
 

 

  معاصر ایران یسیاس یهاانیجر یبندصورت هایرهیافت مقایسه

 خمینی امام با محققان نگرش در

 دارابی علی ،میرخلیلی سیدجواد ،وردنجانی مولوی عیسی

 چکیده
ژوژ هگمو ژذیلژسلسهساژفعهلسالژ  ی ع ژ مژد  کمیسلاژسلسطم ژوژ هدولالژوسدیی ژ ه

ژ مژ متمیژ مییژ هگمو ژ للمهخالژر سهفال ژیینژدرژیهفال.ژفزوااژ ختاف ژ هیطسف
ژ کلژ مهسا میهبژدیا ژتدریج  پژوژیهفالژگ لتمشژ لمهسلا ه عپژ امژدرژآاهه

ژیسال.ژ ه میهبژ مدیق ر ژ لمهختا  میهبژ امژ هژ متبطژ  لهئلژیز ماپژگمفال.
ژ مدیر ق ژ ختافژ بمه هیژیسلتمتهجژتقیسق ژیینژیقلااژ  لئاپژسلبب ژیینژ پ

ژچپژیزژسماخمژی ه،ژییمکپژوژیسالژ ختافژیحزیبژآبژتبع پژوژسلسهسلاژ هی میهب
ژآبژگ یهیژتقیسق ژفمضسپژ مد. اژ هم ژسسهساژ هی میهبژ مدیق ر ژدرژ بمهیا
ژیز ماپ ژدیرد؛ژو  دژسسهساژ هی میهبژتی سمژ مییژ تفهوتاژ أخر هیژکپژیسلال

ژ...وژییدئ ل ژیژ هور ژ دف ژ ر ب ژوژدینژی تمه ا ژطبیه ژوی  تگا ژوژیستیال
ژ هژیاد؛ومدیختپژ ه میهبژ مدیقلل ر ژ پژدرویکمژژیکژ مژ بتماژ للمهسللهب میهبژکپ

ژ قییهبژ هژخمسماژی ه،ژر سهفالژ لل د اژ تللخصژیی یهی للپژروشژ مژتکسپ
ژ هی میهبژ مدیقلل ر ژ بمهیژفهمژ دفژ هژتقیسقژیینژدیرد؛ژیسللهسللاژتفهو 
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ژاتسزپژیسلال.ژآ د ژوهو تلگمیبژکمکژ پژی ه،ژحضلم ژفکمیژاظه،ژدرژسلسهسلا
ژآبژ مهسا میهبژح ز ژدرژی ه،ژحضم ژسلسهساژیتلپیادژ طهلعپژیزژآ د ژدسلال پ

ژ هی میهبژ مدیقلل ر ژ پژچمد عدیژوژ ه عژاگم للاژ هژی ه،ژحضللم ژکپژیسللال
ژوژ ه میهبژدیاهیاژاظه،ژ مژییتهبژفکمیژسسطم ژیزژیاعکهسلاژکپژومدیزد اژسلسهسلا
ژژژرود. اژ مهرژ پژییمیبژدرژسسهساژیحزیب

ژ هیر سهفالژسللسهسللا ژ میهبژدی  مقلل ر ژ خمسماژی ه،ژکلیدی: هایواژه
ژاظمی.

 مقدمه

 مطالعت مورد مختلف، جوام  در همواره تاریخی، رهداد یک عنوانبت ســیاســی هایجریان
 ســیاســی، و اجتماعی شــرایط برحســب گوناگون هایدوره در پدیده این زیرا اند گرفتت قرار

 ظهور و بروز مختلف هایگونت و سازمان مشی، شـکل، در متغیرها دیگر و جهانی و داهلی
 هایگونت و هادوره بت مختلف هایجنبت از توانمی را سیاسی جریان اسـاس، این بر اند.یافتت

ــی ــخص ــیم مش  و تاریخی تحوال  با جریان یک از ایگونت دوره، هر در کت کرد بندیتقس
 تاشتد تنگاتنگی رابطت جامعت، سیاسی شرایط و حاکم قدر  ساهتار و هود عصر اجتماعی

 هر در ســیاســی هایجریان شــناهت برای رو،ازاین (.2477 حاجیکالیی، )احمدی اســت
 من تحقیق مسئلت بنابراین، است. مشاهده قابل مختلفی هایبندیتقسیم و هاگونت ای،جامعت
 این در مطالعا  دستاورد چیست؟ ایران در سیاسی هایجریان بندیصور  مبنای کت است

 تعامل چگونگی ها،دیدگاه و ماهیت تاریخی، ادوار پایت بر توانمی تک است من گویای حوزه،
 هایجریان بندیصور  بت ها،گروه مشـیهط و راهبرد نو  یا المللبین مسـائل بت نگرش و

 سیاسی هایجریان بندیصور  مبنای بیان در کت داشت توجت باید البتت پرداهت. سـیاسـی
 و یابیسازمان گیری،شکل نو  شناسی،روش لبدشکافیکا با توانمی اسالمی انقالب دوران

 هایجریان قالب در اجتماعی پدیده یک عنوانبت جمعی رفتـار یـک چگونگی و چرایی
 ارائت سیاسی هایجریان از مختلفی هایبندیتقسیم و پرداهت بررسی و مطالعت بت سیاسی،

 کرد.
 شناسیجریان حوزه بت ژوهشگرانپ موردنروی داشت اذعان باید رو،پی  تحقیق مورد در

 عصر در گفت توانمی کت است زیاد چنانمن معاصر، هایجریان بندیصور  بت پرداهتن و
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 تمایل، این رغمبت اما است  افتاده راه بت شـناسیجریان حوزه در هاتألیف از موجی حاضـر،
 اندنکرده مشخ  ند اپرداهتت ایران در سیاسی هایجریان تقسیم بت کت هاییکتاب اغلب در
ــور  چنین منمری چت از کت  کت تحقیقاتی درواق  .اندشــده قائل هاجریان برای را بندیص

 از عاری حدودی تا را هود بندیصور  بپردازد هاجریان بندیصـور  بت مبنا و معیار بدون
 میان یزهاتما یافتن سبب، این بت کنند.می عرضـت نامنسـجم و انگاریتقلیل ایگونتبت و نمم
ــ دشــوار امری  مختلف هایگونت  گوناگونی معیارهای حال،ینباا .(Bailey, 1994: 2) تاس
ــیم برای ــی هایجریان بندیتقس ــیاس  هایگونت معیاری هر محوریت با کت دارد وجود س

 پرداهتت مسئلت این بت مجزا صور  بت کت اثری .کرد مشـاهده توانمی را هاجریان از مختلفی
 عنوان با پژوهشی فقط نشد  یافت باشد، کرده مطر  را هاجریان بندیصور  نایمب و باشد

 اندیشت در منها دانایی نمام و اسالمی انقالب نخست دهت سیاسی هایجریان بندیصور »
 در سیاسی هایجریان فکری نمام و بندیصور  بت کت دارد وجود «همینی امام سـیاسـی

 و )ارجینی اسـت کرده اشــاره بحث این بت گذرا صـور  بت و پرداهتت همینی امام اندیشـت
 45 دهت در چپ هایگروه تطبیقی شناسیجریان» دیگر پژوه  (.2411 وردنجانی، مولوی

 بندیصور  بت پرداهتن کت ذهنی فرضپی  این با نویسنده است. «شـمسـی هجری 25 و
 است پرداهتت چپ جریان بت صرفا   ندارد امکان سـیاسی هایگروه و احزاب و هاجریان همت

 بت فقط نویسنده کت است «سیاسی شـناسیجریان» دیگر اثر (.2413 زاد، لطفی و )حاتمی
 دیگر پژوه  (.2477 حاجیکالئی، )احمدی است پرداهتت سیاسی شناسیجریان چیستی

ــیجریان» ــناس ــی ش ــیاس ــت «روش مثابت بت س ــنده کت اس  چارچوب تحقیق این در نویس
 سادا ، سرپرست و )هرمشاد است کرده ارائت سیاسی شناسیجریان ایبر را شـناسانتروش

2412.) 
 پژوه  کرد مطر  توانمی گرفتت، صــور  حوزه این در کت تحقیقاتی بت توجت با بنابراین

 سـیاسی هایجریان و احزاب پیدای  بت ابتدا بنابراین، اسـت. برهوردار نوموری از رو،پی 
 بندیصور  بت منها از یاری با محققان کت مختلفی مبناهای سپس شود می پرداهتت ایران در

 مقایست بت امام، حضر  مبنای بررسی ضمن سپس و شـودمی ارائت اند،مورده روی هاجریان
  شود.می پرداهتت هابندیصور  دیگر با من
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 تحقیق: نظری رهیافت

 را گوناگونی هایتنمری اجتماعی علوم اندیشمندان شده سبب جوام ، در اجتماعی تحوال 
ــانت،معرفت نگرش از فارغ محققان کنند. طر  اجتماعی هایپدیده مطالعت برای ــناس  ش

 نمری رهیافت چهار از اســتنتاج هاروش غالب کت بردند کاربت را گوناگونی هـایروش
 ی)حاج هستند «سیاسی اقتصاد» و «گفتمانی تحلیل» ،«گرایینخبت» ،«سـیاسـی فرهنگ»

 در روشی ساهت در نیز محققان ذوق ها،رهیافت این کنار در البتت (.252 :2473 یوسـفی،
 چنین اســت. شــده جدید مبنای ایجاد باعث اجتماعی، هایپدیده میان تفاو  و تمایز

