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Abstract  
The purpose of the present study is to explain the relation between the Islamic revolution and the Islamic 

republic. The method of study is descriptive analysis and the results showed that the Islamic revolution is a 

more generic concept than the Islamic republic. The Islamic republic government is a basis for the Islamic 

revolution but it is not confined to that because revolution is a divine demand that although was 

substantiated by the Iranian people and the Islamic republic, it is supposed to remain restricted in these 

structures. Islamic revolution is a right movement that was initiated but if the nation of Iran and the Islamic 

republic separates from this movement or exits this path it can never totally prevent this movement although 

it may decrease its speed. On the one hand, Shi’ite instructions of the Islamic revolution are as an insightful 

source for the Islamic republic, and on the other hand, Islamic republic is the least demanded by the Islamic 

revolution. 
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 چکیده
تحلیلی بوده و نتایج نشان  -هدف پژوهش حاضر تبیین نسبت انقالب اسالمی با جمهوری اسالمی است. روش پژوهش توصیفی

اما انقالب ، باشد پایگاه انقالب می، تری است. نظام جمهوری اسالمی  داد که انقالب اسالمی از جمهوری اسالمی مفهوم عام
ای الهی است که اگرچه مردم ایران و جمهوری اسالمی آن را تحقق   اسالمی محدود به آن نیست. چرا که انقالب خواسته

قرار نیست در این ساختارها محدود بماند. انقالب اسالمی جریان حقی است که به راه افتاده و جدا شدن ملت ایران  ولی، بخشیدند
تواند   اما نمی، و جمهوری اسالمی از این جریان و خارج شدن از این مسیر ممکن است سرعت حرکت این جریان را کاهش بدهد

مثابه یک منبع معرفتی برای جمهوری اسالمی  های شیعی انقالب اسالمی به  وزهسو آم به طور کلی مانع این حرکت شود. از یک
 های انقالب اسالمی است.  کند و از سوی دیگر جمهوری اسالمی کفِ خواسته  عمل می
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 مقدمه. 0

همانی و تصور یکسانی از آن دو   این، در نگاه نخست میان واژه انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی
ها را کاسته و بسترهای تحلیل ناروا را درپی   های دقت در آن  گردد و حال آنکه این برداشت زمینه  تداعی می

شود.  به انقالب ارتباط داده می، اسالمیگاهی تمام اقدامات مسئوالن جمهوری ، رو خواهد داشت. از این
زیرا ، دانند نقد را جایز نمی، کسانی که انقالبی هستند، اگر اشتباهی از یکی از مسئوالن سر بزند، بنابراین

مخالفان انقالب نیز این خطا را به انقالب اسالمی ، تضعیف انقالب است. از طرف دیگر، معتقدند که نقد
عده اندکی نیز رابطه میان آن دو را به کلی یا ، در مقابلکنند.  زاگویی انقالب باز مینسبت داده و زبان به ناس
 .ها انقالب اسالمی هیچ نسبتی با جمهوری اسالمی ندارد  دانند. به اعتقاد آن تا حد زیادی منتفی می

 دو نکته را در جمع روحانیون در مورد انقالب اسالمی بیان کردند:، ای  الله خامنه  یتآ
( انقالب اسالمی را نباید به عنوان یک واقعه تاریخی ِصرف در نظر گرفت که رخ داده و به پایان رسیده 5

 است.

این سوال را ، (. این دو نکته1/1/5311، ( دولت اسالمی هنوز تحقق نیافته است )مقام معظم رهبری.
 چیست؟ « انقالب اسالمی»با « جمهوری اسالمی»کند که نسبت   مطرح می

لیل ما از آینده انقالب اسالمی ایران در نسبت مستقیم با تعریف ما از انقالب اسالمی و نظام تح
زیستی بین   زیستی و یا عدم هم  هم، از ابتدای انقالب اسالمی .جمهوری اسالمی و رابطه آن دو دارد

درست از نسبت ای مهم بدل شد و عدم تعیین و درک   به مساله« انقالب اسالمی»با « جمهوری اسالمی»
آیا مخالفت با برخی از اقدامات و نظام سیاسی را با چالش مواجه کرده است. از جمله اینکه ، بین آن دو

به معنای ضدانقالب شدن است؟ آیا تمام مسئوالن جمهوری ، های جمهوری اسالمی های دولت سیاست
های انقالب هستند؟ آیا  و استوانهمقدس و ارکان ، قضات و نمایندگان مجلس، مردان  اسالمی اعم از دولت

 های انقالب اسالمی نیست؟  وجود فقر و فساد و تبعیض در جمهوری اسالمی نشان از نادرست بودن آرمان

 هدف پژوهش حاضر تبیین دقیق نسبت انقالب اسالمی با جمهوری اسالمی است.، در این راستا

اسالمی یک فرایند تدریجی است که منبعث از باشد که انقالب  همچنین پژوهش بر این فرضیه استوار می
منجر به تأسیس جمهوری اسالمی شده و این فرآیند تا تحقق  13در سال ، های اسالمی و شیعی  آموزه

تمدن نوین اسالمی ادامه دارد و نظام جمهوری اسالمی متکفل تحقق اهداف انقالب اسالمی است که بر 
پویایی و پایایی انقالب اسالمی ، جوهری که در پیدایی مبنای حکمت متعالیه و قائل شدن به حرکت
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 تبیین شده است. ، تاثیرگذار بوده

 . پیشینه پژوهش2

بررسی نظریات انقالب در انقالب اسالمی و رابطه آن با »در پژوهشی با عنوان ، (.530محمدی )
، بزرگ دنیا مانند فرانسههای   ضمن مقایسه انقالب اسالمی ایران با انقالب« نظام جمهوری اسالمی ایران

های سیاسی جدید را   نظام، های مزبور در اثر یک حرکت انقالبی  چین و روسیه نشان داد که اگرچه انقالب
های انقالبی پایان یافته است. اما انقالب اسالمی ایران به دلیل ماهیت متفاوت با   ولی حرکت، خلق کردند

