
 

 

لی  باسمه تعا

 رانیا یاسالم انقالب و یاسیس اسالم
 

 با بار اولین براي سیاسی ایدئولوژي یک عنوان به اسالم

 انیم نیا در آنچه اما افت؛ی تحقق یاسالم انقالب پیروزي

 یچگونگ و یچرائ نییتب گرفته قرار توجه مورد کمتر

 بر آن ریتأث و یاسیس اسالم شهیاند رشد و ريیگ شکل

 که است یگفتمان یاسیس اسالم. است یاسالم انقالب

 سپس و گرفت شکل رانیا در یشمس 02 دهه هاي انهیم

 و سکوالر میرژ با چالش در یشمس 02 دهه سالهاي در

 به زمان طول در گفتمان نیا .شد بارور پهلوي مستبد

 مجذوب را انیرانیا و دیگرد لیتبد ریفراگ و عام گفتمان

 با رانیا در یاسیس اسالم گفتمان سرانجام ساخت. خود

 اریاخت در را جامعه یسامانده و شد مسلط یاسالم انقالب

 .گرفت

 آن ظهور علل و یمبان ؛یاسیس اسالم

 برابر در که است دیجد یاصطالح ،یاسیس اسالم اصطالح

 .ددار تعلق مدرن ايیدن به و است آمده دیپد یسنت اسالم

 که است یگفتمان یاسیس اسالم گفتمان، ي هینظر براساس

 در ده.یم قرار یاسیس عمل کانون در را یاسالم تیهو

 لیتبد برتر دال کی به اسالم ،یاسیس اسالم گفتمان

 یاسیس اسالم مفهوم که است معتقد دیسع یباب .شودیم

 به اسالم یاسیس انهايیجر از دسته آن فیتوص براي شتریب

 اصول مبناي بر یحکومت جادیا خواستار که رود یم کار

 یگفتمان توانیم را یاسیس اسالم نیبنابرا هستند. یاسالم

 یاسالم حکومت مرکزي مفهوم گرد که آورد حساب به

 و نید ريیناپذ کیتفک بر گفتمان نیا است افتهی نظم

 اي هینظر از اسالم  که است یمدع و کرده دیتأک استیس

 لیدل به و است برخوردار استیس و دولت درباره جامع

 برتر موجود، یاسیس هاي هینظر گرید از ،یوح بر هیتک

 و نییتب براي یاسالم رهايیتعب از گفتمان نیا در باشد. یم

 بازگشت و شود یم استفاده جامعه یاسیس تیوضع حیتوض

 بحرانهاي حل راه تنها ،یاسالم حکومت لیتشک و اسالم به

 گفتمان نیا یینها هدف. دیآ یم شمار به معاصر جامعه

 راه نیا در و است یاسالم اصول براساس جامعه بازسازي

 یتلق ضروري اي مقدمه ،یاسیس قدرت آوردن دست به

 .شود یم

 دئولوژيیا کی مثابه به را اسالم یاسیس اسالم هواداران

 در را انسان آخرت و ایدن که رندیگ یم نظر در جامع

 احکام و دستورها یزندگ هاي حوزه همه براي و گرفته  بر

