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 الرحمن الرحیم اهللبسم
 مقدمه

و  هایویژگدر حقیقت نشانگر  هرکداماجتماعی در کشورها انواع مختلفی دارد و  -تغییرات و تحوالت سیاسی

 انقالب هستند که برای هریک و . این تغییر و تحوالت رفرم، شورش، کودتادر عرف سیاسی است هاآنتمایزات 

 است: شدهارائهتعریفی 

 اجتماعی فشارهایتحت حالدرعینو در چارچوب قانون و از طریق نظام حاکم و  اصالحی تدریجی، حرکت رفرم

 و ارائه برنامه و الگوی بینیپیشحرکتی خودجوش و مردمی جهت براندازی نظام حاکم بدون  شورش؛ باشدمی

صاحب  الحدرعینو توسط گروهی اقلیت و  غیرقانونیحرکتی توطئه آمیز،  ،کودتابرای جایگزینی است. معین 

و در آن  باشدمیسرنگونی آن و به دست آوردن قدرت سیاسی  منظوربهابزار قدرت مالی علیه نظام حاکم 

حرکتی مردمی در جهت تغییر بنیادین و ناگهانی  انقالب کهدرحالیاجتماعی نقش و دخالتی ندارند.  هایگروه

 .باشدمیو توأم با خشونت داخلی  هاروشسی، رهبری و حاکم، ساختارهای سیا هایارزش

 است؛ خشم و غضبی خوردهگرهبا احساسات و خشم مردم  نوعیبهواژه انقالب که دارای باری عاطفی نیز هست، 

انقالب در مسیر درست عقالنی قرار نگیرد، به  گیریشکلو اگر پس از  شودمیکه منتهی به وقوع یک انقالب 

برای  انقالب کنندگانهدایتاصلی و  آفریناننقش عنوانبه. بررسی اندیشه رهبران انقالب انجامدمینابودی آن 

 ضرورتی مضاعف پیدا خواهد کرد. هاانقالبدرک عوامل اصلی ماندگاری 

 انقالب

نظم حاکم موجود برای  انقالب را عبارت از طغیان و عصیان مردم یک ناحیه یا یک سرزمین، علیه شهید مطهری

ای صورت تجلی اراده جامعهنیز انقالب را عمل اکثریت مردم، به دکتر علی شریعتیداند. ایجاد نظمی مطلوب می

نقالب رهبر معظم ا- ایخامنه اهللآیت داند که طالب حق تعیین حاکمیت و مسئولیت بر سرزمین خویش است.می

یک واقعه  صرف، طوربهنیست؛ یعنی انقالب  بارهیککه دفعی و  دانندیممستمر انقالب را حرکتی  -المی ایراناس

 دانندمی ائمیدثبت شود و به تاریخ بپیوندد، نیست. ایشان انقالب را حقیقتی ماندگار و  هاتقویمتاریخی که در 
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که البته این اهداف و که با اهداف مقدس در حال حرکت است  نامندمی ایدگرگونیو آن را  شودنمیکه تمام 

 .شوندنمیظرف مدت کوتاهی محقق  هاآرمان

هدف  هچراکاز نوع و طبقه کامالً متفاوتی هستند  انگیزیشگفتمدرن به طرز  هایانقالبکه  گویدمیهانا آرنت 

 ستکه انقالب دربرگیرنده حالت خاصی ا کندمیجامعه از نظم قدیمی است. وی اضافه  آزادسازیآزادی و  هاآن

و نه  دهششنیده؛ داستانی که هرگز قبالً نه دارد ایتازهکه داستان  شودمیکه دور تاریخ ناگهان وارد عصر جدیدی 

در آن  که داندمیبرینتون انقالب را نشانه یک عصر نوین آغاز شود. کرین خواهدمیاست بلکه تازه  شدهگفته

 .یابدمیهای رژیم پیشین پایان دژرفتاری

ی برای : یکشودمی کاربردهبهکه انقالب در علوم سیاسی به دو صورت  شودمیبا توجه به تعاریف فوق مشاهده 

اجتماعی حاکم بر جامعه، بدون توجه به نوع و جهت تغییر و دیگری تغییر در  -هر نوع تغییر و تحول سیاسی

 اهانقالب: کندمیانقالب را چنین تعریف آرتور باوئر در آغاز قرن بیستم  ازجملهحاکم بر جامعه،  هایارزش

ایجاد تغییراتی در ساخت جامعه، از طریق اعمال خشونت،  منظوربهموفق یا ناموفق که  هایتالشاز  اندعبارت

تم گروه حاکم که اداره سیس آمیزخشونتبرینتون انقالب را به معنای جانشینی ناگهانی و کرین .گیردمیانجام 

 اندنداشته، توسط گروهی دیگر که تا این زمان سهمی در اداره دولت اندداشتهرا بر عهده سیاسی یک سرزمین 

 .کندمیتعریف 

 هاانقالب. کنندمیآزاد  شدهذخیره هاملتعظیمی را که در جوامع و  هایانرژیدر این است که  هاانقالباهمیت 

 گذارندمیخود، اثرات عمیقی  وحوشحولتاریخ کشور خودشان، بلکه در جوامع بشری  در روند تنهانهمعموالً 

ه عبارتی، است و ب ناپذیربینیپیشکه باورکردنی و  آورندمیمختلف به دست  هایزمینهدر  هاییموفقیتو حتی 

ر ب هاتوسلها و آل، ایدهاهمدلدر  المللیبین. انقالب در بعضی موارد اثرات عظیم سازندمیرا ممکن  هاغیرممکن

انقالبی سرزمینی بزرگ محسوب شود. عظمت و عمق این اثرات بیشتر  یجامعه. مخصوصاً اگر گذاردمیجای 

 .گرددمی

ورد و اثرات آن از درآاروپا را در کنترل خود  یعمدهانقالبی قسمت  پرستوطنمثالً در انقالب فرانسه، ارتش 

ا دچار ر داریسرمایه. انقالب روسیه غربِ شدمیرلند تا امریکای التین و هند احساس ژنو تا سانتودومینگو، از ای

در حال پیدایش را از طریق نشان دادن این امر که قدرت یک دولت انقالبی در طول دو  هایملتشگفتی کرد و 

 نظامی جهان تبدیل کند، به حرکت و-را به دومین قدرت صنعتی افتادهعقبیک کشور کشاورزی  تواندمینسل 
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ت با اکثری ایجامعه تواندمییک حزب لنینیستی  کهاینپدید آمدن این دو انقالب و نشان دادن  هیجان درآورد.