چنان   هم، بلکه در عین خلق نظام سیاسی حاکم در ایران، شدبه نظام سیاسی تبدیل ن، ها  دیگر انقالب
مباحثی به صورت ، به جز پژوهش مزبور های یک انقالب را برای خود حفظ نموده است.  ویژگی

 پیرامون موضوع پژوهش حاضر ارائه شده است.، ژورنالیستی و یا مصاحبه به صورت پراکنده
درصدد است تا از ،   های آن  و کاستی در باب انقالب ها  ضمن اشاره به برخی نظریه، پژوهش حاضر

های بومی استفاده کرده و از این منظر به بررسی موضوع بپردازد. از آنجایی که فلسفه متعالیه به   اندوخته
تاثیر ، کند  های انقالبی را فراهم می  پشتوانه حرکت، سبب نوع نگاه به انسان و قائل شدن به حرکت جوهری

گیری از عناصر حکمت متعالیه   پویایی و پایایی انقالب اسالمی داشته است و لذا با بهره، پیدایی بسیاری در
 ای به مباحث تحلیلی انقالب اسالمی بخشید.   توان جان تازه  های شیعی می  و اصالت انقالبی و آموزه

 . چارچوب مفهومی 3

 . انقالب اسالمی3-0

هایی که در   ساحت، ه در سه ساحِت مفهومی قابل تبیین استواقعیتی عینی بوده ک، انقالب اسالمی
بلکه ، الجمع نیستند  باشد. البته این سه ساحت مانعت کننده می شناسِی انقالب بسیار موثر و تعیین آینده

 تر مد نظر است.  توجه به ساحت عمیق

 . جنبش اجتماعی3-0-0

، شود. براساس این دیدگاه  رسی و شناخته میشناختی بر با نگاه جامعه، انقالب اسالمی در این ساحت
انقالب اسالمی واکنشی به تحوالت اقتصادی و اجتماعی بوده که عمدتًا در ده پانزده ساِل پایانی حکومِت 

های سیاسی و ایدئولوژیک هم مرتبط شد و سبِب قیام عمومی   شاه ایجاد شده است؛ واکنشی که با جنبه
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ها را هم به عرصه مبارزه   آن، د. آسیب دیدِن روحانیون از این تغییراتمردم و سقوِط حکومِت شاه گردی
رهبرِی مبارزه را به ، ای مردم  توانستند با بسیج توده، کشاند و به دلیل اینکه ارتباط تنگاتنگی با مردم داشتند

جمهوری به پیروزی برسند. تغییر ساختار سیاسی و به وجود آمدن  13دست گیرند و نهایتًا در بهمن 
 ترین دستاورد این انقالب بود.  مهم، اسالمی

 . انقالب ایدئولوژیک3-0-2

منشاء اصلی اعتراض ، طلب گرا و سلطنت  میان جریان اسالم، در این تعریف اختالف ایدئولوژیک
های   گردد و تا پیش از انقالب اسالمی درگیری  ها قبل برمی  شود. ریشه این کشمکش به قرن  شمرده می

ها با   پهلوی، درگرفته بود. تا اینکه در دوره اخیر سلطنت، عی متعددی میان پادشاهان و روحانیونمقط
ها شدیدتر شد.   گرا پیدا کردند و درگیری  تری با جریان اسالم  اختالف ایدئولوژیک عمیق، گرایش به غرب

، ای مختلف و بسیج عمومی مردمگراها توانستند با استفاده از ابزاره  اسالم، باالخره در کشاکش انقالبی
وارد و نظام شاهنشاهی را ساقط کنند. برقراری نظام اسالمی و مالک و ، ضربه نهایی را به جریان رقیب

ساالری دینی موفق  ترین دستاورد این انقالب بوده و در ارائه الگوی مردم  مهم، معیار قرار گرفتن قانون اسالم
 بوده است.

 . نهضت الهی3-0-3

های الهی انبیاء و اعمال اراده الهی برای بیداری   انقالب اسالمی از جنس نهضت، ن ساحتدر ای
روند تاریخ بشر در جهت ، های دینی است. پیش از انقالب اسالمی  ها به ارزش  ها و بازگشت آن  انسان

ان غربی مانند تا جایی که برخی اندیشمند، خدایی و دور شدن از تعالیم الهی به اوج خود رسیده بود  بی
انتظار داشتند که با ، به جز معدودی، شناسان کالسیک تمامی جامعه»نیچه از مرگ خدا سخن گفتند و 

انقالب اسالمی ، (. در مقابل15: ص5305، )شجاعی زند« دین نیز محو گردد، برآمدن آفتاب قرن بیستم
، ها با انقالب اسالمی  ه اعتقاد آننشانه بازگشت خدا به زندگی بشر بود. ب، به تعبیر اندیشمندان غربی

 (. 12: ص5333، )گلشنی« گردد  انقالبی ساکت در تفکر و استدالل در حال وقوع است و خدا دارد برمی»
برد جهانی پیام انقالب اسالمی در مرحله اول نشأت گرفته از این ساحت مفهومی انقالب بوده و 

کند.   در این ساحت مفهومی معنا پیدا می، اسالمی استکه از اهداف انقالب ، ها  بیداری همه انسان
و  یبازخوان، ازمند مراقبهین یبود با انقالب اسالم  بسته و هم  هم ییها  دهیمثابه پد به یانقالب اسالم ینهادها
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 یعموم یگذار  استیهم روند س، ن صورتیر این خود هستند. در غیمدام براساس فلسفه آغاز یبازساز
، نیشدن از فلسفه آغاز یانقالب با ته یبا مشکل مواجه خواهد شد و هم نهادها یب اسالمبراساس انقال

 (.31-30ص :5313، ل خواهند شد )هاشمیان و نامخواهیبه ضد خود تبد

 . جمهوری اسالمی3-2

سو و  استبدادی و سلطنتی از یک، های دیکتاتوری  جمهوری اسالمی به عنوان نظامی متباین با نظام
نظامی مستقل و منحصر به فرد ، های دموکراتیک غربی و شرقی از سوی دیگر  و نه مطابق با نظاممتمایل 

« جمهوری» فشارد. فطری و طبیعی پا می، است که بر شأن و حقوق انسانی هر فرد از موضع حقوق الهی
رم و شکل در کالم و اندیشه امام خمینی به همان معنایی است که در همه جا وجود دارد و به نوعی ف