 همه مقابل در گفتمان نیا بیترت نیبد. دارد روشن

 و نید ادغام به اعتقادي که ،یسنت و مدرن هاي گفتمان

  .ردیگ یم قرار ندارند استیس

 یاسیس اسالم یمبان

 ،یاسیس اسالم گفتمان در ن؛ید ریفراگ ابعاد به اعتقاد ـ1

 و دارد ریفراگ ابعادي بلکه ست؛ین اعتقاد کی فقط نید

 .ردیگیم بر در را یآدم أتیه هاي عرصه یتمام

 بر یاسیس اسالم است؛یس از نید ريیناپذ جدا به اعتقاد ـ0

 است یمدع و کرده دیتأک استیس و نید ريیناپذ کیتفک

 برخوردار استیس و دولت ي درباره جامع اي هینظر از اسالم

 یاسیس هاي هینظر گرید از یوح بر هیتک لیدل به و است

 .است برتر ،یانسان خرد بر یمتک

 اسالم اسالم؛ براساس مدرن دولت لیتشک به اعتقاد ـ3

 تیوضع حیتوض و نییتب براي یاسالم رهايیتعب از یاسیس

 و اسالم به بازگشت و کند یم استفاده جامعه یاسیس

 ي جامعه بحرانهاي حل راه تنها را یاسالم حکومت لیتشک

 ینوع جادیا یپ در یاسیس اسالم آورد. یم شمار به معاصر

 دستاوردهاي از ريیگ بهره کنار در که است مدرن ي جامعه

  .باشد دور به آن بهايیآس از غرب تمدن مثبت

 مسلمانان؛ یماندگ عقب عامل غرب استعمار به اعتقاد ـ0

 ي دهییزا را مسلمانان یاسیس یماندگ عقب انیگرا اسالم

 دست با لهیوس نیا به و دانندیم غرب دیجد استعمار

 به خواهند یم اسالم، امت هاي تیحساس بر گذاشتن

  ند.یگو پاسخ مسلمانان یماندگ عقب

 اسالم؛ یازل ابدي کامل و جامع هاي هینظر و احکام ـ5

 هینظر و احکام و یمبان تمام است معتقد یاسیس اسالم

 مخلوق بر عالم خالق که است خداوند طرف از آن هاي

 زمان از فارغ یمبان و احکام نیا و فرستاده بشر یعنی خود

 براي را بشر مصلحت و صالح و است یشگیهم مکان و

 و زمان رییتغ با و دارد دل در اخروي و ويیدن سعادت

 هاي هینظر و یمبان برخالف شود ینم ناکارآمد و کهنه مکان

 که ...و سمیمدرن سم،یبرالیل سم،یالیسوس ،یتسیالیماتر

 رییتغ با و است بشري مکان و زمان به محدود عقل دهییزا

 و مصالح تمام و شودیم ناکارآمد و کهنه مکان و زمان

 و ندارد نظر در مکانها و زمانها همه در را بشري منافع

 بشر اخروي و ويیدن یبدبخت و ضاللت ،یسردرگم باعث

 سعادت ظاهري است ممکن کوتاه زمان در شود؛گرچهیم

 .کند دایپ یتجل آن از یخوشبخت و بخش



 

 

