکوره این از دارد خود،

 نیا به اسالم یاسیس یشهیاند یکل طرح کتاب در بعثت، اهداف لیتحل در یاخامنه اهللتیآ
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 هی( تشب961 ص، 1933)«یسازانسان یکارخانه» به را ایانب فعل و کرده توجه حرکت

 اند.کرده

 ملت یعموم حرکت. 3.3.3

 کیواجد  یانقالب اسالم اساس این، بر. استملت  به متعلق حرکت، سطح نیسوم

 و شودیم میتقس یتریجزئ یاست که در درون خود به مراحل راهبرد یحرکت عموم

 :کندیم میترس را یراه انقالب اسالم ینقشه

تدریج این آگاهى و حرکت ملّت ایران یک حرکت متکى به عقالنیت است... به

هاى پنجاه و شش و پنجاه و هفت به شکل یک گیر شد، تا در سالبصیرت همه

 40در اول انقالب در سال  آنچهومى در میان ملّت ایران درآمد... حرکت عم

ى اول انقالب بود؛ یعنى انفجار در مقابلِ نظامِ غلطِ باطلِ اتفاق افتاد، مرحله

هاى نو و با لغت نو، ها و ارزشطاغوت و ایجاد یک نظام جدید بر مبناى آرمان

خواهد تحقق ببخشد، یک دستگاه ها اگر ببا تعابیر نو، با مفاهیم نو... این ارزش

ى... قانون وسیلهشود دولت انقالبى... بایستى بهمدیریّتى الزم دارد که آن می

هایى که مطرح شده، این ها و ارزشاین آرمان ،درست، اجراى درست

وقت نتیجه مییکى در جامعه تحقق پیدا کنند؛ آنآرزوهاى بزرگ انقالبى، یکى

وقت زمینه براى ى انقالبى درست شد، آنبعد که جامعه ى انقالبى...شود جامعه

 .(70/73/1330آید)وجود مىایجاد تمدن انقالبى و اسالمى به

 نیتدو در ادشدهی یسطححرکت سه یاسیس کاربست ،یاتیاله انیبن نیمهم ا ینکته

 نیا یهماهنگمحصول  یانقالب اسالم ت،یروا نیاست. در ا یاسالم انقالبمرجع  تیروا

 کرده است: دایپ یرونیو صورت ب نیملت تع یه سطح از حرکت است که با ارادهس

 با را آفرینش عالم این یکى: است آفریده را چیز دو واحد آنِ در متعال خداى

 باهم هااین... را شریعت قواعد. یکى هم سننش ىهمه با قوانینش، ىهمه

ى تشریعى حق عمل کردید، یعنى آن اراده ،. اگر شما طبق قوانین الهىمنطبقند
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 به آفرینش سننشود... زندگى شما و رفتار شما منطبق با قوانین آفرینش مى

 که است این شرطش منتها کند؛مى کمک کند، حرکت راه این در که انسانى

 الهى طبیعى قوانین و آفرینش سنن کرد، حرکت ایران ملت. کنید حرکت شما

ى عالم... ترین نقطهرد در قلب حساسک. و الّا کى فکر مىکرد کمک او به

ناگهان پرچم اسالم بلند بشود و این جامعه امت اسالمى را به اسالم دعوت 

 .(73/74/1310کند... اما شد)

 یریگجهینت

 در اختالل بر انقالب یبوم یهینظر فقدان ریتاث یدرباره قیتحق حاضر، پژوهش یاصل یمسئله

 یاز نحوه یاخامنه اهللتیآ تیروا یبندصورت قیز طربود. هدف آن بود که ا یسازدولت

 لیتشک یبرا یمناسب ینظر ریتداب ،یحرکت عموم نیمراحل ا گریانقالب بر د یهینظر ریتاث

 یعنیدارند؛  یگشتالت تیخاص یاجتماع یهادهی. پدمیاستخراج کن یدولت مطلوب اسالم

عناصر و  نی. اگر اسازندیرا م دهیپد تیهستند که هو ییرهایکل و متشکل از متغ کیمثابه به

از  میتوانیکند، م دایها تکامل پحفظ شده و با همان ضابطه هاین آنمابیروابط و تناسبات ف

 ترشیکه پ میباش هایژگیو شاهد همان و میصحبت کن یادهیاستمرار و تکامل همان پد

تصور عبور از  هیچکسه که شد روزیپ یطیدر شرا ی. اگر انقالب اسالممیااش کردهتجربه

شد و بر  یشاهد تحقق دولت مطلوب اسالم توانیم زیرو را نداشت، امروز ن شیموانع پ

و  رهایکار آن است که متغ نیشرط ا ند؛ینمایم یافتنیننظر دستغلبه کرد که به یموانع

حضور  زین یاسالم یسازدولت یرا رقم زدند، در مرحله یانقالب اسالم یروزیکه پ یتناسبات

 داشته باشند. 