دارد.   بیان می، نیز که محتوای آن فرم را که قوانین الهی است« اسالمی»دهد و مفهوم   حکومت را تشکیل می
فرم و شکل حکومت را تشکیل ، ما خواستار جمهوری اسالمی هستیم. جمهوری» فرمایند:  ایشان می

  .(310ص، 1: ج5330، خمینی)امام  «دهد و اسالمی یعنی محتوای آن فرم قوانین الهی است  می

مداری در مقابل خدامحوری و قانون بشری در عرض  مردم، «جمهوری»اگر مراد از واژه »نتیجه آنکه 
چنین جمهوریتی از نظر امام خمینی مردود است؛ اما اگر مراد از جمهوری و ، قانون الهی باشد

در این صورت جمهوریت ، ریان امور باشدحکام و ج، تاکید بر نقش مردم در مقابل زمامداران، مداری مردم
« از نگاه امام خمینی مورد تایید و بلکه تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از مسئوالن جایز نیست

 (.111ص :5333، )منصورنژاد

 . چارچوب نظری0

 . تبیین نسب اربعه0-0

دیگر از چهار حالت   یکها با   نسبت آن، کنیم  وقتی انقالب اسالمی را با جمهوری اسالمی مقایسه می
عموم و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق. یا هیچ کدام از این دو بر ، تساوی، تباین، خارج نیست

کند و رابطه میان انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی به کلی یا تا حد زیادی منتفی است و   هم صدق نمی
کند که در این صورت   بر یکدیگر صدق میهیچ نسبتی میان آن دو وجود ندارد؟ یا هر یک از این دو 

دو بر بعضی  تساوی است؟ یا اینکه هر کدام از آن، توان گفت میان انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی  می
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کند و در بعضی از قلمروهای خود با یکدیگر اشتراک دارند و اما هر کدام بر افرادی   از افراد دیگر صدق می
یعنی هر کدام قلمرو جداگانه نیز دارند. در این صورت نسبت ، کند  میکند که دیگری صدق ن  صدق می

وجه است. یا اینکه یکی بر تمام افراد  میان انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی عموم و خصوص من
گیرد که   بلکه بعضی از آن را در بر می، گیرد  اما دیگری تمام قلمرو اولی را در بر نمی، کند  دیگری صدق می

تصور  ین صورت نسبت میان انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی عموم و خصوص مطلق است.در ا
نزدیک ، های چهارگانه میان انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی با تبیینی که صورت خواهد گرفت  حالت

انی پرهیز هم  سازی و این  توان از برداشت یکسان  باشد که با این تبیین می  به رابطه عموم و خصوص مطلق می
 نمود.

 . اصالت انقالبی تشیع0-2

ی   اند که به جز در حکومت ده ساله  پس از اسالم هم مدعی»کند که شیعیان   پهلوی دوم اعتراف می
تردید متعصبان انگشت شماری که امروزه   ]صحیح پنج ساله است[ علی)ع( قدرت غصب شده است. بی

اند که در طریق   زمان علی)ع( بدین سو آنان و فقط آنان معتقدند که از، اند  حکومت را به دست گرفته
(. تاثیر مذهب در انقالب اسالمی چنان بود 03: ص5331، )محمدرضا پهلوی« دارند  حقیقت گام برمی

 (.55: ص5310، اند )بالنشه و برین  که بعضی از ناظران بیگانه آن را طغیان مذهبی نام نهاده
، آیا این علمای معاصر بودند که با قرائتی جدید از مفاهیم شیعیاین است که  اما سوال قابل طرح

مذهب را در استخدام انقالب درآوردند یا برعکس این تشیع انقالبی بود که عالمان دردمند را به خدمت 
های شیعی روح انقالب را در کالبد مردم دمیدند؟ هرکس   خود درآورد و آنان با بازخوانی)نه نوخوانی( آموزه

طراز   همیشه هم، خواهد فهمید که شیعه و قیام، نمادها و متون شیعه بنگرد، مفاهیم، نه به تاریخعادال
سال است که به دنبال یک انقالب اساسی بوده و همین ریشه تاریخی  5022اند ... شیعه   یکدیگر بوده

نی تنها توانستند مفاهیم گری را جزئی از فرهنگ شیعیان نموده و عالمان شیعه و امام خمی  است که انقالبی
احیاء کنند و شیعیان را به بازگشت به خویشتن مذهبی ، اند  رمق شده  ی استبدادی بی  انقالبی را که در چنبره

 (.2.: ص5331، زاده )حسینی فراخوانند
  اند ... مکتب و عدالت  حق دنبال   به  که  است  افراد مجاهدی  دین  اسالم»خمینی معتقد بود:   امام
در   که  ناقصی  کنند ... و شکل می  معرفی  را طور دیگری  ها اسالم اما این،  ضد استعمار است  و مردم  مبارزان
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بگیرند و   را از آن  اسالم  و حیاتی  انقالبی  خاصیت  که  منظور است  این  برای، شود می  عرضه  های علمیه  حوزه
 (.0: ص5333، )امام خمینی« باشند  و نهضت و جنبش   در کوشش  نگذارند مسلمانان

 های انقالبی شیعی  . آموزه0-3

های   ها و حرکت  گویای اتصال و استمرار انقالب توحیدی اسالم به انقالب، آیات فراوانی از قرآن کریم
گیری مکتب تشیع را باید در راستای   (. اصواًل شکل1.، ؛ حدید51، توحیدی پیامبران گذشته است )نحل

الهی ارزیابی کرد. امام علی)ع( از آغازین روز   های غیر  حرکت انقالبی مداوم پیامبران علیه حکومتهمان 
 (.51: خطبه 5303، البالغه کند )نهج  خالفت بر سبک انقالبی حکومت اسالمی خود تاکید می

 به لحاظ نظری یا به لحاظ، شکی نیست که برخی از فقهای اسالم نظیر شیخ صدوق و شیخ طوسی
اما با مطالعه مبانی فقهی و سیره ، اند  بحث جواز همکاری با حاکم جائر را مطرح کرده، نظری و عملی

