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چيستي انقالب اسالمي و نسبتسنجي آن با جمهوري اسالمي
از ديدگاه امام خامنهاي(مدظلهالعالي)
محسن محمدي

الموتي

چکيده
تحقّق اهداف انقالب اسالمي ،مستلزم فهم نظري دقيق و عالمانة مسئوالن ،نخبگان و آحاد مردم از
ماهيّت و چيستي انقالب اسالمي و نسبت آن با جمهوري اسالمي است .تعابير و خوانشهاي متعدّدي
در اين موضوع از سوي صاحبنظران در جامعة نخبگاني کشور ارائه شده که باور و ابتناء به هريک از
آنها ،تأثيرات مهم و اساسي در جهتگيريها و سياستهاي آينده نظام در مسير تحقّق اهداف انقالب
اسالمي برجاي خواهد گذارد .نظر به نقش و جايگاه مهم واليتفقيه و رهبري جامعه اسالمي ،اين مقاله
ميکوشد ماهيّت و چيستي انقالب اسالمي و نسبت بين انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي را از ديدگاه
امام خامنهاي(مدّظلّهالعالي) تبيين نمايد .نتايج حاصل از تحقيق که پس از برّرسي ديدگاههاي موجود،
مباني فلسفي و تحليل محتواي بيانات امام خامنهاي به دست آمد ،نشان داد که از ديدگاه ايشان ،انقالب
اسالمي حرکتي مستمر ،بالنده ،پيشرونده و رو به کمال با مجموعهاي از آرمانها و ارزشهاي واالي
اسالمي و انساني است که از جمهوري اسالمي جدا نبوده و بين اين دو رابطة همزيستي از نوع روح و
جسم وجود دارد .بدين معنا انقالب اسالمي با پيروزياش پايان نيافته و مثل روح در کالبد نظام
جمهوري اسالمي به حيات خود ادامه ميدهد.

کليدواژهها:

انقالب اسالمي ،جمهوري اسالمي ،دولت اسالمي ،تمدّن نوين اسالمي ،امام خامنهاي.

 استاديار گروه علوم سياسي مجتمع آموزش عالي شهيد محالتي ()m_alamooti@yahoo.com
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مقدمه
نظام جمهوري اسالمي ايران در حالي حيات چهل سالة خود را تجربه ميکند که به رغم توفيقات
فراوان در عرصههاي متعدد حکومتداري ،تا رسيدن به افقهاي آرماني فاصلة زيادي دارد .تحقّق
اهداف انقالب اسالمي مستلزم طي مراحل متعددي است که در همه آنها مي بايست ارزشها و
آرمانهاي انقالب اسالمي به عنوان حرکتي مستمر ،پيشرونده و بالنده ،ساري و جاري باشد .اين
مهم ميطلبد تا در خصوص ماه ّيت و چيستيِ انقالب اسالمي و نسبت آن با جمهوري اسالمي،
فهم صحيح و واقعبينانهاي در ميان مسئوالن ،نخبگان و در نتيجه آحاد مردم حاصل شود.
تعاريف و تعابير مختلفي از ماهيّت و چيستيِ انقالب اسالمي و خوانشهاي متعدّدي دربارة
نسبت انقالب اسالمي با جمهوري اسالمي توسّط صاحبنظران و انديشمندان ارائه شده است.
برخي گزارهها نگاه حدّاقلي به انقالب داشته و ماهيّت آن را صرفاً در دگرگونيِ هيأت حاکمه
دنبال نموده و تفاوتي ميان ماهيّت انقالب با ساير تحوّالت ،نظير کودتا ،شورش و ...قائل نميشوند
(.)Eckstein, 1965: 133
برخي ديگر با نگاه حدّاکثري ،دگرگوني بنيادين در ساختارهاي گوناگون جامعه را مترادف
انقالب ميدانند ).(Huntington, 1968: 264

عدّهاي آن را مقولهاي منفي قلمداد نموده که حاصلي جز خشونت ،بينظمي و گسترش انواع
آسيبهاي اجتماعي در جامعه ندارد (آرنت )1381 ،و نهايتاً برخي ديگر انقالب را مقولهاي مثبت
قلمداد نموده که ميتواند موجب تکامل و تعالي يک ملت گردد (مطهري.)31 :1397 ،
در خصوص رابطة انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي نيز برخي با اين باور که انقالبها،
پديدههايي زودگذر در تاريخ جوامع بشري هستند ،مأموريّت انقالب اسالمي را با استقرار نظام
جمهوري اسالمي پايان يافته تلقي ميکنند و معتقدند ،مقتضيّات زمان انقالب اسالمي با جمهوري
اسالمي متفاوت بوده و برخي اصول قانون اساسي براي يک کشور تازه انقالبي ،اصلي طبيعي است
(سريعالقلم .)236 :1384 ،در سوي مقابل ،برخي انقالب اسالمي را از جمهوري اسالمي جدا نميدانند
و تفاوتي ميان اين دو مقوله قائل نميشوند (محمّدي.)256-251 :1382 ،
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آشکار است ،باور و ابتناء سياستگذاران ،نخبگان و آحاد ملّت به هريک از آراء و نظرات پيش
گفته ،تأثيرات اساسي و مهمي در هدفگذاري ،جهتگيري و اجراي سياستهاي کالن داخلي و
خارجي و تحقّق اهداف و آرمانهاي نظام برجاي خواهد گذارد.
نظر به تفاوت و تعارض ديدگاهها و آراء در موضوع مورد بحث ،ديدگاه حضرت امام خامنهاي
با توجّه به نقش و جايگاه مهّم واليتفقيه و زعامت و رهبري جامعة اسالمي و همچنين اشراف
ايشان بر ماهيّت و نيازهاي انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي و شرايط داخلي و بينالمللي،
چهارچوب بسيار مناسبي براي فهم درست و دقيق از موضوع در جامعة نخبگاني کشور و در ميان
تصميمگيرندگان و مسئولين نظام و همچنين مردم خواهد بود .از اين رو ،ماهيّت و چيستيِ
انقالب اسالمي و نسبت آن با جمهوري اسالمي از ديدگاه مقام معظم رهبري مسئله اساسي مقاله
حاضر ميباشد .بدين منظور محقّق ميکوشد به روش توصيفي تحليلي ،پس از برّرسي و مرور
مختصر ديدگاههاي موجود ،به مباني و خاستگاه ديدگاه امام خامنهاي اشاره نموده و با تحليل
محتواي بيانات امام خامنهاي ،ماه ّيت و چيستيِ انقالب اسالمي و نسبت آن را با جمهوري اسالمي
تبيين نمايد.

