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The Islamic revolution of Iran, as a social phenomenon, has its causes just like the 

other social phenomena, and in examining its causes, we will inevitably have an 

outlook at the essence of this phenomenon. A look at the written works regarding 

the essence of the Islamic revolution of Iran and why it happened depicts that on 

the one hand, the views presented are diverse, different and contrasting. On the 

other hand, the indigenous views are less used in this regard and the analysis of 

the causes of this phenomenon from the perspective of the domestic experts, 

especially the intellectuals who played a role in its realization, have been 

neglected. Shahid Beheshti (RA) is one of the prominent intellectuals and great 

people who played a significant role in the realization of the Islamic revolution. 

Owing to this fact, evaluating the reasons behind the inception of the Islamic 

revolution of Iran from the point of view of this thought-provoking intellectual 

can fill a part of the gap mentioned above. Therefore, the reasons behind the 

inception of the Islamic revolution of Iran from the perspective of Dr. Beheshti is 

the main issue of this research. This article tries to use the descriptive-analytical 

method and based on the Springs Crisis methodology, to analyze Beheshti's 

thinking in drawing the reasons behind the inception of the Islamic revolution 

based on the four stages of "observing the crisis”, "identifying the causes", 

"drawing the desired condition" and "practical solution to overcome the 

crisis."The results show that Shahid Beheshti, focusing on the crisis in the post-

revolutionary Iran and the principles of the Islamic school of thought, has 

formulated the inception of the Islamic revolution as a necessity arising from the 

crisis of the society and in the form of a doctrinal-efficacy.  
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 یدهچک
 ههیپ ی   سلللهیر بسللله  اجتمهع   پ ی   یک عمها ب  ایرا اسلللی  انقیب

   پ ی این چسست  و  ههس  ب  نهگزیر آ   یهب عال در و اسل  بردارعال اجتمهع  
 ایرا اسی  انقیب چسست  دربهر   هتهب آثهر ب  نگهه  داش . خهاهسم رهسهف 

  تمه   شللل   ارائ  ههیدی گه  سلللهیک از ک  ده    نشللله  آ  وقه  چرای  و
 کمتر بهر این در به   ههیدی گه  از دیگر سللهی از و اسلل  نههمسلله  و  تفهو 
 ویژ ب  وطم   نظرا صهحب  مظر از پ ی   این وقه  عال بررسل  و شل   اسلتفهد 

 اس .  هن    غفهل ان  بهد  آفریننقش آ  تحقق در ک  ان یشهران 
 در آفریننقش خجسلللتگه  و ان یشلللهر برجسلللتگه  ما ج از بهشلللت شلللهس 
 از ایرا اسی  انقیب وقه  چرای  و چسسلت  جهی پ  ک  اسل  اسلی  انقیب
 بمهبراین کم . برطرف را شلل   یهد خأل از بخشلل  تهان    یهبنهت   تفهر این  مظر

 این صا ا  سئا  بهشت دکتر  مظر از ایرا اسی  انقیب وقه  چرای  و چسست 
 بر  بتم  و تحاسا -تهصلللسف  روش به کهشللل     قهل  این ک  اسللل  پژوهش

 وقه  چرای  ترسللسم در بهشللت  ورزییشلل ان  اسللپریگمز  بحرا  شللمهسلل روش
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 عال"  صس"تشخ را " حب " شلهه   چههرگهن   راحل اسله بر را اسلی  انقیب
 هیجنت کم . واکهوی بحرا " از عبهر یبرا  عما "راهههر  طاهب"و  سوضع مس"ترسل
 سمش ب اصهل و پسهانقیب ایرا  بحرا  ب   عطهف بهشت  شهس  ک  ده    نشه 
 و جه ع  بحرا  از برآ    ضرورت   ثهب  ب  را اسلی  انقیب وقه  اسلی،   هتب

 اس . کرد  بم یصهر  ارزش - هتب  قهلب در
 بحرا .  نظری اسی،   هتب اسی   انقیب  بهشت   شهس  کلیدی: ایواژگ

 مسئله بیان .1

 ارائه آن زا یکسانی تعری  آنکه با مصطلح، کاربرد در -غیراسالمی یا باشد اسالمی چه انقالب،
 بر مبنی هک دارد اشاره حاکمیتی نظام ساختار در ویژه دگرگونی و بنیادین تغییرات به اسـ ، نشـده

 نظام با دیگر حکومتی و شود می دگرگون آن، به معطوف شئون و ابعاد همه و مستقر حکوم  آن،
 معنا، این در انقالب شــود.می آن جایگزین نو، فرهنگی و ســیاســی اجتماعی، اقتصــاد ، ها 

ــ  اجتماعی ا پدیده ــتند بردار علل ها پدیده غالبا اجتماعی، ها پدیده و اس  کمتر و هس
ــتوو واحد  عل  آن، وقوع برا  توانمی ــالمیانقالب کرد. جس  درباره هادیدگاه که ایران،اس

ــده ارائه تاکنون دیرباز از اتفاق، این چرا  و مـاهیـ   ادروید این تبیین در متفاوتی آرا  و ش
 برا  اجتماعی ا پدیده هاانقالب پس نیســ . مســتثنا قاعده این از اند،شــده پدیدار اجتماعی

 گیرند.می شکل جامعه بطن از که هستند (Trotsky, 1965: 224) جدید اجتماعی نظام تحقق
ــالمیانقالب اما ــارک  عمومی، باورها  مرهون مکتبی، و مردمی انقالبی مثابهبه ایراناس  مش

 شــان،روشــنگرانه تفکرات پرتو که اســ  مبارز  اندیشــمندان فکر  ها تالش و مردم فعاالنه
ــید رونق را مبارزه متن در مردم انقالبی ها اراده ــی الگو  موجود، نظام نفی با و بخش ــیاس  س

ــه بر مبتنی را جدید   پدیده این بازخوانی در آورد. پدید "مردم" و "رهبر " "مکتب"، رکن: س
 مبنا  یک نداشتن و اسـ  گوناگونی واجد سـویک از شـده ارائه ها دیدگاه اجتماعی، شـگرف

 دارمیدان غیربومی ها دیدگاه غالباً  دیگر، سو  از و کندمی دشوار را آن درسـ  تبیین اجتماعی،
ــن  انطباق عدم دلیل به آنکه حـال انـد.تبیین این  نیازها، تفاوت و جوامع ها ارزش و هاس

 (.32 :2476 )آزادارمکی، دارد ضرورت هانظریه ساز بومی
 اند،بوده آفرین نقش ایراناسالمیانقالب وقوع و پدیدار  در که قلمی صاحبان بنابراین،
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 بیرونی ناظر عنوان به نه که چرا باشــند؛ کامیاب رویداد، این یابیعلل در بتوانند بهتر شــاید
ــه به معطوف درون، در بازیگر  مانند بلکه ــیمی نقش  روایناز کرده، آفرینی نقش راه، ترس

 ساز بومی خأل هم اسـالمی،انقالب وقوع چرایی و چیسـتی از آنان تحلیل و تبیین خوانش
 حکوم  تأسیس و نو بنا  ها سـازه در که نقشـی دلیل به هم و کندمی برطرف را هانظریه
 و زوایا تواندمی و اس  بخش تأمل و آفرین مکث کم دسـ  خوانش، این اند،داشـته جدید
 کند. آشکار را ایراناسالمیانقالب ابعاد

 اصلی عناصر و نام جاوید ها چهره از بهشتی،حسینی سـیدمحمد دکتر اللهآی  شـهید
ــالمیانقالب وقوع در آفرین نقش ــ  اس ــه دارا  آفرینی، نقش بر افزون که اس  ها اندیش

 که- ایراناسالمیانقالب پدیده از او تحلیل و تبیین بازخوانی، و اس  یابانه نکته و کاویدنی
 و جوییراه قابلی  هم و ســاز بومی ضــرورت هم حوزه، این در شــده منتشــر آثار رغم به

 نمایی تواندمی – عرصه این در مکتوب آثار بودن ناتمام و بهشتی شهید ها اندیشه پیگیر 
 کند. مشخص را  آن چرایی و چیستی و انقالب از ترتازه

 شود،می ئهارا تحلیلی-توصیفی روش اب که پژوهش این اصلی پرسش و لهئمسـ بنابراین
 بهشتی شهید سـیاسی ها اندیشـه اسـاس بر ،ایراناسـالمیانقالب وقوع چرایی و چیسـتی

 همرحل چهار گرفتن نظر در با و شـده انوام سـپریگنزا بحران نظریه ارچوبهچ در که اسـ 
 و مطلوب  یوضع میترس علل، صیتشخ بحران، مشاهده) سیاسی ها نظریه درونی منطق

 مبتنی شهیدبهشتی دیدگاه (36-32 :2431 )اسـپریگنز، (بحران از عبور برا  یعمل راهکار
  .اس  شده تبیین اسالمیانقالب تحقق چرایی و چیستی درباره  و  از مانده جا  به آثار بر

 پژوهش پیشینه .2

 چیستی، بارهدر خاص، شکل به هم آن ی،بهشت دیشه سیاسی دگاهید درباره رسـدمی نظر به
 رو،نیازا اس . نشده انوام ویژه یپژوهش تاکنون ایراناسـالمیانقالب وقع علل و یچگونگ

 این ،اس  بهشتی شهید ها اندیشه درباره که آثار از ا پاره همه این با .اس  بدیع مقاله این
 شود.می فهرس  چنین
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 هاکتاب .2-1