، ستیزانه شیعه نیست عملی آنان به خوبی قابل اثبات است که این امر به معنای عدول از سیره انقالبی و ظلم
ار و فراهم نبودن زمینه قیام علیه باطل چنین احکامی با در نظر گرفتن حالت اضطر، ها  بلکه به تاکید خود آن

(. به عنوان نمونه سید مرتضی در تبیین 01ق: ص5051، و بر مبنای تقّیه صدور یافته است )شیخ صدوق
کند که بدون آن   به سیره حضرت یوسف و امام علی)ع( استناد می، اضطرار در همکاری با حاکم جور

(. البته خود 11، 03ص، .ق: ج5021، ود )سید مرتضیاقامه حق و دفع باطل عملی نب، همکاری موقت
سید مرتضی و نیز شیخ طوسی جواز همکاری با حکومت جور را به عدم ایجاد خلل در واجبات الهی و یا 

(. این مبنای منطقی را غالب فقهای بعدی 313تا: ص  بی، دانند )شیخ طوسی  ارتکاب محرمات مشروط می
 (.001ص، 3ق: ج5020، اند )محقق کرکی  نیز پذیرفته و به آن فتوا داده

کند که انقالب اسالمی   بر این نکته تاکید می، آنتونی گیدنز ضمن تاکید بر وجود ُبعد انقالبی اسالم
ی   های غربی و شرقی بر بیرون راندن دین از حوزه  ایران در حالی با تکیه بر دین محقق شد که همه نظریه

: 5305، خواندند )گیدنز  ها می  کردند و اساس دین را افیون توده  می مسائل اجتماعی و سیاسی پافشاری
 (.151ص

تبع آن جمهوری اسالمی مطرح  نگرانه نسبت به انقالب اسالمی و به نکته مهمی که در نگاه آینده
از چه پشتوانه ، ی مطلوب که همان تمدن نوین اسالمی باشد  این است که برای رسیدن به نقطه، گردد  می
به عنوان مشرب فلسفی « حکمت متعالیه»توان گفت که   شود؟ در پاسخ می  ری و فلسفی بهره گرفته میفک
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های نظری انقالب اسالمی   های بنیان  کند و به عنوان یکی از ساحت  انقالب اسالمی نقش مهمی را ایفا می
، با یک بینشی همراه است گیرد و از آنجایی که هر کنشی  در کناِر اخالق سیاسی و فقه سیاسی قرار می

های نظری حرکت امام خمینی را فراهم آورده و تأسیس جمهوری اسالمی نگاهی صرفًا   حکمت متعالیه الیه
، شناسی در ُبعد هستی، بلکه از طریق حرکت جوهری که یکی از ابتکارات مالصدرا است، فقهی نیست

سازی مبتنی بر   هوری اسالمی در قالب نظامجم، رو بیند. از اینجهان را یکپارچه در جهش و حرکت می
باشد که زیرمجموعه و حوزه عملی انقالب اسالمی است که یک فقیه عارف و فیلسوف   حکمت متعالیه می

از مبنای معرفتی و فلسفی خویش به حوزه عمل رسیده و در سفر چهارم خویش )سفر فی الخلق بالحق( 
باشد. در   نگرد که ثمره آن جمهوری اسالمی می  ها می  وازم آنبا نگاه الهی به خصوصیات خالیق آثار و ل

واقع جمهوری اسالمی با هدایت عملی در راستای تحول فرهنگی جهت رسیدن و تحقق بخشیدن به 
 انقالب اسالمی در تمامی ابعاد آن تحقق یافته است.

ی عمل   بینی به عرصه جهان آبشخور فلسفی انقالب اسالمی ایران که توسط امام خمینی از یک، بنابراین
فلسفه صدرایی است که امام خمینی در گفتگو با حسنین هیکل مصری که از ایشان ، سیاسی منجر شد

کند کدام شخصیت جز پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( و کدام کتاب غیر از قرآن بر شما اثرگذار   سوال می
شاید بتوان گفت در ، های زیادی ما داریم  تاباحتیاج به تأمل دارد.ک»فرمایند:   به صراحت می، بوده است

از فقه: جواهر. علوم اسالمی ما خیلی غنی هستند. خیلی کتب ، از کتب اخبار: کافی، فلسفه: مالصدرا
(. حقیقت تأسیس انقالب 35.: ص1ج، 5330، )امام خمینی« توانم برای شما احصاء کنم  داریم. نمی

رساند که حکومت   خود آنجا به اوج می« بنیان مرصوص»تاب الله جوادی آملی در ک  اسالمی را آیت
اسالمی متشکل توسط امام خمینی را مبتنی بر اسفار اربعه مالصدرا دانسته و امام خمینی را قهرمان آن لقب 

الخلق بالحق( آن است. ایشان بر این نظر است که   داده که انقالب اسالمی محصول سفر چهارم )سفر فی
کوشید تا دین را از صفحه کتاب درآورد   مهندس اسالمی و هم معمار اسالم بود. ایشان می امام خمینی هم

ساختمان ، شناسی و در صفحه جامعه پیاده کند. امام خمینی معماری بود که بر اسلوب هندسه اسالم
)جوادی  «های آن را چونان بنیان مرصوص ساخت  افکند و به پایان رساند و دیوارها و سقف  عظیمی را پی

 (. 31ص :5331، آملی
به وقوع ، انقالب اسالمی براساس حرکت جوهری که سمبل حکمت متعالیه مالصدرا است، رو از این

وضع آرمانی را در ، شدن را هم به همراه دارد. درست است که فیلسوف، پیوست. البته حرکت در دل خود
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طبیعتًا باید در مسیری به این سمت و سو حرکت اما ، گیرد و نگاه هنجاری به مطلوب خودش دارد  نظر می
رسد یا به سوی مقصدی باید حرکت کند.   شود و به مقصدی می  کند. در واقع حرکت از مبدأیی آغاز می

گیری و هم پیروزی انقالب اسالمی به   شدن را به همراه دارد. هم شکل، افتد. بنابراین  طبیعتًا شدنی اتفاق می
گیرد به نوعی نهادهایی است که ناشی از حرکت جوهری   ایی هم که شکل مینوعی شدن است. نهاده

