
 

 

 

 

 

 

 يماسال يآن با جمهور يسنجو نسبت يانقالب اسالم يستيچ

 (يالعال)مدظلهيادگاه امام خامنهياز د

 يالموت يمحسن محمد

 دهيچک

نخبگان و آحاد مردم از ، مسئوالن ةق و عالمانيدق يمستلزم فهم نظر، يق اهداف انقالب اسالمتحقّ

 يدمتعدّ  يهار و خوانشيتعاب است. ياسالم يو نسبت آن با جمهور يانقالب اسالم يستيت و چيّماه

 ک ازيکشور ارائه شده که باور و ابتناء به هر ينخبگان ةنظران در جامعصاحب ين موضوع از سويدر ا

ق اهداف انقالب ر تحقّينده نظام در مسيآ يهااستيها و سيريگدر جهت يرات مهم و اساسيثتأ، آنها

ن مقاله يا، يجامعه اسالم يه و رهبريفقتيگاه مهم واليخواهد گذارد. نظر به نقش و جا يبرجا ياسالم

دگاه يرا از د ياسالم يو جمهور ين انقالب اسالميو نسبت ب يانقالب اسالم يستيت و چيّکوشد ماهيم

، وجودم يهادگاهيد يرسق که پس از برّيج حاصل از تحقيد. نتاين نمايي( تبيالعالهظلّ)مدّياامام خامنه

انقالب  ،شانيدگاه اينشان داد که از د، به دست آمد ياانات امام خامنهيب يل محتوايو تحل يفلسف يمبان

 يواال يهاها و ارزشاز آرمان يارونده و رو به کمال با مجموعهشيپ، بالنده، مستمر يحرکت ياسالم

از نوع روح و  يستيهمز ةن دو رابطين ايجدا نبوده و ب ياسالم يکه از جمهوراست  يو انسان ياسالم

مثل روح در کالبد نظام  افته ويان نياش پايروزيبا پ ين معنا انقالب اسالميبد جسم وجود دارد.
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 مقدمه

ات قيکند که به رغم توفيخود را تجربه م ةات چهل ساليح يران در حاليا ياسالم ينظام جمهور

 قتحقّ دارد. ياديز ةفاصل يآرمان يهادن به افقيتا رس، يدارمتعدد حکومت يهاعرصهفراوان در 

ها و ست ارزشيبا ياست که در همه آنها م يمراحل متعدد يمستلزم ط ياهداف انقالب اسالم

ن يباشد. ا يو جار يسار، رونده و بالندهشيپ، مستمر يبه عنوان حرکت يانقالب اسالم يهاآرمان

 ي،اسالم يو نسبت آن با جمهور يانقالب اسالم يِستيت و چيّ طلبد تا در خصوص ماهيمهم م

 جه آحاد مردم حاصل شود.ينخبگان و در نت، ان مسئوالنيدر م يانانهيبح و واقعيفهم صح

 ةاردرب يدمتعدّ يهاو خوانش اسالمي انقالب يِستيت و چيّاز ماه ير مختلفيف و تعابيتعار

 شمندان ارائه شده است.ينظران و اندط صاحبتوسّ ياسالم يبا جمهور ينسبت انقالب اسالم

ه ت حاکمأيه يِدر دگرگون ت آن را صرفاًيّبه انقالب داشته و ماه ياقلها نگاه حدّگزاره يبرخ

 شونديشورش و... قائل نم، ر کودتاينظ ،التر تحوّيت انقالب با سايّان ماهيم يدنبال نموده و تفاوت

(Eckstein, 1965: 133). 

گوناگون جامعه را مترادف  ين در ساختارهاياديبن يدگرگون، ياکثرگر با نگاه حدّيد يبرخ

 .(Huntington, 1968: 264)دانند يانقالب م

و گسترش انواع  ينظميب، جز خشونت يقلمداد نموده که حاصل يمنف ياآن را مقوله ياهعدّ

مثبت  ياگر انقالب را مقولهيد يبرخ تاًيو نها (1381، )آرنت در جامعه ندارد ياجتماع يهابيآس

  .(31: 1397، ي)مطهر ک ملت گرددي يتواند موجب تکامل و تعاليقلمداد نموده که م

، هان باور که انقالبيبا ا يز برخين ياسالم يو جمهور يانقالب اسالم ةدر خصوص رابط

را با استقرار نظام  يت انقالب اسالميّمور، مأهستند يخ جوامع بشريزودگذر در تار ييهادهيپد

 يا جمهورب يات زمان انقالب اسالميّمقتض ،کنند و معتقدنديم يافته تلقيان يپا ياسالم يجمهور

است  يعيطب ياصل ،يک کشور تازه انقالبي يبرا ياصول قانون اساس يمتفاوت بوده و برخ ياسالم

دانند يجدا نم ياسالم يرا از جمهور يانقالب اسالم يبرخ ،مقابل يدر سو .(236: 1384، القلمعي)سر

 .(256-251 :1382 ،يد)محمّ شونديقائل نم مقوله دو نياان يم يتفاوتو 
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ش يک از آراء و نظرات پيت به هرنخبگان و آحاد ملّ، گذاراناستيباور و ابتناء س، آشکار است

و  يکالن داخل يهااستيس يو اجرا يريگجهت، يگذاردر هدف يو مهم يرات اساسيثأت، گفته

 خواهد گذارد. ينظام برجا يهاق اهداف و آرمانو تحقّ يخارج

 يادگاه حضرت امام خامنهيد، ها و آراء در موضوع مورد بحثدگاهينظر به تفاوت و تعارض د 

 ن اشرافيو همچن ياسالم جامعة يه و زعامت و رهبريفقتيم والگاه مهّيه به نقش و جابا توجّ

، يالمللنيو ب يط داخليو شرا ياسالم يو جمهور يانقالب اسالم يازهايت و نيّشان بر ماهيا

ان يو در م کشور ينخبگان ةق از موضوع در جامعيفهم درست و دق يبرا يار مناسبيچهارچوب بس

 يِستيت و چيّماه ،ن روياز ا ن مردم خواهد بود.ين نظام و همچنيرندگان و مسئوليگميتصم

قاله م يه اساسمسئل يدگاه مقام معظم رهبرياز د ياسالم يو نسبت آن با جمهور يانقالب اسالم

مرور  و يرسپس از برّ، يليتحل يفيکوشد به روش توصيق من منظور محقّيبد .باشديحاضر م

 لياشاره نموده و با تحل يادگاه امام خامنهيو خاستگاه د يبه مبان، موجود يهادگاهيمختصر د

 يماسال يو نسبت آن را با جمهور يانقالب اسالم يِستيت و چيّ ماه، ياانات امام خامنهيب يمحتوا

  د.ين نماييتب

 موجود يهادگاهيبر د يمرور -الف

به  يالزم است به طور اجمال، در موضوع پژوهش يادگاه امام خامنهيتر دقيبه منظور فهم دق

 يماسال يبا جمهور يو نسبت انقالب اسالم يانقالب اسالم، مفهوم انقالب ةموجود دربار يهاگزاره

، طالحل است و در اصيو تبد يبرگشتگ، لتحوّ، رييتغ يانقالب از نظر لغت به معنا م.ياشاره کن

ند. اداده يحاتيانقالب توض ةدگاه خود درباريمتناسب با د يو خارج يشمندان داخليک از انديهر

 يهايدئولوژيظهور و گسترش ا، ق از وضع موجوديعم يتير نارضاينظ ييهايژگيدر مجموع و

گر به عنوان وجه مشترک جيبس يو نهادها يرهبر، يانقالب ةيّ گسترش روح، نيگزيد و جايجد

  .(26و19: 1395، يوضي)ع شوديف انقالب در نظرگرفته ميدرتعر

 يو حداکثر يانقالب را به دو بخش حداقلّ  ةف موجود درباريتوان تعارين راستا ميدر هم

ر يظحاکم بر جامعه ن يِاجتماع -ياسيل سر و تحوّييهر نوع تغ، يف حداقلّيطبق تعر م نمود.يتقس

 شوديم يانقالب تلقّ، جامعه يهار ارزشييا تغير ييه به نوع و جهت تغبدون توجّ .شورش و..، کودتا
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ر ييبا تغ ياسيانقالب س، اسکاچپولدگاه تدا ياز د ،به عنوان نمونه .(11: 1396، سندگانياز نو ي)جمع

