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 انقالب اسالهی و ههذویت

  

 :هقذهه
 ار فزج، تاالتز اس ّز فثادتی اعت.اعت؛ یقٌی اًتؾ «الفزج اًتؾار فوالاال فضلا»در فزٌّگ اًتؾار، 

صحٌِ  رت تَصیف ٍ گشارػ آهذُ تَد را، تِصَِ ٌّز اًمالب اعالهی ایي تَد کِ ّوِ آًچِ اس هْذٍیت ت

عاسی،  ػ دادُ ؽذ، ًغلی اعت کِ در سهیٌِتغتز اًمالب پزٍر. ًغلی کِ در فول آٍرد ٍ اخزایی کزد

 ؽَد هصذاق اًتؾار فزج. ًؾیز ّغتٌذ ٍ ایٌْا هی اعتوزار، ثثات ٍ صذٍر اًمالب، تی
 

 احث انقالب اسالهی و ههذویت:ثه
 

 

 

 

 

 

 

  شرایط ظهور:انقالب اسالهی، هثتنی تر ػالئن و 
. پظ تایذ ؽزایظ را تزای ؽَْر فزاّن کٌذ؛ ؽزایظ ؽَْر، عاس ؽَْر اعت اًمالب اعالهی، دٍلت سهیٌِ

 اعت. آهادگی فوَهیٍ  یاراى، رّثزی، عزح ٍ تزًاهِؽاهل 

عزح ٍ تزًاهِ )لزآى( ٍ رّثزی )اهام سهاى( حاضز اعت؛ ٍ آًچِ اًمالب اعالهی تایذ تغاسد، یاراًی اعت 

ًؾیٌذ؛ اها در راتغِ  خذاًٍذ در ّذایت، هٌتؾز هزدم ًوی .کِ تتَاًٌذ حضزت را در لیام خَد یاری رعاًٌذ

 ذ.تا تؾکیل حکَهت، ایي هزدم ّغتٌذ کِ تایذ تخَاٌّ

 انقالب اسالهی، هثتنی تر غیثت اهام زهاى: 
 ؽَد: غیثت اهام سهاى تِ دٍ فزاس تمغین هی

 هثاحث انقالب اسالهی و ههذویت

 انقالب اسالهی، هثتنی تر ػالئن و شرایط ظهور

 اسالهی، هثتنی تر غیثت اهام زهاىانقالب 

 شناسی هثاحث ههذویت انقالب اسالهی، هثتنی تر آسیة



 
2 

 کِ ًیاتت ّوِ خاًثِ را تز فْذُ داؽتٌذ. ،دٍرُ ًائثاى خاؿ غیثت صغری: (1

کِ آًْا ًیش ًیاتت ّوِ خاًثِ را تزفْذُ دارًذ. )دٍرُ فمْای خاهـ  ،دٍرُ ًائثاى فام غیثت کثری: (2

 الؾزایظ(

 فمیِ، حاکن حکَهت اعالهی اعت. عالهی ایي اعت کِ در راط آى، ٍلیاًمالب ا هؾزٍفیت

 شناسی هثاحث ههذویت انقالب اسالهی، هثتنی تر آسیة: 
تا ّز لذهی کِ در راُ اعتَاری ایي »: فزهایذ هی رّثز اًمالب عاسی اعت. ، سهیٌِؽزط السم تزای ؽَْر

 «ؽَیذ. )فح( ًشدیک هی داریذ، یک گام تِ ؽَْر اهام سهاى اًمالب تز هی

؛ هاًٌذ رٍایاتی ؽٌاعی اّویت دارد، تزداؽتِ ًادرعت اس رٍایات اعت در تحث آعیةّا کِ  یکی اس آعیة

فلن کٌذ. ًِ لیاهی کِ  را کِ پزچن عاغَت ،کٌٌذ؛ در حالی کِ لیاهی ًْی ؽذُ اعت کِ اس لیام ًْی هی

 عاس ؽَْر اعت. خَد سهیٌِ
 

 غیثت: تیت ترای ػصر ی اهل ترناهه
 )ؿ( تزای دٍرُ غیثت، اعتزاتضی اًتؾار ٍ ًیاتت اعت. اعتزاتضی هقصَهیي

 

 

 
 

 :یقٌی تَلـ اًتؾار، تا ها ٍ حیات ها گزُ خَردُ اعت؛ آغاس ٍ پایاى اًغاى هٌتؾز، اًتؾار اعت. انتظار 

 :ت: ًواس، سکات، حح، رٍسُ اعالم تز پٌح پایِ اعتَار اع» ذ:ٌفزهای حذیثی هیاهام تالز )ؿ( در  والیت

ٍالیت تزتز اس عایز »ًذ: فزهَد ٌح اصل،کذاهیک تزتز اعت؟ اهامسرارُ پزعیذ: اس ایي پ «ٍ ٍالیت

تاؽذ، ٍ صاحة ٍالیت )اهام( کغی  ّا اعت؛ سیزا کِ ٍالیت، کلیذ ًواس، سکات، حح ٍ رٍسُ هی اصل

