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عبادی1

تاريخ پذيرش98/1/24 :

چکيده
دستیابی به نظریه جامع و مقبول درباره انقالبها ،به ویژه انقالبهای دینی ،برای جهتدهی و هددایت
جنبشهای مردمی در جهان متالطم و در حال گداار کندونی ،مسدلههای الزم و مهدم اسدتا ایدژ هدژوهش
کوششی است روشمند برای ارائه طرحواره نظریه انقالب اسالمی کده از اققدان و اسدتناد کدا ی و از دو
قبیینی ابل د اع و ابل ر ابت نسبت به سایر نظریهها در ایژ زمینه برخوردار باشدا ایدژ هددا از رهردار
مطالعه رآن کریم و استفاده از آموزههای ابطالناهایر وحی با محوریت هژوهش بدر اسدا

آیده  25سدوره

مبارکه حدید دنبال میگرددا ایژ هژوهش از نوع اکتشا ی و کیفی بوده ،چارچوب نظری آن به روش قحهیهی
و نظریهی انقالب اسالمی مبتنی بر آموزههای رآن به روش قفسیری به دست آمده استا ارزیابی اعتبدار و
قوان قبیینی ایژ نظریه در مقایسه با سایر نظریههای انقالب اسالمی از روش مطالعهی قطبیقدی انادام شدده
استا نظریهی حاصل شده به مثابه طرحواره بدیژ شرح است که «انقدالب اسدالمی عبدار

اسدت از یدام

مردمی بر هایه قعالیم رآن کریم و دیژ اسالم با هدا قحول بنیادیژ و سرنرونی حکومت و نظام طداوو ،
ظالم و اسد حاکم و استقرار حکومت و نظام جدید مبتنی بر معارا و احکام اسدالمی و معیارهدای عهدم،
حق ،عدل و سط ،با محوریت رهبری دینی و با روش آگداهیبخشدی و بسدیم مدردم و برخدورد داطع و
هرآمیز با دشمنان»ا
کليد واژهها :طرحواره ،نظريه ،آموزه ،انقالب اسالمي ،کتاب ،ميزان ،قسط ،حديد

1ا دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشراه عالی د اع مهیsk.ebadi@chmail.ir ،

مقدمه
والب بررسی های اناام شدده در موودوع انقدالب ،ریشده در مطالعده قداریخی و قحهیدل
شرایط سیاسی ،اجتماع ی و ا تصادی به ویدژه در دوره زمدانی نزدیده بده و دوع هدر یده از
انقالبها دارندا به گونهای که امروز اکثر نظریههای کالسیه دربدارهی انقدالبهدا مبتندی بدر
ایدئولوژی مارکسیسم و سوسیالیسم یا ایدئولوژی لیبرالیسم و سدرمایهداری و بدا رویکردهدای
جامعهشناسی ،ا تصادی و سیاسی طرح شده اسدتا برخدورداری از نظریدهی معتبدر و مقبدول
صهنامه عهمی مطالعا

درباره انقالبها ،به ویژه انقالبهای دینی که بتواند قبییژ د یققری از مختصا

یه انقدالب

اجتماعی ارائه دهد ،مسلهه مورد قوجه در ایژ مقاله استا عالوه بر ایژ ،ضای ذهنی و محدیط
متالطم و در حال قحول در کشورهای مختهف جهان به ویژه در کشورهای اسدالمی و دراهم
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شدن زمینههای جدید برای عالیت و قالش انقالبیون ،دسدتیابی بده چندیژ نظریدهای را بدرای
جهتدهی و هدایت جنبشهای مردمی ،به امری الزم و مهم قبدیل کرده اسدتا برخدورداری
از نظریهای هیرامون انقالب اسالمی که ابهیت قبدیل به یه گفتمان مسهّط و راگیدر را داشدته
باشد ،مهمتریژ بستر برای رهبری و جهتدهی انقالبهای اجتماعی در جهدان کندونی بدرای
قغییر ووع موجود و حرکت به سمت ووع مطهوب و آرمانی برای زندگی بشر استا
رجوع به رآن و آموزههای طعی و ابطالناهایر وحیانی ،مزیت مطهقی برای ایژ هدژوهش
راهم میآورد قا عالوه بر مطالعه و قحهیدل و بررسدی قاربیدا

بشدری در زمینده قحدوال

بنیادیژ اجتماعی و سیاسی ،چارچوب نظری خود را به نحوی وا عیقدر و کامدلقدری شدکل
دهدا
هدا ایژ هژوهش برداشتژ گامی روشدمند بدرای دسدتیابی بده طرحدواره نظریده انقدالب
اسالمی بر مبنای رآن کریم استا سلوال ایژ است که آیدا آیده  25سدوره مبارکده حدیدد کده
مطهع انون اساسی جمهوری اسالمی ایران است ،مؤلفهها و شاخصهدای خاصدی را دربداره
انقالبهای الهی ارائه میدهد قا بتوان بر مبنای آن طرحواره نظریه انقالب اسدالمی را قعریدف
و قبییژ کرد؟
طرحوارهها ،قوصیفکننده الروهایی از قفکّر ،ر تار ،قعامدل و ارقبداا انسدانی هسدتند کده
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مقولههای شناخت را سازماندهی نمدوده و ارقباطدا

بدیژ شدناختهدای مختهدف را بر درار

میسازندا راشناخت نیز شیوهای برای مدیریت طرحوارههای ذهندی در

انسدان اسدت (طدالبی و

طیبی)71 :1397 ،ا منظور از طرحواره نظریه انقالب اسالمی ،الب کدری شدامل هسدتهی اصدهی
باورها و چارچوب ذهنی و نظری دربارهی انقالب اسالمی است که چرونری ر تدار و کدنش
عمهی ا راد را شکل میدهدا
پيشينهشناسی تحقيق
قشکیلدهنده آن مورد بررسی رار میگیردا «قعریف اجزای قشکیلدهنده انقالب ،نخسدتیژ و
شاید دشوارقریژ مسلههای است که باید با آن روبرو شویما» (کوهژ)31 :1386 ،ا در ایدژ مقالده بدا
مطالعه اهم نظریههای انقالب ،شالوده و ساخت آنها قبییژ شده و چارچوب نظری صدور -
بندی میگرددا
مفهوم انقالب
از دیدگاه استاد شهید مطهری ،انقالب از نظر لغدوی بده معندای دگرشددن و در اصدطالح
یعنی قغییر بنیادی در جامعه و دگرگون شدن جامعه از بدژ و اسدا
حاکم و قغییر ووع موجود قوأم با شد
یام (مطهری )71-69 :1384 ،و

و در هدم ریخدتژ نظدم

و مقرون به نوعی انکار ،طدرد ،عصدیان ،شدورش و

(مطهری)199-197 :1389 ،ا

از منظر آیتاهلل مصباح یزدی ،انقالب در اصطالح عهم سیاسدت عبدار

مقاله هژوهشی :طرحواره نظریه انقالب اسالمی بر مبنای آموزههای آیه  25سوره حدید

در گام اول ،چیستی مفهوم انقالب در جوامدع بشدری و شناسدایی سداخت و مؤلفدههدای

اسدت از قحدول

سریع ،شدید و بنیادیژ که بر اثر طغیان عموم مردم در اوواع و احدوال سیاسدی جامعده روی
میدهد و در نتیاه یه نظام سیاسی ،حقدو ی و ا تصدادی جدای خدود را بده نظدام دیردری
میدهدا نظریههای انقالب نیز متکفّل بیان عهل موجده ،رایند و روند انقدالب هسدتند

(مصدباح

یزدی)31 :1386 ،ا

لپستریا در دایرهالمعارا دموکراسی ،انقالب را دگرگونیهای اساسی و سریعِ آرمدانهدا و
نهادهای حکومتیِ یه مهت و نیز دگرگونیهای اساسدی و سدریع سداختارهای اجتمداعی آن،
قعریف میکند

(لپستریا)277 :1383 ،ا
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ساموئل هانتینرتون ،انقالب را یه دگرگونی سدریع ،بنیدادی و خشدونتآمیدز داخهدی در
ارزشها و اسطورههای مسهّط بر یه جامعه ،نهادهدای سیاسدی ،سداختار اجتمداعی ،رهبدری،
عالیت و سیاستهای حکومتی میداند

(ساموئل هانتینرتون)385 :1370 ،ا

نظريههاي انقالب
استژ قیهور ،نظریههای و وع انقدالب را بده چهدار گدروه جامعدهشدناختی ،روانشدناختی،
صهنامه عهمی مطالعا

ا تصادی و سیاسی ققسیمکردهاستا در نظریههایجامعهشدناختی ،قککیدد اصدهی روی عوامدل
جامعهشناختی از بیل طبقا  ،شربندیها و نظام اجتماعی اسدت؛ مانندد نظریده کدارکردگرا-
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ساختاری چالمرز جانسونا در نظریههای روانشناختی ،قککید روی عوامدل روانشناسدی مانندد
شخصیت ا راد و محتوای روانی جامعه و موووعاقی از بیدل ا دزایش انتظدارا

و احسدا

محرومیت است؛ مثل نظریه منحنی جی ) (Jجیمدز دیدویو و نظریده محرومیدت نسدبی قدد
رابر

گرا در نظریههای ا تصادی ،ا تصاد زیربنا و یا یه عامل کهیدی و اصهی قهقّی میشدودا

در نظریههای سیاسی ،قککید اصهی در رخداد انقالب بدر عامدل سیاسدی اسدت؛ مانندد نظریده
قوسعه نامتوازن ساموئل هانتینرتون و نظریه بسیم منابع چارلز قیهی

(مهکوقیان)184 :1394 ،ا

اسکاچ هل نظریههای معاصر انقالب را بهطور عمدده در چهدار دسدته ققسدیمبنددی کدرده
اسدت -1 :نظریدههددای مارکسدی و مارکسیسدتی -2 ،نظریددههدای روانشدناختی قددودهای-3 ،
نظریههای ارزشی که انقالب را هاسخ خشدونتبدار جندبشهدای عقیددقی بده ندابرابریهدای
اجتماعی میدانند -4 ،نظریههای منازعهی سیاسی

(اسکاچ هل)25-23 :1376 ،ا

در ایژ مقاله نظریههای انقالب در ذیل چهار رهیا ت ا تصدادی ،سیاسدی ،روانشدناختی و
جامعهشناختی ،دستهبندی شدهاندا
رهيافت اقتصادي
نظریه مارکسیستی انقالب ،قضاد را عنصر اساسی جامعه مدیدانسدت و قغییدر و قحدوال
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قاریخی را دارای جنبهای خشونتآمیز همداد مدیکدردا نظریدههدای مارکسیسدتی بدر قحهیدل
طبقاقی و قککید بر نقش مسدهط عامدل ا تصداد مبتندی هسدتند (جمعدی از نویسدندگان)41 :1386 ،ا از

