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The IR is a socio-historical phenomenon caused by the cause of existence and the 

cause of survival. Human agency, after the existence of Hazrat Haqq (God), is in 

the series of its existential causes; that is, the will of Hazrat Haqq in the context 

of the will of human factors guarantees the appearance and survival of the IR. In 

such a way that the lack of human wills compatible with the IR endangers not 

only its development but also its survival and its very existence. Accordingly, 

given any weakness or distraction of human will to the survival of the IR, the 

existence of the IR would be endangered. To avoid such an event, it is necessary 

for a sufficient number of human-compatible wills as the existential link between 

human agency and IR to exist and guarantees the existence and survival of IR. In 

this article it is intended to study the "nature of the existential link of human-

compatible will with the IR", the process of strength and weakness of this link and 

its causes and grounds, especially by analyzing questions and doubts about the 

nature of the IR, the authority of the theory of Velayat-e Faqih, the reasonability 

of the IR`s passed way and ... . The results of the research have been obtained by 

analyzing the data derived from the intellectual precipitations of elites and 

professors in the field of political science and the IR. 

 Keywords: Islamic Revolution, Existential Link, Occupational Capacities, 

Foundation-Breaking, and Existentially Narrative Questions.
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 ی وجود نسبتپرسش از 
 یاسالم انقالب با

 
 59/7/2955تهریخ پایرش:     21/9/2955تهریخ دریهف : 

 رهدار احمد
(471-100) 

 دهیچک
 و دارد بخش هست عال هم ک  اس   خیتهر - اجتمهعی ا  یپ   اسی  انقیب

 عال سللاسللا  در  حق حضللر  وجهد از پس  انسللهن  سعه ا بخش.قها، عال هم
 ۀاراد بسللتر در حق حضللر  ۀاراد ک  ه عم نیب  رد؛سگ   قرار آ  بخش هسللت
 ک یاگهن ب  ؛کم    نستضللم را  اسللی  انقیبی بقه و نیتهه   انسللهن عها ل

 اصل و بقه باه  آ    تهسع ن    اسی  انقیب به همسه   انسهنی ههاراد   فق ا
ی ههاراد   همسللهن اگر اسلله   نسهم بر ان ازد.   خطرب  زسن را آ   ی هجهد
  یزاو آ  به  اکهری ههاراد    عبهرتب  و بخهرد هم رب  اسللی  انقیب به  انسللهن
 نیا از فراری برا .ردسگ   قرار خطر  عرض در  اسللی  انقیب  ی هجهد  بسهبم 

 وجهد  انسهنی ههاراد  از  کهفی تع اد همهار    ز هن هر در اسل  الز،  حظهر 
 هن سپ آ  بخش هسللت  انسللهن عه ل و  اسللی  انقیب ه س  ک  بهشللم  داشللت 
 بهی وجهد هن سپ  س هه» در تأ ل به اس  درص د نهشلتهر نیا  .کمم برقراری وجهد

 ژ یوب  را آ ی ههم سز  و عال و هن سپ نیا ضعف و ش   م یفرا  « سی ا انقیب
  سحج   اسی  انقیب  س هه ب   عطهفی  ههیترد و ههپرسش لستحا قیطر  از

 روش ب  قستحق جینته  .کم  بررس و... شل   ط رس سل اصلهل    سفق  یوال   ینظر 
  هسسس عاه، ۀحهز  دا استه و نخبگه ی فهر ی ههبهرش از  نهشی ههداد  لستحا

 ان .ش   کسب  اسی  انقیب و
ی ههپرسش   تصرفی هه سظرف  یوجهد هن سپ   اسلی  انقیب دواژگان:یکل

 .یوجهدی تگر یحهه و شهمهن شهلهد 
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 مقدمه

 ختگانیفره زبان و ذهن در که میهستیی دهایتردی حت و هاپرسش شاهد ر،یاخ  هاسال در
یی دهایترد و هاپرسش جنس از هاپرسش نیا اند.گرفته شکلی اسالم انقالب دربارۀی انقالب

  هارسشپ بلکه ستند،ین داشتند «غرب عالم» در گوش و دل کهی کسان زبان از گذشته در که
 گرفتاری اسالم  جمهور ایآ که دس نیازایی هاپرسش اند؛یاسالم انقالب بستۀدل فرزندان

 در نآ نمونۀ کی کهی اسالم انقالبی فرهنگ ریمس ایآ ر؟یخ ای اس  شـدهی سـتمیسـ فسـاد
ی اسالم اخالق  هامؤلفه نمودار ایآ ر؟یخ ای اسـ  بوده درسـ  افته،ی یتول بانوان حواب

 رشدروبه  ریس ضوابط و قانون  یحاکم و  کار وجدان مثلی اسالم  جمهور  نهادها در
 رسال  با یجهان استکبار انیجر با مسـتمر و گسـترده مقابلۀ ایآ اسـ ؟ افتهی افول ای داشـته

 ایآ نیســ ؟ تضــاد در اســ ، جهان با تفاهمی مقتضــ خود نوبۀ به که اســالم، بودنی جهان
ــط مل  و لبنان اللهحزب مثلی جهان مظلومان ازی خارج  یحما ــرف یپ مانع ن،یفلس  ش
ــور به رانیا لیتبد وی داخل ــود؟ینم گرانید به بخشالهام  کش ــش نیا ش  لیدل به هاپرس

 حال،نیدرع ندارند. «براندازانه و شکنانهشالوده»ی تیماه ان،یانقالب خود جانب از طرحشـان
  هستند. «دیجد»یی دهایترد و هاپرسش

  امر نایانقالب ذهن در هاپرسش گونهنیا  ریگشکل ایآ که اس  نیا پژوهش نیا سـؤال
  جمهور  یواقع انیم شکاف انگریب هاپرسش نیا ایآ ،گریدعبارتبه مثب ؟ ای اسـ ی منف

ی خیتار  یموجود ،نیا از شیپ که نایانقالب که امعن نیبد ،اســ  نایانقالب ذهن وی اســالم
 آن با و مانده جا  یواقع نیا از نکیا گرف ،یم شــکل نآنا فعل و قول بای اســالم انقالب

 و هاپرســش نیا توانیم آیا ،مثال عنوانبه اســ ؟  گرید  امعن به ای ،اندشــده نســب یب
 «دیجد  وجود نسب  وادیا» به بلکه انقالب، خود و نایانقالب انیم شکاف به نه را دهایترد

  برا تأهل و جازدوا  یعقالن هرچند که  مورد جوان مثل درس  کرد؟ ریتفسـ دو آن انیم
 شودیمیی هاپرسش و رتیح گرفتار شدن، متأهل از پس اسـ ، شـده مبرهنی لیدال به  و

 هستند. عالم نیا تعهدات درک و تأهل( )عالم دیجد عالم در وقوع ازی ناش که
 اس . شده «دیجدی عالم» وارد ،خود دوم گام دری اسالم انقالب که اس  نیا  یواقع

 با اما بود، وجودش اصل « یمشـروع» اثباتی اسـالم انقالبی اصـل ۀدغدغ ن،یا از شیپ
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ــ  ــل ۀدغدغ نکیا رخداد، نیا از دهه چهار از شیب گذش ــروع اثبات نه ،اشیاص   یمش
 اما مهم ۀنکت .اس  (یاسالم  )جمهور مفروضش وجود « کارآمد» اثبات بلکه وجودش،

 در کهیی هاچالش حل با نه ،گام نیا دری اســالم  جمهور  کارآمد اثبات که نواســ یا
ــ نظام درون» ــیس ــکل آن دربارۀ «یاس ــدن مواجه با بلکه رند،یگیم ش   هاچالش با ش
ــا بود. خواهد آنها حل و «یالمللنیب» ــگر  اقتض ــاح » در  کنش  انقالبی المللنیب س

 که نایانقالب رو، نیهم از و اس  آنی مل ساح  در  کنشگر  اقتضا با متفاوت ،«یاسالم
 ضعو بهی حت و کرده تمامی اسالم انقالبی مل ساح  با را خود  وجود نسب  نیا از شیپ
 انقالبی المللنیب ســاح  با خود  وجود نســب  در نکیا بودند، رســاندهی هماننیا

 ؛اندشده دیترد و پرسش گرفتار ،اس  شده تأهل عالم وارد کهی جوان همان سانهب ،یاسالم
  هبوط؟ ۀنشان ای دانس  کمال ۀنشان دیبا را هاپرسش نیا که اس  نیا مهم سؤال و

 دیتهد آنکه از شیب هاپرسش نیا که داش  اظهار دیبا ،پرسش نیا بهی اجمالی پاسخ در
 .اندخواص  هاپرســش و یســتندنی عموم هاپرســش نیا چراکه اند؛فرصــ  شــوند،ی تلق

 به ناظر نه ،هســتند خود موضــوع قیتعم و توســعه وجوه به ناظر عمدتاً  خواص  هاپرســش
ــل ــهیمقا در مثال، عنوانبه آن.  بقا و وجود اص  کهیدرحال مقلدان، و دیتقل مرجع انیم س

 اساً اس اما لهئمس نیا ،اس  مقلدانش سـؤاالت از شـتریبی بسـ نید از دیتقل مرجع سـؤاالت
 مرجع  برا مطر  ســؤاالت کههمچنان ؛باشــد مقلدان بودن مدارترنید  امعن به تواندینم
 هاپرسش نیا اس  واضح .اندشکنانهرشالودهیغیی هاپرسـش عموماً  عمق، رغمبه زین دیتقل
 آن دیتشد باعث بلکه د،ندهینم قرار دیترد مورد نید با را دیتقل مرجع  وجود نسب  تنهانه
 د.نشویم زین

 فاقد ،موصوف  هاپرسش خصـوص دری اسـیسـ اتینظریی نارسـا لیدل به قیتحق نیا
 بای تخصص  هاحلقه روش از پژوهش این در سـندهینو رو،نیازا .اسـ ی پژوهشـ ۀسـابق

 اس . دهکر استفاده خاص موضوع در  فکر بارش کردیرو

 یاسالم انقالب بای وجود نسبت از منظور

 که ،یاســالم انقالب  وجود ق یحق تحقق ،یاســالم انقالب با  وجود نســب  از منظور
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 با  وجود نسـب  ،گریدعبارتبه .اسـ ی ثبوت صـورتبه افراد وجود در اسـ ، نور انفوار
 که امعن نیبد ؛یاثبات  یواقع کی نه اس ، «یثبوت ق یحق» کی اصـل دری اسـالم انقالب
 را ادافر نیا نکهیا از اعم ؛اس  افتهی  ینیع خارج، در افرادی برخ وجود بای اسـالم انقالب

ــند گرانید ــناس ــاح  در افراد نیا نکهیا از اعم و نه ای بش ــالم انقالبی عمل س   دارای اس
 انقالب نباشــند، افراد نیا اگر که اســ  نیا مهم نکتۀ نه. ای باشــندی حقوق  ها یولئمســ