الف -مروري بر ديدگاههاي موجود
به منظور فهم دقيقتر ديدگاه امام خامنهاي در موضوع پژوهش ،الزم است به طور اجمالي به
گزارههاي موجود دربارة مفهوم انقالب ،انقالب اسالمي و نسبت انقالب اسالمي با جمهوري اسالمي
اشاره کنيم .انقالب از نظر لغت به معناي تغيير ،تحوّل ،برگشتگي و تبديل است و در اصطالح،
هريک از انديشمندان داخلي و خارجي متناسب با ديدگاه خود دربارة انقالب توضيحاتي دادهاند.
در مجموع ويژگيهايي نظير نارضايتي عميق از وضع موجود ،ظهور و گسترش ايدئولوژيهاي
جديد و جايگزين ،گسترش روحيّة انقالبي ،رهبري و نهادهاي بسيجگر به عنوان وجه مشترک
درتعريف انقالب در نظرگرفته ميشود (عيوضي19 :1395 ،و.)26
در همين راستا ميتوان تعاريف موجود دربارة انقالب را به دو بخش حداق ّلي و حداکثري
تقسيم نمود .طبق تعريف حداقلّي ،هر نوع تغيير و تحوّل سياسي -اجتماعيِ حاکم بر جامعه نظير
کودتا ،شورش و ...بدون توجّه به نوع و جهت تغيير يا تغيير ارزشهاي جامعه ،انقالب تلقّي ميشود
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(جمعي از نويسندگان .)11 :1396 ،به عنوان نمونه ،از ديدگاه تدا اسکاچپول ،انقالب سياسي با تغيير
حکومت ،بدون تغيير در ساختارهاي اجتماعي همراه است .از اين منظر ،انقالب ميتواند سياسي
و اجتماعي باشد و حتي جابهجايي حاکمان نوعي انقالب به حساب آيد (ملکوتيان .)123 :1388 ،در
تعريف حداکثري ،انقالب ،حرکتي مردمي است در جهت تغيير سريع و بنيادين ارزشها و باورهاي
مسلط ،نهادهاي سياسي ،ساختارهاي اجتماعي ،رهبري ،روشها و فعاليتهاي حکومتي يک جامعه
که توأم با خشونت داخلي باشد (جمعي از نويسندگان .)12 :1396 ،به عنوان نمونه ،ساموئل هانتينگتون
انقالب را يک دگرگوني سريع ،بنيادين ،و خشونتآميز داخلي در ارزشها و اسطورههاي مسلط
جامعه ،نهادهاي سياسي ،ساختار ،رهبري ،فعاليّتهاي حکومتي و سياستهاي آن ميداند
(عيوضي .)21 :1395 ،اين ديدگاه ،هر تغييري را معادل انقالب نميداند و معيارهاي يک انقالب
سياسي و اجتماعي را از هم تفکيک ميکند .در اين پيوند ميتوان گفت انقالب ،از ويژگيهايي
چون جهانبيني و ايدئولوژي انقالبي ،روحيّه انقالبي ،رهبري و ساختارهاي جهادمحور و بسيجگرا،
رويکرد تغيير زيربنايي در ساختارهاي رسمي اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و اقتصادي برخوردار است
که آن را از ساير تحوّالت و خشونتهاي سياسي مدني متمايز ميکند .در ذيل اين ديدگاه ،تعريف
ظم انقالب قرار ميگيرد (جمعي از نويسندگان.)13 :1396 ،
انديشمنداني چون شهيد مطهري و رهبر مع ّ
مقام معظم رهبري ،انقالب را دگرگوني بنيادين ميدانند که پايههاي غلط را برچيده و پايههاي
درست برجاي گذاشته ميشود ( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3053شهيد
مطهري نيز انقالب اجتماعي را شورش ،عصيان و طغيان عليه نظم حاکم موجود براي برقراري
يک وضع و يک نظم ديگر مطلوب ميدانند (مطهري.)31 :1397 ،
از سوي ديگر ،بيشتر نظريّههاي انقالب ،مبتني بر برّرسي تعداد معدودي از انقالبهاي
معاصراند .طبيعي است که به دليل تفاوتهاي ماهوي بين انقالبها نميتوان نتيجة به دست
آمده از برّرسي تعداد معدودي از انقالبها را به آساني به همه آنها تعميم داد .نظريههاي کرين
برينتون ،آلکسي دوتوکويل ،جيمزديويس ،تدا اسکاچپول و ساموئل هانتينگتون از اين نوعاند.
برخي ديگر از نظريّههاي انقالب مانند نظريّة مارکسي ،انقالب تحليل خود را برپايه عقايدي
نادرست يا غيرمعتبر دربارة انسان ،جامعة انساني ،دولت و تاريخ بشري بنا کردهاند که در صورت
ارتباط تنگاتنگ اين نظريّهها با اين مباني ،اين نظريّهها نيز غيرمعتبر خواهند بود .از اين منظر،
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بخش درخور توجّهي از آثار و نوشتهها دربارة رخداد انقالب اسالمي دقيق ًا بر مبناي يکي از
نظريّههاي پيش گفتة انقالب بنا شدهاند .بنابراين نقاط ضعف اين نظريّهها ،تحليل دربارة انقالب
اسالمي ايران را نيز خدشهدار کرده است (ملکوتيان.)28 :1394 ،
در خصوص نسبت بين انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي متأثّر از نوع نگاه و تعاريفي که از
انقالب اسالمي به ويژه مسئلة استمرار انقالب اسالمي وجود دارد ،ديدگاههاي متعددي شکل
گرفته است که در يک تقسيمبندي کلي به شرح زير است:
-1جداانگاري :اين ديدگاه ،انقالب اسالمي را به عنوان يک حادثه و واقعه در نظر ميگيرد و
معتقد است با فرار رسيدن  22بهمن  1357و سقوط رژيم پهلوي ،انقالب اسالمي به پايان رسيد
و در  12فروردين  1358نظام جمهوري اسالمي استقرار يافت .بر اين اساس ،انقالب اسالمي پايان
روندي است که به تاسيس جمهوري اسالمي منتهي شده است.
اين ديدگاه ،متأثّر از نگاهي است که انقالبها را پديدههايي زودگذر در تاريخ جوامع بشري
ميداند که براي سرنگوني يک نظام سياسي شکل ميگيرند و زماني که نظام سياسي جديد
استقرار يافت ،مأموريّت انقالب پايان يافته و انقالب تبديل به نظام ميگردد (محمدي.)240 :1382 ،
لذا بر اساس اين ديدگاه ،انقالب اسالمي به پايان رسيده و يک نظام تأسيس شده است و
الزم است مانند يک نظام سياسي متعارف و نه انقالبي عمل کند .در اين فرض ،گروهي هستند
که بيان ميکنند بايد سياستهاي اعالمي ،انقالبي باشد اما سياستهاي اعمالي ،پراگماتيک و
عملگرايانه باشد .اما گروهي نيز معتقدند که حتي شعارها نيز نبايد انقالبي باشد

(جهانبين،

 :95/11/12خبرگزاري فارس).
از اين منظر بايد تفکيکي ميان انقالب اسالمي به معناي آرمانهاي بلند و جهاني آن و
جمهوري اسالمي به مفهوم نظام سياسي دولت ملّت قائل شد و موضوع اصلي را بايد جمهوري
اسالمي و مسائل مبتالبه آن دانست .از اين ديدگاه ،مقتضيات جمهوري اسالمي با انقالب اسالمي
متفاوت است .انقالب اسالمي تاريخي دارد که با وقوع تغييرات جهاني به سرآمده و اکنون بايد
تالش ما معطوف به ساختن جمهوري اسالمي به مثابه الگويي براي ساير کشورهاي منطقه باشد.
اگر برخي اصول انقالب با روندهاي حاکم بر دنيا تعارض يابد ،اقتضاي روزآمد بودن اين است که
از آن اصول به نفع الگوسازي صرفنظر کنيم .انقالب ،مبتني بر شور و احساس است ولي نظام
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عقالنيّت ميطلبد .دخالت دادن اقتضائات انقالب در مسائل نظام باعث بينظمي و مختل کردن
جمهوري اسالمي ميشود که متولي حل مسائل زندگي مردم شده است .مسئلة اصلي در اين
ديدگاه ،نوسازي و اصالح جمهوري اسالمي متناسب با شرايط تازه است

(زائري در:

.)92/9/22 ، http://namehnews.ir
از سوي ديگر ،برخي قائلين به اين ديدگاه را ،گروههاي سياسي معارض جمهوري اسالمي
ايران نظير مارکسيستها ،منافقين و نهضت آزادي تشکيل ميدهند که معتقدند اگرچه انقالب
اسالمي پذيرفتني و صحيح بوده اما از يک مقطعي به بعد ،جمهوري اسالمي دچار انحراف شده
است .اين مقطع تاريخي زماني است که اين گروههاي سياسي جايگاه خود را در جمهوري اسالمي
از دست دادهاند .برخي ديگر که عمدتاً بعد از فتنه سال  88عليه کشور دست به شورش زدند،
معتقد بودند که براي بازگرداندن جمهوري اسالمي به مسير انقالب اسالمي دست به کار شدهاند
و به همين دليل از دوران طاليي حضرت امام سخن گفته و کاريکاتوروار از سبک مبارزاتي انقالب
اسالمي تقليد ميکردند (ردادي در.)96/6/12 ،www.stnews.ir :