 ؛یفرهنگ و اقتصادي ،یاجتماع عدالت اجراي به اعتقادـ 6

 یعموم هاي عرصه در نید تیحاکم پرتو در یاسیس اسالم

 و یاجتماع عدالت کی به را بشري جامعه تواند یم

 ظلم، هايجنبه از اريیبس و داده سوق مطلوب اقتصادي

 .دینما مرتفع را یاسالم جامعه یماندگ عقب فقر،

 یاسیس اسالم جانبه؛ همه و داریپا توسعه الگوي ارائه ـ7

 ...و یستیبرالیل ،یستیالیسوس مدلهاي تمام است معتقد

 تیموفق شده وارد یاسالم ریغ و یاسالم دول در که

 ناب یاسیس اسالم و است شده رو روبه شکست با و نداشته

 .دهد ارائه جانبه همه و داریپا اي توسعه الگوي تواندیم

 اسالم غرب؛ یلیتحم ارزشهاي هیعل آشکار مبارزه ـ8

 حقوق مانند غرب یلیتحم ارزشهاي است معتقد یاسیس

 اقتصادي، و یاجتماع توسعه ،یغرب هاي آزادي ،یبشرغرب

 ...و مرد و زن روابط زن، مورد در غرب یلیتحم ارزشهاي

 یاسالم تمدن و فرهنگ یفروپاش علت و انحطاط باعث

 یاسالم ارزشهاي ینیگزیجا و آنها طرد و ینف با و دهیگرد

 .نمود جبران را یعقبماندگ نیا توانیم

 یاسالم انقالب بر یاسیس اسالم ریتأث

 به یاسیس دئولوژيیا کی عنوان به اسالم ای یاسیس اسالم

 اما ستین کپارچهی و واحد فکري مکتب کی وجه چیه

 اسالم جهان در یدانشگاه گفتمان و متون از اديیز بخش

 انقالب و یاسیس دراسالم که است فرض نیا بر یمبتن

 و یاسیس هاي حوزه نیب ییجدا چیه اسالم، رانیا یاسالم

 که رانیا یاسالم جمهوري در ژهیو به ندارد، وجود یمذهب

 یاساس قانون در اسالم و یاسیس یزندگ نیب وندیپ آن در

 از بعد حکومت تیمشروع یاصل عامل و شده نیتضم

 به معروف رانیا یاسالم انقالب یاسالم انقالب روزيیپ

 و فرانسه انقالبهاي هیهمپا مدرن، یاجتماع انقالب نیآخر

 تفاوت انقالبها نیا با جنبه سه از حال نیا با، است هیروس

 :دارد

 اشکال مسلط، دئولوژيیا آن در که است یانقالب نیاول ـ1

 .بودند یمذهب رهبري، کادر و سازمانها

 حکومت جادیا به منجر که است معاصر انقالب نیاول ـ0

 مدرن انقالبهاي همه کهیحال در شد، (یتئوکراس)ساالر نید

 .بودند سایکل و دولت برابر در گرید

 و کهایچر آن در که است مدرن یاجتماع انقالب تنهاـ 3

  .کردند فایا اي هیحاش نقش کی ییروستا دهقانان

 نجف در که (ره)ینیخم امام هیفق تیوال هینظر

 تفکر در ريیچشمگ نوآوري دهنده نشان شد، بندي مفصل

 رانیا در ونیروحان حکومت براي ییمبنا که یعیش یاسیس

 جمهموري ،یاسالم انقالب روزيیپ با نیبنابرا  کرد فراهم

 به دکهیآ یم شمار به اسالم جهان در میرژ تنها یاسالم

 براي هیتوج و شودیم اداره تیروحان توسط میمستق طور

 عنوان به طبقه نیا تیوضع از یناش ت،یروحان حکومت

 بتیغ زمان در ینید جامعه راهنماي و یاله قانون مفسران

 .است عهیش دوازدهم امام

 اسالم گفتمان شدن حاکم و یاسالم انقالب روزيیپ با

 روهايین شیآرا و یاسیس نظام ،یاساس قانون ،یاسیس

 .گرفت شکل گفتمان نیا ریتأث تحت رانیا در یاسیس

 حوزه در یاسالم انقالب بر یاسیس اسالم ریتأث نیاول

 یاسالم انقالب از پس. شد یمتجل یاسیس روهايین شیآرا

 یاسالم مبناي بر یاسیس روهايین شیآرا ابتدا همان از

 .گرفت شکل یاسیس

 بر مختلف شهايیگرا با یاسیس روهايین که اي گونه به

 سکوالر و چپ برال،یل ،یفقاهت یاسیس اسالم اصول مبناي

 فقط به اسالم سیاسی فقاهتی  ادامه در که گرفتند شکل

 .شودیم اشاره

 :یفقاهت یاسیس اسالم

 امام هاي شهیاند بر یمبتن یفقاهت یاسیس اسالم 

 یاسیس اسالم در و فقه ه،یفق تیوال بر و است (ره)ینیخم

 یاصل مفسران عنوان به تیروحان : فقه علم ،یفقاهت

 قانون شناخت در که ینقش لیدل به کند،یم دیتأک عتیشر

 معتبر کارشناسان عنوان به فقها نیهمچن دارد، ینید هاي

 نیا در ونیروحان. برخوردارند بلند یگاهیجا از ینید

 و ندیآ یم شمار به عتیشر معتبر مفسران تنها گفتمان

 یتلق ...و یانحراف محتوا، یب یاسالم ت،یروحان منهاي اسالم

 که دارد تیاهم جهت نیا از (ره) ینیخم امام کار، گرددیم

 جیرا نظم با بلکه خاص طور به پهلوي میرژ با تنها نه : وي

 به برخاست، مخالفت به زین عام طور به اسالم جهان در

 ساده مخالفت کی از ییگرا اسالم که است شانیا ي واسطه

 نظم ضد جنبش کی به افتاده کنار به یاسیس طرح و

 می شود. لیتبد حاکم
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