 هایهایدو بتواند آورد  وجود بهاقتصادی طوری هدایت کند که قدرت بزرگی –نظامی  هایتالش ی را درروستای

انقالبی اواسط قرن بیستم شد. انقالب  پرستانوطندیدی علیه شهر ارائه دهد، باعث تجدید حیات امیدهای ج

هان را در ج هایبندیتقسیمو  المللیبینعلمی، روابط  هایی تئوریهمهآفرید که  هاییشگفتیاسالمی عظمت و 

 وارونه ساخت.تحلیلگران را  هایبینیپیش یهمههمین مدت کوتاه در هم ریخت و 

فرانسه و روسیه که بر پایه دوری و جدایی از مذهب بودند، با تکیه بر  هایانقالبانقالب اسالمی ایران برخالف 

ر بدنیای جدیدی از حاکمیت مستضعفین  تنهانهبود. این انقالب،  گرفتهشکلو عقاید مذهبی افراد جامعه  هاآرمان

، بلکه باالتر از آن به پیروان خود و معتقدین اسالم سعادت اخروی را هم دادمیمستکبران را در همین دنیا نوید 

یدا پ هاآناجتماعی دنیا و سیر تکوینی -سیاسی هایانقالبو به همین دلیل جایگاه خاصی در میان  دادمیمژده 

یان جوامع ت در مسرعتنها بهنهاین انقالب  کهطوریبهکرد و فصلی جدید و ابعادی تازه در تاریخ بشریت گشود؛ 

و ملل تحت ستم مسلمان محبوبیت یافت، بلکه برای کلیه ملل تحت ستم جهان سوم امیدی تازه آفرید و راهی 

 های بزرگ دنیا باز کرد.جدید برای رهایی از قید استثمار قدرت

 مفهوم شناسی انقالب اسالمی

 :داد قرار بررسی و موردبحثدر سه ساحت  توانمیانقالب اسالمی را 

مفهومی آن را بازگشت  ازلحاظو  داندمیساحت مفهومی اول، انقالب اسالمی را از جنس بعثت انبیا  -

. معتقدان به این مفهوم بر سر آنند که این راه و آیین نمایدمیایمان مدار الهی تعبیر  هایارزشانسان به 

دارد، در طی مراحل رشد و تکامل خود منجر  هاانسانمستقیم الهی است و ریشه در فطرت  چون صراط

تحول جامعه در از انقالب  هاآنبنابراین منظور  ؛خواهد شد هاانسانبه پرورش معنوی، تربیت و تکامل 

 .هاستانسانجان و روح 

 داندمیتاریخی  هایانقالباجتماعی و سایر  هایجنبشساحت مفهومی دوم، انقالب اسالمی را از جنس  -

. طبق این دیدگاه، انقالب اسالمی مسیر مشخصی را برای کسب نگردمیبه آن  شناسانهجامعهی و با نگاه

به پیروزی برسد. در این ساحت،  75مردم در بهمن  ایتودهتوانسته با بسیج  درنهایتطی کرده و پیروزی 

. ودشمی برشمردهدست آوردهای اصلی و اساسی انقالب اسالمی تغییر ساختار حکومت و حاکمیت از 
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ود را به ثمر خ موردنظربا این نگاه نیز انقالب اسالمی در مقطعی با تغییر حاکمیت توانسته مدل حکومتی 

 تغییر ساختار حاکمیت پیروز بوده است. ازنظربرساند و بنابراین 

و با نگاهی  داندمیایدئولوژیک  هایقیامرا از جنس ساحت مفهومی سوم، انقالب اسالمی  -

به موضوع انقالب، ضمن پذیرش سیر و روند اجتماعی تحقق انقالب، « ایدئولوژیک -شناختیجامعه»

 و راه آینده را در مسیر گسترش سنجدمیو ایدئولوژی آن موفقیت آن را با عیار بسط و گسترش تفکر 

 است. شدهحاصلاز ترکیب دو نگاه پیشین  درواقع. این نگاه جویدمیفکری آن 

 ب اسالمیچرایی انقال

 مشکالت یصدسالهچند  هایریشهتاریخی و  هایواقعیتدالیل وقوع انقالب با توجه به در تحلیل و بیان 

 رنج اساسی واین است که نخبگان و مردم ایران همواره از چند مشکل مهم  شودمیآنچه دانسته  ایرانی یجامعه

موجود در جامعه؛ سوم، استثمار و استعمار ایران توسط  عدالتیبیایران؛ دوم، فساد و  ماندگیعقباول، : اندبردهمی

 و استحاله فرهنگی. زدگیغربخارجی به کمک استبداد داخلی؛ چهارم، خودباختگی،  هایقدرت

 دگیمانعقباز  شدتبهمهد علم و دانش بوده، در دو قرن اخیر  هاسالکشور پهناوری است و  بااینکهکشور ایران 

بسیاری از علوم و فنون در جهان علم و دانایی  گذاربنیان هاایرانی دانستندمیاست. مردم و نخبگان  بردهمیرنج 

، مالصدرا، خواجه نصیر، زکریای رازی و حتی دانشمندان متأخر و علمای سیناابنمردانی چون  یخاطره. اندبوده

 .بردندمیبسیار رنج  جهتازاینایرانی را از یاد نبرده بودند و 

در  که بر کشور حاکم بود، ریشه اخیر یسدهدر دو  ویژهبهایرانی  هایحکومت عدالتیبیدیگر اینکه ظلم، ستم و 

. جان و مال شدمیباید اجرا  وچراچونبیبود و فرمان او  قدرت قدردیکتاتوری و نظام شاهنشاهی داشت. شاه 

قدرت شاه و عدم نظارت و  بهره بگیرد. هاآننحوی از به هر  توانستمی کردمیمردم در دست او و هرگاه اراده 