 و رضایعل ،یبهشـتینی)حسـ یبهشـتینیحسـ محمد دکتر الله یآ دیشـه شـهیاند و سـ یز
 .(2437 گران،ید

 .(2437 رضا،یعل ،یبهشتینی)حس یبهشت دیشه یاسیس شهیاندشماخت در مقاله هفت
  .(2436 ،سندگانینو از ی)جمع یبهشت دیشه یاسیس یهاشهیاند شماخت

  مقالت .2-2

  .(2431 ،ییزالک )نو  «یبهشت دیشه الله یآ شهیاندبر دیکأت با عهیش یتیامن دگاهید»
 .(2432 ،ییزالک  ی)شر «یبهشت دیشه عمل و شهیاند در یینهادگرا»
  .(2474 )همو، « ورمدارز ومرج،هرج ، آزاد»
 .(2475 ،ییزا)لک «یبهشت الله یآ شهیاند در یاسیس  آزاد  سازوکارها»
  (2432 ماهر، و یسروستان انیب)خوش «یبهشت دیشه شهیاند در تحزب گاهیجا یبررس»
 .(2431 ،یخانیش و یرحی)ف «یبهشت دیشه نگاه از امام  و  آزاد نسب »
  )عابد «یبهشــتینیحســ دمحمدیســ یاســیســ شــهیندا در هیفق  یوال و  آزاد رابطه»
  .(2432 ، نظر و یاردکان
 .(2432 ، نظر و رنوبر پور )نساج، «یبهشت دیشه  فکر منظومه در  آزاد گاهیجا»
  .(2437 ،ی)حسن «یبهشت دیشه یاساس حقوق یبررس»
ــورتبه آثار، این از کدامچیه ــت دگاهید به خاص ص  انقالب قوعو علل مورد در یبهش

  اس . نپرداخته

 مفاهیم .3

 ماهیت و چیستی .3-1

 و ما+هی از مرکب و یافته کاربرد حکم  و منطق دانش، در که اس  جعلی مصدر ماهی ،
 ادی نیز «مائی » عنوان با آن از گاه که اس  آن ذات و نهاد حقیق ، شی، چیسـتی معنا  به

 ذات و خدا حقیق  به دســترســی بیتی، در ســعد  (.1552 :2465 )عمید، اســ  شــده
  :گویدمی و شمردمی ناممکن را پروردگار
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 الــهیتش بــر مــتــفــق جـهـان
 

   مــاهیتش کــنــه از مـانــده فـرو 
 (43 :2472 سعد ،)

 باید آید،می پاسـخ عنوانبه آنچه شـی، ماهی  و چیسـتی به پاسـخ در و منطق دانش در
 ماهی  پرسش از پاسخ ایواب، لحاظبه باشد. سلبی ویژگی یک و ایوابی ویژگی یک دارا 

 افراد همه شمول که حال عین در یعنی باشد؛ اغیار" "مانع سلبی لحاظبه و افراد" "جامع باید
 جلوگیر  تعری ، داخل در بیگانه ورود از مشخص مرزبند  یک در شود،می لحاظ آن در

 اس  تعریفی ارائه اسالمی،انقالب ماهی  و چیستی از مراد شد، گفته آنچه به توجه با کند.
 ســایر تداخل از که شــودمی ترســیم ا گونه به و اســ  آن ذات و نهاد حقیق ، نشــانگر که

 کند.می جلوگیر  ایراناسالمیانقالب با ها،انقالب

 انقالب  .3-2

 تغییر (.737 :[تابی] )معلوف، دگرگونی معنا  به قلب ریشه از برگرفته لغ  در انقالب واژه
 :2ج ،2463 )عمید، شورش و آشـوب ؛(713 :2ج ،2435 )انور ، روشـدن و زیر وضـع،

 ماهی  تغییر برگشــتگی، تحول، بلو ، ؛(31 :2434 )رامپور ، شــدن واژگون ؛(124
 با اســ . (441 :2ج ،2471 )معین، واگردیدن و آرامیبی ؛(4267 :2ج ،2466 )دهخدا،

 کند،می تداعی ذهن در را پذیر کنش ساخ ، لحاظبه و اس  انفعال باب از واژه این آنکه
 مفهوم دو بهشتی شهید رو،ازاین اسـ . شـده وارد کنشـگر  مفهوم آن، لغو  هترجم در اما

 ض"عو به را انقالب بنابراین ،کرده ردیابی انقالب، واژه در را پذیر کنش و کنشگر  بر ناظر
 ،همان) ها"واقعی  "تغییر و (255 :4ج ال ،2475 بهشتی،)حسینی کردن عوض و شـدن"

 اند  و بیس  آن، مشـتقات اما نشـده، ذکر قرآن در واژه این اسـ . کرده برگردان (43 :2ج
 انعکاس گاه و (23 )زخرف: ارزشی و مثب  مفاهیم بازتاب گاه که رفته کار به قرآن در مرتبه

  اس . (233 عمران: )آل جامعه قهقرایی سیر از حاکی و ارزش ضد مفاهیم
 دگرگونی دریاف ، را آن نویســان لغ  گزارش از توانمی کهچنان اصــطال ، در انقالب

 :2ج ،2435 )انور ، فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصـاد ، ها نظام در ناگهانی معموالً 
 حکوم  کردن واژگون برا  که اس  (252 :2477 )مشیر ، خشون  اعمال با همراه (713
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 رخ (4263 :2ج ،2466 )دهخدا، نو حکومتی ایواد و (441 :2ج ،2471 )معین، موجود
 ها سیاس  و رهبر  و حاکم نهادها  جامعه، بر مسـلط ها اسـطوره ها،ارزش و دهدمی

  (.472 :2465 )هانتیگتون، دهدمی تغییر را حکومتی
گاه بریمبتن که جامعه کی  ادیبن یدگرگون را انقالب ،یدبهشتیشـه  اس   اریهش و یآ

گاه و  اریهش با دیبا که  اتازه راه انتخاب از اس  عبارت انقالب» :سدینویم و داندیم  یآ
 ، یتعر نیا طبق (.26 :2474 ،یبهشتینی)حسـ «کرد یط وجببهوجب را آن  فدارکار و

 و قیعم یدگرگون و رییتغ انقالب، :اً یثان اس . دیجد و نو  ریمس و راه نشیگز انقالب، :اوالً 
 .ردیگیم دربر را جامعه ابعاد تمام و بوده ریفراگ دیجد راه انتخاب رایز ؛دارد همراهبه را نیادیبن
 وضــع هک اســ  ا جامعه اســ ، انقالبی جامعه کی معناتمامبه هک ا جامعه» او: انیب به

 زیچهمه دیبا انقالب (63 ب:2477 ،بهشتیحسینی) «اسـ  ردهک دگرگون امالً ک را موجود
 متوجه قیعم یدگرگون نیا پس (267 ،)همان را دنیشـکنفس طرز جمله از ند،ک رو و ریز را

ــ  انقالب هدف ــ . ابعاد تمام در نو  اجامعه وادیا که اس ــت اس  اهداف مورد در یبهش
 خارج جهان با و رانیا داخل در لمسا روابط و سـالم نظم وادیا ما هدف» :دیگویم انقالب

 و  فداکار ، اریهش با همراه :ثالثاً  (.473-474 :2476 ،یجاسوس النه )اسناد .«باشدیم
گاه  .شــودیم یط مرحلهبهمرحله و زمانمدت کی در :رابعاً  .ردیگیم صــورت یعموم یآ

 شبردیپ در که  اس داردامنه و عیوس جهاد کی با مأتو انقالب، مفهوم معمول طوربه :خامساً 
 آن هب نیا اما اس . جهاد ینوع انقالب ،یبهشت شـهیاند در شـود؛یم سـریم انقالب اهداف

 یانقالب اگر اما» :دیگویم او اس . انقالب ریناپذاجتناب عنصـر خشـون  که سـ ین معنا
 )همان(. «میانداشته یکامل انقالب که س ین یمعننیابه نباشد نیخون

 )مردمی( عمومی حالعین در و فراگیر و بنیادین حرکتی او اندیشــه در انقالب بنابراین،
ــ  ــاختن برا  نو راهی ایواد درجه  اس ــالم ا جامعه س  ا پدیده انقالب متعالی. و س

 و نو راهی ایواد یا بودنبنیاد  اس : اسـاسی رکن سـه دارا  که اسـ  اعتقاد -سـیاسـی
 جامعه ایواد یعنی متعالی و انســانی هدفی از برخوردار  موجود، وضــع نفی یعنی جدید
 آن. در مردمی فراگیر حضور و بودن عمومی و مطلوب نظام یا سالم
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 اسالمیانقالب .3-3

 یعنی ،یمتعال هدف نو، راه وادیا و بودن  ادیبن یعنی ،انقالب  یاصل  رکن  سـه  به  توجه با
  مبنا بر و یبهشت دیشـه  شـهیاند در آن بودن یعموم ای یمردم و سـالم  اجامعه  سـاختن

 سه بر یمبتن ادراک نیا .میرسیم یاسالمانقالب از  و  ادراک  به او  دیتوح  نگر  جهان
 ،یاسالمانقالب وقوع  هنگام در  رانیا جامعه یزمان اتیمقتضـ از عبارتند که  اسـ عنصـر
 و یســتیچ و مفهوم از  و درک و یبهشــت دیشــه باور مورد   دیتوح ای یاســالم ینیبجهان
 رد عمل و دهیعق نظام محور را تاپرســتییک » ســو یک از قرآن از و ریپ به او انقالب. هدف