 (18، ؿ2)اصَل کافی، ج «کٌذ. را تِ عَی ایي اصَل چْارگاًِ رّثزی هی اعت کِ هزدم

 که در هیاى اقیانوس هالک خواهذ شذ. ،کشتی تذوى ناخذا است اسالم هنهای والیت، هاننذ
 ّواًغَر کِ اهاهاىِ اًذ. کِ رّثزی خاهقِ دیٌی را تز فْذُ گزفتِدر عَل تاریخ غیثت، ایي فمْا ّغتٌذ 

فمْا  ی ّوِ ،ًؾذًذ( هَفك تِ تؾکیل حکَهت  چِ غالثاً )اگز فْذُ داؽتٌذ ها، رّثزی خاهقِ ؽیقِ را تز

 ؽذًذ. ؽذًذ، خَاُ ًوی ّن تز ؽیقیاى، ٍالیت داؽتٌذ؛ خَاُ هَفك تِ تؾکیل حکَهت هی

 یحکَهت اس ًاحیِ هقصَم داؽت، هَفك ؽذ اهام خویٌی )رُ( فمیْی اعت کِ تِ هَخة ٍالیتی کِ

 .عیظ کٌذاعالهی تأ
 

 ػواهل ثثات شیؼه، در ػصر غیثت

 انتظار

 والیت
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 والیت هطلقه فقیه:
دّذ، ًِ آًچِ خَد  گَیذ را اًدام  چِ دیي هی کِ ّز ط اهَر،فمیِ، یقٌی حاکویت یک فمیِ در رأ ٍالیت

ای  ، کلوًِِ اهام هقصَم ٍ ًِ فمیِعت کِ خلَی دیکتاتَری را تگیزد. ). ٍالیت فمیِ آهذُ ادٍعت دارد

 ؽَد.( چٌیي کٌذ اس درخِ ٍالیت عالظ هیگَیٌذ؛ اگز فمیِ  غیز اس دیي ًوی

ی ُ دهزتَط تِ اصل ٍالیت فمیِ ًیغت؛ تلکِ آًْا درحَسُ ٍ هحذٍ در تحث ٍالیت فمیِ، اختالف فمْا

 .دارًذ ًؾز فمیِ اختالف اختیارات ٍلی
 

 :انواع انقالب
 

 

 
 :ؽَد، اها عاختار خاهقِ دگزگَى  آى دگزگَى هی اًمالتی کِ ًْاد حاکویت دریقٌی  انقالب سیاسی

 ؽَد. ًوی

 در تحَل ٍ اختواؿ عاختارّای ٍ حکَهت اعاعی ٍ عزیـ دگزگًَی ٍ اًتمال :اجتواػی انقالب 

عاختار عیاعی، تلکِ ًْادّای اختوافی  . در اًمالب اختوافی، ًِ تٌْاکؾَر اعت ایذئَلَصی غالة

ّا در آى ًؾام، تِ لحاػ ایذئَلَصی کاهال هتحَل  ؽًَذ ٍ ًَؿ ًگزػ ٍ ًَؿ آرهاى هی خاهقِ ّن فَض

 ؽَد. هی

 یک انقالب اجتواػی است. ایراى، انقالب اسالهی
 

 :انقالب اسالهی
ٍ ًؾام عیاعی آى، هٌغثك تز  اًمالب اعالهی فثارت اعت اس دگزگًَی تٌیادی در عاختار کلی خاهقِ

ؾگام اعاط آگاّی هزدم ٍ حزکت پی ّای اعالهی ٍ ًؾام اهاهت، کِ تز ارسػ تیٌی ٍ هَاسیي ٍ خْاى

 .گیزد ّای هزدم صَرت هی هتمیاى ٍ صالحاى ٍ لیام لْزآهیش تَدُ

 ی حکَهت هْذی را فزاّن کٌٌذ ٍ سهیٌِ هزدهی اس هؾزق لیام هی»: فزهایٌذ هی )ؿ( حضزت هحوذ

 (38657ح  )کٌشالقوال، «آٍرًذ. هی

هٌتؾز  ی عاس رعیذین، ّذف را فزاهَػ کزدین. ؽَْر در خاهقِ سهیٌِتا تِ دٍلت  ،ها در اًمالب اعالهی

در ایي  .ی ؽَْر ؽکل ًخَاّذ گزفت ی هٌتؾز تأعیظ ًکٌین، خاهقِ اتفاق خَاّذ افتاد؛ ها تا خاهقِ

 عاس را. کٌذ، ّن دٍلت سهیٌِ را تخزیة هی ًؾیٌذ ٍ ّن هْذی هیاى، دؽوي ّن تیکار ًوی
 

 انقالبانواع 

 انقالب اجتواػی سیاسیانقالب 



 
4 

 :هفهوم نگرش
ّای  ؛ لذا تایذ تمَیت کٌٌذًُگزػ تِ ٍضـ هَخَد فَض ؽَد یک اًمالب، تایذ ًَؿ ؽکل گزفتي تزای