 ياسيتواند سيانقالب م، ن منظريز اا همراه است. ياجتماع ير در ساختارهاييبدون تغ ،حکومت

در  .(123 :1388، اني)ملکوت ديانقالب به حساب آ يحاکمان نوع ييجاجابه يباشد و حت يو اجتماع

 يورهاو باها ن ارزشياديع و بنيسر ريياست در جهت تغ يمردم يحرکت، انقالب، يف حداکثريتعر

ک جامعه ي يحکومت يهاتيها و فعالروش، يرهبر، ياجتماع يساختارها، ياسيس ينهادها، مسلط

نگتون يساموئل هانت ،به عنوان نمونه .(12: 1396، سندگانياز نو ي)جمعباشد  يم با خشونت داخلکه توأ

مسلط  يهاها و اسطورهدر ارزش يز داخليآمو خشونت، نياديبن، عيسر يک دگرگونيانقالب را 

داند يآن م يهااستيو س يحکومت يهاتيّفعال، يرهبر، ساختار، ياسيس ينهادها، جامعه

ک انقالب ي يارهايداند و معيرا معادل انقالب نم يرييهر تغ ،دگاهين دي. ا(21: 1395، يوضي)ع

 ييهايژگياز و، توان گفت انقالبيموند ين پيدر ا کند.يک ميهم تفک را از يو اجتماع ياسيس

، گراجيمحور و بسجهاد يو ساختارها يرهبر، يه انقالبيّروح، يانقالب يدئولوژيو ا ينيبچون جهان

دار است برخور يو اقتصاد ياسيس، يفرهنگ، ياجتماع يرسم يدر ساختارها ييربناير زييکرد تغيرو

ف يتعر، دگاهين ديل ايدر ذ کند.يز ميمتما يمدن ياسيس يهاالت و خشونتحوّر تيکه آن را از سا

 .(13: 1396، سندگانياز نو ي)جمع رديگيم انقالب قرار مو رهبر معظّ  يد مطهريچون شه يشمندانياند

 ياههيده و پايغلط را برچ يهاهيدانند که پاين مياديبن يانقالب را دگرگون، يمقام معظم رهبر

د يشه .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3053) شوديگذاشته م يدرست برجا

 يبرقرار يه نظم حاکم موجود برايان عليان و طغيعص، را شورش يز انقالب اجتماعين يمطهر

 .(31: 1397، ي)مطهر داننديگر مطلوب ميک نظم ديک وضع و ي

 يهااز انقالب يتعداد معدود يرسبر برّ يمبتن ،انقالب يهاهيّشتر نظريب، گريد ياز سو

ت به دس جةيتوان نتيها نمن انقالبيب يماهو يهال تفاوتياست که به دل يعيطب اند.معاصر

ن يکر يهاهينظر م داد.يبه همه آنها تعم يها را به آساناز انقالب يتعداد معدود يرسآمده از برّ

 اند.نوع نينگتون از ايتدا اسکاچپول و ساموئل هانت، سيويمزديج، ليدوتوکو يآلکس، نتونيبر

 يديه عقايل خود را برپايانقالب تحل ،يمارکس ةيّانقالب مانند نظر يهاهيّگر از نظريد يبرخ

ورت اند که در صبنا کرده يخ بشريدولت و تار، يانسان ةجامع، انسان ةمعتبر دربارريا غينادرست 

، ن منظرياز ا معتبر خواهند بود.ريز غيها نهيّن نظريا، ين مبانيها با اهيّن نظريارتباط تنگاتنگ ا
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از  يکي يبر مبنا قاً يدق يرخداد انقالب اسالم ةها درباراز آثار و نوشته يهخور توجّبخش در

انقالب  ةارل دربيتحل، هاهيّن نظرين نقاط ضعف ايبرابنا اند.انقالب بنا شده ةش گفتيپ يهاهيّنظر

 .(28: 1394، اني)ملکوت دار کرده استز خدشهيران را نيا ياسالم

که از  يفير از نوع نگاه و تعارثّمتأ ياسالم يو جمهور ين انقالب اسالميدر خصوص نسبت ب

شکل  يمتعدد يهادگاهيد، وجود دارد ياستمرار انقالب اسالم لةئژه مسيبه و يانقالب اسالم

 ر است:يبه شرح ز يکل يبندميک تقسيگرفته است که در 

و  رديگيک حادثه و واقعه در نظر ميرا به عنوان  يانقالب اسالم، دگاهين دي: ايانگارجدا-1

 ديان رسيبه پا يانقالب اسالم، يم پهلويو سقوط رژ 1357 بهمن 22دن يمعتقد است با فرار رس

ان يپا يانقالب اسالم ،ن اساسيافت. بر اياستقرار  ياسالم ينظام جمهور 1358ن يفرورد 12و در 

 شده است. يمنته ياسالم يس جمهورياست که به تاس يروند

 يخ جوامع بشريزودگذر در تار ييهادهيها را پداست که انقالب ير از نگاهثّمتأ، دگاهين ديا

د يدج ياسيکه نظام س يرند و زمانيگيشکل م ياسيک نظام سي يسرنگون يداند که برايم

 .(240: 1382، ي)محمد گردديل به نظام ميانقالب تبدافته و يان يت انقالب پايّمور، مأافتياستقرار 

و  س شده استيسک نظام تأيده و يان رسيبه پا يانقالب اسالم، دگاهين ديلذا بر اساس ا

ند هست يگروه ،ن فرضيدر ا عمل کند. يمتعارف و نه انقالب ياسيک نظام سيالزم است مانند 

ک و يپراگمات، ياعمال يهااستيباشد اما س يانقالب، ياعالم يهااستيد سيکنند بايان ميکه ب

، نيب)جهان باشد يد انقالبيز نبايشعارها ن يز معتقدند که حتين ياما گروه انه باشد.يگراعمل

 . فارس( يخبرگزار :12/11/95

 آن و يبلند و جهان يهاآرمان يبه معنا يان انقالب اسالميم يکيد تفکين منظر باياز ا

 يد جمهوريرا با يت قائل شد و موضوع اصلدولت ملّ ياسيبه مفهوم نظام س ياسالم يجمهور

 يمبا انقالب اسال ياسالم يات جمهوريمقتض، دگاهين دياز ا و مسائل مبتالبه آن دانست. ياسالم

د يآمده و اکنون بابه سر يرات جهانييدارد که با وقوع تغ يخيتار يانقالب اسالم متفاوت است.

 اشد.منطقه ب ير کشورهايسا يبرا ييبه مثابه الگو ياسالم يبه ساختن جمهورتالش ما معطوف 

که  ن استيروزآمد بودن ا ياقتضا ،ابديا تعارض يحاکم بر دن ياصول انقالب با روندها ياگر برخ

نظام  يبر شور و احساس است ول يمبتن ،انقالب م.ينظر کنصرف ياز آن اصول به نفع الگوساز
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دن و مختل کر ينظميدخالت دادن اقتضائات انقالب در مسائل نظام باعث ب طلبد.يت ميّعقالن

ن يدر ا ياصل ةمسئل مردم شده است. يحل مسائل زندگ يشود که متوليم ياسالم يجمهور

در: )زائري ط تازه است يمتناسب با شرا ياسالم يو اصالح جمهور ينوساز ،دگاهيد

http://namehnews.ir  ،22/9/92). 

 ياسالم يمعارض جمهور ياسيس يهاگروه ،دگاه راين دين به ايقائل يبرخ ،گريد ياز سو

دهند که معتقدند اگرچه انقالب يل ميتشک ين و نهضت آزاديمنافق، هاستير مارکسيران نظيا

دچار انحراف شده  ياسالم يجمهور ،به بعد يک مقطعيح بوده اما از يو صح يرفتنيپذ ياسالم

 ياسالم يگاه خود را در جمهوريجا ياسيس يهان گروهياست که ا يزمان يخين مقطع تاريا است.