 ینظر حرکت در یجد خال کی کردن برجسته گرفت، قرار توجه مورد آنچه راستا، نیا در

 یروزیبه پنج دهه از پ بیقر شدنیسپر رغمیعل داده شد که نشان. بود یاسالم انقالب

حرکت  چونهم – ینهضت اسالم کیتئور یهاانیبر بن یکه بتواند مبتن یاهیانقالب، هنوز نظر

نشده  نیدهد، تدو حیرا توض یانقالب اسالم ییایو پو شیدایپ ندیفرآ – یسطحسه یاسیس

انقالب  شیدایپ یاز نحوه یکه ما درک روشن و کاربرد شودیباعث م هینظر نیا فقداناست. 
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. متوقف شویم یاسالم یسازدولت یآن در مرحله میو در تکرار و تعم مینداشته باش یاسالم

و  لیتحل رامونیپ« پندارسهل»و  «گرالیتقل» یهاتیروا یدر غلبه توانیخال را م نیاخاستگاه 

 اهللتیآ تیموانع، دست به دامان روا نیرفع ا یبرا. کرد یابیشهیر یانقالب اسالم ریتفس

را  یسطحسه یاسیعنوان حرکت س تحت یایاتیاله انیبن میو تالش کرد میشد یاخامنه

بوده  یانقالب اسالم راهبریو  ریو تفس نییدر تب شانیکه محل رجوع ا میکن یبندصورت

 میرا ترس یو مل یخیتار ،ینیسه ساحت تکو انیهماهنگ م ریتصو کیحرکت  نیاست. ا

 یانقالب اسالم ازاتیثر بوده، بلکه امتؤم یتنها در برآمدن و تداوم انقالب اسالمکه نه کندیم

 است.  حیو توض ریبر آن قابل تفس دیصرفا با تاک

لذا  د؛یگنجینوشتار نم نیا یابعاد بحث در حوصله یاقرار کرد که پرداختن به همه دیبا

. شداحاله  گریمفصل د یهاو شرح آن را به فرصت پرداخته شدمدعا  یصرفا به رئوس اصل

 ینظرعبور از موانع  یبرا نیادیبن یشنهادیپ کی توانیم قیتحق یبنابر دستاوردها وجودنیا با

در  کنندهنییو تع یدیکل ینقشدوران ما  در فلسفه آنجایی که را مطرح کرد. از یسازدولت

ساز و به  تواندیم اشیهنجارو  یعقالن تیماه لیدلبه یاسیس یفلسفهدارد و  یاسیس راتییتغ

مذکور به زبان  یاتیاله انیاست که بن الزمشود،  لیتبد یاسیس یتحول در جامعه یبرا کاری

انقالب  یاز حرکت عموم یبانیجهت پشت یدستگاه منضبط نظر کیفلسفه درآمده و به 

و معادالت  ماتیتنظ در یاسیس یتبع فلسفهبه یاسیس یهاهینظر رایشود. ز لیتبد یاسالم

تحقق و کنترل  تیقابل هاهیبر نظر هیبا تک زین ییاجرا یهاو مدل الگوها .گذارندیم اثر یاسیس

تبعا  ییاجرا یهاو الگو و مدل هیجامع و در فقدان نظر ینظام فلسف کینبود  در .کنندیم دایپ

 یفلسف ترجمان نیا. آمد فائق یداردولت و یسازدولت یهایدگیچیو پ هاظرافتبر  توانینم

 اذعان دیبا یفلسف نظام نیا نبود در. دینام یاسالم حرکت یفلسفه توانیم را یاتیاله حرکت از

 برد خواهد سربه مدرن دولت یااجاره رحمِ در خود عظمت یهمه با یاسالم البانق که کرد

 .بود خواهد روروبه یادهیعد موانع با خود یاجتماع اهداف به یابیدست در و
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 کتابنامه