ــور   بنابراین، کند.می منعکس را محقق نگرش زاویت و فکری اهتمام حقیقت در بندیص
 کامل طور بت بلکت ندارد، وجود دهد، پوش  ار مختلف هایگونت مبنای بتواند کت چارچوبی
 را پژوهشگران سوی از سیاسی هایجریان بندیصور  مبنای استنتاج در محقق، اسـتقرای

 علوم در نمری هایرهیافت با رابطت در را مختلف مأهذهای ارتباط توانمی البتت طلبد می
 داد. قرار قیاس و سنج  مورد و کرد پیگیری اجتماعی

 این در اســت. شــده انتخاب ایمقایســت روش تحقیق، این ماهیت بت توجت با حال این با
 هایرهیافت در متفاو  مبنای و افتراق و اشــتراک وجوه کشــف دنبال بت نویســندگان روش،

 ها،پدیده ها،نمام مطالعت در روش این کاربست هستند. امام حضـر  با محققان مختلف
ــی هط و هاجریان ــی هایمش ــیاس ــی اهمیت از س ــت. برهوردار هاص  روش واق  در اس
 (77 :2472 فیروزمبادی، )دهقانی هاستنمریت سنج  برای هارهیافت جملت از ایمقایست

 یوهش تحقیق این نویسندگان اسـت  متفاو  محققان دیگر با امام حضـر  نگرش چون و
 اســت قادر ایمقایســت روش زیرا برگزیدند  پژوه  فرایند تکمیل برای را ایمقایســت
 هادیدگاه تدوین در را محقق و کند جبران را ســنتی هایروش هایمحدودیت و هانارســایی

 روش بنابراین، کند.می منتقل پژوهشــگر بت را افتراق و اشــتراک نقاط چراکت رســاند، یاری
 اوال   محقق زیرا رود،می شمار بت محقق شناسیگونت و پردازی تئوری برای بستری ایمقایست

ــور  و تحقیقا  از گاهی هابندی ص  باز موردبی هایتعمیم از را محقق ثانیا   یابد می م
 (.1-6 :2475 )هرسیج، دهدمی قرار محقق اهتیار در را دیگران هایتجربت ثالثا   دارد می
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 ایران در سیاسی هایجریان بندیتقسیم هایرهیافت اول:

ــمندان ذهنیت برمیند ــیجامعت حوزه اندیش ــناس ــ ش ــی،س  تجزیت و تفکیک بندی،طبقت یاس
 مختلف اقســام از مندیبهره بر متوقف غالبا   بندی،صــور  اســت. شــانمطالعاتی هایداده

 اما است  طبیعی امری علمی، مطالعا  تسهیل برای شـناسیجریان رهیافت این در اسـت.
ــیجریان دارد. بر در نیز را منازعا  ترینجدی ــناس ــی، ش ــیاس  لیلتح برای چارچوبی س

 شمار بت پراکنده هایداده بت دهندهنمام و است هرد بت کالن حالت از سـیاسـی هایاندیشـت
 مبانی دارد  وجود سـیاسی شـناسـیجریان حوزه در کت هاییبندیدسـتت در تأمل با رود.می

 مختلفی بندیصور  معیاری هر انتخاب با کت یابیممی سیاسی شناسیجریان برای مختلفی
 بسیار سیاسی، هایجریان ذیل احزاب، بندیتقسیم و گیردمی شکل سـیاسـی یهاجریان از

 عنوانبت هاجریان بت افراد نگرش نو  از برممده بندی،صــور  هر کت شــودمی متفاو 
 هایجریان بندیصور  در منچت است. یافتت ظهور و بروز جامعت، بستر در سیاسی کنشگران
 و شمولیت از میا شدهانجام بندیصور  کت است این اسـت، اهمیت حائز بسـیار سـیاسـی

 ویژگی از اندذکرشــده کت مختلفی هایگونت میا و اســت برهوردار هاهکنند بخ  میان تمایز
 چندین توانمی طورکلیبت (Marradi, 1990: 139) هیر؟ یا هســتند مندبهره مانعیت و جامعیت

ــور  در نگرش ــمرد را هاجریان بندیص ــی هر ساســا بر کت برش ــیم نو  نگرش  بندیتقس
 شود.می اشاره منها از برهی بت کت است متفاو  یکدیگر با هاجریان

 استقالل و وابستگی برحسب .1

 هامن اجتماعی هاستگاه و وابستگی اساس بر را سیاسی فعال هایجریان پژوهشـگران برهی
 اند:کرده تقسیم دودستت بت کلی نگاهی در

یان ا ف(  و مردمی اجتما ، متن از برممده جریان این  :مســتقل ســیســیا فکری هایجر
 گرااسالم هایجریان غالب هستند. جوام  دیگر سیاسی مشیء و هااندیشت بت وابستگی بدون

 وابســتگی از دوربت و جامعت بر حاکم اندیشــت برمدار گرااســالم کشــورهای ســایر و ایران در
 اند.گرفتتشکل سیاسی یا فکری

یان ب(  ت:اس تقسیم قابل گروه دو بت هود جریانی چنین :وابست  سیاسی یفکر  جر
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یان اول(  داخطی: نامشروع دو ت ب  وابست  جر
 و اقتصادی فرهنگی، سیاسی، حمایت مورد حاکم استبدادی دولت سـوی از جریان این

ــکل و احزاب نهادها، مقابل، در گیرد.می قرار اجتماعی  بت جریان، این از برممده هایتش
 هایجریــان مــاننــد پردازنــد می حـاکم نمـام رفتـار دادن جلوه موجـت و پردازیریتئو

 . و... طلبسلطنت
یان دوم(  بییان : هایدو ت هایسیاست و هااندیش  ب  وابست  جر

 حمایت مورد و اندازیراه منها مناف  راستای در استعماری هایقدر  سوی از جریان این
ــیء با هایجریان گیرند.می قرار ــتی مش ــیس  ایمؤلفت چنین از و... توده حزب مانند مارکس

 برهوردارند.

  وابستگی و استقالل مبنای بر سیاسی هایجریان بندیصورت .1 نمودار

 های پژوهش()منبع: یافته

استقالل و 
وابستگی )مبنای 

صورت بندی 
های جریان

 سیاسی(

های جریان
مستقل 
 فکری

های جریان
 وابسته فکری

جریان 
 گرااسالم

حزب جمهوری  
اسالمی، سازمان 
مجاهدین انقالب 

 اسالمی

وابسته فکری به 
دولت نامشروع 

 داخلی

وابسته فکری به 
 های بیگانهدولت

یران نوین، حزب حزب ا
مردم، حزب ملیون، حزب 

 رستاخیز

وابسته به 
های غربی و دولت

 لیبرال

وابسته به 
کشورهای 

مارکسیستی و 
 شرق

 جبهه ملی

حزب توده، 
سازمان 

های چریک
 فدایی خلق
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 اجتماعی طبقات .7

 اند پرداهتت ســیاســی هایجریان بندیتقســیم بت معیاری چنین اســاس بر کت پژوهشــگرانی
 طبقاتی مناف  برهورد اثر در غربی، جوام  در ســیاســی هایجریان پیدای  یشــتر معتقدند

 پیکار بت یکدیگر با مناف ، من حفظ یا تأمین برای کت اســت بوده اجتماعی مختلف هایگروه
ــتت ــد:می بارهدراین میور مک اند.برهاس ــورهایی در» نویس ــی راه در مردم کت کش  دموکراس

 مسئلت ترینمهم زیرا بود، طبقاتی تقسیما  همان حزبی تقسیما  منشـأ کردندمی مجاهده
 کت است من نمایانگر کالم این (.123 تا:بی میور، )مک «بود. الیگارشـی قدر  دژ بت حملت

 است. هورده رقم طبقا  مبنای بر سیاسی هایجریان گیریشکل و احزاب هاستگاه
 مارکس کارل سوی از ابتدا در سیسیا هایجریان پیدای  مورد در طبقاتی تضـاد نگرش

 میان یطبقات تضادهای منها نمر بت شد. عنوان کمونیسـت جریان تبیانی در انگلس فردری  و
 و سیاسی تشکیال  کارگری، هایاتحادیت گیریشکل بت منجر پرولتاریا و بورژوازی طبقت دو

 (.12 :2427 نژاد،)محمدی است شده سیاسی هایگروه گیریشکل درنهایت
 هایجریان بندیتقسیم بت اجتماعی، طبقا  پایت بر بشـیریت حسـین مانند افرادی ایران، در

ــی ــیاس ــت باور این بر وی پردازند.می س ــی هایجریان کت اس ــیاس  از برممده احزاب، و س
 اصلی کنندهتعیین درواق ، (.45 :2414 )بشیریت، هسـتند اجتماعی هایشـکا  گیریشـکل

 گذار میزان مانند عواملی اجتماعی، نیروهای تکوین و جامعت بســتر در مختلف هایطیف نیاز
 شــدن دمکراتیزه میزان و اقتصــادی توســعت و نوســازی میزان مدرن، جامعت بت ســنتی جامعت از

 (.21 :2472 )همان، هستند پایین طبقا  هایتشکل و هاسازمان پیدای  یعنی جامعت،
 است: ترسیم قابل گونتاین سیاسی، هایجریان بندیصور  معیار، این دادن قرار با
 رب بیشتر کت هستند برجستت روحانیان و باال بورژوازی دار،زمین اشـرا  باال: طبقا  .2

 پردازند.می موجود وض  از حمایت
 جدید بورژوازیهرده و سنتی بازاری بورژوازیهرده شـامل طبقت این متوسـط: طبقت .1