امری دیکتاتوری  هاینظام گیریشکلو  کردمیفساد در حکومت را فراهم  یزمینهدخالت مردم در حکومت، 

 .شدمیسهل و ممتنع 

مینی زاستعماری خارجی به دلیل سرشار بودن ایران از منابع زیر هایقدرت وسیلهبهاستثمار و استعمار ایران 

مبالغ ناچیز  درازایحاضر به معامله با استعمار بودند و  راحتیبهخودباخته  هایحکومتفراوان بود. این 

نعقد م قراردادهایقراردادهایی مثل قرارداد دارسی، قرارداد شوستر،  نمونه هنگفت ایران را به فنا دادند. هایسرمایه

 کفایتییباین استثمار همراه با  .خوردمیایران به چشم  یصدسالهبه فراوانی در تاریخ  .با کمپانی هند شرقی و..
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استعمار در قرن  یچهره هرچندداخلی تا حدی ادامه یافت که منجر به طرح الیحه کاپیتوالسیون در ایران شد. 

قی ایشان فر هایسیاستو استعمار در قرن بیستم متفاوت بود اما روح حاکم بر حکومت استعمارگر و هجده 

 داشت.ن

و  زدگیغربمشکل چهارم که از دوران حکومت قاجار آغاز شد و در زمان حکومت پهلوی به اوج خود رسید، 

سالمی، افرهنگ ایرانی  هایویژگیاستبدادی و استحاله فرهنگی بود. مردم ایران به لحاظ  هایحکومتدین زدایی 

وی . حکومت پهلدانستندمیگ اصیل خویش حاضر به پذیرش فرهنگ غربی نبودند و آن را مخالف دین و فرهن

فرهنگی  یهاسیاستنقش فرهنگ ایرانی اسالمی را در  فقطنهو وابستگان فکری آن تحت تأثیر فرهنگ غربی، 

 ماندهعقب منفی و ایچهره یارائهکشور به دست فراموشی سپرده بودند بلکه با طرح مسائل نژادپرستانه سعی در 

فرهنگی در عهد پهلوی با توجه به گرایش شدید حاکمیت به فرهنگ غربی،  یگسترده از اسالم داشتند. تحوالت

باه اشت ترینمهمبود که باید آن را  درحرکتغربی سازی فرهنگ بومی ایران و اسالم زدایی رادیکال  سویبه

 محمدرضا دانست.

وده ب دردهابرای درمان یک یا چند مورد از این  اندداشتهاخیر  صدسالکه ایرانیان نیز در  هاییقیام یهمهتقریباً 

طه، جنبش ت مشرویعنی نهضت تنباکو، نهضاعتقاد برخی از اندیشمندان، پنج نهضت اخیر تاریخ ایران  به است.

رای اولی ب. اندبودهملی شدن صنعت نفت، قیام پانزده خرداد و انقالب اسالمی همگی در پی رفع این چهار علت 

 .اندپیوستهکردن استعمار خارجی و استبداد داخلی به وقوع  کنریشهر و بقیه برای قطع دست استعما

ر پی ددر قرن اخیر  خصوصبهاجتماعی مردم و نخبگان ایرانی  هایجنبشگفت،  توانمیبا این نگاه به گذشته 

سوم، استقالل برقراری عدالت اجتماعی؛  دوم،چند هدف اصلی بوده است: اول، پیش رفت و آبادانی ایران؛ 

طوالنی از  هایسالمردم ایران  هرچند اسالمی._ سیاسی، اقتصادی و نظامی؛ چهارم، حراست از فرهنگ ایرانی

 شرایط وقوع یک انقالب برایشان فراهم گاههیچمبارزات گسترده،  باوجودولی  اندبردهمیمشکالت بسیاری رنج 

ریافتند د تدریجبه، یک تحول فکری درنتیجهتلخی چون مشروطه و  هایتجربهنشد. مردم و نخبگان ایران پس از 

ه اعتقاد ب هایریشهزا نیاز دارند. برای تأمین این اهداف بزرگ به یک قیام عمومی و یک اندیشه جدید و تحول

 ورمربهام )ره( و ام یروشن گرایانه هایتالش یدرنتیجهو  هامدتاسالم پس از  آفرینتحول یاندیشهانقالب و 

راهم شدن ف، در تفکر نخبگان ایرانی شکل گرفت و منشأ تحوالت اساسی گردید. پس در این زمان بود که با زمان

 ینامهمرامشرایط الزم از قبیل آمادگی مردم برای مبارزه و جهاد؛ وجود رهبری آگاه و مدبّر؛ وجود یک اندیشه و 
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بزرگ اسالمی به وقوع پیوست. گروهی از تحلیل گران نقالب نخبگان و مردم باشد، ا موردپذیرشجمعی که 

بازگشت به  گفتمان»دند که یبه این نتیجه رس تدریجبهناکام پیشین  هایتجربهمعتقدند مردم و نخبگان پس از 

به رشد و بالندگی « حکومت اسالمی»تنها راه نجات است و این امر هنگامی محقق خواهد شد که در پرتو « اسالم

تحوالت تاریخی نجات و پیشرفت ایران است که در قالب  یزنجیرهنهایی  یحلقهاین موضوع  درواقع برسد.

تفکر  بود و این« تحقق اسالم در قالب حکومت مردمی»تفکر  گذاربنیان. امام خمینی انقالب اسالمی تجلی نمود

 که آینده و بقای انقالب اسالمیاست  ذکرقابل بعدی حیات انقالب نیز بسط و گسترش پیدا کرد. هایدورهدر 

 با علل وقوع و اهداف غایی آن دارد. داریریشهارتباط وسیع و 

 

 سه دیدگاه درباره آینده انقالب اسالمی

کالن آن  بندیدستهاست که در اینجا سه  شدهمطرحمختلفی در خصوص آینده انقالب  هایدیدگاهنظرات و 

 :نمایدمیو جزئیات را به خواننده واگذار  گیردمیو تشریح قرار  موردبررسی

 هاقالبان یهمهنظری  ازلحاظ که کندمی: نظریه فروپاشی و استحاله انقالب اسالمی؛ این نظریه بیان دیدگاه اول

خواهند شد. برخی از  فرازوفروداحل یکسان دارای مراحل مشابهی هستند و در طول حیات خود وارد مر