دیدگاه مارکو ،منازعه انقالبی ،از ساختار منا ع اجتماعی و آگاهی نسبت به آنها برمدیخیدزدا
سازماندهی ،آگاهی ،همبستری و ارقباا ،الزمه بسیم انقالبیاند
براسا

(کوهژ)13 :1386 ،ا

دستراه نظری وران که مبتنی بر رهیا دت چنددعهّتی اسدت ،بدرای ایدژکده یده

انقالب اجتماعی مو ّق شکل بریرد ،باید هنم عامل عهّی با هم قرکیب شدوند کده ایدژ عوامدل
عبارقند از )1 :قوسعهی وابسته )2 ،حکومت سرکوبگر ،انحصارگرا و متّکی بده شدخص)3 ،
شکلگیری و قبهور رهنگهای سیاسی مقاومت و بحران )4 ،رکود ا تصادی )5 ،ارقباا باز بدا

رهيافت سياسي
دیدگاه رئالیستی هارِقو بدر ددر سیاسدی و چردونری قثبیدت آن قککیدد دارد و هیددایش
شرایط انقالب و بسیم سیاسی را نتیاه هیدایش وعف در دستراه سرکوب حکومت میدانددا
شرا بسیم ،هیدایش سازمان ،رهبری و ایدئولوژی همهگیر اسدت کده قدودههدا را بده جندبش
درآورد بدون آنکه لزوماً میان ایژ عناصر و ساخت مندا ع اجتمداعی ،رابطدهای وجدود داشدته
باشد

(کوهژ)15 :1386 ،ا

از نظر ماکو وبر همبستری ،رهبری و سازماندهی گروههای اجتماعی الزمه بسیم اجتمداعی
است که هیدایش همه ایژ عناصر موکول به هیدایش نظام عقیدقی جدید است

(همان)17 :ا

از نظر گهدستون ریشهها و رایندهای انقدالبهدا عبارقندد از -1 :رویررداندی نخبردان و

مقاله هژوهشی :طرحواره نظریه انقالب اسالمی بر مبنای آموزههای آیه  25سوره حدید

نظام جهانی یا امکان نفوذ خارجی

( وران)300 :1382 ،ا

شکلگیری مخالفت -2 ،ایااد طببندی و ائتالا -3 ،بسیم قودهای -4 ،قغییر اولیده رژیدم،
 -5طببندی بیشتر -6 ،شکلگیری ودانقالب -7 ،جنگ داخهی -8 ،جنگ بدیژالمههدی-9 ،
قغییر رادیکال رژیم -10 ،میاندهروی انقالبدی -11 ،احیدای رادیکالیسدم و  -12قثبیدت رژیدم
(گهدستون)20 :2009 1،ا
هانتینرتون «قوسعهی نامتوازن» یعنی قوسعهی اجتماعی ا تصادی بدون قوسدعهی سیاسدی
(جاب گروههای نوظهور در سیستم) را عامل اصهی انقالب دانسته و قککیدد مدیکندد زمدانی
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. Goldstone

میقوان یه انقالب را کامل هنداشت که هو از هیدروز شددن نیدز مرحهدهی دوم خدود یعندی
نهادینهسازی یه سامان سیاسی نویژ را هشت سرگاارد
آنتونی گیدنز ،انقالب را به دست گر تژ در

(مشیرزاده)136 :1375 ،ا

دولتی قوسط رهبران یه جندبش قدودهای

از طریق وسایل خشژ و به منظور اسدتفادهی بعددی از آن بدرای ایاداد اصدالحا
اجتماعی دانسته است

عمددهی

(گیدنز)652 :1373 ،ا

صهنامه عهمی مطالعا

رهيافت روانشناختي
ا الطون که حکومت آرمانی حکیمان را در ذهژ خود داشت ،اهمیت ویژهای را برای قعهدیم
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و قربیت جسمی و روحی در قحکیم و قثبیت یه نظام سیاسی ائل است و کمقوجهی بده ایدژ
مسکله را زمینهساز بروز آشوب و ناامنی در مدینه اوهه دانسته است

(مصباح یزدی)51 :1386 ،ا

جیمز دیویو ایژ نظریه را مطرح میکند که احتمال و وع انقالبها زمانی است کده هدو از
مد طوالنی از رشد عینی ا تصادی و اجتماعی ،یه دوره کوقاه مد عقدبگدرد سدریع هدیش
آیدا رشد طوالنی باعث ا زایش انتظارا میگردد و در هی آن ،رکود کوقاه مدد سدبب ایاداد
اصهه قحمل ناهایر بیژ انتظارا

و دریا ت ها و در نتیاه و وع انقالب

می شود (همان)39 :ا

رهيافت جامعهشناختي
ارسطو از عهل عمومی و خصوصی انقالب نام برده و اهداا انقالب را در قغییدر قمدام یدا
جزئی از ووع موجود و نیز ر ع نابرابری خالصه کرده است

(مصباح یزدی)51 :1386 ،ا

از دیدگاه دورکیم ووعیت اَنومی و از همگسیختری درونمایه بینظمی ،انقالب و منازعده
برای در

و ثرو

را قشکیل میدهد

(کوهژ)14 :1386 ،ا

اسمهسر ،شش عامل :آمادگی سداختاری ،شدارهای سداختاری ،هیددایش اعتقداد عمدومی،
عوامل محرّک ،هیدایش رهبران کاریزمایی و خهل در دستراه سرکوب را عوامل اصهی هیددایش
ووعیت انقالبی میداند (کوهژ)14 :1386 ،ا با قوجه به ایفای نقش رهبری ذینفوذ در انقالبهدا،
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بررسی عوامل نفوذ و اثرگااری یه رهبر اجتماعی اهمیدت هیددا مدیکنددا در ادبیدا
در

رایدم

و نفوذ یه رهبر اجتماعی ناشی از هنم دسته برشدمرده مدیشدود -1 :ا تددار ناشدی از

جایراه و مشروعیت انونی -2 ،ا تدار ناشی از قوان هداداشدهدی -3 ،ا تددار ناشدی از قدوان
قحمیل و اجبار کردن -4 ،ا تدار ناشی از اطالعدا  ،داندش و خبرگدی و  -5ا تددار ناشدی از
مرجعیت و کاریزما (راون)1 :2008 1،ا
هاسدونز و سدایر جامعدهشناسدان

چالمرز جانسون با بهدرهگیدری از نوشدتههدای قدالکو

کارکردگرا ،جامعه را ماهیتاً مبتنی بر روایت -و نه قضاد -میداند و بر آن اسدت کده قغییدر و
قحول امری است طبیعی و لزوماً انقالبی و خشونتآمیز نیستا بر اسا

ایژ دیدگاه ،انقدالب

حکومتی و عوامل شتاب زا

(جمعی از نویسندگان)41 :1386 ،ا

جدول تحليل نظريههاي انقالب
نظریهپرداز

رهيافت

مارکو
وران

قضاد طبقاقی ناشی از عامل ا تصادی ،قحول خشونتآمیز ،بسیم انقالبی
ا تصادی

هیدایش رهبری ،هیدایش ایدئولوژی همهگیر ،جندبش قدودههدا ،بسدیم سیاسدی،
وعف حکومت در سرکوب

وبر

رهبری ،بسیم اجتماعی ،هیدایش نظام عقیدقی جدید
سیاسی

قوسعهی نامتوازن

گیدنز

دیویو

در
روان
شناختی

ارسطو
دورکیم
اسمهسر

رویرردانی نخبران و شکلگیری مخالفت ،ایااد طببنددی و ائدتالا ،بسدیم
قودهای ،جنگ و درگیری ،قغییر رادیکال رژیم

هانتینرتون

ا الطون

قوسعهی وابسته ،حکومت استبدادی سرکوبگر ،رکود ا تصدادی ،شدکلگیدری
رهنگ مقاومت ،نفوذ خارجی

هارقو

گهدستون

عناصر اصلی نظریه

مقاله هژوهشی :طرحواره نظریه انقالب اسالمی بر مبنای آموزههای آیه  25سوره حدید

در اثر سه عامل متوالی بهو وع میهیوندد :عددمقعدادل (رکدود ددر ) ،ناسدازگاری نخبردان

گر تژ رهبران جنبش قودهای ،اعمال خشونت ،اناام اصالحا

آشوب و ناامنی ناشی از کمقوجهی به قعهیم و قربیدت جسدمی و روحدی ا دراد
اجتماع
ا زایش انتظارا  ،شکاا بیژ انتظارا

و وا عیت موجود به دلیل رکود

ر ع نابرابری
جامعه

ووعیت اَنومی و ازهمگسیختری

شناختی

آمادگی ساختاری ،شارهای ساختاری ،هیدایش اعتقاد عمومی ،عوامدل محدرّک،
هیدایش رهبران کاریزمایی و خهل در دستراه سرکوب
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1

. Raven

جانسون

عدمقعادل ،ناسازگاری نخبران حکومتی ،عوامل شتابزا
(منبع :محقّق)

در انتهای ایژ بخش هدو از قحهیدل نظریدههدای مطدرح دربداره انقدالبهدای اجتمداعی،
«چارچوب نظری قحقیق» حاوی عناصر اصهی «نظریهی انقالب» به شرح ارائه میشود:
 -1ناکارآمدی نظری و عمهی حکومت و نظام حاکم در عرصدههدای مختهدف سیاسدی،
رهنری ،اجتماعی و ا تصادی و قهقّی عمومی مبنی بر عددممشدروعیت حکومدت و
صهنامه عهمی مطالعا
مدیریت راهبردی د اع مهی ،سال سوم ،شماره  ،11هاییز 1398
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نظام موجود؛
 -2وجود رهبری مؤثّر و ذینفوذ و ایفای نقش عاالنه و قهداجمی نخبردان ناراودی در
قحریه قودهها و راهبری جنبشها بر مبنای ایدئولوژی و آرمان جایرزیژ؛
 -3راگیر شدن ناروایتی عمومی و حرکت و کنش اعتراوی گسدتردهی مردمدی بدرای
نفی و قحول بنیادیژ در نظام موجود و مناسبا