  رسد.ینم خود اثبات ۀمرحل به و ابدیینمی نیعی تولی اسالم
 الد با فرد افتنی  ینیعی عنی خود، قیدق  معنا دری اســالم انقالب با  وجود نســب 

ــان  مرکز ــت عامل با فرد  ینیعی عنی تر،قیدق ریتعب به و انقالبی انس  1انقالب. بخشیهس
َ» ریتعب حسب اش، وجود منزل  هر در معصوم انسـان کههمچنان نکهیا حیتوضـ قُّ ح  ََال  ع  َم َکم 

ف ِمن ََم َیکو  الَ َم َکو   صفات  موال ،یکیتشک نحو به(، 1:721ق، ج 2324)شیخ صدوق،  «م َیکو 
  موال نحو، نیهم به زینی اسالم انقالب با  وجود نسب   دارا انسان   اس ، حق حضـرت

 نوافل قرب معروف ثیحد حسب کههمچنان گر،یدعبارتبه بود. خواهد انقالب امام صـفات
 بای هیتنز  ینیعی نوع اش وجود  باال مراتـب در انســان (،421: 1، ج 2472)کلینی، 
 انقالب با دیشــد  وجود  هانســب  در شــود،یم او نیع و دی و وجه و کندمی دایپ خداوند
 امام با  ینیع نیا اما شــود،یم برقرار  ینیع ســنخ نیهم انقالب امام و فرد انیم زینی اســالم

 که معنا نیبد تکامل؛ و حرک  حال در امام با نه اســ ، مکان( و زمان در )امام حرک  بدون
 امام، گاهیجا با ســهیمقا در فرد گاهیجا ابد،ییم  ینیع انقالب امام بای انقالب فرد هرچنـد

                                                           

ــالم  . نســب  وجود1 ــیرا در مثال بادکنک م یبا انقالب اس ــدن ظرف یح داد. در ایتوان توض ن مثال، بزرگ ش
 یبا انقالب اسالم  که نسب  وجود یق بزرگ شـدن مظروف )باد( ممکن نیسـ . کسی)بادکنک( جز از طر

ــدنش عیگیم ــالمیرد، بزرگ ش ــدن خود انقالب اس ــان نیخواهد بود. از هم ین بزرگ ش کامل بودن  ۀرو، نش
عنوان ، به گریچ وص  دی، ه«یانقالب»ر از وصـ  ین اسـ  که غیا یفرد با انقالب اسـالم  نسـب  وجود

  فرد و انقالب. ینیح همان عیتوض یعنین یباشد و ا  تواند تمام وص  وینم یاللها حزبیگرا مثال، اصول
با  ظرف وجود خود ۀبه انداز ین معنا که هر شخصی  مراتب دارد؛ بدینین عید توجه داش  که خود ایالبته با

ــخص با هر مقدار ظرف وجود  حال، برانیابد. درعیی  مینیانقالب ع ــب  وجود هر ش با انقالب   ، نس
ر از انقالب پر نکرده باشــد؛ خواه یرا غ  و  از ظرف وجود ییفضــاچ یشــود که هیکامل م یزمان یاســالم

 ا... .یک پارچ یا یوان باشد یک لی ۀاش به انداز ظرف وجود
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ــ ی تبعی گاهیجا ــب  خلق تواندینم هرگز فرد خود دلیل، نیهم به و اس  با بلکه کند، نس
   ابد.ی  ینیع تواندیم کند،یم وادیا امام دائماً  کهیی هانسب 

 داده حیتوضــ نیچن زین دانیشـه ازجمله گرید  معنو مقام هر به هاانســان توجه اسـاســاً 
ی وقت گاه و ندنکیم وادیا گرانید در را خودشان به توجه طیشرا خود دانیشه گاه که شودیم

 نیبد حیتوضــ دو هر و ند،نکیمیی بازنما توجهشــان در را خود ابند،ییم توجه هابدان افراد
 توجه شدهخلق نسب  نیا به گرانید و کندیم نسب  وادیا که اس  دیشه نیا که معناسـ 

  ابند.ییم  ینیع آن با گاه و کنندمی
 و مردم ۀاراد بهیی سو :دارد هیسو دوی اسـالم انقالب با مردم افتنی  ینیع اسـاس،نیبرا

 در هیقفی ول رتیسیی بازنما ه.یفقی ول همان ای انقالبی انسان  مرکز دال خواس  بهیی سو
یَعلَالناس»  یروا از  ریتفس که زندیم رقم را دو آن انیم  ینیع ازی نوع مردمان، صورت

 شود.یم «ملوکدمَنید
 حاصــل آن  یحقان به نیقی و باور از تامش وجه دری اســالم انقالب با  وجود نســب 

ــود.یم ــرورتاً  البته  یحقان نیا ش ــالم انقالب ۀمطالع قیطر از ض ــلی اس  ؛دیآینم حاص
 دادن سر دربارۀ امام حضرت سخنان به اشاره با شـص  ۀده در کهی رزمندگان کههمچنان

ــرورتاً  بودند، نداده راه خود به دیترد  الحظه و  اذره ،انقالب  برا ــان ض  که نبودندی کس
 داشتند؛ نیقی یاسالم انقالب « یحقان» به آنان باشند. خوانده را شـانیا هیفق  یوال  تئور

ــ علم آن «ق یحق» به اگرچه ــتند.ی لیتفص ــالم انقالب به آنان گر،یدعبارتبه نداش ی اس
 گرفته شکل عرفانشان دری اسالم انقالب با شان وجود نسب  و «عالم» نه بودند، «عارف»

 معرفتشان. در نه ،بود
 ارفع کرد. حاصل آن «دانیم» در گرفتن قرار قیطر از دیبا رای اسالم انقالب به معرف 

 معرف  بدان کند، کنشی اسالم انقالب عمل صحنۀ در که زانیم هر بهی اسـالم انقالب به
  .اس  «عارفان کنش ارزش» از شتریب «عالمان کنش ارزش» صدالبته، ابد.ییم

 نباشــد،ی اســالم انقالب عرفان به مســبوق کهی علم که اســ  نیا اما توجهدرخور ۀنکت
  یواقع کهی کســان بســا .شــودینم ختم آن با  وجود نســب   یتقو ای وادیا به ضــرورتاً 

 نســب  از  ابهره خود اما کنند،یم نییتب  قو و خوبی معرفت لحاظ به رای اســالم انقالب
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 مقدس، دفاع ســال هشــ  )مثل انقالب  هادانیم در رو، نیهم از و ندارند آن با  وجود
 ندارند. ریچشمگ حضور (حرم از دفاع  هاگردان و  جهاد  اردوها

 را آن ارزش وضع، نیای شناسمعرف  که اس ی شناختیهست وضع کی  وجود نسب 
 دیتشــد و ادتریزی اســالم انقالب با  وجود  هانســب  که زانیم هر به کند.یم مضــاع 

 شدت کههمچنان ؛دشویم فراهم شتریب زین هانسب  نیا ۀدربار معرف  دیتول امکان ند،شـو
  وجود  هانسب  شودیم باعث آنی کانون ۀنقط دری اسالم انقالب با  وجود  هانسب 
ــع ــب  کانون نیا از خارج در  تر یض ــو وادیا بدان نس   یک و کم   گر،یدعبارتبه د.ش

ی سیمغناط ۀریدا دانیم  ریگشکل باعثی اسالم انقالبی کانون ۀنقط در  وجود  هانسب 
  وجود نســب  زانیم هر به که امعن نیبد شــود؛یم بدان افراد جذب  برای اســالم انقالب

ی همراه امکان ،ابدی دیتشد دارند وجودی اسـالم انقالبی کانون ۀنقط در که  ا«لهیقل ۀفئ»
 شود.یم شتریبی اسالم انقالب با گرانید

 یاسالم انقالب بای وجود نسبت از پرسش

 اس : خطرناک حالنیدرع و مهمی پرسشی اسالم انقالب و ما  وجود نسـب  از پرسـش
 و بخشدیم « یحو»ی اسالم انقالب سـاح  در ما کنش  یک و کم   به چون اسـ ، مهم

 ماســ .  وجود عمق دری اســالم انقالب «یگشــتگگم» ازی حاک چون اســ ، خطرناک
 .یخداشناس مباحث در خدا از پرسشی حت اس ؛ی گشتگگم به مسبوقی پرسش هر اساساً 

َ» که رایی خدا بشر اگری راستبه ب  ر  ق 
 
ََأ ِلََِمن  ب  رََِح  و   از افتنش  یبرای لیدل نکند، گم اس  1«ِاَیال 

 و اس  «حاصـل لیتحصـ» دارد، وجود که  زیچ از پرسـش ماند؟یمی باق پرسـش بسـتر
 زا و بوده حاضر ما  برا همواره دس  بگردد؟ دستش دنبال به که دیادهید را  بشر ایآ محال.

  اس . نشده هم پرسش ،نشده گم چون ،رو نیهم
 تحقق نآنا  هاکنش ضــمن در را خود وجودی اســالم انقالب کهی کســان  برا دیشــا

 اســ . نبوده مطر ی اســالم انقالب با شــان وجود نســب  از ســؤال گاهچیه ،دهیبخشــ
 دودرجه و متأخری پرسشی اسـالم انقالب با مان وجود نسـب  از پرسـش گر،یدعبارتبه

                                                           

ید  ». 1 ْن َحْبل  اْلَور  َلیه  م   إ 
 «.تریمیکگردن او به او نزد ما از رگ(؛ 27)ق:  َو َنْحن  َأْقَرب 
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  یوضع در کهیی بانو مثل درس  ،اندیاسالم انقالب ساختن متن در کهآنان ،وگرنه ؛اس 
 شافعلیپ مقام مشورت مقام .اند«پرسش» و «مشورت» ازی مستغن دارد، قرار نوزادش حمل

 گود وارد هنوز ند،امشورت حال در کهآنان که امعن نیبد اس ؛ پسافعل مقام پرسـش مقام و
ــده ــش حال در کهآنان و اندنش ــح البته اند.مانده عقب گود از اند،پرس ــ  واض  که اس

 تواندیم دارند قرار آن وســط در کهی کســان  برای حت  (ینی)ع گود «یکمال  هاصــورت»
 انقالبی کمال  هاصــورت از پرســش ،مثال عنوانبه رد.یگ قرار پرســش و مشــورت مورد

 با شان وجود نسـب  اصـل از پرسـش د،یآیم وجودبه سـازانانقالب  برای وقتی اسـالم
 کمال از پرسش بلکه س ،ین ـــ اس  آن در شک به مسبوق معموالً  که ـــی اسالم انقالب

گاه شدن مهیضـم ازی ناشـ معموالً  که اسـ   وجود  و ، وجود  یوضع بهی ذهنی خودآ
  .اس یی ها«عالوهبه» واجد ،نیشیپ ۀمرحل به نسب 
  هادهه در «آن با مواجهه نحوۀ و تراث از پرسش» عرب، جهان معاصـر متفکران انیم در