است که  نظر برینتون این یخالصه اندیادکرده« *ترمیدور»برینتون از این پدیده با عنوان ینمانند کر پردازاننظریه

ترمیدور  یپدیده. البته باید میان گرددبازمیپیشین  هایارزش، انقالب به عصر هارادیکالپس از به قدرت رسیدن 

( که مرحوم دکتر علی شریعتی هم Institution( به نهاد )Movementتبدیل جنبش ) شناسیجامعهو نظریه 

تمال که اح کندمیبیان  شناسیجامعهرایج  هایدیدگاهاست، تفاوت قائل شد. شریعتی بر اساس  یادکردهاز آن 

پیشین  هایزشاربیشتر خواهد شد و این به مفهوم بازگشت به  شودمیتبدیل  نظامبه کههنگامیفروپاشی انقالب، 

که مبتنی بر تفکر ناکارآمدی نظام است. این دیدگاه معتقد است  شودمیری نیز مطرح نگاه دیگ بارهدرایننیست. 

عملکرد مثبتی در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نداشته و بنابراین نظام  که انقالب اسالمی در ایران مجموعاً

ست دچار شک اندکاندک، بستبنکارآمدی نزدیک شده و به دلیل گیر افتادن در این  بستبنحاصل از آن به 

ی امری بدیه شدهاسالمیکه موجب پدید آمدن نظام خواهد شد و بر همین اساس، افول اندیشه و تفکر انقالبی 

د که تبلیغاتی دشمنان انقالب نیز نباید غافل بو هایرسانهاست. البته در ترویج این دیدگاه از نقش  الوقوعمحققو 

د از اندیشمندان نیز معتقدنبرخی  البته .دهندمیشکل  مردمیه انقالب در اذهان را عل ایجانبهیکدائماً تبلیغات 



7 
 

 ترینمهمآتی خواهد بود، چنانکه حسن روحانی آن را  هایسالچالش نظام اسالمی در  ترینمهمموضوع کارآمدی 

 .داندمیداخلی و حتی در افکار عمومی جهان  یدرصحنهچالش نظام 

رطی قید و ش هیچبیاین مطلب است که انقالب اسالمی  یکنندهبیانانقالب اسالمی  یآیندهدرباره  دیدگاه دوم

 گرانیتحلیلیا  اندشده غیرواقعی باوریخوشمعتقدین به این دیدگاه یا دچار  یعمده ادامه مسیر خواهد داد.

د . این تحلیل گران معتقدنکنندمیاخیر در قالب تحوالت ضد مدرنیته بیان  هایدهههستند که وقایع جهان را در 

علم کند، بنابراین چون حامل  قد مدرنضد مدرن دارد و توانسته در مقابل غرب  ماهیتی ذاتاًکه انقالب ایران 

ه هویت توانست -غربی و رو به افول بودن آن یمدرنیته هایبحرانبا توجه به –تفکر ضد مدرن و ضد غرب است 

تداوم و استمرار قطعی انقالب را قوت بخشیده است. برخی از تحلیل  ینظریهرا شکل دهد که جدیدی شکل 

یا  هاباوریخوششده باشند و بر اساس  انگاریسادهگران هم ممکن است در مورد انقالب اسالمی دچار نوعی 

روزی یو تحت هر شرایطی انقالب ایران به پ درهرصورتخود این نظریه را ترویج کنند که  موردبی هایتعصب

 رسید و سرنوشتی جز پیروزی ندارد.نهایی خواهد 

ادامه  و راه خویش حفظ ماهیت حقیقی خود، به مسیر شرطبهاین است که انقالب اسالمی  بارهدراین دیدگاه سوم

چنانچه حرکت انقالب بر  کندمیاین نظریه تأکید  درواقعرسید.  بیشتری خواهد هایموفقیتداد و به  خواهد

، در این صورت انقالب به حرکت اصیل خود ادامه گرفتهشکل هاآن اشد که انقالب برب ایمبانیول و اص یپایه

فشارهای  یهمه باوجودخواهد داد. این نظریه معتقد است چنانچه انقالب از مسیر اصلی خود منحرف نشود، 

راه اصیل خود را پیدا خواهد نمود. این دیدگاه  و داد درونی، به مسیر خود ادامه خواهد هایکاستیخارجی و 

ی جریانی طبیعی است که در مقابل هر انقالب درواقع، آیدمیاتفاقاتی که در مسیر انقالب پیش  یهمهمعتقد است 

 تواندیمبرخوردار است که  ایبالقوهتوانایی  چنانآنقرار گیرد. بر اساس این دیدگاه، انقالب اسالمی از  تواندمی

عبور کند و به مقصد و مقصود نهایی خویش برسد، البته این مطلب به معنای نفی مسئولیت  هابحراناین  یهمهز ا

 نیست. هاانقالبی

 آینده انقالب اسالمی از دیدگاه رهبران انقالب

آن انقالب نیز هستند و این واقعیت در مورد انقالب اسالمی که ماهیتی  پردازاننظریهاغلب رهبران هر انقالب، 

به  نجاایرهبران انقالب در  هایدیدگاهبررسی  یویژهبه دلیل اهمیت  فرهنگی دارد، بیشتر نمایان است.-فکری

 .شودمیاشاره  هاآنبرخی از 
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 امام خمینی )ره( دیدگاه

آگاهی بخشی هماهنگ است و با طراحی آینده و  باهدفانقالب  یآیندهنگاه امام خمینی به  رسدمیبه نظر 

تطابق ندارد. در اندیشه امام، انقالب اسالمی یک نعمت و هدیه الهی است.  نگرجزئی یگویانهپیش هایمدل

و به همین دلیل حفظ نعمت را واجب و تالش برای بقاء و پایداری آن را  دانندمیالهی  یهدیهایشان انقالب را 

 .دانندمیمصداق شکر نعمت 

جداست. هم در پیدایش و هم در  هاانقالب یهمهبنابراین شک نباید کرد که انقالب اسالمی ایران از »

عینی  یهدیهو الهی  یتحفه یکاین قیام و انقالب و تردید نیست که  یانگیزهکیفیت مبارزه و هم در 