سیاسی اجتماعی ا تصادی حاکم در

آن؛
 -4قضعیف و ازهمهاشیدگی حکومت مسهّط بر جامعه؛
 -5عصیان عمومی و بروز عنصر خشونت؛
 -6روهاشی ووع موجود و شکلگیری انقالب؛
 -7در دست گر تژ حکومت قوسط عناصر جدید و قالش برای اسدتقرار نظدام جدایرزیژِ
مطهوبا

مبانی نظری تحقيق
اندیشمندانی که بر مبنای نظریههای کالسیه وربدی و شدر یِ انقدالب بده اظهدار نظدر
هیرامون انقالب اسالمی هرداختهاند ،ماهیت انقالب اسالمی و ریشههدای آن را نادرسدت یدا
نا ص هم کرده و صر اً جزئی از عناصر قشکیلدهنده انقالب اسالمی را با قوجده بده ندوع
ایدئولوژی یا رویکرد خود برجسته نمودهاندا «چنیژ نظریههایی قوانایی قبییژ کامل انقدالب
اسالمی را نداشته و قحهیل جامع و مانعی از آن به دست ندادهاندا از ایژ رو بایدد بده دنبدال
نظریهای بود که با ویژگیهای رهبری انقالب و ماهیت اسالمی آن همخوانی داشدته باشددا»

مقاله هژوهشی :طرحواره نظریه انقالب اسالمی بر مبنای آموزههای آیه  25سوره حدید

چارچوب نظری قحقیق

(ایمان هور و اکبری)11 :1387 ،ا به عالوه اینکه «مشدکل اصدهی در نظریدههدای انقدالب ناشدی از
ناکامی آنها در جدی گر تژ ایدئولوژی در قوجیها

مربوا به عوامل و رایندهای انقالب

استا ایدئولوژی به انقالب چهره هدیدهای را میدهد که متمایز از مبدارزه معمدول بدر سدر
در

استا»

(معدل)340 :1382 ،ا

در ایژ مقاله ،هو از ارائه چارچوب نظری قحقیق به مثابه ساخت نظریه انقالب ،محتدوای
نظری نظریه انقالب اسالمی از طریق قفسیر آیه  25سوره حدید مورد قحقیق و اکتشداا درار
میگیردا
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لَقَدْ أَرْسَهْنا رسهَنا بِالْبَیِّنا
وَ أَنْزَلْنا مَعَهم الْکتابَ
وَ الْمیزانَ
لیَقُومَ النَّا

همانا هیام آوران خدود را بدا دالیدل روشدژ و آمدوزشهدای روشدنرر،
رستادیما
و با آنان ماموعه ای از مقررا

و دوانیژ و روشهدای زنددگی سداز

رستادیما
و آیینی برای ایااد قعادل و قوازن اجتماعی

بِالْقسْط

قا انسانها زندگی عادالنه (و محیط عدالت و برابری) برها کنندا

صهنامه عهمی مطالعا

وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ یه بَکْ ٌ شَدیدٌ

و آهژ (نیروی هر و وسیهه د اع از ارزشهای اصیل و معتبر) را نیز

وَ مَنا ع لهنَّا ِ

که در آن درقی شررا و بهرههایی برای مردم است ،رستادیما

وَ لیَعْهَمَ الهَّه مَژْ یَنْصرُه وَ رسدهَه و قا آنانکه خدا و هیامبرانش را با ایمان به ویب یاری میکنند ،مشدخص
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بِالْغَیْبِ

گردندا

إِنَّ الهَّهَ َوِیٌّ عَزِیزٌا(25حدید)

بهیقیژ خدا نیرومند و شکستناهایر است (امام خامنهای)73-72 :1375 ،ا

نظر والب محقّقیژ قاریخ رآن ایژ است که سوره حدید از سورههای مدنی اسدت؛ یعندی
بعد از هار

هیامبر اسالم صهّی اهلل عهیه و آله از مکه به مدینه نازل شدده اسدت

(جدوانآراسدته،

)58 :1388ا هیامبر اسالم در دوران ا امت و قبهیغ در مکه ،در عمل قنها یه هیشوای الهدی بدود و
عالیتهای او در هدایت و ارشاد مردم و مبارزه کری و اعتقادی بدا مشدرکان و بدتهرسدتان
محدود میشدا اما هو از استقرار در یثرب ،عالوه بر ابالغ رسدالت دیندی و رهبدری مداهبی،
باید رهبری سیاسی مسهمانان را نیز برعهدهمیگر ت؛ زیرا در مدینه ووع جدیدی هیش آمدده
بود و او گامهای نخست را در جهت هیریزی یه جامعهی نویژ بر اسا
برمیداشتا ازایژرو خطرها و مشکال

قعهیمدا

احتمالی را هیشبینی کدرده ،بده صدور

سیاسی آگاه ،شایسته و دورنرر ،چارهاندیشی میکرد

اسدالم،

یده رهبدر

(هیشوایی)221 :1386 ،ا

انقالب صدر اسالم ،در همان حالی که انقالبدی مداهبی و اسدالمی بدود ،در همدان حدال،
انقالبی سیاسی ،معنوی ،اجتماعی و انقالبی ا تصادی و مادی نیز بود؛ یعنی حریدت ،آزادگدی،
عدالت ،نبودن قبعیضهای اجتماعی و شکااهای طبقداقی در مدتژ قعهیمدا
(مطهری)32 :1359 ،ا
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اسدالمی اسدت

خداوند در آیا

مدنی سوره حدید مردم را به ایثارگری و جهاد در راه خدا و یدام بدرای

اصالح امور سیاسی اجتماعی و استقرار نظام عادالنه دعو

میکندا

1

رسالت انقالبي و سياسي پيامبران و رهبران الهي با محوريّت آگاهيبخشي و بسيج مردم
لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ :منظور از «بيّنات» ،آیاقى است که نشان میدهد رسدوالن رسدتادگان
دالیل عقهی و حاتهاى اطعا3و بینا به معنای معارا و حکم نیز قفسیر شده استا

4

انبیاء ناا دهندگان انسانند؛ اصالً انزال کتابهاى الهى و ارسال رسل براى ایژ بوده اسدت کده
سط و عدل در میان جوامع حاکم شود؛ یعنى نمادهاى ظهم و زورگویى و ساد از میان برخیزدا

5

نه قط هیغمبر ما ،بهکه عیسى و موسى و ابراهیم و همهى هیغمبران الهى بدراى سیاسدت و
براى قشکیل نظام اسالمى آمدندا در اسالم دیژ و دولت از یه منبع و یده منشدک سرچشدمه
مىگیرد و آن ،وحى الهى استا

6

نبی در وا عیت اجتماعی ،رستاخیزی هدید میآورد و همده آن بنیدانهدای جداههی کده در
جامعه هست برمیاندازدا برقریژ و عالیقریژ هدا انبیاء آن است که انسانها را از آب و گل
هستیها و ههیدیها رها ساخته با جاری نمودن سرچشمههای اسدتعداد در آندان ،ایشدان را بده
عالیقریژ مدارج قر ی و قعالی انسانی

برسانند (امام خامنه ای)71 :1375 ،ا

مقاله هژوهشی :طرحواره نظریه انقالب اسالمی بر مبنای آموزههای آیه  25سوره حدید

از جانب خداوند هستند و آن آیا عبارقند از :معادزا بداهره2و یدا بشدار هدای واود و یدا

1ا التفسیر الحدیث ،ج ،9ص732 :
2ا خیرهکننده و اخر
3ا قرجمه المیزان ،ج ،19ص - 301 :قفسدیر القدرآن الکدریم (صددرا) ،ج ،6ص - 273 :األمثدل دی قفسدیر کتداب اهلل
المنزل ،ج ،18ص - 77-71 :مفاقی الغیب ،ج ،29ص - 469 :قفسدیر الوسدیط (الزحیهدی) ،ج ،3ص - 2601 :التفسدیر
الوسیط لهقرآن الکریم ،ج ،14صص230 - 227 :
4ا قفسیر ابژ عربی ،ج ،2ص322 :
5ا بیانا

امام خامنهای ،در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى1380/12/27 ،

6ا بیانا

امام خامنهای ،در دیدار کارگزاران نظام ،سفراى کشورهاى اسالمى و مهمانان کنفدرانو وحدد

مناسبت روز مبعث هیامبر اعظم صهّی اهلل عهیه و آله و سهّم1385/5/31 ،

اسدالمى بده
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در وا ع میقوان چنیژ نظر داد که هیامبران الهی برگزیدگان انقالبی و اصالح گری هسدتند
که بر مبنای رسالت الهی و قعالیم وحیانی ،عاالنه به ایفای نقش در جوامع انسدانی هرداختده و
خداوند به وسیهه آنها انسانها را در معرض آزمدون ایمدان درار داده و مؤمندان را از کفدار و
منا قیژ متمایز کرده است؛ چنانکه حضر امدام خمیندی(ره) در بداره ودرور

ورود و ایفدای

نقش رهبران دینی در عرصه سیاسی و اجتماعی می رمایند" :مرر امکدان دارد بددون دخالدت
در سیاست و دخالت در امور اجتماعی و در احتیاجا
صهنامه عهمی مطالعا

کند ،یام به سط باشد؟ لیَقومَ النا

بالقسط باشد؟"

مهتها ،کسدی بددون اینکده دخالدت

1

انبیاء آمدند قا جامعه عادالنه درست کنندا جامعه عادالنه نشانههداى متعدددى داردا نشدانه
اولش ایژ است که حکومت در آن جامعده ،قحمیهدى ،اسدد و وددمردمى نباشددا حکومدت
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هیغمبران ،حکومتى مردمى بود؛ براى مردم و در خدمت منا ع آندان بدود و مدردم بده هیدامبران
عشق مىورزیدندا2عدالت اجتماعىِ اسالم ،قط در هنرامى ابل ارائده و عروده کدردن اسدت
که یه حکومت اسالمى بر ها شودا عدل اسالم در هنرامى است که حکومت اسالمى و نظدام
اسالمى در کشورى وجود داشته باشدا

3

فرستادن کتاب و ميزان براي شناختِ علم و عدل و تشخيص حق از باطل
وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ :منظور از «کتاب» ،وحى اسدت کده نوشدته مدیشدود و بده
صور کتاب در میآید و مشتمل است بر معار ى دینى از بیل عقاید حق و شدریعت و احکدام
عمهیا4ایژ کتابهاى آسمانى عبارقند از هنم کتداب :کتداب ندوح ،کتداب ابدراهیم ،کتداب قدورا ،
کتاب انایل و کتاب رآنا5مصداق کامل الکتاب که به صور اسم جدنو آورده شدده و اشداره