 کند.   عارف و فقیهی است که این مسیر را هدایت می، های انقالبی به رهبری حکیم  ارادی انسان
 شود. اشاره می، های اعتقادی شیعه که ماهیت انقالبی دارند  در ادامه به برخی از آموزه

 . امامت0-3-0

اعتقاد به ، پروراند و آن اصل  شیعه به امام معصوم)ع( در درون خود یک اصل انقالبی را میاعتقاد 
های غیرمأذون   معصوم در زمان معصوم و غاصبانه بودن همه حکومت  های غیر  نامشروع بودن همه حکومت

های   حکومتتواند   عنصری انقالبی است که در صورت فعلیت می، در دوران غیبت است. این اصل بالقوه
(. این موضوع را ..: ص5330، های مطلوب را جایگزین نماید )حسینیان  نامشروع را سرنگون و حکومت
نخستین کسانی هستند که تفکر ، شیعه»گوید:   کاماًل درک کرده و می، ماوردی نویسنده معروف سّنی

روح انقالب را با ، های شیعه  نظریهانقالبی و پرچم قیام را در اسالم بر ضد طغیان به دوش کشیدند و همواره 
های   آن را به اعتراض نسبت به هیأت، خود همراه داشت. عقیده به امامت که شیعه بدان سخت ایمان داشت

داشت و این حقیقت در سرتاسر تاریخ شیعه مشهود است.   ها وامی  گیری در برابر آن  حاکم و باالخره به جبهه
مگر آنکه امام ، غاصب و ظالم است، به هر شکل و در هر قالبی که باشد ها هر حکومتی  ی آن  به عقیده

زمام حکومت را در دست گیرد. به همین دلیل بوده که شیعیان به طور مداوم در ، معصوم)ع( یا نایب آن
، زنجانی)عمید « کردند  گرفتند و نه آنان را رها می  نه آرام می، بردند  قلب جریان انقالبی مستمر به سر می

 (. ..5: ص5335

 . عدالت0-3-2

مفهوم سیاسی_ اجتماعی ، شود  تعاریف مختلفی از عدل ارائه شده است. آنچه به این بحث مربوط می
گیرد. شهید مطهری یکی از انواع عدل را اینگونه   در مقابل ظلم قرار می، عدل است. عدل به این معنا

حق او را. معنی ، حق حقوق افراد و اعطاء کردن به هر ذیعدل عبارت است از رعایت »کنند:   تعریف می
یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید آن را ، حقیقی عدالت اجتماعی بشری
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ساز   همواره زمینه، (. پذیرش اصل عدل02ص، 5: ج5301، )مطهری« همین معنی است، محترم بشمارند
 در میان شیعیان بوده است.خواهانه  های عدالت  حرکت

 طلبی . روحیه شهادت0-3-3

اند.   ها به دست دشمنان مقتول یا مسموم شده  بینیم که تمامی آن  با مروری بر تاریخ زندگانی ائمه)ع( می
این ارزش بزرگ با نام حسین بن علی)ع( در فرهنگ سیاسی تشیع آمیخته شده و شیعیان لقب سیدالشهداء 

خون گرم و ، زیرا شهید با ایثار قطرات خونش در پیکر جامعه، دانند  تر می  ری مناسبرا برای هر کس دیگ
 :5335، دارد )عمید زنجانی  کند و سدها و موانع را برمی  اندازد و راه خدا را باز می  ای را به جریان می  زنده
ت تشویق اسالم به جهاد به عل، مسلمان  شناسان غیر (. شاید به همین جهت بوده که بسیاری از اسالم1ص

کنی ظلم و  با جان جهت برقراری و دفاع از حق و به علت عالقه فراوان مسلمانان برای استقرار عدل و ریشه
مسلمانان را بنیادگرا و آیین اسالم را ، جانبه رهبران اسالمی و امت اسالمی در صلح به علت فداکاری همه

  (.531ص ،5: ج5330، کنند )عزتی  دین شمشیر معرفی می

 . جهاد0-3-0

جهاد ، گری در شیعیان بوده است. در اسالم  یک مبنای قویًا اعتقادی برای تهییج روح انقالبی، جهاد
ای که یکی از درهای   به گونه، باشد و برای آن اجر فراوانی در نظر گرفته شده است یکی از واجبات می

های شیعه آنقدر آشکار است که   انقالبی آموزهرویکرد ، باشد. نتیجه آنکه بهشت مخصوص مجاهدان می
کنند   معرفی می« مکتب انقالبی»یا « اصحاب مذهب ثوری»شیعه را ، افرادی چون جورج جرداق مسیحی

 (.3ص تا:  بی، )مغنیه

 . انقالب اسالمی در نسبت با جمهوری اسالمی 5

ای زودگذر   اند که انقالب پدیده  ردهپردازان انقالب چنین مطرح ک  اغلب نویسندگان جهان به ویژه نظریه
در تاریخ جوامع بشری بوده و در حقیقت برای سرنگونی یک نظام سیاسی و برپا داشتن نظامی دیگر شکل 

، پایان یافته و در واقع انقالب ها  مأموریت انقالب، گیرد و زمانی که نظام سیاسی جدید استقرار یافت  می
انقالب به معنای توسعه مشارکت سیاسی و گسترده ، دید ساموئل هانتینگتون گردد. از  خود تبدیل به نظام می

مابین نظام سیاسی حاکم و نیروهای  خارج از ساختار موجود نهادهای سیاسی است و آن ناشی از تقابل فی
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(. یک انقالب جامع و مانع دربرگیرنده نابودی نهادهای Huntington, 1968: P.264باشد ) اجتماعی می
ها به   های اجتماعی جدید و جذب آن  ها و همچنین بسیج گروه  های مشروعیت آن  ی فرسوده و پایهسیاس

های سیاسی   ارائه و پذیرش ارزش، ای از جامعه سیاسی  های سیاسی و در واقع تعریفی مجدد و تازه  فعالیت
ال سیاسی جدید و در مبارزه برای کسب قدرت توسط نخبگان فع، نو و مفاهیم جدید از مشروعیت سیاسی
(. از این دیدگاه مأموریت 11.)همان: ص باشد  تری می  تر و تازه  عین حال خلق نهادهای سیاسی قوی