 یک ارت ، و دربار موازا بت و اندداده بســط را وده هاص ایدئولوژی و ســازمان کت اســت
 اند.داده تشکیل را قدر  بلوک
 ایتوده بسیج معرض در عمدتا   کت شودمی دهقانان و کارگر طبقت شـامل پایین: طبقت .4
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 (.12 :2414 )همان، بودند
 یکارمحافمت الف( سیاسی ایدئولوژی چهار قالب در ایران انقالب از بعد تقسیمی چنین

 وسیالیسمس د(  «سیاسی اسالم» لیبرالی ضد دینی بنیادگرایی ج( دموکراسـی  ب( لیبرالی 
 است. تبلوریافتت پسند،عامت

ــیریت ــت عقیده این بر بش ــط و باال طبقا  عمدتا   کت اس  هایایدئولوژی کت بودند متوس
 بت ئولوژیاید چهار این مدار بر دلیل، این بت .(42-45 )همان، دادند گسترش را هود هاص

 تجبه شامل را متوسط طبقت بورژوازی لیبرال جریان وی پردازد.می سیاسی جریان چهار بیان
 داند.می مسلمان هلق جمهوری حزب مزادی، نهضت ملی،

 شیعت، سیاسی نمریت از همینی اللتمیت تفسیر با پیوند در لیبرال، ضد بنیادگرای جریان
 روحانیت جامعت شــامل جریان این از برممده هایهگرو کردند. مطر  را فقیتوالیت ایده

 بودند. و... اسالمی جمهوری حزب انقالب، مجاهدین سازمان مبارز،
 جنب  از: عبارتند طبقت این در عمده احزاب است معتقد رادیکالی اسالم جریان در وی

 سازمان شوراها، اسالمی نهضـت ،«جاما» مسـلمان هلق انقالبی جنب  مبارز، مسـلمانان
 دغدغت و بودند گرفتتشکل دانشجویان و روشـنفکران از عمدتا   طبقت این کت هلق مجاهدین

 بود. مؤسسا  و نهادها تمام در «شورایی دموکراسی» نمام استقرار منها
 هواهان کت داندمی بسیاری هایبندیگروه شامل را سوسیالیسم و گراچپ جریان بشیریت

ــتگی پایان ــم بت وابس ــاهتار ایجاد یکا،ممر امپریالیس  رایب هودمختاری و مردمی نمامی س
 هلق، فدائیان سازمان از: عبارتند طبقت این اصـلی احزاب و هاجنا  بودند. قومی هایگروه

 بندیصور  (.212-273 :2414 )بشیریت، و... توده حزب طوفان، سازمان پیکار، سازمان
 کرد. مشاهده (1) نمودار رد توانمی را بشیریت معیار اساس بر سیاسی هایجریان
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  اجتماعی طبقات معیار اساس بر سیاسی هایجریان بندیصورت .2 نمودار

 پژوهش( هاییافتهمنبع: )

 1مذهب و دین .9

 منها بندیتقســیم بت اســالمی، انقالب از بعد هایجریان بت جام  نگاهی در محققان برهی
 شناسیگونت این در دارد. وجود نیز سیاسی هایجریان بندی،دستت این ذیل در کت اندپرداهتت
 جریان از سبک این محققان است. گرفتت قرار مذهب و دین پایت بر اصـلی، محور ها،جریان

 دارد: وجود اسالمی جمهوری نمام در جریان چهار کت اعتقادند این بر شناسی،
یان ا ف(  شود.می تقسیم جنا  و طیف چهار بت هودش جریان این :مذهبی جر

 اسالم معتقدند طیف این دارد. قرار امام حضر  جنا ، این رأس در فقاهتی: اسـالم طیف .2
 شود.می مطر  فقیت مطلقت والیت اصل قالب در کت است کاملی حقوقی قوانین دارای جامعت برای

 گروه این در کت نمودند مخلوط لیبرالیسم با را اسـالم برهی گرا:راسـت اسـالم طیف .1
 روشنفکری رویکرد با منها شناسیدین کت است مزادی نهضت طیف این بارز نمونت دارند. قرار
 شود.می ارائت

                                                           

د حدود، مرزها و گستره یک اناند نتوانستتهای سیاسی پرداهتتبندی جریان. محققانی کت بر این مبنا بت صور 1
 اند.ها را ذیل چند جریان قرار دادهجریان را مشخ  کنند، بت این دلیل برهی از گروه

طبقات اجتماعی 
)مبنای 

بندی صورت
 ها(جریان
 

 بنیادگرایی دینی
 ضد لیبرالی

اسالم 
 رادیکالی

لیبرال 
کارحافظهم

 ی

سوسیالیسم 
 پسندعامه

جبهه ملی، نهضت آزادی، حزب 
 جمهوری خلق مسلمان

جنبش مسلمانان مبارز، جنبش انقالبی 
، نهضت اسالمی «جاما»خلق مسلمان 

 شوراها، سازمان مجاهدین خلق

جامعه روحانیت مبارز، سازمان مجاهدین 
 انقالب، حزب جمهوری اسالمی

 زمان پیکار،سازمان فدائیان خلق، سا
 سازمان طوفان، حزب توده
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 کت انددانســتت حجتیت انجمن را جریان این اصــلی نماد گرا:اســالم متحجرین طیف .4
 است. فقیتوالیت بت اعتقاد عدم و سیاست از دین جدایی منها اصلی مشخصت

 نمایان فرقان گروهک و هلق مجاهدین سازمان در ریانج این تبلور گرا:چپ اسـالم .3
ــت. ــیاســالم با مخالفت اس ــناس ــوب جریان این انحرافا  بارزترین از حوزوی، ش  محس

 شود.می
یان ب( ــب  جر ــر دوران در کت دینی نوپدید هایجنب  :یمذهبش  مطر  ایران در معاص
 این هایطیف از برهی د.بودن الهی ادیان جایبت انســانی ادیان جایگزینی درصــدد شــدند،
 عنوانبت بهاییت، و وهابیت همچون پرداهتند، فعالیت بت ســازیمذهب قالب در کت جریان

 هایگروه عنوانبت ...و حجتیت انجمن فرقان، هلق، مجاهدین جریان و مـذهبی جریـان
 گیرند.می قرار مورد این در سیاسی
یان ج( ــت در جریان، این :یرمذهبیغ جر  غالبا   و ندارد اعتقادی مذهب بت ررفتا و اندیش
ــتان گرایانت،ملی هایگرای  ــکوالر و گرایانتباس  طیف، این هایگروه ترینمهم دارند. س
 ،«جاما» مبارز مســلمانان جنب  مزادی، نهضــت شــامل کت هامذهبی - ملی از اندعبار 

 باشد.می .و.. ترکیسمپان هستند، ایران در سلطنت احیای دنبال بت کت طلبانسلطنت
یان د(  اندپرداهتت دین انکار و نفی بت کت معاصر تاریخ هایجریان ازجملت :دینی ضد جر
 حزب مذهبی، ضــد احزاب ترینمهم اســت. مارکســیســت چپ و 1نئومارکســیســت طیف

 :2471 سارویی، )شـعبانی هسـتند و... هلق فدائیان سـازمان و «کوملت» ایران کمونیسـت
73-124.) 

ــیم این در  اســت، نکرده مطر  مذهب و دین از دقیقی تعریف منکت بر افزون ندیبتقس
 چند ذیل را گروه یک نویسنده درواق ، نیسـت. مشـخ  نیز سـیاسـی هایگروه میان تمایز

 است. داده قرار جریان

                                                           

 ار فردی مزادی و فرد اصالت حدودی تا بلکت ،نیستند گفتندمی هامارکسیست کت جامعت اصـالت بت قائل . اینها1
 و ســوســیالیســت از ترکیبی ،درواق  .پذیرفتندمی هم را اقتدارگرا دولتی متمرکز نمام البتت ،پذیرفتندمی

 .اندلیبرالیست
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  مذهب و دین معیار اساس بر سیاسی هایجریان بندیصورت .8 نمودار

 پژوهش( هاییافتهمنبع)

جریان 
 مذهبی

بر محور والیت فقیه 
 و رهبری امام خمینی

تلفیق اسالم و 
 لیبرالیسم

اسالم 
 فقاهتی

اسالم 
 گراراست

متحجرین 
 اسالم گرا

اسالم 
 گراچپ

حزب جمهوری 
اسالمی، سازمان 
مجاهدین انقالب 
اسالمی، جامعه 

 روحانیت

 نهضت آزادی

ن انجم
 حجتیه

جدایی دین از 
سیاست و عدم 

 اعتقاد به والیت فقیه

مخالفت با اسالم 
 شناسی حوزوی

سازمان مجاهدین 
خلق و گروهک 

 فرقان

 دین و مذهب
)مبنای 

بندی صورت
 ها(جریان

جریان شبه 
 مذهبی

فرقه های نو 
 ظهور

جریان 
 مذهبی

جریان 
 سیاسی

وهابیت، 
 بهائیت

سازمان مجاهدین 
روهک خلق، گ

فرقان، انجمن 
 حجتیه

جریان ضد 
 مذهبی

جریان غیر 
 مذهبی

گرایشهای ملی 
گرایانه و باستان 

 گرایانه

نهضت آزادی، جبهه ملی، 
جنبش مسلمانان مبارز، 

 سلطنت طلبان

نئو 
مارکسیستها 
 چپ گرایان

کموله، سازمان 
های فدائی خلق، چریک

 حزب توده



 1399پاییز و زمستان / هجدهل/ شمارۀ  هشتلهای سیاست اسالمی / سال پژوهش      182

 هدف برحسب یبندمیتقس .4

 کنند.می تقسیم دستت ست بت گیرندمی پی جامعت در کت هدفی مبنای بر را احزاب پژوهشگران، برهی
 بت مقطعی صور بت و ناپایدار غالبا   هاجریان و هاتشکل این شـخصـی: احزاب گروه .2