 تندهس اندیشمندانی ازی حنف حسن وی مراکشـ  الوابر عابد محمد اسـ . افتهی یفزون ریاخ
 پرسش نیام(. 1527م؛ حنفی، 2334)الوابر ،  انددهکری بررس را تراث با مواجهه ۀلئمس که

ــ . جیرا دارند نید به گراعقل  کردیرو که نومعتزله انیجر در همه، از شیب  انیگراعقل اس
 اس  نهفته نکته نیا در مسئله نیا راز اند.دهیپرس آن با خود مواجهۀ و تراث از کمتر امای عیشـ
 و هشـد متوق  سـلفشـان خیتار در آنها تراث اجتهاد، باب انسـداد لیدل به تسـنن جهان در که
ــان ازی خال آنان خیتار رو،نیازا ــ . تراثش ــۀیاند در تراث کهیدرحال گر،یدعبارتبه اس  ش

 اس  ن(یتابع نیتابع و نیتابع صحابه، )دورۀ اسالم صدر دورۀ در محصـور تسـنن، انیگراعقل
ــفیان،  ــ خیتار در ،(217-217: 2473)ر.ک. گلی و یوس  اجتهاد باب انفتا  ازآنواکه عیتش

 جنس از نه ،یعیش انسان ذهن در تراث مفهوم ابند،ی امتداد امروز به تا هیاول نصوص شده باعث
 شــودیم باعث «فرهنگ معاصــرت» اســ . )حال( فرهنگ جنس از بلکه )گذشــته(، خیتار
  اریبسی پرسشیب رو،نیازا نشود. پرسش آن اسـاس از  ،یهو بحران مواقع در مگر گاه،چیه
 به برعکس، بلکه آن، بای نســبتیب  معنا به ضــرورتاً  نه دیبای اســالم انقالب دربارۀ انیرانیا از
 .شود ریتفس آنان  یهو وی اسالم انقالب  ینیع لیدل

 از انتقاد دینبا نکهیا نخس  اس : نکته دو به توجه مسـتلزم حداقل  ،ینیع نیا به اذعان
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 و اس  شکنانهشـالوده پرسـش چراکه د؛شـوی تلق آن از پرسـش  امعن بهی اسـالم انقالب
 و رشیپذ به مســبوق انتقاد و کشــدیم چالشبه را دهیپدی ذات  هاژهیکارو ای وجود اســاس
ــ  آن تکامل به معطوف معموالً  ــرورتاً ی آدم  یهو با دهیپد کی  ینیع نکهیا دوم و اس  ض
ــ گاه»ی مقتض ــی خودآ ــ .ین بدان «یهمگان وی لیتفص ــ نیتوه رو، نیهم از س  بهی ارزش

 قرار اعتراض مورد شــکیب ،وانیح با او پنداشــتنی کی ،مثال عنوان به ،ســوادیب یمســلمان
گاه سر از نه ؛ردیگیم   یشخص  وجود تأثر لیدل به بلکه  ،یهوی علم ق یحق به  وی آ
 اس . داده قرار مخاطب «الله فةیخل» گاهیجا در را  و کهی عالم ؛یاسالم عالم از  و

  زیچ همسئل ، و نظر از کند.یم مطر  را «مسئله-راز» نام به  ادوگانه مارسـل لیگابر
 آن ۀدربار تأمل، از پس و دســاز ابژه دادنش، قرار مقابل در با را آن تواندیم ســوژه که اســ 
 محاط انسان اسـاساً  و ندارد شـدن ابژه  یقابل راز که اسـ ی حال در نیا کند. صـادر حکم
 کندیم اذعان مارسل البته ندارد. را آن از شکنانهشالوده  هاپرسش طر  امکان و اس  بدان

ــدن لیتبد امکان که ــئل به راز ش ــاً  اما دارد، وجود برعکس و همس ــاس  راز، با توانینم اس
  (.36: 2476)علیا،  گرف  رازَوشی نسبت ه،مسئل با ای داش  گونههمسئل  امواجهه
 کهنانآ اس . همسئل ،یبرخ  برا و راز ،یبرخ  برای اسالم انقالب که اس  نیا  یواقع

 که آنوا تا ؛نگرندیمی اســالم انقالب ۀیزاو از را عالم ۀهم اند،یاســالم انقالب به محاط
 (یاسالم )انقالب ق یحق ۀمحاصر در عالم کل که کندیم ادعای نیآو دیشه همچونی کس
 انقالب با شان وجود نسب  کهآنان و ،(2477؛ رحمتی، 2473)سیدنژاد،  اس  گرفته قرار

 آشکار  امغالطه در آن، به تعلق احساس ضمن ،اس  شدهی حداقل و برداشته َتَرکی اسالم
 .سنوندیم ،غرب ،بشیرق عالم  ارهایمع و هاشاخصه با را آن اریع

 و س ین  اعتباری اسالم انقالب بودن همسئل ای بودن راز که اس  نیا توجهدرخور نکتۀ
 .اســ   وجود  امر بلکه د،یآینم وجودبهی نیشــیپ فســ یمان و نامهبخش قیطر از
 مختل  افراد در که اســ ی ثبوت  امری اســالم انقالب بودن همســئل ای راز گر،یدعبارتبه

گاه اثبات به اسـ  ممکن  ه،یمتعال حکم  اساس بر کههمچنان 1نرسد. ای برسـد (ی)خودآ

                                                           

 م با، علیدگاه اکتسابی. حسب دییدگاه اعطایو د یدگاه اکتسابیدگاه کالن وجود دارد: دی. در باب علم دو د1
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 زینی اسالم انقالب با  وجود نسـب  دارد، علم و قدرت ات،یح همچونی مسـاوقات وجود
 با آنان  وجود نسب  ازی تابع افرادی انقالب رتیبصـ ،مثال عنوانبه دارد.ی انقالبی مسـاوقات
 با  اشــتداد  وجود نســب   دارا اما ســوادیب شــخص رو،نیازا اســ .ی اســالم انقالب
 انقالب بای حداقل  وجود نســب   دارا و باســواد شــخص با ســهیمقا دری اســالم انقالب

 اس . برخوردار  شتریب رتیبص ازی اسالم

 یاسالم البقان بای وجود نسبت ازی تگر یحکا

 دیشــه ۀانداز به کسچیه قلم اند،کرده ریتقر رای اســالم انقالب کهی کســان انیم در دیشــا
ــب  تگریحکای نیآو ــالم انقالب با اش وجود نس ــد.ی اس  زین انقالب از شیپی نیآو نباش
 اب نسب  در را وجودش بتواند بهتر شده باعث همسئل نیهم و اس  زدهیم قلم و دهیشیاندیم

  وجود ســۀیمقا امکان که جه ازآن پســاانقالب  هانســل کند.  یحکا متفاوت عالم دو
ــختبه ندارند، متفاوت  هاعالم با را خود ــب  از توانندیمی س  انقالب با شــان وجود نس

 اس  ممکن هرچند کهی نسبت ؛اندکرده توربه را نسب  کی فقط نآنا چه ؛ندپرسـبی اسـالم
ــد، کرده دایپ «تطور» ــ  افتهین «تحول» عموماً  باش  ۀتورب  برا که وطنانهم ازی کی .اس

 پرواز در نداش ، علم از  ابهره هم چندان و بود کرده سفر هیترک به رانیا از ،متفاوتی عالم
 «چرا؟» گفتم: «.کنمیم دق ،شــود هیترک رانیا  روز اگر» گف :یم من به تهران-اســتانبول

  «.کردم  وجودیب احساس ، زیغر احساسات فروکاهش از پس البته ،ایآنتال در» گف :
ــ  نیا  یواقع ــ ،ین ممکن عاَلم کی در  وجود تحول که اس  بای عالم هر بلکه س

                                                           

کند نه مظروف، بلکه یواد ظرف می، تعلم، تنها اییدگاه اعطایشــود و حســب دیتالش عالم کســب م
با   تواند طر  شود که نسب  وجودین سـؤال مین مسـئله، ایزد. مشـابه ایریمظروف را خداوند در ظرف م

دگاه ین سطور، در باب علم، دیا ۀسندیکه از نگاه نو؟ همچنانیلیا تحصـیاسـ   یحصـول یانقالب اسـالم
صائب اس ؛ هرچند پس از آنکه نسب   یدگاه حصولیز دین  صـائب اسـ ، در باب نسـب  وجود ییاعطا

گونـه کـه مراتب باالتر و م کنـد؛ همـانیتوانـد آن را ترمیم یوگو و تالش علمخورد، گفـ یَتَرک م  وجود
 ۀرسد عمدینظر مد. بهیتواند حاصل آیواد معرف  میو هم با ا ی، هم با تصرف اشراق نسب  وجود دتریشد

از تصرف  یواد شده، ناشیا یبا انقالب اسـالم توجه به حضـرت امام ۀیکه در سـا  ا وجود  هانسـب 
واد یبا آن ا  رتوجه مقام معظم رهب ۀیکه در سا  ا وجود  هااز نسـب   اریله اسـ  و بسـمعظم یاشـراق

 واد معرف  در آنهاس .یاز ا یشود، ناشیم
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 انقالب ازی ناشــ  وجود تحول نییتب نکته نیهم و ،ابدییم تالئم و تناســب خاص  وجود
 خودی زمان تنها نآنا رسدیم نظربه .اس  کرده سخ ی پساانقالب  هانسل  برا رای اسالم

ی عالم در که کنند تأمل اشدرباره و ابژه رای اسالم انقالب با شـان وجود نسـب  توانندیم
  یواقع به را افراد تواندینم غرب عالم ۀدربار مطالعه مثالً  نـد.بـاشــ ســتـهیز زین گرید

 ،عالم آن در ســتهیز  اتوربه از پس تنها ،مهم نیا و دنک واق  عالم آن دربارۀ شــان وجود
 ،باشــد شــده تمام شــانیبرا غرب بودن نو ازی ناشــ  عاد التذاذات که  ادوره از پس هم آن

 یاسالم-یرانیا فرهنگ عمق دری غرب فرهنگ از ناقص ۀتوربی حت رو،نیازا د.یآیم حاصل
 عالم دو انیمی قیحق ۀســیمقا تواندینم زین اســ  آمده حاصــلی وطن زدگانغرب  برا که

 سازد. ممکن رای غرب عالم وی اسالم

 و سط ل،ئمسا که امعن نیبد اس ؛ داشته لیتفص به اجمال از  ریسـی اسـالم انقالب
 ارتقا و کرده رییتغ و... آن کنش قلمرو و هاعرصه ب،یرق  هاگفتمان با آن  ریدرگ و مواجهه