 ندارد حق سک چیه» گوید:می و )خ((246 :2435 ،یبهشــتینی)حســ «داند. می خدا نییآ
 مینیبیم ند...ک لیتحم مردم بر را خودش  زمامدار قدرت،  ،یوال هک اسالم یمبان طبق بر
 را شانیبزرگ شمرند،یم بزرگ را خودشان هک آنها از ن،یبرکمست از مختل  اتیآ در قرآن هک

 .(27-22 :2433 ،یبهشتینی)حس «ند...کیم ادی یزشت به نند،کیم لیتحم گرانید بر
 نمونه  برا ) اس   مسلمانان یاصل  یوظا و  یتکال از جهاد گویدمی دیگر سـو  از
 در (127 ،)همان آن ضرورت به مربوط هیآ هاده و (242 :ب2477  ،یبهشتینیحسـ ر.ک.
ــ . آمده خدا کتاب ــ  انردو در اس ــالم امبریپ نهض ــان تالش و جهاد نقش اس  در هاانس
 بخش  آزاد  هاحمله از پر اسالم خیتار هک گونه بدان بود، ادیز فاسـد  هانظام ختنبراندا

 نت کس هیچ والی  به و باشد یکتاپرس  باید سوکی از انسان وقتی .(143 ،)همان اسـ 
 پس اس ، فاسد ها نظام برانداختن برا  تالش از عبارت جهاد دیگر، سـو  از و ندهد در

 در جهاد مفهوم با وقتی بود، شــدن عوض و کردن عوض همان و  نگاه در که انقالب
 اندیشه در "جهاد" البته یابد.می جهاد  مفهوم و کندمی رو و زیر را فاسد ها نظام آمیزد،می

 آن اسالمی معنا  .اسـ  هدف به رسـیدن برا  جانبههمه و تمام کوشـش معنی به بهشـتی
ــش و «جهد» نهای  کاربردنبه ــ  کوش  ها،ظلم از خدا خلق نوات برا  خدا، راه در اس

 با اغلب که هاانسان زندگی بر اجتماعی عادالنه نظام تسلط و خداپرستی استقرار ها،اسارت
 جهاد از سخن و  (.336 ال :2477 بهشتی،)حسینی شودمی همراه جانباز  و فداکار 
 در شد احساس اگر» گوید:می و آوردمی میانبه انقالب و بخشرهایی قیام مثابهبه تهاجمی
 هب عمل اجازه که دارند قرار ستمگر  حاکمه هیئ  سـتم و فشـار تح  مسـلمانان مملکتی
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 با و بروند که اس  اسالمی حاکم و حکوم  و دول  وظیفه دهدنمی نهاآ به را اسالم احکام
 «کنند. اداره خودشــان را کشــور و کنند برکنار را حکوم  آن و مقابله حاکمه هیئ  آن

 کرده ربرقرا ارتباط جهاد، و انقالب مفهوم بین بهشتی دیگر، بیان به (.332 :2471 )رجائی،
 ساختار تغییر برا  طلبانه حق اس  کنشی او، اندیشـه در اسـالمیانقالب رو،ازاین اسـ .

 اتنو برا  جانبه همه تالشی و جهاد با که ستمگر حاکم تأهی برانداختن و فاسد حکوم 
 گیرد.می صورت هااسارت از خدا خلق

 رهایی برا  جهاد از خاص نوعی خداس . راه در جهاد اسالمی،انقالب او، نگاه در پس
 رکانا یعنی دیگر منظر  از او نگاه در انقالب بودن جهاد استبداد. از رهایی و سلطه و ستم از

 ما انقالب شعار» گوید:می مورد این در او اس . مطر  نیز شهادتند و ایمان که آن اسـاسی
 بهشتی،)حسینی «اسـالمی نظام برقرار  دنبالش و اسـ  شـهادت و اسـ  ایمان همچنان

 فی جهاد ا گونه -بهشــتی شــهید نگاه در اســالمیانقالب-موموع در (.122 ب:2477
 .شودمی محسوب فضیل  و عبادت و کمال و خیر و اس  الله فی و الله سبیل

 اسالمیانقالب چیستی و ماهیت  .3-4

 عنوان به اس . شـده بیان ایراناسـالمیانقالب چیسـتی و ماهی  درباره فراوانی ها دیدگاه
ــهید نمونه ــالمیانقالب مطهر ، ش ــتن طبقاتی ماهی  مانند ماهیتی تک را ایراناس  و داش

 سـیاسی محض ماهی  یا (73 :2473 )مطهر ، مرفه طبقه علیه ع ضـمسـت طبقه خیزش
 داند،نمی داشتن معنو  کامل و محض ماهی  یا (77 ،)همان بودن خواهانه آزاد  و داشتن
 ماهی  در گفتهپیش شــئون همه و دارد عیار تمام ماهی  ،انقالب اســ  معتقد بلکـه

 (.77-76 :2473 )مطهر ، اس  دخیل ایراناسالمیانقالب
 و اقتصاد  شناسی،جامعه فرهنگی، ها دیدگاه از انقالب، شـناسیماهی  در ملکوتیان

 نوانع انقالب، ماهی  بازشناخ  در را آنها از ترکیبی نهای  در و آورد میان به سخن سیاسی
 خصل  را ایراناسالمیانقالب ماهی  تریناصلی زیباکالم (.234 :2476 )ملکوتیان، کرد

 (.232-235 :2477 )زیباکالم، داندمی آن بودن دیکتاتور  ضــد و بودن اســتبداد  ضــد
 ها انقالب تمام با ماهی  لحاظ از ایراناســالمیانقالب اســ ، معتقد اما بهشــتی شــهید
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 با انقالب این تفاوت همؤلف ترینمهم بودن" "دینی و  نظر از اســ . متفاوت معاصــر دوران
 تیابیدس پی در انقالبیونش که نبود انقالبی ]اسالمی[ انقالب» اس . دنیا ها انقالب سایر

 در آنچه  بلکه (.217 :2474 بهشتی،)حسـینی «باشـند خاسـته پا به ماد  ها خواسـته به
 )همو، بود متعالی ها ارزش و انسانی اصال  اخالق، بود، شده قربانی شـاهنشـاهی نظام

 تضعی  و آزاد  تهدید و اقتصاد  مصـالح نابود  حال، عین در (.236 :4ج ال ،2475
کید انقالب رهبران بودندکه امور  انسانی کرام   فقط یول خیز. پا به مسلمان ا  داشتند تأ

 )همان، دادمی تشکیل را بزرگ آرمان یک اجزا  که بود ا موموعه اینها همه بلکه نبود، این
 ایراناسالمیانقالب ماهی  بازشناخ  در مطهر  شهید ها اندیشه به جمالت این (.237
 ایران،اسالمیانقالب انقالب، راستین شهید دو این منظر از که دهدمی نشـان و زندمی پهلو

 حرک  این بودن اسالمی وجه اس ، تربرجسته همه از آنچه البته و ندارد بعد  تک ماهیتی
 مبارزه اسالم  برا ما م؛یمسـلمان ما اسـ . یاسـالم ما، انقالب» گوید:می بنابراین اسـ .

 (.22 ال :2472 ،همو) «هایطلبقدرت و هاقدرت  برا نه ها؛نیسرزم  برا نه م،یکنیم

  ینظر  ارچوبهچ .4

 سه به گوناگون،  هادهیپد درخصوص یاسیسـ متفکر کی یاسـیسـ شـهیاند درک  برا
 و " بازساز "منطق .1 عمل"؛ در منطق ای هاشهیاندیعمل "منطق .2 کرد: اقدام توانیم قیطر

 و  بازساز منطق از  اختهیآم ،یبیترک منطق (.413 :2472 ، دی)جمش "یبیترک "منطق .4
 دگاهید  بندصــورت  برا  بازســاز منطق که رســدیم نظربه هرچند اســ . یعمل منطق

 از گرفتن اری بدون روش نیا اما اس ، ترمناسب ، و اتیح از بعد ژهیوبه شـمند،یاندکی
 :2472 ، دی)جمشــ کندیم ارائه را شــهیاند از ا شــده یتحر ای غلط درک ،یدرون منطق
ــ دو معموالً  ی،بیترک منطق در (.416 ــگر و محقق رنظ مورد لهئمس  :ردیگیم قرار پژوهش

  .شهیاند  ساختارمند ، گرید و اتیمقتض با ارتباط در هینظر یعمل روند نخس ،
ــ  کیتفک قابل هینظر دو بحث نیا در درواقع ــ رابطه به یاول که اس  با دهیپد ای لهئمس

 آنچه .شهیاندخود ساختار و یدرون منطق به یدوم و دارد ارتباط یفرهنگ و یزمان اتیمقتضـ
 روند یعنی اول هینظر رد،یگیم قرار توجه مورد بحث ارچوبهچ عنوانبه پژوهش نیا در
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 رانبح هینظر در که اســ  یفرهنگ و یاســیســ اتیمقتضــ با باطارت در لهئمســ  ریگشــکل
ــپر ــده توجه آن به گنز،یاس ــ  ش ــهیاند نکهیا  برا روش، نیا در .اس ــمندیاند کی ش  در ش

 فرهنگ و زمانه با مرتبط یذهن وردهافر آن دیبا ،شود نیتدو یاسـیسـ لهئمسـ کی خصـوص
 ه"ارائ و "اشدهیاح هجامع ری"تصو "،علل صی"تشخ "،ینظمیب ه"مشـاهد مرحله: چهار  دارا
 .(32 :2431 گنز،ی)اسپر باشد حل" راه