 -2انقالب اسالمي مقدّمة جمهوري اسالمي :از اين منظر انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي
از يکديگر جدا نيستند و به مثابه مقدّمه و ذيالمقدمه هستند .به عبارت ديگر ،انقالب اسالمي
مقدّمة جمهوري اسالمي به عنوان ذيالمقدّمه است و بين اين دو رابطه رفت و برگشت وجود
دارد .بدين معنا که انقالب اسالمي يک توافق جمعي بر نحوة فهم از دين ،دينداري ،مردم،
حکومت ،عدالت و نظاير آنها است که بايد مبناي حل مسائل جمهوري اسالمي و تعيين راهبردهاي
آن باشد .بدين منظور ،جمهوري اسالمي براي به اجرا درآوردن اين توافق عمومي تأسيس شد.
در جمهوري اسالمي ميتوان روشهاي تحقق آن توافق عمومي را بهبود بخشيد و يا با روشهاي
تازه جايگزين نمود اما نميتوان خود آن توافق عمومي را تعويض و جابه جا کرد .بنابراين ،انقالب
اسالمي نه تنها هويّتبخش جمهوري اسالمي است بلکه به مثابه خمرة معرفتي براي جمهوري
اسالمي عمل ميکند که براي حل مسائل بايد به آن مراجعه کرد .زندهبودن انقالب اسالمي نيز
به همين دليل يعني به واسطة رجوع به آن براي حلّ مسائل مبتالبه جمهوري اسالمي است.
از سوي ديگر ،مقدمّه بودن انقالب اسالمي به اين معناست که جمهوري اسالمي در اينجا نه
فقط يک نظام سياسي بلکه آرماني است که اکنون امکان تحقّق يافته است و لذا آنچه اصل است،
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تالش براي تحقّق اين آرمان ميباشد .آرمان حکومت عدل ،پيوند يافتن جمهوريّت و اسالميّت
و ...که تحقّق کامل آن با ظهور منجي کامل مي شود .منطوق اين عبارت به اين معناست که
انقالب اسالمي مراحل يا گامهاي بعدي ندارد .در طول اين سالها جمهوري اسالمي گاهي به
انقالب اسالمي نزديکتر و گاهي نيز دورتر شده است (زائري در.)92/9/22 ،www.namehnews.ir :
 -3همزيستي بين انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي :بر اساس اين ديدگاه ،انقالب اسالمي
و جمهوري اسالمي از يکديگر جدا نيستند و رهبران انقالب ،رسالت خود را با تشکيل نظام
جمهوري اسالمي پايان يافته تلقي نکردهاند .بر اساس اين قرآئت ،نظريّة جايگزينيِ نظام به جاي
انقالب در انقالب اسالمي مصداق پيدا نکرده بلکه اين دو پديده ،نوعي همزيستي را با يکديگر
ادامه دادهاند .در عين اينکه جمهوري اسالمي که يک نظام سياسي بوده و ادارة کشور را به عهده
دارد ،تأسيس و قوام يافته است ،رهبران انقالب موفّق شدند شرايط انقالبي را به موازات شکلگيري
نظام همچنان حفظ نمايند .بر اساس اين ديدگاه ،واژگوني نظام پهلوي و تأسيس نظام جمهوري
اسالمي هدف نهايي نبوده بلکه فتح اوّلين سنگري بوده که خود ،سنگبناي فتح سنگرهاي ديگر
شده است .تدوينکنندگان قانون اساسي جمهوري اسالمي نيز به اين نکته مهم و اساسي توجّه
داشته و در مق ّدمه و بسياري از اصول آن به رسالت جهاني انقالب پرداختهاند .به عنوان نمونه ،در
مقدّمه قانون اساسي آمده «قانون اساسي با توجّه به محتواي اسالمي انقالب ايران که حرکتي
براي پيروزي مستضعفين بر مستکبرين بود زمينة تداوم انقالب را در داخل و خارج کشور فراهم
ميکند» (قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،1395 :مقدّمه).

ب -مباني و خاستگاه هستيشناختي و انسانشناختي ديدگاه امام خامنهاي (مدّظلّهالعالي)
در اين قسمت ،مباني و اصول هستيشناختي و انسانشناختي ديدگاه مقام معظم
رهبري(مدّظلّهالعالي) مد نظر قرار ميگي رد .از آنجا که امام خامنهاي ،عالم و فقيهي ديني
هستند ،نگاه ايشان منبعث از هستيشناختي و انسانشناختي توحيدي قابل تبيين خواهد بود.
بر اين اساس ،هستي ،مجموعهاي قانونمند ،منظّم ،هدفدار و آفريدة خداي حکيم بوده که
داراي مبدأ و معاد است .در نگاه توحيدي مقام معظم رهبري ،افق بشري به جهان مادّي و
محسوسات محدود نبوده و در آن به عالم غيب که برتر و باالتر از جهان محسوس است ،اعتقاد

54

دوفصلنامه علمي – تخصصي انديشنامه واليت ،شماره ،5بهار و تابستان 1396

وجود دارد .از اين ديدگاه ،جهان مادي ،جهاني گذرا و موقّت و عرصة آزمايش و امتحان است.
خداوند حکيم ،جهان را براي غايتي که قرب الهي باشد ،آفريده است .از اينجا مفهوم معاد و آخرت
و همراه آنها قيامت و حيات اخروي و جاويدان پديدار مي شود .از اين منظر ،آغاز و انجامي براي
کائنات و عالم هستي بايد متصوّر بود و خالقي حکيم که آن را خلق و هدايت ميکند و هيچ چيز
در جهان ،باطل آفريده نشده و براي هر مخلوق و حتّي حادثهاي ،حکمت و دليلي وجود دارد.
يکي از نکات مهمي که ذيل بحث هستيشناختي ديدگاه مقام معظم رهبري ميبايست
مدنظر قرار گيرد ،نگاه صيرورتي ايشان است .بدين معنا که در بعد هستيشناسي ،جهان و انسان
يکپارچه

در

سيالن،

حرکت

و

صيرورت

دائم

به

سمت

تکامل

است

( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791اين نگاه برگرفته از مکتب اسالم است
که تحوّل و تغيير را جزء جداييناپذير و سنّت اليتغيّر عالم هستي و انسان ميداند .اين تحوّل و
صيرورت دائم ،ماهيّتي تکاملي و در جهت حاکميّت حق است (نور.)42 :
متأثر از هستيشناسي امام خامنهاي ،انسانشناسي ايشان نيز تعريف ميشود .بدين معنا،
نگاه ايشان به ماهيّت انسان ،ابعاد وجودي و نيز دامنهي حيات و زندگاني او به جايگاه ک ّلي او در
هستي مرتبط ميشود زيرا در اين نگاه ،انسان آفريدهي خداوند و داراي دو بُعد مُلکي و ملکوتي
در نظر گرفته ميشود که به دليل برخورداري از قوهي ناطقه و عقل ،ميتواند بينديشد و از سويي
با توجه به برخورداري از آزادي ،ميتواند تصميم بگيرد و راه خويش را برگزيند .از سوي ديگر
تمام هستي نيز خادم انسان براي رسيدن به کمال الهي که همان قرب الهي است ،تلقّي ميشود.
امام خامنهاي در کتاب از ژرفاي نماز در مورد انسان چنين مينويسند:
آفريده بودن انسان و اعتقاد به اينکه دست قدرتمند و باحکمتي او را پديد آورده ،لزوماً بدين
معني است که از آفرينش او و براي بودن او هدف و مقصودي وجود داشته است .اين هدف را
ميتوان «پيمودن راهي براي رسيدن به سرمنزلي» دانست .پيمودن راهي بر طبق نقشهاي دقيق
و با وسيلههاي معيّن و در نهايت ،رسيدن به آن سرمنزل مقصود ...آن هدف ،تعالي و تکامل
بيپايان انسان و بازگشت به خدا و بروز خصلتهاي نيک و انرژيها و استعدادهاي نهاني انسان و