 کت دهندمی شکل یا سازندمی همراه هود با یا را احزابی چنین دولتمردان پردازند.می فعالیت
 و اصلی شـخصـیت قدر  کاه  با احزاب این مشـهورند. «دسـتت و دار» بت مردم میان در

ــیت هواداران پراکندگی ــخص  بت متعلق دمکرا  حزب نمونت برای روند.می بین از حاکم ش
 شکیلت کت هستند احزابی جملت از ضیاءالدین سید بت متعلق ملی اراده حزب یا السـلطنتقوام

 زد. مثال توانمی کردند، ائتال  صدربنی از حمایت جهت کت را احزابی یا شدند
ــمی: احزاب .1 ــبب بت احزاب این موس  مانند هاییبحران انتخابا ، چون عواملی س

 ســازمان گیریشــکل مانند کنند می ائتال  یکدیگر با و... مشــوب کودتا، شــورش، جنگ،
 ضدانقالب. هطر از انقالب حفظ برای انقالب، مجاهدین

 فکری هایجهت دارای کت افرادی اتحاد از هاجریان و احزاب این مســلکی: و مرامی احزاب .4
 (.413-421 :2477 قاضی، )ر.ک. مزادی نهضت مانند شوند می ایجاد هستند، هم بت نزدیک

  هدف معیار اساس بر سیاسی هایجریان بندیصورت .4 نمودار

 پژوهش( هاییافتهمنبع: )

بندی صورت
های جریان

سیاسی بر حسب 
 هدف

احزاب 
 شخصی

احزاب 
 موسمی

احزاب 
مرامی و 
 مسلکی

بر مدار قدرت شخص 
 حاکم است

در بستر انتخابات، 
بحرانهایی مانند 

 جنگ، شورش، کودتا

احزاب با جهت فکری 
 نزدیک هم

سازمان مجاهدین 
 انقالب اسالمی

نهضت آزادی، حزب توده، 
جامعه روحانیت، مجمع 

 روحانیون

 حزب دموکرات قوام
السلطنه، حزب اراد ملی، 

 حزب رستاخیز
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 هانتینگتون مدل و سیاسی نوسازی اساس بر سیاسی اناتجری یبندصورت .2

 هایجریان بندیتقسیم بت سـیاسـی نوسـازی و هانتینگتون نمریت مبنای بر محققان از برهی
 در کت است زادهنقیب احمد منها ازجملت (.2465 هانتینگتون، )ر.ک. اند.پرداهتت سـیاسـی

 بت «ایران اســالمی جمهوری در اباحز گیریشــکل و ســیاسـی نوسـازی» عنوان با ایمقالت
 بت سیاسی جنا  از است مدعی نویسنده .1است پرداهتت سـیاسی هایجریان بندیصـور 

ــی حزب یک داهل هایبندیگروه معنای ــیاس  نمام یک داهل در رقابت مفهوم بت یا و س
ــتفاده توانمی بهتر (34 :2466 )برزین، حکومتی  رد حزب واژه بردن کاربت از تا کرد اس

ــنامت دارای احزاب چراکت انقالب  از پس هایگروه ــاس  برنامت مدون، برنامت نامت،مرام و اس
 سیاسی، هایجنا  کتدرحالی هستند، و... کشور سراسر در گسترده هایشبکت کادرسـازی،

 (.2 :2466 )مرتجی، هستند هاییمشخصت چنین فاقد
 است: ترتیباینبت اسالمی بانقال از برممده هایجنا  از وی بندیصور  درمجمو 

 عنوانبت کت دارد قرار اســالمی جمهوری حزب جنا ، این رأس در مذهبی: جنا  الف(
 مردم حمایت و استقبال با توانست و شـودمی شـناهتت دوره من سـیاسـی تشـکل فراگیرترین

 بگیرد. عهده بر را قدر  مناصب
ــی هایگروه ازجملت گرا:ملی جنا  ب( ــیاس  بت توانمی دارند، قرار جنا  این در کت س
 کرد. اشاره )جاما( ایران ملی بخ مزادی جنب  و ایران ملت حزب ایران، مزادی نهضت
 و چپ جریان اســالمی، انقالب از برممده گروه ســومین مارکســیســتی: چپ جنا  ج(

 بت ایران، در مارکسیستی ایدئولوژی از منشـعب هایگروه فعالیت البتت اسـت. مارکسـیسـتی
 توده حزب بت توانمی جنا ، این رأس در و گرددمی باز مشــروطت انقالب از قبل هایســال
 (.272-271 :2477 سلیمانی، و زاده)نقیب کرد اشاره

                                                           

چهار مرحلت را طی  شــوندیماحزاب در جوامعی کت دســتخوش تحول و نوســازی  کندیم. هانتینگتون بیان 1
 .کندیمی شدن، گسترش و نهادمندی یاد دوقطبی شدن، بندجنا . وی این فرایند را در قالب عناوین کنندیم

کت در  کندمیاده با الهام از این قالب، ضــمن تبیین ادوار مختلف تحوال  حزبی در جامعت ایران، بیان زنقیب
نمام ســیاســی ایران، مرحلت نهادمندی احزاب صــور  نگرفتت اســت و برای این منمور راهکارهایی را مطر  

 .(472-426: 2477زاده، کند )نقیبمی
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 از هاجنا  عموما   کت اســت این زادهنقیب ســوی از بندیجنا  این در توجت درهور نکتت
 در ایشــان کت هاییگروه و باحزا بندیطیف کتدرحالی کنند،می ارتزاق فکری مشــرب یک

 وجتهیچبت و برهوردارند متعارض هایاندیشت از است کرده سـاماندهی مختلف هایجنا 
 ندارند. واحدی فکری مشرب

 باورها بر مبتنی هاجریان یبندصورت .6

 از گیریبهره با کت دارد اذعان امر ینا بر م اصر ایران س اسی شهناسیجریان کتاب نویسـنده
 هایجریان توانمی «اعتقاد» اســاس بر هاجریان تقســیم بت مبتنی قرمنی بندیتقســیم معیار

 کرد: بندیصور  قالب ش  در را سیاسی
یان ا ف(  حزب ملل، حزب اسالمی، مؤتلفت هایهیئت شامل جریان، این :اسـالمی جر
 در تالبت شــود.می و... انقالب مجاهدین ســازمان گانت،هفت هایگروه اســالمی، جمهوری

ــمن نویســنده جریان، این ــت ،2435 تا 2415 هایســال هایجریان بت هتنپردا ض  نهض
 است. دانستت نو  این در نیز را سوسیالیست هداپرستان

یان ب(  همواره حاکم، جریان عنوانبت طلبسلطنت جریان ایران، در :ططبسطهنت جر
 رمحو را شاه کت دارد ستانبا ایران در ریشـت فکری، لحاظ بت جریان این اسـت. داشـتت وجود

 شاکلت شوند،می شناهتت دولتی احزاب عنوانبت کت احزابی کند.می قلمداد کشـور امور همت
 ایران، دموکرا  حزب ملی، اراده حزب وطن، حزب مانند دهند می تشــکیل را جریان این

 رستاهیز. حزب نوین، ایران حزب ملیون، حزب مردم، حزب
یان ج(  جامعت فضای اسالمی، انقالب دوره در است معتقد یسـندهنو :مارکسـیسـتی جر
 ایران در یستیمارکس تفکر بر تکیت با کت احزابی جملت از بود. تفکر این از متأثر ایران سیاسی

 حزب پیکار، ســازمان ایران، هلق فداییان ســازمان بت توانمی پرداهتند،می فعالیت بت
 کرد. اشاره و... کوملت کردستان، دموکرا 

یان (د ــتت، وجود ایران در دیرباز از تفکر این هرچند :گرامطی جر  با جریان این اما داش
 گرفت لشک ملی جبهت قالب در معاصر، ایران در غربی لیبرال و ناسیونالیستی افکار از الهام

 حزب ایران، ملـت حزب ایران، مردم حزب ایران، حزب همچون احـزابی شـــامـل کـت
 شود.می و... زحمتکشان
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یان و(  با اسالمی اندیشت تلفیق بت منجر اسالم، از صـحیح شـناهت فقدان :ا تقاطی جر
 کت را هاییجریان برنداشت. در التقاطی تفکر گیریشکل جز پیامدی کت شـد غربی مکاتب

 فرقان گروه و هلق مجاهدین ســازمان مزادی، نهضــت شــامل توانمی دارند، التقاطی تفکر
 دانست.
یان ی(  بندیصور  برای محملی تواندمی روشنفکری، موضو  بت جتتو :روشنفکری جر
 فکرانروشن غیردینی، و دینی روشنفکری جریان  بت را روشنفکری باشد. مختلف هایجریان

 بت باورها اساس بر چارچوب این در اما کنند.می تقسیم و... گراغرب روشنفکران سـکوالر،
 است جریانی روشنفکری، از مقصود است. شده پرداهتت سیاسی هایجریان بندیصـور 

 و 11/1/2466 رهبری، )بیانا  شد متولد بیمار مغاز همان از رهبری معمم مقام تعبیر بت کت
 غرب بت وابســتگی نوعیبت کت اســت تفکری فرجام مقصــود، اســاس این بر (.14/2/2471

  دارد.