ــهیاند ســاختار مبنا،نیبرهم  که دارد توجه دگاهید یفرهنگ و  نظر  مبنا به نظر مورد ش
 هاشهیاند نییتب و یبررس در ارچوبهچ و منطق نیا اس . شهیاند  ریگشکل روند با مرتبط

  هادهیپد و هاشهیاند درمورد یسـطح و خام لیتحل و برداشـ  از ما تا کندیم کمک ما به
-یاسیس شمندیاندکی  ازسو ژهیوبه آنها ابعاد از  ترقیعم سطح به و شـده دور یاسـیسـ

 .میابی دس  ینید

 اسالمیانقالب تحقق یندافر  درونی منطق .7

 اقتضــائات و شــرایط و ایدئولوژ  فرهنگ، نیازمند بلکه ،گیردنمی شــکل خأل در ،انقالب
 و شــرایط باید مثالً  باشــد. داشــته وجود آن در انقالب تحقق امکان که اســ  جامعه زمانی
 دهند. سوق انقالب سم به را جامعه که باشند فرماحکم جامعه آن بر خاصی عوامل

 و اســاســی عنصــر ســه بر یمبتن انقالب تحقق و چیســتی بارهدر بهشــتی شــهید دیدگاه
 وقوع هنگام در جامعه یزمان اتیمقتضــ و محیطی شــرایط از عبارتند که اســ  کنندهتعیین

 هاانقالبی باور عنوانبه که یبهشت باور مورد  دیتوح ای یاسالم ینیبجهان ،یاسـالمانقالب
 ایدئولوژ  و فرهنگ این ،دیگر بیانبه دارد. مقتضیات با تام ارتباط و اس  شده گرفته نظر در

 و درک سوم نیس . زمانی مقتضـیات به ربطبی که اسـ  جامعه فرهنگی مقتضـیات بیانگر
 به وابســته ل،یاصــ  هاانقالب» اســ  معتقد خود بهشــتی انقالب. به نســب  عمومی فهم

ــتند یطیمح ییایجغراف و یخیتار و یعیطب یآمادگ ــودیم آغاز انقالب آن در که هس  «ش
 کار امعه،ج کی  ادیبن شدنعوض و انقالب» بنابراین (.257 :ال 2472 بهشتی،)حسینی

 بلکه ،(26 :2474 بهشـتی،)حســینی «سـ ین ســال چند و سـالکی ای و روز دو و روز کی
 اس . مهم اریبس انقالب، وقوع فرهنگی و زمانی طیشرا آمدنفراهم
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 این در و – نظر در و نگرشی بعد در ابتدا را انقالب تحقق فرایند عنصـر سـه این ترکیب
 مشخص عملی بعد در و اجتماعی عرصه در سـپس و –ایشـان دیدگاه و اندیشـهدر نوشـتار

 نقالبا تحقق فرایند خصوص در بهشتی دیدگاه اس ، نظر مورد اینوا در آنچه البته کند.می
 نقالبا چرایی به رهیاف  دار عهده مقاله این که اســپریگنز نظریه برمبنا  فرایند این اســ .

 در اندیشمند هر ذهن در اس ، مدلی و نظریه چنین اسـاس بر بهشـتی شـهید اندیشـه در
  گیرد.می صورت زیر مرحله چهار

 نظمیبی مشاهده  .5-1

 اســالمیانقالب تحقق و چگونگی به بهشــتی شــهید نگرش بررســی در که ا لهئمســ اولین
 گرف ، نظر در باید انقالب از ادراک و بینیجهان زمانی، مقتضــیات گانهســه ارکان برمبنا 

 این توســط جامعه در موجود بحران شــناســایی و مشــاهده بازنمایی یا موجود وضــع درک
 نظراتفاق آن شناسایی در گاهی و اس  واضح و روشن گاهی بحران .اس  بزرگ اندیشـمند

 مطالعه مورد اندیشمندنظر از جامعه مشکل که اسـ  این الؤسـ اولین بنابراین ندارد؛ وجود
  (.23 :2431 )اسپرینگز، چیس ؟

 و خواهیعدال  که اســ  انقالبی پرداز نظریه و شــناساســالم فقیهی بهشــتی،
ــتیز ظلم  ا جامعه دوم، پهلو  زمان ایران و ، نظربه پس، دارد. ا ویژه ارزش او نزد س

 گوناگونی ابعاد پهلو  دوران ایران    جامعه معضــالت همچنین اســ . بحرانی و نابهنوار
 بهشــتی،)حســینی "تبعیض" "محرومی "، معنو "، و ماد  "فقر همچون: ابعاد  دارد؛

 از غربی" مدرنیته فکر  و سـیاسی "سـلطه و بومی" فرهنگ به توجهی"بی (،164 :ب2477
 نویسد:می کشور وابستگی درباره او اس . گرفته قرار او  توجه مورد که اس  موارد   جمله

 به وابسته معناتمامبه بودیم ملتی ایم...بوده واردکننده معناتمامبه کشور  گذشته، سال تا ما»
 (.133 ب:2477 بهشتی،حسـینی) «دیگر. کشـورها  به وابسـته اروپا؛ به وابسـته آمریکا؛

 و قرف بیگانه، به رژیم ســیاســی و فرهنگی و فکر  وابســتگی همچون: معیارهایی بهشــتی،
 جامعه در اساسی بحران وجود ها نشانه را اسالم خطرافتادنبه و معنو  و ماد  محرومی 

ــ می ایران  یاد جامعه" معنو  و ماد  انحطاط و بیگانگی خود "از عنوان با آن از و دانس
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 رهبران بر یحت و مردم بر را خودشــان میرژ خواهندیم طاغوتان قدرت، صــاحبان» کرد:می
 ما هکنیا  ادعا با زور، با ل،یتحم با بار،کاســت با ؟ زیچ چه با نندک لیتحم مردم قدر یعال

 لشان،یم خالف بر و راه ک با ولو د،یبا گرانید و میتربزرگ و بلندتر همه از گردن و سر یک
م  و مقام و پندار و شــهیاند و  رأ ــتینی)حســ «نند...ک قبول را ما  زمامدار و ســ   ،یبهش

ــتی، دیدگاه از ،بنابراین (.26 :2433  ،ماد  و معنو  دوگانه فقر ظلم، عدال ، نبودن بهش
 از نیز و اقتصـــاد  و فرهنگی فکر ، نوع از هم آن وابســتگی، محرومیـ ، و تبعیض

 بهشتی بود. پیشاانقالب ایران در بحران اصلی ها نشـانه از جامعه انحطاط و خودبیگانگی
 در را آنها نامطلوبی  ستیز، نظم عناصر چنین وجود بر مبتنی و کندمی رصد را هابحران این

 .کندمی آشکار جامعه

 موجود وضع نامطلوبیت علل تشخیص .5-2

 به پردازنظریه که شــودمی موجب اوضــاع از اندیشــمندانه درک نظمی،بی مشــاهده از پس
 پس، .بگردد هاســرنخ جســتوو  به و یابد ســوق بحران ها ریشــه شــناخ  و اســتنباط

ــد:می ــ ؟ آمده وجودبه بحران این چرا اســ ؟ نامطلوب اوضــاع چرا پرس ــع این اس  وض
 واقعی علل شدن روشن بدون که اسـ  روشـن دارد؟ مطلوب وضـع با تفاوتیچه نامطلوب

ــنهاد تواننمی ــبی ها پیش ــکل درمان برا  مناس ــپریگنز، کرد ارائه مش  (.75 :2431 )اس
 این در اندیشمند اگر زیرا باشد؛ منطقی و عاقالنه باید بحران ها ریشه و هاعل  تشـخیص

 افزود خواهد جامعه سـیاسی مشـکالت بر له،ئمسـ کردنحل جا به شـود، خطا دچار کار
 (.455 :2472 )جمشید ،
 کند:می جستوو اساسی اصـل پنج در را ایران جامعه بحران اصـلی ها ریشـه بهشـتی

گاهی و "جهل خارجی"، "استعمار داخلی"، "استبداد  ها ارزش و اخالق "زوال عمومی"، ناآ
 از را عنصر ترینمحور  تا تقالس  در و اسـالم" با موجود حکومتی نظام "تقابل و انسـانی"

 کند. شناسایی میان این
ــ ا برآن او ــتبد مردم، برابر در طغیانگر پهلو ، رژیم که س ــارطلب و مس  بود انحص
 تشدید را لهئمس این نیز خارجی ها قدرت به اشوابستگی و (26 :2433 ،یبهشتینی)حسـ
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 خویش مطلق بردارفرمان و مطیع را مردم که حکوم  و مردم هســوییک رابطه کرد.می
 ها ریشه به اشاره با بهشتی شهید کرد.می حکای  رژیم مشروعی  فقدان از خواسـ ،می

 به (،135-143 ب:2477 بهشـتی،)حســینی آن تاریخی ها زمینه و وابسـتگی و اسـتبداد
ــور ثیرأت ــاره مردم زندگی مختل  ها جنبه در بیگانگان حض ــاز  و کرده اش  غرور بازس

 گوید:می و (33 :2474 بهشتی،حسـینی) دهدمی قرار مطالبه مورد را مردم دینی و فرهنگی
گاه انســان که هســتند آن مانع که بیندمی را خودکامه ها قدرت جامعه، در مســتضــع »  آ

ــوند گاهی از پس و ش  به رژیم توجهیبی (.26 ،)همان «کنند اختیار را خود دلخواه راه آ
 که اســ  لیئمســا دیگر از انســانی، کرام  نکردن رعای  و اســالمی و اخالقی ها ارزش

  دهد.می رنج را بهشتی
 کندمی ترسیم بهشتی نزد را یکدیگر با مرتبط ها لهئمسـ از نظامی عوامل، این موموعه

 و رانبح تبیین برا  بنیادین و اســاســی عل  یک وجود به نســب  و  که شــودمی موجب و
 :شود حساس موجود وضع نامطلوبی 

 هایاصااالت و اخالق بود، شااده قربانی شاااهنشاااهی رژیم در چیز هر ازبیش آنچه

 حالعین در شود.می تهدید انسانی کرامت بود... انسانی عالی هایارزش و انساانی

 مصااالح که خیز پابه مسااتضااعف  محروم انسااان ایکه بود هم شااعار این آن، با همراه

 یک اینها همه نبود؛ این فقط ولی همچنین. آزادیت و شودمی پایمال نیز اقتصاادیت

 بهشاااتی،)حساااینی دادمی تشاااکیل را بزرگ آرمان یک اجزای که بود ایمجموعه

1363: 128). 