 «عنایت شده است. زدهغارتبوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم 

انقالب  یآیندهبنابراین اساساً نگاه امام به موضوع انقالب اسالمی نگاهی الهی است که با این نگاه آنچه در مورد 

 راییگمعنویتآغاز عصر جدیدی از  از نگاه امام، انقالب اسالمیبیشتر ماهیتی ماورایی و الهی دارد.  خوردمیرقم 

 ینگیزهابایستد و بنابراین بقا و تداوم آن به حفظ  هاابرقدرتاست که توانسته است در مقابل استعمارگران و 

همان علل بقای آن است. امام با اشاره به انقالب  یآورندهامام علل به وجود است. از نگاه  گراییمعنویتالهی و 

 :فرمایندمیالهی عزم عمومی برای حفظ این انگیزه  یانگیزهدو عنصر 

ده آین هاینسلو  داندمیرمز بقای انقالب اسالمی همان پیروزی است و رمز پیروزی را ملت  تردیدبی»

اجتماع ملت الهی و مقصد عالی حکومت اسالمی  یانگیزهدر تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن 

 «برای همان انگیزه و مقصد است. در سراسر کشور با وحدت کلمه

ترش ، در بسط و گساندذکرشدهانقالب  گیریشکل هایپایه عنوانبهدر اندیشه و سخنان امام، عوامل گوناگونی که 

آن نیز نقش اصلی را بر عهده خواهند داشت. این عوامل به شرح زیر است که برای اختصار از بیان سخنان امام 

 خودداری شده است.

لی اص یپایه عنوانبهزندگی فردی و اجتماعی  یدرصحنهآن  بخشحیاتو توجه به قرآن و دستورات  عمل -1

 تفکر انقالب.

 تالش برای تحقق محتوای دین حق در قالب نظام جمهوری اسالمی ایران. -2
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 گراییکهنه تمسلمان از اسالم با تبلیغ نادرس هایملتمقابله با موج تبلیغاتی استکبار برای مأیوس کردن  -3

 اسالم.

 از نظام جمهوری اسالمی در سایر مناطق جهان. الگوسازیتوجه به صدور انقالب و -4

 خودباوری و اتکا به ذخایر میراث فرهنگی ایرانی اسالمی. یروحیهتقویت  -7

 تالش برای انتقال مفاهیم و معانی انقالب به نسل بعد. -6

 .توجه به حفظ وحدت ملی و اسالمی -5

 میان نخبگان حوزوی و دانشگاهی. یکپارچگی وایجاد وحدت  -8

 نظری اسالم و مرکز اجتهاد. هایپایگاه عنوانبهعلمیه  هایحوزهتوجه جدی به  -9

 تالش برای ایجاد عدالت اسالمی و اصالح وضعیت قضایی کشور. -11

 .هاآنصداوسیما و مطبوعات و تالش برای حفظ سالمت  خصوصبه هارسانه یویژهتوجه به نقش  -11

 و همکاری.حفظ روح تعاون  -12

 یمهناوصیتبرای مطالعه به  شودمیکه توصیه  خوردمیحضرت امام به چشم  هایتوصیهموارد مهم دیگری در 

 ایشان مراجعه شود.

 شهید بهشتی اهللآیتدیدگاه 

انقالب از همان سنخ طراحی آینده است و در چارچوب تئوری کلی ی آیندهشهید بهشتی به  هاینگاه یمجموعه

امور و  یهمهاین جایگاه در انقالب اسالمی، اصول عقیده را در رأس . بهشتی در ترسیم گنجدمیامت و امامت 

 :گویدمینه تحمیل و  داندمی. او مبنای این نظام را پذیرش داندمیانقالب  یقله

مشخص است، دقت بفرمایید: شناختن،  یرابطهیک  امت و امامت در این عصر ما یرابطهبنابراین »

 «آگاهی و پذیرفتن نه تغییر و تحمیل.

ظر و همچنین به ن داندمیامام رهبری  یعرصهدکتر بهشتی شرط اساسی بقا و پایداری انقالب را حضور امت در 

شرایط بقا و تداوم انقالب است. شهید بهشتی پایداری و اصرار بر  ترینمهموی احساس مسئولیت امت، یکی از 
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 معتقد است با پذیرش اصل. همچنین وی داندمیاساسی بقای انقالب  هایشرطانقالب را نیز یکی از خط اصلی 

وم زاین شهید بزرگوار با اشاره به ل .دهدمیقطعی انقالب در مسیر درست الهی را نتیجه  ینتیجهصدور انقالب، 

حفظ و اکتساب استقالل ساسی، اقتصادی، فرهنگی و ... برای پایندگی انقالب، با تأکید بر استقالل فرهنگی، آن 

 .داندمیرا اصل و اساس پیروزی انقالب 

راه انقالب الزم و ضروری است، عواملی  یادامهشهید بهشتی با ذکر این نکته که توجه به مسائل اقتصادی در 

. وی داندیمانقالب  یکنندهتقویتولید داخلی، ابتکار، استقالل اقتصادی و غیره را جزو عوامل چون باال رفتن ت

چنین مسائلی چون حفظ امنیت، . همداندمیهمچنین عدالت اقتصادی را از سنخ موارد الزم برای تحقق انقالب 

زاب و تشکیالت انقالبی مردم، مطبوعات و مقابله با مطبوعات خائن، اصالح نظام اداری، ایجاد احآزادی حفظ 

 .**داندمیمردمی و ... را از شروط الزم برای حفظ و بقای انقالب اسالمی  هایخیریهتشکیل 

 مدظله ایخامنه اهللآیتدیدگاه 

 ییندهآدر مورد مباحث مرتبط با -رهبر انقالب اسالمی پس از امام خمینی-سید علی خامنه ای اهللآیت هایدیدگاه

برخوردار است. رهبری در یک نگاه است که از اهمیت و ویژگی مضاعفی  تأملیقابلانقالب، حاوی نکات تازه و 

فکری بر  تأثیرگذاری یحوزهسرزمینی ایران و چه در  یحوزهکلی جهت حرکت کلی انقالب اسالمی، چه در 

 سرزمینی ایران، با توجه یحوزه. ایشان در نددانمیو مثبت  امیدوارکنندهبه عدالت و آزادی را روشن،  مندانعالقه

 کشور معتقدند: یسالهبیست اندازچشمبه سند 

 کنممییه ، توصشدهتنظیمسند ملی و تاریخی برای کشور ما  عنوانبهکه  ایسالهبیست اندازچشماین »... 