انقالب با نابودی ساختار نظام قبلی و تأسیس نظام جدید پایان یافته و انقالبیون دیروز مدیران نظام جدید 
ریج از دست داده و به مدیران بوروکراتی شبیه مدیران نظام گردند و به این ترتیب روحیه انقالبی را به تد  می

 گردند.  قبل تبدیل می

تبع ماهیت  به، اما از آنجایی که رهبران انقالب اسالمی در عین تالش برای تأسیس ساختار نظام سیاسی
جهت تداوم بلکه در ، رسالت خود را با تشکیل نظام جمهوری اسالمی پایان یافته تلقی نکرده، مکتبی نظام

ها   گیری را صورت داده و فراتر از آن برخالف بسیاری از انقالب  انقالب و حتی گسترش آن تالش چشم
بلکه برای گسترش مکتب و ایدئولوژی انقالب ، هدف و آرمان انقالب را محدود به مرزهای کشور ندانسته

توان انقالب اسالمی را با   مین، به سایر نقاط جهان برای خود رسالتی جهانی و تاریخی قائل بودند
 های موجود در علوم انسانی غرب تحلیل کرد.   نظریه

های این دو تفکر  توان ریشه می، ی انقالب اسالمی تر به پدیده  با توجه به مباحث نظری و نگاهی عمیق
هنشاهی ای برای سرنگونی رژیم شا انقالب اسالمی پروژه، خوبی نشان داد. تفکری که معتقد است  را به

ترین  در کوتاه، های مردم های مردمی و با محوریت اعتقاد دینی توده ی ظرفیت بوده و توانست با بسیج همه
واژگون نماید. از ، های بزرگ زمان خود بود رژیمی را که متکی به پشتیبانی قدرت، ترین هزینه زمان و کم

ی به ارتباط جمهوری اسالمی با انقالب نیاز، با سقوط رژیم طاغوت و استقرار جمهوری اسالمی، رو این
های مادی و غیرمادی زیادی بر کشور وارد شده و  شود تا هزینه چرا که این امر باعث می، اسالمی نیست

 منافع ملی تضییع گردیده و رفاه جامعه صدمه ببیند.
یک انقالب به انقالب اسالمی به عنوان ، بهمن ..گویند با فرا رسیدن   ها می  برخی، در دیدگاه اول

نقطه پایانی راهی ، پایان رسیده و اکنون نظام جمهوری اسالمی استقرار یافته است. انقالب اسالمی
باشد که ما را به جمهوری اسالمی رسانده است. معتقدند دخالت دادن اقتضائات انقالب در مسائل  می

ای   نتیجه، مردم شده استجز مختل کردن جمهوری اسالمی که اکنون متولی حل مسائل زندگی ، نظام
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تواند تحت تاثیر رفتارهای   قانون اساسی دارد که مبنای عمِل جمعی است و نمی، ندارد. نظام
 غیرسیستماتیک قرار گیرد. 

این گروه معتقدند که انقالب اسالمی در شرایط تاریخی خاص خود رخ داد. جمهوری اسالمی به 
کند که   ای پیدا می  اقتضائات تازه، در داخل و خارج، فرهنگی با تغییر شرایط تاریخی و، عنوان مولود آن

اصالِح ، مساله اصلی جمهوری اسالمی، رو دیگر با مقتضیات زماِن انقالب اسالمی سازگاری ندارد. از این
مثابه هویِت ملی و تاریخی ایرانیان  متناسب با شرایط تازه است. از این حیث انقالب اسالمی به، آن

متناسب با شرایط تازه ، ما تالش ما باید معطوف به اصالح جمهوری اسالمی و روزآمد کردن آنباشد. ا می
ای شده باشد. ما قصد   تحوالت بعد از جنگ سرد و جهان دو قطبی و جهان رسانه، نظیر جهانی شدن

 دخالت در امور دیگر کشورها و صدور انقالب نداریم. 

زیادی از طرف روشنفکران لیبرال صورت گرفت که به تفکرات مزبور حاکی از آن است که تالش 
انقالب را متوقف و نظام سیاسی جدیدی را جایگزین نظام انقالبی کنند و ، پیروی از نظریات انقالب غربی

ضمن تشکر از مردم و رهبران جنبش )روحانیون( اعالم کرد: ، در همین رهگذر است که مهندس بازرگان
توصیه ، گیری است  د رسیده و رژیم شاه سرنگون و نظام جدید در حال شکلاینک که انقالب به اهداف خو

های درس مراجعه   ها و به کارهای خود برگشته و روحانیون هم به مساجد و حوزه  گردد که مردم به خانه  می
 (. 11.: ص.530، نمایند )محمدی

از ایران پس از انقالب طلب که هم مقتضیات انقالب و هم نیازهای نظام را « نظام -انقالب»پدیده 
ساخت که تهدیدی برای   هایی مواجه می  اجماع نظر در مدیریت قدرت و سیاست را با دشواری، نمود  می

آمد. تاکید دولت انتقالی بر تدبیرهای اداری و معمول   بقای انقالب و نظام تازه تأسیس به شمار می
، از گستره فعالیت این دولت کاست. در مقابل، انقالبی بروکراتیک در جامعه انقالبی و غفلت از ابتکارهای

مالحظات سازمانی را برای کنترل و هدایت امور ، شورای انقالب ضمن در نظر داشتن نیازهای انقالبی
دولت موقت از ابتدا با نهادهای انقالبی هماهنگی نداشت تا جایی که ، مورد توجه ویژه قرار داد. برای مثال

(. ..5: ص5313، ها قرار گرفت )بازرگان  این دولت از همان آغاز در مقابل کمیته، زرگانبه گفته مهندس با
ورزید.   اصرار می« نظام»اما دولت موقت بر پدیده ، تاکید داشت« انقالب_ نظام»شورای انقالب بر پدیده 