 ساح  رد  کنشگری فیک تفاوت ر،ییتغ از اسیمق نیا دالل  که اس  واضـح اسـ . افتهی
 اجمال ساح  از گذار نکهیا رغمبه .اس  انقالبی لیتفص ساح  در  کنشـگر بای اجمال

 کنشگر اس  قرار کهی نسل نینخست رد،یگیم صـورت جیتدربه انقالب لیتفصـ سـاح  به
 خود نیشیپ  هانسل به نسب   زیمتما طیشرا وی روح  یوضع از باشدی لیتفصـ سـاح 

 نسب  راثیم رونیازا و اس  خود نیشیپ  هانسل وارث نسل نیا هرچند اسـ . برخوردار
ــل آن  وجود ــالم انقالب با هانس ــتقالل ورود دارد، اریاخت در رای اس ــاح  به آنی اس  س

  اس . همراه 1دیترد و ترس با  و  برا همواره انقالبی لیتفص
 عالم به تورد عالم از فرد کی گذار به ،یروح  یوضــع نیا ترراح  درک  برا توانیم
ی تأهل عالم از نیشیپ  هانسل نیسنگ ۀتورب به مسبوق گرچه مذکور گذار :کرد اشاره تأهل

 اس . همراه لذت وی نیریش با ترس و دلهره ازی بیترک با واردتازه انسـان  برا همواره اسـ ،
 در و منطقه در  استکبار  هاقدرت نیتربزرگ با آن ۀمواجه هنگام زین انقالبی کنون نسـل

                                                           
از مسائل مستحدث و نوظهور در بستر انقالب اس ، مثل  ید ناشینسل جد  هادیترد ی. به لحاظ سنخ، برخ1

  یها از وضعیاولنسل یر برخیاز تقر یز ناشین ی  و برخی، ران ، اشرافیآقازادگ ۀدیاز پد یناشـ  هادیترد
 اش اس .یل اصلی  آن از ریبر تحر یانقالب مبن یکنون
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 رسدیم نظربه دلهره. و ترس هم دارد شع  و شور هم ،یینمامتناقض نحو به عالم سـراسر
 ۀمیضــم به ،نســل نیا  برا انقالب متن در  حـداکثر  گریبـاز طیشــرا کردن هموار

گاه   کاس . خواهد دیترد نیا از زمان مرور به ،آن بهی بخشیآ
 ها،اسهحم آن  یروا هنگام نکیا مقدس دفاع گرانیباز بشنود اگر کند تعوب دیجد نسل دیشا

  روز ها یروا آن که اس  نیا  یواقع اما کنند،یم دیترد شـانیها یروای وقوع امکان در زین خود
 ای مشاهده را آن رونیب از کهآنان نه داشتند، حضور مبارزه صحنۀ وسـط در که افراد نیهم توسـط تنها
 قرار اســتکبار انیجر گود وســط در کهی گرانلیتحل نکهیا طرفه اند.پیوســته وقوعبه کردند،یم  یروا

 را یکنون نســل دیترد و شــور با ختهیآم نســب  نیهم زینی اســالم انقالب از گزارش هنگام دارند،
ــل گر،یدعبارتبه کنند.یم گزارش  نقش به آنکهیب و دارد کهیی هادیترد همۀ با انقالبی کنون نس

 اس  یانقالب به دنیبخش امتداد حال در باشد، داشتهی لیتفصـی خودآگاه انقالب صـحنۀ در خود
 با  ریدرگ حال در نشیشیپ سـاح  از ترنیسـنگ و شـتریب و گذاشـته پا خود لیتفصـ سـاح  به که

 انقالب از گریدی تیواقع خود کنش جنس با نسل نیا گر،یدعبارتبه اس .ی جهان اسـتکبار انیجر
 کند.یم  یحکا رای اسالم

گاه زانیم ــل یخودآ ــب  به یکنون نس ــالم انقالب با اش وجود نس  نوع از یتابع یاس
 و نیمزب برش که  اهیزاو هر از را یاسالم انقالب .دهدیم دسـ به آن از که اسـ   ریتقر
 نســل مشــکل رســدیم نظربه .داردیم عرضــه را خود وجود از متفاوت یتیفیک م،یکن ریتقر

 قالبان و آن انیم وندیپ نیشتریب بتواند که یمناسب برش هنوز هک اس  نیا در انقالب یکنون
 گاهیجا در را خود گاه ،غلطبه یکنون نسل گر،یدعبارتبه اس . نیافته کند برقرار را یاسـالم

 قرار آن «تگریحکا» گاهیجا در همواره یدرستبه آنکهحال ؛اس  داده قرار انقالب «تگریروا»
 را دخو که یانسان :اس  آن درون انسان و گود از رونیب انسان وتتفا دو، نیا تفاوت و 1،دارد

                                                           
ــکار مان نور بهیراه  هاان اردوی  را در راوی  و حکای. تفاوت روا1 ــورت آش ان یراو یتوان درک کرد. برخیص

آنها از آن دوران، از جنس  ی  کنونیدفاع مقدس هســتند که روا ۀدور  هایویان نور همان بســیراه  اردوها
 د و به تبع آن، به نسب یآن دوران، به فهم جد  تگرینکه آنها ضمن حکایآنان اسـ  و طرفه ا    وجودیحکا

هستند که دوران دفاع مقدس را فهم  یانیاز آنها راو یشوند. درمقابل، برخید با آن دوران نائل میجد  وجود
  تواند نسب  وجودیاساسًا نم   وی  اس  نه حکاین افراد از آن دوران، تنها روای  ایاند، نه شهود. رواکرده

 خلق کند.
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ــ»  جا به پندارد،یم گود درون  متعلق» که تگریروا نه را خود و ندکیم «عمل» ،«یدنپرس
  .دهدیم قرار «تگرانیروا

گاه ــل نیا از  اهیال نبودن خودآ ــده باعث دارد انقالب در که یگاهیجا به نس  نقش ش
 نقش گریباز واقع،به آنکهحال ،دنک  باز دارد قرار آن در که پنداردیم که را گرید یگاهیجا

  یروا را آن یدرستبه اگر یاسالم انقالب ۀدور نیا تگرانیروا اوس . خود انقالب  محور
 نقش از تنهانه ،انقالب به یبخشقوام در شاننقشـ که دید خواهند را ینسـل وضـو به ،کنند
  اس . ترمهم و شتریب یبس بلکه س ،ین مترک آن نخس  ۀده نسل

  اقتضا نکند، احساس را خود یواقع نسلنقش نیا خود یحت و جامعه شـده باعث آنچه
 زین عمل دانیم و  عاد ظاهربه  یوضع سـاح ، نیا در .اسـ  انقالب یلیتفصـ سـاح 
 را خود  جا « عاد  یوضع» دیبا باشد، هانقش دنید بر قرار اگر و اس  دهیچیپ و گسترده

 ،شــودن فهم یذهن صــورتبه ابتدا اگر  یوضــع رییتغ نیا و ،بدهد « رعادیغ  یوضــع» به
  بود. خواهد سخ  آن ینیع صورت نییتب

 که اس  نیا دهند انوام آن یکنون نسل  برا انقالب ۀگذشت  هانسل دیبا که یمهم کار
 نیترمهم دینبا و اس   رعادیغ  یوضـع همچنان یاسـالم انقالب  یوضـع دهند نشـان

  ارد.د قرار  عاد  یوضع در انقالب که بپندارند هستند یکنون نسل نیهم که آن گرانیباز
 را آن وضــع که دندیآفر حماســه یکســان انقالب نخســ  ۀده در میبدان اســ  جالب

 انقالب که یکســان زین امروز بودند. کرده یتلق معاصــرشــان جهان  عاد وضــع با متفاوت
 مشــاهده یخاصــ اریع آن در ،ســنوندیم یکنون جهان موجود و  عاد نطقم با را یاســالم

 کنند،یم میترس و ریتصو المللنیب نظم مناسـبات از رونیب را آن که یکسـان تنها و کنندینم
 رسدیم نظربه .شوندیم قائل متفاوت ینقشـ آن درون گرانیباز  برا هم و انقالب  برا هم

  ازهیانگ و دیبزدا آن از را انقالب یکنون نســل دیترد واندتیم که  اســ «تفاوت نیا درک»
 ببخشد. بدان ژهیو نقش  فایا و حضور  برا مضاع 

 یاسالم انقالب بای وجود نسبت در تکامل

 رییتغ» جنس از گاه و ســ «هاداده تورم» جنس از گاه رد:یگیم صــورت گونه دو به تکامل
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 ازی وقت موارد،  اقتضا به هادادهی کم   رییتغ البته .اس  علم ۀژیکارو هاداده تورم «.هاجه 
 زین اســ  آن قیمصــاد ازی کی جه  رییتغ کهی فیک راتییتغ به ،کندیم تواوزی خاصــ حد

 لمع بری مبتن تکاملی دوگونگ نیا از اســ . نید ۀژیکارو عموماً  اما جه  رییتغ انوامد.یم
  اماده ۀژیکارو گاهی خیتار تحوالت .کرد ادی «جاده-ماده»ی دوگانگ بـه توانیم ن،ید و

ــالم انقالب با کهی تکامل . اجاده ۀژیکارو گاه و دارند ــده وادیای اس  تکامل به هرچند ش
ــاس ده،یانوام هم  اماده ــ .  اجاده تکامل آن اس  منزل  تکامل، نوع نیا اســاس بر اس

 صــرف لیتحل که اگونهبه ؛شــودیم متولد  دیجد انســان و بدایمی رییتغ انســان  وجود
  دهد. حیتوض را او  وجود  یواقع تواندینم موجود  ظاهر  هاداده
ی بانقال انسان شناخ  بر اصرارشان زینی اسالم انقالب دشمنان خاص اشتباه شـک،یب

 بیترک ۀوینت زین را  کارآمدی حت نآنا اســ . بوده  ظاهر  هاداده لیتحل صــرف قیطر از
ــ ــته  ظاهر  هاداده همان ازی خاص ــ ی حال در نیا اند.دانس  در همواره  کارآمد که اس
  ابد.ییم امعن جه  با نسب 

 گاهن جه  رییتغ لیدل به که اس  شده برخورداری منزلت از انقالب عصـری رانیا عنصـر
 مقام در را منزل  نیا شــود.یم لیتحل گرانید با متفاوت شیبرا عالم  ظاهر  هاداده ، و

 تواندیم ،دارد که  بلند گاهیجا لیدل به که کرد هیتشب ا قله بر نشسته انسان به توانیم مثال
 که اس ی شخص سانهبی غرب انسان ه،یتشب نیهم در ند.یبب و ندک رصـد را  دورتر  هاافق
  سو آن تواندینم ،دارد کهی امکانات ۀهم رغمبه و اس  نشسته کوه  روهروب  ادره ۀانیم در

 شیبرا نتوانند زین  ظاهر امکاناتی حت شــده باعث  و نییپا منزل  نکهیا گو ؛بنگرد را کوه
  .ندنک ریتصو نشستهبرقله انسان افق مشابهی افق