 ،ه کشور دست به شورش زدنديعل 88بعد از فتنه سال  گر که عمدتاًيد يبرخ اند.از دست داده

ند ادست به کار شده يمر انقالب اساليبه مس ياسالم يبازگرداندن جمهور يمعتقد بودند که برا

نقالب ا يوار از سبک مبارزاتکاتوريحضرت امام سخن گفته و کار ييل از دوران طالين دليو به هم

 .(www.stnews.ir ،12/6/96در:  يرداد) کردنديد ميتقل ياسالم

 ياسالم يو جمهور ين منظر انقالب اسالمي: از اياسالم يجمهور ةممقدّ يانقالب اسالم -2

 يمانقالب اسال ،گريبه عبارت د المقدمه هستند.يو ذ همستند و به مثابه مقدّيگر جدا نيکدياز 

رفت و برگشت وجود  هن دو رابطين ايمه است و بالمقدّيبه عنوان ذ ياسالم يجمهور ةممقدّ

، مردم، ينداريد، نيفهم از د ةبر نحو يک توافق جمعي ين معنا که انقالب اسالميبد دارد.

 يان راهبردهييو تع ياسالم يحل مسائل جمهور يد مبناير آنها است که بايعدالت و نظا، حکومت

 س شد.يستأ ين توافق عموميبه اجرا درآوردن ا يبرا ياسالم يجمهور، ن منظوريبد آن باشد.

 يهاا با روشيد و يبخشرا بهبود  يتحقق آن توافق عموم يهاتوان روشيم ياسالم يدر جمهور

قالب ان، نيابنابر ض و جابه جا کرد.يرا تعو يتوان خود آن توافق عمومينمود اما نم نيگزيتازه جا

 يجمهور يبرا يمعرفت ةاست بلکه به مثابه خمر ياسالم يبخش جمهورتيّنه تنها هو ياسالم

ز ين يبودن انقالب اسالمزنده د به آن مراجعه کرد.يحل مسائل با يکند که برايعمل م ياسالم

 است. ياسالم يمسائل مبتالبه جمهور حلّ يرجوع به آن برا ةبه واسط يعنيل يدلن يبه هم

ه نجا نيدر ا ياسالم ين معناست که جمهوريبه ا يه بودن انقالب اسالممقدمّ، گريد ياز سو

 ،تافته است و لذا آنچه اصل اسيق است که اکنون امکان تحقّ يبلکه آرمان ياسيک نظام سيفقط 
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 تيّت و اسالميّافتن جمهوريوند يپ، آرمان حکومت عدل باشد.ين آرمان ميق اتحقّ يتالش برا

است که ن معنين عبارت به ايمنطوق ا شود. يکامل م يق کامل آن با ظهور منج... که تحقّو

به  يگاه ياسالم يها جمهورن ساليدر طول ا ندارد. يبعد يهاا گاميمراحل  يانقالب اسالم

 .(www.namehnews.ir ،22/9/92در:  زائري) ز دورتر شده استين يگاهتر و کينزد يانقالب اسالم

 يانقالب اسالم ،دگاهين دي: بر اساس اياسالم يو جمهور ين انقالب اسالميب يستيهمز -3

ل نظام يرسالت خود را با تشک، ستند و رهبران انقالبيگر جدا نيکدياز  ياسالم يو جمهور

 يام به جانظ يِنيگزيجا ةيّنظر ،ئتآن قريبر اساس ا اند.نکرده يافته تلقيان يپا ياسالم يجمهور

گر يکديرا با  يستيهمز ينوع ،دهين دو پديدا نکرده بلکه ايمصداق پ يانقالب در انقالب اسالم

کشور را به عهده  ةبوده و ادار ياسيک نظام سيکه  ياسالم ينکه جمهورين ايدر ع اند.ادامه داده

 يريگبه موازات شکلرا  يط انقالبيق شدند شرارهبران انقالب موفّ، افته استيس و قوام يسأت، دارد

 يس نظام جمهوريسأو ت ينظام پهلو يواژگون، دگاهين ديند. بر اساس اينظام همچنان حفظ نما

گر يد يفتح سنگرها يبناسنگ ،بوده که خود ين سنگريلنبوده بلکه فتح اوّ ييهدف نها ياسالم

ه وجّت ين نکته مهم و اساسيز به اين ياسالم يجمهور يکنندگان قانون اساسنيشده است. تدو

در  ،به عنوان نمونه اند.انقالب پرداخته ياز اصول آن به رسالت جهان ياريمه و بسداشته و در مقدّ 

 يران که حرکتيانقالب ا ياسالم يه به محتوابا توجّ يقانون اساس» آمده يمه قانون اساسمقدّ

تداوم انقالب را در داخل و خارج کشور فراهم  ةنيزم ن بودين بر مستکبريمستضعف يروزيپ يبرا

 .مه(مقدّ، 1395 :رانيا ياسالم يجمهور ي)قانون اساس «کنديم

 (يعالالهظلّ )مدّ  يادگاه امام خامنهيد يشناختو انسان يشناختيو خاستگاه هست يمبان -ب

دگاه مقام معظم يد يشناختو انسان يشناختيو اصول هست يمبان ،قسمتن يدر ا

 ينيد يهيعالم و فق، يارد. از آنجا که امام خامنهيگيمد نظر قرار م العالي()مدّظلّهيرهبر

 خواهد بود. نييقابل تب يديتوح يشناختو انسان يشناختيشان منبعث از هستينگاه ا، هستند

م بوده که يحک يخدا ةديهدفدار و آفر، ممنظّ، قانونمند يامجموعه ،يهست، ن اساسيبر ا

و  يبه جهان مادّ يافق بشر، يمقام معظم رهبر يديو معاد است. در نگاه توح أمبد يدارا

اعتقاد  ،ب که برتر و باالتر از جهان محسوس استيبه عالم غ در آن محسوسات محدود نبوده و

http://www.namehnews.ir/
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 ش و امتحان است.يآزما ةت و عرصگذرا و موقّ يجهان، يمادجهان  ،دگاهين دياز ا وجود دارد.

نجا مفهوم معاد و آخرت يده است. از ايآفر، باشد يکه قرب اله يتيغا يجهان را برا، ميخداوند حک

 يبرا يآغاز و انجام ،ن منظرياز ا شود. يدار ميدان پديو جاو يات اخرويامت و حيو همراه آنها ق

ز يچ چيکند و هيت ميم که آن را خلق و هدايحک ير بود و خالقمتصوّد يبا يکائنات و عالم هست

 وجود دارد.  يليحکمت و دل، ياحادثه يهر مخلوق و حتّ يده نشده و برايباطل آفر، در جهان

ست يبايم يدگاه مقام معظم رهبريد يشناختيل بحث هستيکه ذ ياز نکات مهم يکي

انسان  جهان و، يشناسين معنا که در بعد هستياست. بدشان يا يرورتينگاه ص، ردينظر قرار گمد

 رورت دائم به سمت تکامل استيحرکت و ص، النيکپارچه در سي

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791). ن نگاه برگرفته از مکتب اسالم است يا

ل و حوّن تيا داند.يو انسان م ير عالم هستيّتغيت الر و سنّيناپذيير را جزء جداييل و تغکه تحوّ

 .(42: )نوراست ت حق يّو در جهت حاکم يتکامل يتيّماه، رورت دائميص

، عنان ميشود. بديف ميز تعريشان نيا يشناسانسان، ياامام خامنه يشناسيثر از هستمتأ

او در  يکلّ  گاهياو به جا يات و زندگانيح يز دامنهيو ن يابعاد وجود، ت انسانيّشان به ماهينگاه ا

 يو ملکوت يلکعد مُدو بُ يخداوند و دارا يدهيانسان آفر، ن نگاهيرا در ايز شودمرتبط مي يهست

 ييوشد و از سينديتواند بيم ،ناطقه و عقل ياز قوه يل برخورداريشود که به دليدر نظر گرفته م

گر يد ياز سو ند.يبرگز ش رايرد و راه خويم بگيتواند تصميم ،ياز آزاد يبا توجه به برخوردار

 ود.شيم يتلقّ ،است يکه همان قرب اله يدن به کمال الهيرس يز خادم انسان براين يتمام هست

 د:نسينوين ميدر مورد انسان چن نماز ياز ژرفادر کتاب   ياامام خامنه

ن يبد لزوماً ، د آوردهياو را پد يحکمتنکه دست قدرتمند و بايده بودن انسان و اعتقاد به ايآفر