با نظر کارشناسان مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  اندازچشمآن را بگیرید و بخوانید. این  هاجوانشما 

 «رسید. اندازچشمبه این  شودمیاست؛  یافتنیدستو  شدهتنظیم

اصل احساس وظیفه و مسئولیت یکایک مردم، بارها عوامل موفقیت و پیروزی  به اعتقاد بارهبری  وجودبااین

با  زمانمه یز از سنخ طراحی و تبیین استراتژی انقالب. نگاه رهبری ناندنمودهانقالب را در سخنان خویش بیان 

الب برای به ثمر رسیدن انق. ایشان باشدمیکنونی انقالب  هایضرورتو  هاواقعیترفع مشکالت است و ناظر به 

مسائل  یحوزه. در اندبرشمردهجغرافیایی ایران، اصول مهمی را  یحوزهفکر و اندیشه و همچنین  یحوزهدر 

هم او توجه فراوان است.  تأملقابلدینی  ساالریمردمفکری انقالب، تمرکز بیشتر ایشان بر معرفی نظام 

 ایشان به شرح زیر است. موردنظر هایسرفصل
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 . ایمان حقیقی به اسالم و دستورات سازنده آن1

لی ، عامل اصالسالمعلیهمئمه ا یسیرهاز روش و  گیریبهرهاسالم شیعی با  بخشنجاتدر نگاه رهبری، مکتب 

به هدف واالی  یابیدستو امام خمینی را متضمن انقالب اسالمی  هایآموزهبقای نهضت اسالمی است. ایشان 

 اصلی انقالب است: هایپایه. از این دیدگاه ایمان واقعی مردم، حافظ داندمیتحقق دین حق 

به صحنه بیاورد. شاید از اختصاصات  طوراینکمتر کشوری هم وجود دارد که توانسته باشد ایمان را »

کشور ما این باشد که در اینجا ایمان با عواطف و عشق و شور و هیجان همراه است؛ عواطف نسبت به 

این  هایپایهمحکم  چنانآنبا عواطف این است که مردم و بزرگان دین، نتیجه ایمان همراه  بیتاهل

ی نتوانستند کار زیاد شانعلمیثروت  یهمهخارجی با  هایدستگاهانقالب و این نظام را نگه داشتند که 

 .«کنیدمیکه شما بعضی از مظاهرش را مشاهده  آوردند رو هاکاریخردهبکنند؛ لذا به این 

 دینی ساالریمردم. تحقق نظام 2

دینی که با دموکراسی غربی کامالً متفاوت و متمایز از آن است و بسط و  ریساالمردمتالش برای تحقق نظام 

نظری این تفکر در میان نخبگان جهان اسالم از نگاه رهبری از عوامل تأثیرگذار بر روند فکری و عملی  یتوسعه

 انقالب اسالمی است.

ی اسالم، غرب دچار انفعال دینی و اثبات قدرت و کارای ساالریمردمعملی  یعرضه یواسطهبهامروز »

مهمی همچون  مسائلآن در خصوص  گذاریسیاست مراکزشده و لیبرالیسم در کشورهای زادگاه خود و 

 «اساسی شده است. هایتناقضو کرامت زن دچار  ساالریمردمآزادی، 

 . احساس مسئولیت و تالش3

اند، از نگاه ایشان کار زیاد و بدون اشتباه دادهضرورت کار بدون اشتباه توجه رهبری بارها مسئوالن و مردم را به

 ساز انقالب است.در رسیدگی به مسائل و مشکالت یکی از نکات آینده

باز باید  همآن، دو برابر ایمکردهالبته کار خیلی دشوار است و ما آن مقداری که تا حاال سازندگی »

؛ ما باید کندمینمل فقط با سازندگی تحقق پیدا کا طوربهسازندگی کنیم و البته این اهدافی که من گفتم، 

اید ؛ باید همت را در خودمان حفظ کنیم؛ بببینیم را؛ باید تالش کنیم؛ باید دور کارکنیم... باید کارکنیم



12 
 

تضعیف نشود؛ باید پیش برویم. نه  باید ماناراده؛... باید خستگی را حس نکنیم؛ زانوانمان در راه نلرزد

 «این ممکن نیست؛ کامالً ممکن است. کهاین

 . مبارزه با فساد4

اج با رو جانبههمه یمبارزهدر دستیابی انقالب به اهداف خویش را  سازآینده هایضرورترهبری یکی دیگر از 

 رهبر در موردانقالب است.  گیریشکل هایریشهاصلی و  هایضرورت. مبارزه با فساد یکی از دانندمیفساد 

 :اندفرمودهبارزه با فساد اهمیت م

ومتی حک هایدستگاهبا فساد اقتصادی در  یمبارزهدوم این است که من در دو سه سال اخیر بر  ینکته»

و خواهران عزیزی که مسئول هستید، به این نکته  شما برادران خواهممی. من امکردهو دولتی اصرار 

در مسائل مالی برخورد نشود،  رویکجاقتصادی و  فسادحکومتی با  هایدستگاهتوجه کنید که اگر در 

 کهاینندارد؛ عالوه بر  ایفایدهرا برآورده کنیم،  هااینهم  یکییکیچیزهایی که مطرح کردند، اگر  یهمه

ته مسئوالن نظام ما فرشته یا فرش یهمهمن انتظار ندارم که  .نشدنی است خیلی از این چیزها با فساد اصالً

 هستیم هاییانسان؛ ما مردمانی هستیم ضعیف، شناسیممیما خودمان را  یهمهباالخره  هنگون باشند؛ 

ه وجود بیاید، فساد ب هرجاییکه باید به خدا پناه ببریم؛ ولی باید به این نکته توجه کرد که در  پذیرآسیب

تان عه به دستاست. شما که مدیر هستید، شما که مسئول هستید، شما که یک مجمو واگیرداریمثل زخم 

 «مقابله کنید و حساسیت نشان دهید. طورجدیبهخود  یزیرمجموعهاست، با بروز فساد در  شدهسپرده