 از توانیم  ترعیسر و ترواضح شکل به رای اسالم انقالب انسـان  وجود منزل  رییتغ
ی اسیس  هانظام و کشورها در شیمتناظرها لیتحل و درک با  و لیتحل و درک ۀسیمقا قیطر

 خیتاری متوال  هاهدور در  و منزل  تفاوت قیطر از توانیم کههمچنان ؛اف یدر گرید
 د.کر نییتب زین رانیا معاصر

 رد که «حکوم   آزاد» نخس ، اس : دهکر توربه را  آزاد نوع سه رانیا معاصر خیتار
 دوم، گرف ؛ صورتی سن  هاحکوم  ۀطریس از رانیا حکوم  شدن رها با هیصـفو عصـر
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ــر در که «ینید عالمان»  آزاد  لیدل به ژهیوبه علمای اجتماع گاهیپا شیافزا با قاجار عص
  جمهور عصر در که «مردم  آزاد» سوم، و گرف ؛ صورت حکوم  از نآنای مال استقالل

  .اس گرفته صورتی اسالم انقالب ازی ناشـی اسـیسـ رتیبصـ و فهم  ارتقا بای اسـالم
ــتقالل، ، آزاد ــ  ،یامن ،یخواهعدال  اس ــ رتیبص ــیس ــبکه و...ی خیتار-یاس  از  اش

  ندارد. امکان ،میمفاه گرید تحقق بدون آنها از کیهر تحقق که اندیمیمفاه
 و اند هنوار میمفاه نیا نکهیا نخس  کرد: لحاظ دیبا خصوص نیا در را نکته دو البته

 م،یاهمف نیا نکهیا دوم ؛دارندی متفاوت  یتعار و جه  مختل ،ی فرهنگ- فکر مکاتب در
 حاصــل مکاتب گرید از شــتریبی نید مکاتب در آنها لیاصــ نوع و دارند زینی تقلب نوع و بدل

 میمفاه ازیی باال سطح ،اس ی اله سـنن ظهور بسـتری اسـالم انقالب ازآنواکه شـود.یم
ــ تحقق را مذکور ــ  دهیبخش  در مردم ۀمطالب و انتظار ک  آن، پرتو در که اگونهبه ؛اس

  یامن ،یخواهعدال  استقالل، ، آزاد رو، نیهم از اس . آمده باال میمفاه نیا خصـوص
 از اعم هامل  گرید ۀمطالب با ،پساانقالبی رانیا عنصـر ۀمطالب در گرید مشـابه مفهوم هر و

 میمفاه ۀمطالب ،یاســالم  جمهور در :دارد  رایبســی فیک تفاوت رمســلمانیغ و مســلمان
  امطالبه که کشورها گرید در آنها مشابه ۀمطالب برخالف اس ، سـق  در  امطالبه مذکور

  یتثب»  برا مطالبهی اسالم  جمهور در میمفاه نیا ۀمطالب گر،یدعبارتبه .اسـ  ک  در
 آنهاســ . «تحقق و نیتکو»  برا مطالبه کشــورها گرید در آنها ۀمطـالب و «تکـامـل و

  امعن به دینبا را مذکور میمفاه خصــوص در  انتقاد  کردهایرو وجود اســاس،نیبرا
 در آنها  گریانقالب دیتشد  امعن به دیبا بلکه 1دانس ،ی اسالم انقالب با نامنتقدی نسبتیب

  نباشند. واق  هم همسئل نیبد خودشان اگری حت گرف ؛ نظر
 هســتند؛  بشــر خیتار مقاصــد از اســتقالل و  یامن ، آزاد عدال ، مثل میمفاهی برخ

 امعن آنها با را خود اتیح اســاســاً  و کرده مطالبه را آنها بشــر خ،یتار طول در که امعن نیبد
                                                           

د. ما شو یم انقالبیر در نسب  موموعه مفاهییابد که موجب تغی. مطالبه در سـق  ممکن اسـ  تا آنوا ادامه 1
تواند به منطق یمردم م لبۀق مطایاز طر« اطاع -فتوا» فۀطرکیو مردم از منطق  یعنوان مثال، نســب  ولبه

تر شیبهتر و ب یتیابد که ظرفیر ییتغ  ابه گونه ینکه قانون اساسیا ایابد یارتقا « اطاع -فتوا-مشـاوره» فۀدوطر
 رد.یه قرار گیفق یول ۀاراد  اجرا  برا
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 گاه آنها تحقق بلکه ،شوندینم حاصلی راحتبه و هستند «رزاید» میمفاه نیا اس . دهیبخش
 و هســتند «رپاید» کههمچنان اســ ؛ متفاوتی خیتار مقاطع در قوم نیچند تالش ازمندین

ــهول به ،تحقق از پس ــر انحطاط بلکه ،روندینم نیب از س  طولبه هاقرن تا گاه آنها از بش
   انوامد.یم

ــب را آنچه و رنددای خیتار  احافظه و ذاکره اقوام  نه ولو ،خود ندگانیآ به کنندیم کس
گاهانه ضرورتاً   عزت طعم مواهدت، هاقرن از پس کهی قوم ،مثال عنوانبه .ندنکیم منتقل آ

 ندیبرآی اسالم انقالب شوند. محروم آن از فرزندانش دهدینم اجازه اس  دهیچش را  آزاد و
 آرزو و تالش هاقرن از پس و بوده  بشر خیتار مقاصد از خود که س ای میمفاه از  اریبس

 عنصر  برا بزرگ  اهیسرما میمفاه نیا اند.افتهی رسوب مردم جان اعماق در و آمده حاصل
 رای مهم  هاگردنه آنهای بانیپشت با اس  شده باعث که اندآورده وجودبه پسـاانقالبی رانیا

  .دنکی ط
 انیم از فقطنه ،یخیتار مهم  رخدادها با مواجهه هنگام مذکور  هاهیسـرما آنکه طرفه

 داعش با مبارزه ،مثال عنوانبه 1شوند.یم ترمیعظ و کنندمی  بازساز را خود بلکه روند،ینم
ی درســتبه بودند، کرده خلق را مقدس دفاع  هاحماسـه آنها نیشـیپ نسـل کهی مردمان  برا

 گرانلیتحل از  اریبس برخالف بود. باالتر و ترفراخی اسیمق دری خیتار ۀتورب ک  یبازساز
 پساانقالب رینظکم  رخدادها انیم در  گریباز قرن مین بیقر پرتو دری رانیا عنصر ،یرونیب

 رخدادساز تواندیم خود آن، بلند اهداف به لین  برا که اس  افته  یاستعداد چنان ،یاسالم
                                                           

پندارند که ین میچن یخیســاز تارعبرت  ان رخدادهایشــدن فاصــله م ینظران هنگام طوالناز کوته  اری. بسـ1
تر تر و بزرگمهم یخین اس  که هرچه رخداد تاری  ایاند. واقعان رفتهین از میشـیپ  رخدادها  هاهیسـرما

گر، ازآنواکه یدعبارتمذکور وجود خواهد داشــ . به  هاهید ســرمایبازتول  برا  شــتریباشــد، اســتعداد ب
واجد شتر یکه ب یخ هر قومیشوند، تاریبالفعل م یخیمهم تار  در متن رخدادها  بشر ۀبالقو  اسـتعدادها

مذکور   آورد. رخدادهایآن قوم فراهم م  بروز و بسط استعدادها  برا  شترین رخدادها باشـد، فرص  بیا
حضرت حق در  ۀارشـان باعث بسط ارادین خود اقوام هسـتند که با اختیاند، ابه اقوام یهرچند از مواهب اله

ــان میخیوجود تار ــالمیش ــوند. انقالب اس ــتم بیرخداد بزرگ قرن ب یش   رخدادهاود که به تبع آن، خردهس
ــتریو از هم افتهیجانبه ظهور همه  هامیازجمله دفاع مقدس، ظهور داعش و تحر  گرید فراخ و   ن رو، بس

 اش شده اس .برتر زمانه  پرورش استعدادها  مطمئن برا
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ــد. ــ  نیا  یواقع باش ــل که اس ــبی آب هرچندی رانیای کنون نس  ،اندافتهین شــنا  برا مناس
ــناگران ــدهی قابل ش ــیپ ۀتورب انتقال  برا که اندش ــل به خود انینیش ــ ،الحق  هانس  اریبس
 اند.سابق  هانسل از مستعدتر

 یاسالم انقالب بای وجود نسبت تیتقو شرط ؛یعملی گر یباز 

  نظری مبان ،دنکیم نیتأم  نظر  هاپشتوانه رای اسـالم انقالب با نسـب  اصـال  هرچند
 نخواهد مؤثری اسالم انقالب با  وجود نسـب  وادیا در چندانی نیع وی عمل امتداد بدون
 دانیم دری عمل  گریباز مذکور، نسب  وادیا در  انحصـار و دیفر راه گر،یدعبارتبه بود.

ی عمل  کنشگر که زانیم هر به که رسدیم نظربه نیچن اساس،نیبرا اس .ی اسالم انقالب
 آن با  و  وجود نســب  زانیم همان به شــود،  حداکثری اســالم انقالب ســاح  در فرد

  هانسل با سهیمقا در انقالب نینخست نسل که روس  نیهم از دیشا و شد خواهد دیتشـد
 هچراک دارند؛ی اسالم انقالب بای معرفت ضـرورتاً  نه البته ، تر قو  وجود وندیپ آن،  بعد

 نیا اند.تهداش آن ۀصحن در  شتریب  کنشگر ،یاسالم انقالب نیتکو ۀمرحل  اقتضا به نآنا
 ۀسفر در شتریب آن بای اسـالم انقالب متأخر  هانسـلیی آشـنا ازآنواکه که اسـ ی حال در
ــت و جینتا ــتقالل، )مثل شیوردهاادس ــورت ( یامن و  آزاد اس  به هکیی جای عنی ،گرفته ص

ــا ــالم انقالب تکامل و  یتثب ۀمرحل  اقتض ــگر امکان ،یاس  مترک آن در  حداکثر  کنش
 رسدیم نظربه نیچن رو،نیازا اس . شده وادیای حداقل صورتبه آن با  وجود وندیپ ،اس 

 از آن  ظرنی مبان به دنیبخش امتدادی اسالم انقالب با  وجود وندیپ دیتشد و  یتقو راه که
 دغدغه دو زمانهم صورتبه کردیرو نیا اس . انقالب ساح  دری عمل نقش  فایا قیطر

ــ ، :دنکیم ایواد را ــئلۀ نخس ــاس بر که نخبگان چرخش مس ــل ،آن اس ــابق  هانس  س
 دوم، ؛کنندیم واگذار الحق  هانسل به را انقالب دانیم در  حداکثر  گریباز  هاعرصـه
 شیزااف  کنشگر سرع  عمل، سکیر قدرت رفتن باال با آن اساس بر کهیی گراجوان مسئلۀ