  یتوص در  و .داندیم ریناپذاجتناب ،یانقالب هر تحقق  برا را "مکتب" وجود یبهشت
 :کندیم حیتصــر و دانســته متفاوت ییگرایمل و ســمیونالیناســ با را آن مکتب، از خود مراد

 رد ما اس ؛ دروغ اصالً  ... م،یدار یمل انقالب کی رانیا در ما ندیبگو بخواهند که یکسان»
 بحران خاستگاه که س ا آن بر و  (.227 همان،) «میدار یمکتب و یاسالمبانقال کی رانیا

 لو په رژیم ضدی  در باید دیگر هرچیز از بیش را مردم خیزش اصلی دلیل و پهلو  عصر
 دیگر،بیانبه .کند جستوو معنوی  و انسانی متعالی اخالق از آن جدایی در و اسـالم دین با

 رژیم سو  از اسالم افتادن خطربه و ستیز اسـالم لهئمسـ اسـالمی،انقالب اصـلی محرک
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 باورها و دین به پهلو  رژیم توجهیبی و ایران جامعه دینی تفکر داربودنریشه اس . پهلو 
 ســتم از مردم اگرچه اســ . رژیم ها پایه کردنمتزلزل در کلید  عامل مردم، اعتقادات و

 ستیز اسالم جامعه، اصلی درد ولی اند،شده متحمل بسیار  ها رنج و آمده ستوهبه رژیم
 آسیب متعالی ها ارزش و هافضـیل  به خود، عملکرد و هابرنامه با که اسـ  پهلو  رژیم

 تصریح و  بزداید. جامعه از را مذهبی مظاهر تا کندمی سعی تمام خشون  با و رسـاندمی
 کند:می

 درد بود. اسالم درد اند،داشاته ما متعهد مردم از بسایاری که کاهیجان رنج و اصالی درد»

 حاکمیت و اسااالم حاکمیت و الله حاکمیت از مانع آمریکا، مزدور رژیم و آمریکا که بود این

 (.272 :ب1386 بهشتی،)حسینی «هستند جامعه این و سرزمین این بر قرآن

 ها خیزش اقتصــاد  و ســیاســی ها عل  به بهشــتی اگرچه بگوییم باید درموموع 
 محرک و پهلو  عصر بحران اصلی ریشه اما دارد، توجه اسالمیانقالب جریان در اعتراضی
 و انســان کرام  گرفتن نادیده .2 داند:می اســاســی لهئمســ ســه را اســالمیانقالب محور 

 معارض  و اسـالم گرفتننادیده .1 ؛اسـتبداد از برخوردار  و مردم  أر و نظر به توجهیبی
 اندیشــه بینش، این ســتم. و ظلم و متعالی اخالق نفی .4 و معنوی  و دین با پهلو  رژیم

 کند.می متمایز هااندیشهسایر از را اسالمیانقالب تحلیل در بهشتی سیاسی

 امامت و امت نظام مطلوب: وضع تصویر .5-3

 کند،می  درگیر را پردازنظریه که الیؤس سوم مرحله در اسـپریگنز نظر  ارچوبهچ برمبنا 
ــ  این ــ ، بد و نامطلوب موجود امعهج اگر که اس  چه مطلوب و خوب جامعه پس اس

 را وبخ سیاسی نظام ماهی  تا بکوشد باید و  پرسش این به پاسخ برا  اسـ ؟ ا جامعه
 بازساز  به باید مرحله این در سـیاسـی اندیشـمند (.215 :2431 )اسـپریگنز، دهد نشـان
 کم ،ح صیقل به را افکارش خویش، نگرش برمبنا  بپردازد؛ مطلوب سیاسی جامعه ذهنی
ــهر آرمان و بیاراید هاواقعی  و امکانات ها،قابلی  علم،  خویش ذهن در را مطلوب ش

ــم ــ  طبیعی .کند توس  بخش تحقق ارکان از دوم رکن برمبنا  مطلوب جامعه طراحی اس
 جامعه. نگر جهان و فرهنگی مقتضیات یعنی ؛گیردمی صورت انقالب

 را آن علل و ایران جامعه بحران اینکه از بعد ساز،نظام سیاسی یشمنداند عنوان  به بهشـتی
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 به معه،جا مقتضیات با متناسب و خویش جامعه فرهنگ و مکتب برمبنا  کوشید شناخ ،
 اس  اسالمی یشمنداندیک و  کهجاییازآن بنابراین، بپردازد. خویش شهرآرمان ریز طر 

 ریز پی اسالم با متناسب و  مطلوب شهرآرمان هستند، شـیعه و مسـلمان نیز ایران مردم و
 قانون ارچوبهچ در امام  و ام  "نظام بهشــتی نظر مورد ســیاســی آرمانی نظام .شــودمی

ــی ــاس ــریع  و اس ــالمی" ش ــ ؛ اس ــامن نظام این چراکه اس  و عمومی حقوق تحقق ض
 اندیشه در البته امام ، و ام  عنوان این اسـ . سـیاسـی گسـترده و وسـیع ها مسـئولی 

 دل از و اس  ناس و قوم اجتماع، از غیر ام  بود، معتقد و  .اس  داشته وجود نیز شریعتی
 با (.16-17 :2437 )شریعتی، شـودنمی امام بی ام ، یعنی ؛آیدمی بیرون امام  ام ،

 شریعتی علی امام  و ام  با بهشـتی شـهید امام  و ام  اندیشـه در تفاوت دو همه، این
  رفا)ص اس  ساز نظام اندیشمند یک بهشتی، شهید نگاه در اندیشه این آنکه اول دارد: وجود

 دوره به فقط را آن شریعتی، خالف بر بهشتی شـهید ثانیاً  نیسـ (، لوژیکئواید خوانش یک
 والی  نظریه و غیرمعصوم رهبران و غیب  دوره به بلکه کند،نمی محدود معصـوم، حضـور

ــهید بنابراین، (.237-232 :2432 )فیرحی، دهدمی تعمیم نیز فقیه ــتی ش  گوید:می بهش
 عملی و عقیدتی اصــول نظام، این سأر در باشــد... امام  و ام  نظام باید ما نظام عنوان

 حامالن شــود... ســرازیر قله این از باید چیز همه اســ . ســن  و کتاب براســاس اســالم
ــئولی  ــاحبان و مس ــلی ص  و ناس عمل، و عقیده نظام این در ایدئولوژ ، این در حق اص

 .(36 :2433 بهشتی،)حسینی اندمردم
 راســتین نقش ایفا  برا  ام » اســ  معتقد نظام این بعد دو رابطه توضــیح در بهشـتی

 متقابل رابطه یکدیگر با امام  و ام  این و باشــد معتقد امام  محور به ســخ  باید خود
 و عام مفهومی مثابهبه امام " و ام  "نظام مفهوم از و  (.22 ،)همان «دارند تعهدآور

 عصــر در معصــوم امام  بر عالوه که مفهومی کند؛می اســتفاده اســالم مکتب از برگرفته
 اسالمی جمهور  نظام بهشتی، نظربه اس . تعمیم و توسعه قابل نیز غیب  دوره به حضور،
 .(43 ،)همان اس  غیب  دوره در امام  و ام  نظام مصداق

 کرده یدکأت امر این بر نیز اســالمی جمهور  حزب وجود  فلســفه در بهشــتی شــهید
 ما، اسالمی نظام چون ؛باشد ام  و امام  نظام   هبخشندتحقق باید یالتکتش این» اسـ :
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 (.117 ،)همان «باشد امام  معارض هکاین نه اس ؛ امام  و ام  نظام
ــتی چگونه اما ــع و بحران دیدن با بهش  حل برا  امام  و ام  نظام از نامطلوب، وض
ــن گیرد؟می مدد بحران ــ  روش ــه متفکر، این منظر از وقتی که اس  فقدان در بحران ریش
 نظام و بکوشد بحران حل در دینی پایگاه به ارجاع با باید او ،باشد دینی و اسالمی ها ارزش

 شخوی کرام  مردم ،«ام  و امام » نظام به اتکا با کند. جستوو دین متن در را گفتهپیش
 سطح ارتقا » بر دیگر سو  از و «سبیل نفی» بر سویک از دینی نصوص چون و یابندمی را