ّایی تاؽٌذ کِ ٍضـ هَخَد  تز اس تمَیت کٌٌذُ ذُ تزای هتمافذ کزدى فزد تزای تغییز ًگزػ، لَیارائِ ؽ

 کٌٌذ. را حفؼ هی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فٌاصز تغییز ًگزػ، در هَرد اًمالب اعالهی چٌیي اعت:

 اًذ. رعاًاى ایي اًمالب تَدُ فلوا؛ پیاماهام خویٌی ٍ عپظ هتفکزاى ٍ  :هنثغ ارائه پیام (1

 ؽذ. ایي پیام تیؾتز تِ ٍعیلِ هٌثز ٍ خغاتِ هٌتمل هی های پیام: ویژگی (2

هت حك ٍ فذل، دعت هایِ )فح( ٍ تؾکیل حکَ دار تیي ؽَْر حضزت هْذیپیًَذ هقٌا پیام:  زهینه (3

عتن رصین پْلَی ٍ هقزفی  گزایی در خاهقِ ؽیقی ایزاى ؽذُ تَد. ایي اهز ٍ ًیش، ؽلن ٍ ًَفی فقال

 .کزد تز هی را تزای پذیزػِ ًگزػ خذیذ آهادُ اهام خویٌی تِ ًیاتت فام حضزت هْذی، سهیٌِ

 تاؽٌذ. ؽیقیاى در عزتاعز خْاى هی ی هخاعثاى پیام، ّوِ :شخصیت گیرنذگاى پیام (4
 

 انقالب اسالهی:ی ههذویت و  انذیشه

 اسالهی ههذویت پیش از انقالب ی انذیشه: 
در ایي دٍراى،  اًشٍاگزایاًِ اس هفَْم اًتؾار ٍخَد داؽت.هٌفقالًِ ٍ  تا پیؼ اس اًمالب اعالهی، تزداؽتِ

ًگاُ عغحی ٍ فاعفی تِ  ذ ٍؽ دیٌی تحث ٍ تزرعی هی ی هْذٍیت در خایگاُ یک گشارُ ی اًذیؾِ

 هْذٍیت ٍخَد داؽت. ی آهَسُ

 

 

 در تغییر نگرش هوثرػناصر 

 هنثغ ارائه پیام )پیام رساى(

 های پیامویژگی

 شودػرضه هی ای که پیام در آى زهینه

 شخصیت گیرنذگاى پیام )هخاطثاى(
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 اسالهی ههذویت پس از انقالب ی انذیشه: 
« َّیت هْذٍی»آهَسُ هْذٍیت، ًِ تٌْا ّای هْذٍیت را تغییز داد.  ًمالب اعالهی، ًَؿ ًگزػ تِ آهَسُا

 آٍرد. ٌّدارّای خذیذی را پذیذ هیّا ٍ  کٌؼ عاسد، تلکِ رفتارّا، هی

 شذه است.« آفرینی هنجار»و « سازی هویت»ویت پس از انقالب، هنجر ته ههذ
ت ٍ ؽدافت أِ ًفظ ؽیقیاى تمَیت ؽذ ٍ آًاى خزخَدتاٍری ٍ افتواد ت ی ، رٍحیِاعالهی پظ اس اًمالب

 یافتٌذ. خَد را تاس

 عاس اعت. ّذف اس اًمالب، تؾکیل دٍلت سهیٌِ؛ پظ عاس ؽَْر تاؽذ ؽیقِ حکَهت تؾکیل داد تا سهیٌِ

؛ اٍ تز اعاط ایي دیذگاُ هقتمذ تَد کِ ٍالیت فمیِ، تیؼ اهام خویٌی، خایگاُ فمِ ٍ فمْا را تاسعاسی کزد

اصل دیي،  ی در راعتای الاهِ ٍ ؛اعت« اصل دیي ی الاهِ»اس آًکِ تزای اخزای فمِ تاؽذ، در ٍالـ تزای 

 ؽَد. فمِ ًیش الاهِ هی

. هاًٌذ هْذٍیت تَد ی ّای ًاصحیح ٍ افزاعی در اًذیؾِ اعالهی، خظ تغالًی تز لزائتمالب پیزٍسی اً

تاعل ٍ تز خالف اعالم اعت. در  ایداد ؽَد،گزٍّی کِ هقتمذ تَدًذ، ّز حکَهتی کِ در سهاى غیثت 

 تاعل اعت. ام خَد ادفای هْذٍیت کٌذ،تا لیکظ  ات ّزصَرتی کِ عثك رٍای

 

 تذریظ اعتاد هَعَی

 اًمالب اعالهی ٍ هْذٍیتضَؿ: هَ

 ّای آهَسؽی هقارف هْذٍیتارائِ ؽذُ در کالط خالصِ ٍ چکیذُ هغالة

 Mahdiaran@   تْیِ ؽذُ در ٍاحذ هْذٍیت هَعغِ هصاف، هْذیاراى
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