 شدهاحساس ای وادشـدهیا رخوت  برای عملی حلراه تنهانه کرد،یرو نیا بهباتوجه ابد.ییم
ی شناسبیآس زین موجود وضع زمان،هم بلکه شود،یم وادیای اسـالم انقالب با نسـب  در

 شود.یم
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 حاضر، نسل ژهیوبه آن، متأخر  هانسل وی اسالم انقالب نینخست نسل انیم سۀیمقا در
 دانیم در ترپررنگ  حضــور عمالً  نخســ  نســل نکهیا اول د:یآیم حاصــلی قطع ۀنکت دو

 با  تر قو  نظر نسب ی روزافزون نحو به متأخر  هانسل نکهیا دوم ؛اسـ  داشـته انقالب
  دیترد دارد  قوی عمل وندیپی اســالم انقالب با نخســ  نســل نکهیا در اند.دهکر دایپ آن

 ؛دارد وجود دیترد دارند آن با  اشتداد  نظر وندیپ  بعد  هانسل نکهیا در اما ندارد، وجود
 بهی اســالم انقالب که کنندیم لیتحل نیچنی خارج وی داخل نایاســیســی برخ که آنوا تا

 1.خوردیم را شنفرزندا خود، و باخته رنگ اشیانقالب  شعارها که اس  دهیرسـ  امرحله
 سانکی و شدنی جهان ۀدیپدی عمل اسـتلزامات و هادالل  از ،یبرخ اتفاق، نیا لیتحل در

سرور  و طباخی )به عنوان مثال، ر.ک. خواجه اندگفته سـخن مردمان یزندگ سـبک شـدن
ــالم  جمهور  ناکارآمد بهی برخ (،2431ممقانی،  ــاره عمل مقام دری اس  و اندکرده اش

 در نیا اند.هساخت مطر  رای اسـالم  جمهوری درون وی سـتمیسـ فسـاد گریدی برخ تاً ینها
ــ ی حال ــالم  جمهوری خیتار ۀتورب در که اس ــواهد ،یاس  نیا نقد و نقض در  ادیز ش

 از  معدود توســط هموارهی خیتار دیجد  هاافق که اســ  نیا  یواقع دارد. وجود ادعاها
 انقالب پردازان تئور و شــناســانجامعه کهیی جا تا ؛شــوندیم محقق و کشــ  شــهروندان

 دحدو به حداکثر قوم،ی خیتار حرک  ریمس در انقالب شـدن محقق  برا که اندکرده مطر 
  (.2431)ر.ک. گلدستون،  اس  ازین آنان درصد هف 

 ریمسی تکامل ۀادام  برای اسـالم انقالب که کرد ادعا توانیم دیترد بدون اسـاس،نیبرا
 ازین انقالب پردازان تئور و شناسانجامعهی کارشـناس حسـب آنچه از شـتریب اریبسـ ،خود
ت که روس ازآن شده یترب  هانسل نیا  یاهم اس . دهکر  یترب دارد،  در آنها  نظر قو 

 نینخست نسل اتیفرض از  اریبس ،ییسو از که اس   ااندازه بهی اسالم انقالب خصوص
 از فراتر رای اسالم انقالب  نظر  مرزها گر،ید  سو از و گرفته قرار نآنا مفروضات ۀزمر در

 اس . برده جلوی اسالم نینو تمدن افق در وی المللنیب ۀعرص تا ران،یای اسیس  ایجغراف

                                                           

و عضو جنبش  سندهیشـاعر، نو س،ینوشـنامهینما ،(2746-2724) ئورگ بوشـنرده متعلق به گین ای. اسـاس ا1
انًا نقد شده یل شده و احیک اصل مشهور، اما نه ضرورتًا درس ، تبدی، به  اس  که پس از و «آلمان جوان»

 .(2432محمد ، عنوان مثال، ر. ک. به)اس  
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 در  حداکثر  کنشگر امکان که اس  نیای اسالم انقالبی کنون نسل بیآس نیترمهم
 انقالب  نظری مبان افتنی انســوام و دیتول گر،یدعبارتبه .یســ ن فراهم شیبرا آن ۀعرصــ
 فرمال را زیچهمهی انقالب فرزندان شده باعث شرف یپ ثاب  لیر در آن گرفتن قرار وی اسالم

ی انقالب  یماه شودیم باعث خود ۀنوب به که  امر کنند؛ی تلق (یعی)طب نرمال و (ی)رسـم
 ،همسئل نیا از رف برون  برا رسدیم نظربه .دنک پنهان و برد محاق به رای خیتار حرک  نیا

 ان،یم نیا در و دیشــیاند مردم  ازهاین حل وی انقالب کردیرو انیم زدن پلی چگونگ به دیبا
ــور نه وی واقعیی هامحمل ازمندینی انقالب کردیرو که کرد فراموش دینبا البته ــ ؛  ص  اس

ــا رخداد کی ذات تا که امعن نیبد ــتهی انقالب ۀمواجه  اقتض ــد، نداش  نیچن توانینم باش
 و وادیا  برا وی اســالم انقالب نوات  برا رو،نیازا د.کر محقق اعتبار با را  امواجهه

ــورتبه و همواره دیبا آن، با  وجود  وندهایپ  یتقو ــتمر ص ــئله خلق» به مس  و هامس
 1گمارد. م ه «یانقالب ذاتاً   هادهیپد

 توسط نادانسته صورتبهی برخ وی عیطب صورتبه هاهمسـئل نیا ازی برخ ،خوشـبختانه
 هستند. آنها بارزتر قیمصاد میتحر و کرونا  هانمونه که شوندیم فراهم انقالب نیا دشمنان

 مل  کل عام، صورتبه و طبقه کی خاص، صورتبه که اس  نیا هاهمسئل نوع نیا  یاهم
 دفاع ســال هشــ  ،مثال عنوانبه ند.کیم فعالی اســالم انقالب جه  در زیتی شــکل به را

 نظام ۀطبق  برا کرونا  ینهادر و توار طبقه  برا میتحر ها،ینظـام ۀطبقـ  برا مقـدس
ــالم  ــورتبه 2درمان و س ــورتبه مردم عموم  برا و خاص ص ــگر امکان عام ص   کنش

                                                           

انقالب را  یتروتسک (.2476:33)آشور ، دانس  یتروتسک« یانقالب دائم» ۀیه نظرید شبین سخن را نبای. ا1
متهم شود   نظر یثباتیشد هم در مقام نظر به بین باعث میکرد و همیآن مطر  م یاسـیعلوم سـ  به معنا

خلق »ۀ یاســ  که در نظر ین در حالیدائم را نداشــته باشــد. ا  هاهم در مقام عمل امکان تحقق انقالب
 یمهندس  اگونهجامعه به  هاشود مسئلهیه میک انقالب وجود دارد که توصی، تنها «یذاتًا انقالب  هامسئله

 ک انقالب ممکن باشد.ین یق ارجاع به همیشوند که حل آنها از طر
 و هم از جه   طبقۀ نظام ســالم  و درمان )هم از جه  ادار ی، ســبک زندگیاســالم  . در جمهور2

رند. یگیقرار م یانقالب اسالم  هار آرمانیآنها کمتر در مس یعیاس  که به طور طب  اگونه( به اقتصاد
( بود، باعث  کرد جهادیثار و روی)مثل ا یانقالب  کنشگر یکه حل آن مقتضـ  امثابه مسـئلهبحران کرونا به

دان یدر وســط م  گریق بازیتبع، خانواده و اقوام آنان توفمذکور و به ۀاز افراد طبق یشــد تعـداد درخورتوجه
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 در مذکور طبقات که اگونهبه ؛آورد فراهم رای اسالم انقالب  هاآرمان جه  در  حداکثر
 رسدیم نظربه کنند. حماسه خلق و بندای جلوه ژهیو صورتبه توانستند خاص  بسترها نیا
  برا بتواند که اگونهبه ،جامعه متفاوت طبقات با متناسب بسترها، نیا عیتوز و ریتکث واد،یا

 دیتشد جه  دری تکامل و مطمئنی راه کند، وادیا خاص  کنشگر فرص  طبقات، عموم
 باشد.ی اسالم انقالب با  وجود  وندهایپ

 دارد زینیی ها یمز نسل نیا ،اس  انقالبی کنون نسـل متوجه کهیی هابیآسـ کنار در
 بای کنون نسل  نظر نسب  مثالً  .دنکیم  یتقوی اسالم انقالب با را آن  وجود نسـب  که

  باورهای برخ نیشیپ  هانسل اس : نیشیپ  هانسـل از ترقیعمی نسـبتی اسـالم انقالب
 نسل که اس ی حال در نیا .اندداده شکل  تعبد صـورتبه رای اسـالم انقالب ۀدربار خود
ــورتبه ای دهکر توربه ای را خود  باورها همۀی کنون  افتهی اقناع هابدان و رفتهیپذی عقل ص

ــ . ــده باعثی ژگیو نیا اس ــای برخ ش ــل  برا کهی لئمس ــیپ  هانس ــ مثابهبه نیش  هیفرض
 عنوانبه رد.یگ قرار مفروضات ۀزمر در نسـل نیا  برا اسـ ، شـدهیم قلمداد نشـده()ثاب 
 و امعن فاقدی تیوضع اسـاساً  امام حضـرت فقدان انقالب اول نسـل  برا کهیدرحال مثال،

 انقالب با نسل آن نسـب  نکهیا گو شـان،یا ارتحال با که اگونهبه ،اسـ  بوده ناپذیرتصـور
 در تنهانه ند،یبب شدهتمام را انقالب و خود نسب  آنکهیبی کنون نسل شد،یم دهیبری اسالم

 بلکه کند،یم میترس و تصور را  اخامنه امام پسا  یوضع خودی خیتار ۀفلسـف ۀشـیاند
 اول نسل کهیدرحال گر،یدعبارتبه شد.یاندیم زین  و نیجانشـ به اتشـانیح زمان دری حت

 ،دنک س یز امام حضرت با همچنان ،«خیتار توق » م یق به ولو دهدیم حیترج انقالب
 ددانمی اصل را «خیتار حرک » دارد، خود امری ول به کهی عشق تمام با انقالبی کنون نسل

  د.هدیم تشخیص ستهیبا بلکه ،یعیطب فقطنه را آن بستر در افراد آمدوشد و
 د:شویم ادراک بهتر ارشـانیاخت از خارج  ها یوضـع در نسـل دو نیا  رفتار دالل 

                                                           

ــالم ــنیابند و بدیرا ب یانقالب اس ــالم ۀله، هم پروژیوس د، که خلق یآن به جلو آ یدر وجه انقالب یانقالب اس
د بهنگام واکسن کرونا یثار و گذش  پرستاران و هم  پزشکان در تولیا  هاازجمله جلوه یدرمان  هاحماسه

نی یق عناویاز طر یو ارزش  جهاد  امثابه طبقهذهن مردم بهن طبقه در یاز آن اسـ ، و هم خود ا ییهانمونه
 اس ، ثب  شوند.« مدافعان حرم» یادآور مفهوم ارزشیکه « مدافعان سالم »خاص مثل 
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 .دیآ کنار او از پسی ول با خودی ول فقدان  یوضع در تواندیمی سـختبه انقالب اول نسـل
 از فراتر  اســتعداد ،یول  رهنمودها ۀیســا در انقالبی کنون نســل که اســ ی حال در نیا

ــرف تعامل ــ . دهکر دایپ او با ص ــا اس ــلمان و ابوذر انیم تفاوت دیش ــوصنیدرا س  خص
 ازی تابکج هر بر که اس  چنان امامش از  یتبع در خلوصـش ابوذر :باشـد دهندهحیتوضـ

 در امامش و اوی شگیهمیی جدا اد،یفر نیا  بها اگری حت ؛زندیم ادیفر و شوردیم او ریمس
 غاصب استانداری وقتی حت که اسـ  چنان امامش به معرفتش عمق اما سـلمان ؛باشـد ایدن

 د؛شوینم کاسته بودنش «منا» مقام از  اذره ،دنکیم کنش او دسـتگاه در و شـودیم او حق
 دهکر دایپ را او ضد و ریغ  هادستگاه در تصرف اسـتعداد امامش، مکتب در سـلمان چراکه
 د،یدیم خود بهی کنون دولتمردان جنس ازی دولتمردان زین انقالب اول نسل اگر دیشا اس .