گاهی کید «مردم ها آ  شود.می منتهی وابستگی نفی به اس ، کرده تأ

 حل راه ارائه .5-4

ــپریگنز، نظر  ارچوبهچ برمبنا  ــمند اس ــی اندیش ــیاس  به عط  باید چهارم گام در س
 و مطلوب جامعه ساختنعملی جه  در را مناسبی عملی هنوارها  قبلی، مراحل ها یافته

  باشند. داشته توویز  جنبه که کند ارائه خویش آرمانی
 تحققی قابل و معقول هنوارها  امام "، و ام  "نظام با متناسب مرحله، این در بهشتی

ــه و مطر  را ــ ؛ کرده عرض  - پایین" از "انقالب نامبه کلی، قالب یک در هنوارها این اس
ــ . بند جمع قابل – اســالم برمبتنی همآن  از عبور برا  بهشــتی حلراه تنها درواقع، اس

 الگوها  بر تکیه با انقالب، طریق از رژیم برانداز  و "مقاوم  ایران، هجامع روزآن بحران
 ام  نظام در شود.می ام " و "امام  نظام ساز پیاده به منتهی که حلیراه اس ؛ اسالمی"

 مل  تالش ناپذیر شکس  اش،اندیشه در درنتیوه، دارد. اسـاسـی نقش مکتب امام ، و
ــالم مردم، که گرددبرمی امر این به انقالبی حرک  در  ایدئولوژ  و مکتب عنوانبه را اس

 الزم ها زیرســاخ  تأمین و انقالب ها بنیان تحکیم برا  بنابراین، بودند. پذیرفته انقالب
 را انقالب که هاییگروه و افراد که بکنیم کار  باید» کند:می عنوان آن بقا  و تداوم برا 

 بتوانند خوانند،می عمل و اندیشهنظام یک حد در بلکه احساس، و شـعار یک حد در فقطنه
 (.172 ب:2477 بهشتی،)حسینی «باشند پذیرا انقالب مکتب عنوانبه را اسالم

گاهی  جامعه ایواد برا  بهشتی حل راه تحقق الزامات دیگر از صحنه در مردم حضور و آ
ــ . انقالبی مطلوب ــرایط مردم کهزمانی تا کندمی کیدأت او اس  و نکرده درک خوبیبه را ش
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 اگر» یعنی ؛یاف  نخواهد تحقق انقالب باشند، نداشـته را وضـعیتی چنین از رهایی آمادگی
ــد، آماده مردم در انقالب یک راه، یک فکر، یک زمینه  تالش و بزرگ رهبر یک کار نباش
 امر این (.257 ال :2472 بهشتی،)حسینی «رسدنمی ثمربه نیز پیشتاز و پیشگام ها گروه

 اصلی خطوط» گوید:می مردم به خطاب که اس  اساسی و رنگ پر بهشتی برا   ااندازهبه
 تعیین هم هنوز و شـده تعیین مردم شـما بیدار و زنده وجدان با موارد، از بسـیار  در حرک 

 و خاس برمی مردم شما اندیشـه و مغز و احسـاس و قلب از انقالب، شـعارها  شـود.می
 (.7 :2474 بهشتی،)حسینی «خیزدبرمی هم هنوز

 یا امام با پیوند او: نظر از زیرا ،دارد هدف تحقق در مهمی نقش نیز رهبر  میان، این در
 آثار، نشر ادی)بن دارد نگه راه در را انسـان که باشـد ثر ؤم عامل تواندمی نمونه رهبر یا الگو،

ــیدن جه  در (.226 :2475 ــیج بر و  مطلوب جامعه به رس ــ  نیز عمومی بس  انگش
 جامعه ایواد و اسالمیانقالب گیر شـکل برا  حرک  اسـاسـی عامل او نظر از گذارد.می

ــیج مطلوب، ــاع  توان دمیدن و عمومی" "بس ــ . انقالب متن در مردم حرک  به مض  اس
 به هتوج با او اس . داده قرار توجه مورد "تشکیالت" و "تحزب" قالب در را عامل این بهشتی

 پیروز ، مســیر در مردمی ها حرک  و اقدامات هدای  و مردم عمومی بســیج ضــرورت
 درگیر » گوید:می و داندمی ضرور  انقالب تحقق و مردم بسیج برا  را حزب و تشکیالت

 تشکیالتی کار فکر ، و عملی رشد از پس ... خواهدمی تشکیالت و انضـباط ها،قدرت با
 :2473 بهشتی،)حسینی «باشد نصاب حد در تشکیالتی انضباط با مأتو باید اصلی هسته در

 باید تشکیالت این» که اس  آن بر اسـالمی جمهور  حزب مواضـع توضـیح در و  (.73
 نه اس ؛ ام  و امام  نظام ما اسالمی نظام چون باشد؛ امام  و ام  نظام بخشنده تحقق
 (.117 :2435 بهشتی،)حسینی «باشد امام  معارض اینکه

 را ب ساختار  هم را امام  و ام  نظام بهشتی شهید که اس  کرد یاد شایسته نکته این
 هاانقالب سایر از متفاوت را اسالمیانقالب ماهی  آن، بر اتکا با هم و بیندمی هابحران حل

ــان ــر را نظام این و  دهد.می نش ــر همه در بلکه یابد،نمی رهبر  قوه در منحص  عناص
ــهید نمونه، عنوان به بیند.می جار  را آن حاکمی ، ــتی ش ــ  بهش  مثال را جمهور  ریاس

 دیگر گزیند،رمیب را و  مستقیم مردم آنکه یکی اسـ ، وصـل ام  به سـو دو از که زندمی
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ــالحی  به و کندمی تعیین مل  منتخب مولس را دول  بدنه آنکه  دهدمی  أر وزرا ص
 را جامعه امام  که اس  ام  این سو، آن از اما (.147 :2ج ال ،2475 بهشتی،)حسینی

 نکند  ئجر دولتی تا )مولس( ملی شورا  یعنی شـوراها با مثالً  دهد.می قرار نظارت مورد
 (.146 ،)همان بگیرد تصمیم ام  مصالح خالف
 جا  به پساانقالب امام  و ام  نظام جایگزینی از ناشی تغییرات از ا پاره به پایان در

 .اس  داشته ویژه کیدأت برآنها بهشتی شهید که شودمی اشاره پیشاانقالب استبداد حاکمی 

 جایگزین نظام هایویژگی .6

 اسالمیت و جمهوریت .6-1

 اجتماعی-ســیاســی نظام یا ســالم جامعه ایواد را اســالمیانقالب هدف ترینمهم بهشــتی
 و سوسیالیستی نگرش دو با تقابل در نظر  لحاظبه هم که داندمی معاصـر جهان در نوینی

 سکوالر و وراثتی و پادشاهی ها نظام برابر در هم و اس  اسالم بر متکی و اس  لیبرالیستی
ــالمی " رکن دو بر نظام این گیرد.می قرار ــده بنا "جمهوری " و "اس ــ . ش  او نگاه در اس

 پوش زره و کتان و تفنگ هلول و سرنیزه برق و سرنیزه پرتو در نه هک اس  ومتیکح» جمهور 
 و م ســ   زمامدار، هکبل ،ثروت یا خاص امتیازات داشــتن دلیلبه نه و اســ  زور و قدرت و

 عامه، از ناس، از خلق، از مردم، هتود از گیرد.می مردم هعام حمای  از را قدرتش و منصـب
م و را خودش قدرت گیردمی آنها از ــ  ــینی ..«را. خودش  س ــتی،)حس  (.21 :2433 بهش

ــالمی ــالم مکتب قوانین و مقررات بر اتکا بیانگر نیز اس ــ . اس ــ  قائل او البته اس  که اس
 و می اسال بین کاملی سازگار  بنابراین اس ، اسالم به حکوم  نوع تریننزدیک جمهور 

 اینکه یکی اصل: دو بر مبتنی اس  حکومتی اسالمی جمهور  پس، دارد. وجود جمهوری 
ــالمی جمهور » ــ  ومتیکح نوع اس  به مل  ثری کا هآزادان انتخاب و پذیرش با هک اس

 و (23 )همان، .«اس  اسالمی جمهور  ها پایه تریناساسی از یکی این رسـد.می قدرت
 و مقررات به نســب   کممل هادار در را خودش رژیم این نظام، این وم ،کح این» دیگر 
ــالمی تعالیم ــد متعهد بداند. متعهد و ملتزم اس ــورک و جامعه هک باش  متعالی مبنا  بر را ش

 .(15 )همان، «ند.ک اداره مردم[ مشارک  ]با اسالم بخش سعادت
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 هم و سازدمی مرتفع بود، بحران ریشه که را اسالم نبود هم جایگزین، نظام خصل  این
 کند.می رفع را ساز بحران استبداد مردم، نقش به نهادن ارزش با

 محور عدل نظام .6-2

 و اس  عدل بر مبتنی هم که معنا این به دهدمی تشکیل عدال  را نظام این اسـاسـی محور
 محتوایی دهد.می تشکیل عادالنه مقررات را محتوایش هم و اس  عدال  تحقق هدفش هم
 مقررات جز چیز  کندمی هموار را عدال  تحقق راه هم و سـازدمی را نظام معنوی  هم که

 .نیس  عادالنه
 ،اجتماعی و سیاسی عدل اقتصاد ، عدل فقط نه همآن اس ؛ عدل جامعه، این محور»
 "عدل اصــل، اخالقی. و بینشــی عدل و اعتدال برپایه ســیاســی عدل و اقتصــاد  عدل بلکه