1ا صحیفه امام ،سخنرانی در جمع ائمه جماعا
2ا بیانا

خراسان و روحانیون1360/6/18 ،

امام خامنهای ،در اجتماع مردم مشهد مقد

و زائران حضر

ثامژالحام ،عهىبژموسىالروا عهیدهالسدالم در

روز عید سعید طر1371/1/15 ،
3ا بیانا

امام خامنهای ،در اجتماع بزرگ مردم در صحژ امام خمینى مشهد مقد

رووى1376/1/1 ،

4ا قرجمه المیزان ،ج ،19ص - 301 :قفسیر ابژ عربی ،ج ،2ص - 322 :قفسیر القرآن الکریم (صدرا) ،ج ،6ص273 :
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5ا قرجمه المیزان ،ج ،19ص - 301 :قفسیر الوسیط (الزحیهی) ،ج ،3ص - 2601 :التفسیر الوسیط لهقرآن الکدریم ،ج،14
صص230 -227 :

به حقیقت واحد همه کتب آسمانی دارد ،رآن کریم است کده شدامل سدایر کتدب آسدمانی نیدز
هستا1انَّ الدِّیژ عندَ اهللِ االسالم ( 19آل عمران) همانا قنها دیژ نزد خداوند اسالم استا
در قفسیر دیرر آمده که منظور از کتاب ،اسم اکبر است که به وسیهه آن به همه چیدز عهدم
هیدا می شود و چنیژ کتابی همراه انبیا بوده استا

2

در روایتی آمده که منظور از «ميزان» ،قرازو است که جبرئیل عهیه السالم آن را به حضدر
نوح داده قا ومش را به قوزیژ با آن امر کنددا 3مدی در قفسدیر خدودش گفتده کده منظدور از
معامال

دانسته شده استا

5

کتاب ،منبع قعالیم و دستورا

نظری و عمهی است و میزان ،مبنای عمل و مالک سدناش

باورها و ر تارها با آن میباشدا مفسریژ در قفسیر میزان بده قدرازو 6،عددل 7،دیدژ 8،عقدل 9،امدام

10

اشاره کرده اند و بر مبنای ایژ همراهی کتاب و میزان است که از مردم خواسته میشود قدا بدر
مبنای سط و عدالت اجتماعی حرکت کنند

(جهیهی)212 :1381 ،ا

برای ایااد ،قثبیت و قوسعه ی یده نظدام سیاسدی اجتمداعی ،ددر ندرم جایرداه ویدژه و
قعییژکنندهای داردا در هژوهشی که هیرامون اهمیت در نرم در وام و الهامبخشدی نظدامهدای
1ا التفسیر الوسیط لهقرآن الکریم ،ج ،14صص 230 - 227 :و األمثل ی قفسیر کتاب اهلل المنزل ،ج ،18ص77-71 :
2ا األصفى ی قفسیرالقرآن ،ج ،2ص1270-1269 :

3ا األصفى ی قفسیرالقرآن ،ج ،2ص - 1270-1269 :التفسیر الوسیط لهقرآن الکریم ،ج ،14صص- 230 - 227 :

مقاله هژوهشی :طرحواره نظریه انقالب اسالمی بر مبنای آموزههای آیه  25سوره حدید

میزان ،امدام اسدتا 4و در والدب قفسدیرها مدراد از میدزان ،عددل در ا کدار ،اعمدال ،احکدام و

التفسیر الحدیث ،ج ،9ص732 :
4ا األصفى ی قفسیرالقرآن ،ج ،2ص1270-1269 :
5ا قفسیر الوسیط (الزحیهی) ،ج ،3ص - 2601 :قفسیر ابژ عربی ،ج ،2ص - 322 :التفسیر الوسیط لهقرآن الکدریم،
ج ،14صص - 230 - 227 :التفسیر الحدیث ،ج ،9ص - 732 :قفسیر القرآن الکدریم (صددرا) ،ج ،6ص- 273 :
األمثل ی قفسیر کتاب اهلل المنزل ،ج ،18ص77-71 :
6ا قرجمه المیزان ،ج ،19ص302 -301 :
7ا قرجمه جوامع الاامع ،ج ،6ص249 :
8ا همان
9ا همان
10ا األصفى ی قفسیرالقرآن ،ج ،2ص1270-1269 :
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سیاسی اناام شده ،به روش دلفی مشخص گردیده که ایژ اصل در اذهان و بداور کارشناسدان و
خبرگان رسوخ یا ته و مهم و وروری قهقّی شده است (ره هیده و کداله چیدان)105 :1389 ،ا چندانکده
مشاهده میشود ایژ نکته در آیه شریفهی مورد مطالعهی ایدژ مقالده نیدز در اولویدت درار داردا
بینا  ،کتاب و میزان در وا ع بیانگر عناصر و مؤلّفههای در نرم برای رسل الهی استا
ماهيّت مردمي انقالبهاي الهي با هدف دستيابي به جامعهي مبتني بر قسط و عددالت
صهنامه عهمی مطالعا

اجتماعي
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ :منظور از «قسط» در ایژ بخدش آیده ،عددالت و انصداا در روابدط،

مدیریت راهبردی د اع مهی ،سال سوم ،شماره  ،11هاییز 1398

قعامال  ،مناسبا
شودا

و سایر امور اجتماعی استا1قا زنددگی انسدان هدا بدر مددار حدق اصدالح

2

ایژ آیه بیان مدیکندد کده هددا ارسدال رسدل و ارائده «بیندا » و حادتهداى مدتقژ و
ویر ابلقردید از سوی هیغمبران ،انزال «کتاب» یعنى منشور ادیان در مورد معدارا و احکدام و
اخال یا  ،معرّ ی «میزان» یعنى آن سناهها و معیارها « ،یام به سط» بوده اسدتا البتده شدکى
نیست که یام به سط و همهى آنچه که مربوا به زنددگى دنیدائى ،اجتمداعى و دردى ا دراد
است ،مقدمهى هدا اصهی خهقت یعنی عبودیت و بندگی خدا میباشد که باالقریژ کمداال
استا3چنانکه خداوند می رماید :و ما خَهَقت الاِژّ و اإلنوَ الّا لیَعبددون

( 56ذاریدا

) و جدژّ و

انو را نیا ریدم مرر برای اینکه مرا هرستش کنندا
رآن کریم بر راری عدالت اجتماعی را که نزول کتاب و میزان مقدمهی آن است ،از واید
بعثت انبیا میداند و مردم هم باید برای اجرای عدل ا دام نمایندد و در برابدر ظهدم یدام کنندد
(جوادی آمهی)52 :1380 ،ا

1ا األصفى ی قفسیرالقرآن ،ج ،2ص - 1270-1269 :مفاقی الغیب ،ج ،29ص - 471 :التفسدیر الوسدیط لهقدرآن
الکریم ،ج ،14صص - 230 - 227 :إرشاد األذهان إلى قفسیر القرآن ،ص546 :
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2ا التفسیر الوسیط لهقرآن الکریم ،ج ،14صص230 - 227 :
3ا بیانا

امام خامنهای ،در دومیژ نشست اندیشههاى راهبردى :با موووع عدالت1390/2/27 ،

هدا انبیاء آن است که چنان ایمان به خدا و معاد را در مردم زنده کنند و چنان اخدالق و
طرز قفکر الهی را در قار و هود رد و جامعه به وجود آورند که خود مردم با آگاهی و انتخاب
خود به عدالت برخیزند و جامعه عدلی قشکیل دهندا از آناا که وجود جامعه عادالنه هدم بده
در

معنوی و هم به در

مادی نیاز دارد ،در آیه وق به هر دو در اشاره شدده اسدتا

«بینا  ،کتاب و میزان» هر یه هشتوانه معنوی برای استقرار عدل اسدت و «حدیدد» اشداره بده
در

سرکوب میشوند

( رائتی)151-150 :ا

برای اینکه بشر بتواند از مواهب طبیعی که در وجودش نهاده شدده ،بهدرهمندد شدود و بده
قعالی برسد ،چه راهی را باید در هیش گر ت؟ در میان هاسخهدای گونداگون ،هاسدخ انبیداء آن
است که باید محیطی سالم و مساعد و متناسب با ساختمان طبیعی او برایش راهم آوردا ایدژ
محیط همان «جامعه عادالنه الهی قوحیددی» اسدتا بدا درار گدر تژ در ایدژ جامعده و نظدام
متناسب آن است که سیر آدمدی بده سدوی سدراناام و مقصدد طدریاش ،قسدهیل و قسدریع
میگردد و انسان ،با شتابی طبیعی در راه درست و قعالی بخش گام مدیزنددا هدو هیدامبران و
مبعوثان وحی در نیمه راه مقصد نهایی ،هدا و مقصد نزدیکتدری دارندد کده هماندا «قشدکیل
جامعه و نظام قوحیدی و اسالمی» است؛ جامعهای بر اسا

عدالت ،قوحید ،قکدریم انسدان و

هیراسته از ظهم ،شرک ،خرا ه و جهل و هر چیزی که انسان را خدوار و هسدت مدیسدازد

(امدام

خامنهای)72-71 :1375 ،ا

خدای قبارک و قعالی می رماید که انبیاء را ما رستادیم ،بینا
دادیم ،میزان برایشان دادیم و رستادیم لیَقومَ النّا

به آنها دادیم ،آیا

مقاله هژوهشی :طرحواره نظریه انقالب اسالمی بر مبنای آموزههای آیه  25سوره حدید

در

مادی دارد که متخهّفان بدانند که هرگاه لااجت و عنداد ورزندد و کارشدکنی کنندد ،بدا

به آنهدا

بِالقسط؛ وایت ایژ است که مردم یام بده

سط بکنند ،عدالت اجتماعی در بیژ مردم باشد ،ظهمها از بیژ برود ،ستمرری از بیژ برود ،به
وعفا رسیدگی بشودا 1در حقیقت ،مهمتدریژ وظیفده انبیداء بر درار کدردن یده نظدام عادالنده
اجتماعى از طریق اجراى وانیژ و احکام است ،که البته با بیان احکام و نشدر قعدالیم و عقایدد
الهى مالزمه داردا هدا بعثتها بهطور کهى ایژ است که مردمان بر اسدا

روابدط اجتمداعى

عادالنه نظم و قرقیب هیدا کرده ،د آدمیت راست گردانند و ایژ با قشکیل حکومت و اجدراى
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 1ا صحیفه امام ،سخنرانی در جمع ائمه جماعا