 ایدئولوژی .2

ــوری هر تردیدبی  بت نگاهی با کند.می یرویپ هود هاص حزبی و جریانی الگوی از کش
 محوریت با منها، از برممده سیاسی احزاب شـودمی مشـاهده غربی، کشـورهای هایجریان

 با ایدئولوژی ماهیت ایران، در اند.ممده پدید فردیمنحصربت طبقاتی مشخصت و ایدئولوژیک
 هایجریان بندیتقسیم بنابراین است  بوده پررنگ بسیار هاجریان ایاندیشت اقتباس صـبغت

 ایدئولوژیکی هایگرای  بازتاب باشد منها طبقاتی وضعیت انعکاس منکت از بی  سـیاسـی
 و تندیاف شکل جامعت اجتماعی طبقا  بت بستگی کمتر ایران در سـیاسی احزاب» منهاسـت.

 (.137 :2437 )فوالدی، «داشت. ایدئولوژیک اساس ایشان حزبی رقابت
 است. جداناپذیر منها ایدئولوژیکی ماهیت از سیاسی یهاجریان بندیتقسیم طورکلی،بت
 ایدئولوژیکی ماهیت با سیاسی هایجریان سوم، جهان کشورهای در ویژهبت جهان در امروزه
 دموکرا ، تندرو، معتدل، راست، چپ، مانند هاییبندیتقسیم شوند.می بندیصور  هود،

 ایدئولوژیکی ماهیت همگی و... گرابنیاد مذهبی، گرا،ملی کمونیست، فاشـیسـت، انقالبی،
ــتی وتحلیلتجزیت مطابق البتت دارند. ــیس ــعیت بازتاب را ایدئولوژی کت مارکس  یطبقات وض
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ــور  هود بطن در داند،می افراد و اجتماعی هایگروه  هایگونت محور را طبقاتی بندیص
 (.23-21 :2466 )تبریزنیا، دهدمی قرار سیاسی هایجریان مختلف

 را اسالمی انقالب دوران سـیاسی هایجریان ایدئولوژی، محوریت با محققان از برهی
 اند:کرده بندیتقسیم گونتاین

 در کت است روحانیت رهبری و اسالمی ایدئولوژی بت معتقد جریان، این ها:مکتبی ا ف(
 ود،ه فعالیت از مدتی گذشت از پس جریان این البتت داشت. قرار همینی اللتمیت منها رأس

 شدند. شناهتت «اللتحزب جریان» یا مذهبی انقالبیون جریان بت
یان ب(  هستند، شاهنشاهی رژیم موافق و ساواکی افراد شامل کت طیف این گرا:واپس جر

 بودند. موجود وضعیت تغییر و شاه بازگشت دنبال بت
یان ج(  انقالب، دوران در مبارزه و پهلوی رژیم با مخالفت ضمن جریان این گرا:چپ جر

 اپوزیسیون نیروی بت اسالمی جمهوری نمام گیریشـکل و اسـالمی انقالب پیروزی از پس
 پیوستند. اسالمی جمهوری

یان د(  ممیزهشــونت و تند برهوردهای با منکت بر افزون جریان این رو:میان  و  یبرال جر
 دلیل بت نیز اســالمی انقالب از پس بودند  شــدهتبدیل شــاه مخالفان بت پهلوی رژیم

ــالمی جمهوری نمام با مخالفت بت ها(،)مکتبی اول جریان گریانقالبی برهوردهای  اس
ــتند. ــتندمی جامعت اداره برای نیروها بهترین را هود پیروان جریان این برهاس  )راهور دانس

 (.17-12 :2475 منفرد،
 نو  این بر فرهنگی ـ سیاسی هایجریان بندیتقسیم در ایدئولوژی، مبنای بر دیگر برهی
ــور   رویکرد یکی دارد  وجود رویکرد دو هاجریان میان در کت اندورزیده اهتمام بندیص

 است. مختلفی انشعابا  دارای هرکدام کت گراییدین رویکرد دیگری و 1گراییعر 
 لقاب لیبرال( و )چپ تجددگرا یا نوگرایی گرایی،قوم و گراییملت انوا  بت گرایی،عر  (2

 مفهومی بالذا  و اوال   واژه، این کت دانســت باید گرایی،ملت مفهوم مورد در ســت.ا تقســیم
 بت را منها جهانی، این و دنیوی مشــترک وجوه کت گیردبرمی در را مردمانی یعنی دارد  عرفی

                                                           

1. Secular 
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 بر دیگر باهم گوناگون، مذاهب و عقاید افکار، از نمرصــر  درنتیجت دهد.می نســبت هم
 «ایدئولوژی» یک گراییملت مبنا همین بر کنند.می زندگی رفیع مشــترکا  همان اســاس

 بت نیز قومیت است. «ملیت» مسائل، سنج  در اصلی معیار کت شـودمی محسـوب جدید
 اســت برهوردار تریهاص هایویژگی از البتت شــود.می تعریف ملیت مفهوم ذیل معنا یک

 (.74-27 :2473 )میرسلیم،
 نقطت از بورژوازی لیبرال برهال  گراییچپ گرایی،ر ع جریان از نوگرایی گونت در

 مقابل در گفتمان این اساسا   کت کندمی برهورد مسائل با کمونیستی و سـوسیالیستی عزیمت
 کت است توده حزب طیف، این هایجریان عمده گرفت. شکل غرب اردوگاه و داریسـرمایت

 بلمقا در )پراگماتیسم( عملی مصلحت اصالت معیارهای و ابزاری ـــ مسلکی عقالنیت با
 عنوانبت هلق فداییان ســازمان نگریســت.می مســائل بت ارزشــی، یا نمری حقیقت اصــالت

ــلحانت مبارزه بت انقالب از قبل از کت رادیکال جریان -36 )همان، کردند اقدام چریکی مس
 رود.می شمار بت سیاسی -فکری طیف این جملت از (25

ــیمت مکتبی - فقهی رویکرد بت معتقدان و تجددهواهان تگون دو بت نیز گراییدین (1  قس
 بت تروحانی نمر زیر و شیعی فقت اساس بر کت بود کسانی شامل اینها از طیف یک شوند.می

 بود. و... اسالمی جمهوری حزب منها بارز نماینده بودند. معتقد فقیتوالیت
کید ایدئولوژیک گراییمانمر بر برهی اند.تقســیمقابل گروه چند بت هود تجددهواهان  تأ

 در برهی بودند. پایبند شــریعتی علی هایاندیشــت بر کت مســتضــعفین مرمان مانند داشــتند
ــت مانند دادندمی هواهانتمزادی گراییملت بت را اولویت دینی تجددهواهی  و مزادی نهض

 هداپرســتان نهضــت همانند هواهانت،عدالت گراییملـت بـت دادن اولویـت بـا برهی
 توانمی مجمو  در (.225-61 )همان، پرداهتند.می هود سیاسی فعالیت بت وسیالیستسـ
 کرد. مشاهده را ایدئولوژی بر مبتنی سیاسی هایجریان بندیتقسیم نو  زیر نمودار در
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  ایدئولوژی معیار اساس بر سیاسی هایجریان بندیصورت .5 نمودار

 پژوهش( هاییافتهمنبع: )

 خمینی امام فکری نظام در سیاسی هایجریان بندیتقسیم هایرهیافت دوم:

 هایجریان و تحزب بت ایشان نگاه در مستقیمی نق  سیاست، درباره امام حضر  دیدگاه
 یافت. دست نگاه این بت توانمی سـیاسـت، درباره ایشـان مبنای بت نگاهی با دارد. سـیاسـی

 بنابراین، اســت  جامعت هدایت بت  معطو تدبیر معنای بت ،همینی امام نمر در ســیاســت
 بلکت بحران  مدیریت نت و دولت نت است قدر  نت همینی امام اندیشت در سیاست موضو 

 رکن :ستا رکن ست دارای سیاست اساس، این بر .است هدایت و تقوا بر مبتنی عادالنت تدبیر

بندی صورت
ها بر اساس جریان

 ایدئولوژی

 گراییدین

عرف 
 گرایی

گرایی و ملت
 گراییقوم

 تجدد گرایی

جبهه ملی، حزب ایران، جبهه دمکراتیک ایران، اتحاد 
 ملی زنان، سازمان ملی دانشگاهیان ایران و...

 چپ گرایان

های حزب توده، سازمان چریک
فدائی خلق، سازمان پیکار، 

اتحادیه کمونیست های ایران 
 و...

امیرانتظام، حسن نزیه،  هالیبرال
 سیدجوادی و...حاج

گرایان آرمان
 ایدئولوژیک

حزب جمهوری اسالمی، سازمان مجاهدین 
 های موتلفهانقالب اسالمی، هیئت

 تجددخواهان
گرایی آرمان

 ایدئولوژیک
آرمان 

 مستضعفین

 خواهگرایی آزادیملت
نهضت 

 آزادی

نهضت خداپرستان  خواهگرایی عدالتملت
 سوسیالیست، جاما
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 مموزه منمر از اسالمی حاکم .دارد «سـیاست ماهیت» بت اشـاره کت مدیریت و تدبیر نخست
 دوم، رکن است  شهروندان (ِعرض و مال جان،) امنیت و نمم ایجاد جستجوی در اسـالمی

 کت طورهمان .است سیاست در حرکت جهت بت ناظر عنصر این .تقواست و هدایت عنصـر
 سیاسی هایکن  است، ردیابی قابل همینی امام سیاسی اندیشت رفتاری و نمری مبانی در
َّ» چراکت باشند  تقوا و الهی قرب مسـیر در کت یابندمی اصـالت وقتی اجتماعی - َرَمُمم ََِّّإن  ک 