بکار افتادن اين همه در راه نيکي و نيکسازي خود و جهان انسانهاست (خامنهاي.)1 :1369 ،
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ج -تحليل محتواي بيانات امام خامنهاي(مدّظلّهالعالي)
در اين قسمت ،بيانات و فرمايشات مقام معظم رهبري(مدّظلّهالعالي) که با موضوع پژوهش مرتبط
ميباشد مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد .از آن جايي که درج کل ّية فرمايشات معظّمله ،مقاله
را بيش از اندازه طوالني خواهد نمود؛ لذا به منظور رعايت اختصار ،نمونههايي از فرمايشات ايشان
در سه مقوله تعريف انقالب ،چيستيِ انقالب اسالمي و نسبت انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي
ذکر ميگردد و سپس جمعبندي نهايي ارائه ميگردد.
 -1جدول تحليل محتواي بيانات مقام معظّم رهبري (مدّظلّهالعالي)
رديف
-1

مقوله

عبارت

تعريف

انقالب ،يعني تغيير بنيادين همة نهادهاي اصاالي زندگي

انقالب

جامعه ،تغيير بن يادي ن آنچه غلط و کج و نابجاسااات به
آنچه صحيح و مستقيم و بهجاست (.)81/11/15

مفهوم/مضمون
انقالب ،تغييري بنيادين
و ساااااخ تاري و داراي
ماهيت مثبت و سااازنده
است.

انقالب ،تغييردهنده اسااات دگرگونکننده اسااات .اين
-2

تعريف
انقالب

دگرگون سازي فقط در سطح منا سبات اجتماعي ني ست

شاروع تغيير و انقالب از

بلکه در درجة اول در اليه درون انسانها و ذهنيتهاست.

ذهن و دل انسان است.

اولين تغيير اينجا داده ميشود .در دلها (.)87/7/7
وقتي انقالب ها پيش ميآي ند ،هر کساااي که در دلش

-3

تعريف

اميدي هساات ،آرزويي هساات ،يک ايدهي بلندي در او

انقالب

وجود دارد و از وضاااع موجود محيط خود و ن ظام خود

انقالب ،اميدبخش است.

ناراحت است ،خوشحال ميشود (.)90/3/3
انقالب الب ته براي عدهاي مث بت و براي عدهاي منفي
اساات .انقالب براي ملّتي که با نفي و طرد وضااع موجود
در پي اي ن اسااات که خود را به رساااتگاري حقيقي و به
-4

تعريف

ساااعادت برسااااند و برخوردار از تعالي و تکامل مادي و

انقالب

معنوي باشااد ،امري مثبت اساات امّا براي کساااني که
ساااال هاي مت مادي بر يک کشاااور پن جه ا نداخ تها ند
بزرگترين بالسااات .براي آن ها منفيتر از انقالب ،هيچ
چيزي نيست (.)78/6/24

انقالب عرصااة تضاااد و
تقابل جبهة حق و باطل
اساااات .ا ن قالب ا مري
مثبت و در مسير تکاملي
جامعه است.
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-5

تعريف
انقالب

انقالب ،يعني يک هدفهاي وااليي را در نظر گرفتن و به
سوي آنها حرکت کردن؛ اگر اين هدفها فراموش کرديم،
ديگر انقالب نيست (.)96/11/29

انقالب مسااتلزم در نظر
داشااتن اهداف آرماني و
حر کت به ساااوي آن
است.

بارها گفتيم ،مفاهيم انقالب و مفاهيم اساااالم ،مثل عطر

-6

تعريف

گلهاى بهارى اساات؛ هيچ کساان نميتواند جلوى آن را

انقالب

بگيرد؛ پخش مي شود ،همه جا ميرود؛ ن سيم روح افزا و
روانبخ شن ا ست که همه جا را به خوديِ خود ميگيرد

خاص ايّت الهامبخش اي و
انتشار مفاهيم انقالب

(.)93/9/6
انقالب مثل يک کوره گدازنده است .تغييردهنده و شکل
-7

تعريف

و نظم عنا صر موجودات ا ست .انقالب يک چنين حالتي

ماهي ّت دگرگونسااااز و

انقالب

ا ست مثل آنچه که قديميها ميگفتند اک سير ،کيميا که

اعجازگون انقالب

عنصر مس را به عنصر طال تبديل ميکند (.)87/7/7
خود انقالب بزرگترين ا صالح ا ست .تداوم ا صالحات در
ذات و هوي ّت انقالب نهف ته اسااات .يک م لت انقالبي،
-8

تعريف
انقالب

هوشااا يار و شاااجاع به طور دائم نگاه ميکند تا ببي ند
فساااادهايي که در طول زمان در اثر غفلت ها و ساااوء
مديريتها و سااوءتدبيرها و تجاوزها به وجود آمده ،کدام

ا صالح و پي شرفت ،ذاتي
انقالب است.

است تا آنها را اصالح نمايد (.)79/1/26

مساائلة اساااس اي ،انقالب اساات .يعني تحوّل حقيقي در
-9

تعريف

ارکان و بنيادها و زيرسااااختهاي جامعه در جهت ايجاد

تحوّل حقيقي جااامعاه،

انقالب

عدالت ،اي جاد آزادي ،ارتقاي فکري و علمي و خالصاااه

الزمة انقالب است.

بارورشدن شخصيّت انساني (.)87/11/7
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انقالب يک حرف و حرکت دفعي نيسااات .يک حرکت
م ستمر ا ست و اقتضائاتش در زمانهاي مختلف ،متفاوت
-10

چيستي
انقالب
اسالمي

ا ست .ک ساني که با انقالب د شمني ميکنند با آنچه در

انقالب ،زنده و پوياساات

بهمن  57اتفاق افتاد دشاامن نيسااتند ،آنچه گذشاات و

و تااداوم دارد .ا ن قالب،

رفت .آنها با يک موجود زندة حيّ و حاضااار دشااامن و

حرکتي مستمر است.

مخالفند .پس انقالب ،تداوم و ح ضور دارد ،انقالب زنده و
پوياست (.)81/12

-11

چيستي

انقالب پيشارونده و پيشبرنده اساات .حفظ انقالب يعني

انقالب

حفظ هم ين حااالاات پ يشروناادگي و پ يش برناادگي

اسالمي

(.)1390/4/13

ا ن قالب ،پ يشرونااده و
پيشبرنده است.

انقالب يک امر دفعي ني ست ،يک امر تدريجي ا ست .يک
مرحلهي انقالب که تغيير نظام سياسي است ،دفعي است

-12

ام ّا در طول زمان انقالب با يد تحقّق پ يدا کند .اين تحقق

تحق ّق کاااماال انقالب،

چيستي

به آن اسااات که آن بخش هايي که عقب مانده و تحول

ز مانبر اسااات .انقالب

انقالب

پ يدا نکرده اسااات ،تحوّل پ يدا کند و روز به روز راه هاي

مسااتلزم تحوّل مداوم بر

اسالمي

جد يد ،کارهاي جد يد ،فکرهاي جد يد و روش هاي جديد

پا يه ارزش هاي جام عه

در چارچوب و بر پا ية آن ارزش ها در جام عه به وجود

است.