ی برخ بودن از کهی رنو ۀهم با اما انقالبی کنون نسل کرد.یم دق ابوذروار و زدیم حهیصـ
ــ ــ  گرفته ادی برد،یم ناهمراه نوالئمس ــدار انقالبش از و بماند کنارش در اس  1کند.  پاس

 انقالبی کنون نسل اما شد،یم احترام بودنشی انقالب  برا انقالب اول نسل گر،یدعبارتبه
 اس .ی انقالب همچنان شود،یم عقاب بودنشی انقالب  برا کهیدرحال

 یاسالم انقالب بای وجودی هانسبتی تصرفی هاتیظرف

 اســ . شــده توربه یمتفاوتی تمدن-ینافرهنگیب تعـامـل  الگوهـا ، بشــر خیتـار در
 ۀطراب گاه :دارند ارتباط گریکدی بای متفاوت  الگوها به هاتمدن و هافرهنگ گر،یدعبارتبه

 ذاخ  )الگو اس  رندهیپذ  گرید و دهنده فرهنگ کی که امعن نیا به ؛دارند طرفهکی یخط
  گرید به هافرهنگ از کیهر که امعن نیا به ؛دارند دوطرفهی خط ۀرابط گاه طرفه(؛کی

 لیدل به گاه دوطرفه(؛ استخدام و نشیگز  )الگو ردیگیم زین  عناصـر و دهدیم  عناصـر
 کی گاه مطلق(؛ طرد  )الگو ندارند گریکدی با  ارابطه اســاســاً  ،بودن متضــاد ای بودن دور

                                                           
نسل  اسـتقام  ۀاسـتقام  نسـل اول انقالب، بقا  انقالب را رقم زد، اما در نتیو ۀ. راز این قضـیه این اسـ  که نتیو1

اســ ، « دهی خودســازمان»شــود. برخالف وضــعی  بقا که وضــعی  کاملش حاصــل میکنونی آن، توســعه و ت
چیند و اگر ها  غیر را در اطراف فرد میاس . تعامل با غیر، برخی ویژگی« تعامل با غیر»وضـعی  توسعه وضعی  

کند و می ها  خود ســخ  تحفظ نداشــته باشــد، بســیار بیشــتر از فرد  که در وضــعی  بقا مبارزهآن فرد به ویژگی
 کند.ها  غیرش تنها در برابر او حضور دارند، استعداد لغزیدن و یکی شدن با غیر پیدا میویژگی
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ــر  گرید فرهنگ از آنکهیب فرهنگ ــرعنی برخ لیتکم ای نیتکو  برا ،ردیبگ را  عنص  اص
 گر،ید فرهنگ از فرهنگ کی گاه الهـام(؛  )الگو ردیگیم الهـام گرید فرهنـگ از ،خود

ــر ــبک درون در را آن و ردیگیم وام را  عناص ــر ۀش  که دهدیم  جا  اگونهبه خود عناص
  عناصری اسالم  جمهور مثال، عنوانبه تصرف(.  )الگو کندیم دایپ متفاوت  اژهیکارو
  اگونهبه را آنها اما ،کرده وارد غرب فرهنگ و تمدن از را احزاب و رفراندوم قوا، کیتفک مثل

ــاختار در ــ  داده  جا خود  ادار س  دایپ خودی غرب ۀژیکارو با متفاوت  اژهیکارو که اس
  دانند.ینمی غرب  عناصر را عناصر نیا گرید ،هم هایغرب خودی حت کهیی جا تا ؛اندکرده

 اس . رسـانده لیتفصـ به و آموخته جیتدربه رای تصـرف کردیرو نیای اسـالم  جمهور
 انقالبی کنون نســل شــده باعثی غرب عناصــر تصــرف دری اســالم  جمهور موفق ۀتورب
 بر همچنان و دنک تعامل و دریگ ارتباط گانهیب  هافرهنگ با بتواند نیشیپ  هانسل از ترموفق

 نخس   هادهه در رو، نیهم از باشد. داشته تحفظ زینی اسـالم انقالبی اسـاسـ عناصـر
ــر بای رانیا جوانان ارتباط انقالب، ــکیری نوع ماهواره و دئویو مثلی غرب فرهنگ عناص  س
 با آنان ارتباط مصــداق و رهیدا ر،یاخ ۀده در که اســ ی حال در نیا شــد.یمی تلق خطرناک

 فرهنگ بر تحفظ شدت شده، ترگسترده نکهیا ضمن غرب فرهنگ ۀدیچیپ و مختل  عناصر
 ه،لمســئ نیا مهم لیدل اسـ . افتهی شیافزا ،یفیک لحاظ به هم وی کم   لحاظ به هم ،انقالب

 اس . انقالبی کنون نسلی کنندگتصرف قدرت شیافزا
 ل م به خطاب نصرالله دحسنیس ۀنام ،لبنانی حیمسـ ۀخوانند ،پطرس ایجول کهی زمان

 رودس به لیتبد ،تصرفی اندک با را لیاسرائ با روزهوسهسی جنگ در آنها  روزیپ از پس لبنان
 ار اقدام نیای کم افراد گرف ، قرار لبنان مردم ۀگســترد اســتقبال مورد و کرد «ییاحبا»

 به را آن گرانلیتحل ربیشت بلکه کردند،ی تلق آن نینخست  هاآرمان از اللهحزبی نینشـعقب
ــی لبنانی خوانندگ فرهنگ در اللهحزب فرهنگ امتداد ــتبه را آن و ندکرد ریتفس ی نوعی درس

  دانستند. لبنانی نیردیغ فرهنگ در اللهحزب تصرف
 را تصــرفات گونهنیا از بســیار  ۀدیچیپ وی فن  هانمونهی اســالم انقالبی کنون نســل

 مثابهبه نمایس در نسل نیا موفق تصرف به توانیم مثال، عنوانبه اس . کرده توربه و آموخته
ــاره ،یغرب فرهنگ ازی فن  اآورده ــت از توانیم  ئجربه که اگونهبه ؛کرد اش  آنها وردادس
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 1کرد. ادی ینید  نمایس عنوانبه

 یر یگجهینت

ــش فراوانی  لیتحل توانیم جه  دو از را آن  اجزا وی اســالم انقالب دربارۀ دیترد و پرس
ــیســ نظام  برانداز بوده، «شــکنانهشــالوده هاپرســش» که جه نیازا نخســ  کرد: ی اس

 به ناظر و «برندهشیپ هاپرسش» که جه نیازا دوم باشند؛ گرفته هدف رای اسالم  جمهور
ــتکمال  هامنزل  ریتغ ــ  دنبال به ،بوده انقالبی اس ــب و دیجد زبان کش  نیا با مناس

 نسب  فاقد که هستندی کسان شکنانهشالوده  هاپرسشی انسان خاسـتگاه باشـند. هامنزل 
ی کســان برندهشیپ  هاپرســشی انســان خاســتگاه متقابالً  و اندیاســالم انقالب با  وجود

 انقالب  وجود نسب  شک،یب .ندبرخوردار آن با  وجود نسب  نیدتریشـد از که هسـتند
 .دکر نییتب برندهشیپ و شکنانهشالوده  هاپرسش نسـب  نییتب قیطر از توانیم رای اسـالم

 شوند:یم ارائه  بندجمع نکات عنوانبه ینکات خصوص،نیدرا
 با  وجود  هانسب  ضع  و شدت از یتابع شـکنانهشـالوده  هاپرسـش  یک و کم  
 شتریبی اسالم انقالب با  وجود  هانسب  شدت هرچه که امعن نیبد اند؛یاسالم انقالب

 روند.یم نشانه را انقالب از  ترحساس نقاط و موضوعات شکنانهشالوده  هاپرسش باشد،
 باشند،ی حداقلی اسالم انقالب با  وجود  هانسـب  ندیبرآ کهی طیشـرا در مثال، عنوانبه

 نشانه رای اسیسـ نظام  برانداز ،یانیم والنئمسـ نقد قیطر از شـکنانهشـالوده  هاپرسـش
 نقد قیطر از  برانداز قصد باشند،  حداکثر مذکور  هانسـب  کهی طیشـرا در و روندیم

 نیا زین هیقض نیا لیدل شود.یم دنبال هیفقی ول شـخص نقد ازجملهی اسـالم انقالب ارکان

                                                           

در منازل زنان بزهکار  یحکومت یک روحانیر شــاهد حضــور مکرر یاخ  هاگر، در ماهید یعنوان مثـال. بـه1
  وگوگف   هادارها فرص ین دیا مون اس . دریار میبس ی، اتفاقین اتفاق از منظر تصرف فرهنگیم. ایهست

دارها ین دیا ینســب  با انقالب فراهم آمده اســ . وجه تصــرفیان بیو جر یان انقالبیـان جریـم یفرهنگ
مذکور متهم  ین معنا که روحانینیس  )بد یدارها منفین دیتنها دربارۀ انه یروسـ  که ذهن افکار عمومازآن

  ها برا یگونه ظرفنیا ۀر و تصرف دارند. نمونیبلکه از آنها انتظار تأث ،شود(یبه ارتباط نامشروع با آن زنان نم
م، یها داشته باشن نمونهیا ۀبه عرض  کرد حداکثریبسـیار اسـ  و اگر رو یانقالب ۀدر جبه یتصـرفات فرهنگ