َ
َّأ

ِ ََِّّعنَدَّ َقاُکم ََّّالل  ت 
َ
 ،همینی امام سیاسی شـناسیانسـان نمر از (.16-12 :2417 زایی،)لک «أ
ا» چراکت است  هداوند سوی بت نیز مقصد هداسـت، انسـان مبدأ کت همچنان اَِّلّلِ ََِّّإن  َِّ َِّإَلی َََّّوِإن 
 بت و شــرو  اینجا از کت مســتقیمی صــراط یک ...ســیاســت» :فرمایدمی بنابراین .«َراِجعون
 .(341 :24 ج ،2476 ،)موسوی همینی «شود.می هتم مهر 
ــت محتوای و جوهره همینی امام منمر از ــیاس ــان بردنراه س ــیر در انس  هدایت، مس

 معصوم ائمت امامت و نبیاا رهبری معنای همان سیاست این .اسـت جامعت کمال و سـعاد 
 و هامرمان سوی بت باید سیاسی حرکت مهنگ .است عدالت عنصر سیاست، سوم رکن .است

 با رابطت ایجاد ضمن اسـت من پی در اسـالمی سـیاسـت .باشـد وحیانی عادالنت هایارزش
 قرار هاانسان فراروی را هامرمان و هد  بت وصول چگونگی موجود، هایواقعیت و هابحران
 بازیگران هایکن  معادال  در هاســتگاهی چنین (.16-12 :2417 زایی،)لک دهـد

ــی ــیاس ــد می پیگیری نیز س ــی عمل یعنی ش ــیاس  و هدایتگری با توازن در را هاجریان س
ــازی ــترس ــیاســی، هایجریان واق  در دادند.می قرار ســنج  مورد عدالت بس  عنوانبت س

 حضر  توجت مورد همواره ایران، جامعت سـیاسی تحوال  در مؤثر و اهمیت حائز ایپدیده
 هاییمسیب بر جامعت در سیاسی هایجریان کارکرد پذیرش ضمن ایشان .داشـت قرار امام

 با را احزاب و هاجریان ســازیبومی و دهندمی هشــدار شــوند می باعث جامعت در منها کت
ــیاری از رفتبرون راه تنها ایران جامعت فرهنگ  ســیاســی هایریانج مشــکال  از بس

 را منها فواید سیاسی، هایجریان شناسیمسیب بر افزون امام حضـر  البتت .شـمارندبرمی
 و ســیاســی هایجریان هایچال  از رفتبرون برای کت همچنان دهند می قرار مدنمر نیز

 هایجریان فکری تعالی و ســیاســی بین  ارتقای همچون راهکارهایی ارائت بت منها انحطاط
 .پردازندمی سیسیا
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 با دار، شــناســنامت محدود، طور بت باید احزاب کت بودند باور این بر امام حضــر 
 هم اسالمی جمهوری نمام مخالف احزاب با .باشند معین هایبرنامت و مشـخ  هایرهبری

 خالفم بخواهند تا باشــند داشــتت وجود نباید اینها کت بودند معتقد و نداشــتند مماشــاتی هیچ
 نهضــت کردن تعطیل نیز و شــاه رســتاهیز حزب با ایشــان مخالفت .کنند عمل المیاســ نمام

 احزاب بت امام کت است این بر دلیل مسلمان، هلق حزب و ملی جبهت حجتیت، انجمن مزادی،
 مردم حرکت با مغایر  در را منها فعالیت زیرا دادند،نمی فعالیت اجازه اســالمی نمام با مغایر

 کردند احساس کتهمین اما کردند،می تأیید را من سران و اسالمی هوریجم حزب .دانستندمی
 شود،می دولت تشکیل سر بر جامعت در دسـتگی دو و اهتال  ایجاد برای ایبهانت حزب، این
 .(267 :2471 )میرهلیلی، کردند تعطیل رهبران  تقاضای بت بنا را من

 وجود بت موافقت میدمی دســت بت همینی امام بیانا  محتوای از منچت طورکلیبت
 .است جامعت در مردم مصالح و اسالم مبانی بت پایبند احزاب و سیاسی هایجریان

 هشــدار ایران جامعت بت و داندمی غرب در را حزب گیریشــکل هاســتگاه همینی امام
 دو وقتی غرب، در بدانند باید رود،می گروه و تشـکل ایجاد سـمت بت کتدرصـورتی دهدمی

 دیگر در وقتی اما ندارند  دشــمنی و تخاصــم یکدیگر با شــود،می ســاهتت تشــکل و نجریا
ر  فعالیتشــان تمام گیرد،می شــکل هاییگروه کشــورها  دیگر گروه تخریب و کوبیدن صــَ

 .است متفاو  سیاسی جوام  سایر با غرب، حزبی تفکر اساس هاطر این بت .شودمی
 اســت هوب هم ما هوب کذا  مثال   زبح و داریم کارگر حزب انگلســتان مجلس در»

 جوریک کنندمی اهذ منها از کت اینهایی و کنندمی فکر دیگر جوریک منها اما باشیم  داشـتت
 جبهت دو و مخالف جبهت دو دادند، تشــکیل حزب دو هم با کتوقتی اینها .کنندمی فکر دیگر

 ،2476 ،وی همینی)موس «اوست. دشمن هم او اوست دشمن این دهند،می تشکیل دشمن
 (.167 :2 ج

 عملی و فکری ســاهتار بر مبنی امام حضــر  هوشــمندی بت توجت با و رهیافت این از
 لحاظ ســیاســی هایجریان بندیصــور  برای را مأهذهایی ایشــان ســیاســی، هایجریان

 کنند.می
 معیاری را ایدئولوژی و اندیشت اینکت بر عالوه کت اسـت کسـانی ازجملت امام حضـر 
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 پژوهشگران گیرد.می بهره نیز معیارها دیگر از داند،می سیاسی هایجریان بندیصور  رایب
 محققی هر اما اند،کرده اقدام سیاسی هایجریان بندیصور  بت اندیشت مالک بر نیز دیگری

 است. شده هابندیتقسیم تمایز باعث کت است  پرداهتت مسئلت این بت هاصی فکری زاویت از
ــر  ــت منکت رغمبت ماما حض  دهد می قرار هاجریان فکری ارزیابی مالک را ایده و اندیش

 این زای  و هاستگاه بت (214 :26 ج ،2476 ،)موسـوی همینی «اسـت حزب ایده میزان»
 هستند. غافل من از محققان و اندیشمندان از بسیاری کت ایمسئلت دارد  نمر دقت نیز اندیشت
 توجت مورد عمل و تفکر تطابق برای معیاری نیز را ســیاســی هاینجریا رفتار اینکت بر افزون

 یابد  انعکاس نیز عمل در هســتند من مدعی کت ایاندیشــت و ایده باید اســت معتقد و دارد
 دبای را اعمالشان ما لکن هستیم. اسالمی هم ما کت بگویند اینکت جز ندارند ایچاره اینها...»

ــت. چطوری ببینیم ــالم مدعی جریانی اگر بنابراین (.374 :21 ج )همان، «اس  گراییاس
 حضر  بندیصور  بنابراین، باشد. اندیشت من از متبلور نیز من سـیاسـی کن  باید اسـت،

 است. محققان سایر بندیتقسیم از متمایز سیاسی، هایجریان از امام
ــر  دیگر، منمر از ــیم بت دین، مبنای بر امام حض ــی هایجریان بندیتقس ــیاس  س

 بر تاکنون عالم مغاز از را سیاسی هایگروه انوا  قرمنی، مفاهیم از اقتباس با ایشان پردازد.می
 اما ( 213-214 :26 ج )همان، کندمی تقسیم «شیطان حزب» و «اللتحزب» کلی دستت دو

ــی ادبیا  در منچت از فراتر معنایی ،«حزب» واژه برای ــیاس ــت، رفتت کار بت س  نمر در اس
 دینی جریان یک عنوانبت زنندمی مذهب و دین از سخن تنها کت را هاییجریان لبتتا گیرد می

ــی،جریان حوزه در را مذهب و دین مفهوم بلکت کند،نمی تلقی ــناس  جریانی بت متعلق ش
 دیگر، شناسانجریان کت حالی در باشند. داشتت اعتقاد و باور اصـیل، اسـالمی بت کت داندمی

ــیر دارد قرار غربیان فکری معادال  در کت یمعنای همان بت را حزب  تردیدبی کنند.می تفس
 اسالمی، اندیشت و توحید زیرا است  ایشان شناسیهستی نگاه از برگرفتت بندیتقسـیم چنین
 تمام اصلی ریشت و رودمی شمار بت ایشان دانایی نمام در هستی جهان بنیان و اصـلی محور

 در کت گونتهمان پس دهد.می شکل را اندیشگی و عرفتیم ابعاد تمامی در ایشـان اعتقادا 
 در سنج  میزان عنوانبت نیز هاموضو  سایر در دهد می قرار مالک را توحید شناسی،هستی

 شود.می گرفتت نمر
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 مالک عنوانبت دین، دادن قرار مبنا در محققان دیگر با همینی امام نگرش تفـاو 
 محور را دین شناسی،گونت در کت پژوهشگرانی است. ودمشه بسـیار ها،جریان بندیتقسـیم

 گراچپ اسالم و مزادی( )نهضت گراراست اسالم بت گرااسالم جریان تقسیم در اند داده قرار
 نمام در اما (.124-73 :2471 سارویی، )شعبانی اندشده قائل هلق( مجاهدین )سـازمان

، امام، حضـر  فکری  اسالمی جریان ذیل هلق، مجاهدین سازمان و مزادی نهضت اسـاسا 
 اســالم قالب در و گراجام  دارد اسـالم از کت برداشــتی امام حضـر  زیرا گیرند نمی قرار
 است. ناب

 هایجریان بندیصــور  عنوانبت تواندمی نیز هد  همینی امام حضــر  نگرش در
 یک ذیل است، حدوا هدفشان کت سیاسی هایگروه و احزاب دلیل این بت گیرد. قرار سـیاسی