 تعلیمات براســاس باید آید، وجودبه جامع عدل این اینکه برا  اســ . معنوی " و اخالقی
 ونبد اسالمی قسط اسـالمی، قوانین بدون اسـالمی قسـط کنیم... حرک  و کرده عمل انبیا

 ام مســتند فقه در که احکامی و قوانین رعای  بدون اســالمی قســط ســن ، و کتاب به عمل
  (.13-14 ال :2472 بهشتی،)حسینی «نیس  اقامه قابل اس ، آماده

 به و تنگاتنگ اسـالم و عدال  رابطه و اسـ  شـده بنا عدال  بر اسـالم بهشـتی، نظر از
 اسالم و دین گویندمی دیدید هرجا» اسـ : گفته تام صـراح  با او اسـ . وابسـته یکدیگر
 بهشتی،)حسینی «اس  قالبی اسـالمش دین بدانید نیسـ ، اجتماعی عدال  ولی هسـ ،

 عین در امام –ام  نظام بهشتی، سـیاسـی اندیشـه در بگوییم باید مبنا این بر (.7 تا[:]بی
 ها ریشه در که را فقر و تبعیض ظلم، ویژگی، این اس . عادالنه نظامی بودن دینی و مردمی
 برد.می میان از بود، شده جستوو بحران

 مردم حاکمیت .6-3

 و نظارت مدیری ، در ا کنندهتعیین نقش مردم که اس  نظامی او نظر مورد نظام اصـل در
 کنندهتعیین و مهم بند سـه ذیل را امر این تحقق بهشـتی باشــند. داشـته جانبههمه مشـارک 

 نظام کارگزاران و نظام بر نظارت عمومی، شوراها  و مشورت و شور قالب در نظام مدیری 
 کند:می بیان جامعه امور اداره در مشارک  و
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«،
 
 باید ممکن حد آخرین تا امورشاااان اداره و سااارنوشااات تعیین در مردم دخالت اوال

 شااود. اداره مردم خود دسااتبه شااودمی که آنجا تا باید نظام یعنی کند؛ پیدا گسااترش

،
 
 داشتن،همبساتای داشاتن،نظام عین در بیایدکه وجودبه مدیریتی باید جامعه در ثانیا

 برسد. حداقلبه مرکزیت و ساانترالیسام آن در داشاتن؛انضابا  داشاتن،مراتبسالساله

،
 
 بخو را ملت این اسااالمی   انقالب   که بایرد قرار مدیریتی دساات در باید امور اداره ثالثا

 هابرنامه اجرای و ریزیبرنامه در باشااد؛ مردم اعتماد و پذیرش مورد باشااد؛ کرده درک

 اشد...ب داشته انقالبی قاطعیت و توانایی اجرایی، مسائل در و باشد آگاه زمان شرایطبه

 (.76 همان،) «ماست آینده اساسی قانون بنای زیر اینها

 حرانب ریشــه که حاکمی  خودکامگی و مردم خودباختگی اســتبداد، رفع به ویژگی، این
 .کندمی کمک بود،

 مستقل نظام .6-4

 ها آموزه و تعالیم در اس . اسالمیانقالب مهم اهداف از ،جامعه استقالل بهشتی نگاه در
 انانس مناسبات که اس  قائل او .اس  بوده توجه مورد ابعاد همه در اسـتقالل به میل ،دینی

 هوممف دارا  استقالل دیگر سـو  از اسـ . عملی و فکر  اسـتقالل برپایه دیگران با منؤم
 به وابســته که شــودمی شــمرده مســتقل کشــور  منظر،ازاین ســ .ا نیز ســیاســی-حقوقی
 مرزها  محدوده در ملی دول  حاکمی  اعمال برا  کافی توان از و نیس  دیگر ها قدرت

 )الیاسی، اسـ  برخوردار خارجی تواوز برابر در کشـور مرزها  از دفاع و خود جغرافیایی
 با استعمار سلطه و بیگانگان دخال  از رهایی همان اسـتقالل، موموع، در (.157 :2473

 کند:می تصریح بهشتی  اس . خود  توان از استفاده
 برای که تصاامیماتی در و شااما مقدرات تعیین در قدرتی هیچ و ابرقدرت هیچ امروز»

 دیار دخالت تئجر  خودشبه شاااود،می گرفته جامعه و مملکت این هاایجریاان

 شااما، رهبر و انقالبی ملت شااما محکم و اسااتوار و صااریح و قاطع موضااع .دهدنمی

 نه آمریکا، نه رو ، نه که ب،شاایده قدرت ما کشااور و ما جامعه اسااتقالل به چنان

 در هاابرقدرت این از کدامهیچ چین، نه و ژاپن نه آلمان، نه فرانسااه، نه انالسااتان،

 ،بهشتیحسینی) «ندارند شما بر تسالط و آقایی احساا  دیار ملت، شاما با برخورد

1363: 218).  
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 بین از بود، شده جسـتوو جامعه بحران ها ریشـه در که را نظام وابسـتگی ،ویژگی این
 برد.می

 آزادی بر مبتنی نظام .6-5

 از اس . سـیاسـی اندیشـهتاریخ در مفاهیم ترینکنندهتعیین و هاآرمان ترینبنیانی از آزاد ،
 اس   جاندار که اس  نیا -اسالم دگاهید از- انسان یژگیو نیتربزرگ» بهشتی شهید نگاه

گاه، ــمند،یاند آ گاه و  خبریب و جهل در را مردم مختار. و گرانتخاب ش ــتن،نگه یناآ  داش
گاه و  خبریب و جهل در را هابچه  ستنیز آزاد و  آزاد از را مردم و هابچه و داشتننگه یناآ

 با (.23 ب:2475 ،یبهشتحسینی) «آنهاسـ  حق در سـتم و ظلم نیتربزرگ کردن،محروم
 را انسان واقعی آزاد  و  داند.نمی مطلق رهایی معنا به را آزاد  بهشـتی شـهید همه، این

ــ   قید در رفتن آزاد ، از هدف او، نظربه .طبیع  به رجوع نه داند،می فطرت به بازگش
  اس : ضرور  و الزم امر  آزاد  راه سر بر موانعی وجود دلیل، همینبه اس ؛ خداوند

 قید در رفتن بلکه نیست؛ قیود همه از یشهاندآزادکردن اساالم، در آزادی محصاوالت»

 از او که بود این لهئمس اولین بنابراین، ...رسدمی اساارت به انساان که اسات خداوند

 «بینساا آزادی بلکه مطلق، آزادی نه البته شااد؛ آزاد طبیعت بندگی و بردگی اسااارت،

  (.28 ،همان)

 آن نبود که اخالقی ها ارزش و معنوی  به کیدأت عین در ،جایگزین نظام ویژگی این
 را آن و داشته اشاره بوده، بحران دیگر أمنش که اسـتبداد رفع به بود، بحران ها ریشـه از یکی
 .کندمی رفع

 گیرینتیجه

ــه به رهیاف  پژوهش، این هدف ــی اندیش ــیاس ــهید س ــتی ش  وقوع چرایی تحلیل در بهش
 خســ ن مهم، این به دســتیابی برا  بود. اســپریگنز بحران نظریه برمبنا  اســالمیانقالب

 تحلیل در نظریه این کارکرد سپس ،گرف  قرار توجه مورد بهشتی سـیاسـی نظریه بازسـاز 
 شد. گذاشته آزمونبه اسالمیانقالب چرایی و ماهی 

 اییمحتو و کیفی تحقیقی قالب در و فوق نظریه برمبنا  که پژوهش این در ما ها یافته
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 در اسـالمیانقالب که اسـ  این بیانگر گرف ، صـورت محور نظریه پژوهی متن بر تکیه با
 یراه وادیا جه  در (ی)مردم یعموم حال نیع در و ریفراگ و نیادیبن یحرکت بهشتی اندیشه

 .2  :ادیبن یاساس رکن سه  دارا حرک  این .اس  یمتعال و سالم ا جامعه ساختن  برا نو
 ای ســالم جامعه وادیا یعنی ی،متعال و یانســان یهدف از  برخوردار .1 ؛موجود وضــع ینف

 مقتضــیات زمانه، مقتضــیات از مثلثی حاصــل و یمردم ریفراگ حضــور .4 و مطلوب نظام
 اس . انقالبی درک و مکتبی و فرهنگی

 تایمقتض عنصر سه بر یمبتن ادراک نیا اسالمی،انقالب از بهشتی شهید تحلیل مورد در
 بانقال هدف و یستیچ از بهشتی درک و  دیتوح ای یاسالم ینیبجهان ،رانیا جامعه یزمان

 .اس  شده مطر  تفکیک غیرقابل چهارمرحله یا چهارگام در او نظریه و اندیشه در که اس 
ــل  درک این به را او بنیادین، دگرگونی و تحول مفهوم به توجه و زمانه از و  ادراک حاص

 ها ریشه و هاعل  اس . بحرانی و نامطلوب پهلو  دوره در ایران موجود وضع که رسانده
 پهلو  سکوالر دول  هومه مورد دینی ها ارزش که اس  این نیز بحران و نامطلوبی  این

ــتم تح  مردم، و بود قرارگرفته ــتند. قرار نظام این س ــتگ و معنو  و ماد  فقر داش  یوابس
ــلطه جانبه،همه  تهدید را جامعه بقا  مردم، به رژیم توجهیبی و تبعیض بیگانه، فکر  س
 بهشتی، میان این در گرف .نمی صورت جامعه ها سیاسی سو  از مناسبی اقدام و کردمی