خراسان و روحانیون1360/6/18 ،

احکام امکانهایر استا خواه نبى خود مو ّق به قشکیل حکومت شود مانندد رسدول اکدرم ،و
خواه هیروانش هو از وى قو یق به قشکیل حکومت و بر رارى نظام عادالنه اجتماعى را هیددا
کنند

(امام خمینی)70: 1390 ،ا

جامعه اسالمى با عدل و سط است که وام هیدا مىکندد و مدىقواندد بده عندوان شداهد و
مبشّر و هدایترر و الرو و نمونه ،براى مهتهاى عالم مطرح شودا بدون عدل ،ممکژ نیسدت و
لو همه ارزشهاى مادى و ظاهرى و دنیایى هم راهم شود ،اگر عدالت نباشد ،در حقیقت هدی
صهنامه عهمی مطالعا

کارى اناام نشده استا1دستیابی به جامعهى اسالمى و عدالت مقدمده و هددا میدانى اسدت
برای رسیدن به هدا نهائى که عبار

است از رسترارى انسانا

2
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استفاده از قوه قهريه در مقابل دشمنان و تشكيل صنايع براي رفاه انسانها
وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ :منظدوراز آوردن «حديدد» ،خهدق آهدژ و
والد است که از آن برای ساخت شمشیر ،سالح و ابزار جنری به عنوان دوه هریده و بدرای
د ع شرور و قکدیب دشمنان استفاده میشودا آهژ در زندگى انسانها و صنعتهایشان منا عى
دارد و هر صنعتى را در نظر بریرید آهژ به عنوان ابزارى در آن وجدود داردا3منظدور از بدک
نیز شد

عمل ،سختگیری و اعمال در

4

استا

در احادیث اهل بیت آمده که مراد ،ذوالفقار است که قوسط حضر
نازل گشت و حضر

آن را به حضر

رسول (ص) از آسدمان

امیرالمؤمنیژ داد قا با دشمنان خدا تال نمایدا

هیغمبران عالوه بر اینکه با زبانِ دعو

5

سخژ مى گویند ،با بازوان و سرهناران درقى

که ماهز به سالح هستند ،با زورگویان و در طهبان اسد ،معاروه و مبارزه مدىکننددا
1ا بیانا

امام خامنهای ،در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام ،به مناسبت عید ودیر خم1371/3/30 :،

2ا بیانا

امام خامنهای ،در نخستیژ نشست «اندیشههای راهبردی»موووع نشست اول :بررسى اندیشههاى راهبردى

«الروى اسالمى  -ایرانى هیشر ت»1389/9/10 ،
3ا األصفى ی قفسیرالقرآن ،ج ،2ص - 1270-1269 :قفسیر ابژ عربی ،ج ،2ص - 322 :التفسیر الوسیط لهقرآن
الکریم ،ج ،14صص - 230 - 227 :قرجمه جوامع الاامع ،ج ،6ص249 :
290

4ا األمثل ی قفسیر کتاب اهلل المنزل ،ج ،18ص77-71 :
5ا قفسیر اثنا عشری ،ج ،13ص45 :

هیغمبر اکرم و تى به مدینه آمد و نظام اسدالمى را قشدکیل داد ،آیدا

درآن را بدر مدردم

مى خواند ،به گوش دشمنان هم مى رسانید؛ اما به ایژ اکتفا نمىکردا کسدانى کده طر ددار
عدالت هستند ،در مقابل زورگویان و زیاده طهبان و متااوزان به حقوق انسانها باید خدود
را به در

ماهز کنندا آنچه مىقواند در ها ر ا مهار و قهدید کندد و در برابدر ظهدم و

ساد مقاومت نماید و ریشه آن را بَرکند یا آن را متزلزل سدازد ،ددر
است؛ در

سیاسى اى است که در اختیار احکام اسالمى باشدا امام زمان ارواحنا داه بدا
و قکیه بر قوانایىاى که ایمان واالى خود او و ایمان هیروان و دوسدتانش،

او را ماهز به آن در

کرده است ،گریبان ستمرران عالم را مىگیرد و کاخهاى سدتم را

1

و اَنزَلنا الحَدید یه بک ٌ شدیدٌ؛ یعنی اگر شخصی یا گروهی بخواهند یده جامعده را قبداه
کنند ،یه حکومتی را که حکومت عدل است قباه کنند؛ با بینا

بدا آنهدا بایدد صدحبت کدرد،

نشنیدند؛ با موازیژ عقهی صحبت کرد ،نشنیدند؛ با حدید [با آنها برخورد میشود]ا

2

آزمون خداوند قويّ و شكستناپذير براي انسانها
وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ :جنگ و جهداد بدا دشدمنان بدا
حدید و اسهحه ،امتحانی از جانب خداوند است قا مدؤمنیژ وا عدی در جهداد مسدهحانه بدرای
یاری دیژ و ا امه حق و سط مشخص شوندا وگرنه خداوند آن چنان وی است که هدر کده

مقاله هژوهشی :طرحواره نظریه انقالب اسالمی بر مبنای آموزههای آیه  25سوره حدید

ا تدار و در
ویران مىکندا

الهدى و اسدالمى

را بخواهد هالک میکند و شکستناهایری است که به یاری کسی و چیزی نیاز نداردا اینکده
خداوند مؤمنیژ را به جهاد امر میکند برای ایژ است که آنها از ثواب الهی برخوردار شدوند و
از منفعتهای آن نیز بهرهمند شوندا

1ا بیانا

3

امام خامنهای ،در دیدار ا شار مختهف مردم به مناسبت نیمه شعبان در مصهّاى قهران1381/7/30 ،

 2ا صحیفه امام ،سخنرانی در جمع ائمه جماعا

خراسان و روحانیون1360/6/18 ،

3ا األصفى ی قفسیرالقرآن ،ج ،2ص - 1270-1269 :األمثل ی قفسیر کتاب اهلل المنزل ،ج ،18ص - 77-71 :أطیب
البیان ی قفسیر القرآن ،ج ،12ص440 :
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و مراد از «یارى کردن هیامبران خدا» جهاد در راه او است ،قا از ماتمع دینى د داع نمدوده،
کهمه حق را بسط دهند و منظور از اینکه رمود :ایژ نصر

را به ویب مىکنند ،ایژ است کده

در حال ویبت رسول او را یارى مىکنند ،حال یا ویبت رسول از ایشان ،و یا ویبدت ایشدان از
رسول ،و مراد از اینکه رمود« :قا خدا بداند ااا» ایژ است که خدا یداوران خدود و رسدتادگان
خود را از آنهایى که یارى نمىکنند ،متمایز و جدا سازدا ختم کردن آیده بدا ایدژ جمهده گویدا
اشاره باشد به اینکه دستور خداى قعالى به جهاد بدراى همدیژ بدوده کده امتثدالکننددگان را از
صهنامه عهمی مطالعا

دیرران جدا کند ،نه اینکه خداى قعالى احتیاجى به نصر

ناصرى داشدته باشدد ،چدون خددا

چنان وى است که به هی وجه وعف در او راه ندارد ،و عزیزى است که ذلّدت بده سدویش
راه نمىیابدا

1
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آدمیان بل از بعثت هیامبران طبق طر

و ورایز طبیعی خود زندگی میکردندد کده ر تده-

ر ته دچار اختالا شدندا در ایژ حال خداوند ربالعالمیژ بدرای هددایت انسدانهدا و بدرای
مشخص شدن مؤمنان وا عی ،هیامبران را به سوی بشر رستاد؛ همانطور کده خداوندد در ایدژ
باره می رماید" :مردم امت واحده بودند[ ،سپو در میان آنها اختال ا
آمد] خداوند هیامبران را برانریخت قا مردم را بشار

و قضادهایى بدهوجدود

دهندد و انداار کنندد و بدا آنهدا کتداب

آسمانى که دعو کننده به سوى حق است ،نازل نمود قدا در میدان مدردم دربداره آنچده در آن
اختالا ورزیدهاند ،داورى کنندا [ا دراد بدا ایمدان در آن اخدتالا نکردندد] قدط گروهدى از
کسانى که کتاب آسمانى بر آنها نازل شده بود ،هو از آن دلیلهدا و حادتهدای روشدژ کده
براى آنها آمده بود ،از روی حساد

و سدتمکداری و دنیداطهبی در آن اخدتالا کردندد ،هدو

خداوند آنهایى را که ایمان آوردند ،به آنچه در مورد حدق در آن اخدتالا داشدتند ،بده اذن و
رخصت خود هدایت کرد و خداوند هر که را بخواهد به راه راسدت هددایت مدىکندد"

(213

بقره)ا

هو اختالاها دو سم شد ،یکى اختالا در دیژ که منشکش سدتمررى و طغیدان بدود و
دیرری اختال ى که منشکش طر

و وریزه بشرى بودا اختالا دوم که همان اختالا در امر

دنیا میباشد ،باعث قشریع دیژ شد و خداوند بهوسیهه دیژ خدود ،عددهاى را بده سدوى حدق
292
1ا قرجمه المیزان ،ج ،19ص303 -302 :

هدایت کرد ،و حق را که در آن اختالا مىکردند روشژ ساخت ،و خدا هر کو را بخواهدد
به سوى صراا مستقیم هدایت مىکندا هو دیژ الهى قنها و قنها وسدیهه سدعاد
بشر و یرانه عامهى است که حیا

بشر را اصالح مىکندا

بدراى ندوع

1

روششناسی تحقيق
ایژ هژوهش از نوع هژوهشهای اکتشا ی کیفی است که در سه مرحههی قحهیهی ،قفسیری
در مرحههی اول به روش قحهیل محتوای کیفدی ،عناصدر و اجدزاء قشدکیلدهندده نظریده
انقالب به مثابه یه چارچوب نظری ارائه میشودا جامعدهی آمداری مدورد مطالعده ،نظریدا
اندیشمندان سیاسی اجتماعی هیرامدون و دوع انقدالب و قحدول اجتمداعی اسدت کده قحهیدل
محتوای آن قا اشباع نظری ادامه یا ته استا خروجی قحهیل محتدوا ،مفهدومهدا و مقولدههدایی
هستند که یه هدیده را قوصیف میکنندا معموالً مقصود از ایژ مفهومها و مقولدههدا ،سداختژ
یه الرو ،سیستم یا نقشهی مفهومی است (کینرا )108 :2007 2،ا
در مرحههی دوم به روش قفسیری با مراجعه به قعداد زیادی از قفاسیر رآندی و بیاندا
رهبری انقالب اسالمی ،عناصر مفهوم «انقالب اسالمی» از آیهی  25سدوره حدیدد اسدتنباا
شده و نتیاه قدبر در ایژ آیه به نحو منطقی در الب طرحواره نظریدهای در حدوزه ادبیدا
انقالب قنظیم و ارائه میشو دا چرا که اوالً هم رآن برای همران ممکدژ و ثانیداً روشمندد