 روحانیت جامعت از روحانیون مجم  کت زمانی در کت است دلیل این بت گیرند.می قرار جریان
 ،2476 ،)موسوی همینی .«نیست اهتال  مفهوم  جدید تشّکل» کرد بیان شد، منشعب

 ارتقای جهت را هود نمر و طر  کسی هر کت است من هاطر بت انشعاب بلکت (261 :12 ج
 کتدرصـورتی بنابراین (.267-266 :12 ج )همان، داندمی مطلوب اسـالمی سـیاسـی نمام

 بت مسیبی هیچ باشد، نکرده زیربنایی اصول و مبانی در رهنت و باشد سیاسی صرفا   اهتالفا 
ــالمی جامعت ــود نمی وارد اس ــد، عقیدتی اهتالفا  اگر اما ش ــتت و تفرقت بت منجر ش  تش

 :12 ج )همان، بود هواهد اسالمی سـیاسـی نمام کمهل این کت شـودمی انقالبی درحرکت
 داندمی اساسی شرط ها،جریان سیاسی فعالیت در را هد  و رویت وحد  ایشان پس (.36

 کند.می تلقی اشکالبی ای،هصیصت چنین بت پایبندی صور  در را انشعابا  و
 دیبنصــور  در نیز را اجتماعی طبقا  معیار امام حضــر  دیگر، ایزاویـت از

 مفهوم از گیریبهره این اما (،256 :22 ج همان، )ر.ک. گیردمی کار بت سـیاسی هایجریان
 قرمنی اصــطال  دو بر تکیت با ایشــان بلکت نیســت، مارکس فکری روش مطابق طبقت،

ــعف» ــتض ــتکبر» و «مس ــیم بت «مس ــت کت پردازدمی ایران جامعت طبقا  تقس  چنین ریش
 شناسیجامعت بعد از امام حضر  عبارتی بت اسـت. شـدهنهادینت اسـالم در بندیصـور 

 جامعت بر حاکم فکری نمام با منطبق دارد، سیاسی هایجریان از کت شناسیگونت سـیاسـی،
 بت غربی هایرهیافت از و بودند بیگانت من با شــناســان جامعت دیگر کت ایمســئلت اســت، نیز
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 پرداهتند.می ایران اجتماعی طبقا  تحلیل
 

  سیاسی هایجریان بندیصورت در خمینی امام نظری هایرهیافت .6 نمودار

 پژوهش( هاییافتهمنبع: )

 بندیصــور  و ترســیم ثقل مرکز اســالم ،همینی امام فکری منمومت در بنابراین
 بر عالوه سیاسی، هایجریان بندیدستت عبارتی بت شود.می محسـوب سـیاسـی هایجریان

 نیز منها هایگرای  و عمل هایروش بر مبتنی است، جریان یک ایده و اندیشـت پایت بر منکت
 حزب اسالم، حزب اللت،حزب چون عناوینی با را مطلوب احزاب و هاجریان ایشان هست.

 هاییعنوان منحر  هایجریان برای و شناسدمی مسـتضـعفین حزب ایران، مسـلمان ملت
 این در امام حضــر  البتت .گزیندبرمی را و... شــیطان حزب و غیرالهی حزب مانند

رهیافتهای نظری  امام 
بندی خمینی در صورت

 جریانهای سیاسی

 ایدئولوژی

توجه به خاستگاه 
 اندیشه

چگونگی انعکاس 
 اندیشه در عمل

 دین

 حزب الله 

 حزب الشیطان

معنایی فراتر از 
وم مصطلح مفه

 حزب

 هدف

 متعالی

 متدانی

 طبقات اجتماعی

 مستضعف

 مستکبر

معنایی متفاوت از 
مفهوم مصطلح 
 جامعه شناسی

نگرش اسالم 
حقیقی در ایده، 

 روش و هدف
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 قرار مالک سـیاسی هایجریان مورد در قضـاو  جهت را اندیشـت مؤلفت تنها بندی،تقسـیم
 معیار عنوانبت نیز را هامن عملکرد و روش ها،جریان ارزیابی فرایند در بلکت دهـد،نمی

 در کت هاییجریان طورکلیبت (.457 :25 ج ،2476 همینی، امام )ر.ک. داندمی ســنج 
 (453-454 :6 ج همان، )ر.ک. مردم بت هدمت دنبال بت جامعت انســجام و وحد  ســوی
 شناهت مشکوک، سوابق نداشـتن سـیاسـی، بین  تقویت ها،هرابی و هانابسـامانی ترمیم

ــحیح ــداقت ایران، جامعت هویت از ص ــتی و ص ــند، عمل در راس  مطلوب عملکرد از باش
 قدر ، بت دستیابی دنبال بت کت هاییجریان اما دارند  یجا اللتحزب جریان در و برهوردارند

 ج همان، )ر.ک. دارند قرار استعمارگر هایدولت مناف  تأمین و جامعت در تن  ایجاد و تفرقت
 متوجت را شـیطان حزب کرد سـعی باید و شــوندمی شـناهتت شــیطان حزب عنوانبت (17 :7

 نکنند. دگرگونی دچار را جامعت تا دکر اند،شده گرفتار من در کت ضاللتی و گمراهی
 پیاده جامعت بستر در را اسالم متعالی اهدا  کت جریانی هر اسـت معتقد امام بنابراین

 و حزبی مناف  و متدانیت ســیاســت دنبال بت کت جریانی هر و گیردمی قرار اللتحزب در کند،
 :26 ج )همان، دگیرمی جایی شیطان حزب در است، جامعت در مشوب و تفرقت بت شـخصی

 بایستمی را شیطان حزب همینی امام فکری ادبیا  در کت است ذکر بت الزم (.212-213
 جامعت برای هطری کت زمانی تا و کرد جلوگیری منها هایریزش از و داد قرار هدایت مورد

 کرد. حفمشان باشند نداشتت سیاسی
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  الله حزب سمت به شیطانی احزاب هدایت در خمینی امام رفتار .7 نمودار

 پژوهش( هاییافتهمنبع: )

 ایدئولوژی و تفکر را هاجریان سـنج  معیار شـد، مطر  کت گونتهمان امام حضـر 
)موسوی  «است. حزب ایده میزان،» فرمایدمی ایشان داند.می هاجریان فکری نمام بر حاکم

 حاضر عصـر در سـیاسـی هایجریان مختلف هایگونت بت و (214 :26 ج ،2476 ،همینی
 اشاره منها بت همینی امام کت هاییجریان ازجملت گوید.می سخن منها مورد در و پردازدمی

 ست زا برگرفتت ظاهرا   کت است مارکسـیسم جریان و لیبرالیسـم جریان گرا،اسـالم جریان دارد،
 ریشت را چپ جریان گیریشکل امام حضر  هستند. کمونیسم تفکر و غرب اسالم، تفکر

 هایسیاست در را جریان این ممدن وجود بت سازوکار بلکت داند،نمی مارکسیستی تفکرا  در
 هایجریان بندیصور  از ترسیمی توانمی زیر شکل در داند.می ممریکا و انگلیس استعمار
 کرد. مشاهده را امام منمر از سیاسی

          
ب الله

ب شیطان به حز
ت حز

هدای
 

 سیاست متعالیه

 اللهحزب

 های سیاسیجریان

 حزب شیطان
 سیاست متدانیه
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 خمینی امام فکری نظام در سیاسی هایجریان بندیصورت (.3) نمودار

 پژوهش( هاییافتهمنبع: )

 گیری نتیجه

 است سیاسی شناسیجریان مسئلت سیاسی، شـناسیجامعت حوزه در مطر  مباحث جملت از
 منازعا  مخصــوصــا   شــناســی،جامعت مباحث در ایویژه برجســتگی معاصــر دوران در کت

 از درســتی فهم نتوانمی منها بندیطیف و هاجریان شــناهت بدون مســلما   دارد. ســیاســی
 مانده مغفول شد بت شـناسـیجریان نگرش در منچت داشـت. جامعت سـیاسـی رویدادهای

ت فقیه، والی
 روحانیت، فقه، 

جمهوریت، قانون، 
 آزادی، برابری

حزب جمهوری اسالمی، 
سازمان مجاهدین انقالب، 

جامعه روحانیت، مجمع 
روحانیون و انجمن های 

 اسالمی

 اسالم

غر
 ب 

 نهضت آزادی

 التقاط

سازمان 
 مجاهدین خلق

 جبهه ملی

حزب توده، سازمان 
فدائیان خلق، سازمان 

 پیکار و...