بيايد و پيش برود (.)77/11/13
انقالب يک موجود ز نده اسااات؛ اين هايي که خ يال
-13

چيستي

ميکنند انقالب يک جرقّه بود ،زد و تمام شد ،از شناخت

انقالب

حقي قت انقالب خيلي دورند ... .انقالب چون موجود زنده

اسالمي

اساات ،پس افزايش دارد ،رشااد دارد ،قواميافتگي و کمال

انقالب ماااننااد موجود
زنده است.

يافتگي براي آن وجود دارد (.)96/11/19

-14

چيستي

کاري که انقالب در آغاز انجام ميدهد ،ترسااايم آرمانها

انقالب

اساات؛ آرمانها را ترس ايم ميکند .البتّه آرمانهاي عالي،

اسالمي

تغييرناپذيرند؛ وسايل تغييرپذير است (.)94/6/25

آرمانهاي عالي و ا صول
انقالب ،تغيير نا پذير ند.
ابزار ها و روش ها تغيير
ميکنند.
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چيستي
-15

انقالب
اسالمي

حاال آرمان را ما اگر بخواهيم در يک کلمه بگوييم و يک
تعبير قرآني برايش ب ياوريم« ،ح يات طي به» اسااات که:

ح يات طيّ به ،آر مان و

فَلَنُحيينَّهُ حَيوهً طَيبَه ( )1اِساااتَجيبوا هللِ وَ لِلرَّساااولِ اِذا

غايت انقالب است.

دَعاکُم لِما يحييکُم ( )2شما را زنده کند (.)94/6/25
اين انقالب آمد... ،ما در صراط مستقيم قرار گرفتيم .البته

چيستي
-16

انقالب
اسالمي

صراط م ستقيم ،ما را به هدف خواهد ر ساند؛ اما کِي؟ در

رساااي ادن بااه اهااداف

چه مدت؟ با چه تالش و مجاهدتي؟ اين ب ستگي دارد به

انقالب ،ن يازمند تالش و

اينکه من و شما چقدر تالش کنيم ،چقدر جدّي بگيريم،

مجاهدت است.

چقدر در ست حرکت کنيم؛ اين به همّت ما ب سته ا ست
(.)92/3/6

چيستي
-17

انقالب
اسالمي
چيستي

-18

انقالب
اسالمي

چيستي
-19

انقالب
اسالمي

اسااااس همان ارزش هاسااات.در چارچوب همان ارزشها

تااح اوّل در چااارچااوب

پي ش بروند و تحوالت را به وجود آورند .آن وقت انقالب

ارزش ها ،مو جب کا مل

ي ک انقالب کامل و روز به روز مي شود و تمام شدني هم

شااادن انقالب و به روز

نيست .اين تکامل ،تمامشدني هم نيست (.)79/2/23

شدن آن است.

اين طور نبا شد که يکي به ا ستقالل سيا سي ،فرهنگي و
اقتصاااادي توج ّه کند ام ّا به دينداري توج ّه نکند يا به

جامعاالطراف بودن ابعاد

دينداري توج ّه ک ند ا ما به آزادي فکر توج ّه نک ند ...اگر

انقالب

اين طور باشد ،کار ناقص انجام ميگيرد (.)79/2/23
خصوصيّت اوّل اينکه مبناي اين انقالب ،ارزشهاي ديني
اخالقي و معنوي بود و خ صو صيّت ديگر اينکه ،انقالب بر

انقالب اسااالمي ماهيّتي

پاي ه اراده و خواسااات مردم در تشاااکيل و اداره حکومت

ديني و مردمي دارد.

باقي ماند (.)68/11/20
برخالف عدهاي که القاء ميکنند انقالب يعني آشاافتگي،

چيستي
-20

انقالب
اسالمي

سردر گمي ...انضباط انقالبي برترين و قوي ترين ان ضباط
ها ست .بي نظمي که اول انقالب ديده مي شود به خاطر
اين است که بناي غلط و کج و پوسيدهاي وجود دارد که
با يد آن را به هم ري خت و بناي نويي گذاشااات .انقالب
يعني سااااز ندگي ،يعني رويش و بال ندگي و رويش و

رويش و بالندگي انقالب
متکي به نظم و قانون-
مندي آن است.
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بال ندگي بدون انضااا باط قانون و نظم ممکن نيسااات
(.)83/4/1
چيستي
-21

انقالب
اسالمي

هيچ کس ،هيچ قشاااري ،هيچ فردي نميتوا ند و ن با يد

انقالب متعلّق بااه مردم

مالکيت اين انقالب را بکند (.)87/3/14

است.

پيام اين انقالب ،پيامي ا ست که نميتوان ست در مرزهاي
-22

چيستي

ايران منحصر بماند( .اين پيام) مقابله با نظام سلطه است.

پي اام انقالب اساااالمي

انقالب

نظام ساالطه ،نظام تقساايم دنيا به ظالم و مظلوم اساات.

فرامرزي و مقابله با نظام

اسالمي

منطق انقالب که منطق اساااالم اسااات« ،التَظْلِمُونَ وَ

سلطه است.

التُظْلَمُونَ» (بقره)279:است (.)92/6/26
چيستي
-23

انقالب
اسالمي
چيستي

-24

انقالب
اسالمي
چيستي

-25

انقالب
اسالمي
چيستي

-26

انقالب
اسالمي

در جامعة اساااالمي دائماً بايد صااايرورت و تحوّل وجود
داشته باشد (.)70/12/12

همي شگي ،از ويژگيهاي
اصلي انقالب است.

انقالب ادامه دارد .اينکه بعضاااي ها اين جور بگوي ند که
انقالب حادثهاي بود و تمام شد و حاال برگرديم به زندگي

انقالب يک واقعه ني ست

عادّي ،اين خيانت به انقالب ا ست .انقالب تمام نمي شود

و ماهيتي مستمر دارد.

(.)96/6/6
انقالب هنجارهاي گذشااته را به هم ميريزد؛ هنجارهاي
جد يدي به وجود مي آورد .حفظ اين هنجارهاي جد يد

حفظ هنجارهاي انقالب،

تداوم است (.)96/6/6

مستلزم تداوم آن است.

اگر انقالب مبارزه الزم دا شت تا به پيروزي بر سد ،امروز
هم م بارزه الزم اسااات تا بتوانيم هن جار هاي انقالبي را
تثبيت کنيم و به نتيجه برسانيم تا جامعه جامعة اسالمي
بشود (.)96/6/6
ما جامعة اسالمي نداريم ،ما دولت اسالمي هم نداريم ،ما

-27

صااايرورت دائم و تحوّلِ

چيستي

توانسااتيم يک انقالب اسااالمي يعني يک حرکت انقالبي

انقالب

به وجود بياوريم .توانستيم بر اساس آن يک نظام اسالمي

اسالمي

به وجود بياوريم تا اينجاها توفيق حاصاال شااده اساات و
خيلي هم مهم اسااات لکن بعد از اين اي جاد يک دولت

ت ث بي ات ه نجااارهاااي
انقالب ا سالمي ،نيازمند
مبارزه است.
انقالب اساااالمي ويژگي
فرآي ندي دارد و مرحله-
اي از مراحاال ت حق ّق
اهداف اسالمي است.
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اسااالمي و ايجاد يک تشااکيالت مديريّتي اسااالمي براي
يک کشور است (.)96/6/6
نظام جمهورى اسالمن يک ساخت حقوقن و رسمن دارد
که آن قانون اساااساان ،مجلس شااوراى اسااالمن ،دولت
ا سالمن ،انتخابات همين چيزهاين که م شاهده منکنيد
نسبت
انقالب
-28

اسالمي با
جمهوري
اسالمي

ا ست ،که البته حفظ اين ها الزم و واجب ا ست؛ اما کافن
نيساات .هميشااه در دلِ ساااخت حقوقن ،يک ساااخت

بين انقالب اساااالمي و

حقيقن ،يک هويّ ت حقيقن و واقعن وجود دارد؛ او را بايد

جمهوري اسااالمي نوعي

حفظ کرد .اين ساخت حقوقن در حکم ج سم ا ست؛ در

همزيساتي به مثابه روح

حکم قالب اسات ،آن هويت حقيقن در حکم روح ا ست؛

و جسم وجود دارد.