 ی"متعال اخالق گرفتن نادیده و ایران مردم دینی فرهنگ با "مقابله را بحران کانونی نقطـه
 اجتماعی، ها بحران همه از رف  برون برا  راهکار  را امام  و ام  نظام و  داند.می

 اس . شده منتهی انقالب به که بیندمی اقتصاد  و اخالقی
 خاصی نوع ارائه برا  سیاسی، پردازنظریه یک کسوت در بهشتی وضعیتی، چنین برابر در

 از درک و اســالمی بینیجهان و فرهنگی ها بنیان به جایگزین، و مطلوب ســیاســی نظام از
ــیدن مثابهبه انقالب ــالم ا جامعه به رس  – امام  و ام  نظریه تدوین به و کرده توجه س

 برآن بهشتی پردازد.می مطر  سیاسی نظریات مقابل در – همیشـگی و عام ا نظریه مثابهبه
 کردنلحاظ با که نظامی اس ؛ امام  و ام  نظام اسالم، نظر مورد آرمانی جامعه که اس 

ــیات ــر تحوالت از اعم زمانه، مقتض ــر ها ویژگی همچنین و جدید عص  امام غیب  عص
 نظام برا  مناسبی جایگزین نظام عنوانبه زمان این در که دارد را توانایی آن هم باز معصـوم،
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 راه نقشه و حلراه عنوانبه او سرانوام، شـود. گرفته کار به ایران کشـور در موجود پادشـاهی
 جمهور  ایواد و انقالب ضــرورت به حاضــر، عصــر در امام  و ام  نظام به دســتیابی
ــالمی ــالمی ، جمهوری ، چون هاییویژگی از تواندمی که نظامی مثابهبه اس  آزاد ، اس

 برخوردار حکوم  و سیاس  اصلی ستون شـش همانند بودن شـورایی و اسـتقالل عدال ،
  اس . زده عمل ابتکار به دس  باب این در و کرده توجه باشد،

 تحقق چرایی فراینـد تحلیـل کـه دارد آن از حکـایـ  تـحـقـیـق، نـظـر  نـتـیـوـه
 نقش صاحب اندیشوران منظر از هم آن بعد ، همه و جامع شکلی به ایراناسـالمیانقالب

 چرایی و چیســتی درباره بومی ها دیدگاه خأل تواندمی اســالمی،انقالب پدیدار  در
 کند. برطرف را ایراناسالمیانقالب

 کتابنامه
 علم. نشر تهران، ،معاصر دوره تا آغاز از اسالم در اجتماعی تفکر تاریخ (.1387) تقی آزادارمکی،

 آگاه. تهران، رجایی، فرهنگ ترجمه ،سیاسی هاینظریه فهم (.1392) توما  اسپریانز،

 هایپژوهش و مطالعات مؤسااسااه تهران، دهم، کتاب (.1387) آمریکا جاسییوسییی لنه اسییناد

   سیاسی.

 اطالعات. تهران، ،سوم جهان وابستگی (.1364) حمید الیاسی،

 .1 جلد علمی، انتشارات تهران، ،سخن بزرگ فرهنگ (.1391) حسن انوری،

 اللهآیت شهید هایاندیشه و آثار نشر بنیاد تهران، ،اندیشه یک بازشناسی (.1381) آثار نشر بنیاد

 بهشتی.

 ،سییاسی هایاندیشیهشیناخت شیناسییروش اندیشیه،رخ (.1385) حساین محمد جمشایدی،

 معرفت. کلبه تهران،

 روزنه. تهران، ،بهشتی شهید سیاسی هایاندیشهشناخت (.1397) نویسندگان از جمعی

 فصلنامه، ،«بهشتی شهید اساسی حقوق اندیشه بررسای» (.1396) هادی سایدمحمد حسانی،

 .66-43 ص زمستان، ،12 شماره ،عمومی حقوق هایاندیشه

 ،بهشتی شهید سیاسی اندیشهشناخت در مقاله هفت (.1396) سایدعلیرضاا بهشاتی،حساینی

 نهادگرا. نشر تهران،

 محمد دکتر اللهآیت شیهید اندیشییه و زیسییت (.1398) دیاران و ساایدعلیرضااا بهشااتی،حساینی

 روزنه. تهران، ،بهشتیحسینی
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 روزنه. تهران، ،اساسی قانون نظری مبانی (.1394) سیدمحمد بهشتی،حسینی

 بهشتی. شهید هایاندیشه و آثار نشر بنیاد تهران، ،اسالمی جمهوری حزب (.1391) اااااااااااا

 بقعه. تهران، ،نهضت یک اساسی مراحل انضمام به اسالم، گونه سه (.1389) اااااااااااا

 بقعه. تهران، ،اسالم شناخت الف(.1386) اااااااااااا

 بقعه. تهران، ،روحانیت رهبری، ولیت، ب(.1386) اااااااااااا

 ایران. اسالمی جمهوری روزنامه انتشارات تهران، ،تاریخ جاودانه الف(.1381) اااااااااااا

 بقعه. تهران، ،کودکان تربیت در آزادی نقش ب(.1381) اااااااااااا

 اسالمی. جمهوری حزب مرکزی دفتر تهران، ،ایراناسالمیانقالب هایویژگی (.1363) اااااااااااا

 مرکزی دفتر تهران، ،امامت و لیبرالیسم عدالت، جهاد، از: تحلیلی بررسی (.1361) ااااااااااااااااا

 اسالمی. جمهوری حزب

 شااهید اندیشااه در تحزب جایااه بررساای» (.1395) ماهر مهرو و امین سااروسااتانی، بیان خوش

 .6-1 ص تابستان، ،2شماره ،2دوره ،سیاسی علوم مطالعات فصلنامه ،«بهشتی

 تهران. دانشااه انتشارات تهران، ،نامه فرهنگ .(1373) اکبر علی ده،دا،

 کبیر. امیر تهران، ،الغات غیاث (.1393) الدین غیاث رامپوری،

 شاهد. نشر ،تهران بهشتی، دکتر شهید سیره (.1382) غالمعلی رجائی،

 روزنه. نشر تهران، ،اسالمیانقالب بر ایمقدمه (.1388) صادق زیباکالم،

 .هفتم چاپ خوارزمی، تهران، یوسفی، غالمحسین توضیح و تصحیح به ،بوستان (.1381) سعدی

 کتاب. اف دی پی تهران، ،امامت و امت (.1348) علی شریعتی،

 اندیشاااه در فقیه والیت و آزادی رابطه» (.1395) نظری محمدعلی و محمد اردکانی، عاابادی

 بهار، ،18 شماره ،6دوره ،اسالمیانقالب پژوهشنامه ،«بهشتیحسینی محمد سید سایاسای

 .56-39 ص

 امیرکبیر. تهران، ،عمید فرهنگ (.1371) حسن عمید،

 شاااهید نااه از امامت و آزادی نسااابت» (.1392) شااای،انی اساااماعیل محمد و داود فیرحی،

 .166-149 ص زمستان، ،4شماره ،43 دوره سیاست، فصلنامه ،«بهشتی

 ،«امامت و امت نظریه بهشااتی؛ شااهید اندیشااه در حکومت و رهبری» (.1391) داود، فیرحی،

 .311-287 ص بهار، ،21 شماره سیاست، فصلنامه

 پژوهشااانامه ،«بهشاااتی شاااهید عمل و اندیشاااهدر نهادگرایی» (.1391) شاااریف زایی، لاک

 .167-145 ص تابستان، ،3شماره ،2 دوره اسالمی،انقالب

 درباره بهشتی دکتر شهید حضور با ای)مناظره زورمداری مرج، و هرج آزادی،» (.1383) ااااااااااااااااااا

 زمستان. ،34 شماره اسالمی، حکومت ،«آزادی(
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 فصلنامه ،«الله رحمه بهشتی اللهآیت اندیشهدر سیاسی آزادی سازوکارهای» (.1381) اااااااااااااا

 بهار. ،13 شماره سیاسی، علوم

 شیعه ،«بهشتی شهید اللهآیت اندیشهبر تأکید با شیعه امنیتی دیدگاه» (.1392) نجف زایی، لک

 بهار. ،41 شماره شناسی،

 سروش. انتشارات تهران، ،فارسی زبان فرهنگ (.1388) مهشید مشیری،

 صدرا. تهران، ،اسالمیانقالب پیرامون (.1389) مرتضی مطهری،

 سیزدهم. چاپ دارالشرق، بیروت، ،العالم و اللغه فی المنجد تا[.]بی لویس معلوف،

 امیرکبیر. تهران، ،معین فرهنگ (.1381) محمد معین،

 تهران، ،پردازی نظریه سپهر در اسالمیانقالب وقوع علل بازخوانی (.1387) مصطفی ملکوتیان،

 اندیشه. و فرهنگ نشر

 شااهید فکری منظومه در آزادی جایااه» (.1395) نظری مینا و پوررنجبر مهدیه حمید، نساااج،

 .131-113 ص تابستان، ،119 شماره ،اسالمی اجتماعی هایپژوهش فصلنامه ،«بهشتی

 محسن ترجمه ،دگرگونی دسیتخوش جوامع در سییاسیی سیامان (.1371) سااموئل هانتیاتون،

 علم. نشر تهران، ثالثی،

Trotsky, L. (1965). History of the Russian Revolution, London: Victor Gollancz 
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