 شود.یم یشتر معرفید بینسل جد یتوان تصرف فرهنگ
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ــ  ــب  توانندینمی انیم وی حداقل  نقدها که اس ــد  وجود  هانس ــ که را دیش  ازی ناش
 ؛دنانداز دیترد به آن  یحقان دربارۀ هستند،ی اسالم انقالب به قیعم  باورها

 اند.شــده حاصــل شــکنانهشــالوده  هاپرســش بســتر از عموماً  برندهشیپ  هاپرســش
 شکنانهشالوده  هاپرسـش بهیی اسـتعالیی هاپاسـخ برندهشیپ  هاپرسـش ،گریدعبارتبه

 حامل  هاانســان اســ . شــدهی ط آنها دیتول  برای طوالن  ریمســ رو، نیهم از و هســتند
 مرجع سانهب ؛دارند شکنانهشالوده  هاپرسش با رایی آشنا نیشـتریب برندهشیپ  هاپرسـش

  ،اس نید دربارۀ شـبهات نیشـتریب حامل ،نانیمتد گرید با سـهیمقا در کهیدرحال که دیتقل
 بر را سلطه نیشتریب کهیدرحال که حاذق یپزشک سانهب ای دارد، نید با را نسـب  نیترقیعم
 دارد. علم هابدان و کندمی رصــد را  ماریب احتماالت نیشــتریب دارد، بدن ســالم  ندیفرا
ــان  هانیقی ،گریدعبارتبه ــش حامل  هاانس ــبوق برندهشیپ  هاپرس ــک به مس   هاش

 اند؛شکانهشالوده  هاپرسش حامل  هاانسان

 شانتعداد هرچند که هستند  الهیقل ۀفئ سانهب برندهشیپ  هاپرسـش حامل  هاانسـان
 شــکنانهشــالوده  هاپرســش حامالن بر  رگذاریتأث قدرت نیشــتریب از ،اســ  اندک

 از ،بودنشان اندک رغمبه که هستند انییکربال له،یقل ۀفئ نیای خیتار بارز ۀنمون برخوردارند.
ــتریب ــدت نیش ــوصنیدرا آنچه ند.بود برخوردار مخالفان در ریتأث ش  حائز بدان توجه خص

 اعتبار وجه چراکه ؛اندانقالب خواص از ضرورتاً  لهیقل ۀفئ نیا که اسـ  نیا ،اسـ   یاهم
 ک  یوجود نسب  و ،اس ی اسالم انقالب با آنها  وجود نسب  شـدت به اشـخاص نیا

 قالب در هم و برسد اثباتبه  ساختار  هاکنش قالب در تواندیم هم که اس ی ثبوت وضع
 البته که ،نرســد اثباتبه گاهچیه اســ  ممکنی حت و ، رســاختاریغ  فرد  هاکنش

 داش ؛ خواهدی اندک  رگذاریتأث شدت ،صورتنیدرا
 به برندهشیپ  هاپرسش حامالنی ثبوت وضع کردن لیتبد به منوطی اسالم انقالب تداوم

 که ماندیمی عاشق ۀنهفت و پنهان عشق مثل ،مهم نیا در نداشتن قیتوف .س آنهای اثبات وضع
 با ازدواج هب تنی لیل ،دلیل نیهم به و باشد نکرده دایپی لیل به ابالغ و اعالم فرص  گاهچیه

 را آن تداوم توانندیمی صــورت در زینی اســالم انقالب ۀلیقل ۀفئ باشــد. داده گریدی شــخصــ
ــم ــب و  موار در خود که ندنک نیتض ــاختار مناص ــور آن مهم  س ــته حض ــند. داش  باش
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 برندهشیپ  هاپرسش حامالنی ثبوت وضع لیتبد حلراه  ساختار  کنشگر گر،یدعبارتبه
 اس ،ی کیتشکی مفهوم خود  ساختار  کنشگر ازآنواکه البته .سـ آنهای اثبات وضـع به

  ؛اس رگذاریتأث آن در کنش ریتأث  یک و کم   در ساختار قلمرو و اعتبار که اس  واضح

ــترها به ورود از دینبا تنهانه انقالب ۀلیقل ۀفئ ــ   بس ــش درس  به بلکه ،زدیبپره زاپرس
 باشــد. گامشیپ آن در خود اســ  الزم ،یاســالم انقالبی تکامل مراحل در ریســ    اقتضــا
 که اگونهبه دهاس ؛یترد و هاپرسش ورطۀ در افتادن ،یگامشیپ نیا الزمۀ که اس  واضـح

  یماه ازی ناشی اسالم انقالب دربارۀ دهایترد و هاپرسـش از  اریبسـ اسـ  ممکنی حت
ی عیطب طوربهی اســالم انقالبی تکامل ریســ اگر مثال، عنوانبه باشــد. لهیقل فئۀ نیهم کنش

 تنهانه باشد، اقتصاد ساح  به ورودی مقتض اس ،یس و فرهنگ  هاساح  به ورود از پس
 لۀیقل فئۀ اســ  الزم بلکه داشــ ، ابا بدان ورود از ســاح  نیایی زاپرســش بهانۀ به دینبا

 دیجد  دهایترد و هاپرسش ازی ناش درد شک،یب 1باشند. ورود نیا قراولشیپ خود انقالب
ی حاملگ از زیپره لیدل دینبا مانیزا درد کههمچنان :بود خواهد ثمربخش مان،یزا درد سانهب

 باشد.ی تکامل  هاساح  به ورود مانع دینبا زین دهایترد و هاپرسش درد باشد،

ــه، طوربه ــش خالص ــالم انقالب از پرس ــ وی اس ــدیط ریمس  تواندیمی زمان آن ۀش
 باورمندان  وجود ساح  با که انقالب  وجود ساح  که باشد براندازانه و شکنانهشـالوده

 و کم   اگر ه،وگرن ؛باشد بازمانده «لیتفص و بسط» از اسـ ، افتهی  ینیع و خورده وندیپ آن به
ــش  یک ــالم انقالب به معطوف  دهایترد و هاپرس ــبت دری اس  ابندهیلیتقل ای ثاب ی نس

 انقالب متوجه توانندینم را  خطر چیه باشند، انقالب  وجود ساح  به نسب  (ی)کاهش

                                                           

ها  مضاع  اس  و پرهیز اختیار  از ورود به ها و تالشزحم  زا همواره مقرون بهها  پرسش. ورود به ساح 1
عنوان مثال، اگر زعام  نتیوه اس . بهها  حداقلی و کمآنها به معنا  توق  تکامل و اصـال  بخشیدن به کنش

دینی کیفی یک جامعه از یک مرحله به بعد مقتضـی ورود به سـاح  اقتصـاد  باشد، مرجع دینی نباید به بهانۀ 
ها زا بودن این ساح ، به توق  در مرحلۀ پیش از آن بسنده کند؛ هرچند ورود و  به این ساح ، پرسشپرسش

دیگر، عقالنی  این ورود از طریق فقدان عبارتو تردیدهایی را دربارۀ زعام  دینی و حتی خود دین ایواد کند. به
ها  جدید، پراگماتیک، کم  و کی  نتایج، رویشها  شــود، بلکه از طریق ضــرورتپرســش و تردید توجیه نمی

 شود.ها  خاص و حتی از طریق تناسب با کم  و کی  آرایش دشمن تبیین میایواد فرص 
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 به بتوان دیشــا رو،نیازا 1باشــند. شــکنانهشــالوده اگری حت کنند؛ بدان باورمندان وی اســالم
 صرفاً  توانندینمی واضح طوربه که ،یاسالم انقالب به دهندهبسط  کردهایرو و هااس یس

 لۀیقل فئۀ  وجود تکامل  اقتضــا و مطالبه ازی تابع بلکه باشــند، داشــتهی فســتیمانی تیماه
 آن به معطوف  دهایترد و هاپرسـش برابر در کیاسـتراتژ  راهبرد عنوانبه هسـتند، انقالب

 .نگریس  (یرونیب وی درون  دهایترد و هاپرسش از )اعم

 کتابنامه
 .، تهران، مرواریددانشنامۀ سیاسی(. 1387آشوری، داریوش )

، قم، دفتر من ل یحضیییره الفقیهق(. 1413) ابن باابویه قمی )شااای  صااادوق(، محمد بن علی

 .انتشارات اسالمی

بیروت،  ،نحن و التراث: قراءات معاصیییرى فی تراثنا الفلسیییفیم(. 1993الجاابری، محماد عابد )

 .المرکز الثقافی العربی للنشر والتوزیع

 .، قاهره، المنهلالتراث و التجدید: موقفنا من التراث القدیمم(. 2118حنفی، حسن )

جهانی شااادن سااابک زندگی و (. »1392ساااروری، غالمرضاااا و طباخی ممقانی، جواد )خواجه

، ش 4، ج گذاری عمومیتمطالعات راهبردی سیاس ، فصلنامۀ«تقاضاای دگرگونی سایاسای

 .161-131، ص 11

، «انقالب ادبیات )نااهی به ادبیات انقالب از منظر شاااهید آوینی((. »1388رحمتی، سااامیرا )

 .34-33، ص 8، ش 81-79ج زمانه، 

 .61، ش گلبرگ، «های شهید آوینیسیری در اندیشه(. »1384سیدنژاد، میرصادق )

 .، تهران، دار الکتب االسالمیهالکافی(. 1365کلینی، محمد بن یعقوب )

، ترجمۀ هیامطیالعیاتی نظری، تطبیقی و تیاریخی در بیاب انقالب(. 1392گلادساااتون، جاک )

 .محمدتقی دلفروز، تهران، کویر

، 1، ش 3، ج معرفت کالمی، «شناسی نومعتزلهجریان(. »1389گلی، جواد و حسان یوسافیان )

                                                           

 ان داش یک عدد مثاًل صد بیک زمان را در قالب یدر  یانقالب اسالم  ث وجودیعنوان مثال، اگر بتوان ح. به1
دد  ر عییربارۀ آن در آن زمان را بیس  فرض کرد، واضح اس  که با تغشکنانه دشالوده  دهایها و تردو پرسش

نکه یل ایتر از آن به دلنییبا دوز چهل و پا ییدهایها و تردانقالب از صــد به دویســ ، پرســش  ث وجودیح
توانند خطرناک یبر هم زنند، اساسًا نم  صورت اشتدادمذکور را به  ث وجودیو ح اند نسب  پرسشنتوانسته

ار بار باشد، چه یعیق طبیطر یلومتر طیگر، واضح اس  که اگر دو بار افتادن در دویس  کیدعبارتباشند. به
 تر باشد.خواهد بود؛ هرچند درواقع، چهار از دو بزرگ یعیز طبیلومتر نیا کمتر از آن افتادن در چهارصد کی
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 .141-113ص 

، تهران، های فرانسییه و روسیییهانقالب اسییالمی در مقایسییه با انقالب(. 1391محمدی، منوچهر )

 .معارف
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