 جریان لیبرال

 جریان چپ

جریان 
اسالم 

 گرا

 اندیشه ها

 هاسیاست

برداری از اندیشه بهره
 مارکسیسم

سر
انج
 ام

جریانهای 
 سیاسی

 سمیازه،
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 هایگروه شــناهت تردیدبی اســت. ســیاســی هایجریان بندیصــور  مبنای طر  اســت،
 ست.منها میان شدن قائل تمایز برای مبنایی کردن مشخ  نیازمند منها شناسیگونت و سیاسی
 مشقت و پیچیدگی باعث سیاسی، تحوال  بندیصـور  دان  و نمریت از اسـتفاده هرچند
ــود می هاگونت میان تمایز در محقق ــور  بودن عاری اما ش  اینمریت و مبنا از هابندیص

 را بندیصور  برای مبنایی دادن قرار محور ضرور  موضو ، گسـتردگی بت توجت با هاص،
ــیم در را مختلف مبناهای اندکرده تالش پژوه  این محققان بنابراین، طلبد.می  بندیتقس

 فکری معادال  در را سیاسی هایجریان بندیصور  مبنای و معرفی سـیاسـی هایجریان
 از توانمی را ســیاســی هایجریان شــد، مطر  کت گونتهمان کنند. مطر  امام حضــر 

 نو  بت تبازگش شـناسـان،جریان بندیصـور  تفاو  کرد. بندیتقسـیم مختلفی هایجنبت
 معیارهایی دارد. شــناســیجامعت حوزه در پژوهشــگران و محققان فکری هاســتگاه و نگرش

 تبلور ...و ایدئولوژی اجتماعی، طبقا  وابستگی، و استقالل سیاست، و دین ارتباط همچون
 بندیتقسیم را سیاسی هایجریان منها برمدار شده سبب کت اسـت پژوهشـگران فکری نمام

 مبنای در پژوهشگران برهی کرد مشخ  شده، ارائت هایبندیصـور  رهیب واکاوی کنند.
 هایگروه از برهی کت ایگونتبت شـوند. قائل احزاب و هاگروه میان تفکیکی نتوانسـتند هود،

 نگرش هاطر بت مســئلت این عمده علت گرفتند می قرار سـیاســی جریان چند ذیل سـیاســی
 موضــو  بت شــناســانتجامعت رهیافت در برهی یعنی اســت  اجتماعی تحوال  بت بعدیتک

 یا و گفتمان تحلیل یا ســیاســی اقتصــاد یا ســیاســی فرهنگ منمر از یا ســیاســی هایجریان
 در ســیاســی هایجریان بندیصــور  بشــیریت نمونت برای پردازند می مطالعت بت گرایینخبت
 حسببر کت محققان رهیب یا است داده قرار بررسی مورد سیاسی اقتصاد رهیافت از را ایران

 فرهنگ منمر از اند،کرده بندیصــور  را ســیاســی هایگروه فکری اســتقالل و وابســتگی
 رویکرد با محققان دیگر کت همچنان اند.پرداهتت سیاسی هایجریان کالبدشکافی بت سیاسی
ــور  مبنای گفتمان، تحلیل ــر  اما اند داده قرار ایدئولوژی برمدار را هود بندیص  حض

 سـیاسی هایجریان بندیصـور  در را گوناگونی مبناهای و هاروش عمیق، نگرش با امام
 با کردند، بندیصــور  را ســیاســی هایجریان و هاگروه منکت رغمبت همچنین بردند. کاربت

ــک ــتند مذهب( و دین هد ، طبقت، )ایدئولوژی، مبنا چهار بت تمس ــور  توانس  بندیص
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 با امام حضر  دهند. انعکاس اسـت، مطر  شـناسـیجریان ادبیا  در منچت از متمایزی
ــده گرفتت گوناگون مبناهای و هاروش برهی ترکیبی، و تلفیقی رویکرد  هایرهیافت از ش
 قائل تمایز سیاسی هایجریان و هاگروه میان موشکافانت صور بت توانستند شـناسانت،جامعت

 ایشــان کت اســت این ،امام حضــر  بندیصــور  نو  در اهمیت حائز نکتت البتت شــوند،
 در را نمری هایرهیافت و هاروش و نشدند شناهتیجامعت هاینمریت مرسوم ادبیا  گرفتار
 راین،بناب داشــتند. منمور منها برای جدید مفهومی و نکردند بازهوانی هوی  فکری ادبیا 

 ارند.د شناسانجریان دیگر با اساسی تمایز سیاسی هایجریان شناسیگونت در

 منابع
 .https://farsi.khamenei.irای، الله خامنهبیانات آیت

 و فرهنگ پژوهشهاه تهران، ،ایران در چپ شلناسیجریان (.1389) حمید حاجیکالیی، احمدی

 اسالمی. اندیشه

 پاییز، ،اسالمی انقالب رهیافت ،«سیاسی شناسیجریان» (.1386) حمید حاجیکالئی، احمدی

 .44-29 ص ،3 ش

 دهه ساایاساای هایجریان بندییااورت» (.1399) وردنجانی مولوی عیساای و حسااین ینی،ارج

 مطالعات ،«خمینی امام ساایاساای اندیشااه در هاآن دانایی نظام و اسااالمی انقالب ن ساات

 .52-29 ص ،61 ش بهار، ،اسالمی انقالب

 )همراه ،021۳ خرداد دوم تا 02۳1 دهه از ایران در سیاسی بندىجناح (.1377) ساعید برزین،

 مرکز. نشر تهران، کاتوزیان(، همایون محمدعلی دکتر با ایمصاحبه

 اسللالمی جمهورى دوره ایران سللیاسللی شلناسللیجامعه بر اىدیباچه (.1381) حسااین بشایریه،

 معایر. نهاه موسسه ،ایران

 تهران، اردسااتانی، علی ترجمه، ،ایران انقالب اجتماعی هاىزمینه (.1393) حسااین بشاایریه،

 معایر. نهاه

 انتشااارات مشااهد، ،ایران در سللیاسللی احزاب ناپایدارى علل برخی (.1377) حسااین تبریزنیا،

 سیاوش.

 دهه در چپ هایگروه تطبیقی شناسیجریان» (.1394)  زاد لطفی اللهروح و محمدرضا حاتمی،

 .136 - 113 ص ،12 ش بهار، ،اسالمی انقالب هاىپژوهش ،«ش 51 و 31
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 سایاساای شاناسایجامعه مطالعه هایروش شاناسایگونه» (.1384) میرمحمدا یوسافی،حاجی

 زمستان. ،1 ش اول، سال ،سیاسی علوم پژوهشنامه ،«ایران

 مثابهبه سیاسی شناسیجریان» (.1391) سااداتسارپرسات سایدابراهیل محمدباقر، خرمشااد،

 هار.ب ،2 ش ،5 دوره ،انسانی علوم در اىرشتهمیان مطالعات فصلنامه ،«روش

 اندیشااه و فرهنگ پژوهشااهاه تهران، ،ایران در سللیاسللی شللناسللیجریان (.1391) علی دارابی،

 اسالمی.

 نظریات سنجش برای روشی بول: ایمقایسه رهیافت» (.1385) جالل سید فیروزآبادی، دهقانی

 .3 ش ،سیاسی علوم پژوهشنامه ،«الملل بین روابط

 ل 0231) امروز، ایران سلللیاسلللی هاىجناح و هاتشلللکل احزاب، (.1381) کریل منفرد، راهوار

 سیاست. تهران، ،(0211

 اعتدال. قل، ،ایران فرهنگی سیاسی شناسی جریان (.1389) رمضان سارویی، شعبانی

 تهران، (؛1378-1358) ایران سیاسی هاىجناح کالبدشکافی (.1378) حمیدرضاا نیا،ظریفی

 اندیشه. آزادی

 علی ترجمه ،تخریبی هاىجنبش و سلللرى هاىجمعیت تاریخ (.1358) عبدالله محمد عنان،

 بهجت. تهران، حائری، هاشمی

 ،تهران ،آمریکا دموکراسی پیشرفت و تکامل در سیاسی احزاب نقش (.1348) عبدالرضا فوالدی،

 تهران. دانشهاه

 چاپ و انتشارات موسسه تهران، ،سیاسی نهادهاى و اساسی حقوق (.1368) ابوالفضل قاضای،

 تهران. هاهدانش

 اسالمی. فرهنگ و علوم پژوهشهاه قل، ،خمینی امام سیاسی اندیشه (.1398) نجف زایی،لک

 امیرکبیر. تهران، ،سیاسی احزاب (.1318) حسن نژاد،محمدی

 .2 جلد اسالمی، انتشارات دفتر قل ،ایران معاصر سیاسی تاریخ (.1389) الدینجالل سید مدنی،

 شفیعی. نهار و نقش تهران، ،امروز ایران در سیاسی اىهجناح (.1377) حجت مرتجی،

 هدایت. زمزم قل، ،معاصر ایران سیاسی شناسی جریان (.1385) آیت مظفری،

 جا[.]بی تهران، کتاب، نشر و ترجمه بنهاه ،حکومت و جامعه تا[.]بی ر.م آیور، مک

 امامى هاهیطالعا و اناتیب مجموعه امام؛ صللحیفه (.1387) اللهروح سااید خمینی، موسااوی

 خمینی. امام آثار نشر و تنظیل موسسه تهران، ،ینیخم
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ب تجربه و روحانیت» عنوان با ترقی حمیدرضاا سا نرانی (.1389) سایدجواد میرخلیلی،  ؛«تحز 

 اسالمی. فرهنگ و علوم پژوهشهاه قل، ،اسالمی انقالب و روحانیت کتاب در

-1357) ایران اسالمی انقالب از بعد فرهنگی شناسی جریان (.1384) مصطفی سید میرسلیل،

 ایران. و اسالم بازشناسی مرکز تهران، (،1381

 ،یغما ماهنامه ،«ارب و ایران تمدن و فرهنگ برخورد فکری زمینه» (.1352) حسین ساید نصار،

 اردیبهشت. ،296 ش

 در احزاب گیریشااکل و ساایاساای نوسااازی» (.1388) ساالیمانی االمعلی و احمد زاده،نقیب

 تابستان. ،17 ش ،اسالمی انقالب مطالعات فصلنامه ،«ایران اسالمی جمهوری

 ترجمه ،دگرگونی و تحول دستخوش جوامع در سلیاسی سلامان (.1371) سااموئل هانتینهتون،

 علل. نشر تهران، ثالثی، محسن

 علوم در آن یریکارگ به چهونهی و چرایی چیستی، ای:مقایسه روش» (.1381) حسین هرسیج،

 ،1 ش سیزدهل، سال ،اصفهان دانشگاه اقتصاد و ادارى علوم دانشکده فصلنامه ،«سایاسای

 تابستان. و بهار
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