مقاله هژوهشی :طرحواره نظریه انقالب اسالمی بر مبنای آموزههای آیه  25سوره حدید

و قطبیقی اناام میشودا

استا آگاهی از آرای مفسران اسالمی که عمری روی رآن کار کردهاند و به حق ،استاد دژ
به شمار میروند ،از هایههای قفسیر رآن استا محقّدق مدیقواندد نظریدههدا را دربدار آیده
بررسی و هو از آگاهی از آنها ،قالش عهمی و کری را آواز کند و حق را از باطدل جددا
سازد

(سبحانی قبریزی)1382 ،ا

در مرحههی سوم به روش قطبیقی ،اعتبار ایژ نظریه و قوان قبیینی ایژ نظریه در ر ابدت بدا
سایر نظریهها در موووع انقالب ،مورد بررسی رار میگیردا روش قطبیقدی یکدی از اصدهی-
 .1ترجمه تفسیر المیزان ،ج  ،2ص .168

293
2

. Elo, Kyngas

قریژ روشها در حدوزهی اجتمداعی ،بدهویدژه در جامعدهشناسدی قطبیقدی و قداریخی اسدتا
ورور

گاار از نظریههای عمومی به نظریههای ساختاری در حوزهی جامعهشناسی انقدالب

و قحوال

اجتماعی ،قوجه به روش و قحهیل قطبیقی را دوچندان ساخته اسدتا در مطالعدهی

قطبیقی کیفی موردی ،نظریههردازی و دسترسی به الروها و مدلهای نسبتاً عدام مطدرح اسدت
(وفاری)5-1 :1388 ،ا

صهنامه عهمی مطالعا

یافتههای تحقيق
هدا وایی آ رینش ،رستراری انسان و بندگی او در هیشراه خداوند متعدال اسدتا بدرای
دستیابی به ایژ هدا و کمال نهایی ،خداوند انبیاء را با دالیدل روشدژ ،حادتهدای داطع و
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مشهور مبعوث کرد و همراه با آنها کتاب آسمانی و میدزان سدناش حدق و باطدل را

معازا

رستاد قا مردم با آگاهی و انتخاب خود برای ا امه عددالت بپاخیزنددا ایاداد و بقدای جامعده
عادالنه اسالمی به برخورداری از مؤلفههای در
در آیه شریفه نیز ایژ مؤلفههای در

و ا تدار نیازمند است ،مالحظه میشود کده

بیان شده است؛ به گونهای که میقوان گفدت «رسدل و

نا » به عنوان مغزا زار در « ،بینا  ،کتاب و میزان» به عنوان نرما زار در « ،حدیدد» بده
عنوان سختا زار در

و «جامعه مبتنی بر سط» به عنوان سازمانا زار ددر  ،قعهدیم شدده

است قا بدیژ نحو بسترهای حیا
آخر

طیبه و شکلگیری نظام اجتماعیِ قکمیژکننده صالح دنیدا و

انسانها مهیا شودا

حال با قوجه به چارچوب نظری قحقیق و بررسی قفسیری و قبییژ آموزههای آیده شدریفه
 25از سوره حدید ،میقوان نظریهی ذیل را به مثابه طرحواره و هیشدرآمدی برای دستیابی بده
قعریف و قفصیل انقالب اسالمی ارائه کرد:
«انقالب اسالمی عبار

است از یام مردمی بر هایه قعدالیم درآن کدریم و دیدژ اسدالم بدا

هدا قحول بنیادیژ و سرنرونی حکومت و نظام طداوو  ،ظدالم و اسدد حداکم و اسدتقرار
حکومت و نظام جدید مبتنی بر معارا و احکام اسالمی و معیارهای عهم ،حق ،عدل و سط،
با محوریت رهبری دینی و با روش آگاهیبخشی و بسیم مردم و برخورد اطع و هرآمیدز بدا
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دشمنانا»

مطالعه تطبيقی
در ایژ سمت مقاله ،آراء صاحبنظران و اندیشمندان حوزهی انقالبهای اجتماعی که به
صور

خاص در مورد «انقالب اسالمی» نظریه ارائه کردهاند ،بهشیوهی نمونهگیدری هد مندد

قا رسیدن به اشباع نظری مورد بررسی رار میگیردا ادعای مطرح در ایژ بخش ایژ است کده
نظریه ارائه شده در ایژ مقاله هیرامون انقالب اسالمی ،از جامعیت و اققان منطقی و سداختاری
بسیاری از نظریههردازان انقالب هو از مواجهه با هدیده انقدالب اسدالمی ایدران و مطالعده
عهل و ریشههای آن مابور به قغییر نظریههای گاشته خود شدهاند و یا نظریدههدای جدیددی
در ایژ زمینه ارائه کردهاند؛ از جمهه قدا اسکاچ هل در مقالهی خود با عندوان «دولدت رانتیدر و
اسالم شیعی در انقالب ایران» اذعان کرد« :اگر در دنیا قنها یه انقالب ،آگاهانده سداخته شدده
باشد ،آن انقالب ،انقالب ایران استا» همچنیژ میشل وکو یهسوا هسدت مددرن در ریشده
یابی عهل و وع انقالب اسالمی ایران معتقد است که ایژ انقالب نمدی قواندد بدا انریدزه هدای
ا تصادی و مادی صور

گر ته باشد ،بهکه در حقیقت ایژ رهبری مداهبی بدود کده قوانسدت

ایرانیان را ایژ گونه به یام وادارد

(جمعی از نویسندگان 36 :1386 ،و  43و )44ا

ناصر جمالزاده در مقالهای با عنوان «ماهب و انقالب در ایدران چالشدی بدرای قعددیل و
قعمیم نظریه های انقالب» معتقد است :شاید اوراق نباشد اگر بروییم و دوع انقدالب اسدالمی
در ایران عالوه بر چالش نظریدا

مقاله هژوهشی :طرحواره نظریه انقالب اسالمی بر مبنای آموزههای آیه  25سوره حدید

بیشتری نسبت به سایر نظریههای موجود در ایژ باره برخوردار استا

عدام انقدالبهدا ،نظریدهای را بدا عندوان «نظریده رهنردی

انقالبها» و در هی آن «نظریه ماهب عامل انقالب» گسترش دادا ااا هیروزی انقدالب اسدالمی
ایران با گرایش وی ماهبی در حقیقت ردی بر یکسری نظریا

اندیشمندان وربدی بدود کده

سعی داشتند گرایش والب در جهان سیاست را جدایی دیژ از سیاسدت نشدان دهندد

(درخشده،

)64-61 :1387ا

رسول جعفریان نهضت اسالمی را جنبش عمدومی مسدهمانان بده خداطر آزادی ،اسدتقالل
سیاسی و حاکمیت نظام اجتماعی اسالم قعریف کرده است

(جعفریان)777 :1383 ،ا
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آیتاهلل مصباح یزدی مینویسد :انقالب اسالمی عبار
اساسی در اوواع و احوال سیاسی جامعه بر اسا
نمودن نظامی مبتنی بر اصول و احکام اسالمی

است از حرکتی بنیادیژ و قحدولی

آموزه های اسدالمی بده منظدور جدایرزیژ

(مصباح یزدی)98 :1386 ،ا

آیتاهلل شهید مطهری معتقد است مو قیت نهضت ما در ایژ بوده است که نه قنها به عامدل
معنویت قکیه داشته ،بهکه دو عامل مادی و سیاسی را نیز با اسالمی کردن محتوای آن در خود
رار داده

است (مطهری)32 :1359 ،ا

صهنامه عهمی مطالعا

آیتاهلل عمید زناانی در کتاب انقالب اسالمی و ریشه های آن می نویسد انقالب اسالمی
عبار

است از :دگرگونی بنیادی در ساختار کهی جامعه و نظام سیاسی آن ،منطبدق بدر جهدان

بینی و موازیژ و ارزش های اسالمی و نظدام امامدت ،و بدر اسدا
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حرکت هیشرام متقیان و صالحان ،و یام هرآمیز قودههای مردما

آگداهی و ایمدان مدردم و
(عمید زناانی)32 :1386 ،

محمدروا دهشدیری در مقالده خدود در قوصدیف انقدالب اسدالمی مدینویسدد :انقالبدی
وایتگرا ،آرمانگرا ،اسالمگرا ،عالمگیر و جهانشمول که از سوی رهبری بدینظیدر در جهدان
اسالم چون امام خمینی (ره) هدایت گردید و قحولی شررا در عرصه روابط بدیژالمهدل و در
معادال

سیاسی دولتهای جهان هدید آورد

(دهشیری)44 :1377 ،ا

محمدبا ر خرمشاد در مقاله خود با عنوان انقالب اسالمی ایران و اسالم سیاسی مینویسدد
محصو ل انقالب اسالمی ایران ،یه نظدام سیاسدی بدود کده بدا قکیده بدر اصدول ،ارزشهدا و
آرمانهای جنبشهای اسالمی نه قنها ا دام به قشکیل یه «جامعه اسالمی» ،بهکده مبدادر

بده

قکسیو یه «حکومت اسالمی» کرده بود ،و ایژ یعنی قشکیل یه جامعه الرو که میقوانسدت
مبنایی برای حرکت و آینده کهیه جنبشهای اسدالمی در سراسدر جهدان باشددا ااا امدروزه بده
لحاظ اجتماعی ،رهنری و سیاسی ،دو کاال در جهان اسالم مورد قوجه و مطالبه جدی اسدت:
مردمساالری و اسالم سیاسی

(درخشه)53-51 :1387 ،ا

مظفر نامدار معتقد است برای درک ماهیت متفاو

انقالب اسالمی از دیردر جندبشهدای

اجتماعی و شناخت آرمانهای امام خمیندی و همچندیژ بایسدتههدای نظدام شدناخت عقالندی
سیاست در عصر هساسکوالر و هساوربررایی بایدد بده قفداو
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خاسدتراه آرمدانخواهی ،جدزم

جمعی و عقالنیت اجتماع سیاسی ایژ انقالب قوجه ویژهای داشدتا حکمدت آرمدانخواهی و

نظام شناخت عقالنی سیاست ،حکمت خرد انتظار استا در خرد انتظدار بشدر مدی همدد کده
هیوسته باید صور بندیهای دانایی خود را با آرمانهای خود قطبیق کند