در حکم معنا و مضاامون اساات .اگر آن معنا و مضاامون
تغيير پيدا کند ،و لو اين سااااخت ظاهرى و حقوقن هم
باقن بماند ،نه فايده اى خواهد داشااات ،نه دوامن خواهد
داشت (.)87/9/24
آن ساااخت حقيقن و واقعن و درونن ،مهم اساات؛ او در

-29

نسبت

حکم روح اين ج سم ا ست .آن ساخت درونن چي ست؟

انقالب

همان آرمان هاى جمهورى ا سالمن ا ست :عدالت ،کرامت

سااااخت حقيقي همان

اسالمي با

انسان ،حفظ ارزشها ،سعن براى ايجاد برادرى و برابرى،

آرمااانهاااي ج م هوري

جمهوري

اخالق ،اي ستادگن در مقابل نفوذ د شمن ،اين ها آن اجزاء

اسالمي است.

اسالمي

ساخت حقيقن و باطنن و درونن نظام جمهورى ا سالمن
است (.)87/9/24

نسبت
انقالب
-30

اسالمي با
جمهوري
اسالمي
نسبت

-31

انقالب
اسالمي با

اگر فرض ما اين اسااات که جمهوري اساااالمي را توأم و
آميخته با انقالب اساااالمي فهميديم و قبول کرديم پس

ع ج ين بودن ا ن قالب

بايسااتي فرض ما بر اين باشااد که دشاامن و تهديد براي

اساااالمي بااا جمهوري

اي ن انقالب که م ثل روح در کال بد اين جمهوري وجود

اساااالمي ،انقالب روحي

خواهد دا شت ،همواره مت صوّر خواهد بود و نيرويي که از

در کالبد جمهوري است.

انقالب بايد دفاع کند ،هميشه الزم است (.)68/4/19
ه مه بدان ند که امروز دشااام نان جمهوري اساااالمي...

تاهاي شاااادن ج.ا.ا از

سعيشان اين است ...جمهوري اسالمي اسمش جمهوري

آر مان هاي انقالب ،به
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جمهوري

ا سالمي با شد ا سمش نظام انقالبي با شد ،اما از محتواي

معناي زوال و نابودي آن

اسالمي

انقالب در آن خبري نباشد (.)87/11/28

است.

نسبت
انقالب
-31
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اسالمي با
جمهوري
اسالمي

انقالب و انقالبيگري براي همه دوران هاسااات و انقالب
يک رود جاري اسااات و همة کسااااني که بر اسااااس
شااااخصهاي انقالبيگري عمل کنند ،انقالبي هساااتند
(.)95/3/14

اصاال بر اين اساات که
شاااااخص هاي انقالبي
وجود داشته باشد.

 -2تحليل بيانات مقام معظم رهبري (مدّظلّهالعالي)
هر پديدهاي از جمله انقالب داراي دو شأن يا حيثيّت وجودي و ماهيّتي است .وجه اشتراک همة
اشياء ،وجود و وجه اختصاص آنها يعني ماهيت است .در مسئله وجود يا اصل انقالب در ميان
صاحبنظران اشتراک نظر وجود دارد اما مسئله ماهيت و چيستي انقالب همواره مورد مناقشه
بوده و دربارة آن اختالف نظر وجود دارد .مرور بيانات مقام معظم رهبري مندرج در جدول باال
نشان ميدهد ،نگاه ايشان به مقولة چيستي انقالب اسالمي و به تبع آن نسبت آن با جمهوري
اسالمي ،از مباني و آموزههاي مکتب اسالم به شرح ذيل نشات گرفته است:
 -1تکساحتي نبودن عالم و انسان
برخالف مکاتبي که جهان و انسان را موجوداتي تکساحتي و تکبُعدي تلقّي کرده و عالم و
انسان را يا منحصر در بعد جسماني و مادّي تلقي نموده و يا ماسواي روح و جان مطلق را براي
هيچ وجودي در نظر نميگيرند ،در مکتب اسالم ،جهان به عرصة محسوسات محدود نبوده و
انسان داراي دو بعد جسماني و روحاني ميباشد.
 -2غايتطلبي و هدفداري هستي و انسان
در مکتب اسالم ،غايتطلبي و هدفداري مقولهاي است که در بخش هستيشناسي و
انسانشناسي مورد توجه قرار گرفته است .از اين منظر هستي داراي مبدأ و معاد بوده و انسان
نيز موجودي غايتطلب و هدفدار است.
 -3تکاملپذيري و کمالطلبي انسان
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از ديدگاه اسالم ،انسان موجودي است که بالقوّه ميتواند به باالترين مراتب کمال و درجات
معنوي برسد .ضرورت ارسال رسل و انزال کتب نيز با همين تکاملپذيري و تکاملطلبي انسان
مرتبط است.
 -4قانونمندي و نظم يافتگي جهان و انسان
جهان هستي پديدهاي منظّم است که توسط ناظمي حکيم اداره ميشود که از روي علم و
آگاهي ،اجزاي اين پديدة منظّم را براي وصول به هدف مشخّصي کنار هم قرار داده است .انسان
به عنوان اشرف مخلوقات ،کاملترين تصوير از نظام هستي و تابع همان نظم و قانونمندي است.
 -5صيرورت دائم و تحول مستمر انسان و هستي از وضعيّت موجود به سمت وضعيّت مطلوب
است .اين انقالبِ دائم از ابتداي خلقت آدم تاکنون ادامه داشته و قدم اوّلِ اصالح و انقالب را درون
افراد ميبيند .سرشت انساني نه يکسره شرّ است و نه خير ،بلکه ،انسان موجودي در ميان خير
مطلق و شرّ مطلق شناخته ميشود که با توجّه به نوع تربيت خود در مسير سعادت يا شقاوت
قرار ميگيرد .بر اين اساس ،تمام تحوّالت اجتماعي و سياسي از جمله انقالبها تابع اين نظم و
ارادة کليِ حاکم بر نظام هستي است (سياهپوش.)14 :1396 ،
بر اين اساس ،اسالم دين توحيد و پرستش خداي يگانه است و آن را هميشه با نفي ابتدايي
شرک خواستار است« .فمن يکفر بالطاغوت و يومن باهلل فقد استمسک بالعروه الوثقي» (بقره .)256 :اسالم
تنها دين تسليم و اطاعت محض نبوده بلکه عصيان نسبت به هواها ،طاغوتها و معبودهاي غيرخدا
را نيز خواستار است و بندگي خدا را جز با آزادي از غير خدا ميسّر نميداند .اين آزادي از غيرخدا
ميبايست ابتدا از درون خود انسان آغاز شود و سپس در جامعه تسرّي يابد .بدين جهت از ديدگاه
اسالم توبه ،خود يک انقالب محسوب شده که در آن مقامات و درجات عالي انساني عليه مقامات
داني وجود او قيام ميکنند (مطهري .)23-16 :1397 ،از اين رو ،بر اساس آموزههاي ديني و قرآني،
انقالب با تحوّل در درون انسان آغاز و با تسرّي در ساختار سياسي اجتماعي جامعه ،به کمال
ميرسد .منظور از کمال در مکتب اسالم ،رسيدن فرد و جامعه به حيات طيّبه است.
بر اين مبنا ،مقام معظم رهبري ،ايمان باهلل و کفر به طاغوت را توأمان و غيرقابل تفکيک
دانسته ( )http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791و شروع تغيير و انقالب را از
ذهن و دل انسانها معرفي ميکنند .ايشان معتقدند انقالب در درجة اول در الية درون انسانها
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و دلها رخ ميدهد و اين تغيير مقدّمة دگرگونسازي در سطح مناسبات اجتماعي قرار ميگيرد
( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3895تغيير در سطح اجتماعي نيز ،بنيادين،
ساختاري و در همة ارکان و نهادهاي اصلي زندگي در جامعه و به سوي حيات طيّبه خواهد بود
(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791
ظمله مواردي است که بشر براي بهزيستي و سعادت
منظور از حيات طيبه نيز از ديدگاه مع ّ
خود به آنها احتياج دارد .اين موارد ميتواند عزّت ملّي ،استقالل ،رفاه ،عدالت ،نشاط ،شوق کار،
علم ،فنّاوري ،نظم و در کنار اينها ،معنويت ،رحم ،خلقيّات اسالمي ،سبک زندگي اسالمي را در
برگيرد (همان).
ظم رهبري ،انقالب صرفاً دگرگوني در هيأت حاکمه و يا شورش کردن و
بنابراين ،از نگاه مقام مع ّ
به خيابان ريختن و جنجال کردن نيست ( )http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7227و
از اين جهت ميان ماهيّت انقالب با ساير تحوّالت تفاوت وجود دارد .اين دگرگوني از نظر رهبر معظّم
انقالب ،داراي ماهيّت مثبت و سازنده بوده که ميتواند موجب تکامل و تعالي يک ملّت گردد
( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2968چنين نگاهي در تعارض با ديدگاههايي
قرار دارد که انقالب را پديدهاي منفي قلمداد نموده که حاصلي جز خشونت ،بينظمي در جامعه
ندارد .از نظر مقام معظّم رهبري ،انقالب مترادف سازندگي ،رويش و بالندگي در جامعه است که
بدون انضباط ،نظم و قانون ،رسيدن به اهداف آن ممکن نيست و اگر بينظمي در اول انقالب ديده
ميشد به دليل به هم ريختن بناي غلط و پوسيدة موجود بود که بايد به هم ريخته ميشد تا بنايي
نو گذاشته شود ( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3236در عين حال ،ايجاد اين
نظم جديد و بناي نو به دليل خاص ّيت الهامبخشي انقالب و ماهيّت ضد نظام سلطه آن ،انواع چالشها
و تهديدات را به همراه داشته و دارد ( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24033به
عبارت ديگر ،انقالب عرصة تضاد و تقابل جبهة حق و باطل بوده و پيروزي جبهة حق بر باطل و
رسيدن به حيات طيّبه به عنوان آرمان و غايت انقالب ،نيازمند تالش ،مجاهدت ،مبارزه ،صبر و
تقوا خواهد بود (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791
بنابراين از ديدگاه مقام معظّم رهبري ،انقالب تمام نشده و ادامه خواهد داشت.
ايشان در اين باره ميفرمايند:
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انقالب يک امر مستمر است ،يک امر دفعي نيست که بگوييم در تاريخِ فالن مثالً يک حادثهاي
اتفاق افتاد  ...و حکومت سرنگون شد ،...نه اين انقالب نيست .اين يک بخشي از انقالب است.
انقالب يک حقيقت ماندگار و حقيقت دائمي است .انقالب يعني دگرگوني ،دگرگونيهاي عميق
در ظرف شش ماه و ي ک سال و پنج سال به وجود نميآيد .عالوه بر اينکه اصالً دگرگوني و
صيرورت –يعني حالي به حالي شدن ،تحوّل  -اصالً حد ي قف ندارد و هيچ وقت تمام نميشود...
اي ن حرکت به سمت حيات طيّبه تمام نشدني است .أال الي اهلل تصيراالمور ،اين همان صيرورت
به سمت خداست .صيرورت يعني حالي به حالي شدن ،چيزي در باطن ذات خود تغيير ايجاد
کند و روز به روز بهتر بشود ،اين را ميگويند صيرورت ،بشر به سمت خدا صيرورت دارد و
جامعه مطلوب اسالمي آن است که اين صي رورت در آن وجود داشته باشد ،اين صيرورت تمام
نشدني