ن هدف را يوجود داشته است. ا يبودن او هدف و مقصود ينش او و براياست که از آفر يمعن

ق يدق يابر طبق نقشه يمودن راهيدانست. پ« يدن به سرمنزليرس يبرا يمودن راهيپ»توان يم

و تکامل  يتعال، ... آن هدفبه آن سرمنزل مقصوددن يرس، تين و در نهايّ مع يهالهيو با وس

 انسان و ينهان يهاها و استعداديک و انرژين يهاان انسان و بازگشت به خدا و بروز خصلتيپايب

 .(1: 1369، يا)خامنه هاستخود و جهان انسان يسازکيو ن يکين همه در  راه نيبکار افتادن ا
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 (يالعالهظلّمدّ)ياانات امام خامنهيب يل محتوايتحل -ج

( که با موضوع پژوهش مرتبط يالعال)مدّظلّهيشات مقام معظم رهبريانات و فرمايب، ن قسمتيدر ا

قاله م، لهمشات معظّيفرما ةيّ که درج کل ييرد. از آن جايگيل قرار ميه و تحليباشد مورد تجزيم

ان شيشات اياز فرما ييهانمونه ،ت اختصاريخواهد نمود؛ لذا به منظور رعا يش از اندازه طوالنيرا ب

 يالماس يو جمهور يو نسبت انقالب اسالم يانقالب اسالم يِستيچ، ف انقالبيعردر سه مقوله ت

 گردد.يارائه م يينها يبندگردد و سپس جمعيذکر م

 (يالعالهظلّ مدّ ) يم رهبرانات مقام معظّ يب يل محتوايجدول تحل -1

 فيرد مقوله عبارت مفهوم/مضمون

ن ياديبن يرييتغ  ،انقالب

تار  يدارا و يو ساااااخ

ت مثبت و سااازنده يماه

 است.

 يگزند ياصاال ينهادها ةن هميادير بنييتغ يعني ،انقالب

ن آنچه غلط و کج و نابجاسااات به يادير بنييتغ، جامعه

 (.15/11/81) جاستم و بهيح و مستقيآنچه صح

ف يتعر

 انقالب

 

1- 

 

ر و انقالب از ييشاروع تغ

 ذهن و دل انسان  است.

ن يکننده اسااات. ادهنده اسااات دگرگونرييتغ ،انقالب

سبات اجتماع يسازدگرگون سطح منا  ستين يفقط در 

 هاست.تيها و ذهنه درون انسانياول در ال ةبلکه در درج

 .(7/7/87) هادر دل شود.ينجا داده مير ايين تغياول

 

ف يتعر

 انقالب

2- 

 

 بخش است.ديام ،انقالب

که در دلش  يهر کسااا، نديآيش ميها پانقالب يقتو

در او  يبلند يدهيک اي، هساات ييآرزو، هساات يديام

ظام خود يوجود دارد و از وضاااع موجود مح ط خود و ن

 (.3/3/90) شوديخوشحال م، ناراحت است

ف يتعر

 انقالب
3- 

تضاااد و  ةانقالب عرصاا

حق و باطل  ةتقابل جبه

مر اساااات. قالب ا ن  يا

 ير تکامليمثبت و در مس

 جامعه است.

ته برا بت و برا ياعده يانقالب الب  يمنف ياعده يمث

و طرد وضااع موجود  يکه با نف يتملّ يانقالب برا اساات.

و به  يقيحق ين اسااات که خود را به رساااتگاريا يدر پ

و  يو تکامل ماد يساااعادت برسااااند و برخوردار از تعال

که  يکسااان يا برامثبت اساات امّ يامر ،باشااد يمعنو

ماد يهاساااال تهي بر يمت نداخ جه ا ند ک کشاااور پن ا

ها منف يبرا ن بالسااات.يتربزرگ  چيه ،تر از انقالبيآن

 (.24/6/78) ستين يزيچ

ف يتعر

 انقالب
4- 
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انقالب مسااتلزم در نظر 

و  يداشااتن اهداف آرمان

به ساااو کت  آن  يحر

 است.

را در نظر گرفتن و به  ييواال يهاک هدفي يعني ،انقالب

، ميها فراموش کردن هدفيآنها حرکت کردن؛ اگر ا يسو

 .(29/11/96) ستين انقالب گريد

ف يتعر

 انقالب
5- 

و  يبخشاات الهاميّخاصاا

 م انقالبيانتشار مفاه

مثل عطر ، م اساااالميم انقالب و مفاهيمفاه، ميبارها گفت

تواند جلوى آن را يچ کساان نميهاى بهارى اساات؛ هگل

سيجا م همه، شوديرد؛ پخش ميبگ افزا و  م روحيرود؛ ن

ست که همهروان شن ا  رديگيخود م يِبه خود جا را بخ

(6/9/93). 

ف يتعر

 انقالب

 

 

6- 

سااااز و ت دگرگونيّماه

 گون  انقالباعجاز

 دهنده و شکلرييتغ است. ک کوره گدازندهيانقالب مثل 

ست. صر موجودات ا  ين حالتيک چنيانقالب  و نظم عنا

ست مثل آنچه که قد ا که يميک، ريگفتند اکسيها ميميا

 .(7/7/87) کنديل ميطال تبدعنصر مس را به عنصر 

ف يتعر

 انقالب

 

7- 

 

صالح و پ  يذات ،شرفتيا

 انقالب است.

ست.يترخود انقالب بزرگ صالح ا صالحات در  ن ا تداوم ا

ّذات و هو ته اسااات.ي لت انقالبي ت انقالب نهف  ،يک م

گاه ميهوشااا به طور دائم ن تا ببيار و شاااجاع  ند يکند 

مان در اثر غفلت ييفساااادها ها و ساااوء که در طول ز

کدام  ،رها و تجاوزها به وجود آمدهيها و سااوءتدبتيريمد

 .(26/1/79) دياست تا آنها را اصالح نما

 

 فيتعر

 انقالب

 

8- 

 

 ،جااامعاه يقيل حقتحوّ

 انقالب است. ةالزم

در  يقيل حقتحوّ يعني انقالب اساات. ،ياساااساا ةمساائل

جاد يجامعه در جهت ا يهارسااااختيادها و زيارکان و بن

لت قا، يجاد آزاديا، عدا و خالصاااه  يو علم يفکر يارت

 .(7/11/87) يت انسانيّشدن شخصبارور

ف يتعر

 انقالب

 

9- 
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ساات ايزنده و پو ،انقالب

قالب. و تااداوم دارد ن  ،ا

 .مستمر است يحرکت

ک حرکت ي سااات.ين يحرف و حرکت دفع کيانقالب 

ست و اقتضائاتش در زمان متفاوت ، مختلف يهامستمر ا

ست. سان ا شمن يک کنند با آنچه در يم يکه با انقالب د

گذشاات و  چهآن، سااتندياتفاق افتاد دشاامن ن 57بهمن 

و حاضااار دشااامن و  يّح ةک موجود زنديآنها با  رفت.

ضور دارد ،پس انقالب مخالفند. انقالب زنده و  ،تداوم و ح

 .(12/81) استيپو

 

 يستيچ

انقالب 

 ياسالم

10- 

قالب ن رونااده و شيپ ،ا

 است.برنده شيپ

 يعنيحفظ انقالب  برنده اساات.شيشارونده و پيانقالب پ

پيحفظ هم پ يروناادگشين حااالاات   يبرناادگشيو 

(13/4/1390). 

 يستيچ

انقالب 

 ياسالم

11- 

ّ نقالبتحق  ،ق کاااماال ا

مان انقالب  بر اسااات.ز

ل مداوم بر مسااتلزم تحوّ

عه  يهاه ارزشيپا جام

 است.

ست. يجيک امر تدري ،ستين يک امر دفعيانقالب  ک ي ا

ست ا يدفع، است ياسير نظام سييانقالب که تغ يمرحله

ق ن تحقيا دا کند.يق پد تحقّيا در طول زمان انقالب باامّ

که عقب مانده و تحول  ييهابه آن اسااات که آن بخش

 يهادا کند و روز به روز راهيل پتحوّ ،دا نکرده اساااتيپ

د يجد يهاروش د ويجد يفکرها، ديجد يکارها، ديجد

چارچوب و بر به وجود آن ارزش ةيپا در  عه  جام ها در 

 .(13/11/77) ش بروديد و پيايب

 

 يستيچ

انقالب 

 ياسالم

12- 

ننااد موجود  نقالب مااا ا

 زنده است.