(مظفر نامدار)1387 ،ا

جالل درخشه مینویسد انقالب اسالمی ایران دارای ویژگیهای منحصر بده دردی چدون
ماهبی بودن ،مردمی بودن و نفوذ معنوی رهبری آن بدوده اسدتا انقدالب ایدران بدر خدالا
انقالبهایی چون رانسه و روسیه که بر هایه دوری و جدایی از ماهب اسدتوار شدده بدود بدا
قکیه بر عقاید ماهبی ا راد جامعه شکل گر ت و اسالم همواره به عندوان یده بداور هبدی در
دکمیاان معتقد است :جنبش هدای اسدالمی یده هدیدده دوق مهدی بدوده و بدرای مندا ع
استراقژیه آمریکا خطرآ ریژ میباشد؛ زیرا به یه رستاخیز اسدالمی بدا ویژگدیهدایی چدون
وسیههای معنوی برای گریز از بیرانری ،ایدئولوژی اعتراض عهیه بیعدالتی اجتماعی سیاسدی،
ایدئولوژی بسیم انقالبی و بنیادی برای شکلگیری جامعه و نظام سیاسی قبدیل شدهاند و ایدژ
ووعیت در راهم آوری یه احسا

عمیدق قعهّدق روحدی و بدرادری نسدبت بده میهیدونهدا

مسهمان بیرانه و محروم مو ق بوده استا»

(دکمیاان)417 :1372 ،ا

باری روزن در کتاب خود هیرامون انقالب اسدالمی ایدران آورده اسدت مؤمندان شدیعی در
سراسر قاریخ طوالنی ایژ ماهب ،قوانستهاند درک ردی خود از امامت و ایمان خود بده آن را
قادید کنند و مسایل سیاسی مو ّت را رها کنند

(روزن)73 :1379 ،ا

ایمانهور و اکبری در نتیاه هژوهش خود نشان مدیدهندد کده اسدالم سیاسدی معاصدر بدا

مقاله هژوهشی :طرحواره نظریه انقالب اسالمی بر مبنای آموزههای آیه  25سوره حدید

میان مردم ایران نقش اساسی را در شکل گیری و هیروزی مردم ایفا کرد

(درخشه)127 :1387 ،ا

رهبری امام خمینی مهمتریژ عامل شکلگیری و قکویژ انقالب اسدالمی در سدال  1357بدود
(ایمانهور و اکبری)181 :1387 ،ا

رزندیاردکانی در زمینه استراقژی بهینه صدور انقالب اسالمی ایران به مدوارد زیدر اشداره
میکند :آگاهسازی بیش از هیش مهتها و مسهمانان و قبییژ بیش از هیش آمدوزههدای انقدالب
اسالمی ،قالش برای احیای هویت مسهمانها ،قالش برای حفظ و قداوم امواج مبارزا
در های سهطهگر و متااوز ،انتقال قاربیا

مقابل

انقالبی به مسدهمانان ،بده عهدده گدر تژ نقدش

الروسازی ،هماهنگکنندگی و مدیریت قوسعه اسالمگرایی ،مبارزه با قوطلده هدا و انحرا دا
( رزندی اردکانی)468 :1385 ،ا
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نعمتاهلل باوند در کتاب خود به ایژ قحول اشاره میکند که دنیای معاصدر هدو از قاربده
دو دوره رون وسطی و عصر جدید ،هماکنون در آستانه رن آیندده درار داردا رندی کده بده
گفته آندره مالرو یا نخواهد بود و یا ماهبی خواهد بودا امام خمینی با چنیژ نقدش و رویکدرد
اسالمی و جهانی به اسالم و ماهب قشیع ،با قحقق عینی نظام جمهوری اسالمی ایدران ،مبشّدر
آواز چنیژ رویداد بزرگ و عظیمی در اواخر رن حاور ،برای ورود به درن سرنوشدت سداز
 21میباشد

(باوند)89 :1385 ،ا

صهنامه عهمی مطالعا

(ره)

ماتبی نامخواه در مقاله نظریه انقالب امام خمینی چنیژ نراشته است کده امدام خمیندی

انقالب اسالمی را محصول یه رایند چهار مرحههای قصویر میکنندا در مرحههی اول طدرح
«اسالم انقالبی» و درگیری آن با برداشتهدای مقدد مآبانده و متاددمآبانده از اسدالم مطدرح
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استا ایژ درگیریِ معر تی زمینهساز آگداهی عمدومی و شدکلگیدری یده «انقدالب انسدانی»
میشودا انقالب انسانی مفهوم مرکزی و در عیژ حال هیچیدهی ایژ قحهیل اسدت کده در عدیژ
داشتژ زمینههای عینی اجتماعی به دست ویب الهدی و در درون انسدانهدا انادام مدیهدایردا
محصول ایژ انقالب درونی مولودی نو و ویر ابل هیشبینی اسدت کده قحدت عندوان «انسدان
انقالبی» بازشناخته میشودا انسان انقالبی در قمنای انقالب اجتماعی به کدنشهدای متمدایزی
دست میزند که منتهی به شکلگیری «انقالب اسالمی» میشود

(نامخواه)145 :1394 ،ا

چنانچه مالحظه میشود آراء ارائه شده هیرامون انقالب اسدالمی و نهضدتهدای اسدالمی،
انطباق و ارقباا وثیقی با نظریه ارائه شده در بخش یا تههای ایژ هژوهش داردا به گونهای کده
در هر یه از ایژ آراء ،بخشهایی از مؤلفههای نظریه ارائه شده در ایژ مقاله مشاهده میشدود
که با کشیدن خط در زیر آنها مشخص گردیدهاندا
نتيجهگيری و پيشنهاد
در هاسخ سلوال هژوهش که آیا آیه  25سدوره مبارکده حدیدد ،مؤلفدههدا و شداخصهدای
خاصی را درباره انقالبهای الهی ارائه مدیدهدد قدا بتدوان بدر مبندای آن قعریدف ویدژهای از
«انقالب اسالمی» طرح نمود؟ قصری میشود که مطالعه و قدبر حدول ایدژ آیده ،مؤلفدههدای
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خاصی را درباره انقالبهای الهی بهدست میدهد؛ بدهگوندهای کده طرحدواره نظریده انقدالب

اسالمی که در بخش یا تههای ایژ قحقیق ارائه گردیدد ،شدامل همده مؤلفدههدای نظریدههدای
انقالب است که در چارچوب نظری قحقیق قرسیم شده استا همچنیژ با قوجه بده مطالعدهی
قطبیقی اناام شده ،ایژ نظریه ابل ر ابت با سایر نظریههدای انقدالب بدوده و ابدل ارائده بده
جامعه عهمی دانشمندان عهوم سیاسی و اجتماعی و نظریدههدردازان انقدالب اسدتا مطالعدهی
قطبیقی روشژ کرد که اعتبار نظریه ارائه شده در ایژ هدژوهش از بسدیاری از نظریدا

مطدرح

هیرامون انقالب اسالمی کاملقر استا کهیه مسهمانان و جوامع اسالمی که معتقدد بده حقّانیدت
نظریه بهرهبرداری کنندا چنانکه در مطالعه و بررسی آیه  25سوره حدید مشاهده شدد ،نظدر و
هم مفسریژ شیعه و سنّی از ایژ آیه بسیار به هم نزدیه اسدت و بهکده عهمدا در ایدژ زمینده
متّفقالقول هستند؛ لاا احتمال قوجه به آن در حوزه نظری و عمهی کامالً متصور اسدتا حتّدی
با قوجه به ایژکه آیه شریفه حوزه مکموریت هیامبران الهی را همه انسانها بیان میکندد :لیَقُدومَ
«النا » بالقسط؛ لاا عناصر نظریه انقالب که مبتنی بر آن استنباا میشود ،ابل ارائده بده همده
انسانها بوده و شمول و همرو مخاطبان آن به گستره حیا

همه بشریت استا

بر مبنای یا تههای حاصل از مطالعدهی قفاسدیر ،دو کهمده «الکتداب و المیدزان» در آیده 25
سوره مبارکه حدید که در طهیعهی انون اساسی جمهوری اسالمی ایدران ذکدر شدده ،انطبداق
کامهی با دو کهمه «کتاباهلل و عترقی» در حدیث ثقهیژ به عنوان حدیث ذکر شده در طهیعدهی
وصیتنامه سیاسی الهی حضر
وصیتنامه حضر

امام خمینی داردا از ایژ رو هم در دانون اساسدی و هدم در

مقاله هژوهشی :طرحواره نظریه انقالب اسالمی بر مبنای آموزههای آیه  25سوره حدید

رآن و هیامبر اسالم هستند ،میقوانند برای مدیریت قحوال

اجتمداعی سیاسدی خدود از ایدژ

امام خمینی « ،رآن» به عنوان کتاب و منبع وحی الهی ،همراه با «امامدت و

والیت» به عنوان میزانِ عدل و معیار ِحق و مالک سناش خوبی از بددی ،دو رکدژ و هایدهای
است که بر اسا

آن یام مردم و مااهد

مؤمنیژ بدرای ایاداد انقدالب اسدالمی و قشدکیل

نظام اسالمی و حرکت به سمت استقرار عدالت اجتماعی و اصالح رابطه انسانها بدا خداوندد
و همچنیژ اصالح روابط اجتماعی انسانها شکل میگیردا
به نظر میرسد راگیری نظریه انقالب اسالمی به مثابه یه آرمان و یه گفتمان مدیقواندد
بسترساز هردازش نظری و قحقق عمهی «نظریهی مردمساالری اسالمی» به عنوان نظام مطهدوب
و جایرزیژِ نظامهای مردود کنونی برای مهتهای بپاخاسته مسهمان و حتی ویرمسهمان باشدد؛
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زیرا هروردگار هستی گرایش به ارزشهای الهی همچون عهم ،حق ،عدل و سط را که عوامل
ریشهای و بستر انریزشی انقالب هستند ،در طر