، تهران، یانتقاد سمیرئال تا باستان یحکما از عمل و هینظر یرابطه(، 1933)، افروغ، عماد

 .یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

، تهران، پژوهشکده رانیا در یاجتماع علوم یعلم معرفت تیهو(، 1931)ی، محمدتق مان،یا

 .یو اجتماع یمطالعات فرهنگ

تهران،  ،یکلجاه ینیحس دحسنیمنصور و س  دحسنی، سیشناسجامعه ،(3190)ی، .بیباتامور، ت

 . یبیج یهاانتشار کتاب یشرکت سهام

، سال اطالعات حکمت و فلسفه سم،یتویو نقد سنت پوز یانتقاد سمیرئال ،(1939)ی، بسکار، رو

 (.166نهم)

 یانقالب اسالم یرو شیپ یتمدن یهاچالش ،(1933)ی، هاد ،یآبادفتح یاثیحسن و غ ر،یبش

 .31-1(، صص 1)9 ی، دورهیاسالم نینو تمدن نیادیمطالعات بن یعلم یدوفصلنامه ران،یا

در  یاسالم نیتمدن نو یفرارو یها(، چالش1933)، هیمهد ،یدریح مقدم، سجاد و یبهرام

، یاسالم نینو تمدن نیادیمطالعات بن یعلم یدوفصلنامه ،یغرب ییایبا نظام وستفال ییارویرو

 .133-11(، صص 1)9 یدوره

 .ققنوس تهران، ،ینیحس دمسعودی، سهگل(، 1931)، کیفردر زر،یب

، تهران، انتشارات یفلسف یشناسعلم مکاتب بر یدرآمد لم؛ع یستیچ(، 1911)، چالمرز، آلن.اف

 .یو فرهنگ یعلم

 ی، دورهمجله حصون ران،یا یارکان انقالب اسالم یشناسبی(، آس1919)، عبداللّه ،یصادقیحاج

 (.3اول )

 .دی. قم، انتشارات دانشگاه مفیاسیعلوم س یشناسروش(، 1931)، دصادقیس قت،یحق

انقالب: تولد و  یهاهیدر نظر رانیا ی(، بازتاب انقالب اسالم1919)، خرمشاد، محمدباقر

 (.9پنجم) ی، دورهرانیا یشناسمجله جامعهانقالب،  یهاینسل چهارم تئور یریگشکل

  ،«یتحقق دولت اسالم یموانع درون یبررس ؛یانقالب اسالم یشناسبیآس»(، 1939) ،محسن ار،یز

 تهران، ترجمان.  ران،یا ریرناپذانقالب تصو(، 1931)، کورزمن، چارلز

 تهران، انتشارات علم.  ،ی، اکبر احمدساخت جامعه(، 1931)ی، آنتون دنز،یگ

 شهی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیاسالم انقالب یشناسبیآس(، 1931)، میمحمدرح ،یوضیع
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 .یاسالم

 (.3، سال اول)اول خط یفصلنامه ران،یا یانقالب اسالم یشناسبی(، آس1911)ی، مهرعل ،یلطف

 ی، تهران، پژوهشکدهیاسیس علوم در هیروش و نظر(، 1911)ی، و استوکر، جر دیویمارش، د

 .یمطالعات راهبرد

 ران،یا یانقالب اسالم یمختلف در مطالعه یهاافتیبه ره ی(، نگاه1911)، رایحم رزاده،یمش

 (.3، )راهبرد یپژوهش-یفصلنامه  علم

 یدوفصلنامهها، آن یابیانقالب و نقد و ارز یهاهیبه نظر ی، نگرش(1933)ی، مصطف ان،یملکوت

 .( 3، سال دوم)یمطالعات تحول در علوم انسان

شدن دولت پس از در روند ساخته یو ابعاد نهادساز هاوهیش لی(، تحل1930)، دیدسعیس ،یرترابیم

 (.3، سال سوم)یپژوهدولت یفصلنامه ،یخیتار ییانقالب از منظر نهادگرا

 تهران، ،ی، محسن ثالثیدگرگون دستخوش جوامع در یاسیسامان س(، 1911)، ساموئل نگتون،یهانت

 .یعلم نشر
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