نده اسااات؛ ايانقالب  ال يکه خ ييهانيک موجود ز

از شناخت ، زد و تمام شد، ک جرقّه بوديکنند انقالب يم

انقالب چون موجود زنده  ...دورند.  يليقت انقالب خيحق

و کمال يافتگيقوام، رشااد دارد، ش دارديپس افزا، اساات

 .(19/11/96) آن وجود دارد يبرا يافتگي

 يستيچ

انقالب 

 ياسالم

13- 

صول  يعال يهاآرمان و ا

پذييتغ ،انقالب نا  ند.رير 

ها و روش ر ييها تغابزار

 کنند.يم

ها آرمانم يترسااا، دهديکه انقالب در آغاز انجام م يکار

، يعال يهاکند. البتّه آرمانيم ميها را ترساااساات؛ آرمان

 .(25/6/94) ر استيرپذييل تغيرند؛ وسايرناپذييتغ

 يستيچ

انقالب 

 ياسالم

14- 
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مان و  ،بهيّات طيح آر

 .ت انقالب استيغا

 کيم و ييک کلمه بگويم در يحاال آرمان را ما اگر بخواه

: اسااات که« بهيطات يح»، مياوريش بيبرا ير قرآنيتعب

وَ لِلرَّساااولِ اِذا  بوا هللِي( اِساااتَج1) هبَيطَ هً وينَّهُ حَييفَلَنُح

 .(25/6/94) ( شما را زنده کند2) کُمييحيدَعاکُم لِما 

 يستيچ

انقالب 

 ياسالم

15- 

دن بااه اهااداف ياارسااا

ازمند تالش و ين ،انقالب

 .مجاهدت است

 

بته م. اليگرفتم قرار يما در صراط مستق...، ن انقالب آمديا

ستق ساند؛ اما کِ، ميصراط م ؟ در يما را به هدف خواهد ر

ستگي؟ ايچه مدت؟ با چه تالش و مجاهدت دارد به  ين ب

شما چقدر تالش کننيا ، ميريبگ يچقدر جدّ، ميکه من و 

ست حرکت کن ستن به همّيم؛ ايچقدر در سته ا  ت ما ب

(6/3/92.) 

 يستيچ

انقالب 

 ياسالم

16- 

چااارچااوب ل در تااحااوّ 

مل  ،هاارزش کا جب  مو

شااادن انقالب و به روز 

 شدن آن است.

ها هاسااات.در چارچوب همان ارزشاسااااس همان ارزش

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

شدنيک انقالب کامل و روز به روز مي هم  يشود و تمام 

 .(23/2/79) ستيهم ن يشدن، تمامن تکامليا ست.ين

 يستيچ

انقالب 

 ياسالم

17- 

االطراف بودن ابعاد جامع

 انقالب

شد که يا س يکين طور نبا ستقالل  سيبه ا و  يفرهنگ، يا

ا به يه نکند توجّ يدارنيا به ده کند امّتوجّ ياقتصااااد

به آزادتوجّ يدارنيد ما  ند ا ه نکند ...اگر فکر توجّ يه ک

 .(23/2/79) رديگيکار ناقص انجام م، ن طور باشديا

 يستيچ

انقالب 

 ياسالم

18- 

 يتيّ ماه يانقالب اسااالم

 دارد. يو مردم ينيد

 ينيد يها، ارزشن انقالبيا ينکه مبنايل ات اوّيّ خصوص

ص يو معنو ياخالق صو ر انقالب ب ،نکهيگر ايت ديّ بود و خ

ل و اداره حکومت يه اراده و خواسااات مردم در تشاااکيپا

 .(20/11/68) ماند يباق

 يستيچ

انقالب 

 ياسالم

19- 

 انقالب يش و بالندگيرو

قانون يمتک -به نظم و 

 آن است. يمند

، يآشاافتگ يعنيکنند انقالب يکه القاء م ياخالف عدهبر

ضباط ن انيتر ين و قويبرتر يانضباط انقالب ...يسردر گم

ست. شود به خاطر يده ميکه اول انقالب د ينظم يب ها

وجود دارد که  يادهيغلط و کج و پوس ين است که بنايا

نايد آن را به هم ريبا انقالب  گذاشااات. يينو يخت و ب

ندگ يعني ندگيرو يعني، يسااااز بال ش و يو رو يش و 

 يستيچ

انقالب 

 ياسالم

20- 
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ندگ قانون و نظم ممکن ن يبال باط   ساااتيبدون انضااا

(1/4/83). 

ق بااه مردم انقالب متعلّ 

 است.

باينم يچ فرديه ،يچ قشاااريه ،چ کسيه ند و ن د يتوا

 .(14/3/87) ن انقالب را بکنديت ايمالک

 يستيچ

انقالب 

 ياسالم

21- 

 يام انقالب اساااالميااپ

و مقابله با نظام  يفرامرز

 سلطه است.

ست که نم ياميپ، ن انقالبيام ايپ ست در مرزهايا  يتوان

ام( مقابله با نظام سلطه است. ين پيران منحصر بماند. )ايا

و مظلوم اساات.  ا به ظالميم دنينظام تقساا، نظام ساالطه

که منطق اساااالم اسااات التَظْلِمُونَ وَ » ،منطق انقالب 

 .(26/6/92) است(279)بقره:« تُظْلَمُونَال

 يستيچ

انقالب 

 ياسالم

22- 

 لِ رورت دائم و تحوّ يصااا

 يهايژگياز و ،يشگيهم

 انقالب است. ياصل

ل وجود رورت و تحوّيد صااايبا دائماً ياساااالم ةدر جامع

 .(12/12/70) داشته باشد

 يستيچ

انقالب 

 ياسالم

23- 

 ستيک واقعه نيانقالب 

 مستمر دارد. يتيو ماه

مه دارد. ند که ين جور بگويها اينکه بعضااايا انقالب ادا

 يم به زندگيبود و تمام شد و حاال برگرد ياانقالب حادثه

ست.ين خيا ،يعادّ  دشويانقالب تمام نم انت به انقالب ا

(6/6/96). 

 يستيچ

انقالب 

 ياسالم

24- 

 ،انقالب يهنجارها حفظ

 مستلزم تداوم آن است.

 يها؛ هنجارزديريگذشااته را به هم م يهاانقالب هنجار

د يجد ين هنجارهايحفظ ا آورد. يبه وجود م يديجد

 .(6/6/96) تداوم است

 

 يستيچ

انقالب 

 ياسالم

25- 

ب ث نجااارهاااياات ه  يت 

سالم  ازمندين ،يانقالب ا

 مبارزه است.

شت تا به پاگر انقالب مبارزه  سد يروزيالزم دا ز امرو ،بر

تا بتوان بارزه الزم اسااات  هايهم م جار را  يانقالب يم هن

 يسالما ةجامع هم تا جامعيجه برسانيم و به نتيت کنيتثب

 .(6/6/96) بشود

 يستيچ

انقالب 

 ياسالم

26- 

 يژگيو يانقالب اساااالم

-دارد و مرحله ينديآفر

ّ يا حق ت مراحاال  ق از 

 است. ياهداف اسالم

سالم ،ميندار ياسالم ةجامع ما ما  ،ميهم ندار يما دولت ا

 يک حرکت انقالبي يعني يک انقالب اسااالميم يتوانساات

 يمک نظام اساليم بر اساس آن يتوانست م.ياوريبه وجود ب

ق حاصاال شااده اساات و ينجاها توفيم تا اياوريبه وجود ب

عد از ا يليخ ک دولت يجاد ين ايهم مهم اسااات لکن ب

 يستيچ

انقالب 

 ياسالم

27- 
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 يبرا ياسااالم يتيّريالت مديک تشااکيجاد يو ا ياسااالم

 .(6/6/96) ک کشور استي

و  ين انقالب اساااالميب

 ينوع ياسااالم يجمهور

به مثابه روح  يساتيهمز

 و جسم وجود دارد.

نظام جمهورى اسالمن يک ساخت حقوقن و رسمن دارد 

دولت ، مجلس شااوراى اسااالمن، که آن قانون اساااساان

سالمن شاهده منهمين چيزهاي انتخابات، ا کنيد ن که م

ست ست؛ اما کافن که البته حفظ اين، ا ها الزم و واجب ا

يک ساااخت ، هميشااه در دلِ ساااخت حقوقن نيساات.