فرم بروکراتیک  ما معتقد بودیم که در داخل مملکت باید خارج از»گوید:   شهید بهشتی در این زمینه می
عمل کرد. اما آقای مهندس بازرگان عجیب روی این نکته تکیه داشت که همه کارها باید درکانال بروکراتیک 
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ما خیلی ضربه خوردیم ... ما معتقدیم که این ملت امروز به کارهای بنیادی و ، پیش برود. به همین دلیل
 (. 5230ص :5330، ضربتی احتیاج دارد )واحد فرهنگی بنیاد شهید بهشتی

ای از اسالم ناب محمدی)ص( است که با رهبری  جلوه، انقالب اسالمی، تفکر دوم معتقد بود
رژیم طاغوت را سرنگون کرد و جمهوری اسالمی را در ایران ، مرجعیت عام جهان تشیع یعنی امام خمینی

ناپذیر و  گسست، بنیادین، وثیقارتباط میان جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی ، رو گذارد. از این بنیان 
حکومتی است که هویت دینی ، ای که جمهوری اسالمی بدون انقالب اسالمی به گونه، باشد همیشگی می

 تواند نمایشگر حکومت مسلمانان باشد و نه حکومتی اسالمی. از آن سلب شده و در بهترین حالت می
انقالب اسالمی  علت مبقیه هم هست. ،همان طوری که مذهب شیعه علت محدثه انقالب و نظام بود

منجر به تأسیس جمهوری  13در سال  های اسالمی و شیعی  یک فرایند تدریجی است که منبعث از آموزه
نظام جمهوری اسالمی ، اسالمی شده و این فرآیند تا تحقق تمدن نوین اسالمی ادامه دارد. در این راستا

 متکفل تحقق اهداف انقالب اسالمی است. 
ترین دستاوردهای   شک انقالب اسالمی دستاوردهای خرد و کالنی را داشته است که از جمله مهم  بی

ترین رسالت جمهوری اسالمی نیز   باشد و مهم تأسیس نظام جمهوری اسالمی می، انقالب اسالمی
مقدم بر ، نه تنها از حیث زمانی، سازی تحقق اهداف انقالب اسالمی است. انقالب اسالمی زمینه

 بلکه مقدمه آن نیز است. ، باشد جمهوری اسالمی می
اش جدا باشد. آنچه در مقدمه   تواند از مقدمه  مقدمه بودن به این معناست که جمهوری اسالمی نمی

گسسته و ، ارتباط بین جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی، رو المقدمه جاری است. از این  در ذی، آمده
انقالب ، همواره تعامل وجود دارد. به این معنا، می و انقالب اسالمیبین جمهوری اسال، منقطع نیست

علم و نظایر ، عدالت، حکومت، مردم، دینداری، باشد بر نحوه فهم از دین یک توافق جمعی می، اسالمی
نه ، تاسیس شده است. انقالب اسالمی، آن که جمهوری اسالمی برای به اجرا در آمدِن این توافق عمومی

این نظام را با هویت این انقالب ، ها و جوامع  بخش جمهوری اسالمی بوده و دیگر ملت هویتتنها 
کند که برای حل   مثابه یک منبع معرفتی برای جمهوری اسالمی نیز عمل می بلکه همچنین به، شناسند  می

 مسائل جمهوری اسالمی باید به آن مراجعه کرد. 
ای مقدماتی برای رسیدن به   مرحله، ناست که انقالب اسالمیمقدمه بودن به این مع، به بیانی دیگر

بلکه آرمانی است که اکنون ، جمهوری اسالمی بوده و جمهوری اسالمی در اینجا نه یک نظام سیاسی
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بلکه تالش برای تحقق این آرمان ، نه انقالب اسالمی، امکان تحقق یافته است. به این معنا آنچه اصل است
یل حکومت اسالمی یا حکومت عدل است. نتیجه تالش همه صالحان و علما و همه باشد. آرمان تشک می

دستیابی به چنین فرصت استثنایی برای تحقق احکام خداوند و ، از صدر اسالم تاکنون، مجاهدان راه حق
های حقه پیغمبرش بوده و از این باالتر همه ائمه معصومین)ع( به دنبال فرصتی برای تأسیس یک   وعده
زنده بودِن انقالب اسالمی در تحقق این آرمان ، اند. به این معنا  مت و نظامی برای برقراری عدل بودهحکو

الزمان)عج(   صاحب، است. آرمان جمهوری اسالمی تحقق کامل این آرمان یا ظهور صاحب اصلی آن
خواهد بود. ما در  وگرنه همواره ناقص، شود و تالش ما تنها گامی رو به جلو در این مسیر است  ممکن می

ایم و باید به وظیفه خود عمل کنیم   لحظه تاریخی خاصی از مسیر تحقق اهداف انقالب اسالمی قرار گرفته
سازی برای تحقق آرمان جمهوری اسالمی که همان تمدن  و وظیفه ما تحکیم و البته اصالح و نیز زمینه

 باشد.   می، نوین اسالمی است
اجتماعی است که بنیاِن جامعه را « نهضِت »و « شدن»نوعی ، ت متعالیهانقالب اسالمی براساس حکم

سیاسی و « نهاد»و « بودن»نوعی ، اّما جمهوری اسالمی، کند ای دیگر را بنا می ریزد و جامعه درهم می
همه مناسبات و ، رسد شود. وقتی انقالب اجتماعی از راه می دار تدبیر جامعه می حکومتی است که عهده

نظام ، انقالب های آفریدن ها و و از جمله ساختن، ریزد تا از نو بسازد و بیافریند هم می را بهمعادالت 
آورد که  نظامی را درپی می، دلیل ماهّیت اسالمی خویش سیاسی است. روشن است که انقالب اسالمی به 

 .مستقل ازآن نیستوابسته است و « شدن»به جهت ، «بودن»یعنی نوع ، متعهد به اسالم باشد، آن نیز
جمهوری »، «جمهوری»چند نظر دیگر نیز پیشنهاد شد: ، بر الگوی جمهوری اسالمی  اگرچه افزون

آزاد ، که مردم را در انتخابات اّما رهبر انقالب در عین این«. جمهوری دموکراتیک اسالمی»، «دموکراتیک
رفتن انقالب   معنی از دست  به، میای به جز جمهوری اسال ولی تصریح کرد که انتخاب هر گزینه، گذارد