است،

همي ن

طور

به

طور

دائم

ادامه

دارد،

انقالب

اي ن

است

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791

اين فراز از فرمايشات معظّمله که در ساير سخنرانيهاي ايشان نيز با عبارات مشابه مورد
تأکيد قرار گرفته ( )http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37528نشان از نگاه صيرورتي
امام خامنهاي به پديده انقالب اسالمي و قائل بودن ايشان به ماه ّيت تکاملي آن دارد .اين ديدگاه
متأثّر از نگاه حکماي اسالمي در موضوع حرکت و صيرورت بوده و ضمن تميز چيستي انقالب
اسالمي از ساير ديدگاهها ،در بيان نسبت انقالب اسالمي با جمهوري اسالمي نيز راهگشا خواهد
بود .حکماي اسالمي ،حرکت را خروج شيء از قوه به فعليّت مي دانند .بدين معنا که هر وجودي،
از قوا و استعدادهايي برخوردار است که به مراحل شکوفا شدن آنها ،حرکت ميگويند .در اين
پيوند ،اگر موجودي از قوّه به فعل تبديل شد ،از نقص به سوي کمال حرکت ميکند .هرچه قواي
يک وجود بهتر به فعليّت برسد ،بهتر به کمال خود دست يافته است .از عوامل مؤثّر در حرکت،
علّت فاعلي و علّت غايي است که اوّلي ايجاد حرکت نموده و ديگري هدف از حرکت را مشخص
مي کند .در واقع ،علت فاعلي ،غايتي را در حرکت در نظر دارد که متحرک را براي رسيدن به آن
مقصد به حرکت وا ميدارد .هرچه علّت فاعلي ،حکيمتر ،داناتر و برتر باشد ،غايتي که براي حرکت
درنظر ميگيرد ،باالتر و بهتر خواهد بود.
لذا براساس آيه شريفه «انا هلل و انا اليه راجعون» (بقره )156 :وقتي ع ّلت فاعلي ،حضرت حق
است ،غايتِ برتر خود خدا خواهد بود و رجعت اين حرکت بايد به لقاي حق برسد .در نظام تکوين
و هستي عالم ،سرانجامِ اين سير و حرکت به سوي خداست اما در نظام تشريع ،اراده و اختيار
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انسان در نحوه سير و حرکت در صيرورت دخالت ميکند .بر اساس آية شريفه «وهلل ملک السماوات

و االرض و الي اهلل المصير» (نور )42 :هرچه در عالم ماده و مافوق مادّه است ،همه در يد قدرت
پروردگار است و همه در حال گرديدن و شدن به سوي خدايند .بر اين مبنا ،هرچه در اين عالم
وجود دارد ،حرکتي ميکنند که يک شدني به همراه دارد .به گونهاي که اگر مطابق امر خدا باشد،
اين صيرورت ،الهي بوده و با تبديل شدن در نظام طولي به مراحل باالتر ،همنشيني با اولياي الهي
را موجب خواهد شد (نعم المصير) و در غير اين صورت ،اين سير نزولي شده و به جاي همنشيني
با اولياي الهي ،همنشيني با اولياي شيطان نصيب خواهد شد (بئس المصير).
از سوي ديگر ،مبتني بر حکمت متعاليّه ،عالم داراي جلوة جوهري و عرضي است و حرکت
و تغيير جوهري به عنوان يک اصل هستيشناختي است .حرکت جوهري به اين معناست که
موجودات با کسب مراتب وجودي جديد ،مدام صورت عوض ميکنند و چيز جديدي ميشوند.
اين سَيَالن ،يک امر عارضي نيست ،بلکه از وجوه هستيشناختي و جزء ذات موجودات است
(کريمي و خانمحمدي )90 :1393 ،جوهر عالم مادّي مدام در حال دگرگوني و تبديل از قوّه به فعل
است؛ وضعيّتي نفي ميشود و وضعيّت جديدي حاکم مي گردد؛ هر وضعيّت بالفعلي ،بالقوّه است؛
به تعبيري هر اثباتي در فرآيند حرکت هويّت نفيگونه دارد؛ با نفي وضعيّتهاي جاري که از يک
حيث بالفعل و از حيث ديگر بالقوّه است ،صورتهاي آتي فرصت بروز و تحقق مييابد