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

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

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

در حکم معنا و مضاامون اساات. اگر آن معنا و مضاامون 

و لو اين سااااخت ظاهرى و حقوقن هم ، تغيير پيدا کند

نه دوامن خواهد ، اى خواهد داشاااتنه فايده، باقن بماند

 (.24/9/87) داشت

نسبت 

انقالب 

با  ياسالم

 يجمهور

 ياسالم

28- 

همان  يقيسااااخت حق

هور يهاااآرمااان م  يج

 .است ياسالم

مهم اساات؛ او در ، آن ساااخت حقيقن و واقعن و درونن

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

ست: عدالتهمان آرمان سالمن ا کرامت ، هاى جمهورى ا

سان  ،سعن براى ايجاد برادرى و برابرى، هاحفظ ارزش، ان

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

سالمن  ننساخت حقيقن و باط و درونن نظام جمهورى ا

 (.24/9/87) است

نسبت 

انقالب 

با  ياسالم

 يجمهور

 ياسالم

29- 

ج قالب يع ن بودن ا ن 

 يبااا جمهور ياساااالم

 يانقالب روح، ياساااالم

 است. يدر کالبد جمهور

م و أرا تو ياساااالم ين اسااات که جمهورياگر فرض ما ا

 م پسيم و قبول کرديديفهم يخته با انقالب اساااالميآم

 يد براين باشااد که دشاامن و تهديفرض ما بر ا يسااتيبا

بد ايا کال ثل روح در  که م وجود  ين جمهورين انقالب 

شت صوّ  ،خواهد دا که از  ييروير خواهد بود و نهمواره مت

 (.19/4/68) استشه الزم يهم ،د دفاع کنديانقالب با

نسبت 

انقالب 

با  ياسالم

 يجمهور

 ياسالم

30- 

شاااادن ج.ا.ا از  يتاها

مان به  ،انقالب يهاآر

نان جمهور که امروز دشااام ند  بدان مه   ...ياساااالم يه

 ياسمش جمهور ياسالم يجمهور ن است...يشان ايسع

نسبت 

انقالب 

با  ياسالم

31- 



 (يالعالهظل )مد  يادگاه امام خامنهياز دي اسالم يآن با جمهوري سنجو نسبت يانقالب اسالم يستيچ 

 

 

61 

آن  يزوال و نابود يمعنا

 است.

سالم سمش نظام انقالب يا شد ا شد يبا  ياما از محتوا ،با

 (.28/11/87) نباشد يانقالب در آن خبر

 يجمهور

 ياسالم

ن اساات که ياصاال بر ا

 يانقالب يهاشاااااخص

 وجود داشته باشد.

هاسااات و انقالب همه دوران يبرا يگريانقالب و انقالب

که بر اسااااس  يکساااان ةاسااات و هم يک رود جاري

 هساااتند يانقالب ،عمل کنند يگريانقالب يهاشااااخص

(14/3/95). 

نسبت 

انقالب 

با  ياسالم

 يجمهور

 ياسالم

31- 

 (يالعالهظلّ مدّ ) يانات مقام معظم رهبريل بيتحل -2

 ةوجه اشتراک هم است. يتيّو ماه يت وجوديّثيا حين أدو ش ياز جمله انقالب دارا يادهيهر پد

ان يا اصل انقالب در ميدر مسئله وجود  ت است.يماهيعني وجود و وجه اختصاص آنها  ،اءياش

انقالب همواره مورد مناقشه  يستيچت و يه ماهمسئلران اشتراک نظر وجود دارد اما نظصاحب

 باالمندرج در جدول  يانات مقام معظم رهبريب مرور آن اختالف نظر وجود دارد. ةبوده و دربار

 يو به تبع آن نسبت آن با جمهور يانقالب اسالم يستيچ شان به مقولةينگاه ا، دهدينشان م

 گرفته است: ل نشاتيمکتب اسالم به شرح ذ يهاو آموزه ياز مبان ،ياسالم

 نبودن عالم و انسان يساحتکت -1

و  کرده و عالم يتلقّ يعدبُو تک يساحتتک يکه جهان و انسان را موجودات يخالف مکاتببر

 يروح و جان مطلق را برا يا ماسواينموده و  يتلق يو مادّ يا منحصر در بعد جسمانيانسان را 

محسوسات محدود نبوده و  ةهان به عرصج ،در مکتب اسالم، رنديگيدر نظر نم يچ وجوديه

 باشد.يم يو روحان يدو بعد جسمان يانسان دارا

 و انسان يهست يو هدفدار يطلبتيغا -2

و  يشناسياست که در بخش هست يامقوله يو هدفدار يطلبتيغا ،در مکتب اسالم 

 بوده و انسان و معاد أمبد يدارا ين منظر هستيمورد توجه قرار گرفته است. از ا يشناسانسان

 طلب و هدفدار است. تيغا يز موجودين

 انسان يطلبو کمال يريپذتکامل -3
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ن مراتب کمال و درجات يتواند به باالتريه ماست که بالقوّ يانسان موجود، دگاه اسالمياز د

نسان ا يطلبو تکامل يريپذن تکامليز با همين رسل و انزال کتبضرورت ارسال  برسد. يمعنو

 مرتبط است.

 جهان و انسان يافتگيو نظم  يمندقانون -4

علم و  يشود که از رويم اداره ميحک يم است که توسط ناظممنظّ يادهيپد يجهان هست

کنار هم قرار داده است. انسان  يصوصول به هدف مشخّ يم را برامنظّ ةدين پديا ياجزا، يآگاه

 ست.ا يمندو تابع همان نظم و قانون ير از نظام هستين تصويترکامل، به عنوان اشرف مخلوقات

 بت مطلويّت موجود به سمت وضعيّاز وضع يرورت دائم و تحول مستمر انسان و هستيص -5

اصالح و انقالب را درون  لِکنون ادامه داشته و قدم اوّخلقت آدم تا يدائم از ابتدا ن انقالبِيا است.

ر يخ انيدر م يانسان موجود، بلکه ،رياست و نه خ ره شرّکسينه  يند. سرشت انسانيبيافراد م

ت ا شقاوير سعادت يت خود در مسيه به نوع تربشود که با توجّيمطلق شناخته م مطلق و شرّ

و  ن نظميها تابع ااز جمله انقالب ياسيو س يالت اجتماعتمام تحوّ ،ن اساسيبر ا رد.يگيقرار م

 .(14: 1396، اهپوشي)س است يحاکم بر نظام هست يِکل ةاراد

 ييتدااب يشه با نفيگانه است و آن را همي يد و پرستش خداين توحياسالم د، ن اساسيبر ا

اسالم  .(256 :)بقره «يومن باهلل فقد استمسک بالعروه الوثقيکفر بالطاغوت و يفمن » شرک خواستار است.

خدا ريغ يها و معبودهاطاغوت، ان نسبت به هواهايم و اطاعت محض نبوده بلکه عصين تسليتنها د

 داخرياز غ ين آزاديداند. اير نمسّير خدا مياز غ يخدا را  جز با آزاد يز خواستار است و بندگيرا ن

گاه دين جهت از ديبد ابد.ي يست ابتدا از درون خود انسان آغاز شود و سپس در جامعه تسرّيبايم

ه مقامات يعل يانسان يمقامات و درجات عالک انقالب محسوب شده که در آن يخود  ،اسالم توبه

، يو قرآن ينيد يهابر اساس آموزه، ن روياز ا .(23-16: 1397، ي)مطهرکنند يام ميوجود او ق يدان

به کمال ، جامعه ياجتماع ياسيدر ساختار س يل در درون انسان آغاز و با تسرّانقالب با تحوّ

 به است.يّات طيدن فرد و جامعه به حيرس، منظور از کمال در مکتب اسالم رسد.يم

ک يرقابل تفکيمان و غأمان باهلل و کفر به طاغوت را تويا، يمقام معظم رهبر، ن مبنايبر ا

ر و انقالب را از ييو شروع تغ (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791)دانسته 