 خواهیعدالت. 5

اساسی انقالب اسالمی و در کل،  هایزمینهبه عدالت اجتماعی یکی از  یابیدستتالش برای برقراری عدالت و 

نهادینه شدن این موضوع در میان عموم مردم ایران خواستار  ضرورتبهمحور حرکت اسالم است. رهبری با اشاره 

اید از مسئوالن نیست و همه ب یکهیچ. در این مطالبه فرقی میان اجتماعی هستند یمطالبهپی گیری آن به شکل 

مردم مساوی باشند. توجه ایشان به عمومی شدن این حرکت خصوصاً در میان  خواهیعدالتدر برابر امواج 

 :اندفرمودهاست، چنانکه  تأملقابلجوانان و دانشجویان 

جوان و دانشجویی بشود؛  هایمحیطعدالت به معنای این است که عدالت، گفتمان غالب در  یمطالبه»

 یمسئله... عدالت را مطالبه کنند و آن را از هر مسئولی بخواهند؛ آن چیزی که توقع هست، این است
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هم نبوده که  طوراینو  امکردهاجرایی دارند، مطرح  یوظیفهبار با مسئوالنی که  هادهرا  خواهیعدالت

برای  هاحرکتاین  یهمههیچ عمل نشود و پیش نرود؛ چرا، کارهایی هم شده و پیش هم رفته است، اما 

مطالبه و خواست، شما هستید. منظور از  یپشتوانهکه آن  خواهدمی، پشتوانه یابیعمقماندگاری و 

ه بلکه بدانید ک نهرا بخواهد؛  ایمسئلهخواست و مطالبه هم این نیست که انسان مشتش را گره کند و 

 «این مطالبه و خواسته الزم است و باور کنید که این نیازی قطعی و حیاتی برای کشور و جامعه است.

 هایدغدغه، معرفی عدالت اسالمی به جهانیان نیز از جغرافیایی ایران یحوزهعالوه بر توجه به موضوع عدالت در 

 ایشان است.

 ماندگیعقب. جنبش تولید علم و مقابله با 6

 رینتمهمدر این زمینه از  افزارینرمایران و ضرورت ایجاد یک حرکت علمی و  ماندگیعقبتوجه رهبری به رفع 

سال  وپنجبیستخودی سر داد و پس از  هایتوانایید بیداری و تکیه بر . انقالب فریاباشدمیایشان  هایدیدگاه

آن بار دیگر رهبری این فریاد را سر دادند و تولید علمی در  هایطلیعهاز آغازین  )با توجه به تاریخ سخنرانی ایشان(

 امور برشمردند. ترینمهمایران را از 

 یرنامهبباید این راه را که راه شکوفایی و خالقیت است به هر قیمت پیمود. این انقالب باید بماند و »

این عزم و بیداری و خودآگاهی در نسل دوم حوزه  کههمین و ؛را به بار نشاندتاریخی و جهانی خویش 

در  و راه ترقی و تکامل را بردمی، رنج وتفریطافراطاین نسل از  کههمینو دانشگاه نیز بیدار شده است، 

در و مناظره  پردازینظریهکه شجاعت  خواهدمیو  داندمینشاط اجتهادی و تولید فکر عملی و دینی 

ضمن وفاداری به اصول و اخالق و منطق در حوزه و دانشگاه بیدار شود و اراده کرده است که سؤاالت 

 «یک پیروزی و دستاورد است و باید آن را گرامی داشت. نفسهفینگذارد، خود،  پاسخبیو شبهات را 

خودباوری و پیشرفت و رشد و نمو بوده  یروحیهوقوع انقالب در ایران احیای  یفلسفه ازآنجاکهاز نگاه رهبری 

یک  عنوانبهاست، لذا باید در این جهت به یک حرکت اجتماعی یا جنبش عمومی دست زد و تولید علم را 

 در جامعه نهادینه نمود.و فرهنگ مسلط  حرکت اجتماعی

عامل حفظ  ترینمهمحوزه و دانشگاه احیا و شروع این حرکت را  آموختگاندانش ینامهرهبری در پاسخ به 

 یریشهایران بود. باید  ماندگیعقبیکی از عوامل انقالب جبران  شکبی. دانندمیانقالب و دست آوردهای آن 
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رهبری بر جنبش بودن این حرکت ناظر به  یتکیهعلمی دانست.  ماندگیعقبر را د هاماندگیعقب یهمه

علمی نیز بسیار مهم  جنبش هایزمینهبه  توجه عملی در این زمینه است. یک حرکت اجتماعی و گیریشکل

 . اقبال عمومی اندیشمندان به این موضوع موجب امیدواری بسیاری شده است.ستا

 اسالمی ایرانعوامل پایائی انقالب 

. شودیم ، پی بردن به عواملی است که باعث دگرگونی یا ماندگاری انقالبهاانقالبدالیل مطالعه  ترینمهمیکی از 

، این است که ایشان بسیار به این آیدمیبه دست  آنچه از بیانات رهبر انقالب اسالمی در رابطه با این موضوع

 شدهگرفتهیک هدف و شاخصِ در نظر  عنوانبهالب و ماندگاری آن را و انق کردهاشارهنکته )مانایی انقالب( 

 مختلف آن را تأمین کنند. هایگروهخواستار این بودند که و  داندمی

 در هاقومیتجنگ تحمیلی، جنگ  اندازیراه) هادشمنی باوجودرهبر معظم انقالب، ماندگاری انقالب اسالمی را 

های تکفیری در شرق و غرب کشور(، نیازمند شدید، تشکیل گروه هایتحریماقتصادی،  اطراف کشور، محاصره

دانند و با اشاره به از بین رفتن نهضت ملی، از بین رفتن نهضت مشروطه، از بین رفتن انقالب کبیر تحلیل می

ا دشمنان ب که انقالب اسالمی ایران تنها انقالبی است که کنندمیکید أسه و از بین رفتن انقالب شوروی تفران

 .جنگید و پیروز شد و ماند

خالت دعوامل بسیاری در مانایی انقالب  ایخامنهبیانات گهربار امام  همچنین در تاریخ انقالب اسالمی و بامطالعه