(الشيرازي،

 .)95-94 :1340موجود در طي حرکت ،هيچ چيزي از دست نميدهد بلکه به مرتبة وجودي قويتر
دست مييابد و با حفظ مرتبه پيشين ،مراتب بعدي را يکي پس از ديگري طي ميکند.
بنابراين نوعي رابطة تکاملي در حرکت عالم ،انسان و جامعه وجود دارد که منجر به نفي و
اثبات دائم ميگردد .اثبات به اين معني که وضع کنوني از وضع پيشين بهتر و متکاملتر است و
نفي به اين معنا که توقف معنا ندارد و هنوز امکان پيشرفت است.
با چنين چارچوبي ميتوان گفت انقالب اسالمي از ديدگاه مقام معظّم رهبري يک فرآيند
مستمر است که براي رسيدن به سعادت نهايي ،منزلهايي در مسير ميبيند که رسيدن به هر منزل
يک توفيق است اما اين منزل ايستگاه نهايي نيست بلکه محلي براي تأمين قوا براي حرکت به سوي
منازل ديگر ميباشد (سياهپوش .)26 :1396 ،در اين فرآيند الزم است مراحلي طي شود که از سرنگوني
رژيم طاغوت آغاز شده و به ايجاد ساختار ،تشکيل دولت اسالمي ،جامعة اسالمي و نهايت ًا ايجاد
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تمدّن نوين اسالمي و حيات طيّبه منتهي خواهد شد .در اين بين ،انقالب از ابتداييترين مرحله تا
مرحله پاياني ساري و جاري خواهد بود (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10881
در اين پيوند ،در بيان نسبت انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي ميتوان گفت ،از نگاه امام
خامنهاي ،انقالب اسالمي از جمهوري اسالمي که در مرحلة دوم فرآيند تحقق تمدن نوين اسالمي
قرار دارد ،جدا نيست و انقالب حرکتي رو به جلو ،تحوّلي و مستمر است که با پيروزياش پايان
نيافته و در قالب نظام جمهوري اسالمي به حيات خود ادامه ميدهد .قانون اساسي نيز در مقدمه و
در اصول مختلف خود روح حاکم بر نظام را مورد توجّه قرار ميدهد .خاستگاه اين نگاه نيز ذيل
آموزههاي مکتب اسالم که جهان و انسان را به عرصة محسوسات محدود ندانسته تعريف ميشود.
از اين منظر ،همانطور که انسان داراي دو بعد جسماني و روحاني ميباشد و در بعد نفساني و روحاني
انسان صيرورت رخ ميدهد ،انقالب اسالمي نيز مثل روح در کالبد جمهوري اسالمي جاري بوده و
از صيرورت برخوردار خواهد بود (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2135
ظم رهبري در اين ارتباط ميفرمايند:
مقام مع ّ
حرفهايي يک عدّه ميزنند که بله انقالب تمام شد ...بعضيهاي ديگر هم هستند ...در پوشش
اين حرف را ميزنند که معنايش تبديل انقالب به جمهوري اسالمي است .اصالً قابل تبديل نيست.
جمهوري اسالمي بايد مظهر انقالب باشد .يعني همان حالت تجديدپذيري ،همان حالت تحول
دائمي ،همان حالت بايد در جمهوري اسالمي باشد و إلّا جمهوري اسالمي نيست ،انقالب يک امر
مستمر است (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791

از نظر رهبر معظم انقالب ،نظام جمهوري اسالمي داراي يک ساخت حقوقي و در حکم جسم
نظام است و يک ساخت حقيقي که در حکم روح ،معنا و مضمون ميباشد .در اين ميان آنچه مهمتر
است ،ساخت حقيقي و دروني است که همان آرمانهاي جمهوري اسالمي و انقالب اسالمي است.
اگر آن معنا و مضمون تغيير پيدا کند ،و لو اين ساخت ظاهرى و حقوقن هم باقن بماند ،نه فايدهاى
خواهد داشت ،نه دوامن خواهد داشت (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4992
بنابراين از ديدگاه مقام معظّم رهبري ،صيرورت دائم و تحوّل هميشگي از ويژگيهاي انقالب
اسالمي بوده و رابطة انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي به مثابه رابطة روح و جسم ادامه مييابد.
بر اين اساس ،تقليل انقالب اسالمي به جمهوري اسالمي ،هويّتزدايي و تهي شدن ج.ا.ا از آرمانهاي
انقالب به معناي زوال و نابودي آن تل ّقي ميشود .به گونهاي که موجب ميشود ماهيت حقيقي
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جمهوري اسالمي به تدريج از بين رفته اگر چه به ظاهر ماهيّت حقوقي و ساختارهاي آن کماکان
وجود داشته باشد.

نتيجه
هدف نهايي انقالب اسالمي ،رسيدن به حيات طيّبه و ايجاد تمدّن نوين اسالمي در فرآيندي
منطقي و مستمر است .تحقّق اين هدف مهم ،مستلزم شناخت عالمانة ماهيّت و چيستي انقالب
اسالمي و نسبتسنجي آن با جمهوري اسالمي ميباشد .برخي با تعريف و نگاه مُضَيّقي که از
انقالب اسالمي ارائه ميکنند ،معتقدند انقالب اسالمي پس از پيروزي ،به پايان خود رسيده و
زماني که نظام جديد استقرار يافت ،انقالب به نظام تبديل شده است .قائالن به اين ديدگاه ،با
اين مدّعا که اصل بر نظم و ثبات است ،انقالب را استثنايي بين دو نظم دانسته که با فروپاشي
نظم پيشين و استقرار نظم جديد پايان مييابد .از اين رو نظم جديد حدّاکثر حاصلِ انقالب است
اما نميتواند انقالبي باشد و نظام انقالبي منطقاً متناقض و عمالً ترکيبي خودشکننده است .مقاله
حاضر در پي تبيين اين مسئله (نسبت انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي) از ديدگاه مقام معظم
رهبري برآمد .نتايج حاصل از تحقيق که پس از بررسي ديدگاههاي موجود ،مباني فلسفي و تحليل
محتواي بيانات امام خامنهاي به دست آمد نشان داد که از ديدگاه ايشان انقالب اسالمي حرکتي
مستمر ،بالنده و پيشرونده با مجموعهاي از آرمانها و ارزشهاي واالي اسالمي و انساني است
که در حوزههاي فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي و دفاعي تبلور و عينيّت يافته و از جمهوري اسالمي
جدا نبوده و بين اين دو رابطه همزيستي از نوع روح و جسم وجود دارد.
مقام معظّم رهبري ،انقالب را يک حادثة محدود به گذشته نميدانند و آن را به حال و آينده
تسرّي ميدهند .اين تسرّيبخشي به دليل ماهيّت تکاملي انقالب است ،به اين معني که در مسير
رسيدن به اهداف غايي ،توقّف معنا ندارد و وضع کنوني ميبايست از وضع پيشين بهتر و متکاملتر
گردد .به عبارت ديگر ،از ديدگاه ايشان ،بينظمي ،منطق و ماهيّت انقالب نيست بلکه انقالب
اسالمي پس از عبور از وضعيّت گذشته در قالب ايجاد ساختارهاي مبتني بر انديشه ،عقالنيّت و
روحيّة انقالبي ،آرمانها و اصول خود را حفظ ميکند و تا رسيدن به حيات طيّبه به آن توسعه و
تعميق ميبخشد.
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