ها درون انسان ةياول در ال ةدر درجشان معتقدند انقالب يا کنند.يم يها معرفذهن و دل انسان
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 رديگيقرار م يدر سطح مناسبات اجتماع يسازدگرگون ةمر مقدّيين تغيدهد و ايها رخ مو دل

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3895). نياديبن، زين ير در سطح اجتماعييتغ ،

 به خواهد بوديّات طيح يدر جامعه و به سو يزندگ ياصل يارکان و نهادها ةو در هم يساختار

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

ادت سع و يستيبهز يکه بشر برااست  يمواردله مدگاه معظّ يز از ديبه نيات طيمنظور از ح

 ،شوق کار، نشاط، عدالت، رفاه، استقالل، يت ملّتواند عزّين موارد ميا اج دارد.يخود به آنها احت

ر را د ياسالم يسبک زندگ، يات اسالميّخلق، رحم، تيمعنو ،هانينظم و در کنار ا، ياورفنّ، علم

 .(همان) رديگبر

 ا شورش کردن ويت حاکمه و أيدر ه يدگرگون انقالب صرفاً، يم رهبراز نگاه مقام معظّ ، نيبنابرا

و  (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7227) ستيختن و جنجال کردن نيابان ريبه خ

 ماز نظر رهبر معظّ ين دگرگونيا الت تفاوت وجود دارد.ر تحوّيت انقالب با سايّان ماهين جهت مياز ا

 ت گرددک ملّي يتواند موجب تکامل و تعاليت مثبت و سازنده بوده که ميّماه يدارا، انقالب

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2968). ييهادگاهيدر تعارض با د ين نگاهيچن 

 در جامعه ينظميب، جز خشونت يقلمداد نموده که حاصل يمنف يادهيقرار دارد که انقالب را پد

در جامعه است که  يش و بالندگيرو، يانقالب مترادف سازندگ، يم رهبراز نظر مقام معظّ ندارد.

ده يدر اول انقالب د ينظميست و اگر بيدن به اهداف آن ممکن نيرس ،نظم و قانون، بدون انضباط

 ييا بناشد تيخته ميد به هم ريموجود بود که با ةديغلط و پوس يختن بنايل به هم ريشد به دليم

ن يجاد ايا ،ن حاليدر ع. (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3236) نو گذاشته شود

ها الشانواع چ، ت ضد نظام سلطه آنيّانقالب و ماه يبخشت الهاميّ ل خاصينو به دل يد و بناينظم جد

به  .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24033)دات را به همراه داشته و دارد يو تهد

و  حق بر باطل ةجبه يروزيحق و باطل بوده و پ ةتضاد و تقابل جبه ةانقالب عرص ،گريعبارت د

 صبر و، مبارزه، مجاهدت، ازمند تالشين، ت انقالبيبه به عنوان آرمان و غايّات طيدن به حيرس

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

 ادامه خواهد داشت.انقالب تمام نشده و ، يم رهبردگاه مقام معظّين از ديبنابرا

 ند:يفرماين باره ميشان در ايا
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 ياادثهک حي فالن مثالً خِيم در تارييست که بگوين يک امر دفعي، ک امر مستمر استيانقالب 

 .از انقالب است يک بخشين يا ست.ين انقالب نينه ا، ... و حکومت سرنگون شد...اتفاق افتاد

ق يعم يهايدگرگون، يدگرگون يعنيانقالب  است. يقت دائميقت ماندگار و حقيک حقيانقالب 

و  يدگرگون نکه اصالًيعالوه بر ا د.يآيک سال و پنج سال به وجود نميدر ظرف شش ماه و 

. شود..يچ وقت تمام نميقف ندارد و هي حد اصالً - لتحوّ، شدن يبه حال يحال يعني–رورت يص

رورت ين همان صيا، راالمورياهلل تص يالال أ است. يبه تمام نشدنيّات طين حرکت به سمت حيا

جاد ير اييدر باطن ذات خود تغ يزيچ، شدن يبه حال يحال يعنيرورت يص به سمت خداست.

رورت دارد و يبشر به سمت خدا ص، رورتيند صيگوين را ميا، کند و روز به روز بهتر بشود

رورت تمام ين صيا، رورت در آن وجود داشته باشدين صيآن است که ا يجامعه مطلوب اسالم

 ن استيانقالب ا، ن طور به طور دائم ادامه دارديهم، است ينشدن

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

ز با عبارات مشابه مورد يشان نيا يهاير سخنرانيله که در سامشات معظّين فراز از فرمايا

 يرورتي( نشان از نگاه صhttp://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37528) د قرار گرفتهيکأت

دگاه ين ديآن دارد. ا يت تکامليّ شان به ماهيو قائل بودن ا يده انقالب اسالميبه پد ياامام خامنه

 انقالب يستيز چيرورت بوده و ضمن تميدر موضوع حرکت و ص ياسالم ير از نگاه حکماثّأمت

د گشا خواهز راهين ياسالم يبا جمهور يان نسبت انقالب اسالميدر ب، هادگاهير دياز سا ياسالم

، ين معنا که هر وجوديبد دانند. يت ميّاز قوه به فعل يءحرکت را خروج ش، ياسالم يبود. حکما

ن يدر ا ند.يگويحرکت م، برخوردار است که به مراحل شکوفا شدن آنها يياز قوا و استعدادها

 يکند. هرچه قوايکمال حرکت م ياز نقص به سو، ل شديه به فعل تبداز قوّ يموجوداگر ، ونديپ

، تر در حرکثّؤافته است. از عوامل ميبهتر به کمال خود دست ، ت برسديّک وجود بهتر به فعلي

هدف از حرکت را مشخص  يگرينموده و د جاد حرکتيا يلاست که اوّ ييت غاو علّ يت فاعلعلّ

ن به آ رسيدن يرا در حرکت در نظر دارد که متحرک را برا يتيغا، يعلت فاعل، در واقع کند. يم

حرکت  يکه برا يتيغا ،داناتر و برتر باشد، ترميحک، يت فاعلهرچه علّ دارد.يمقصد به حرکت وا م

 باالتر و بهتر خواهد بود. ،رديگيدرنظر م

حضرت حق  ،يت فاعلعلّ  يوقت (156 :)بقره «ه راجعونيانا هلل و انا ال»فه يه شريلذا براساس آ

ن يدر نظام تکو حق برسد. يد به لقاين حرکت بايبرتر خود خدا خواهد بود و رجعت ا تِيغا، است

ار ياراده و اخت، عيخداست اما در نظام تشر ير و حرکت به سوين سيا سرانجامِ، عالم يو هست
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 وهلل ملک السماوات»فه يشر ةياساس آکند. بر يرورت دخالت مير و حرکت در صيانسان در نحوه س

د قدرت يهمه در  ،ه استهرچه در عالم ماده و مافوق مادّ (42 :)نور «رياهلل المص يو االرض و ال

ن عالم يهرچه در ا ،ن مبنايبر ا ند.يخدا يدن و شدن به سويپروردگار است و همه در حال گرد

 ،که اگر مطابق امر خدا باشد يابه گونه به همراه دارد. يک شدنيکنند که يم يحرکت، وجود دارد

 ياله يايبا اول ينيهمنش، به مراحل باالتر يل شدن در نظام طوليبوده و با تبد ياله ،رورتين صيا

 ينيهمنش يشده و به جا ير نزولين سيا ،ن صورتير اير( و در غي)نعم المص را موجب خواهد شد

 ر(.     ي)بئس المص ب خواهد شديطان نصيش يايولبا ا ينيهمنش ،ياله يايبا اول

است و حرکت  يو عرض يجوهر ةجلو يعالم دارا، هيّبر حکمت متعال يمبتن، گريد ياز سو

ن معناست که يبه ا يحرکت جوهر است. يشناختيک اصل هستيبه عنوان  ير جوهرييو تغ

 شوند.يم يديز جديکنند و چيمدام صورت عوض م، ديجد يموجودات با کسب مراتب وجود

 ذات موجودات است ءو جز يشناختيبلکه از وجوه هست، ستين يک امر عارضي ،النيَن سَيا

ه به فعل ل از قوّيو تبد يمدام در حال دگرگون يجوهر عالم مادّ (90: 1393، يمحمدو خان يمي)کر

؛ است هبالقوّ ،يت بالفعليّهر وضع ؛گردد يحاکم م يديت جديّشود و وضعيم ينف يتيّوضع ؛است