همه انسانها به ودیعه نهاده استا

لاا هیشنهاد میشود در ادامه ایژ هژوهش و بر اسا

طرحواره نظریدهی انقدالب اسدالمی،

در گام اول نظریهی انقالب اسالمی به نحو قفصیهی مورد هژوهش رار گر ته و قبییژ شدود و
در گام بعد بدرای قبیدیژ و قدرویم الردوی حکدومتی متناسدب بدا ایدژ نظریده یعندی الردوی
«مردمساالری اسالمی» برنامهریزی شود قا یه بستهی کامدل از حدوزهی نظدری قدا حدوزهی
صهنامه عهمی مطالعا
مدیریت راهبردی د اع مهی ،سال سوم ،شماره  ،11هاییز 1398
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عمهی در اختیار نخبران و مهتهای کشورهای مستضدعف خصوصداً در جهدان اسدالم درار
گیردا ایژ امر انریزش و چشمانداز ا ق آینده را برای انسانهای عال مند بده انقدالب اسدالمی
روشژ میکند و میقواند به مثابهی یه سرمشق جاّاب برای آنان الهامبخدش باشدد و آرمدان
صدور انقالب اسالمی را بیش از هیش در دستر

رار دهدا

فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


امام خامنهای ،سید عهی ( ،)1375طرح کلي انديشه اسالمي در قدرآن ،قهدران :د تدر نشدر رهندگ
اسالمیا



امام خمینی ،سید روح اهلل ( ،)1390واليت فقيه ،قهران :مؤسسه قنظیم و نشر آثار امام خمینیا



امام خمینی( د



امام خامنهای (مدظهّهالعالی) ،مجموعه بيانات ،ابل دسترسی درWWW.Khamenei.ir :



اسکاچ هل ،قدا ( ،)1376دولتها و انقالبهاي اجتماعي ،قرجمهی سیدماید روئیژقژ ،چداپ اول،

سرّه) ،صحيفه امام ،ابل دسترسی درWWW.Emam.com :



و اکبری ( ،)1387زیبا ،انقالب اسالمي ايران چالشي بر نظريههاي انقالب ،قهدران:

ایمانهور ،عبا

نشر مرکز اسناد انقالب اسالمیا


باوند ،نعمتاهلل ( ،)1385درآمدي بر نظريه انقالب اسالمي ،قهران :نشر کانون اندیشه جوانا



هیشوایی ،مهدی ( ،)1386تاريخ اسالم (از جاهليّت تا رحلت پيامبر اسالم) ،م :د تر نشر معاراا



جعفریان ،رسدول ( ،)1383جريانها و سازمانهاي مذهبي سياسدي ايدران سدالهاي ،1357-1320
قهران :انتشارا



مرکز اسناد انقالب اسالمی و سازمان انتشارا

هژوهشراه رهنگ و اندیشه اسالمیا

جهیهی ،سعید ( ،)1381بنيان انديشه سياسي اسالم در قرآن ،رساله دوره دکتری دانشراه امام صادق
عهیهالسالما



جمعی از نویسندگان ( ،) 1386قدویژ :نهاد نمایندگی مقام معظدم رهبدری در دانشدراه هدا ،انقدالب
اسالمي ايران ،م :د تر نشر معاراا



جوادی آمهی ،عبداهلل ( ،)1380انتظار بشر از دين ،مرکز نشر اسراءا



جوان آراسته ،حسیژ ( ،)1388درسنامه علوم قرآني ،م :مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چداپ و نشدر
د تر قبهیغا

مقاله هژوهشی :طرحواره نظریه انقالب اسالمی بر مبنای آموزههای آیه  25سوره حدید

قهران :سروشا

اسالمی حوزه عهمیه م)ا



درخشه ،جالل ( ،)1387گفتارهايي درباره انقالب اسالمي ،قهران :دانشراه امام صادق عهیهالسالما



دهشیری ،محمدروا (زمستان  ،)1377مقاله نظریه انقدالب اسدالمی از دیددگاه امدام خمیندی ،مجلده
حضور ،ش26ا



دکمیاان ،هرایر ( ،)1372جنبشهاي اسالمي در جهان عرب ،مترجم :حمید احمدی ،قهرانا



روزن ،باری ( ،)1379انقالب ايران :ايدئولوژي و نمادپردازي ،مترجم :سیاوش مریدی ،قهران :چاپ
رزانرانا



رههیه و کالهچیان ( ،)1387طراحی الروی مناسب کاربرد منابع در نرم در قکمیژ امنیت مهدی جمهدوری
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اسالمی ایران ،فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيک دانشگاه عالي دفاع ملي ،سال نهم ،شماره 35ا
سبحانی قبریزی جعفر ( ،)1382روش صحی قفسیر رآن ،فصلنامه علمي-پژوهشي قبسات ،شماره
 29ا
طالبی ،نامه؛ طیبی ،ا شیژ ( ،)1397نظریه راشناختی :نظریه مدیریت طرحوارههای ارقباطا
فصلنامه تحقيقات رسانه ،شماره 1ا
طباطبایی ،عالمه سید محمد حسیژ ( ،)1374الميزان في تفسير القدرآن ،قرجمده سدید محمدد بدا ر
موسوی همدانی ،م :د تر انتشارا

صهنامه عهمی مطالعا



انسانی،

اسالمی جامعه مدرسیژ حوزه عهمیه ما

عمید زناانی ،عباسعهی ( ،)1386گزيده کتاب انقالب اسالمي و ريشه هاي آن ،قهران :نشر دانشراه
قهران1386 ،



رزندی اردکانی ،عباسعهی ( ،)1385روند صدور انقالب اسالمي از منظر امنيدت ملدي جمهدوري
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اسالمي ايران و و ارائه استراتژي بهينه در اين راستا (با تكيه بر مورد لبنان) ،رساله دکتری دانشراه
عالی د اع مهیا


وران ،جان ( ،)1382نظريهپردازي انقالبها ،قرجمه رهنگ ارشاد اسالمی ،قهران :نشی نیا



قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،مصوب سال 1368



رائتی ،محسژ -1 ،توحيد -2 ،عدل -3 ،عدالت اجتماعي ،نشر بی قاا



وفاری ،والمروا (زمستان  ،)1388منطق هژوهش قطبیقی ،فصلنامه مطالعات اجتماعي ايران ،دوره ،3
شماره 4ا



کوهژ ،آلویژ استانفورد ( ،)1386تئوري هاي انقالب ،مترجم :عهیروا طیب ،قهران :نشر وموا



گیدنز ،آنتونی ( ،)1373جامعهشناسي ،قرجمهی منوچهر صبوری ،قهران :نشر نیا



لپستریا ،سیمور مارقیژ ( ،)1383دايره المعارف دموکراسي ،قهران :وزار



مشیرزاده ،حمیرا ( ،)1375مروری بر نظریههای انقالب در عهوم اجتماعی ،فصلنامهي راهبرد ،شماره 9ا



امور خارجه،

مصباح یزدی ،آیت اهلل محمدققی ( ،)1386انقالب اسالمي و ريشه هاي آن ،م :مؤسسه آموزشدی و
هژوهشی امام خمینیا



مطهری ،مرقضی ( ،)1359پيرامون انقالب اسالمي ،م :د تر انتشارا



مطهری ،مرقضی ( ،)1384مجموعه آثار ،ج  ،10قهران :صدراا



مطهری ،مرقضی ( ،)1389مجموعه آثار ،ج  ،24قهران :صدراا



معدل ،منصور ( ،)1382طبقه ،سياست و ايدئولوژي در انقالب ايران ،قرجمه محمد ساالر کسرایی،
قهران :انتشارا
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اسالمیا

بازا

معر ت ،آیتاهلل محمد هادی ( ،)1375تاريخ قرآن ،قهران :سمتا
مهکوقیان ،مصطفی (بهار و قابستان  ،)1394نررشی بده نظریدههدای انقدالب و نقدد و ارزیدابی آنهدا،



فصلنامه مطالعات تحوّل در علوم انساني ،دوره  ،3شماره 4ا
نامدار ،مظفر ( ،)1387حكمت آرمانخواهي و عقالنيت اجتماع سياسي در نظريه انقالب اسدالمي،
وبالگ حکمتی دیرر ،ابل دسترسی درhttp://namdar335.persianblog.ir/post/7 :



نامخواه ،ماتبی (هاییز  ،)1394نظریه انقالب امام خمینی ،فصلنامه انديشه سياسي در اسالم ،شدماره
5ا



هانتینرتون ،ساموئل ( ،)1370سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني ،قرجمه محسژ ثالثدی،
قهران :نشر عهما



ابژعربی ،ابوعبداهلل محییالدیژ محمد ( 1422ق) ،تفسير ابنعربي ،بیرو  :دار احیاء قراث العربیا



ابژکثیر دمشقی ،اسماعیل بژ عمرو ( 1419ق) ،تفسير القرآن العظيم ،بیرو  :دار المکتبه العهمیها



الزحیهی ،وهبه بژ مصطفی ( 1422ق) ،تفسير الوسيط ،دمشق :دارالفکرا



دروزه ،محمد عز



سبزواری نافی ،محمد بژ حبیدب اهلل ( 1419ق) ،ارشاد االذهان الدي تفسدير القدرآن ،بیدرو  :دار

( 1383ق) ،التفسير الحديث ،اهره :دار احیاء الکتب العربیها

التعارا لهمطبوعا ا


صدر المتکلهیژ ،محمدبژابراهیم ( 1366ش) ،تفسير القرآن الكريم (صدرا) ،م :انتشارا



طبرسی ،ضل بژ رحمژ ،قرجمه جمعی از مترجمان 1377( ،ش) ،ترجمه تفسدير جوامدع الجدامع،
مشهد :بنیاد هژوهش های اسالمی آستان د

بیدارا

روویا



طیب ،سید عبدالحسیژ ( 1378ش) ،اطيب البيان في تفسير القرآن ،قهران :انتشارا



خرالدیژ رازی ،ابوعبداهلل محمد بژ عمر ( 1420ق) ،مفاتيح الغيب ،بیرو  :دار احیاء قراث العربیا



یض کاشانی ،مال محسژ ( 1418ق) ،األصفي في تفسدير القدرآن ،دم :مرکدز انتشدارا د تدر قبهیغدا

اسالما

مقاله هژوهشی :طرحواره نظریه انقالب اسالمی بر مبنای آموزههای آیه  25سوره حدید

ب .منابع عربي

اسالمیا


مکارم شیرازی،آیت اهلل ناصر (1421ق) ،االمثل في تفسير کتاب اهلل المنزل ،م :مدرسده امدام عهدی بدژ
ابیطالبا
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303

صهنامه عهمی مطالعا

Raven, Bertram H., (2008), The Bases of Power and the Power/Interaction Model
of Interpersonal Influence, Analyses of Social Issues and Public Policy, Vol. 8,
No. 1.

1398  هاییز،11  شماره، سال سوم،مدیریت راهبردی د اع مهی



304