مخالف خود ، خواهد بود. نخستین استدالل ایشان این بود که کنار نهادن اسالم از نظام سیاسی آینده
 کار بردنکه به مستقر باشد. دیگر این« حکومت غیراسالمی»، خواهد بر جامعه است و اسالم نمی« اسالم»

من رأی به جمهوری اسالمی »ابستگی فرهنگی ما است: زدگی و و نشانه غرب، «دموکراسی»اصطالح 
نه یک کلمه زیاد! ، نه یک کلمه کم، و از شما تقاضا دارم که رأی به جمهوری اسالمی بدهید، دهم می

م می« جمهوری»شان از  جات جمهوری اسالمی! آنها که در نوشته یعنی اسالم نه!  -جمهوری فقط  -زنند  د 
[ آنها که ...جمهوری اسالمی نه! ]، یعنی جمهوری غربی، گویند می« تیکجمهوری دموکرا»آنهایی که 
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ها را به  و این حرف« دموکراتیک»و « مّلی»نویسند و  چیز می، اند و برخالف اسالم های مسموم را گرفته قلم
امروز »(. ایشان بر این باور بود که: 313ص ،1 : ج5330، )امام خمینی« از آنها نپذیرید!، آورند میان می

[ ...آنها که اصرار دارند اسالم را از ]«! جمهوری اسالمی»همان شعار اسالمی باشد: ، باید شعار
 [ یا...را بر این عبارت اضافه کنند ]« دموکراتیک»خواهند کلمه  [! آنها که می...کنار بگذارند ]، جمهوری

الگوهای ، در نظر ایشان (.315ص )همان:« و خائن عامدند یا، کنند فهمند چه می و نمی جاهل هستند
[ جمهوری ...وپا افتادند که ] اینها به دست»غلط هستند: ، از اساس، سیاسی رقیب که پیشنهاد شده بودند

]یعنی نظام آینده[ جمهوری مطلق باشد یا جمهوری دموکراتیک یا ، خلل واقع بشود، اسالمی در آن
جمهوری اسالمی ]درست است[. من رأی ، استجمهوری اسالمی دموکراتیک! ]اّما[ همه اینها غلط 

، شان هدر برود دهم و از مّلت تقاضا دارم که نگذارند خون جوانان خودم را به جمهوری اسالمی می
نگذارند آزادی که ، از بین برود، اند دست آورده  نگذارند استقاللی که به، نگذارند اجانب رخنه پیدا کنند

نه یک حرف کم ، نه یک حرف زیاد، اسالمی [ به جمهوری...وبشود. ]اق مبّدل به اختن، دست آمده است به
 (.313ص )همان:« ]رأی بدهند[

البته نگاه غیر دقیق و عوامانه اغلب مردم و غیر متخصصان که هیچ تفاوتی میان انقالب اسالمی و 
رفتارهای مسئوالن های بسیار زیادی دارد. مثاًل تمام اقدامات و   آسیب، جمهوری اسالمی قائل نیستند

، اگر اشتباهی از یکی از مسئوالن سر بزند، شود. بنابراین به انقالب ارتباط داده می، جمهوری اسالمی
زیرا معتقدند که این تضعیف انقالب است. از ، دانند نقد و اعتراض را جایز نمی، کسانی که انقالبی هستند

اسالمی نسبت داده و زبان به دشنام و ناسزاگویی به  طرف دیگر مخالفان انقالب نیز این خطا را به انقالب
 .کنند که این هر دو اشتباه است انقالب باز می

 گیری  . نتیجه6

تری است.   دهد که انقالب اسالمی از جمهوری اسالمی مفهوم عام  های پژوهش حاضر نشان می  یافته
ی محدود به آن نیست. چرا که انقالب اما انقالب اسالم، باشد پایگاه انقالب می، نظام جمهوری اسالمی

ولی قرار نیست در ، ای الهی است که اگرچه مردم ایران و جمهوری اسالمی آن را تحقق بخشیدند  خواسته
این ساختارها محدود بماند. انقالب اسالمی جریان حقی است که به راه افتاده و جدا شدن ملت ایران و 

ن از این مسیر ممکن است سرعت حرکت این جریان را جمهوری اسالمی از این جریان و خارج شد
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 تواند به طور کلی مانع این حرکت شود.  اما نمی، کاهش بدهد
اّما مسأله این ، بود« حکومت عدل اسالمی»یا « حکومت اسالمی»دنبال برقراری   انقالب اسالمی به

و « ها شکل»انند و م ثابت نمی، های زندگی انسان همه حوائج و ضرورت، است که در طول زمان
خوش تحّوالت  دست، عنوان یک صورت و شکل  نیز به« نوع حکومت»از جمله ، کنند تغییر می، «ها قالب»

، قلمداد کرد« حکومت اسالمی»را شکل و صورت امروزین « جمهوری اسالمی»باید ، رو شود. از این می
ن یابدتحّقق ، «نظام سیاسی»بخواهد در قالب یک « اسالم»یعنی چنانچه  در این زمانه و متناسب ، و تعیُّ

تفاوت بین انقالب اسالمی با جمهوری ، بنابراین .پذیرد را می« جمهوری اسالمی»هندسه ، با شرایط آن
کند   اسالمی از نوع تفاوت بین محتوا و قالب است. انقالب اسالمی محتوا و ساختار درونی را مشخص می

 این ساختار درونی است.و جمهوری اسالمی قالب و شکل اجرایی 

 . پیشنهادها7

توان از طریق مراحل تشکیل زنجیره تمدن نوین   نسبت میان انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی را می
، «استقرار دولت اسالمی»، «گیری نظام اسالمی شکل»، «وقوع انقالب اسالمی» اسالمی بررسی کرد:

انقالب »دوگانه ، انداز شود در این چشم  یشنهاد میپ«. ایجاد تمدن اسالمی»، «برپایی جامعه اسالمی»
 توسط محققین مورد واکاوی قرار گیرد.« نظام جمهوری اسالمی»و « اسالمی
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