ک يه از ک يجار يهاتيّوضع يبا نف ؛گونه دارديت نفيّند حرکت هويآدر فر يهر اثبات يريبه تعب

، يرازيش)ال ابدييفرصت بروز و تحقق م يآت يهاصورت، ه استگر بالقوّيث ديث بالفعل و از حيح

تر يقو يوجود ةمرتبدهد بلکه به ياز دست نم يزيچ چيه ،حرکت يموجود در ط. (94-95: 1340

 کند.يم يط يگريپس از د يکيرا  يمراتب بعد ،نيشيابد و با حفظ مرتبه پييدست م

و  يانسان و جامعه وجود دارد که منجر به نف، در حرکت عالم يتکامل ةرابط ين نوعيبنابرا

است و  رتن بهتر و متکامليشياز وضع پ يکه وضع کنون ين معنياثبات به ا گردد.ياثبات دائم م

 شرفت است.ين معنا که توقف معنا ندارد و هنوز امکان پيبه ا ينف

ند يآک فري يم رهبردگاه مقام معظّياز د يتوان گفت انقالب اسالميم ين چارچوبيبا چن

منزل  دن به هريند که رسيبير ميدر مس ييهامنزل، ييدن به سعادت نهايرس يمستمر است که برا

 يرکت به سوح ين قوا برايمتأ يبرا يست بلکه محلين ييستگاه نهايمنزل ان يق است اما ايک توفي

 يشود که از سرنگون يط يند الزم است مراحليآن فري. در ا(26: 1396، اهپوشي)س باشديگر ميمنازل د

جاد يا تاً يو نها ياسالم ةجامع، يل دولت اسالميتشک، جاد ساختاريم طاغوت آغاز شده و به ايرژ
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له تا ن مرحيترييانقالب از ابتدا ،نين بيدر ا خواهد شد. يبه منتهيّات طيو ح ياسالمن ين نوتمدّ

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10881) خواهد بود يو جار يسار يانيمرحله پا

 از نگاه امام، توان گفتيم ياسالم يو جمهور يان نسبت انقالب اسالميدر ب، وندين پيدر ا 

 ين اسالميند تحقق تمدن نويکه در مرحلة دوم فرآ ياسالم ياز جمهور يانقالب اسالم ،ياخامنه

ان ياش پايروزيو مستمر است که با پ يلتحوّ، به جلو رو يست و انقالب حرکتيجدا ن، قرار دارد

 ز در مقدمه وين يقانون اساس دهد.يات خود ادامه ميبه ح ياسالم يافته و در قالب نظام جمهورين

ل يز ذين نگاه نيخاستگاه ا دهد.يه قرار مدر اصول مختلف خود روح حاکم بر نظام را مورد توجّ

 شود.يف ميمحسوسات محدود ندانسته تعر ةمکتب اسالم که جهان و انسان را به عرص يهاآموزه

 يانروح و يباشد و در بعد نفسانيم يو روحان يدو بعد جسمان يهمانطور که انسان دارا، ن منظرياز ا

بوده و  يجار ياسالم يز مثل روح در کالبد جمهورين يانقالب اسالم، دهديرورت رخ ميانسان ص

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2135)رورت برخوردار خواهد بود ياز ص

 ند:يفرماين ارتباط ميدر ا يم رهبرمقام معظّ 

در پوشش  گر هم هستند...يد يهايبعض تمام شد...زنند که بله انقالب يه مک عدّ ي ييهاحرف

 ست.يل نيقابل تبداصالً  است. ياسالم يل انقالب به جمهوريش تبديزنند که معناين حرف را ميا

همان حالت تحول ، يريدپذيهمان حالت تجد يعني د مظهر انقالب باشد.يبا ياسالم يجمهور

ک امر يانقالب ، ستين ياسالم يا جمهورلّ إباشد و  ياسالم يد در جمهوريهمان حالت با، يدائم

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

و در حکم جسم  يک ساخت حقوقي يدارا ياسالم ينظام جمهور، از نظر رهبر معظم انقالب

ر تان آنچه مهمين ميدر ا باشد.يمعنا و مضمون م، که در حکم روح يقيک ساخت حقينظام است و 

است.  يو انقالب اسالم ياسالم يجمهور يهااست که همان آرمان يو درون يقيساخت حق، است

اى دهنه فاي، و لو اين ساخت ظاهرى و حقوقن هم باقن بماند، اگر آن معنا و مضمون تغيير پيدا کند

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4992) نه دوامن خواهد داشت، خواهد داشت

 انقالب يهايژگياز و يشگيل همرورت دائم و تحوّيص، يم رهبردگاه مقام معظّين از ديبنابرا

. ابدييروح و جسم ادامه م ةبه مثابه رابط ياسالم يو جمهور يانقالب اسالم ةبوده و رابط ياسالم

 ياهشدن ج.ا.ا از آرمان يو ته ييزداتيّهو، ياسالم يبه جمهور يل انقالب اسالميتقل، ن اساسيبر ا

 يقيت حقيشود ماهيموجب م که يابه گونه شود.يم يآن تلقّ  يزوال و نابود يانقالب به معنا
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آن کماکان  يو ساختارها يت حقوقيّن رفته اگر چه به ظاهر ماهيج از بيبه تدر ياسالم يجمهور

 وجود داشته باشد. 

 جهينت

 ينديآدر فر ين اسالمين نوجاد تمدّيبه و ايّات طيدن به حيرس، يانقالب اسالم ييهدف نها

 انقالب يستيت و چيّماه ةمستلزم شناخت عالمان ،ن هدف مهميق او مستمر است. تحقّ يمنطق

ه از ک يقيّضَف و نگاه مُيبا تعر يباشد. برخيم ياسالم يآن با جمهور يسنجو نسبت ياسالم

ده و يان خود رسيبه پا، يروزيپس از پ يمعتقدند انقالب اسالم، کننديارائه م يانقالب اسالم

با ، گاهدين ديل شده است. قائالن به ايانقالب به نظام تبد، افتيد استقرار يکه نظام جد يزمان

 يروپاشبا ف ن دو نظم دانسته کهيب ييانقالب را استثنا، عا که اصل بر نظم و ثبات استن مدّيا

است  انقالب اکثر حاصلِد حدّين رو نظم جديابد. از اييان ميد پاين و استقرار نظم جديشينظم پ

مقاله  ت.شکننده اسخود يبيترک متناقض و عمالً منطقاً يباشد و نظام انقالب يتواند انقالبياما نم

ظم دگاه مقام معياز د (ياسالم يو جمهور ي)نسبت انقالب اسالم همسئلن ين اييتب يحاضر در پ

ل يتحل و يفلسف يمبان، موجود يهادگاهيد يق که پس از بررسيج حاصل از تحقينتا برآمد. يرهبر

 يحرکت يشان انقالب اسالميدگاه ايبه دست آمد نشان داد که از د ياانات امام خامنهيب يمحتوا

است  يو انسان ياسالم يواال يهاها و ارزشاز آرمان يارونده با مجموعهشيبالنده و پ، مستمر

 يالماس يافته و  از جمهوريت يّنيتبلور و ع يو دفاع ياقتصاد، ياسيس، يفرهنگ يهاکه در حوزه

 از نوع روح و جسم وجود دارد.  يستين دو رابطه همزين ايجدا نبوده و ب

 ندهيو آ دانند و آن را به حاليمحدود به گذشته نم ةک حادثيانقالب را ، يم رهبرمقام معظّ

ر ير مسکه د ين معنيبه ا ،انقالب است يت تکامليّل ماهيبه دل يبخشين تسرّيا دهند.يم يتسرّ

تر کاملن بهتر و متيشيست از وضع پيبايم يف معنا ندارد و وضع کنونتوقّ، ييدن به اهداف غايرس

 ست بلکه انقالبيت انقالب نيّمنطق و ماه ،ينظميب، شانيدگاه اياز د، گريبه عبارت د گردد.

ت و يّعقالن، شهيبر اند يمبتن يجاد ساختارهايت گذشته در قالب ايّپس از عبور از وضع ياسالم

به به آن توسعه و يّات طيدن به حيکند و تا رسيها و اصول خود را حفظ مآرمان، يانقالب ةيّروح

 بخشد.يق ميتعم
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