انقالب، برخوردار بودن از رهبری  شدنجهانی، و اتکا به خدا و ایمان به او داشته است. اسالمی بودن انقالب

کیه توقوع انقالب در کشور ایران، استکبارستیزی انقالب،  ،هاآنو اتکا به  ، مردمی بودن انقالبخردمند و هوشیار

 از دالیل ماندگاری انقالب اسالمی ایران است. هااین ...انقالبی بودن و  هایشاخصبر عزت ملی و توجه به 

 رهبری

الب . رهبری انقدانندمیپایایی انقالب را برخورداری از رهبریِ منطقی و هوشیارِ آن  برخی تحلیل گران، عامل مهم

مردم عمالً رکنی نیرومند در روند  ایتودهدر بسیج  العادهفوقو شرایط الزم و همچنین نیروی  هاویژگیبه جهت 

از  انددهشدنیا متحمل  هایانقالبکه  ایضربهاین نکته که بیشترین  . توجه بهشودمیانقالب اسالمی محسوب 

کادر رهبری بوده و هر زمان کادر رهبری در مدیریت فکری انقالب دچار مشکل شده، بحران فرا روی انقالب 

این تحلیل گران معتقدند چون در انقالب اسالمی در بحث مدیریت است.  توجهقابلپدید آمده است، مهم و 
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و جریان فکری انقالب به دست اوست، بنابراین منطق توأم با فکری انقالب، رهبری دچار ضعف و مشکل نشده 

هم این انقالب  یگذشته. عملکرد شودمیانقالب قلمداد  یآیندههوشیاری رهبری، از عوامل مثبت و مؤثر در 

، بحران دولت 1361فراروی انقالب مانند بحران منافقین در سال  هایبحرانمطلب را به ثبات رسانده است. 

حران ، بجنگ افغانستان، بحران ایزنجیره هایقتل، بحران فارسخلیججنگ جنگ، بحران  یساله 8موقت، بحران 

ه ب تهدیدهافراوانی وارد کند، اما این  هایآسیببه انقالب و نظام  توانستمیدیگر  هایبحرانکوی دانشگاه و 

یمن رهبری هوشمندانه و منطقی انقالب تبدیل به فرصت شد. تبدیل تهدید به فرصت یکی از امتیازهای بارز 

 قرار گیرد. موردتوجهانقالب باید  یآیندهرهبری انقالب است که در تحلیل شرایط 

ین ری اسالمی جایگزانقالب از بین رفت و حکومت جمهو وسیلهبهکه نظام استبدادی پادشاهی در ایران  طورهمان

 .تاس فقیهوالیتنظام پای بندی به  این مشروعیت -ایخامنه اهللآیت–توجه به بیانات رهبری  با ؛آن شد

بدأ م عنوانبهدر نظام جمهوری اسالمی )ایران( اساس حرکت بر پایبندی به مبانی هست. آن چیزی که »

مشروط  (الشرایطجامعفقیه ) به شودمی، یعنی والیت الهی که منتقل شودمیمشروعیت این نظام محسوب 

 (.«87/ 14/13)مقام معظم رهبری  است به پایبندی بر احکام الهی

این ملت بدون امام خمینی )ره( و مکتب سیاسی ایشان قادر به چنین »همچنین ایشان معتقد است به این است که 

یل نظام آن حتی از تشک یگسترهکه  کندمیب سیاسی امام میدانی را باز مکتکار بزرگی )انقالب اسالمی( نبود. 

است؛ امام در مکتب سیاسی خود زنده است و تا این مکتب زنده است، حضور و وجود امام  تروسیعاسالمی هم 

 («14/13/83) و ماندگار است.در میان امت اسالمی بلکه در میان بشریت، منشأ آثار بزرگ 

در مقابل دوستان و دشمنان را راز ماندگاری صراحت و شفافیت مواضع جمهوری اسالمی ایران  ایخامنه اهللآیت

 :اندفرموده بارهدراینو  داندمیانقالب 

راز ماندگاری نظام جمهوری اسالمی بر ریل انقالب و بر خطوط اصلی امام بزرگوار، همین صراحت 

دست داد. در مقابل مخالفان، در مقابل دوستان، در مقابل  بوده است؛ هیچ، نبایستی این شفافیت را از

 هاییوهشعوض کنند،  توانندمیرا  هاتاکتیکجمهوری اسالمی باید مواضع شفافی باشد.  مواضع دشمنان،

ام انقالب و راز عوض کنند )اما( اصول، همچنان مستحکم باید بماند؛ این راز استحک توانندمیکار را 

 (19/11/92) پیشرفت کشور است.
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 آن معتقدند که امام خمینی بنای این نظام را از عناصری شامخ و مستحکم کار گذاشت و ایخامنه اهللآیت

 :کهینادر فرمایشات ایشان  تأملقابل. نکته ستیزیدشمنو  گراییقانونمردم،  اسالم، از: اندعبارت مهم چهارعنصر

مایه ماندگاری  بحمداهللنظام جمهوری اسالمی کار گذاشت و  هایپایهعنصر مهم دیگری که امام آن را در »

من و حیله دشنه خود از کید و مکر  لحظهیکاست؛ امام  ستیزیسلطهو  ستیزیدشمننظام شد، مسئله 

 («14/13/81) غفلت کرد و نه گذاشت که مسئوالن غفلت کنند.

 در حقیقت پیوند زننده دیگر ارکان «انقالب رهبری»این نکته به دست آمد که  شدهارائهبه توضیحات  توجه با

است. اسالم و مردم تحت فرماندهی و تدبیر و درایت رهبری هوشیار  سازمان دهنده در ماندگاری انقالب اسالمی

 .شودمیو آگاه به یکدیگر پیوند خورده و باعث حفظ و ماندگاری این انقالب 

 

 :پی نوشت

 .های پیشینبازگشت به ارزش به معنای :*

ود بناگفته نماند استاد شهید مطهری نیز یکی از رهبران و نظریه پردازان انقالب اسالمی و مغز متفکر این نظام  :**

دگاه ایشان دییابی به ی دستید است خواننده عزیز براکه بنا به اختصار در این مجال دیدگاه ایشان مطرح نشد؛ ام

 مطالعه داشته باشد.
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